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پوختە
لـە ئاگوسـتی  ،١٩٢٠دوای جەنگـی جیهانیـی یەکـەم و پشتڕاسـتکردنەوەی
حـەزی هاوپەیمانـان لەمـەڕ مافـە نەتەوەییـەکان بـۆ دیاریکردنـی چارەنـووس،
چارەنووسـی سیاسـیی نەتـەوەی کـورد ،دەگـەڵ خاکەکـەی ،کوردسـتان ،لـە
مەترسـیدا بـوون .بـە گوێـرەی پەیماننامـەی سـیڤەر ،کـورد وەک یەکەیەکـی
ئەتنیکـی ـ سیاسـی لـە ڕوانگەی ویلسـۆنییەوە ددانیان پێدانرا ،لەگەڵ ئەوەشـدا
بیرۆکـەی دیاریکردنـی چارەنـووس ،لـە جێبەجێکردن وەک مافی تەواو یاسـایی
بـۆ سـەربەخۆیی نەتەوەیـی شکسـتی هێنـا .لەبەر ئـەو هۆیە ،بە دەوڵـەت بوونی
کـورد هەڵوەشـێنرایەوە .بـە پێچەوانـە ،دیاریکردنـی سـنوورەکانی دەوڵەتـان لـە
ئورووپـا زۆربەیـان بـە لەبەرچـاو گرتنـی هێڵـە نەتەوەییـەکان جێبەجـێ کرا.
ئاکامەکـەی بۆتـە فرەچەشـنییەکی لـەرزۆک لە سەرانسـەری ئـەو ناوچانەی
کـە جەنـگ کاریگەریـی لەسـەریان هەبـوو ،بـە چەنـد شـێوازی دیاریکردنـی
چارەنـووس ،کـە دەیسـەلمێنێ بـە دەوڵەتبوونـی هێندێـک نەتـەوە لـە ئەوانی
دیکـە کەمتـر ڕەوایـی پێـدراوە .کشـانەوەی هێـزە ئیمپراتورییەکان و بـە دوایدا
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یەکێتیـی نەتـەوەکان لـە دیاریکردنـی چارەنووس بۆ گەیشـتن بە سـەربەخۆیی
هەرێمـی ،ئاکامـی سیاسـەتی ئیمپریالیسـتی بـوو بـۆ داڕشـتنەوەی دەسـەاڵتی
سیاسـی .بـە پەسـەند کردنـی دیاریکردنـی چارەنـووس وەک یەکێـک لـە
ئامانجەکانـی نەتـەوە یەکگرتـووەکان لـە  ١٩٤۵و ،بـە چەسـپاندنی دیاریکردنی
مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس وەک مافێکی یاسـایی لـە  ١٩٦٦و بەدوای ئەودا
هەڵمەتـی هەڵوەشـاندنی کۆلۆنیالیزم ،دەبـێ بڵیین دۆخی کوردسـتان ئاڵوگۆڕی
بەسـەردا نەهـات و بـە جۆرێک لە الیەن یاسـای مافی دیاریکردنـی چارەنووس،
بـەو شـێوەیە کـە جێبەجـێ کـرا ،لەبەرچـاو نەگیرا.

پێشەکی
دیاریکردنـی چارەنـووس بۆتـە هۆی ئاڵوگـۆڕی هەرێمیی جیاواز و دابەشـکردنی
دنیـا و هەروەهـا بۆتـە هانـدەر و هـۆی ورووژاندنی سیاسـی .بیری ژیـان لە ژێر
دەسـەاڵتی دەوڵەتێکـی هەڵبژێـراو لـە الیـەن خەڵکـەوە دەگەڕێتەوە بـۆ دەیەی
دووهەم و سـێهەمی سـەدەی بیسـتەم ،کاتێـک ڕێبەرانی دنیا لـە دوای جەنگی
جیهانیـی یەکـەم لەبـەر بوونی پرسـەکە ،داوایان لێکرا ئیزن بـە گەالنی خاوەن
ئەتنیـک ،زمـان ،کولتـوور و ئایینـی هاوبەش بدەن تا بڕیار لەسـەر سـەربەخۆیی
سیاسـیی خۆیـان بـدەن .مافـی دیاریکردنی چارەنـووس ،کە تۆوەکـەی لە دوای
لێـک هەڵوەشـانی ئیمپراتوریـی ئوتریـش ـ مەجارسـتان چێنـدرا

(سـتەریۆ ،٢٠١٣

 ،)١٠هاتـە نـاو پەیماننامە و بڕیارنامـە نێونەتەوەییەکانەوە.
تیۆریزانە دێموکراتیکەکانی ئەمریکا و ڕۆژاوای ئورووپا چەمکی مافی سیاسیی
ویلسـۆن (وێلان  )١٩٩٤و «دادپەروەریـی» بۆ «سـەرجەم گـەل و نەتەوەکان»یان
وەک دەسـپێکی پرۆسـەی دێموکڕاتیـک پەسـەند کـرد .بـۆ سـەرکۆماری
دەوڵەتێکـی یەک چەشـن ،بەشـداریی ئازادانەی خەڵک «بـۆ هەڵبژاردنی دەوڵەتی
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خۆیـان» یـان دەوڵەتێـک کـە نوێنەرایەتییـان بـکا ،خۆبەڕێوەبەریـی یان «گەشـە
کردنـی سـەربەخۆ» مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس بـوو کـە دەبـوو «پرەنسـیپی
هەنگاوێکـی یەکالکـەرەوە» بـێ کـە بـە گوێرەی ئـەو «دەبـێ خولیـای نەتەوەیی
ڕێـزی لـێ بگیرێـت ،بەڕێوەبەریـی گـەالن دەبـوو لەمـەوال تەنیـا بـە ڕەزامەندیی
خۆیـان بـێ ]1[».لـە کاتی کۆتایـی جەنگی جیهانیی یەکەم ،ویلسـۆن هەڵوێسـتی
خـۆی گۆڕیبـوو .لـە وتاری چـواردە و چـوار خاڵەکانیـدا (جانیـواری و فێبریواری
 ،١٩١٨بـە نـۆرە) لـە بـارەی مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس چـوار جـار دووپات
کرابـۆوە )١( :مافـی خەڵـک بـۆ هەلبژاردنـی دەوڵەتـی خۆیـان (خاڵـی )٢( ،)٦
داڕشـتنەوەی سـنوورەکانی ئورووپـا بـە گوێرەی «هێڵـە نەتەوەییەکان» ]2[،ڕاسـت
کردنـەوەی هەرێمیـی «بـۆ بەرژەوەندیـی [نـەوەک ویسـتی] ئەو حەشـیمەتانەیە
کـە دەیانگرێتـەوە» ]3[.و ( )٤ڕێککەوتـن لەسـەر داواکارییـە کۆلۆنیالییـەکان و
«بەرژەوەندییەکان »،بۆ دەسـتەبەر کردنی «قورسـایی یەکسـان دەگـەڵ داواکاریی
ماقووڵـی دەوڵـەت ]4[».هەروەهـا ،بریتانیـا داڕشـتنەوەی هەرێمیـی بـە گوێـرەی
«مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس یـان ڕەزامەندیـی ئەوانـی دەوڵەتیدارییەکـە
دەیگرتنـەوە» جێبەجێـی کـردن( .جـۆرج  .)١۵ ،١٩١٨دواتـر ویلسـۆن ئـەوەی لـە
ئورووپـا و بەشـە ناتورکەکانـی ئیمپراتـوری عوسـمانی جێبەجێ کـرد ،ئەگەرچی
پێشـدا باسـیان لێـوە نەکرابـوو (مانێلا .)٣٩ ،٢٠٠٧
 .1پەیامی سەرکۆمار وودرۆو ویلسۆن بۆ کۆنگرە ،١٩١٨/١/٨ ،شەست و پێنجەمین کۆنگرە ،گرووپی تۆمار  .٤٦ویلسۆن بۆ
یەکەم جار لە ئەوەی دواتر کەڵکی لە دەستەواژەی بۆلشەڤیکیی «مافی دیاریکردنی چارەنووس» وەرگرت.
« .2پەیامی سەرکۆمار وودرۆو ویلسۆن بۆ کۆنگرە ،»١٩١٨/١/٨ ،ئەنجومەنی پیرانی واڵتە یەکگرتووەکان ،شەست و پێنجەمین
کۆنگرە ،گرووپی تۆمار  ،٤٦خاڵەکانی  ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩و .١٣
 .3بەڵگەنامەکانی پێوەندیدار بە پێوەندییە دەرەکییەکانی واڵتە یەکگرتووەکان ،١٩١٨ ،پاشکۆی  ،١جەنگی جیهانی یەکەم،
بەرگی  ،١بەڵگەی  .۵٩پرەنسیپی سێهەم« :سێهەم ،هەر ڕێککەوتنێکی پێوەندیدار بەو جەنگەوە دەبێ لە بەرژەوەندیی و
بە قازانجی ئەو دانیشتووانە بێ کە دەیانگریتەوە و ،نابێ تەنیا بەشێک بێ لە ڕاستکردنەوە و سازشی داواکاریی دەوڵەتانی
بەرهەڵستکاری یەکتر( .https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1918Supp01v01/d59 ».سەردانکردن لە
٢٧ی جوون)٢٠٢١ ،
 .4پەیامی سەرکۆمار وودرۆو ویلسۆن بۆ کۆنگرە ،١٩١٨/١/٨ ،شەست و پێنجەمین کۆنگرە ،گرووپی تۆمار  .٤٦خاڵی پێنجەم:
«ڕاستکردنەوەیەکی ئازاد ،بیرئاوااڵیانە و بە تەواوی بێالیەنانەی سەرجەم داواکارییە کۆلۆنیالییەکان ،بە لەبەرچاو گرتنی
سەختگیرانەی ئەو پرەنسیپە کە لە تەواوی بڕیاراتی پێوەندیدار بە سەربەخۆییەوە ،بەرژەوەندیی ئەو دانیشتووانە لەبەر چاو
بگیرێت کە دەیانگرێتەوە دەبێ قورسایی یەکسان بە داوا ماقووڵەکانی ئەو دەوڵەتە بدرێ کە ناوەکەی دیاری دەکرێ».
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بـۆ ویلسـۆن ،بەکارهێنانـی مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس بۆ «ویسـتی باش
پێناسـە کـراوی نەتەوەیی» ئـازاد بوو ،و بە نەبوونی «ناتەبایـی» یەوە گرێ درابوو.
(چـوار خـاڵ ،وتـاری ١١ی فێبریـواری  .)١٩١٨لـە ڕوانگـەی ناوبراو ،ئـەوە تەنیا
بـۆ ئورووپاییـان بـوو نـەوەک بۆ میسـریان ،هیندوسـتانیان ،چینییـان و کۆرەیی
و کـوردان (مانێلا  .)۵٢ ،٢٠٠٧ئـەوە بـۆ شـیکردنەوەی چەمکـی ناوچەکانـی ژێـر
دەسـەاڵتی دەوڵەتانـی کۆلۆنیالیسـتی لە ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت یارمەتیدەرە .لە
وتارەکەیـدا لـە ١١ی فێبریـواری  ١٩١٨لەبارەی ئاشـتی دوای جەنگ ،ویلسـۆن
لەجیـات ڕەزامەندیـی ئەوانـی بەڕێـوە دەبرێـن (کـە لـە وتارەکانـی پێشـوودا
کەڵکـی لـێ وەرگرتبـوو) کەڵکـی لـە دەسـتەواژەی پێشـتر نەبیسـراوی مافـی
دیاریکردنـی چارەنـووس ،بۆ بەرپەرچدانەوەی ئایدیۆلۆژی بۆلشـەڤیکی ،وەرگرت.
لـە ڕاسـتیدا ،لە ڕوانگەی ناوبـراوەوە« ،مافـی دیاریکردنی چارەنـووس» (وەرگیراو
لـە بۆلشـەڤیکانەوە ،دواتـر دیسـان پێناسـە کراوە و بچـووک کراوەتـەوە) لەگەڵ
«خـۆ بەڕیوەبەریـی» یـان ڕەوایـی جەماوەریی یەکسـان بووە؛ «مافـی هەڵبژاردنی
سـەربەخۆیی کە لە سـایەیدا بژین» (ویلسـۆن .)١٩١٦ ،هاوچەشـنیی ئەتنیکی،
لـە ڕوانگـەی ئەوەوە ،نابێ لە داڕشـتنەوەی لەهسـتان و ئیتالیـا لەبەرچاو بگیرێن
و ڕێژیمـی سـەرکوتکەر و دەسـەاڵتی کۆلۆنیـال دەبـێ بـە هـۆی بەڕێوەبەریـی
ڕەزامەندانـە ،خۆبەڕێوەبەریـی و چاکسـازیی هەنـگاو بـە هەنـگاو لەسـەر کار ال
ببرێـن ،نـەوەک بـە ئاڵوگـۆڕی بنەڕەتـی (مانێلا  .)٤٢-٤٣ ،٢٠٠٧ئـەوەی ویلسـۆن
بیـری لـێ دەکـردەوە مافی دیاریکردنـی چارەنووسـی ناوخۆیی بوو

(هانـوم ،٢٠١١

 .)٣٠ئەگەرچـی بیرۆکـە سـەرەکییەکە هـی لێنیـن بـوو ،ویلسـۆن لـە کۆتاییـدا
شـێوەی دیاریکردنی چارەنووسـی داڕشـت.
دۆخـی یاسـایی کـوردان ،کـە لێکدانەبـڕاو بـە دەشـتی نێـوان دواوان و
ڕۆژهەاڵتـی فەالتـی ئانـادۆل دا بڵاو ببوونەوە ،بۆ ماوەیەکـی دوور و درێژ ناڕوون
و لـە باشـترین دۆخـدا پەراوێـز خراو سـەیر دەکـرا .گێڕانـەوەی خوارەوە باسـی
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مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـی کـوردان لـە چوارچێـوەی جەنگـی جیهانیـی
یەکەم و ئاسـەوارەکانی شـی دەکاتەوە .لە سـەت سـاڵەی ڕێککەوتنی سیڤەر دا،
ئـازاد کرانـی بەڵگەنامەکانـی دەوڵەتی بریتانیـا و بەڵگەنامە تورکییـەکان فاکتەرە
سیاسـی-قانوونییەکان کە بوونە هۆی دابەشـکرانی کوردسـتان ئاشـکرا دەکەن.
وتارەکـە مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـی کوردسـتان لـە ڕێـگای دۆکترینـی
یاسـایی ماف ،لەمەڕ شـێوەی هەڵسـوکەوت لەگـەڵ کوردان لـە کۆتایی جەنگی
جیهانیـی یەکـەم تـا نێوەڕاسـتی سـەدەی بیسـتەم و لەوێشـەوە تا ئەمـڕۆ ،باس
دەکا .وەک بـاوە ،مێژووناسـان و زانایانـی یاسـای نێونەتەوەیـی باسـی ئەوەیـان
کـردووە کـە هۆیەکانـی نسـکۆی دیاریکردنی چارەنووسـی کـوردان دەگەڕێتەوە
بـۆ نەبوونـی ئەرکداریی پێویسـت لە الیـەن هاوپەیمانانەوە بەرانبـەر بە کوردان،
پەرتەوازەیـی خـودی کـوردان و ناڕوونـی سـنوورەکانی کوردسـتان بـە هـۆی
ئاڵوگـۆڕە دێموگرافیەکانـەوە .لێـرە ،لـەم نووسـراوەیەدا ،ئامانـج ئـەوە بـووە کـە
لـە پێشـدا باسـی بەڵگە سـەرەکییەکان بۆ ئـەو بۆچوونـە بکرێ کە لە ڕاسـتیدا،
پێویسـتە پاشەکشـەی یەکالکـەرەوەی هێـزە ئیمپراتورییـەکان دوای جەنـگ و
یەکێتیـی نەتـەوەکان ،لـە مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس بـۆ دروسـت کردنـی
دەوڵەتێکـی تـەواو سـەربەخۆ بـە شـێوەی سـەربەخۆیی سیاسـی ،لەبەرچـاو
بگیـرێ .لەو ناوچەیە ،مافی دیاریکردنی چارەنووس بە مەبەسـتی «داڕشـتنەوەی
دەسـەاڵتی سیاسـی» پێداچوونـەوەی پێـدا کـرا .ملمالنـێ بـۆ دەسـەاڵت بوو بە
خەباتـی کـوردان وەک نەتەوەیەکی دیاریکەری چارەنووسـی خـۆی .بە واتایەکی
دیکـە ،درامـای سـەربازیی و ئایدیۆلۆژیکـی کێشـەکە و «سیاسـەتەکانی دنیـای
ئیمپریالیسـتی» بوونـە بەربەسـتی سـەربەخۆیی کـوردان و دابینکردنـی داوای
نەتەوەیـی کـوردان دوای جەنگـی جیهانیی یەکـەم (وایتهـاڵ  .)٢٠١٦بیجگە لەوە،
نەبوونـی یەکگرتوویـی لەنێـو کـورداندا ئاکامـی نادڵنیایی لە سیاسـەتی بریتانیا
بەرانبـەر بـەوان بـوو .بۆیـە سـەرەڕای هاواری بـەرز و خاسـبێژیی ئایدیالیسـتی
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بـۆ پشـتگیری لـە چەمکەکـە پێـش کۆتایـی کێشـەکە ،مافـی دیاریکردنـی
چارەنووسـی سـەربەخۆیی کـوردان بـە شـێوەی کاریگـەر پووچـەڵ کرایـەوە.
چونکـە لێکۆڵینەوەکـە کوردسـتانی گـەورە دەگرێتەوە .دەسـتەواژەی ڕۆژهەاڵتی
کوردسـتان (ڕۆژهـەاڵت لـە ئێـران) ،ڕۆژاوای کوردسـتان (ڕۆژاوا لـە سـوریە)،
باکـووری کوردسـتان (باکـوور لـە تورکیـە) و باشـووری کوردسـتان (باشـوور
لـە عێـراق) لـە سەرانسـەری ئـەو وتـارەدا دەسـتەواژەی جێـگای پەسـەندن.
پاشـخانی مێژوویی-یاسـایی کـورد و کوردسـتان بـە هەڵسـەنگاندنی بەردەوامی
مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس پێداچوونـەوەی بـۆ دەکـرێ تـا بـە شـێوەیەکی
واتـادار ،تێگەیشـتن لـە دۆخـی سیاسـی و یاسـایی کـوردان کـە بـووە هـۆی
ڕێککەوتننامـەی سـیڤەر ،هەتـا ناوەڕاسـتەکانی سـەدەی بیسـتەم و لەوێـوە تـا
ئەمـڕۆ ،پێشـکەش بکا.

کوردستانی پێش سەدەی نۆزدەهەم
سنووری نوێ و ئیمپراتورییە سەربەخۆکان
لـە سـەدەی شـازدەهەم ،چیـاکان و ناوچـەی فەالتـی بـەرزی کوردسـتان
لەگـەڵ پاکانە حیسـابی عوسـمانیی سـوننی و سـەفەویی شـیعە ،سـەقامگیریی
بەخۆیـەوە دیـت .لـە ڕوانگـەی جوگرافیاییـەوە ،کـوردەکان لـە سـنووری ئـەو
دوو ئیمپراتورییـە بـە لێـک هەڵنەبـڕاوی ،لـە پەراوێـزی هـەر کامیـان ،دەژیـان.
ئیمپراتورییـە ناوەندگەرایەکـەی عوسـمانی ڕایەڵەی سـوننی لـە ڕۆژاوای ئانادۆڵ
و تراکیـا دامەزرانـد .لەگـەڵ ئەوەشـدا ،سـەفەوییەکان (لـە  ١۵٠٢دامـەزرا) لـە
 ١۵٠٧دەسـتیان بەسـەر ناوچـە کوردییەکانـی دیاربەکـر ،لـە  ١۵٠٨موسـڵ و
لـە  ١۵١١ناوەنـدی ئانـادۆڵ داگرت .ئیمپراتوری عوسـمانی ،سـوڵتان سـەلیمی
یاووز ،لە ٢٣ی ئاگوسـتی  ١۵١٤لە چاڵدێران (باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردسـتان)
لەگـەڵ سـەفەوییان جەنـگا و بـە سـەریاندا سـەرکەوت .لـە  ،١۵١٤کـوردەکان
ڕێککەوتننامەیەکیـان لەگـەڵ سـوڵتان واژۆ کـرد کـە ئیمپراتـوری عوسـمانی
ئەرکـدار دەکـرد «سـەربەخۆیی و ئازادیـی میرنشـینە کـوردەکان» بپارێـزێ و
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«دژی دەسـتدڕێژیی دەرەکـی پشـتگیریی کـوردان بـکا» .لـە بەرانبـەردا کـورد
«لـە جەنگەکانـی تـورکان پشـتگیرییان لـێ بکـەن (مـەال  ]1[.)٦۵ ،٢٠٠۵سـنوورە
نوێیـەکان لـە ڕێککەوتننامـەی زەهـاو دیاریکـران ()١٦٣٩

(مـەکداواڵ ،٢٠٠٣

.)٢۵-٢٦
لەت کردنی ئەستوونیی کوردستان
پـاش چەنـد شـەڕ ،پەیماننامـەی ئاماسـیا لـە ٢١ی مـارچ ١۵۵۵ ،واژۆ کـرا.
عوسـمانییەکان ،سـەفەوییەکانیان وەک یەکەیەکی سـەربەخۆی ئایینی-سیاسی
قبـووڵ کـرد .پەیماننامـەی زەهاو (قەسـری شـیرین)[ ]2پەیماننامەی ئاماسـیای
پەسـەند کـرد و جوگرافیـای تورک-پـارس لـە ١٧ی مـای ١٦٣٩ ،دیاریکـرا
(بارفیلـد  ،)٧٤ ،٢٠١١ئەگەرچـی هێشـتا کۆتایـیپێهێنەر نەبوو .هەتا سـاڵی ١٩١٤
سـنوورەکان وەک سـنووری نێونەتەوەیـی ،ئەویـش دوای چەنـد جار دانوسـتان
بـە یاوەریـی کۆمیسـیۆنی نێونەتەوەیی و دووالیەنە لە بارەی دەسنیشـان کردنی
سـنوورەکان ،دانیـان پێـدا نەهێنـرا (ئاتـەش  .)٢٠١٩پەیماننامـەی زەهـاو خاکـی
لێـک دانەبـڕاوی کوردانـی بـە شـێوەی ئەسـتوونی کـردە دوو لـەت؛ لـە سـەتا
 ٧٠ی خاکـی کوردسـتان کەوتـە ژێـر دەسـەاڵتی سـوڵتانی عوسـمانی

(ئیـزەدی

 ،۵١ ،١٩٩٢ڤـان بروینەسـەن  .)١٤٤ ،١٩٩٢بـەاڵم ،ڕێککەوتنەکـە لەبـەر چاوچنۆکیـی
تـورک و فارسـان بـۆ پـەرە پێـدان بـە ناوچـەی ژێـر دەسـەاڵتیان

(ئۆبااڵنـس،

 )٣ ،١٩٩٦و سـەربەخۆیی ناسـەقامگیریان ،کـە هاندەرەکـەی وەفاداریـی بگـۆڕی
کۆمەڵگـەکان لـە ناویانـدا هـی کـوردەکان بـە هـۆی سـەرهەڵدانەکانیان دژی
ناوەنـد بـوو ،بە لەرزۆکـی مایەوە .کاریگەریـی پەیماننامەکە تا کۆتایی سـەفەوی
لـە  ١٧٢٢درێـژەی هەبـوو .بەریەککەوتـن درێـژەی هەبوو ،بـەاڵم ناکۆکییەکانی
دواتـر بـە پەیماننامـەی کـوردان (٤ی سـێپتەمبەر )١٧٤٦ ،کۆتایـی پێهات؛ کە
 ١۵ .1ساڵ دواتر ڕێککەوتننامەکە لە الیەن تورکانەوە پێشێل کرا.
 .2زەهاو (لە کوردیدا) یان زۆهاب.
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سـنوورەکانی ١٦٣٩ی سـەپاندەوە ،لـە ئاکامـدا ،یەکـەم پەیماننامـەی ئـەرزەڕۆم
(یـان ئـەرزورۆم٢٨ ،ی جـوالی ،)١٨٢٣ ،کـە لەوێـدا باسـی کوردسـتان کـراوە،
کۆتایـی بـە شـەڕەکان هێنـا و بـووە بناغەدانـەری پێوەندیـی داهاتـوو لـە نێوان
عوسـمانی و پارسـییەکان (ئۆشـی  .)٧٣ ،٢٠٠٤دووهـەم پەیماننامەی ئـەرزەڕۆم لە
 ١٨٤٧بـە دەسـتێوەردانی ڕوسـیا و بریتانیـا ،کـە سـنوورەکانی بـە یەکجاریـی
دەسنیشـان کـرد و کۆتایـی بـە شـەڕە جارەبەجـارەکان هێنـا ،واژۆ کـرا .دوایین
پرۆتۆکۆڵـەکان لە الیەن پارسـەکان و عوسـمانییەکان لـە ٢٧ی ئۆکتۆبر،١٩١٤ ،
بـۆ دیاریکردنـی پانتایـی خاکـی هـەر دوو ال بـە شـێوەی کۆتایی پێهێنـەر واژۆ
کـران( .ئاتـەش .)٢٠١٩
کوردسـتان لەناو ئیمپراتوریی عوسـمانیدا گونجێندرا ،کە دەسـەاڵتی ڕەهای
بەسـەردا سـەپێنرا و هەر جۆرە بەرهەڵسـتکاریی دژی سیاسـەتە ناوەندگەراکانی
کۆتایـی پێهێنرا .کوردەکان پێوەندییـە توندوتۆڵەکانیان دەگەڵ هاوئەتنیکەکانیان
لـە ئیمپراتوریـی عوسـمانی پاراسـت ،هاوکات ئازادیـی بەرباڵویان لە سـەردەمی
قاجـاردا پێدرابـوو (مـەک داواڵ  .)٦٧-٧٦ ،٢٠٠٣بـەاڵم ،لـە ئاکامـدا لـە سـەدەی
نۆزدەهەم کوردسـتان تووشـی ئاڵوگـۆڕی مەزنی سیاسـی ،کۆمەاڵیەتی و ئایینی
بـوو و دەگـەڵ چوونەسـەری ئاسـتی هۆشـیاری نەتەوەیـی لەنـاو کـوردان و
گرووپەکانـی دیکـەی ناوچەکەدا ،هـاوکات ئیمپراتورییەکانی عوسـمانی و پارس
هەرکامیـان زۆرتـر ناوەندگەرا بوون .هـەر دوو ئیمپراتورییەکە بـۆ ملکەچ کردنی
کـوردان و پتەوکردنـی سـەربەخۆیی خۆیان ،کوردسـتانیان سـەرکوت دەکرد.
کوردستانی سەدەی بیستەم  
بـە درێژایـی مێـژوو ،دیاریکردنـی چارەنووسـی ئەتنیکـی وەک ئایدیالێکـی
دێموکراتیـک لـە باشـترین حاڵەتـدا دەورێکـی ئاشـکرای لـە دیاریکردنـی
سـنوورەکان و لـە پێوەندییـە نێونەتەوەییەکانـدا گێڕاوە .پێـش جەنگی جیهانیی
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یەکـەم ،مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس وەک مافێکی ڕەگەزپەرسـتانەی ئێلیتی
سـپی پێسـتی ئورووپایـی خـۆی دەنوانـد .بە کـردەوە ،ئـەو چەمکـە وەک مافی
دیاریکردنـی چارەنووسـی بێگانـان لـە الیـەن هاوپەیمانـان لە جەنگـی جیهانیی
یەکـەم بۆ داڕشـتنەوەی جوگرافیای سیاسـیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسـت کەڵکی لێ
وەرگیـرا ،بـەو مانایـە کـە هێزەکانـی هاوپەیمـان (هاوپەیمانان) بڕیاریان لەسـەر
چارەنووسـی خەڵکـی ناوچەکـە دا .بـەاڵم ،ئـەوە وردە وردە وەک پرەنسـیپێکی
هاوواڵتێتـی بـۆ بـە فەرمـی ناسـینی هێندێـک ناوچـەی دیاریکـراوی ئورووپـا،
پـەرەی پێـدرا .واتـە ،کارکـردی پرەنسـیپی دیاریکردنـی چارەنـووس بـوو بـە
ئامرازێـک بـۆ هێنانـە کایـەی ئاشـتی لـە کاتـی جەنگـی جیهانیـی یەکـەم و
دواتریـش ،ئەگەرچـی جێبەجـێ کردنەکـەی زۆر گشـتی ،لێـڵ ،نایەکسـان و
نـاڕوون بـوو .ئـەوە هـەم لـە پێشنووسـە کۆتاییەکـەی پەیماننامـەی ئاشـتیی
ڤەرسـای و هەروەهـا ڕێککەوتنـی یەکێتیـی نەتـەوەکان خـۆی دەنوێنـێ (لێـرە
بـەوالوە بـە یەکێتـی نـاوی دێ).
 ١٩٠٨تا جەنگی جیهانیی یەکەم
بە درێژایی چەند سەدە و لە دوای گونجاندنی کوردستان لە ناو ئیمپراتورییەکانی
عوسـمانی و پـارس دا ،کـوردان بـە شـێوەی جیـاواز هاوکاریـی یەکتریـان
کـردووە و دژی دەسـەاڵتی سیاسـی ئـەو ئیمپراتورییانـە بـۆ بەدەسـتەوەگرتنی
کۆنترۆلـی شـوێنی ژیانـی خۆیـان ،بەو ئامانجە کـە بتوانن دەوڵەتی سـەربەخۆی
کوردسـتان دامەزرێنن ،سـەرهەڵدانیان کردووە .خانەدانـە ناڕازییەکانی بەدرخان
و سـەیدەکانی نەهـری (شـەمدینان) دامەزێنـەری خولیاکانـی خۆبەڕێوەبەری و
جیاییخـوازی کوردسـتان بـۆ چارەسـەر کردنـی پرسـی کـورد لـە چوارچێـوەی
سـنوورەکانی عوسـمانیدا بـوون؛ ئەوی پێشـدا بە ڕێبـازی ئایینی و ئـەوی دیکە
سـێکوالر .شوناسـی ئەتنیکـی یـان نەتەوەیـی لەنـاو کـوردان دا بـاو بـوو ،بەاڵم
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شوناسـی کۆمەاڵیەتـی ئوممـە (کومەڵگـە یـان کولتـووری موسـڵمانان لەناویاندا
هـی ئمپراتـوری عوسـمانیش) لـە نـاو ئیمپراتـوری عوسـمانیدا زاڵ بـوو .بەاڵم،
وردە وردە ،تـورک پەلکێشـی پشـتگیریی لـە ئەتنۆ-ناسـیۆنالیزمی تونـدڕەوی
تورکـی وەک ئامرازێـک بـۆ دڵنیابـوون لـە یەکگرتوویـی ئیمپراتورییەکـە کـران
(مـەکداواڵ  .)٩٠-٩٣ ،٢٠٠٣ئـەوە دوای  ١٩١٣گەشـەی کـرد (ئونگـور  ]1[.)٢٠١٢لـە
هەمـان کاتـدا دۆخـی کوردانـی پـارس (کـە دواتـر بـوو بە ئێـران) تـا ڕادەیەک
ئاشـتییانە بـوو ،بـە اڵم ،لـە  ١٨٦٦هـۆزی موکـری جوواڵنەوەیەکـی کورتـی
خۆبەڕێوەبەرییـان دەسـت پێکـرد کـە بـە مەرگـی نەخـوازراوی فەرمانـڕەوای
ناوچەکـە کۆتایـی پێهـات .دواتـر ،شـێخ قـازی فەتـاح سـەرهەڵدانێکی نوێی لە
 ١٩٠٠دەسـت پێکـرد بـەاڵم دەسبەسـەر کـرا (مـەکداواڵ .)١٠١-١٠٣ ،٢٠٠٣
شۆڕشی تورکە الوەکان ()١٩٠٨؛ داوای خۆبەڕێوەبەریی لەناو ئوممەدا
دەگـەڵ شوڕشـی تورکـە الوەکان لـە جـوالی  ١٩٠٨بەڵێنـی دەوڵەتێکیـان دا
(قـەت جێبەجـێ نەکـرا) کـە نوێنەرایەتـی هەمـوو خەڵک بـکا

