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Hevpeyvîna bi

“

     Hûn bi gelek karên ku dikin, 
ango bi piralîbûna xwe tên nasîn; 
li gel nasnameya xwe ya helbest-
van û nivîskar, nasnameya we ya 
polîtîk û çalakvaniya qadên cûr 
bi cûr û hwd. jî derdikeve pêş. 
Hûn kîjanê ji van bêtir nêzîkî xwe 
dibînin?

Di serî de, şoreşa Rojava ya ku ji 
gelek milan ve hê jî didome û ne 
tenê ji bo me kurdan, ji bo hemû 
gel, civak û komên azadîxwaz ên 

xwebûnparêz û gerdûnparêz bûye 
hêvî, giyan, dil, bîr, bawerî, bergeh, 
rêgeh û rûgeh bi rêzdarî silav dikim; 
hemû cankuriyên vê şoreşa dîrokî 
bi minetdarî bi bîr tînim.
Belê; gerdûn, xweza, jiyan, civak û 
her tiştê bi wan ve têkildar yekpa-
re ne, nikarin ji hev bên qutkirin, 
yek bê yên din nabe; di nava hev 
de ne û ji gelek milan ve hev te-
mam dikin. Bêguman, ev rastî li gor 
dualîtiya rasteqîniyê ji bo her mija-
reke civakî jî wisa ye. Li ser bingeha 
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vê rasteqîniyê, têkoşîna azadiyê ya 
şoreşger jî, ji qad û milên dîrokî, 
felsefî û bîrdozî bigire, heta qad û 
milên civakî, çandî û hunerî, ji qad 
û milên polîtîk, zanistî û sincî bigire 
heta qad û milên bedewkarî, wêje 
û entelektuelî li her qadan û ji her 
milan ve, bi awayekî tevahî, hevgir 
û tevgir tê meşandin, anku piralî 
ye, heralî ye; wek lebatên laşekî 
têkildarî hev in. Bi taybetî jî, ev li 
welatên wek Kurdistanê ku ji gelek 
milan ve, li ber her cureyê qiya-
met, tofan, kujî/qirkirin, dagirkirin, 
mêtîngerî û kedxwariyê dinale hê 
zêdetir derbasdar e. 
Rewşa min a piralîbûnê jî encama 
hişmendiya têkoşîneke wiha ye. 
Piştî demekê ev ne vebijêrkek e; 
encameke xwezayî ya vê rasteqîniya 
yekpare û tevgir e. Vê serdema ku 
rasteqîniya ax, welat, cihan û jiya-
na min ev e, ez jî bi awayekî herî 
xwezayî dil û can li gor rastiya vê 
rasteqîniyê tevdigerim. Ji ber vê, 
hemû nasnameyên min di heman 
demê de, encama têkoşîna min a 
azadiyê ya şoreşgeriya xwebûnî û 
gerdûnî ye. Ji kar û xebatên min 
ên nivîskarî/rewşenbîrî/entelektuelî 
bigire heta têkoşîna min a bîrdozî/
polîtîk/civakî hemû xebat, kiryar û 
berhemên ku di vê encamê de jî 
pêk tên çawa jêderk û çavkaniya 
xwe ji têkoşîna azadiyê ya şoreş-
ger digirin, di heman demê de bi 
awayekî herî xwezayî ji bo serkeftina 
wê tên honandin, ristin, raçandin 

û sazkirin. Li gor pêdiviyan û li gor 
rastiya civak, welat, cîhan û jiyana 
ku em tê de dijîn dibe ku caran yek 
ji qadên ku ez tê de dimeşim ji yên 
din zêdetir derkeve pêş, lê tevahi-
ya wan jî parçeyek ji jiyana min a 
azadîparêz, têkoşer û şoreşger e, 
hevdu temam dikin.   

