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Dergehê Sêmalka milkê xelkê Kurdistana Sûriyê 
ye û nabe ji aliyê partiyekê ve were istixlalkirin

Mûsa Kemal

Ev demeke pirsa 
girtin û vekirina 
dergehê Sêmalka li 
ser zimanê Kurdên 
Kurdistana Sûriyê 
ye, û rojane bi 
hezaran xelk li ser wî 
dergehî radwestin, 
û her çend rojan 

rêveberiya Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYDê dibêje dergeh 
girtiye, û xelk jî 
rastî zehmetiyan 
tên. Rêveberê 
Dergehê Pêşabûrê 
Şewket Berbuharî 
ragehandibû, wan ti 

carî dergeh negirtiye 
û tenê dergeh ji aliyê 
PYDê ve tê girtin, û 
wan ev dergeh ji bo 
xizmetkirina Kurdên 
Kurdistana Sûriyê 
vekiriye. Li ser vê 
mijarê welatiyek ku 
niha li Ewropa dijî 

û dixwest derbasî 
Kurdistana Sûriyê 
bibe wiha got, em bi 
destê PYD perîşan 
bûn, em di nava destê 
wan de bûne lîstik 
û her çend rojan 
biryarekê derdixin, 
divê sînorek ji 

kiryarê vê partiyê 
derheqê me re 
were danîn.Hogir 
Ehmed jî wiha li ser 
vê mijarê dibêje, 
rêveberiya  PYDê 
dergehê bazirganiyê 
nagre ji ber ku sûda 
wê têde heye, lê 

dergehê mirovî digre 
tevî ku sûda wê ji vî 
dergehî jî heye, bi 
rastî nabe ev dergeh 
ji aliyê vê partiyê ve 
were istixlalkirin û 
ji bo berjewendiyên 
taybet were 
bikaranîn.
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Kurdistan-
Salar Cuma

Bajarê Amûdê 
ku di destpêka 
şoreşa sûriyê de ji 
sala 2011an ve, bi 
miletê sûriyê re li 
dijî desthila Beşar 
Esed rabû û di her 
Înekê de derketin 
xwepêşandnan.Li 
gor çalakvan dibêjin, 
berî destpêkirina 
xwepêşandnan, 
asayîşa Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
ew bajar dorpêç 
kirbû û  3 xortên 
çalakvan girtibûn, 
ji ber wê yekê 
welatiyên Amûdê ji 
17 Hezîranê ve dest 
bi xwepêşandananên 
aştiyane kirin û 
daxwaza azadkirina 
wan xortan kirin. 
Di 20 Hezêranê de 
hejmarek ji xortan 
ketin girfta birçîbûnê 
û gotin ku, girfta wan 
dê berdewam be 
heta girtiyên wan ji 
aliyê asayîşê ve bên 
berdan.
Xwepêşandan 
heta 27 Hezêranê 
berdewam bûn, lê 
bersiva asayîşê ji 
wan xwepêşandanan 
re avêtina guleyan 
bû, ku di encamê de 6 
welatiyên sivîl şehîd 
bûn û hejmareke din 
ji welatiyan birîndar 
bûn. Ji wê rojê ve 
xelkê Amûdê wê rojê 
bi roja pêncşema 
reş binav dikin. Li 
ser kuştin û avêtina 
guleyan ji aliyê 
endamên asayîşê 
ve Berdevkê YPGê 
Rêdûr Xelîl di wê 
demê de ragihand 
ku, kesên çekdar di 
nav xwepêşanderan 
de hebûn û wan 
kesan gule avêtin  
endamên Asayîşê û 
bû sedema kuştina 
endamekî wan, ku bi 
vê yekê jî endamên 
asayîşê gule avêtin 
û armanca wan ne 
kesên sivîl bûn.

