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  نالی پنجونی  ... کوجا مه رحه با ) ینی التیئه لفوب(  کورد و یزمان

 سویسرا
تا بتوان فه نتازیاو ئه ندشه و بیروبۆچوونه ، له در زه مانه وه مرۆڤ خولیای نووسین و خوندن بووه

پویستیی ، )ختراع إم ا هالحاج (وه ک وتراوه. پارزێانکانی به نه مری بھته وه و له تیاچوون بی
کردووه به و مایکرۆفۆنه ی که له ڕیه وه ده نگی به مرۆڤه کان  سه ره نجام نووسینی، دایکی داهنانه

مرۆڤه چۆن . شارستانتیی گه وره بنیات بنت ی دڵ و بیرو هۆش و) ته رجومان (پنووس بکاته، بگات
 هه ر به هه مان شوه کۆمه دایشینله نووس، کان له ئاخاوتندا کۆمه  زمانی جیاواز به کار ده هنن

ده ست وپه نجه ی له گه ڵ ، کورد ماوه ی هه زار ساه.  ڕنووس و ئه لفوبی جیاواز به کارده هنن
که به ناڕه واو له به ر ،  عه ره بی–ئه لفوبی گونجنراوی فارسی { ، ئه لفوبی کوردی نه رم کردووه

به م ئه مۆ . 1}ه ر به ئه لفوبی عه ره بی ناو ده برت مه به ستکی ته ه که بازانه ی سیاسی ه
به ، ۆلۆژی و حیزبی و السایکردنه وه ی دوژمنانی کوردیهه ندێ که س لره و له وێ به پانه ری ئید

بانگه شه بۆ به کارهنانی ئه لفوبی . تایبه ت الساییکردنه وه ی تورکه شۆفنییه که مالیسته کان
ئه مۆ هه ندێ که س له به ر نه { . !ایه له ڕووی فۆنه تیکییه که یه وه گونجاوترهگو. التینی ده که ن

من . زانی و چاوبه ستراوی به دگه رمییه وه پشتگیری له به کارهنانی ئه لفوبی التینی ده کات
گ باری ناله باری فه رهه ن دنیام به شکی زۆری ئه مانه له ڕووی دسۆزییه وه و وه ک په رۆشک بۆ

به م دنیاشم زۆربه یان به ڕوواه ت هه خه ه تاون و له گرنگی ، و زمانی کوردی وابیر ده که نه وه
زۆر ڕووناکبیرو نووسه ری گه وره ی کورد ئستاش له . ئه ندازه ی ڕاسته قینه ی باسه که ئاگادار نین و

 و بیانووانه وردبینه وه که ئهگه ر له و هۆکارو بو . 2}بایه خ و ناسکی ئه م باسه نه گه یشتوون 
بۆمان ده رده که وێ که په تای الساییکردنه وه و به گه وره و جوان سه ، جۆره که سانه باسی ده که ن

که هه ندێ به ناو ڕۆشنبیرو نووسه رو سیاسه تمه داری کورد بانگه شه ی بۆ ، یرکردنی ڕۆژاواییه کان
یرکراووه یه که هه ڕه شه ی جدی له شوناسی به رهه می ئه و زه ینه کۆڵ و داگ، !ده که ن

 ئه ی کات که توشدهجوان باس له و گرفت و ده ردانه  مامۆستا فاروق ڕه فیق زۆر. کوردبوونمان ده کات
شوناسی ئمه له هه موو کات زیاتر ئاۆزتره و ئه وه ش ده رگای {، هو جۆره به ناو ڕۆشنبیرانه بوو

بکه نه ناو دنیاو  ی به دوور له مه عریفه و فیکر که هرشخستۆته سه ر پشت بۆ کۆمه ک هه و
ئه و کولتوه ی که ته ... ڕۆحی ئمه وه و ئه و شتانه ی به سه ردا بسه پنن که به مای ئمه بگانه ن

عبیر له شوناسی کوردی ده کا کولتورکه سه ر شۆڕی و ڕه زیل بوون و چۆک دادان په خش ده کاته وه 
 کانی ڕۆح و کلتوری هاوچه رخی ئمه دا ده دره وشته وه و باس له ڕۆحکی مه ست که له نو دانه

عاشق بووی کۆیله یی عاشق بووی هه موو شتکی بگانه و السایی که ره ، بوو به سته مکاری ده که ن
ه ن نین ئه و نه ته وه و خاوکه م. 3}وه و بیر نه که ره وه و بز هاتوه وه له خۆو خۆ به که م زانین 

 4}وه ک نووسه رکی کورد ده  { زمانانه ی که به ڕنووس و ئه لفوبی جیاجیاو بگره سه مه ره ش 
دوو به رابه ری ئه لفوبی ،  که دوو وتی پشکه وتوونیه کان و چینیژاپۆن ئه لفوبی. !ده نووسن

لفبیه که یان ناکه نه له گۆڕینی ئه  که چی ئه وان نه ک بیر، کوردی گرانتره بۆ که سکی ڕۆژاوایی
وون که ڕۆحی هه ندێ بئه و ده ردانه نه ئالوده ی چونکه ئه وان ، وه به کو شانازیشی پوه ده که ن

  . له ڕۆشنبیرانی کوردی داڕزاندوه
به م ئه کرێ ئه وه ش بین که ده سه تی ، هه رچه نده ئه و جۆره هه ونه وه ک داری زڕ وایه

وه ، به تایبه ت که ناه ئاسمانیه کان،  سکی لپرسراوی ده زگاکانی ڕاگه یاندنیان چه ند که، کوردی
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چونکه جاری واهه یه به ده گمه ن له شاشه کانیانه وه نووسین به ئه . ک بی کار بۆ ئه وه ده که ن
 به هۆی درشت، ئه کرێ بین هه ندێ له الیه نگرانی ئه لفوبی التینی. !بینرتده لفوبی کوردی 

