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  یتوانیوه کادیمیی نه  کۆمیونیتی ئه  که یه و شکسته ی ئه وه نگدانه  بنبکردنی جینۆسایددا، ره یی له وه ته  نونهشکستی کۆمیونیتی"

  )Michael Freeman ( " وه   ساغبکاته یه و کشه  ئهر  سه  له یشتنی ئمه ئاستی هۆشیاریی و تگه
 

  . وه رت خوندبته ی رزگار عومه م نووسینه  ئه ، پویسته ته م بابه یشتن له بۆ تگه
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کولتووری سیاسیی   به  ناو کورددا که ، توانکی باو له وه کۆته نفال ده ئه ت به باره  دوو توانینی  جیاواز سه  له م وتاره ئه

رخ و  چه شوازی هاو فال بهن ر ئه سه  له وه رچی وردتر بۆ لکۆنه ی هه وه ختکردنه ر جه سه و توانکی تر له ناسراوه
کانی  موو گرفته ری هه سه  چۆن چاره  که) لکشه بۆچوونکی سیاسیی په(  مک به ک وه  وه م وتاره  هاوکات ئه. انهکادیمیی ئه

ند   چه دنیکر پیرۆز وێ به یه  ده و بۆچوونه  ئه ش مان شوه هه ، به تواناندا قۆرخ کردووه ت و سیاسه ستی سیاسه ده کوردستانی له
  . وه  ژر پرسیاره نفال بخاته کانی ئه وه ر توژینه سه کادیمییبوون له ی ستراتیژیی و زانستیی و ئه کان، بیرۆکه کارکی سیاسییه

   
م   دووبارهمنیش   بیروبۆچوونک که  له گرتووه کی  یه خنه ره   که وه مه رێ، رۆشنبیێ بده می نووسه ناکرد بنووسم و وه زم حه

ترین دۆزی  وره نفالیش گه و ئه نفاله ر ئه سه  له که له سه ی مه وه رئه به م له به.  سی تریشه یان که و بیروبۆچوونی ده وه ته کردوونه
دواداچوونک بت بۆ  به  م نووسینه پویستم زانی ئه  ، به  کوردهتاد....یی و  وه ته تیی و کولتووریی و نه یه سیاسیی و کۆمه

  . کاندا نگه ی ده ره نجه  په  له"ر رزگار عومه" بووی نو دنیای رۆشنبیریی کوردیی  وه رو ورده کانی نووسه ۆچوونهب بیرو
  

   ناهنن لهس  ناوی که گرت که ور دهدو ر به ندێ نووسه ی هه  باو و سواوه کته ته و ئه ر خۆی له م رزگار عومه  الی که خۆزگه
ستکی  به  و هیچ مهکتی سیاسیی و دیپلۆماسیی ته ن ئه  پی ده  که یه وه وه شون ئه  رزگار به ی  وه لهدنیام . ا کانیاند نووسینه
نفال  ی ئه له سه  مه ، چونکهیدا  که  نووسینه  له  کانی بھنایه سه  ، یان که که هس  ناوی که بووایه راستییدا ده له.  تیی نییه تایبه
  هیومانیستک،  و ویژدان دروستسکی ئازاد و که  لیبراڵ و موو لی کورد و هه  بۆ گه ر گرنگهکی ژیاریی زۆر زۆ یه له سه مه

  . کرت ر نه سه لۆگی له لیسم دایه  ته  به پویسته
  

ورد و کی گشتیی  یه شوه بهکانی  وه ر، لکدانه ندێ نووسه هه ر بۆچوونی   سهنووس له  ده خنه ر جار جارک  ره رزگار عومه
ردیی نووسیبووی  ر ربین هه سه ی له وه م ئه فیقدا، زۆر شیکارکی جوانیی کردبوو، به ر فاروق ره مبه هه ت له تایبه ن، به سقهدان
رنج  ندێ سه  منیشی وا لکرد هه ی که وه ئه. بوو ) ambiguity( مومژاویی  کی تر ته واتایه بوو، به  نه ی پوه و وردییه ئه
   جگه ر شتکی تر بووایه ر هه سه لهگینا  و هیچی تر، ئه نفاله م، گرنگیی و ژیاریی  ئه بده) رزگار ( و  ی ئهکان ر بۆچوونه سه له
 فریای زۆر شت   که مه  که نده وه و کاتیش ئه خته راستیی ژیان سه  به چونکه. دا ئه  نهکانی ر بۆچوونه سه رنجکم له ، سهنفال  ئه له
   . ویت که نه
  

و   بنرخکردنی ئه   له وه ته ک بوبووه خۆشییه نه( وه   کورت بکرنهدا دو نیوهم  کرێ له کانی رزگار ده ونهۆچوی ب پوخته
 "ت  ق ده ده  شونكی تردا به له. ) بوونیان  کادیمیی نه  بیانووی ئه نفال به ر ئه سه  له بواری نووسیندا کراوه  له  که دایه ونه هه