Sala par YPGê ku 
baskê leşkerî yê 
PYDê ye berpisatiya 
xwe di ber komkujiya 
Amûdê ya sala 
2013an de ragihand 
û lêbihûrîn ji 
malbatên şehîdan 
xwest û tekez kir, 
nabe bûyereke wiha 
di dîroka Kurdistana 
Sûriyê de dubare 
bibe.
Peyvdarê Fermî yê 
YPGê Nûrî Mehmûd 
di daxuyaniyekê 
ragihand: “Bûyerên 
roja 27 û 28ê 
Hezîrana 2013an de 
bûne, karesatek bû 
û ziyanekeke mezin 
gihande gelê me, divê 
ev di dîroka Kurd 
û Rojava de dubare 
nebe.”
Fermandariya Giştî 
ya YPGê got: “Em 

wek Fermandariya 
Giştî ya Yekîneyên 
Parastina Gel (YPG) 
xwe berpirsyarê 
vê bûyera xemgîn 
dibînin û bi şaşiya 
mezin a ku di encama 
rûbirûhatinekê di 
navbera yekîneyeke 
me ya serbaz dema 
ku ji eniyên şer 
vedigeriyan û komek 
ji xwepêşanderên 
li pêşiya navenda 
Asayîşê kom 
bûbûn, daxwaza 
serbestberdana 
ciwanên çalakvan 
dikirin û di encamê 
de kesên bêguneh 
jiyana xwe ji dest 
dan, mikur tên.”
Di beşeke din a 
daxuyaniya YPGê 
de hat: “Em wek 
Fermandariya 
Giştî ya YPG`ê 

xemgîniya xwe ya 
kûr û mixabîniya 
xwe raber dikin. 
Her wiha em amade 
ne her tiştê pêwîst 
bikin da ku vê birînê 
di dîroka şoreşa 
Rojava de derman 
bikin, lêbihurîna 
xwe radigihînin 
û qerebûkirina 
manewî û madî ji 
malbatên şehîdên 
gelê me yên bajarê 
Amûdê re pêşkêş 
bikin.”
Fermandariya 
Giştî ya YPGê di 
dawiya daxuyaniyê 
de dibêje: “Ji bo 
pêkanîna lihevhatinê 
û bidestxistina aştî, 
aramî û ewlehiyê 
di dilê gelê me de, 
me fedakarî kiriye 
û ev yek erk û mafê 
gelê me li ser me ye 

û peywirek e ji bo 
her kesê parastin 
û ewlehiya vî gelî 
mîsoger dike, em 
amade ne her tiştê 
pêwîst bikin.” . 
Herwiha malbatên 
qurbaniyan jî 
daxwazê wan hene 
û ew ji daxwazên 
xwe danakevin. Ji 
wan jî dadgehkirina 
serkirdên siyasî yên 
(PYDê) yên wê demê 
ku biryara vê tawanê 
dane. Herwiha 
dadgeh irin û 
sizadana serkirdeyên 
leşkirî yên (YPGê) 
yên wê serdemê 
ku ev tawane cî bi 
cî kirine.. lêborîn 
xwestin ji gelê 
Amûdê bi giştî û 
malbatên şehîdan bi 
taybetî. ew dibêjin 
her dema ku ev yek 

hat encam dayîn wê 
demê dê lihevhatin 
were kirin.
Mihemed Ebdula 
yek ji kesûkarên 
qûrbaniyan wiha 
li ser vê mijarê 
dibêje, divê kujerên 
vê komkujiyê 
werin sizadan û 
li pêş xelkê werin 
eşkerekirin, nabe ew 
ji dadweriyê birevin, 
berpirsyaretî tenê 
ne bese e û xelk bi vê 
yekê dilê wan xweş 
nabe.Esma Mihemd 
jî wiha dibêje, ya 
herî giring ew e ku 
xelk ji daxwazên 
xwe danekevin û 
daxwaza sizadana 
kujeran bikin, xelkê 
Amûdê hêjayî wê 
yekê ne ku bighên 
mafên xwe.

