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Civîna Salane ya Online ya Weqfa Cemal Nebez di 3.12.2022an de 

Dr. Hannelore Küchler - Serok - Nasandin û Pêdaçûna sala 2022 

 

Hevrêyên xoşewîst ên dêrîn û nû yên Cemal Nebez! 

Ligel rêz û silavên germ. Bîra min tê Cemal digot piraniya kurdan li gelek quncikên cîhanê heza 

wan bo bîrkirin û karên wê heye.  

Hevrêyên xoşewîst, 

Du roj pêş niha di 1ê Berfanbarê de temenê Cemal dibû 88 sal û çend rojên din jî di 8ê 

Berfanbarê de dê çaremîn salvegera koça dawiya wî were kirin. Ji aliyekî ve dilxweş in ku wî 

jiyaneke wiha berhemdar û taybet hebûye. Ji aliyekî din ve jî şîna wî digirin ku em hiştin.  

Aloziyeke hevşêwe demekê heye ku bi tarîxê bo me derdikeve ku zanyarî derbarê rewşa niha 

ya kurd li Kurdistanê û cihên din de bi hêsanî dest dikeve. Ya ku di meha yekem a sala 2022an 

de qewimî, têgîhiştina wê giran nîne. Lê gava dest bi nirxandina wê dikin ya ku wê demê 

qewimî, ew bi azar û tal e bizanin ku beşeke gelek a wê rewşa karesatbar ku îro kurd tûşî bûne, 

gelek pêştir jî berbilav bûye û jiyana wê demê wek niha kiriye dojeh.  

Kurd li pêş dîroka dadperwer jî bi derketina xwe wek neteweyeke xwedî kultûr bi wî cureyî 

hatiye nasîn. Di rastiyê jî de nasandina kurdan bi rêya fikrên Cemal Nebez ve, mijara 

destjêneberdan û îrade û piştre jî hewleke fikrî ye ku Weqfa Cemal Nebez pê xweş e beşdariyê 

tê de bike. Yanî ew karê ku me di peymana xwe de biryar dabû bikin.  

Hemû projeyên me bi şêweyekî yan bi şêweyekî din xizmetê bi vê armancê dikin. Dixwazim 

çend hûrgiliyan bidim we. 

Di projeya kitêbxaneya/kataloga me de, zanyariyên herî girîng yên wan kitêb û kovaran tomar 

dikin ku di kitêbxaneya me de hene, gelek ji wan kitêban ji aliyê hevrê û hevkaran ve bo Cemal 

hatine şandin. Berhêmên Cemal Nebez di beşeke cuda de hatine danîn. Ya ku heta niha hatiye 



kirin, gavek e ber bi kataloga online ve ku bo kitêbxaneya me ya dahatû guncaw e. Ev projeye 

bo me girîng e. Wek saziyeke qezençnexwaz, yanî saziyek ku çakiya giştî dike, em hîç bacekê 

nadin, bi baca milkî jî ve. Di beramberê wê de desthilatdarên Elmanyayê pêşwaziyê li wê fikrê 

dikin ku rojekê kitêbxaneyeke taybetmend li Berlînê hebe ku mirov bikare bi şêweyê online 

lêkolînan li ser bike û di hinek deman de vekirî be bo warê giştî. Weqfa Cemal Nebez bi wê 

yekê bawer e ku ev hewl ji gelek aliyan ve hêjayî ye û piştrast e ku ew fikr bi dilê Cemal bû.  

Bi rêya du projeyên din ve hewl didin kitêb û belavokên Camal bêtir û hêsantir bixin berdest. 

Dibihîsim ku xelkê gelek alîgirên wî bidesxistina şêweyê hêsantir û zûtir berhemên wî bi 

dilxwazî dixwînin. Di projeya belavkirinê de, berhemên pêştir hatine çapkirin scan dikin û wek 

PDF di malpera xwe de pêşkêş dikin. Eger me karî wergerandina yek ji kitêbên wî ji bo her 

zimanekî rêk bixin, ew ji bo me projeya kitêbê ye. Çimkî armanc hertim dîtina van wergerên 

nû ye bi şêweyê çapkirî yan jî hewl didin wek kitêbeke elektironîk belav bikin.  

Di beşa duyem de hinek agahdarî wan wegêran dibin ku em ligel kar dikin. Piraniya 

wergerandin ji me re kirine kurdî, çimkî Cemal hemû kitêbên xwe bi kurdî nenivîsandine û tenê 

kêmek ji kitêbên wî bi rênûsa latînin hatine danîn.  

Me gelek rêz bo wergêrên xwe heye, ew karekî gelek girîng dikin. Yek ji belavokên seretayî 

yên Cemal gotarek e bi navê "Wergerandin Huner e", dikare rojekê bibe pêşekiyek ji bo 

giftûgoyek di navbera wergêrên kurdî li Kurdistanê yan li cihekî din. Bo ninûne, guncaw e bo 

saziya me bi rêya programa ZOOM rêk bixe. Îsal me bi cureyekî cuda yê projeya online dest 

pê kir. Rêze semînarek e ku li ser mijareke taybet bi serperiştiya Dr. Îrfan Mistefa ve birêveçû. 

Formeke din ji belavokên berhemên Cemal Nebez jî pêk tê ji pêşveçûna danûstendina fikrî û 

giftûgo derbarê wan de.  

Di dawiyê de me Xelata Cemal Nebez heye. Me rêkxistina xelate xwe bi kesekî spartiye ku 

niha jê berpirsyar e û herwisa me kariye rezamendiya desthilatdarên Elmanyayê jî bo vê yekê 

werbigirin. Di beşa yekem de guh didin berpirsê komîsyana xelatî ku navê wî Sîrwan Rênas e.  

Heman tişt bo cîgirê min Jan Gosau digunce ku lîsteyek amade kiriye ku amarên darayî bo wan 

projeyên ku taze îsal (heta meha Mijdarê) me behs kiriye dixe berçav.  

Di destpêka her salekê de, desteya rêveberiya saziyê raporeke darayî ya giştî û raporeke salane 

ya wesifker amade dike(ku desteya şêwirmandan bi hûrgilîbînane pêdaçûnê bo dike). Piştre her 

du raportan didin desthilatdarên Elmanyayê, Encûmana Pîran û Fermangeha Bacê ya Saziyan. 


