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 پرسی شوناس   ت به باره می سه لی زه ر و رووناکبیر عه ڵ نوسه گه ستور له دیداری ده

  
 ڕایان عوسمان :   سازدانی 

 
  یربکرت ؟ موکورت سه ک شوناسکی ب که توانرت وه شوناسی تاکی  کورد ده/ ستور ده

چی   نووکه ی کوردی تا ھه عریفه مه  که  وه ینه روونبکه  وه رتادا ئه سه له  بت ئیمه بگومان ده/ می  لی زه عه
فیکریی و   و تزو قوتابخانه ڕ شوناس و پرسی شوناس ، پاشان کن و کوان ئه مه له  مھیناوه رھه به

ر  سه مووشت پرسیاری له بۆ ھه  دا بودجه ی ئیمه ره ڤه م ده خابن له مه. سابن ھه  رکه م ئه به  زانستاینه
  بۆ زانکۆکان، که  جھراوه یا به  مه کادیمی بخوات ئه ی زانستی و ئه وه توژنهمی  خه  س نیه کرت که ده
ند  ی  دوتۆی چه الوژه ڕه مھنانی فکر و زانستدا یاخود بۆ گه رھه به  له  یه مترین کاراییان ھه که  وه داخه به

دا   لره  کو پرسی ئمه به.  هوانی نیی ھاکردنی کاری رۆژنامه شیان ب به مه ئه  ک، که یه گۆڤار و رۆژنامه
زگا  زانکۆ و داموده  رزی له بوونی ژۆرنالیکی وه  ، نه  ته تی و بواری تایبه یرانی پرۆفیشنالیه قه

  و راستیه م  ئه یه خۆم ئه به  رگه  وه لره.  وه ته ی قوتر کردوه م گرفته مان بن، ئه ر ھه گه.کاندا  زانستیه
یرنکرت  موکورت سه وشو که ک ب خه وناسی تاکی کورد ناکرت و ناگونج وهر ش ک ھه نه  بدرکنم که

رانی خۆمان پشان  نیگه  ئمه  که. یان پرس ده  به  و بارگاویه  یرانه یان قه گری ده دا ھه نووکه ھه  کو له به
گرت تا ئساش رۆشنبیریی  ده  رچاوه سه  ووه ، له  وه موه له  وه بوونی لکۆینه ر نه سه تادا له ره سه دا له

  وه گۆڕانکاری و گواستنه  مه م ھه بۆ شوناس ، پاشان ئه  ی زانستی نییه پناس و چوارچیوه  کوردی ئیمه
  مکه م چه ت به باره جیھاندا سه  له  و  روویداوه  مھینراوه رھه ی به زانستتی سۆسیلۆژییه  شه و موناقه

چت بۆ الی شوناسی  تمان ده ر زیھنیه سه که ر شوناس یه سه  اس دتهب  که  چی الی ئمه که  ستیاره ھه
نوان   ک له و بۆشاییه  بی ، ئیدی تاک وونه زھه تی شوناسی ئاینی و مه تایبه یی یا کلتور ، به وه ته نه

و پوستمان   ته هپ ئیشکالی  مکه م چه ئه  تاوه ره سه ر له ھه  واته که.  وه ته ھلراوه معیدا نه جه سته تاک و ده
گفتوگۆ زانستی و   نگی کوردیدا و له رھه فه  بۆ شوناس له  یه و فۆرمدانی نوێ ھه  وه و ناسینه  پناسه  به

ی  گه ر شوناسی تاک و کۆمه سه وترت له رچی ده تائستاش ھه  بۆ نمونه.  مکه م چه ڕ ئه مه کاندا له فکریه
ناسی  ی زانستی کۆمه چوارچوه  و له  دایه ری و مۆدیرنه گهی رۆشن فه لسه ژر رۆشنایی فه کوردی له
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کانی شوناس و  کان و شفره داوه ره ی سه وه ن دۆزینه یه وه نگیه ته  به  ی ئمه وه م ئه ، به  چوه رنه کالسیک ده
ی ڕاندن ھا تپه روه روونزمانزانی و ھه ، ده  )sociolinguisticزمانزانی  زانستی کۆمه  له  خوده

