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KOMELEN KURD Dİ DESPÊKA SEDSALA XX. DA 

(Ev gotar ji Kovara Jîn Cild I 1918-1919, Mehmed Emîn Bozarslan, Beş III, Bergehê 

“Jîn”ê Siyasî hatiye wergirtin) 

 

Ji bo ku mirov bikare bergehê kovara "Jîn" ê sîyasî baş bibîne û bi awayekî rast û objektîf 

bihêjîne, divê ku mirov berê li sîyaseta Komela Pêşketina Kurdistanê binere, sîyaseta wê analîz 

bike û bihêjîne. Lewra "Jîn", di eslê xwe da di binê kargêrîya wê komelê da bûye û wek organa 

wê ya neresmî derketîye. 

Berî ku em li sîyaseta Komela Pêşketina Kurdistanê binerin, divê ku em bi kurtî li 

çend komelên ku berî wê hatine sazkirin binerin. 

Bi qasê ku me karî em tespît bikin, komela Kurdan a pêşîn a ku di despêka sedsala XX. 

da hatîye sazkirin, "Komela Vîna Zexm a Kurdistanê" (Kürdistan Azm-i Kavî Cemiyeti) bûye 

Ew komele sala 1900'î li Stanbolê hatiye sazkirin. Sazkerê wê Fikrî Efendîyê Amedî 

(Dîyarbekrî) bûye Em ji endamên komelê tenê navê Kurdîzade Ehmed Ramizê Licî dizanin. 

Komele çend sal jîyaye, kengê û çima hatîye girtin? Em di heqê vê yekê da tiştekî nizanin. Tene 

em dizanin ku Kurdîzade Ehmed Ramiz, sala 1904'an revîyaye çûye Misrê û li wir îltîca kirîye. 

Wisa tê zanîn ku komele jî wê salê ji alîyê rejima Sultan Hemîd ve hatîye girtin.
1
 

Komela diduyan "Komela Hevkarî û Pêşketina Kurd"(Kürd Teavün ve Terakkî 

Cemiyeti) bûye. Ew komele, piştê sazkirina Meşrûtiyete, di tarîxa 19/9/1908'an da hatîye 

sazkirin.
2
 Yek ji sazkerên wê yên berçav, nivîskar û civakzan û dîrokzanê Kurd Xelîl Xiyalî bûye 

Wî, Kurdîzade Ehmed Ramiz û M. Cemîlê Amedî di bunya komelê da çapxaneyek û ji bo 

zarokên Kurdan dibistanek jî vekirine; Ji bilî wan jî kovarek bi navê "Kürdistan" û rojnameka 

hefteyî bi navê "Rojnama Hevkarî û Pêşketina Kurd"(Kürd Teavün ve Terakkî Gazetesi) 

derxistine. Lê belê, ew komele jî umirdirêj nebûye. Li gora nivîsîna Zinnar Silopî, di navbera 

malmezinên Kurdan da, bi taybetî di navbera Seyid Evdilqadir û Bedirxanîyan da dubendî 

derketîye; Partîya Yekîtî û Pêşketinê (İttihad ve Terakkî Fırkası), ku wê demê di karînê da 

bûye, ji wê dubendîyê îstîfade kirîye û komele jî, dibistana Kurdî jî, kovar û rojname jî gişt 

girtine.
3
 Lê mixabin ku em tarîxa girtina wê komelê jî nizanin.  

Komela sisîyan jî "Komela Xwendekarên Kurd Hevî" (Kürd Talebe Hêvî Cemiyeti) 

bûye. Ew komele di tarîxa 27/7/1912'an da li Stanbolê hatîye sazkirin.
4
 Sazkerên wê Qedrî Cemîl 

                                                             
1
 Zinar Silopî, Doza Kürdistan, r. 25 

2
 Prof. Tariq Zafer Tunaya, Partîyên Sîyasî li Tirkîye(Türkiye'de Siyasî Partiler), r. 430, Stanbol-1952 

3
  Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 23 

4 Jîn, jimare 24, r. 7 
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Paşa (Amed), Umer Cemîlpaşa (Amed), Fuad Temo (Wan), Cerrahzade Zekî (Amed) bûne; Dr. 

Şukrî Mihemed (Paxirmaden) jî alîkarîya wan kirîye.
5
 Endamên wê yên tewr naskirî ev bûne: 

Kemal Fewzî (Bedlîs), Memdûh Selîm (Wan), Ekrem Cemîlpaşa (Amed), Zîya Wehbî, 

Necmeddîn Huseyn (Kerkûk), Ezîz Baban (Silêmanî), Şefîq Erwasî (Wan), Hemzeye Muksî 

(Wan), Teyib Elî (Xarpêt), Evdilkerîm (Silêmanî), Salih (Amed), Evdilqadir (Amed), Asef 

Bedirxan (Botan), Mistefa Reşad( Amed), Dr. Mistefa Şewqî (Mehabad), Mîhrî (Sine), Dr. Fuad 

Berxo (Amed), Evdirehîm Rehmî (Hekarî). 

Sekretere Giştî yê "Hêvî"yê di despêkê da Umer Cemîlpaşa bûye Paşê Memdûh Selîm ji 

wî karî ra hatîye bijartin. 

Komela "Hêvî", li rexê xebata xwe ya sîyasî û civakî, di meydana çande û bêjeyê dajî 

gavnê xurt û berdar avêtine "Hêvî"yê, sala 1913'an kovara "Rojî Kurd" derxistîye Paşê ew 

kovarji alîyê hükümete ve hatîye girtin. Belam komele pasta neçûye, îcar jî kovara "Hetawî 

Kurd" derxistîye.  

Komela "Hêvî", du sal wek mêledeyeka hêvîyê ronayî daye; belam di despêka Şerê 

Cîhanî yê Pêşîn da kargêrên wê digel kargêr û berpirsyarên kovara "Hetawî Kurd" hatine girtin 

û hatine şandin bo cebheyê şer. Bi wî awayî komele fiilen fek bûye û bêtevger maye.
6
 

Piştê xilasîya şer, sala 1919'an "Hêvî" îcar di binê qontrola Komela Pêşketina 

Kurdistanê da, lê bi destê qadroyeka nû hatîye vejandin; bi belayokeka dirêj bernama xebata 

xwe îlan kirîye Ew belavok di kovara "Jîn" da derketîye.
7
 

Ji bilî van hersê komelên jorîn, di salên piştê Meşrûtîyetê da komeleka çan¬ deyî jî bi 

navê "Komela Kurd ji bo Belavkirina Zanîne"(Kürd Tamim-i Maarif Cemiyeti) hatîye 

sazkirin. Yek ji sazkerên wê komelê jî Xelîl Xiyalî bûye.
8
 Belam di heqê tarîxa sazkirina wê, 

xebata wê û girtinawê da em tiştek nizanin. 

Ev komelên ku li jor qala wan hat kirin, hemîjî komelên welatevîn u netewevîn bûne; 

hemî jî li ser bingehê fikra Kurdîtîyê hatine sazkirin û xebata xwe meşandine Amanca wan 

azadîya gele Kurd û rizgarîya Kurdistanê bûye Bi wî awayî em dikarin bejin ku, tovê xebata 

azadîxwazî û rizgarîxwazîya Kurd û Kurdistanê di sedsala XX. da bi xebata wan komelên 

welatevîn hatîye çandin. Her weha em dikarin bêjin ku xebat û têkoşîna wan, ji bo sazkirin û 

xebat û têkoşîna Komela Pêşketina Kurdistanê bûye bingeh. 

 

                                                             
5
  Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 28 

6
Eynê eser, r. 30, 34, 35, 37 

7
 Jîn, jimare 21, r. 12-15, jimare 22, r. 11-13 

8 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 24 
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KOMELA PEŞKETİNA KURDİSTANE
9
 

Nuha êdî em dikarin bên ser babetê Komela Pêşketina Kurdistanê û li sîyaseta wê, li 

bergehê wê yê sîyasî û di wê çarçovê da jî li bergehê sîyasî yê kovara "Jîn" binerin. Em dê di vî 

beşî da bixebitin ku hem rastî û serketinên komelê, hem jî şaşî û kêmayî û kurtbînîyên wê bînin 

ber çavan. Em bawer dikin ku gelek ders û tecrübe ji wan rastî û serketinan jî, ji wan şaşî û 

kêmayîyan jî tên derxistin. 

Tarîxa sazkirina Komela Pêşketina Kurdistanê, gelek mixabin ku ne kifş e Profesore Tirk 

Tariq Zafer Tunaya dibêje ku ew komele sala 1919'an li dora meha Gulanê hatîye sazkirin.
10

 Lê 

ev tarix ne rast e Komele çend meh berî meha Gulanê sazkirî bûye û di xebatê da bûye Ev rastî, 

ji ragîhanek jî tê zanîn. Ew ragîhan, li ser sazkirina "Komela Kurd jibo Belavkirina Zanînê û 

Weşanan"(Kürd Tamim-i Maarif ve Neşriyat Cemiyeti) bûye û di tarîxa 2/1/1919'an da di kovara 

"Jîn" da derketîye.  

