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Civîna onlin a  salane ya Weqfa Cemal Nebez ya 3 ê Kanûna 2022an û kar û  nirxandinên 

seroka weqfê  

Dr.Hanna Kuchler derbarê asoya sala 2022 û 2 salên piştî wê 

 

Hevalên xoşewîst yên qedîm û nû yên Weqfa Cemal Nebez! 

 

Ew tiştên ku li vir derbarê  Weqfa Nebez me li vir kom kiriye cihê kêfxweşiyê ye û ji wê zêdetir jî tiştên 

teşvîqker hene. Di nîveka sala 2022 an da hewlên me yên di destpêka damezrandinê ji aliyê rayedarên 

Almanya ve hate pejirandin. Me bi fermî posta saziyek ji bo "berjewendiya giştî" wergirt,ji bo niha heta 

sala 2024an. Ev jî eger dahata xwe li Almanyayê bi dest bixin, ev jî ji bo hinek alî û kesên dilnizm û 

hêzdar dikare feydeyên zêdetir bîne. Lêbelê gelek bexşên piçûk bi qasî bexşên mezin dê kom bibin û 

bibin alîkar. Her bexşên pêşerojê dê bi qanûnê were pejirandin.Zanyariyên zêdetir di vî derbarê da liser  

belavok û peyama reklama me ya agahdariyê da ye, dibe ku ji bo endamên piştevaniya pêşerojê balkêş 

be. Wekî ku cîgirê min di desteya rêveber de, an Gossau, berê diyar kir, Her çend me bi qasî ku ji destê 

me dihat kêm bi rê ve çû jî, me nikarî bi çavkaniyên xwe mesrefên xwe dabîn bikin. Ev yek bêyî dayîna 

bêtir di demek dirêj de nikare berdewam bike. 

 Di heman demê de cihê kêfxweşiyê ye ku malpera me ya pirzimanî di sala 2022an de berfireh bû û me 

karî hejmara sifir ya rojname û nûçeyên pirzimanî ji heval û hogirên xwe re bişînin.Sala 2023an de em 

ê hemû hewlekê bidin ku wê asta em giheştinê biparêzin.Em dixwazin beşek ji karen ku me destpê kiriye 

sala bê xilas bikin.Ji ber ku ji bo sala 2024an projeyên me yên nû hene. Ev jî pêkanîna taybetmendiyeke 

din a bingehîn a saziya me ye ku beriya niha di yasayan de behsa wê hatiye kirin û niha yek ji erkên me 

yên sereke ye. 

Wê demê ev ê ji bo me bibe xebatek rêveberiya lêkolînê ya nû. Ji bo vê armancê, em pêşî dixwazin 

cîhek rastîn a lêkolînê nas bikin. Çi rewşa niha ya kurdan be, çi ya berê be, ku bi kurdolojiya ku Cemal 

Nebez pêşengiya wê kiriye paralel e, divê ji aliyê komek lêkolînerên jêhatî ve bê kirin. Wisa dixuye ku 



lêçûna vê projeya lêkolînê, di heman demê de, ji hêla sponsorek an gelek sponsoran ve tê piştgirî kirin. 

Hem karker û hem jî sponsor dê karibin bi navbeynkariya ajansekê girêbestek trigonometriya yasayî saz 

bikin. Wê demê hemû aliyên peymankar dikarin tiştên ku soz dane pêk bînin û garantiya pêkanîna 

yekemîn projeya lêkolînê ya ajansa Cemal Nebez bikin. 

Bi hêviya ku ji niha û pê ve hetanî Nîsana 2025an, ango pênc sal piştî damezrandina Weqfa Cemal 

Nabaz, projeyek wiha were lidarxistin. Em hêvîdar in ku heta wê demê plansaziya qonaxa damezrandinê 

dest pê kiriye û bi gavên rêkxistinî ber bi wê saziya navdewletî ve bibe ku ji aliyê kurd û kurdan ve weke 

ku heqê navê xwe ye were  saz kirin.  

Ji bo vê jî divê desteya rêveber a rêxistinê gav bi gav bê berfirehkirin ku li gorî peywiran tevbigere. 

Lijneya şêwirmendî çavdêriya lijneya rêveberiyê dike û bi wê re jî dişêwire û ev herî kêm ji 3 endaman 

û herî kêm 5 endaman pêk tê. Desteya şêwirmendiyê di hundir de girîng e, lê nikare nûnertiya rêxistinê 

li derve bike. Ji bo hejmara endamên lijneya rêveberiyê çi sînor nehatiye diyarkirin. Alîkarên min girîng 

in ku bibin tîmek jêhatî û zana bin.Kurd ,jin û zilam bin baştire. Wek serokê rêxistina me ya 

navneteweyî, ne hewce ye ku hûn hemî bi Almanî biaxivin. Têkiliyek ji axaftina Almanî an Îngilîzî (wek 

zimanê duyemîn) xuya dike ku ji hêla Komîteya Şêwirmendî û Serokatiyê ve tê pejirandin. Ji bo vê 

nêrîna giştî sala bê û du sal şûnde jî li ser saziya me bes e. 

 

Silav û rêz. 

 