راکان  رگه وھه راکان یا جه تگه ڕه کان و بنه ره و بونیاتگه ی مۆدیرنه فه لسه ی مۆدیلی فه نه مه یه ھه
)Essentialism  . (  

  بات ؟  و کوێ ده ره ، شوناس به  وه ته ی کوردی گرتوه ئستا کۆمه  ی سیاسی که شداری کورانه به/ ستور ده

ژمونی  ژیر ھه زیاتر له  تاکی ئیمه  وه داخه به'   شداری کورانه به'  استهزۆر ر  ربینه و ده ئه/ می  لی زه عه
ناپرس و نازان ،یان   وه لره. کات ی ژیانی  نمایش ده وتی رۆژانه لسوکه داو ھه کۆدا کار و ئه

کوی   خودی کاری سیاسی له  کات و بگره کات و بۆ کی ده ت ده وت، بزانت بۆچی سیاسه نایانه
خون  بینی خویندکاریک بوارک ده تۆ ده  ت بگره ر سیاسه ک ھه ، نه رکی چییه و پناس و ئه  دایه گه کۆمه

  به  نه  خۆی کردوه ڕاوژی به  کات  نه ر ده ک بیارک ده یه رکرده ، سه  ی کردوه مه نازان بۆچی ئه
  مه ئه  'یه کورانه  شدارییه به' و ی ئه مونهن  مانه ھتد ئه..   یه نجیک توڕه گه  بینی که راوژکاران یاخود ده

ڵ  گوتاری تاک و کۆمه  م ئیمه به  ھیچ ھۆشیاری نییه  ڵ و تاکی ئیمه کۆمه  رگیز  که ھه  نییه  وه مانای ئه
ی  ره ڤه م ده له  گوتاریکی دوردرژه  بردنی سیاسی که خشته تی له تایبه کاندا ، به بواره  له  وه ینه که شیده

و گومان  بوونی ئه ی باسمان کردن و نه و پرسیارانه کردنی ئه نه  واته که.  یه دا و مژوویکی ناشیرنی ھه هئم
و ھیمان بۆ گرفتی   ویدی ناکات نیشانه کات ئه ت ده سیاسه  له  جۆره بۆچی ئه  ی الی تاکی کورد که و رارایه

  تی له تایبه ی کوردستاندا به ندروسته نا ته  سیاسیه  م ژینگه ئاخر له. دا م جڤاتی ئیمه شوناسی تاک له
خرا و سۆزی تاک و کۆ زۆر  ست ده ده و ریکالم وه  رزانترین شوه ھه  نگ به کاندا ده بژاردنه ندی ھه روبه سه
مووی  ھه  مانه ئه. کی بچوک یه جورعه  بوون  به خرایی بھۆش ده کان  به کشرا و مرۆڤه ئاسانی راده  به
دیموکراسی   یشتن له بواری  تگه  م له ن النی که که ده  یوی تاکی ئیمه گه بوون و پنه جگیر نه  له ت الله ده

، ھۆڕینی ئۆتۆمۆبیل ،   رجاده ی سه وت ، فیکه دوعای مزگه  به  رنا مانای نییه گه و ژیانی سیاسی، ئه
یتی میدیایی  ی  سیاسی و دوبهبری مانیفستۆ ھا  له روه کی راکشی ھه رنجی خه فون سه له کارتی ته

  ماسی و شیعریی و گریان و لوشکه ڕی حه نه ڕه کبیرو  نه راوھۆریاو ته ھه  رکاندا  به به رکه  نوان لیسته له
و   ییوه مه نه  تاکی ئیمه  نده جاریکیتر پیشانی داین چه  بژاردنه م ھه ئه.  وه یته خۆت کۆبکه ک له لوشک خه