(مـەکداواڵ ،٢٠٠٣

 ،)٨٧-٩٠زینـدوو کردنـەوەی یاسـای بنەڕەتـی سـێکوالر هـی  ١٨٧٦لـە الیـەن
کۆمیتـەی یەکێتـی و پێشـڤەچوون ڕاگەیێندرا ]2[.بـەاڵم ژمارەیەک کورد دەوری
گرینگیـان لەنـاو دەوڵەتی عوسـمانیدا هەبـوو ،لە ناویاندا  ١٠نوێنـەری پارلمانی
عوسـمانی و پلـەی وەزیـر لـە دەوڵـەت دا .ئـەوە یەکسـانیی نێـوان موسـڵمان و
ناموسـڵمانانی باشـتر کـرد .لە سیسـتەمی میللـەتدا ،ناموسـڵمانەکان (زیممی)
مافـی کەمتـر لـە موسـڵمانانیان هەبـوو و دەبـوو بـاج (جیزیـە) بـدەن

(بورگیـس

 .)٢٠٠٩نازنـاوی ئەتنیکـی و نەتەوەیـی بەپێـی قانوونی ڕێکخراوان هی ئاگوسـتی
 ،١٩٠٩قاچـاخ بـوو .ژمارەیـەک یانـەی کوردی پاش پەسـەندکرانی ئـەو قانوونە
دامـەزران ،بـەاڵم قانوونەکـە ئیزنی بـە یانەکانی دامـەزراو بە گوێـرەی نەتەوەیی
 .1لە دوای کودەتای بابی عالی (ئونگور .)٢٠١٢
 .2یان کۆمەڵگای یەکێتی عوسمانی
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نـەدا تـا لـە سیاسـەت تێوەگلێن .ئیبراهیم پاشـای میللـی چەند حەوتـوو دوای
پەسـەند کرانـی یاسـای بنەڕەتـی سـەرهەڵدانی کـرد بـەاڵم پاشـان ملکـەچ
بـوو (مـەال  )٩٦ ،٢٠٠۵ئـەوە چارەنووسـی سـەرهەڵدانەکانی شـوێنەکانی دیکـەی
کوردسـتانیش بوو (کالیـن .]1[)١٩٩٦
چەمکـی ئیسلامیی ئوممـە ،کـە بناخـەی سیسـتەمی میللەتە ،بـە چەمکی
سـێکوالری دیکـە وەک «نەتـەوە»« ،کۆمەڵگـە» (مـەکداواڵ  )٩٣-٩٦ ،٢٠٠٣و لێـک
جیـا کردنـەوەی نەتەوەیـی جێگۆڕکێی پێکرا .بەڕاسـتی ،ئیسلام ،شـەریعەت و
ئامانجـی دروسـت کردنـی کۆمەڵگەیـەک بۆ سـەرجەم موسـڵمانان کـە بە هۆی
ئایینـەوە لێـک گـرێ درابـوون وەک هەڵمەتێـک دژی هـەر جـۆرە هەوڵـی نـا
ئایینـی لـە الیـەن تورکـە الوەکانـەوە بـۆ دروسـت کردنـی واڵتێک بـە گوێرەی
پێناسـە نەتەوەییـەکان بـوو .بۆیـە ،کـورد کـە زۆرینەیـان موسـڵمان بـوون ،بـە
هـۆی ئـەو سیسـتەمەوە هیـچ بـااڵ دسـتییەکیان بەسـەر ئەوانـی دیکـەدا نەبوو
جگـە لـەوە کـە سـەرۆک هۆزەکانیـان مافـی کەمێـک سـەربەخۆییان لـە ژێـر
دەسـتی عوسـمانییاندا هەبوو .سـەرەڕای ئەوە ،ئیسلام نەبووە هۆی هیچ جۆرە
یەکێتییەکـی سیاسـی لـە نێـو کـوردان و ڕێبـەرە ئیسلامییەکانیان ،عولەمـا ،و
تورکـەکان ،بـە هـۆی نەبوونـی لێکدانـەوەی گەردوونیی لە ئێسلامدا یان بوونی
لێکدانـەوەی هاوچەشـن لەنـاو بڕوادارانـی دا ،لـە ناویانـدا سـوننی یان شـیعە ،و
هەڵوێسـتی هـەرکام لەو الیەنانە لەمەڕ بااڵدەسـتیی شـێوازی خۆیان

(سـولەیمانی

 .)١۵۵-١٩٨ ،٢٠١٤ئـەوە بـووە هـۆی ناسـیۆنالیزمی کێبڕکێـکار کـە هێشـتا ماوە.
لێکدانـەوە جیـاوازەکان بوونـە هۆی کەڵـک وەرگرتنی ئەو واڵتانـەی کورد لێیان
دەژیـن ،لـە نـاوی سـووڕە (بـەش) ی قورئـان بـۆ ڕەواییـدان بە سـەرکوتکردنی
کـوردان ،بـۆ وێنـە ئەلفەتـح (سـەرەکەوتنەکە) یـان جیهـاد (شـەڕی پیـرۆز) لە
 .1کالین ئاماژەی بەوە کردووە کە سەرهەڵدانی ئیبراهیم میللی پاشا پێوەندییەکی کەمی بە ناسیۆنالیزمەوە هەبووە .ئەو
پێوەندیی نزیکی دەگەڵ ڕێژیمی عەبدولڕەحمانی دووهەم پاراستبوو و کاتێک سەرهەڵدانی کرد کە ڕێژیمە شۆڕشگێرە نوێیەکە
هەوڵی دابوو حکوومەتی بەسەردا بکا.
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الیـەن ڕێژیمـی ئێـران لـە  ،١٩٨٠ئەلئەنفـال (دەسـکەوتەکە) لـە هەشـتاکانی
زایینـی لـە الیـەن ڕێژیمـی بەعـس لە عێـراق ،و ئەتتیـن و زەیتـون (هەنجیر و
زەیتـون) یـان ئۆپەراسـیۆنی لقـی زەیتـون لـە الیـەن تورکیـەوە دژی کوردانـی
ڕۆژاوا لـە جانیـواری .٢٠١٨
شـێخە کوردەکانـی موسـڵ ،لـە ناویانـدا عەبدولسـەالم بارزانـی ،بـۆ جـاری
دووهـەم

[]1

داوایەکیـان لـە  ١٠٩٠پێشکەشـی نیشـتمانپەروەرانی کـورد لـە

ئەسـتەمبوڵ کـرد ،کە تیایدا پێشـنیاری خۆبەڕێوەبەریی ناوچەیی کوردسـتانیان
کردبـوو و داوای «هەڵبژاردنـی زمانـی کـوردی بـۆ مەبەسـتی پـەروەردە و فێـر
کـردن ،دامەزراندنـی کاربەدەسـتانی کورد؛ [و] پەسـەند کردنی یاسـای شـافعی
 »...یـان کردبـوو (مـەکداواڵ  .)٩٨ ،٢٠٠٣عەبدولـڕەزاق بەدرخـان ،بـە مەبەسـتی
دروسـت کردنـی نەتـەوەی کورد بـە هۆشـیاریی نەتەوەییەوە (رەینۆڵـدز ،٢٠١٧
 ،)٣٩و مـەال سـەلیم لـە  ،١٩١١دەگـەڵ سـمکۆی شـکاک لـە ورمـێ و شـێخ
تەهـا ،بـە هەمان شـێوە ڕێبەریـی جوواڵنەوەیەکیـان کردبوو .ئـەوان داوای مافی
دیاریکردنـی چارەنووسـی کـوردان و مودێلی «نەتەوەی دیکە»یـان کردبوو [وەک
خـۆی کۆپـی کـراوە][ ]2تـا یەکەیەکـی خۆبەڕێوەبەر لە ژێـر پارێزگاریی ڕوسـیە
دامەزرێنـن .لەگـەڵ ئەوەشـدا ،پێشـنیارەکەیان لـە الیـەن زۆر لـە کوردانـەوە
پشـتیوانی لـێ نەکـرا چونکـە پێیـان وابـوو ڕوسـیە ڕۆژهەاڵتی ئانادۆڵـی بۆخۆی
دەوێ .جوواڵنەوەیەکـی ناسیۆنالیسـتی خەریـک بـوو لـە بەهـاری  ١٩١٣دژی
کۆمیتـەی یەکێتـی و پێشـڤەچوون سـەر هەڵـدا ،بـەاڵم حوسـێن بەدرخـان لە
مـای  ١٩١٣کـوژرا (مـەکداواڵ  )٩٩-١٠١ ،٢٠٠٣و ،دوای ڕووخانـی ئیمپراتوریـی
ڕوسـیە و سـوپای ڕوس ،عەبدولـڕەزاق بـە دەسـت هێزەکانـی عوسـمانی لـە
کۆتایـی  ١٩١٨لـە سـێدارە درا (رەینۆڵـدز .)٤١ ،٢٠١٧
 .1یەکەمیان لە  ١٩٠٧دوای کۆنفرانسێکی ڕێبەرانی کورد پێشکەش کرابوو .عەبدولسەالم بارزانی لە دێسەمبەری  ١٩١٤لە
الیەن پارێزگاری موسڵەوە لە سێدارە درا.
 .2وەزارەتی کاروباری دەرەوە  ،٦٠٨/٩۵تەلەگرام ،ئەفسەری سیاسی ،بەغدا ،بۆ [وەزارەتی کاروباری دەرەوە؟]١۵ ،ی ئاپریل،
 ،١٩١٩ژمارە  ،٤٣٨٠کە لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)٣٠٧ ،
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جەنگی جیهانیی یەکەم
ئاسـەوارەکانی جەنگـی جیهانیـی یەکـەم قـەرار بـوو سـاتەوەختێکی گونجـاو
بـۆ نەتـەوە و کەمینـە نەتـەوەکان بـۆ وەدیهێنانـی داوای مافـی دیاریکردنـی
چارەنـووس بـێ .بـەاڵم وەک لـە پەیماننامەکانـی ئاشـتیدا ئاشـکرا بـوو ،لەبـەر
بەرژەوەندییـە سیاسـی و کولتوورییـەکان جێگۆڕکێـی پێکرا؛ واڵت دروسـتکران
و دەستاودەسـت کـران ،بـێ دان پێدانـان بـە مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـی
خەڵکەکانـی .هیـچ گشتپرسـییەک نەکـرا ،لەگـەڵ ئەوەشـدا چەنـد ناوچـە بـە
بـێ دەنگدانـی جەمـاوەری دەسنیشـان کـران .ئاڵوگـۆڕ لـە نەخشـەی ئورووپـا
تـا ئاسـتێکی بـەرز بـە گوێـرەی هێڵـە نەتەوەییـەکان جێبەجـێ کـرا ،بـەاڵم لە
ناوچـەی خـاوەن تێکەاڵویـی ئەتنیکـی ،دۆخەکـە پێچەڵپێچتر بوو .بـە گوێرەی
دۆخـی سـنووریی ،کۆمەڵگەیـەک دەیتوانـی وەک گەلێـک سـەیر بکـرێ کـە
شـیاوی بـوون بـە دەوڵـەت بـوون یـان وەک کەمینەیـەک دیـاری کرابـان کـە
دەبـوو بـە گوێرەی پەیمانێـک بپارێزرێـن .ئاکامەکەی نەبوونی یەک چەشـنی و
ناتەبایـی لـە جێبەجێکردنـی مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس بوو .لـەو ڕوانگەوە،
کوردسـتان ڕیزپـەڕ نەبـوو .بـە پێچەوانـەی عـەڕەب ،جوولەکـە و تـورکان،
کـوردەکان پشـتگیرییان لـە هەوڵـی نەتەوەیی-ئەتنیکـی بـۆ دروسـت کردنـی
دەوڵەتـی خۆیـان دەکـرد.
جەنگـی جیهانیـی یەکـەم ( )١٩١٤-١٩١٨بناخەدانەری پاکتـاوی ئەتنیکی
ئەرمەنـی ،کریسـتیان ،کـورد و ئاسـۆڕییان بـوو .دەگـەڵ هێرشـی ڕوسـان،
کوردسـتان بـوو بـە گۆڕەپانـی پێکـدادان .جەنـگ بـوو بـە هـۆی پێوەندیـی
کـورد و تـورک دژی هاوپەیمانـان (بریتانیـا ،فەڕانسـە و ڕوسـیە) .کـوردەکان لە
دوژمنایەتـی تـورکان ،کـە لـە الیـەن تورکـە الوەکانەوە ،بـۆ ئاسـیمیلە کردن و
لەناوبردنـی شوناسـی ئـەوان بەڕێـوە دەچـوو ،ئـاگادار نەبـوون

(مـەکداواڵ ،٢٠٠٣

١٠٤-١٠٦؛ ئۆبااڵنـس ١٠-١١ ،١٩٩٦؛ ئۆشـی  .)٢٠١ ،٢٠٠٤بـەاڵم کـوردەکان ،هیـوادار
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بـوون بـە ئامانجەکانیـان بگـەن .لـە جـوالی  ،١٩١٦سـوپای تـورک بەشـێک
لـە باشـووری ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتانی گەمـارۆ دا ،بـەاڵم ڕوسـەکان لـە مارچی
 ١٩١٧سـەرکەوتن ،تەنیـا بـۆ ئـەوە کـە بـە هـۆی شۆڕشـی بۆلشـەڤیکی لـە
ئۆکتۆبـری ئەوسـاڵەدا پاشەکشـە بکـەن .کێشـەکە لـە دێسـەمبەر بـە ئاگربـڕ لە
نێـوان بۆلشـەڤیک و تـورکان دا کۆتایـی پێهـات.
سەردەمێکی نوێی ژیانی سیاسی بە بێ ڕاوێژ
ڕێککەوتنی نهێنی سایکس-پیکۆ-سازۆنۆڤ ()١٩١٦
لـە کاتـی جەنـگ دا ،پالنـەکان بـۆ دابەشـکردنی ناوچەکانـی ژێـر دەسـەاڵتی
ئیمپراتـوری عوسـمانی ،بـێ ئـەوەی زۆر گـوێ بدەنـە ئـەو گەالنـەی پالنـەکان
دەیگرتنـەوە ،داڕێـژران .پێـش کۆتایـی جەنگـی جیهانیـی یەکـەم ،گەالنـی
ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت چارەیەکیـان جگـە لـە قبووڵکردنـی سـنوورە نوێیەکانـی
مامەڵـە لەسـەرکراو لـە ڕێککەوتنە نهێنییەکـەی سایکس-پیکۆ-سـازۆنۆڤ (-١٦
١۵ی مایـی )١٩١٦ ،نەبـوو (فرۆمکیـن  ]1[،)٢٠٠١بـە فەرمـی وەک ڕێککەوتنـی
ئاسـیای بچـووک ناسـراوە .بریتانیـا ،فەڕانسـە و ڕوسـیەی تـزاری خاکـی
عوسـمانییەکانیان لـەت کردبـوو :کیلیکیا ،لوبنان و سـووریە بۆ فەڕانسـە؛ عێراق
و فەلەسـتین بـۆ بریتانیـا؛ ئەسـتەمبوڵ و کەنـداوەکان بـۆ ڕوسـیە

(پالمـەر ،١٩٩٤

)٢٣٩-٢٤٠؛ و بەشـی باشـووری ڕۆژاوای عوسـمانی بۆ ئیتالیا .پاش کشـانەوە و واز
هێنانـی ڕوسـیە لە داواکانـی و بە گوێرەی ڕێککەوتنی ٢٣ی دێسـەمبەر١٩١٧ ،
لـە نێـوان فەڕانسـە و بریتانیا ،کوردسـتان خرایە سـەر «ناوچەی ژێر دەسـەاڵتی
ئینگلیـز» (دەسـتەواژەیەک لـە نێـوان فەڕانسـە و ئینگلیـز لەمـەڕ چاالکـی لـە
باشـووری ڕوسـیە کـە لـە وودوارد و باتلەر دا لە  ١٩٤٩ئامـاژەی پێکراوە) .دواتر،
کاتێـک دەوڵەتـی ڕۆم ئـاگاداری مامەڵەکـە بـوو ،ناوچەی ( Cباشـووری ئانادۆڵ)
 .1ئەگەرچی بە گشتی وەک «ڕێککەوتن» باسی لێوە دەکرێ ،ئەوە ئاکامی چەند ئاڵووێر لە نێوان وەزیرانی کاروباری دەرەوەی
بریتانیا ،فەڕانسە و ڕوسیەیە .ئەوە تەنیا «بەڵگەنامە» یان «مامەڵەیەک»ی نهێنی نییە.
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درا بـە ئیتالیـا (ئۆشـی .)١٠٨ ،٢٠٠٤

[]1

بـە گوێـرەی ڕێککەوتننامـەی سـایکس ـ پیکـۆ ـ سـازۆنۆڤ ،کـە وتووێـژە
نهێنییـەکان بـۆی لـە دێسـەمبەری  ١٩١۵دەسـتیان پێکردبـوو ،قـەرار بـوو
کوردسـتان لـە نێـوان ناوچەکانـی ژێـر بەڕێوەبەرایەتیـی فەڕانسـە (سـووریە
و لوبنـان) ،ناوچەکانـی ژێـر بەڕێوەبەرایەتیـی بریتانیـا (عێـراق و دەوڵەتـە
عەڕەبەکانـی دیکـە) ،ناوچەکانـی ژێـر بەڕێوەبەرایەتیـی ڕوسـیە (ئەرمەنسـتان و
ئازەربایجانـی ئەمـڕۆ) و ناوچـەی ژێـر دەسـەاڵتی پـارس ،دابـەش بکـرێ .هـەر
جـۆرە ڕاسـتکردنەوەیەکی سـنوورەکان بەبـێ ئامـاژە بـەو حەشـیمەتە کـرا کـە
کاریگەریـی لـە سـەریان هەبـوو ،چونکـە مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس ببـوو
بـە دروشـمێکی بەتـاڵ .بەبـێ لەبەرچاوگرتنـی ڕەوانبێژییەکەیـان ،هاوپەیمانـان
ئامانجـی چاکسـازیی دێموکڕاتیکـی دەوڵەتداریـییـان بـرەودان بـە مافەکانـی
کەمینەیـان پاشـگوێ خسـت.
چونکــە کــوردەکان جێــگای ســەرەنجی ســەرەکیی بریتانیــا نەبــوون،
داواکانــی گەلــی کوردســتان بــێ وەاڵم مانــەوە ،و ئەگەرچــی موســڵ لــە ژێــر
پارێزگاریــی فەڕانســە دابــوو ،بەرژەوەندییــە ئابــووری و سیاســییەکانی بریتانیــا
موســڵی کردبــوو بــە جوغــزی ســەرنج .بۆ گەیشــتن بــە ئامانــج ،ئارنۆڵــد تۆینبی
پێشــنیاری «کوردســتانێکی خۆبەڕێوەبــەر»ی بــە ســایکس کــرد .بــەاڵم پالنەکــە
هەمــوو کوردســتانی نەدەگرتــەوە ]2[.ئــەو تەنانــەت پێشــنیاری کــرد باکــووری
کوردســتان بخرێتــە ســەر پــارس بــەو مەرجــە «پارێزگایەکــی خۆبەڕێوەبــەر
بــە یارمەتــی بێگانــە ،ڕەنگبــێ مەبەســتی بریتانیــا بووبــێ» دروســت بکــرێ
(مــەکداواڵ  .)١١٧-١١٨ ،٢٠٠٣ئــەو پێشــنیارانە لــە الیەن سایکســەوە ڕەت کرانەوە،
چونکــە ئــەو بیرۆکەیەکــی دیکــەی بــۆ دروســتکردنی «ئیماڕەتێکــی ســەربەخۆی
 .1نوسینگەی بەڵگەنامە گشتییەکان ،وەزارەتی کاروباری دەرەوە  ٦٠٨/٨٣ژمارە  ،٣٤٢-٨-٣/۵١٠٤ئاخاوتنی نێوان نوێنەرانی
بریتانیا و ئیتالیا لەمەڕ ئاسیای بچووک
 .2وەزارەتی کاروباری دەرەوە  ،٣٧١/٣٤٠٧تۆینبی بۆ سایکس ،یادداشت١٢ ،ی ئوکتۆبر.١٩١٨ ،
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کــوردی» بــە موسڵیشــەوە هەبــوو ]1[،یــان «کوردســتانێکی خۆبەڕێوەبــەر ،بــێ
کەرکــوک ،ئاڵتــون کوپــری و هەولێــر [ ،]...بــەاڵم بــە ناوچەکانــی تــا ســیرت و
ئەوبــەری تــا ورمــێ و ســاوج بــواڵق (مەهابــاد)» (مــەکداواڵ  .)١١٨ ،٢٠٠٣دواتــر،
هەوڵــی دا «دەوڵەتێکــی کاتیــی کــوردی» کــە شــێخ مەحمــود بەرزەنجــی
دایمەزراندبــوو بــە فەرمــی بناســێ (ئیــزەدی ٢٠٠٤؛ ئەســکەندەر  ،)٢٠٠٠بــەاڵم شــێخ،
کــە بــە خــۆی دەگــوت «پاشــای کوردســتان» (وەک بەرهەڵســتکارێکی شــا
فەیســەڵی یەکــەم) داوای بەرفراوانتــر کردنــی دەســەاڵتی دەوڵەتــی کــوردی
کــرد تــا ســنە لــە پــارس بگرێتــەوە (جاویــدە  .)١٧٣/١٧۵ ،٢٠٠٦بــەاڵم بریتانیــا
کــە لــە گۆڕینــی ســنووری پــارس بــە گومــان بــوو ،پێشــنیاری «کوردســتانی
یەکگرتــوو»ی ڕەت کــردەوە.

[]2

ڕێککەوتنــە پێشــتر ڕاگەیەنراوەکــەی نێــوان بریتانیــا و فەڕانســە لە ســووریە
داوای دامەزراندنــی دەوڵەتانــی نەتەوەیــی و بەڕێوەبەرایەتــی پێشــبینیکراو
لــە کەڵکــی ئازادانــە لــە دەسپێشــخەریی و ویســتی خەڵکــی نیشــتەجێی
ئەوێندەرێــی کــرد لەگــەڵ ئەوەشــدا هیــچ ئاماژەیــەک بــە مافــی دیاریکردنــی
چارەنووســی کــوردان نەکرابــوو .لــە هەمــان کاتــدا ،ســمایل ئاغــای ســمکۆی
فیدراســیۆنی هــۆزی شــکاک (کوهی-کەمالــی  ]3[)٦٦-٨٨ ،٢٠٠٣چــوار ســاڵ پێشــتر
(رۆمانــۆ  )٢٢٢ ،٢٠٠٦بــە کــردەوە بەشــێک لــە کوردســتانی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتان دامەزراندبــوو (مــەکداواڵ .)١١٩-١٢۵ ،٢٠٠٣
 .1ئەوە لە الیەن پیکۆ ڕاست کرایەوە چونکە «بە پێچەوانەی بەرژەوەندییەکانی فەڕانسە بوو ».وەزارەتی کاروباری دەرەوە
 ،٦٠٨/٩۵ڕاپۆرت لەمەڕ دۆخی کوردستان لە یادداشتەکانی وەزیر لە کۆنفرانسی نێوان وەزارەتەکان لە بارەی کاروباری
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست١۵ ،ی سێپتەبەر ،١٩١٩ ،وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵١٩ ،
 .2تەلەگرام ،سەرۆک ئەفسەری سیاسی ،بەغدا ،بۆ نوسینگەی هیندوستان١٢ ،ی مای ،١٩١٩ ،ژمارە [ ۵٣۵٤وەزارەتی دەرەوە
]٦٠٨/٩۵؛ یادداشتەکانی وەزارەتی دەرەوە٢٦ ،ی مای ١٩١٩ ،لە بارەی داهاتووی کوردستان [وەزارەتی دەرەوە،]٦٠٨/٩۵ ،
نامە ،بەڕێز لویس ماڵەت بۆ بەڕێز بالفور ،لەندەن ،بۆ لۆرد کارزۆن [وەزیری دەروەی کاربەڕێکار]٢٧ ،ی مای ،١٩١٩ ،ژمارە
[ ٨٢١وەزارەتی دەرەوە ]٦٠٨/٩۵؛ و ئاگادار کردنەوە لە الیەن بەشی سیاسی ،بەڕێوەبەرایەتی هیندوستان ،لەبارەی «نێوان
دوواوان:پێوەندییەکانی بریتانیا دەگەڵ کوردستان٢٧ »،ی ئاگوست[ ،١٩١٩ ،وەزارەتی دەرەوە  ،]٦٠٨/٩۵لە بوردەت دا ئاماژەی
پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵٠٨ ،٣۵٧ ،٣۵٤ ،٣٣٣ ،
 .3بۆ زانیاریی وردتر لەبارەی سەرهەڵدانەکەی ،بڕوانە کوهی-کەمالی ،بەشی .٣
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هێزە هاوپەیمانەکان و کوردستان
بریتانیـا و ڕوسـیە ،بـە دەوڵەتـی سـۆڤیەتی دوای شۆڕشیشـەوە ،بـە گوێـرەی
ڕێککەوتنـی  ١٩٠٧لـە پـارس حزووریـان هەبـوو و سـوپای سـووری ڕووسـیە
پشـتگیری لـە سـەرهەڵدانێک لـە باکـوور کـرد .لـە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان کە لە
ژێر دەسـەاڵتی ڕوسـیەدا بوو ،سـمکۆ دەسـەاڵتداری ناوچەکـە بوو

(مـەکداواڵ ،٢٠٠٣

 )٢١٤-٢١٦و بـە ئەرکـی خـۆی دەزانـی کە «سـەربەخۆیی کوردسـتان ڕابگەیەنێ».

[]1

دوای ڕێککەوتـن لەسـەر ئاگربـڕ لەگـەڵ تورکـە عوسـمانییەکان ،بریتانیا لە
٢۵ی ئۆکتۆبـر کەرکوکـی داگیـر کـرد ،خانەقیـن و سـلێمانی لـە دێسـەمبەر
و ،موسـڵ لـە ٣ی نۆڤەمبـەر

(مـەکداواڵ ١٠٦-١٠٩ ،٢٠٠٣؛ عەتـارۆدی ۵٢-۵۵ ،٢٠٠٣؛

ئێدمۆنـدز  .)١٩۵٧وێدەچـێ کاتـی جێبەجـێ کردنـی ئـەو کارە لەبـەر وەدرەنگـی
کەوتنی گەیشـتنی هەواڵەکە بە الیەنەکانی شـەڕ و کۆی مەرجەکانی ئاگربڕەکە
بـێ .بێجگـە لـەوە ،بڕگـەی ٧ی ئاگربڕەکـە ئیزنی دابـوو بە هاوپەیمانـان تا خاڵە
سـتراتیژیکەکان بـۆ ئاسایشـی خۆیـان داگیـر بکـەن .ئـەو گێڕانەوە پشتڕاسـتی
دەکاتـەوە کـە بریتانیـا پێشـتر پالنێکی بۆ جیا کردنەوەی باشـووری کوردسـتان
(دواتـر عێـراق) ،بـە هـۆی گرینگیی ئابووری ،واتـە نەوت ،و هەر وەهـا پێوەندی
لەگـەڵ هیندوسـتان ،لـە باقـی ناوچـە کوردییـەکان هەبـوو .لـە نـاو دەوڵەتـی
بریتانیـادا ،بۆچوونـە تاکـە کەسـییەکان و کێشمەکێشـی بیرۆکراتیـک لـە نێوان
وەزیـری کاروبـاری هیندوسـتان ،وەزارەتـی جەنـگ ،وەزارەتـی هیندوسـتان و
وەزارەتـی کاروباری دەرەوە داڕشـتنی سیاسـەتیان ئاڵۆز کرد .بـەاڵم دیاریکردنی
چارەنـووس قـەت لـە ئاجێنـدای بریتانیـا دا گرینگـی پێنـەدرا .سیاسـەت
بەرانبـەر بـە کـوردان و خاکـی کوردسـتان ناکـۆک و لـە پەراوێـز دا مایـەوە.
بـە ڕێککەوتنـی ئاگربـڕی مـودرۆس لـە  ٣٠ئۆکتۆبـر ،١٩١٨ ،جەنگـی جیهانیی
یەکـەم کۆتایـی هات و ئیمپراتوری خۆ بەدەسـتەوەدەری عوسـمانی چاوەڕوانی
 .1یادداشتێک بە ناوی «کوردستان١٠ »،ی فێبریواری ،١٩١٩ ،ئاماژە بە کۆکراوەی هەواڵگریی ژمارە  ٢٩١هی ١۵ی
جانیواری[ ١٩١٩ ،ئەیر  ،]٢٠/۵١٢وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)٢٦٤ ،
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دابەشـکرانی خاکەکەی بە دەسـت هێزە سـەرکەوتووەکانەوە بـوو

(یادیرگی ،٢٠١٧

 .)١٦١ئەگەرچـی پێشـڤەچوونەکانی سیاسـی لـە سـەرەتاکانی  ١٩١٩کوردانـی
لێـک بڵاو کردبـوو ،ئـەوان درێژەیـان بە خرۆشـان بۆ «سـەربەخۆیی تـەواو ،بێ
دەسـتێوەردانی دەرەکـی»دا ]1[.بـە داگیرکرانـی بەشـێک لـە ئانـادۆڵ لـە الیـەن
ئیتالیـا و یونانـەوە لـە مـای  ١٩١٩و هەڕەشـەی دروسـت بوونـی دەوڵەتێکـی
کریسـتیان ،کـوردەکان لـە ترسـی لەکیسـچوونی ئەگـەری خەونی کوردسـتانی
سـەربەخۆی خۆیـان و تاوانبـار کـران بـەوە کـە دەیانهـەوێ بە هەر شـێوەیەک
بـێ «کوردسـتانی مـەزن» دروسـت بکـەن؛ لـە خولیاکانیـان ناهومێـد بـوون.

