خۆيبون
جڤاتا و ت کوردا
نظامنامه عمومی و پيمان ملی
ئهنوەر سو تانی
ئهوەی ل رەدا دەکهو ته بهرچاوی خو نهر ،به حيسابی ئهمڕۆيی "ئهساسنامه"ی پ کهاتنی ڕ کخراوەی "خۆيبوون"ە
هاوڕێ لهگهڵ دەقی "پهيمانی نهتهوايهتی" که ئهويش بڕياری يهکهمين کۆنگرەی نو نهرانی کوردی ناوچه جياجياکانی
باکووری کوردستانه وا بۆ يهکهم جار به ئامانجی پ که نانی خۆيبوون کۆببوونهوە.

خۆيبوون ،وەک يهکهمين حزبی سياسيی کورد" 1،له پ نجهمی ئۆکتۆبری سا ی  ١٩٢٧ی زايينی له ما ی "واهان
پاپازيان" له شاری ب حهمدوونی لوبنان به بهشداری نو نهرانی ههموو ناوچهکانی کوردستانی عوسمانی دامهزراوە...
به زەننی يهقين ئهرمهنييهکان يارمهتيان کردووە بۆ ساز بوونی خۆيبوون2".
دامهزر نهری خۆيبوون ئيحسان نووری پاشا ) (١٨٩٢-١٩٧٦و چهند کهسی ديکه له ناوداران و سهرەک هۆزەکانی
کوردی دياربهکر و وان و شو نهکانی ديکهی باکووری کوردستان ،وەک قهدری جهميل پاشا ،ئهکرەم جهميل پاشا،
مهمدووح سهليم ،مير جهﻻدەت بهدرخان و دوکتۆر کامران بهدرخان بوون3.
دەقی "نيزامنامه و پهيمانی ميللی"ی خۆيبوون پ شتر له سهرچاوە کوردييهکاندا ب و بۆتهوە و بابهتی زۆريش به تايبهت
لهسهر نيزامنامهکه نووسراوە .بۆ نموونه ،مامۆستا حهسهنی قازی له وە می داخوازيی مندا س ڤيديۆی بۆ ناردم که له
ئارشيڤی تهلهفيزيۆنی سترک تی فيدا پار زراون و بريتين له دوو بهرنامهی کوردستان تی ڤی سهبارەت بهم ژووی
خۆيبوون و ڤيديۆيهکی ديکهی هاوش وە .به م هۆکاری ئهوەی من ل رەدا ب وی دەکهمهوە ئهوەيه ئهم دەقه تايبهته،
به گهنامهيهکی دەستی يهکهم و سهرچاوەيهکی بڕواپ کراوی م ژووييه و دەکرێ بب ته سهرچاوە بۆ ههرچهشنه
ل کۆ ينهوەيهکی دواڕۆژ سهبارەت به خۆيبوون و ئامانج و بهرنامهکانی.
دەقهکه به زمانی تورکی و به پيتی عهرەبی /سوريانی نووسراوە؛ دەزانين لهو سهردەمه تايبهتهی سا نی دوای شهڕی
يهکهمی جيهانی و کۆنگرەی ئاشتی پاريس و پهيمانی سيڤهر و لۆزاندا ،ﻻيهنگرانی حکوومهتی ﻻوازی عوسمانی له
ئهستهموڵ ه شتا لهسهر پ ودانه کۆنهکان دەڕۆيشتن ،که يهکيان نووسين بوو بهو پيته عهرەبی /سوريانييه و بهش ک له
کوردانيش پشتگيرييان دەکردن .له کات کدا حوکمی تورکه ﻻوەکان به ڕ بهرايهتی مستهفا کهماڵ پاشا )ئهتاتورک(
) (١٨٨١-١٩٣٨له ئانقهرە و ناوچه ڕۆژهه تييهکانی خاکی عوسمانی دەسه تی سهندبوو و توانيبووی سوپای يۆنانی
و ئيتالی و به شو ن ئهواندا ه زی فهرەنسی و ئينگليزی لهو خاکه کهمهی عوسمانی که به دەست سو تان عهبدولمهجيدی
دووههمهوە مابوو ،دوور بخاتهوە و له سا ی ١٩٢٣دا حکوومهتی تورکيای نوێ لهسهر و رانهکانی عوسمانی
دابمهزر ن ت.
