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 ناوی کتێب

 ردبوونی پرۆسێسی ستانده: نسرۆپۆلۆجیای زمانی کوردیی  ئه

کولتووریی و ) ڵ دوو وتاری  گه له  ه( کولتووریی و سیاسیی) ی وه سێ توێژینه  م کتێبه ئه 
  رکوک، ی شاری که ری کێشه سه چاره ندی زمانی کوردیی، هه ر ره سه له دا( سیاسیی

کانیان  ودا کولتووریی و سیاسییه مه  کداریی، چه باتی خه ناسیۆنالیزمی کوردیی،
 .نووسراون

لە چاپخانەی ئاوێنە لە شاری سلێمانیی چاپکراوە و ژمارەی سپاردنی  ١١٢٢ساڵی  
پێمباشبوو لەسەر نێت دایبنێم بۆ ئەوەی هەرکەسێ ویستی  .ی دراوەتێ ٢١١١

 . بەئاسانی دەستی پێی بگات

کولتووریی و نیشتمانیی  ای سیاسیی وه ی به وانه موو ئه هه به :شه پێشکه

ڕۆڵی سیمبۆڵیزم و ئایدێنتیتیی زمانی  ، لهم و خولیایان غه له  شێکه بهزمانی کوردیی 
ڵکی شاری  خه به  شه ها پێشکه روه هه. ن گه رێمی کوردستان ده رمیی بۆ هه رد و فه ستانده

 (.  وه ییهکان جیاوازه  و جڤاک و ئێسنیکه  وه ته موو نه هه به) رکوک که

رگی  ی بهدیزایین  م، که که ده( کان نگه ری سایتی ده به ڕێوه به) بدواڵ سوپاسی گۆران عه
 Alessandro Durantiوانیی  کتێبێکی زمانه  رگرتن له وهکڵ که به  دیاره) ی کێشا که کتێبه

ها سوپاسی کۆمپانیای  روه هه(.   Key Term in Language and Cultureناوی  به
چاپکردنی   ،لهم  که ر ده ردی و عادل عومه ڕێزان ئاسۆس هه گشتیی و به به  هئاوێن
  م، که سوڵ بکه ندرێن و سوداد ره سوپاسی هه هاوکات .کردم کارئاسانییان بۆ  دا  که کتێبه
 .کان کوردییه  رچاوه سه ندێک له ستخستنی هه ده تییان دام بۆ به یارمه

 کامیار سابیر

 0202کۆتایی 

 ئوسترالیا –سیدنی 
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 : که ڕۆکی کتێبه ناوه

 ردبوونی پرۆسێسی ستانده: نسرۆپۆلۆجیای زمانی کوردیی  ئه .0

 !ی ئایدیۆلۆژیی یان شۆڤینیزمی سۆرانیی وڕێنه .0

 "ی کوردستانرێم سمیی هه زمانی ره" و " کادیمیای کوردی ئه" کۆمیدیای  .3

 کانی تیڤه تیڤ و پۆزه نێگه   نه الیه: رکوک کانتۆنکردنی که و به ره به .4

 کرداری تێرۆریستیی رچه کداریی کورد و  په باتی چه خه .5
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 ؟ م زمانه بۆچیی به

  که  تێدایه انمکی بیانیی و زانستیی ڵێک چه ، کۆمه انهو وتار هو م توێژینه زمانی نووسین و داڕشتنی ئه
. یان دابنرێ جێگه ی داتاشراوی کوردیی له و وشه  وه یان بۆ بدۆزرێته وشه  خته زمانی کوردیی سه به

"   که  وه نه که ده یخاڵی  تییه کوردایه  فسانه و ئه کان ئه جیهانییه  زانستی نوێی زمانناسیی و زمانه
موویان زیاتر دووچاری  هه له  و بگره ر زانستێکی تر ک هه زمان وه. گوترێ ده پێ" تیی کوردیی زمانی په

یی و  وه ته نه جیهانیی، زانستیی، کولتووریی،  ڵ پێداویستییه گه ن لهڵکرد ی خێرا و هه شه گه
 .  وه بێته کاندا ده نیشتمانییه

کی  یه وڕێنه  له  جگه" تیی کوردیی زمانی په" مۆدێرنیزمدا-و پۆست گڵۆباڵیزەییشنمی  رده سه له
تا . نێت یه زمانناسییدا شتێکی تر ناگه دیی له ڵه النی دنیا و نابه تێکستی گه  بێئاگایی لهو  دانانه نه
، رۆژگار و  وه زمانی کوردییه  تنهبێبیی و فارسیی و تورکیی هات ره کی عه یه ر وشه هه  نووکه هه

  بێگانانه  و وشه نی ئهرکرد ده.  دیفاکتۆ بوونه بهو  زمانی کوردییدا له   پاندوویانه کان سه پێداویستییه
 .دات ڵکو زیانیشی لێده ت بهزمانی کوردیی ناکا ت به زمهک خ نه

ی بیانیی،  وشه (سەدان)سەتانیان و  ، ده وه ه 0990رینی  دوای راپه  ش لهمان میتۆدی هه به 
 . وت بوونه زمانی کوردییدا جێکه واویی له ته به ،و تێرمی زمانی ئینگلیزیی تییش وشه تایبه به
  له  بنوێنێ ، جگه و مڕومۆچیی مۆقنیی ئاستییدا له بکات و  یه م دیارده سێکیش نکۆڵیی له رکه هه

زانستی   کی به هندیی پێوه و تیی دنیای فیکرو زانست و زمانناسییدا، هیچ ئاشنایه دابڕانی خۆی له
" ڕانسیی و ئینگلیزییف"   هێزترین دوو زمانی جیهان که ش به باشترین نموونه.  نییه  وه زمانناسییه

و  وشه 42%تا  32%ی ڕێژه ، به ڵبوونه کانیان تێکه و تێرمۆنۆڵۆجییه کی زۆر وشه یه ڕێژه ن به که ده
 . ریانگرتووه وه  وه التینیی  کۆنه شیی له هاوبه ، یاخود به رگرتووه وه  وه کترییه یه کانیان له یزو تێرمه فره
ردوو زمانی  ریی هه ژێر کاریگه  ته وتوونه کانی تر که رووپاییهو ئه  ی زمانه ش زۆربه مان شێوه هه به

  .  وه فڕانسیی و ئینگلیزییه

تیی  کوێخایه  س بۆی نییه که زمانی کوردییدا، بێ له رد نه تا رێنووسێکی ستانده ،ک دێڕدا یه  له
سمیی  ڕه به  پێویستهش  مه ئه  وه دڵنیاییه به. لییدا بکات سه زمانتهزماندروستیی و زمانپاراویی و  له
  کادیمییانه ئه ،رێمی کوردستاندا هه  ردی کوردیی له زمانی ستانده ، وه ڕووی یاسایی و سیاسییه له

زانستی   ی که وانییانه زمانه  و تێرمۆنۆڵۆجییه شێکی زۆر له به  وڵمداوه هه  نده رچه هه  . وه ساغبکرێته
زمانی   وه دڵنیاییه اڵم به به ،م دا باس بکه وانه ناو که له کوردیی هێنێ، به کاریان ده زمانناسیی  نوێ به
و کۆنسێپت و  وشه  زانستییانه  مکه و چه و وشه ڕۆکی ئه پێست و ناوه بتوانێ پڕ به  که  کوردیی زۆر الوازه

ئینگلیزیی، فڕانسیی یان   کان زیاتر به مکه و چه وشه  وڵمداوه هه  بۆیه. بێ مکی گونجاوی هه چه
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ڵکو زمانی کوردیی  زمانی کوردیی الواز ناکات ، به  مه بڕوای من، ئه به.  وه کار بهێنمه نیی بهالتی به
کادیمیی و  زانستیی و ئه  مک و تێرمه رگرتنی چه وه  که له سه ر مه گه ت ئه تایبه کات ، به هێز ده به

) ستی  ده  له ی وه له  باشتره ن،ربگیردرێ وه(  کیی ره سه)  وه زمانی ئۆریجیناڵه  کان بێت له وانییه زمانه
 .ربگیردرێن وه  وه( بیی یان فارسیی و تورکیی ره زمانی عه -دوو یان سێ

می زمان  غه راکی بازاڕدا، یداکردن و راکه په ژاوی پاره ژاوه  له مڕۆدا، نجاڵی ژیانی ئه جه من دڵنیام له
م  خنه من هاتووم ره. من نێکی زۆرکهسا می که غهی کوردیی  ڵگه کانی کۆمه کولتوورییه  له سه و مه

کان،  کوردییه  نای دڵسۆزیی بۆ زاراوه په له  ریکه خه  که  ک گرتووه دیدو بۆچوون و ئادیۆلۆژیایه له
  کارێکه نگرت خنه ره" ڵێت ریستۆ ده ک ئه وه. ین که ده  پارچه  ستی خۆمان پارچه ده زمانی کوردیی به

. "بین ین و هیچیش نه که ین، هیچ نهڵێ ی هیچ نه وه ، به وه ینه ورخهوخۆمانی د توانین له ئاسانیی ده به
ی کولتووریی  ره وه کییترین و زیندووترین ته ره ر سه سه گرێ و ئارگیومێنت له نه  خنه سیش ره ر که گه ئه

 . چینهی  چونکه ،نییین و هیچ ناڵێ موومان هیچ ناکه هه  ئێمه   واته کات، که نه  ،زمانه  و سیاسیی که

ربڕین  ، ئازادیی راده ،  چۆن پێیوایه م گرتووه خنه ره  وه لمان روشدیه نیگای سه  گۆشه له  من هاتوومه
  نه س و الیه و که له  خنه مان  میتۆد ره هه به یت؟ منیش ده لێگیراو نه نهخ ر ئازاری ره گه ئه  چییه

 (ئێتیک)  وه باری مۆراڵیی و ئێسیکه له  دیاره. م که ڵدا ده گه ئارگیومێنتیان له  گرم که ده  سیاسییانه
و  ئه  ناشچمه .ئازار بدرێ سێک بکرێ و تی مرۆیی هیچ که رامه که تیی به سووکایه  دروست نییه

ک  هی وه ته زمانی نه به  م که که ده  وانه تیی بۆچوون و ئارگیومێنتی ئه توندیی دژایه بهاڵم  ، به وه ئاسته
پێی  به ک خۆیان، م نه کانیان بده ئازاری ئارگیومێنته  وڵیشمداوه ، هه"انییشۆڤینیزمی سۆر" ڵێن  ده

 .  وه مه کانیان خاڵیی بکه تییه کان و سووکایه کان و جوێنه ئارگیومێنته  وڵمداوه توانای خۆیشم هه

و  یقیخال ڕی ئه شه  یمانهیزۆر چاوقا  که  یه رو رۆشنبیری کورددا هه ندێک نووسه ناو هه دووالیزمێک له
رۆشنبیرو   شکره م له شێکی زۆری ئه به.  وه فرۆشنه ڵک ده خه داڕشتن بهنووسین و  کێتی  ته ئه

نێوان  ، یان دروستترڕی ناوخۆیی نووری شه ندین ساڵ ته درێژایی چه بوون به  وانه له  نووسانه رۆژنامه
  ماسیی و شیعره حه  تێکستهڕێی  نجیان له زاران گه هه گرت و به رم راده کێتیی و پارتییان گه یه

  مانه شێک له به  نووکه هه. دا کوشت ده به  انی خۆی که سیاسییه  نه بۆ الیه  وه کانیانه شۆڕشگێڕه
ژین  ری ده سه خۆر له ک مشه وه ی که سیاسییه  اڵته سه و ده ویژدانی مردووی خۆیان و له  تیان له رعیه شه
م و  ر ئه سه به وزای میدیای کوردیی زاندنی ئازادیی و فه هو کارتی جوێنفرۆشیی و سنوورب گرتووه وه
رگیز تێکستێک  هه  هاتایه ڕوویان نه بوو له ک ده نه  سانه و که کاتێکدا ئه له.  وه خشنه به ده ودا ئه

کانی ناوخۆدا  ڕه شه له نجیان گه سەتانیان و  ده  که  وه مرۆییهویژدانیی و  ڕووی  م له بنووسن، الی که
ی زمانی  فسانه کوێخای زمانپاکیی و ئه  به  خۆیان کردووه  یمانهیچیی زۆر چاوقا که . شتداوهکو به

کان،  ڕی ئارگیومێنته شه له  بی جیهانیی لێوانلێوه ده ئه  حاڵ، پێموایه مه هه به. ن که خشان ده ته ،خاوێن
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کدادانی  یه به  م خۆی له زۆرکه  وه نامووسییه  هۆی کورده بی کوردیی به ده ریشدا ئه رامبه به له
 .  کان داوه جیاوازه  ئارگیومێنته

 

 

 ردبوونی پرۆسێسی ستانده: نسرۆپۆلۆجیای زمانی کوردیی  ئه
 رێمی کوردستانی عێراق رمیی هه ر دیفاکتۆی زمانی فه سه له

 

 وت؟ دواکه  م باسه بۆچیی ئه

ند هێنام  و چه  واو بووه ته  ش مانگیشه شه  رکرد، پتر له سه ساڵێک زیاتر کارم له  له   یه وه م توێژینه ئه
کادیمیی بێت بۆ  کێتێكی ئه ته نی ئه خاوه  ق، که فۆرماتی ره  وت به که ست نه و بردم، شوێنێکم ده

ناو  کادیمیی له ی زانستیی و ئه وه و لێکۆڵینه وه توێژینه  ی که کارییانه  رده و ده کێک له یه.  وه باڵوکردنه
وێڕای ) موو کوردستانی عێراقدا  هه له.  کادیمییه بوونی ژۆرناڵی ئه ، نه وه بێته ی دهڕوو کورددا رووبه

  به  شتێک نییه( خۆ ربه ر و سه ی حیزبیی و سێبه ه و گۆڤارو کۆوار و  باڵوکراو رۆژنامه سەتان
 . بێ ڕۆکی ژۆرناڵی هه ردی جیهانیی، ناوه می ستانده الی که(  ندازه یان ئه  پێوانه) کرایتێریای

،  رچووه ناو ده ناوبه  رزیی بووه ی وه باشترین باڵوکراوه" ند هه ره"زمانی کوردیی،  ناو کوردداو به له
اڵم  ن به وه توێژینه  و نووسینی فیکریین، یاخود نیمچه  وه متر توێژینه کانی که ویش نووسراوه اڵم ئه به

ی  ڕێگه م له م باسه ئه  ش مانگه ی شه ماوه. ستییکادیمیی و زان ری ئه مترین پێوه که یی و به ساده زۆر به
ندیی  زامه ڕێی ره و چاوه ستاوه ند وه هه ره  اڵم چونکه یاند، به گه" ند هه ره"  به  وه تاحه ڕێز ئاراس فه به
. ڕێن ر چاوه ش هه نووکه نن، تا هه یه چاپی بگه کوردستان به ی له وه ن بۆ ئه که اڵتی سیاسیی ده سه ده

  وێت، بۆیه ند زیاتریش دوا بکه هه چێ ره پێده  دا که وه ی به ی کاک ئاراسیش ئاماژه وه پاش ئه
سایتی   وێت و له که دوا نه  م باسه ر و  چییتر ئه سه  مه مێک شتی نوێی بخه باشمزانی که به
 .    دا باڵوبووەوە 0202ری  ئۆکتۆبه  له dengekan.com دا"کان نگه ده"
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 :کان کییه ره سه  مک و وشه چه

پۆلۆجیای زمان، پاشخانی ۆنسر ، ئهدەوڵەتی نەتەوەییردی کوردیی، بنیاتنانی  زمانی ستانده
پۆستمۆدێرنیزم، ئایدیۆلۆژیای   ناسیۆنالیزمی کوردیی، ،زمانی کوردیی کولتووریی و سیاسیی

یی، لینگوا فرانکای نیی، ئایدێنتیتیی نیشتمانوا نهاڵتی سیاسیی، سیمبۆڵیزمی زما سه ،  دهوانیی هزمان
ی  یاخود ناوچه)  dialect continuumلێکتیی دایه  ری فره ڤه ده رمیی، زمانی پرێستیژ، دایگڵۆسیا، فه

 .رێمی کوردستانی عێراقدا هه  رمیی له ک زمانی فه ویه رد جووتستانده ،(لێکتیی دایه

ی کولتووریی و سیاسیی  ڕوانگه ان لهک وانییه زمانه  جێندای زمان و کۆنسێپته ئه  گرینگیی به  م باسه ئه
ی ، پێناس و شوناس زمانی کوردییدا، ناسنامه له)  گشتیی و ئایدێنتیتییش به وه  نسرۆپۆڵۆجییه و ئه

تیی  تایبه به ( باشتره  وه کاربهێنرێته ک خۆی به وه  که ئایدێنتیتییهاڵم  هێنن، به کار ده فارسیی به
ی  وه کان، یاخود ئه کوردییه  و تێرمه ڕاندنی وشه ر جه سه له  وه ختکردنه ک جه دات، نه ده
م  له. گوترێ ی پێده(  شی واتاداری وشه بچووکترین به – Morpheme)زمانناسییدا، مۆرفیم  له

  ی تێرمه واڵه ک ورده کان وه ه( پاشگر -Morph)، مۆرف  م نووسینه بڕوای ئه و به وه  یه روانگه
م  ستی ئه به مه(  ناو ت به ی، تایبه که س ناوه به – Nominal )ۆمیناڵ ی ن وڕێگه کان و جێگه مۆرفیمه

  به  بۆیه. یر بکات های کولتووریی سه کی زۆر گرینگ و پڕبه یه ره وه ک ته زمان وه  که  نییه  باسه
کانی  فییه لسه کولتووریی و  فه ە ودا قووڵ ڕووی داتاو مه ، مۆرفۆڵۆجی له م نووسینه تێڕوانینی ئه

 .  ی نییه خه و بایه اندا، ئهزم

خ  کی زۆر ترادیسیۆنیی بایه یه شێوه ی به وانه کانی کورد، یاخود ئه لینگویسته  ندێک له هاوکات هه
م  م ئه رده کانی به ره مپه ردبوون و له زمانی کوردیی و پرۆسێسی ستانده  ن، له ده زمانی کوردیی ده به

ی  وانه ئه. کان ناوببرێن ترادیسیۆنه  لینگویسته  کرێ به ، ده وه بنه هورد د(  رددایزه ستانده)  رایزه ستانده
شایانی   و تیسکراوه می لۆژیکێکی قه رهه زمان به  که  پێیانوایه  میشه ڕوانن، هه زمان ده  له  یه مشێوه به
م  ن، ئه که دهدی  کۆد ناوزه  وان به ی ئه وه ک ئه تیی بکرێ یان وه ڕه کی بنه ستکارییه ده  ی نییه وه ئه

تاد ..........یزی فرمان  یزی ناو، فره ، فره رسته) کانی  کالسیکییه  گۆرییه کاته  زمان  له به  خشینه کۆدبه
  (.  Hanks 2005 ) وه بیننه ده( 

نترۆپۆلۆژیا یان  ئه  ندێک به کوردییدا هه  له)نسرۆپۆلۆجیای ئه  خ به زۆرتر بایه  م باسه ئه
و  ش له که خدانه بایه. دات زمانی کوردیی ده( ینووسن  ده تنرۆپۆلۆگیا ئه  خود به، یانترۆپۆلۆجیا ئه

خی وردو  گشتیی، بایه نسرۆپۆلۆجیای زمان به کان و ئه نسرۆپۆلۆجیسته ئه  لینگویسته  که  یه وه یه روانگه
رۆپۆڵۆجیای زمان نس ئه  ن کهده ده  جێندایانه و دیسیپلین و ئه ئه  paradigmدایمی  پاره  یی به ریشه

 quasi  ی یاخود نیمچه نسرۆپۆلۆجییه ئه  بستراکته ئه  و دیده ک به دات، نه خۆی تێدا راده
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ک دایک و  یه هاوواتای نێرومێ له کرێ به خوشک و برا ده  پێیوایه Lyonsلیۆنس   ی که نسرۆپۆلۆجییه ئه
 (.  Lyons 1968) بپۆلێنرین   وه تییه اڵیه ڕووی بایۆلۆژیی و کۆمه کێکیان زڕ بێت له باوک یان یه

  یه ڵه هه  تیی و سیاسییه، اڵیه بایۆلۆژیی و کۆمه  شێوه و کانی به کولتوورییه  نده هه زمانی کوردیی و ره
ڵێ خوشک و  کۆمه  که  یه کان هه رده ستانده رد و فره الی گرووپی دووستانده ی له وه ئه. ر بپۆلێنرێ گه ئه

،  ڵکردووه لێکتیان تێکه ن، زمان و دایه که ۆ زمانی کوردیی دروست دهواو زڕ و نازڕ ب برای ته
کی زۆر  یه شێوه کان به نسرۆپۆڵۆجیسته ئه  لینگویسته  وه شه م دیده له.  کانیان زۆر نادروسته پۆلێنکردنه

و  وانیی ودای زمانه داتاو مه اڵم به  نسرۆپۆلۆجیی، به وداکانی ئه داتاکان و مه  له  سیستماتیکانه
و  ی ئه چوارچێوه  ر زمانێکی تری دنیا، له ک هه زمانی کوردییش وه. ڕوانن وه ده هکولتووریی

 . گیری خواردووه  وه ستیانه ده زمانی کوردیی به  نووکه هه  تی که دا ماخۆالنیه دایمانه پاره

  ستراکتۆرهوانیی و  ودا زمانه پشت مه  وێته که ده  چونکه  زۆر گرینگه نسرۆپۆلۆجیای زمان  ئه
نسرۆپۆلۆجیای  ئهکی تر تیشکۆی  واتایه به.  وه هرپێییەکان سه  وانییه مانهز  وه کان و شییکردنه کالسیکییه

کانی  کۆنتێکسته  ستراکتۆری کولتووریی زمان، هاوکات خۆیشی له  له  یه ی وردبوونه که قه و چه  زمان
زانستی   تردا که وره ماڵێکی گه  هنسرۆپۆلۆجیای زمان ل کاتێک ئه.  وه بینێته زماندا ده

موو  هه  نسرۆپۆلۆجیا له ئه  وه بدرێ که به  ئاماژه  خداره ، زۆر بایه وه بینێته خۆی ده  نسرۆپۆلۆجیایه ئه
   وه کۆڵێته بێت ده و لەهەر ساتێکدا ر شوێنێک هه موو کات و ساتێکدا و له هه تیی و له مرۆڤ و مرۆڤایه

Ottenheimer 2009) . )ودا کولتووریی و  موو مه هه نسرۆپۆلۆجیای زمان له مان میتۆدیش ئه هه به
 .  وه کۆڵێته کان ده موو زمانه کانی هه وانییه سیاسیی و داتا زمانه

خۆراک   ،وه نسرۆپۆلۆجیای زمانه وێاڵشی ئه  ی له لینگویستیکییانه  وانیی و میتۆده و داتا زمانه ئه
 :ن مانه ئه  گرن، رده وه

 Identityیتی ئایدێنت -0
 ئایدیۆلۆژیا -0
 (اڵیز سۆشیه) تییبوون  اڵیه کۆمه -3
 زمان  تیی اڵیه ی کۆمه و رێگه جێگه -4

 

نسرۆپۆلۆجیستی  یان ئه ن ده الیه وردیی له زۆر به  که  کییه ره سه  ره وه و چوار ته ک له ریه هه
وتبوونی زمانی  ن و جێکهند سه شه ڵ گه گه له  وه وردیی و ئاگاییه  کراون، به راڤه  وه وانییه زمانه

کانی  تیی و سۆسیۆکولتوورییه اڵیه کۆمه  نه الیه  گات، به ک ده یه وه ته زمانی نه  تا به  بگره  وه جڤاکێکه
کرێ  ده  نسرۆپۆلۆجیستانه و ئه دیارترین ئه  له.   دراون  وه توێژینه ر ، به وه ته ستراونه وه به و زمانه ئه

 Don، کولیک  Hymes Dell، هایمس  Duranti  Alessandroدورانتی  ک کانی وه ناوه  به  ئاماژه
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Kulick    و پیسنTok Pisin  و  ک له ریه ر هه سه خیان له ی ورد و پڕبایه وه ڵێ توێژینه کۆمه  بکرێن، که
 . کردووه  تییانه ڕه بنیه  مکه چوار چه

رۆژگارێکی   کورتیی له ی زۆر به سانه و که له  کێکه د یه مه سعود محه کرێ بگوترێ مه ناو کورددا ده  له 
وانیی و کولتووریی و  م داتا زمانه مکێ  له ند چه ستی  بۆ چه پێی مێژووی کورد، ده زۆر زوودا به

د  بیریارێکی    مه سعود محه مه  اڵم چونکه به  . بردووه  لینگویستیکییانه  نسرۆپۆلۆجیی و میتۆده ئه
ندێ  پی کورد، هه ندێ سکۆالری باکگراوند چه لۆژیای ستالینیزم بوو، ههپراگماتیی بوو، زۆر دژی ئایدیۆ

  سیاسیی و ئایدیۆلۆژییه  و دیده نپوور، له سه میری حه شنی ئه چه پ له کادیمیستی چه ئه
م  له.   رادیکاڵ و توندڕۆکان ناسراوه  په مێنتاڵیتی چه  به  گرن که ی لێده خنه ره  وه مێنتالیسته ده فه

 .   وه نه مبکه و بۆ زمانی کوردیی که کانی ئه کولتوورییه  فیکریی و    تێزه  ن له ده وڵده هه   وه شه دیده

کانی  کولتوورییه  رچاوه سه  خ به بایه  که  وێدا گرینگیی زۆره نسرۆپۆلۆجیای زمانی کوردیی له ئه
کردنی  شه ڵکشان و گه و هه کانی  زمانی کارگێڕیی کولتوورییه  رچاوه رانی زمانی کوردیی و سه ئاخێوه

  ون کاتێ له که رده زیاتر ده  م گرینگییانه ئه.  دات بی کوردیی و تێکستی کوردیی  ده ده زمان و ئه
ڕووی  وێ له مانه ده  که  وه وردبینه  و زمانه وانیی ئه وانیی و سوسیۆزمانه ئێسنۆزمانه

مڕۆ کوردی کوردستانی عێراق و زمانی  ئه(.  Foley 1997)  وه ناویدا شۆڕبینه به  وه نسرۆپۆڵۆجییه ئه
وانیی، ئایدیۆلۆژیی،  ڵێ ناڕۆشنیی زمانه ست کۆمه ده رێمی کوردستانی عێراقدا به هه کوردیی له

کانی  وه ره کان و توێژه ره کانی، نووسه کادیمیسته ئه. ناڵێنێ ده  وه سیاسیی، کولتووریی و جیۆگرافییه
ری سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی و حیزبیی و  ڵێ فاکته کۆمه  هک  رجێک بوونه لومه رگیری هه ده

م تا زۆر  کانی نێوان خۆیان و که کولتوورییه  ی پرسه وه ساغکردنه  ئێسنۆناسیۆنالیستیی   رێگرن له
 . شبوونه کییدا دابه ره ر دوو گرووپی سه سه به

رمییبوونی  فه دیفاکتۆی به ردبوونی و زمانی کوردیی و پرۆسێسی ستانده ، م پێیانوایه که گرووپی یه
  ، پێویسته رێمی کوردستانی عێراقدایه اڵتی کارگێڕیی هه سه ده  له  وه ڕووی سیاسیی و ئیدارییه له

  گرینگه  کولتوورییه  م  پرسه ی ئه وه بێ بۆ ئه ی سیاسیی و نیشتمانیی هه کۆتایی پێ بهێنرێ و ئیراده
  کانیان، له جێندا ئایدۆلۆژییه وتکردنی ئه بۆ جێکه  که  وه رێتهگ ده  وانه م ئه گرووپی دووه.  وه ساغبکاته

نا بۆ  ک زمانی نووسین، په سمیی ناسینی یه ڕه رددایزی زمانی کوردیی و به پشتداخستنی ستانده به
ستی ئێسنۆناسیۆنالیستیی  هه (Mobilise=Mobilzeاڵیز مۆبه) یمۆبیاڵیز  وانه له. ن به ت دهزۆر ش

یداخی  مافی مرۆڤ و  ژێر به وه له ی پانکوردیزم و بیانوو هێنانه وه شاندنه ، گهتوندڕۆی کوردیی 
رجی  لومه ی هه وه ستنه کردنی مافی زمانیی و  به ربڕین و دێمۆکراسیی، پێشێلنه ئازادیی راده

  یه وه ئهکییان  ره جێندای سه تاد، ئه! .............. وه وره سیی کوردستانی گه فانته  کوردستانی عێراق به
ردیی و  ستانده ی خۆیان بنووسن و بخوێنن و فره که زاراوه  ک به یه و هۆزو خێڵ و ناوچه ر تیره هه  که
کانی  پی کورده ندێ سکۆالری باکگراوند چه الی هه له  م تێزه ئه  . بێت کاندا  هه زاراوه  کوێخایی له فره
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کانی  کرێ و لۆبییه پاڵپشتیی ده  ئاشکرا قیی و به زه ، به( ن تاراوگه له  نووکه هه) کوردستانی ئێران 
 . یه هاندانیاندا هه  یان له تیڤانه رێمی کوردستانیش رۆڵێکی نێگه اڵتی سیاسیی  هه سه ده

ندی  هه کوردستانی عێراقدا، دوو ره  ردی کوردیی له توانرێ بگوترێ، پرسی زمانی ستانده کورتیی ده به
رێمی دیفاکتۆی   رجی کولتووریی ، سیاسیی و جیۆسیاسیی هه لومه هه  هندێک پێیوای هه ره.  رگرتووه وه

ی پرسی  وه بۆ ئه  مڵیوه، واو خه ته  وه وانییه نهبیی و زما ده باری کولتووریی و ئه کوردستانی عێراق، له
م  ی ئهنگران الیه.  وه دا ساغبکرێته رێمه و هه ردی  کوردیی له ک  زمانی ستانده ک زمانی نووسین ، یه یه
.  لماندووه دیفاکتۆی خۆی سه  وه کرده  رێمی کوردستان به زمانی هه  دان که و بڕوایه له  نده هه ره
  یه وره پرسی  کوردستانی گه  م پرسه ڵێن ئه و ده  وه نه که بیر ده  مه ی ئه وانه ندێکی تر رێک پێچه هه ره