[]2

لـە ٧ی نۆڤەمبـەر ،١٩١٨ ،بانگەوازێکی هاوبەشـی ئینگلیزی-فەڕانسـەیی داوای
«ئـازادی [یـان ڕزگار کردنـی] تـەواو و یەکجاریـی سـەرجەم ئـەو گەالنـەی کە
بـۆ ماوەیەکـی دوورودرێـژ لەالیـەن تورکانـەوە سـەرکوت کـراون ،و دەوڵەتـی
سـەربەخۆ و بەڕێوەبەرایەتییـەک کـە دەسـەاڵتی خۆیـان لـە دەسپێشـخەری و
ویسـتی [یـان هەڵبژاردنـی] ئـازادی خەڵکی [خۆجێیـی] خۆیانەوە بـێ» کرد.

[]3

بـەاڵم ئـەوە داوایـەک بـوو کـە قەت بـۆ کـوردان جێبەجـێ نەکرا.
لـە هەمـان کاتـدا ،مسـتەفا کەمـال (دواتـر ئاتاتـورک) بەرگرییەکـی
بـۆ پاراسـتنی بااڵدەسـتی خاکیـی دەوڵەتـی عوسـمانی دژی هـەر شـێوە
جوواڵنەوەیەکـی جیاییخوازیـی کـوردی بـۆ «دروسـت کردنـی کوردسـتانێکی
سـەربەخۆ»ی ڕێکخسـتبوو ]4[.بریتانیـا نەیدەتوانـی کارێـک بـکا تـا کـوردەکان
 .1وەزارەتی دەرەوە  ،٣٧١/٤١٩٢کاڵترۆپ بۆ وەزارەتی دەرەوە١٠ ،ی جوالی.١٩١٩ ،
 .2هەمان سەرچاوە.
 .3ڕاپۆرتی نووسینگەی ئەنجومەنی نوێنەران (« ،)١٩٢٠ڕاگەیەنراوی هاوبەشی ئینگلیزی-فەڕانسەیی بۆ ئامانجەکان لە
سووریە و نێوان دوواوان ٨ی نۆڤەمبەر )۵ CXLV( »،١٩١٨ ،بەرگی  .٣٦نووسراوەکەی ڕاپۆرتە فەرمییەکەی ئەنجومەنی
نوێنەران ئاوایە« :ئازادی تەواو و کۆتایی خەڵکانێک کە ماوەیەکی دوورودرێژ لە الیەن تورکانەوە سەرکوت کراون و دامەزراندنی
بەڕیوەبەرایەتی نەتەوەیی کە دەسەاڵتەکانیان لە دەسپێشخەری و هەڵبژاردنی خەڵکە خۆجێیەکانەوە بێ».
 .4یادداشت ،لێکدانەوە لەسەر تەلەگرامی هێزەکانی بریتانیا تا ٢٤ی جوالی ،١٩١٩ ،بنکەی سەرەکی ،هێزی سەرپەرشتیکاری
نێوان دوواوان٢۵ ،ی جوالی  .١٩١٩ڕوانگەکانی مستەفا کەمال لە پاریس لە مەڕ داهاتووی کوردستان [ئەیر  ،]٢٠/۵١٢وەک
لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە (٢٠١۵ئا.)٤٧٠ ،
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دژی ئیمپراتورییەکـە سـەرهەڵدان بکەن ،ئەگەرچی کوردەکان لەبەر هەڵوێسـتە
«خائینانەکانیـان» لەمـەڕ سـەربەخۆیی کوردسـتان هەڕەشـەی کوشـتنیان لـێ
کرابـوو .پرۆپاگاندای بەهێزی پان-ئیسلامی و پان-تورکـی قەناعەتی بە زۆربەی
هـۆزە کـوردەکان هێنابـوو تا پشـتیوانی لە کەمالیـزم وەک «سـۆزداریی بەرانبەر
بـە عوسـمانیان لـە دژی هێزە کۆلۆنیالیسـتەکان» بکـەن (سـولەیمانی .)٢٨٠ ،٢٠١٤
بـەو شـێوەیە ،تورکـە ناسیۆنالیسـتەکان تـا سـەرەتاکانی  ،١٩٢٠ئیدیعاکانیـان
لەبـارەی ناوچـە کـوردی و ناعەڕەبەکانیان وەڕاسـتی گێڕا

(مـەکداواڵ -١٣١ ،٢٠٠٣

 .)١٢٦پشـتگیریی لـە کەمالیسـتەکان زۆری نەخایانـد چونکـە کـوردەکان بۆیان
ئاشـکرا بـوو کـە تورکـەکان ئامانـج و بەرنامەی شـاراوەیان هەبـووە و دژی هەر
جـۆرە چاکسـازییەک دەوەسـتنەوە .ئـەوە بـووە هـۆی وەرچەرخانێکـی مەزن لە
ناسـیۆنالیزمی کوردیدا .سـەرەڕای جوواڵنەوەی ناسیۆنالیسـتی مەزن ،کوردەکانی
ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان (لـە پـارس) وەک کاندیـدی دیاریکردنـی چارەنـووس
سـەیر نەکـران .لـە سـایەی پەیماننامـەی ئینگلیزی-پارسـی

(واگنـەر ١٨ ،،٢٠٠٩؛

ئۆشـی  ،]1[)١٩٩٢هـەر جـۆرە دەرفەتێک بۆ «کوردسـتانی یەکگرتـوو» بنکۆڵ کرا و
بـەو هۆیـەوە دەسـەاڵتێکی بەرچاو بەسـەر خـاک ،گومرگ و سـامانەکانی نەوتی
پـارس درا بـە بریتانیـا .بۆیـە ،بریتانیـا بـە سیاسـەتە ناتەباکانی لە ناوچـەدا ،بوو
بە هـۆی سەرلێشـێواویی کـوردان.
واڵتـە یەکگرتـووەکان و بۆلشـەڤیکەکان دانیان بە ڕێککەوتنی سـایک-پیکۆ-
سـازۆنۆڤدا دانەنـا (تەجـەل  .)١٤ ،٢٠٠٩وودرۆو ویلسـۆن ژیانـی سیاسـی خەڵکـە
ناتورکەکانـی هەڵسـەنگاندبوو و لـە چواردە خاڵ بۆ ئاشـتی جیهانی لە جانیواری
 ١٩١٨دا سـنوورەکانی ناوچەکانـی ژێـر دەسـەاڵتی عوسـمانی گۆڕیبوو« :بەشـە
تورکییەکانـی عوسـمانی دەبـێ پارێـزراو بـن و لـە سـەربەخۆییەکی پارێـزراو
 .1وەفدی بریتانیایی لە پاریس لەمەڕ سیاسەتی بریتانیا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕست ڕایگەیاند« :مومکین نییە بێ پێشێلکردنی
سەربەخۆیی پارس ،سەرجەم هۆزە کوردەکان و ناوچەی ژیانیان لە دەوڵەتێکی کوردی دا جێ بکرێنەوە؛ کوردەکان ،بێتوو
یەکگرتووش بن ،ناتوانن خۆیان بەڕێوە بەرن» (دۆکریل ١٩٩١ب.)١٤٨ ،
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دڵنیـا بکرێنـەوە ،بـەاڵم نەتەوەکانـی دیکـە کـە ئێسـتا لـە ژێـر بەڕێوەبەرایەتـی
تـورک دان دەبـێ لە ئاسایشـی بـێ ئەمالو ئـەوالی ژیان و دەرفەتی بێخەوشـی
گەشـەکردنی سـەربەخۆیانە دڵنیا بکرێنـەوە».

[]1

لـە نۆڤەمبەری  ،١٩١٨بریتانیا و فەڕانسـە ،لە بانگەوازێکی هاوبەشـدا ،داوای
ئـازاد کردنـی تـەواو و یەکجاریـی گەالنـی ژێـر دەسـەاڵتی تـورک لـە ڕێـگای
«دەوڵـەت و بەرێوەبەرایەتیـی خۆجێیی»یـان کردبـوو .ئـەو پێکهاتانـە قـەرار بـوو
«بـە ویسـتی ئـازادی ئـەوان» دامەزرێـن و «بـە گوێـرەی پرەنسـیپی دیاریکردنی
چارەنـووس» بڕیاریـان بـۆ بـدرێ .ئـەوان ڕەزامەندییـان دەربـڕی تـا «هاندەریان
بـن و یارمەتیـدەری دامەزرانـی» ئـەو پێکهاتانـە بـن ]2[.دەوری ئەوان قـەرار بوو
هانـدان و یارمەتیـدان بـە دەوڵەتـە تـازەکان بـێ ،نـەوەک دروسـتیان بکـەن.
بریتانیـا ،لـە کاتێکـدا کـە داگیرکردنـی ناوچـە ئازادکراوەکانـی ڕەت دەکـردەوە،
ئیزنـی دا «یـەک یـان چەنـد دەوڵەتـی عـەڕەب» دروسـت بـن.

[]3

لـە مـای

 ،١٩١٩یەکـەم پاشەکشـەی لـە ئامانجی دروسـت کردنی دەوڵەتێکی باشـووری
کوردسـتان ئاشـکرا کـرد ،کاتێک بیرۆکەی دروسـت کردنی پارێـزگای عەڕەبیی
موسـڵ بە دەوڵەتێکی خۆبەڕێوەبەری کوردییەوە لە سـنووری ئەوێی پێشـکەش
کـرد (ویلسـۆن ١٤٣ ،١٩٣١؛ مـەکداواڵ « ،)١٦۵ ،٢٠٠٣بـێ دیاریکردنـی ڕێژیمێکـی
تایبـەت ]4[».ڕێککەوتنێکـی دیکـە لـە نێـوان هاوپەیمانـان ئەوە بوو کـە خەڵکی
کوردسـتان بکەنـە سـێ بـەش .بەڕێز ئێـرڵ ریچـاردز پێشـنیاری ڕێگاچارەیەکی
بـە دەوڵەتـی بریتانیـا کـرد« :باشـووری کوردسـتان [ ]...لـە ژێـر پارێزگاریـی
بریتانیـا» وەک کـوردی ئـەو ناوچەیـە «مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـیان» بـە
« .1پەیامی سەرکۆمار وودرۆو ویلسۆن بۆ کۆنگرە »،١٩١٨/١/٨ ،ئەنجومەنی پیرانی واڵتە یەکگرتووەکان ،کۆنگرەی ـ٦۵ـــەم،
گرووپی تۆمار  .٤٦خاڵی دوازدەهەم .هەروەها ،بڕوانە (گونتەر  )١٩٩٠و (ویلسۆن .)١٩٩٦
 .2نێوان دوواوان ،یادداشتی بەڕێز ئێرڵ ریچاردز بۆ لۆرد کارزۆن ،جانیواری  ،١٩١٩وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە
( ٢٠١۵ئا.)٦٧٢ ،
 .3هەمان سەرچاوە.
 .4وەزارەتی دەرەوە  ٣٧١/۵٠٦٧کۆمیسیۆنەری مەدەنی نووسینگەی هیندوستان ،بەغدا٤ ،ی فێبریواری  ،١٩٢٠وەک لە
الیەن مەکداواڵەوە ئاماژەی پێکراوە (.)١٦۵ ،٢٠٠٣
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هەڵبژاردنـی «کۆنفیدڕاڵییەکـی» جیـاواز بە سەرپەرشـتیاریی بریتانیـا» جێبەجێ
دەکرد ]1[.لەگەڵ ئەوەشـدا ،شـەنوکەو کردنی نوێی ئابووری و کێڵگە نەوتییەکانی
کەرکـوک و موسـڵ سیاسـەتی بریتانیـای بەرانبـەر بە کوردسـتان گـۆڕی ]2[.لە
مانگـی مـارچ ،بریتانیـا ئەسـتەمبوڵی داگیـر کـرد و فەریـد پاشـای دەسنیشـان
کـرد ،لـە هەمانکاتـدا ،مسـتەفا کەمـال لـە ئاپریلـی  ١٩١٩دەوڵەتـی خـۆی بـە
نێـوی ئەنجومەنـی بـااڵی نەتەوەیـی لـە ئانگـۆرا [ئانـکارا] دامەزراندبـوو .بریتانیا
نوێنەرانـی پاشـای ناچـار کـرد ڕەزامەنـدی لەسـەر مەرجەکانـی ئاشـتی لەمـەڕ
خۆبەڕێوەبەریـی کـوردان پەسـەند بکەن (مـەکداواڵ  .)١٣٧ ،٢٠٠٣مسـتەفا کەمال
دانـی بـە بوونـی کوردان داهێنـا و ئاماژەی بە «هەموو جـۆرە مافێکی ،ڕەگەزی،
کۆمەاڵیەتـی و جوگرافیایـی» بـۆ ئـەوان کـرد «ڕاسـتگۆیانە یـان فێڵبازانـە ».لـە
هەمـان کاتـدا ،ئـەو جەختـی کـردەوە کـە کـورد و تـورک وەک دوو گـەل بـە
هـۆی بەرژەوەندییەکانیـان لەگـەڵ «توخمـی ئیسلامی» هاوبەش ،یـەک دەگرن
(بۆزئەرسلان  ]3[.)١٩٨٨بـە ڕاسـتی ئیسلام بـۆ شـاردنەوەی ئەوانـی دیکـە وەک
ئەرمەنـی بـوو .ئـەو بـەردەوام ڕایدەگەیانـد کـە تورک بـوون پێـش پێوەلکاندنی
باکـووری کوردسـتان بـە تورکیـەی مودێڕن دەسـتی پێکردبوو

(مـەکداواڵ ،٢٠٠٣

 .)١٨٩لە ١٣ی جوون ،١٩١٩ ،جەی ئی شـاکبورگ ،کۆمیسـیۆنەرێکی مەدەنی،
پێشـنیاری کـرد کـە بریتانیـا دەبـوو بەرپرسـیاری ناوچەکانی خـاوەن زۆرینەی
حەشـیمەتی کـورد بگرێتـە ئەسـتۆ[ ،]4تـا کـوردان بتوانـن «ئاشـتییانە لـە سـەر
هێڵـە شارسـتانییەکان گەشـە بکـەن »]5[.لـە تەلەگرامێکـدا لە الیەن ئەفسـەری
 .1نێوان دوواوان ،یادداشتی بەڕێز ئێرڵ بۆ لۆرد کارزۆن ،جانیواری  ،١٩١٩وەک لە بودەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا،
.)٦٧٣-٦٧۵
 .2نێوان دوواوان ڕاپۆرتە جیۆلۆجییەکان (.IO L/P&S/10/815 ،)١٩١٩
 .3لێدوانەکە لە ١ی مای ١٩٢٠ ،دراوە ،تۆمارەکانی ئەنجومەنی بااڵی نەتەوەیی ،وەک لە بوزئەرسالن دا  ١٩٨٨ئاماژەی
پێکراوە.
 .4وەزارەتی دەرەوە  ،٨٠٨٠/٩۵نێردراو لە الیەن جەی ئی شوکبورگ ،نووسینگەی هیندوستان ،بۆ جێگری وەزیری دەرەوە،
وەزارەتی دەرەوە١ ،ی ئاگوست ،١٩١٩ ،ژمارە پ  ،١٢٨٤وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)٤٩٤ ،
 .5وەزارەتی دەرەوە ،ئاگادار کردنەوە لە الیەن بەشی سیاسی ،نووسینگەی هیندوستان ،لەمەڕ «نێوان دوواوان :پێوەندییەکانی
بریتانیا دەگەڵ کوردستان»٢٧ ،ی ئاگوست  ،١٩١٩وەک لە بوردەتدا ئاماژی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵٠٧ ،
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سیاسـی لـە بەغـدا بـۆ وەزارەتـی دەرەوە لە لەنـدەن لە ٢٩ی ئاگوسـت،١٩١٩ ،
سیاسـەتی دروسـت کردنـی «دەوڵەتانـی خۆبەڕێوەبەری کورد» لـە ژێر چاودێری
بریتانیـا دووپـات کرایـەوە .ئـەوە پێشـتر لـە مـای  ١٩١٩لـە الیـەن دەوڵەتـی
خـاوەن شـکۆ پەسـەند کرابوو.

[]1

کۆنفرانسی ئاشتیی پاریس
پرەنسـیپی دیاریکردنـی چارەنـووس لـە بڕگەکانـی ڕێککەوتنـی یەکێتیـی
نەتـەوەکاندا نەگونجـا .لە جیاتـان ،بڕگەی ١٠ی ڕێککەوتنەکە جەختی لەسـەر
ڕێـز بـۆ یەکگرتوویی خاکی و سـەربەخۆیی سیاسـیی ئەندامانـی یەکێتی کرد،
چونکـە هێـزە ئیمپراتورییـەکان دەیانتوانـی هاسـانتر ئـەو پرەنسـیپە پەسـەند
بکـەن .لەگەڵ ئەوەشـدا ،سیسـتەمی نوێنەرایەتـی «نەتەوە پێشـکەوتووەکان» لە
بڕگـەی ٢٢ی ڕێککەوتنەکـەدا وەک «متمانەیەکـی پیـرۆز بـە شارسـتانییەت»
بـۆ «ئـەو گەالنـەی هێشـتا توانـای سـەربەخۆبوونیان نییە» پێشـنیار کـرا .مافی
دیاریکردنـی چارەنـووس وەک مافێـک بـۆ نەتـەوە پێشـکەوتووەکان پۆلێـن کرا.
لـەو چوارچێوەیـە دا ،پرەنسـیپەکە زۆرتر وەک شـێوەیەک لـە خۆبەڕێوەبەری بۆ
کەڵکـی ناخۆیـی لەنـاو دەوڵەتـان دا پشـتگیری لێ کـرا ،لە کاتێکدا کە شـێوازە
دەرەکییەکـەی دەوڵەتداریـی سـەربەخۆ کـەم بایـەخ کـرا .کەوابوو سـەربەخۆیی
ویلسـۆنی بـە کـردەوە بـۆ هاوڕایـی ،ڕاوێژ و گەشـە کردنی خـۆ بەرێوەبەریی نزم
کرایـەوە ،ئەگـەر چـی هێندێـک ناوچە ،لـە ناویاندا کوردسـتان ،بـێ هیچ جۆرە
ڕاوێژێـک دابـەش کران.
دەوڵەتێکـی عـەڕەب لە دیمەشـق دامەزرێندرا و پارلمانەکـەی لە ٧ی مارچ،
 ،١٩٢٠سـەربەخۆیی ڕاگەیانـد (تەیـەل  .)١٤ ،٢٠٠٩پێـش ئـەوە ،لەسـەر داوای
سـەرکۆمار ویلسـۆن ،کۆمیسـیۆنی کینگ-کرەیـن ،پێکهاتـوو لـە ئەمریکاییـان،
 .1تەلەگرام لە الیەن ئەفسەری سیاسییەوە ،بەغدا ،بۆ وەزارەتی دەرەوە ،لەندەن٢٩ ،ی ئاگوست  ،١٩١٩ژمارە L/[ ،١٠٠٨١

 ،]PS/10/833وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵١۵ ،
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لـە کۆنفرانسـی ئاشـتیی پاریـس (ڤەرسـای١٨ ،ی جانیـواری ،١٩١٩ ،تـا ٢٠ی
جانیواری  )١٩٢٠ ،بۆ لێکۆڵینەوە لە هەڵوێسـتەکانی دانیشـتووانی شـام دروست
کـرا .دوای وتووێـژ دەگـەڵ ڕێبەرانـی ئایینـی و سـەرۆکە ناوچەییـەکان (١٨٦٣
پێشـنیاری نوێنـەران) ،پێشـنیار کـرا کـە بەڕێوەبەرایەتـی سـووریە لە ئەسـتۆی
هێزێکـی سەرپەرشـتیار بـێ (دوای جەنگـی جیهانیـی یەکەم و لە سـەر بڕیاری
یەکێتیـی نەتـەوەکان بڕیـار درا ناوچەکانـی ژێـر دەسـەاڵتی ئاڵمان و عوسـمانی
کـە خەڵکەکانیـان ناتوانـن دەسـبەجێ خـۆ بەڕێـوە بـەرن ،لـە ژێـر چاودێـری
یەکێـک لـە واڵتانـی هاوپەیمانـان (هێـزی سەرپەرشـتیار) کاروباریـان بەڕێـوە
بچـێ تـا توانایـی خـۆ بەڕێوەبەریـی سـەربەخۆ وەدەسـت دێنـن .و ).بـێ ،نـەک
وەک هێزێکـی کۆلۆنیالـی خاوەن دەسـەاڵتی قورخـکار ،بەڵکو لە ژێـر چاودێری
یەکێتیـی نەتـەوەکان بـۆ ماوەیەکـی سـنووردار بـێ تـا «خەڵکـی سـووریە بـۆ
خۆبەڕێوەبەریی سـەربەخۆ ،بـە دامەزراندنی سـەرجەم دامەزراوەکانی دەوڵەتێکی
دێموکراتیـک ،بـەو خێراییـە کـە هەلومەرج ئیـزن دەدا پـەروەردە بکرێن»؛ ئەوە
قـەرار بـوو «بـە زووتریـن کات بـێ تـا بتوانـرێ بە شـێوەیەکی دڵنیـا جێبەجێ
بکـرێ» (کۆمیسـیۆنی کینگ-کرەیـن  ،١٩١٩بەشـی یـەک .)٤١ ،ئەو هەروەهـا بە قازانجی
یەکگرتوویـی سـووریە بـە گوێرەی پرەنسـیپەکانی داماڵینی دەسـەاڵت لە ناوەند
دەلیلـی هێنابـۆوە ،کـە سـنوورەکانی دەبێ لـە الیـەن کۆمیسـیۆنێکی تایبەتەوە
دەسنیشـان بکرێن .کۆمیسیۆنی کینگ-کرەین پێشـنیاری کرد دەوڵەتی تورکیە
بێتە ژێر سەرپەرشـتیاری ،بە سەرپەرشـتیاریی ئەمریکا وەک سروشـتیترین هێز،
تـا بتوانـێ لە دۆخـی ئیمپریالیسـتیی خراپەوە ببێتـە دەوڵەتێکـی دێموکراتیک.
خەڵکـی تورکیـە خۆیان بەگشـتی ئەوەیان پەسـەند و داوایان لە کۆمیسـیۆنەکە
کردبوو ،ئەگەرچی ڕەنگبێ کۆنفرانسـی ئاشـتی دەسـەاڵتێک وەک سەرپەرشتیار
بـۆ تورکیـە ڕاسـپێرێ تا دەوڵەتێکی بەڕاسـتی بـاش ،بێ سـەرکوتکاری ،بەرتیل،
یـان گەندەڵـی دامەزرێنـێ ،تـا سـەرجەم مافەکانـی کەمینـەکان ،ڕەگـەزی یان
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ئایینـی زەمانـەت بـکا و ئاسـتێکی بـەرزی ڕێکوپێـک و بناخـەی مودێڕنی مافی
یەکسـان لـە بەرانبەر یاسـادا مسـۆگەر بـکا و ئازادیـی ئایینی بە تـەواوی هەبێ.
کۆمیسـیۆنەکە هەروەهـا پێشـنیاری کـرد کـە سـووریە و ئەرمەنسـتان لـە ژێـر
دەسـەاڵتی ڕێنوێنیکارانـەی ئەمریـکادا بن.
لەبـارەی «کوردسـتان »،چونکـە دەگـەڵ ئەرمەنـی ،تـورک و ئەوانـی دیکـە
تێکەڵـن و ،بـە هـۆی دابەشـبوون بەسـەر شـیعە و سـوننی دا ،کۆمیسـیۆنەکە
پێشـنیاری کـرد کـە ئـەو سـنووردار بکـرێ:
[ ]...بەسـەر ناوچـەی جوگرافیایـی سروشـتی کـە لـە نێوان ئەرمەنسـتان لە
باکـوور و نێوان دوواوان لە باشـوور ،دەگەڵ دابەشـبوون بەسـەر فـوڕات و دیجلە
وەک سنووری ڕۆژاوا و سنووری پارس وەک سنووری ڕۆژهەاڵت .ئیزنی ئاستێک
لـە خۆبەڕێوەبەرییـان پـێ بـدرێ لە ژێـر بەڕێوەبەرایەتـی سەرپەرشـتیاریی ورد،
بـەو مەبەسـتە تـا ئـەوان لە کۆتاییـدا بۆ سـەربەخۆیی یـان فیدراسـیۆن لەگەڵ
ناوچـە جیرانـەکان یەکێتییـەک کـە ئاسـتێکی بـەرزی خۆبەڕێوەبـەری هەبـێ
پێـک بێنـن .دەکـرێ زۆربەی هـەر دوو حەشـیمەتە تـا ڕادەیـەک بچووکەکانی
تـورک و ئەرمەنـی ئـەو شـوێنانە بـە گۆڕینـەوەی ڕەزامەندانـەی حەشـیمەتەکە
ڕاگوازرێـن و بـەو شـێوەیە پارێزگایـەک وەدەسـت بـێ کـە میلیـۆن و نێوێـک
خەڵکـی تێـدا دەژیـن ،کە زۆربـەی هەرە زۆریان کـوردن []...

(کۆمیسـیۆنی کینگ-

کرەین  ،١٩١٩بەشـی سـێ.)٣٨-٣٩ ،
هـاوکات و لـە دۆخـی دوورگـەی ئۆلەند ،هەر دوو کۆمیتـەی دادپەروەری و
کۆمیسـیۆنی نوێنەرانی تایبەتی ڕەتیان کردەوە دان بە پرەنسـیپی سـەربەخۆیی
وەک نۆرمێکـی یاسـایی گەردوونـی دابنێـن ،چونکـە لـە پەیمانـی یەکێتیـی
نەتـەوەکان دا نەهاتبـوو .ئـەو زۆرتـر وەک بیرۆکەیەکـی سیاسـی مودێـڕن بـۆ
سـەپاندنی دادپـەروەری و پارێـزگاری لـە ئـازادی سـەیر کـرا .بـە گوێـرەی
ئـەو لێکدانەوەیـە ،یاسـای نێونەتەوەیـی ،لـە بنەڕەتـدا ،مافـی یەکـە ئەتنیکـی-
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نەتەوەییـەکان بـۆ جیابوونـەوە لـەو واڵتـەی تێیـدا ئەندامـن ڕەت دەکاتـەوە.
کاتێـک واڵتـە یەکگرتـووەکان هۆگریـی نەمـا ،کوردسـتان زۆرتـر بـوو بـە
بابەتێکـی سـتراتێژیک بـۆ بریتانیـا .لـە کۆنفرانسـی ئاشـتیدا بریتانیـا هەوڵی دا
بـرەو بە دۆزی کوردسـتان بـدا .ئەوە بوو بـە هۆی وەسەریەکخسـتنی هێزەکانی
کـورد و ئەرمەنـی بـۆ بەربەرەکانـی دژی سـەروەریی تورکیە ،ئەگەرچـی بریتانیا
هەنـگاوی بـۆ پێشـگرتن بـە بەرفـراوان بوونـی ڕوسـیەی بۆلشـەڤیک هەڵگرتن.
لـە ٢٠ی نۆڤەمبـەری  ،١٩١٩بۆغـۆس نوبـار پاشـا وەک نوێنـەری ئەرمەنییـان،
ڕاگەیێنراوێکـی دەگـەڵ ژەنـڕاڵ شـەریف پاشـا ،نوێنـەری کـوردان ،واژۆ کرد .لە
ڕێککەوتنەکەیانـدا ئـەوان ڕەزامەندییـان دەربـڕی کـە بـە یارمەتـی زلهێـزەکان،
ئەرمەنسـتان و کوردسـتانی سـەربەخۆ و یەکگرتـوو دامەزرێنـن؛ شـەریف پاشـا
لـە نەخشـەکەی دا کـە لـە ١ی مارچـی  ١٩٢٠پێشکەشـی کۆمیسـیۆنی بااڵی
ئەسـتەمبوڵی کـرد ،لەسـەر کوردسـتانێکی یەکپارچـە و دابەش نەکـراو پێداگر
بـوو .ڕێککەوتنەکـە بـە هـۆی ناکۆکـی لەنـاو کوردانـی باکـووری کوردسـتان دا
کورتمـاوە بـوو ،و لەبـەر ئـەو هۆیـە ،دژمنایەتـی لەمێژینـە بەرانبـەر ئەرمەنییان
لەسـەر ئیدیعـای سـەروەریی بەسـەر بەشـێک لـە خاکـی خـاوەن حەشـیمەتی
تێکـەڵ ،سـەر لـە نـوێ دەسـتی پـێ کـردەوە .شـەریف پاشـا دەسـتی لـە کار
کێشـایەوە (پاشـا ٢٠٠١؛ مـەکداواڵ  ،)١٣١-١٣٤ ،٢٠٠٣و پاریـس بـێ وەفدی کوردی
مایـەوە ]1[.بـە ڕەتکردنـەوەی مێکانیزمێکـی فیدڕاڵـی لە نێوان باکوور (فەڕانسـە)
و باشـووری (بریتانیـا) کوردسـتان ،بـۆ یەکـەم جـار ،لـۆرد کارزۆن داوای لـە
کـوردان کـرد واز لـە هـەر جـۆرە سـەربەخۆیی سیاسـی بـۆ کوردسـتان بێنـن.
لەگـەڵ ئەوەشـدا بریتانیـا نەیدەتوانـی بژاردەیەکـی بەهێـز بـۆ سـایکس-پیکۆ-
سـازۆنۆڤ پێشـکەش بـکا .تەنیـا پێشـنیاری بژاردەیەکـی بەهێـز کەمالیـزم
 .1وەزارەتی دەرەوە  .٣٧١/٤١٩٣فایلی  ٤٤/١۵٦٢٧٢ژمارە  .١٩١٩ ،٢٨بریتانیا هیچ بەڵێنییەکی سەرپەرشتیاریی لە الیەن
بریتانیاوە نەدابوو بە پاشا .وەزارەتی دەرەوە ،٦٠٨/٩۵ ،نامە ،بەڕێز لویس ماڵەت بۆ بەڕێز بالفور ،لەندەن ،بۆ لۆرد کارزۆن
[جێگری وەزیری دەرەوە]٢٧ ،ی مای ،١٩١٩ ،ژمارە  ،٨٢١وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)٣۵٧ ،
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(مـەکداواڵ  )١٣٢-١٣٦ ،٢٠٠٣وەک ئایدیۆلۆژییەکـی سـێکوالر بـوو کـە
دەیتوانـی لەجیـات سـەرهەڵدانی دەوڵەتێکـی کـوردی پشـتگیری نەکـراو،
بمێنێتەوە.
لـە ١٧ی نۆڤەمبـەر ،١٩١٩ ،کۆنفرانسـێکی نێوان وەزارەتـان لەمەڕ کاروباری
ڕۆژهەاڵتـی ناوەڕاسـت لـە وەزارەتـی دەرەوە لـە لەنـدەن پێکهـات .مەبەسـتی
سـەرەکیی ئـەو کۆنفرانسـە بـاس لەسـەر داهاتـووی کوردسـتان و سیاسـەتی
بریتانیـا بەرانبـەر بـە پرسـی کـورد بوو .فەڕانسـە بە ڕوونـی ڕایگەیانـد کە «هیچ
بەرپرسـیارییەک بۆ بەڕێوەبەریی یان هەر جۆرە تێوەگالن لە داهاتووی سیاسـی»
کوردسـتان وە ئەسـتۆ ناگرێ (بوردەت  ٢٠١۵ئا .)٦٨٠-٦٨١ ،پێشـڕەو ئێدوارد دەبلیو
سـی نۆێـل لـە سـەر ئەو بڕوایـە بوو کە نەتـەوەی کـورد «کرچوکاڵـە» ئەگەرچی
هۆشـیاریی نەتەوەیـی «بێگومـان بوونی هەیـە» بەاڵم «ڕێکخراو» نییـە؛ بەو مانایە
کـە «هەسـتی ڕۆژاوایـی» نەتەوەیـی «هـەر لـە گۆڕێـدا نییـە ]1[».بۆیە بـۆ ناوبراو،
هـەر جـۆرە بەڵێنییەک بە کـوردان «نامومکین» بوو ،بەاڵم ،هێـزە هاوپەیمانەکان
لـە کۆنفرانسـی ئاشـتیدا نابێ خولیـا نەتەوەییەکانی کـوردان لەبیر بکـەن .ئێرڵ
کارزۆن-ــی کێدڵسـتۆن وەک سـەرۆکی کۆنفرانسـەکە ڕایگەیانـد کـە بریتانیـا
«دەبـێ سـەرجەم کوردسـتان چـۆل بـکا »،و «دەبـێ بڕوانێتـە داهاتـوو»

(بـوردەت

 ٢٠١۵ئـا.)٦٨۵ ،
لـە ٢٢ی نۆڤەمبـەر ،١٩١٩ ،وەزیری دەرەوە لە لەندەن کۆمیسـیۆنی مەدەنی
لـە بەغـدا ئـاگادار کـردەوە کـە «دەوڵەتـی خـاوەن شـکۆ لـە هیـچ دۆخێکـدا
سەرپەرشـتیاریی کوردسـتان وە ئەسـتۆ ناگـرێ »،بـەاڵم ،ئەو ڕوونی کـردەوە کە
«گەڕاندنـەوەی سـەروەریی تـورک بەسـەر کوردسـتانەوە ڕێـگا پێـدراو نییـە».