Divê kujerên Komkujiya Amûdê 
werin sizadan
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PYD di tawankariyê de berdewam e
Kurdistan-
Bidûvçûn

Emîn Îsa Emîn berî 
zêdetirî mehekê  ji aliyê 
çekdarên ser bi Partiya 
Yekîtiya Demokratîk 
PYDê ve hatibû revandin, 
nexweş bûbû û di zîndanê 
de rastî eşkenceyên 
hovane hatiye. Malbata 
wî diyar kir, wan çend 
caran derman jê re birine 
zîndanê, lê çekdaran 
red kirin dermanê wî 
bigihînin wî. Emîn Îsa 
Emîn ji dayikbûna sala 
1986an e û ji gundê Bîrikê 
yê Dirbêsiyê ye. Emîn 
zewicî ye û bavê 2 zarokan 
e. Partiya Demokrat a 
Kurdistanê – Sûriye (PDK-
S) şehîdkirina endamekî 
xwe di girtîgehên PYDê 
de bi tundî şermezar dike 
û radigihîne, “Pêkanîna 
vê tawana kirêt di vê 
demê de ku hewldanên 
navdewletî û Amerîkî ji 
bo dubare destpêkirina 
danûstandinên yekrêziya 
helwesta Kurdî de heye, 
peyameke nerênî û 
xirap ji aliyê Rêveberiya 
Xweser a ser bi PYDê ve 
ye.” Komîta Navendî ya 
PDK-Sê di daxuyaniyekê 
de ragihand, “Endamê 
Encûmena Şaxê ya partiya 
me Emîn Îsa Elî pişî ku 
22 Gulana borî de ji aliyê 
çekdarên Partiya Yekîtiya 
Demokratîk ve hatibû 
xwastin û binçavkirin û ji 
bo girtîgeha Serdozgeriya 
Leşkerî ya ser bi PYDê 
ve hatibû veguhastin, di 
girtîgehên PYDê rastî 
eşkenceyên hovane hat û 
di bin eşkenceyê de hat 
şehîdkirin.” Di daxuyaniya 
Komîta Navendî ya PDK-
Sê de hat: “Piştî pişknîna 
bedena wî (Emîn Îsa) 
û li gor raporta bijîşkî, 
şopên îşkenceya hovane û 
şikestinê li hemû bedenê 
wî hene, bi amûrên giran 
li çok û stuyê wî hatiye 
xistin û pişt seriyê wî û 
pişta wî bi zeyta germ 
hatiye şewitandin.” 
Komîta Navendî ya PDK-
Sê dibêje: “Pêkanîna 
vê tawana kirêt di vê 
demê de ku hewldanên 
navdewletî bi giştî û yên 
Amerîkî bi taybetî ji bo 
dubare destpêkirina 
danûstandinên yekrêziya 
helwesta Kurdî di navbera 

ENKS û PYNKê de hene, 
peyameke nerênî û xirap 
ji aliyê Rêveberiya Xweser 
a ser bi wê (PYD) ve ye.”
Di daxuyaniyê de hat jî: 
“Em wek Komîta Navendî 
ya PDK-Sê di dema ku em 
vî karê hovane bi tundî 
şermezar dikin, daxwazê 
ji aliyê Amerîkî wek 
serperişkar û gerentîkarê 
danûstandinên yekrêziya 
Kurdî dikin ku bi erkê 
xwe rabe û van kiryar 
û tawanan rawestîne. 
Herwiha daxwazê ji 
rêxistinên navdewletî 
yê mafên mirovan dikin 
destêwerdan û lêkolînê di 
vê tawana kirêt de bikin 
û tawanbar û kujerên ev 
tawan kirine diyar bikin û 
bidin dadgeheke aşkere û 
bi çavdêriya navdewletî.” 
Di dawiya daxuyaniyê de 
hat jî: “Ev tawan li dijî 
belgeyên navdewletî û 
nirxên mirovatiyê ne û 
cihê wê em tekez bikin 

ku raportên sexte yên 
ji aliyê berpirsên PYDê 
ve derdikevin, armanc 
jê ew e ku rastiyên vê 
tawanê bincil bikin 
tawanbaran veşêrin.” 
Encûmena Niştimanî ya 
Kurdî li Sûriyê (ENKS) 
bi daxuyaniyekê kuştina 
endamê PDK-Sê di 
girtîxaneyên PYDê de 
bi tundî şermezar kir û 
ragihand, “Tevî hewla 
xwevedizîna rêveberiya 
PYDê ji vê tawanê, lê belê 
awayê ku ev tawan pê 
hatiye kirin, nîşan dide 
ku dezgehên PYDê ev 
tawana tirsonek kirine.” 
Sekreteriya Giştî ya 
ENKSê di daxuyaniyekê 
de ragihand, “Kuştina 
endamê PDK-Sê Emîn 
Îsa piştî binçavkirin wî 
ji roja 22ê Gulana 2021ê 
ji aliyê dezgehên PYDê 
ve, hovîtiya tawanbaran 
nîşan dide ku li gor 
daxuyaniya malbata 