ی  یه م رسته ئه ".کو سیاسین کادیمی نین به کو جینۆساید ئه نفال وه کردنی ئه نهمی جگیر رده کانی به رگریه
ت جوغزکی  م سیاسه به. یدا که ڵ بۆچوونه گه بام له کی باش ته یه و تا راده  دروستهی سیاسییدا وه بواری شیکردنه  لهدوایی
  .الیدا  به چووه نهک  مترین خه  و که دراوه  لنهستی کیش ده کانی تر تا ئستا بۆ نمه  ، جوغزه نفاله ئه
  

ناو   له کی باوه تایه کتر، په یه و القرتکردن به جیه رو دانه رامبه ی به وه کتر و سینه وی بنرخکردنی کاری یه هه   که  زۆر وتراوه
رانی پیر و نوێ  نووسه وار له خونده  و نهچ شکری که ندین له  چه  که  نییه گاتهئاخر خۆ . رانی کورددا رۆشنبیران و نووسه

. ن که تر  دهیانی  و دهفیق   فاروق رهتاح، ن، ئاراس فه سه ریوان وریا قانیع، شرزاد حه  مهلی، ختیار عه ختی به رسه تی سه هدژای
  .  نووسییوج ه و گریزکردن و زبنووسیی  رمبازنی رسته  له جودایه دار لیقه ی سه خنه  ره دیاره

  
.  وه تبکاته کان ره  سپییه ت شاری مۆسیقاره تایبه لی، به ختیار عه کانی به توان رۆمانه بووب، ده ک ویژدانی س نه ر یه گه ئاخر ئه
و   ئه نته یه نفال بگه و ئه ک ئه  کوردییدا وهپانتایی نووسینی  تی له کورد توانیویهرو سیاسیی  دیب و نووسه ام ئهئاخر ک
ستی  ی ژرده وه ته ر نه  سه ست به رده ی سه وه ته و کولتووری نهعس  ی سامیری بابلیی و حیزبی به ۆلۆژیاکه ئاید ی که یه جگه

نفال و دواجاریش   و ئهعسیزم بهناسیونالیزم و کانی  نده هه رهرانی کورددا   ناو رۆشنبیران و نووسه  له یه آ هه.  کوردییدا هناوه
نفالی  س ئه ی شرکۆ بکه ندازه ئه  به یه ک هه.  توکاریی کردبت،ریوان ی مه هنداز ئه به )   Tolerance( یی  لبوورده

 ئیسالم ور  سه  لهکی مژوویی و کولتووریی  یه وه  لکۆینهشیعر، نھا به  تهۆڕستانی چراکاندا گ و له  لوتکه یاندبته یعردا گهش له
 و چۆن  ڕی سیاسییان چۆنه سکی تر بیروباوه رکه و هه وانه ی ئه وه ر له ده  به. کردبتددار کور مبه هه  لهعسیزم  و بهیزمب ره عهپان
  . نییه
  

سایتی و  چاک ی ویکانی عارف قوربان وه فیق سابیر و هه ی ره" مبراتۆریای لم ئه"ئاست   چاوی کور بت له یه ک هه هاوکات
 یان  دهو) کان نگه ده(  یه  بچکۆالنه م سایته کانی ئه وه ت هه نانه  ته و نهخ می ره رده م و سه رده کوردیش میدیا و گۆفاری سه

 ناومان هناو ناویشیان  ی که وانه موو ئه  هه   وه کی قووه یه ناسه  هه م به به. ی تر وڵ و نووسین و  پرۆژه دان هه  و سهکتب 
دان کتب و  یان و سه و ده یت له رپشک بکه ر خۆی سه ر رزگار عومه هگ  ئه من گومانم نییه. ئاست پویستدان ، ئایا له هاتووه نه

ست   ده ش بدرته و چانسه وێ و ئه بکه بۆ ههکان   بیانییه بۆ زمانهرگانیان  ر چانسی وه گه  ئه ، یه ی هه  کوردییه نووسینه
  . ن ست ناگه کانی ده نجه  په بهش  ژماره بژرێ که به ده وا نایابترینیان هه ، ئهرزگار

  
، کاری  وه ر، شیعر، رۆمان ، چیرۆک ، وتار، توژینه  هونه نفال بکرێ ، له ر ئه سه  له یه  کارک هه موو جۆره  هه من بوام به

سییکردن و داتاشینی  ی سیاسیی و فانته نجام شیعرو وڕنه رئه م سه  بهتاد ،....ریی و یاسایی و   ماوه سیاسیی و جه
رز   به"چاک"ندی  کانی ناوه وه  ههسک ر که  هه وه رووی سیاسییه له. ن نفال ناآه ردی ئه رمانی ده یی ده فسانه  ئه کۆنتكتسی

نجام  هئر  سهم  به. زمانی دێ ، موو لهکانی کوردستاندا رۆک جاشه عس و سه  باکانی به  ئاست تاوانبارانی پۆسته  لهنرخنی نه
کانی  سازه  کشهتی کوردیی و حیزبه ی باوی سیاسه  خولگه بات و له ی ده ڕوه سیی بهسی سیا  که ر کۆمه هه" چاک"