[]2

 .1کۆنفرانسی نێوانە وەزارەتخانان لەمەڕ کاروباری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست١٧ ،ی نۆڤەمبەر ،)L/PS/10807( ،١٩١٩ ،وەک لە
بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)٦٨٢ ،
 .2وەزارەتی دەرەوە  ،٦٠٨/٩۵تەلەگرام ،وەزیری دەرەوە ،لەندەن بۆ کۆمیسیۆنەری مەدەنی ،بەغدا٢٢ ،ی نۆڤەمبەر،١٩١٩ ،
ژمارە پ ،٧٤٩۵.لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵۵٠ ،
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لـەو تەلەگرامـەدا ،نوێل پێشـنیاری کرد کە ( )١تورکیە نابێ دەسـەاڵتی بەسـەر
کوردسـتانەوە هەبـێ؛ ( )٢کوردسـتان نابـێ دابـەش بکـرێ؛ و ( )٣سـنوورەکە
تـا ئـەو جێیـەی دەکـرێ نزیکـی هێڵـی دابەشـبوونی کـورد و عەڕەبان بـێ».

[]1

بەڕێـز ئیـرڵ ریچـاردز ،لە یادداشـتێک دا بۆ لـۆرد کارزۆن لە جانیـواری ،١٩١٩
ڕەتـی کردبـۆوە لـە هیـچ دۆخێکـدا خەڵکـی نێـوان دوواوان (عێراقـی ئەمـڕۆ)
بگەڕێنێتـەوە ژێـر دەسـەاڵتی تورکیـە ،چونکـە ئـەوان لـە ڕادەبـەدەر ئازاریان لە
«سـەرکوتکاریی خوێنـاوی تـورکان» چێشـتووە ]2[».لـە هەمـان کاتدا کـوردەکان
«دەسـەاڵتی ڕێنوێنیکارانـەی فەڕانسـەیان لـە هەر شـکڵ و شـێوەیەکدا»[ ]3ڕەت
کردبـۆوە چونکـە بـە گوێـرەی ڕێبەرانـی کورد کە خۆیان بە موسـڵمانی سـوننی
دەزانی ،فەڕانسـە تەنیا «کۆمەڵگا کریسـتیانەکان» ــــی دەپاراست
ئا،

(بوردەت ٢٠١۵

.)۵۵٨
لە کۆنفرانسـی نێوان وەزارەتخانەکاندا لە ٢٣ی فێبریواری ،١٩٢٠ ،فەڕانسـە

پێشـنیاری «دابـەش کردنـی کوردسـتان لـە نێـوان بریتانیـا و فەڕانسـە [ ]...و
دامەزراندنـی ڕێکخسـتنێکی فیدڕاڵـی» لـە ژێـر دەسـەاڵتی ئـەو دوو هێـزە کرد.
ئـەوە بێجگـە لـە باشـووری کوردسـتان لـە الیـەن بریتانیـاوە ڕەت کرایـەوە.
کوردسـتان دەبوو هاوکات دەگەڵ دروسـتبوونی دەوڵەتی ئەرمەنسـتان لەبەرچاو
گیرابـا ،دەبـوو ئیـزن بـە کـوردان درابـا تـا بڕیـار لەسـەر ئـەوە بـدەن کـە ئاخۆ
دەیانهـەوێ تاقـە دەوڵەتێـک دروسـت بکـەن یـان چەنـد ناوچـەی بچـووک بە
پێوەندیـی الواز لەگـەڵ یەکتـر .سـەرهەنگ ویلسـۆن (هـی وەزارەتـی جەنـگ)
الیەنگـری دروسـتکردنی نموونەیەکـی دڵخواز لە باشـووری کوردسـتان لە نێوان
دوواوان بـوو ،لـە کاتێکـدا نووسـینگەی بەرێوەبەریـی هیندوسـتان پشـتگیری
 .1وەزارەتی دەرەوە  ،٦٠٨/٩۵تەلەگرام ،وەزیری دەرەوە ،لەندەن بۆ مۆمیسیۆنەری مەدەنی ،بەغدا٢٢ ،ی نۆڤەمبەر،١٩١٩ ،
ژمارە پ ،٧٤٩۵.وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵۵٠ ،
 .2نێوان دوواوان ،یادداشتی بەڕیز ئیرڵ ریچاردز بۆ لۆرد کارزۆن ،جانیواری  ،١٩١٩وەک لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە
( ٢٠١۵ئا.)٦٩٩-٦٧٠ ،
 .3وەزارەتی دەرەوە « ،٦٠٨/٩۵کوردستان١۵ »،ی ئۆکتۆبر ،١٩١٨ ،لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا)۵۵٩ ،
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لـە «دروسـتکردنی دەوڵەتێکـی خۆبەڕێوەبـەری کـوردی [ ]...بـە ڕاوێژکاریـی
بریتانیـا دەکـرد [ ،]...بـەاڵم [یەکێـک کـە] لـە ڕوانگـەی سیاسـییەوە لـە نێوان
دوواوان جیـاواز بـێ ».لۆرد کارزۆن ،وەک سـەرۆکی کۆنفرانسـەکە ،ڕایگەیاند کە
هێزەکانـی بریتانیـا لـە کوردسـتان دەکشـێنەوە تـا دەرفـەت بـۆ یەکـە نوێیەکە
بڕەخسـێنن» تـا خـۆی وەک دەوڵەتێکـی سـەربەخۆ شـکڵ بـدا »،کـە بـە چۆل
کردنـی سـەرجەم ناوچەکوردییەکانـی کوردسـتان وەدەسـت دێت .لـە کۆتاییدا،
کۆنفرانسـەکە بڕیارەکـەی دوا خسـت تـا «بڕیـاری کۆتایـی لەمـەڕ داهاتـووی
کوردسـتان» لـە کۆنفرانسـی ئاشـتیی پاریـس بڕیاری لەسـەر بـدرێ.

[]1

ئیمپراتـوری عوسـمانی کوردی لە ڕوانگەی سیاسـی و کۆمەاڵیەتییەوە بەش
بـەش کردبـوو و ،دروسـت کردنـی شوناسـێکی هاوبەشـی ئەتنیکی-نەتەوەیـی
بـۆ ئێلیـت و ڕۆشـنبیرانی کـورد کـە لەسـەرەتای سـەدەدا بناخـەی هەسـتی
نەتەوایەتییـان دادەڕشـت کارێکـی هاسـان نەبـوو .جەنگـی جیهانیـی یەکـەم
بەربەسـتێک بـوو (رەینۆلـدس  ،)٤٦ ،٢٠١٧کـە ڕێبەرانـی کوردی لە تێگەیشـتنیان
لـە سیاسـەتی ناسیۆنالیسـتی لێـک پەرتـەوازە کـرد .ئیمپراتوری عوسـمانی کە
بـەرەو نەمـان دەچـوو و دەسـەاڵتە سـتەمکارەکەی ،وزەی دا بـە کـوردان تـا
ناسـیۆنالیزمی کـوردی بـەرەو دامەزراندنـی دەوڵەتـی کـوردی یان گەیشـتن بە
خۆبەڕێوەبـەری لـە ڕێگای خۆ ڕزگار کردن لە دەسـەاڵتی تورک ،پەرە پێ بدەن.
ئـەو هۆشـیارییە دوای شـەڕی ڕوس-تـورک ،وەدەرنانـی تـورکان لـە هێندێـک
ناوچـە و هەوڵـی ئـەوان بۆ تێکشـکاندنی کورد و شوناسـیان بـە پەرەپێدانی پان
ئیسلامیزم و تورکاندنی سیاسـەتیان لەناو سـنوورەکانی عوسـمانی دا ،دەسـتی
پێکـرد (سـولەیمانی  .)٩٣-١٣٨ ،٢٠١٤لـە کۆتاییدا ،شـک و گومان لە ناسـیۆنالیزمی
کەمالیسـتی-تورکی و مەترسـی تووش بوون بە چارەنووسـی ئەرمەنییان ،ئەوانی
لـە بـواری سیاسـییەوە بـۆ دروسـت کردنـی دەوڵەتـی کـوردی یـەک خسـت.
 .1یادداشتەکانی نێوان وەزارەتخانەکان لەمەڕ کاروباری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،وەزارەتی دەرەوە٢٣ ،ی بێبریواریL/[ ،١٩٢٠ ،

 ،]PS/10/807لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)٦٨٧-٦٩٢ ،
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بـەرەی نەتەوەیـی (میسـاقی میللـی) دەوڵەتـی نوێـی تورکیـە جیابوونـەوەی
ناوچەکانـی خـاوەن زۆرینـەی حەشـیمەتی موسـڵمانی ڕەت کـردەوە (بڕگـەی
 .)١ناوچـە عەڕەبییەکانـی داگیرکـراو لە الیـەن بێگانانەوە ،لەو بڕگەیـەدا ڕێزپەڕ
بـوون .لـە  ،١٩٢٠لەگـەڵ سـەرهەڵدانی کۆمەڵـەی پێشـڤەچوونی کوردسـتان
( ،)SAKئەمیـن عەلـی بەدرخـان کۆمەڵـەی ڕێکخسـتنی کۆمەڵگـەی کـوردی
دامەزرانـد کـە بـە ئاشـکرا پشـتگیری لـە سـەربەخۆیی نەتەوەیی دەکـرد .لەناو
چوونـی دەوڵـەت لە ئەسـتەمبوڵ ڕێبەرانی کوردی بۆ گەیشـتن بە سـەربەخۆیی
یەک خسـت (ئۆزوگلـو .)٢٠٠١
دروست کردنی سووریە    
لـە ڕێککەوتنێکـی جیـاوازدا ،فەڕانسـە ددانـی بـە سـەربەخۆیی سـووریە دانـا.
لـە بەرانبـەردا سـووریە ددانـی بـە سەرپەرشـتیاریی فەڕانسـە بـە سـەر خۆیەوە
دانـا (سـووریە) ،کـە لـە ٢٠ی ئاپریـل ،١٩٢٠ ،لـە الیـەن ئەنجومەنـی بـااڵی
هاوپەیمانانـەوە ڕاگەیەنـرا .ئەگەرچـی سـووریە و خەڵکەکەی بە هیچ شـێوەیەک
ڕاوێژیـان دەگـەڵ نەکرابـوو ،یەکێتیـی نەتـەوەکان دواتـر سەرپەرشـتیاریی
فەڕانسـەی بەسـەر سـووریە و لوبنـاندا لـە ٢٤ی جـوالی ١٩٢٢ ،ڕاگەیانـد.

[]1

بـەاڵم ،پارلمانـی سـووریە ،لە مارچـی  ١٩٢٠سـەربەخۆیی ڕاگەیانـد ،ئەگەرچی
بریتانیا و فەڕانسـە دەسـبەجێ بە فەرمییان نەناسی .سیستەمی سەرپەرشتیاریی
جارێکـی دیکـە لـە بڕیارنامـەی سـانڕێمۆدا لـە ( ١٩٢٠خـووری )١٢٢-١٢٣ ،١٩٨٧
وەک درێـژەی ڕێککەوتنـی سایکس-پیکۆ-سـازۆنۆڤ سـەپێنرایەوە

(تەیەل ،٢٠٠٩

.)١٤

 .1گۆڤاری نووسینگەی یەکێتی نەتەوەکان  ٨( ٣بەشی /https://biblio-archive.unog.ch .١٠١٣ ،١٩٢٢ ،)٢

( .detail.aspx?ID=128234سەردانکردن لە  ٣٠مای)٢٠٢١ ،

پەیماننامەی سیڤەر (:)١٩٢٠
دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوەیی خەریکی وەدیهاتن
لـە ١٠ی ئاگوسـت ،١٩٢٠ ،سـوڵتانی تـورک پەیماننامـەی سـیڤەری پاریسـی
دەگەڵ هاوپەیمانان لە شـاری سـیڤەر واژۆ کرد و ملکەچی بوو

(مەکداواڵ ،٢٠٠٣

١٣٧؛ شـیلدز ٢٠ ،٢٠١١؛ مانگـۆ ١٩٩٩ئـا ،]1[)١٨٢ ،لـە کاتێکدا کـە واڵتە یەکگرتووەکان
و ڕوسـیە بـە هێـچ شـێوەیەکی چاالکانـە بەشـداری ئـەو هەڵسـوکەوتە لەگـەڵ
پرسـی کـورد نەبـوون

(بالـۆچ و موریـس ،١٩٩٢

 .)٩٠کۆمیسـیۆنێکی نوێنەرانـی

زلهێـزەکان نەخشـەیەکیان بـۆ خۆبەڕێوەبەریـی ناوچەیـی کـوردان ،بـە مافـی
سـەربەخۆبوون لـە مـاوەی سـاڵێکدا ،پێشـکەش کـرد .کەوابوو لەمـەوال ،کوردان
چاوەڕوانـی سـەربەخۆیی تـەواو بـوون ،ئەگەرچـی ناوچـە کوردییـە دەسنیشـان
کـراوەکان دەگـەڵ ڕووبـەری کوردسـتانی گـەورە یەکـی نەدەگرتـەوە ،بـەاڵم
زۆرتـر وەک «پاشنووسـی ئەرمەنسـتانی سـەربەخۆ» دەچـوو

(ئۆشـی ،٢٠٠٤

.)١٠
 .1زۆربەی ئەو پەیماننامەیە بێ ڕاوێژ دەگەڵ وەزارەتی کاروباری دەرەوەی بریتانیا ئامادە کرابوو ،نوسینگەی بەڵگەنامە
گشتییەکان ،وەزارەتی کاروباری دەرەوە  ،٣٧١/٤٢٣١ژمارە ١٢١٨٨٤
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پەیماننامەکـە  ١٣بەشـی هەبـوون و ئامـاژەی بە  ٤٣٣بڕگـە دەکرد و بە ٢٦
بڕگـەی یەکێتیـی نەتەوەکان دەسـتی پێدەکرد .ئەو بەڕاسـتی لـە الیەن تورکیە
لـە الیەکـەوە و هێـزە هاوپەیمانە سـەرەکییەکان (ئیمپراتوری بریتانیا ،فەڕانسـە،
ئیتالیـا و ژاپـۆن) و هێـزە هاوپەیمانـەکان (ئەرمەنسـتان ،بەلژیـک ،حیجـاز،
لەهسـتان ،پۆرتـوگال ،ڕومانی ،دەوڵەتی سـەرب-کرۆوات و چێکوسـلۆڤاکیا) واژۆ
کرابـوو .بڕگـەی ( ٦٣بەشـی  ،٣کوردسـتان) گریمانـە دەکا کە« :کۆمیسـیۆنێک
[ ]...دەبـێ لـە ماوەی شـەش مانگ [ ]...نەخشـەیەکی ناوچـەی خۆبەڕێوەبەر بۆ
ناوچەکانـی خـاوەن زۆرینـەی کورد هەڵکەوتـوو لە ڕۆژهەاڵتی فوڕات ،باشـووری
سـنوورە باشـوورییەکانی ئەرمەنسـتان [ ،]...و باکووری سـنووری تورکیە دەگەڵ
سـووریە و نێوان دوواوان [ ]...ئامادە بکا ،و بەو مەبەسـتە کۆمیسیۆنێک پێکهاتوو
لـە نوێنەرانـی بریتانیایـی ،فەڕانسـەیی ،پارسـی و کوردی دەبـێ [ ]...بڕیار بدەن
کام ئاڵوگـۆڕ ،ئەگـەر شـتێک پێویسـت بێ ،لە سـنووری تورکیە پێک بـێ [».]...
بـە گوێـرەی بڕگـەی  ،٦٣تورکیـە دەبـێ ڕەزامەنـدی بـدا «بڕیـارەکان پەسـەند
و جێبەجـێ بـکا» هـی هـەر دوو کۆمیسـیۆنی ناوبـراو «لـە مـاوەی سـێ مانـگ
لـە ڕاگەیاندنـی کۆمیسـیۆنەکەیان بـە دەوڵەتـی ناوبـراو» (پەیماننامـەی ئاشـتی
دەگـەڵ تورکیـە  .)١٩٢٠بڕگـەی  ٦٤بەو شـێوەیە:
«بێتـوو لـە ماوەی سـاڵێک دوای کەوتنە کاری ئـەو پەیماننامەیە گەلی کورد
[ ]...دەنگـی خۆیـان بـە ئەنجومەنـی یەکێتیی نەتـەوەکان بە شـیوەک بگەیەنن
کـە ئاشـکرای بـکا کە زۆرینەی دانیشـتووانی ئەو ناوچانە سـەربەخۆیی دەخوازن
و بێتـوو ئەنجومـەن بێتـە سـەر ئەو بڕوایە کە ئـەو گەلە توانای سـەربەخۆییەکی
ئەوتـۆی هەیـە و پێشـنیار بـکا کـە دەبـێ بۆیـان دەسـتەبەر بکرێ ،بـە گویرەی
ئەو ڕێککەوتنە تورکیە دەبێ پێشـنیارێکی لەو چەشـنە جێبەجێ بکا و دەسـت
لـە سـەرجەم مـاف و خاوەندارییەتی ئەو ناوچانـە هەڵگرێ».
لـە مـاوەی سـاڵێکدا ،قـەرار بوو کـورد بـەو مەرجـە زۆرینـەی خەڵکەکەیان
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ڕابگەیێنـن کـە دەخـوازن سـەربەخۆ بن ،سـەربەخۆییان بۆ مسـۆگەر بـێ .دوای
دەسـت هەڵگرتنـی تورکیـە لـەو ناوچانـە ،کوردانـی ویالیەتـی موسـڵ (هـی
باشـووری کوردسـتان) دەیانتوانـی خۆیـان بـە دەوڵەتـی داهاتوو و سـەربەخۆی
کوردییـەوە بلەکێنـن .هەروەهـا ،تورکیـە ناچـار بـوو واز لـە «سـەرجەم مافـی
سـەروەریی و هـەر جـۆرە بڕیـاری یاسـایی بەسـەر موسـڵمانانی شـارۆمەندی
هـەرکام لـە دەوڵەتانـی سـەربەخۆ یـان لـە ژێـر سەرپەرشـتیاریدا» بێنـێ.

[]1

کـوردان چاوەڕوانی سـەربەخۆیی تـەواو بوون بـەاڵم پەیماننامەکە کاریگەری
لەسـەر ناوچە کوردییەکانی سـووریە نەبوو و سـنوورەکانی دەگەڵ ئەرمەنسـتان
هێشـتا دیـاری نەکرابوون .بەڕاسـتی ،ئـەوە هەموو ئـەو ناوچانەشـی نەدەگرتەوە
کـە خرابوونـە ژێـر بەڕێوەبەرایەتـی فەڕانسـە و بریتانیـا .بۆیە ،زۆربـەی کوردانی
ڕۆژهەاڵتـی ئانـادۆڵ ڕەتیـان کـردەوە

(رەینۆڵـدز ،٢٠١٧

 .)٤٣لەگـەڵ ئەوەشـدا،

دەوڵەتێکـی الواز لـە ئەسـتەمبوڵ نەیدەتوانـی زەمانەتـی جێبەجـێ کردنـی
مەرجـەکان بـکا .هەوڵـەکان بـۆ ڕازیکردنـی کەمالیسـتەکان بـۆ ملکـەچ بـوون
بـە بڕیاراتـی سـیڤەر ،لەبـەر پێداگریـی مسـتەفا کەمـاڵ بـۆ ڕاگرتنـی زۆرینەی
موسـڵمانی عوسـمانی ،شکسـتی هێنـا (هەپـەر  .)١٢٤ ،٢٠٠٧لەگـەڵ ئەوەشـدا،
ناسیۆنالیسـتە تورکـەکان ڕەزامەندییـان دەربـڕێ «ئەگـەر پێویسـت بـێ» سـێ
سـەنجەقی کـوردی ،بـە دەنگدانـی جەمـاوەری ،بڕیـار لەسـەر چارەنووسـی
خۆیـان بـدەن [پێداگرییەکـە زیـاد کـراوە] (ئەیڤبـوری  .)١٩٩٤ترسـی دروسـت
بوونـی ئەرمەنسـتان زۆر کـوردی ناچـار کـرد ڕوو بکەنـە کەمالیـزم کـە خاوەنی
بیرۆکـەی دروسـت کردنـی واڵتێـک لـە سـەر بناخـەی ئایینـی هاوبەشـی
ئیسلامی سـوننی بـوو .لـە الیەکـی دیکـەوە ،کـوردە عەلەوییەکانـی دەرسـیم
لـە  ١٩٢٠سـەرهەڵدانێکی چەکدارانەیـان وەرێخسـت کـە شـەش مانـگ خۆی
گـرت (رەینۆڵـدز  .)٤٣-٤٤ ،٢٠١٧دوای ئـەوە بریتانیا لە نامـە گۆڕینەوەکانی دەگەڵ
 .1هەمان سەرچاوە ،بڕگەی .٣٢ ،١٣٩
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تـورکان لـە ١٢ی مـارچ ١٩٢١ ،لـە ئەرکدارییەکـەی بەرانبـەر بـە دەوڵەتێکـی
سـەربەخۆی کـوردی پاشـگەز بـۆوە (ئولسـۆن  )١٩٩٢و وازی لـە کـوردان هێنـا
«تـا بـە کەیفـی خۆیان بکـەن» ]1[:لـە پێوەندی لەگـەڵ کوردسـتان هاوپەیمانان
ئامـادەن بـە گوێـرەی ئـەو فاکتـەر و دۆخە کـە هەیە ئاڵوگـۆڕ لـە پەیماننامەکە
دا پێـک بێنـن ،بـە مەرجـی ڕێـکاری خۆبەڕێوەبەریـی ناوچەیی و پارێـزگاری لە
بەرژەوەندییەکانـی [ ]...کـورد».

[]2

دوابـەدوای کۆتایـی جەنگـی جیهانیـی یەکـەم ،هـەر دوو کۆمیتـەی
سـەربەخۆیی کـوردی لـە قاهیـرە و کۆمەڵـەی گەشـەکردنی کـورد لـە
ئەسـتەمبوڵ دەوری گرینگیـان لـە هەوڵەکانی لۆبیگەریی و بڵاو کردنەوەی داوا
ناسیۆنالیسـتییەکانی دوای جەنـگ گێـڕا .بـەاڵم ،کـوردەکان لەبەر «نـا دڵنیایی»
لـە مەبەسـتی بریتانیـا بەرانبەر بە ئـەوان و گومانداریی سیاسـەتی بریتانیا لەمەڕ
بەرنامـەی ناسیۆنالیسـتی کوردی؛[ ]3ئامانجی یەکگرتوویـان نەبوو؛ هەروەها لەبەر
نەبوونـی نوێنەرایەتـی لـە الی ئورووپاییان[ ]4و سـنوورە لێڵەکانی کوردسـتان بە
هـۆی ئاڵوگـۆڕە دێموگرافییـەکان هەمـوو ئـەو فاکتەرانـە بـوون کـە پێشـیان بە
پەسـەندکرانی نێونەتەوەیـی سـەربەخۆیی کوردسـتان گـرت .بـەاڵم ،نەخشـەی
کوردسـتانی پێشـڕەو فرانسـیس ریچـارد ماونسـەڵ لە  ١٨٩٢بـە وردەکارییەکی
نزیکـەی تـەواوەوە ناوچە کوردییەکانی دەسنیشـان کردبوو

(هەلمریـش -٢٢ ،١٩٧٤

١٣؛ ئۆشـی ١١١ ،٢٠٠٤؛ پاشـا .)٢٠٠١

[]5

کوردەکان لە دۆخێکی ناجۆر دابوون و ئەگەر پەیماننامەی سـیڤەر جێبەجێ
 .1وەزارەتی دەرەوە ،ئاگادار کردنەوە لە الیەن بەشی سیاسی ،نووسینگەی هیندوستان ،لەمەڕ «نێوان دوواوان :پێوەندییەکانی
بریتانیا دەگەڵ کوردستان»٢٧ ،ی ئاگوست  ،١٩١٩وەک لە بوردەتدا ئاماژی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵٠٨ ،
 .2وەزارەتی دەرەوە  ٣٧١/٦٤٦٧ئی .٣٣۵٧
 .3تەلەگرام لە الیەن کۆمیسیۆنەری بەرزی عێراق ( )Coxبۆ بەرپرسی وەزارەتی دەرەوە بۆ پرسی کۆلۆنییەکان١٦ ،ی
نۆڤەمبەر ،١٩٢٢ ،ژمارە  ،٨٠٤لە بوردەت دا ئاماژەی پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)١٩۵ ،
 .4بۆ نوێنەرایەتی کورد ،بڕوانە ئۆشی (.)٢٠٠٤
 .5شەریف پاشا نەخشەیەکی بۆ کۆنفرانسی پاریس ئامادە کرد کە لە الیەن ئەرمەنییانەوە ڕەت کرایەوە و بریتانیا لەبەر
چاوی نەگرت .یادداشتی ئیدیعای گەلی کورد ،پاریس ،مارچی ( ١٩١٩ئۆشی  .)١٤٣ ،٢٠٠٤هەروەها ،بڕوانە پاشا (.)٢٠٠١
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کرابـا ،کوردسـتان بەسـەر چەنـد لەتـی بچووکتـر دا دابـەش دەبـوو ،کە بەشـە
سـەربەخۆکەی لـە هەمـووان هەژارتـر دەبـوو (کەنـداڵ  .)٣۵ ،١٩٩٣پەیماننامەکـە
وردەکارییەکانـی جێبەجـێ کرانەکـەی هێندە ڕوون بـاس نەکردبوون و ناوچەی
ڕۆژاوای فـوڕات (باکـووری ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان) دەکەوتـە ژێـر دەسـەاڵتی
ئەرمەنسـتانی سـۆڤیەت .خاکـە بـە پیتەکانـی لێـی جیـا کرانـەوە و پـارس بـە
گوێـرەی داگیرکاریـی چەکدارانـە ،ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتانی بەرکـەوت