wî (Emîn), bedenê wî 
rastî eşkenceyên giran, 
şikandin, şewitandin 
û elektroşokê hatiye.” 
Sekreteriya Giştî ya 
ENKSê dibêje: “Tevî hewla 
xwevedizîna rêveberiya 
PYDê ji vê tawanê, lê belê 
awayê ku ev tawan pê 
hatiye kirin, nîşan dide ku 
aliyê pê rabûye, kontrola 
hemû amraz û alavên 
dike û tê bawerkirin 
ku dezgehên wê (PYD) 
ev tawana tirsonek 
kirine.” ENKS destnîşan 
dike: “Eger sedema 
binçavkirina kesê mexdûr 
û kuştina wî bi vî awayê 
biêş çi be jî, wijdanê 
hemû xelkê bi vê tawanê 
re hejiya û rewşek ji hers 
û dilgiraniyê li cem bi 
sedan malbatên girtiyên 
ku li cem dezgehên PYDê 
ne, derxist holê.” Di 
beşeke din a daxuyaniyê 
de ENKS tekez dike: 
“Encûmena Niştimanî ya 

Kurdî li Sûriyê bi tundî vê 
tawana tirsonek ya li dijî 
hemû nirxên mirovatiyê 
û perensîpên mafên 
mirovan e şermezar 
dike û daxwaza vekirina 
lêkolînekê ji aliyê 
komîteyeke navdewletî 
ya bêalî ji bijîşk û 
mafnasan dike, ji bo 
aşkerekirina rastiya vê 
tawanê û aliyên li pişt 
wê û cezakirina wan.” 
Herwiha di daxuyaniyê de 
hat: “ENKS ji serkirdatiya 
HSDê daxwaz dike ku 
bi erkê xwe rabe û 
hewlên ji bo têkdana 
danûstandinên Kurdî tên 
kirin rawestîne. Herwiha 
daxwazê ji aliyê Amerîkî 
yê ku serperiştiya 
danûstandinên di navber 
ENKS û PYNKê de dike, 
�işarê bike ji bo rastiya vê 
tawanê naskirin û ji raya 
giştî were aşkerekirin 
û tawanbar werin 
dadgehkirin.”
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Narîn Omer: Di deh salên dawî de pirtûkxaneya Kurdî dewlemend bûye
Mahir Hesen-
Elmanya

Berhemên Wêjeyî bandorê li 
rewşê dike û jiyanê vedibêjîne 
da ku em karibin raman bikin 
an jî wekî rastiyek li pêşberî 
xwe bijîn, lê dibe ku ev rol li 
gorî baweriyên rewşenbîr û 
nivîskar û rexnevan be ên dûr 
û dirêj di xeyalên xwe de erênî 
an negatîf berheman radestî 
mirovan dikin.
Here li vir bi rastî rola 
wêjeyatê û bandora wê di 
heman demê de, dihêle 
şopîner û xwendevan bihizrin 
û di wê kêliyê de bijîn mîna ku 
serpêhatiyan bi wan re çêdibe. 
Berhemên edebî ne tenê ji bo 
xweşiyê ne, lê di heman demê 
de ji bo xurtkirina baweriyê 
jî. Çi çîrok, helbest, û roman 
û hwd ew bandorek veşartî li 
ser hestên mirov dike, weku 
mînak di warê Netewî de. 
Heger wêjeyatî ne hatibe bikar 
anîn wisa wê kurd ji netewa 
xwe dûr bibe, ew rola xwe 
dilîze bi tevahî.wêjeyatî bo 
Kurdan bû hevgirtinek asê û 
bengehek durst û bandorek 
baş li ser kurd û civakê kir, û bi 
rengek hunerî, ne xav û sist. Li 
ser vê mijarê em ê hevpeyvînê 
di gel nivîskara navdar Narîn 
Omer bikin. 