يهک له ههنگاوە سياسی -فهرههنگييهکانی حکوومهتی تازەی تورکيا گۆڕينی خهت و ڕ نووسی کۆنباو بوو بۆ سهر
ش وازی نو ی ﻻتينی .ئهم کارە ماوەيهکی زۆری پ چوو تا به تهواوەتی ج گير ب ت و وەک دەبينين ،تهنانهت پ نج ساڵ
دوای دامهزرانی کۆماری تورکياش ه شتا ئهلف و ب ی کۆن ههر له ناو خه کدا برەوی ماوە و نموونهکهشی نووسرانی
ئهو به گهنامه م ژووييهيه به ئهلف و ب ی کۆن .گهرچی دەکرێ ئهم کارە وەک دەم خوار کردنهوەيهک له ﻻيهن
دامهزر نهرانی خۆيبوونهوە بۆ حکوومهتی تورکه ﻻوەکان سهير بکر ت که ئامادە نهبوو هيچ به ن کی پ شووی خۆی
 1ديارە "جهمعييهتی تهرەقی و تهعاونی کورد" که له سا ی  ١٩٠٨له ئهستهموڵ دامهزراوە" ،حزب"ی سياسی نهبووە.
 2سهرچاوەی زانياری ،ئيمهيل کی مامۆستا حهسهنی قازی.
 3بۆ ناوی ئهندامانی کۆنگرەی يهکهمی خۆيبوون ،من که کم لهم ما پهڕە وەرگرتووە:
https://kurdarshiv.wordpress.com/2013/08/03/%D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%
8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8E%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C/%D8%A8%D8%B2%D8%A7%DA%A4%DB%8C-%D8%AE%DB%86%DB%8C

به کورد بهر ته سهرێ و له ئهنجامدا ،شۆڕشی "ئاگری" )ئارارات( ی پهسندکراوی جڤاتی خۆيبوون ،له سا نی ن وان
 ١٩٢٧و  ١٩٣٠دا ،دژ به ههمان ئهو حکوومهته تازە دامهزراوەی تورکيا سهری هه دا.
ئهوەی له "نيزامنامه"که دەردەکهو ت ئهوەيه له ڕۆژی  ٥ی تشرينی يهکهم ]ئوکتۆبر[ی سا ی  ١٩٢٧دا "قۆنغرە"
]کۆنگرە[ی يهکهمی کوردان پ ک د ت و بهگو رەی قهراری کۆنگرەکه "جهمعييهت ک به ناوی 'خۆيبوون'
دادەمهزر ت .مهقسهد يان ئامانجی جهمعييهتهکه پ که نانی دەو هتی سهربهخۆی کورد دەب ت له تورکيا" .دەگوتر ت
شۆڕشی ئارارات به پهسند و هاندانی خۆيبوون دەستی پ کردووە .ديارە له سهر ڕۆژ و مانگی دەسپ کی شۆڕشهکه قسه
ههيه و ئهگهری ئهوەش ههيه که دەسپ کی شۆڕشهکه پ ش ڕۆژی  ٥ی ئوکتۆبری  ١٩٢٧بووب ت .له حا هتی وادا،
خۆيبوون دەب ڕەزامهنديی لهسهر در ژەی شۆڕشهکه دەربڕيب ت.
چهند سهرنج ک سهبارەت به ﻻپهڕەی يهکهمی به گهنامهکه و ئهو مۆرەی وا به سهريهوە دراوە:
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"جڤات" ،کۆبهند ،و ڕ کخراوەيه و دەکرێ وەک حزبيش واتا بکر تهوە.
"جڤاتا و ت کوردا" ،کۆبهندی و تی کورد که کوردستان ب ت.
