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hezar kes in, otonomîya wan heye. 
Divê em vê jî bizanibin ku otonomîya 

xwe ya taybetî ne, parlemana wan 
heye, destûra wan a lokal heye, heta 
peywendîya wan ya bazirganîyê jî bi 
welatên derve re heye. Zimanê wan jî 
ne tenê li girava wan bi xwe, belkî li 
seranserî Fînlandîyayê, zimanekî fermî 
ye. Lê ne mûmkin e tu guh li swêdîyekî 
bikî ku bi zimanekî din, an jî Xwedê neke 
bi zarokê xwe re bi zimanê fînî biaxive, 
yan jî zarokên xwe di xwendingeheke 
fînî de bide xwendin".

her bi qedexekirina ziman a bi zordarîyê 

hev re jîyana dûr û dirêj a gelê serdest 
û bindest e. Em ne vîetnamî ne, bi tenê 

û gelê serdest jî bi hezaran kîlometre 
ji me dûr be. Ti dîwar û çeper me û 
dagîrkerên welatê me ji hev naqetînin. 
Em ne bi tenê hev ol in, rengê postê me 
jî yek e û adetên me jî nêzîkî hev in û 
dîrokeke me ya tevîhev heye, belkî wek 

û hestî têkel in". Ez bi xwe ji genetîkê 
fam nakim, lê vê rastîyê dizanim ku 
alîyê ku bi hejmara xwe pir e û bi hêztir 
e, hertim bi ser alîyê kêm û lawaz de 
serdest e".

"

û domdirêj e, bi salekê û du salan 

dehan gel ji navê hatine rakirin. Û îro 

bûn. (3) Ger wiha be, di desthilatdarîya 

mezin karîne bibine zêdetir ji nîvê xelkê 

1940ê de 2.000 000 kes bû (4), lê di sala 

wateyê ku di qonaxa çil salan de gelê 
lativî ne tenê zêde nebûne, belkî kêm jî 
bûne û di komara xwe de zêde nemaye 

Gorbaçov nebûya, sed komarên wan 

"Carna li bernameyên erebî dinêrim, ne 
bi destê min e, mesela wî polîsî tê bîra 

xwe de izin nestandibû. Di dawîyê de di 
temenê xwe yê pîrîyê de izinekê distîne. 
Lê polîsê pîr hemû rojê bi derketina 

xizmetkarîyê standiye, lê dîsan bi piyê 

polîsan. Dibe bê feyde nebe, di destpêk, 
an jî di dawîya bernameyan de, deng û 
behsê Kurdistanê bi zimanê bîyanîyan jî 

Bêguman, wek prensîp, kes nikare li dijî 
bernameyên hunerî be ku bi zimanên 

ku em jî xwedîyên bi dehan kanalên TV 

diqewime tenê û tenê xwe bi kêmzanîn 
û valaçûyîna parek ji wan çend 
demjimêrên ku kurdan heye, ji bo ku qe 
nebe zimanê bav û kalan ji bîr nekin.

Kanala tv.yekê ku bi mîlyonan kes lê 

ziman be. Ew zimanê ku di sazîyên 
ragehandinê de bikar tê, pêwîst e di 
navbera wî û zimanê çayxaneyan de 

"Bisporî û serkeftina di warekî hunerî, 
an jî zanistî da, ne bes in bo wê hindê 

bang kirin. Divê ew kes, qe nebe heta 
radeyekê agehdarê zimanê nîvstandard 
be ku îro ji bo nivîsandinê bi kar tê. 
Ez qet ne bi zimanê petî re me û ez di 
wê bawerîyê de me ku zimanekî petî di 

xweîfadekirina daxwaz û kar û barên 
rojane, ku zimanê kurdî yek ji wan 
zimanên herî dewlemend e. Her peyveke 
bîyanî jî ku hatibe nav zimanê me, me 
kirasê zimane xwe lê kiriye û xwedîyê 

nehatine peyveke bîyanî li gor gramer û 

fonetîka zimanê eslî bi kar bînin, belkî 
hertim bi selîqeyeke rewan û di dareke 
xwemalî da darijandine. 

di zankoyeke mezin û giran da, çima 
divê keçekê hilbijêrin ku nikare du 
axaftinên rêkûpêk bike? Ew jî ne di 
derbarê felsefe û zanistê de, belku di 

" 

... ûhd? Zimanê kurdî li 

Kengî û çawa rewa ye ku di çend 
risteyan de, ev hemû peyv û gotinên 

,  

...ûhd." 

