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Ev lêkolîn derbarî Kurdan bi zimanê 
Ingilîzî ji alîyê birêz dektor Fûad Mihe-
med Hisên wek sîmpazyom (nedwe) 
li Viyêna di 28 û 29 ê nîsana sala 
1984 de hate xwendin û pêşkêşkirin. 
Paşê dektor Fûad lêkolîna xwe bi 
ferehî di namêlkeyekê de ku her 
ew jî bi zimanê Ingilîzî bû bi navê 
(the concept of self determination 
and the Kurdish question) belê ev 
têkista ku min wergerandiya ser zarê 
kurmancî kûrtîya lêkolîna wî ye ya 
ku di kovara (Helwêst) de bi zarê 
Soranî belav bûbû. Min jî lêkolîn bi 
zarê Kurmancî cara pêşî bi tîpên 
Erebî li ser sê xelekan di govara 
Metîn de li sala 1999 belav kir . vê 

dawiyê ez naçar bûm ku lêkolînê ji 
tîpên Erebî wergerênim tîpên Kurdiya 
Latînî bo ku xwendevanên Rojava 
sûdê jê wergirin  (wergêr)

Ev lêkolîn ji pêşekiyekê
 û sê beşan 
1. Pêşekî (introduction) û Kurte 
pîşîneyeke dîrokî ya çemkê xwe 
birryardana çarenûs(A short his-
torical background of the concept 
of self determination)
2. Hindek pênasîn û ravekirinên 
têgeya xwe birryardana çarenûs
3. Kurd û têgeya xwe birryardana 
çarenûs.

Têgihiştina Yasayî ya Mafê 
Xwe Birryardana 

Çarenûs û Doza Kurdî(1) 
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Pêşekî: 
Di vê lêkolînê da dixwazim 
têgehiştina xwe birryardana çarenûs 
ji ruwangeyekî siyasî ve çareser 
bikim têgeha (concept) mafê xwe 
birryardana çarenûs di warê siyasî 
û qezayî ve ku çemkêkî ferelayen 
(flexible) tê tepê, anko gelek rave 
û çeşne pênasînên ciyawaz li ser vî 
babetî hene. Gelek milet, bi taybetî 
, yên cîhana sêyem, wa dibînin ku 
xwe birryardana çarenûs ne tenê 
peyreweke ji bo xebata xwe li ser 
ava bikin, belê her ew jî armancek 
e ji bo pêkanîna wê şer dikin.
Yek ji wan giriftarên ku di çare-
serkirina têgeya xwe birryardana 
çarenûsê da tête pêşiya me ew e 
ku çend layen têda peyda dibin, 

em dikarin ji ruwangeyekî yasayî 
yan , yan abûrî ve li ser bi-axivin. 
Herweha dibê bo destnîşankirina 
pêkarîna miletekî yan kêmitiyekê 
ji bo hilbijartina azadane di warê 
pêwendiyên navneteweyî de, wek 
helbijartina serbixwebûn yan yek-
girtin ligel dewletên dîtir, bikarbê. Bi 
awayekî dîtir, di karê destnîşaniya xe-
bata dewletekê bikê bo beşdarbûnê 
di warê drustkirina siyaseta wê 
dewletê de bikê. Bi watayekê dîtir, 
dibê ku em wa bibînin wek ruwaletekî 
mafên dîmokratî yên miletekî di nav 
çarçêweya dewletekê de. 
Helbet mebest ji mafê xwe birryar-
dana çarenûs ew e ku gel bi vî mafî 
bikarê birryara çarenûsa xwe bidit, 
ku ew jî mafê cûdabûnê û mafê ava-

1- Peyva têgihiştin bi çend şêweyan dihêt bilêvkirim û nivîsîn wek têgehiştin û têgehan, têgehiştin, 

têgeyandinm, têgihandin ku di van peyvan de diyar e ku şêweta standard bo kurdan dijwar e. dengê /h/ li hin 

dever de bikar tê, û dengê /h/ li şûnê li hin deverên dîtir de. Inca peyva jê tê dariştin dikevê bin bandora van 