[]1

(فیـش

 ،)١۵۵ ،٢٠١۵بـەو شـێوەیە مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس بـۆوە هیچ.
ئاوابوونی خۆری کوردستان     
لـەو ماوەیـەدا ،دیاریکردنـی چارەنووس وەک پرەنسـیپێکی لێڵ و بە شـێویەیکی
نـاڕوون پێناسـەکراوی دادپـەروەری و ئـازادی سـەیر دەکـرا و لێـک دەدرایەوە.
سـەروەریی دەوڵـەت بەسـەر دیاریکردنـی چارەنووسـدا زاڵ بـوو .ئاشـکرا بوو کە
کەمینە ئەتنیکییەکان مافی دیاریکردنی چارەنووسـی سـەربەخۆیان نەبوو ،بەاڵم
ئـەوان مافی پاراسـتنی شوناسـە ئەتنیکییەکەیان لە ڕێـگای خۆبەڕێوەبەریی یان
بـە مسـۆگەر کردنـی بەشـێک لـە مافەکانـی زمانـی ،کولتـووری و ئایینیـان لـە
پەیماننامەکانی ئاشـتیدا پـێ درابوو.
مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـی نێونەتەوەیـی بـە چ شـێوەیەک لـە الیـەن
ویلسـۆنەوە ئاڵوگـۆڕی بەسـەردا هـات؟ بـەر لـە هەمـوو شـتێک خاڵـی « ۵دژە
مانیفێست»ــی بەردەوامی ناوبرا لەسـەر هەڵوێسـتی لێنین لەبارەی ئیمپریالیزم
بوو (یەرگین  .)١٨٨ ،٢٠١١ئەوەی ویلسـۆن بڕوای پێبوو شـێوازێک لە دەسەاڵتداری
بـوو کـە دواتـر وەک مافی دیاریکردنی چارەنووسـی ناوخۆیی ناسـرا .بەاڵم ،چوار
 .1نووسینگەی هەواڵگریی سیاسی وەزارەتی دەرەوە پێش کۆنفرانسی ئاشتی لێکۆڵینەوەی لەسەر ئیمپراتوری عوسمانی کردبوو
کە لەویدا گوتبوویان ،لە کاتێکدا کە ئاماژەیان بە بایەخی ستراتیژیکی کوردستان کردبوو« ،بۆیە ئێمە ئەرکدارین کوردستان
بکەینە سێ بەش ،لە دوو بەشە مەزنترەکە ئێمە هێندێک ماف بۆخۆمان ،فەڕانسە و عەڕەب مسۆگەر دەکەین ،بەاڵم بۆ کوردان
هیچ» (دۆکریڵ ١٩٩١ئا.)۵٧ ،
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ناڕەزایەتـی بەرانبـەر بە ڕێگاچارە «خۆنەویسـتانەکەی» (ئەیڤبوری  )١٩٩٤ویلسـۆنی
لەمـەڕ داواکارییـە نەتەوەییەکان هەن .یەکەم ،لە ڕوانگـەی جێبەجێکردنەوە ئەو
گەلێـک گشـتی ،لێـڵ و نـاڕوون بوو .دووهەم ،ویلسـۆن یـان هیـچ زانیارییەکی
لەسـەر کاردانەوەکانـی تیئۆرییەکـەی لـە پێوەنـدی لەگەڵ کۆمەڵگـەی جیهانی
نەبـوو ،یـان ئەوانـی بـە کـەم گرتبـوون .سـێهەم ،بیرۆکەکانـی بۆ بـەکار هێنانی
دەرەکـی بـوون ،واتـە ئـەوان قـەرار نەبـوو لـە واڵتـە یەکگرتـووەکان جێبەجـێ
بکرێـن .ئـەو لەسـەر ئـەو بڕوایە بـوو کە «ئەمریـکا لـە گرووپان پێـک نەهاتووە»
(ویلسـۆن ،وەک لـە کالود ئامـاژەی پێکـراوە ،)٨١ ،١٩۵۵ ،بـەو مانایـە کـە ،دیاریکردنـی
چارەنووسـی ناوخۆیـی پرسـێک نەبـووە بـۆ واڵتـە یەکگرتـووەکان .هەڵوێسـتی
واڵتـە یەکگرتـووەکان لەمـەڕ جیابوونـەوە لـە ژێـر ڕووناکایـی شـەڕی ناوخـۆ
ئاشـکرا بـوو ( ،)١٨٦١-١٨٦۵کـە توندوتیـژی و هێـزی سـەربازیی تێیـدا بەکار
هێنـرا (فیـش  .)١٣٣-١٣۵ ،٢٠١۵چـوارەم ،ویلسـۆن لـە برەودانی سـەرکەوتووانە بە
بیرۆکەکانـی لـە نـاو نەتەوەکانی دیکەدا شکسـتی هێنـا .بۆیە ،ئـەوان لە دوایین
پێشنووسـی پەیماننامـەی ڤەرسـای یـان یەکێتیـی نەتـەوەکاندا لەبـەر تەگەرە
خسـتن لـە الیەن سـەناتۆرە کۆمارییەکانی نـاو دەوڵەتی واڵتـە یەکگرتووەکان و
پێشـوازیی فرەچەشـن لـە الیـەن کەسـایەتییە پلەبەرزەکانی بریتانیایـی ،ڕەنگی
نەدایـەوە (کاسـەز  .)٢٣ ،١٩٩۵بـەاڵم ،ویلسـۆن دەیزانـی کـە «پرەنسـیپەکە بـە
مانـای لێـک هەڵتەکانـی دەوڵەتـی بەرایـی تا ئاسـتی نەناسـرانەوە دەبـێ»

(لینچ

 .)٢٠٠٢ئەگەرچـی دیاریکردنـی چارەنـووس وەک پرەنسـیپێک ڕاگەیێنرابـوو،
جێبەجـێ کردنەکـەی بەسـترابۆوە بـە «سـتانداردی شارسـتانییەت» و خەڵکێک
کـە گەیشـبێتە ئاسـتێکی دیاریکـراو لـە پێگەیشـتوویی

(گۆنـگ ،١٩٨٤

.)٢١

هەروەهـا ،یاسـای نێونەتەوەیـی تەنیـا دنیای خـاوەن شارسـتانییەتی دەگرتەوە،
ئەگەرچـی دەوڵەتانـی خـاوەن شارسـتانییەت لـە دەسـەاڵت و مافدا هاوشـانی
یەکتـر نەبـوون (بارتـەن  .)١٨٧ ،٢٠١۵زلهێـزەکان لەسـەر ئەو بڕوایە بـوون کە ئەو
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نەتەوانـەی سـپی یـان ئورووپایـی نەبـوون نەگەیشـتوونە توانایـی دیاریکردنـی
چارەنـووس و خـۆ بەڕێوەبـەری .بە کـردەوە ،ئەوە وەک بیانوویـەک بوو تا ڕەوایی
بـە کۆنترۆڵـی خۆیـان بەسـەر ئـەو کۆلۆنییانـەدا بدەن کـە داگیریـان کردبوون.
بـەر لـە جەنگی جیهانیـی یەکەم ،مافـی دیاریکردنی چارەنـووس بۆ هێندێک
خەڵـک لەبـەر چـاو گیرابوو (خاوەن شارسـتانییەت یان پێگەیشـتوو ،ئورووپایی بە
نـرخ و لێهاتـوو و نەوەکانیـان) ،واتـە ،مافێکـی ڕەگەز پەرسـتانە بوو .بـە واتایەکی
دیکـە ،ئـەوە بـوو بـە مافـی بڕیاردانـی بیانیـی (فیـش  .)١٢٢ ،٢٠١۵هاوپەیمانـان
پێشـبینییان کـرد کـە لەنـاو ئامانجەکانـی جەنگیـی ئـەوان ،یەکیان گەیشـتن بە
مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـە ،ئەگەرچـی هـەر دوو ئاڵمـان و ئوتریش (نەمسـا)
دژی ئـەو بڕیـارە بـوون لەبـەر دۆخـی کەمینەکانـی ئـەو ناوچانـە کـە دەوڵەتانـی
هێـزە هاوپەیمانـەکان وەدەسـتییان هێنابـوون .داواکارییەکـە جێـگای خـۆی دا
بـە پەسـەند کرانـی بەرژەوەندییـە سیاسـی و ئایدیۆلۆژیکییەکانـی هاوپەیمانـان
لـە پەیماننامەکانـی ئاشـتیدا .بۆیـە ،بـە گوێـرەی پەیماننامەی ڤەرسـای لە ٢٨ی
جـوون ،١٩١٩ ،چێکۆسـلۆڤاکی و لەهسـتان (پێشـتر ناوچـەی ژێـر دەسـەاڵتی
ئاڵمـان و هابسـبورگ) دروسـت کـران .بـەاڵم ناوچـەی کیائۆچـۆ (ئێسـتا پێـی
دەڵێـن جیائـۆژو) لـە چیـن کە پێشـووتر لە الیـەن ئاڵمان داگیرکرابـوو بێ ئەوی
مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس بـدرێ بـە دانیشـتووە چینییەکانـی ئەوێنـدەرێ،
درا بـە ژاپـۆن .چەنـد گشتپرسـییەک لـە ژێـر چاودێریـی نێونەتەوەیـیدا بەڕێـوە
چـوون ،بـەاڵم چەنـد ناوچـە بـێ گشتپرسـی جیـا کرانـەوە ،وەک دانـی تیرۆلـی
باشـوور بـە ئیتالیـا سـەرەڕای خاڵـی نۆهـەم لـە چـواردە خاڵەکانـی ویلسـۆن کە
بڕیـاری دابـوو «ڕێکخسـتنەوەی سـنوورەکانی ئیتالیـا [ ]...بـە گوێـرەی هێڵـی
ئاشـکرای نەتەوەیـی بـێ ]1[».پەیماننامـەی نیویلـی دەگـەڵ بولغارسـتان لە ٢٧ی
نۆڤەمبـەر ١٩١٩ ،ئاکامـی هاوشـێوەی لێکەوتەوە .چەند گشتپرسـییەک قەرار بوو
« .1پەیامی سەرکۆمار وودرۆو ویلسۆن بۆ کۆنگرە  »،١٩١٨/١/٨ئەنجومەنی پیرانی واڵتە یەکگرتووەکان ،شەست و پێنجەمین
کۆنگرە ،گرووپی تۆماری  .٤٦خاڵی نۆهەم.
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لـە بورگەنلەنـد ،کالگەنفورت و تەشـەن بـە گوێرەی پەیماننامـەی ئوتریش بەڕێوە
بچـن (کاسـەز  .)٢٤ ،١٩٩۵دووبـارە کێشـانەوەی نەخشـەی ئورووپـا تـا ڕادەیەکـی
زۆر بـە گوێـرەی هێڵـە نەتەوەییـەکان بەڕێوەچـوو ئەگەرچـی لـە ناوچەکانـی فرە
ئەتنیکـی دژوار بـوو و هێندێـک پرس بە ئەنجومەنی بااڵی هاوپەیمانان چارەسـەر
نەکـران ،لـە هەمانکاتـدا ،لـە ڕێککەوتنـە نێونەتەوەییـەکاندا لـە الیـەن دەوڵەتی
نوێـی سـۆڤیەتەوە ،پشـتگیریی لـە شـارۆمەندیی بـە گوێـرەی مافـی دیاریکردنی
چارەنـووس ،لـە ناویانـدا لە پەیماننامەکان دەگەڵ ئەفغانسـتان ،لەهسـتان ،ڕۆمانیا
و تورکیـە کـرا (براونلـی  .)٩٤-٩۵ ،١٩٧٠بەپێـی هەلومـەرج ،دەبـوو هێڵـی نەتەوەیی
بکێشـرێنەوە و تاقمێـک وەک گەلێک پێناسـە بکرێن و مافی بـە دەوڵەت بوونیان
هەبـێ یـان وەک کەمینەیـەک بـە پەیماننامەیـەک پارێزگارییان لـێ بکرێ

(وێالن

 .)١٩٩٤بـەو شـێوەیە جێبەجـێ کردنـی مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس دوای
جەنـگ ناتەبایـی هەبـوو .لـە ئۆکتۆبـری  ١٩٢٠بریتانیـا دەسـتی لـە بەرژەوەندی
دامەزراندنـی کوردسـتان هەڵگـرت ،لـە جیاتـان پشـتگیریی لـە دروسـت کردنی
دەوڵەتێکـی عەڕەبـی لـە عێـراق کـرد .لـە کۆتایـی ئـەو سـاڵەدا بەڕێوەبەرایەتـی
کۆلۆنیال ،بە سـەرۆکایەتی وینسـتۆن چرچیل ،لەژێر بەڕێوەبەرایەتی هیندوسـتان
بەرپرسـیاریی عێراقـی گرتـە ئەسـتۆ .لـە نۆڤەمبـەری  ١٩٢٠دەوڵەتـی کاتیـی
نەتەوەیـی عێـراق دامـەزرا بـە سـلێمانی لەژێـر کۆنترۆڵـی بریتانیـا و کەرکـوک و
هەولێـر (ئەربیـل) لـە ژێـر بەڕێوەبەرایەتی پارێـزگاری ناوچەیـی (ئێدمۆنـدز .)١٩۵٧
لـە کۆنفرانسـی قاهیـرە (مارچـی  ،)١٩٢١خۆبەڕێوەبەریـی کـوردی جێـگای درا بـە
سیسـتەمی بەڕێوەبەرایەتـی سەرپەرشـتیاریی «ئینگلیزی-کـوردی» ]1[،کـە لەویدا
کـورد قـەرار بـوو وەک کەمینەیـەک لـە عێراقـی نوێ دا سـەیر بکرێن تـا خۆیان
لـە نـاو دەوڵەتـە نوێیەکـەدا دەگونجاند (ئەیڤبـوری  .)١٩٩٤ئـەوە لە کاتێکـدا ڕوویدا
کـە چرچیـل و پێشـڕەو نوێل قورس و قایم دەلیلیان بۆ سـەربەخۆیی کوردسـتان
 .1وەزارەتی دەرەوە  ٣٧١/٦٣٤٦کۆمیسیۆنی بااڵی نێوان دوواوان بۆ وەزیری دەرەوە بۆ کاروباری کۆلۆنییەکان١٢ ،ی جوون،
 ،١٩٢١وەک لە مەکداواڵ دا ئاماژەی پێکراوە (.)١٦٦ ،٢٠٠٣
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دێنایـەوە (ئەسـکەندەر  .)٢٠٠١نوێـل ئـەو ڕوانگەیـەی بـاس کردبـوو کـە «ئامانجـی
کوردسـتانێکی سـەربەخۆ [ ]...ئێسـتا دەتوانێ بە هاسـانی دەسـتەبەر بێ»

(بوردەت

 ٢٠١۵ئـا .)۵٢٤ ،کـوردەکان هەروەهـا بیریـان لـە فیدڕاڵـی لـە ژێـر پارێزگاریـی
بریتانیـا دەکـردەوە  ،تـا پێکهاتەیەکـی نوێنـەری بۆچوونـی کـوردان بڕیـاری دەدا
ببێتـە بەشـێک لـە دەوڵەتـی تـازە ]1[.بـەاڵم ،دیاریکردنـی چارەنووس بـە کردەوە
مانایەکـی جگـە لـە خۆبەڕێوەبەریـی نەبـوو ،بە واتایەکـی دیکە ،شـتێک کە قەرار
بـوو خەڵکـی بـۆ هـان بـدرێ بـەاڵم دانەمەزرێندرێ.
بـۆ لەبەرچاوگرتنـی ئاواتـە ڕاسـتەقینەکانی کـوردان ،بەنـاو گشتپرسـییەک
لـە سەرانسـەری عێـراق بـە ناوچـە کوردییەکانیشـەوە لـە  ،١٩١٩لـە نـاو
کەسـایەتییەکان ،ڕاوێـژکارە هەڵبژێـراوە ناوچەییـەکان ،ئاغـا دان پیانـراوەکان و
نوێنەرانـی کۆمەڵگـەکان بەڕێوە چووبـوو .زۆربەیان جیابوونەوە لە موسـڵیان ڕەت
کردبـۆوە ،لـە کاتێکـدا کـە هێندێـک داوای جیـا بوونـەوە و بەڕێوەبەرایەتییەکی
جیـای کوردانیـان کردبـوو .سـلێمانی نزیکـەی یـەک دەنـگ هەر جـۆرە تێکەڵ
بـوون لـە گەڵ عێراقی ڕەت کردبـۆوە .لە ڕوانگەی دەوڵەتی بریتانیاوە ،سـلێمانی
دەبـوو لـەو گشتپرسـییە دەرهاویشـترێ چونکـە ئەو بـە گوێـرەی بڕگەی ٦٤ی
پەیماننامـەی سـیڤەر ،بـۆ دروسـت کردنـی دەوڵەتیکـی سـەربەخۆی کـوردی،
بەڕێـوە دەچـوو (یەکێتیی نەتەوەکان .)١٩٢۵سـلێمانی لە گشتپرسـییەکە دا بەشـدار
نەبـوو .لـە کاتێکـدا کـە چرچیـل لـە سـەر سیاسـەتی سـنووردارکردنی عێـراق
(کەیتـروود ١١٣ ،٢٠٠٤؛ ئولسـۆن  ]2[)١٩٩٢کـە تەنیـا ناوچـە بە تەواوەتـی عەڕەبەکان
 .1یادداشتی بەشی سیاسی ،بەڕێوەبەرایەتی هیندوستان« ،کوردستان١٤ »،ی دێسەمبەر ،١٩١٨ ،لە الیەن بەڕێز جەی
ئی شاکبورگ .بوردەت ،سوپرا  ،٨٠لە  .٢٢٠نوێل هەروەها پێشنیاری «هێزێکی سەرپەرشتیار بۆ سەرجەم کوردستان و
ئەرمەنستان».ـــــــی کردبوو ،وەزارەتی دەرەوە  ،٦٠٨/٩۵ڕاپۆرت لەمەڕ دۆخی کوردستان لە یادداشتەکانی سەرۆکی
کۆنفڕانسی نێوان وەزارەتخانەیی لەبارەی کاروباری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست١۵ ،ی سێپتەمبەر ،١٩١٩ ،لە بوردەت دا ئاماژەی
پێکراوە ( ٢٠١۵ئا.)۵٢٤ ،
 .2چڕچیل قایل کرا کە کوردستانی سەربەخۆ دانەمزرێنێ ئەگەرچی لە سەرەتادا دەیهەویست .لە هەمان کاتدا ،بەشی
ڕۆژهەاڵتی بریتانیا پشتگیریی لە سەربەخۆیی یان کوردستانی خۆبەڕێوەبەر دەکرد.
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بگرێتـەوە پێداگـر بـوو ،پەرسـی کۆکـس

(ئەسـکەندەر ٢٠٠١؛ ئولسـۆن

)١٩٩٢

[]1

و

گەرتـرود مارگارێـت بێـڵ سـەرەنجیان بـەرەو «سیاسـەتی ناجیاییخـوازی» (یان
تێکـەڵ بـوون دەگەڵ عێراق) راکێشـا کە لە بابەتەکانی باسـکراو لە ڕاوێژەکانیان
دا دەریـان بڕیـوە (ئولسـۆن .)١٩٩٢
چرچیـل قەناعەتـی هێنـا بـەاڵم دواتر ئـەو ڕەزامەندییـەی لە سـەر لکاندنی
کوردسـتان بـە عێراقـەوە وەک یەکێـک لە «خراپتریـن هەڵەکان»ــــــی خۆی
بـاس کـردووە (ئولسـۆن  .)١٩٩٢لـە  ١٩٢١هەڵبژاردنێکـی فەرمـی بەڕێوەچـوو،
کـە سـلێمانی بەشـداری تێـدا نەکـرد و کەرکـوک دژی ئـەو لکاندنـە دەنگـی
دا (ئێدمۆنـدز  .)١٩۵٧دواتـر ،کۆمیسـیۆنی ئەنجومەنـی نەتـەوەکان لـە بەرنامـەی
ویالیەتـی موسـڵ ئـەو شـێوازەی ڕا دەربڕینـی وەک گشتپرسـی ڕەچـاو نەکرد،
چونکـە هیـچ دەنگـی تاکـە کەسـی یـان نهێنـی وەرنەگیـرا و هیـچ زەمانەتێک
بـۆ ئـازاد بـوون و سـەربەخۆیی دەنگدان لـە ئارا دا نەبـوو .هەروەها ،گشتپرسـی
لـە سەرانسـەری ناوچەکـە دا بەڕێـوە نەچـوو .بۆیـە ئـەو ڕا دەربڕینانـە بەڵگـەی
حاشـا هەڵنەگـر بـۆ ویسـتی دانیشـتووان لـە دۆخـی ناسـەقامگیری سیاسـی
داگیرکارییەکـی سـەربازیی دا نیـن (یەکێتیـی نەتـەوەکان .)١٧-١٨ ،١٩٢۵بیرۆکـەی
دروسـت کردنی کوردسـتانێکی سـەربەخۆ یان تەنانـەت خۆبەڕێوەبەریی کوردی
بـەو شـێوەیە لەنـاو چوو.
کەمالیسـتەکان دوای شکسـتی هاوپەیمانـان لـە پێوەنـدی لەگـەڵ دۆخەکە
لـە چەنـد بەرەوە ،سـەرکەوتن (بێـک  .)١٩٨١فەڕانسـە پەیماننامەکەی لـە ئانکارا
دەگـەڵ تـورکان واژۆ کـرد و لـەو پرۆسـەیەدا وازیـان لـە کیلیکیا هێنـا
،٢٠٠١

(فرامکین

 .)۵٣٦-۵٣٧سـنوورە نوێیـەکان لـە ٢٠ی ئۆکتۆبـر ،١٩٢١ ،لـە الیـەن

مسـتەفا کەمـال و فەڕانسـە دیاریکـران (ڕێککەوتنـی فەڕانسـەیی-تورکی لـە

 .1کۆمیسیۆنی بااڵی بریتانیا لە عێراق کە ئەو کاتی هەوڵی دەدا باشووری کوردستان تێکەڵی عێراق بکا.
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 ١٩٢١لـە ئانگـۆرا واژۆ کـرا)[ ،]1کـە بە گوێرەی ئـەو ڕۆژاوای کوردسـتان کەوتە
ژێر سەرپەرشـتیاری فەڕانسـە بەسـەر سـووریەوە.
ئەنجومەنـی بـااڵی نەتەوەیی تورکیە لە ١٠ی فێبریـواری ،١٩٢٢ ،بڕیاری دا
«بەڕێوەبەرایەتـی خۆسـەر بۆ نەتەوەی کورد بە گوێـرەی نەریتە نەتەوەییەکانیان»
پەسـەند بـکا

(ئولسـۆن ،١٩٨٩

 ،)٤٠بـەاڵم بـەو مەرجانـە کـە بـۆ پارێـزگار و

فەرمانـدەی هێـزەکان لـە نـاو خەڵکـی عێـراق دا هەڵبـژاردن بکـرێ و زمانـی
فەرمـی ئەنجومەنـی نوێنەرانـی کـورد تورکـی بـێ .بڕگەی  ١۵هانـدەری کەڵک
وەرگرتـن لـە زمانـی کـوردی بـوو ،بەاڵم نـەوەک بناخەیـەک بۆ پەسـەندکردنی
زمانـی فەرمـی دەوڵـەت .بەاڵم ،پێشـنیارەکە لە الیـەن کوردانـەوە ڕەت کرایەوە
و قـەت لـە الیـەن تورکانەوە جێبەجـێ نەکرا (مـەکداواڵ  .)١٨٨ ،٢٠٠٣بەڕاسـتی،
قـەرار نەبـوو هیـچ ڕێککەوتنێـک دەگـەڵ کـوردان بکـرێ چونکـە ئـەوان دژی
سـەروەریی تورکیـەی نـوێ لە سـەر بناخـەی کەمالیسـمی تورکـی بوون.
دروست کردنی عێراق    
لـە ڕیککەتننامـەی هاوپەیمانیـی لـە ١ی ئۆکتۆبـر ،١٩٢٢ ،کـە قـەرار بـوو بـۆ
ماوەی بیسـت سـاڵ کاری پێ بکرێ (بڕگەی  ،)١٨بریتانیا ئەمیر فەیسـەڵی وەک
شـای عێـراق پەسـەند کـرد و ئەرکدار کـرا یارمەتی سـوپای عێراق بـکا

(بڕگەی

 .)٧هەروەهـا ،فەیسـەڵ ئەرکـدار کـرا کـە «هیـچ جـۆرە هەاڵواردنێک لـە نێوان
دانیشـتووانی عێـراق بـە هـۆی ڕەگـەز ،ئاییـن یـان زمـان ڕەچـاو نـەکا»

(بڕگەی

 ]2[.)٣بـەاڵم ،کـوردەکان بوونـە ئامانجـی سـەرەکیی هـەاڵواردن .بریتانیـا ئەرکی
« مسـۆگەر کردنـی وەرگیرانـی عێـراق وەک ئەندامـی یەکێتیـی نەتـەوەکان بـە
زووتریـن کات»ـــی گرتـە ئەسـتۆ (بڕگـەی  .)٦هـەر دوو الیـەن ،لـە بڕگـەی ٨
دا ،بەڵێنییـان دا «بـە هیـچ شـێوەیەک لـە خاکـی عێـراق کـە لـە کۆنتڕۆڵـی
 .1ئەو پەیماننامەیە کە بە ڕێککەوتنی ئانکارا ،ڕێککەوتنی فرانکلین-بویۆن و ڕێککەوتنی فەڕانسەیی-تورکی ئانکاراش ناسراوە.
 .2ڕێککەوتننامەی هاوپەیمانان (بە پرۆتۆکۆلەوە) هی ١٠ی ئۆکتۆبە.١٩٢٢ ،
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دەسـەاڵتی بیانـی دایـە دەسـت هەڵنەگـرن یـان بـە کرێـی نـەدەن ».بریتانیـا
ڕێککەوتنێکـی دەگـەڵ تـورکان کـرد ،ئەگەرچـی دڵنیـا بوو کـە دەوڵەتی تورک
بیـر لـە ڕێژیمێکـی دڵفراوانتـر بـۆ کـوردان ناکاتەوە.

پەیماننامەی لۆزان ( :)١٩٢٣بڕیاری بیانی
هاوپەیمانـان ،بـە تایبەتـی دەوڵەتـی بریتانیـا ،لـە کەڵکوەرگرتـن لـە هێـز بـۆ
جێبەجـێ کردنـی پەیماننامـەی سـیڤەر بـە گومان بـوون .بە گوێـرەی ئاگربڕی
مودەینـا لـە نێـوان بریتانیا و ناسیۆنالیسـتە تورکەکان لـە ١١ی ئۆکتۆبر،١٩٢٢ ،
مەرجەکانـی پەیماننامـە ناسـەرکەوتووەکەی سـیڤەر پێویسـتی بـە دانوسـتانی
سـەر لەنـوێ بـوو .هاوپەیمانـان و کەمالیسـتەکان ،وەک تاکـە نوێنـەری
بـێ ڕکابـەری تورکیـە ،بـۆ ئـەو مەبەسـتە لـە ٢٠ی نۆڤەمبـەر لـە لـۆزان بـۆ
کۆنفرانسـی ئاشـتی کۆبوونـەوە( .واگنـەر ٩٠ ،٢٠٠٤؛ ئولسـۆن  .)١٩٩٢مسـتەفا کەمال
پەیماننامەی سـیڤەری هەڵوەشـاندبۆوە و سـەرجەم مەرجەکانی پەیماننامەکەی
ڕەت کردبوونـەوە .بـە کەڵـک وەرگرتـن لـە ئەنجومەنـی بـااڵی نەتەوەیـی بـۆ
هەڵوەشـاندنەوەی پلە و سیسـتەمی سـوڵتانی لە ٢٧ی ئۆکتۆبر ،کەمالیسـتەکان
دەوڵەتیان لە ئەسـتەمبوڵەوە بۆ ئانکارا گواسـتەوە (مانگۆ  ١٩٩٩ئا )١٩۵ ،تا سـاڵێک
دواتـر کۆمارێکـی نوێیـان لە ژێـر ئایدیۆلۆژی ناسـیۆنالیزمی تورکی-کەمالیسـتی
ڕاگەیانـد .کـوردەکان لـە ئۆکتۆبری  ١٩٢٢زەبرێکی قورسـیان وێکـەوت ،کاتێک
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چرچیـل ،ڕێبەرێک کە الیەنگری دامەزراندنی دەوڵەتی سـەربەخۆی کوردسـتان
وەک ناوچەیـەک لـە نێـوان تورکیـە و عێـراق بـوو ،جێـگای خۆی دا بـە ویلیام
کاوەندیـش کـە دژی ئـەو ڕوانگەیـە بـوو (ئەپـەل .)١٢٩-١٢٨ ،٢٠١٦
لـە ١٧ی فێبریـواری ،١٩٢٣ ، ،مسـتەفا کەمـال لـە کۆنگـرەی ئابووریـی
ئەزمیـردا هیـچ ئاماژەیەکـی بە کوردان نەکـرد

(مانگۆ

 ١٩٩٩ئـا ]1[.)٢۵٣ ،پێش ئەو

کاتی ناوبراو لە پرۆتۆکۆڵی ئاماسـیا دا ( )١٩١٩و لە وتووێژێکی فەرمییدا

(یەگەن

 )٦٧-٨٤ ،٢٠١١دانـی بـە مافـە ئەتنیکـی و کولتوورییەکانـی کـوردان دانابـوو،

[]2

بەاڵم زۆر زوو تورکەکان سـەرجەم پلەکانی بەڕێوەبەرایەتیی کوردسـتانیان گرتە
دەسـت .لـە نامـە گۆڕینەوەکانـی فەرمیـی تورکیدا بـاس لە کوردسـتان لەناو برا
و نـاوە تورکییـەکان جێگایـان گرتـەوە .مارچـی  ١٩٢٤ترۆپکی پرۆسـەیەک بوو
کـە بـە گوێـرەی ئـەو ،زمانـی کـوردی لـە دادگاکان و قوتابخانـەکان دا قاچـاخ
کـرا .بـە واتایەکـی سـاکارتر ،کۆمەڵکوژیـی ئەتنیکـی و زمانی بوونە سـەرچاوەی
«کۆلۆنیالیزمـی پێشـکەوتنخواز» (بالـۆچ و مۆریـس  .)١٧٢ ،١٩٩٢کـوردەکان کە وەک
«بـرای ڕاسـتەقینە» و «بـرای ڕەگەزیـی» فریـای تـورکان کەوتن ،بوونـە دوژمنی
ڕاسـتەقینە (مانگۆ  ١٩٩٠ئـا.)٣٠٦ ،