  . زۆر ناترازێ  داوتوو کی دواکه تییه کوردایه
  

لیستیی و  وژمی زای ناسیۆنا ی  ته  گیرۆده یه وه یش ئه" چاک"کانی  موکوڕییه  که ک له  هشتا یه  هاوآات بوام وایه
تی   بابه ب بکرته ده. ت و هیومانیزم سیاسه ڵ له کی تکه یه  کشه ب ببته نفال ده کاتکدا ئه ، له هئایدۆلۆژیی و سیاسیی

ک  کوو وه یشتوون، به  تیگه کانی ئمه ی سیاسییه وه ک ئه ، وه قه ده مانای خرو سه ک به هیومانیزم نه ( کان  هیومانییه خوندنه
.  بکرێ  رۆڤهتی ش کانی بۆ مرۆڤایه کانی و زیانه ساتئامزه  مرۆیی و کاره نه  و الیه) کاندا  رۆییه م  بواری زانسته  له وه لکۆینه



  .کاندا موو بواره  هه زن له منانی شاکاری مه رهه ی به رهو کی گه یه  کگه  بکرێ بهب نفال ده  ئه  که یه وه لره
  
ن و  ه د  ئایدۆلۆژیای کوردییدا، له تی کوردییدا، له سیاسه بیاتی کوردییدا، له ده  ئه  له نووسین چه یان که ده  وه کی تریشه الیه  له

  و  ساس و داماوه  که وه ی بشیانخونته وه  ئه، ناهنیشب ک فلسی قه  یهو   شتکی تری تدا نییهوتیان و هاتن و بردیان
  سیاسیی و کولتوورینفال و مژووی  دۆزی ئه  تا به یشی نییه که نه و خری بۆ خاوه  نووسراوه  که  مردووه ش و کاته ر ئه هه
ر و  وبه مه ساڵ و پنج ساڵ له  زۆریان ، ده ره ی هه نووسن ، زۆربه  دهنفال ر ئه سه  لهن  بکه وانه یری ئه  سه.گات نفال ده ئه

یان  وه ن و بیرکردنه  ناکه شه  گه وانه ، ئه  زۆر روونه که ته بابه.  وه نهی نووسن و ده ان نووسین و بۆچوون دهم ئستایش هه
یت،  ر بکه ندێ نووسه یری هه وردیی سه ر به گه ئه.  وه ش نابنه دباره  و سه ی سواو و دووباره  قسه و له وه و ناخوننه ستاوه راوه
   . وه کاته ی ده دباره نووس و سه مان شت ده ش ههیساڵ و ئستا بینی ده ده
  
ر  ی هه که وه ی خوندنه رچاوه کورددا، سه خۆی ب رۆشنبیر له  به بورێس  که  ، من پموایه ر رۆشنبیره سه  له ر قسه گه ئه

).   Limited (  ی زۆر سنوورداره که  رۆشنبیرییه وه ئهبیی یان فارسیی بت،  ره باشترین دۆخدا عه زمانی کوردیی بت، یان له
  شه رگیز گه  هه و رۆشنبیره  ئه وه ب بۆ رۆشنبیر، ئه کیی نه ره ی سه وه ی خوندنه رچاوه  سهوروپایی ر زمانکی ئه گه رای من ئه به

 ی رۆشنبیری کورد مییه رخه مته م که کانی، له وه ی خوندنه رچاوه سه  له شکه  خۆی زمانی ئینگلیزیی به ر که رزگار عومه. ناکات
و وتاری سیاسیی پ  چوونکی ناسیۆنالیستانه سین و دروشم ریزکردن و هه نوو چه موو که م ناکرت هه گات، به  تدهباش
س بورێ و  ت که تایبه به !.نرخ  کاری گرنگ و ماندووبوونی به مان ل ببت به نفال دۆستانه و ئه رانه روه فوکوڵ و  کوردپه که له

کۆل ک  کهر گه ئه ییتڕاس به. م که نفال ده ر ئه سه  له وه ینهبندنه رچاوه ه سست و وه ی خوبن    له  قسهی سنووردار ب 
  . ب هیچیتر نییه فیۆدان نه کانی کات به ی نووسینه وه   خوندنه وه ئه، بکاتر نگی ده هه
  
ی  رچاوه  سه ک تاقه ، کتبک و دووان و سیان بنووسیت و یه)  جاهیلبوون(  نادانبوون    له نی؟ جگه  چیی ناو ده وه ئه
ی کوردیی  کتبخانه.    و نادانییه، زۆر بییه  کتب نووسین نییه وه ئه. هنیت کارنه هیچ زمانکی تر به ی خۆت و نه که زمانه نه

ک هۆلۆکۆست و  کانی وه  ناوداره  دۆزه سکی ئاگادارو ئاشنا به ر که هه ر له گه ئه.   وه یگرنه  ده  کتبانه چه م که بمت، ئه
   له یدا بگره که کادیمییه  ئه  ئاسته ک له  نه؟ کویه  دنیای نووسیندا له لهنفال   ئهکی گشتیی بپرسی ئایا یه وهش جینۆساید به

 –جۆرناڵ (    ژۆرناه  کوی لهنفال  رێ ئه ؟ ئه یه نفالمان هه ئه ند کتبی شیاو به چهئایا  بین ر گه ئه! یشیدا  که  مرۆییه ئاسته
Journal (  شه ت به تایبهم،   الی کهکانی کولتوورییه سیاسیی وتی ناوه کانی رۆژهه  ک ک  وهڕاست)  

 
• British Journal of Middle Eastern Studies 
• Middle East Quarterly 
• Middle East Journal 
• International Journal of Middle East Studies 
• Middle East Policy 
• Etc….. 

