
1 
 

هی سيڤهر   پڕۆژەيهک بۆ سهد سا

نه  پهڕی ئاو   سهرچاوە: ما

 

داچوونهوە به ڕووداو و   دوای سهدەيهک له مۆرکردنی پهيمانی سيڤهر، پ
ڕوانين له دوارۆژ کاتی هاتووە. سهدەی   هو ت دەرکهوتهکانی ئهو سهد سا

شووتر   له زۆر ڕووەوە جياوازە له سهدەکانی  بيست هدەی بيستدا، له س .پ
گهيشتن تت گهکان الواز دەب دەری کۆمه   وو هاوبهشه دينييهکان وەک گر

تی  ڕۆژهه دەدەن  ههو ئهوروپييهکان  ت.  لهناودەچ مانان  موس خهالفهتی 
خۆيانهوە ديدی  له  دەرئهنجامهکانی   ناوين  هو  ههو ئهم  ژنهوە.  دابڕ

نن هتی عوسمانی، ئيمپراتۆري .تراژيديای جۆراوجۆر له ناوچهکه بهرههمد
ت  نر دەوەش هه ناوچهکه،  وەچوونی  بهڕ و سيستهمی  با زی  له  .وەک ه

نوێ کی  سيستهمگهل گايدا  چهمک  ج ک  کۆمه ئاراوە،  به  ته  د ئايديا  و 
هت،  دەو که    لهوانه:  بهشاربوون،  رنه،  مۆد شوناس،  سنور،  نهتهوە، 

هکه چهندين  له نوێ داڕشتنهوەی ناوچ  بهگشتيی ئايديای ئهوروپايين. بۆ سهر
ت، لهوانه: کۆنفرانسی هتی سازدەکر ودەو رسای کۆنفرانسی ن و سيڤهرو ڤ

ت   . لۆزان، چهندين پهيمانيش مۆردەکر
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وەک يا  ئيتا فهڕەنساو  بهريتانيا،  وان  لهن سيڤهر  سهرەکی    پهيمانی  اليهنی 
له براوەی شهڕی يهکهمی جيهانی لهاليهک    و تورکيا وەک اليهنی دۆڕاو 

ی پهيمانی سيڤهر،  له ش ١٠/٨/١٩٢٠ اری سيڤهر له فهڕەنسا مۆرکرا. بهپ
ر    له بهشه داگيرکراوەکهی ک لهژ هت ئيمپراتۆريهتی عوسمانی چهند دەو

بهريتانی فهڕەنسی  ئينتيدابی  دامهزراندنی  دروستکران   يان  نی  به  ،
کی سهربهخۆ به ئهرمهنييهکان هت که ههلی   و ناوچهيهکی ئۆتۆنۆمييش، دەو

ت، به کورد دراگهشهکردنی بۆ  هت ههب   .دەو

يهکگرتنهوەی  ٦٤ماددەی   بۆ  دەخاتهڕوو  ک  شنيار پ سيڤهر  پهيمانی   ی 
ر دەستی عوسمانييهکان کی بهرچاو له کوردستانی ژ ت  بهش و ڕايدەگهيهن

ماوەی له  پهيمانهکه،   ئهگهر  دەستبهکاربوونی  ژووی  م له  کدا،  سا
شکهش هی گهالن کردو نيشانياندا به کۆمه  کوردەکانی تورکيا داوايهکيان پ

داواکهی ڕەچاوکردن، ئهوە   که ئارەزو دەکهن له تورکيا جياببنهوەو ئهويش
شنياری پ هاوکات،  ت.  ب مافهکانی  ههموو  دەستبهرداری  تورکيا  ت   دەب

يش به کوردەکانی  کهوەلکانی ئارەزومهندانهی کوردەکانی وياليهتی موس پ
هته سهربهخۆکه    .دەکات دەو

ک ئهکاديميی ئاوڕ له ساتهوەختی سيڤهر  مه وەک کۆمه ک ئ دەدينهوە،   کات
دەکهين تهماشای  سياسی  کی  ڕووداو بهمانای وەک  سياسی  ڕووداوی   .

