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Peşêw: Divê xêr û bereketa Kurdistanê bo hemû welatiyan be

07/05/2012

Hewlêr: Şaîrê navdar ê kurd Ebdulla Peşêw di şevşahiyeke helbestan de

ku li bajarê Hewlêrê hat sazkirin, got: ‘’Divê xêr û bereketa Kurdistanê

bi ser hevwelatiyan de bê dabeşkirin.’’

Doh êvarê di şevşahiyeke helbestan de ku li Salona Pêşewa ya bajarê

Hewlêrê hat sazkirin, şaîrê navdar ê kurd Ebdulla Peşêw çend

helbestên kevin û nû yên xwe xwendin.

Di şeva helbestan de gelek nivîskar, rewşenbîr, xwendekar û hevwelatî

amade bûn ku ji zû de dengê Peşêw nebihîstibûn. Peşêw, di destpêka

axaftina xwe de derbarê metirsiya li ser zimanê kurdî de axifî û bang li

hemû kurdan kir ku li hemberî jinavçûna zimanê kurdî rawestin.

Di beşekî din ê axaftina xwe de Ebdulla Peşêw li ser rewşa Kurdistanê

jî rawestiya û wiha axifî: ‘’Ez li dijî hemû eqliyeteke Stalîn im, divabû

20 sal berî niha bo Kurdistanê destûrek hebûya, lê çênebû, berî çend

salan jî min qala wê yekê kir ku divê leşkerekî yekgirtî yê Kurdistanê

hebe ji Zaxo heta bi Xaneqînê biparêze.

Peşêw wiha dirêjî bi axaftina xwe da: ‘’Ez herdem li wê yekê difikirim

gelo çima em dikevin danûstandinê ligel dagîrkerên welatê xwe, wek

em bibêjin me jin bi hev daye telaqdan, danûstandinên me bi maçê

dest pê dikin û bi maçê bi dawî dibin. Divê danûstandinên me ligel

dakîrkerên welatê me li ser asata neteweyî bin, ne wek hizib û mizib û

pêkhate û mêkhate.’’

Peşêw axaftina xwe wiha qedand: ‘’Pêwist e bîmeya bêkariyê bo

bêkaran hebe, neku bo kesekî hebe û ji bo kesekî nebe. Herwiha her

zarokekî ku li Kurdistanê çavê xwe veke, divê mafî wî/wê hebe, ev

welat yê hemûyan e û xêr û bereketa wê jî divê bo hemûyan be.’’ 
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