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

کو کشه وه) کان(کوشتنی دوعا  
 
 
 
 

ک  موو الیه  بۆ هه ی که جیه مه ری و هه ربه  به و شوه بهرگی ئزیدی  مه  جوانه کوشتنی کچه
ر   ههکردنی رکۆنه سهی   جگه  وه وردیهتی ک سه زاریکردنی ده رمه ی شه  جگه  ئاشکرایه

م   ئاست ئه نگی له دهب   که نیه ده ر رکخراوکی مه هزکی سیاسی باشووری کوردستان و هه
کانی  ریکه ا ت رخه  چه ووداوهڕم  ئه. ک بت  و هۆیهبیانور   هه ، جا به بژرێ ده  هه رووداوه

مان سات و کاتدا   هه  کورد له  که  پمان ده داوهم روو  ئه. وه خاته مان بیر ده م جیھانه ئه
                            .ژی دا دهکی تر  الیه م له رده  سه وهک   الیه کان له  تاریکه رخه  چه له

                         
 له  م نیه که ووداوی یهڕ  وه، قی و سادیستیه هڕی د و په ، به یه م شوه کوشتنی دوعا به

ووداوی ڕچ  ده وه  له وه هیش داخ   به ."ف ره شه"ی بیانو  کوشتنی کچان و ژنانی کورد به
                                                                                     .بت هکۆتاییش ن

یبوون و رۆلی جیھان به   ک له ترووسکاییهدا  زنه  دته م رووداوه ڕاستی ئه  ناوه له
 .کرێ دیده  به وه مه رده یای سهژکنۆلۆ ی ته گه ڕ کان له ندیه یوه کانی په مرازهی ئا تیڤانه پۆسه
   بگره ن وه ی دوعا نماشبکه ریانه ربه ووداوی کوشتنی بهڕ   ونه کان توانیان به مرۆڤه

م  به". کانیدا یهمرۆینا " ره  هه  شوه لهو سادیزم قی  دهڵ  گه ن له یدا بکه ئاشنایی په
کو   به، هرانی و شۆک نگی نیگه لدانی زه مانای  بهر  ک هه  نه ووداوهم ڕ ش ئه مانایه

   وهدا کوردستان ت له ی ئافره  کشه  له ک که یه تگه، ئس" رووداوی ئستگه " ببتهچ  ده وه له
 ، وه شه  دوو به بکات به کاتمان بۆ "ف ڕه شه"ی بیانو  یای کوشتن بهتی تراژید  تایبه به
و  ی تریشیان کاتی دوای ئه وه ئهووداوی کوشتنی دوعا و  ڕ ر له  به یمیان کات که شی یه به
ب و   نهانیشک بئاگاتتا  ی هه وه وها ووشیارکردنه ئاخر ناکرێ رووداوکی ئه.  ووداوهڕ

کوشتنی  کو کی وه یه کشه یکان نده هه هموو ئاستک و ڕ  هه  له دات که نهشمان  وه تی ئه یارمه
                                                                      . وه نزیکبینه" ف هڕ ر شه سه له"

 
و  ن ئه یه  و ناکرێ خۆمانی لالده یه یی هه وام ئاماده رده  به ک که یه ڕی من کشه  باوه به

  ، که ردستانهوی باشووری ک ته سه و ده و ئه ئایا ناسیۆنالیزمی کوردی  که یه پرسیاره
ندێ  کرێ هه متر بۆخۆی قایل بت، ده ییبوون که وه ته تی نه  سیفه رگیز ناخوازێ له هه



ی  شه نگه مان کاتیشدا با  هه رداچوو بپارزێ و له سه  کات بهرستی په هکۆن ره های هه به
ڕی من   باوه به. ش بکاتمی رده  سهکانی یه مرۆی ردوونیه ها گه بوون و پاراستنی بهیم رده سه

 پراکتیکدا   له  که یه وه تی کوردی باشووری کوردستان ئه سه کی زۆر جیددی ده یه کشه
 و گۆڕینی کان  نووسراوه  ئاست درووشم و پرۆگرامه  و له بژاردوه رستی بۆخۆی هه په کۆنه
 ژیاندن و  وه که یه  به  له یهت هم دژای ککردنی ئه یه. میبوون رده شدا سهاندێ یاس هه
تر کی   واتایه ماندا، به نووکه می هه رده سهڵ   گه کان له  تاریکه مه ده ره بووکردنی سه قه
   لهی مرۆییوتنخواز و پشکهک   الیه لهرستی  په ڕی کۆنه و په  گوونجاندنی ئه وه که یه به
کولتوری "یا یی  وه ته تی نه سه دهیا لیزم  ناسیۆناناوی  و به  چوارچیوه له،  وه کی تره الیه