 
 

  ؟  ی گرتووه  ئۆقره)  .…
  



 
 Journal(  جینۆساید ی  وه  ژۆرنای لکۆینه و)  Holocaust and Genocide Studies( فال له ن ی ئه ئایا جگه

of Genocide Research ( و ) ۆساید و تاوان دژی مرۆڤایه کانی شه تاوانهتیی  ڕ، جن– War Crimes, 
Genocide and Crimes against Humanity ( کی ئهی  نھا له  ته  یان ؟ یه  ههوتۆی دا بوونته  ئینته رو  وه رن 

  Informaworld ،JSTOR  ک   وهکانی کادیمیی و زانستییه  ئه ره ڤه سر ، ئایا  ژۆرنای  ئیلیکترۆنیی یشتن به ستاگه ده
، EBSCOhost  ه )دایس بهداتا(یسدا  یتابه ده بواری   لهنتگوزاریی  خزمهترین وره  گه   کهه که ، ژۆرنا کانی کامبریج و   ته گه

 Expandedجیھاندا   بۆ زانیاریی له )Database( یس تابهی  و ده ری ئیلکترۆنیی وترین سنته  پشه ،دئۆکسفۆر
Academic ASAP نن تی سیاسیی و کولتووریی و مرۆیی ده یان بابه  زۆربه که  ،دانی تر یان و سه و دهمه  ،وروژئ  

و  کردووه  هیچیان نه کانی پش ئمه مالقه  عه ره و نووسه ی پش ئمه وه نه.  وه سته ده هیچ و سفر بهب بین   ده؟  یه یمان ههیچ
  .   که  خۆماییه کوردییه ر به  هه؟شیچی  و به ی و ڤسیڤایی بوونهی حیزب سیاسیی و وتاری نده گهو  ییریکی زب نووس ر خه هه
  

و  ر زمانکی تر شتی دانسقه بیی و هه ره  کوردیی و عه ی به وانه موو ئه  هه ستخۆشیی له ورای دهتنین ،  ه خه نه با خۆمان هه
  نفال هشتا له ئه.  کردووه وتۆمان نه شتکی ئه )  average( کی تکایی  یه شوه م به نفال نووسیبت، به ر ئه سه نایابیان له

 ند مۆرای سیاسیی رۆژئاواو  چه ک که نگییه  بده. و جیھانییدا نووقمهیی لۆکایی قوو ) Silence( کی  نگییه بده
  Sarah Berkowitz( ک  روه هه. رپرسین قا خۆمان به دان بارته رپرسن، سه کانی رۆژئاوا لی به کادیمیسته  ئهرۆشنبیران و

ک  نهڕاستیی   به  ئمه.)  Berkowitz, 1965, p.43"( تییدا ر مرۆڤایه مبه  هه  له یه قینه  راسته تاوانکی نگیی  بده"  ده) 
  .  کردووه نفال نه وتۆمان بۆ ئه  هیچی ئه ی که وه  ئاست ئه  له تاوانمان کردووهکوو  مین به رخه مته ر که هه
  
 ).  "  دایک بووه له  وه وه ژاریی بیرکردنه  هه کوو له ، به بووه دایک نه  له وه  ترسه نگیی له  بده"  ش ده کییه نعان مه  که

Makiya, 1993, p.324)مهۆڵ و هه نده وه  ئه  ئامان  ژارین له  کندنهو وه و بیرکردنه تناندا که و وه  خوڕی  وپه ئه  داه
  وه نگییه ه بد ، له ڕاندووه ی تپه که ودا سیاسییه مه  زۆر له  گرتنه کوی خۆوه ست به نگیی و دڕدۆنگیی و ده م بده ئه.  دیار نییه
کی فراوانی مۆرایی و هزریی  ودایه  مه نگییه م بده ئه  گرتن ،  کوی خۆوه ست به دهرامۆشکردن و  ساتی فه  کاره  به گۆڕاوه

  .چون ده ) ٢٠٠٧لی،  عه(  " وه بیرچوونه "    به نگییه م بده  ئهلییش ختیار عه به و کوردی داگیرکردووه
  