Di ragîhanê da weha hatîye gotin:
11

 

"Jibo ku li ser ziman û dîrok û coğrafya û abûrî û sosyolojîya Kurd lêgerîn bên kirin, 

pirtûk bên weşandin, û jibo ku di nava Kurdan da zanînên hevdem bên belavkirin, dê komeleyek 

bi navê "Komela Kurd ji bo belavkirina Zanînê û Wêşanan" bê sazkirin. Hazirîya di vî babetî 

da temam bûye Ji bo ku muamela tesdîqê ji hukumeta qedirbilind ra bê pêşkêşkirin, divê ku 

qomîta kargêr bê bijartin. Ji bo vê yekê, daxwaz ev e ku kesên pêwend, roja 10'ê Kanuna Paşîn 

roja înê piştê nîvroyê saet di 2'an da, werin Komela Kurdistanê (Kurdistan Cemiyeti) ya ku li 

kuça pey Dîwana Hesaban (Divan-ı Muhasebat) di koşka Behçet Paşa da ye".
12

  

Çawa ku ji vê ragîhanê jî tê zanîn, Komela Pêşketina Kurdistanê di despêka Kanuna 

Paşîn a 1919'an da sazkirî û naskirî bûye, cîyê wê jî hebûye û kifşkirî bûye.  

Zinnar Silopî jî di pirtûka xwe "Doza Kürdistan" da ragîhandîye ku Komela Pêşketina 

Kurdistanê piştê îmzakirina peymana agirbirrînê di navbera dewleta Osmanî û dewletên hevgirtî 

da hatîye sazkirin.
13

 

Ji alîyekî dîve jî şerkar û nivîskarê Kurd Dr. Nûrî Dêrsimî, di pirtûka xwe "Di Dîroka 

Kurdistanê da Dersim" (Kürdistan Tarihinde Dersim) da nivîsîye ku, piştê îmzakirina peymana 

agirbirrînê ew çûye Stanbolê û bûye endamê Komela Pêşketina Kurdistanê, di oxira doza 

neteweyî da dest bi xebatê kirîye
14

 

                                                             
9 Me peyvika "pêşketin" di beranberê peyvika "tealî" da bi kar anî 
10  Prof. Tariq Zafer Tunaya, Partîyên Sîyasî li Tirkîye(Türkiye'de Siyasî Partiler), 
r. 429 
11

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
12

 Jîn, jimare 7, r. 16 
13

 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 52 
14 Dr. Nûrî Dêrsimî, Di Dîroka Kurdistanê da Dersim(Kürdistan Tarihinde Dersim), r. 120, çapxana Anî, Heleb-1952 
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Belam Zinnar Silopî jî, Dr. Dêrsimî jî sazkirina komelê bi meh û roj nenivisîne. 

Em dizanin ku peymana agirbirrînê di navbera dewleta Osmanî û dewletên hevgirtî da, di 

tarîxa 30/10/1918'an da hatîye îmzakirin. Li gora ku komele piştê wê tarîxê hatîye sazkirin û berî 

tarîxa ragîhana jorîn sazkirî bûye, em bi hêsanî dikarin bejin ku Komela Pêşketina Kurdistanê di 

meha ll'an, yan jî ya 12'an a 1918'an da hatîye sazkirin.  

Sazkerên komelê Xelîl Xiyalî, berpirsyarê "Jîn"ê Hemzeye Muksî û Bedîuzzeman Mela 

Seîdê Kurdî bûne. Paşê,piranîya xwenda û zanayên Kurdan ên li Stanbolê bûne endamên wê; bi 

wî awayî komele di demeka kurt da xurt bûye. Di kongre da Civata Kargêrîya Komelê weha 

pêkhatîye:
15

 

Serek:  Seyid Evdilqadir (Şemdînan) 

Alîkarê Serek ê Pêşîn: Emîn Alî Bedirxan(Botan) 

Alîkarê Serekê Diduyan: Fuad Paşa(Silêmanî) 

Sekretere Giştî:  Hemdî Paşa 

Muhasib: Seyid Evdila(kurê Seyid Evdilqadir) 

Endam: Mîralay Xelîl Beg (Dêrsim) 

Endam: Mîralay M. Elî Bedirxan (Botan) 

Endam: M. Emîn Beg (Silêmanî) 

Endam: Xoce Elî Efendî 

Endam: Şefîq Erwasî (Wan) 

Endam:  Prof. Şukrî Baban (Silêmanî) 

Endam:  Fethullah Efendî 

Endam: Dr. Şukrî Mihemed (Paxirmaden) 

 

Her weha, gelek Kurden navdar û naskirî jî endamên komelê bûne, bi awayekî aktîf tê da 

xebitîne. Endamên tewr naskirî û xebatkar ev bûne:
16

  

Dr. Fuad Berxo (Amed), Kemal Fewzî (Bedlîs), Necmeddîn Huseyn (Kerkûk), Kamran 

Alî Bedirxan (Botan), Serekê Karkerên Kurd Reşîd Axa, Qazîzade Mistefa Şewqî (Mehabad), 

Mihemed Mîhrî (Sine), Emîn Feyzî (Silêmanî), Memdûh Selîm (Wan), Evdilwahid Berzencî 

(Silêmanî), Dr. Hamid Şakir, Law Reşîd, Yamulkîzade Evdilezîz (Silêmanî), Evdirehîm Rehmî 

(Hekarî). 

Merkeza komelê li Stanbolê bûye. Li Amedê, Bedlîsê, Xarpêtê û Dêrsimê jî şaxên wê 

hatine vekirin. 

 

 

                                                             
15

 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 52-54 
16

 Prof. Tariq Zafer Tunaya, Partîyên Sîyasî li Tirkîye (Türkiye de Siyası Partiler), 
r. 430 
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SÎYASETA KOMELA PEŞKETİNA KURDİSTANE 

Çawa ku me li jor jî got, îdeolojîya xwenda û zana û xwendekarên kurd li ser bingehê 

netewevînî û welatevînîyê, bi peyveka dî li ser bingehê Kurdîtîyê hatibû sazkirin. Sîyaseta 

Komela Pêşketina Kurdistanê jî di çarçova wê îdeolojîyê da şekl û qalibê xwe standîye û bergehê 

xwe bijartîye Amanca wê siyasete azadîya neteweyê kurd û rizgarîya axa Kurdistanê bûye.  

Gelek mixabin ku bername û nîzamnama komelê negîhaye dema me û deste me, wek 

gelek belge û wesîqeyên xebeta kurdevînên wê dewrê ew jî hatine tunekirin, hin ji wan jî di 

arşîvên dewleta Tirkîyê da veşartî mane. Belam di kovara "Jîn" da, di pirtûka Zinnar Silopî 

"Doza Kürdistan" da û di pirtûka Dr. Nûrî Dêrsimî "Di Diroka Kurdistana da Dersim" (Kürdistan 

Tarihinde Dersim) da, di heqê sîyaseta komelê da hin haydarîyên giring hene. Mirov dikare wan 

haydarîyan bîne ber hev û ji wan dûwayîkna derxe û li gora wan dûwayîkan jî li ser sîyaseta 

komelê û rîya wê ya sîyasî biaxife. 

Bi awayekî giştî sîyaseta zana û xwenda û xwendekarên Kurd, bi taybetî jî sîyaseta 

Komela Pêşketina Kurdistanê, li gora dostanî û piştgirî û hêvîdarîya ji welatên Ewrupayê hatîye 

meşandin. Di heqê azadî û rizgarîya Kurdistanê da pişta xwe bi Prensîpên Wîlson û bi 

Konferansa Parîsê girêdane; ew prensîp û konferans ji tevgera wan ra adeta bûne bingehekî 

sîyasî û nuqta rabûnê. Ji bo ku bikarin wan prensîpan li Kurdistanajî bidin pêkanîn, ji alîyek ve 

hêvîya alîkarîyê ji dewletên Ewrupayê, xasma ji Inglistanê kirine; ji alîyekî dî ve jî hema-hema 

temamê xebeta xwe di meydanên sîyasî û dîplomasî da li Stanbolê gurr kirine; lê belê xurtkirin û 

firekirina vêkxistinê di nava gele Kurd da û pêkanîna hêzeka sîyasî û eskerî li Kurdistanê yekcar 

îhmal kirine.  

Vêkxistineka ku ji bo rizgarîya neteweyê xwe û welatê xwe bixebite, bê guman jê ra 

xebata sîyasî û dîplomasî pêwîst e. Lê belê ji xebata sîyasî û dîplomasî pêwîstir û giringtir, 

pêkanîna hêzeka eskerîye li ser axa wî welatî û di nava kîtleyên wî neteweyî da. Di azadî û 

rizgarîya netewe û welatan da ew hêz dibe bingeh, xebata sîyasî û dîplomasî jî dibe rûyê wî 

bingehî yê derîn. Eger bingehekî weha neyê avakirin, xebata sîyasî û dîplomasî çi qas rast û xweş 

bê meşandin jî, dibe ku bi guhartina merc û rewşan bipelişe û negîje amanca dûwayîn. Xebata 

sîyasî jî dîsa divê ku di nava kîtleyên wî gelî da bê kirin. Eger xebata eskerî û pêkanîna hêzeka 

eskerî li ser axa wî welatî bê îhmalkirin, tene xebata sîyasî û dîplomasî li derê welêt bê 

meşandin, hingê şansê têkçûnê ji şansê serketinê gelek zêdetir dibe. 

Gelek mixabin ku xebata Komela Pêşketina Kurdistanê ya sîyasî û dîplomasî, ji ber ku ne 

sipartîyê bingehekî eskerî bûye û ji ber ku bi hêzên çekdar ên gele Kurd nehatîye payin û 

parastin, her weha ji ber ku ne li Kurdistanê, lê li derê welêt, li Stanbolê hatîye meşandin, di 

demeka kurt da hilweşîyaye û negîhaye amanca xwe.  