1-Birêz tu dikarî me bi xwe 
bidin nasîn?
*-Ez herdem dibêjim:
Di rojeke nasîn û nenas de 
malzaroka dayika min ez 
spartî beheşta sing û berê 
wê kirim, li bajarê Dêrika 
rengîn li Rojavayê Kurdistan. 
Min ji şîrava dilovanî û 
pakmendiya wê çîçekên evînî û 
bawermendiyê a�irandin heta 
îro jî ez wan di dilê derdorên 
xwe û jiyan û mayîna xwe û 
gelê xwe de diçînim û belav 
dikim.
Min qûnaxên xwendina 
xwe li bajarê Dêrikê bi 
dawî kir, û piştre ez derbasî 
zanîngeha Dîmeşqê bûm, beşê 
wêjeya erebî û sala 1995an 
min Bawernameya bilind 
wergirt. Min 30 salan karê 
mamostetiyê li dibistanên 
Dêrikê û derdorên wê kir.
Ez dayika sê ferîşteyên gerdûnî 
me û du neviyên min jî hene.
Mixabin ji encama bûyerên 
li welêt çêbûyîn em li pêlên 
penaberiyê siwarbûn û me 
berê xwe da welatên biyaniyê û 
niha em li Elmanya dijîn, lê ez 
karê wêjeyî û toreyî berdewam 
dikim.

 2-Nivîsandina helbestan ji 
hêla jinekê ve di civaka me de 
tiştek  ne ewqas diyar bû, ji 
kengî ve te dest bi nivîsandinê 
kir ?!

*-Belê tu rast got, di dema min 
dest bi nivîsînê kir hijmara 
nivîskarên jin û mêr jî pir 
kêm bû û sedemên vê tiştê 
pir bûn, lê tevî vê rewşê ez 
derbasî hola nivîsîn û wêje 
bûm di temeneke piçûk de. 
Ji ber ku şansê min hebû 
ez di malbateke rewşenbîr 
û weltperwer de çêbûm. 
Birayê min yê mezin nivîskar 
û helbestvan e "Adil Omer 
Seyfedîn" û kurxal û kurmetê 
min jî. Ew xwendevanên 
jîr bûn di wê demê de û 
xwendevanên zanîngehê bûn. 
Herdem civat û şevbiwêrkên 
wêjeyî û konevanî li mala 
me dihatin lidarxistin û min 
li wan guhdar dikir. Min pir 
sûde ji Pirtûkxaneya malbata 
xwe wergirt ji ber ku pirtûkên 
curbicur têde hebûn û min ji 
piçûkanî ve dest bi xwendina 
wan kir. Çi pirtûk û  rojname û 
kovar bi dest min diketin min 
ew dixwendin û dema malbatê 
ev guhdan diyar kirin wan 
bixwe berê min dan nivîsînê.

 3- Fêrbûna zimanê Kurdî ne 
hêsan bû, li ku û kê alîkariya te 
xwe fêr kir?
*-Helbet weku min diyar kir 
bandora malbatê û guhdana 
wan bi ziman û �loklirê me û 
pirtûkxaneya di mala me de ya 
ku ji hemî babetên pirtûkan 
xemilandî bû û yên bi zimanê 
kurdî jî pir bûn. Lê bandora 
herî giring û alîkariya herî 
mezin ji aliyê xwîşka min 
Perîxanê "Perî" bû, ji ber ku wê 
xwe fêrî tîp û xwendina kurdî 
kir û em jî fêrî ziman kirin. 
Ew gav bi gav bi min re bû û 
hezkirina xwendina dibistanê 
û nivîsînê û wêje di dil û hişê 
min de çand.