 .  ته سه  و دهم ناسیۆنالیزم ر خوودی ئه سه  له  جیدییه ره رکی هه ته ، خه"واری کورده
   که وه هتست ناوهندێ هما  ربینی هه دهندێ درووشم  دانی هه  ئاستی هه ناسیۆنالیزم له

   و الوازستکرد ر ده ک هه کی نه مندنی کۆیه هبۆکردنیان خ شه دان و بانگه  هه هلدواجار 
.  ه وته که تی لده  دژایه تیشیدا پ له  باشترین حاه  و لهر وه کی مزه یه گه  کۆمه رهکو بگ به
.  ندروسته ڕی ناته وپه  ناخی خۆیدا ئه  له یه گه کۆمه  جۆرهو  کو ئه  بهش، وه ر ئه ک هه  نه
 و  وتن موو پشکه م هه دوای ئه) ی که  فراوانه ره  مانا هه به(  ڕاستیدا ناسیۆنالیزم له

 تیوری و  ر ئاسته سه  به  وه اتووهتیدا ه مرۆڤایهی  الگ ر کۆمه سه ی به ریانهاگۆڕانک
کو  کی گرنگی  وه یه  کشه  باس له، ناکرێ ناسیۆنالیزمدا هاتووهخودی کانی  پراکتیکیه

                                                          .ین که نهڕۆکی ناسیۆنالیزم  ناوه ی  وه ئه
 

ی  و پگه  جگه ڕۆکه ی ناوه)ت ئیشکالیهخود یا(  ی کانی کشه نده هه ه ڕ کک له  یه ته به هه
  وره کی گه یه ه رگیز هه دا هه لره". ییدا وه ته نه " و پرۆگرامیگووتار  له  ه تاک و کۆمه

و هما و   دابینی ئه .ین بکهد  ره موجه" تاککی"کو  وهماشای کوشتنی دوعا  ر ته گه  ئهین که ده
  ندییه یوه  په  له ک که یه  کشه  له وه ونه که  ده م مرۆڤه  له کوشتنی ئه ی که واتایانه
   لهو  وه گرته ، ده وه رانیشه نده ی هه وه  ئه ی کوردی، به گه موو کۆمه کانیدا هه ییهئاسۆ

و  کۆنه" واری کورده"گای  د کۆنی کۆمه  قه  به وه کانیشه نیه مه  زه ندیه یوه رووی په
  بوونی له وه و تا ئاماده  کۆنکی زۆر کۆنه  لهتی کانیه ها کولتووریه بوونی به که ه که
  ئیراده   لهشیی گوزار وه ته تی نه سه و دهر ناسیۆنالیزم   ئاخر گه".مدا رده سه"ی  نووکه هه

 ماف و  دا هت سه م ده ستھنانی ئه ده  کات و ساتی به کا و له کان نه و ویست و خواستی تاکه
  وا له یانپارزێ، ئه  نه وه شیهرۆ ڕی په و په ی خۆی و به  کشه هکا ب کان نه ی تاکه ئیراده

ی   دواجار کشه نک که س و الیه  کهدن  پاوانی چه بته  ده ته سه م ده تدا ئه باشترین حاه
                                                                      . هی خۆیان نازانن کان به تاکه

 
 قۆناغی  له( اگل چوونی کۆمه ی پشوه رباره  ده ی که وانه و گفتووگۆ و لکۆینه  زۆرک له له
قلید  تهبوونی  تی ئاماده  ئیشکالیه  به  ئاماژهرنک ده   وهکراون )قلیدی بۆ قۆناغی مۆدرن ته
   له وه. دا و کولتوریتی یه تکی کۆمه  حاه  لهمان سات و کات  هه کرێ له  ده مۆدرنو



دا " یه پکھاته"م دوو   نوان ئه وام له رده کی به دا ملمالنیه بۆچوونکی سۆسۆلۆژیانه
کاندا  ها کولتووریه کان و به تی و ئابووریه یه ما کۆمه  بنه ئاستی له) قلیدی و مۆدرن ته(

  مان کاتدا له  هه  له بژاردب که ی ههی بۆخۆ وه تی کوردی ئه سه چ ده ده  وه له.  یه هه
می  ناهاوده(تی  ت و سیاسه هس ش خه م مانایه  به  وه وه  خۆی ببینته ره ردوو به هه

 . مانای مۆدرن میش به قلید و هاوده  مانای ته م به  ناهاوده؛ببژارد ی بۆخۆی هه)م هاوده
 و  ترسیدایه  مه یی کورد له وه ته  ئاسایشی نه ی که وه ی ئهبیانو  ش جارکیان به مه ئه

  چی له که. هتد.... وی کوردی اگ کانی کۆمه پاراستنی ریزهی بیانو  جارکی تریشیان به
ها  ما و به  و پاراستنی بنه وه هشتنهی  بنچینهر  سه  کوردی لهی گه استیدا بونیادنانی کۆمهڕ