کی  یه ندۆکه هه شدا، ره نده هه م ره ناو ئه له! ن ر بده سه کانی کوردستان بڕیاری له موو پارچه بێ هه و ده
ردیی و  داوای جووتستانده  که  وه بیننه ی دایاسپۆرادا خۆیان ده کوردانه  کادیمسته و ئه له   یه تر هه

کان،  بادینانییه  که  وان پێیانوایه ئه. ن که کوردستانی عێراقدا ده  ردیی زمانی کوردیی له ستانده فره
،  رده روه زمانی کارگێڕیی و په خۆش بێت ببێ به یان پێک یه ر زاراوه کان، هه کان، زازاییه ورامییه هه

زمانی کوردییدا  کوێخایی له ردیی و فره ستانده ی خۆیان بخوێنن و فره که لێکته دایه به  پێویسته
 .وت بکرێ جێکه

ردبوونی  باسی جووتستانده  وه ێژینهنووسین و تو به  که  یه سانه و که نپوور دیارترین ئه سه میری حه ئه 
تیی  تایبه رێم، به اڵتی سیاسیی هه سه یاندنی ده سگای راگه هاوکات ده.  و پێداوه زمانی کوردییدا بره له
و   وه ته کیان بۆ کردووه یه روازه موو ده ولێر، هه اڵتداری هه سه یاندنی حیزبی ده سگاکانی راگه ده
  وه شه م رێگایه له.  وه نه که کانی باڵو ده ن و وتاره که ڵدا ده گه ی لهوتن چاوپێکه  وه سته به مه به
کیی و  فیی و خێڵه تایه  نده هه و ره به  وره تێکی زۆر گه خۆی بزانێ یان نا، خزمه نپوور به سه حه

ترین  وره اڵم گه به.  کات ر ده سه تی له پارتیی دیموکراتی کوردستان سیاسه  کات که ده  راییه گه ناوچه
رک و  ئه  لێکتیان له زمان و دایه  که  دایه وه کان له رده رلێشێواویی گرووپی جووتستانده سه
 . ڵ کردووه کانیاندا تێکه نكشنه فه

   وه نسرۆپۆلۆجیای زمانه ی ئه روانگه  له  یه وه م توێژینه کانی ئه ودا فیکریی و سیاسیی و لینگویستییه مه
  دیاره.  وه کاته رێمی کوردستانی عێراقدا ده هه ددازیزی زمانی کوردیی لهر پرۆسێسی ستانده  خت له جه

ک زمانی  سمیی  ناسینی یه ڕه اڵم به گۆریی جودان، به رد دوو کاته رمیی و زمانی ستانده زمانی فه
ی  وه ئه. و کارگێڕێیدا  رده روه بواری په له  رده زمانێکی ستانده  ست له به مه  وه دڵنیاییه نووسین، به

و  ، ئه وه نسرۆپۆڵۆجییه ی ئه روانگه  هتی زمان ل ڕ بابه مه له  ریک کردووه خه  وه خۆیه کانی به سکۆالره
ی  وه نگدانه وێ بزانن، ئایا زمان ره یانه ده  که  یه پانوپۆڕه"  عریفه مه"   فیکریی و زانینه  تێزه

  م پرسیاره کات؟ ئه ده  یی کولتووریینگڕێژیی بۆ  جیهانبین یان زمان ره  جیهانبینیی کولتوورییه
نگاندنمان  ڵسه هه"  پێیوایه Whorfوۆرف .  وه ته اڵم دراوه وه  وه کانه ن سکۆالره الیه شێوازی جیاجیا له به
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  ، بیرماندایه  له کە  نگڕێژکراوه ره  هسیستمو  ر جیهانبینیی و دیدی کولتوورییمان بۆ ژیان، به سه له
 (. Whorf, 1956, pp. 212-214" )کێشێ ده  و سیستمه انی ئهک گۆرییه زمانیش کاته

،  یه دواوه نددا له هه زۆر ره  له  دا که النی ناوچه النی جیهان و گه چاو گه له  لێکه گه  کورد چونکه 
ست بهێنێ بۆ  ده وت به ستکه زۆرترین ده  که  دایه وه ونی ئه خه  ک تاکیش له وه  میشه هه
شدا  مه له.  وه هێنا ستی نه ده وپێش به مه ی دوێنێ و پێرێ و سااڵنێکی زۆر له وه ی ئه وه بووکردنه ره قه
م  ئه. تی یه شێتانه ر کی زۆر سه یه ڵپه ی ناسیۆنالیستییش هه وه ک بزوتنه تیی و وه سایه ک که وه
تیی و  اڵیه زۆر بواری سیاسیی و ئابووریی و کۆمه  له  وه ته نگی داوه ت ره نانه ته  کردنه ڵپه هه

 .کولتوورییدا

  به  بوونه  نووکه هه  بااڵکانی کورد که  رکرده سه ندێک له بواری ئابوورییدا،هه ق له کی زه یه نموونه 
و  میلیۆنێر، بۆ ئه  به  کانیان بوونه ربازییه سیاسیی و سه  رمانده فه یش لهسەتان بیلیۆنێر و به

کی لۆکاڵیی  مڕۆییه ڵه و کورسیی و قه  تاکی کورد بۆ پاره  که  هو ڕێته گه ده  یه چاوچنۆکانه  کردنه ڵپه هه
کتریی و  ی ملشکاندنی یه مایه  ته بووه  و شتانه ندێ له زۆرجار هه  .موو شتێک بکات هه  یه ئاماده

م چاوشۆڕیی و  ئه.  کان دراوه سیاسیی و رزگارییخوازه  وه ندی بزوتنه هه ره ش له وره زیانی زۆر گه
  واویی به ته  و به رگرتووه ندێکی کولتووریی وه هه اڵت ره سه و کورسیی و ده بۆ پاره  ردنهوییک خۆنه

رێم  اڵتی سیاسیی هه سه ده  که  یه وه سیاسییه  م دیده به.  کولتووری کورد تۆمارکراوه شێک له به
ن،  تاراوگه ی له وانه چ ئه)   ری کوردستانی ئێراندایه کادیمیست و نووسه ندێ ئه وڵی رامکردنی هه هه له

کانی خۆی  ییه فیی و ناوچه تایه  ندییه وه رژه قازانج و به بۆ    که( ژین کوردستانی ئێران ده  یان له
رێمی  کوردستانی  هه سمیی له زمانی ره  ی بنووسن تا وه کات بۆ ئه کلیفیان ده کاربهێنێ و ته به  مانه ئه

 .  وه کرێته عێراقدا ساغنه

کوردستانی عێراقدا   لێکی زۆر مێژوویی و کولتووریی و سیاسیی له ی زماندا هه له سه مه له 
ک سیمبۆڵیزمی  زمان وه  ،رمیی شێوازی سیاسیی و فه  جار بهم که کورد بۆ یه  که  وتووه ڵکه هه
قاڵنیی  کانی کورد عه کانی بڕیار و  سیاسییه نده ک ناوه الیه چیی له که.  وه بکاته  سته رجه یی به وه ته نه

ڵی  کۆمه  وه کی تریشه الیه ن، له وت ناکه ڵسوکه دا هه یه له سه م مه ڵ ئه گه له  و پراگماتییانه
اڵتی  سه ڵیی ده نده خێروبێر و گه  ی له وانه اڵتی کوردیی و ئه سه ده ر به رانی سه کادیمیست و نووسه ئه

بێ  دا ده وره ئاستی  کوردستانی گه لهی زمانی کوردیی  وه بیانووی ئه ندن،   به مه هره کوردیی  به
شدا بیانووی  م ئاقاره و له  لێکت زۆروبۆرتره م دایه لێکت له و دایه رانی ئه ی ئاخێوه ، رێژه وه ساغبکرێته

کاتێکدا  له.  ن خه پشتدا ده ی زمان به وه تی ساغکردنه و بابه  وه هێننه کادیمیی و سیاسیی بۆ ده ئه
کوردستانی  له .  وه ته رد ساغبووه ستانده  ک دۆخێکی نیمچه وه   انی عێراقداکوردست  زمانی کوردیی له

قۆناغێکی زۆر  کوردستانی تورکیادا هێشتا له اڵم له به............  مڵیویی بڕیوه ئێرانیش قۆناغی خه
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رد، زمانی ر کو سه وه له تییه وایه ته ختی نه مێکی سه هۆی سته کوردستانی سووریاشدا به  له.  دایه ساده
   .  کردووه وتۆی نه کی ئه یه کانیشیاندا جووڵه ت رۆشنبیر و سیاسییه نانه ناو ته کوردیی له

بکرێ تا   وه ڕوانی ئه بێ چاوه ده  ، پێیانوایه سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی و ناوچەگەرایی  هەندێ دیدی
سیی  فانتهتا بن، یاخود  ۆنهخ ربه ئازاد و سه  وه جیا و چ پێکه کان، چ به شکراوه دابه  کوردستانه

ر  ک هه نه  مه ئه .  وه ردی کوردیی ساغبکرێته زمانی ستاندهنابێت بێت،  دایک نه له  وره کوردستانی گه
کی سیاسیی  ردانییه رگه ڵکو سه ، به  وانییه کی زمانه کی لینگویستیکیی و کۆمیدیایه یه وڕێنه

  رجه لومه و ههکان  تییه وڵه نێوده  ندییه کانی پێوه ی هاوکێشه وه توانای خوێندنه  که  یشه کوێرانه
 .  کانی نییه یی و دیفاکتۆ جیۆسیاسیی و کولتوورییه نووکه هه

شنی  چه رست له په وه ته ڵکی نه ڵی خه ست کۆمه ده به  ، که یه کوێرانه  پانکوردیزمه  م دیده ئه 
  دیدی ئایدیۆلۆژییانه  میشه تی، هه اڵیه انهگی  وه تیی و پانکوردیزمه ریی و ئێسنۆکوردایه روه کوردپه

گرفتی زماندا،   له  زا کانی شاره سیاسییه  وه ره ی شیکه زۆربه  راسته.   کانیاندا زاڵه ر ئارگیومێنته سه به
تیی و  اڵیه کۆمه  ڵکێشه م تێکهه کانی ئه کارییه بێ ورده ده  وه مێژووییه-کۆنتێکستی سۆسیۆ  له  پێیانوایه

.  وه ساغبکرێنه  جوانیی وردیی و به به ،یی شێنه  ی زمان به له سه ر مه سه ئێسنیکییانه له سیاسیی و
مخۆریی  بۆ دڵسۆزیی و غه  که حه نگێکی مه سه   یه وه م ساغکردنه ئه  یه وه ش گرینگتر ئه مه اڵم له به
کیی الواز بێ، کاتێ ستی نیشتمانیی و ئێسنی ی هه ڵقه ک ئێسنیکیی، کاتێ ئه یی و یه وه ته ک نه یه

مکی نیشتمانیی و زمانی  ر سێنتراڵبوونی چه سه یی به لێکت و  شۆڤینیزمی ناوچه لۆکاڵیزمی دایه
  توانرێ زاراوه تیش ده حمه زه  کگرتوو نابێ و به زمانیش یه  وه دڵنیاییشه نیشتمانییدا زاڵ بێ، به

  وه ئه.  وه کوردستانی عێراقدا کۆبکرێنه رمیی نیشتمانیی، له ک زمانی فه وری یه ده  کان له کوردییه
 .ر بشکرێ ر هه گه ئه

  ردانییه رگه وسه رجێکی نزیک له لومه هه ی رابردوودا ، واڵتی پاراگوای به ده ڕاستی سه ناوه  له 
پرسی زمانی   دڵسۆزیی نیشتمانیی له  ، چونکه ر بووه ی کوردستانی عێراقدا تێپه لینگویستیکییه

ردی  ک زمانی ستانده توانیتیان یه سەرەنجام  اڵم  به(. Rubin 1968) از بوو نیشتمانییدا الو
بۆ   ناوه بازێکی دانه رێمی کوردستانی عێراقدا، تاته هه چیی کورد له که. ن وت بکه نیشتمانیی جێکه

وریان  ده  وه باری کولتووریی و سیاسیی و جیۆگرافییه ی له موو قوڕولیتاوه و هه ناو ئه له  وه ڕینه په
  کانی ناوچه جیاوازه  ر زاراوه سه شکردنی کوردستانی عێراقن به ریکی دابه اڵم خه ، به گرتووه

جۆرێک  به (بەتایبەت پارتیی)تی سیاسیی کوردیش رکردایه رێمی کوردستانداو سه جوداکانی هه
    . بێئاگا کردووهواویی لێ  ته  باشترین دۆخدا خۆی به کات یان له خۆش ده  که کان خۆی ئاگره جۆره له

کی ئایدیۆلۆژیی و  یه رنامه به  که  ز نییه گه تی ئایین و ره ک بابه وه  وه زمانه ستگرتن به ی ده له سه مه
،  تێکی کولتوورییه تی زمان بابه بابه. رتوباڵو بکات کان په توانێ بیانورووژێنێ و گرووپه فیکریی ده

ردوو  هه  بێ، له نه  وه پشته ی له نسرۆپۆلۆجیی ژیرانه ئه یشتنی قووڵی سیاسیی و ر تێگه گه اڵم ئه به
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ب و زمانی  ده ستیی ئه ی بااڵده له سه دا زمان مه لێره  ، چونکه ترسییدارتره ز مه گه گۆری ئایین و ره کاته
ڕابردووی  بۆ شانازییکردن به  که یه زمان ئاوێنه. خشێنێ نه ده  یه و ناوچه نووسین و کولتووری ئه

و   ییه ر ناوچه هه  نووکه تا  هه   م شانازییه ناو کورددا ئه له(.  Horowitz 1985)  وه کانه جڤاکه
تیس  کانیاندا قه لێکته ناو هۆز و خێڵ و دایه  ر له کان و هه نیشتمانییه  نده هه بۆ ره  وه ته ڕیوه په نه

کانی  رده ستانده کان و فره رده ههاوکاریی گرووپی دووستاند یی به هجه کورتیی شۆڤینیزمی  له به  . بووه
وان  ، ئه وه وه ته زمانی نه ته شانازیی به لێبووه  و بنزاراوه  زاراوه  زمانی کوردیی، شانازییکردنیان به

ئەم ) لێکت لێکت، مافی زمانیی و مافی دایه زمان و دایه  یاخود زۆر گێالنه  کارانه یان زۆر ساخته
   . ن که ڵ ده تێکه(   یه کاندا هه رده تستاندهی جوو وڕێنه  س له بهئەفسانەیە، 

ی  که رێ، ئاکامه لێکتیی به ی جیاوازیی زمانیی یان دایه له سه ست بۆ مه ک ده تییه مایه ر که هه  بۆیه 
ناو  ر له گه ئه  کێشه م کێشمه ئه. ڕوات سیاسیی قووڵ ده سەرەنجام  و لێکترازانێکی کولتووریی و  ره به
  ندییه ی شکۆمه وه ر ئه به م له کرێ، الی که ی زۆرتر لێده وه قینه ترسیی ته مه  وه ێت ئهک ئێسنیکدا ب یه
و  وه بینێته یدا ده که لێکته دایه  ی له که راییه گه ناوچه  ندییه یدا یان شکۆمه که زمانه  ی له که ییه وه ته نه

ژمارد  ئه  وه ڕووی کولتوورییه کان له سته گرووپی بااڵده به  ، کهکانی تردا ڵ گرووپه گه له  نییه  ئاماده
ی خۆیدا وێڵ  که لێکته ی دایه وه دوای ساغکردنه خات و به لۆگ داده رگای دایه کرێن، دایبشکێنی و ده ده
  و لۆکاڵییانه رییانه گه ، زۆر ناوچه و نانیشتمانییانه ڕگیرانه زۆر په  یه ئاماده  وه شه یه م روانگه له. بێ ده

 .وت بکات ڵسوکه رمیی هه رد و فه زمانی ستانده (ژموون هه)  مۆنیی هێجهبۆ شکاندنی 

ی  چوارچێوه له  وه زمانه  ستگرتن به تیی، کاتێ ده اڵیه ک یان گرووپێکی کۆمه یه وه ته ر نه بۆ هه
 وانییشی نامێنێ، یاخود فای زمانه فای ئێسنیکیی و وه گرێ، وه نه  رچاوه سه  وه فاداریی نیشتمانییه وه
خوات  ش ده که ری ئێسنیکه وانیی، سه نێ ئایدێنتیتیی ئیسنۆزمانه ناوی ده Hirschmanی  وه ک ئه وه
  یری پانکوردیسته سه(.  0992Hirschman) بێت  نه  ڵدا ئاوێته گه فاداریی نیشتمانیی له ر وه گه ئه

  تیی که تایبه بهی کوردستانی ئێران  وانه ئه) کانی کوردهچەپە   کان و سکۆالره نانیشتمانییه
ڵوێستی  یری هه سه.  وه ییان دێته یی و ناوچه هجه شۆڤینیزمی له  ین، هێڵنجت له بکه( ن تاراوگه له

یی  وه ته کۆنگرێسی نه به  ن که بکه  یه و کۆنگره ی ئه مێنتالیی و ئایدیۆلۆژییانه نده نانیشتمانیی و فه
تا   ڕاستییشدا کۆنگرێسی حیزبییه له ناسراوه، کهمێریکا  ئه  له  Kurdistan National Congressکورد

و  کوردستانی عێراقدا باسکراوه  نیا له ردی کوردیی ته کاتێکدا پرسی زمانی ستانده ، له کوردیی
ت و  رێم و حکومه تی هه رۆکایه مان و سه پارله  رددایزی زمانی کوردیی روو به ی ستاندهکەمپەیین

دا   KNC  کانی کورد له ییه توندڕۆ وه ته چیی نه ێراق بوو، کهکانی کوردستانی ع سیاسییه  حیزبه
وان  ئه 1(. KNC    0222) قورتێنن ڵده کاروباری سیاسیی و کولتووریی کوردستانی عێراق هه خۆیان له

                                                             
http://www.kncna.org/docs/k_viewarticle.asp?date=6/27/2008 1 
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رد و  ک زمانی  نووسینی ستانده کوردستانی عێراق،  یه  دانین، وه ڵ ئه گه له  یاند که ئاشکرا رایانگه به
 .بێ ی ههسمی ره

دیفاکتۆ   رێمه و هه ردی کوردیی بۆ ئه زمانی ستانده  پێویسته  رجی کوردستانی عێراقدا، که لومه هه له
  ر له گه کانی کوردستان ئه خۆیی پارچه ربه سه  هیچ گومانی تێدا نییه  ، که وه ساغبکرێته  سیاسییه

وکات کوردستانی باشوور  ئه  ق کهخۆی کوردستانی عێرا ربه رێمی سه ست بێن، هه ده داهاتوودا به
. بێ ده  خۆییبوونانه ربه و سه نگی ئه پێشه  دابنرێ،  واره سیاسییه و قه ر ناوێکی تر بۆ ئه بێت یان هه ده
الئی ئێسنیکییدا  ر وه سه الئی نیشتمانیی به ر وه گه خۆدا، ئه ربه کوردستانی  باشووری سه  وێدا له له

کی  تییه ی پانکوردیزم و ناسیۆنالیزمی کوردیی و کوردایه توندڕۆیانهر مۆتیڤی  گه بێ ، ئه زاڵ نه
ر خاکی  سه له  کانی تر که جیاوازه  وه ته کانی تر بێ و نه داگیرکراوه  پارچه  ر چاوی له هه  کوێرانه

ک  کوردی عێراق وه  یان پێ بدرێ که وه ی ئه و مژده الوه  ژین بخرێنه رێمی کوردستانی عێراق ده هه
 .کانی تر رزگاربن کوردستانه  دان وه می ئه غه  کان له مێنتالیسته نده فه!    ی کوردستانییه ینهزۆر

ی دوو زمانی  له هزه ک مه نه)ردی کوردیی  رمیی و ستانده ک زمانی فه دا، یه و کوردستانه ر له گه ئه 
ڵ زمانی  گه ، له(ردیی دهی جووتستان و وڕێنه  فسانه ڵێن ئه ی پێی ده وه ردی کوردیی یان ئه ستانده

  وه ئه.  وه رێمه و هه کانی ئه رمییه فه  ی زمانه چوار چێوه  خرێنه بیی و تورکمانیی و سریانییدا نه ره عه
و  وه ترسییه مه  وێته که ده  وه ئاراشه  دێته  ی که خۆیه ربه سه  و کوردستانه کێتیی ئه یه  گومانی تێدا  نییه

کی سیاسیی و  شدا، دیفاکتۆیه نووکه بارودۆخی هه  له  مه ئه.  وه چێته ده بوون پارچه و پارچه ره به
سلێمانیی و دهۆک و ) رێمی کوردستانی عێراق  هه  ی به رێمه و هه له  کولتووریی و رۆشنبیرییه

ناسراون، هێشتا (  وه رکوکیشه شاری که به) کان  دابڕاوه  ناوچه  ی به و ناوچانه ، له ناسراوه( ولێر هه
 .  ت جیۆگرافییش بوونی نییه نانه یشنێکی سیاسیی و کولتووریی رۆشنبیریی و ته ینتیگرهئ

  رجێک و له لومه هه  یان له که ر یه یین، هه ری  ناوچه وه ردووکیان دوو گیانه ت و زمان هه وڵه ده
، ئیتر  تی نییه وڵه کورد ده  ی که وه ، چواندنی ئه(  Laponce 1992) بن  کی جودادا دروست ده یه ناوچه

بێ زمانێکی  کورد به.  مزانییه که بچووکزانیی و خۆ به بێ، خۆبه ردیشی هه نابێ زمانی ستانده
ندی ناسیۆنالیزم  هه ره  ی له وره ندێکی کولتووریی گه هه و ره  وره یامێکی گه ردی نووسین، په ستانده

ر  یی یان نیشتمانیی هه وه ته تی نه وڵه ده  هرج نیی کی سیاسیی رۆشنتر، مه واتایه به.    رامۆش کردووه فه
کانی بێت،  کییه ره سه  گۆرییه کاته  کێ له ی بێت ، یاخود زمان یه که ل و ئێسنیکێک، زمان بناغه گه
شنی ئایین، کولتوور،  جیۆگرافیای  چه  ک له گۆرییه بۆ کورد، هیچ کاته  یه ک هه اڵم راستییه به

  ماوه یان نه ستراتیژییه  و رۆڵه ش ، ئه یی نیشتمانیی و ئێسنیکیی هاوبهر وه رگ، یاده ش، جلوبه هاوبه
 . تی زمان هێشتا ماویه  که

ی کورددا  وه ته کانی نه کانی نێوان تاکه ندییه پێوه ڵی توند له رایه  ربڕینێکی تر تاکه ده به
،  قۆناغی کامڵبووندایه  له  کهی کورد  وه ته رت بکرێ، نه پهرت ش په م زمانه ر ئه گه تی، ئه یه که  زمانه
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و بۆخۆی  ر شوێنه بێت و هه ش ده کاندا دابه لێکته بدایه جیۆگرافیی و سه  کان و ناوچه لێکته ر دایه سه به
م  کان، ئه ر برینه سه   ست بخرێته ده  وه ته جورئه  بێ ترس  و به ر به گه ئه. کات زمانێکی نوێ دروست ده

ر  سه کات و داری به پروون ده هه  پروون به ، زمانی کوردیی هه ردییه ندهستا  ردیی و فره دوو ستانده
ڵکو  به. کگرتووی کوردیی دروست نابێ ش و یه رگیز زمانێکی  هاوبه رگیزاو هه ناهێڵێ و هه  وه ردییه به
رێمی  سمیی هه کی نزیکدا زمانی ره داهاتوویه ر له گه ئه. بن ندین زمانی جیاواز دروست ده چه

ندین زمانی  ک زمان دروست نابێ و چه رگیز یه هه  وه دڵنیاییه به  وه ، ئه وه کرێته ستان ساغنهکورد
  به. چێت مان ده و کزیی و نه ره ییش به وه ته تیی  ئێسنیکیی و نه بێت و خزمایه جیاواز دروست ده

و  یسیاسیی و کولتووریی و زمانی  integrationیشنی یگرهترگیز ئین هه  وه دڵنیاییشه
ی  وه ته ک نه شدا کورد وه ئایینده  رێمی کوردستاندا بوونی نابێ و له هه تاد له...........جیۆگرافیی

  .کات ده  وره زیانی گه و لەئاستی کوردستانەکانی تریشدا رێمی کوردستان کیی هه ره سه

و پێگرتنی  نیی مه اڵت و چاپه سه ده  رد له زمانی ستانده  پێیوایه Graham Hallگراهام هۆڵ 
ئاستی جێوگرافیای کوردستانی   نیا له کان ته کورده(.  Hall 2005 )  دروست بووه  وه کانه وه ته نه

 ،نووسن خوێنن و ده زمانی کوردیی ده به  یان ساڵه ده.  وتووه ڵکه یان بۆ هه زێڕینه  ته رفه م ده عێراقدا ئه
ردی کوردیی  ستانده  زمانی نیمچه ک  ستان به یهکانی کورد نییه مه چاپه  زاران تیراژی جیاواز له هه

  وه ، ئه وه بینێته رێمی کوردستاندا ده تی هه حکومه  خۆی له  تێکی کوردیی که وڵه ده  نیمچه. کرێن چاپده
  وه کوردستانی عێراقه  بوونی کورد له وه ته نه مکی به چه. کات چێ حوکمڕانیی ده ساڵ ده 09بۆ 

ی رێگریی  وه چیی ئه ، که قۆناغی دیفاکتۆی زمانییدایه  ی له که زمانه . ی داڕێژراوه که بناغه
   که  اڵتی سیاسیی کورده سه کات خودی ده رد ده رمییناسینی زمانی  کوردیی ستانده فه به له

رددایزی  ر پرۆسێسی ستانده مبه هه ی له که ییه ئایدیۆلۆژیا وئینتیمای حیزبیی و سیاسیی و ناوچه
،  ئایدیۆلۆژیی و حیزبییانه  م رێگرییه ئه. ن که رێمی کوردستاندا رێگریی ده هه لهزمانی کوردیی 

بازاڕی کوردستان و ئابووریی کوردستان و   ساڵه 09  ی که ئیداریی و سیاسییه  ڵییه نده و گه له  شێکه به
 .قۆرغکراون  وه ی سیاسییه ماڵه نهن دوو ب الیه ڵکی کوردستان له ژیانی خه

مکێکی سیاسیی و کولتوریی  ک چه وه ، یان بەزمانە سیاسییەکە، دەوڵەتی نەتەوەیی،ت وڵه ده - وه ته نه
تر کێکی بۆ یه  وه کی سیاسییه فیایهو جێوگرا وه ته نه له  بێ که ڵێ کرایتێریا دروست ده ر کۆمه سه له

ناخی  چ له  مکه م چه گداکوتانی ئه بۆ قایمکردن و ره ری کۆمۆن ڵێ فاکته اڵم کۆمه به.  یه ی ههیجیاواز
 .ن هه دا وانه ته ل و نه و گه کانی ئه نیشتمانیی و ناسیۆنالیستییه  وه ناو بزوتنه  کان و چ له تاکه

دەوڵەتی نەتەوەیی بە دیدە ئێسنۆناسیۆنالیستیی و پانناسیۆنالیزمە بەرچاو تەنگەکە نا، بەڵکو 
مکی سێنتراڵبوونی  ر چه سه له  وه ختکردنه جه و رایی گه دژی ناوچه ڕ له شه بەدیدە نیشتمانییەکەی،

ی  کایه  دیارییکراویش له  و خوێندندا و به رده روه بواری په ت له تایبه به  یه وه ته و نه ستیی ئه کده یه
 .  یه خی هه ر بایه ده به  ڕاده له زمانی نووسیندا



www.dengekan.com Page 16 
 

رمیی و  بییدا زمانی فه ره مانی عهپاڵ ز زمانی کوردیی له  پێویسته  رێمی کوردستانی عێراقدا، که هه له
دووچاری   وه یه که سیاسییه  اڵته سه ست ده ده بێت، خودی زمانی کوردیی به در ستانده نیشتمانیی و

سێک ئینتیمای  که  که  یه هه  وه کی کۆنکریتیی به بڕوایه  م نووسینه ئه.  وه ته بووه بوون پارچه پارچه
رمیی و  فهک زمانی  یه  به  کوردستانی عێراقدا، پێویسته بێ له هیی بۆ کورد ه وه ته نیشتمانیی و نه

کانی کوردستاندا  ڵه ئۆفیشه  و ئۆرگانه  وه ته ت و نه وڵه مکی ده ڵ چه گه له  ڵه کوردیی مامه  ردی ستانده
یاخود  (کزمان ناسینی یه) Monolingualismیزم  ڵمۆنۆلیگوا  کی تر پێویسته واتایه به .بکات

ک کۆنتێکستێکی  وه (رمیی  ک زمانی فه یه کارهێنان و نووسین به به)   Unilingualismاڵیزم گونیونیلی
و روو   رده روه ئاستی کارگێڕیی و په و له ێروانیی نرخی بزان های زمانه سیاسیی و کولتووریی و به

 . بکرێ ی جدیی پێوه ڵه مامه  وه ره دنیای ده به

واتا   ڵکو به ی نا، به که بستراکته ئه  واتا ئایدیۆلۆژییه نگواڵیزم بهدا مۆنۆلینگواڵیزم یان یونیلی لێره
تیی زمانی پرێستیژ و  گه ڵه مۆنیی و که نجامی هێجه ئه  له  ی که که بستراکته ئه  لینگویستییه

  ر ئایکۆنه سه خۆی به   وه کی تۆکمه ستبوونی لینگوافرانکایه نجامی بااڵده ئه وه، له رده ستانده
-ک یی  کورد یه وه ته کنه یه  دا له ست لێره به مه. پێنێ سه ییدا ده وه ته ک نه کانی تری یه هش هاوبه

داهاتووشدا   داو له نووکه هه کوردستانی عێراقدا له  ر کورد له گه اڵم ئه به.  سته به ئێسنیکییبوون مه
گومانی   وه و، ئهبو کانی نه ردی کۆمۆنی بۆ نووسین و تێکسته ک زمانی ستانده یه ریندا ئاستێکی به له