"سرنيوک" يان "سهرن وک" دەب به واتای سهرکردايهتی )بۆچوونی کاک حهسهنی قازی( يان به حيسابی
دەقی نووسراوەی سهر مۆرەکه ،به واتای کوميتهی ناوەنديی حزبهکه ب ت.
له سهر مۆرەکه ئهم وشه و پيتانه نووسراون:
"خويبون  -ج .و .ک .سرنيوک"
پاشان ئهم وشه و پيته فهرەنسييانهش هاتوون:
""XOYBOUN - L. N. K. - COMITE CENTRAL
به بۆچوونی من،
 س پيتی "ج .و .ك" دەب کورت کراوەی "جڤاتا و ت کوردا" بن; سرنيوک ]سهر ن وک[،وەک پ شتر گوتم ،دەب سهرکردايهتی يان کۆميتهی ناوەندی خۆيبوون ب ت؛ دەقه فهرەنسييهکهش ههمان ئهو س بابهتهی لهخۆی گرتووە که له کوردييهکهدا بوون: سهرەتا ناوی خۆيبوون به فهرەنسی نووسراوە ئينجا س پيتی  L. N. K.هاتوون که دەب کهم و زۆر ،کورتکراوەی ئهم س وشه فهرەنسييه بن:) League Nationale du Kurdistanبۆچوونی کاک خانی ههژار(.
 له کۆتاييشدا  Comite Centralنووسراوە ،که کوميتهی ناوەنديی ]خۆيبوون[ە. سا ی چاپ و ب وبوونهوەی نيزامنامه و پهيمانهکه ١٩٢٨ ،ە و ئهو ڕ کهوته بهسهر ﻻپهڕە يهکهمیبه گهنامهکهوە دەبينر ت .به م له بهندی يهکهمی نيزامنامهکهدا گوتراوە کۆنگرەکه له ڕۆژی  ٥ی مانگی
ئوکتۆبری  ٢٠١٧دا بهستراوە .ديارە ئهوە دوو ڕ کهوته دەکرێ لهيهکتر جاواز بووب تن لهبهر ئهوەی
کۆنگرە له کۆتاييهکانی سا ی ١٩٢٧دا نيزامنامهکهی پهسند کردووە و تا ئهو دەقه پهسندکراوە بچ ته
چاپخانه و ب و بب تهوە ،دوو س مانگ کی خاياندووە  ،له ئهنجامدا چاپهکهی له سا ی  ١٩٢٨دا بهڕ وە
چووە.
 .５و نهی هه ۆی ناو مۆرەکه له لۆگۆی ڕ کخراوەکهدا ج ی خۆی داوە به قه هم .ئهو لۆگۆيه لهسهر ههند ک
چاپهمهنيی خۆيبوون ،بۆ نموونه "کورد خۆيبون جمعيتی نشرياتی عدد  ،١تورکيادە کوردلرين قتل عامی"
چاپی  ١٩٢٨له "المطبعة العربية بمصر" ،به زمانی تورکی دەبينر ت4.

سهرنج :س د ری ﻻی سهرەوەی ﻻپهڕەی يهکهمی ئهم به گهنامهيه له ڕاستيدا يادداشتی منه ،که له سا ی  ٢٠٠٦دا
کات کۆپيم له به گه نامهکه هه گرتووە بۆ زانياريی خۆم ،به قه همی سوور له سهر به گهنامهکه نووسيومه.
يادداشتهکهی من تايبهتمهنديی گشتيی به گهنامهکه دەردەخات و بهم ش وەيهی خوارەوەيه:

"بهش ک له فايلی ژمارە  AIR.23/415ی  Public Record Officeی لهندەن ،پهيوەنديدار به ڕاپۆرتهکانی
ه زی ههوايی بريتانيا له کوردستان ،سا ی 5".١٩٢٨
 4سهيری سهرەتای ئهم ڤيديۆيه بکهhttps://www.youtube.com/watch?v=4JUT6rPlfzI&t=9s :
من دووری نازانم ئهگهر مۆر و لۆگۆکهی خۆيبوون بووب تنه ههو نی دروست کردنی نيشانهی سهر ئا ی کۆماری کوردستانی سا ی  ١٩٤٦له
مههاباديش.