ههوڵ  دەستکاريکردن   ئهوەی  و بۆ  پيادەکراو  ئاراستهی  گۆڕينی  و 
کردنی ئاراستهيهکی نوێ. ساتهوەختی همهندە   دەستپ کی دەو سيڤهر ڕووداو

گه و جيهانی  وو پهيوەندی به سيستهمی ناوچهيیيشتنی کورد بۆ خۆیبۆ ت
وەبردنهوە   .نۆرمهکانی بهڕ

نان کدا سيڤهر ساتهوەختی دانپ دانهو ناسينلهکات بۆ بهرجهستهکردنی   و ههو
بهرجهستهبوونی  لهههمانکاتدا،  ديکه،  نهتهوەکانی  وەک  کورد    مافهکانی 

ک زەکانی دنيا پهيمان و پاشان بههۆی گۆڕانکاری دەدەن  دياردەيهکه که زله
بهرژەوەندييهکانييان زو  وەک    ه دەخهن.  ی  پشتگو دا  دنيا  ناوچهکهو  له 

فهراههم ک  کات دبهخش  کی ئوم لهگهڵ    ههموو ڕووداو دی  نائوم ت،  ناب
ت ن   .خۆيدا د
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کی ديکه لهگهڵ تورکه    دوای س ساڵ له پهيمانی سيڤهر، هاوپهيمانان پهيمان
ش ل  دا  کهمالييهکان له پ گربوو  لۆزان نهک ههر ڕ لۆزان مۆردەکهن.  ه 

ئۆتۆنۆمهکه ناوچه  کو    ودامهزراندنی  به چاوەڕوانکراوەکه،  هته  دەو
دامهزراوەکهدا،  تازە  هته  دەو س  بهسهر  عوسمانی  راق،   کوردستانی  ع

بهفهرمی کرد هتبوون، تورکياو سوريا،  له مافی بهدەو و گهلی کورديشی 
چهوانهی بهری کردگهالنی ديکه پ   .ی ناوچهکه، ب

وان کانی ن ران که سهدان ساڵ بوو له ملمالن و سهفهوييهکان  کوردەکانی ئ
سهفهوييهکان،   همڕەوی  قه سهر  خرابوويه  ناوچهکانيان  عوسمانييهکان 

ران له قاجارەکان بههاتنی ی ئ هتی نو دا، وەک  ١٩٢٥و دامهزراندنی دەو
هتبوون ب کوردانی ديکه، له مافی   .بهشکرانبه دەو

سهربهخۆيی  مافی  کورد  گهلی  هتدا،  دەو غيابی  سهروەرييشیله  ل   و 
تی  ستا، کڕۆکی پرسی کورد له ڕۆژهه زەوتکرا. ئهمهش لهوکاتهوە ههتا ئ

ت ن کد کهاتهی چوار   .ناوين پ ک له پ لهو ساتهی گهلی کورد بوو به بهش
تهکه، بوونی کوردو پرسی دامهزراندنی    و له  هت کورد نهک ههر  دەو

فهراههمکردن  له  کو  سهرەتاييهبه مافه  له  ژوەرگرتن  چ و سياسيی  و 
يهتييهکانی ديکهی   نانی زمانی   –کۆمه وەک ئۆتۆنۆمی ناوچهيی، بهکاره

داب  دايک، کهلتورو  ئازادانهی  نهريت  پراکتيزەکردنی  بهشکراوە،   –و  ب
کراوە قهدەغهکراوە، گريل   .سنووردارکراوە يان ڕ

کردن لهگهڵ گهلی کوردو پرسی  له سيڤهرەوە تا ستا مامه کورد لهاليهن    ئ
قۆناغ  ڕۆژگارو  هاتووە،  بهسهردا  گۆڕانی  زۆر  تا  کهم  تهکهوە  و چوار 