ی جیاواز  وه ته ڵکو دوو نه به!  وه ژێر پرسیارو تێڕامانه  وێته که رده ک هه یی کورد نه وه ته نهک یه  تێدانییه
دێ ن ی  هه وه له  جگه  وه ئه. ن ده ڵده رهه سه  وه زمانی جیاوازهدوو زمانی جیاواز و دوو داڕشتن و رێ  به
کانی خۆیان  لۆکاڵییه  زاراوه تدان به ستگرتن و قودسیه می ده غه ی  نده وه ئه ،کان یهورامیی و زازای هه  له
 .وکارگێڕیی ناخۆن  رده روه شی نووسین و په زمانی هاوبه  ش له می هاوبه غه  نده وه ، ئه راقیانه مه

کانی،  شنبیرهکان و رۆ کادیمسته ر تاکی کورد و ئه گه ندی تێکستی زمانی کوردیی، ئه هه ر ره سه له
  ببینن که  قه زه  و راستییه و بۆ ساتێک ئه  وه نه خۆیان بکه ئایدیۆلۆژیاو ناسیۆنالیزم و پانکوردیزم له

لێکت  کام دایه تی؟ یه که تێکسته  تی؟ کامه یه که زمانی نووسینه  دا کامهکوردستانی عێراق  کورد له
ک رۆژی رووناک  کان وه راستییه  گومانی تێدانییه ی کوردیی؟ نووکه ی زمانی هه بناغهردی  به  ته بووه

تیی و  م و پانکوردیزم و پانکوردایهکاتێ مۆتیڤی پانئیسنۆناسیۆنالیزلە الیەکی ترەوە، . دیارن
کرێن، ئیتر  ک زمان ده ندێکی کولتووریی وه هه ره  ڵ به تێکه تیی شیره و پانعه وریی ره پانکوردپه

و  ئه  خۆی به  یه ی هه ته وه کورد له  سپێرن که ک ده داهاتوویه وی بهمو بن و هه ڵ ده کان تێکه کارته
 . نایبینێ رگیزیش  سپێرێ و هه داهاتووه ده

مێژوویی و   نده هه موو ره هه  له  که  یه و کورده ری ئه ده قه  مه ، ئه ختیی کورد نییه دبه ر به هه  مه ئه
 52تا  42  سیی،  خۆی به فانته  به  که  یه له و گه ری ئه ده قه.  وتووه کاندا دواکه کولتووریی و سیاسییه

کان و  کادیمسته ئه  که  یه له و گه ری ئه ده قه.  نی هیچ نییه ئاستی دنیادا و خاوه بڵێنێ له قه میلیۆن ده
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  ندییه وه ژهر پاراستنی به ،دااڵتی سیاسیی سه ونی ده ته له ،کانی کان و رووناکبیره ره نووسه
 نسیپێکی  هاو مۆڕاڵ و پره موو به روو هه سه له تیی خۆیان می گیرفانی تایبه کانیان و غه هتیی تایبه

مزیی  پۆستی ره و به  پاره ئاسانیی، به یان به یاخییش بوون زۆربه  ر که ، ههنێن داده  وه مرۆییه
 . وه نه ده ڵده کانیدا هه رکرده اڵت و سه سه ده کرێن و به رامده

پی  باکگراوندی ئایدۆلۆژیای ستالینیزم و چه  کادیمیستی کوردستانی ئێران که دێ ئهن ، هه دایه لێره
  شێک له ڵ به گه لهوەک قۆنتەراتچیی پارتیی دیموکراتی کوردستان، ،  یه ئێرانییان هه

دستانی رێمی کور کاروباری هه  ت له خاله خۆ ده ر راسته ک  هه کانی تردا، نه کانی پارچه پانکوردیسته
  و کاره ئه ،رێمی کوردستانی عێراق بن ری هه ڤه ی هاوواڵتیی ده وه ک ئه ڵکو وه ، بهن که قدا دهعێرا

  که  یه هه  وه پانکوردیزمه  و مۆتیڤه ندیی به پێوه  وه که الیه له  ڵقورتاندنانه م خۆتێهه ئه  .ن که ده
 تیی و کۆکتێلێک ی کوردایه ندێشه ئه  و به وانه مووی موڵکی ئه د و ساباڵغ هه ولێر و ئامه هه  پێیانوایه

،  کان داهێناوه ردانییه رگه کان، سه لێکته کان و مافی دایه مینه مافی که لە چەپگەرایی، مافی مرۆڤ،
  جێندای ئایدیۆلۆژیی و بزماری ئایدیۆلۆژیی له ئه  وه کی تریشه الیه له. ن رناکه ری لێ ده خۆیشیان سه

  .ن ده تابووتی زمانی کوردیی ده

ر ناوێکی  هه  رمییه ، فه رده ستانده) رمییناسینی زمانی کوردیی  فه و به وه کاتێکدا ساغکردنه له 
و  اڵتی سیاسیی ئه سه ڵکی کوردستانی عێراق و ده خه  له  کوردستانی عێراقدا جگه له!(  نرێ لێده

یزبیی و سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی تی ح قڵییه ڕێی عه کانی له بۆچوونه  وه ره ده له  س بۆی نییه که  ره ڤه ده
توانیت،  ده . وه ساغبکاته  وه اڵتی سیاسییه سه ده شێک له یی و به هجه کانی شۆڤینیزمی له و لۆبییه

اڵم  به. بێ ت هه وه و لێکدانه وه توێژینه  م دنیایه ر پرسێکی ئه ر هه سه کادیمیست و رۆشنبیر بیت و له ئه
نوێنن و  ڵوێستی سیاسیی ده ڵقورتاندن و هه ئاستی خۆتێهه  گاته ده  سانه م که کانی ئه کاتێ بۆچوونه

رمییناسینی زمانی  فه بۆ به  ره گه چرپێنن و ته ده( تیی پارتیی تایبه به)  وه اڵته سه کانی ده ڕێی لۆبییه له
  بجه ڵه رمیان و هه ڵکی گه ی الدراوی خه پاره نێن به کوردستانی عێراقدا داده ردی کوردیی له ستانده

و کۆڕو   کرێن ولێر ده کانی هه نایابه  و  ئوتێله کڕن، بانگهێشتی کۆڕو کۆبوونه یان بۆ ده بلیتی فڕۆکه
کانی حیزبدا  ره حیزبیی و سێبه  و گۆڤاره ڕۆژنامه له. کرێن ت ده و خزمه خرێ سێمیناریان بۆ رێکده

 . بێت ڵکیی ئاشکرا ده بۆ خه کانیان نهێنیی و ئایدیۆلۆژییه  ڵه درێ، ئیتر رایه خیان پێده بایه

  نزیکن، یان به  وه اڵته سه ده ن، یان له که ردی زمانی کوردیی ده ی باسی جووستانده وانه موو ئه هه
 .ندن کانی سوودمه اڵتی سیاسیی کوردو حیزبه سه ڵیی ده نده گه  نراون و  له اڵت ته سه کانی ده لۆبییه

درێ  نگرانی ده نپوور و الیه سه میری حه ئه  ی به خه و بایه ئایا ئه ، وه پێشه  دێته  و پرسیاره دا ئه لێره
و پرسی   وه اڵتی پارتیی دیموکراتیی کوردستانه سه کانی ژێر ده ره ن میدیا حیزبیی و سێبه الیه له

جێندای سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی  یان ئه  وته ڕێکه ر به ، هه وه نه که قتر ده ق و زه ردیی زه جووتستانده
ئایا ئەم قیرسیچمەییەی حەسەنپوور و الیەنگرانی لەسەر جووتسنادەردیی، لە  ؟ یه وه پشته هل
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تی ماددیی و مەعنەویی بەدواوەیە؟ ئەو روانگەی مافی مرۆڤ و ئەرکی ئەکادیمییەوەەیە یان پاداش
گرووپە لەسەر ئەو هەموو پێشێلکردنەی مافی مرۆڤ و کوشتنی الوانی خۆپیشاندەر و فڕاندن و 

رۆرکردنی رۆژنامەنووسانی کورد لەهەرێمی کوردستاندا، بەدەستی دەسەاڵتی سیاسیی و پارتیی تێ
 بەتایبەتیی نقەیان لەخۆیان بڕیوە، کەچیی تەواوی دۆستایەتییەکانیان لەگەڵ پیاوانی پارتییدایە؟

ەی تەنانەت هەندێکیان داکۆکیشییان لە پارتیی و دەسەاڵتی سیاسیی هەرێم کرد بەبیانووی هەڕەش
  !دەرەکیی لەسەر ئەزموونی هەرێمی کوردستان

کوردستانی تورکیادا  ی زمانی کوردیی له کێشه  خۆی له  کوردێکی کوردستانی عێراق بۆی نییه 
ڵ  گه اڵم کاتێ له ، به وه اڵوی بکاتهنووسین ب  توانێ به بێ ده ر بۆچوونێکی هه گه ئه .بقورتێنێتڵ هه
  بۆ ڕێگرتن له  کات ڵ ده ست تێکه ده دای ئابووریی ن پێگه تدار و خاوهاڵ سه اڵتدا یان حیزبێکی ده سه ده
ی  ڕێگه بێت، له نه    وه وه ئه کی  به ندییه پێوه  رجێکی کولتووری وسیاسیی  زمانی کوردیی،  که لومه هه

اریی و ک واشه چه  بێته ده  وه ڵقورتێنێ، ئه خۆی تێهه حیزبی بااڵدەستەوەکانی  حیزبی سیاسیی و لۆبییه
رۆبۆتی حیزب و   جێندای ئایدیۆلۆژیی و به ئه  بێته ده  وه ئه. و بەرژەوەندییخوازیی الڕێدابردن به

ردی کوردیی  ی زمانی ستانده وه ساغکردنه  پێیوایه  م نووسینه ئه.  وه خوێنرێنه ئایدیۆلۆژیا ده
بیانووی کات و  به نابێ چیتر.  وه بێت و ساغبکرێتهبێ کۆتایی پێ ردستانی عێراقدا دهکو له
ناوی  نابێ  به. بکرێ  رخۆنه ده به  دیزه  نیشتمانیی و کولتوورییه  م پرسه ئه  وه رجه لومه هه
کیی و  ره ران، هانی دووبه نده هه  له  وه کادیمستبوون و چاالکوانی سیاسیی و زمانناسی  کورده ئه

 . کوردستانی عێراقدا بدرێ کان له لێکته جیاوازیی دایه

 :ی زمانی کوردیی (گیی دووڕه) د یرهایب

  وخۆی به کی راسته ندییه پێوه یاخود سامانی  کولتووریی ( Cultural Capital)کولتووریی ی رمایه هس
و یبۆوردپییەر  نسرۆپۆلۆجیستی فڕانسیی، سۆسیۆلۆجیست و ئه   ک وه.  یه هه  وه ئایدیۆلۆژیای زمانه

Bourdieu Pierre بریتین له  ک پێکهاتوون، که یه رچاوه سه  ڵه کۆمه  ووریی له، سامانی کولت بۆی چووه  
وتنی ئابووریی و کولتووریی  بۆ پێشکه  وه رچاوه لێکی به ن گرووپگه الیه بی نووسراو، له ده و ئه رده روه په
 کوردستانی  له ی زمانی کوردیی ناو رشته  له  بێ،   پێودانگه  م به .(Bourdieu,1986)هێنرێن کارده به

ڕاست و  کرمانجیی ناوه  وه دا، ئه م زمانه دایزبوونی ئهدر کانی ستانده کییه ره سه  و گرفته عێراقدا
 .  وه ته ی کوردی پێنووسراوه وه ته کولتووریی نه ی رمایه و سه کی زۆر سامان یه ڕێژه ، به خوارووه

ستی  ده  وه دانییه مه می باباتاهیری هه رده سه  له  کولتوورییه  رمایه هستیی س م بااڵده ر ئه گه تا ئه ره سه
  هو یان بینیبێ، ئه م رۆڵه مێکدا ئه رده سه  ورامیی و کرمانجیی ژووروو له ی هه پێکردبێ، دواتر زاراوه

می سامانی   رچه په  به ،نووسرێ ی پێی ده کوردییه  رده ندهستا      م زمانه ، ئه  یه ده ی دوو سه نزیکه
بۆ    یه هو ڕانه ، گه بۆ دواوه  وه ڕانه گه.  وت بووه و جێکه کوردیی ناسراوهووسینی نکولتووریی و  زمانی 

 کانی کوردستاندا، جیاوازه  جیۆگرافییه  ر ناوچه سه خشانکردنی زمانی کوردیی به کان و ته زاراوه
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کات و  ت ده هتوپ رۆحی زمانی کوردیی له هاوکات کانی کورد،  ت و میره شیره بۆ خێڵ و عه  یه وه ڕانه گه
ئاردی ناو دڕک  خسێنێ و جڤاکی کوردییش به ڕه کان زیاتر ده جیاوازه  ردبوونی زاراوه چانسی ستانده

شنی کورد و کرمانجیی و  چه کی جیاوازی له یه وه ته ند نه چه  ی کوردیش  به وه ته و خودی نه کات ده
 .کات ده تاد  پۆلێن.............ورامیی و  هه

کی  رۆشییه ، په وه کانه رده جووتستاندهن  الیه له  یه کان هه کوردییه  ی بۆ زاراوه هرۆشیی و په ئه
 و به ندییه وه رژه شێکیشی به به  دیاره .مخۆریی لینگویستیکیی بێت رۆشیی و غه په ک نه،  ئایدیۆلۆژییه

نزیکن و   وه فییه ی تایهاڵتێک سه ده له و  ندیی ماددییه وه رژه به ی که کورتییه رێن و به د هانده  پاره 
" ئایدیۆلۆژیا   ر بڕیاره گه ئه .نن یه گه جێده به حیزبێکی تایەفیی و شۆڤینیزمی لەهجەیی جێندای  ئه
  و مۆتیڤه واوی ئه ته  وه بێ ، ئه (Woolard, 1998, p. 7)”کان گرێدراوه  اڵتی دیسکۆرسه سه ده

ردی  زمانی ستانده گیان و ماڵی  ن له وه هکان ییهکورد  ردانی زاراوه پشت تێبه  ی له ئایدیۆلۆژییانه
و  پشت ئه اڵتی سیاسیی کورد، له سه ده  ، که یه هه  وه گرێدراوانه  و دیسکۆرسه ندیی به کوردیی، پێوه

رم  گهتی  رچییه ڤه تیی و ده چییه تیی و زاراوه تچییه شیره خانی عه دیوه  و  ستاوه راوه  وه لۆبییانه
 . گرن راده

ر و پسپۆری  ر و دۆکته سهێالو ئاغای جاران، پرۆف بری شێخ و مه بێ، له دا هه ک لێره ا جیاوازییهنی ته
. ن و بواره و پسپۆری ئه یه وانییان هه سامانی زمانه  ، گوایه وه ته یان پڕکردووه و پۆستانه ئهوانیی  زمانه

ناو  خاندا  دابنیشن، له وار و ناو  دیوه ژێر ده ی له وه جیاتی ئه  له  رۆک هۆزو خێاڵنه سه  م  اڵم ئه به
ی  هره اڵتی سیاسیی به سه حیزب و ده  که  وه نه ده دا مشق ده کادیمیایانه و ئه زانکۆکان و کۆڕی ئه

مڕی کردوون و وەک گرووپی جووتستاندەردەکان   پاره شیون، یاخود بهخ رزی پێبه و پۆستی به زۆک  نه
هەاڵتن، تەگەرە دەخەنە بەردەم بەفەرمییناسینی زمانی کە زۆرینەیان کوردی کوردستانی رۆژ

 . کوردیی وەک زمانی کارگێڕیی و زمانی سەرەکیی پەروەردەو خوێندن

سامانی کولتووریی،   له  یی فۆرمێکهیکسامانی لینگویست  که  پێیوایه وی، بۆورد یه وه م ئاقاره له
 ,Bourdieu)پانتایی تێکستدا  واییبوونی له و ره و زمانه ربوونی ئه وایی ماسته ره  ستن به پشتبه به

دا  نووکه هه  ی له وانییه زمانه  و سامانه بێت، ئه  کولتووریی و لینگویستیکییه  م پێودانگه به.   (1991
ربوونی  ماسته  م زمانه ی، هاوکات ئه که کولتوورییه  سامانه له  ااڵیهو وبااڵ تی، فۆرمێکی  یه کورد هه
ربوونی زمانی  م ماسته ئه.  وه ته نگپێداوه واوی ره ته پانتایی تێکستی کوردییدا به قوواڵیی و  خۆی له
رێمی  هه  کانی ئێسنیکی کورد له موو تاکه هه  وه شانازییه به  که  یه ی هه وه ، شایانی ئه کوردییه

ردی کوردیی  زمانی ستانده به  وه کانیانه لێکته کان و دایه جیاوازیی ناوچه کوردستانی عێراقدا، به
کوردستانی ئێران و کوردستانی تورکیا و  ر تاکێکی کورد له هه  که  یه وه هاوکات شایانی ئه. ژرێنن بیپه

 .  ن یری بکه یان سه که وه ته یی و زمانی نه وه ته ک سیمبوڵێکی نه وه  واوی کوردانی تاراوگه ته
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ڵ  گه زمانی ناوماڵ له  به  وه ماڵه  ۆک لهو خوێندندا، کاتێ زار  رده روه بواری په  له  راسته  وه ئه
  رج نییه اڵم مه به. نێ بنیات ده  لێکته و زمان و دایه ی به که ئاخفێ، سامانی کولتوورییه سوکاری ده که
. ست بهێنێ ده به (مەعریفە)و زانین کادیمیی وتی ئه ستکه لێکت بتوانێ ده مان زمان یاخود دایه هه به

 و مەعریفەی کی کولتووریی و سیاسیی و رۆشنبیریی هایه لێکتێک به یان دایهر زمانێک  گه ئه  چونکه
ی زمانییدا رێ  شه وتی زانست و گه ڵ ره گه بێ، ناتوانێ خۆی بگرێ و له نه  وه پشته ی له قورس و تۆکمه

ا، ئوسترالیا، د مێریکا، کانه ئه) ک  کولتووردا وه واڵتانی فره له  پێیوایه  وه یه م روانگه فرییمان له. بکات
سگا کارگێڕیی  واوی داموده بێ بۆ ته ردی پرۆفیشناڵ هه ک زمانی ستانده یه  ، پێویسته(تاد ....بریتانیا

تی سامانی  رایه نوێنه  رده نیا زمانی ستانده ته  کان، چونکه یی و دیپلۆماتیی و سیاسییه رده روه و په
 (.Freeman 2004) کات ده   و واڵته کولتووریی ئه

خاکی  شێکی زۆر له رێمێکی دیفاکتۆی سیاسیی و جیۆگرافیی  به ک هه کوردستانی عێراقدا یان وه له
ختی سیاسیی و ئابووریی و  و زمانی پایته ئارادایه رد له رێمی کوردستان، زمانێکی ستانده هه

رێمی  هڵی ه ی زمانی ئۆفیشه وه پرسی ساغکردنه  ناکرێ له.  رێمی کوردستانی عێراقه کولتووریی هه
کی  یه زاراوه  مانی کوردستان به ناکرێ ناوی پارله  بۆ نموونه. سازشێک بکرێ  کوردستاندا هیچ جۆره

رێم و  ردی هه زمانی ستانده نیا به بێ ته ڵکو ده سمیی کوردییدا بنووسرێ، به پاڵ زمانی ره کوردیی له
مانی عێراق  پارله  ران له ی نوێنهن نجوومه ناکرێ تابلۆی ئه. بیی و ئینگلیزیی بنووسرێ ره زمانی عه

 ,کانی زمانی کوردییش دوا تیراژه  پاسپۆرتی عێراقیی که. کی تری کوردییش لێی بنووسرێ یه زاراوه  به
ردی  زمانی ستانده ڵ  گه کرێ له چۆن ده گرێ، خۆ ده بیی و ئینگلیزییدا له ره کانی عه پاڵ زمانه له

  یه و وڕێنه گوێی ئه کرێ به ییش لێی بنووسرێ؟ یاخود چۆن دهکی زمانی کورد یه زاراوه  کوردییدا به
سگا  و و تابلۆی زانکۆکان و ده زنامه گه ر پاسپۆرت و ره سه ن و له که ردیی ده داوای دوو ستانده  بکرێ که
  وه که ک یه ته کاندا کۆمیدیای دوو زمانی کوردیی یاخود زمانی هایبریدی کوردیی به ڵه ئۆفیشه

 بنووسرێن؟ 

بەتایبەت ) ی کوردەکانی کوردستانی ئێرانکان رده گرووپی دووستانده ناعەقاڵنییبوونی بۆچوونی
ند  چه  مانه زانرێ ئه وسا ده ، ئه وه کرێته بواری پراکتیکدا بیری لێده کاتێ له (ئەوانەی دایسپۆرا

بیر   و ئایدیۆلۆژییانه کادیمیی و نازانستیی ند نائه چه  ڵکردووه لێکتیان تێکه زمان و دایه  نائاگایانه
دا  لێره.  وه نه که رێمی کوردستانی عێراق ده و کارگێڕیی هه  رده روه سمیی په وتکردنی زمانی ره جێکه له

کادیمیای  ئه"بۆ    سنپوور بکرێ که میری حه ی ئه که کۆمیدییه  نامه  به  تی ئاماژه ی خۆیه جێگه
وتووی پارتیی  ن کادیرێکی پێشکه الیه شتنێکدا لهاڵمی بانگهێ وه ولێر ناردبووی له هه له"کوردی

کانی تێدا   نگه ڕهنگاو ره  سییه فانته  نپوور که سه حه.  داوای لێکراوه  وه دیموکراتی کوردستانه
 انکوردیی لێی لێکتێکی  دایه ن،  هەریەکەیان بە  عده ی مه ز و پاره ی کاغه پاره  ژماردبوو،  ئه

، کۆاڵن و !زارێک لێیان بنووسرێ شێوه  و به که ریه ش هه اسنامهبنووسرێ، پاسپۆرت و کارتی ن
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نپوور بۆ  سه ی حه که نامه)ن ش بکه فیفتیی به کێتیی و پارتیی، فیفتیی به  ک یه کانیش وه قامه شه
 . 2( 0229ری  مبه کۆتایی دێسه   کادیمیای کوردی له ئه

زمانی  ردیی له ستانده  هردیی و فر دوو ستانده داوای  بێت که  وانه ی ئایدیۆلۆژیی ئه وڕێنه  ئێستا به
ر  گه بێت ئه قاڵنیی  ده جاڕیی و کارێکی ناعه ن، چ گاڵته که ده کوردیی کوردستانی عێراقدا

چوار بۆ پێنج میلیۆن   ودوا  کوردان که مه ش بکرێ و بگوترێ له ک پێشکه یه مانی عێراقدا پرۆژه پارله له
رمیی  زمانی فه  کانی کوردستانی عێراق به کوردییه  لێکته وو دایهم ن هه وه سن، خوازیاری ئه که

ر  هه  واته که.  وه ی کوردییه نووکه پاڵ زمانی هه  ی بادینانیی بخرێته م زاراوه یان الی که.  بناسرێن
کورد   النی عێراق که کانی گه ی ناو پێکهاته سیاسیی و کولتوورییه  ڵکێشه ندیی و تێکهه م پێوه ئه
رێمی کوردستان  ردی هه رمیی و ستانده ڵێت زمانی فه تێیدا، پێمان ده  کییه ره کی سه یه وه هت نه

کوردستانی  ی کورد له وه ته ردی نه رمیی و ستانده ڵێت زمانی نیشتمانیی و فه پێمان ده؟  یه کامه
  ڤینیزمی سۆرانیی نییهشۆ  مه ئه. ن کان کامانه لۆکاڵییه  ڵێ زاراوه هاوکات پێشمان ده.  یه عێراقدا کامه

یی و شۆڤینیزمی  هجه وان شۆڤینیزمی له ی ئه وه ڵکو ئه به 3کات، ر ده سه ی له نپوور چینه سه ک حه وه
هۆکاری ئەم  .چێ کۆمیدیای  لینگویستیکیی ده  له و شۆڤینیزمی ستالینیستییە، کە زیاتر ئایدیۆلۆژیی

،  وه نه لێک جودا ناکهلێکت  زمان و دایه ، نووکه هتا ه  ئەوەیە،  و گرووپه کۆمیدیا زمانەوانییەی ئه
  به اڵم نازن، به ده  وه کانیانه و بڕوانامه پسپۆریی و پیشه  ن و به ده ڵده خۆیاندا  هه زۆر به  نده رچه هه

 . ن ڵ بکه تێکه  وه سته به مه لێکت و زمان به ی دایه وه ر ئه سه سوورن له،  وه وڕکێکێکی زۆر ساویلکانه

رجی  لومه هه  له کاتێک وێ که رده کان زیاتر ده رده قاڵنییبوون ونالۆژیکبوونی گرووپی دووستانده ناعه
کانی عێراق و  کییه ره سه  و پاسپۆرت و دۆکیومێنته  پاره.  وه سیاسیی و کولتووریی عێراق وردبینه

دوو   ش به که کوردییه وێ یانه ده.  چن رده بیی و کوردیی ده ره زمانی ئینگلیزیی و عه  کوردستان به
ڕاستییدا رۆڵی دووزمانی جیاواز  له  ی جیاواز یاخود هایبرید که دوو زاراوه  به  یی واته فلیقانه

  و مافی زمانییه کانی تر له کان و ئێسنیکه لدۆئاشوورییه تورکمان و که لەوالیشەوە،. ربچێ گێڕن، ده ده
ن  خاوهزمانی کوردیی، وتووی  لێکتێکی پێشکه هت دای نانه ته! ش بن بێبه  ستالینییهلێنینیی و 

ش  ئایدیۆلۆژییه بێبه  و مافی زمانییه له( ورامیی هه -ورامانیی هه) ک هۆرامانیی بێکی کۆنی وه ده ئه
   .بێت ده

کانی  رمییه فه  ئاسته ، کورد  له هییقاڵنیی و ناسیاسیی و ناکولتووریی و نالۆژیک ند ناعه چه  مه ئاخۆ ئه
قڵی  عه  لۆژیک و له  ند له چه  وه ئه! بن نی هیچ نه وانیتر خاوه اڵم ئه نی دوو زمان بێت، به خاوهعێراقدا 

زمانی   ته لێبووه انی کوردیی دوو زاراوه ،و گرووپەکەی نپوور سه میری حه ئه   که   نزیکه  وه لیمه سه
تۆرۆنتۆ   ته لێبووه انولێرو دهۆکی هک  ه دوو شاری وه   یان بۆ نموونهدا،  کانه  فڕانسیی و ئینگلیزیی له

                                                             
2 http://ruwange.blogspot.com/2010/01/blog-post_01.html 
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کی  ڵکردووه و کۆمیدیایه تێکه اندا؟ و دۆو دۆشاوی ک کانه و مۆنتریاڵی واڵتێکی کۆنفیدراسیۆنی وه
 . ن ربکه دهری لێ نگرانی سه خۆی و الیه ر ر هه گه مه  دروستکردووه انلینگویستیکیی

یی و  هجه شۆڤینیزمی له  که  بڕوای وایه  یه وه م توێژینه ئه،  یه وه سیاسیی و کولتوورییه  م دیده له
  پاڵپشتیی کۆمۆنیسته کاندا و به ناو کورده تیی  له کولتووری کوردایه  یی، مۆبیاڵیزکراو به ناوچه

داوای   که( کانن رده گرووپی دووستانده ندێکیان له هه )   کانی تاراوگه ستالینیسته  کان و کورده رادیکاڵه
و  قاڵنیی و ناسیاسیی و نامرۆییه کی ناعه یه ند پرۆژه ن، چه که زمانی کوردییدا ده لهردیی  دوو ستانده

ی  وه ڕانه گه باس له   یه ساویلکانه  نده چه ؟ ڵکی عێراقیشه ی خه مرۆڤی زۆرینهدژی ئازادیی و مافی 
چیی  ن بن، کهب و تورکما ره عه ، و شاره شێکی زۆری ئه رێمی کوردستان بکرێ و به رهه رکوک بۆ سه که

یت و بۆ تورکمان و  کان بکه بۆ کورده  ڵ مافی زمانییدا لێیان تێکچووه گه له  لێکتیی که باسی مافی دایه
رووتی  به فیزم و جه دیکتاتۆریی بۆڵشه  مێک که رده ڵی گریت بۆ سه کانیش هه لدۆئاشوورییه که

 ! وه ڕێنه بگه  کاندا رده کادیمیی گرووپی دووستانده ونی  ئه خه ستالینیزم له

 :رێمی کوردستاندا هه  دیفاکتۆی زمانی کوردیی له

  که  داوه ی نه رۆکی پارتیی، رێگه ک سه فا بارزانیی وه مسته  که  وه نه که ده  وه خت له س جه زۆرکه
سگاکان و  رمیی داموده زمانی فه  ڕاستی به ڵبدات و کرمانجیی ناوه رهه کان سه لێکته ی دایه الوژه ڕه گه

ناو  ر له گه مه)   کی گشتیی دواوه یه شێوه به  م زمانه ر به و خۆیشی هه  و شۆرش زانیوه  رگه پێشمه
کانی و  سیاسییه  و بڕیاره ت نامه نانه ، ته(ی بارزانیی دوابێت زاراوه  ی خۆیدا به که ته شیره خێزان و عه

ی  که بناغه) م زمانی کوردیی  به  وه کوردیی کردبێتنی،  ئه ر به گه کانی ئه وتن و دیداره چاوپێکه
بۆ بارزانیی   ی نیشتمانییه وره ڕاستییدا کرێدتێکی زۆر گه له  مه ئه.  بووه  ه(  ڕاست بووه کرمانجیی ناوه

های کولتووریی و  به  ی خۆی له ساده ریی و شایه عه بۆچوونی دا به مه رده و سه له  و پیاوه ئه  که ،م که یه
 .  یشتووه ک ستایڵی زمانی نووسین گه هسیاسیی و نیشتمانیی ی

ی کرمانجیی  ئاوێته  که  یه وه ویش ئه باسبکرێ، ئه  پێویسته  که  یه کی کولتووریی هه اڵم راستییه به
  ڕاست به تییش کرمانجیی ناوه تایبه به.  پاندووه سه  وه مێژه مۆنیی خۆیان له ڕاست و خواروو، هێجه ناوه