       Hûn ji du zanîngehên Tirkiyeyê 
ji ber sedemên siyasî hatine “qe-
wirandin“. Hûn vê yekê ji bo nas-
nameya xwe ya têkoşîn û wêjeyî 
erênî yan neyînî dibinin?
Li welatekî wek Kurdistanê dagirkirî 
û mêtingeh ku ji her milî ve di nava 
pencên ‘tevkujî’yên cur bi cur de ye 
her qad qada têkoşîna azadiyê ye. 
Ku mirov wiha bibîne û pêdiviyên 
wê bîne cih heta astekê mirov di-
kare hinek qadên li bin destê per-
gala dagirker, mêtinger, tevkujer û 
desthilatdar ji bo şoreşa azadiyê bi 
kar bîne; nexwe bivê nevê mirov 
dê bibe xizmetkara/ê wê pergalê. 
‘Dibistan’ û ‘zanîngeh’ên dagirke-
ran jî wisa ne. Ev saziyên dagir-
keran saziyên sereke ne ku çerxa 
wan digerîne û her tiştê li ser navê 
mirovahiyê, azadiyê û bi taybetî jî 
kurdayetiyê li ber diranên perga-
la perwerdehiya xwe ya hov pirtî 
pirtî dike. Ji ber wê, ew qad jî ji bo 
hemû azadîxwazan qadên têkoşîna 
azadiyê ne. Bêguman, herî zede jî ji 
bo me kurdên azadîxwazan qadeke 
têkoşînê ye. Li her zanîngehekê bi 
hezaran, deh hezaran xwendekarên 
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kurd cih digirin. Divê weke her qadê 
ew qad jî, li ser bingeha armancên 
şoreşa Tevgera Azadiya Kurdistanê 
bê birêxistinkirin û ber bi şoreşê ve 
bê beralîkirin…
Ez hê di ciwantiya xwe de di enca-
ma welatparêziya malbat û derdora 
xwe, lê bi taybetî jî di encama hest 
û ramanên ku Tevgera Azadiya 
Kurdistanê bi me da destxistin gi-
hiştim vê zanebûnê û tevlî têkoşînê 
bûm. Di salên 90an çûn û hebûna 
min a zanîngeha dagirkeran jî li ser 
vê bingehê bû, anku ji ber têkoşîna 
di wê qadê jî bû. Di encamê de hem 
ji ber têkoşîna xwe ya gelemperî, 
hem jî di ya qadeke wiha de ez hatim 
girtin û piştre ji zanîngehê hatim 
avêtin. Piştî wê, di nava demê de 
(salên 2000an), dîsa dema ku di 
nava têkoşîna azadiyê ya di qada 
civakî de bûm, li ser pêdiviyan dîsa 
bi heman armancê çûm zanîngehê. 
Ji ber têkoşîna min a civakî, polîtîk 
û kurdî ya li vê qadê gelek lêpirsîn 
li min hatin vekirin, gelek caran ha-
tim binçavkirin, çend caran hewlda-
na hêzên dagirkeran çêbû ku min 
birevînin û carekê rastî êrişa çekdarî 
hatim. Piştî têkoşîna demekê ya li 
wê qadê vê carê ji ber têkoşîna di 
hinek qadên din de min li pêşberî bi 
hezaran xwendekarên welatparêz û 
şoreşger nasnameya xwendekariya 
zanîngeha dagirkeran şewitand û bi 
min xwe dest ji zanîngehê berda…
Ji ber ku hebûna min a li qadeke 
wiha li ser bingeha vê rastiyê bû, 

‘qewirandin’ an jî destjêberdana min 
a ji wê ji bo kar, xebat û têkoşîna 
min a civakî û wêjeyî neyînî nebû/
nîn e. Berevajî vê yekê, çûna min jî, 
‘qewirandin’a min jî, destjêberdana 
min jî a li ser bingeha armanceke 
wiha, di qada wêjeyê de jî, ji gelek 
milan ve gelek tişt bi min dan bi-
destxistin. 

       Herî dawî ji ber doza KCKê hûn 
di zindanên Tirkiyeyê de man. Em 
çend carên berê jî bihesibînin hûn 
ji 15 salan zêdetir di zindanê de 
mane. Bandorên van girtinan ên 
erênî û neyînî yên li ser xebatên 
we çi bûn?
Wek tê zanîn, di her têkoşîneke li 
dijî dagirkeran û desthilatdaran li 
gel cankurîbûn û xazîbûnê dîlgirtin 
anku ketina zindanê jî heye. Zin-
dan, ji bo dagirker, mêtînger û 
desthilatdaran cihekî taybet e. Ew 
der ji bo dîlgirtiyên azadîxwaz ên 
şoreşger wek ‘dojehejeke nûjen’ 
hatiye avakirin. Dixwazin li wê derê 
bi gelek rê û rêbazên şerê taybet 
ê hov, bîr, bawerî, hêvî, vîn û bir-
yardariya şoreşgeran, bi taybetî jî 
şoreşger û têkoşerên kurd ên Tev-
gera Azadiya Kurdistanê bişikînin, 
ne tenê ji aliye laşî ve, ji aliyê hiş 
û giyanî/manewî jî radest bigirin û 
herî dawiyê wan bikişînin nava tora 
îxanetê. Bêguman, ji bo her şoreşger, 
têkoşer û welatperêzeke/î kurd ê 
dîlgirtî ev qad jî qadeke berxwedan 
û têkoşîna azadiyê ye. Berdewama 
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jiyana têkoşer û şoreşger a civakî 
û neteweyî ye. Ev qad, tevî şert û 
mercên wehş û hov ên dojehî, ji bo 
me kurdên şoreşger û têkoşer, ji 
her milî ve zanîngeh û aqademiyeke 
şoreşger û kurdewariyeke azad e…

Ez bi xwe jî, ji cara yekem heta hemû 
carên din di vê zanebûnê de bûm 
û di her dîlgirtineke xwe û mayîna 
xwe de bi vî awayî nêzîk bûm û 
jiyam. Helbet, li gel milê bîrdozî/
polîtîk riyeke berxwedan û têkoşîna 
di vê qadê berxwedan û têkoşîna 
wêjeyî bi xwe bû. Ku mirova di nava 
dojehê de jî bijî, bîr û bawerî, vîn û 
biryardarî, armanc û xeyalên mi-

rov sînornenas bin mirov dikare wê 
dojehê veguherîne bihuştekê û bi 
alavên agirê wê dojehê re bireqise…
Min jî, li gel têkoşîna xwe ya bîrdozî, 
polîtîk û kar û berpirsyariyên hevpar/
kolektif ên têkoşînê û jiyana hevpar a 