şêweyan. Ku (têge) ji têgeyandin tê, û têgeh ji têgehandin.  
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kirina dewleteka serbixwe didê. Xwe 
birryardana çarenûs nabê tenê wek 
mafekî ku berê (kolektîv= جمعي) lêbê 
meyzekirin û di çarçêweya netewe, 
kêmatiyek,çîn… belê naveroka wê 
ya rasteqîne her ewe wekû mafê 
takemirov (فرد) jî diyar bikê xwe 
birryardana çarenûs û mafê mirov 
tevavkerê hevdûne.
Dema ku rêrewa rizgarkirina 
dagîrgehan(مستعمرات) destpêkir, bi 
taybetî li dawiya cenga cîhanê ya 
duwem, xwe birryardana çarenûs 
şêweya rizgarbûnê ji destelata biyanî 
wergirt ku dema pişt kolonyalkirinê 
hat, hindek raveyine dîtir ji çemkê 
xwe birryardana çarenûs ne tenê 
ewe milet birryara mafên xwe yên 
siyasî bidê, belê mafên xwe yî abûrî 
û civakî jê werbigirê. 
Herçende yek dikarê bibêjê ku ma-
weya kolonyalîzmê bi rengê xwe yî 
kevin kotayî pêhat, mafê (b ç) wek 
yasayekî navnetewî û wek armanc ji 
gelek neteweyan re hêşta karîgere. 
Ji vê jî pirtir, îro roj kolonyalîzim 
di nav pêwendiyên navnetewî de 
xasyeteke têvel wergirtiye.
Miletê Kurd, bo nimûne, yek ji wan 
miletên cîhanê ye, ku xebatê ji bo 
mafê xweyî netewayetî dikê, wek ne-
tewe di nav çar dewletan de: Turkiya, 
Îran, Iraq, Sûriya hatiye dabeşkirin û 
xebata wan ji bo bidestxistina azadiya 
siyasî û dakokî û bergirî ji mafê xwe 
yî rewşenbîrî re dikin, û wê bi pêşve 
dixin, herweha hewl didin bingiha 
abûrî ya civakî ligor berjewendiya 

Kurdan biguhêrin.
Her wekû çawa ravekirinên pirlayen 
û pênaseyên hemereng bo mafê 
xwebirryardana çarenûs hene, core 
boçûnên têvel jî buwara vî mafêhan 
di nav Kurdan de hene, eger em van 
pênasîn û şirovekirinên hemereng ji 
mafê (xbç)re li gor darûberên Kur-
dan lê meyze bikin, giriftara me yî 
serekî dê weha bête wesfkirin.
Ta çi radeyê têgihiştina (concept) 
xwe birryardana çarenûs dikarê 
wekû mafekî yasayî cih bigirê û 
şîrovekirinên vî mafî çine û çawa 
dê Kurd vî mafî bicî bînin.
2- Kurte zemîneyeke (pêşîneyeke) 
mêjûyî  (histor ical  backgro-
und) bo çemkê xwebirryarda-
na çarenûspêwîste. Jibo nivîsîna 
pîşîneyeke dîrokî ya xwebirryarda-
na çarenûsî (xbç) divêt em naçar 
li şoreşa Fransî (1789) vegerin. Ev 
şoreşa ku li ser prensîpên azadî û 
yeksanîyê bi taybetî hatibû damez-
randin. Deselata gelêrî ya ku şoreşa 
Fransî rageyand ligel wê bîrokeyê 
bê ku divê hikûmet li ser binçîneya 
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viyana gel dabimezrê, û ev jî wek 
nîşaneke giring di pênasîna naveroka 
(xwe birryardana çarenûs de bikar 
tê, ji aliyekî din ve jî, têgeya (x. b. 
ç) bi awakî ronîtir di maweya şerê 
cîhanê ê yekê de hate diyarkirin . 
Wîlson, serokê Amrîkî û Lênîn 
serkirdeyê şoreşa Oktober ya Rûsî 
1917 herdûkan li ser mafê birryar-
dana çarenûsa gelan û neteweyan 
rawestiyan. Serok Wîlson yekem 
car e piştgiriya xwe ji vê prensîpê 
re diyar kir, berî ku Amerîka bikeve 
şer de, di 27 ê azara sala 1916 de 
rageyand û got mafê her miletekî 
heye ku dewleta xwe hilbijêre, ku li 
bin saya wê bijî. Di 11 şibata 1918 
de serok Wîlson di nameyekê ji 
kongiris re, têrma xwebirryardana 
çarenûs bikardihênê û dibêje: (divê 
hêvî û daxwaziyên neteweyan cihê 
rêzgirtinêbin, û divê deselatdarî û 
hikûmetî li ser miletan bi razîbûna 
wan miletan bê. Xwebirryardana 
çarenûs ne tenê têrmek e, belê 
ew jî prensîpeke palnere bo kar, 
ku îro-roj berpirsên dewleta guh 
pê nadin.(2)
Lênîn , bi dûde jî Stalîn, ji nerîneke 
Markisî ve, li ser vî babetî nivîsîne û 
weha dibînin ku çîna kirêkar pêwîst 
e giringiyê bidê babetê ravekirina 
naveroka xwe birryardana çarenûs. 
Lênîn û Stalîn herdu jî baweriyê bi 
mafê cudabûna netewî tînin, her 
çend divê ev jî bikeve ber berjewen-
diya soşyalîzmê de, bi giştî Stalîn 
rageyand (mafê netewan meseleke 