چ   بۆیه.  پاندووه ی خۆی سه ستیی و پرێستیژبوونه م بااڵده کوردیی ئهبی  ده بری تێکست و ئه زه
ئاڵوگۆڕی   وانییه م دیفاکتۆ زمانه و ناتوانن ئه یانتوانیوه میش نه م و چ بارزانیی دووه که بارزانیی یه

ی پێشووی نێچیرڤان  تی کابینه تی حکومه رۆکایه رێم و سه تی هه رۆکایه سه. ردا بهێنن سه به
وایان   کولتووریی زمانی کوردییه یمۆنی هێجه  وه ئه  .و ناتوانن  یانتوانیوه نه  نشێوهما هه نییش بهبارزا
  دراوی کوردستان سمیی بڕیارلێنه زمانی ره کانیان به رمییه فه  یاندن و کاره واوی راگه ته  کات که لێده
 .  راوهد س بڕیاری سیاسیی لێنه به  بێت که  دیفاکتۆیه  و زمانه به. بێت
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وانیی  کی زمانه یه فسانه ردیی، ئه ستانده ردیی و فره ردیی یان جووتستانده دووزمانیی و دووستانده 
دا و  ی کانه وه هێنانه  نێ؟ نموونه یه گه ده  رجی سیاسیی کوردستانی عێراق چییتر لومه بێ بۆ هه نه
خۆ ،  ربه یسرا و چوار زمانی سهی جیاوازی سو وه ته کوردستانی عێراق، چوار نه  راوردکردن به به
) رد دا دوو زمانی ستانده کانه  ی له وه ئه .کوردستانی عێراق دوو دنیای زۆر جیاوازن  راورد به به به

 جیۆگرافیی و  کی سیاسیی و کولتووریی و دیفاکتۆیه  ندیی به پێوه  وه ، ئه یه هه( فڕانسیی و ئینگلیزیی
لێکت  رد و جودان و هیچیان دایه واو ستانده ی دوو زمانی  ته وه له  جگه  وه ئه.  یه هه  وه تییه رێمایه هه
ر  مبه هه ئایینی خۆیان له ریچواڵی بۆ پاراستنی زمان و کولتوور و  Québécoisکان  کوبێکییه. نین

و  ئه ،یشتن شێوازی فیدراڵیی گه  ن به کی درێژخایه پێداگیرییه  ی زمانی ئینگلیزییدا بهیمۆن هێجه
 )  بێ  هه دایان که رێمه ران بۆ هه ی کۆچکه و رێژه رده روه ر په سه اڵتیان  به سه ده  ی که فیدراڵییه  زهشێوا

Bourhis 2001 .) ی  و دۆخه ڵ ئه گه سویسرا له  دا و چوار زمانیی له کانه ڵکردنی جووتزمانیی له تێکه
ند زمانی  ک چه زمانی  کوردیین، نه کی یه ند زاراوه چه  که  یه رێمی کوردستانی عێراقدا هه هه  له

ندێ   کی هه کارییه واشه کادیمیی و چه رکردنێکی ئه سه فێڵێكی سیاسیی و کاڵوله  له  جگهجیاواز، 
ڵکو  ، به(  تاراوگه) کانی کوردستانی ئێرانن کورده  په کۆمۆنیستی دێرین و سکۆالری ناو چه

داو سویسرا  ی کانه راوردکردنه م به ئه.  قاڵنییشه ناعهکادیمیی و  کی زۆر نازانستیی و نائه ییهچاوقاییم
   چێ تا به یی و لینگویستیکیی دهکادیم ئهونبینینیی  و خه وڕێنه  کوردستانی عێراق،  له  به

 . گات یی دهکادیم ئهکی زانستیی و  دیفاکتۆیه

 :گرفتی زمان و رێنووسی کوردیی

مبیک،  ک ، برازیل، پورتوگال، مۆزا خوێنن وه سن و دهنوو زمانی پورتوگالیی ده  به  ندین واڵت که چه
ی یزمانی برازیل  نووکه هه.  یه ان ههی"ک رێنووسیی یه"تاد، گرفتی ...........نگۆال اڵت، ئه تێمۆری خۆرهه

  گال کرد، کهومانی پورت پارله   گال داوای لهوتی پورت ، بۆیه حکومه یه مۆنیی زیاتری هه هێجه
سپێڵی جیاواز جیاواز  به  که  ڵێک وشه ر رێکخستنی کۆمه سه ببڕێ لهر ندیی ده زامه ره
ی  وشه یان ده.  دیاره و ق زمانی کوردییدا زۆر زه ، له م گرفتی رێنووسه ئه(.  Hatton 2008)نووسرێن ده

لفبێی  ی ئه نجه هۆی شێرپه ندێکیان به هه ،نرێنووس جودا ده رێنووسی  به  یه هه زمانی کوردیی
و  ره به( تاد ...،ژ، ع غ،ق) ک  کانی وه و تیپه  وه ته بۆ ناو زمانی کوردیی گواستراونه  وه التینییه -تورکیی

 . ن به مان ده نه

-خۆشیی پرۆ التینیی هۆی نه اڵم به ، به یان تێدایه" غ"نی زمانی کوردیی تیپی سه ی ره ندین وشه چه 
، " غاردان"،"قۆناغ" .نرێننووس هد" خ" کان به ه "غ"  وه دانییه زانیی و نه ڕی نه وپه به  وه تورکییه

فغانستان،  واڵتی ئه. یاننووسن ده مبار قۆناخ و خاردان و ساباڵخ و خه  چن به ده" مبار غه"و" ساباڵغ"
. بنووسرێ" گ" کات به ، چ پێویست ده یه هه" غ" زمانی کوردییدا که ئاخر له. نووسن فگانستان ده ئه  به
ی  یان ناو و وشه ادیمیی، دهک بوونی ستایڵێکی ددانپێنراوی ئینستیتیوتیی و ئه ههۆی ن ها به روه هه
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( جنێو) جوێن، (پیت) ، تیپ (ندیی یوه په) ندیی  ، پێوه(پێشنیاز) ، پێشنیار(ر رانبه به) ر رامبه به ک وه
ر زمانێکی  گه ئه کرێن، ر ده سه کاتێک چاره  م گرفتانه موو ئه هه. نووسرێن شێوازی جیاواز ده به تاد....

ندین  و کات چه رمیی بناسرێ، ئه فه کاندا به ییهکادیم ئهسگا حکومیی و  داموده  ردی کوردیی  له ستانده
توانن  کانی زمان ده وخاشه بن و مشتوماڵی خڵته وانیی دروست ده ی پسپۆر و زمانه ئینستیتیوت و لێژنه

ی  چوارچێوه  نه یخه ده  وه ییهکادیم ئهو  کنیک وستایڵ رووی ته  سێکیش له موو  که ن و هه بکه
 . وه نووسینیانه

دا  رو رۆشنبیرانه و نووسه نێو ئه ڵکو له ، به رانی زمانی کوردییدا نییه نێو ئاخێوه  کیی له ره گرفتی سه
ڕاستییش گرفتی زمانی کوردیی، گرفتی رێزمان و  به. زمانناس و زمانزان و کوردییزانن  که  یه هه

رمیی  فه دا به نووکه هه ڵکو گرفتی زمانی کوردیی له به.  واننووسیی و پوختنووسیی نییهداڕشتن و ج
ی  ئیداره   بڕیارێکی سیاسیی و یاسایی له  تی به ردبوونییه سگاییکردن و ستانده داموده ناسین و به

" نووسن ێک دهش کات نووکه زانن، تا هه کوردییزان ده ی خۆیان به وانه زۆرێک له. رێمی کوردستاندا هه
بکرێ، زۆرێک   وه به  ئاماژه  دا گرینگه لێره. نووسن ده" زمانی کوردی"     ڵه هه به" زمانی کوردیی

.  ن که التینیی ده-لفبێی تورکیی تی ئه ڕێ، زۆر دژایه په ریاندا تێده سه به  یه ساده  ڵه م هه ی ئه وانه له
 Zimanê زیمانی کوردی " بێ   ردیی بنووسرێ، دهالتینیی تێرمی زمانی کو-تورکیی  کاتێک به  چونکه

kurdî  "رگیزاو  التینیی هه-سکریپتی تورکیی  ڵێت، که مان پێ ده و راستییه رێک ئه  مه ئه .بنووسرێ
  مه ئه. تێروپڕ بکات  وه تیکه ڕووی سکریپت و داڕشتن و فۆنه رگیز ناتوانێ زمانی کوردیی له هه

 .  مالیزمه ی  زمانی تورکیی و ئایدیۆلۆژیای که ی کوێرانهک یه وه وان الساییکردنه رێکوڕه

ری  یان نووسه کورد ده  ناڕوانێت، بۆ نموونه  کارییانه م ورده ناتیک له کی فه یه شێوه به  م نووسینه ئه
. ن که وانیی ده ی رێزمانیی و زمانه ڵه رچاویشیان  هه شێکی به ، به یه ی هه م و دانسقه رهه زۆر پڕبه

جا .  دوبااڵکردنی زمانی کوردییه کانیان کرۆکی قه تێکسته    ش باس بکرێ که و راستییه بێ ئه ده اڵم به
ندێکیشان  ت هه نانه ژیاندان و ته له  نووکه ی هه وانه ی مردوون، یاخود ئه رو رووناکبیرانه و نووسه چ ئه

اڵم  وانیی، به ی زمانه ڵه هه نلێون لهو لێوا یه  زنی هه یان تێکستی مه کورد ده. تییدان تی الویه ڕه هه له
کی  واتایه ر ئێستێتیکای زمانی کوردییدا، به به به  گیانیان کردووه  زنن که مه  نده وه کانیان ئه تێکسته

کورد   وه شه وانه پێچه به. وه نه که ر ئێستێتیکای زمانی کوردییدا ده سه به  ر  چاو و مێشکی خوێنه ،تر
مهێنانی  رهه اڵم توانای به ، به یه رێزمان و زمانی کورییدا هه  له و واعیزی زا رهیان کوردییزان و شا ده
 .  وانییان نییه و ئارگیومێنتی زمانه عریفه گراف مه ک پاره یه

  اتهبنووسێ، بچێ ئازادی بنووسێ و" ئازادیی " ی  وه بری ئه سێک له ، کاتێک که وه یه م سۆنگه له
اڵم  بهکات؟  زمانی کوردییدا ده ک  له یه ڵه چ هه  گیردرێ که رچاو ده به له  وه بینووسێ، ئه" ی"ک  یه به
شی   ری وریا له خوێنه.  وه مووی بسڕدرێته هه  سه و  که فیکرو تێڕوانینی ئه  که  ش نییه و واتایه به

ێت بین ده" تاد...ئازادیی، کوردیی، رۆشنبیریی، سیاسیی" ک  لێکی وه گه هێزرێ کاتێ  ناو و وشه داده
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   ڵێ  کورد چونکه کات و ده دڵی خۆی خۆشده  وه به  میشه هه ی وردر خوێنه . ینووسن ده" ی"ک  یه به
  و کاته رددایز بوو، ئه رمیی ستانده فه ی به که رکاتێ زمانه ، هه تییه شیره هێشتا جڤاکێکی حیزبیی و عه

و  وانییدا ئه زمانه  ن و کارا و پسپۆر له خۆ یان ئینستیتیوتێکی بێالیه ربه کی کوردیی سه کادیمیایه ئه
تێکستی کوردییدا   له  و گرفتانه موو ئه ی هه وه کالییکردنه بۆ یه  دیاره.  وه نه که کال ده یه  کێشانه

 .  کان پێویسته که یه دژ به  کدادانی بۆچوونه یه ئارگیومێنتی جدیی و به  میشه هه

و  ندێ وشه ی هه و ئارگیومێنتانه کێ له ، یهیەدا و بڕوایه له  یه وه م توێژینه کوردیی، ئه کورتیی و به به
و  و ئه وشانه م نکشنی ئه رک و فه رۆڵ و ئه  اته، و وه وانه پێچه بنووسرێ یان به  یه مشێوه ناوی کوردیی به

" ی شار    م نووسینه بڕوای ئه به.  ترسیی نییه زۆر مه  اڵم  خداره به وه،  بایه ساغبکرێنه  رستانه
ر و رووناکبیری  زاران نووسه هه و سەتانی  وه ر له ده بنووسرێ، به" ی"دوو   بێت به ده" سلێمانیی

تیک و  دا شێوازی فۆنه لێره.  ینووسن یان نووسیویانه ده" ی"ک  یه  و رابردوو به نووکه ناوداری هه
نووسینی  ی  وه ساغکردنه یی رۆڵ لهباش ربڕیندا زۆر به قوڕگ و ده  له   که که یان ناوه قوواڵیی واتای وشه

 .بینن ده" سلێمانیی"دا  م شاره ناوی ئه

،  کرێت بانگ ده  وه یه که سوکاره ناوی که و به  ناوی کوڕێکه" سلێمان"گریمان دابنرێ   به   بۆ نموونه
سوکاری  که  ولێر به هه الل، یاخود  کاتێک له ستا جه ج، سلێمانی وه ره ی فه مه گوترێ، سلێمانی حه ده

  وکاته ئه. چوو بۆ شاری سلێمانیی ده    بینیوه    یانییه م به یان ئه گوترێ سلێمانی  ئێوه ماڵێک ده
ر دوو شاری کوردیی  گه ئه. ون که رده ئاشکرا ده دا به که  تیکه رێنووس و فۆنه  کان له جیاوازییه

ی تریان  وه و ئه  وردستانی ئێرانهک کێکیان له ، گریمان یه و ناویان سلێمانیی بووایه  بوونایه هه
م  به  پرسیار بکرێ ، پێویسته  م دوو شاره ڵکی ئه ڵێ خه کۆمه   ران له نده هه  ، له کوردستانی عێراقه له

ماڵێک بپرسی   ر له گه یان ئه".؟ وان خۆشتره ، یان سلێمانیی ئه  سلێمانیی ئێوه"بنووسرێ   رێنووسه
کانیان ناوی  ردووکیان منداڵه هه  یان که دراوسێکه  راورد به به به یان که کیی منداڵه ر زیره سه له
 ؟  کتره یاخود سلێمانی دراوسێتان، زیره  گوترێ، ئایا سلێمانی ئێوه وسا ده بێت ، ئه" سلێمان"

" ی"  وه ئه  وێ که که رده ئاخافتندا ده  و به  سه به" ی"ک  یه  که  د بڕوای وایه مه سعود محه مه  نده رچه هه
  م باسه بڕوای ئه به(.  0994د،  مه محه)  رو کۆڕی زانیاریی کورد بڕیاری لێداوه سه چێته سفیی ده وه

.  وهکرد ی نه که تیکه فۆنه  نه گیی الیهگرین  رکی به و ده  ی کردووه ڵه دیش هه مه سعود محه دا مه لێره
وانیی و  پانیی، باغه شنی سه چه کان، له هڵناو بۆ ئاوه  د پێی دروسته مه سعود محه دواتر مه  نده رچه هه

سعود  رچاو بگیردرێ رۆژگاری مه به یش له وه اڵم ئه به(.  ibid -هسپ)دابنرێ " ی"کابانیی ، دوو 
 .  ردا هاتووه سه به انی وره ، رێنووس و داڕشتنی زمانی کوردیی ئاڵوگۆڕێکی گه نووکه د و هه مه محه

دان،  و بڕوایه کان له ی لینگویسته زۆربهداڕشتن و رێنووسی کوردیی، گرفتی زمان و   ت به باره ر سه هه
زمانی .  کانه نگه تیکی ده و فۆنه وه بێ، شێوازی خوێندنه ی نه ندیی پێوه رد پێوه ی زمانی ستانده وه ئه

اڵم  هب .(  Trudgill 1999)  نییه  وه زمانی ئاخافتنه کی به ندییه هیچ پێوه Trudgillبڕوای  رد به ستانده
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  مخۆرانی زمانی کوردیی، هێشتا له غه شێکی زۆر له ، به رسامبوونه ی سه ی زۆر جێگه وه ئه
و  ، ئه هێشتا پێیانوایه. ڕوانن هاو گرینگیی زمانی کوردیی ده به له  وه رجێکی زۆر ساده لومه هه
کی  زاییه شاره! زاننکی خۆماڵیی چاک ب بێ کوردییه ن، ده ر زمان بکه سه له  بێ قسه ده  ی که سانه که

 . بێ رێزمان و داڕشتندا هه  باشیان له

م  بۆچوونێکی له  ر زمانی کوردیی که سه لیی بکرێ له رهاد شاکه کانی فه نووسینه  به  کرێ ئاماژه ده
  ون، که ی توخنی ناکه وه و ئه  وه نه که و بیرده ک ئه ی وه وانه لیی و چ ئه اڵم چ شاکه به.  یه ی هه شنه چه

ڕووی کولتووریی و فیکریی  و  له  یه وه ، ئه موو کرایتێراکانی تر گرینگتره هه له  م نووسینه ڕای ئه هب
کانی زمان ناڕوانن یاخود ئاستی  جێندا سیاسیی وکولتوورییه گرینگیی و ئه  له  وه ئایدێنتیتییه

کی  یه له سه ی زمان مه له سه مهکی تر،  واتایه به.  دا ناڕوات  م پرسانه الی گرینگیی ئه یشتنیان به تێگه
 . وه شییبکرێته  وه هو کولتووریی و سیاسیی ڕووی تیۆریی له  و پێویسته هزرییه

خۆش،  چۆن زمانێکی الواز و نه" نووسێ ر  خراپیی زمانی کوردیی ده سه لیی له شاکه  بۆ نموونه
اڵش،  پووش و په  بێته ر ده هک چۆن ئاگر ب جاڵ و رێنووسێکی خوار و گێڕ، وه نگێکی رووتوڕه رهه فه

خوێندکارێکی پێنج   ی داهێنانی مرۆڤی کورد، له ری و وزه وه زو هۆش و بیره ئاوه  ته ربوونه ها به ئاوه
  مه ، ئه تییه وایه ته ساتێکی نه کاره  مه ئه. فتا سااڵن رێکی حه نووسه  گاته تا ده  بگره  وه سااڵنه

رهاد  ی فه وانه موو ئه هه( .  9، ال 0229لی،  شاکه")  وانییه کی زمانه تایه و په نگییه رهه تاعوونێکی فه
رد  سمیی و ستانده ر زمانی ره گه ئه  بڕوای وایه  م نووسینه اڵم ئه کات دروستن، به لیی باسیان ده شاکه

زمارو پێچ و ب م ورده وسا ئه ی بدرێ، ئه وه بڕیاری ساغکردنه  وه شبینی  سیاسییه کی گه یه ئیراده  به
خۆ و  ربه کی سه کادیمیاییه ن ئه الیه وێ له پێداهێنانێكی دهتس س ده ی زمانی کوردیی به برغووانه

و  ریکی ئه ی خه وانه رچاو له شێکی به بدرێ به  وه به  ئاماژه  پێویستیشه.  وه وانییه ئینستیتیوتێکی زمانه
زانستی زمان و   م،  له هێز و ساغڵه ر داڕشتن و نووسینی به سه ن له دۆاڵبانه و دوگمه و  چوکڵه

  وه نسرۆپۆڵۆجیی و ئایدێنتیتییه وانیی و کولتووریی و ئه ڕووی زمانه گرینگیی زمان له  زمانناسییدا، له
 .  ریان دێت ی سه قه ته

نسرۆپۆڵۆجیی و  فیی و ئه لسه فه   م دیده ، ئه هزرییه  م گرینگییه ئه Kari Gibsonکاری گیبسن 
ک کۆد و چ  ردوو دیودا، چ وه هه به -زمان" ڵێت  کات و ده ده  ی زمان جوانترو وردتر شرۆڤه ئایدێنتیتییه

ئایدێنتیتیی   یشتنمان له تی تێگه ڕۆکی چۆنییه نێوان رووکارو ناوه له  کی ئاڵۆزه مایه سه -ک ناواخن وه
تیی، کاتی  ایبهت گشتیی و کوردی کوردستانی عێراق به بۆ کورد به. (Gibson 2004,p.1 )" خۆمان

گرینگیی ئایدێنتیتیی خۆیان   ن و له تێبگه  ما ئاڵۆزه م سه ، یاخود له ئاڵۆزه  م جووڵه له  هاتووه  وه ئه
 . ن تێبگه  وه یانه که رێی زمانه له

 رددایزی زمانی کوردیی  جێندا و پرۆسێسی ستانده ئه
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کردنی  شه کان، گه وه ته نی زمانی نهبوودر کانی پرۆسێسی ستانده کییه ره سه  ره فاکته  کێک له یه
زمانی کوردیی (.  Haugen 1966) تی  کانیه وه وامی نووسین و  تێکستی  ناسیۆنالیستیی بزوتنه رده به
ر  گه ئه) کانی ناسیۆنالیزمی کوردیی کیره ناسیۆنالیزمی کوردیی و موفه.  یه شدا پێکوڵه ئاسته  م له

باتی  خه  وه ڕێته گه ده  وه شێکی بۆ ئه به  مه ئه.  یه ههمترین تێکستیان  که(  بێ بوونیان هه
ر  سه کاری له  نده وه ئه  باتی میلیشیایی  بووه ریکی خه ی خه نده وه لی کورد ئه ی گه رزگارییخوازانه

پرۆسێسی   وه دڵنیاییشه به.  کردووه کان نه فیکریی و کولتوورییه  نده هه ئاگایی تاکی کورد و ره
م تێکستیی  شێکی بۆ بێ تێکستیی یان بۆ که ، به وتووه پشتدا که به  زی زمانی کوردیی کهرددای ستانده

س  ی ناسیۆنالیزم زۆر که ی کایه وه ره ده له  وه وانه پێچه اڵم به به.  وه ڕێته گه بزاڤی ناسیۆنالیستیی ده
 .     نرخ بردووه قی زۆر به ستیان بۆ ده ده

اڵم  به.  پرۆسێسکی دووروودرێژی کولتووریی و سیاسییه ،وردییدایزی زمانی کدر پرۆسێسی ستانده
ردکردنی زمانی کوردیی  ستانده وپێش بۆ به مه ی  چ له وڵ و کۆششانه هه و ئه موو ڕای هه ره سه
کانی   ته می حکومه رده سه  و چ له  وه ه ٢٩٩٢رینی  دوای راپه رێمی کوردستانی عێراقدا، له هه له
پشتدا    به نا که  و واتایه به  مه ئه.  یه ی قووڵ و چڕوپڕ ههدیبەییت شتا پێویستی بهغداددا دراون، هێ به

ئاستێکی قووڵ  له  کان پێویسته هدیبەییت  ی که و واتایه ڵکو به به. ڕێبکرێ ندین ساڵی دی به بخرێ و چه
تر  ی تۆکمهدایزی زمانی کوردیدر و پێبدرێن و ستانده کادیمییدا بره ئاستی ئه و پانوپۆڕدا، له

دایزی زمانی ئینگلیزیی در ر ستانده سه له   Bex and Wattsچۆن بێکس و واتس .  وه ساغبکرێته
مان  هه به (.Bex and Watts 1999)   وه کان پانوپۆڕ بکرێنه تهیی دیبه  پێویسته  که  هێشتا بڕوایان وایه

. ردبوونی زمانی کوردیی بکرێ ندهر پرۆسێسی ستا سه ی پتر له شرۆڤه  وانییش پێویسته میتۆدی زمانه
رددایزی زمانی کوردیی  ی ستانده له سه مه  دار پێیوایه زنه مارف خه  نا، که  و واتایه رگیز به اڵم هه به

کانی رۆشنتر  تاریکه  نه ستوبردی لێبکرێ و الیه ی ده و واتایه ڵکو به ، به(  0222دار،  زنه خه! ) دابخرێ
 .بکرێن  ڤهوردیی شرۆ و به  وه بکرێنه

 یاخود ی زمان،رددایز پشتداخستنی پرسی ستانده کانی به کییه ره سه  ره فاکته  ره هه کێک له یه
کادیمیستانی  ران و ئه ناو نووسه  رمیی کوردیی له زمانی فه ئارگیومێنت نەکردن لە ساغکردنەوەی

م  ر ئه سه ی له ئارگیومێنتانه و دیبەییتموو  و هه رموو ئه فه.  کتریی بووه یه گرتن له کورددا، گوێنه
ڵ   گه رمیی له رد و فه ک زمانی کوردیی ستانده نگرانی یه نێوان  الیه   کرێ له ده  پرسه

وێ  چاودێرێک بیه  که  یشتووه گه شوێنێک نه  ، بهکان رده ستانده  کان و فره دهر جووتستانده
م  ئه. ڵێنجێنێت داتای جیاوازیان لێ ههو  وه کۆبکاته  و ئارگیومێنتانه کی وردی ئه یه وه توێژینه

نی سۆسیۆلۆژیی و  رو رۆشنبیری کورددا زۆر الیه ناو سکۆالرو نووسه کتر له ی یه یه وه خوێندنه نه
زلزانیی و  رچاوترینیان ، بوغرایی و خۆبه اڵم دیارترین و به به.  یه سۆسیۆکولتووریی هه

 .  رانی کورده نووسهربوونی  شایه کوێخازانیی و  مێنتاڵیتیی عه خۆبه
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ردی  ر پرسی زمانی ستانده سه ی له کادیمیستانه رو ئه و نووسه ی ئه ، زۆربه یر بکرێ وردیی سه ر به گه ئه
وێ  یه ر ده ک نووسه الیه له  مه ئه. گرن یان لێده خنه ره  ناهێنن که  سانه و که نووسن، ناوی ئه کوردیی ده

سمیی و  ر پرسی زمانی ره سه له  کورد خاتوونی نییه) ریی  شایه اڵتیی و عه لۆژیکی پیاوێکی رۆژهه  به
وخۆ  ناڕاسته هێنێ، ی بشکێنێ و ناوی نه که ره رامبه به( وتۆی نووسیبێ  ردی کوردیی شتێکی ئه ستانده

ی  وه چ جای ئه! ناویشت بهێنم  نیت که  وه وێ بڵێت تۆ ئه یه خۆڕازیی، ده مێنتاڵیتیی پیاوێکی زۆر له  به
گرێ، یشی لێب خنه وێ ره ر بیه گه ت ئه نانه ته. ربگرێ ی وه که نووسینه  ی یان له که باسه ک له یه هبڕگ
 .نووسێ و زیگزاک ده نا پهپێچو  ر ناوی ناهێنێ و به هه

و کاتی   یه رانی کورددا هه نووسه ندێک له ناو مێنتاڵیتیی هه  له  ردێکی کارییه بۆخۆی ده  مه ئه 
  یان ساڵه ی ده خۆشانه نه  گرافه و پاره و رسته موو  ئه ر هه سه  وه خاڵ بخرێته  یش هاتووه وه ئه
بێ  کادیمیستی کورد ده رو ئه ندێ نووسه ی ناو مێنتاڵیتیی هه ترانییه قه  م زووخاوه ئه. نووسرێن ده
شێکیان  بهن،  که ده  نامووسییه  م کورده ی ئه وانه ئه. ی لێبگیردرێ و تێک بشکێنرێ خنه جدیی ره به
تیڤن و  ڕاستییدا گرووپێکی کۆنسێرڤه اڵم له رو سکۆالری زانکۆکان، به رو دۆکته ڵێن پرۆفێسه خۆیان ده به
گرووپی   رچاو له شێکی به به. ربڕینیشن راده نووسین و قڵی مۆدێرن و ئازادیی ت دژی عه نانه ته

پێڕۆ   کادیمیستییانه اڵتیی و نائه کۆن و رۆژهه  ته م سیاسه کانی زمانی کوردیی ئه رده دووستانده
ڕاستییدا رێک  اڵم له زانن، به کادیمیستتر ده ئه  تر و به وره گه پاکتر و به  ن و خۆیان به که ده

بوغرایی و خۆبەزلزانینەکانی حەسەنپوور لەهەمبەر ئارگیومێنتەکانی .  ی دروسته که وانه پێچه
 حەفتاکان و هەشتاکانی سەدەی رابردووەمەسعود محەمەددا نموونەیەکی بەرچاوی عەقڵیەتی 

ی  که ره رامبه بگرێ ناوی به  خنه وێ ره یه ر ده کاتێک نووسه  که  بینردرێ م نووسینی کوردیی ده زۆر که
ر ناویشی  گه باشترین دۆخدا ئه  له. کات ڵدا ده گه ئارگیومێنتی له  ناهێنی که  سه و که ناوی ئه! بهێنێ

ڵیدا، یاخود  گه بوو له ر کابرا بۆچوونی جیاوازی هه گه ئه. و نزیکی بێت بێت دۆست ده  وه بهێنی ئه
ش سپیی بێت ناوی  قیری ره  وه ، ئه  یدا بووبێت زیی  په تی نێوانیان ناحه ر پرسێکی تایبه سه له

ی  سانه و که ی ئه پێی توانا ئارگیومێنتی زۆربه  دات، به وڵده هه  م نووسینه ئه  وه و هۆیه به. ناهێنێت
کانی  ئارگیومێنته  ڵک له که  واته.  ربگرێ ڵکیان لێوه که  ردی کوردیی کردوویانه ر زمانی ستانده سه له

 .ربگرێ رددایزی زمانی کوردیی  وه نتی ستانده رددایزی زمانی کوردیی و ئه پرۆستانده

مێنتاڵیتیی   تیی که گایه هب ره بۆ کولتوورێکی کۆنی ده  وه ڕێته گه ده  کتره هێنانی یه م ناونه شێکی ئه به
  م مێنتاڵیتییه ئه. متر بزانن که به  وه خوار خۆیانه سانی له که  که  کان وابووه گه به ره شێخ و ده

ندێ  می هه ڵه قه  له  رزانه زلزان و لووتبه خۆبایی و خۆبه کی زۆر له یه شێوه به  سۆسیۆکولتوورییه
کی  یه شێوه به( زلزانیی خۆبه)  egoism  م ئیگۆیزمه ئه. بینرێت رو رووناکبیری کورددا ده نووسه