 4- Em dizanin ku pirtûkên 
te hem di helbest û hem jî di 
romanan de hene? Gelo tu 
dibînî ku romana kurdî ji ya 
berê bêhtir ketiye qonaxek 
ser�iraztir ?!
*-Belê 10 pirtûkên min 
yên çapkirî hene û ji wan 4 
romanên çapkirî. Berî 30 salan 
min romana yekem nivîsand 
lê beriya çend salan min 
ew çapkir ji ber ku nivîsîna 
romanê ne hêsane. Di van 
10 salên dawî de guhdana 
nivîskarên me bi romanê pir 
bûye û ew gavên baş davêjin. 
Ev gav pîroz û giring e lê 
nivîskarên pêşîn bingeheke 
asê û xurt ji avakirina romana 
kurdî re avakirine. Cudabûn 
dinavbera romana berê û 
niha de heye ji ber ku çax û 
dema jiyanê hatiye guhertin, 
û bandora şoreşa teknelocî li 
wan diyar e. Ez bi bawer im 
demeke baş ji me re divê da ku 
romana me bigihê asta bilind 

tevî ku ew cihê rêzgirtin û 
ser�iraziyê ye.

 5-Li gorî te pirtûkxaneya 
Kurdî dewlemend bûye, bi 
awayek din , ew gihiştiye asta 
bilind, nemaze li Kurdistana 
Sûriyê?
*- Belê ew dewlemend bûye 
nemaz di 10 salên dawî de 
piştî bûyerên li welêt û li 
rojhilata navîn çêbûyîn. Berî 
2011 nivîskar û wêjevanên 
me kêm bûn û ser tiliyan 
dihatin hijmartin û pirtûkên 
çapkirî jî kêm bûn nemaze bi 
zimanê me yê kurdî. Nivîsîn û 
axaftin bi zimanê me qedexe 
bû û gelê me bi tirs û saw dijî 
û hijmareke kêm û hindig ji 
wan nêzîkî hola nivîsandin û 
konevanî û hunerê dibû. Piştî 
van salan hijmara wan pir 
bûye û xwendevanên ziman jî 
pirbûne.
Lê ez dibînim pirtûkxaneya 
me ne gihaye asta bilind û 
demeke baş ji me re divê. Piştî 
van bûyeran hijmareke pir 
mezin derbasî hola nivîsîn û 
huner û wêje bûne, û ji ber 
ku rexnevanên me nînin û 
dezgehên me yên taybet nînin 
ku berhemên wan binirxînin 
û yên baş û çewt ji hevdû cuda 
bikin wê pirtûkxaneya me di 
asta normal de bimîne.

 6-Diziya wêjayî li hemî 
welatan û di hemî civakan de 
hevpar e, lê di nav Kurdan de 
saziyek fermî ku bişopîne tune.  
Ev ji bo te tê çi wateyê?!
*- Diziya wêjeyî celebeke 
pir zor û çewt e û weku 
we diyarkir me saziyên 
fermî nînin ku bişopînin û 
mafê nivîskar û berheman 
biparêzên. Gelek caran 
berhemên min hatine dizîn û 
min nekarîbû tiştekê bikim. 
Ev karê şaş pir giran û zor e 
ser berhemdar ji ber ku ew 
guvaja hest û ramanên wî ne. 
Ew guvaja salên dirêj ji ked 
û xebata wî di warê nivîsîn û 
lêkolînê de ye. Em bihêvîne 
ku dezgehên me yên fermî 
û berpirsiyarên wan li ser 
vê babetê rawestin û mafê 
berhemdar û berhemên wî 
biparêzin da ku çand û tore û 
wêjeya me serkeftî û di asta 
bilind de bimînin.
 
7-Rewşenbîr wekî zimanê gelê 
xwe tête nasîn, lê mixabin, 
heta li ser rewşenbîran 
bandora siyasetê heye û li bi 
teybet li Kurdistana Sûriyê 
çend sendîkayên nivîskaran 
hene, ev pirsgirêk çawa dikare 
ji holê were rakirin?
*- Raste, rewşa me kurdan 
wisa ye. Ne hemî sendîke û 
rêxistinên me yên rewşenbîrî û 
wêjeyî bi partiyan ve girêdayî 