Ka em li bûyeran û li meşa bûyeran binerin: 
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PESNÊ PRENSÎPÊN WILSON 

Di jimareya pêşîn da nivîsarek bi îmza "Kurdek" û bi sernivîsara "Kurd ne di xewê dane" 

derketîye. Di wê nivîsarê da li ser prensîpên Wîlson weha hatîye gotin:
17

 

"Hozan û bîrbirê Emrîkayê yê xwedîyê dîtina kûr û bilind Emerson, 10 15 sal berê, 

nivîsareka ku li ser şer nivîsîbû weha dûwayî lê anîbû: 'Ey Emrîkaya Xwedê û miroviyê! Li 

cîhanê dê şer bibe fermanrewa, yan aştî? E ku biryara vê yekê bide tu yî, tene tu yî'. 

Zeman,wezîfa eşkerakirin û tetmînkirina vê daxwaza xwedayî ya Emrîkaya xwedayî, da Wîlsonê 

Emrîkî. Ganê Washingtonê azad û bilind, dile Long Fellon ê evîndar û hessas, di zanîn û 

pêkanîna Wîlson da jîyaneka teze û germ dijî".
18

  

Kamran Alî Bedirxan, di nivîsara xwe ya bi sernivîsara "Ji bo Kurdistana" (Kürdistan 

İçin) da weha gotîye:
19

  

"Di her çarde mercên Wîlson da tê ragîhandin ku, bingehê kargêrîya her neteweyek xwe 

bixwe, êdî dê li cîhanê danişe; her weha tê eşkerakirin ku, mirovî êdî dê ji bo amancên sîyasî 

nebe leystok. Aha ev, pêşnîyazeka wisa ji dil e ku, layiqê mîsyonerîya mirovîyê û fezîletê ye".
20

  

Em di nivîsara Evdirehîm Rehmî ya bi sernivîsara "Halê me yê hazir" da jî van rêzên 

jêrîn dixwînin:  

"Belê, em Kurd heta nuha me his nekir ji ber destê hukumeta Tirkan derkevin, yanî ji 

menzûma Osmanîyan derkevin. Nuha em temaşe dikin, Wîlson di'bêjit 'çi Tirk nebit nadine 

Osmanîyan'. Hal ew e ku cîyê me dibêjinê Kürdistan; xeyrê du-sê memûran, ew jî ji ber 

memûrîyetê hatine cî bûne, bilî ji wana çu Tirk çu nînin. Wekî Tirk çunînin, ma Ermenî, 

mixeyn? Hindî Ermenî ne, mîqdarê sedan pêncê me nînin. Mixeyn jî sedan du bi zor teşkil diket. 

Paşê hingê, ji xeyrê Kurdan çu millete dî çu nînin. Wekî we ye, Kürdistan heqê Kurdan e, ji 

xeyrê Kurdan heqê kesê nine.
21

 

Dîsa Kamran Alî Bedirxan, di nivîsara xwe ya bi sernivîsara "Kürdistan û Kurd" 

(Kürdistan ve Kürdler) da weha nivîsîye:
22

  

Cereyanên sîyasî yên nuhayîn çi dibin bila bibin û bergehekî çawa digirin bila bigirin; 

tiştê hemin ev e ku, xweşdivîyê miroviyê, serekê bilind ê hukumeta Dewletên Emrîkaya Yekbûyî 

cenabê Wîlson ê ku ji kursîya zanîngeha bilind derbasê sandalya serekîyê bûye, ew rastîya balkêş 

a adil û bilind a ku ji fikra wî derketîye û dewletên Ewrupayê jî bingehên wê rastîyê yên 

                                                             
17 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
18 Jîn, jimare 1, r. 6 
19

 Li jêrenota 3'yan binerin 
20

 Jîn, jimare 3, r. 5 
21

 Jîn, jimare 6, r. 14 15 
22 Li jêrenota 3'yan binerin 
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heqnaskî û edaletnaskî qebûl kirine, ew rastîya adil û bilind dê bi ser hemî fikaran û hemî meylên 

neheqîyê keve".
23

  

İhsan Nûrî, ku paşê bûye pêşewayê Bizava Agirîyê, di nivîsara xwe ya bi sernivîsara 

"Prensîpên Wîlson û Kurd" (Wîlson Prensîpleri ve Kürdler) da weha gotîye:
24

  

"Ew gotara mirovevînkî ya Serekkomarê Emrîkayê cenabê Wîlson ê ku mirovîyê dixûne 

pêşberê edalet û heqîya dadgeha wijdanê, ew gotar, ji bo birînên netewe û gelên heqxwarî û 

mezlûm ên ku bi salan e di binê derba neheqî û zordestîyê da dinalin, ji bo birînên wan ên ku tim 

xwînî ne û tim diçizin, wek pêçana ku dibe despêka şîfayê, tesîr kir".
25

 

Ji bil van nivîsarên jorîn, di tarîxa 11/7/1919'an da, heyetek ji Komela Pêşketina 

Kurdistanê bi navê "Demoqratên Kurdan" çûye dîtina Qomîsyona Lêgerînê ya Emrîkayê ku li 

Stanbolê bûye. Heyetê, doza Kurdistanê bi qomîsyonê daye zanîn. Ew heyet ji Necmeddîn 

Huseyn, Abûqat Ezîz û berpirsyarê kovara "Jîn" Memdûh Selîm pêkhatîye Heyete ji qomîsyonê 

ra gotîye ku:
26

  

"Cîyên ku Kurd di wan da piranî ne, di wan cîyan da tenê heqê neteweyî yê Kurdan dibe 

babetê peyvê Piranîya Kurdan li wan cîyan berdewam e. Heqê ku Kurd dixwazin ne tene li gora 

daxwazên wan e, lê her weha li gora Prensîpên Wîlson e jî".
27

 

HÊVÎ Û TEWQE Jİ ÎNGLİSTANE 

Komela Pêşketina Kurdistanê ji alîyek ve weha pişta xwe bi prensîpên Wîlson girêdaye; 

ji alîyek ve jî ji bo pêkanîna wan prensîpan li Kurdistanê, hêvî û tewqe ji Înglistanê kirîye. Ji ber 

ku Inglistan wê demê dewleteka xurt bûye û di şer da zora dewleta Osmanî birîye, her weha 

parçek ji Kurdistana jî digel îraqê dagir kirîye, welatevînên Kurd hêvîya alîkarîyê jê kirine û 

xiyala ku bi alîkarîya wê Kurdistanê rizgar bikin di dilê xwe da danîne. Ew xiyal û ew hêvî, di 

sohbeteka komelê da hatîye eşkerakirin û daxwazkirin. Ew sohbet û ew daxwaz di kovara "Jîn" 

da jî derketîye. Memdûh Selîm, di nivîsara xwe ya bi sernivîsara "Sohbetek di Qulûba Kurdan 

da" (Kürd Kulübünde Bir Musahabe) da qala wê sohbete kirîye û daye zanîn ku di Hezîrana 

1919'an da li xanîyê Komela Pêşketina Kurdistanê civîneka mezin pêkhatîye, gelek zana û 

xwenda û xwendekarên Kurd di wê civînê da beşdar bûne, berpirsyarekî komelê di civînê da li 

ser xebat û daxwazên komelê peyivîye, tiştên ku heta wê demê di meydana sîyasî, civakî û 

dîplomasî da hatine kirin, dane zanîn. 

Li gora haydarîyên ku wî berpirsyarî dane, Komela Pêşketina Kurdistanê, standina heqên 

Kurdan ên neteweyî li gora Prensîpên Wîlson xistîye bernama xwe û di heqê daxwaza gelê Kurd 

                                                             
23 Jîn, jimare 9, r. 6 
24

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
25

 Jîn, jimare 15, r. 3 4 
26

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
27 Jîn, jimare 23, r. 1 
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da haydarîyên pêwîst digel xerîta Kurdistanê dane temsîlkarên her çar dewletên mezin li 

Stanbolê. Ew her çar dewlet Emrîka, Fransa, Înglistan û Italya bûne.  

Memdûh Selîm, piştê ku dûr û dirêj qala peyv û haydarîyên berpirsyarê komele kirîye, di 

dûwayîya nivîsara xwe da weha gotîye:
28

 

"Bi dîtina me, di wê civînê da, ku ji bîrewertirîn û zanatirîn û ciwanên Kurd ên li 

Stanbolê pêkhatibû, tiştê tewr giring û balkêş, ew rewşa psîkolojîk bû ku pêgirtina koma îslamê û 

ewletîya kûr û jidil a bi Inglistanê dinumand. Amanc û awayê çûyina ber bi amancê, ji alîyê 

civata giştî ve hat qebûlkirin û dewama di wê rê da, ku ew rê jî tercumanê daxwaz û îhtîyaca 

hemî Kurdan e, hat xwestin. Her weha, bi yekîtîya dengan hat xwestin û daxwazkirin ku, di heqê 

sazkirina Kurdistanê da û di heqê gîhana amanca pêşketina Kurdistana da, piştgirîya dewleta 

Înglistanê ya gewre bê qazanckirin. Kesên ku ji wê civînê derketin, bi awayekî giştî bawer 

kiribûn ku, tu kargêrîyeka ku ji ruhê Kurd newelide dê 1i Kurdistanê nikaribe cî bigire, tenê 

daxwazaKurd dê bibe fermanrewayê qedera Kurd, Kurd dê bijî û serbilind bibe".
29

 

DAXWAZA ERMENÎYAN Lİ SER KURDİSTANE 

Wê demê fikra sazkirina dewleteka Ermenîyan li ser axa Kurdistanê gelek hatibû 

belavkirin û bûbû şoleka rojîn. Daxwaza Ermenîyan di heqê wê şolê da gîhabû Emrîkayê û 

dewletên Ewrupayê jî. Wan jî piştgirîya wê daxwazê dikir. Tabîî welatevîn û netewevînên Kurd 

bi dijwarî li dijê wê daxwazê rawestane.  

