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ئم . پیکۆدا تدەپڕتسدەیکی تواو ب سر مۆرکردنی ڕکوتننامی سایکس ــ٢٠١٦ل ئایاری 

یوتننامکڕشکردنی میراتبارەی داب وە بوولتی عوسمانییکانی دەوی . ئاسیایینم سال

زۆر ل بارەی سایکس ــ پیکۆوە دەکرن، ک بشکی زۆریان ل گڵ دواییدا باس و خواسکی

ــ ھندێ کس باس ل ھوەشاندنوەی سنوورەکانی سایکس. مژوودا یك ناگرنوەڕاستییکانی

لکدەدەنوە ک ئوە سایکس پیکۆ دەکن وەکو ئوەی بندەکانی ل کاتی خۆیدا جبج کرابن و واشی

دەبت ئمش ئوە بگینت ک . سربخۆی کوردستانھۆی دانمزراندنی دەوتیــ پیکۆ بوو بووە 

ئم ڕکوتننامی ھبوەشنرتوە ئوا برھمکی ھبت دامزراندنیب دیوەکی تردا ئگر

ڕاستییکانی مژوودا با بزانین ئم بۆچوونان چندێ ل گڵ. دەوتی سربخۆی کوردستان دەبت

.سایکس ـــ پیکۆوەچند دەی دەبت شتك نماوە ب نوییکدەگرنوە و

ئرمنییکانی پیکۆو، ئستمووڵ، تنگکانی دەردەنل و بسفۆر، ویالیت–ب پی سایکس 

بشکی فراوانی باشور و باشوری .دەوتی عوسمانی و باکوری کوردستان بۆ ڕووسیا دانرابوون

باشوری ڕۆژئاواو و بشکی گرنگی . بریتانیا ترخان کرابووی ئوڕۆش بۆ فرەنسا وڕۆژھتی تورکیا

ل ئزمی و دەبوای یۆنانیش پشکی زۆری ل میراتی عوسمانی. ئنادۆلیش بۆ ئیتالیا دانراناوەڕاستی

وتایربکند. تراقیا بدا چنادۆناوخۆی ئ نھا لوە بۆ دترابوونك ھکكی بیتی ناوچەو

. تورککان ل دژی ئم پرۆژان ب توندی جنگان. شونی دەگرتوەعوسمانی یا ئو قوارە سیاسییی

کانونی دووەمی ٩تا ١٩١٥شوباتی ١٩(ک نزیکی یك سای خایاندا " چنقلع"گالیپۆلیل شڕی

ڕووسیاش ب . دەردەنل گرتئستمووڵ و ھزی ھاوپیمانیان تکشکاند و ڕگیان ل داگیردنی) ١٩١٦

برست ــ لیتۆڤسکوە ل گڵ ئمانیا ل شڕ و ڕکوتننامی 

واتا دەستی ل ئستموڵ، دەردەنل و. کشایوەو ب شڕی نیوخۆوە سرقاڵ کراسایکس ــ پیکۆش

سربخۆیی تورکیاشدا ل کاتی شڕی. تبسفۆر، ویالیت ئرمنییکان و باکوری کوردستان ھگر

ھروەھا ھزەکانی یۆنانیشیان . تورکیا دەرکردکمالییکان ھزەکانی فرەنسا و بریتانیایان ل باشوری



١٩٢٠ل ئابی . ئیتالییکانیان ل ئدەن، کوشداسی و قۆنی وەدەرنال ئزمی و ڕۆژئاوای تورکیا و

کمالییکان دانیان پدا ننا و ل ڵ دەوتی عوسمانیدا بست، بمھاوپیمانان پیمانی سیڤر ل گ

ل ١٩٢٣کۆتاییان بدەست ھنا و پیماننامی لۆزانیان ل سای شڕ بردەوام بوون تا سرکوتنی

٢٩ل ( چند مانگك ھاوپیماناندا مۆر کرد، ک دانی ب سربخۆیی تورکیای کمالیدا نا و ودوایگڵ