: ر ئاسایش و دواڕۆژی کورد سه  له  جیدییه ره ی هه شه ڕه ههکاندا  رچووه سه  کاتبه کولتووریه
م  رده هاکانی سه ڵ به گه ندروست و گونجاو له یی ته وه ته کرێ ئاسایشکی نه ئاخر چۆن ده

کۆن و های کولتوری زۆر  ندێ به و ههک   الیه لهندروست  ی ناته اگ ه کۆمکانیما ر بنه سه له
 بۆ بیانوشی  وانه تدارانی کوردستان و ئه سه ده. سازنرێب  وه کی تره  الیه لهندروست  ناته
ش  وه ب ئه  ده وه هننه  ده کوشتنی دوعاڕ  مه  لهته سه م ده ی ئه که هانرمن  شه وسته هه
کان و  دناوه  به نفاله  شاوی ئه تی قکردنی کورد له  سیاسه  که وه  بننهبیر خۆیان به

غدا پی  می دکتاتۆری بهژ ڕ ی که وه ی ئه  چوارچوه هتد له... کیمیابارانکردنی کورد و
   ساه80  زیاتر له تورکیا   کوردیش له.دا هات)یی وه ته پاراستنی ئاسایشی نه(گووت  ده

فریقای  ی ئهتی ئاپارتاید  سیاسه  له ، که وه  بۆته رستانه زپه گه ی رهتک دووچاری سیاسه
یی تورکیای  وه ته ی پاراستنی ئاسایشی نهبیانو  به ، وهوڕ کرد  تپهخوارووی پشووی

ڵ یا هی  کانی کۆمه موو تاکه  پاراستینی ئاسایشی ک؟ هی هه......  بووه"مالی که"
ی  ادهمترین ڕ  که ریترین شوه ربه  به دات به  ده گه ڕ وه هو ته  ناوی نه  به تک که سه ده

                                                 ، پشلبکرێ؟  مافی ژیانه کان، که کانی تاکه مافه
 

  رچووه  ده وه ته سه ه د  له تا ئستا ی که هانرمن  شه وسته و هه زارکردنی ئه رمه ورای شه
  ته سه و ده  ئه  که رگ، گرنگه مه  جوانه ی کچه  سادیستانه و قانه  کوشتنی دهڕ  مه له

بزان:                                                                                                 
 نوان   لهب باشووری کوردستان ده  لهی  که  سیاسیه ته سه  ناسیۆنالیزمی کوردی و ده)1

ککیان  یهندروست  م و ته رده کی سه یه گه کۆمهو م  رده ندروست و ناسه کی ناته یه گه کۆمه
ندێ درووشم و  دانی هه چیتر هه  یه وه  و خۆساغکردنه بژاردنه  ههو ۆ ئهب. بژرێ هه

ری  ر سبه ژ  له ی رابردوو وه  ساه16و  ی له که ڕاستیه.  س نیه ندێ یاسا به گۆڕینی هه
  ی ژنان و کچانی کورد، به"تلوعام قه"ر بین   گه ڕۆیی نیه زده دا، هت سه دهو  ئهمان  هه
قان و   کوشتنکی ده ، جارکیان به ر پ بووه سه ک بووبت، له یه امرازک و شوهر ئ هه

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

میبوون  رده رستی و سه په ی کۆنه ره  نوان به  له  دابنت وه مرۆییه-تی یه یدیا کۆمهتراژ



  تی کوردی ناکرێ له سه ناسیۆنالیزمی کوردی و ده. بژرت ی دوواییان بۆخۆی هه وه ئه
مان   هه ک ناکرێ له یه وه ته تی نه یه ی کۆمه سته ، جهردووکیان بت مان کات و ساتدا هه هه

                    .ندروست ڕی ناته وپه مان کاتیشدا ئه  هه ندروست بت و له کات و ساتدا ته
  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  و لهبیانو  به
                    .کانی بپارزێ ها کولتووریه بهکان و  تاریکه رخه  ی چه گه ماکانی کۆمه بنه

دا  وه وا گومان له بژرێ ئه هه) کان(ژانی دوعاقی بکو  دله ت چاوپۆشی له سه کات ده) 4
رگریکردنکی  ی به ره ر به رامبه  به لبژارد له  بۆخۆی ههکانی قه  و دهر ربه بهی  ره  به  که نیه

                                                               . کان ته سه  بده  تاکه  له یاساییانه
  شایستهودا   مه  له ی وه که فراوانه ره  هه  چوارچوه عا بخرته  کوشتنی دو نگه زۆر گر)5

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

 
2007ی مای 1  

 
     

بورهان یاسین. د  
  سوید–زانکۆی لوند 

burhanyassin@hotmail.com 
 
 
 
    

  