cuda û xwe pêkhêner e (self contai-
nal), belê beşek ku divê ligor nêrîna 
(hemûyan) bû pêwîst e pê bidin û 
li wê pêkê biçin.
Yekem belgenameya yasayê dese-
latdar ku prensîpa mafê xwe birr-
yardana çarenûs bigirê xwe pey-
mannameya (neteweyên yekgirtî ye 
ku di 26 hezîrana sala 1945 de li 
San Fransîsko li welatên yekgirtiya 
Amerîkî hate mohrkirin.)
Ev peymanname du caran di madên 
1 û 55 de basa xwebirryardana 
çarenûs dikê. Ev têrm (zarawe) bi 
awakî hişkeber di wan beşan de 
nehatiyê ser ziman ku pêwendî bi 
navçe û deverên ferman bidest xwe 
nebûye heye (ango ew deverên 
miletekî wekû Kurdan têde dijî lê 
ne hukumdare) belê em dikarin bêjin 
ku cewherê van beşan vê prensîpê 
hildgirê. Ew darişteya ku di mada 
2-an de hatiye bi vî awayî: (ji bo 
pêşxistina pêwendiyên dostane di 
navbera neteweyan de li ser bingeha 
rêzgirtina prensîpa mafê yeksan û 
xwe birryardana çarenûsa gelan 
û hilgirtina pêngavên sazkar ji bo 
xurtkirina aştiya cîhanî) di mada 
55 de jî têgeh bi vî coreyî hatiye 
dariştin: berçavkirina afrandina 
mercên esayiş û jiyanxweşiyê ku ji bo 
pêwendiyên dostane û aştîxwazane 
di navbera neteweyan de li ser binge-
ha rêzgirtina prensîpa mafê yeksan 
û xwebirryardana çarenûsa gelan 
pêwîstin.



29

Hejmara 11. Buhara 2022`an

Komela neteweyên yekgirtî 
têkoşanê dikê ji bo:
a- Astekî bilindtir bo jiyanê peyda-
kirina îş û kar bo hemî kesan, bi 
destxistina helûmercên pêşketinê 
û pêşxistina abûrî û civakî.
b- Çareserkirina girfitariyên abûrî 
û civakî û tendirustî û girfitariyên 
dîtirî weha, digel avakirina hevkariya 
rewşenbîrî û perwerdeyî.
c- Rêzgirtina cîhanê û raçavkirina 
mafên mirovan ûazadiyên cewherî 
bo hemûwan bêyî ciyawaziya regez 
û tixum û ziman û ayîn.
Têgeya xwe birryardana çarenûs 
gihişte xala werçerxan(point turning) 
dema ku birryara jimare 1514di civîna 
yazdehê ya encûmena giştî (ceneral 
assembly) di çardehê kanûna yekê 
ya sala 1960 hate qebûlkirin ku navê 

birryarê bû (ragihandina اعالنdana 
azadîyê bo welat û gelên bindest) di 
vê ragihandinê de weha hişkere bû 
ku mafê birryardana çarenûs ji hemî 
gelan re heye û bi saya vî mafê han, 
dikarin bi serbestî birryara darûberên 
xwe yê siyasî bidin û herweha bi 
serbestî jî kar bikin ji bo pêşxistina 
abûrî û civakî û rewşenbîrîya xwe.
Di siyê Çirya duwê sala 1966-an 
de encûmena giştî birryarek da û 
têde mikur hat ku ew miletên ketine 
bin darê çewsandina kolonyalî de 
mafê wan heye ku di xebata xwe de 
dawa piştgiriyê bikin û wergerin bi 
awakî ku ligel armanc û binemayên 
vê peymanê biguncê (تتفق) 
Di 24 Çirya yekê, sala 1970 de, 
encûmena giştî birryara jimare 
2625 (xxxv)de… navê vê birryarê 
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bû: (rageyandina binçîneyên yasaya 
cîhanî derbarê pêwendiyên dostane 
û harîkarîyê navbera dewletan de 
ligor peymana me ya neteweyên 
yekgirtî)… ev rageyandin wê yekê 
der dixe ku encûmena giştî bi wê 
yekê baweremend e ku binçîneyên 
mafên yeksan û xwe birryardana 
çarenûsa gelan beşekî giringe ji ya-

saya navnetewî (international law) 
û bikarkirina karêgerane (effecti-
ve application) ya vê seretageyê 
giringiyeke û yê serekî heye ji bo 
perepêdana peywendiyên dostane 
li nav dewletan de, li ser bingeha 
rêzgirtina seretageya yeksane ya 
deselatî.
Rageyandineke navnetewî dîtir 
heye ku di karê bi destnîşankirineke 
giring têgeya xwe birryardana 
çarenûsdanê, ew jî rageyandina 

hêlsenkî 1975.
Ev rageyandin(ragihandinاعالن) weha 
dibêje ku dewletên beşdar (rêzgirtina 
yeksanebo gelan û mafê xwebirr-
yardana çarenûs bo wan).
Rageyandina Cezaîr ya sala 1976 
rehendek(dimension)feretir dakêşeya 
xwebirryardana çarenûs. Benda 7 
ya wê rageyandinê weha hişkere 

derdixê ku çewsandina siyasî ya 
miletekî dibe inkarkirin ji mafê xwe 
birryardana çarenûs re.
Benda made 21 wê yekê derdixê 
ku mafê kêmatiyan bikarwerê ligel 
rêzgirtina komel bi giştî, lê nabê 
ev maf tevayiya navçeyê û yekîtiya 
siyasî ya dewletê têk bidê, bi mercê 
ku dewlet karê xwe li pêka wan 
seretageyên ku di vê rageyandinê 
de hatine destnîşankirin bikê.