rojane, bi kûrbûn û hûrbûneke gelek 
zêdetir, afirînertir û encamgir kar, 
xebat û berhemdariya xwe ya wêjeyî, 
bê navber di vê qadê de jî domand. 
Sed heyf û mixabin, di wan şert û 
mercên dojehî de, her çiqas hinek 
ji wan hatibin sotin, hatibin deste-
serkirin an jî hatibin windakirin jî, ji 
bilî xebatên hevpar/kolektif bi dehan 
berhemên wêjeyî yên xwedî celeb, 
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mijar, konsept, teşe û şêwazên cur 
bi cur saz kirin, ku dê tevan di sala 
2023an de bi xwendavanan re parve 
bikim. Helbet, ked û çavkaniya herî 
binhegîn û mezin a van berheman, 
nirxên bingehîn ên Tevgera Azadiya 
Kurdistanê ya xwebûnî û gerdûnî ye. 
Bi vê boneyê wan nirxên bêhempa 
tevan bi rêzdarî û minetdarî bi bîr 
tînim. 

      Li gor we çêdibe ku helbest-
van an jî nivîskarek “serbixwe“ 
be, ango bê helwesteke bîrdozî û 
polîtîk be? Gelo helwesta bîrdozî 
yan jî polîtîk ji bo nivîskarekî/ê 
sînordarker in an asoyên nivîskaran 
firehtir dikin?
Di serî de divê bi awayekî gelek 
zelal û aşkera bê destnîşankirin ku 
mijara ‘serbixwetî’yan jî ‘bêalîbûn’a 
helbestkar, nivîskar, wêjekar an jî 
ramangerekê/î bê bingeh e û ne 
gengaz e…
Beê her tiştî divê baş bê zanîn ku ev 
mijar mijareke felsefîk, zanistî, bîrdozî 
û polîtîk e gelek girîng e û nîqaşên 
gelek dorfireh, tevgir û hevgir dix-
waze. Lê, bi kurtasî dikarim bêjim ne 
ku di qada nivîskarî/rewşenbîriyê de, 
di tu qadên civak, jiyan û gerdûnê 
de ‘ser-bixwe-tî’/’biserêxwetî’ nîn e, 
‘xwe-ser-tî’ heye. Dozîneya/teoriya 
‘serbixwetî’yê li gor diyalektîka (çê)
bûn, zagonên rasteqîn ên pêkhatin, 
hebûn, xwebûn û jiyana gerdûn, 
rûerd, xweza, hemû koma heyber, gi-
yanewer, civak û diyardeyan nepêkan 

e; jixwe ev dozîneya/teoriya dijdem/
zeman, dijgerdûn, dijxweza, dij-jiyan, 
dijcivak û dijzanist êdî pûç bûye, 
têk çûye. Her tişt û diyarde çawa 
xweser in wisa jî bi hev re têkildar 
in, ne ‘serbixwe’ne. Bi awayên cuda 
cuda hevdu temam dikin. Tu tişt bi 
tena serê xwe nebûye û nikaribe 
hebe…
Ku mijar civakî û her tiştên bi civakê 
re têkildar be, ev rasteqînî hê zêdetir 
derbasdar e. ji ber vê, nabe ku 
wêjekarek li bin navê ‘serbixwetî’yê 
vê rasteqîniyê binpê bike; nikare vê 
yekê bike. Bike jî tenê xwe dixapîne 
û sekneke dijberî rasteqîniya jiyan 
û civaka mirovahiyê nişan dide. 
Kesên wiha tevdigerin an nezan in, 
an tirsonek in, an jî li dijî rasteqîniya 
gerdûn, xweza, rûerd, mirovahî, civak 
û jiyanê ‘zanayên neyar’in…
Tu nivîskar/wêjekar, bê bîr, bê doz, 
bê bîrdoz-î û bê helwestek û jiyaneke 
polîtîk nîn e û berhemên wê/î jî ne 
derveyê vê rastiyê ne. Jixwe, ev yek 
ji bo tu kesan nepêkan e; ku ji bo 
nivîskaran qet û qet ne pêkan e. Ew 
rastî teqez, yan di axaftinên wan de, 
yan di berhemên wan de, yan jî di 
sekna wan de bi awayekî xwe dide 
der. Kesayet, jiyan û berhemên hemû 
nivîskar û wêjekaran jî di encama 
bîrdozî û ‘polîtîka’yên wan dirûv û 
teşe digire, ava/saz dibe û xwe bi 
gelek rê, rêbaz û amûran di wan û 
berhemên wan de dide der. 
Bêguman; li vê derê du pirsên 
bingehîn ên ku divê bên pirsin û 
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bersîvandin ev in: Kesayet, jiyan û 
berhemdarî û sekna li gor kîjan bîr, 
doz, bîrdoz û ‘polîtîka’yê? Bîr, doz, 
bîrdoz-î û ‘polîtîka’, kesayet, jiyan, 
berhemdarî û sekna li gor kîjan 
felsefe û rasteqîniyê; anku bîreke 
li gor çi û çawa, dozeke li gor çi û 
çawa, bîrdoz(iy)eke li gor çi û çawa, 
‘polîtîka’yeke li gor çi û çawa, ke-
sayet, jiyan, berhemdarî û sekneke 
li gor çi û çawa?.. 
Ji bo ku em xwe bigihînin bersîvên 
rast ên van pirsan divê em ji 
destpêka (çê)bûna gerdûnê heta 
roja me rasteqîniya dîroka hebûn û 
xwebûna jiyanê/dîroka rasteqîniya 
hebûn û xwebûna jiyanê, bi taybetî jî 
rasteqîniya dîroka civaka mirovahiyê/
dîroka rasteqîniya civaka mirovahiyê 
bi awayekî herî rast, yekpare, hevgir 
û tevgir bibersivînin, ku ev yek par-
çeyek ji lêgerîna rasteqîniya xwebûnî 
û gerdûnî ye.
Piştî van nirxandinan divê em diyar 
bikin ku, helbestkar, nivîskar, wêjekar, 
ramanger û hwd. an li gel hemû 
civak, gel, tevger, derdor û kesên 
azadîrês, dadparêz, demokrasîsaz, 
wekhevîxwaz an jî li gel dagirker, 
mêtinger, kedxwar û desthilatdaran 
e. Ji bilî vê jixwe, riyeke din jîn e. 
Ev yek jî bê bîrdozî, polîtîka û ex-
laq nabe;  bîrdozbûyîn, polîtîkbûyîn 
û exlaqbûyîn di vê mijarê de jî bê 
nîqaş diyarker e.      
Helbet sînordarkerî yan jî asofireh-
keriya bîrdozi û ‘polîtîka’yê ya li ser 
wêjeyê bi rengekî herî zanistî (em 