[]3

لە کاتی دانوسـتانەکانی لۆزان ،تورکەکان هێشـتا کوردیان وەک ئەتنیکێکی
 .1دوای ڕاگەیاندنی کۆماری نوێ ،ئەو قەت باسی کوردانی نەکرد.
« .2بە گوێرەی یاسای بنەڕەتیمان ،شێوەیەک لە خۆسەریی ناوچەیی دەبێ دەستەبەر بێ .بۆیە ،پارێزگاکان کە دانیشتووانی
کوردن سەربەخۆیانە خۆ دەبەن بەڕێوە ]...[ .ئەنجومەنی بااڵی نەتەوەیی تورکیە لە نوێنەری کورد و تورک پێکهاتووە و ئەو
دوو گەلە بەرژەوەندیی و چارەنووسیان یەک خستووە»
 .3ئارشیوەی تاکەکەسی مستەفا کەمال ،تەلەگرامەکان لە مستەفا کەمالەوە بۆ دیاربەکر لەمەڕ پرسی کورد (مای  ١٩١٩تا
ئاپریلی ( )١٩٢٠بەشی مێژووی سەربازیی هێزی فەرماندەیی تورکیە « :)١٩٩٦کورد و تورک برای ڕاستەقینەن و ناکرێ لێک
جیا بکرێنەوە»؛ «بوونی ئێمە دەخوازی کە کورد ،تورک و سەرجەم موسڵمانان دەبێ هاوکاریی یەکتر بکەن تا پارێزگاریی لە
سەربەخۆیی خۆمان بکەین پێش بە لەتبوونی وڵآتی باوانمان بگرین».؛ «من الیەنگری مسۆگەر کردنی هەموو شێوە ماف و
ئیمتیازم تا لە پەیوەست بوون [بە دەوڵەت] و خۆشبژیویی و گەشە کردنی برا کوردەکان دڵنیا بم ،بە مەرجێک کە دەوڵەتی
عوسمانی لێک هەڵنەوەشێ» (مانگۆ  ١٩٩٩ب) .مستەفا کەماڵ «کایەی» بە خۆبەڕیوەبەریی بۆ کوردان دەکرد (گونتەر،٢٠١٦ ،
 .)٢٨بۆ قەدەخە کردنی زمانی کوردی کە هێشتا کاری پێ دەکرێ ،بڕوانە وەزارەتی کاروباری دەرەوە و بازرگانی ئوسترالیا،
زانیاریی واڵتان ڕاپۆرت لەسەر تورکیە( (٩ی ئۆکتۆبرhttps://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-in� )٢٠١٨ ،
( formation-report-turkey.pdfسەردانکردن  ٣٠مای.)٢٠٢١ ،
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جیـا سـەیر دەکـرد بـەاڵم بـە تـەواوی لـەو سیاسـەتە پاشـگەز بوونـەوە ،واتـە،
ئـەوان کوردیـان وەک بەشـێک لـە نەتـەوەی تـورک ناسـاند

(مـەکداواڵ ،٢٠٠٣

 ]1[.)١٨٨دوای دانوسـتانەکان کـە لەویـدا هـەرکام لە الیەنـەکان هەوڵی دا ئەوی
دیکـە مانـدوو بـکا ،پەیماننامـەی لـۆزان (پەیماننامـەی ئاشـتی دەگـەڵ تورکیە
 )١٩٢٣و ئامـرازی دیکـە (کۆنوانسـیۆنی کەنـداوەکان ،کۆنوانسـیۆنی بازرگانـی،
ڕاگەیاندنـی پێوەندیـدار بـە لێبوردنـی گشـتی ،تـاد) لـە ٢٤ی جـوالی ١٩٢٣
لـە نێـوان تورکیـە لـە الیەکـەوە و دەوڵەتانـی ئیمپراتۆریـی بریتانیـا ،فەڕانسـە،
ئیتالیـا بـە ڕەزامەندیـی دەوڵەتانـی ژاپـۆن ،یونـان ،ڕومانـی ،دەوڵەتـی سـەرب-
کرۆوات-سـلۆڤێن و چێکوسـلۆڤاکیا لـە الیەکـی دیکـەوە کۆتایـی پێهـات .واڵتە
یەکگرتـووەکان بـۆ ئـەو پەیماننامەیە بانگهێشـت کرابـوو .پەیماننامـەی لۆزان لە
پێنـج بـەش بـە  ١٤٣بڕگـەوە پێکهاتـووە« .تورکیـە» بـە نـاو وەک دەوڵەتێکـی
سـەربەخۆ دانـی پێدانـراوە .بریتانیـا گشتپرسـییەکی پێشـنیار کـراو لـە الیـەن
تورکیـەی ڕەت کـردەوە ،چونکـە نێـردەی تـورک کـە پشـتیوانی کەمالیسـتان
بـوون بـۆ سەرانسـەری باشـووری کوردسـتان نێردرابـوون

(ڤـان برۆینەسـەن ،١٩٩٢

٢٧۵؛ بێـک  .)١٤٤ ،١٩٨١بڕگـەی )١( ٢ی پەیماننامـەی لـۆزان سـنووری نێـوان
تورکیە و سـووریەی ،وەک لە بڕگەی ٨ی ڕێكکەوتنی نێوان فەڕانسـە و تورکیە
لـە ٢٠ی ئۆکتۆبـر ١٩٢١ ،لەسـەری ڕێكکەوتبـوون ،پەسـەند کـرد .بـە گوێرەی
بڕگـەی )٢( ٣ی پەیماننامەکـە« :سـنووری نێـوان تورکیـە و عێـراق دەبـێ لـە
پێکهاتنێکـی دۆسـتانەدا لـە ماوەی نـۆ مانگ لە نێوان تورکیـە و بریتانیای مەزن
دیـاری بکـرێ .لـە ئەگـەری سـاغ نەبوونـەوە لەسـەر هیـچ ڕێککەوتنێـک [،]...
کێشـەکە دەبـێ حەواڵەی ئەنجومەنـی یەکێتیی نەتەوەکان بکـرێ [ ».]...تورکیە
و دەوڵەتـی بریتانیـا خۆیـان ئەرکـدار کـرد کە کەڵک لـە هێزی سـەربازیی یان
 .1مستەفا عیسمەت ئینونو لە لوزان ئاماژەی بە یەکسانیی کورد و تورک کرد .بەاڵم ،ئەو دواتر بە پێداچوونەوەی بە
بۆچوونەکەی دا کرد بە شێوەیەک کە «نەتەوەی تورک لە سەرووی هەموو نەتەوەکانە .ئەوانی دان بە سەروەریی ئەوان دانانێن،
لە دۆخی بەربەرەکانی لەگەڵ ئێمە دان»(سترۆمەیەر .)١٠٦ ،٢٠٠٣
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ئامـرازی دیکـە بـۆ گۆڕینـی دۆخـی ناوچەکـە وەرنەگرن.
سـەرەڕای هەوڵـی بریتانیـا بـۆ گونجاندنـی خۆبەڕێوەبەریـی کـوردی لـە
بڕگەیەکـدا ،بـەاڵم هیـچ ئاماژەیـەک بە دەسـتەواژەی «کوردسـتان»« ،کورد» یان
پارێزگاریـی لـە مافەکانیـان نەکرا (دالمـەن ٢٠٠٢؛ گونتەر  ،١٩٩٧؛ پالمـەر .)٢٦٤ ،١٩٩٤
بـە ڕاسـتی ،ئـەوە نیگەرانیـی سـەرەکیی بریتانیا نەبـوو .بڕگـەی  ٣٩ڕیزپەڕ بوو:
«هیـچ بەربەسـتێک نابـێ بەسـەر کەڵکوەرگرتـن [ ]...لـە هیچـکام لـە زمانەکان
لـە ئاخاوتنـی تاکەکەسـیدا ،لـە بازرگانـی ،ئایین ،لـە چاپەمەنی ،یـان هەر جۆرە
باڵوکراوەیـەک یـان کۆبوونـەوەی گشـتیدا بسـەپێنرێ .سـەرەڕای بوونـی زمانی
فەرمـی ،دەبـێ دامـەزراوەی شـیاو بـۆ شـارۆمەندانی تورکیـە کـە تـورک زمـان
نیـن ئامـادە بکـرێ تـا لـە دادگاکان کەڵک لـە زمانی خۆیـان وەرگـرن»

(بڕگەی

 .)٣٩لەگـەڵ ئەوەشـدا ،بڕگـەکان بـۆ مافەکانـی کەمینـە گرینگـن (پەیماننامەی
ئاشـتی دەگـەڵ تورکیـە  ،١٩٢٣بڕگەکانی  ٣٧تـا  )٢٩-٣٣ ،٤٤و بەڵینییەکانی
دیکـە لـە ژێـر «پارێزگاری لـە کەمینەکان» کـە تایبەتـی ناموسـڵمانەکانن (واتە
بـە شـێوەی سـەرەکی ئەرمەنییـەکان) و سـەرجەم دانیشـتووانی تورکیـە قـەت
جێبەجـێ نەکـران چونکـە تورکیـە دانـی بە هیـچ کەمینەیـەک یـان مافەکانی
دانەنـاوە .پەیماننامـەی لـۆزان گوایـە مافەکانـی کەمینـە ئەتنیکـی ،زمانـی و
ئایینییەکانـی پەسـەند کـردووە .بۆیـە ،پەیماننامـەی لـۆزان بە شـێوەی کاریگەر
دەوڵەتـی کـوردی هەڵوەشـاندەوە (مـەکداواڵ  .)١٣٧-١٤٢ ،٢٠٠٣بە گوێرەی بڕگەی
 ،٣٨دەوڵەتـی تـازە دامـەزراوی تورکیـە قـەرار بـوو «ژیـان و ئازادیـی تـەواو و
بـێ کەموکوڕیـی سـەرجەم دانیشـتووانی بـێ لەبەرچـاو گرتنـی شـوێنی لـە
دایکبـوون ،سـەر بـە نەتەوەیەک بـوون ،زمان ،ڕەگـەز یان ئاییـن زەمانەت بکا».
پێشـەکییەکانی ئـەو بەشـە دەبـوو ببنە هـۆی نیگەرانیی نێونەتەوەیـی چونکە بە
گوێـرەی بڕگـەی  ،٤٤ئەوان بەشـێک بـوون لـە زەمانەتی یەکێتیـی نەتەوەکان.
هـەر جـۆرە ئاڵوگۆڕێـک لەو پێشـەکییانەدا دەبوو لە الیەن زۆرینـەی ئەنجومەنی
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یەکێتیـی نەتـەوەکان پەسـەند کرابا.
لـە یاسـای بنەڕەتـی  ١٩٢٤دا ،تورکبـوون بـوو بـە بناخـەی شـارۆمەندی.
مسـتەفا کەمـال لـە ٤ی مـارچ ،١٩٢٤ ،خەالفەتـی ڕووخانـد وکۆتایـی بـە
پێوەندیـی ئایدیۆلۆژیکـی نێـوان کورد و تـورک هێنا

(مـەکداواڵ ١٩٠-١٩٢ ،٢٠٠٣؛

ئولسـۆن و تاکـەر ١٩٧٨؛ ئێدمۆنـدز  .)١٩۵٧بـۆ ڕزگاریی کوردسـتان و «نەتەوەی کورد»
لـە «چەنـگ سـەرکوتی بـێ بەزییانـەی تـورکان» (سـترۆمەیەر  ]1[)٨٩ ،٢٠٠٣بـە
زیندوو کردنەوەی خەالفەت و یاسـای ئیسلامی لە سـنوورەکانی کوردسـتان دا
(سـولەیمانی  ،)٢٤۵ ،٢٠١٤شـێخ سـەعیدی پیـران ،لـە ژێـر کاریگەریـی ڕێکخراوی
ناسیۆنالیسـتی ئـازادی ،بـە مەبەسـتی دروسـت کردنـی «دەوڵەتێکی موسـڵمانی
کـوردی» شۆڕشـی دەسـت پێکـرد

(بۆزەرسلان ،٢٠٠٣

 ،)١٨۵بـەاڵم ،سـەرەڕای

پشـتگیری بەربڵاوی کوردانـی سـوننی ،کـوردە عەلەوییـەکان دژی ڕابـوون و
پشـتیوانییان لـە دەوڵەتـی تـورک کرد کـە هاندەرەکـەی ترس لە سـوننیگەری
بـوو (رەینۆلـدز  .)٤٣-٤٤ ،٢٠١٧ئەوە سـەرەڕای هەوڵەکانی شـێخ بۆ وەدەسـتهێنانی
پشـتگیریی کـوردە عەلەوییـەکان بـوو .خێڵگەرایی و ناکۆکی ئایینـی بوونە هۆی
دژایەتـی یەکگرتوویـی سیاسـیی کوردان ،کە لە هەڕەشـەی دەوڵەتی ئەرمەنی و
«ئەگـەری تۆڵـەی بریتانیـا لەبەر تێوەگالنیـان لە کۆمەڵکوژیی  »١٩١۵دەترسـان
(سـولەیمانی  .)٢٨١ ،٢٠١٤کەمالیسـتەکان دەسـتیان بـە ڕەتکردنـەوەی کوردیـزم
و وەرسـووڕان بـەرەو ناسـیۆنالیزمی کـوردی بـە وەپاڵدانـی بیرۆکـەی هەڵـە بـە
کـوردان یـان ڕەت کردنـەوەی ئـەوان وەک تاقمێکـی بچـووک کـە ناتوانن ببنە
نەتـەوە ،کـرد (زورشـەر  .)٢٣٤ ،٢٠١٤بێالیەنیی فەڕانسـە سیاسـەتی کەمالیسـتانی
دژی کـوردان بەهێزتـر کـرد (سـتۆمەیەر  .)١٠٢ ،٢٠٠٣ئەو سیاسـەتە لـەو کاتییەوە
بـەو شـێوەیە ڕەچـاو کـراوە و لـە یاسـای بنەڕەتی تورکیـەدا بە حاشـا کردن لە
دانپێدانـان بـە هیـچ ئەتنیکێـک جگـە لە تـورکان ڕەنگـی داوەتەوە.
 .1هۆی سەرهەڵدانی شێخ سەعید لە مارچی .١٩٢٤
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ویالیەتی موسڵ
لـە ٢۵ی جانیـواری ،١٩٢٣ ،پرسـی موسـڵ پێشکەشـی ئەنجومەنـی یەکێتیی
نەتەوەکان کرا ،بەاڵم بۆ دانوستانی زۆرتر لە ٤ی فێبریواری ڕاگیرا .ناکۆکییەکە
لـە ٦ی ئوکتۆبر ١٩٢٤ ،دیسـان پێشـکەش کرایەوە ،بەاڵم دانوسـتانەکان هیچ
ئاکامێکیان نەبوو .کۆمیسـیۆنێکی لێکۆڵینەوە لە  ٣٠سـێپتەمبەر بۆ دانی ڕاوێژ
و لێکۆڵینـەوە لـە ڕوانگـەی خەڵکەکە پێکهات
.)١٩٢٣

[]1

(گۆڤـاری فەرمیی یەکێتیـی نەتەوەکان

لـە ٢٩ی ئوکتۆبـر ،١٩٢٣ ،یاسـای بنەڕەتیـی نـوێ لـە تورکیـە

بڵاو کرایـەوە و ،لـە ١٣ی ئاگوسـت ،١٩٢٤ ،سیسـتەمێکی کۆماریـی نـوێ
بـە سـەرکۆماریی مسـتەفا کەمـال دامەزرێنـرا (مانگـۆ  ١٩٩٩ئـا .)٢٣۵ ،خەڵکانـی
ژێردەسـەاڵتی وەک «تورک» پێناسـە کران (شـیلدز  .)٢٤ ،٢٠١١عێراقی مودێڕن
(نێـوان دوواوان) لـە  ١٩٢٠دروسـت کرابـوو و ،مانـەوەی بـە داگیرکردنـی
باشـووری کوردسـتانەوە بەنـد بـوو .بریتانیـا بـە گوێـرەی ڕێککەوتنـی
هاوپەیمانیـی ئەرکـدار بـوو مافەکانـی عێراقییـان بپارێـزێ ( .)١٩٢٤چونکـە
هیـچ نەخشـەیەکی فەرمیـی نەبـوو کە سـنوورەکانی موسـڵ دەسنیشـان بکا،
زۆرینـەی کـورد بـەرەوڕووی دووڕێیانێـک بوونـەوە کـە ببووە هـۆی پێکدادانی
بـێ بەزییانـە لـە نێـوان ئاسـۆڕی و تـورکان .یەکێتیـی نەتـەوەکان لـە ٦ی
ئاگوسـت ،١٩٢٤ ،لـە سـەرەتادا هێلـە کاتییەکانی بروکسـێلی دیاریکردن (یان
هێڵـی برانتلینـگ) .لەسـەر ڕاوێـژی نەخشەکێشـان ،لیژنەیەکـی الوەکـی لـە
٢٧ی ئۆکتۆبر ،پێشـنیاری دانانی سـنووری بە گوێرەی هێڵی بروکسـێل ـــی
بـە یەکێتیـی نەتـەوەکان کـرد( .لۆیـد .)١٩٢٦
لـە کۆتاییـدا ،ڕاپۆرتەکە و پاشـکۆکانی (نەخشـە ،ئامار و دیاگـرام) لە جوالی
 ١٩٢۵دوای ماوەیەکـی زۆر وەدوا کەوتـن لـە بـەر تێبینییـە «جوگرافیایـی،
ئەتنیکـی ،مێژوویـی ،ئابـووری و فاکتـەرە سـتراتێژیکەکان» و «هیواکانـی»
 .1گۆڤاری فەرمیی یەکێتی نەتەوەکان ،ژمارە  .٢٠١-٢٠٢٠ ،١٩٢٣ ،٤بۆ زانیاری لەمەڕ هەڵوێستی بریتانیا لە پێوەندی لەگەڵ
موسڵ لە یەکێتییەکەدا ،بڕوانە بێک (.)١٩٨١
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دانیشـتووانی ئـەوێ کـە لـە گشتپرسـییەکەدا بڕیـاری لەسـەر درابـوو ،ئامـادە
کـران (بێـک  .)١٩٨١بـەاڵم کۆمیسـیۆنی لێکۆڵینـەوەی نێونەتەوەیـی خـۆی لـە
لەبەرچاوگرتنـی هێڵـە ئەتنیکییـەکان بـە هـۆی بەسـتراوەیی ناوخۆیـی کـورد و
عـەڕەب بەیەکـەوە لـە خـودی موسـڵ (مـەکداواڵ  ]1[)١٤٤ ،٢٠٠٣و بەرژەوەندییـە
سـتراتێژیکییەکانی بریتانیـا بـوارد« :سـنووری پێشـنیارکراو لـە الیـەن دەوڵەتی
بریتانیـاوە سـنوورێکی نـاوازەی سـتراتێژیکییە »،کۆمیسـیۆنەکە ئاکامگیـری
کردبـوو (یەکێتیـی نەتـەوەکان .)٨٧ ،١٩٢۵لەبـەر ئـەو هۆیـە ،بڕیـارە کۆتاییەکـەی
«ئـەوە دەبـێ کـە دەوڵەتێکـی سـەربەخۆی کـوردی دەبـێ دروسـت بکـرێ،
چونکـە کوردەکان پێنج لە سـەر هەشـتی حەشـیمەتەکەی پێکدێنـن»
نەتـەوەکان،١٩٢۵

(یەکێتیی

 .)٤٣بێتـوو یەزیدییـان «کـە زۆر وەک کـوردان دەچـن» بـە

کـورد ئەژمـار بکەیـن ،کـوردەکان حەوت لە سـەر دەی سـەرجەم دانیشـتووانی
ویالیەتەکـە پێکدێنـن کـە تێکەاڵوێکـە لـە کورد ،عـەڕەب ،کریسـتیان ،تورک و
جـوو (یەکێتیـی نەتـەوەکان .)۵٧ ،٤٣ ،١٩٢۵بـەاڵم کوردسـتانێکی سـەربەخۆ نەهاتـە
دروست کردن.
سـەرەڕای لێکدابڕانـی کـوردان« ،شـتێکی ماقووڵ بوو» کە هەسـتی
نەتەوەیـی ئـەوان گەشـەی کرد ،بـە تایبەتی لە سـلێمانی بە ١٨٩٩٠٠
کـوردەوە (لـە  ١٩١۵٢۵کـەس حەشـیمەت) ،کـە بەرزتریـن ئاواتیـان
«سـەربەخۆیی تـەواو» بـوو لـە کاتێکـدا کـە «جوواڵنەوەیەکـی بەهێزی
ناوچەیـی بـۆ خۆبەڕێوەبەریـی ،ڕێگـەدان بـە کەڵکوەرگرتـن لـە زمانـی
کـوردی لـە پـەروەردە و فێرکـردن ،بەڕێوەبەرایەتـی و دادگا ویاسـا
دا» هەبـوو .کوردانـی ئـەو پارێزگایـە «هیـچ هۆگرییەکـی تایبەتییـان
بـۆ دەوڵەتـی عـەڕەب نیشـان نـەدەدا .یەکێتـی دەگـەڵ تورکیـە ڕەت
کرابـۆوە و ،حەزێـک بۆ یەکیتیـی ئابووری دەگەڵ عێراق ئاشـکرا ببوو».
 .1بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە حوسێن (.)١٩۵۵
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کـوردەکان «سـوودەکانی سەرپەرشـتیاریی ڕۆشـنبیرانە و ژیرانەیـان
دەزانـی ».لـە کەرکـوک بـە حەشـیمەتێکی  ١١١٦۵٠کەسـییەوە،
کـورد ( ٤٧۵٠٠کـەس) کەمتـر هاودەنـگ بـوون؛ زۆرینـەی ڕادەبڕینە
کوردییـەکان ،بـێ لێکۆڵینـەوە« ،الیەنگـری بەهێـزی تورکیـە» بـوون.
لەگـەڵ ئەوەشـدا ،ڕادەربڕینەکانی سـەرۆکە مەزنەکانی کـوردان ئەوەی
دەگەیانـد کـە «زۆرتـر سـۆزدارییان بـۆ عێـراق» هەبـێ .لـە هەولێر ،بە
 ١٩١٧٨٠کـەس حەشـیمەتەوە ،کوردانـی کـۆی سـنجق زۆربەیـان
هاوهەڵوێسـتی سـلێمانی بـوون .ژمارەیەکـی بەرچـاو لـە کـوردان لـە
ناوەنـدی هەولێـر الیەنگـری تورکیە بـوون ،هـەر وەک زۆرینەی تورک
و عەڕەبەکانـی ئـەو ناوچەیـە .بەشـێک لـە سـەرۆکەکان الیەنگـری
«دەوڵەتێکـی سـەربەخۆی کـوردی لـە ژێـر پارێزگاریـی ئورووپایـی ،بە
شـێوەی دڵخـواز ،بریتانیـا بـوون »،و بەشـێک لـە کـوردە الیەنگرەکانی
عێـراق «خوازیـاری درێژکرانـەوەی سەرپەرشـتیاریی بریتانیـا بـوون».
هەولیـر بـە گشـتی «زۆرینەیەکـی الیەنگـری تورکیـە »،بـە عـەڕەب
( ،)١١٧٠٠کـورد ( ،)١٧٠٦۵٠تـورک ( ،)٢٧٨٠کریسـتیان ( )٣٩٠٠و
جـوو ( )٢٧۵٠بـوو .لـە نـاو دانیشـتووانی موسـڵ بە  ٨٨٠٠٠کـورد لە
کـۆی  ٣٠٦٠٠٠حەشـیمەت ،هەسـتی نەتەوەیـی کـوردی «زۆر کەمتر
گەشـەی کردبوو» و لە هێندێک شـوێن «هەر نەبوو ».زۆرینەی کوردان
الیەنگـری تورکیـە بـوون بـە هێندێـک کـەس کـە خوازیـاری عێـراق
بـوون کـوردە یەزیدییـەکان «بـە شـێوەی سـەرەکی الیەنگـری عێراق
بـوون بـەو مەرجـە لـە ژێـر سەرپەرشـتیاریی ئورووپـا بـێ»
نەتـەوەکان،١٩٢۵

(یەکێتیـی

.)٧٦-٧٨

شـێخ مەحمـود لە الیەن بریتانیـاوە وەک پارێزگاری سـلێمانی لە ئۆکتۆبری
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 ١٩١٨پشتڕاسـت کرابـۆوە (مـەکداواڵ  ]1[.)١۵٨ ،٢٠٠٣ئـەو دەوڵەتێکـی بـە ئـااڵ و
مـۆری خۆیـەوە (ئەپـەل  )١١٩ ،٢٠١٦ڕاگەیاندبـوو .لەبـەر هەوڵـی ڕابـردووی
بـۆ دروسـت کردنـی کوردسـتانی گـەورە لـە ڕێـگای جیهـادەوە

(گونتـەر ،٢٠١٦

 ،)٦۵لـە الیـەن بریتانیـاوە لەسـەر کار البـرا و بینـا دەوڵەتییـەکان لـە مارچـی
 ١٩٢٣لـە الیـەن هێزی ئاسـمانییەوە بۆردومان کران .دوای هێنانەوە سـەرکاری
ناوبـراو لـە جـوالی  ،١٩٢٣کـوردی سـلێمانی تووشـی دووبەرەکـی بـوون .ئـەو
سـنوورەکانی داسـەپێنراو بەسـەر دەسـەاڵتییەوە لـە الیـەن بریتانیـای ڕەت
کـردەوە و دەوڵەتەکـەی جارێکـی دیکە لـە الیەن هێزی ئاسـمانیی بریتانیاوە لە
ئاگوسـت ،دێسـەمبەری  ١٩٢٣و مای  ١٩٢٤بۆردومان کرا .لە کۆتاییدا لە ٦ی
سـێپتەمبەری  ١٩٣٠دەسبەسـەر کـرا کـە بووە هۆی سـەرهەڵدان و سـەرکوتی
بـێ بەزەییانـە لـە الیـەن سـوپای عێراقـەوە و دوورخرانـەوەی لە کوردسـتان تا
هەتایـە (گـۆرگاس  .)٢٠٠٨بریتانیـا نەیتوانـی پشـتگیریی لە سـەربەخۆیی کوردان
بـە هیـچ شـێوازێکی دیاریکردنـی چارەنووسـی دەرەکـی و ناوخۆیـی بـکا .بۆیـە
دەوری کـوردان نەبـووە هیـچ شـتێک جگـە لە پاراسـتنی هاوسـەنگی.
کۆمیسـیۆنی لێکۆڵینـەوە ئـەوەی زیـاد کـرد« :لـە نـاو کوردانـدا بۆچوونـی
جیـاواز هەیـە؛ تاقمـی سـلێمانی و ناوچەکانـی دەوروبـەری کـە داوای [بـەو
شـێوە نووسـراوە] خۆبەڕێوەبەریـی لەنـاو عێـراقدا دەکەن نزیکـەی نیوەی کۆی
حەشـیمەتی کـورد پێک دێنن» (یەکێتیـی نەتـەوەکان  .)٨٧ ،١٩٢۵خەڵکی ویالیەتی
موسـڵ پشـتگیرییان لـە مەیلـی تورکیـە خوازانـەی خۆیـان کردبـوو و کـوردان
دەر دەکـەن ،بۆیـە کۆتایـی بـە دەسـەڵآتی خالفـەت دێنـن کـە بـۆ کوردسـتان
 .1کورتەی دەسەاڵتدارییەکەی نوێنگەی ناسیۆنالیزمی کوردییە .ئەو نێردرایە تاراوگە و سۆن جێگای گرتەوە ،کە ئەویش لە
مارچی  ١٩١٩لەبەر «ڕوانگەکانی لەمەڕ خۆبەڕیوەبەریی ناتەبایی دەگەڵ سیاسەتەکانی بریتانیا کە زۆرتر خوازیاری یەکگرتوویی
[عێراق و ].بوو» لەسەر کار البرا .مەحمود لە سێپتەمبەری  ١٩٢٢دیسان بۆ بەربەرەکانی دەگەڵ تورکان ،هێنرایەوە سەر کار.
لە دەورەی دەسەاڵتداریی دووهەمی دا ،ئەو لە دروست کردنی «پاشایەتییەکی کوردی» بە خاکی ئێرانەوە بە هاوپەیمانیی
سمکۆ ،لێبڕاوانەتر بوو .ئەمریکاییەکان وازیان لە چواردە خاڵەکەی ویلسۆن هێنا .لەمەڕ سیاسەتی بریتانیا بەرانبەر بە کوردان،
بڕوانە ئولسۆن ( ،)١٩٨٧مەال ( ،)١٢٧ ،٢٠٠۵بێل ( )١٩٢٧و ئەسکەندەر (.)٢٠٠٠
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پیـرۆز بـوو و یاسـا و ڕێسـای سێکوالریسـتی و کەمالیسـتی لـە تورکیـەی نوێ
دا دەگونجێنـن .جێـگای ئاماژەیـە کـە لـە تورکیـە ئاییـن قەت لـە دەوڵەت جیا
نەکراوەتـەوە ،چونکـە ئاییـن لـە سـەدەی ڕابـردوودا دەوڵەتـی بەدەسـتەوە بووە.
بۆیـە ،کۆمیسـیۆن ،ئەگەرچـی بـە تـەواوی نـا ،داوای تورکیەی لـە پەیماننامەی
سایکس-پیکۆ-سـازۆنۆڤ بـۆ جیـا کردنـەوەی ویالیەتـی موسـڵ لـە عێـراق و
لکاندنـی بـە ناوچەی فەڕانسـەیی ئانـادۆڵ[ ]1ڕەت کردەوە و بە ویسـتی زۆرینەی
عـەڕەب ،کـوردی یەزیدی ،جوو و کریسـتیانی موسـڵ لەمـەڕ هەڵبژاردنی عێراق
لـە جیـات تورکیە و لـە ژێر سەرپەرشـتیاریی کاریگەری ئورووپا ،کۆمیسـیۆنەکە
کارەکـەی بـە بڕیـاری مەرجـداری لکاندنـی ویالیەتەکـە بـە عێراقـەوە کۆتایـی
پێهێنـا )١(« :ناوچەکـە دەبـێ لـە ژێـر سەرپەرشـتیاریی یەکێتیـی نەتەوەکانەوە
بـۆ ماوەیـەک کـە ڕەنگبـێ بیسـت و پێنـج سـاڵ بخایەنـێ بمێنێتـەوە؛ ()٢
دەبـێ ڕێـز لـە ویسـتی دەربـڕاو لە الیـەن کوردانـەوە بگیـرێ کە کاربەدەسـتی
سـەر بـە ڕەگـەزی کـورد بـۆ بەرێوەبەرایەتیـی وڵآتەکەیـان ،جێبەجـێ کردنـی
دادپـەروەری و فێـر کـردن لـە قوتابخانـان کەڵکیـان لـێ وەرگیرێـت و زمانـی
کـوردی دەبـێ زمانـی فەرمیـی سـەرجەم ئـەو خزمەتگوزارییانـە بـێ ».پێـش
گەیشـتن بـە سـەرەنجامەکەی ،کۆمیسـیۆنەکە الی وابـوو کە پێـوە لکاندنی ئەو
ویالیەتـە بـە عێراقـەوە بـە لەبەرچاوگرتنی تەنیا الیەنـە ئابوورییەکانی کێشـەکە
«یەکێـک لـە ئەرێنیتریـن ڕێککەوتنەکانـی» بـووە (یەکێتیـی نەتـەوەکان)٧٢ ،١٩٢۵
لـە کاتێکـدا بـە هۆگەلـی دیکـە بێجگـە لـە ئابـووری ،لـەت کردنـی ناوچەکـە
دڵخـوازە .بێجگـە لـەوە ،ئەو پێشـنیاری کرد کـە «( )١واڵتەکە لە ژێـر یەکێتیی
نەتەوەکانـدا بـۆ مـاوەی بیسـت و پێنـج سـاڵ بمێنێتـەوە )٢( .ویسـتی کوردان
بـۆ ئـەوە کـە بەڕێوەبـەران ،دادوەران و مامۆسـتایانی قوتابخانـە لـە خۆیـان بـن
و زمانـی کـوردی وەک زمانـی فەرمیـی لـە سـەرجەم چاالکییەکاندا بـێ ،لەبەر
 .1کۆمیسیۆنەکە لە سەر ئەو بڕوایە بوو کە دەلیلی تورکیە «تەنیا بەشێکی دروستە» (یەکێتی نەتەوەکان .)٢٤ ،١٩٢۵
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چـاو بگیرێـت» (یەکێتیـی نەتـەوەکان .)٨٨-٨٩ ،١٩٢۵کۆمیسـیۆنەکە جەختی لەسـەر
پاراسـتنی دۆخـی ئێسـتا یـان یەکگرتوویـی مێژوویـی بەغـدا و موسـڵ و هـەر
وەهـا سەرپەرشـتیاریی بریتانیا بە سـەر عێراقەوە بۆ پاراسـتنی مانـەوەی عێراق،
سـەرەڕای دۆخـی ناسـەقامگیری ناوخۆیـی و چارەسـەر کردنـی کێشـەی نێوان
عەڕەبی سـوننی و شـیعەی کـردەوە.
ئـەوە بـە پێچەوانەی بانگەشـەی خـودی کۆمیسـیۆنەکە بوو کە پشتڕاسـتی
کردبـۆوە کـە «ئێمـە لە ناو کوردان دا هەسـتی نەتەوەیی پەرەئەسـتێن دەبینین،
کـە بـێ ئەملا و ئـەوال کوردییە نـەک عێراقی »،لـەو ناوچەیە «هیچ هەسـتێکی
نەتەوەیـی عێراقی» یان هاوپشـتی بۆ پاشـایەتی عەڕەب لە گـۆڕێدا نییە ،بێجگە
لـە نـاو ئەوانـەی تا ڕادەیـەک خوێنـدەوارن ،و «هەسـتی الیەنگری لـە عێراق تا
ڕاددەیـەک شـلوێیە ».تەنانەت عەڕەبە ناسیۆنالیسـتەکانیش زۆربەیان «تورکیەیان
پـێ لـە عێراقێکی ژێـر کۆنتڕۆڵـی بیانیی باشـترە» (یەکێتیـی نەتـەوەکان.)٧٨ ،١٩٢۵
بێجگـە لـەوە ،تێڕامانـە ئابوورییـەکان دەگەڵ بوونـی سەرپەرشـتیاریی بیانیی بۆ
ماوەیەکـی دوور و درێـژ بـۆ الیەنگرانـی عێراق گرینگ بوو .بۆ کۆمیسـیۆنەکە ،لە
ناوچـەی داگیرکراوەکانـی ژێر دەسـەاڵتی بریتانیـا دامودەزگاکانی عێراق هێشـتا
سـەروەریی یاسـاییان بـە سـەر ناوچـە داگیرکـراوەکان دا نەبـوو چونکـە تورکیە
وازی لـە مافەکانـی نەهێنابـوو ئەگەرچـی جاروبـار خوازیـار بـوو «واز لـە ناوچـە
تـەواو عەڕەبـەکان بێنـێ ».عێـراق هەر ئێسـتا دامەزرابـوو و  ،بۆ کۆمیسـیۆنەکە،
بە شـێوەی «ئاسـایی» مافی هەبوونی سـنوور بۆ مانەوە و گەشـە کردنی سیاسـی
و ئابـووری هەبـوو (یەکێتیی نەتـەوەکان .)٨٤ ،١٩٢۵
کۆمیسـیۆنەکە گەیشـتە ئەنجامگیرییەکـی نـاڕوون .ئـەو هەروەهـا دەلیـل
هێنانـەوەی تورکیـەی لەمـەڕ ویسـتی بێ ئەمال و ئەوالی خەڵک بـۆ گەڕانەوە بۆ
تورکیـە و دەلیـل هێنانـەوەی بریتانیاش لەمەڕ لێک جیا کردنـەوەی ناوچەکان
بـە گوێـرەی ڕەگـەزی ڕەت کردنەوە .هەسـتە جیاوازەکانی تاقمـە ئەتنیکییەکان
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نەبوونـە تاکـە بنەمـای دۆخـی سیاسـیی داهاتـووی عێـراق چونکـە ناوچەکـە
فـرە ئەتنیکییـە .مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس تەنیـا لـە ناوخـۆی دەوڵەتانەوە
دەسـتەبەر دەکرا ،لەو ڕووەوە کەمینەکان مافی پاراسـتنی شوناسـە جیاوازەکانی
خۆیـان بـە مسـۆگەر کردنـی مافە زمانـی ،کولتـووری و ئایینییەکانیـان پێ درا،
بـەاڵم سـەربەخۆیی تەواویان پـێ نەدرا .دیاریکردنی چارەنووسـی سـەربەخۆیانە
بـۆ ئـەو پاشەکشـەیە کـەم کرایـەوە ،کە لـە ڕێککەوتنـی نەتەوەکان بە شـێوەی
مافەکانـی کەمینـەکان پەسـەند کـرا .بەڕاسـتی ،پرەنسـیپی مافـی دیاریکردنـی
چارەنـووس لـە ڕێککەوتنەکـەدا هەر باسـی نەکرا.