Piştê sazkirina Komela Pêşketina Kurdistanê, heyeteka Kurd ji Seyid Evdilqadir, Emîn 

Alî Bedirxan, Bedîuzzeman Mela Seîdê Kurdî û Dr. Şukrî Mihemed pêkhatî, çûye nik qomsêrê 

Emrîkayê li Stanbolê, doza rizgarîxwazîya Kurdistanê pê ra peyivîye û li ser xerîtê jî sînorên 

Kurdistanê ravayê wî daye. Qomsêr ji wan ra gotîye ku: "Biryar hatîye dayin ku li ser piranîya 

vê hêlê dewleta Ermenîyan bê sazkirin". Li ser wê peyvê, Bedîuzzeman Mela Seîdê Kurdî weha 

bersîv daye:
30

 

"Eğer Kürdistan li qeraxê deryayê buya, belkî we bikarîya bi gemîyên xwe yên şer ev 

biryara xwe bi cî banîya. Lê belê gemîyên we yên şer nikarin derkevin çîyayên Kurdistanê, ev 

biryara we jî nayê pêkanîn".
31

  

Di kovara "Jîn" da jî li ser sola sazkirina dewleta Ermenîyan di Kurdistanê da, gelek 

hatîye nivîsîn û li dijê wê daxwazê bi dijwarî hatîye rawestan. Mesela, zanayê Kurd Kamran Alî 

Bedirxan, di nivîsara xwe ya bi sernivîsara "Kurdistan û Kurd" (Kürdistan ve Kürdler) da li ser 

wê şolê weha gotîye:
32

 

                                                             
28 Li jêrenota 3'yan binerin 
29

 Jîn, jimare 21, r. 7 
30

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
31

 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 54 
32 Li jêrenota 3'yan binerin 
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"Ermenî, ew hukumeta ku dixwazin saz bikin, ji  bo ku bikarin fermanrewayiya wê û 

îtaeta Kurdan ji wê ra pêkbînin, ji hêza pêwîst bi temamî bêpar in. Kurd li her derê piranîya qet'î 

pêktînin. Ne tenê îstatîstîkên Tirkan, lê herweha hemî gerokên Ewrupayê, gerokên cografyazan û 

qonsolosên bîyanî yên ku pêwendîyên wan digel şolên abûrî hene, ew hemî vê rastîyê qebûl 

dikin".
33

  

Îhsan Nûrî jî di nivîsara xwe ya bi sernivîsara "Prensîpên Wîlson û Kurd" (Wilson 

Prensipleri ve Kürdler) da li ser wê şolê bi giringî sekinîye; ji ber kıı dewletên Ewrupayê 

piştgirîya daxwaza Ermenîyan kirine jî Konferensa Parîsê şibandîye "dadgeha şer a eskerî" û 

weha nivîsîye:
34

  

"Ji belavkirinên rojnaman ên peya-pey tê hiskirin ku, yek ji biryarên dadgeha şer a eskerî 

ya dewletên hevgirtî ya ku li Parîsê civîyaye belkî ev be ku, Kurdistana me ya xweşdivî -qey ji 

ber ku Kurd Musulman in- têxin bine ferman û fermanrewayîya Ermenîyan; ew Kurdistan, ku 

piranîya nüfûsa wê Musulman e, ji Kurd ra mîras maye, milkê Kurd ê qanûnî ye û her mistek ji 

axa wê bi xwîna bapîran leylan dide". 

Îhsan Nûrî daye zanîn ku gele Kurd wê neheqîyê qebûl nake, mirinê bi ser qebûlkirina wê 

neheqîyê ra digire .Paşê jî balkêşîyeka dijwar daye Ermenîyan û weha gotîye: 

"Ez bi navê mefayên hatî yên herdu milletên cîran vê yekê pêwîst dibînim ku, hevwelatên 

me yên Ermenî, ku awayê mêrxasî û mêranîya Kurdan ji nêzîk ve dîtine, divê ku di leystikeka 

weha talûke da zêde timayî nekin".
35

  

Kovara "Jîn", bi belavkirina nivîsarên weha jî qîma xwe nanîye; ji bo ku îspat bike ku 

nüfûsa Kurdan li Kurdistanê ji ya Ermenîyan zêdetir e îstatîstîkna jî belav kirine. Di wan 

îstatîstîkan da wîlayeta Wanê wek numûneyek hatîyê girtin, nüfûsa kurd û ermenîyan digel 

jimareyên malbatên wan hatîye nivîsîn û cudayîya navbera wan hatîye derxistin. Di wan 

îstatîstîkan da her weha, nufûsa eşîrên Kurd ên li wîlayetaWanê û hêwirgehên wan jî di lîsteyek 

da hatine nivîsîn.
36

 

KONFERANSA PARISE U ŞERİF PAŞA 

Yek ji nuqtên ku Komela Pêşketina Kurdistanê hêvîya xwe pê ve girêdabû jî Konferensa 

Parîsê bû. Ew konferans piştê Şerê Cîhanî yê Pêşîn, ji bo pêkanîna aştîyê di navbera dewleta 

Osmanî ya zorbirî û dewletên hevgirtî yên zorbir da hatibû girêdan.  

Komela Pêşketina Kurdistanê, ji bo ku heqê gelê Kurd di wê konferansê da bi hemî 

dewletên beşdar bide qebûlkirin, ji alîyê sîyasî û dîplomasî ve xebateka gurr kirîye.  

                                                             
33

 Jîn, jimare 9, r. 7 
34

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
35

 Jîn, jimare 15, r. 4 
36 Jîn, jimare 15, r. 8-10 
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Komelê, di heqê daxwaza gelê Kurd da û her weha di heqê coğrafya, etnografya, tarîx û 

abûrîya Kurdistanê da memorandumeka dirêj daye temsîlkarên her çar dewletên mezin li 

Stanbolê. Ew her çar dewlet Emrîka, Fransa, Inglistan û italya bûne temsîlkarên wan dewletan 

ew memorandum bi dilxweşî û kêfxweşî qebûl kirine. 

Komelê di eynê demê da, Şerîf Paşa wek temsîlkarekî Kurdistanê tayîn kiriye û wezîfa 

temsîlkirina Kurdan li nik Konferensa Parîsê daye wî. Tayînkirina Şerîf Paşa ji bo temsîlkirina 

gelê Kurd, bûyereka giring hatîye dîtin, wêneya wî li ser qabê kovara "Jîn" ê jimareya 25'an 

hatîye çapkirin. Her weha hozan û nivîskar Evdirehîm Rehmî, helbestek bi navê "Ji bo Şerif 

Paşa" nivîsîye. Ew helbest ev e: 

"Dîsa ji şecaeta te ey xan  

derîyek vebû ji bo me Kurdan 

 

Edî bes e ev cefa û zîllet  

bê îlm û fezil bimîne millet 

 

Ev esre bilindîyê dixwazit  

Heta we ku jîn çi ye, binasit 

 

Fexrê dikin em bi te, tu Kurd î  

Elheq ku tu mêr î, hem tu merd î 

 

Pişta te ye cümle Kurd, Kurmanc  

Lewra ku te heq kirîye armanc 

 

Kurmanc heqîqetaşîna ne  

Lewra ku di wê rîyê da fîda ne".
37

 

 

Di wê demê da komeleka kurdan jî li Misrê hebûye. Navê wê komelê "Komela 

Xweserîya Kurdistanê" bûye, sazkerê wê jî Sureya Bedirxan bûye.
38

 

 

Wê komelê jî di binê serekîya Arif  Paşa da heyetek şandîye Parîsê. Komela Pêşketina 

Kurdistanê bi Komela Xweserîya Kurdistanê ra dayin-standın kirîye, ew heyet jî digel Arif Paşa 

ketîye binê serekîya Şerîf Paşa. Her weha, hukumeta kurd a ku li Kurdistana Jêrîn di binê 

serekîya Şêx Mehmûdê Berzencî da hatibû sazkirin, wê jî heyeteka dî şandîye Parîsê. Ew heyet jı 

digel Şerîf Paşa bi tevayî xebitîye û komele ji wê yekê hatîye haydarkırın; Komele, piştê 

memoranduma jî dayin-standinên xwe bi temsîlkarên dewletên Ewrupayê ra domandine
39

  

                                                             
37

 Jîn, jimare 21, r. 1516 
38

 S. A. Şivan, metnê teksîrkirî yê li ser doza Kurdistanê, r. 44, Kurdistana Jêrîn-1970 
39 Jîn, jimare 21, r. 2 
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Eğer mirov bi însaf bipeyive, ew gavên ku komelê avêtine, gaven xurt u girîng bûne. Ew 

gav, bi biryara Konferansa Parîsê ya ku bi navê "Peymana Sevrê" hatîye naskirin, berdar jî bûne. 