بشکی گرنگی ڕکوتننامی سایکس ـــ پیکۆ ئمان. کۆماری تورکیا ڕاگیاندرا) ١٩٢٣کتۆبری ئو

ئو ساڵ و ھندکی تریان دوای س ـــ چوار ساڵ سر و بن کران وبوون، ھندکیان تنھا دوای دوو

.ھموو

" سنوورەکانی"ھوەشاندنوەی ۆ ئوە بچت ک گوایدەبت ک عقی ب: مرۆڤ بۆی ھی بپرست

. بندەکانی موویك ل سمی کۆماری تورکیا دەکاتوە؟داڕشتنوەی" سرلنوێ"سایکس ـــ پیکۆ یا 

وەالمی پناوت، بکو بیرکردنوە ل وروژاندنی بۆ خۆی جۆرك لئم پرسیارە نك ھر

نتازیایف.

ک تا دەگیشت ایکس ـــ پیکۆ داڕۆژی بشی ھرە زۆری ویالیتی مووس بووخاکی تری گرنگی س

ڕکوتننامک دیار کرابوو و بۆ ک ل سر نخشی ھاوپچی(A)ڕەواندز خرابووە نو زۆنی

بوە بکین ک بشی ھرە زۆری لیوای کرکوک ب شاری لرەدا پویست ئاماژە. فرەنسا دانرابوو

، ک ل حیفا و عککاوە ب سر ئوردون و ویالیتکانی بسرەو(B)زۆنیرابوون نوکرکوکوە خ

ئران، بۆ ئینگلیز ترخان بغدایا درژ دەبووەوە و ل باکوری ویالیتی بغدا دەگیشت سنوورەکانی

ستان دابی کرکوکیان ل ناوچکانی دیکی باشوری کوردکرابوون، واتا ھر لو کاتوە بریتانییکان

.بوو

دەگڕان ک دەستی ب سردا ئینگلیزەکان زۆر چاوەیان ل سر ھموو ویالیتی مووس بوو و بۆ ھلك

ڕ و لش وەی ڕووسیا لتی دوای ئتایب بگرن، ب وە، چونککۆش کشایی سایکس ـــ پوتنامکڕ

شڕدا ھمتی داگیرکردنی ویالیتیبۆی ل دوا ڕۆژانی. ڕووسیا بتبریتانیا نیدەویست ھاوسی

ل دوای ڕۆژ شون مووسیان پرە پدا و دوای ئاگربستی مۆدروس شاری مووسیان داگیرکرد و ڕۆژ

( کشی مووس ل نوان تورکیا و بریتانیا لرەوە. پی خۆیان ل ھموو ویالیتی مووس قایم دەکرد

تورککان داگیرکردنی مووسیان ل الین بریتانییکانوە ب ناقانونی .دەستی پکرد) ل پاشیدا عیراق