اڵم  لۆگ بکات، به وێ ئارگیومێنت و دایه یه ده  ی که سه و که روونی ئه ر ده سه  کاته سایکۆلۆژیی کار ده
تێکست و   م پێودانگه، به. ستی پێبکات ی خۆیشی هه وه بێ ئه  گیری خواردووه  ونی ئیگۆیزمدا ته له
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. بێت ر لۆژیکیدا زاڵ ده سه جێندای ئایدیۆلۆژیی به گرێت و ئه ی ئاڵۆشی ئیگۆیزم دایدهکان ئارگیومێنته
میری  ر ئه کانی دۆکته وتنه اڵمی چاوپێکه وت و وه ڵسوکه نووسین و هه  به  ی ئێگۆیزمه م عوقده ئه
 .وێ که رده دهکرا ئاش کیر و زمانناسی کورددا به دی موفه مه سعود محه ر مه رامبه به له   وه نپووره سه حه

م  نی ئه کانی کورد خاوه ستڕۆیشتووه ده  گ و پیاوه به ره رۆک خێڵ و ده رۆژگاری کۆندا سه  له  دیاره 
  رداره بۆ سه  وهموو باریکتر بو موویشیان ملیان له اڵم هه کتریدا، به ر یه رامبه به له  بوونه  ئیگۆیزمه

می  رده سه رانی کورد له سه" ڵێ  دهلیی  مال میراوده کهکانیان، هەروەک  بێگانه
تی   ی میلله ئیراده  ک له رگرن نه وه  بێگانه  اڵت له سه تی ده رعییه شه  وڵیان داوه هه... وه کانه میرنشینه

  یدانه مه  ری کورد له رو توێژه ندێ نووسه ش هه نووکه هه.  ( 0229لیی  میراوده") خۆیان
ی  وه ک ئه رناگرن، وه کی کوردیی وه یه رچاوه سه ش سوود له سقهبینرێن، بۆ دان کاندا ده جۆراوجۆره
روون و  ده  له  سێک بهێنن چونکه ن ناوی که زناکه باشترین دۆخدا حه یان له.  وه م بێته لێیان که

  بێ ، بۆیه سی ناوهێنراو ناسراوتر ده که  وه ر ناوی بهێنن ، ئه گه ئه  پێیانوایه  وه ئیگۆیزمی خۆیانه
 .بکات  وارییه کورده  و چاكه ئه  یی تێدانییه ری کورد ئاماده ش دابنرێ ، نووسه چاکه ر به گه ئه

 : ته وڵه زمان پشتێنی ده

ردی  ر زمانی ستانده سه کادیمیستی ئایدیۆلۆژیست له ندێ سیاسیی و ئه ی هه ییه موو توڕه و هه ئه
تیی و ئایدیۆلۆژیی بۆ  ی کوردایه فسانه ئهن و بیانووی سیاسیی و  که ڵی پێده ین و گێچه یکه کوردیی ده

ندێ  ڕێ بکرێ هه چاوه  و پێویسته مه ، کورد کوردییزانی که ی پێیانوایه وانه ندێ له تاشن، یاخود هه داده
ردبوونی زمانی  ستانده وسا باس له یدا ببن، ئه نووس و چیرۆکنووسی زمانپاراو په شاعیرو رۆژنامه

.  وه هاڵم بدرێن بۆوردیو وهند ئارگیومێنتێکی  چه  کرێ به ده  الیانه البه  ڕه شهم  موو ئه ، هه کوردیی بکرێت
ک  ی  و  زمانی فۆرماڵ وه که فڕانسییه  ک باکگراونده وه( سمیی  ره)ڵ ر زمانی ئۆفیشه سه له بۆوردیو

وداکان  ی مه هند هو ، ئه ڵ گرینگ نییه کردنی زمانی ئۆفیشه پێناسه  ، پێیوایه ی که ئینگلیزییه  هباکگراوند
 . ڵ گرینگن کانی زمانی ئۆفیشه و کایه

ڕووی  له  که  ته یاخود حکومه  ته وڵه ده  وه ، ئه ستراوه به  وه ته وڵه دی ده ناوقه ڵ به زمانی ئۆفیشه 
رناوێکی تر  رمیی یان هه رد یاخود زمانی فه کانی زمانی ستانده کایه"   وه سمییه ره"  وه ڵه ئۆفیشه

  ی کایه چوارچێوه  تاد له.............کان زراوه ت و دامه وڵه ی فۆرماڵ، زمانی دهشن چه له
  ندێ ئارگیومێنتی پانکوردیسته دا هه لێره(. Bourdieu 1991)کات  وت ده یدا جێکه که تییه اڵیه کۆمه

خۆ یان  هرب سه ، دەوڵەتیتی کوردیی وڵه تا ده  وان پێیانوایه ، ئه وه پێشه  کان دێته خته رسه سه
ردی کوردیی  زمانی ستانده  باس له  بێ، پێویسته خۆ نه ربه ، ئازاد و سه وره جیۆگرافیای کوردستانی گه

و سپاردنی  کانه موو کارته ڵکردنی هه ڵکو تێکه ، به یه کی گێالنه یه وه ر خۆدزینه ک هه نه  مه ئه. کرێت نه
تی بۆ  ڵگرتنیه ، هه و هاتنه ست نه ده مڕۆ هیچ له ئه. ارکی نادی یه ئایینده  به  کانه ییه نووکه هه  رکه ئه
 .یان ساڵی تر ده
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نووسی،    Language and Symbolic Power –اڵتی سیمبۆڵیی  سه کاتێک کتێبی زمان و ده بۆوردیو
کی تێوریی،  ی زمانناس بێ، کابرایه وه بێ، پێش ئه ر زمان هه سه  زو خولیای له ی حه وه پێش ئه

  واوی زانسته کان و ته ی  رشته یشی بۆ زۆربه که کتێبه. ڵناس بوو نسرۆپۆڵۆجیست و کۆمه ئه فیی، لسه فه
ب،  ده وانیی و ئه نسرۆپۆڵۆجیی، زمانه تیی سۆسیۆلۆجیی، ئه تایبه کان، به تییه اڵیه مرۆیی و کۆمه

بی  ده ئه  ی به وره تێکی گه وانییدا خزمه ی زمانه رشته  له  و کتێبێکه  یه قورسایی و نرخی خۆی هه
 . جیهانیی کردووه

،   Ferdinand de Saussureکانی ساوشور  ڕ تێزه مه کانی له رنجه و سه خنه وردیی ره و زۆر به ئه
میی  ساغڵه  یه وه ی ئه ش نیشانه مه ئه گرێ، ندینیتر ده و البۆڤ و چه   Austinچۆمسکی، ئۆستین 

ی زمان و گرینگیی  ر رشته سه کان له جیهانییه  نده بیرمه ی زانا و زۆربه  که  دایه وه ی زمان له کێڵگه
و ( یاخود دی ساوشور) کانی ساوشور  کالسیکییه  تێزه  و له کانی  ئه خنه ره. ڵشاخاون کدا هه یه زمان به

ربهێنرێ  کان ده کۆنه  ی ترادیسیۆنه  الووژه ڕه گه  بێ له پێوابوو زمان ده  ستی پێکرد، که ده  وه چۆمسکییه
ڵ  گه وتی خۆیان له ڵسوکه هه  اڵت ئاسانکاریی بکات بۆ تاک و جڤاک که سه ده  که  ندێك نێوه  بکرێته و

 . (Bourdieu 1991)وه نه کال بکه کاندا یه سگاییه رمیی و داموده فه  ناڵه که

ی  کالسیکییانه  ره و پێوه ئه  که  وه بێته مان بۆ روون ده وه ئه  وه (بۆوردیو)ی  سۆسیۆکولتوورییه  م دیده له 
ی  ر رێگه سه  ر له مپه ن و له به ستی بۆ ده دا ده نووکه هه  وانی کورد له ندێ زمانزان و زمانه هه
ن،  که رێمی کوردستانی عێراقدا دروست ده هه  رددایزی زمانی کوردیی له رمییناسین و  ستانده فه به
ند  مان کاتیشدا چه هه له.  یه  ئایدیۆلۆژییانهو  کارانه واشه ند نازانستیی و نالینگویستیکیی و چه چه

ی سیاسیی بکات و  ئیراده  اڵتی سیاسیی کورد پێویسته سه ده  پێیانوایه  کات که ده  و دیده پاڵپشتیی ئه
 .  وه دزێته رێمی کوردستان نه ردی هه رمیی و ستانده ی زمانی فه وه ساغکردنه  چییتر خۆی له

کانی هاوگن و  بۆچوونه  که  پێیوایه   Widdowson  ویدۆوسن   ،وه تییهنیگای سۆسیۆلینگویس گۆشه  له
ی داوای  وانه ئه  و پێیوایه رنجن، ئه ی سه رمییناسینی زمانێکی بااڵ جێگه فه ر به سه فیشمان له

کانی نێوان زمانی  جیاوازییه  ن ، له که رمیی نووسین ده زمانی  فه distandardizeردایزی  دیستانده
ن و لێیان  ی فۆرماڵ ناگه ڵ زمانی تاقانه گه رێمێک له هه  په کی دیارییکراو یان زمانی چه تییهکۆمۆین

ی گرووپی  وه بیرکردنه  زۆر به  لینگویستیکییه  رده م ده ئه(.  ( Widdowson 1973  تێکچووه
ڵکو  به،  لێکتیان لێتێکچووه ر زمان و دایه ک هه وان نه ئه.  دیاره  وه کانه رده دووستانده

و  ت و ئه شیره م عه ک و زمانی ئه الیه نکشنی زمانی فۆرماڵی نووسین له رک و فه کانی ئه جیاوازییه له
زمانیی  کزمانیی و فره ی یه له سه ر مه سه هاوکات له.  ن ناگه  وه کی تره الیه له  باب و فیسار ناوچه ره به
یی، زمانناس  رامۆشکردنی فره فه  به" نووسێت ده  یه مشێوه ویدۆوسن بۆچوونی به( یی زاراوه  ک فره نه) 
  وه کانی خۆیه وانییه زمانه  ی ئینستیتیوت و سیفاته رێگه له  ستنیشان بکات که توانێ زمانێک ده ده
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ستنیشانی زمانێکی  ، زمانناس ناتوانێ ده ئاراوه  زمانیی بێته اڵم کاتێ باسیی فره ، به مهاتووه رهه به
 (. ( Widdowson 1973, p27  "روون بکات

ر زمان  سه له  وه گۆری جیاوازه زۆر کاته  تی، له ر زمان نووسیویه سه پانوپۆڕیی له  به بۆوردیو
، یاخود  وه دیدی زمانه  له  رکردووه سه کاری له  ی که یدانانه و مه رباڵوترین ئه ، به بووه ی هه وه شیکردنه

ناو کۆنسێپتی سۆسیۆلۆژیی و   نکشنی زمان له ک و فهر ئه  له  گۆریی و رشتانه و کاته زۆرترین ئه
) نیی  مه چاپه -تی زمان، چاودێرییکردنی  رعییه رددایز، شه هابیتۆس، ستانده  وانه کانیدا ، له سنووره

print )ر زمانێکدا  هه رچاوڕۆشنیی له ستیی و به کده یه. کات ستنیشان ده ده اڵتی سیمبۆڵیی سه و ده
زمانێکی  ستایڵی وری ده کگرتوویی جڤاك له کزمانیی و یه بۆ یه  سێکی مێژووییهنجامی پرۆسێ رئه به
(.  Bourdieu 1991)رددایزی زمان  گوترێ ستانده یش پێی ده دوورو درێژه  هێسم پرۆس کگرتوو، ئه یه

انێکی ، هیچ گوم کردووه  ردی شرۆڤه رکی زمانی ستانده روون، رۆڵ و ئه  نده وه کی ئه یه ڕاده به بۆوردیو
ئاشکرا داوای  به  بۆ نموونه. ڵێنجێنێ وتی لێهه نگاندنی چه ڵسه ر هه خوێنه  که  وه ته هێشتووه نه
تر  رد تۆکمه ریشدا زمانی ستانده رامبه به کات و له کان ده رده ناستانده  لێکته نارخستنی دایه رکه به
کانی  تیۆرییه  که  ندێ پسپۆر  کردووه هه ر زمان وای له سه له بۆوردیوی  م بۆچوونانه ئه.  وه بینێته ده

 Eckert and )   وه نه ی لێک بدهیکیزای سۆسیۆلینگویست زۆر شاره کی لێزانییهلێهاتوویی و   به بۆوردیو
Rickford 2001and Sliverstein 1998.) 

م  یی ئهی سیاسیی و ئایدیۆلۆژ گرینگی زمانی کوردیی و کێشه خت له زۆرتر جه  م نووسینه ئههەر بۆیە 
کانی  رده ستانده  ی زمانه کانی زۆربه ودیو سنووره له  چونکه  ،. وه کاته ی زمان ده ردبوونه ستانده
، تانوپۆی ئابوورییی، رۆڵی  کپارچه کی یه اڵت ،کارگێڕییه سه کانی ده ندییه پێوه جێنداو  ئه  ، وه جیهانه

  مجۆره به  (. Herzfeld 1996 )کوتن لوپۆ ده و په  وه کێنه شه ت ده وڵه ت و ده ، فۆرمی حکومه رده روه په
کی  یه واره تێک و قه رێمێکی جێوگرافیی یان حکومه کگرتووی هه رددایزی زمانی یه ی ستاندهێسپرۆس

وانییدا و  نگی زمانه رهه ندین فه پاڵ چه هادا، له زاران تێکستی قورس و پربه پاڵ هه سیاسیی، له
پاندنی زمانی  سه  له  یه ی هه وه ره کالکه رۆڵێکی یه  رده روه و په ی خوێندن تییش پرۆسه تایبه به

اڵتی  سه پێداویستیی ده  له  وه ڵ پێکه کانی تاک و کۆمه پێداویستییه  ک که یه شێوه  رددا به ستانده
 (.  Hanks 2005 ) وه بینێته دا ده یه واره و قه سیاسیی و سیمبۆڵیزمی ئه

و  ،  ئه چوواندوه( کۆدرۆنان) کۆدیفاید   ردبوونی زمانی به ستانده تی بابه Wardhaughوۆردهۆوگ 
ک داڕشتن، رێزمان و  کانی وه جیاوازه  ئاسته  کان له وانییه زمانه  کردنه شه گه  که  بۆچوونی وایه

  ی گرینگه وه ئه  (. Wardhaugh 2006)ن  که ده ترگوڕ ردایز به گیانی ستانده  کاندا هبیی ده ئه  هتێکست
ی  ی بناغه شله  م پشتێنه کێ ئه . کات دیفاکتۆی ده  کات و به وت ده جێکه  م بڕیاری کۆدیفایده کێ ئه

 ر  سه  خت له جه  دا گرینگه لێره.   وه کاته ی کورد توند ده وه ته ، بنیاتنانی نهتی کوردستانیی وڵه ده
کوردستانی عێراق و   زایی له شارهمێک  که  ی هو ئه.    وه رێتهوتبوون بک دوالیزمی جێکهجێندا و  ئه

ڵ  گه ت له نانه رێم و ته کانی هه ئاست ناوچه  کارگێڕی سیاسیی و رۆڵی زمانی کوردیی له



www.dengekan.com Page 32 
 

م  ئه  رده ستانده  و زمانه زانێ ئه بێت، ده هه داکان سیاسیی و کولتوورییه  ڵکێشانه ندییگرتن و تێکهه پێوه
ڵیی  تێکه به ، ڕاسته ی  کرمانجیی ناوه کی تر زاراوه واتایه به.  ی پێ نووسراوه م نووسینه ئه  که  یه زمانه

و   وه وێ ساغیبکاته ی سیاسیی ده نیا ئیراده و ته م تا زۆر کۆدیفاید بووه دا کهکرمانجیی خواروو  ڵ گه له
کوردستانی   تبوونی کورد له وڵه ده مکی به ی چه بوونی کورد و بناغه وه ته نه پشتێنی به بیکات به

 .دابڕێژێ  وه ێراقهع
 

ڕ زمانی  مه له بۆوردیوی  که مکی کارگێڕییه جێندای کارگوزاریی وچه رددایز و ئه مانیفێستۆی ستانده
گرێ و  ڕێز راده رزو به کان به تێرمه  ی زمانێکی پاراو و کارا، زمانێک که ر بنچینه سه کگرتوو له یه
نگڵی  ژێر هه  خاته کانی تر ده لێکته دایه  واڵه وردهواوی  ترۆپکی خۆی و ته  گاته تییدا ده گه ڵه که له

 Bourdieu" )کات ده  وێنه  euphemismمیزم  یوفه  به  رددایزی زمانه ستانده"م  ئه بۆوردیو.  وه خۆیه
1991, pp 137-148). و  زمان ئه(  وه جوانکارییه ق به ی ره ربڕینی قسه ده) میزمی  یوفه  و پێیوایه ئه

او و  بازاڕیی و الکۆاڵنان زمانی دابڕ  وێری به ڵک نه وێ خه و له چیتر لێره  کات، که ژ دهنگڕێ ره  شه که
کانیان  خوزایارن زاراوه  که  یه سدا هه ندێ که ناو هه ی له لۆکاڵیزمه  و رۆحه ئه  وه دڵنیاییشه به. بنووسن

ن،  الدا بخه تان بهرێمی کوردس ردی هه رمیی و ستانده رد و زمانی فه ئاستێکی ستانده  بگاته
ردایزی زمانی کوردیی له  دیستانده  یکەمپەیینله   ش رێگه  م پێیه به.  وه کاته واویی کاڵ ده ته به

کرێ و  تیی ده رایه رابه  وه کانه رده ن گرووپی جووتستانده الیه له  گیردرێ، که کوردستانی عێراقدا ده
  یی که فیی و حیزبیی و ناوچه اڵتێکی تایه سه ناو  دهکی  هاندانی لۆبییه به  دیاره.   رم راگیراوه گه
 .   یه ناوی پارتیی دیموکراتی کوردستانی عێراقدا قورساییان هه له

 : زمانی کوردییدا  گرفتی لینگویستیکیی له

کرێ  ده  ن، که ی تر هه بنزاراوه  ندین ورده زمانی کوردییدا، چه (لێکتیی دوو دایه)  ناو دایگڵۆسیای  له
ی ماتیسۆف  وه ک ئه یاخود وه. ناوببرێن microglossiaمایکرۆگڵۆسیا   تێرمی لینگویستیکیی به  به

Matisoff  نیکرۆگڵۆسیا  به  کانی زمانی خمێردا کردنی بنزاراوه ڕ شرۆڤه مه لهnecroglossia    ناویان
( هێنرێن  کار ده تر بهم ی که و زارانه ئه) ی  هانموو نیکرۆگڵۆسیای و هه ئه. ( Matisoff 1991)بات ده

بۆ زمانی  بێ نه  ئاماده ێلێکت و هیچ دایه وه پێشه  هۆنبڕ  م شێوازه رگیز ناکرێ به زمانی کوردیی هه
ی  وه كێشی ساغکردنه م کێشمه رگیری ئه ده  ر زمانی کوردیی نییه هه  وه ئه  . وه رۆڵێک بهێڵێته کوردیی
  کانی باکووره ، جیاوازیی نێوان زمانی خمێره نزیکانه  و نموونه کێ له یه. بووبێ  ردبوونه ستانده

وتی لینگویستیکیی زمانی  ر ره سه واویی به ته به  م جیاوازییانه ئه. مبۆدیادا کانی که ڵ خمێره گه له
. مبۆدیاو تایالنددا روویدا نێوان واڵتی که  له  م جیاوازییانه هاوکات ئه.  خمێردا کارگوزاربوو

رخان، ئایدێنێتیتیی کولتووریی و  رچه وه Thaiالی زمانی تاییدا  زیاتر بهکانی باکوور  خمێره
 .رگرت وانیان وه نیی ئه وا زمانه
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  یه جیاوازیی هه ،واویی ته کانی باکوور به زمانی خمێره  نووکه هه  زۆرن که  نده وه ئه   م جیاوازییانه ئه 
  وه ڕووی کولتووره ی له وه ڕای ئه ره سه. ( Smalley 1994)مبۆدیادا  کانی که ڵ زمانی خمێره گه له

.   وتووه رکه کانیان ده واو جیاوازییه ته  وه رووی لینگویستیکییه اڵم له ، به یه کی زۆریان هه شییه هاوبه
زۆر   پێیوایه  Keyesو   وه ته وتان نزیک بووه ترسی فه مه کانی باکوور له زمانی خمێرییه  نووکه هه

م  ئه.  یه داهاتووی زمانی کوردیی هه  مان ترس له هه  .( Keyes 1967)وتێ  فه هواویی د ته نابات به
ی  که سپی زاراوه س ئه رکه بکێشێت و هه  درێژه  ییه ند فلیقانه ی زمانی کوردیی یان چه ییه دووفلیقانه

ی جیاواز ندین زمان واو جیاواز یان چه داهاتوودا دوو زمانی ته له  خۆی تاوبدات، گومانی تێدا نییه
  ندێ له ی بچووکی زمانی کوردیی یاخود هه ندێ زاراوه هه   نده رچه هه. بن دروست ده

  ت به باره سه.  وه بنه وتان ده کجاریی دووچاری فه یه نیکرۆگڵۆسیاکانی زمانی کوردیی به
،  وه ونه که دوور ده کتر یه له  نده وه ئه  وه بییه ده باری کولتووریی و رۆشنبیریی و ئه ردیی، له جووتستانده

  ی ئاماژه زۆربه. ی تر ببن که فێری زمانه  نامێنێ که  وه پێوستیان به  و دوو زمانه رانی ئه ئاخێوه  که
نی  ئێسنیکی کورد خاوه  ن، که که ده  وه بۆ ئه  کانیش ئاماژه رییه گه فیی و ناوچه ئایدیۆلۆژیستیی و تایه

ڵێن کورد  کانیش ده رده گرووپی دووستانده.  ن که کرمانجیی ده زمانی کوردیی و زمانی  ،که  دوو زمانه
 .  یه ردی هه دوو زمانی ستانده

  ر له ایزبوونی زمان ههدرد بێ، ستانده نووسین نه( ش هاوبه) ی زمانێکی کۆمۆنی و کاته تا ئه" 
ی  که نووسینه ک زمانی کورد نه   (. Tandefelt and . Finnäs, 2007 " ) وه مێنێته سییدا ده فانته

ردی کوردیی  ر زمانی ستانده سه کردن له قسه  وه لێره.  یشی کۆمۆن نییه که ڵکو سکریپته ، به کۆمۆن نییه
هیچی لێ   والوه به و خەیاڵی ئایدیۆلۆژیی  ون و وڕێنه خه  کانی کوردستاندا له ئاست گشت پارچه له
کان  سنووری ناوچه  ، زمانێکه ی پێیوایه ڵ هاڵیدهمایک  که  یه و زمانه رد، ئه زمانی ستانده. وز نابێ سه

زمانی   بێته گرێ و ده کانی تردا ده ر زاراوه سه ست به بێ، ده ده" نیشتمانیی" زمانی   ڕێنێ و به په تێده
 (. Halliday 2003)کان جیاوازه  لێکته رانی دایه می ئاخێوه دووه

بێ زمانی کوردیی  نه  رێکی بچووک ئاماده ڤه هکی  کوردستانی عێراق، یان د یه ڵکی ناوچه کاتێ خه 
چۆن   رجه لومه و هه زمانی کوردیی  الشیرینتر بێ، ئیتر ئه  ی خۆی له که زمانی خۆی بزانێ و زاراوه  به
ڵکو  مساردیی بکات، به ر غه ک هه ی زمان نه وه اڵتی سیاسیی ، بۆ ساغکردنه سه ر ده گه خسێ ئه ڕه ده

و دارایی  ئاشکراش پاره نهێنیی و به زمانی کوردیی بێت و به   ی ییه وازه رته م په نگریی ئه خۆی الیه
ردی نووسین  بوونی زمانی ستانده فۆرمۆڵه  تا رێگریی له  وه کانه رده ت گرووپی دووستانده خزمه  بخاته

بێت چۆن   م پێودانگانه ئاخر به. ن رێمی کوردستانی عێراق بکه ڵکی هه و زمانی کۆمۆنی خه
کوردستانی   لهی کورد  وه ته کانی نه وان تاکهنێ یشنی سیاسیی و کولتووریی و نیشتمانیی له تیگرهئین

کی  الیه ک و بادینان له الیه رکوک و سلێمانیی له ولێرو که نێوان هه بێت؟ چۆن له دروست ده داعێراق
 بێت؟ دروست ده  وه تره
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ردی  لێکت رۆبنرێ، زمانی ستانده ک دایه ی یه ر بناغه سه بێ له ر ده ردبوونی زمان هه ستانده
. لێکت بوو ک دایه ی یه ر بناغه سه ندا له نده کانی له ناوچه مینجار پێیگرت، له که بۆ یه  ئینگلیزیی که

زمانی   دروستبوو که  وه مایه م بنه ر ئه سه ی ئینگلیزیش له وه ته مکی نه هاوکات خودی دروستبوونی چه
لێکتی کێنتیی  اڵتی مێرسیا و دایه باشووری رۆژهه)   وه نییه نده زمانی له  ردی ئینگلیزیی له ستانده

Kentish  )ی گرت رچاوه سه(Halliday 2003  .)رجی زمانی  لومه هه   کوردستانی عێراقدا و له له
بۆ   وه پێشه  ته کی سیاسیی و کولتووریی و زمانیی هاتووه لێکی مێژوویی و دیفاکتۆیه کوردییدا، هه

  م زمانه ئه. درێ فیڕۆ نه  و به  وه بقۆسترێته  ی  زمانی دیفاکتۆی کوردیی، پێویستهددایزر دهستان
م  لێکت ئااڵی ئه ک دایه بێ یه ده. ی گراماتیکیی دابڕێژرێت ک بناغه ر یه سه بێ له ده  رده ستانده
 . ن هێزی بکه موویان به هه بهبن و   ڵگری ئااڵکه ر و هه تییده وانی تر یارمه ڵگرێ و ئه هه  ایزهدرد ستانده

زمانی    و پێیانوایه وه هێننه کی زۆر نالۆژیکیی ده کادیمیست، بیانوویه ئه  بڕوانامه سی به ندێ که هه
  مه ئه.  و واڵتانه کانی ئه وه ته ی نه وه ستنه ی به ڵقه ئه  ته بووه و نه  یه ندین واڵتدا هه چه  ئینگلیزیی له

بێ ،  خۆی هه ربه ندین واڵتی سه با کوردیش چه.  یه عریفه مه  کی پڕ له یه وه هدۆزین  نه  داهێنانه نه
گۆریی  دا کاته رجه لومه م هه بێ، له ردی هه ک زمانی ستانده ک زمانی کۆمۆن و یه یه  هاوکاتیش

ر  هگ رێمی کوردستانی عێراق ئه هه  بۆ نموونه.  گۆریی ناسیۆنالیزم  گرینگتره کاته  نیشتمانییبوون له
  و مافه تی سیاسیی و  کولتووریی پارێزراوه رامه عێراقدا ژیانی مرۆیی و که ست بکات له ی هه که ڵكه خه

ردی  شی ستانده کرێ، هاوکاتیش زمانێکی هاوبه کانی دابین ده ئێسنیکیی و کولتووریی و سیاسییه
  وه نیا بکاته ته ردستان بهرێمی کو خۆیی هه ربه سه  ، بیر له یه کانی تردا هه ڵ کوردی پارچه گه له

ی  کهه و نه!  وره ی پانکوردیزم و کوردستانی گه فسانه ؟ یان دوای ئه تره باشترو گونجاوتر و ژیرانه
 ! وێ بکه(  مالیزم خوشکی عروبه و که سته ده)  تیی دۆکترینی کوردایه 

  له  وه لێکۆڵینه  که  یه هه ندی هه ره  های فره دا گرینگیی و به وه نسرۆپۆڵۆجیای زمانی کوردیی له ئه
  -ی کولتووریی  رچاوه سه) ک  کات و خودی زمان وه یر ده سه  وه کی کولتوورییه نیگایه گۆشه  زمان له

Cultural Resource   )که وایکردووه  نسرۆپۆڵۆجیای زمانه ی ئه م گرینگییه ر ئه هه.  وه خوێنێته ده ،  
خودی ئێسنۆلۆجییش   چونکه. بڵێنن ینگویستیکیی بیقهنسرۆپۆلۆجیای ل ئه  کان به لینگویسته

Ethnology ر  سه دیی له ڵه مبه ناڕۆشنیی و که  . قی گرتووه نسرۆپۆڵۆجیای سۆسیۆکولتووریی ده ئه  به
رکی  ئه  که  زۆره  نده وه ناو جڤاکی کوردییدا ئه   کان له زانستیی و کولتوورییه  مکه چه

 .کرێن ده  وت و چێڵیی شرۆڤه تیی و چه قه سه  کانیش به تێرمۆنۆڵۆجییه

پێکهێنانی نرخی   له  ی که و میکانیزمه ر  ئه سه به  اڵتێکه سه وانیی ده ی زمانه رمایه سه  پێیوایه بۆوردیو
وانیی  ی زمانه رمایه سه  کوردستانی عێراقدا که  له(.  Bourdieu 1994) گێڕێت زماندا رۆڵ ده

،  ی سیاسییدا کێشاوه بیات و کولتوور و رۆشنبیریی و کایه ده ر ئه سه واوی خۆی به مۆنیی ته هێجه
یی  فیی و ناوچه اڵتی سیاسیی و حیزبێکی تایه سه ن ده الیه ی بۆ دانانرێ له و نرخه چیی هێشتا ئه که



www.dengekan.com Page 35 
 

ێرو ول کانی هه ناوچه  له  که  یه وه ش ئه وانییه زمانه  رمایه م سه کیی ئه ره تاوانی سه.   وه ک پارتییه وه
اڵی حیزبی  رو قه ی مسۆگه ناوچه  به  ی بادینان که ناوچه  و له سته رکوکدا بااڵده سلێمانیی و که

 .  ی نییه ستییه و بااڵده ئه  رێم ناسراوه رۆکی هه سه

تیی  یارمه پارتیی دیموکراتی کوردستان به   وه ه0991ی ئابی 30  له  ولێردا که شاری  هه  ت له نانه ته
ی یمۆن ریدا و هێجه سه به  داگیری کردو زاڵه دام حوسێن و بڕیاری سه عس بهسوپای وخۆی  راسته

بیاتی  ده شێوازی داڕشتنی نووسین و ئه  ریکه ، خه نووساندووه  ئایدیۆلۆژیی و کولتووریی خۆی پێوه
وردستان کانی تری ک ستی ناوچه بیاتی بااڵده ده ئه  چێ و له رده ی لێ ده ولێکه تێکه  کوردیی جۆرێک له