 

PEYMANA SEVRÊ 

 

Şerîf Paşa, dema domkirina Konferensa Parîsê, ji alîyek ve bi temsîlkaren dewletên 

Ewrupî ra peyivîye û doza gele kurd bi wan daye zanîn, di heqe doza gele kurd da ew serwext 

kirine; ji alîyekî dîve jî bitemsîlkarê Ermenîyan Nobar Paşa ra peyivîye û sazkirina dewleteka 

xweser ji bo gelê Kurd bi wî jî daye qebûlkirin û her duyan di heqê sazkirina dewleta Kurdistanê 

ya xweser da beyanek a tevayî îmza kirîye û daye konferansa. Bi wî awayî, ew xebata Şerîf Paşa 

ya dîplomasî jî berdar bûye.  

 

Di dûwayîya konferansê da, di tarîxa 10/8/1920'î da li dere Parisê di koşka Sêvres da 

"Peymana Sevrê" hatîye îmzakirin. Li gora wê peymanê, ji çemê Ferat heta sînorê Ermenistanê û 

Îranê Kurdistan hatîye naskirin û heqê kıfşkirina pêşedema xwe bi xwe ji neteweyê kurd ra 

hatîye qebûlkirin. Herweha hatîye qebûlkirin ku, eğer gele Kurd bixwaze dikare li ser axa xwe 

dewleta xwe ya xweser jî saz bike.
40

 

 

Bi wê peymanê, di dîroka Kurdistana da cara pêşîn heqe gele Kurd di meydana navber 

neteweyî da hatîye naskirin û hem dewleta Osmanî, hem jî dewletên Ewrupî ji bo naskirina heqê 

gelê Kurd îmza dane. Ji ber wê yeke, Peymana Sevrê di tarîxa neteweyê Kurd da belge û 

wesîqeyeka pirr girîng e, welew ew wesîqe di arşîvên dewletên îmzakirox da mabe jî û nehatibe 

pêkanîn jî. Qet guman tune ku Peymana Sevrê li Kurdistanê di nava kîtleyen gele Kurd da şayî û 

kêfxeşîyeka bêsînor afirandîye. Dr. Nûrî Dêrsimî di v îbabetî da weha nivîsîye:
41

  

"Ew proja ku dewletên hevgirtî di heqê sazkirina Kurdıstaneka xweser da li Sevrê amade 

kiribûn, di nava tebeqên gelê Kurd ên fire d aşayî û heyecaneka kûr afirandibû û ew neteweyê ku 

ji sedsalan vir da di binê nîrê biyaniyan da dinalîyan, rakiribû ser lingan".
42

 

 

KARGÊRÎYA TEVGERA RİZGARIYE Jİ DERÊ KURDİSTANE 

 

Zana û bîrbir û hozanê Kurd ê gewre Melayê Cizîrî, di helbesteka xwe da weha gotîye: 

 

"Tali' ku bêt û furset, mühlet li nik heram e  

Min umrê Nûh-i nîne, saqî were, bilez xweş".
43

 

 

                                                             
40 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 56 
41

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
42

 Dr. Nûrî Dêrsimî, Di Dîroka Kurdistanê da Dersim (Kürdistan Tarihinde Der¬ 
sim), r. 171 
43 Melayê Cizîrî, Dîwan, r. 32, çapxana Ewqafê Islamîye, Stanbol-1338(1922) 
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Belê, tali' û fersend kêm caran bi destê mirov ra tê. Dema ku bi destê mirov da bê jî, divê 

ku mirov çavvekirî be û jê îstîfade bike Yan na, ew fersend wek teyrek ji destê mirov difire û 

diçe hey diçe. Xasma di şolên neteweyî da, di tevgerên rizgarîxwazîya neteweyan da ew fersend 

wek şûr e; dema ku ew şûr dikeve destê mirov, ger mirov ji heqê wî dernekeve, nikaribe û 

nizanibe wî bişixulîne, hingê ew şûr ji destê mirov dişemite û diçe dikeve destê dijmin, îcar 

dijmin wî li dijê mirov dişixulîne Lê belê, ji bo ku ji wê fersendê îstîfade bê kirin, bi peyveka dî 

ji bo ku ew şûr bê şixulandin, ew qadroya ku li serê tevgera rizgarîxwazîyê ye divê ku bikare 

rûmeta wê fersendê bipîve û biwezinîne, divê ku bikare pêşîya xwe bibîne, divê ku bikare li gora 

daxwazên wê fersendê tevgere, tedbîr bistîne. Yan na, ew fersend winda dibe, windabûna wê jî 

dibe semedê têkçûna tevgera neteweyî. 

 

* 

 

Di tevgera Komela Pêşketina Kurdistanê da em dibînin ku ji wê fersenda lêhatî û ji wê 

keysa zêrîn a ku bi şikestina dewleta Osmanî di şer da derketibû, îstîfade nehatîye kirin; ew keys 

û fersenda zêrîn ji destê gelê Kurd firîyaye û çûye ketîye destê dijminê gelê Kurd. Dijmin jî jîr û 

zana bûye, xweş ji wê fersendê mefadar bûye û ew li dijê gelê kurd heta paşîyê bi kar anîye.  

Çawa ku li jor jî me got, bi giştî netewevîn û welatevînên Kurd, bi taybetî jî kargêr û 

endamên Komela Pêşketina Kurdistanê, xwedîyê mîrasa Xanîyê gewre bûn; ew mîras jî fikra 

welatevînî û netewevînîyê, bîr-bawerîya Kurdîtîyê bû. Belam Xanî, ne ku tenê fikra Kurdîtîyê û 

bîr-bawerîya welatevînîyê anîye meydanê, lê her weha awa û şîweyê rizgarîyê jî numandîye û 

weha gotîye: 

 

"Bê ceng û cîdal û bê tehewwur  

qet vê şixulê mekin tesewwur 

 

Ev ma'reke nabitin bi dîwan  

Em mane û subhê sehnê meydan".
44

 

 

Lê belê netewevîn û welatevînên Kurd, ji mîrasa Xanî tenê beşê welatevîn û 

netewevînîyê wergirtine, belam beşê awa û şîwe, yanî beşê ceng û cîdale wernegirtine, yan jî ew 

beş îhmal kirine û bi ser guhê xwe ra avêtine; giringîya xebat û têkoşîna xwe tenê dane dîwanan, 

bala xwe nedane giringîya xebata meydanan; di şola sîyasî û dîplomasî da xebateka gurr û çê 

kirine, belam liser axa Kurdistanê û di nava kîtleyên gelê Kurd da hêzeka eskerî, hêzeka çekdar 

pêknanîne ku wê hêzê bikarîya xebata sîyasî û dîplomasî û berên wê xebatê bi çekên xwe, bi 

çeken gele Kurd biparasta.  

Ji ber vê yeke ye ku em dibêjin ku wan, mîrasa Xanîyê nemir kêm wergirtîye. 

Divê ku em xebata wan jibo doza Kurd û Kurdistanê bi rêzdarî teqdîr bikin; her weha, 

divê ku em bi însaf qebûl bikin ku wan di rîya xebata sîyasî û dîplomasî da gavnê xurt, hêja û 

                                                             
44 Ehmedê Xanî, Mem û Zîn, r. 354. 
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berdar avêtine, berê wê xebata xwe jî bi Peymana Sevrê çinîne Lê belê, divê ku em vê rastîyê jî 

qebûl bikin ku ew safbûne, dilpak bûne, kurtbîn bûne, ne dûrbîn bûne. Nedîtine ku li cîhanê, li 

Rojhilata Navîn û bi taybetî li Kurdistanê çi bûyer dikin biqewimin, çi dekû dolab li meydanan 

tên amadekirin, li ser rîya gele Kurd çi faq û davik tên vegirtin. Ku em vê rastîyê qebûl bikin, 

binivîsin û li gora vê rastîyê rexne li wan bidin, bi peyveka dî ku em xebata wan ji hemî alîyan 

ve bihêjînin, ev nabe neheqî li wan û li wê têkoşîna wan a qedirbilind. Na, ev ne neheqî ye li 

wan; ev, ji bo xebat û têkoşîna gelê me yê beşxwarî pêwîst e Eğer em vê rastîyê nebêjin û 

nehêjînin, li ser'ê nenivîsin û nepeyivin, dibe ku welatevîn û netewevînên kurd vê rastîyê nebînin 

û ji wê ders û tecrüben pêwîst dernexin. 

 

Wan wisa bawer kirîye ku bi xilasîya Şerê Cîhanî yê Pêşîn û bi qebûlkirina heqê Kurd di 

Konferensa Parîsê da, bi rastî jî heqû edalet dê li cîhanê bibe hakim û gelê Kurd, wek mûya ku 

mirov ji nava mast dikişîne, dê heqê xwe ji lepê dijminê xwe derxe. Em dikarin di vî babetî da du 

numune ji koyara "Jîn" binumînin. Yek ji wan numûneyan nivîsareka Evdirehîm Rehmî ye ku bi 

sernivîsara "Şerê Topan Xilas Bû, îro Şerê Qeleman e" derketîye. Wî, di wê nivîsara xwe da 

weha gotîye:  

 

"Her kes mecbur e muhafeza heqê xwe biket. Eğer neket heqê jînê çunîne, bêheqe Hifza 

heqî bi du usûlan dibit. Yan dê bi qeweta destan, yanî bi wasîta tifing,top, bomba, tebancan bit; 

yan jî bi wasîta îlmê huqûqê, bi tarîxê dibit."  