بوون کادیمیی  ئه. یب  نه وه  رووی تره و له یه  رگریی هه وه  رووی سیاسییه  لهنھا  تهنفال  ئه  که دا نییه هڕ و باوه  له م وتاره ئه
منین  که. کادیمیی بوون نین داریی و ئه هره ی به پوانهنھا   ته به کۆلژ و  زانکۆکانیش و  نییه) ت  قیقه حه( ک  تییهموو  راس هه
و  بیست   نغرۆ بوونهنادانییداپووتیی و   ، لهزانییدا  نه رن و له ناو پرۆفیسۆر و دۆکته س به  به کهی کوردستان  و دۆکترانه ئه

 نامۆیی و   بگره.فاویشن ه ر خه ندکیان هه ت هه نانه ، ته وه ته خوندووه کی نویان نه یه ڕه  و الپه کاندووه ته  خۆیان نه سایشه
  . وه  بخوننه وانه  ئه یه وه یر ئه سه
  

ی خوندنی  رجدا، پله لومه باشترین هه له   که یه نودارمان هه و رۆشنبیری چاالک و ره وه ره ر و توژه  نووسهندین چه هاوکات 
ی  کاندا نیشانه ییه هرد روه زگا په  داموده ک خوندن له یه هیچ شوه نا به.  ڕاندووه په ندیی تینه  سی ناوه خوندنگاکانیان له

 . بوونهکادیمیی ی ئه  نیشانه خانه ر هاوچه زانستیی وشوازی وردو  به)   Research (  وه کوو لکۆینه ، به بوون نییهکادیمیی ئه
ن  که نفال ده  ئه دۆزی ت به  خزمه ی که رچاوانه و سه ی ئه وه کاندا و دۆزینه دوای نھنییه ڕان به دار ، گه لیقه ی وردو سه وه خوندنه
  . کادیمییبوونه ی ئه پز نیشانه خۆماندووکردن و داهنان و نووسینی به.  کادیمییبوونه ی ئه ، نیشانه

  



 ریکۆردی  هی وردی خۆیان توانیویان وه و خوندنهوڵ و ماندووبوون  هه  به ران و رۆشنبیران که  نووسه  له  تژییه م جیھانه ئه
ران و   خونه شک له  بۆ به نگه ره" ت  ست بھنن، رزگار ده ده ی زانستیی به وه نهمیی و توژیکادی  ئاستی ئه باش لهزۆر

  ر نامۆیه به رله  سه ربینه م ده ئه" کانی ببین مه رهه کانی یان به سلیمی تزه ی ته وه س ب بۆ ئه کادیمی به تی ئه یبه ران هه نووسه
( راوردکردن   و به وه و شیکردنه وه ر تزکی فیکریی ، لکدانه  هه رخ، چونکه سینی هاوچهکانی نوو کییه ره  سه نسیپه  پره به

Comparison  ( کی کۆنکریت و پشتئه و دواتریش ئهزگه  کۆمه ستوور به نجامی بیردۆز و ت ت، هه لی تر رۆنهس  ره نراب
  . کی کورانه تییه ستانی کوردایه ر ده سه ان له و گیی سیاسیی و ئایدۆلۆژیی و حیزبییدان وتارنووس ک سه دن وه

  
کات، چۆن بنووسین؟  م فرمان ده م الی  که م بھن، به رهه ت بۆ به ره مه یروسه کی سه  جادوویه رج نییه کادیمییبوون مه ئه

زانی سیاسیی و  ی نه ست کۆمه ده نفال له مترین کاتدا؟ چۆن ئه  که کاندا له رچاوه دوای سه ڕین به ؟ چۆن بگه وه ینه چۆن بیربکه
ی  ر رچکه  سه وه ینه  و بیخهین رباز بکه  دهکان ی گوئاگردانه  و چیرۆکی پرژنانهواد مسه ری که  و نووسهی شیعرنووسرۆشنبیر

یت،   پبکهتری وره ڕی گه بتوانی شه ست، که  ده داته کی نوت ده  چه کادیمییبوون کۆمه ی ئه که کورتییه به. شیاوی خۆی؟
و چاومان  وه کاته ها پاکمان ده  ئایدیاو بۆچوونی کۆن و ب به  کۆمه ست بنی و له ده رتری پ به وتنی  مسۆگه رکه سه
. دام رده  نوکانی سهوه دنیای نووسین و توژینه ین له پاچه سته ند ده زاین و چه شاره ند نه ین، چه دواوه ند له  چه  ئمه  که وه کاته ده

  .ین ر بکه سه ی قووی له وه نفال بپوین و لکۆینه کان ئه تییه وه  نوده  ستاندارده  چۆن به کات که فرمان ده
  
 کۆمۆنیست و لیبراڵ و   به، وه هپی  راست و چه کانی کورد ، به ارهد تمه  بپرسین و بین، سیاسهویژدانی خۆمان ر له گه ئه

؟ گومانی ناوێ   یه  ههی که کییه مه ڕه  واتا هه ر جینۆسایدی کورد به سه  له ئاگایی سیاسییاندا یهم دنیا  لهند  تا چه وه هفودالی
 رێ یت و بی ئه دار بکه تمه سکی سیاسه که  پرسیارک له که  چ نادانییه وه  ئاخر ئه.  یه  بوونی هه سیاسییم ئاگایی زۆرکه
ی  و تکۆشانمینی ی ژرزهبات  و جامبازی خهی شاخ مان رێ تۆی سیاسیی و قاره  ئه، یسه م که ر ئه سه ت له س ئاوا ده که فنه