TVya delal, bi birayekî nivîskar 
re çavpêketinek di derbarê xwe 

 Kurdistan, 
...hd. Êdî ger ev zimanê 

nivîskarekî be, li ser ekranê, ne ku li 

be, ku kêm, an jî zêde bi salan kurdî 
tê de hatiye xwendin, divê parçên din 
çawa bin, ku xwendingehek kurdî tê de 
nebûye û hê jî nîne?"

"Di neteweperestîya tirkan de jî 
taybetmendîya dagîrkerên fransî heye. 
Ew taybetmendî jî sepandina ziman e. 
Ger ji tirkan re here serî, ne tenê bi 

bike ku kînê ji jîyana xwe ya derbasbûyî 

bavekî kurd hatî dinê. 

Kemalîstan piranîya kurdan jî bi vê 
hindê perwerde kirine ku, zimanê 
kurdî zimanê mirovên nexwende, 

zimanê xwe yê zikmakî bipeyivin. Partî 
û rêxistinên kurdan jî, di pratîka xwe 
de, ne tenê li dijî vê siyasetê nesekinîn, 
lê herwiha bi xwe jî bi rêya medya û 

û înternasyonalîzmê, zimanê tirkî anîn 
nav mala hemû kurdan.

dikim, lê çi di nav refên van partîyan de, 

 
rabûne, û pirsgirêka zimanê kurdî ji 
xwe re kirine doza jîyan û mirinê. Lê 

nedîtiye".

"Yek ji rûyên herî xuya yên medya 

han digehe radeya zimanlûsî û dibe 
ku bandoreke negativ jî bike li ser 
îmaja"wêne"yê kurd. Jixwe bav û kalên 

xwe heye. Medya kurdî ji xwe re kiriye 
adet, bi minasebet û bê minasebet, 
behsa birayetî û hevparîya olî û dîroka 
hevpar û qedera hevpar dike. Wiha 

wan re dubare dike, ku nivîskarên me bi 
zimanê wan nivîsandiye, hunermendên 
me bi zimanê wan stiraye, zanayên me 
xizmeta çanda wan kiriye, zarokên me 
ji doza wan re fîdakarî kiriye. Kurt û 

re li ber nigê wan rast bikin. Ev jî 

xwe bizanin û me nexin nav xanîyekî 
taybet.

peyt dibêjin ku ti "kêmneteweyek" bi 
navê kurd li Tirkiyê nîne. Li dewleta 

ermenî û asûrî dikarin bi zimanê 
xwe bixwînin, lê du mîlyon kurdên ku 
hevolên wan in, ji heman mafî bêpar in. 
Heya kurd zêdetir behsa 

 bikin, ew zêdetir wî bi yê xwe 

de me, çiqas medyaya kurdan li ser 
xalên hevpar îsrarê dike, divê ewqas 
jî îsrarê li ser wan sînoran bike, ku 

û tunekirina wan nîne, berevajî wê, 
naskiririna taybetmendîyên wan e jî. 
Cudatîya bê dijminahî jîyanê rengîntir 
û dewlemendtir dike. Xwe kêmzanîn û 
kêmdîtina kurdan, xwedî dîrokek dûr 
û dirêj e. Bi sedan salan erebî zimanê 
ol, farsî zimanê edebiyat, tirkî jî zimanê 

desthilatdarîyê bûye. Zimanê kurdî jî, 

nedîtiye."

"Dema ku ez li Moskovayê xwendevan 
bûm, min hinek kurdên bakur jî nas 

dizanîn û bi me re (bi me yên çîyayî û 

lê hema ku serê kurdekî din yê bakur 
derdiket, yekser gera ziman diguherî 
û "
e, rast e me got li Tirkiyê zimanê 
kurdî qedexe bû, lê li Moskovayê ? Va 
ye me got, li Kurdistanê nabe zarok 
hînî zimanê xwe yê zikmakî bin, lê li 

qedexe ne, lê li Ewropayê evqas 
 û  çi 

kurd, hatibûn kongra nivîskarên 
. Çar kes ji bakurê Kurdistanê 

bûn. Di wan çend rojên ku em bi hev re 

ew birayên min, ku tev bi zimanê kurdî 
diaxivîn, di nav xwe de jî bi zimanê kurdî 

hatibûn wira ku li ser tore û zimanê 

Dema ku di roja sêyem de, kongrê li ser 
pirsgirêka kurdî konferanseke taybetî 
girêda, nûnerê  di dewsa ku 
bi zimanê xwe yê zikmakî biaxive, dest 
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