  شه وه ر  لره ھه  زی تاکی کورد وه سۆزو ئاوه  یاریکردن به  کانمان لزانن له مه زره مخه  سیاسیه  نده چه
ی خودناسی  ر شوناس و  پرۆسه سه ره له وه ن  پرسیاری گه ده خۆیان ئه به  کان رگه ناس و چاودره کۆمه

  . ن بکه  تاکی ئمه

ک  شوناسی وه  ھا  ئایا فره روه کات و ھه مھنانی شوناسدا ده رھه به  ی لهشدار لۆژیا چۆن به کنه نی ئستادا  ته مه زه  له/ ستور ده
  و ئایدیاکانی تاک؟   ر ئاراسته سه  کار ناکاته  م ڕۆژگاره می ئه رھه به

واوی ژیانی  ته  یه گرت بیریار و چاودر ھه رده گفتوگۆی ئجگار زۆر وه  م پرسیاره ئه/ می  لی زه عه
  بووته  م پرسه ر بین ئه ین گه رۆیی ناکه  زیاده  ، بگره  دانناوه  م پرسه ر ئه سه له زانستی و فیکریی خۆی
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ناسی، مژووی بیر ،  کانی کۆمه زانسته  ی فیکریی و میتۆدی زانستی له دانی قوتابخانه رھه ھۆی سه
ک  یۆتارد جیمسن وهکانی بۆردیار و ل تزه. ردا  ب و ھونه ده لتوریی و خویندنی میدیا و ئه خویندنی که

ردووم  ر ژیانی مه کنۆلۆژیا بۆسه یی ته ریه م کاریگه به  رانی پۆستمۆدیرنزم زۆرترین قورسیایان داوه رابه
مکی کات ،  کنۆلۆژیا خودی ماناکانی چه کو ته به  مه ر ئه ک ھه نه.  وه ی رابردوه ده ی سه پاش نیوه  له

  مۆ به مرۆڤی ئه  یره کی سه یه چ پکھاته  دا باسم کردوه شوینی دیکه من له.  شون و ژیانی گۆڕیوه
ی  شاشه له  ریکی  مه ئه' یکی پریسن بره'ی  یری زنجیره سه   وه  لۆنه رشه تیشیتیکی به  وه جینزیکی چاینیه

 .ھتد  وه ی ئرانییه نۆشابه  خوات به ی تورکی و پیزای ئیتالی ده فه نه ر قه سه فیزیۆنی ژاپۆنی له له ته
ی مرۆڤی  کانه دگار و مۆرکه ئه  له  وه ترادیسۆنه  به  و  مۆدرنه  وه جیھانیه  ی لۆکای به وه گردانه
دا باسی '' جیھاد  دژی ماکۆرد '' کتیبی   له  ره ک بنیامین باربه کیکی وه یه  یه مه ر ئه ھه. رخن  ھاوچه

و   یه وه کانه زه گه ره  کان و کۆمپانیا فره تیرۆرسته  پشتی گروپه کات له ده  رامانه و مه ی ئه تیکه
ری  سه بیریاران له  دا که ئاۆزو ناڕۆشنه  زایه م فه له  واته که. ندی جار کانیان ھه ی ئامانجه وه کگرتنه یه

ت ، تاک و کۆ، کلتور  وه ندی نوان ئاین و ده یوه ک په کان نارۆشن و تابی ئاۆزن وه ندیه یوه کۆکن په
گری  کری ھه رخ ده مرۆڤی ھاوچه  وه یه م سۆنگه ر له ھه. ژیان ، زانست و متافیزیک ھتد و شوازی

ک بت  یه گری شوناسی دژ به سیک ھه کرێ که یرتر ده ش سه مه له  ندین پیناسی جۆراوجۆر بت و بگره چه
ئوارن قوتابی و  ر و رمانبه یانیان فه یانیان مامۆستا و ئواران شۆڤری تاکسی و یان به ئاخر به. 
ی ترت  که کوردستان منای ژنیکت کورد و ھی ژنه  وروپا و پایزان له ئه  وان باوک ، یان ھاوینان له شه
( ک  کان وه تیه یه کۆمه  ره کته گرو ئه ھه  خشنه به مووی شوناسی جۆراو جۆر ده ھه  مانه وروپی ئه ئه