qala ‘zanist’a modernîst/pozîtîvîst 
a navendparêz û desthilatdar na-
kin) bersîva vê pirsê re rasterast 
têkildar e. Heke bîr, doz, bîrdoz-î û 
‘polîtîka’ya ku behsê wê tê kirin li 
dijî rasteqîniya diyalektîka zagonên 
(çê)bûn, pêkhatin, hebûn û xwebûna 
gerdûn, dem, xweza, jiyan û her 
tişt û diyardeyên di nava wan de/bi 
wan re têkildar be dê ji bo nivîskar/
wêjekar sînordarker be, heta dê wê/î 
yan bike ‘celad’ an ‘gorî’, yan jî hem 
‘celad’ hem ‘gorî’; na heke li gor 
rasteqîniya diyalektîka wê zagonê 
be, bêguman dê asoyan berfireh-
tir bike, li gor asta xwegihandina 
rasteqîniya diyalektîka wê zagonê 
asoyên sînornenas biafirîne, heta 
bibe asodiyarker bi xwe. Bêguman, 
riya me riya sînornenas û asodiyar-
keran e. 

     Pêşketina ziman û wêjeya Lurdî 
çiqasî bi asta bidestxistina statu-
yeke siyasî ve girêdayî ye? He-
ger pêşketina ziman û wêjeyê, 
heta hebûna wan bi statuyekê 
ve girêdayî be, divê helwesta 
nivîskaran a ji bo bidestxistina 
statuyê çawa be?
Rewşa ziman û wêja kurdî jî, raste-
rast bi rewşa siyasî/polîtîk a kurdan 
û Kurdistanê ve têkildar e. Heta ku 
kurd û Kurdistan azad nabin û ne-
teweya kurd nebe xwedî statuyeke 
navneteweyî, kurd û Kurdistan nebin 
xwedî pergaleke wisa ku xwe bi xwe, 
bi awayekî herî azad û demokratîk 
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bi rê ve bibin, ziman û wêjeya kurdî 
jî dê nikaribe bi awayekî azad wek 
tê xwestin ala xwe ya serkeftin û 
serfiraziyê, li esmanê cîhana ziman 
û wêjeyê bihejîne. Di her şert û mer-
can de dibe, ku hinek kar û xebat û 
hewldan ji bo ziman û wêjeya kurdî 
bên kirin (ku divê di asta herî jor de 
bên kirin jî), lê –nav û awayê wê çi 
be bila bibe- heta ku kurd û Kurdis-
tan nebin xwedî statuyek neteweyî 
û navneteweyî, hebûn û xwebûna 
ziman û wêjeya kurdî jî dê nikaribe 
xwe heta demeke dirêj, bi awayekî 
serkeftî li ser piyan bigire û xwe 
bigihîne cihê ku heq kiriye. 
Bêguman, ji bo destbixistina statu-
yeke navneteweyî ya kurd û Kurids-
taneke azad a yekbûyî ya hevgir û 
tevgir, azad û demokratik jî, divê her 
nivîskar/wêjekar jî, bi rengekî herî 
şoreşger û rewşenbîr/entelektüel, 
hem bi jiyana xwe, bi têkoşîna xwe 
ya civakî û neteweyî, hem jî  bi gotin, 
wêje û berhemên xwe her kêliyê û li 
her qadeke jiyanê têkoşîna xwe wek 
pêşengeke/î bilind bike, hemû peywîr 
û berpirsyariyên xwe yên mirovîn, 
sincî, rewşenbîrî/entelektuelî, civakî, 
neteweyî û gerdûnî bîne cih. Ji bo vê 
jî, teqez divê her nivîskarek/wêjekarek 
jî ji bo Kurdistan, cîhan, civak û jiya-
neke azad û demokratik, bibe xwedî 
bîr, hiş, dil, bext, giyan, jiyan, bawerî, 
vîn, xet, pîvan, sekn, raman, biryar 
û kiryarên rewşenbîrî û entelektüelî 
yên têkoşer û şoreşger. Sed mixa-
bin, di vê mijarê de gelek kêmasî, 

