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 5291الحركة الكردية المسلحة 

لم تكن الحركة الكردٌة المسلحة فً جنوب شرق االناضول ولٌدة انٌة بل امتدت جذورها الى              

ابعد من الفترة الزمنٌة التً انطلقت فٌها . حٌث تظافرت عدة عوامل على انطالقها فً هذا الوقت ,, 

نتصار حركتهم واتباعهم كان العامل القومً من ابرزها حٌث ادى تنكر الكمالٌٌن للشعب الكردي عند ا

سٌطرة عرقٌة قصٌرة النظر بتطبٌق سٌاسة التترٌك  واعالن اللغة التركٌة اللغة الوحٌدة فً البالد فً 

وجعلها اجبارٌة فً التخاطب فً المرافق العامة  كالمدارس والجٌش والدوائر الرسمٌة  4291العالم 

 االخرى  الى اٌقاظ الشعو القومً لدى االكراد.

كان تأثٌر العوامل االقتصادي ال ٌقل اهمٌة عن العامل القومً فً تدبٌر واستٌاء االكراد فقد            

تضررت الطبقة االقطاعٌة كثٌرا من االجراءات الحكومٌة الرامٌة الى فرض سٌطرتها البرجوازٌة 

 الكردٌة من جراء ارتباط المنطقة بالسوق التركً .

بعدا دٌنٌا واضحا , حٌث كان العامل الدٌنً وسٌلة لكسب تأٌٌد العامة وأخذت العوامل السابقة          

من االكراد من ذوي العاطفة الدٌنٌة الصادقة والقوٌة الذٌن لم ٌألفوا االجراءات الكمالٌة مثل الغاء 

الخالفة وما ٌتعلق بها "فقد وضح لكل ذي عٌنٌن أن الجمعٌات الكردٌة دبرت الدعوة تحت شعار الدٌن 

 الى غاٌتها الوحٌدة وهً انشاء كردستان مستقل فً والٌاتنا الشرقٌة"لتصل 

وهكذا فال غرابة والحال هذه ان ٌقود هذه الحركة العارمة الشٌخ سعٌد النقشبندي  زعٌم طرٌقة           

 الدراوٌش  النقشبندٌة .

النقشبندي فأحرجت فً منطقة بٌران  مقر اقامه الشٌخ سعٌد  4291اندلعت الحركة فً شباط         

موقف الحكومة كثٌرا , لذا اتخذت إجراءات سرٌعة للقضاء علٌها مثل دعوة موالٌد جدٌدة , ونقل 

وحدات عسكرٌة كبٌرة لمحاصرة المنطقة ودعوة كبار الضباط ممن ٌحفلون فً المجلس الوطنً 

 لاللتحاق  بالجٌش , لقٌادة وحداتهم .

)اوقٌار ( عن رئاسة الوزراء , عٌن عصمت باشا بدال منه اقصً فنحً  4291اذار  3وفً          

.فاسرع هذا فً اصدار قانون )) أقرار السكون((. وهم بمثابة اعالن االحكام العرفٌة فً الٌوم التالً 

وجرى التأكٌد على محاكم االستقالل فً المناطق الشرقٌة واستخدام سكة حدٌد بغداد_ برلٌن  لنقل 

 رة االجزاء الجنوبٌة الشرقٌة .القوات العسكرٌة لمحاص

مكنت االجراءات التً اتخذتها الحكومة التركٌة السلطة من القضاء على الحركة الكردٌة حٌث        

 92اٌار و  92( منهم بٌن 14وقع الشٌخ سعٌد ومجموعة من اتباعه  فً االسر  ونفذ حكم االعدام ب )

 دد كبٌر من المدنٌٌن ., وحكم باإلعدام أٌضا على ع 4291حزٌران من سنه 

 

 



اندلعت الحركة الكردٌة فً تنسٌق اهدافها ورغم االندفاع الكبٌر الذي تمٌزت بة وٌعزي                

ذلك  الى اسباب منها : التباٌن الكبٌر بٌن قوة الحكومة التركٌة وبٌن قوة الحركة من حٌث عدد الجند 

سعٌد النقشبندي  فً استقطاب كل العناصر المعارضة  وتدرٌبهم واسلحتهم . فضال عن فشل قٌادة الشٌخ

لحكم مصطفى كمال , ذلك ان الطرٌقة النقشبندٌة لم تحظ بالقبول من جمٌع الناس كما ان الشعارات 

الدٌنٌة التً رفعها الشٌخ سعٌد وعدم اتخاذه استقالل كردستان هدفا  رئٌسٌا , اضفى على الحركة طابعا 

 رجعٌا

 

 

 

 

 