 ) . ج ، ھاوتی ھتد نیشته،   قوتابی،مامۆستا، باوک، دایک، کورد، بگانه

  ک؟  گایه لتوری کۆمه ی که وه بۆ خونده  سه ند به معی  تاچه جه  شوناسی دسته:  ستور  ده

  دا  به مه رده م سه ی تاک له ناسنامه  سوفانی پۆستمۆدرنه یله تی فه تایبه یریاران به/ می  لی  زه عه
ت  به ، ھه د کردوه شل ناوزه  ی  ھا ناسنامه روه و ھه) بوو  رچهپا  شکاو پارچه(نت  گمه کی فره یه ناسنامه

ی   کدانه کگرتوو و یه ق، یه کی ره یه ناسنامه  زیاتر به  دا که   می مۆدرنه رده ی سه ر ناسنامه رامبه به له  مه ئه
تا  تا ھه بۆ ھه  ر کار و پیشه سه بوون له ی ھه و بۆچونانه مان پدا ئه ک پشتریش ئاماژه وه. بینرا ده

  جاران جۆره  ،  بۆ نمونه  مانای ئیش و جۆری ئیشکردنیش گۆڕاوه  ھا بگره روه کۆتاییان ھات ، ھه
بینی  ت ئه ، ئافره شکاوه  و سنوره م ئستا ئه ت به نھا ئافره یکرد و جۆرکیش ته نھا پیاو ئه ئیشک ته

ی  کانی ناسنامه کاتگۆریه  کک له یه  کات  واته ری  دهبینی جوانکا ھتد پیاو ئه  ، شۆڤری تاکسیه ربازه سه
ن خودی  سه ئه.  وه ته ماوه ی جاران نه و روونییه بهو    وه ژر پرسیاره  وته که ده  ره نده جه  تی که یه کۆمه

وان و  تیۆره. ناس ندێ بیریار و کۆمه الی ھه  م جگای پرسیاره/ژن ، نر/ری پیاو مسه زی دوو جه گه ره
  تی له تی و ژنایه ی پیاوه واژه سته خودی ده  که  ر پی وایه کادیمستی بواری فیمنستی جودس باتله ئه

ته  وتی  ژیانی جۆرکی تایبه سوکه شیوازو ھه  وه ئه  نرت ، واته کرت و بونیاد ده دروست  دهگادا  کۆمه
رکی مناڵ  ؛ ژن ئه  ژن   بۆ نمونه ندک به پیاو و ھه  به  دا دراوه گه کۆمه  رک له ندێ ئه ھه  که  کان  جڤاته  له
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ی دوو  واژه سته ر ده سه له  ر پرسیاریش کراوهش زیات مه له.  وه ره و پیاویش کاری ده  یه خوکردنی ھه به
زیاد   ندک پیان وایه کو ھه کاندا  دا به ناو مرۆڤه  ز له گه ره نھا دوو جۆرله  ک  ته ژن وه/ری پیاو مسه جه
 تی یه ر،ئیتنیک،چینی کۆمه نده مای جه ر بنه سه ی تاک له ر ناسنامه گه ستم ئه به مه.   یه ز ھه گه دوو ره  له

روا ئاسان  ژر پرسیاردان و ھه له  مایانه و بنه موو ئه ھه  نووکه وا ھه زرابت ئه تی دامه یاخود پرۆفیشنایه
موو  بۆ ھه  راسته  مه ئه  مان شوه ھه به  سکی ، نر،ئینگلیز، چینی کرکار ھتد وه که  وه بت ئه  نییه