nebesî û xeletiyên qada nivîskarî/
wêjekariya kurd-î hene, pêwîste ev 
ji holê bên rakirin. 
Divê baş bê zanîn ku, heta ku li dijî 
her cureyê dagirkerî, mêtingerî û 
kedxwariyê li gel têkoşîna xweparas-
tina çekdarî, -weke her qadê-di qada 
ziman û wêjeya kurdî de jî têkoşîna 
parastin û pêşxistina ziman û wêjeya 
kurdî bi, giyan, awa û şêwazeke 
têkoşerî/milîtanî/gerîlatî neyê me-
şandin di vê qadê de serkeftinên 
mayînde û mezin nayên bidestxistin. 
Divê em qet ji bîr nekin ku, têkoşîn 
û şoreşên civakî yên azadîparêz 
çawa ku çavkaniyên bingehîn ên 
ziman û wêjeyê jî ne, ziman û wêje 
jî -ku rista xwe bilîze- dikare bibe 
çavkaniyeke bingehîn a têkoşîn û 
şoreşên civakî yên azadîparêz. Bi 
taybetî jî wêje… Ji ber wê, divê 
‘wêjekariya’/‘rewşenbîriya gerîlayî’ 
bê bi pêşxistin.
Wêje ne tenê giyanê civakê, di heman 
demê de dil, hiş, bext, bîr û hêza 
manewî ya civakê ye ku ne tenê di me-
şandina têkoşîn û pêkhatina şoreşan 
de, di jinûvesazkirin û jinûveavakirina 
welêt, civak, jiyan û cîhaneke azad de 
û ji bo domdariya wan jî xwedî risteke 
bingehîn û jêneger e. Ji ber wê, divê 
li ser vê bingehê hemû nivîskar û 
wêjekarên kurd, heta hemû kurdên 
azadîparêz bibin têkoşer, militan û 
gerîlayên zimanê kurdî û wêjeya kurdî 
û têkoşîn û berhemdariya xwe ya 
di vê qadê de jî her kêliyê zêdetir, 
xurtir, kûrtir û bilindtir bikin. 
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      Hûn niha di nava kîjan şert û 
mercan de xebatên xwe didomînin?
Di serî de dixwazim diyar bikim ku 
di kîjan qada têkoşînê de xebatan 
bimeşînim jî, tu car dest ji têkoşîna 
ziman û wêjeyê jî bernadim. Berevajî, 
ziman û wêjeyê di nava wan xebatan 
de jî dihonim û dirêsim, hewl didim 
ku wan qadan jî di heman demê de 
veguhêzim qada ziman û wêjeyê. 
Lewra, qad û kêliyeke bêwêje yan 
bê giyan e, yan jî kêmgiyan e. Helbet 
pêkanîna vê ji aliyê şert û mercan 
wisa hêsan nîn e…
Baş tê zanîn ku ji bo me kurdên 
têkoşer, azadîparêz û birûmet li 
gel girtin, îşkence û kuştinan şert 
û mercên din ên li gor dorpêça tev-
kujiya li ser me tê meşandin dîrûvê 
digirin kêm nabin. Ji aliyê din ve, 
bandorên cur bi cur ên şerê taybet 
û pişaftinên piralî yên dagirkeran 
ên li ser me kurdan, bê derfetiyên 
aborî, nebûna cihekî sabît û mayînde 
û gelek şert û mercên din ên neyînî 
derdikevin pêşberî me. Anku, şert û 
mercên têkoşîn û xebata ji her milî 
ve gelek dijwar û xedar in. Bêguman, 
li Kurdistanê, li dijî pergaleke dagir-
ker a ewqas wehş û hov, têkoşîna 
azadiyê wek reqsa bi agirê dojehê re 
ye. Ev yek ji bo kar, xebat, têkoşerî 
û şoreşgeriya ziman û wêjeya kurdî 
jî wisa ye û têkoşîneke giranbuha 
û xwebexşane dixwaze. Min jî heta 
niha, wek her qada têkoşînê, di qada 
ziman û wêjeyê de jî hewl daye ku 
bi wî agirî re bireqisim û ew reqs 

hê jî berdewam e û dê heta hilm û 
henasya dawiyê jî berdewam be. 
Bêguman ez ê heta dawiyê û ji her 
milî ve di vê qadê de jî, bi hiş û 
giyanê têkoşerî/şoreşgerî/gerîlatiya 
ziman û wêjeya kurdî, li ber xwe 
bidim, têbikoşim, heta dawiyê hewl 
bidim ku wan şert û mercên herî 
dijwar û bêderfetiyan veguhêzim 
hildiberîn û serkeftinê. Bi taybetî 
di qada berhemdariya wêjeyî de.

    Di pêşxistina asta ziman û 
wêjeya Kurdî de medyaya civakî 
dikare weke amûreke çawa were 
bikaranîn? 
Me berê niha jî gotibû ku her qad 
û warên jiyanê di heman demê 
de, li gor rastiya rewş û şert û 
mercên xweseriya xwe, qad û 
warên têkoşînê ne. Gelek zelal û 
aşkera ye ku tevn û tora medyaya 
civakî di serdema me de qade-
ke xweser û hebûneke şênber e. 
Mirov nikare ji nebine û piştguh 
bike. Berevajî; bêyî ku mirov bi-
keve kemînên wê yên neyînî, divê 
wek qadeke têkoşînê bê dîtin. Her 
derdor tevn û tora medyaya civakî 
li gor armancên xwe bi kar tîne. 
Helbet, ku medyaya civakî rast bê 
bikaranîn, wek gelek mijarên din 
dê ji bo ziman û wêjeya kurdî jî 
bibe qadeke bingehîn, wan ji gelek 
milan ve bi pêş bixe û belav bike. 
Ji ber wê divê em hewl bidin ku di 
heman demê di medyaya civakî de 
tevn û tora ziman û wêjeya kurd-î 
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jî bi reng û awayekî herî dorfireh, 
dewlemend, afirîner û encamgir 
raçînin, saz bikin.  