   له ناوی هنراوه ی که سه و که الی ئه چ به و نه وه مدا خۆی بدزته وه  لهی؟ ی دهی چکان،  سیاسییه کان و رکخستنه نوشاره
  .  دا که پرسیاره

  
  ) Simon Smithک  وه (   داتاشه بیری خۆتدا  لهبوو ی نه ناوک وه خۆته م له همن ئستا د .  ر  گل نییه ئاخر خۆ خونه

میی پ بت، کۆمۆنیست یان ئیسال یان چه راست   نییهگرنگ ( ی کورد و شۆڕشگکک  سیاسیه  بهو وه  پرسیارکه ره  بیخهو
 Simon (    رۆژئاواییه کادیمیسته م ئه  ئه،ت هحیکم نابی عالی و پ له رێ جه  ب، ئه)پارز بت بت، لیبراڵ یان کۆنه

Smith ( ئه ده  نهکردنی شی ئه کرێ له لی کورد بوو، کورد ده یی گه نفال  قوتی سیاسیی   ستکه  زۆر ده وه م جینۆسایده  ر
،   یان مردووه ماوه  ؟ دووهی شکان کره م شه کودا ئه  یان نا، بزان له یه  هه م کابرایه نایات بپرس ئه ن ربکه باوهبپچێ؟ 

ی ئاشکرا  که دانییه زانیی و نا  نه  پی وایه وه ر بپرس ، ئه گه  ئه یه وه شی ئه که  هۆیه   یان وڕنه سیمیناره ،ژۆرناڵ یان  کتبدایه له
  . ناچ خۆی بشکن بۆیهب و  ده
  
الیدا ناچ و خۆی  ر به تا هه وه یان ئه !  وه کانییه  زانیارییه مه پ له  وه خاته ویش سایمۆن سمیس ده تا ئه وه  یان ئه واته که
  به. ردن گیرفانی خۆی ده ی پووچ له دان قسه و سه ره مه یروسه ی سه وه مدانه  وه وته که ی ده و گۆڕه  و له!زار ناکات رمه شه
 و دار تمه  سیاسه م په ڵ ئه گه ، ئیتر له  کوردهنیکا کان و رۆشنبیره ی سیاسییه نیی زۆربهروو  دۆخی ده مه  ئهراستییدا له

  . گوترێ؟ چیی ده زۆرزانیی و لزانییدا   له پانوپۆڕ هرووناکبیر
  

 گۆڤاری  کوردستاندا،  ر له  ههگرافک باس ناکرێ، ند پاره چه دا به  لره  که یه  زۆری هه نده وه کادیمیی قورسایی ئه ئهندی  نوه



کی  پانتاییه  له و کو ، به بووه ه رۆشنبیرییدا نندی نوه رییان له  ب کاریگه یه س هه  که خنه می ره رده  و سهم رده ند و سه هه ره
ر  ک هه نه) The Brooking Institution  - brook.edu( برووکینگ  ئینستیوتی.  بووه ی هه وه نگکدانه رینتریشدا ره به
ت  تایبه گرن، به کانی جیھان گویان لده و سیاسییه یه یھاندا قورسایی خۆی ههری ج رتاسه سه  له مریکا ، بگره  ئه له

   له وه لکۆینه"   ده تی که فرییمان زۆر دروست پکاوییه.   نزیکه وه وانه هی سیاسیی ئه    له مریکا، چونکه کانی ئه کۆمارییه
اخر کورد تا ئستا دیسکۆرسکی ئ " وه کادیمییه ی  دیسکۆرسی ئه  چوارچوه ته خراوه و نه نارگیره ر جینۆساید، هشتا که سه

کانی    رووداوه سیی به ته فان ر شاعیرانه کورد تا ئستایش هه. کادیمیی نفال چ جای دیسکۆرسی ئه  بۆ ئه سیاسیی بایشی نییه
 . نت ژه نفال راده  ئه دا وه داپلۆسین و خۆخواردنهو خۆ  هو ی خوڕنینه  چوارچوه و له وه رشی سیاسییه  عه له. کات  چده وه نفاله ئه
 

های مرۆیی و  کی ره یه  بۆ کشه های سیاسییه نفال کلیلکی ره  ئه  پیوایه  بت که وه و لۆژیکه ست ئه ده نفال به تا سووکانی ئه
  ک بست ناچینه وا یه ئهلک ،  نووسی گه  دیارییکردنی چاره کولتووریی و کی ئیسنیکیی و ئازادیی و یه بۆ کشهمۆرایی، 

یان وتاری ب  دهکان،  رانی سایت و رۆژنامه ت نووسه تایبه رانی کورد و به  نووسه رچاو له شکی به  به دایه  لره که به.  وه پشه
ک   به یشتووه کار گه.  ک ماخۆالنیانه یه هوروخولی بازن  ده  لهیان نووسن، زۆربه ها ده  بهواتاو بنوتاری  بیست تا چل  شو 

