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Cara pêşî dema ku ,Kurdistan di  

nêvbera herdu emperetoriyên bêbexit 
Osmanlî û Farisî , di şer û cenga 
Çelidîranê, ya di sala -1514-an de 
dibû, Kurdistana me , hate dubeş
kirin.  Ji wê rojê ve û  ta roja me  ya 
îro dewleta  Tirk a faşî û dîktetor.  bi 
hemû reng û sitîlên curbecur hovîtiya 
xwe, li sere gelê me yê kurd bi kar 
tine. Xêr û bêrên kurdistanê 
dadiqurtîne, encama kiriyarên   yên 
qirêj û gemar bi sedan kuştin., girtin , 
penaberî, wêran, talan û kavilkirina     
gund û bajarên kurd kirine  û hê jî di 
wa riyê de ew berdewam in. Lê belê . 
li raberî setem û hovitiya rêjimên 
tirkan, tu carî gelê kurd jî,  serî 
netewandî. Bi dehan serhildan û 
şorveş bi serkêşiya leheng û nemirên 
mîna Bedir-xan beg, Şêx seîd pîranî, 
Seyid Riza û h.w.d lidarxistine . Lê 
mixabin , herdem serhidan û şoreşên 
kurdan , di bin pir sedem û mercên 
cîhanî , berjewendiyên dewiletên 
derdora Kurdistana îran, Îraq, Tirkiyê 
û Sûriyê ve têkiçûne! Ji ber ku, 
herêma kurdistanê hestewar û zengîne 
; vêca jî, bûye kastîna ceng û şeran! 
Ev li hêlekê û li hêla  dî,  birek ji 
serok û rêberên Eşîrên kurd , di bin 
bandora ola îslamî û berjewendiyên 
kesîtiyên xwe ve,  bi hêsanî dihatine 
xapandin.  Weke nimûne , dema 
Bedirxan –Beg , di sala 1839an de ,li 
cezîra botan serhildana xwe lidarxit,  
hemû serok û rêber ên eşîrên kurd 
kom ser hevdu kirine,  wisan jî , hêza 
Bedirxan begê , li pêş tirkan mezin û 
geş dibe . Hîngê cinêralên tirkan,  ji 
hişimendî û dilêriya Bedirxan – Begê,  
pir bi tirs dibin ku, ew di serhildana 
xwe de bi serkeve . Loman jî , bi her 
reng  û awî dijîtiya  wî dikin , hin 

caran  jî dixwestin wî bi xinizî 
bixapînin .  Hekîbên zêran ,  weke 
xelat ji wî re bi rêdikirin.  Lê tu carî 
Bedir- xan begê,  xelatên Tirkan 
nedipejirandin û li wan vedigerand.  
Li dawî hin ji serok û rêberên eşîr ên 
derdora wî,  bi xinizî dixapînin .  Bi 
vê awî,  hêza Bedir-xan begê ji hevdu 
dişele . Serhildana wî.  Di -20-ê 
Tîrmeha sala  1847 de têkçû, û Bedir-
xan begê penaber dikin , li dawiya 
jiyana xwe li welatê Sûriyê, li bajarê 
Şamê cîwar dibe .  Di sala -1868-an 
de dice dilovaniya xwedê. Wisan jî , 
li raberî evqas sal xaka  kurdisanê 
hêmenî nedîtiye ,  rêjîma  Tirk ya faşî
û şoven her dem gelê kurd , bi çûk 
weke kole û   li pêş xwe dibîne . 
Loman jî, îro ew bê şermî destên xwe 
yên bi qirêj direjî kurdisana başûr ya 
federal nemaze kerkûka rengîn dike, 
gef û gûrên xwe,jî tûj dike .  Îro -140-
hezar leşkerên Tirkan.  li sînorê 
kurdistana federal   beşdar û amedeye 
li gor pêjin û xeyalên wan ku, ewê 
hêvî û armancên xwe   pêk bînin û 
careke dî emperetoriya Osmanlî yê 
vejînin . Her weha , ew yê di roj 
hilatanavîn de  bibine serwer! Lê 
weke  pêşiyên me gotine,  mirîşka kûr 
di xewinê de bi ser koma  gêris 
dikeve û dixwe! Ma gelo kî nizane 
ku, dem hatiye guhartin û duhatî ne ji 
sîtemên dîktetor û şoven re ne ,ji aştî, 
azadî, demoqrasî û pejirandina mafên 
mirovan re ye.  Vêca jî , ya çêtir ewe 
ku, rêjîma Tirik li  xwe bizîvire û 
hebûna kurdan weke her miletekî  dî 
bipejirîne. Pêwiste doza kurd çerser 
bike,  belkîm karibe bi vê awî rûreşî û
gunekariya xwe kêm bike, ta 
ku,hêmenî û aştî di hundir dewleta 
tirk de cî bigire. 