       Weke ku hûn jî dizanin, di salên 
borî de, li ser rêziman/gramer û 
rastnivîsa Kurmancî, ji aliyê hi-
nek derdoran ve hinek nîqaş hatin 
meşandin û di encamê de berhe-
meke bi navê “Rêbera Rastnivîsa 
Kurmancî“ derket holê. Hûn weke 
kovara Destar’ê û kes di nivîsên 
xwe de, kîjan rêziman/gramer û 
rastnivîsê bingeh digirin? Û çima? 
(Em weke Kovara Sîwanê ‘Rêbera 
Rastnivîsa Kurmancî’ naşopînin)
Wek tê zanîn mijara zimên mijareke 
neteweyî ye. Ji bo ku guhertinên nû 
(helbet ew jî ku pêdivî pê hebe) di 
rêziman û rastnivîsa zimanê kurdî/
kurmancî de pêk bên, divê ji her çar 
milên Kurdistanê û deverên din ên 
cîhanê, hemû sazî, dezgeh, enstîtu, 
komele, weşanxane, zimanzan, 
derdor û kesên pispor/şareza yên 
zimanê kurdî/kurmancî bi komcivîn, 
komxebat, konferans û kongreyên 
zimanê kurdî/kurmancî -ku pêwîst 
be bi mehan, heta bi salan- nîqaşên 
berfireh û zanistî pêş bixin û bi da-
nezaneke hevpar a neteweyî biçin 
encamekê. 
Helbet, dem û bingeha vê yekê 
jî gelek girîng e. Tu kar û xeba-
teke bêdem û bingeh, bê rê û bê 
rêbazeke rast/guncav encameke 
rast bi xwe re nayîne, berevajî dibe 
sedema gelek pirsgirêk, alozî û 
zeraran. Ji bo wê jî teqez divê di 

asta herî jor de û bi rengekî herî 
berfireh û tevgir û bi tevlîbûna 
hemû sazî, dezgeh û derdorên 
têkildar, ‘Saziya Zimanê Kurdî ya 
Neteweyî’/’Kongreya Zimanê Kurdî 
ya Neteweyî’ (heta ‘Saziya Wêjeya 
Kurd-î ya Neteweyî’/’Kongreya 
Wêjeya Kurd-î ya Neteweyî’ û 
‘Saziya Rewşenbîriya Kurd-î ya 
Neteweyî’/’Kongreya Rewşenbîriya 
Kurd-î ya Neteweyî’) bên avakirin 
û li bin sîwana wan ev kar û xebat, 
bi awa, şêwaz, teşe û rêbazên herî 
guncav, rast, tekûz, dorfireh, tevgir, 
afirîner û encamgir bên meşandin û 
biryarên pêwîst, bi yekdil û yekrêz 
bên wergirtin û bi hevpeyman, dane-
zan û belavokên hevpar bi neteweya 
kurd re bên parvekirin û li gor wê 
tevbêgerandin.    
Bêguman, heta ku tiştekî wisa pêk 
neyê, ji aliyê kê û çawa bên pêşxistin 
bila bên pêşxistin, hemû nîqaş û 
kombûnên dorteng ên çend kes û 
derdoran dê bêencam bimînin û 
dê rewşeke erênî dernekeve holê. 
Wek me li jor jî diyar kirî, berevajiyê 
ku di rêziman û rastnivîsê de 
standardîzasyonekê/hevparbûnekê 
derxînin holê dê bibin sedema 
parçebûn, nîqaş, tevlîhevî, şêlûbûn 
û aloziyên mezin ên neyînî, dem û 
vejena di vê qadê de bimezixînin, 
pûç bikin, daneheva salan binpê 
bikin. Jixwe, ya ku niha tê jiyîn jî 
bi awayekî ev e. Ev yek jî ji gelek 
milan ve zerareke mezin dide kar, 
xebat û derdorên kurd-î. 
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Mafê tu kes, sazî û derdorekê nîn e 
ku bêyî vîn û biryara hemû derdorên 
têkildar ên kurdî yên ji her çar milên 
Kurdistanê û cîhanê biryareke wiha 
bigire, bixe rojevê û bi rê û rêbazên 
cuda li ser gelê kurd ferz bike. Divê 
gelek zelal bê diyarkirin di çarçoveya 
ku me li jor diyar kiriye de, niyet û 
armanc çi be bila bibe ev kiryar û 
pêkanîn, xizmeta neteweya kurdan û 
zimanê kurdî nake, berevajî, di van 
şert û mercan de ji gelek milan ve 
xizmeta dagirker û mêtingeran dike. 
Jixwe, ev yek bi rengekî şênber xwe 
dide der. Divê bê diyarkirin ku, ew 
sazî û derdorên ku xwedî kiryareke 
wiha ne û di ya xwe de israr dikin 
bi tu awayî mafê wan jî nîn e ku li 
ser navê neteweya kurd, bi serê 
xwe ji bo zimanê kurdî rê, rêbaz û 
pîvanan diyar bikin. 
Bi vê boneyê bi taybetî pêwîst e 
bê destnîşankirin ku divê sekn û 
nêzîkatiya hemû sazî, dezgeh û 
derdorên ku kar û xebatên zimên 
dimeşînin di vê mijarê de zelal be 
û neyê pejirandin ku, hinek kes an 
jî derdor –kî be bila bibe- bi tena 
serê xwe derbarê kurdî de birya-
ran bigirin û wê bi rengên cuda li 
ser neteweya kurd ferz bikin. Heta 
rewşeke duyem em jî hem wek ko-
vara Destar a wêjeya kurd-î, hem 
jî wek kes li gor rê û rêçikên berê 
yên ku bi salan e bi dehan kanalên 
televizyonê, ajans, rojname, weşan-
xane û bi sedan nivîskar bi awayekî 
hevpar û lihevkirî bi kar tînin û di 