نهتهوەيی    ههبووە پاکسازيی  دووچاری  کوژراوە،  شوناسی  لهسهر  کورد 
ک   بۆتهوە، جينۆسايد کراوە، قۆناغيش ههبووە به تاک يان به کۆمهڵ ههند

ناوەو پيادەکردوە  وله مافه سياسی  سهرەڕای ئهمه،   .کهلتورييهکانی بهدەسته
هيهک له بهکهمينهکردنی کوردو بهئاسايشکردنی که هتهکه به ت   چوار دەو

لهم  سهرەکيش  مهبهستی  کردوە.  کورد  لهگهڵ  هيان  مامه پرسهکهی 
تواندنهوەو هکردنه  پڕۆسهی   مامه له  بووە  کورد  قڕکردنی  سڕينهوەو 
دەو چوار  ئهم جۆرە-هتدروستکردنی  دا.  فرە    نهتهوە  قهيرانی  هيه  مامه

ويستی به چارەسهرە نهک ههر بۆ کورد ناوە، که پ کو   ئاستی بهرههمه به
ت،   ب کورد  شهی  ک شئهوەی  پ کورد  پرسی  چونکه  ديکهش  ئهوانی  بۆ 
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شهی شکستی ئهو تانهيه که ناتوانن مهدەنی بن، بوار به جياواز بدەن،    ک و
  .نديموکراسی ڕاستهقينه ب

داوا و    بهردەبازی چارەسهرکردنی پرسی کورد به جياکردنهوەی چهمکی
داوای مافهکانی  ک کورد  دەکات، ئهوەش بهو مانايهی کات پ ماف دەست 

ت وەک داوايهک    دەکات به هتی سهربهخۆو سهروەرييشهوە، ناکر مافی دەو
دابهشکردن  وەشانهوەیبۆ  هه ت    و  دەب کو  به ت،  تهماشابکر تانه  و ئهو 

تانهەک مافو گهچارەيهک بۆ ڕزگارکردنی ئهم و ت بۆ گهيشتن   و ڕ ببينر
سهقامگيريی جيهانبه  له  ناوچهکهو  له  تانهو  و لهو  ئاشتی   .و 

چارەسهرەکانی ندنهوەی  خو سهدەيهک،  دوای  سيڤهر  ندنهوەی  پرسی   خو
هت خهس ک  کۆمه سيڤهر  ههبووکوردە.  نۆرمی  ئهمڕۆ     و  تا  که 

با  وەک  دەرەکييهکانبهردەوامن،  بکهرە  هتی،يی  ودەو ن دۆخی   و 
سيستهمی   له  درز  دروستبوونی  ميانهی  له  دەرفهت  دروستبوونی 

ک که هتيدا، درزگهل ودەو ته   ن ب يانهوە  ل ت  ن دەرفهت بۆ کورد دەڕەخس
ژووەوە. م ندەش    ناو  ه ڕەقه  د گيرو  ناج چهندە  هتی  ودەو ن   سيستهمی 

نه گهيشتن. له دۆخی کهم دەسهدەرفهت ڕەخس و  تی دا مهعريفهو توانای ت
سهنگاندنیزانين دە  ديناميکيهت  و هه هتی ز ودەو و ميکانيزمی سيستهمی ن

  .گرنگه
مه قسهو گفتوگۆی چارەسهرو ئهگهرەکان    به لهبهرچاوگرتنی ئهم تابلۆيه ئ

ناو چی دا؟   لهپ ؟  ؟ به سودی ك دەکهين. سهرەتا پرسی چارەسهر بۆ ک
ت ههم له قازانجی کورد، ههم له    جهختيان ت. چارەسهر دەب لهسهر دەکر

دا هاوس  گهالنی  ناوچهکه   قازانجی  گهالنی  لهگهڵ  کورد  چونکه  ت  ب
ههر ئهوە  تهوە،  جوداب يان  بژی  کهوە  ت    پ دەژ ديکهدا  ئهوانی   .لهگهڵ 