 

Nivîskar paşê gotîye hu her kes têgîhîşt ku bi şerê top û tifingan heq nayê standin, her 

kesî zanî ku heq bi wasîta qelemêtê standin, û weha domandîye:  

 

"Da'wa top, tifing, şeşderban, bombayan xilas. Da'wa qelemê ye Qeweta îlm û zanînê 

hakim e li ser hemî tiştan".
45

 

 

Nivîskar weha gotîye, lê gelo Xanî çi gotiye? Em binerin: 

 

"Herçî bire şûrî deste hîmmet  

zebt kir ji xwe ra bi mêrî dewlet"
46

 

 

Bûyerên ku paşê qewimîne heq dane dîtina Xanî û îspat kirine ku qelem û zanîn hêj li 

cîhanê nebûne fermanrewa, nebûne hakim, fermanrewayî ya şûr berdewam e. Lê belê, 

welatevînên Kurd ev rastî nedîtine. Ev yek, ji belavoka Komela "Hêvî" jî kifş dibe:  

 

"Em dixwazin ku her şeher û qesebê da şu'be vekin. Gişk zanin ku sebeba halê me yê 

hazir nezanîna me ye. Weqta şûr derbaz bû, nuka çaxa qelem û zanîn e".
47

  

                                                             
45

 Jîn, jimare 7, r. 13 
46 Ehmedê Xanî, Mem û Zîn, r. 54 
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Belê, qelem û zanîn elbet giring û pêwîst bûn, îro jî giring û pêwîst in. Lê ku ew qelem û 

zanîn bi hêza şûr, yanî bi hêza çek neyên parastin dê çawa bigîjin amanca xwe! "Hêvî"yê gotîye 

ku "dema şûr derbas bû". Belam Kemal Paşa qet jî wisa nefikirîye û wisa negotîye. Dema ku ev 

belavoka "Hêvî"yê derketibû, Kemal Paşa şûrê xwe diseqand û tûj dikir. Wî, şûrê xwe ne ku tene 

li dijê leşkerê Yunan ê ku hêla rojavayê Tirkîyê dagir kiribû diseqand; lê herweha li dijê gelê 

Kurd û li dijê azadîxwazîya Kurdistanê jî diseqand û tûj dikir. Çawa ku paşê bi wî şûrî hem bi 

deh hezaran Kurd kuştin, hem jî tevgera rizgarîxwazîya Kurdistanê qetil kir. 

 

* 

Wan dixwest ku Kurdistanê "bi qelemê û îlmê huqûqê" rizgar bikin. Di kurdî da ji tiştê 

weha ra tê gotin "karê kesnekirî". Ji viya jî xerîbtir, wan dixwest ku tevgera rizgarîxwazîya 

Kurdistanê ji derê Kurdistanê, yanî ji Stanbolê îdare bikin. Hal ew bû ku merkez û meydana 

xebatê û têkoşînê axa Kurdistanê bi xwe bû. Divîya ku wan ew rastî bidîta û xebeta xwe bibira 

Kurdistanê, merkeza Komela Pêşketina Kurdistanê ji Stanbolê rakira û biguhasta bajarekî 

Kurdistanê, yan jî biguhasta serê çîyayekî Kurdistanê. 

 

Belam wisa nekirine Tewr pêşnîyazên ku di wî babetî da hatine kirin jî red kirine Zinnar 

Silopî di vî babetî da weha dibêje:
48

 

 

"Hin endamên komelê, pêşnîyaz kirin ku Seyid Evdilqadir û endamên Qomîta Kargêr 

biçin Kurdistanê û li wir bixebitin. Lê belê Qomîta Merkezî ew pêşnîyaz qebûl nekir".
49

 

 

Em li ser vê yekê guhdarîya Dr. Nûrî Dêrsimî jî bikin:
50

  

 

"Di civîneka giştî da ciwanan xwest ku xweserîya Kurdistanê bê îlankirin û ji nuha pê ve 

yek hêzeka bîyanî jî li Kurdistanê nemîne. Belam Serekê Meclisê Seyid Evdilqadir li dijê wê 

daxwazê derdiket û ev fikir dida pêş ku, ji şanê kurdîtîyê ra dest nade ku em di vê tengayîya 

Tirkan da derbe li wan xin. Wî İsrar dikir ku divê ku em nuha alîkarîya Tirkan bikin".
51

 

 

KOMELA KURDİSTANE BEBİNGEH KÜRDİSTAN JÎ BEŞERÎ DİMÎNE 

 

Dema ku pêşewayên Kurd ên tewr bijare digel Komela Pêşketina Kurdistanê li Stanbolê 

daniştine û hêvîya xwe bi Konferansa Parîsêv e girêdane, Kemal Paşa jî li Kurdistanê xebitîye; 

berê li Erziromê û paşê jî li Sêwasê kongre girêdaye, ji alîye eskerî û sîyasî ve xwe xurt kirîye. 

Bi wî awayî Komela Peşketina Kurdistanê, axa xwe û meydana xebat û têkoşîna xwe ji Kemal 

Paşa ra, yanî ji dijminê gelê xwe ra terk kirîye û bê tatêl li derê Kurdistane, li Stanbolê rûniştîye.   

                                                                                                                                                                                                    
47 Jîn, jimare 21, r. 14 
48

 Li jêrenota 3'yan binerin 
49

 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 59 
50

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
51 Dr. Nûrî Dersimi, Di Dîroka Kurdistanê da Dersim (Kürdistan Tarihinde Der¬ sim), r. 120 
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Bi wî awayî Komela Pêşketina Kurdistanê ji Kurdistane hatîye qutkirm û tecrîdkirin; bi 

peyveka dî Komela Kurdistanê bê Kürdistan maye Zinnar Silopî vê rastîya tal weha dide zanîn:
52

  

"Piştê ku hukumeta Mistefa Kemal Paşa derket meydanê pêwendîyên komele bi 

Kurdistanê ra hatin birrîn û temamê xebata komelê li Stanbolê, ji xebateka sîyasî ya sînorkirî 

îbaret ma".
53

  

Ji alîyekî ve komele li Stanbolê bêbingeh,  ji Kurdistanê qutkirî maye; ji alıyekî dî ve jî bi 

giştî Kürdistan, bi taybetî jî xebatkar û şerkarên Kurd ên welatevîn,û netewevîn li Kurdistanê 

bêserî mane. Dr. NûrîDêrsimîdivîbabetî da weha dinivîse:
54

  

 

"Ji ber ku rewş têkilhev bûbû, dayin-standina me bi merkeza Komela Peşketina 

Kurdistanê ya li Stanbolê ra hatibû birrîn".
55

 

 

Dr. Dêrsimî, yekê ji semedên têkçûna Bizava Koçgirê ya ku sala 1920'î teqîyabû jî, 

têkçûna Komela Pêşketina Kurdistanê dinumîne û li ser tevgera Koçgirê weha dinivîse: 

 

"Dema ku tevgerê dest pê kir, Komela Pêşketina Kurdistane ji hev bişkifîbû; hin ji 

endamên wê îhmalkar û bêqeyd mabûn, hin ji endamên wê jî ji Stanbolê reviyabûn der û ji 

îmkana beşdarîya tevgerê bêpar mabûn. Ji ber vî semedî, girêdana tevgerê bi merkezekî ve û 

kargêrîya wê bi aheng û plan, bêmikûn bûbû". 

 

Peyveka pêşîyan a Kurdî heye, weha dibêje: "Hat ji newalê, bu xwediye malê". Ev pevy, 

tam li halê Komela Pêşketina Kurdistane û Kemal Paşa tê.  

 

Weha:  

 

Ji ber ku Komela Pêşketina Kurdistane tevgera rizgarîxwaziya Kurdistanê li ser axa 

Kurdistane rênexistîye, li Stanbolê daniştîye û axa Kurdistane ji Kemal Paşa ra terk kirîye, ew jî 

li wir bûye hakimekî bi kêfa xwe. Piştê ku ciyê lingên xwe zexm kirîye, îcar dest bi girtin û 

lexûkirin û belavkirina şaxên komelêyên li Kurdistanê kirîye. Li gora haydarîya ku Zinnar Silopî 

daye, şaxa xurttirîn û jêhatîtirîn şaxa Amedê (Dîyarbekir) bûye. Belam Kemal Paşa êdî cesareta 

girtina wê şaxê jî di xwe da dîtîye. Eskerên wî şevekî avêtine ser wê komelê, hin ji endamên wê 

tewqîf kirine, dest dane ser eşyayê komelê û komele jî girtine. Hin endam jî revîyane.
56

 

 

Belam eğer komelê pêşîya xwe dîtibûya, merkeza xwe guhastibûya Kurdistanê, li wir 

gele Kurd di vêkxistineka sîyasî da bigîhanda hev û ji nava gel hêzeka çekdar amade kiribûya, 

                                                             
52 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
53 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 59 
54

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
55

 Dr. Nûrî Dêrsimî, Di Dîroka Kurdistane da Dersim (Kürdistan Tarihinde 
Dersim), r. 124 
56 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 52 
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hingê Kemal Paşa dê nekarîya li ser axa Kurdistanê wisakî hespê xwe bibezanda. Li Amedê, 

Bedlîsê û Xarpêtê şaxên komelê jixwe hebûne. Sala 1919'an, mêrxasê Kurd ê welatevîn û 

netewevîn, şehîdê Kurd Elîşêr jî li Dêrsimê şaxa komelê saz kirîye. Dr. Nûrî Dêrsimî dide zanîn 

ku Elîşêr, sala 1919'an ji Komela Pêşketina Kurdistane ra mezbeteyek şandîye, ragîhandîye ku 

Kurdên Koçgirê û Dersime pêgirtîyê komelê ne, di eynê demê da jî li her dere Dersimê şaxên 

komelê saz kirine.
57

 

 

Komeleka ku li çar hêlên Kurdistane yên wisa giring, xasma li hêleka wek Dersime asê û 

stratejîk teşkîlatên wê hebûne, di nava gelê wê da jî potansîyeleka bêsînor ji bo doza 

rizgarîxwazîyê hebûye, eğer wê komelê li ser axa Kurdistane xebat û têkoşîneka neteweyî 

kiribûya dikarî welêt rizgar bikira û serxwebûna Kurdistane pêkbanîya. Ji alîyekî dî ve jî, kargêr 

û endamên komele naskirî bûne, rêzdarî û bawerîya gelê Kurd bi wan hebûye Zinnar Silopî di vî 

babetî da weha dibêje:
58

  

 

"Piranîya Qomîta Kargêr kesên xanedan û xwedî nufûz bûn, ku li Kurdistanê naskirî bûn. 