به م بابزانین زمانزانی گه وره مامۆستا فه رهاد ، بیننمه ترسیه کانی ئه و جۆره کاره نه  بینییه وه
 انی کورد{، شاکه لی له و باره وه چی دهدوای دابه شبوونی ، یه که م جار، دیارده ی له یه ک داب

دوای په یدابوون و ، ناکترو قووتر بوو که خه ته ر، به م دابانی دووه م. کوردستان ده ستی پ کرد
انی کورد و داگیرکه ران هه ویان داوه پش دابه ندوژم. 5}ته شه نه کردنی ئه لفوبی التینی ڕووی دا

رهه نگ و ئه ده ب و شارستانییه زمانه که مان دابه ش بکه ن و ڕۆه کانی به فه ، شکردنی خاکمان
هه زار ڕه حمه ت له . له ڕی داهنانی ئه لفبی التینییه وهئه وه ش ، تی کورد نامۆو داباو بکه ن

ئه گه ر قه ومکت ب به ش کرد له و ئه ده {، گۆڕی مامۆستا عه الئه دینی سه جادی جوان ئه فه رموێ
ب وعیلمانه ی که له باو باپیریه وه بۆی ماوه ته وه و ناهومدت کرد له په یه وی کردنی عه نعه 

ئه وه هیچت له گه ڵ نه کردوه ته نیا ئه وه نه ب که مه هارت کردوه ، ده بی خۆیناتی قه ومی و ئه 
چونکه نه ، و ڕایئه کشی بۆ الی دیلیه تی هۆشو فیکر که ئه مه گه ل خراپتره له دیلیه تی سیاسی

به م هی فیکرو هۆش ، خۆش که وتن و به سوخره گرتنی له ش دورنیه به داو ده رمان چاک ببته وه
  . 6}دنکه بۆ ئه و قه ومه که هیچ پزیشکک ناتوان ده رمانی بکامر

ئه توانم بم حای کورد زمانانی باکوور ی کوردستان و ئه و دابان و دوور که وتنه وه یان له زمان و 
به هۆی به کارهنانی ئه لفوبی التینی و سیاسه تی که ، فه رهه نگ و ئه ده ب و مژووی کورد

له م شارو ئه و شار ی به داخه وه ، شترین به گه یه بۆ ئه وقسانه ی سه ره وهمالیزمه وه با
داوای به کارهنانی ئه لفوبی التینی ده که  کۆڕو کۆبوونه وه سازده که ن وکه س کوردستان هه ندێ 

ڕووناکبیرانی کوردستانی تورکیا باسی خراپه و مه ترسی سیاسه ت و ئیدیۆلۆگیی که مالیزم ده { . !ن
بره وپده  دسۆزترین شاگردو قوتابیی که مالیزم و دگه رمترینبه م له وه نه گه یشتوون که ، که ن

زۆر خونساردانه مامه ه ی ، له چه ند سای ڕابردوودا ده سه تی کوردی. 7 }ری که مالیزم خۆیانن
م خۆی به شک بووه له ئه توانم ب، له گه ڵ ئه وجۆره هه ونه بۆ شواندنی زمانی کوردی کردووه

شاکه لی له و باره ، ف، جی خۆیه تی لره دا وته یه کی به ڕز م. بره و پدانی ئه و جۆره هه ونه
 تدارانی کوردستاندا بده مه وه که ده ی ده سهک که بیه وێ { ، وه به گویارو هه ر گۆڕانهه ر ب

 دوژمنایه تیکردنکی ئاشکرای یه کتیی کورد و فه ئه لفوبی التینی به سه ر زمانی کوردیدا بسه پن
له کۆتاییدا ده . 8 }خیانه تکه به رانبه ر کوردرهه نگ و زمانه که یه تی و زۆر به ڕاشکاویش ده یم 

 به عه قیه تکی حیزبی و ته ئاموری بۆ هه نگاوه کانی به رامبه ریان مه وێ به و که سانه بم که
ه سئه له زمانه وانی و ڕۆشبیرییه کان له ملمالن و مونافه سه ی بتامی ده ڕوانن و ناتوانن م

زمانی ستانداردی کورد  (به ناوی، ه وه به هۆی ئه و بابه ته ی پشوومکه. قوتاربکه ن ایه تیحیزب
گوایه ئمه ، بوکرده وهله ماپه ڕه کانه وه کۆمه  قسه و قسه ۆکیان ) زامنی یه کبوونی کورده

که سی پسپۆڕی بواری زمانه وانی و زمانزان ، ه پشتگری زمانکی ستانداردی کورد ده که ینمانان ک
به م ده کرێ ، مبه کوڕی ئه و بواره نازان  نه کردووه و خۆشمه یهیچ کات به نده ئه و ئیدیعای. نین
ه مب ه کۆمهدنه وه و مه یه کن به ڕووی ئه وانه ی که به هۆی الساییکر) نانانا (ئه م چه ند د

جگه له وه ش ئه م هه . رامی سیاسی و ئایدیۆلۆژی به ڕۆژی ڕۆشنا ئه یانه وێ زمانه که مان بشونن
که به فریای ) و ده سه تی کوردیزمانناس و دسۆزانی زمانی کورد ( هاوارکه بۆ به ڕزان مونه

دۆستی نه زان له وه زیاتر  به پیالنی دوژمنان و به ده ستی  نه هنتا، زمانه که مان بکه ون
 . بشونرێ

  :تبینییه کان
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