ne. Lê em dikarin tekez bikin 
piraniya wan wisa ne. Di 
nêrîna min de sedema herî 
giring ewe ku bêhtirîn kesên 
derbasî hola nivîsîn û wêje 
bûyên di van salên dawî de 
nemaze yên temenê wan mezin 
bûyî berhemên wan di pîvanên 
wêje û rewşenbîriyê de nayên 
pîvan. Wan piştî van bûyerên 
li welêt çêbûyîn dest bi van 
karan kirine, û hema dixwazin 
di demeke kurt de bigihin asta 
bilind ji navdarî û serkeftinê 
bi çi şêwe û awayan be xem 
nake. Hin kesên partîzan hene 
piştgirtiya wan dikin da ku 
ew ji wan û partiyên wan re 
kar bikin. Ji aliyeke dî ve çend 
kes ji wan hene ne bi partiyan 
ve girêdayî ne lê ew keysebaz 
in û dixwazin armacên xwe 
pêkbînin heta ku di rêyên 
nedurust re jî be.
Ez dibînim em dikarin vê 
pirsgirêkê çareser bikin dema 
em derfetê bidin kesên xwedî 
dîrok û xwedî kar û xebat di 
warê çand û huner û wêje 
de. Ew werin sazî û yekîtiyên 
rewşenbîrî û çandî ava bikin 
li ser bingeheke rast û durust 
û nifşên nû ji keç û lawên me 
himbêz bikin û rêk û pêkên 
wêje û çand û hunerê li pêş 
wan ronî bikin.

8- Li gorî te rewşenbîrên 
Kurd û Nivîskar di vê qonaxa 
hestiyar de di asta pêwîst de 
bûn? 
Belê hijmareke baş ji wan 
di vê astê de bûn, lê ew bi 
tevahî negihane asta pêwîst. 
Weku min di bersiva bûrî 
de gut: pirbûna kesên me 
yên derbasî hola wêje û 
rewşenbêriyê bûyîn bê şert û 
merc û pîvan pirsgirêk çêkirin. 
Ez ne dijî piraniya nivîskar 
û rewşenbîran me, lê belê ez 
dibînim ku kesên van şert û 
mercan dixwe de nebîne bila 
xwe nede pêş û nebe kelem di 

rêya pêşketina wêje û çanda 
me de. Bila ew binivîse û xwe 
pêş bêxe lê hêdî hêdî û gav bi 
gav.

 9- Heya em di pêşerojê de rola 
rewşenbîrên Kurd ên li civak 
û Siyasta Elmaniya bibînin û 
guherînek hevseng bi serûber 
bikin?
*- Di nêrîna min de ev bêhtir 
bi xort û ciwanên me ji keç 
û lawan ve girêdayî ye. Ew 
bi lêz û hêsanî fêrî zimanê 
Elmanî dibin û dikarin xwe û 
nivîkar û rewşenbîrên temen 
mezin û çand û wêjeya me 
bi gelê Elman bidin nasîn. 
Pir baş e xortên me bi kesên 
berhemdar re alîkar bin û 
bibin wergervan ji wan re bi 
taybet kesên ku nekaribin fêrî 
zimanê elmanî bibin.

 10- Em di warê nivîsandinê 
de kêm caran ciwanan dibînin.
Li gorî te sedem çi ye, tevî 
peydakirina gelek dezgehên ku 
bi Zimanê dayikê dinivîsînin ?
*- Sedema yekem ewe ku 
ciwanên me bêhêvî mane ji 
tevgera me ya konevanî û 
dezgehên me yên rewşenbîrî 
çandî û ji rewşa gelê me bi 
tevahî. Pêşiyan nakarîne 
bingeha asê û xurt di van 
waran de ji wan re çêkin û 
pêkbînin. Ew behitî mane 
ji keysebazî û kedxwariya 
beşeke mezin ji navdarên 
me yên kevin û nû. Divê em 
hemî alîkar bin û kar bikin 
da em dezgehên nû çêkin û 
baweriya ciwanan bi tevgera 
kurdî ya konevanî û wêjeyî û 
rewşenbîrî bînin û vegerînin.

  11-Gotina dawî tu çi dixwazî 
bêje?!
*-Ez serkeftinê ji we û karê we 
re dixwazim û qefdek kulîlkên 
spasî û dilsoziyê diyarî we 
dikim û bihêvîme ku ez li gorî 
baweriya we bimînim.


