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Wekî tê zanîn îsal yek ji mêvanên girîng ê Rojên Wêjeyê li Amedê Abdulla Peþêw
bû. Piþtî ku min ew li Amedê dît û me hinek sohbet kir, ez gelek kêfxweþ û serbilind
bûm. Asta wî ya entelektuelî ya kûr, nefsbiçûkî û mutewazîbûna wî, nirxandin û
þîroveyên wî yên der barê wêje, jiyan, Amed û pêþketinên li Baþûr de bandoreke
mezin li min kir. 

Loma jî heta ku ji min hat min gotinên wî qeyd kirin.

Bêyî ku ez dirêj bikim, niha ez dixwazim hin gotinên Peþêw ên der barê mijarên cur
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Bêyî ku ez dirêj bikim, niha ez dixwazim hin gotinên Peþêw ên der barê mijarên cur
bi cur de bi we re par ve bikim.
 
DER BARÊ WÊJEYÊ DE:
* Þiîr zimanê wijdanê ye; zimanê wijdanê jî zimanê dayikê ye...
* Bila her kes binivîse, tu zirara wê nîn e. Li Rusya di zemanê Puþkîn de 10 hezar
kesî helbest dinivîsî, lê niha tenê ji wan 10 kes mane... Dema min û Þêrko (Bêkes)
me li Baþûr dest bi nivîsîna helbest kiribû, gelek kesên din jî helbest dinivîsandin.
Lê niha em çend kes mane? (Li hemberî pirsek wekî li vir pir pirtûkên ji rêzê û bê
kalîte dertên ev yek anî ziman)
* Divê þairên kurd ên ciwan, klasîkên kurdî baþ fêm bikin. Ew çavkaniyên eslî ne.
Di nava folklorê de enerjiyeke mezin heye...

* Þairên ciwan
bêhtir helbestên
teze dixwînin û wisa
dest bi nivîsînê
dikin, loma jî
helbesteke wisa
çêdikin, helbesta
wan nayê fêmkirin...
* Þiîr girêdayî umr û
tecrûbeyê ye. Di
sala 1967'an de
dîwana min a yekem
derket. Niha lê mêze
dikim, ez fedî dikim...
* Berî ku ez þiîrekê
binivîsim hizrek min
heye, dûre bi þiîr
wêneyek çêdikim...
* Çavkaniya min ya sereke folklor e, klasîkên kurdî û helbesta modern e...
 
DER BARÊ AMEDÊ DE:
* Li Amedê rih kurdî ye, lê ziman tirkî ye... Tirkî di mejiyan de hatiye qebûlkirin...
* (Ji rêveberekî kurd re digot) Ji ber ku li vir kurdan di mejiyê xwe de tirkî qebûl
kiriye loma dewlet dev ji we bernade, dozan li we vedike. Ji ber ku di rewþek wiha
de, hûn dixwazin cardin kurdî ji nû ve vejînin (ji nebûnê zimanekî çê dikin) ev jî dibe
cihêxwazî... Heke kurdî di jiyanê de serdest bûya dewletê dê zûtir hêviyên xwe ji we
(kurdan) bibiriya û dev ji we berda...
 
DER BARÊ BAÞÛR DE:
* Li Baþûr 10 milyon dolar ji bo lê lê û lo lo tê xerckirin, lê ji bo kurdî tiþtek nayê
kirin.
* Bi navê projeyan pereyan distînin. Yek tê dibêje, ‘Em mihrîcanekî çêbikin, ewqas
pere.’ De haydê, ji derve bi dehan mêvanan tînin û li hotelan bi cih dikin, her þevê
nizanim çiqas dolar diçe ji xwediyên otelan re... Wan projeyan mala me xera kiriye...
* Pereyên ku hikumet li Baþûr dide nivîskaran riþwet e, loma jî heram e. Heqê sêwî
û hejaran e.
* Bi pereyê ku didin nivîskaran wan dikirin. Li Baþûr rewþenbîrekî ku rabe hikumetê
rexne bike nemaye.
* Dewlet bi qanûn û nîzamê dibe dewlet. Lê li Baþûr tu qanûn nîn e. Em dibêjin
qanûnekî çêbikin rê li ber korsanê bigirin lê çênakin. Qanûnê çê nakin mafên me
naparêzin, lê pereyan didin me!
* Rêveberekî bangî min kir got, ‘Were ji te re ew qas dolar alîkarî.’ Min got, ‘Na, ez
nagirim. Ew riþwet e. Madem ku hûn pereyan didin, bi vî pereyî saziyekê vekin, ez jî
werim li vir wekî karmendekî rojê 16 saet kar bikim. Em bi vî pereyî ferhenga kurdî
çêkin. Em ansîklopediya Kurdistanê çêkin.’ Got, 'erê erê' lê çend sal li ser borîn hê jî
li min negeriya ye.
* Hikumet li Baþûr ji bo bi pêþxistina cotkarî û çandiniyê ku çavkaniya herî
bingehîn a gundiyên kurd e tu tiþtekî nake. Dolaran li gel belav dike. Çandinî û
cotkarî miriye. Însanên me wê taybetiya xwe winda dikin. Tu hilberîn nîn e. Ma
wiha dewletbûn dibe.
* Du sal berê serokekî kurd xwest ku ez biçim pêre xwarinekê bixwim. Ez neçûm.
Heke ez biçûma roja duyem min ê nekariba ew rexne bikira... Desthilatî kirêt e. Gerek
mirov xwe jê dûr bigire.
* Li Baþûr, li aliyekî hejar û belengaz, li aliyekî mîlyoner... Ez tu demê nebûme
komînst, lê min bidîta yek partiya komînîst ez ê bibûma endam. (Behsa gera xwe ya
li Baþûr dikir)
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Þîrove Bike

Þîrove yên xwediyê xwe ne. Em ne berpirsiyarê naveroka wan in.

Warê Qoserê * hate ragihandin: Dîrok: _SHORTDATESTRING

12:49:

Pêwîste mirovê jîr û zana nefsbiçuk be û mutewazî be ne ku xwe

binepixîne çi hat serê me ji vê nepxa me hat.Em zane dibin em dibên
pêwîste her mirov bi min biþêwire,em dewlemend dibin em dibên

pêwîste her mirov xûlamtî yê ji min ra bike,ku em xwedî cesaretbin em

dibên pêwîste her mirov di bin rima min re derbas be.Îja birayê Delal
her mirovê me yê jîr û zane pêwîste xwe ujdanê gel bibîne.Ma xwe

wilo nebîne wê çawa bi gelre bibe yek?Wê çawa temsîlîyeta gel bike?

Wê çawa êþ û azara gel bîne ziman?

    Pêwîstîya me bi jîr û zanê ku êþa gel êþa xwe dibînin heye.Ku

rewþenbîrê me xwe bi gelre kirin yek ez bawerim wê demê hêvî û
daxwazê me yê hezarê salan wê bêne cîh.Wek ku Seydayê Cegerxwîn

anîye ziman:Pa wek Cegerxwîn dîn nebî tu./Evîn di dil de þîn nebî./Talî

bi te þêrîn nebî./Ma te bi vê zanînê çikir.........Silav û Rêz.........
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