کهوەژيان وەک کهوەژيان چهندين جۆری ههيه، پ بهت، پ نهبويهک. له   هه
سيڤهرەوە چارەسهری    پاش  ژراوە  داڕ ناوچهکهدا  له  که  سيستهمهی  ئهو 

ت پرسی   .کورد لهم بژاردەيهدا دەبين

ک هت مه لهو دونيابينيهوە پرسهکه دەبينين که ئهگهر دەو لهسهر سڕينهوەی   ئ
شهی  ک کو  به کورد  بۆ  نهک  دەرئهنجامدا  له  ئهوە  ت  دروستکراب کورد 

هتهکه   گهورە دەو خودی  گاکهیبۆ  کۆمه کۆمو  گایو  هتيش    ه ودەو ن
دەستيی  گهکان، گهشهنهکردنيان، با   دروستدەکات. بهسهربازييبوونی کۆمه
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کوردو  به  داننهنان  بۆ  تهوە  دەگهڕ ههرە زۆری  بهشی  فاشيزم  يهتی  عهق
  .پرسهکهی چارەسهرنهکردنی

پارادايمی له  له ئاستی فيکريدا  کهوەبوون  ک پرسی پ ديموکراسيدا   ههند
بهديموکراسدەبينن وەک  و  دەژی  دا  ت کورديان  که  تانهی  و ئهو  يکردنی 

لهوەی    چارەسهر ڕۆمانسييه  زياتر  ديدە  ئهم  نادەکهن.  و کورد  پرسی  بۆ 
ژوويی ت. ديموکراسیم ته چارەسهر که زامنی   و واقيعی ب ک دەب تهنيا کات

بکاتفرەيی جياوازييهکان  لهو  ت  دوورب ههژموونگهرايی   و  خواستی 
  .ردەستنهتهوەی يان گروپی سه

ههيه، برەوی  ئهمڕۆ  که  کهوەژيان  پ زەکانی  ت له  ديکه  کی  زی   يهک ت
زە چهندين اليهنی جوان زی عهبدو ئۆجهالنه. ئهم ت شهئام و چهندينی ک

زی ت هتيی  ههيه.  دەو سيستهمی  گۆڕينی  لهسهر  هتی ئۆجهالن  ودەو ن و 
ی نان به مۆنۆپۆلکرد  ناوچهکه بونيادنراوە، که له ههو هت  کۆتاييه نی دەو

ئهودا ی  لهج سهردەسته.  نهتهوەی  کی  ئامراز ئيدارەی   وەک  شنياری  پ
لهوە   سهرچاوەکهی  زە  ت لهو  مه  ئ سهرەکی  ڕەخنهی  دەکات.  خۆسهری 

هتيی   گرتوە دەو سيستهمی  وەشانهوەی  هه ت  دە مان  پ سيڤهر  وەک  که 
نيهو ناوخۆيی  کی  پرس خواست  ناوچهکه  به  پهيوەسته  ئارەزوی کهمتر  و 

هتييهگهال ودەو کی ن كو پرس   .نی ناوچهکه، به

م شهوە. به ته پ هتبوون وەک بهديل د رەدا پرسی دەو هتبوون زياتر  ل دەو
لی   مۆد کورد،  الی  هتبوون  دەو باوی  کی  فۆرم ههيه.  گايهکی  ڕ له 

مه ئهم ديدە به   ههستسازيی  ونافيکريی شه دەبينين  تهقليدييه. ئ   .الوازو پڕ ک
مه سهرەتا دە رەتۆريدا) دەبينين،ئ هتبوون له نيشتيماندا (ت و دواتر هاوکات  و

ههبوونی له  گهدا،  کۆمه دروستکردنی  له  حوکمداريدا،  له  هتبوون   دەو
شوناس خودو  تۆکمهکردنی  له  هتدارييدا،  دەو زمانئاگايی  کهلتوری و  و 