  ی له مووی ده هه. تی یه وه  پشتییه  له وه ک بیرکردنه ست و یه به ک مه ک واتا و یه مووی یه  ساکدا ، هه رک له سیاسیی نووسه
( ن تی ریکی سیاسه ر خه ، هه مه زاییمان که ، شاره وه  ناخونینه یه وه مووی ئه ش هه که رده ده. و و رۆژکدا نووسراون شه

   ). وه وتووترین ستای و ریتمی ئایدۆلۆژییه دواکه  بهیشت سیاسه
  
کدا  گایه  کۆمه له. زانین ساغ ده ش خۆمان به میشه  و هه وه ردی کوشنده یان ده  ده  به وه تلینه خۆشین، ده  نه ڕاستیی ئمه  به 

کدا، پیاوانی سیاسیی، پۆلیس و یاسای  گایه ۆمه ک ب، له کتیڤیی نه ی ئازادیی بوونکی ئۆبجه  واتای وشه ئازادیی به
مای چیی  ته  بلۆک بکوژن، به ویستیی و سکس به ر خۆشه سه  کچكی ئزیدیی له،تیی تیی و خچییه تدارانی هۆزچییه سه ده
کرێ و  ۆیی کوردستان  دهخ ربه ی سه وڕنه) کوردستاندا  ی ژنکوشتن له پاشه( وه  شه ه م پاشه  به!مووی تراژیدیاتر هه  له؟بین

و   کاریزمای ئه ڕن به  خۆشباوه وه ه"قیب ی ره ئه"نینی سروودی کویی  م ژه  ده بهران و رۆشنبیرانی ناساغی کورد  نووسه زۆر له
خی  دۆزه بهر ماچک  سه یان له رزه کچی ههزاران   هه  و بگرهدان سهونیوکدا  یه ی ده ماوه  لهیان  که ته سه  ده ی که سیاسییانه

و   پیشه کوشتنیان  کردبووهکانیان ژنفاندن و ژن  تاوانباره سپارد که" ریی  شایه سوحی عه"خی   دۆزه سپارد، به" فی پیاو ره شه"
کرێ،  نفال ده ویستیی و ماچک ئه  خۆشهر سه خکداین ژن و کچ  له  دۆزه له.    وه ریاندا ساغبووه سه دادگاکانی خۆیشیاندا به له
  !خۆمان بین ر خۆمان به ین؟ هه تیی و مۆرایی بکه یه کۆمهنفالی سیاسیی و کولتووریی و  ندی ئه هه تر باسی کام رهئی
  

،  نگاوی باشمان ناوه  زۆر هه  راسته، وتووخوازه نی کولتوورکی پشکه ر بین کورد خاوه گه ین، ئه که  ده وره کی زۆر گه درۆیه
  ته  ژنکوشتنی کردووه ی که خۆشه گا کولتوور نه م کۆمه ی ئه که تیی و سیاسییه یه  کۆمه ڕۆکه ر ناوه  سه وه م کات دینه به

ت،  سه کانی پیاوانی ده ره ت و نونه سه کانی ده  یاساوه  بت که  کولتووره و ر به  سه رمه شه، مرۆڤ پی  ردانه کی مه یه پیشه
و کچکی  وه موو شتکه سک و هه موو که  ههوور  سه نه خه ده" نفال یاسای ئه"ن و  که ج ده بهک خۆیان ج کان وه   یاساییهبیاره

  .ن که ردباران ده  بهپئزیدیی 
  
ندروستیش  م دنت، کولتووری ته رهه خۆش به سانی نه خۆش، که نهکولتووری "   ماسلۆوهبراهام ئه  دیدی سایکۆۆجیست له
 هۆی زتر ناساغیی   بنه کان ده  ناساغه  تاکه  که  زۆر راسته وه م ئه به. م بنت رهه دروست بهن سانی ته  که یه وانه له

 کورد . )Maslow,1968,p.6 ( "یان که میی کوولتوره  هۆی زۆرتر ساغه بنه کانیش ده مه  ساغه یان و تاکه که کولتووره
ی  ده ئاشکرا موزایه به( ک یه رکرده زو خولیای سه  بۆ حه بت که ره سه ک لهمام  دووڕوو ده رو رۆشنبیره دان نووسه و سه نی ئه خاوه



خۆمان  ب چ دکمان به ما، ده  سه ونه ک رۆبۆت بکه  وه)کات  ده وه خۆیی کوردستانه ربه  سه  بهیی ماه سیاسیی و حیزبیی و بنه
 بۆ ین؟ که  راوی دهین ، بۆچیی که کار ده رزه ش و ههرک  تا ئستا راوی کجکی سه  کهمان خۆشبت که خۆشه  نه و کولتووره