Eğer wan kesan, li gora rewşa ku tê da bûn zorayîya dayin-standina bi Kurdistane ra ji Stanbolê 

anîbûya ber çavên xwe û xebata merkeza komelê guhastibûya Kurdistane û bi Komela Pêşketina 

Kurd a Dîyarbekrê ra hevkarî kiribûya, pirr muhtemel bû ku xebata wan kesên ku li hêlên 

Kurdistane yên cure-cure xwedînufûz bûn, pirrtir mefadar bibûya û dûwayîka daxwazkirî bihata 

standin.
59

 

 

"MİROV Jİ HESPÊ XELKÊ ZÛ PEYA DİBE" 

 

Çawa ku li jor jî hat gotin, Komela Pêşketina Kurdistane ji despêkê ve pişta xwe bi 

prensîpên Wîlson, dewletên Ewrupî û xasma Inglistanê girêdaye û xwestîye ku li gora wan 

prensîpan û bi alîkarîya wan dewletan, ji Stanbolê Kurdistanê rizgar bike Divê ku em li ser vê 

yekê jî qasek bisekinin. 

Berê em bejin ku, divê ku mirov dîtin û bîr-bawerîyên tevgerên sîyasî û rizgarîxwaz li 

gora rewş û mercên wan bibîne û bihêjîne, ne ku li gora rewş û mercên xwe, ne jî li gora dîtinên 

xwe yên sîyasî. Li gora vê bingehokê, divê ku em sîyaseta Komela Pêşketina Kurdistane û 

piştgirêdanawê bi dewletên Ewrupayê, li gora rewş û mercên wê demê bihêjînin. 

 

Wek ku her kes dizane, dewletên Ewrupî, xasma jî Inglistan û Fransa wê demê gelek xurt 

bûn û li dinyayê gelek xwedînufûz bûn. Wan her du dewletan di Şerê Cîhanî yê Pêşîn da zora 

"Zilamê Nexweş" dewleta Osmanî biribû û hemîwelatên Rojhilata Navîn dagir kiribûn. Her du 

dewletan jî Prensîpên Wîlson qebûl kiribûn û soz dabûn ku li gora wan prensîpan gelen bindest 

ên ne Tirk bigîhînin heqê kifşkirina pêşedema xwe bi xwe. Ji alîyekî dî ve jî welatên Ereban, ji 

                                                             
57

 Dr. Nûrî Dêrsimî, Di Dîroka Kurdistane da Dersim (Kürdistan Tarihinde Der¬ sim), r. 280 
58

 Ev parçeya jêrîn di eslê xwe da bi Tirkî ye, me ew ji Tirkî wergerand bo Kurdî 
59 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r.. 59 
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bo ku xwe ji binê nîrê Osmanîyan rizgar bikin di şer da bi wan her du dewletan ra hevkarî 

kiribûn. Li serbajarê dewleta Osmanîyan jî piştê windakirina şer û ketina hukumeta Partîya 

Yekîtî û Pêşketinê (İttihad ve Terakkî Fırkası), Partîya Azadî û Hevgirtinê (Hürriyet ve itilâf 

Fırkası) hatibû ser kar; wê partîyê jî, hukumeta Osmanî ya nû jî piştgirîya Înglistanê dikirin. 

 

Kurtapeyvê, wê demê ji Ereban heta Tirkan, her kes di piştgirî û hevkarî û hevalbendîya 

Înglistanê û Fransayê da bi hev ra ketibû bezê.  

 

Di rewşeka wisa da piştgirêdana pêşewayên Kurdan bi wan dewletan tiştekî ne xerîb 

bûye; dema ku her kesê ji wan dewletan hêvîya tiştek kirîye, normal û adetî bûye ku Komela 

Pêşketina Kurdistane jî ji wan hêvî û tewqeya rizgarîya Kurdistane kirîye. Mirov nikare wê 

hêvîyê ji wan ra bike qusûr û ji ber wê yekê wan gunehkar bike, yan jî neheq bidêre. Em îro 

dibînin ku hemî dewletên cîhanê, ji bo qazanckirina dostanî û hevalbendîya Ereban bi hev ra 

ketine beze; kes nayne bîra xwe ku Ereb wê demê hevalben her du dewletên emperyalîst 

Înglistan û Fransayê bûn, milên xwe dabûn ber milên wan û bi alîkarîya wan welatên xwe ji 

Osmanîyan, bi peyva rasttir ji Tirkan rizgar kiribûn. Bele, Ereban wisa kir. Belam rojek hat ku 

ew li dijê Înglistanê û Fransayê jî rabûn, ew jî ji welatên xwe derxistin; wan her du dewletan jî ji 

neçarî çovên xwe dan ser milên xwe û çûn. Bi wî awayî, hevkarî û hevalbendîya Inglistanê û 

Fransayê ji bo azadîya welatên Ereban bû gîhanekek û pêşgavek. 

 

Eğer pêşewayên Kurdan jî bikarîna bi alîkarîya wan her du dewletan, yan jî bi alîkarîya 

yekê ji wan welatê xwe ji lepê Osmanîyan, bi peyva rasttir ji lepê Tirkan rizgar bikirina, rojek dê 

bihata ku wek dewletên Ereban Kürdistan jî dê ji wan bihata rizgarkirin, ew dê ji neçarî ji 

Kurdistane jî derketina û biçûna. Belê, Înglistan û Fransa du dewletên emperyalîst û qolonyalîst 

bûn; ev rast e. Belam, çawa ku ji her derê cîhanê derketin û paşîya paşîn mecbur man vekişîyan 

nava qalikên xwe, rojek dê ji Kurdistane jî vekişîyana. Ev dê bivê-nevê buya. Ji ber ku welatên 

wan ne wek Tirkîyê, Iranê, Iraqê û Sûrîyê hevsînorên Kurdistane bûn, wan nedikarî wek Tirk û 

Ereb û Eceman Kurdistanê bidin ser welatên xwe û îlhaq jî bikin. Bi kurtî, hevkarî û tevkarîya 

wan, ji bo rizgarîya Kurdistane ya dûwayîn dê bibûya gîhanekek û pêşgavek; çawa ku ji bo 

rizgarîya welatên Ereban a dûwayîn bû gîhanekek û pêşgavek. 

 

* 

Li vir, bivê-nevê pirseka weha tê aqil:  

 

Çima Ereban karî bi alîkarî û hevkarîya Înglistanê û Fransayê xwe rizgar bikin, çima 

Kurdan nekarî? 

 

Cudayî di navbera tevgera pêşewayên ereban û kurdan da ev bû ku, pêşewayên Ereban 

tenê pişta xwe bi Prensîpên Wîlson û înglistanê û Fransayê girênedan û daneniştin; hêzên xwe 

yên çekdar saz kirin û milên xwe dan ber milên wan her du dewletan, bi wan ra li dijê 
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Osmanîyan şer kirin, heta ku ew ji axa xwe avêtin der. Belam pêşewayên kurdan tene pişta xwe 

bi Prensîpên Wîlson û bi her du dewletên zorbir Înglistan û Fransayê girêdan û li Stanbolê 

desgirêdayî danîştin; li ser axa Kurdistanê hêzeka çekdar saz nekirin; xiyala rizgarkirina 

Kurdistane "bi qelem û îlmê huqûqê" di dilê xwe da danîn.  