ندی نوان  یوه ویش په کی تر ئه یه بۆ کشه  وه مانباته ده  هم پرس ئه  واته که. کانی تریش زه گه و ره  وه ته نه
ھا  روه س و کاری و ھه ی ، خزم و که که وه ته ی یان نه که گه ڵ کۆمه گه سک له که  کۆ، واته/تاک

  بهکان  دا و مرۆڤه می مۆدیرنه رده سه  له  ک روون و کارا بووه یه تا راده  ندیه یوه م په ئه. ی خۆی  که خزانه
،   وه ره وروبه ده  ندیان رکخرابوو به یوه کی یا ئاینی ھتد په یک روشونی یاسایی یان خه کۆمه

ی  کی داخراوی ئاینی یان کراوه یه گه ژیا ئایا کۆمه و تیا ده ئه  گه کۆمه  جۆری ئه ند بووبه ش پابه مه ئه
شوین /ماناکنی کات  و بگره  وه نامننه  یه و شوه به  ندیانه یوه م په م ئه به. کی ھتد لیبرای یاخود خه

ردا  سه ش گۆڕانی به که ندیه یوه گۆڕن و بیگومانیش په بوون  ده  ندیه یوه و په ری ئه زۆر جار دیاریکه  که
خۆشی  ره الدیکی کوردستاندا سه  فۆنی له له ندکی ته یوه په  سک به بینین که مۆ ده ی ئه وه ک ئه وه. دت

بۆ   مه ئه  ته به ھه. بت  تی داده یه رککی ئاینی کۆمه رۆڵ و ئه  خۆی له  مه ینت ، به گه ۆی دهخ
  تیڤ ، بۆ یه تیڤ و چ نیگه دا چ پۆزه که ردوو باره ھه  به  ته به ھه  خۆ گرتوه ناس مانای زۆری له کۆمه
لیکترۆنی ،  ی  گروپ و جڤاتی ئه دان پیگه نی سهبوو ھه. ک حوکمدان ین نه که نگاندن ده سه دا ھه لره  ئیمه

ی  کرت، وانه تی ده یه راوژی کۆمه  وه وترته عزی دینی ده کرت، وه ند سازده ماوه نگی زه تیایاندا ئاھه که
و   کرێ و دداری و جیگای ژوانی ئاشقانه و بازاڕ و کین فرۆشتن ده  وه وترته ده  فه لسه ئاکار و فه

  مه م ھه چیدی ناتوانییت و ناکرت ئه.  دریت  نجام ده روونی و یاری و ک بک ئه ی دهر سه چاره
  ش له مان شوه ھه  یکا به رز ده ر ئه سه  و گروپک له گه ر کۆمه ی ھه وه گری، ئه رنه ند وه ھه به  ندیه یوه په

جاری    ین که مان پده وه نی نزیک ئهرھاتی سا سه یان به ده. چت ده  ڕوه رنتدا به دونیای ھی ئینته
ھۆی فشاری   ریکادا به مه ئه  رکردنی بیاریکی کۆنگریس له ھۆی ده  ته بوو مۆبایل دزینیک بوه واھه

  جۆرێ که به.  وه ر ئاستی  گۆبایه سه رانی له کارھینه ن به الیه  له  لۆکاییه  و رووداوه رانی ئه خوینه
سیکی لۆکای و جیھانیشی  ک کاتدا که یه ، تۆ له  وه ته ماوه کان نه ای و گۆبایهلۆک  ک بۆ سنوره مانایه

مان  ک ھه تۆی تیایت نه  کات که دروستی ده  و باره ئه  وه رته وروبه ده کانیشت به ندیه یوه په  واته که
  وه ئستایشه  بیریاران بهو   گرتوه ڵ خۆ ھه گه گرفتی زۆری له  مه بگومان ئه. جوو گۆڕ و نه کاتوگۆری نه

ری کۆکن  سه یان له زۆربه  ی که وه نگاندنی ، ئه سه و ھه وه وام دان بۆ خویندنه رده کی به یه شه موناقه  له
م  کو له به  وه می مۆدرنه رده ی سه ستانه ره و که ی تاک بکری به پناسه  روا ئاسان نییه چیدی ھه  یه وه ئه

