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• Weke saziyeke navneteweyî, em vê nûçenameyê – mîna rûpela me – bi çar versiyonên 
cuda pêşkêşî we dikin 
 

 Deutsch https://www.jemal-nebez-stiftung.org/Deutsch/Newsletter 

 English https://www.jemal-nebez-stiftung.org/English/Newsletter 

 کوردی  https://www.jemal-nebez-stiftung.org/pid_697244 

 Kurdî  https://www.jemal-nebez-stiftung.org/Kurd/Newsletter-Kurd 

 
• Ji bo rêzgirtina Cemal Nabaz wek saziyeke ku ji aliyê kurdan ve hatiye avakirin û ji bo 
kurdan, me li ser xebat û jiyana wî ava kiriye, ku em dixwazin wê biparêzin û bi berfirehî 
pêşkêş bikin. 
 
• Em rêxistineke yasayî ne û ji aliyê siyasî ve serbixwe ne û ne girêdayî ti partiyên siyasî ne. 
Komîteyên me bi awayekî xwebexş dixebitin. Ji bo proje û plansaziya xwe em xwe dispêrin 
alîkarî û bexşînan. 
 
• Li gor yasayên Almanyayê em wek dezgeheke neqezenc tên naskirin. Alîkariyên ku em 
distînin li gorî yasayan têne xerckirin û eşkere kirin. 
 

Kurdên hêja, hevalên kevn û nû! 

 
Ew xalên ku li jor hatine kurtkirin, ne tenê bingeha me li ser xebata jiyana Cemal Nabaz ava 

dikin, di heman demê de çarçoveyek rêxistinî û yasayî heye ku xebata wî ber bi pêşerojê ve, 

ango bi berdewamî ber bi pêş ve - di riya heyî de bimeşîne. Tevî hemû dîtinên xwe em dîsa jî 

dixwazin ji niha ve helwestê werbigirin, li zehmetiyan binêrin û rabirdûyê ji bîr nekin. 

 

Serdemek zehmet 

 

Lê lihevhatina bi demê re her dem dijwar bûye. Hemû parçeyên cîhanê bi heman awayî êş û 

azar negirtine û kêm ji wan jî weke û welatê Kurda li Rojhilata Navîn rastî rewşek wisa xirab 

hatiye. Kurdistana parçekirî, bêparastin, bi fermana kuştina mirovan, gefa firokeyên bê 

firokevan lê dihête kirin, karkerên asayî yên ku ji aliyê milîsên terorîst ve hatine revandin, 

hinek deverên Kurdistanê ji aliyê milîsên terorîst ve hatine dagîrkirin. Beşek ji Rojavayê 
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Kurdistanê – ango Kurdistana-Rojava li Sûriyê – ji aliyê Tirkiyê ve hatiye dagirkirin û metirsiya 

berfirehkirina dagirkeriyê her ku diçe zêde dibe, ku dibe sedema bidawîbûna Rêveberiya 

Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê (AANES). 

 

Bi tabûkirina bêdadiyê (neheqiyê), nenaskirina bi fermî 
 

Zehmet e ku statûkoya xwe bidomîne - û nihêrîna li sedsala borî ji bo kurdan ne hêsan e. 

 

Qet tiştek ji wê xerabtir û metirsîdartir nehatiye rûdan ya ku bi serê xelkê Kurdistanê hatiye, 

ku ev xelke ji kevnar li ser xaka xwe jiyane û bi zimanê xwe diaxifin (ji aliyê zimannasan ve 

hatiye zanîn ku zimanê kurdî ji farisî kevntir e) - ku ji destpêka sedsala 20-an û vir ve (dema 

ku kolonyalîzm derbasî kûrahiya Rojhilata Navîn bû û bi parzûnkirina petrolê, heta berî 

destpêkirina Şerê Cîhanê yê Yekem, ji bo Kurdan roleke wêranker lîst.) 