ست داگیر کرابوولیاندنی ئاگربدوای ڕاگ ل م دەدا، چونکی. قپ ب کستندەکانی ئاگربب

ھش نبن، بم پاکانی بریتانیا بۆ دەبوای ھزە شڕکرەکان ل شونی خۆیان نجون و

ئاگربستک بوو، ک ڕگی دەدا ب ھزی ھاوپیمانان ئو شوینان (٧(مووس بندی داگیرکردنی 



ئینگلیزەکان ل ل ھمان کاتدا و بر لوەش. بکن ک گرنگ بوون بۆ ئاسایشی ھزەکانیانداگیر

ل . ناچارکردنیان بۆ دەست ھگرتن ل مووسھوکانیان ل گڵ فرەنسییکان بردوامبوون بۆ

کران دان ب خواستکانی بریتانیادا ل مووس بنن، ب تایبتی ل ئنجامدا فرەنسییکان ناچار

ل کۆتاییدا . بدەنل برامبردا ئینگلیزەکان سۆزی ئوەیان دا ک بشی فرەنسا لو نوت.نوتکی

ل گڵ ١٩٢٦زەیرانی ڕکوتننامی حوتورککانیش ناچارکران دەست ل داواکارییکانیان ھبگرن و

.بریتانیا و عیراق مۆر بکن

نسۆ لرۆک وەزیرانی فرەنسا جۆرج کلیمس کات کردنرەدا شایانی ئاماژە پی لداوای ١٩١٨سا

جارکی دیک دان ب ڕکوتننامی ل سرۆک وەزیرانی بریتانیا لوید جۆرج کرد ک ھردووالیان

داخوازییکی کلیمنسۆی پشتگوێ خست و ب چند ئاڵ و گۆڕکی سایکس ــ پیکۆدا بنن، لوید جۆرج

دانی ب ک تایبت بوون ب ویالیتی مووس و فلستینوە، بۆی کلیمنسۆ ب ناچاریگرنگوە گریدا

وت کندە زۆر زوو بۆی دەرکرچھ ،مووس کانی بریتانیادا نا لورەی کردووە، مافکی گیھ

ئامادە نبوو ب ھیچ شوەیك ل پالنکانی ل بارەی ل کار ترازا بوو و بریتانیابم تازە کار 

دەرێ ببتوە، ب تایبتی ئوەی باش دەزانی ک فرەنسا ب شکتی ل شر ھاتۆتمووسوە پاشگز

نپریدا بسسکانی خۆی بوەی خواستبۆ ئ لش باشترین ھمو ئ.

دان ب ھموو خاکانیدا و ساڵ ل مۆرکردنی سایکس ـــ پیکۆ ئامادە نبووبئگر بریتانیا دوای دو

ن ئوەندە دەستیان ب سر ناوچکدا دەڕوات ک بن، ئستا ک ن بریتانیا و فرەنسا ل ڕۆژھتن و

؟سرلنوێ داڕشتنوەی دەکاتباس ل سایکس ــ پیکۆ و

ب پی سایکس . ڕکوتننامکبکم ستاتوی فلستین بوو لوا خال ک دەموێ لرەدا ئاماژەی پ د

نودەوتی پبدرت، ڕووسیاش مافی ئوەی ھبوو ـــ پیکۆ بشکی فلستین دەبوای ستاتویکی

ئوەی دیک ب تایبتی بندەرەکانی حیفا و عککا. ئرسدۆکسی لوێ بپارزێالینگرانی کلیسای

ئوەی ڕوویدا . کرابوونک ل سرەوە ئاماژەی پکرا و بۆ بریتانیا ترخان(B)بشک بوون ل زۆنی

پیمانی دا ب نونری زایۆنیستکانی بریتانیا وەزیری دەرەوەی بریتانیا لۆرد بلفۆڕ١٩١٧ل سای 

ھاوسۆزە و پشتگیری لوە دەکات ک جوەکان ل فلستین دەوتك بۆ بارۆن رۆچلد ک بریتانیا

پشتگوێ خراو دروست بکن، بم شوەی ستاتوی نودەوتی فلستین و قودس ـ ئۆرشلیمخۆیان

. بڕوەبراتی خۆیان تدا دامزراندشارەکیان داگیرکرد و١٩١٨ھزەکانی بریتانیا ل سای 

دوای ڕۆژ ل وەیجوەکانیش ڕۆژ لدوای کشان وە و لی خۆیان نزیک دەبوونکتزراندنی دەودام

ئو دەوت، ن گویان بریتانییکان و شرەکانیان ل گڵ عرەبدا ناوچیکی فراوانیان خست سر



رەب لھات و ھاواری ع سایکس ــ پیکۆدا و ن وەبزی کردنکانیان پاشگپالن . یوەندی بوەشی پئ

ئوا سربخۆوە ھبوو،دامزراندنی دەوتکی عرەبی یا کۆنفیدیرالییکی عرەبیسۆز و پیمانی

ی باسکردنی نیگرە جژە و ئکی درچیرۆک.