دابەشکردنی کوردستان
بـە گوێـرەی کۆمیسـیۆنەکە ،بێتوو عێراق پێش «ئامادە بـوون بۆ خۆبەڕێوەبەریی
بـێ پشـتگیریی یەکێتیـی نەتـەوەکان» مـاوەی سەرپەرشـتیاریی کۆتایی پێبێ
«بـۆ ناوچەکـە بـە سـوودترە لە ژێر سـەروەریی تورکیـە دا بمێنێتـەوە»

(یەکێتیی

نەتـەوەکان .)٨۵ ،١٩٢۵خەڵکـی ویالتـی موسـڵ تورکیەیـان پـێ لـە عێراق باشـتر
بـوو (ئولسـۆن  )١٤٨ ،١٩٨٩ئەگـەر مەرجەکانـی ئاماژە پێکراو لەسـەرەوە جێبەجێ
نەبـن ،ئەگەرچـی کۆمیسـیۆنەکە بـە تەما بـوو یەکـەم مەرجەکە پاشـگوێ بخا
کـە داوای ئەندامەتـی عێـراق لـە یەکێتیـی نەتـەوەکان بـۆ مـاوەی  ٢۵سـاڵی
کردبـوو .لەگـەڵ ئەوەشـدا ،سـەرەڕای بەڵێنـی کۆمیسـیۆنەکە ،هیـچ مافێکـی
سیاسـی یـان کەلتوری بۆ کوردان دەسـتەبەر نەکـران .داوا کارییەکانی کوردان
لـە الیـەن بریتانیـاوە ،کە لـە پەیماننامـەی جانیـواری  ١٩٢٦سەرپەرشـتیاریی
بەسـەر عێـراق داسـەپاندبوو ،بـێ وەاڵم مانـەوە .هەوڵەکانـی تورکیـە بـۆ
گرتنـەوەی ویالیەتـی موسـڵ بـە بەدەسـتەوەدانی نەوت بـێ ئاکام بوون

(ئۆشـی
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 ]1[.)٢٠٠٤سـەرەڕای زەختـی بریتانیـا بـۆ مافەکانـی کوردان بە گوێـرەی بڕیاری
کۆمیسـیۆنەکە ،تورکیە سیاسـەتێکی نکۆڵی کردن لە مافەکانیانی گرتە بەر :ئەو
هـەر دوو ڕاپۆرتەکە و دەسـەاڵتی یاسـایی ئەنجومەن و بڕیـارە ئەرکهێنەرەکانی
ڕەت کردنـەوە ،لـە کاتێکـدا کـە بریتانیا دانوسـتانی ڕاسـتەوخۆی ڕەت کردەوە.
حوکمـی ئەنجومەنەکە نێردرایە دادگای هەمیشـەیی دادپەروەریی نێونەتەوەیی،
لـە کاتێکـدا کـە تورکیـە دانـی بـە دەسـەاڵتی یاسـایی دادگایەکە دانەنـا

(بێک

 .)١٤٤ ،١٩٨١لە سـەر داوای یەکێتیی نەتەوەکان ،دادگای ڕاوێژکاری بۆچوون لە
١٦ی دێسـەمبەر ١٩٢۵ ،دۆسـیەی کێشەکەی بەسـت

(ڕاپۆرتی دادگای هەمیشەیی

دادپەروەریـی نێونەتەوەیـی  ،)١٩٢۵کـە ڕایگەیانـد بڕیـاری کۆمیسـیۆنەکە و بڕگـەی
( ٣بەنـدی  )٢لـە پەیماننامـەی لـۆزان بـۆ گشـت الیـەک ناچارییـە .دەگـەڵ
ڕەتکرانـەوەی پەیماننامـەی سـیڤەر لـە کاتـی شـەڕی سـەربەخۆیی تورکیـە و
کاتێـک کێشـەی موسـڵ بـە قازانجی بریتانیا چارەسـەر کـرا ،بریتانیـا تێچوو و
قازانجەکانـی هاوپەیمانـی دەگـەڵ کوردانی دەگەڵ هاوپەیمانـی دەگەڵ ئێلیتی
عەڕەبـی سـوننی هەڵسـەنگاند کە لە دەوری بنەماڵەی هاشـمی لـە عێراق ڕێک
خرابـوون .کـوردەکان تـا دەهـات ئـەو خەباتـە سیاسـییەیان زۆرتـر دەدۆڕانـد.
بریتانیـا تـا دەهات پێشـترێتی بـە بەرژەوەندیی دیکە دەدان و لـە بەڵێنییەکانی
بـە کـوردان پاشـگەز دەبـۆوە .مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـی کـوردان کەوتە
کۆتایـی لیسـتەی نیگەرانییەکانـی زلهێزەکانی دیکە.
نـە واڵتـە یەکگرتوەکان و نـە دەوڵەتانی دیکە بەڵێنی سەرپەرشـتیارییەکی
کوردییـان نـەدا ئەگەرچـی هێندێـک لـە سیاسـەتوانانی دەوڵەتـی بریتانیـا بۆ
ماوەیـەک بـە زەوقوشـەوقەوە بیریان لـە دامەزراندنی دەوڵەتێکـی کوردی یان
دەوڵەتێکـی پارێـزراو دەکـردەوە (تەجیریـان ٢٠٠٤؛ ئیـزەدی  ]2[.)١٠٠ ،٢٠٠٤بـەاڵم
 .1ئۆشی لە سەر ئەو بڕوایەیە کە نەوت تا ڕادەیەک بۆ بریتانیا ناگرینگ بوو چونکە لە نامەگۆڕینەوەکانی چرچیل-کۆکس دا
جەختی لەسەر نەکراوە ،بەاڵم پرسە ئابووری و بازگانییەکان گرینگ بوون .بێجگە لەوە ،ئەو پێی وایە کە کوردەکان بۆخۆیان
ڕێبەرێکی جێگای متمانەیان نەبوو (ئۆشی  .)١٢۵-١٢٦ ،٢٠٠٤هەر وەها بڕوانە گونتەر ( )٢٠٠٤و ئەسکەندەر (.)٢٠٠٠
 .2هەروەها بڕوانە تەجیریان (.)١۵٩ ،٢٠٠٤
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ئـەو هەڵوێسـتە الوەکـی بـوو و دەگـەڵ تێپەڕینـی کات لەنـاو چـوو .لـە  ٢٢و
٢٣ی دێسـەمبەر ،١٩٢٢ ،کۆنفڕانسـی ئینگلیزی-فەڕانسـەیی لەبـارەی تورکیە
ڕایگەیانـد کـە «هیـچ سەرپەرشـتیارییەک ،چ ئیگلیـزی یـان فەڕانسـەیی یـان
ئینگلیزی-فەڕانسـەیی ،بـۆ کوردسـتان بـە گشـتی مومکیـن یان دڵخـواز نییە،
ڕەنگبـێ بێجگە لە ناوچەی ڕێککەوتن لەسـەرکراوەکەی باشـووری کوردسـتان
نەبـێ» (دۆکریـل سـی .)٢٦٧ ،١٩٩١بریتانیـا ،لـە پرۆتۆکۆڵەکـەی (٢٣ی ئاپریـل،
 )١٩٢٣لەگـەڵ عێـراق (مـەکداواڵ  )١٦٨ ،٢٠٠٣وازی لـە سیاسـەتی پێشـووی
هێنـا و کەمتـر لـە چـوار مانـگ دواتـر دوای پەیماننامـەی لـۆزان (بڕیارنامەی
دێسـەمبەری  ،)١٩٢٣بـە ئانقەسـت بـۆ هەمیشـە خـۆی لـە پرسـی کـورد
دزییەوە.
تورکـەکان کە بـە کاریگەریـی وێرانکارانەی سـەرهەڵدانیان دەزانـی ،بەڵێنی
لێبوردەیی و دەسـتەبەرکردنی سیسـتەمێکی تایبەتی دەوڵەتداریی بۆ کوردانیان
دا .لەگـەڵ ئەوەشـدا ،تـورکان هێرشـی نوێیـان ڕێکخسـت تـا ڕێبەرانـی کـورد
دەسبەسـەر بکـەن .بـاری نائاسـایی ڕاگەیێنـرا و لـە ژێـر یاسـای گەڕاندنـەوەی
نـەزم «دادگای سـەربەخۆیی» دامـەزران ،کـە دەسـەاڵتی دەرکردنـی حوکمـی
لەسـێدارەدانیان دژی داواکراوان هەبوو .لە ٢٧ی مای ،١٩٢۵ ،شـێخ عەبدولقادر
حوکمـی ئیعدامـی بۆ دەرچـوو (ئۆزۆگلـو .)٢٠٠١

[]1

«ناسـیۆنالیزمی تـەواو لـە بەرگـی ئاییـن دا» بـە ڕێبەریـی شـێخ سـەعید
تووشـی نسـکۆ بـوو( .سـولەیمانی  .)٢٤١-٢٧٦ ،٢٠١٤ئـەو لـە ١۵ی ئاپریـل١٩٢۵ ،
دەسبەسـەر کـرا (مانگـۆ  ١٩٩٩ئـا )٢۵١ ،و دەگـەڵ زۆر کەسـی دیکـە لـە ٢٩ی
جـوون لـە دیاربەکـر لـە سـێدارە درا (ئولسـۆن و تاکـەر ١٩٧٨؛ ئولسـۆن  ]2[،)١٩٨٩کە
نیشـاندەری سـەرهەڵدانی «کەمالیزمی ئاشـتینەخواز» بوو (مـەکداواڵ )١٩٨ ،٢٠٠٣
 .1یاسایەکە لە  ١٩٢٩هەڵوەشێنرا ،لە کاتێکدا کە داداگاکان تا  ١٩٤٩درێژەیان هەبوو (کوربان .)٨٧ ،٢٠٢٠
 .2داوی شێخ سەعید ،هۆزی مەردیسیان لە  ١٩٢٦بە ڕێبەریی شوکری ئاغا سەرهەڵدانیان کرد کە بەهۆی سیخوڕێکی
تورکانەوە کە خۆی خزاندبوو ناو کۆبوونەوەکانیانەوە ،تێک شکێندرا.
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بـە ڕاگەیاندنـی دۆخـی گەمـارۆدراوی ،وەدەرنانی کوردان بـەرەو ڕۆژاوای تورکیە
و سـووریە و نیشـتەجێ کردنـی تـورکان لە پارێـزگا کوردییەکان .ئەو سیاسـەتە
نوێێـە بـوو بـە هـۆی سـڕینەوەی شوناسـی کـوردی .ناسـیۆنالیزمی تورکـی یان
«تورکانـدن» لـە پارێـزگا کوردییـەکان بە دروسـت کردنـی ماڵی خەڵـک

(کوربان

 )٨٩ ،٢٠٢٠تەشـەنەی کـرد تـا کـوردان بکاتە «تورکی باش» (مـەکداواڵ ،٢٠٠٣
 .)١٩٤-٢٠٢٠دوای ئەوە ،دەسـتەواژەی جوگرافیایی «کوردسـتان» لە کتێبەکان
پـاک کرایـەوە (ڤـان برۆینەسـەن  ،)٢٨٢ ،١٩٩٢ئەوە پرۆسـەیەکە کە هێشـتا درێژەی
هەیە.
دوای  ١٩٢٣ئەگـەری گۆڕینـی خاکـی کـوردان کـەم بوو .بـەاڵم ،بنەماڵەی
ناڕازیـی کـورد ،بەدرخـان بناخەدانـەری هەسـتی خۆبەڕێوەبەریـی و جیـا
کردنـەوەی کوردسـتان؛ بـە بانگەشـەی سـێکوالر بـۆ چارەسـەر کردنـی پرسـی
کـورد لەنـاو سـنوورەکانی عوسـمانی دا بـوون .بـە ڕێبەرایەتـی جـەالدەت و
کامـەران بەدرخـان (کوڕەکانـی ئەمیـن عەلـی) ،کۆمەڵـەی خۆییبـوون[ ]1وەک
«هاوپەیمانییەکـی نەتەوەیـی» بـۆ سـەرجەم چیـن و توێـژی کـورد دەورێکـی
هەسـتیاری لـە بـرەودان بـە کولتـووری هاوبەشـی کـوردان و دروسـت کردنـی
قوتابخانـەی ناسـیۆنالیزمی کـوردی بـۆ ڕزگاریـی «خاکـی نەتـەوەی کـورد» لـە
شـام لـە چنـگ کەمالیـزم دا هەبوو .ئـەو لـە ئۆکتۆبـری  ١٩٢٧دامەزرێندرا ،کە
 .1لە ئۆکتۆبری  ،١٩٢٧کوردانی سەر بە هەموو چین و توێژێژ کە تاراوگەیان هەڵبژاردبوو حیزبی «کۆمەڵەی خۆییبوون»
یان لە بامدون ،لوبنان ،دامەزراند .هێندێک سەرچاوە ئاماژە بە  ١٩٢٤وەک ساڵی دامەزرانی دەکەن .ناهومێد لە بریتانیا
و فەڕانسە ،ئەوان داوای سەرپەرشتیاریی ئیتالیا و ئەمریکایان دەکرد .بنکەی سەرەکییەکەی لە حەڵەب بوو و نوێنەرایەتی
لە لەندەن ،پاریس و دیترۆیت هەبوو و لقی نهێنی لە عێراق ،سووریە و تورکیە هەبوون (فوکارۆ  .)١٩٧ ،٢٠٠٣خۆییبوون
دەستی بە جوواڵنەوەیەکی «پێنووس» (کولتووری و زمانی) بۆ گەشە پێدان بە شوناسی نەتەوەیی کوردان بە فێر کردنی زمانی
کوردی (کورمانجی) ،وێژە و مێژوو و جوگرافیای کوردستان لە قوتابخانەکان دا کردبوو .گۆڤاری وەرزیی هاوار بە کوردی و
فەڕانسەیی لە  ١٩٣٢تا  ١٩٤٣باڵو دەکرایەوە .پاشان ،ڕۆژا نو تا  ١٩٤٦بەرهەم هێنرا .کوردەکان هەروەها لە مارچی ١٩٤١
بەوالوە کەڵکیان لە ڕادیۆ وەردەگرت .هاوکات ،کۆمەڵگەی دیکەی کوردی وەک جیوانێن کورد و کلوبی شەڕەفەدین بەدلیسی،
کلوبی سەالحەدین لە جزیرا و دیمەشق دامەزران .هەروەها ،کوردناسانی فەڕانسەیی و ڕۆژهەاڵتناسان بە دستەبەر کردنی
کەرەسە و نەتەوەسازیی یاریدەدەریان بوون .جوواڵنەوەی کولتووریی کورد دیاردەیەکی داهێنەرانەیان هەبوو ،ژنانی کورد کە
بەدرخان وەک «توخمێکی بەرخۆدانی ڕۆژهەاڵتی» ئاماژەی پێدەکردن ،دەکرێ وەک بناخەی هێزی چەکداریی تایبەتی ژنان،
یەکینەکانی پاراستنی ژنان یان یەکینەکانی پارپارێزگاریی ژنان لە ڕۆژاوا سەیر بکرێ (تەیەل .)٢٣-٢٨ ،٢٠٠٩

لوقمان ڕادپەی لە ئینگلیزییەوە :کەمال حەسەنپوور 67

دواتـر بـوو بە هۆی شۆڕشـی ئاگـری داغی (چیای ئـارارات) لە ژێـر فەرماندەیی
ئیحسـان نـوری پاشـا لـە ١٩٣٠یـەکان (ئێدمۆنـدز  ]1[.)١٩٧١هاوکاریی سـەربازیی
لـە نێـوان بریتانیـا ،فەڕانسـە و ئیتالیـا لـە پێوەنـدی لەگـەڵ ئابلۆقەکانـی سـەر
تورکیـە یەکالکـەرەوە بـوون .دوای پەسـەند کـران بە گوێرەی بڕیـاری یەکێتیی
نەتـەوەکان و ئـەو مەرجانـەی پێـوەی زیـاد کرابـوون ،بریتانیا ،تورکیـە و عێراق
پەیماننامەیەکـی سـێ قۆڵییـان لـە ۵ی جـوون ١٩٢٦ ،لە ئانگـۆرا واژۆ کرد ،کە
سـنوورەکانی «تـا هەتایـی و هەرگیـز نەگـۆڕ»ی نێـوان عێـراق و تورکیـە تێیـدا
دەسنیشـان کـران ،کـە بـە گوێـرەی ئەو موسـڵ بـە عێراقـەوە لکێنـرا و  ١٠لە
سـەتی داهاتـی نەوتەکـەی بۆ ماوەی  ٢۵سـااڵن درا بە تورکیە

(مـەکداواڵ ،٢٠٠٣

 ]2[.)١٤٦بـە کـردەوە ،واڵتـی کـوردان لـە ۵ی جـوون ١٩٢٦ ،لـەت لـەت کـرا،
بـەاڵم بـە پێچەوانەی بێ ئەملاو و ئەوالی «بەرژەوەندیـی خەڵکەکەی» و «خولیا
نەتەوەییـە پێناسـەکراوەکانی» ئـەوان (لینـک .)٣٢٢-٣٣٣ ،١٩٨٤

[]3

دواتـر و دەگـەڵ لێکهەڵوەشـانی یەکێتیـی سـۆڤیەت ،کەمینـە کوردەکانـی
سـۆڤیەت بە سـەر کۆمـارە جیاکانی ئەرمەنسـتان و ئازەربایجـاندا دابەش بوون.
دەوڵەت-نەتەوە نوێیەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ڕێککەوتنـی هاوپەیمانیـی ئینگلیزی-عێراقـی ( ٣٠جـوون ]4[،)١٩٣٠ ،کـە جێـگای
پەیماننامەکانـی  ١٩٢٢و ١٩٢٦ی گرتـەوە ]5[،عێراقـی وەک دەوڵەتێکـی ئـازاد
 .1سوڕەیا بەدرخان ئاماژەی بە خۆیبوون وەک هاوپەیمانییەکی نەتەوەیی کردووە (سترۆمەیەر .)١٠٩ ،٢٠٠٣

 .2ڕێککەوتنەکە لە نێوان شانشینی یەکگرتوو ،عێراق و تورکیە ،پەیماننامەکانی شانشینی یەکگرتووhttp://foto.archiv� .
( .alware.co.uk/data/Library2/pdf/1927-TS0018.pdfسەردانکردن  ٣٠مای )٢٠٢١ ،هەروەها بڕوانە کاتەل (،٢٠٠٤

.)٢٦٠
 .3چوار خاڵ ،وودرۆو ویلسۆن« ،وتارێک بۆ کۆبوونەوەی هاوبەشی کۆنگرە [ ٤خاڵ]» (لینک .)٣٢٢-٣٣٣ ،١٩٨٤
 .4لە ٤ی ئاپریل ١٩۵۵ ،ڕێککەوتنێکی تایبەتی بۆ بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتی هێزی سەربازیی عێراق و فڕۆکەخانە
سەربازییەکانی لە الیەن بریتانیاوە ،کە دواتر بووە هۆی درێژەدانی سەرکوتی کوردان و سەرهەڵدانەکانیان ،جێگای پەیماننامەی
 ١٩٣٠گرتەوە( https://treaties.fco.gov.uk/awweb/pdfopener?md=1&did=65637 .سەردانکردن  ٣٠مای.)٢٠٢١ ،
 .5پەیماننامەی ئینگلیزی-عێراقی لە ١٣ی جانیواری  ،١٩٢٦لەمەڕ لکاندنی ناوچەی موسڵ بە عێراقەوە ،ئاماژەی بە مافی
کوردان نەکرد.
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ڕاگەیانـد ،ئەگەرچـی ئازادییەکـەی لـە سەرپەرشـتیاریی لـە الیـەن یەکێتیـی
نەتـەوەکان یـان کۆمیسـیۆنی هەمیشـەیی سەرپەرشـتیاریی پێشـوازیی لـێ
نەکـرا ]1[.لـە کۆتاییـدا بـە ڕاپۆرتـی سـاختەی بریتانیـا لەمـەڕ جێبەجـێ کرانی
مەرجەکان و گەیشـتن بە گەشـەی سیاسـیی دیاریکراو بـۆ ئەندامەتی یەکێتیی
نەتـەوەکان ،عێـراق لـە ٣ی ئۆکتۆبـر( ١٩٣٢ ،بـە پێـی بڕگـەی  ٦و ١٨ی
ڕێککەوتنـی هاوپەیمانیـی دەگەڵ پرۆتۆکۆڵی ١ی ئۆکتۆبـر ١٩٢٢ ،و پرۆتۆکۆڵی
 ٣٠ئاپریـل ،)١٩٢٣ ،بوو بە ئەندامـی یەکێتیی نەتەوەکان(مەکداواڵ .)٢٠ ،١٩٩٢

