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Di bingeha her tiştî de bêguman ked heye. Heta ku ked neyê dayîn tiştek 
mayînde nabe. Bi taybetî jî li Rojhilata Navîn, ev rêgez derbasdar e. Li 
Kurdistana ku bi sedsalan e ku serxwebûn û statuya xwe winda kiriye, ev 

yek bêtir derdikeve pêş. Li welatekî ku heta hinek kesan ew nas kir, bi dehan carî 
serhildan pêk hatine û bi sedhezaran şehîd dane de nabe ku bêyî ku ked were dayîn, 
tiştek mayînde bibe. 
Di hejmara me ya yekemîn de jî me ked dabû, lê hêj ev ked negihabû wê astê ku em 
giraniyeke ku em dixwazin ava bikin. Û di her hejmarê de bi saya kedê, cihê kovara 
me jî girantir û baştir bû. Em ê vê hewldana xwe berdewam bikin.
Drûşmeyên di derbarê “Kurd û Kurdistanê” û di derbarê “demokrasiyê de li her 
deverên welatê me têne berzkirin. Lê kêm kes serê xwe bi awayekî baş pê diêşîne 
bê ka “Kurd çiye? Kurdistan çi ye?” û “Mirov çawa dikare demokrasiyê pêk bîne. 
Gelên ku di warên wêje, çand, huner, siyaset, aborî û parastinê de ne çalak bin, ango 
di van mijaran de sazî, dezgeh û rêxistinbûnên xwe nikaribin ava bikin, wê nikaribin 
bibin netewe û tune bibin. Û gelên ku di van mijaran de rengê xwe yê resen nikaribin 
derxin holê, wê nikaribin demokrasiya xwe ya navxweyî pêk bînin û bi gelên din re 
têkiliyeke tendurist ava bikin.
Kovara SÎWAN’ê bi vê bergehê tê amadekirin û derxistin. Em dixwazin bibin yek ji 
xalên çalakbûna gelekî û em dixwazin bi rengê xwe yê resen, bi gelên din re têkiliyê 
deynin. Xwendekarên me jî, bi vê bergehê li me xwedî derdikevin.
Ev demeke ku di nava kovarên ku li çar parçeyan derdikevin de avakirina hawizekî 
berhemên wêjeyî tê nîqaşkirin. Em jî bi awayekî fermî di nava van nîqaşan de ne. Bi 
saya vê platformê wê nivîskarên beşên welat bêtir hev nas bikin û bi saya van nivîskaran 
wê çand û wêjeya beşan jî bêtir were naskirin. Em bi hêvî ne ku her ku here, rêjeya 
berhemên Rojava û Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê di nava vî hawizî de bêtir bibe.
Em li vir dixawazin mijareke din jî bidin xuyakirin. Ji ber ku malper û xebatên din ên 
wêjeyî yên Kurdî ne di asta ku tê xwestin de pêşketî ye û ji ber têkiliya di navbera 
saziyên wêjeyî de lawaz e, ne gengaz e ku em karibin hemû berhemên ku digihêjin 
ber destê me baş lêkolîn bikin da ku em fêm bikin bê ka di nava berheman de “diziya 
peyv, hevok û paragrafan” heye yan na. Di hejmara me ya dawî de nivîsek bi giştî 
hatibû “dizîn”. Ev nivîs, ji zimanekî din hatibû wergerandin û ji hêla nivîskar ve nehatibû 
diyarkirin ku ev nivîs hatiye wergerandin. 
Ev cara duyemîn e ku em rastî tiştekî wiha tên. Weke Lijneya Zimanê Kurdî ya Sîwanê 
me biryar da ku ji niha û pê de heger em rastî bûyereke bi vî rengî werin em ê neçar 
bimînin ku navan aşkere bikin. Û em ê navan bişînin ji hawizê giştî re!
Me ji nivîskarên nivîsa resen lêborîn xwest û me hişyariyên pêwîst dan. Divê tu 
nivîskarên me li xwe daneynin ku tiştekî wiha bikin. Lewra li welatê me bi milyonan 
mijar hene ku hêj nehatine nivîsîn.
Em weke kovara SÎWAN’ê li bende nivîsên we yên resen in.
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