 

Peyveka pêşîyan a Kurdî heye, weha dibêje:  

"Mirov ji hespê xelkê zû peya dibe".
60

 

 

Ev pevy tam li hale pêşewayên kurdan tê. Lewra ew di meydana têkoşînê da li hespê 

xelkê, li hespê înglistan û Fransayê siwar bûne û xwestine ku bi hespê wan bigîjin amancê. Lê 

belê, piştê demeka kurt, xwedîyên wî hespî ew ji hespê xwe daxistine û peya hîştine, îcar dijminê 

gelê Kurd Kemal Paşa li hespê xwe siwar kirine. Em vî babetî ji rêzên Zinnar Silopî bixwînin:  

 

"Li hevberê belavbûna dewleta Osmanî, inglîz dixwest ku li hêla Kurdistanê, ku ew hêl 

wek movika pişta Rojhilata Navîn bû û xasma jî xwedîyê serçavîyên petrole yên dewlemend bû, 

înglîz dixwest ku li wir di binê nufûza xwe da hukumeta Kurdistane saz bike. Ji ber vî semedî jî, 

li KurdistanaJêrîn a ku di bine dagirkirina wî da bû, sazkirina hukumeta Kurd di binê qiralîya 

Şêx Mehmûd da qebûl kiribû. Di Peymana Sevrê da biryar hatibû dayin ku li Kurdistana Jorîn jî 

heta cîyekî nêzîkê merkeza wîlayeta Sêwasê, hukumeteka Kurd a otonom bê sazkirin. Belam, 

dema ku hêzên neteweyî yên tirk giringîya xwe nîşan dan, înglîz menfeeta xwe di xurtkirina wê 

tevgerê da dît û destê xwe ji sazkirina Kurdistane kişand, ji bo serketina Mistefa Kemal Paşa bû 

alîkar".
61

  

 

Belê, Înglistan jî wek hemî dewletên dî liştok bû, li pey lişta xwe û menfeeta xwe 

dibezîya. Lê belê, eğer pêşewayên Kurd ev rastî di despêkê da dîtibûna, bi zanîna ku rizgarîya 

gelê Kurd tenê bi hêza gelê Kurd mimkun dibe, û di despêkê da li ser axa Kurdistane hêzeka 

eskerî saz kiribûna, hêlên stratejîk û asê yên wek Dêrsimê, Hekarîyê, Bedlîsê, Motkan, Botan 

ûwd. Girtibûna binê qontrol û kargêrîya xwe, hingê dê mineta wan ji Înglistanê jî, ji Kemal Paşa 

jî tunebûya; tewr Înglistan dê newêrîya Kurdistane ji xwe ra bike neyar û dê newêrîya li dijê gelê 

Kurd alîkarîya Kemal Paşa bike. 

 

DUBENDÎ Û POŞMANÎYA PAŞÎN 

 

Di Kurdî da peyveka pêşîyan heye, weha ye:  

"Av çi qas di gole da bimîne ew qas genî dibe". 

 

Mirov dikare vê peyvê li tevgerên sîyasî, xasma li tevgerên azadîxwazîyê û 

rizgarîxwazîyê bîne Tevger û vêkxistinên ku azadî û rizgarîya neteweyên xwe ji xwe ra kirine 

                                                             
60

 Ev peyva pêşîyan li hin hêlên Kurdistane jî weha tê gotin: "Mirov ji hespê hevalan zû peya dibe". 
61 Zinnar Silopî, Doza Kürdistan, r. 6061 



19 
 

amanc, ew jî wek avê livîn û herikîn dixwazin. Eğer nelivin û neherikin, hema di cîyê xwe da 

wisa sekan bimînin, hingê ew jî wek ava golan genî dibin. Genîbûna wan şikestina hêvî û moralê 

endamên wan e, daketina potansîyela nava dilxwazên wan e, peydabûna dubendîyê ye di nava 

qorên wan da, parçebûn û belavbûna wan e. 

 

* 

 

Em vê rastîyê di tevgera Komela Pêşketina Kurdistane da bi awayekî eşkera û berçav 

dibînin.  

 

Ji ber ku komelê xebat û tevger û têkoşîna xwe nebirîye ser axa Kurdistane û li wir 

hazirîya bizaveka neteweyî nekirîye û li Stanbolê demeka ne kurt desgirêdayî rûniştîye, rojek 

hatîye ku di nava kargêr û endamên wê da dubendîpeyda bûye; ji rûyê wê dubendîyê jî komele 

parçe bûye Wek ku li jor jî me dabû zanîn, li gora nivîsîna Zinnar Silopî, rojnamên Tirkan li 

Stanbolê li dijî Serekê Komela Pêşketina Kurdistane Seyid Evdilqadir qampanya vekirine û jê 

xwestine ku yan ji serekîya Şûrayê Dewlet, yan jî ji serekîya Komela Pêşketina Kurdistanê 

vekişe. Wî jî gotîye ku "Kürdistan xweserî naxwaze, otonomî dixwaze". Li ser wê peyva wî, 

birek ji endam û kargêrên komelê ji komele veqetîyane û "Komela Vêkxistina Civakî" 

(Teşkilât-ı İçtimaiye Cemiyeti) saz kirine. 

 

Wisa tê zanîn ku piştê wê parçebûnê pêşewayên Kurd ên li Stanbolê, bi kêmayî kargêrên 

komela nû, xetayê xwe fam kirine û çûyina Kurdistane pêwîst dîtine. Belam ew poşmanî dereng 

maye û êdî fêde nedaye. Lewra Kemal Paşa heta wê demê riya Kurdistane li wan girtîye. Ji ber 

wê yekê, Komela Vêkxistina Civakî biryar daye ku heyetek bi ser Kurdistana Jêrîn ra bişîne 

Kurdistana Jorîn. Li gora wê biryarê Kemal Fewzî, Xelîl Ramî Bedirxan, Mistefa Paşa Yamulkî 

û Mewlanzade Rif'et, sala 1921'ê ketine rê û çûne. Lê îcar jî dagirkerên înglîz li ser sînorê Iraqê 

ew sekinandine, destur nedane wan ku têkevin Kurdistana Jêrîn û ew vegerandine. Tenê destura 

Mistefa Paşayê Yamulkî dane ku têkeve Kurdistana Jêrîn; lewra ew ji Silêmanîyê bûye.
62

  

 

Bi wî awayî, li Kurdistana Jorîn Kemal Paşa hatîye ji newalê, bûye xwedîyê malê; li 

Kurdistana Jêrîn jî Înglistan hatîye ji newalê, bûye xwedîyê male. Ku malxoyê malê li mala xwe 

xwedîtî neke, xelk weha ji newalê tê dikeve malê, nahêle ku malxo têkevê jî. 

 

Paşê parçebûneka dî jî di nava pêşewayên Kurd da qewimîye, icar Kemal Fewzî, 

Necmeddîn Huseyn, Memdûh Selîm û Ezîz Baban partîyek "Partîya Neteweyê Kurd" (Kürd 

Millet Partisi) saz kirine.
63

  

Belam êdî pirr dereng mane; Komela Pêşketina Kurdistane jî, her du vêkxistinên nû jî 

nekarîne tiştek bikin û "vêkxistinên qartonî" mane, paşê jî tune bûne çûne. 
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 Eynê eser, r. 60 
63 Eynê eser, eynê, rûpel 42 
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DIVE KU EM KEMAYIYEN XWE BİBİNİN 

 

Em careka dî jî bejin ku amanc û daxwaza me ji nivîsîna van rexneyên jorîn ên ku me li 

ser sîyaseta pêşewayên Kurd, xasma li ser sîyaseta Komela Pêşketina Kurdistane nivîsîn, ne ev e 

ku em xebata wan neçê binumînin, yan leke bînin ser xatira wan, yan jî rûmet û qedrê wan nizim 

bikin û xatira wan li ber çavê gelê Kurd reş bikin.  

 

Na, amanc û dawaza me qet ne ev e. 

 

Ew, xebatkarên Kurdistane, yên gewre bûne, şopa azadîxwazî û rizgarîxwazîya gelê kurd 

di sedsala XX. da bi xebat axwe vekirine, doza gelê kurd birine civîn û konferansên 

navberneteweyî û bi cîhanê dane zanîn. Paşê, çend kes ji wan di rîya azadîya neteweyê Kurd da 

jîyana xwe jî fîda kirine, di kabên qolonyalîstên rehkar û hov da can dane, bûne şehîdên me yên 

ezîz. En ku ji kap filitîne jî li derê welêt derbider bûne, li xerîbîyê di rewşên zor û giran da jîyana 

xwe domandine, heta hilma wan a paşîn jî kovan û evîna Kurdistanê di dilê wan da bûye. Xatira 

wan hemîyan li bal me ezîz û bilind e. Em li pêşberê xatira wan serê xwe bi rêzdarî ditewînin. 

 

Daxwaza me ji nivîsîna wan rexneyên jorîn ev e ku, wek neteweyekî  dîl em kêmayîyên 

xwe yên berîn bînin ber çavê gelê kurd, xasma ber çavê xwenda û zana û xwendekarên kurd ên 

nuhayîn. 

 

Rêzdarî û qedirgirtina xebatkarên berîn tiştek e, dîtin û nivîsîn û hêjandina kêmayîyên 

wan, rexnedana li xetayên wan jî tiştekî dî ye. Ew kêmayî, di eslê xwe da kêmayîyên me Kurdan 

in. Divê ku em bi dilekî vekirî û bi bêhneka fire kêmayîyên xwe bibînin, qebûl bikin, li ser wan 

bipeyivin, binivîsin û biaxifin. Neteweyekî dîl tenê bi pesindana şehîdan û rizgar nabe; tene bi 

gunehkar kirina dijmin û bi qala zordestî û barbarîyên dijmin jî rizgar nabe. Divê ku mirov ji 

xebat û têkoşîna şehîdan jî, ji qusûr û kêmayîyên wan jî ders û tecrübe bistîne, di pêşedemê da 

careka dî meydan nede qusûr û kêmayîyên wisa. 

 

* 

Em bawer dikin ku di vî beşî da me karî em bergehê sîyasî yê Komela Pêşketina 

Kurdistanê û yê kovara "Jîn"pirr-hindik bidin zanîn. Di eslê xwe da xebata wê demê û bizavên 

Kurdistanê yên pey wê demê, lêgerîn û lêkolaneka taybetî û fire dixwazin. Di rûpelên pêşkêşîyek 

da ancax ev qas mimkun dibe 