 

Piştî Şerê Cîhanê yê Yekem, Kurd bi awayekî sîstematîk ji aliyê hêzên serketî ve hatin 

dabeşkirin û bi darê zorê bi çend netewe-dewletên nû avabûyî ve hatin girêdan û heta îro 

bêyî ku derfeta naskirina fermî ya navneteweyî hebe, di vê rewşê de mane. Cemiyeta 

Miletan, ku di dawiya sala 1919-an de ji bo nermkirina pêkanîna Peymana Versailles-ê hate 

damezrandin, bi ser neket. Ne Tirkiye (1923) ne jî Iraq (1932) mafên çandî yên ku beriya 

avakirina dewleta xwe soz dabûn kurdan nedan. 

 

Neteweyên Yekbûyî ku yekser piştî Şerê Cîhanê yê Duyemîn hat damezrandin, desthilata 

xwe ya dadwerî li ser pirsgirêka Kurd red kir. Niwênerên kurd ji bo konfêransa destpêkê 

nehatin vexwendin, lê dîsa jî niwênerê xwe destnîşan kirin ji bo Sekreterê Giştî yê Yekem - 

bê serkeftin. Hêjayî balkişandinê ye ku Cemîyeta Miletan heta avabûna dewleta dawî ya ku 

Kurdistanê parçe kir, Sûriye (1946) berdewam kir. Sûriyê di 17ê Nîsana 1946an de bêyî ku tu 

mafek ji bo “kêmneteweya kurd” a li vê beşê Kurdistanê dijîn, bihesibîne, serxwebûna xwe 

ragihand. Piştî rojekê Cemiyeta Miletan hat hilweşandin. Şerê Sar dest pê kiribû. Digel van 

hemû tiştên haitbûn rûdan, avakirina NATO û Pakta Varşovayê, ne berî û ne jî piştî 

bidawîhatina Yekîtîya Sovyetê, ji alîyê Neteweyên Yekgirtî ve tu lêkolînek li ser çawanîya 

baştirkirina rewşa kurdan, ku neçar mane bêhejmar bikin, nehatine encamdan. qurbaniyên 

pûç. Berevajî vê yekê, Neteweyên Yekbûyî bi serhişkî redkirina mijarê û reforman, rewşa 

nedadperwerane ya Kurdan berdewam kir. 

 

Şikandina tabûyan, pêdagirî kirin li ser çareserkirinê 
 

Bi derbasbûna demê re ku tenê pêdagirî kirin li ser çareseriyê, eşkerekirina neheqiyê û israra 

di hewldana çareseriyê de ye ku di asta rêxistina navneteweyî de bi ser bikeve. Ger hin 

dewlet di vî warî de bi medîtasyona aktîf di vê armancê de tevbigerin, ew qas dirêj neke jî, û 



ger ew hewildanên xwe di derbarê hin bûyerek paşerojê ya nediyar de bikin yek, dibe ku 

meyl jî bileztir bibe, nemaze heke banga edaletê têra xwe bilind be. 

Bi dehan sal e ku Kurd bi balkişandina li ser sûcên li dijî şexsan, ango binpêkirina mafên 

mirovan li parçeyên Kurdistanê û anîna wan a cîhanê, bûne xwedî jêhatî. Wan ev doz di 

dadgehan de, di nav dadgehên navneteweyî de, belge kirin, ragihandin û temsîl kirin. 

Pêşkêşkirina doza bêedaletiya dîrokî, di nav de redkirina naskirina navneteweyî ji kurdan re, 

jêhatîbûnek nû hewce dike ku herî dereng hêjayî ceribandinê ye, û heke rewşek weha 

derkeve holê, girîng e dema van pisporan di konferansan de daxwaz bikin ku li hev bikin. 

divê dewletên ku dixwazin kurd dengên xwe li qada navneteweyî bigihînin nav xwe. 