ک  روه هه  وه کی تری کولتوورییه یه گۆشه  له.   وه وێته که رمیان و سلێمانیی دوور ده رکوک و گه ک که وه
وخۆی لێهاتوویی زمان  کی راسته کان مانیفێستۆیه وانیی و کولتوورییه زمانه  چۆن ریکۆردی ئاماره

  و لێهاتووییه رمیی زمان ئه ویی و بازاڕگهلێهاتو  ڵ له نجامی تێکه ره ڵێ داتا و به ڵکو کۆمه به ، نییه
سۆسیۆلینگویستیی   به  وه یهبۆوردیوی  ڕوانگه ش له مه ئه(.  ibid) دایز ببێ در ستانده  دات که زمان ده به
 . وه خوێنرێته ده  کان کولتوورییه  رجه لومه هه

مکی  ودای فیکریی و چه ری کورد مه ندێ نووسه ، هه وه ندی کولتوورییه هه ره  گوترێ له کاتێک ده
پوور و  له ری کورد که ندێ نووسه ش هه نووکه تا هه.  وه نه ده کی نادروست لێکده یه شێوه کولتووریی به

  وه که ئینگلیزییه  ر له ڵچه و که وه که التینیی و فڕانسییه کاتێکدا کولتوور له له.  وه نه کولتوور لێک ناکه
رکێکی  و ئه  پوور شتێکی تره له اڵم که به.  وه نێته ته تی رۆشنبیریی دهاڵ سه رک و ده واوی تانوپۆی ئه ته

بێ  دا بێت، ده ساکاره  م ئاسته ر و رۆشنبیری کورد له ندێ نووسه یشتنی هه ر تێگه گه جا ئه.  یه تری هه
ی  ئه ؟ ئاراوه  ، ئارگیومێنت بهێننهندی زمان هه ر ره سه وێ له هانلێبکرێ کاتێ بی انڕوانیی چیی چاوه

  که گەن ده  وه گەن؟ چۆن له واویی تێده ته مانی کوردیی بهردبوونی ز گرینگیی ستانده چۆن له
کات  زی زمانی کوردیی دروست دهرددای رمییناسین و ستانده فه ر بۆ به مپه له  ،یی فه اڵتێکی تایه سه ده
رددایزی زمانی  کار بۆ دیستانده  کهێردراون راسپ کان رده گرووپی دووستانده  که گەن ده  وه له چۆن ؟ 

ندی فیکریی و کولتووریی زمان  هه ر ره سه ی له وانه شێک له به  وایکردووه  شه مه ر ئه ن؟ هه کوردیی بکه
ڵکو سیاسیی و ئایدیۆلۆژیستی حیزبیی و  ، به زماندا نییه  کیان له زاییه ، هیچ شاره هاتوونه  گاڵه به

 . یین ناوچه

م  بڕوای ئه کان، به مرۆییه  ی زانسته زۆربه  له  که یه ڵه تێکه  فراوانه کهرز  تهی ک گۆرییه زمان کاته
وردیی بۆ هیچ  گات، ناتوانێ به دروستیی تێنه نکشنی زمان به رک و فه ئه  سێک له ر که گه ئه  نووسینه

زمانناسیی    یهنیامین وۆرف پێیانوا ئێدوارد ساپیر و به .   رێ ست به کی کولتووریی تر، ده ودایه مه
  به  یه سته ویی وابه پته به  و ربگیردرێ، هێشتا تێرمێکی گشتییه ییش وه کی رێژه یه شێوه ر به گه ئه

کرێ  ده. Sapir – Whorf Hypothesis )  بڕوانه)   وه کانی نێوان زمان و کولتووره توندوتۆڵه  ندییه پێوه
. کولتووریش ناگات  گات، له گرینگیی زمان  نه هاو به  ی له وه کی خۆماڵیی بگوترێ ئه کوردییه به
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هیچ   .بێت قوشلۆق ده یشی شه که گات، ئاستی رۆشنبیرییه کانی زمان نه ودا فراوانه مه  ی له وه ئه
ی زمان داتای جیاواز و کۆنسێپتی  نده وه بیی و کولتووریی ئه ده گۆریی و لقێکی زانستیی و ئه کاته

ش  میشه و هه یه زاران دانه زمان هه  Glossariesکانی  کارییه وشه.  ی نییهودای فراوان نگ و مه ڕه مه هه
  مکه واوی چه ته له  ی نییه وه هیچ زمانناس و لینگویستێکی جیهانیی توانای ئه. دان وه پانوپۆڕبوونه له

ش  مانه کان تێبگات،  هۆکاری ئه جیاوازه(   یه vocabulary   له  ست به مه) رکی زاراوه جیاواز و ئه
زانستی زمان   ی که نسرۆپۆڵۆجییه فیکریی و سۆسیۆکولتووریی و ئه  و قوواڵییه بۆ ئه  وه ڕێته گه ده
 .  خۆی گرتووه له

ڕووی کولتووریی و ئاستی  له  ی مرۆڤه وه ، سیمای ناسینه خۆ ئایدێنتیتیی مرۆڤه زمان خۆبه
ی  وه بۆ ناسینه  هێزه سیمبۆڵێکی زۆر به"  که  یه وه موو شت گرینگتر ئه هه اڵم له به.  وه هۆشیارییه

  کاتێک کورد ئاماده(. Spolsky 1999 , p.181 " ) ئایدێنتیتیی نیشتمانیی و ئایدێنتیتیی ئێسنیکیی
رمییکردنیدا  فه می به غه بگرێ و له ستی پێوه یدا بپارێزێ و ده که زمانه بێ ئایدێنتیتیی خۆی له نه
زمان و ئایدێنتیتیی دوو   له  که ریه هه   چونکه. کات یتیی خۆی دهبوونی ئایدێنت  بێ، گومان له نه
بۆی  س  زۆرکه(.  Norton 1995)ردا دێت  سه پێی کات و شوێن ئاڵوگۆڕیان به مکی داینامیکیین، به چه
زانێ و خۆیشی  ی خۆی نه که ی خۆی، زمانی ئێسنیکه که وه ته زمانی باوباپیرانی، زمانی نه  یه هه
ر ئایدێنتیتیی  اڵم ناتوانێ تاسه مان ئێسنیک بزانێت، به مان باکگراوند و هه ،  هه وه ته همان ن هه به

 .بێ زمان بپارێزێ خۆی به

بکرێ، (  که که په) ی  ی که کانی پی که و کادیره رکرده سه به  توانرێ ئاماژه ده  نزیکترین نموونه 
ش زمانی  نووکه هێنن، تا هه کارده باشیی به به ی خۆیشان که زاراوه  زانن، نه کوردیی ده  یان نه زۆربه

و  نابێ ئه  مه اڵم ئه به. نێن ی کورد داده وه ته نه  خۆیان به  وه ته ک نه چیی وه هێنن، که کار ده تورکیی به
 کان وه ته ی نه وه و جیاکردنه وه ی ناسینه کییه ره سه  و رۆڵه زمان ئه  بدات که  وه سته ده به  پووچه  بیانووه

ر  سه له  کی زۆره یه ماوه کوردستانی تورکیا  له ڕی کورد شه  وه وانه پێچه به.  کانی  نییه و ئێسنیکه
 . وه بینێته زماندا خۆی ده  وخۆ له ش راسته و ئایدێنتییتییه ، ئه بوونی ئایدێنتیتییه

  به  تورکیادا رێگه مانی پارله ، کاتێ له یه گرینگیی هه  یه م نموونه ی ئه وه دا هێنانه ر لێره هه 
یاندا  که زمانه  یان له که ی کوردبوونه له سه زمانی کوردیی بئاخفن، مه  رانی کورد نادرێ به نوێنه

  ئاماژه  مه ی دڵشاد حه وه ک ئه ک وه ، نه یانه که یان زمانه که کی تر ئایدێنتییه واتایه ، به وه بینرێته ده
(.  0229،  مه حه) کات  تاد ده............ش  ریی هاوبه وه یاده رگ و رۆڵی ئایین، جێوگرافیا، جلوبه  به
ڕکێی کوردیی  ڵپه ماو هه بخۆن، سه  و دۆینه رواڵ بپۆشن، ترخێنه ک و شه رانی کورد، کورته ر نوێنه گه ئه

نگیان بۆ دروست ناکرێ،  ن، ئاسته رایی بکه تی دینیی و سۆفیگه ریقه یان لێ ناگیردرێ، ته ن، رێگه بکه
کاتێک سوپای  ، د پێیوایه مه سعود محه ی مه وه ئه.  سیمبۆڵی ئایدێنتیتییه  چونکه  ترسییه اڵم زمان مه هب

ی  و عێراقه له  نووکه هه،  وه کانیان پێچایه میزۆپۆتامیایان داو فارسهالماری  ب و ئیسالم په ره عه
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ت توانیان  بێ حکومه شکرو به بێ له بهکان  اڵم کورده ، به ماوه ی زمانی فارسیی تێدا  نه جاراندا نووزه
قی  کی زه راستییه  مه ئه(.  0994د،  مه محه)بییدا خۆیان رابگرن ره ی زمانی عهیمۆن ر هێجه رامبه به له

یشی داگیرکرا و  که ردا هات، خاکه سه یشی ئاڵوگۆڕی به که ستدا، کولتووره ده ، کورد دینی له تێدایه
  ردا هات، سه ئاڵوگۆڕی به  وه کانه وته ککه ریه به  ناوچه   م تازۆر له یشی که هک رگه جلوبه رکرا، رده ربه ده

ەکانی زمان ئایدێنتیتیی تاک  وتا، چونکه فه نه اڵم رداهات به سه م تازۆر ئاڵوگۆڕی به شی کهی که زمانه
 .یی و نیشتمانییه وه ته نهسیمبۆڵی  و جڤاک 

ک  یه وه ته شخوراو، نه کی به یه وه ته ک نه کورد وه. مێنێل سه زمان بوونی مرۆڤی کورد ده  واته که 
ک  تی، یاخود وه ی بوون و ماک و گیانییه که ، زمانه وتکراوه کانی ژیانی لێ زه تاییه ره سه  ی مافه زۆربه

م  که خراپیی باسی زمانه ی، به وێ ئازارم بده ته ر ده گه ئه  "ڵێ  ده Anzaldúa Gloriaنزالدوا  گلۆریا ئه
خۆمدا   م له که ، زمانه وانییه ی زمانهیی ئایدێنتیتی پێستێکی دووانه ئایدێنتیتیی ئێسنیکیی،.  بکه
. م بکه  وه بوونی خۆمه م، ناتوانم شانازی به که نه  وه مه که زمانه ، تا کاتێ شانازیی به  وه بینمه ده
 " ) ن تیی من ناکه رایه نوێنه  نکهرببڕم، چو لی تر بزانم ناتوانم بوونی خۆمی پێ ده ند زمانگه رچه هه

Anzaldúa 1987 ,p.59  .)ر  گه ئه  چونکه.  لێکت نییه دایه  ستی له به ، مه ستی زمانه به اڵم گلۆریا مه به
ک  یه رێک، ناوچه ڤه کرێ ، با ده نه  لۆکاڵیزه  که له سه مه ،کان رده جێندای گرووپی جووتستانده ک ئه وه
ست و بیری خۆی  هه ربڕیی له ده ، بەزاراوەی عەشیرەتەکە و ناوچەکەیی خۆی که زاراوه توانێ به نه

زمانی  ی خۆی ، یاخود به که وه ته زمانی نه رمیی نیشتمانیی، به زمانێکی فه  ڵکو به بکات، به
 .بکات  ربڕینه و ده ی خۆی ئه که ئێسنیکه

کات  ست پێده ده  وه ساوایی مرۆڤه له  که  هی"یی میشه هه"  که کیی و کۆڵه ره سه  ره وه و ته ئه ئایدێنتیتی،
 زۆرجار ئایدێنتیتی   (.Calvert 2002) بێت مێژوو ده مردیش به ، که  وه مێنێته ڵیدا ده گه و تا مردن له

شنی خۆناسین،  چه ، له کانی مرۆڤه کییه ناوه  ره ری کارێکته ستنیشانکه ده  کرێ که رایز ده کارێکته  وه به
ی سیما  وه ناسینه تیی له ڕه رۆڵێکی بنه ئایدێنتیتی  میشه اڵم هه به  (. ibid)ن هاکا مۆراڵ و به

زۆرێک   نووکه هه  (. Grotevant 1998)یه  کاندا هه ها کولتوورییه کانی بوون و به کییه ره سه
  وه ر رووهزۆ و له  مانێفێست بوونه  وه ئایدێنتیتیی و زمان پێکه  ن، که و رایه ر ئه سه کان له سکۆالره له
کان و  شخوراوه به  ی بۆ ئایدێنتیتیی تاک و ئێسنیکهیت تایبه یه، به شیان هه کی هاوبه یه رنامه به
.  کتر بوونه ی یه رنێتدا، زمان و ئایدێنتیتیی ئاوێته و ئینته گڵۆباڵیزەییشنمی  رده سه تتریش له تایبه به

 (Crystal, 2001; Greenfield & Subrahmanyam, 2003; Herring, 2000; Turkle, 1995.) 

رددایزی زمان، پرۆسێسێکی  جێنداو پرۆسێسی ستانده واو نۆرماڵیشدا، ئه باری ئاسایی و دۆخی ته له
ردیی  ردیی  و جووتستانده ستانده نگریی فره ی الیه وانه ئێستا ئه. بێت م تا زۆر ئایدیۆلۆژیی ده که

بەڤێرژنی  تیی پۆلی پانکوردیزم و  کوردایه و شه ان نییهمێکی ی زمان غه وانه زمانی کوردیین، یاخود ئه
له   که  وه هێننه ده  وه کات، بیانووی ئه پاوتلیان پێ ده ته بە ڤێرژنی کەمالیزم! عروبەو کوردپەروەریی
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   ،نالۆژیکه  م بیانووه ئه! پێنرێ ردی کوردیی بسه کوردستانی عێراقدا، نابێ زمانی ستانده رێمی  هه
  له  هاوکات پڕاوپڕه.   دووره وه وانییه کان و زانستی زمانه وانییه زمانه  رایتێریا و پێوانهموو ک هه له

فراوان و   نده هه ره  وێت له نایه  فیی  که کیی و تایه کی خێڵه ردانیی و مێنتاڵیتییه رگه هل و سه جه
گرین -لیپی. ن نیشتمانیی بگهی ئایدێنتیتیی ئێسنیکیی و  یی و بناغه وه ته تی نه وڵه کانی ده پانوپۆڕه

Lippi-Green بستراکتی  نگرێکی ئه الیه" کات  ده  شرۆڤه  یه مشێوه رد به ئایدیۆلۆژیای زمانی ستانده
  ن ئینستیتیوته الیه گیردرێ له ده ستی پێوه پێنرێ و ده سه ده  که  س و ئایدیاڵه زمانێکی هۆمۆجینییه

  نده رچه ئایدیۆلۆژیای زمانیی هه( .  Lippi-Green 1997, p.31" )  کرێ وه مکۆمتر ده کانه سته بااڵده
  .  یه تیڤیشی هه نی پۆزه ندێجار الیه اڵم هه ، به تیڤیی زۆرتره نی نێگه الیه

  Linguistic Ideologyوانیی  ئایدیۆلۆژیای زمانه

وی ئارگیومێنتیان کان دوو دی فیکریی و کولتوورییه  نده هه مک و ره ی چه زۆربه  که  گومانی تێدانییه
کردنی  کردن و راڤه قسه.  یه تیڤیان هه نی نێگه تیڤ و الیه پۆزه  نی کی تر الیه واتایه به.  یه هه

نجامی جیاواز  رئه کان به سیاسیی و کولتوورییه  نکشنه ک فه مک و چ وه ک چه ئایدیۆلۆژیا، چ وه
و  وه کان لێک جودا بکرێنه نی ئارگیومێنته الیهردوو  دات هه وڵده هه  م نووسینه ئه. دات ده  وه سته ده به

کانیدا  تیڤه تیڤ و نێگه پۆزه  نه ر الیه سه ژیای زمانیی بهلۆئایدیۆ  وه م تێڕوانینه به   .کرێن ڵ نه تێکه
 .کات ش ده دابه

 :وانیی کانی ئایدیۆلۆژیای زمانه تیڤه پۆزه  نه الیه

شێوازێکی سیستیماتیکیی  وانیی به دیۆلۆژیای زمانهوانییدا، ئای نسرۆپۆڵۆجیای زمانه بواری ئه  له
ها سیاسیی و  تیی و به اڵیه ودا مۆراڵیی، کۆمه مه  له ،گرێ ده  وه کانی زمانه نده هه زمان و ره ست به ده
  کێشێ بۆ ئاستێکی بااڵتر له ڵیان ده کان، هه تییش ئایدێنتیتیی جڤاکه تایبه به ،کاندا ودا کولتوورییه مه
دابینکردنی  گوترێ و به پرۆسێسی زمانی ئایدیۆلۆژیی پێ ده  شدا که کی چێکراوی هاوبه هی واره قه

ش و  هاوبه  و زمانه ش ئه م پێودانگانه به. بێت واو ده کانی ته رک و داخوازییه رد ئه زمانی ستانده
) س  ی هۆمۆجینییهڵێک کانی بنیاتنانی کۆمه گشتییه  نده هه ره  ت به خزمه  ئاراوه  دێته  ی که رمییه فه
 sociolinguistic  وه یه که وانییه سۆسیۆزمانه  نده هه ڕه له  مه ئه. کات ده  وه ی زمانه القه ده  له( ست  کده یه
  که  ، پێیانوایه وه درێنه دا لێک ده یه م رشته ی له کییانه ره سه  ره وه و ته ئه.   یه کی تری هه دووراییه 

ختیش  اڵم هاوکات جه به.  وتۆیان نییه کی ئه بینن و جیاوازییه ن رۆڵ دهما موویان هه کان هه زمانه
 languageکی زماندا  ڕه ر خه سه به  یه رد ئیمتیازی هه ک زمانی ستانده یه  که  وه  کرێته ده  وه له

variaty .ی  کانی زمانی کوردیی، وڕێنه رده ستانده ی گرووپی فره و ماڵوێرانییه ک ئه روه ، هه
 . نێن ر بنیات ده سه ۆلۆژیی و لینگویستیکیی لهئایدی
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 :وانیی کانی ئایدیۆلۆژیای زمانه تیڤه نێگه  نه الیه

تیڤی خۆی، گرووپی  نی نێگه الیه  له  ر نییه ده ش به م پرۆسێسه ی پێدرا، ئه ک ئاماژه وه  دیاره
ری  ڤه ده دستانی عێراقداو لهکور یان له م باسه کانی زمانی کوردیی  ئه رده ستانده رد و فره دووستانده

و  ڵیی ئه مه کیی و ته ر زیره سه  کاته کار ده  مه ئه  و پێیانوایه وه ته قکردووه بادینان زیاتر زه
ردی نووسین و  ی زمانی ستانده پاندنه م زمان سه وژمی ئه ر ته بواری خوێندندا به  ی له خوێندکارانه

  میشه اڵم هه ، به وه ناشارنه   م پرسه جیهانییش ئاگایی خۆیان لهی ندێ سکۆالر هه.  وه بنه ده  هرد روه په
جیاوازیی نێوان دوو زمانی جودا   خت له کان جه سکۆالرو زمانناسه  که  وه بکرێته  وه خت له بێ جه ده
 .دا و زمانه ر به لێکتێکی سه نێوان زمانێک و دایه  ک له نه  وه نه که ده

کان و  کسیکییه ر مه سه زۆر زمانی ئینگلیزیی به مێریکادا ، کاتێک به ئهرجی  لومه هه  له  بۆ نموونه 
اڵواردنی  هه له  شێکه به  وه ئه  که  پێنرێ، رایس پێیوایه سه ده  مێریکاوه ئه  چنه ده  کانی که ئیسپانییه

  فره  نگریی له ن، وێڕای الیه ئارگیومێنتیش هه  دژه سەتان اڵم به به( . Rice 2006) زیی  گه ره
اڵم هاوکات  کاندا، به کۆچکردووه  ئاستی جڤاکه کان  له جیاوازه  کارهێنانی زمانه کولتووریی و به

نیا زمانی ئینگلیزیی  نیا و ته ته  که  وه نه که مێریکادا ده ئه  ش له ک زمانی هاوبه ر یه سه خت له جه
اڵم  ، به رمیی نییه مێریکادا فه ئه  لهزمانی ئینگلیزیی   ،یاسا  ، به نووکه تا هه  نده رچه هه .کات ده
کاندا زمانێکی  سگاو ئینستیتیوته ، داموده رده روه ت ،په وڵه بااڵکانی ده  مو ئاسته هه دا و له وه کرده له
 .  رمییه فه

   به  مێکه ڕاست زۆر ده کرمانجیی ناوه  بکات که  وه سێ ناتوانێ نکۆڵی له کوردستانی عێراقدا هیچ که له
  ی زاراوه وه بۆ الواندنه  وه هێننه ی بیانووش ده وانه ئه.  ردو بااڵو پرێستیژی کوردیی بووه ستاندهزمانی 

جێندای سیاسیی و حیزبیی و  اڵم ئایدیۆلۆژیا و ئه زانن، به باش ده  م راستییه کانی تر، ئه کوردییه
ندێکیان  شنن، هه چه مه هه  هئایدیۆلۆژییان  م ماسکه ئه. ڕو کوێری کردوون ندیی ماددیی که وه رژه به

ندێکی تریان،  کانی بنخانی جڤاکی کوردیین، هه تییه اڵیه کۆمه  ندییه وتووترین پێوه ی دواکه ئالووده
ندێ سکۆالری کورد و  گرووپێکیشیان، هه. تیین تیی و خێڵچییه رایی و شارچییه رگه ڤه ی ده ئاوێته

بۆ  بێ و نه خێریان بۆ زمانی کوردیی ده نه  وه اییهدڵنی ن ، که به که نگرییان ده ی الیه وانه ئه
غزای  مه  هۆکارەکانیش ئەوەیە،.  وه بێته زانستی زمانناسییدا لێ ده  اڵشێکیان  له یشیان په که وه ته نه

ڵکو خۆیشیان نازانن  ، به خۆیان شێواندووه ریان له ر سه ک هه ، نه وان ئایدیۆلۆژییه ی ئه وه بیرکردنه
، دوو  وه ته کانی نێوان دوو نه بۆ جیاوازییه ، و مافی زمانیی و مافی مرۆڤ و ئازادییه ئه   ڵێن؟ چیی ده

زمانی کوردیی پێ   ک زمان که کانی یه لێکته ک بۆ دایه بێت، نه ئێسنیک و دوو کولتووری جیاوز ده
موو  و هه هی ن، زۆر کوێرانه که وان کاری پێده ی ئه وانییه و ئایدیۆلۆژیا زمانه ئه. گوترێ ده

 .  کدی کردووه یه ڵ به کانیان تێکه هاوکێشه
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ڵ  گه له  ختتدایه ڕێکی سه شه رد له ، ئایدیۆلۆژیای زمانی ستانده وه گرینه -کانی لیپی ر پێودانگه سه له
ی دوو  کێشراکێشهم را ئه. ک ئێسنیکدا کانی زمانی یه لێکته رتوباڵویی دایه ئایدیۆلۆژیای په
تا   که گرتنه ستپێوه پاندن و ده قورسایی سه  ، که وه نێته ر ده ک سه یه شێوه ک به یه بهئایدیۆلۆژیای دژ

  و ئینستیتیوته زراوه تیی دامه گه ڵه یی و که وت و چوارشانه ڵسوکه ؟ هه وه بێته تیی ده اڵیه ند کۆمه چه
"   کان له سته بااڵده  تیتیوتهیی ئینس شاوه وت و لێوه ڵسوکه هه.   وه کرێنه دا تاقی ده کان لێره کولتوورییه

 ,Lippi-Green 1997)   وه بینێته دا خۆی دهرد ی ستاندهی ئایدیالزمانێک ی " پاندن و مکۆمکردن سه
p.65 . ) 

کان  تییه اڵیه کۆمه  پێی تێورییه  ، زمانیش بهتای پۆستمۆدێرنیزمدا ره سه یزم و مۆدێرن کۆتایی  له
ڵ سروشتی  گه خۆگونجاندن له ، پێویستی به  ر نرخێ بووه هه به  کهردا دێت،  سه یی به ئاڵوگۆڕی ریشه

  پێویستیان به  م خۆگونجاندنانه ئه.  وه کانیدا بێته کولتوورییه  ڵ داواکارییه گه و له  یه مرۆڤ هه
ستنیشان  کانی جڤاکێکی دیاریکراو ده ئایدێنتیتیی مرۆڤه-ی سروشتی خود وه بۆ ئه   ردبوون بووه ستانده

کوردستانی عێراقدا خۆگونجاندنی کولتووریی و   له  نووکه هه  .(Giddens, 1991: 81) ) (.تبکا
یی و  ناوچه  ناو هاوكێشه  کانی جڤاکێک له کوولتوورییه  هیڵ باهۆزی پێداویستی گه رێکردن له

ی  دێنتییهم خود ئای ئه  شدا پێویسته م ئاقاره ، له هگڵۆباڵیزەییشنکی  کاندا پێداویسیتییه جیهانییه
 . وه کجاریی ساغبکرێته یه به  زمانی کوردیی

کی  پۆستمۆدێرنیزمدا، پێویستییه  می مۆدێرنیزم و  چ له رده سه ر زمانێک چ له ردبوونی هه ستانده
ڵی  تی کۆمه رددایزی زمان، خزمه پرۆسێسی ستانده  چونکه.  کولتووریی و سیاسیی و جڤاکیی بووه

   و زمانه ی ئهیب ده پرۆسێسی پالنی زمانیی و ئه ش  ندانه هه و ره کات، له ند ده هه ره  جێندای فره ئه
(.  Kaplan & Baldauf, Jr., 1997) خات رده کانی ده تییه اڵیه کۆمه  و کۆنێتکستهمێژوویی   ئامانجه

ردبوونی  دهکاندا، پرۆسێسی ستان رۆژئاواییه  جڤاکه  له  ، که بڕوایان وایهکان  ریشدا، میڵڕۆیه رامبه به له
کرداری  رچه ر په به  بوونانه رد م پرۆسێسی ستانده و ئه  رگرتووه کی ئایدیۆلۆژییان وه یه وگه کان ره زمانه

 (.Milroy and Milroy 1991 )  وتوونه ی بازاڕیی و نالینگویستیکیی که زۆر قسه

گوتاری ئایدیۆلۆژییان  ڵۆک و دروشمی سیاسیی و ندێ قسه کان، هه رده ش جووتستانده مان شێوه هه به 
  وان جگه ئه ،موو ئارگیومێنتێکی جیاواز بۆ هه.  وه نه ده ر لێی ده ک ریکۆرده وام وه رده ، به کردووه  ئاماده

.  هیچیتریان پێ نییه  وه یڵێنه یڵێن و ده ده  ندین ساڵه چه  جار گوتراو کهسەتانی  ڵێ قسه کۆمه  له
ک  ک وه دوای یه ک له کانیان یه ، کاتێ ئارگیومێنته یان شلکردووه هوی عاتیف جڵه  نده وه ندێکیان ئه هه

ریپۆرتدان  جوێندان و  ڵۆكی بازاڕیی و وقسه و قسه وه نا بۆ قاچکێشانه قێن، په ته ر ئاو ده بڵقی سه
  لهداکۆکیی   ن که بکه  سانه و که ی بایکۆتی ئه وه ، بۆ ئهن به میدیای بینراو و نووسراو دهندێ  الی هه له

 . ن که کوردستانی عێراقدا ده  رددایزی زمانی کوردیی له ستانده
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  رێمی کوردستاندا هاتنه هه رددایزی زمانی کوردیی له ر ستانده سه ی له کردارانه رچه و په ی ئه درێژه  له
اڕشتن خشان و د شیعر و په له  خنه مان میتۆدی ره هه پێخاوسیی ، به خۆ و به کاوه س به ، زۆر که وه پێشه

  و به  یان باش نییه که ئینگلیزییه!  رد نییه ی نووسینی فاڵن و فیسار ستانده وه ی ئه وێزه  ته وتوونه که
ندێک  هه   گرن که ده  وه ی ئه خنه یان ره. ن که رد ده ئیتر چۆن باسی زمانی ستانده ،ئینگلیزیی نانووسن

،  رگێڕانه ر و وه و دۆکته ی ئه بهی زۆر وه وێڕای ئه  وه ، ئه زمانناسییدا نییه  زاییان له شاره  وانه له
ی  خنه ن، رهچاوقاییم  نده وه چیی ئه ، که واو نییه یان ته که ئینگلیزییه  یان و نه که کوردییه نه

و ئیشی  ن تانه  و دێزه خنه ره  ، بۆره  خنانه ره  م جۆره ڕاستیی ئه به. گرن ده  شنه و چه ری له وهه بێگه
. بڵێنن قه ک زماندا ده تێکی گرینگی وه بابه ری خۆیان له سه  که  یه دروشمنووسانه و شاعیرو ئه
و   بۆ بنکۆڵکردنی ئه   نووسرێن که تی زمان ده ر بابه سه ی له و نووسینانه رنجی زۆرێک له سه

زاڕیی و سواو و با  و رسته نا بۆ ئه کرێن، په ردایزی زمانی کوردیی ده ر ستانده سه ی له ئارگیومێنتانه
کانی  سکۆالره  ندێ له ی هه وه یاخود ئه. رد نین کانیان ستانده داڕشتنه  ن گوایه به ده  ڕاداندراوانه به

کی زۆر  یه شێوه نازن، القرتێ به ده  وه یانه که ئینگلیزیی و کوردییه  الوازه  زمانه کان، به رده جووتستانده
ردو نیشتمانیی بۆ کوردستانی عێراق  ک زمانی ستانده ی یهر گرینگی سه له  گرن که ده  وانه له  قرپۆکانه

 .  وه کۆڵنه ده

،  یه خۆباییانه ڵنانێکی زۆر له مزانیی و خۆهه که ردێکی خۆبه ده  مه ، ئه دایه و بڕوایه له  م نووسینه ئه
  یی نهزمانی کورد. ن به نای بۆ ده ی کورد پهستکادیمی وارو ئه ر و شاعیر و خوێنده ندێ نووسه هه که
نسیپێکی  پره  ڵه کۆمه  و نه  دایز بووه در ستانده  وه خۆه ربه وانیی سه ی ئینستیتیوتێکی زمانه ڕێگه له

و (  کان ئیڵیته) کان ڵبژارده هه  مه ڵه قه  ڵێ له رێی کۆمه ڵکو  له به.  یه ردی هه رێزمانی جێگیر و ستانده
  و به  ردایز بووه ستانده  ڕاستییدا نیمچه یاخود له  بووهرددایز  وه ستانده کانه زنه مه  تێکست   ره نووسه

ژمارد  وانیی ئه ی زمانه خنه ی زمان و ره له سه ر مه سه ی خۆیان له وانه زۆر له.  زمانی دیفاکتۆ بووه
  وه وارییه م کۆڵه ، ئیدی به ر زمان نییه سه له مەعریفەیان گرافێکی پڕ ن، توانای داڕشتنی پاره که ده

  شێنن؟ ردبوونی زمانی کوردیی بوه تی ستانده بابه  له  وره پاڵی گه قه  نده وه بینن ئه خۆیان راده چۆن له
  گرینگیی به  گرن که ده  وانه زمانی ئه ی پووچ له خنه ی ره وانه بێ، زۆر له  م پێودانگانه به

م  ی ئه وه ئه  ن، چونکه که ده بازیی و بازرگانیی ئایدیۆلۆژیی ن، هۆقه ده رد ده کی ستانده لینگوافرانکایه
 ,Brink & Lund, 1974)   وانییدا زۆر بێنرخ و پووچه های زمانه به  هێنێ له می ده رهه به  مێنتاڵیتییه

cited in Kristiansen 2001 ) . 