encamê de bi hezaran berhemên 
nivîskî, vegotinî û dîtbarî pê hatine 
sazkirin bingeh digirin. Jixwe, wek 
her deverên din ên ku kurdî lê tê 
bikaranîn, li bakurê Kurdistanê jî –ji 
bilî kêm nêzîkatiyên takekesî- hemû 
sazî û dezgehên ku di qada Têkoşîna 
Azadiyê Kurdistanê de cih digirin jî 
vê yekê bingeh digirin. Herwiha ji 
sedî nod û pênctir zêdetir saziyên 
zimên, weşanxane û nivîskar jî vê 
yekê, anku pîvanên heta niha heyî 
ji xwe re bingeh digirin. Ji ber vê, 
helwest û nêzîkatiya mijara yekîtiya 
kurd a neteweyî di ji bo mikara zimên 
jî derbasdar e. Hemû xebatên zimên, 
di heman demê xebatên yekîtiya 
neteweya kurd e. Ji bo vê jî, hemû 
kar û xebatên zimên ên ku bi hemû 
neteweya kurd re têkildar in divê 
teqez, di asta herî berfireh û tevgir 
de, li ser bingeha yekîtî, hevkirin û 
hevgirtinê bên meşandin.  

  Hûn di heman demê de 
hevgerînendetiya giştî ya kova-
ra wêjeyî ya Destar, ku di heman 
demê de, bi heman awayî li Rojava 
jî tê çapkirin û belavkirin jî dikin. 
Gelo hûn dikarin bi çend hevokan 
qala kovara wêjeyî Destar jî bikin?
Kovara wêjeyî ya Destar ku kovare-
ke xwerû ya wêjeyî ye, bi angaşta 
ekoleke nû ya wêjeyî derketiye rê.  
Wek weşana Enstîtuya Kurdî ya 
Amedê, 3 mehan carekê (demsalî) 
wek kovarpirtûk tê weşandin. Hejma-
ra yekem havîna 2021an gihişt ber 
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destê kurdîhez û wêjehezan. Heta 
niha 3 hejmaran derketine. Kovara 
ku bi dirûşmeya xwe ya bingehîn 
‘Destarê Kurd-î Hûr Dihêre’ bi tîpên 
latînî bi her çar zaravayên Kurmancî, 
Kirmanckî, Soranî û hewramî weşanê 
dike.
Kovarê bi dehan wêjekar û nivîskarên 
ku li Bakur, Başûr, Rojhilat, Rojava, 
Ewropa, Qafqasya û her derê ku kurd 
lê dijîn, bi konsept, naverok û ar-
manca xwe coş û kelecaneke mezin 
li nava kurdîhez û wêjehezan belav 
kiriye. Kovara ku xwe bi hişmendi-
yeke bihevpar(kolektif) saz kiriye 
û dixwaze bi awayekî xwesazkirî û 
demdirêj weşanê bike, yek jê jin yek 
jê mêr ji aliyê du hevgerînendeyan 
tê birêvebirin. 
Li gel desteya weşanê ya ku ji 
hemû zaravayan pêk tê, desteyên 
edîtoryayê û desteyên sererastkirinê 
yên her zaravayekê cuda ne û li 
gor pêdiviya gelek kes tê de cih 
digirin. Desteya şêwrê jî ya ku ji de-
han nivîskar/wêjekar û zimanzanên 
ji her milên Kurdistanê, Ewropa û 
Qafqasyayê pêk tê cuda ye. Di her 
desteyekê de herî kêm nîvê wan 
jin in.
Kovara ku xwe wek ‘Destarê wêjeya 
kurdî ya xwebûnî û gerdûnî’ pênase 
dike wek pirtûk-kovar li derdora 200 
rûpelan e. Bi dehan nivîskar tê de 
cih digirin.
Nivîsên di kovarê de, li gor naverok 
û mijarên xwe wek çend beşan ha-
tine dabeşkirin. Beşên wek, Destarê 

