
 

www.dengekan.com 
5/24/2007 

 که وتنه ته قه ؟ Kurdishmedia.com  بۆ له
 دشاد حه مه

  
 ئه کادیمیست و نوسه  )T.H.Eriksen"* (ناسیۆنالیزم و ئینته رنت" له نوسینکیدا به ناونیشانی

ری ناسراو، باس له وه ده کات که چۆن پشکه وتنی ته کنۆلۆجیای په یوه ندیکردن و زانیاری 
ردن و دۆزینه وه ی شوناسی نه ته وه یی له نو ئه ندامه په رته ی به هزکجارکی تر بۆته هۆکار

له ودا به تایبه تی باس له پگه و ڕۆی . وازه کانی نه ته وه جیاجیاکانی دنیادا
kurdishmedia.com ه تیده وکی بیکی سه ربه خۆ و سه ر به ئه کته رده کات، وه کو که نا 

ئه و جه خت ده کاته وه له سه ر هه بونی که نایکی . کوردهسه رده می جیھانگیری که نه ته وه ی 
ئه و زیاتر . وه ها  به زمانکی باو بۆ نه ته وه یه کی پارچه پارچه و ببه ش له زمانکی ستاندارد

 ڕه وه ندی کورد و  جه خت ده کاته وه له سه ر کاریگه ری وه ها که نایک بۆ پکه وه گردانی
نه ته وه یی له نویاندا له الیه که وه و له الیه کی دیکه وه که ناکش شوناسی قوکردنه وه ی 

و کۆکردنه وه ی " ئه وانی تر"بۆ خۆ ناساندن و پیشاندانی شوناسی جیاوازی نه ته وه یی بۆ 
  .پشتیوانی بۆ دۆزه که ی

  
 هه م له ئه و سایته که وه ک هه ر که ناکی تر ده کرێ تبینی و قسه ی جیاجیای له سه ر بت

 به م گرنگی و ڕۆی حاشاهه نه نه کانی سه ری،یوازی نوسشووی هونه ری و هه م له ڕووی ڕ
اره کۆنتۆی ئه و ده وه تانه ی که چوه کو ده نگکی ئازاد له . گره له م سه رده مه جیھانیه دا

ت ده سه   جوغزی هه روه ها وه کو ده نگک له ده ره وه ی. به شک بن لیان  وایه  نوسی کورد
  و به به شداری و به ڕوه بردنی چه ند که سانکی ئه کادیمیست و به ئاگا لهو حیزبه کوردیه کان

  . گه مه کانی دونیای به جیھانیبوو
  

به دا خه وه ماوه یه که کوردیش میدیا وه ستاوه ئه ویش وه کو بۆ خۆیان  به ئیمی تایبه تی و 
ئاشکرایان کردووه له ئه نجامی هرشی که س یان الیه نی نادیاره وه له چه ند شونکی تریشدا 

ئاشکرایه کاریگه ری سه کۆیه کی وه هاو هه ر سه کۆیه کی ئازادی تر بۆ سه ر به . بۆ سه ری
کارهنه ر و خونه ری کورد مانای هۆشیاری نه ته وه یی زیاتر و قوکردنه وه ی شوناسی 

سه یه کی تریشه وه چاوکراوه یی به رامبه ر موماره سه و سیاسه تی حیزب و ده کوردبوون و له ال
رشی چه ند . التی کوردی ده گه یه نه ته ی کوردیش میدیا ده یخاته به ر هه ڕه شه و هئه م حا

الیه نه هه م له الیه ن ئه و ده وه تانه ی که به ناوهنانی کورد قه س ده بن چجای بانگه وازی 
 که تورکیا ڕه نگه زه قترینیان ،ازی شوناس و  و کوردایه تی هه په ی ده وه ت پکه وه نانجیاو
من ئه . انه یان جگه ی ڕه خنه ی جیدی نابته وههه م له و الیه نه خۆمایانه وه  که چیکد. بت

به حوکمی ئه گه ری الیه نی ده وه تی به نزیکتر ده زانم به تایبه تی تورکیا که خوا هه ناگرت 
وه ی زیاتر له مۆدیرنه به هره مه ند بوون و چاکتر هه ست به کاریگه ری که ناکی وه ها ده که ن 

 ماوه یه که ئـمه شاهیدی ڕوه خه راپه که ی ته .له سه ر ئاستی تاکی کورد خونه ری ئینگلیزی
 هاککردنی ئه و .کنۆلۆجیای تازه ین که  ناسیونالیستی توندڕه وی تورکی نمایشی  ده کات

سایتانه ی که جورئه ت ده که ن پرسیار بخه نه سه ر به دیھیه تی ساالری تورک و ته عبیر له 
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شوناسی کوردی ئه  به تایبه تیش .  به شکه له م شه ڕهشوناسکی جیاواز ده که ن له تورکایه تی
 دیاره له نو ڕیزی و مۆته که یه که نه خۆشیه کی دروست کردووه له گوتاری تورکیدا به ئاشکرا

 یان کورده ”kurdophobia“سیاسی و ئه کادیمی و ڕاگه یاندنی تورکیدا که هه ندک ناویان لناوه 
  .ترس

  
میدیا و هه ر سایتکی هاوشوه ی که به ب بودجه ی میلیۆنی ده سه الت و حیزبه کان به کوردیش 

له سه رده مکدا که .  حیزبی نایبینتڕوه ده چت ده شی ڕۆک ببینن که هه رگیز هیچ که ناکی
جیھانگیری نه ک باهۆزی کۆمۆنیزمی سه ده ی نۆزده به ر ده رگه به هه موان ده گرت که ناکی 

 به ته کنۆلۆجیای سه رده م و به زمانی باوی سه رده م و به ڕۆحکی  ئه وتۆ پیویسته هه ب که
 له م شه kurdishmediaهیوادارم . ه م بدونتڕه خنه یی و ئازاده وه خونه ر و وه رگری  سه رد

  .ڕه ی مۆدرنه دا سه المه ت ده رچت و هاوچه شنی ئه ویش په یدا ببن
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