[]2

لـە  ١٩٣٦پـارس نـاوی خۆی گـۆڕی و بوو بە «ئێـران» بە ڕواڵەت بۆ نیشـاندانی
فرەنەتەوەیـی بوونـی دەوڵەت-نەتـەوەی مودێرنـی ئێرانـی .بریتانیا پاشەکشـەی
کـرد یـان هـاواری کـرد کـە لـە پێوەنـدی لەگـەڵ پشـتیوانیی لـە دیاریکردنی
چارەنووسـی کـوردی خیانەتـی لەگەڵـدا کـراوە .لـە ڕاسـتیدا ،دەوڵەتـی بریتانیا
«سـووکایەتی» (بولـۆک و مۆریـس  )٩٩ ،١٩٩٢بـە سـەربەخۆیی کـوردان کـرد .بۆیە،
ئـەو تـا ڕادەیەکـی گەلێک زۆر دەسـەاڵتی عەڕەبانی بە سـەر کورداندا سـەپاند.
«بـە هـۆی گەشـە نەکردوویی دۆخی واڵتەکـە ،نەبوونی پێوەنـدی و دووبەرەکیی
هـۆزەکان »،بریتانیـا گەیشـتە ئـەو ئاکامـە کـە دروسـت کردنـی کوردسـتان
النیکـەم ئـەو کاتی مومکین نەبوو ،سـەرەڕای «جوواڵنەوەیەکـی نەتەوەیی بەهێز
بـەرەو خۆبەڕێوەبـەری و سـەربەخۆیی ».بـەاڵم ،بەڕێوەبەرایەتییەکی کوردی یان
«ئاسـتێکی بـەرزی خۆبەڕێوەبەریـی »،بـە زمانی کوردی وەک زمانـی فەرمیی ،وا
لێـک نەدرایـەوە کـە «مومکیـن» بـێ (بـوردەت ٢٠١۵ب ]3[.)١٨٩-١٩٢ ،بـە واتایەکی
دیکـە ،مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـی سـەربەخۆیانەی کـوردی ،لە سیاسـەتی
بریتانیـا بەرانبـەر بـە کوردان دا پێشـترییەتی پێ نـەدرا .لە باشـترین حاڵەت دا
 .1بۆ ڕێگای عێراق بەرەو بوون بە دەوڵەت ،بڕوانە پێدێرسێن ( .)٢٠١٠بۆ پاشە کشەی بریتانیا لە عێراق ،بڕوانە سالگلەت
()٢٠٠٧
 .2ڕێککەوتنی هاوپەیمانیی( http://foto.archivalware.co.uk/data/Library2/pdf/1926-TS0010.pdf .سەردانکردن ٣٠
مای.)٢٠٢١ ،
 .3بریتانیا لە دێسەمبەری  ١٩٢١وازی لە پشتیوانی لە کوردان هێنا .بڕوانە ئولسۆن (.)١٩٩٢
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دیاریکردنـی چارەنـووس لـە نێـوان دوو جەنگی جیهانیدا بە شـێوەی نایەکسـان
جێبەجـی کرا.
شکسـتی فەڕانسـە لـە  ١٩٤٠هـۆی کۆتاییهێنـان بـە سەرپەرشـتیاریی
فەڕانسـە لـە شـام بـوو .دەگـەڵ سـەرکەوتنی ناسیۆنالیسـتەکانی سـووریە لـە
هەڵبژاردنەکانـی پارلمانـی لـە جـوالی  ١٩٤٣و دەسـپێکی شۆڕشـی عـەڕەب،
دەوڵەتـی نوێـی فەڕانسـە دانـی بـە سـەربەخۆیی سـووریە و لوبنـان دانـا .لـە
 ،١٩٤٦سـووریە سـەربەخۆیی لە سەرپەرشـتیاریی فەڕانسـە ڕاگەیاند و کۆماری
چوارەمـی فەڕانسـە هێزەکانـی بـێ هیـچ ڕێککەوتنێـک دەگـەڵ کـوردان
کشـاندەوە (ساڤەلسـبەرگ  .)٩٠ ،٢٠١٤کۆتایـی سەرپەرشـتیاریی فەڕانسـە لـە شـام
و سـەربەخۆیی سـووریە لـە  ١٩٤٠ــــەکان دیسـان بـێ ئاڵوگـۆڕ لـە مافەکانی
کوردانـدا ڕوویـدا .لەبـەر ئـەو هۆیـە ،دیاریکردنـی چارەنـووس یـان تەنانـەت
دەوڵەتداریـی دێموکڕاتیـک وەک خەیاڵپڵاو مایـەوە.
ڕەتکردنـەوەی سـەربەخۆیی کوردسـتان لـە الیـەن دەوڵەت-نەتـەوە
مودێرنەکانـەوە
کاتێـک دوو ڕێبەر ،سـەرکۆماری واڵتە یەکگرتـووەکان فرانکلین دەالنۆ روزوێلت
و سـەرۆکوەزیرانی بریتانیـا وینسـتۆن چرچیـل ،لـە ١٤ی ئاگوسـت،١٩٤١ ،
ڕاگەیەنراوێکـی دڵخوازانـەی ئامانجەکانـی جەنگیـان بڵاو کـردەوە (جاڕنامـەی
ئاتالنتیـک  )١٩٤١کـە مافـی دیاریکردنـی چارەنووس لە نـاو ئامانجەکانی دابوو.
ڕاگەیەندراوەکـە لەناویاندا «هێندێک پرەنسـیپی هاوبەش» هەر شـێوە «ئاڵوگۆڕی
هەرێمـی کـە بـە گوێـرەی داخوازیـی ئازادانـەی ئـەو خەڵکـەی دیانگرێتـەوە
نەبـێ» ڕەت کـردەوە (جاڕنامـەی ئاتالنتیـک ،پرەنسـیپی دووهەم) ،کـە پێوەری
دەروونیـی دیاریکردنـی چارەنووسـی درکانـد .دوو ڕێبەرەکـە پرەنسـیپێکیان
ڕاگەیانـد تـا ئیـزن بـدەن «هەمـوو گەلێک شـێوەی ئـەو دەوڵەتـە هەڵبژێرن کە
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دەیانهـەوێ لـە ژێریـدا بژیـن» (جاڕنامـەی ئاتالنتیـک ،پرەنسـیپی سـێهەم) ،کە
بـە کـردەوە لە جیـات دیاریکردنی چارەنووسـی دەرەکی پێشـنیاری دیاریکردنی
چارەنووسـی ناوخۆییـان دەکـرد .بـە ڕاسـتی ،چرچیـل لـە ٩ی سـێپتەمبەر،
 ،١٩٤١لـە پارلمـان ،چەمکەکـەی بەو شـیکارییە ڕوون کردەوە کـە دیاریکردنی
چارەنـووس شـوێنە بە تـەواوی کۆلۆنیکراوەکانی ئوروپاییان لـە دەرەوەی ئورووپا
ناگرێتـەوە ،بـەاڵم تەنیـا «ئـەو دەوڵـەت و نەتەوانـەی ئورووپـا کـە ئێسـتا لە ژێر
نیـری نازیسـم دان» دەگرێتەوە (ئـاگادار کردنەوەی پارلمان  ]1[.)١٩٤١بەاڵم ،پێویسـت
بـە ئاماژەیـە ،کـە جاڕنامەکـە بـە کـردەوە هیـچ کەڵکێکـی نەبـوو یان بەشـێک
نەبـوو لە هەڵوێسـتی بـراوەکان بەرانبـەر بـە دیاریکردنی چارەنووس .ڕاگواسـتن
و دەرکـردن زۆر جـار بـوو بـە سیاسـەتی ڕاسـتەقینەیان کـە دەگـەڵ ویسـتی
ئازادانـەی ئـەو خەڵکـەی کـە کاریگەری لەسـەریان هەبـوو یەکـی نەدەگرتەوە،
بـەو شـێوەیە دیاریکردنـی چارەنـووس لـە کردەوەکانـی دواییـدا ڕەت کرایـەوە
(فیـش  .)١٨٣-١٨۵ ،٢٠١۵هاوپەیمانـان لـە ١ی جانیـواری ١٩٤٢ ،لـە «جاڕنامـەی
نەتـەوە یەکگرتـووەکان» دا پرەنسـیپەکەیان واژۆ کـرد تا ئاگربڕێکـی جیاواز یان
ئاشـتی دەگـەڵ دوژمنانـی ئەندامـی واڵتانی تـەوەر [ئاڵمـان و هاوپەیمانانی ،و].
نەکـەن .کۆمارەکانـی ئەمریـکا لـە سـێهەمین کۆبوونـەوەی وەزیرانـی کاروبـاری
دەرەوە لـە  ،١٩٤٢پشـتیوانییان لـە جاڕنامـەی ئاتالنتیـک کـرد .ئـەوە دەکـرا
وەک یەکـەم ڕەچاوکردنـی بەربڵاوی پرەنسـیپی دیاریکردنـی چارەنـووس
لـە الیـەن نەتـەوەکان سـەیر بکـرێ .لـە  ،١٩٤٤لـە کۆبوونـەوەی دامبارتـۆن
ئۆکـس لە واشـینگتۆن دی سـی ،واڵتـە یەکگرتـووەکان ،پاشـایەتیی یەکگرتوو،
یەکێتیـی سـۆڤیەت و چیـن بناخەی ڕێکخراوێکـی جیهانییان داڕشـت« ،نەتەوە
یەکگرتـووەکان ».پرەنسـیپەکانی مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس و سیسـتەمی
 .1گەنگەشەی پارلمانی ،پارلمان٩ ،ی سێپتەمبەر‹ ،١٩٤١ ،دۆخی جەنگ› ،بەرگی  ،٦٨-٦٩ ،٣٧٤لە �https://api.parlia

 ment.uk/historic-hansard/commons/1941/sep/09/warsituation#column_94دەست دەکەوێ( .سەردانکردن ٣٠
مای.)٢٠٢١ ،
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سەرپەرشـتیاری لە پێشنووسـی جاڕنامەکـەدا نەگونجێنـدران ئەگەرچی گەلێک
لێکدانـەوەی پێوەندیـدار بـە مافـی دیاریکردنـی چارەنـووس و دۆخـی خەڵکـی
بەسـتراوە (پێشـنیار کـراو لـە الیـەن ئۆسـترالیاوە) و پرەنسـیپی جاڕنامـەی
ئاتالنتیکـی تێـدا بوون.
لـە کۆتاییـدا ،دوای پێداگریـی لێبڕاوانەی یەکێتیی سـۆڤیەت لە کۆنفرانسـی
نەتـەوە یەکگرتـووەکان لـە مـەڕ ڕێکخـراوی نێونەتەوەیـی لـە سانفرانسیسـکۆ،
چـوار زلهێـزەکان ئەوانیـان وەک «ئامانجەکانـی نەتـەوە یەکگرتووەکان» پێناسـە
کـردن ،سـەرەڕای هەمـوو ڕەخنەکانـی وەفدەکانـی واڵتانـی دیکـە ،بـە تایبەتی
بلژیـک و میسـر لـە بـارەی مەبەسـت ،ئەنـدازە و جێبەجێ کردنی پرەنسـیپەکە
(کاسـەس  .)٣٨-٤١ ،١٩٩۵تەنانـەت «نەتـەوە» بـە نـاوی ڕێکخراوەکـەوە زیـاد کـرا
تـا خـۆی بـە «ڕەوانبێژیـی» سیاسـیی دیاریکردنـی چارەنـووس وەک ڕێکخراوی
پێشـوو ،واتـە یەکێتیـی نەتـەوەکان ،نەبەسـتێتەوە .پێشـەکییەکە بـەوە دەسـت
پێـدەکا «ئێمـە گەالنـی نەتـەوە یەکگرتـووەکان [ .»]...بڕگـەی  )٢(١ئامـاژە بـە
دیاریکردنـی چارەنـووس وەک یەکێک لە ئامانجەکانـی ڕێکخراوەکە دەکا .دواتر،
مافەکـە لە ڕێککەوتنی نەتـەوە یەکگرتووەکان لەمەڕ مافـە ئابووری ،کۆمەاڵیەتی
و کولتوورییـەکان و ڕێککەوتنـی نەتـەوە یەکگرتـووەکان لەمـەڕ مافـە مەدەنی و
سیاسـییەکان گونجێنـدرا .ئەوە پرۆسـەیەکی گۆڕانـی تەواو لە بانگەشـەی مافی
گەردوونـی بـوو ،کـە بـە گوێـرەی ئـەو (فیـش  )٩ ،٢٠١۵هەمـوو خەڵکێـک مافی
دیاریکردنـی چارەنووسـی هەیە.
سـەرەتاکانی دەیـەی دووهـەم دوای دروسـت بوونـی ڕێکخـراوی نەتـەوە
یەکگرتـووەکان سـەردەمی داوای کۆتاییهێنـان بـە کۆلۆنیالیـزم بـوو ،کـە بوو بە
هـۆی پەسـەندکرانی بڕیـاری ئەنجومەنی گشـتی بۆ جاڕنامەی دەسـتەبەرکردنی
سـەربەخۆیی واڵتـان و گەالنـی کۆلۆنیکـراو .گەلێـک لـە واڵتانـی ئەندامـی
هەنووکەیـی نەتـەوە یەکگرتـووەکان پێشـتر کۆلۆنـی بـوون و پـاش جەنگـی
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جیهانیـی دووهەم ،داوای مافی دیاریکردنی چارەنووسـیان وەدەسـتهێنا و ،لەبەر
ئـەو هۆیـە ،بوونـە دەوڵـەت .گرینگتریـن فاکتـەری ئـەو پرۆسـەیە ئەوەیـە کـە
سـنوورە کۆلۆنیالییـەکان لەبـەر ئوتـی پۆسـیدێتیس (هـەر ئـەوەی مڵکـی تۆیە)
ئاڵوگۆڕیـان بەسـەردا نەهـات .دیاریکردنـی چارەنووسـی ناوخۆیـی کۆلۆنییـەکان
بـە تـەواوی پاشـگوێ خرا؛ واتـە ،شـێوەی دەوڵەتدارییـان بڕیاری لەسـەر نەدرا.
هەروەهـا ،کەمینـە ئەتنیکی و نەتەوەییەکان لە پرۆسـەی ڕاماڵینی کۆلۆنیالیزمی
واڵتـان و ناوچـەکاندا لەبـەر چـاو نەگیـران .بۆیـە بیرۆکـەی دیاریکردنـی
چارەنـووس لـە ڕاسـتیدا لـە کاتـی جێبەجێکردندا پێشـی پێ گیرا .کـوردەکان،
کـە بەشـە خاکەکەیـان بـە جیا لـە کۆلۆنیالیـزم ڕزگاری بـوو ،لەبەر سـەروەریی
دەوڵـەت و دیاریکردنـی چارەنووسـی سـنووردارکراو بە هۆی خاکـەوە ،دەرفەتی
دیاریکردنـی چارەنووسـیان پـێ نـەدرا .ئێسـتا کـوردان بـە سـەر یەکـەی ڕزگار
بـوو لـە کۆلۆنیالیزمـەوە دابەش بـوون کە مافـی دیاریکردنی چارەنووسـی ئەوان
پێشـتر دەسـتەبەر کراوە .هەوڵەکانی دامەزراندنی کوردسـتانی خۆبەڕێوەبەر یان
سـەربەخۆ بـە کۆمەڵکـوژی ،هـەاڵواردن و سـەرکوت وەاڵم دراونـەوە.

دەرەنجام   
ناسـیۆنالیزم (هەسـتی نەتەوەیـی) بناخـەی دیاریکردنـی چارەنووسـە ،کـە بـە
هـۆی ئـەوەوە لـە شـوێنێک کـە پێناسـەی ئەتنیکـی و سـنوورەکانی دەوڵـەت
یـەک ناگرنـەوە ،شوناسـی زمانـی ،ئایینـی و کولتـووری دەردەبڕێـت .لێنیـن و
ویلسـۆن ،پێشکەشـکاری دیاریکردنـی چارەنـووس بـە کۆمەڵگـەی نێونەتەوەیی
وەک چەمکێکـی دژە کۆلۆنیالیسـتی و وەک سـتانداردێک بـۆ ڕزگار کردنـی
خەڵکانێـک بـوون کـە بـە زۆرەملـی لـە الیـەن ئیمپراتۆرەکانـەوە ژێـر دەسـتە
کرابـوون .بـۆ شـێوازە گشـتگرەکەی دیاریکردنـی چارەنووسـی ڕۆژاوای ئورووپا و
واڵتـە یەکگرتـووەکان ،بـە هـۆی پێداگریـی لەسـەر دەوڵەتـی نوێنـەر و ئازادیی
تـاک ،ئەتنیـک گرینـگ نەبوو .بەاڵم بۆ جۆرە تایبەتییەکـەی ناوەند و ڕۆژهەاڵتی
ئورووپـا (سۆسیالیسـت) ،ئەتنیـک پرسـێکی پێوەندیـدار بـوو

(ماسـگرەیڤ ،٢٠٠٠

 .)۵-١٤شـێوازە پێشـووترەکانی دیاریکردنـی چارەنووس پێشـبینی دروسـتبوونی
«دەوڵەت-نەتـەوەی یـەک چەشـن لـە ڕوانگـەی ئەتنیکی-کولتـووری» کردبـوو
(مەکوینـی ،٢٠٢٠

.)٢
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لـە سـەدەی بیسـتەم دا ،کـوردەکان وەک گەلێـک لـە ڕوانگـەی سیاسـیی
ویلسـۆنییەوە دوای جەنگـی جیهانیی یەکەم سـەیر دەکران ،بـەاڵم لەو کاتی دا،
چەمکـی دیاریکردنـی چارەنـووس لە ژێـر ڕووناکایی یاسـاییەوە جێبەجێ نەکرا.
لـە پەیماننامـەی سـیڤەر دا ،کـوردەکان ئاسـتێکی بـەرزی خۆبەڕێوەبەرییـان بە
مەرجـی سـەربەخۆیی دواتریـان بـۆ دیاریکـرا ،بـەاڵم پەیماننامەکـە لـە الیـەن
دەوڵەتانـی واژۆکار جێبەجـێ نەکـرا .پەیماننامـەی لـۆزان جێـگای پەیماننامـە
جێبەجـێ نەکراوەکـەی ،بـە بێ ناو بردن لە کوردان ،گرتـەوە .لە پەیماننامەکانی
ئاشـتی دا ،گـەالن هیـچ دەرفەتێکیـان بۆ درکاندنی ویسـتی خۆیان پـێ نەدرا و
هیچـکام لە هاوپەیمانانیش پێداگرییان لەسـەر دەوڵەتانـی نوێنەرایەتیکار نەکرد.
پێشمەرجێـک لـە پەیماننامـەی لـۆزان دا بـۆ گۆڕینـەوەی تـورک و یونانـی لە
نێـوان تورکیـە و یونـان گونجێنـرا ،کە بە بێ ڕاوێژی حەشـیمەتی ئامـاژە پێکراو
جێبەجـێ کـرا (ئەڤبـوری  ]1[.)١٩٩٤تەنانەت چاکسـازیی دێموکراتیکـی دەوڵەتیی
لـە دەوڵەتـە تـازە دامەزراوەکانیـشدا لـە الیـەن هاوپەیمانانـەوە نەسـەپێنرا،
ئەگەرچی بەشـێکیان لە پەیماننامەکان دەگەڵ تورکیە ،یوگۆسلاڤیا ،لەهسـتان،
مەجارسـتان ،ئوتریـش ،ڕۆمانی ،چێکوسـلۆڤاکیا و بولغارسـتان ،ئەرکدار کرابوون
پشـتگیریی لـە مافەکانـی تاقمە کەمینـەکان بکـەن و بیانپارێزن.
دوای جەنگـی جیهانیـی یەکـەم ،زلهێـزەکان بـە هـۆی گرینگیـی ئابـووری
و سـتراتیژیکی کۆلۆنییەکانیـان ،حەزێکـی کەمیـان بـۆ دیاریکردنـی چارەنووس
هەبـوو؛ ئـەوە تەنیـا دروشـمێکی پرۆپاگانـدا بۆکـراو بـوو ،کـە وەک ئامرازێکـی
فراوانخوازیی شـێوێندرا و کەڵکی لێوەرگیرا .لە ڕاسـتیدا پرەنسـیپی دەسـەاڵت
جێگـرەوە و بڕیـاردەری چارەنووسـی خەڵک و خاک بـوو .ڕەزامەندیی زلهێزەکان
بـۆ گۆڕینـی سـنوورەکان یـەکال کـەرەوە بـوو .لـە سـەردەمی دوای جەنـگ،
پاشەکشـە لـە دیاریکردنـی چارەنووسـی نەتەوەیی بـوو بە لەمپەر بۆ پرەنسـیپی
 .1لە الیەن هەوڵگریی واڵتە یەکگرتووەکانەوە پێشنیار کرا.
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دیاریکردنـی چارەنووسـی کوردان.
سـەروەریی دەوڵـەت و یەکپارچەیـی خـاک بە سـەر پرەنسـیپەکەدا زاڵ بوو
و کـرا بـە شـتێکی پیـرۆز .ئەو سیسـتەمە تەنیا بـۆ الیەنە شکسـتخواردووەکان
بـوو و بـۆ ناوچەکانـی ژێر دەسـەاڵتی سـەرکەوتووەکان جێبەجێ نەکـرا .چونکە
دیاریکردنـی چارەنـووس دروشـمێکی بەتـاڵ بوو ،گـۆڕدرا و بۆ گۆڕینـی پەرگالی
جیهانـی و دەسـتەبەر کردنـی ئامانجە ئیمپریالیسـتییەکان کەڵکی لـێ وەرگیرا.
دیاریکردنـی چارەنـووس زینـدوو مایـەوە ،بـەاڵم بـە شـێوەیەکی الوازکـراوی
ناوخۆیـی لـە کەشـوهەوایەکی ناسیۆنالیسـتی دا (براونلی  .)٩٧ ،١٩٧٠لـە کۆتاییدا،
پرەنسـیپی دیاریکردنـی چارەنـووس سـەقەت کـرا و لـە بڕیارەکانـی یەکێتیـی
نەتەوەکانـدا جێگیـر نەکـرا .بڕگـەی ١ی یەکێتییەکـە ،لەبـەر ئـەوە کـە زۆر
دەوڵـەت ،بـە تایبەتـی زلهێـزە ئیمپراتورییەکانـی ئورووپـا ،لـە مەڕ پێشـنیارەکە
نادڵنیـا بـوون ،جەختی لەسـەر ڕێز بـۆ یەکپارچەیی خاک کـردەوە

(مانەال ،٢٠٠٧

 )٦١٠٦٠ئەگەرچـی سیسـتەمی سەرپەرشـتیاریی نەتـەوە پێشـکەوتووەکان وەک
متمانەیەکـی پیـرۆزی شارسـتانییەت لـە بڕگـەی  ٢٢بـۆ ئەو خەڵکانەی هێشـتا
توانـای بەڕێوەبەریی خۆیان نییە ،ڕاگەیەنرا .لـە کۆتاییدا ،دیاریکردنی چارەنووس
وەک یەکێـک لـە ئامانجەکانی نەتـەوە یەکگرتووەکان ،بێ ناچار کردنی یاسـایی
ئەندامانـی بـۆ ڕەچاو کردنی پێشـەکییە هاندەرەکانی ،پێناسـە کـرد .دیاریکردنی
چارەنـووس بـوو بـە شـێوەیەک لـە خۆبەڕێوەبەریـی .بە پەسـەند کرانـی بڕگەی
گشـتی  ١لـە بڕیارنامەکانـی مافەکانـی مـرۆڤ لـە  ،١٩٦٦پلـە و چوارچێـوەی
دیاریکردنـی چارەنـووس بە شـێوەیەکی بەرچاو ،لـە پرەنسـیپێکی کۆلۆنیالییەوە
بۆ مافێکی پاشـکۆلۆنیال گۆڕا .بڕیارنامەکان مافەکەیان دا بە سـەرجەم خەڵکانی
واڵتانـی ئەنـدام .ئەو بڕیارەکانی جاڕنامەی نەتـەوە یەکگرتووەکانی ڕوون کردنەوە
کـە بـە قازانجـی گەالنی ناسـەربەخۆ تەواو بـوو .گرووپـە نەتەوەییـەکان هیوادار
بـوون بـە کەڵکوەرگرتن لـە دیاریکردنی چارەنووسـی دەرەکی بـە ئامانجەکانیان
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بگـەن .لەگـەڵ ئەوەشـدا ،ئـەوە بە کـردەوە بـە واتـای دیاریکردنی چارەنووسـی
ناوخۆیـی لـە جیـات مافـی دیاریکردنی چارەنووسـی دەرەکـی بوو؛ لـە تێئوریدا
خەڵـک ئیزنیـان پێـدرا شـێوەی ئـەو دەوڵەتە هەڵبژێـرن کە ئەوان قـەرار بوو لە
ژێـر دەسـەاڵتی دا بژیـن .بۆ تاقمـە نەتەوەییەکانـی دیکە لـە دەوڵەتانی جیهانی
سـێهەم ،چەمکـی یاسایی-سیاسـی دیاریکردنـی چارەنـووس بـە مانـای بەرۆک
گرتـن بـە داگیرکارانـی ئیمپریالیسـتی لـە وەاڵتـی خۆیـان و کۆتایـی هێنان بە
دەسـەاڵتی هێـزی بیانیـی بـوو .هەروەهـا دیاریکردنـی چارەنووس بـۆ خەڵکانی
ناوچـە کۆلنیکـراوەکان و بـە کردەوە کۆتایـی هێنان بە کۆلۆنیالیـزم بوو .کوردان
نەکەوتنـە چوارچێـوەی کۆتایـی هێنـان بـە کۆلۆنیالیزمیـش ،چونکـە ئـەوان لە
ناوچـەی جیـاوازی کۆلۆنیکـراو دا نەدەژیـان؛ دەوڵەتانـی دەسـەاڵتدار بـە سـەر
ئەوانـدا بۆخۆیـان دیاریکردنی چارەنووسـی دەرەکییان لەجیات ئـەوان جێبەجێ
کردبوو.
لـە ژێر ئاڵوگۆڕە سیاسـەکانەوە ،کـوردان لە ڕوانگەی ڕێژەوە لە ئەرمەنسـتان،
ئێـران ،عێـراق ،سـووریە و تورکیـە کرانە کەمینە و هەنووکـە مەزنترین نەتەوەی
بـێ دەوڵەتـی جیهانـن .بـەو شـێوەیە کوردسـتان بـە شـێوەیەکی کاریگـەر
دابـەش کـرا و ،بـێ بەشـداریی کـوردان سـەروەریی دەوڵەت-نەتـەوە تـازەکان
بـە سـەریاندا سـەپێنرا .کـورد ،وەک کەمینە-خەڵـک دانیـان پێـدا نەنـراوە و لە
زۆر دەوڵەتـان دا نوێنەریـان نییـە .ئـەو دەوڵەتانـەی کـوردان تیایانـدا دەژیـن
دەوڵەت-نەتەوەیـان دروسـت کـردن کـە لەوانـدا فـارس ،عەڕەب و تـورک زاڵن
و خۆیـان وەک فـارس ،عـەڕەب و تـورک پێناسـە دەکـەن .دوای هەشـت دەیە
لـە سـەرکوت لە الیـەن دەوڵەتـی عێراقەوە ،لـە  ٢٠٠۵یاسـای بنەڕەتیی عێراق
تەنیـا ناوچـەی خۆبەڕێوەبـەر بـە گوێـرەی یاسـای بنەڕەتی بۆ کوردان مسـۆگەر
کـرد کـە لە الیـەن حکوومەتـی هەرێمی کوردسـتانەوە بەڕێوە دەچـێ .کوردانی
ڕۆژاوا (ڕۆژاوای کوردسـتان) هەنووکە شـێوەیەک لـە فیدڕالیزمی دێموکراتیکیان
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ڕاگەیانـدووە کـە لـە دەرەوەی کۆنتڕۆڵـی دەوڵەتی سـووریە دایە .بـەاڵم ،تورکیە
لـە  ٢٠١٨بـەوالوە لـە ئاکامی ئۆپەراسـیۆنێکی سـەربازی ،بەشـێک لـە ڕۆژاوای
داگیـر کـردووە و ،ناوچەکـە هێشـتا لـە ژێـر کۆنتڕۆڵی تورکیـە دایـە .دەوڵەتانی
دیکـە شـێوازی دان پێدانەنـان بە جیاوازییـە ئەتنیکییەکانی دەوڵەتـی بەڕواڵەت
یـەک چەشـنیان ڕەچـاو کردووە .بـەو ئامرازانە ،کوردان لە مافی بەشـداریکردنی
کاریگـەر لـە کاروبـارە گشـتییەکان و بڕیـار دان لەسـەر پرسـە پێوەندیـدارەکان
بەوانـەوە بێبـەش کراون.
بوونـی ئـەو یاسـایە بـەو شـێوەی کە هەیـە ،یان شـێوەی بـاوی کارپێکردن
بـە دیاریکردنـی چارەنـووس بـۆ «هەمـوو خەڵکێـک» ،مەتەڵێکـە بۆخـۆی .کورد
دەبـێ بـە شـێوەیەکی ئایدیـال ببێتـە نموونەیەکـی گەلێکـی جیـاواز کە سـوود
لـە دیاریکردنـی چارەنـووس بـە هـۆی نەتەوەبوونی باش پێناسـە کـراوی خۆی
ببینـێ .دیاریکردنی چارەنووسـی ناوخۆیـی کوردان لە ڕوانگـەی خۆبەڕێوەبەریی
سیاسـی یـان تەنانـەت یەکێتـی وەک نەتەوەیـەک ،سـنووردار دەکا .تەواوێتیـی
هەرێمـی و یاسـای پاراسـتنی سـنوورەکانی واڵتێـک کـە لـە کۆلۆنیالیـزم
ڕزگار دەبـێ ،یـان پێداگریـی هەرێمـی لەسـەر دیاریکردنـی چارەنـووس ،وەک
بەربەسـتی جێبەجێکردنـی مافـی دیاریکردنـی چارەنووسـی ئـەوان سـەیر
دەکرێـن .پاشەکشـەی دیاریکردنـی چارەنووس لە ١٩٢٠ــەکان لە بڕیاری واڵتە
یەکگرتـووەکان بـۆ پشـت تێکـردن لـە کۆنفیدڕالیزمـی دێموکڕاتیکـی ڕۆژاوا ،لە
کاتـی دەسـدرێژیی تورکیـە لـە سـەدەمین سـاڵوەگەڕی پەیماننامەی سـیڤەردا
دەنگـی دایـەوە .پشـت تێکردنـی ڕۆژاوا لـە گەلـی کـورد ،عادەتێکـی دوور و
درێـژی جیئۆپۆلیتیکییـە و تـا ئەمـڕۆ ،کـورد کۆمەڵێکی واڵت لێ ئەسـتێندراون
کـە لە چوارچێـوەی دەقاودەقـی دیاریکردنی چارەنووس دا ،هێشـتا دۆخەکەیان
دانـی پێـدا نەنـراوە و هێشـتا حاشـا لە بوونـی دەوڵەتێکـی سـەربەخۆی خۆیان
دەکرێـت .پرەنسـیپی یاسـایی دیاریکردنـی چارەنـووس لـە بنەڕەتـدا هەڵەیە و،
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بـە کـردەوە ،لـە باشـترین دۆخدا پڕ کێشـەیە .بە ڕاسـتی ،مـەودای هەنووکەیی
دیاریکردنـی چارەنـووس لە تێگەیشـتن لە چۆنییەتیی هەڵسـوکەوتی بە کردەوە
لەگـەڵ کـوردان بـێ توانایە.
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ﮐﺎرﯾﮕەرﯾﯽ ﻟەﺳەرﯾﺎن ﻫەﺑﻮو ،ﺑە ﭼەﻧﺪ ﺷێﻮازی دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس ،ﮐە دەﯾﺴەﳌێﻨێ ﺑە
دەوڵەتﺑﻮوﻧﯽ ﻫێﻨﺪێﮏ ﻧەﺗەوە ﻟە ﺋەواﻧﯽ دﯾﮑە ﮐەﻣﱰ ڕەواﯾﯽ ﭘێﺪراوە .ﮐﺸﺎﻧەوەی ﻫێﺰە
ﺋﯿﻤﭙﺮاﺗﻮرﯾﯿەﮐﺎن و ﺑە دواﯾﺪا ﯾەﮐێﺘﯿﯽ ﻧەﺗەوەﮐﺎن ﻟە دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس ﺑﯚ ﮔەﯾﺸنت ﺑە
ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﻫەرێﻤﯽ ،ﺋﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳەﺗﯽ ﺋﯿﻤﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮو ﺑﯚ داڕﺷﺘﻨەوەی دەﺳەاڵﺗﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﺑە ﭘەﺳەﻧﺪ ﮐﺮدﻧﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس وەک ﯾەﮐێﮏ ﻟە ﺋﺎﻣﺎﻧﺠەﮐﺎﻧﯽ ﻧەﺗەوە
ﯾەﮐﮕﺮﺗﻮوەﮐﺎن ﻟە  ١٩٤٥و ،ﺑە ﭼەﺳﭙﺎﻧﺪﻧﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﻣﺎﻓﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرەﻧﻮوس وەک
ﻣﺎﻓێﮑﯽ ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟە  ١٩٦٦و ﺑەدوای ﺋەودا ﻫەڵﻤەﺗﯽ ﻫەڵﻮەﺷﺎﻧﺪﻧﯽ ﮐﯚﻟﯚﻧﯿﺎﻟﯿﺰم ،دەﺑێ ﺑڵﯿﯿﻦ
دۆﺧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺋﺎڵﻮﮔﯚڕی ﺑەﺳەردا ﻧەﻫﺎت و ﺑە ﺟﯚرێﮏ ﻟە ﻻﯾەن ﯾﺎﺳﺎی ﻣﺎﻓﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ
ﭼﺎرەﻧﻮوس ،ﺑەو ﺷێﻮەﯾە ﮐە ﺟێﺒەﺟێ ﮐﺮا ،ﻟەﺑەرﭼﺎو ﻧەﮔﯿﺮا.
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