Raman, Nirxandin û Lêkolînên 
Wêjeyî (Wêjeramangeh), Destarê 
Rexneya Wêjeyî, Destarê Wêjeya 
Devkî, Destarê Çîrokê, Destarê 
Ceribandinê, Destarê Bîranînê, 
Destarê Helbestê, Destarê Kovar-
geriya Kurdî, Destargerên Wêjeya 
Kurd-î, Destarê Wêjeya Cîhanê, 
Destarê Wergerê, Destarê Kirmanckî, 
Destarê Soranî, Destarê Hewramî 
derketine pêş.
Wek em di danezanîn û daxuyaniyên 
xwe de jî diyar dikin, Destar, li dijî 
çerxa wêjeya modernîteya kapîtalîst 
û wêjeya hemû çerxên desthilatdar, 
wêjeya modernîteya demokratîk/
neteweya demokratîk, anku wêjeya 
xwebûnî (kurdewar) û gerdûnî pêş 
dixe. DESTARê kurd-î, hewl dide 
ku ziman û wêjeya kurdî li ser vê 
bingehê fireh bigerîne û hûr bihêre. 
DESTARê kurd-î li ser bingeha paras-
tin û pêşxistina kurd-î nav û nişana 
berxwedan, serhildan û raperîna 
wêjeyî ya xwebûnî û gerdûnî ye. 
Rêgeh, rûgeh, bergeh û asogeha 
DESTARê kurd-î xwebûneke gerdûnî 
û gerdûnîbûneke xwebûnî ye. Li ser 
vê bingehê hevgir û tevgir e.
Em bawer dikin ku êdî dem dema 
wêjeya kurdî ye jî, dem dema fi-
rehgerandin û hûrêrandina Destarê 
wêjeya kurdî ye… Kî dizane, dibe 
ku ev DESTAR hind fireh bigere û 
hûr bihêre di pêşerojê de destarê 
weşanxane, dibistan û akademiyeke 
ziman û wêjeya kurd-î jî bigerîne; 
heta, bi riya hilberîn û xebatên 
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ronakbîrî/entelektuelî yên hemû 
pêkhateyên xwe yên herî tevgir û 
hevgir bibe bingeh û çavkaniyeke 
sereke ya yekîtiya neteweya kurd 
a azad û demokratik. Bo çi nebe!

       Heta niha 4 berhemên we yên 
wêjeyî der çûne. Ji bo demên pêş 
kar û xebatên we yên nivîskî yên 
wêjeyî hene gelo?
Belê. Piştî derçûna 4 berhemên ên 
wêjeyî, hem berê ku dîl bêm girtin 
(cara dawiyê), hem jî wek min li jor 
jî diyar kirî, di zindanê de min gelek 
berhemên wêjeyî saz kirin. Ez niha 
her ku dem û derfetê dibinim ji bo 
sererastkirina wan a ji her alî ve û 
jinûvesazkirina wan hem li ser wan 
dixebitim û hem jî hewl didim ku 
berhemên nû jî saz bikim. Wek min 
gotî armanc û plansaziya min ew e 
ku ew berhem tev di sala 2023an 
de bigihin ber destê xwînerên kurdî. 
Li vê derê, wek felsefeya xwe ya 
bingehîn a jîyanê, dixwazim bi taybetî 
vê jî ji dil û can diyar bikim ku, ‘di 
riya azadiya kurd, Kurdistan û cîhanê 
de, dilopek xwîn û misqalek têkoşîn 
hêjatir e ji hemû helbest û nivîsên 
min.’ Jixwe, hem sedem hem jî 
çavkaniyeke bingehîn a nivîsandin 
û berhemdariya min ew ‘xwîn’ û 
‘têkoşîn’e.

       Herî dawî hûn dixwazin tiştekî 
lê zêde bikin?
Dem dema kurdan û hemû gel, civak 
û komên azadîparêz e, ku di her qadê 

xwe, jiyan û cîhana xwe saz bikin; 
bi taybetî jî di qada wêje, rewşenbîrî 
û entelektueliya xwebûnî û gerdûnî 
de. Bi vê boneyê banga min jî ew e 
ku, nivîskar û rewşenbîrên kurd û 
yên ji gelen din, li ser vê bingehê 
kar, xebat û têkoşîna xwe bi awayekî 
herî dewlemend, afirîner û encamgir 
derxînin asta herî jor; li dijî hemû fe-
raset, hişmendî û sekna desthilatdar 
a ‘nêrîst’, ‘modernîst’/’postmodernîst’ 
ên navendkapîtalîst/oryantalist li 
Kurdistan û hemû cîhanê, bi çem 
û robarên wêjekarî, rewşenbîrî û 
entelektueliya modernîteya demok-
ratik a ‘mê’ ya azadîrês, xwebûnsaz 
û gerdûnger çolan veguherînin 
deryayan, di nava wê deryayê de 
li dijî keleh û qesrên hovitiyê çiyayên 
azadiyeke xwebûnî û gerdûnî bilind 
bikin. Li dijî her cureyê dagirkerî, 
mêtingerî, kedxwarî, desthilatdariyên 
faşist, olîgarşîk, otokratîk, monarşîk 
û hevkarên wan ên paşverû, di serî 
de Yekîtiya Neteweyî ya Kurd a azad 
û demokratik, yekîtiya hemû gel, 
civak û koman a azad û demokratik, 
bi reng û tama wêjeyî/hunerî/zanistî 
ava bikin. Serkeftin û serfirazî ya me 
azadîrês, xwebûnsaz û gerdûngerên 
giyanwêje ye. 
Silav, rêz û serkeftin…