 . یی ی فره رشوبو و ناسنامه ی ، جوو، په گری ناسنامه ھهکان  دا مرۆڤه رۆژگاره

تاک، چ   کراویان  دابته واو نه ی کوردیدا شوناسکی ته کۆمه  مھنانی شوناس له رھه کانی به رچاوه موو سه ر ھه گه ئه/ ستور ده
  کۆتایی پدت؟   یرانه م قه توانت ئه شتک ئه
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کی  یه نھا بوارکی زانستی یاخود رچکه ته  به  پرسی ناسنامه  بوترت که  وه ئه  پویسته: / می  لی زه عه
کادیمی  ندین لکی زانستی و ئه د سای رابردودا چه مژووی سه  له. ی  وه بۆ خوندنه  س نیه زانستی به

م  ر ئه به ر له ھه. ی تاک بوب یاخود کۆ ، ئیدی چ ناسنامه  ڕ ناسنامه مه له  بووه ی خۆیان ھه وه لیکۆینه
و   بیراوه  جیاوهنیگای جیا ندین گۆشه چه  و له  کراوه  بۆ ناسنامه  ندین پناسه چه  که  یشه ھۆکاره

کچوون وینا  یه ک تۆنیکی له کرت وه ئه  ناسنامه  وه فیه لسه دیدی فه له  ر بۆنمونه ھه.  سینگنراوه ھه
ن ئیدی  کن و ھاوشوه ک یه بۆچون، ئاکار، جیھانبینی ھتد وهبیر  له  و تاکانه موو ئه مانا ھه کرت، به ده
  کو ناسنامه ، به ناسیدا وانییه زانستی کۆمه  له  مه ک ووتمان ئه م وه به. ن ک ناسنامه گری یه ھه

ن، باری ئابوری  مه ر، ته ک جنده کاندا، وه ته تی و چینایه یه کۆمه  ر کاتیگۆریه سه کرت به شده دابه
یی جیاکاری  وه ته ی نه نھا ناسنامه تۆنی زانستی سیاسیدا ته  یان، پرۆفشنای، ئیسنیستی ھتد لهژ

تی  تایبه کادیمی نودا و به وی ئه ھه  له.  یه ش ھۆکار و مژووی خۆی ھه مه ئه  کانه ل و تاکه کی گه ره سه
   یه ی جیاواز ھه مۆدیل و قسه کان کان و پۆست مۆدرنه ره کان و پۆس بۆندیادگه الی سۆسیۆلنگیوسته

مان  وه و خودناسیان گۆڕی، ئه ی ناسنامه وه و توژینه  وه ی خوندنه ئاراسته  مان بگره ، ئه ڕ ناسنامه مه له
ی خودناسی و تاکناسی  نگاندی پرۆسه سه ھه  به  سته یوه په  ر ناسنامه سه له  وه چ گرنگی لکۆینه بیر نه
  زانسته  ین که بکه  بوه  ویستمان ئاماژه.  روا بووه ھه  وه یه که  فیه لسه فه  تۆنه  ا لهمژوویشد له  مه ، ئه

ر  ھه منانی شوناس له رھه کانی به رچاوه ، سه  واته  بۆ زانست که  یه جیاکان تواننی جیاوزایان ھه
ی ئابوری  وه فی فیکریی و بوژانهکادیمی و بزا ی ھۆشیاری و کارایی ئه ڕاده  به  سته یوه ک دا په یه گه کۆمه
ی کوردیدا زۆر  گه کۆمه  له  وه داخه ردوو ئاستی تاک و کۆ دا ، به ر ھه سه تی  له یه ی کۆمه شه و گه

