
www.dengekan.com 
5/1/2007 

م و  رده کانی سه ها مرۆییه  به نوان ناسیۆنالیزمی کوردی له
  :رستیدا په کۆنه  تیسبوون له قه

  کوو کشه وه) کان(کوشتنی دوعا
 
 

  بورهان یاسین. د
 

 
موو   بۆ هه ی که جیه مه ری و هه ربه  به و شوه بهرگی ئزیدی  مه  جوانه کوشتنی کچه

ی   جگه  وه کوردیهتی  سه زاریکردنی ده رمه ی شه  جگه  ک ئاشکرایه الیه
ر رکخراوکی  ر هزکی سیاسی باشووری کوردستان و هه  ههکردنی رکۆنه سه
ر بیانۆ و   هه ، جا به بژرێ ده  هه م رووداوه  ئاست ئه نگی له دهب   که نیه ده مه

   که  پمان ده وداوهم رو  ئه. وه خاته مان بیر ده م جیھانه کانی ئه ریکه ا ت رخه  چه م رووداوه ئه. ک بت هۆیه
  .ژی دا ده وه کی تره  الیه م له رده  سه ک وه  الیه کان له  تاریکه رخه  چه مان سات و کاتدا له  هه کورد له

    
 له کوشتنی کچان و  م نیه که  رووداوی یه وه، قی و سادیستیه ڕی دله و په ، به یه م شوه کوشتنی دوعا به
  . بت هچ رووداوی کۆتاییش ن ده وه  له وه هیش داخ   به ."ف ره شه" بیانۆی  ژنانی کورد به

ی  تیڤانه جیھانیبوون و رۆلی پۆسه به   ک له ترووسکاییهدا  زنه  دته م رووداوه ڕاستی ئه  ناوه له
   ونه کان توانیان به مرۆڤه .کرێ دیده  به وه مه رده کنۆلۆجیای سه ی ته  رگه کان له ندیه یوه کانی په ئامرازه

  لهو سادیزم قی  دهڵ  گه ن له یدا بکه  ئاشنایی په  بگره ن وه ی دوعا نماشبکه ریانه ربه رووداوی کوشتنی به
رانی و  نگی نیگه لدانی زه مانای  بهر  ک هه  نه م رووداوه ش ئه م مانایه به". کانیدا نامرۆییه " ره  هه شوه
   وهدا کوردستان ت له ی ئافره  کشه  له ک که یه تگه، ئس" اوی ئستگهروود " ببتهچ  ده وه لهکو   به هشۆک
میان  که شی یه  به وه شه  دوو به  کاتمان بۆ بکات به"ف ڕه شه" بیانۆی  تی تراجیدییای کوشتن به  تایبه به
ێ رووداوکی ئاخر ناکر.  و رووداوه ی تریشیان کاتی دوای ئه وه  رووداوی کوشتنی دوعا و ئه ر له  به یکات
موو ئاستک و   هه  له دات که شمان نه وه تی ئه ب و یارمه  نهانیشک بئاگاتتا  ی هه وه وها ووشیارکردنه ئه
  . وه نزیکبینه" ف ره ر شه سه له"کوشتنی  کو کی وه یه کشه کانی نده هه ره
  
 ئایا  که یه و پرسیاره ن ئه یه نی لالده و ناکرێ خۆما یه یی هه وام ئاماده رده  به ک که یه ڕی من کشه  باوه به

تی   سیفه رگیز ناخوازێ له  هه ، که ی باشووری کردستانه ته سه و ده ناسیۆنالیزمی کوردی و ئه
رداچوو  سه  کات بهرستی پهکۆن ره های هه ندێ به کرێ هه متر بۆخۆی قایل بت، ده ییبوون که وه ته نه

 کانی  مرۆییه ردوونیه ها گه مبوون و پاراستنی به رده ی سه شه نگه مان کاتیشدا با  هه بپارزێ و له
   که یه وه تی کوردی باشووری کوردستان ئه سه کی زۆر جیددی ده یه ڕی من کشه  باوه به. ش بکاتمی رده سه
ۆڕینی  و گکان  نووسراوه  ئاست درووشم و پرۆگرامه  و له بژاردوه رستی بۆخۆی هه په  پراکتیکدا کۆنه له
  مه ده ره بووکردنی سه  ژیاندن و قه وه که یه  به  له یه ته م دژایه ککردنی ئه یه. میبوون رده شدا سهندێ یاس هه

ڕی  و په  گوونجاندنی ئه وه که یه تر بهکی   واتایه ماندا، به نووکه می هه رده سهڵ   گه کان له تاریکه
 ناوی  و به  چوارچیوه له،  وه کی تره  الیه  لهی مرۆییک وتنخوازیه و پشکهک   الیه لهرستی  په کۆنه
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ر خوودی  سه  له  جیدییه ره رکی هه ته ، خه"واری کولتوری کورده"یا یی  وه ته التی نه سه دهیا ناسیۆنالیزم 
ندێ هما  ربینی هه دهندێ درووشم  دانی هه  ئاستی هه  ناسیۆنالیزم له.  ته سه  و دهم ناسیۆنالیزم ئه