کهوەژيان زدا، ل  وو يهکسانیپ نانی ه يهتيدا، له بهرههمه ه  عهدالهتی کۆمه
شاندانی نمونهی جوان به دنيادا  .دەبينين، نهک داوايهکی ڕوتی سۆزدار  پ

نهبووە کدا  ئاست له  گشتی  به  کوردی  تهقليدی  سياسی  ری  که   دەستهبژ
بدات.  هتبوون  دەو به پرسی  برەو  دەرەوە  ناوەوەو  له  هاوتهريب  ت  بتوان

يی حيزب به سهر نيشتماندا، شه  هۆکارەکانی ڕی  ئهمه زۆرن، لهوانه با
توانای نهبوونی  بان  ناوخۆيی،  سيستهمی  دەزگاو  و حيزبی-دروستکردنی 
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نهشدا، سنوريی-بان بهتايبهتی له باشور، پرسی    ، واته نيشتيمانيی. لهم سا
کی گهورەيه هکهکردنی سامانيش ئاستهنگ   .که

هتيدا، ودەو ن سيستهمی  له  سهرەکييه  يهکهی  هت  دەو ئهوا    لهبهرئهوەی 
ئام واته  هتی  دەو هتيداب ودەو ن سيستهمی  له  الوازبوونادەنهبوون  و و 

تهکهدا. ئهمهش کورد دەخاته بهر ڕەحمهتی   بهکهمينهبوونيش و چوار و لهن
هت تهگۆڕو    وو نهتهوەی سهردەستدەو ن ئهگهری سڕينهوەو لهناوچوون د

واشی رايی چ بهه    .بهواقيعدەکات، چ بهخ

مه ئاوڕدانهوەيهکه ل مبهکورتی، پڕۆژەکهی ئ به چاو لهسهر    ه سيڤهر به
به  ت  دەبين کوردی  زمانی  به  ک  ب کت نوسينی  له  خۆی  که  دواڕۆژ 

تورکی  تهرجومهکردنی فارسیبۆ  عهرەبی و  ئينگليزیو  فهڕەنسی.  و  و 
وەستهيهک لهسهر پهيمانی بهکه به هه ته    کت دەکات، دواتر د سيڤهر دەستپ

دەستنيشانکردن بنهمايانسهر  ئهو  گفتوگۆکردنی  کهو  کورد    هی  پرسی 
بهشکردنی کورد له  له ب کيش دەکات بۆ سهد ساڵ  نن. بهدواداچوون کد   پ

ژوودا. ڕەههندە ناوچهيی  هاوتابوون زبوونی له م و به ئهوانی ديکهو پهراو
هتييهکانی ودەو کورد  ن ڕووداوە  پرسی  بکهرو  کاريگهريی  و 
هتييهکان ودەو زخستن لهاليهک  ن دەرخستنی کورد لهاليهکی    ولهسهر پهراو

پڕۆژەکه کۆتاييدا،  له  نن.  کد پ پڕۆژەکه  گرنگی  کی  بهش بهچڕی    ديکه 
دەکات کورد  پرسی  بۆ  شنيارەکان  پ چارەسهرو  دەدات  گفتوگۆی  ههو و 

نوێ وەرگرتن  بيرۆکهی  ل ک  که گفتوگۆو  بۆ  بهمهبهستی  بخاتهڕوو   ،
و کورد  .ديکهدا و لهگهڵ ئهوانیخۆی دروستکردنی گفتوگۆيهک له ن

 
رکۆ کرمانج د  ،ڕەفعهت ئارام  ،عهزيز   سهردار ،ش   ههردی م

               

ياسين بورهان  د.  ديکه،  کهسايهتی  تاهير  دوو  کاک  له    و  خاليدی، 
شخهری ی کاريگهريياندەستپ هبوونی بيرۆکهکانی ئهم پڕۆژەيه ڕۆ  و گه

زو  مه ڕ هکانيان ههيهههبووە، ئ زانينمان بۆ ههو    .پ

 


