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- Ew dersxaneya hun dibêjin, ya 
fêrkirina zimanê kurdî bû, Hesenê 
Haco ew li Tirbespiyê ji xortên 
kurdan re vekiribû, me tê de dixwend 
û dinivîsand, lê mixabin, piştî 
demekê, desthilata Firensî ew 
dersxane girt, lê, me di malên xwe de, 
berdewamiya xwendina xwe ya bi 
zimanê kurdî kir. 
 * Mamosteyên we kî bûn? 
- Yên ku têne bîra min, Reşîdê kurd 
û Hesenê Haco bûn. 
* Navê kê ji wan hevalên ku bi we re 
dixwendin tê bîra we?. 
- Navê Şemo û Osmanê Emînkê tê 
bîra min. Hineke din jî hebûn, lê 
mixabin, navê wan nema tê bîra min. 
* Gelo we Mîr Celadet dîtibû ta ku di 
kovara Hawarê de li ser we 
nivîsandiye?. 
-Piştî girtina dersxaneya me, min 
berdewamiya xwendin û nivîsandina 
bi zimanê kurdî dikir. Rojekê ji rojan, 
li rojhilatî Tirbespiyê min cotê xwe 
dikir, min dî trumpêlek di ber min re 
buhurî û nişka ve ew rawestiya, li min 
vegeriya, min dêt Mîr Celadet, Hecî 
Ebdulkerîmê Endîwerê û Hesenê 
Haco jê peya bûn û berê xwe dane 
min. Ji min pirsîn: Ev çiye di destê te 
de tu dixwînî?. Min li wan vegerand û 
got: Ev Hawar e, ez cotê xwe dikim 
û Hawara xwe dixwînim. Navê min li 
ba xwe nivîsandin, xwestin hin peran 
bidine min, lê min pere ji dest wan 
negirtin. Rê girtin û çûn. Piştî 
demekê, Mîr Celadet Eilifbêyeke 
kurdî û Roja Nû ji min re şandin, 
navê min li ser wan nivîsandî bû, piştî 
demeke din, dîsa pirtûkek ji min re û 
yek ji Ebdurehmanê Eliyê Unis û 
yek ji Hesenê Haco re rêkirin. 

 * Çawa işq û evîna zimanê kurdî 
kete dilê we, çima we ewqasî ji 
zimanê kurdî hez kir? 
- Dema em li kurdistana bakur bûn, 
hingî dewleta Tirka zor û stemkarî li 
me dikir, jiyana me roj bi roj reş û tal 
dibû, lewra me dizanî sedema vê 
zordariya li me dibe, kurdîtiya me ye, 
ji ber wilo jî, her û her kurdîtî û 
zimanê kurdî bi me şêrîntir dibû. Ji 
wan tirê bi darê zorê, wê karibin 
zimanê dayika me ji devê me derînin 
û zimanê xwe têxin devê me!!!..Yê 
me bi xwe, hêviya me ew bû ku em jî 
mîna hemî gelên cîhanê bi serbestî bi 
zimanê dayika xwe bixwînin û 
binivîsin. 
* We di dersxaneyê de ji bilî Hawarê 
çi pirtûkên din dixwendin, ango çi li 
ber destên we hebûn? 
- Ji bilî Hawarê, me Roja Nû û 
Xebat dixwendin, nivîskarên wan 
Qedrî Can, Osman Sebrî û Rewşen 
Bedrxan bûn, camêrina din jî di wan 
de dinivîsandin, lê nema navê wan tê 
bîra min. 
* Çi bîranên we yên wê demê hene 
hun dixwazin ji xwendevanên 
Newrozê re bibêjin? 
- Tê bîra min, Sala 1937-an palan 
zadê me bi das û qeynaxan diçinîn, 
min dît mirovekî dêwanî digel qîza 
xwe bi ser me ve hatin, xwestin ku ew 
jî bi me re paleyê bikin. Min dît palên 
me rawestiyan û gotin: " Eger ev 
mirov kar bike, em dev ji paleyê 
berdidin û diçine malên xwe, ji ber ku 
ev mirov neyarê me ye!!.Rabû min ji 
wan re got:" Malava ma ev çi gotin 
e?!! ma ne em hemî kurd in, em 
birayê hev in, fermana serê me yek e, 
neyarê gelê me yek e,        D.R(11) 