 5ناوی ئهو سهنتهرە ئ ستا بۆته National Archives :واته ئاڕشيڤی نهتهوايهتی و شو نهکهی له 'کيوو گاردن'ی ڕۆژئاوای لهندەنه.

وەک له يادداشتهکهشدا گوتراوە ،به گهنامهکه بهش که له فايلی پهيوەنديدار به ه زی ههوايی بريتانيا له باشووری
کوردستان که له ناو به گهنامهکانی سا ی  ١٩٢٨ی وەزارەتی دەرەوەيبريتانيادا تۆمار کراوە و دەريدەخات که له ههمان
سا ی نووسينهکهيدا کهوتۆته دەستی بهرپرسانی سوپايی بريتانيا ،ئهوەش بۆ بارودۆخی ئهو سهردەمهی ناوچهکه شت کی
سهمهرە نهبووە لهبهر ئهوەی له ههموو ماوەی شهڕی يهکهمی جيهانی ) (١٩١٤-١٧و سا نی دوای ئهو ،تا دامهزرانی
حکوومهتی نو ی تورکياش ،شهڕ و پ کدادان کی زۆر له ن وان ههردوو سوپای بريتانيا و عوسمانی و ئينجا حکوومهتی
تورکه ﻻوەکاندا ههبوو و بهش کی گرنگ له م ژووی کوردستانيش لهو پهيوەندييهدا ڕەقهم ل دراوە که سهرۆک و
بهرپرسانی کورد فريوی دروشمی درۆيينی دەسه تدارانی عوسمانييان خوارد که به ناوی ئيسﻼميهتييهوە خه کی
کورديان ڕادەک شايه بهرەی شهڕ کی گ وی ئيستيعماری و گيانی زۆر ڕۆ هی نيشتمانی ئ مهيان له شهڕ کدا بهخت
کرد که نه پهيوەندی به کوردەوە ههبوو نه به ئيسﻼمهوە.
تهنانهت دواتر ،کات تورکه ﻻوەکانيش سهريان هه دا و کهوتنه شهڕ لهگهڵ ه زە ئوروپاييهکانهوە ،باوەکوو
ڕ بهرايهتييهکهيان ﻻئيک و ب باوەڕی ئايينی بوو ،به م له پهيوەندی گرتن لهگهڵ سهرانی کورد دا ،به ئامانجی ڕاک ش
کردنی هۆزە کوردەکان بۆ بهرەی شهڕ ،که کيان له ههمان چهکی ئيسﻼميهت وەردەگرت و بهو ناوە خۆ يان له چاوی
کورد دەکرد .ژمارەی کووژراوان و ڕادەی ما و رانيی و قات و قڕيی ئهو شهڕە نگريسه و پاشانيش پ کدادانی سوپای
ئينگليز و تورکيا له کوردستان ،به وردی دياری نهکراوە به م بۆ ت گهيشتن لهوەی کورد لهو ماوە دوور و در ژەدا چی
به سهر هات ،ههر ئهوەندە بهسه ب ين له زۆر شو نی کوردستان خه کی ه شتا زيندووی نيوەگيان ههبوون که گيا وگژ،
يان گۆشتی مردوو بژيويان بووە.
يادی نهمر ئيحسان نووری و دامهزر نهرانی جڤاتا خۆيبوون بهخ ر ب ت! سپاسی زۆری بهڕ زان حهسهنی قازی و
خانی ههژار و نادر فهتحی دەکهم که يارمهتی ئامادە کردنی ئهم بابهتهيان دا.
ئهوە دەقی ههموو ﻻپهڕەکانی "نيزامنامهی عموومی و پهيمانی ميللی خۆيبوون":
ئهنوەر
٢٠١٨/١/٢