ئاماژەیان پکرابوو دوا ب دوای شڕی دووەمی جیھانی ئو ناوچ عرەبییانی ل سایکس ـــ پیکۆدا

ناسروشتی و پ ل ئاۆزی و قیران بوون، ئمان کۆم دەوتی. یان بدەست ھنا" سربخۆیی"

پ کتی شکستخواردوو پی دەوناسستیانپ وتوو . برککدا سھیچ بوار ل تانم دەوئ

دەیان کارەساتی مرۆیی و گالنی ناوچکیان توشی نھامتی و ماورانی زۆرنبوون، بوون ھۆی

.ەکردوو

کیش ل ئارادا شتب وتیکی دیک دەمکی دوور و درژە شتك نماوە ب نوی سایکس ـــ پیکۆ و

سیش لکوەی دەکات و نوەشاندنھ س بیر لک ن بتنوەیدا دەبنوێ داڕشتنرلی سوھ.

ناوچک ل دەست ڕژمی ئوەی دەبت دونیا بیری ل بکاتوە ئوەی ک کاتی ئوە ھاتووە گالنی

.زپرستی ڕزگار بکرنمزەبی و ڕەگدیکتاتۆری و گروپی خونژ و بیی توندڕەوی ئاینی و

پکدادان، ل سر بیرۆکی دابشکردنی دەوتانی ناوچک، ک بوونت ھۆی ناسقامگیری و شڕ و

کو لب ،کی نوێ نییزەبی باستنیکی و ممای ئبن یوەندی بوە و ھیچ پکای وە ھاتۆتفتاکانھ

ی. سایکس ــ پیکۆوە نیووھت بۆ ئموو کورد دەبوەی ھش ببن بۆ ئداب تانو دەوئ ت کە ب

نک .بت ل جینۆساید و شۆڤنیزمی گالنی سردەست و ببت ب خاوەنی خاککی خۆیڕزگاری

ھبوەشتوە و "نیانھشت عیراق ٢٠٠٣بوون ل دوای سردارانی شانازی بوەوە بکن ک ئوە ئوان

ھزی کوردیش ل سوریا دوای ئو ھموو کارەسات ھمان ھندێ."!!!سرلنوێ بنیاتیان نایوە

ڕەنگب کشی سرەکی ئم لرەدا بت، نک ل سایکس ــ پیکۆ و پیالنکانی.بالۆرە لدەدەنوە

.دوژمنانی کورد و کوردستاندا بت

 دوای کوردستان لیک ل پاکانکانی ئم ڕۆژانی کورد بۆ دانمزراندنی دەوتی سربخۆی

کۆیی سایکس ـــ پوتننامکمی جیھانی ڕکڕی یش. شمی ئکانی دیکوباس قس وەکو زۆر ل

ئم لکدانوەی . بگ مژووییکان پشتاستی ناکنوەبژاردەی کوردی بنمایکی زانستی نی و

ڕاستیی ل ژوودڕاکردنی منئاو ل ژوومان و ترسی خۆ بینینکانی متا،یوەی ھك ا وەکو ئن

دا کسادەی و ڕاستییب نانروەھا داننوەی دڵ دەیخوازێ، ھمی وەک ئکڕی یش ر لب کورد ن

ئوڕۆشدا پرۆژەیکی نتوەیی ڕاستقین و ھمالینی جیھانی، ن ل دوای ئو شڕە و ن ل ڕۆژی



ــ ب دیوکی تردا باس و خواسی سایکس. دستاندامزراندنی دەوتی سربخۆی کورنبووە و نی بۆ

ردارانی کورد لکانی سبۆ داپۆشینی ھ کوھ ستادا و پیکۆ و زۆر ھۆکاری دیکڕابردوو و ئ

کارەساتیان ب میشھ ک یوانی دیکتبارکردنی ئاوە و تۆمدژی گ ناوە و پیالنیان لر کوردا ھس

میشمیش بۆ خۆی ھزەواڵ بووەقوربانیئ گوناە و ب کی بی.