 

Hewldaneke ku pêdivî nerawestiyan û amraz e 
 

Heta îro jî Kurd ji konferansên navneteweyî hatiye dûrxistin, heta eger bandora rasterast ya 

wan konferansan jî li ser rewşa kurd hebe. Kurdan gelek caran daxwaz kirine ku di van cihan 

de beşdar bibin. Bi nêrîna me belgedarkirina wan daxwaziyan, şirovekirina şansên 

pejirandinê û her wisa egerên nepejirandinê dikare di pêşerojê de wan hewlan serkeftîtir 

bike. Wekî dezgehek qezenc-nexwaz û pispor di aliyê zanist û lêkolînê de, em dikarin beşek ji 

vê berpirsiyaretiyê rakin, belê eger em bikaribin sponserek ji bo alîkariya darayî peyda bikin 

(ew alîkarî pêşkêşî lêkolerên şareza û jêhatî bête kirin). 

Ev yek ji bo pêşerojê, em vegerin ser niha.  

Hûn hemû bila bizanibin ku me rêze semînarên serhêlê hene. Hemû agahdariyên li ser vê 

rêze semînaran dikarin di bin ‘Bûyer/semînarên niha’ da bibînin. Her wisa lînka vîdeyoyên 

her du semînarên pêşîn jî heye. Em spasiya Dr. Îrfan Mistefa dikin ku ew proje bi zimanê 

Kurdî pêşkêş dike.  

Nivîsa bingehîn ya Cemal Nabaz di sala 1986an û bi zimanê Elmanî li ber deste. 

 

Navê pirtûkê eve:  

 

Pêwendaretiya Kurdî: Kurd kî ye? Kurdbûn tê çi wateyê? 
Lêkolînek li ser xelkek dabeşkirî û bêdewlet.  
 

Cemal Nabaz di sala 1985’an de li Kopenhagê, di çarçoveya semînereke li ser pirsgirêka Kurd 

de ev axaftin kir. 

 

Ji bo van rêze semînerên serhêlê me li ser navê dezgehê hesabek ZOOM vekiriye, ku em ê ji 

vir û pê da di nav çarçoveyên cuda cuda de bikar bînin, yek ji wan, civîna me ya salane ku di 

destpêka meha desember de bête encamdan.  

 



Civîna Salê ya Serhêl - 3ê Kanûna dûyem, demjimêr 
13:00 e, berî danê nîvro 
 
Em dixwazin di meha November da, civîneke salane ya ser serhêl plan bikin. Di dawiya meha 

November da agahiyên pêwîst derbarê bejdarî kirin bi rêya Zoomê li beşa nûçeyên rûpelê 

dezgehê dê belav bibin. Ev yek ji bo me her sal demeke girîng e. Cemal Nebez di roja yekê 

januar ji dayîk bûye, îsal temenê wî dibû 89 sal. Berî çar salan roja 8ê januar koça dawî kir. Di 

wan çar salan da û her wisa di wan du sal û nîvan da ku ew dezgeh hatiye damezrandin, 

gelke bûyer rûdane û me gelek tişt bi dest xistin. Endamên çalak yên dezgeha me raport li 

ser xebata xwe didin û nîşan didin heya çi ast pêşve çûne, her wisa derfeteke ji bo pirskirin ji 

wan û baştir nasîna wan. Ew yek jî dîmenê karkirina sala nû dixe ber çavên me.  

 

 

3ê Befranbara em dê bi şêwazê serhêl hevûdin 
bibînin 
 

Plana me eve ku nûçenameya nû heya destpêka meha adarê yan jî heya Newrozê amade 

bibe. Ji bo agahiyên zêdetir wan zaniyariyan bikar bînin ku di rûpelê da têne pêşkêşkirin. Bi 

hêviya berdewambûna we digel dezgeha me. 

 

Bi hêviya berdewambûna we digel me.  

 

Digel rêz û silavan 

Dezgeha Cemal Nabaz 

Dezgeha qezenc-nexwaz 

  
 

Kontakt 

Telefon: +49 (0) 30 86 12 653  I  Fax: +49 (0) 30 86 15 706 
 

Em ê kêfxweş bibin ku hûn bibin aboneya bultena me, an bi riya malpera me: 

https://www.jemal-nebez-stiftung.org/ oder direkt an: info(at)jemal-nebez-stiftung.org 
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