   و الوازستکرد ر ده ک هه کی نه مندنی کۆیه هبۆکردنیان خ شه دان و بانگه  هه هل دواجار   که وه هتست ناوه
ر  ک هه نه.   ه وته که تی لده  دژایه تیشیدا پ له  باشترین حاه  و لهر وه کی مزه یه گه  کۆمه ره کو بگه به
 ڕاستیدا ناسیۆنالیزم  له.  ندروسته ڕی ناته وپه  ناخی خۆیدا ئه ه ل یه گه کۆمه  جۆرهو  کو ئه  بهش، وه ئه
تیدا  مرۆڤایهی  الگ ر کۆمه سه ی به  و گۆڕانکریانه وتن موو پشکه م هه دوای ئه) ی که  فراوانه ره  مانا هه به(
  س له، ناکری با ناسیۆنالیزمدا هاتووهخودی کانی   تیوری و پراکتیکیه ر ئاسته سه  به  وه اتووهه

  .ین که نهڕۆکی ناسیۆنالیزم  ناوه ی  وه کو ئه کی گرنگی  وه یه کشه
  
  له  ه ی تاک و کۆمه و پگه  جگه ڕۆکه ی ناوه)ت ئیشکالیهخود یا(  ی کانی کشه نده هه  ره کک له  یه ته به هه

ماشای کوشتنی دوعا  ر ته گه ین ئه هک  ده وره کی گه یه ه رگیز هه دا هه لره". ییدا وه ته نه " و پرۆگرامیگووتار
   له وه ونه که  ده م مرۆڤه  له کوشتنی ئه ی که و هما و واتایانه  دابینی ئه .ین بکهد  ره موجه" تاککی"کو  وه

،  وه رانیشه نده ی هه وه  ئه ی کوردی، به گه موو کۆمه کانیدا هه  ئاسوییه ندییه یوه  په  له ک که یه کشه
و  کۆنه" واری کورده"گای  د کۆنی کۆمه  قه  به وه کانیشه نیه مه  زه ندیه یوه  رووی په و له  هو گرته ده
ی  نووکه  هه بوونی له وه و تا ئاماده  کۆنکی زۆر کۆنه  لهتی کانیه ها کولتووریه بوونی به که ه که
 و ویست و خواستی   ئیراده  لهش یی گوزاره وه ته تی نه سه ر ناسیۆنالیزم و ده  ئاخر گه".مدا رده سه"

ی   کشه کا به کان نه ی تاکه  ماف و ئیراده دا هت سه م ده ستھنانی ئه ده  کات و ساتی به کا و له کان نه تاکه
ن   پاوانی چه بته  ده ته سه م ده تدا ئه  باشترین حاه وا له یانپارزێ، ئه  نه وه رؤشیه ڕی په و په خۆی و به

         . هی خۆیان نازانن کان به ی تاکه  دواجار کشه نک که س و الیه که
  
قلیدی بۆ   قۆناغی ته له( اگل چوونی کۆمه ی پشوه رباره  ده ی که وانه و گفتووگۆ و لکۆینه  زۆرک له له

مان   هه کرێ له  ده مۆدرنوقلید  تهبوونی  تی ئاماده  ئیشکالیه  به  ئاماژهرنک ده  کراون وه )قۆناغی مۆدرن
دا ملمالنیکی   بۆچوونکی سۆسۆلۆجیانه  له وه. دا و کولتوریتی یه تکی کۆمه  حاه  لهسات و کات

کان  و ئابووریهتی  یه ما کۆمه  ئاستی بنه له) قلیدی و مۆدرن ته(دا " یه پکھاته"م دوو   نوان ئه وام له رده به
مان   هه  له بژاردب که ی بۆخۆی هه وه تی کوردی ئه سه چ ده ده  وه له.  یه کاندا هه ها کولتووریه و به

ی )م می هاوده ناهاوده(تی  ت و سیاسه سله ش خه م مانایه  به  وه وه  خۆی ببنته ره ردوو به  هه کاتتدا له
  ش جارکیان به مه ئه . مانای مۆدرن میش به قلید و هاوده ای ته مان م به  ناهاودهب؛بژارد بۆخۆی هه
پاراستنی  بیانۆی   و جارکی تریشیان به ترسیدایه  مه یی کورد له وه ته  ئاسایشی نه ی که وه بیانۆی ئه

ی  نهبنچیر  سه ی کوردی له گه  راستیدا بوونیادنانی کۆمه چی له که. هتد.... وی کوردی اگ کانی کۆمه ریزه
ر  سه  له  جیدییه ره هدیدی هه کاندا ته رچووه سه  کاتبه ها کولتووریه ما و به  و پاراستنی بنه وه هشتنه