   .!ربارانکردن کوشتن، بۆ به
  
  ک ، شیعر کشه له النی فه شکه  که یشته کانی کورد گه  سیاسییه کتیڤیسته ران و رۆشنبیران و ئه ی نووسه  هه وه کی تریشه الیه له
ک  وه ( ین و هاتوهاواره مپه موو که و هه می ئه رهه  به وه داخه م به  به ساڵ، ڤده ی حه"دوعا" ئاسمان و رسماندا بۆ  کات به ده

کانی   گیرفانی ترۆریسته چته  ده ی  زۆربه) ردێ بۆ جینۆسایدی کورد  ر به  سه ته ناوه  دارکی نه کهنفال  کانی ئه پۆڕه شین و شه
   قوربانیی و به بن به کانیاندا کرکاری ئزیدیی ده وه  کاردانه ، له وه کانی کوردستانه منتالیسته نده  فه و ئیسالمییه لقاعیده ئه

  مه ئه. کانیان و لیان ناکدرێ  کشتوآاییه مه رهه ر به  سه نه خه مارۆی بازاڕ ده درن و  گه ت ده فره ر نه کوژرن و به ڵ ده کۆمه
موویشیان  بن و هه پ ده ست و ره ده  هه وه که یه مووی به  ههرانی کورد  رۆشنبیران و نووسه ی که وه ک له رچییه نی هه ناوی ده

ران و رۆشنبیرانی  ی نووسه ت و هزرکایی زۆربه  رۆمانسییه مه دام ئه و بوایه م من له جی خۆی، به ،به وه بنه  فس ده وه که یه به
ند وتار و  نووسینک   چه شایانی باسه .ن که وت ده سوکه  هه  کۆنترادیکتانه و شوه  به وه کیشیانه موو ئاگایاییه هه  و به کورده
   . رکۆز بوو مووی سه ی تری هه وه مافی مرۆڤ و ژن و ئازادیی ، ئه ی داکۆکییکردن له  خانه چووه  ده که" دوعا"ر  سه ب له نه
  
 هشتا  بن نایات، ئمه  باسکردنی له مه رخه مته  که نده وه نفالدا ئه  ئاست ئه  بگوترێ ، کورد له و راستییه  ئه کۆتاییدا، پویسته له
 هیچ سوودک  توانراوه ر نه ی هه وه ک ئه ، نه وه ونینه کجاریی به یه نفال به ی ئه وه بوونه ندباره و چه ترسی دووباره  مه مانتوانیوه نه
کوو هشتا  به. یان سای رابردوودا  ده لهلی کورد   گه  لهنتکراوو  زه لک که نفال ببینرێ بۆ پچینی مافگه خی ئه  دۆزه له
  به. ر وروبه ی وتانی ده شه ڕه  هه  له ، جگهکات  کورد ده  له شه ڕه   هه و کولتوورییکدادانی ئیسنیکیی یه ی به وره کی گه ترسییه مه

   ، له سی هناوه ره واویی هه ته توانین بین به ی مرۆیی تا ئستا ده گه کۆمه"   ده  که  چارنی ئیسرائیلپی توانینی 
ی  وه ی ئه شه ڕه  هه کان،  وامیی جینۆسایده رده ر به مبه  هه ر له ر بگرته به هز و کاریگه  ستاندکی به یتوانیوه  نه ی که وه ئاست ئه

 هشتا  ، ئمه )Charny,1992,p.149( " وه  بته  ده ک پشھات دووباره  داهاتوودا جینۆساید وه  له  که وه رمانه سه  به یه هه
 ک خۆی نفال وه  ناساندنی ئه ئاست ی کورد له ره هزو کاریگه  به و ستانده  کوا ئه. ژین کی سیاسیی و کولتوورییدا ده  گوماییه له

  . وه  ببته هین دووباره ی ری لبگرین و نه وه ک ئه ک وه ، نه
  
ب  مووشت ده نفال کارک بکات، پش  هه ر ئه سه  له مایه ته ر به گه ری کورد ئه موو شت گرنگتر، رۆشنبیری کورد و نووسه هه له

ر جینۆساید و هۆلۆکۆست، ناکرێ هیچ  سه ککردن له ب خۆپچه به. پانوپۆڕیی بکات جینۆساید به ت به باره ی ورد سه وه لکۆینه
  وه  دیارترین ئایکۆنی لیكۆینه ر لووتمان به کسه کرێ، یه کان ده نه رمه کات باسی جینۆسایدی ئه. نفال ر ئه سه م بھنرێ له رهه به
 ئاستی   نرته یه گهنفال ب وێ ئه یه ر کورد ده گه ئه).  Vahakn N. Dadrian (   دادریانه ق که ته کاندا ده کادیمییه ئه

وسا  م بھن ، ئه رهه ندین دادریان به ب چه  دهربھنرێ ،  ده یه وه نگیی و بیرچوونه م بده کان و له تییه وه  نوده جینۆسایده
  م دۆخه ر له کان، هه ییه وه ته کان یان نونه  کورده ب دادریانه نفال به ئه.  رت نفال به ی  ئه ست بۆ توکاریی وردو مرۆییانه ده

 .بت ی ئستایدا ده سو بنازه
  
  
 
 

  ).رشیف  ئه ( Archive: ئارکایف* 
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