و  ئه  م تیۆریی به ئه  ، که یه نگی خۆی هه قورسایی و سه  وکاته کان ئه وانییه زمانه  های ئارگیومێنته به
ک بۆچوونێکی  ، نه وه و ئارگیومێنت بکوترێته ئه  م ئارگیومێنت به ، ئه وه تیۆریی دابگریدرێته

کۆن و سواو، سواغ ئایدیۆلۆژیی  ی فۆلکلۆریی و  قسه  و به  لۆژیکێکی شاعیرانه  به ،لینگویستیکیی
زمانناس  و  ندێ ئایدیۆلۆژیستی بۆڵی هه ڵنان و خۆڕادان و بۆڵه خۆهه  یاخود به.  وه بدرێته

  کتێبێک که  له  ی جگه کادیمیستانه و ئه ئه.  وه ساغبکرێته و بێ مەعریفە کادیمیستی بێ تێکست ئه
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ناو تێزی  میلیۆن کتێب و به به  که  کان نووسیویانه رییه و بۆ تایتڵی  دۆکته بێگاریان پێکراوه
  له  جگه  مانه ئه. ن بکه  پێوه شانازیی  یه، هیچیتریان نییه بوونیان هه  شنه م چه کادیمیی له ئه

کوردستان،   راوردکردنی به داو سویسراو و به کانه  ردیی له وانی سواویی جووتستانده ی قه وه لێدانه
  بێ بیر له ون، ده که رد ده کاتێ توخنی زمانی ستانده.  ئارگیومێنتێکی نوێ و زیندوویان پێ نییه

ندێ  ناو هه له  کارییه  نده وه ردێکی ئه هل ده جه.  وه نه کان بکه جیاوازه  و قورسایی ئارگیومێنته باره قه
رو  و دۆکته زۆرێک له.  وه ته هیشتووه کردن نه شه کی بۆ گه هیچ ئاسۆیه  رۆشنبیرانی کورددا، که  له

ن،  که ربوونی زمانی کوردیی ده تی ستانده دژایه   ی کورد که ر و شاعیر و ستووننووسانه پرۆفێسه
و تیی و حیزبیی  کی تایبه جێندایه ندییخوازن و ئه وه رژه ، به یه ی سیاسیی و ئایدۆلۆژییان ههیامێک په

 .بێت  وه کادیمیی و بێالنییه دیدێکی سکۆالریی و ئه  ک له ، نه  بۆچوونیاندایه  له ماددیی

     )  یهزمانێکی دایاسیستمی  وه باری کولتووریی و جیۆگرافییه تدا، له ڕه بنه زمانی کوردیی له
diasystem لێکتۆڵۆجی زمانێکه ی ستراکتۆری دایه پێی کێڵگه ، زمانی کوردیی به(ند سیستمیی  چه  

م  ئه.  رگرتووه ردی نووسینی وه ند فۆرمێکی ستانده سروشتیی، چه اڵم به یه، به ی هه گوڕیشه ک ره یه
، هاوکات  یه هه  وه کانییه کییه ره هس  لێکته دووریی و دابڕانی دایه  ندیی به ، پێوه جیاوازانه  فۆرمه

  وه کانی کوردستانه جیاوازه  رێمه کانی هه مێژوویی و کولتووریی و سیاسییه  دابڕانه  ندیی به پێوه
  رده ستانده  فۆرمه  که  وه بینێته دا زۆرتر خۆی ده وه له  م دایاسیستمییه ترسیی ئه دا مه لێره.  یه هه

و  ره کات و به ردبوونی خۆی کامڵ ده و ستانده ر فۆرمه ترازێن و هه ک ده یه له سەرەنجام  کان،  جیاوازه
ندیی  تمه زمانی کوردیی تایبه  توانرێ بگوترێ که هاوکات ده . نێ نگاو ده خۆ هه ربه زمانێکی سه
ترین  وره اڵم گه به.  تێدایه(  pluricentric language)شنیی  چه مه ندیی و هه هه ره مه زمانێکی هه

باری سیاسیی و  فۆرمی نووسیندا، له ستایڵ و له  جۆریی له مه شنیی و هه چه مه ر هه سه ترسیی له مه
کاتێکیش هۆشیاریی  .   یه هه  وه ئایدێنتیتیی نیشتمانییه  ندیی به وخۆ پێوه ، راسته وه سۆسیۆکولتوورییه

و  ئهبێ،  نه  نیشتمانییه  تییهیدێنتیو ئا ی ئه وه ره نگده ئاستێکی کۆلێکتیڤدا ره و ئاگایی تاکی کورد له
 . بێت ش ده کاندا دابه و  شاره فه و تایه  ر هۆز و خێڵ و ناوچه سه به  ئایدێنتیتییه

ئاشکرا  زۆر به  یدابوونه په( ینووسن کان ده هۆرامییه  خۆیان به) کاندا  ورامییه نێو هه نگ  له ندێک ده هه
دا  لێره.  ی کورد، جیاوازه وه ته زی نه گه سڵ و ره نه  و له  خۆیه ربه کی سه یه وه ته ڵێن، هۆرامیی نه ده

کورد جیاوازن؟   له  وه ڕووی ئێسنیکیشه ئایا له.  وه ژێر پرسیاره  وێته که توخم و ئێسنیکی هۆرامییش ده
ڵێ زمانی هۆرامیی  یی ده شاراوه مێک به که  ی که نگانه و ده له  کێکه د پوور یه مه عادل محه

  و له ، ئه(بات سۆرانیی ناوی ده  و به ئه) ڕاست  ڵ کرمانجیی ناوه گه له  یه یی هه کی ریشه زییهجیاوا
، گومان دروست  وه ته باڵویکردووه" نجی و په و ساڵه 02  گۆڤاری هۆرامانی ژماره " له   نووسینێکدا که

کان و  ناوه"مانی هۆرامیی ز  راورد به دا به( ڕاست ناوه یکرمانجی)رێزمانی کوردیی   له  کات که ده
 (. 09، ال0229پوور، ) ناکرێن  ردانه ان گهیبوونومێپێی  نێر کان، به کان و کرداره هراناو
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ڕاست جوداییان  ورامیی و کرمانجیی ناوه گناسییشدا هه بواری ره  له  ڕوات و پێیوایه و زیاتر ده ئه 
" شنی  چه کان له هورامیی هه  دوورن، وشه  وه لێکهزۆر   که  وه هێنێته ده  ڵێ وشه ی کۆمه و نموونه یه هه
 (ibid" ) تاد.....ڕمان هه ڕ، وه هه ماڕای، مووسوو،مووسای  ژ، ره ژه ، تاته ، شه هه ، رگه که،مازی،  تیه مه
پوور، پشت، مریشک، ورچ، باوک، "  ! کات ی دهراورد به  که ڕاسته ناوه  انجییهکرم" هاوتا   یه به مشێوه به
من ناڵێم " ڵێ  ده  وه که الیه  عادل پوور له (. ibid ") تاد...وچک،کار وکه وم، شکاندن، کاسه خه ئه و، که

م  رجه سه  وه کی تریشه الیه له(. ibid " ) ن وه ته ند نه دوو یان چه.....و( خوارو ژوور) هۆرامی و کرمانجی 
 .  ڕ خستووه گه دا به و ئاسته ی له که وه توێژینه

.  وه کالییبکرێته بێ یه ده  وه کورده به  ڵواسینه م گومان و دوودڵیی و خۆهه ، ئه بڕوای وایه  ینهم نووس ئه
کان جیاوازبن  لماندی هۆرامییه کادیمیستێک سه ر ئه کان، یان هه ر هۆرامییه گه ئه  رم نییه هیچ شه

ن و  یی بکه وه ته ۆیی نهخ ربه یان پێباش بوو، داوای سه مه ڵکی هۆرامان ئه ی خه کورد و زۆرینه له
م  ، کورد به قاڵنییه مان میتۆد بۆ بادینانیش دروست و عه هه. نن یه ی هۆرامان رابگه وه ته ئاشکرا نه به

کان،  ر زازاییه گه ئه. هیچ شوێنێک ناگات به  وه یه ولێکه م تێکه ک و به ڵه که م وشکه ، به زۆروبۆرییه
ئازادیی   نێن، پێویسته ده  نگاوه م هه کان ئه کان، بادینانییه ییهکان، ئێزید کییه به کان، شه هۆرامییه

 .نن یه ی خۆیان رابگه وه جیابوونه (ریفراندۆمێکدا  )مێکدا رێنده ریفه ر بکرێ و له به سته واویان بۆ ده ته

می  رده سه  ک، هیچ گرووپێکی ئێسنیکیی پێویست ناکات له یه وه ته سێ، هیچ نه ، هیچ که دنیا گۆڕاوه
ی،  که وه ته ی، نه که که ڵه چه ی، ره که زه گه دا، رهگڵۆباڵیزەییشندێمۆکراسیی و مافی مرۆڤ و ئازادیی و 

کان و  کان و زازاییه ر هۆرامییه گه ئه.  وه و بتوێنێته م و ئه ر خاتری ئه به ی خۆی له که زمانه
یان  وه زووی خۆجیاکردنه ێکی تر ئارهو هۆز ر تیره ڕۆن، یان هه دا ده یه م ئاراسته کان به بادینانییه

  ت نابێ هیچ جۆره نانه ته. نجام بدرێ ریان ئه رامبه ک به پێشێلکارییه  ، نابێ هیچ جۆره یه هه
کوردستانی " دا جارێکی تر ئاواتی  لێره. تیی بکرێن اڵیه نشتێکی سیاسیی و کولتووریی و کۆمه رزه سه
کانی ئێران و عێراق و تورکیاو سووریا و ئارمینیا تێک  سنووره  ی که پانوپۆڕه  و کوردستانه ئه"  وره گه
قاڵنییبوونی  کی  ناعه حه ر مه به  وه وێته که گۆڕێ، ده ڕاست ده اڵتی ناوه ری رۆژهه به رله دات و سه ده

همی  قاڵنییبوونی وه ڵ ناعه گه له(.  تیی کوردایه)  وه ی کورده جاغی عروبه پانکوردیزم و  لۆژیکی  وه
لی  ر گه سه به  ن که که ده  ساتانه و کاره نگڕێژی ئه شاخێن و ره ڵده کدا هه یه دا به وره وردستانی گهک

 .هێنرێن کورددا ده

بێت  ناودار ده  بێت و نه ده  وره گه  ی جیۆگرافیی نه کاکیی ناوچه به-و و کاکیی زۆروبۆریی ژماره کورد به
 42بۆ  32  نووکه ی هه ژماره ی به وه جیاتی ئه ر کورد له گه ئه. ر سه  چێته شکۆی سیاسییشی پێ ده  و نه

نیشتمانیی و   دیهێنانی ئامانجه به  له  ست بووایه کده اڵم یه ، به میلیۆن بووایه 05بۆ  02میلیۆن بێت، 
ی تی ی کوردایه وانه ئه  میشه هه  وه داخه به  دیاره. کانیدا زۆر باشترو گونجاوتر بوو سیاسیی وکولتوورییه

ی کورد بۆ  قینه ی راسته هێنن، ژماره کارده به" کوردستانییان"تی  قه ی سه ن،  وشه که و پانکوردیزم ده
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  ییه وه ته ئێسنیکیی و نه  و گرووپه ر ئه گه ئه  م باسه بڕوای ئه به. تێنن ڕه ده  وه نجا میلیۆنه روو په سه
یان  ڵبژاردنی ئازادانه ئازاد بن و مافی هه  ، پێویسته وه کورد جیاببنه وێ له یانه ی ده جۆراوجۆرانه

نیا  کوردزانین ته ڕی خۆبه وسا شه ئه.  وه بێته کۆڵ کوردان ده کی زۆر له رییه سه رده ش ده مه به. بێ هه
 . بێت ی ده ی تردا درێژه الکه روو له ک و کرمانجیی سه الیه ڕاست و خواروو له نێو کرمانجیی ناوه له

ر  گه ئه  یه هه  وه بڕوای قووڵی به  م نووسینه ئه.  ی زمانه وه ڕی ساغکردنه ، شه ڕه م شه ست له به مه
کی  داهاتوویه ، یان له وه کرێته ردی کوردیی ساغنه ی  کوردستانی عێراقدا زمانی ستانده نووکه هه له

دوو  م ئه.  وه کرێته رێمی کوردستان ساغنه کگرتووی کوردیی بۆ هه ش و یه نزیکدا زمانی  هاوبه
موو  هه. خۆ ببن ربه دوو زمانی سه  نێین به نگاو ده هه  وه و ئه ره به رێمی کوردستاندا هه  له ش یه زاراوه

زمانی  سەرەنجام    نێن، که نگاو ده دا هه م ئاقاره کانیش زیاتر به سیاسیی و کولتوورییه  وڵه هه
. بێت اواز و دوو کولتووری جیاواز دروست دهی جی وه ته دوو نه  وه دڵنیاییشه بێت و به ش ده کوردیی دابه

کان  رده ی جووتستانده یه وه م دوو زاراه ئه  که  ویسته نه ڵگه شتێکێ به  .بن ر سیان و چواریش نه گه ئه
و   کدی نییه تێکستی یه ردووال ئاگایان له ی هه زۆرینه  لێک دابڕاون که  نده وه ئه   گرتووه  وه میانه ده به
تر  وره یان گه که قڵه شه  وه باری کولتوورییشه له ،کتریی تێکستی یه بێئاگایی له  ریکه خهواویی  ته به

 .بکات

ن،  که ردیی زمانی کوردیی ده ستانده  ردیی و یاخود فره ند ستانده ی داوای چه وانه ، ئه دایه وه یر له سه
نی زمانی خۆی بێ و پێی  ک خاوه یه فه و تایه و هۆزو ناوچه ر تیره هه  ن که که ده  وه ی داوای ئه وانه ئه

. ن که رستییش ده په وه ته ی نه کی کوێرانه تییه یان کوردایه بنووسن و پێی بخوێنن، زۆربه
م  ڕاستییدا ئه له.  وه ته ییدا خوساوه وه ته رستیی نه زپه گه یی و ره وه ته شۆڤینیزمی نه  ک له تییه کوردایه
قاڵنییبوونی  ڵکو ناعه ر رای گشتییدا، به مبه هه له  کارییه واشه ک چه ن نهوا ی ئه یه ساخته  تییه کوردایه

تێکی کولتووریی گرینگی  ئاست بابه وارن له ند کۆڵه چه  نێ که یه گه ش ده م ئایدیۆلۆژیا پانکوردیزمه ئه
تی  قڵیه ر و عهکردا  ن، له که ی بۆ ده شه وان بانگه ی ئه یه وره گه  همی کوردستانه و وه ئه. ک زماندا وه

  فه و تایه ر حیزب و ناوچه سه به  یه همیه وه  وره گه  و کوردستانه مان ئه خشانکردنی هه سیاسییاندا ، ته
 .کاندا جیاوازه  لێکته و  دایه ماڵه و بنه

  یی بێ، نه یی و نموونه فسانه کرێ زمانێکی ئه ده نه  بڕوای پێیه  م نووسینه ی ئه کوردییه  و زمانه ئه
  ڵکو زمانێکه به. بێ( یی   وه ته ستکردی نێونه زمانێکی ده -Esperanto)  شکرێ زمانێکی ئێسپێرانتۆ  هد

دیی و کارگێڕیی ر جڤاکی کوردیی و تاکی کور سه کی کولتووریی و سیاسیی زۆر کارای به ییه ئاماده
رێمی  تی هه کومهستی ح ده ی به و کارگێڕییه کوردستانی عێراقدا و له  له.   یه کوردییدا  هه

بی کوردیی و  ده ، زمانی ئه رێمه رمیی هه یاندراویی زمانی فه گه ڕانه به  م زمانه ئه  ، یه وه کوردستانه
ر پرێستێژبوونی  سه ناکرێ سازش له.  رێمه سروشتیی زمانی دیفاکتۆی هه و به  رێمه زمانی بااڵی هه

کی  یه ماڵه ک، یاخود بنه یه ند ناوچه لێک یان چه تگه شیره ی عه وه بیانووی دڵدانه  بکرێ به  م زمانه ئه
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ک زمانی  ر رێگریی بۆ یه کان بدات و تاسه رده و ئیمتیازات هانی گرووپی دووستانده پاره سیاسیی به
کانی رۆنانی  کییه ره سه  هسیمبۆڵ کێ  له ناکرێ یه. ن بکه رمیی دروست نیشتمانیی و فه

  وه فییه کی تایه یه رکرده ند سه سی چه وه واو هه هه  انی عێراقدا بهکوردست بوونی کورد له وه ته نه به
و  سکۆالری ئایدیۆلۆژیست ندێ ، یاخود هه وه رییه گه یاخود حیزبێکی ئایدیۆلۆژیی و ناوچه

 (.ناسێنن زمانناس ده خۆیان به  که)  وه سترێته ببه  وه ستالینیستییه

ر  سه  خاته وردیی قامک ده ، زۆر به" Imagined Communities" یدا که ناوبانگه به کتێبه   رسن له نده ئه
  نیشتمانییه  چێکردنی جڤاکه  ری گرینگن له کارێکته  ی که کییانه ره ستیار و سه هه  و توخمه ئه

  ل و جڤاکانه و گه ماڵیی ئهیداکردنی زمانێکی خۆ پهق  ونه ره  ش به رانه م کارێکته هکاندا، ئ مۆدێرنه
م  ئه (. Anderson 1991)الحی چاپکردن به کی زه یه رمایه زمانێکی نیشتمانیی و سه  ببێته  که بن ده
  نووسراون که  رده ستانده  م زمانه تی به یه ی کورد هه زاران کتێبه و هه ، ئهی چاپ یه وره گه  رمایه سه

ردی  حی زمانی ستاندهرۆ  رێمی کوردستانی عێراقدا به هه  له کرێ، ده  وه نووسین و داوای ئه دهپێی 
 . کوردیی دابنرێ

رێکی سیاسیی و  ک فیگه وخۆ گرامشی وه بکرێ، راسته" ییمۆن هێجه"ر کاتێ باسی کۆنسێپتی  هه
کی فاشیزمی ئیتاڵیی و  کی چینی کرێکار و زیندانییه یه رکرده ک سه و وه ئه. وێ که رده لینگویستیکیی ده

و  دایزی ئهدر زمانی سیاسیی ئیتاڵیی و ستانده زی به حه  وه رمییه دڵگه  تیۆریستێکی کولتووریی زۆر به
تربوونی  رچی تۆکمه هه بوو له ی هه وره گرامشی رۆڵێکی گهبڕوای ئایڤس،  به(.   Ives 2006) بووه  زمانه

. ن رد بده زمانی ستانده  خ به بایه  ر زۆر مارکسیستی دنیاش کرد که سه زمانی ئیتاڵیی و کاری له
شکراو  کوردستانی دابه  راوردی به کانی ئیتاڵیا بکرێ و به پارچه دابڕاو و پارچه  یری دوورگه ر سه گه ئه
کی  یه ئیتاڵیادا ئیراده ر له گه توانرێ بگوترێ ئه تیی بکرێ، ده تایبه گشتیی و کوردستانی عێراق به به

فیی  کۆی حیزبێکی تایهڵێ سکۆالری پاش ر کۆمه گه ، ئه بووایه نه کادیمیی و سیاسیی نیشتمانیی و ئه
بوون  تی جیاواز دهلێک یان دایه ڵکو ده رد دروست نابوو، به رگیز زمانی ستانده رگیزاو هه ،  هه بووایه هه
ر  هه  بگره.  وه گرته ی ئیتاڵیایان ده نووکه ردی هه ک زمانی ستانده ی یه جێگه زمانی جودا، به

 . بوو خۆی ده ربه ک زمانێکی سه یه دوورگه

باری سیاسیی و تیۆریی و  بوونی کورد له وه ته نه ک بۆ به یه روازه ک ده تانی عێراقیش وهکوردس
  ی تێدا بێت که نیشتمانییه  و ئیراده ئه  ، پێویسته وه کانه تییه وڵه نێوده  ندییه کولتووریی و پێوه

  وناوچهرێم  تی هه وی حکومه مڕه ڵه واوی قه ته  شی نووسین له رمیی و هاوبه زمانێکی فه
.  وت بکات بڕیارێکی سیاسیی جێکه نگار به قین و شه رکوک و خانه ک که کانی تر وه کوردستانییه

نگاردا  قین و شه رکوک و خانه کانی که ر ناوچه سه ستی به رێمی کوردستان ده تی هه حکومه  راسته
  . یه هه  وه که ریه سه هوانیی و سیاسییان ب ندیی کولتووریی و زمانه خۆ پێوه اڵم راسته ناڕوات، به
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.  واو سیاسیی بووه تێکی ته دایزی زمان بابهدر تی ستانده بابه دازۆر شوێنی دنیا   رابردوودا له له
ری  کیی و بزوێنه ره مۆتیڤی سه ،ستی نیشتمانیی ناسیۆنالیزم و هه  که  تێک بووه کی تر بابه واتایه به

ست  یان ده که دایزی زمانهدر کان پرۆسێسی ستانده دیییهکاتێ فینالن  بۆ نموونه.  وخۆی بوونه راسته
ستی نیشتمانیی  ی هه وه رزکردنه هێزی فینالندیی و به کی به ئایدێنتیتییه  ستگرتن به ر ده به پێکرد له

 Wardhaugh)بێ  کاندا نغرۆ نه نێوان زمانی جێرمانیی و زمانی سالڤییه ی له وه فینالندیی بوو بۆ ئه

رددایزی  النی دنیا پرۆسێسی ستانده و گه  وه ته مدا زۆر نه رخی بیسته چه  ش له مان شێوه هه به(.  2006
   و لێهاتووانه  بڕیاری سیاسیی زۆر ئازایانه  یی یاخود نیشتمانیی خۆیان به وه ته زمانی نه

وو پرۆسێسی رد هه بێت له  وه ڕووی فۆرماڵیشه م له کان الی که تورکه  وانه له.  وه ته کالییکردووه یه
مان پێودانگیش زمانی هیندیی،  هه وتووبوون، به رکه یاندا سه که رددایز و مۆدێرنایزی زمانه ستانده
  ئیندونیزیا و سواهیلی   له هاسا واڵتی پاپوا نیگینی، به  له  Tok Pisin، تۆک پیسین (عیبریی) هیبرۆ

Swahili  (واحیلیی سه)سییدا رۆیشتوونهمان پرۆسێسی سیا هه نزانیا به ته  له (ibid  .) 

ی  که گرامشییه  دیدو مۆدێله  به  رج نییه کولتووریی کوردستانی عێراقدا، مه سیاسیی و رجی لومه هه  له
  مۆنییه بۆ هێجه  رجه مه  وه ته وڵه ن ده الیه سدیقکردنی له ته  ی کولتووریی بهیمۆن پێیوابوو هێجه  که

مۆنیی  خۆیدا هێجه ڵکو زمانی کوردیی خۆی له به.  وه  ۆڕبکرێتهکان پانوپ سیاسیی و سۆسیۆکولتوورییه
رد و  ی گرووپی دووستانده وه ڕای ئه ره ، سه یه و دۆخێکی دیفاکتۆی هه  سدیقکردوه کولتووریی ته

ی  وه بێ ئه و به  وه نه که ردیی بۆ قوتده ردیی و دووستانده ند ستانده ی چه نجه کان، شێرپه رده ستانده فره
  وه وانه پێچه به  بگره. تی زمانیان کردبێ اڵتی سیاسییش تۆزقاڵێک خزمه سه رێم و ده تی هه حکومه

زمانی   زیانی له 0202-0990  فیی کورد له یی و تایه ماڵه یی و بنه تیی و ناوچه شیره اڵتێکی عه هس ده
و شارو  ڵێ ناوچه ر کۆمه سه زمانی کوردیی به  وه ڕووی سیاسیی و ئایدیۆلۆژییه له.  کوردیی داوه

ناو  ڵێ به کی کۆمه ئاشکرا کۆمه دزیی و به به  ندین ساڵیشه چه.  خشان  کردووه خشان و په دا ته زاراوه
م  ن یاخود الی که ده نه  کات تا رێگه ران ده نده هه کانی تر و له پارچه  پسپۆری زمانی  کوردیی له

کانی گرووپی  وڵه هه.  ن پشتدا بیخه  به  و  وه کادیمیی و لینگویستیکیی بۆ بدۆزنه گرفتی ئه
اڵتێکی  سه دڵی ده ڵکو رێک به ، به وه اڵتی سیاسییه سه گیرفانی ده  چێته ر ده ک هه کان نه رده دووستانده

 .  ن که رایی ده گه فیی و ناوچه تایه

  خته ، سه وه کییهڕووی ئێسنی دا له وه ته ک نه کانی  یه ناو باکگراوندی ئێسنیک و ئیسنۆناسیۆنالیسته له
کات  ش ده دابه  تیی و ئێسنیکییه اڵیه کۆمه  و گرووپه لێکت ئه ند جۆر دایه ر بڵێی دووجۆر یان چه گه ئه
بێ و  کردنیان هه کی قسه یه ند زاراوه لێک چه اڵم کاتێک گه ند زمانێکی جیاواز جیاوازدا، به ر چه سه به
   که هناو خودی ستراکتۆری ئێسنیک  بۆ  که ڕه شه کیی، ره سه زمانی  وێ ببی به کیش بیه یه ر زاراوه هه
دوو زمان   بڕیار له ،  شنه م چه کانی ئێسنیکێکی له کان و رۆشنبیره لینگویسته  مه سته ئه.   وه گوێزرێته ده

ڕاستییدا  له. بێ کاندا رۆڵێکی کارایان هه کخستنی زاراوه یه  ن، یاخود له ند زمانی جیاواز بده یان چه
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دیفاکتۆ   رگرتن له ڵکوه که کان به سیاسییه  بڕیاری سیاسیی و سۆسیۆسیاسیین و پێویسته  م بڕیارانه هئ
 (.0992Comrie)  وه نه رمیی ساغبکه رد و فه ، زمانی ستاندهوانیی گراوندی زمانه و

   mutual intelligibility ،سۆسیۆلینگویستیکیشدا  ت له نانه نسرۆپۆلۆجیای زماندا و ته ئه  له
کانی نێوان دوو  کیی جیاوازییه ره رێکی سه فاکته(   ره یشتنی دووسه ش یان لێکتێگه هاوبه نییشت تێگه)

لێکتێکدا  ند دایه لێکتێ یان چه رد و دایه نێوان زمانێکی ستانده ش له  مان شێوه هه به.  زمانی جودایه
و   ردترین رێگه ش ستانده پێیه م به.   وه کاته ده  مان پرۆسێسی لینگویستیکیی خۆی دووباره هه

ری  فیلته  به  یه لێکته و دایه یان ئه  و زمانه نگاندی ئه ڵسه و هه وه زانستییترین شێواز، تاقیکردنه
 ش هاوبه نییشت تێگه ر گه اڵم ئه به(.  Ottenheimer 2009ال ،  030)ڕوات ده  داش یشتراوی هاوبه تێگه

mutual intelligibility اڵتی سیاسیی  سه بێت ده ده  وه کرد ئه ی نه هییلینگویستیک  م کێشه ئه ری سه چاره
ربکات بۆ  بڕیارێکی سیاسیی ده کوانیی و پسپۆرانی لینگویستی کادیمیای زمانه ئه  ستن به پشتبه  به
  ند گرینگه چه  که ن هخ رده ده  وه یدا ئه که ودا قووڵه مه  له  مانه ئه(.  ibid)    هێسم پرۆس الداخستنی ئه به
 .  ین رد بگه غزای زمانی ستانده مه  له  وه باری کولتوورییه له

  کات به کان ده کوردییه  لێکته زمانی کوردییدا، دایه  ردیی له ستانده ردیی و فره تی جووتستانده بابه
.  وه  هخات ده یاندۆخی دایگڵۆسیای زمانی کوردیی دوور  و له dialect continuumلێکتیی  دایه ی ناوچه

گ و لق و  زمانی تورکیی و ره  به  کرێ ئاماژه ، دهنری کوردستان وروبه کانی ده زمانه ، باشترین نموونه
ست  ربایجانیی ده ردوو زمانی تورکیی و ئازه هه  به  وه باڵکانه  زمانی تورکیی له. کانی بکرێ پۆپه
تریش  والوه کان و به رییه ئێرانیش ئازه و له وه تهێگر کان ده ناو عێراقیشدا تورکمانه کات و له پێده