ڵ  گه ندروست و گونجاو له یی ته وه ته کرێ ئاسایشکی نه ئاخر چۆن ده: ئاسایش و دواڕۆژی کورد
کۆن های کولتوری زۆر  ندێ به و ههک   الیه هلندروست  ی ناته اگ  کۆمهکانیما ر بنه سه م له رده هاکانی سه به
  وسته شی بیانۆ بۆ هه وانه تدارانی کوردستان و ئه سه ده. سازنرێب  وه کی تره  الیه لهندروست  ناتهو 
   که وه بیر خۆیان بننه ش به وه ب ئه  ده وه هننه  دهر کوشتنی دوعا  مه  لهته سه م ده ی ئه که هانرمن شه

ی   چوارچوه هتد له... کان و کیمیابارانکردنی کورد و دناوه  به نفاله  شاوی ئه تی قکردنی کورد له سیاسه
   کوردیش له.دا هات)یی وه ته پاراستنی ئاسایشی نه(گووت  غدا پی ده می دکتاتۆری بهژ ر ی که وه ئه

ی تی ئاپارتاید  سیاسه  له ، که وه ۆته ب رستانه زپه گه تکی ره دووچاری سیاسه   ساه80  زیاتر لهتورکیا 
 "مالی که"یی تورکیای  وه ته  بیانۆی پاراستنی ئاسایشی نه به ، ڕ کردوه  تپهفریقای خوارووی پشووی ئه



www.dengekan.com 
5/1/2007 

  وه وه ته  ناوی نه  به تک که سه ڵ یا هی ده کانی کۆمه موو تاکه  پاراستینی ئاسایشی ک؟ هی هه...... بووه
     ، پشلبکرێ؟    مافی ژیانه کان، که کانی تاکه ی مافه مترین راده  که ریترین شوه ربه  به دات به  ده رگه

  
ر کوشتنی   مه  له رچووه  ده وه ته سه  ده  له  تا ئسته ی که هانرمن  شه وسته و هه زارکردنی ئه رمه ورای شه

  : بزان ته سه و ده  ئه  که رگ، گرنگه مه  جوانه ی کچه  سادیستانه و قانه ده
کی  یه گه  نوان کۆمه ب له باشووری کوردستان ده  لهی  که  سیاسیه ته سه  ناسیۆنالیزمی کوردی و ده)1

  بژاردنه  ههو ۆ ئهب. بژرێ ککیان هه یهندروست  م و ته رده کی سه یه گه کۆمهو م  رده ندروست و ناسه ناته
 16و  ی له که ڕاستیه.  س نیه ندێ یاسا به ندێ درووشم و گۆڕینی هه دانی هه چیتر هه  یه وه و خۆساغکردنه

ی ژنان و "تلوعام قه"ر بین   گه ڕۆیی نیه زده دا، هت سه دهو  ئهمان  ری هه  ژر سبه  له ی رابردوو وه ساه
قان   کوشتنکی ده به، جارکیان  ر پ بووه سه ک بووبت، له یه ر یامرازک و شوه  هه کچانی کورد، به

  ."خۆسووتاندن" و جارکیشیان زۆربۆهنانیان بۆ  وه و سادیستانه
م تاجیدیا   سنوورک بۆ ئه  کهی وه  له رپرسه نک به س و الیه ر که  هه ر له  به ته سه م ده  ئه)2

ی دوواییان بۆخۆی  وه ن ئهمیبوو رده رستی و سه په ی کۆنه ره  نوان به  له  دابنت وه مرۆییه-تی یه کۆمه
، ردووکیان بت مان کات و ساتدا هه  هه تی کوردی ناکرێ له سه ناسیۆنالیزمی کوردی و ده. بژرت هه
مان کاتیشدا   هه ندروست بت و له مان کات و ساتدا ته  هه ک ناکرێ له ییه وه ته تی نه یه ی کۆمه سته جه
  .ندروست ڕی ناته وپه ئه
   بیانۆ و له به  م که که ده" یی وه ته هتکی ن سه ده"ر  بوونک و هه وه ته  نه  حای خۆم حاشا له ش به  به)3

  هاو  ل به گه" کیزی یه"یی و  وه ته ژر پاساوی پاراستنی ئاسایشی نه
  .کانی بپارزێ ها کولتووریه بهکان و  تاریکه رخه  ی چه گه ماکانی کۆمه بنه

ی  ره  به  که دا نیه وه وا گومان له بژرێ ئه هه) کان(قی بکوژانی دوعا  دله وپۆشی لهت چا سه کات ده) 4
   تاکه  له رگریکردنکی یاساییانه ی به ره ر به رامبه  به لبژارد له  بۆخۆی ههکانی قه  و دهر ربه به

  . کان ته سه بده
سیاسی و کولتووری   شایستهودا   مه  له ی وه که وانهفرا ره  هه  چوارچوه عا بخرته  کوشتنی دو زۆر گرینگه) 

کی   تراژیدیایه  له یه وسته ی دوعا، هه قانه  کوشتنی ده  له وسته هه. کانیدا ببینرت و مژوویه
              .  کانیدا فراوانه ره ودا هه  مه یی و مرۆیی له وه ته نه
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