  زۆر به  ت ، چونکه یه باسمانن کردن دیار بکه  کانی تر که ئاسته  مۆرک و شوازی ژیان  و بگره  نگه ئاسته
تا ئستاس نازانین   مانا ئمه بت، به تا تاک ھه  شوناسی روونی نییه  مهی ئ گه سانایی  خودی کۆمه

  پش مۆدرنه  کی ، مۆدرنه ین، دیموکراتی، ترادیسۆنی و خه که ک ده یه گه کۆمه  ر چ جۆره سه له  قسه
گری چ  دی ھهر تاکی کوردی و نازانین تاکی کور سه له  وه ته نگی داوه ش ره مه ئه. ھتد  دوایی  مۆدرنه

کات  ی تاک و جڤات ده ی ئایننی ئاراسته عریفه ش ئاین و مه ختانه وه م ساته ؟ تا ئه که یه ناسنامه  جۆره
میکانیزمی   ، له زگای سکوالریدایه داموده  کات، ئاین له و شوازی ژیان ده بۆ زۆر دیارده  ئاین پناسه

زگای  داموده  له  یه رچاوی ھه کی  کارایی  به ڕی خه کی و بیرباوه ی خه خ و پکھاته.  سیاسیدایه
. کوردستاندا  تدا له نیه ده نوان خ و مه له  یه یر ھه کی سه تدا ، تکه سه بردن و حیزب و ده روه به

کنۆلۆژیدا  ی دیمۆکراسی و ئابوریی و سیاسی و ته شه قۆناغی سروشتی گه  به  ساتی وتی ئمه کاره
  ک به نه  واسته  م به ساک  بیبت به  دوو سای خویندینی  به   ک وایه ک قوتابییه ،  وه  یوهڕ په تنه
بتی  تاتیه به  وه بته ندروست ده کی ناته یه رووی ژینگه دا بگومان رووبه یجانه م ھه له  تاکی ئمه. کی  زیره

  که  یه وه سانایی ئه ش زۆر به مه ھۆکاری ئه  ته به ھه.  وت که دیار ده روونتر به ندا بهکا نجه گهناو   له  مه ئه
کانی خۆیان  وه کانی نه کۆن و کالسیکه  رچاوه کانی  سنوری سه عریفیه مه رچاوه  مۆ سه نجی ئه تاک و گه

تمان س به مه. یشن کنۆلۆژیای زانیاری و کمینیکه ریی ته ر کاریگه سه  دته  قسه  تی که تایبه ، به  ڕاندوه تپه
ر تاکی زۆر  سه ر له گه مه  ڕیوه په تنه  رچاوه س جیھانبینی و سه ک کورد له کان وه کالسیکه  رچاوه سه  له
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ی بیریی رادیکای و  رچاوه تی، سه تایبه ی ئایننی ئیسالم به رچاوه وانیش سه ڕ، ئه په ھوشیار و رزه
بیریی ناسیۆنالیستی   م که ی سه رچاوه ھا سه روه ستالینیزم    ھه  تی   ماویزم بگره تایبه پی به چه

مۆ جیا  ئه.  وه مۆدرنه  تا له  رگرتوه وه  وه په ترادیسۆن و ئاین و بیریی چه  حی له زیاتر وه  که  کوردییه
ی   رچاوانه م سه ی ئه سروشت و پیناسه   بگره  ند کردوه مه وه جیھانبینی تاکی ده  ی دیکه رچاوه ی سه وه له

ڕیان  چاوه  وره دی گه حه و ته  ی جڤاتدایه نویه  م چینه م ئه رده به له  وره مۆ پرسی گه ئه.  گۆڕاوه پشوش
  کانی ناسنامه دگاره ئه  وه وشه ی گوتاریکی فیکری داڕژت و له خشه جۆرێ نه به  وه نه تاقی بکه  کات که ده

ی وون بوون   ی  پناسه واژه سته ناچارم ده رنا گه ئه. بکات  نگریژ بکات و پناسه و شوناسی تاک ره
   .    ڕۆییم کردوه شبینم یاخود زیاده م واش نازانم ره پشبینی بکه