واڵتانی  کانی تورکییه  لێکته دایه  کستان تا به کیرگیستان و کازاخستان و تورکمانستان و ئۆزبه
بواری پراکتیک  و له وه کرده اڵم به ک خێزانی زمانیین، به ناو یه س به به  مانه ئه. گات نگۆلیاو چین ده مه

  ی ئایدیۆلۆژیسته وه ئه.  خۆیه ربه و زمانێکی سه که ریه ارگێڕییدا ههکو   رده روه پهو سیاسیی و 
سۆرانیی " ک  ی وه وه ته ڵی نه کۆمه  بێ به کورد ده  که   یه وه ن، رێک ئه که کان داوای ده رده جووتستانده

 " .تاد .................و بادینیی و کرمانجیی و هۆرامیی و زازایی

ی  و زمانه زمانی فارسییدا، ئه له  dialect continuumلێکتیی  دایه ی ناوچهش  مان شێوه هه به
فغانیی و    ریی ئه ، ده( انییغف ئه -ئێرانیی) ک فارسیی ندین زمانی وه ر چه سه به  شکردووه دابه

ڕاون و لێک بواویی لێکدا ته به( فغانستانن  ئه  ندێکیشیان له هه) واڵتی تاجیکستان   تاجیکیی له
ی  ک عانه یه ،ک ئێسنیکی یی و یه وه ته کنه بوونی فارس و یه وه ته و نه وه ته توونهو دوورکه

و ئێستا   لێکتێکی فارسیی بووه کۆندا دایه له  ریی که زمانی ده  نووکه هه .ناسیۆنالیستیی ناکات
کێک  یه  و بهفغانستان  کانی ئه رمییه فه  زمانه کێک له یه کرێ به ژمارد ده خێزانی زمانی فارسیی ئه له
لێکتێکی کۆنی خێزانی  ک دایه زمانی تاجیکیی وه.  کرێ  ژمارد ده فغانستان ئه لینگوافرانکای ئه  له

ردی  زمانێکی ستانده  واویی به ته به  وه هۆی دابڕانی سیاسیی و جیۆگرافیی و کولتوورییه فارسیی به
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ی جیاواز، تاجیکیی و  وه ته ک دوو نه ین وهند لێک نزیک کوردیی و فارسیی چه  نووکه هه.  خۆ بووه ربه سه
  له  کدا زۆر زیاتره ک و فارسییه نێوان تاجیکییه یشتن له اڵم تێگه مان شێوه، به هه فارسییش به

 .  .کاندا کوردییه  هجه له  ندێ له نێوان هه یشتن له تێگه

 

ی بوونی خۆی  رده ستانده  نیمچه  انهو زم ئه  وه کوردستانی عێراقه ر له گه ، ئه بڕوای وایه  م نووسینه ئه 
زمانناسانی  اوکارییه گیردرێ و به نه ستی پێوه ناو دایگڵۆسیای زمانی کوردییدا ده ، له لماندووه سه

 ی نووسینرد شی ستانده سمیی زمانێکی هاوبه ڕه به  ،رێم اڵتی سیاسیی  هه سه زمانی کوردیی و ده
ماس و دڵسووتان و  و حه ، ئهکی تر نابات یه یه ند ده چه  وه دڵنیاییه به  وه ئه ،ن که وت نه جێکه

ک و  رییه ک ده یه ڕاده به.  وه بێته خاو ده  یه کترییدا هه نێو یه کان له چهری بۆ کوردی پا رۆشییه په
یی و  وه ته شی نه می هاوبه غه سووتێ و  له ک ده یه دڵیان بهند  چهک و فارسێکی ئێرانیی  تاجیکییه
زازایی، ڕاست و  ش کوردی کرمانجیی ناوه ونده ون و ناسیونالیزمی فارسیی کۆندان ئههاواڵتییبو

  .مێنێ ده ت کولتوورییان نانه زمانیی و سیاسیی و ته ندیی پێوه تاد ....کرمانجیی ژووروو ورامیی و  هه

  سەرەنجام  و  ستاوه ر رێی کورددا وه سه اڵم له ، به تێکی زۆر  زۆر تاڵه قیقه حه  مه ر ئه سه  ستخستنه ده
دیفاکتۆ    رد به ند زمانناسێکی جووتستانده ند حیزبێکی تائیفیی و چه ی چه وه وڵ و قاچکێشانه به هه

  یه وه ڵکو بڕوای به ، به یی و ناسیۆنالیستیی نییه وه ته سۆزڕاکێشانی نه  بڕوای به  م نووسینه ئه. بێت ده
ر کوردی  سه  وێته که ده  وه ، ئه وه ردی کوردیی ساغکرایه کوردستانی عێراقدا کاتێ زمانی ستانده  له

ی  که لێکته زانن و دایه یی و نیشتمانیی خۆیان ده وه ته سیمبۆڵێکی نه  به  و زمانه کانی تر ئایا ئه پارچه
کجاریی  ردبوونی  یه نزڵی ستانده و مه ره ی خۆیان به که لێکته یان دایه  وه نه که نزیک ده  خۆیانی لێوه

 .   وه ونه که دوورده  تایه تاهه رێمی  کوردستانی عێراق بۆ هه ردی هه زمانی ستانده  ن و له به هد

تیی و  ناوی کوردایه ی به یه وه خۆدان و خۆڕنینه موو شین و له و هه کرێ و ئه ی ئێستا ده وه ئه
کانی زمانی کوردیی و  لێکته بۆ  دایه   وه ییبوون و کوردستانییانه وه ته ناسیۆنالیزمی کوردیی و نه

لی کورد  گه سەرەنجام  ،  کرێ ده تکردنیان ژێریان و ئاودێریی و خزمه  یینکردنه گرتن و په ستپێوه ده
  کانیان له جیاوازییه  و ئێسنیکێکدا که وه ته ند نه ر چه سه کات به شده و ئێسنیک دابه وه ته ک نه وه

دۆخی دایگڵۆسیا و دایاسیستمیی   نووکه ی تا ههزمانی کوردی. بێت دهکانیان زیاتر  شییه هاوبه
Diglossia and Diasystem ی  یان ناوچه) لێکتیی  ی دایه ر زنجیره گه ، ئه ردا زاڵه سه زیاتر به

ی گرووپی  وه ک ئه وه ،رێردا پراکتیک بک سه به(  dialect continuum -لێکتیی  دایه
بێت و  ندین زمانی جیاواز دروست ده زۆر نابات چه  هگومانی تێدا نیی خوازن، کان ده رده جووتستانده

 و وه ته ند نه چه کات به کات، کورد ده ژمارد ده میلیۆن ئهیان  ده  کورد به  ی که زۆره  همه و وه ئه
 .   وه هک جیاواز و دابڕاو یه زۆر له  لێکی زمانگه
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ی  وه ڕای ئه ره سه  کات که ده  هو وردیی باسی ئه دایزی زمان بهدر خی ستانده ربایه سه له وۆردهۆوگ
، دات رانی ده ئاخێوه  خاوتنیش  بهپرێستیژی ئا  ، جۆرێک لهئایدێنتیتی له  مبۆڵکردنی جۆرێکهسی به
 Highبۆ زمانی  خوێندنی بااڵ   کییه ره کی سه یه که کۆڵه  که  یه وه مووی گرینگتر ئه هه اڵم له به

Education تیی  اڵیه ۆمهو گرووپێکی ک وه ته ر نه ی هه(Wardhaugh 2006 ) .رێمی کوردستاندا هه  له 
  و به چووه ر هی د که کولتوورییهوانیی و  زمانه   وته هڕ دایزی زمانی کوردیی لهدر پرۆسێسی ستانده

وتکردنی  می جێکه هغی  وانه ئه.  گۆڕاوه ئایدیۆلۆژیی سیاسیی و ندێکی  هه واویی بۆ ره ته
ک  تاد نه...........  تیک ئایدێنتی یی و یه وه ته کنه ستیی و یه کده می یه ، غه  هی هه  ئایدیۆلۆژیاکانیان

ئاشکرا  رێم  به اڵتی سیاسیی هه سه موویشی خراپتر، ده هه له .ن تێکی بده  ستیشیانه به ڵکو مه ناخۆن به
ڵکێکی  کات و خه رج ده کاندا خه رده جێندای جووتستانده یاڵیی له ئه کی زۆر خه یه نهێنیی پاره و به

 .   جنید کردووه ته  وه کادیمیست و پسپۆری بواری زمانناسییه ناوی سکۆالرو ئه زۆریشی به

ن، فیشمان  که بوونی خۆیان دهدر ی ستانده شه بانگه  دا کهتلێک رجی دوو جۆر زمان  یان دایه لومه هه له
  به  بووه  ئالووده  که  یه و زمانه ئه"کیی  ره ردی سه ردی ئۆریجیناڵ یان ستانده ستانده  که  پێیوایه

-Nonرد  اڵم ناستانده کات، به ده  وره تیی گه اڵیه کی کۆمه یه وه یزی بزوتنهیاڵمۆب  که  کولتوورێکی بااڵوه
Standard  پشتیوانییکردنی    یان به که لێکته ویستیی بۆ دایه سۆزو خۆشه  به  ستی گرتووه توند توند ده

 Fishman)  " یه وییتریان هه کولتوورێکی نه   ی  که و گرووپانه کانی ئه ستڕۆیشتووه ده  رۆک و پیاوه سه
1970, p150-151 ) .ڵێ  کۆمه  نووکه هه. وه ته کوردستانی عێراقدا روونبووه  له  واویی  ته به  م دۆخه ئه

ی سیاسیی و اڵت سه ده له  ند مه هره کادیمیستی به ڵی ئه مهڵ کۆ گه وار له ری خێڵ و ده نووسه
و شۆڤینیزمی  رایی گه لێکتچیی و ناوچه دایه ستگرتنن به ریکی ده توندیی خه کانی ، زۆر به ڵییه نده گه

 .  وه هلەهجەیی
 

کی ئاڵۆز و  یه له سه دایزی زمان مهدر ی ستانده له سه مه  پێیوایه Lippi-Greenدا،  م ئاقاره ر له هه 
ندێجار بڕیارێکی قورس  اڵتی سیاسیی هه سه کان و ده تییه اڵیه مهکۆ  بێ هێزه ده  ، چونکه یه کێشه پڕله
ر زمانێکی  گه ئه. بێت واو ده کانی تر ته کان و گرووپه زاراوه  ندێ له ر حیسابی هه سه له  ن که بده

پێی بنووسن و پێی  ،بێ هه رێمی کوردستانی عێراق ههکانی  ی کورده بۆ زۆرینهش  رد و هاوبه ستانده
ر  گه جا ئه  بێ بۆ ئاخافاتنی رۆژانه ک هه یه ند زاراوه ک یان چه یه مان کاتیشدا زاراوه هه هبخوێنن، ل
.  وه کالیی بکاته یه  مه ئه  که  اڵتی سیاسییه سه بڕیاری ده  وه ردبن ، ئه بستانده رد بن یان سه ناستانده

کانی  وتهیئینستیت  اڵت به سه ده  که  ڕۆکی بڕیارێکی سیاسیی و ئایدیۆلۆژییه ناوه  مه ڕاستییدا ئه له
رد  ڵکردنی زمانی ستانده رددایز و ئۆفیشه ر ستانده سه کجاریی له ی بڕیاری یه وه خشێت بۆ ئه به ده

  پرسه خت له جه  که  اڵته سه یش کێماسیی و ناقۆاڵیی ده مه ئه(. Lippi-Green 1997 ) ن بده
 .  ر نییه یان هه  ی نیشتمانیی زۆر الوازه ا ئیرادهتد ڕه بنه له  ، چونکه وه کان ناکاته نیشتمانییه

 

ی  شه کی سروشتیی گه یه شێوه م تازۆر زمان به می مۆدێرنیزمیش که رده ڕؤژگاری کۆندا تا سه ر له گه ئه
کان  شێکی زۆری زمانه دا بهگڵۆباڵیزەییشنمی  رده سه  اڵم له ، به وه ته گواستراوه  وه بۆ نه  وه و نه کردووه

تیی و  اڵیه کۆمه  ی بواره زۆربه له  ردبوونه می ستانده رده م سه رده سه. چن ده  وه و پووکانه ره به



www.dengekan.com Page 50 
 

وتانی کولتووریی  فه  گرتن له رێگه  ر زمانێک واته ردبوونی هه ستانده. کاندا کولتووریی و فیکرییه
کوردستانی  اسیی کورد لهاڵتی سی سه کانی کورد و ده کادیمیست و زمانناسه ر ئه گه ئه  نووکه هه. زمان

  زۆر زوو به  رد دابڕێژن، پێویسته ش و ستانده زمانێکی هاوبه بۆ  کی تۆکمه یه وێ بناغه یانه عێراقدا ده
 .ن بگه  شنه و چه بڕیارێکی له

گومانی   وه ی، ئه که سیاسیی و یاسایی و کارگێڕییه  شێوازه  بێ به رد نه ر ستانده گه زمانی کوردییش ئه
دژی زمانی   ن له که ی خۆیان ده وه ڕی مانه شه  نووکه هه  ی  لێکتانه و دایه شێکی زۆری ئه به  یهتێدا نی

ردبوونی زمان  پرۆسێسی ستانده  چونکه. خۆن ری خۆیشیان ده سه سەرەنجام  ، ردی کوردیی ندهستا
  وه و پووکانه ره به  هو کات، ئه واو نه ته  م پرۆسێسه ر زمانێک ئه ر هه گه ، ئه پرۆسێسێکی زۆر گرینگه

بۆ ( .   ibid)  وه گرنه ی ده ڵێ زمانی جیاواز جێگه ی کۆمه شێوه به  و زمانه کانی ئه لێکته چێ یان دایه ده
ی  ڵه مامه  وه ستیارییه جدیی و هه بێ زۆر به ده  که دیفاکتۆیه  مه لێکتی زمانی کوردیی ئه ندێ دایه هه
ن شۆڤینزمی  الیه له  بێ زۆر ئاگاداربن که کان ده کان و زازاییه مییهورا ت هه تایبه به. ڵدا بکرێ گه له
ی  که لێکته دایه سەرەنجام  و  وه چنه نه ردی کوردییدا گژ زمانی ستانده درێن و به مۆڵ نه  وه ییه هجه له

 .  وه زمانی کوردیی هیچیتر ناچنێته  خۆی و به زیان به له  خۆیان جگه

خۆیدا پرۆسێسیکی مێژوویی و  ر زمانێک خۆی له دایزی ههدر دههاوکات خودی پرۆسێسی ستان
کولتووریی و   کۆنتێکسته  ندیی به خۆ پێوه ایزی زمان راستهدرد ستانده ،بڕوای بایرن ، به کولتوورییه

لێکتێک  یش دایهسەرەنجام  ،  ر کردووه سه کاری له  که  یه هه  وه و جڤاکه وه ته و نه کانی ئه هیمێژووی
سگاکان و  بیی و داموده ده کولتووریی وسیاسیی و ئه  ندێک بۆ پرسه نێوه  بێته مڵێ و ده خه دهواو  ته

دۆخێکی مێژوویی زۆر پڕ   له کان هکورد. ( Byron 1978) تاد .............و رده روه بواری په
وای  ڵ هه گه هگرینگیی زمان و سیمبوڵیزمی زمانیی و ئایدێنتیتیی نیشتمانیی ل  که  نرخاندا رچه وه له

ش بۆ  ردو هاوبه کی ستانده لینگوا فرانکایه  وه دڵنیاییه ، بهن که ڵ نه ییدا تێکه هجه شۆڤینیزمی له
  ته و بابه ئه  بڕیارێکی سیاسیی نیشتمانییانه  ر به گه ، ئهن وت بکه توانن جێکه کوردستانی عێراق ده

 .  رچاو بگیردرێ به له

  ناسیۆنالیزمێکی زۆر بێ تێکسته  یه وه کانی ناسیۆنالیزمی کوردیی ئه هالواز  خاڵه  ره هه  کێک له یه
   ساڵه سەتان.  واوخاڵییه ته گوترێکرێ ب ردی کوردیی و ده ر زمانی ستانده سه  پێداگریی له  ڕ  مه له

ری  وروبه ده  ی له وانه ته و نه و ناسیۆنالیزمی ئه ئەورووپا  ت له تایبه کانی تر به وه ته ناسیۆنالیزمی نه
چیی  که.  های سیاسیی و  کولتووریی  زمان لێوانلێوه ر گرینگیی و به سه  یان له که به ده ژین، ئه کورد ده

 . خه پڕبایه  کولتوورییه  نده هه م ره له  ش بێئاگایه نووکه کوردیی تا هه کەڕەواڵەیناسیۆنالیزمی 
باب و  ره ت و به شیره می خێڵ و عه ی غه نده وه تیی سیاسیی کورد، ئه رایه ڕاستییدا رێبه له  چونکه

ریکی بازرگانیی و  ی خه نده وه ، ئه  وانه کیی ئه ره ندیی سه پێوه  ی خزمخزێنه نده وه خۆن، ئه ده  چه بنه
 . کانیان نییه نیشتمانییه  می پرسه یش غه وه ی ئهت سه ک له وتکردنن، یه که و  پاشهیداکردن  په پاره
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ند  کانی چه کورده  میره  له ، تاراوگه کورد لهشۆکیی  وام و ره د و عه ڵه نابه نکوردیستیڵی پا کۆمه  وه ئه
 .زماندا و سیاسیی  ندی کولتووریی هه ئاست ره  ردانترن له رگه ر ماڵوێرانتر و سه وبه مه ک له یه هت سه

کانی  نسرۆپۆڵۆجییه ئه کولتووریی و  نده هه ر ره سه خت له هووستن زۆر جه ک  نسرۆپۆلۆجیستێکی وه ئه 
ی زۆرترین  نسرۆپۆڵۆجیستانه ئه  و سکۆالره له  کێکه و یه وه کاته ندی ناسیۆنالیزمی کوردیی ده هه ره

کانیشی  وه بۆ توێژینه.  ی سیاسیی کورد نووسیوه ر ناسیۆنالیزمی کوردیی و کێشه سه ی له وه توێژینه
ک  ناسیۆنالیزمی کورد وه  و پێیوایه ئه.  ر کردووه سه له یدانیی مه نبووڵ کاری ئیسته  کی زۆر له یه ماوه

کردنی   ک وێنه بواری پراکتیکدا ، هاوکات وه بواری تیۆرییدا و چ له کانی تر، چ له ی ناسیۆنالیسته زۆربه
)   یه شۆڕشی زمان هه  کی ژیاریی به خودئینستیتیوتێکی کولتوورییدا  پێویستییه  ناسیۆنالیزم له

Houston 2009  .)ر  ک هه کانی زمانی کوردیی نه ردانه رگه سه  ده ر ئێستا گرووپی جووتستانده
کوردستانی عێراقدا  تێکستی کوردیی له  یه یه ندین ده چه  ن که زمانییه  و شۆڕشه ریکی تێکدانی ئه خه

 ، وه ستانهڵکی کورد ی خه ی بودجه پاره و به ڵی سیاسیی نده اڵتی گه سه ده ی  دنه ڵکو به پارێزێ بهی هد
 . ن هیزمانی  و شۆڕشه ریکی تێکدانی ئه خه

ناو   های زمان  له به باسی له  وه جدییه ی زۆر به سکۆالرانه نسرۆپۆڵۆجیست و ئه و له  کێکه ر یه گێلنه  
ک  یه وه ته ی نه وه کیی بۆ ئه ره رێکی زۆر سه فاکته  که  و پێیوایه ئه . جێندای ناسیۆنالیزمدا کردووه ئه

  کات که کانی گرووپێک ده تاکه  وا له  زمانه  ، چونکه زمانه   وه ی خۆی بکات و خۆی بناسێته سهپێنا
کانی  کاتێک تاکه  باشه(.  Gellner 1997) بێ  هه Nationalism-proneیلیان بۆ ناسیۆنالیزم  مه

و  ریی و هۆزگهریی  گه لێکت و ناوچه یلیی سیاسیی و ئایدیۆلۆژییان بۆ دایه گرووپێکی ئێسنیکیی مه
  نده هه یلیان بۆ ناسیۆنالیزمێکی سیڤیک و ره مه  کهرێ کرێ بڕوا بهێن بێ چۆن ده هه ریی گه فه تایه

ن  یکه کان ده رده ی گرووپی دووستانده وه ڕاستیی ئه ؟ ئایا به بێت کان هه کۆلێکتیڤه  نیشتمانییه
  که ن و کوردستانییبوون و مافی زمانییداییبوو وه ته نای نه په له  نییه  وه ڵکه چاوی خه  خۆڵکردنه

 ؟ن ش بکه وێ میراتی فیکریی و سیاسیی و کولتووریی ناسیۆنالیزمی کوردییش دابه یانه ده

دات و زۆر  کان ده و جڤاکه وه ته ردی نه زمانی ستانده  رسن زۆر گرینگیی به نده ش ، ئه مان شێوه هه به
و  وه ته و نه یی یان زمانی نیشتمانیی ئه وه ته ڵبوونی زمانی نهسێنترا  به  ی ئاماژهیڕوون وردیی و به به
  وایهێیرسن پ نده ئه.  وه وێ کۆببنه یانه یان ده  وه ته کی سیاسییدا کۆبوونه یه واره قه  له  کات که ده  النه گه

ات ناشناڵ لێرەدا بەمانای نەتەوەیی نای)   National Languageوتکردنی زمانێکی نیشتمانیی  جێکه
سبوونی  کردن و هۆمۆجینییهدر پاش ستانده  کییه ره رێکی سه فاکته( بەڵکو بە واتای نیشتمانیی دێت 

ت  ت یان حکومه وڵه ده  کات که خۆش ده  ش رێگه مه کاندا، ئه کولتووریی وسیاسییه  ئاسته له  که زمانه
کاتێکدا  له.  (Anderson 1991 ) ی نیشتمانیی چێبکات یک ئایدێنتیت یه ،یی یاخود کارگێڕیی ناوچه

ی  کۆمۆنیستانه  کادیمیسته و ئه تێ و ئه ست داوه ی ده که شۆڤینیزمییه  شێوه  تییان به ی کوردایه وانه ئه
بری  لێکت  له ی ستالینیزمدا باسی مافی  دایه دیکتاتۆرییانه و ئایدیۆلۆژیای ی فیکریی م رچه ژێر په له
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  ن و به که کان ده جیاوازه  لێکته رایی و دایه گه تیتیی ناوچهو داوای ئایدێن ن که مافی زمانیی ده
م  رده ی به ره گه ترین ته وره گه"  شۆڤینیزمی سۆرانیی" ڵێن  دیفاکتۆی زمانی کوردیی ده

 . رێمی کوردستانن ردی هه سمییناسینی زمانی ستانده ڕه به

  کان داوکارییه و جڤاکه وه ته نه ، دەوڵەتی نەتەوەییەوەمکی  می دروستبوونی چه رده سه له  دیاره
مافێکی   مه ئه .ن که زمانی خۆیان ده ئاشکرا داوای خوێندن  به  و به کانیان زیادیکردووه کولتوورییه

پاراستنی   له  کشه و خاڵێکی پاشه  ناجۆره  ی که وه اڵم ئه به. پشتگیریی بکرێن  و پێویسته وای خۆیانه ره
ک  رد بۆ یه ک زمانی ستانده ک سیمبۆڵی زمانیی و یه کردنی یهک زمانی نیشتمانیی و دروست یه
 , kook) ک زمان  کانی  یه لێکته دایه  به  مان ئێسنیک ، داواکردنی خوێندنه هه ر به ی سه وه ته نه

2000, pp-49-50 .)گرووپی  یه نینێکی ئایدیۆلۆژییانه ی کۆمیدیا و پێکه ی جێگه وه ئه ،
ناو کوردداندا  ریی له گه فه تی خێڵ و تایه قڵییه اڵتی کوردیی و عه سه دڵی ده کان رێک به رده دووستانده

 . ن که رێمی کوردستانی عێراقدا ده ئاستی هه  کان له جیاوازه  لێکته دایه  داوای خوێندن  به

م  کانی ئه ، کرۆکی ئارگیومێنته وه بکرێته  وه خت له جه  ، پێویسته م باسه واوبوونی ئه ته  له ر به
  به  و گرووپه تیی ئه رایه رێبه  ، که کانه رده ی بۆچوونی گرووپی دووستانده وه گژداچوونه به ، یه وه توێژینه

  گرێ که ده  رچاوه وێوه سه لهوان  ی ئایدیۆلۆژیستبوونی ئه له سه مه.  یه وه نپووره سه میری  حه ئه.ست د ده
زمانی   له  وه پی کالسیکییه جیهانبینیی چه به  هک  ی وایلێکردووه که مارکسیستبوونه ،نپوور سه حه

باسی مافی   که  نگرانی کردووه نپوور و الیه سه حه  وای له  ئایدیۆلۆژیای مارکسیزمه. کوردیی بڕوانێ
  له  بزره  کیی و گرینگ که ره اڵم خاڵی سه به. ن زمانیی بکهدایەلێکت بە ئەنقەست لەجیاتی مافی 

ی خۆیان  کادیمییانه ئه  و شکسته ن ئه نایه  وه ڕووی ئایدیۆلۆژییه له  یه وه دا، ئهوان کانی ئه ئارگیومێنته
ر فیکرو بۆچوونێکی  هه  و ئازاده ئه.  ڵکردووه ستیی تێکه قه لێکتیان به کاتێک زمان و دایه  وه بچننه

وی  واویی جڵه ته به  که  اڵم ئازاد نییه به. کانی بگیردرێ بۆچوونه رێز له  بێ ، پێویستیشه سیاسیی هه
ن و  ڵبده نگرانیی پێیدا هه الیه  دات که ده  ک شێخێك رێگه و وه عاتیفیی  خۆی شلکردووهئایدیۆلۆژیی و 

ردایزی زمانی  ناو باسی ستانده  تترین بۆچوونی نالیگوینستیکیی بهێنێته قه و سه  وه نه ی بکه وره گه
" شۆڤینیزمی سۆرانیی"   ی خۆی به که وه ته ی نهزمان جوێن بدات و   و ئایدیۆلۆژییانه  وه کوردییه
 .بچوێنێ

کانی  ڵ بۆچوونه گه خۆیان بزانن یان نا، له نگرانیی به نپوور و الیه سه کانی حه ڕاستییدا بۆچوونه له
دڵی حیزبێکی  و به قسه  وان به ریبن و رێکوره هاوته( زان نداڵ نه که) رۆکی ئینستیتیوتی پاریسدا  سه

گومانی   س نییه که. ن که ک پارتیی دیموکراتی کوردستان ده رایی وه گه یی و ناوچه ماڵه نهفیی و ب تایه
.  نده ند لێیان سوودمه و چه ی بارزانییدایه ماڵه تی بنه خزمه ند له چه" زان نداڵ نه که"   بێت که  وه له
ناو   وه ڕژێنه ده رەنجام سە نپوورو هاوڕێکانیشی  سه کانی حه کادیمییه ئه  موو کاره هه  وه داخه به

و  رده روه ش بۆ په ک زمانی نووسینی هاوبه رمییناسینی یه فه به  و رێگریی له" زان نه"ی  که رووباره
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" زان نه"جێنداکانی  ر ئه گه جا ئه. ن که رێمی کوردستانی عێراقدا ده هه  خوێندنی بااڵو  کارگێریی له
کوانووی  نگرانی له نپوور و الیه سه جێنداکانی حه ئه  وه ، ئه رایی و کرمانجییبوونه گه فیی و ناوچه تایه

و ( پارتیی) اڵتی سیاسیی سه ی ده وه مان میتۆدی بیرکردنه هه ت به خزمه سەرەنجام    وه ئایدیۆلۆژییه
 .ن که ده"  زان نه"

 :نسرۆپۆڵۆجیستدا دی ئه مه سعود محه مه  ر مبه نپووری ئایدیۆلۆژیست له هه سه حه

هیچ   نپوور که سه میری حه ناوی ئه ناسرا به ده سێک  نه ی رابردوو، که ده سهشتاکانی  ڕاستی هه هتا ناو
   وه هکوردستان سیاسیی و کولتووریی و رووداوێکی هیچ هاوکێشه کی کولتووریی و سیاسیی به قورساییه

و  وارانی ئه خوێنده  بهی  و پیاوه د بوو ئه مه سعود محه مه  وه ئه  م نووسینه بڕوای ئه به. بێت هه
".  ک بێت رکوێیه هه پوور له ن سه میری حه بۆ ئه" ناوی  به  وه اڵمێکه وه  ڕێی نامیلکه ناساند له   مه رده سه

زمانی جووتیارو   به  که  یه مه رده و سه لێكچواڵێكی ئهێزمانی ئینت  یه و نامیلکه زمانی داڕشتنی ئه
. نگێنێ سه ڵیان ده کات و هه کان ده ییه و عنه ماددیی و مه  رجه ومهل هه ڵ گه له  داو کرێکارێک قسه گه

کان و  رووداوه  له  وه نسرۆپۆڵۆجییه دیدی کولتووریی و ئه  به  سووفێکی کورده یله زمانی فه
د  مه سعود محه کانی مه کردنه کیی شرۆڤه ره ی سه سه ره کی تر که واتایه به. ڕوانێ ئایدیۆلۆژیاکان ده

  و زانستییانه میتۆدێکی زۆر ئێستیتیکانه اڵم به ، بهی کوردییه ڵگه کانی کۆمه ژاره هه  هخودی چین
 . وه کاته تیی جیایان ده ئایدیۆلۆژیای چینایه  و له ڵکێشاوه ک هه یه کانی له ته بابه

،  سیی نییهی زماننا له سه ر مه سه د له مه سعود محه مه  نپوور له سه میری حه و رقی ئه ڕاستییدا کێشه له
ی زمانی کوردیی  ر کێشه کادیمیی و زانستیی بۆسه ک ئارگیومێنتی ئه ت یه نانه نپوور ته سه حه  چونکه

رێمی کوردستانی  هه ی زمانی کوردیی له وه ر رێی ساغبوونه سه  خستنه ره گه ته  له  ، جگه کردووه زیاد نه
کادیمیستی تر  زاران ئه ک هه تی وه که دۆکترایه ی نیا نامه تی ته یه نپوور هه سه ی حه وه ئه.  عێراقدا

ش ئامۆژگاریی  ن و جارجاره ده ڵده نگرانی پێیدا هه الیه  ندێ له و جارجار هه  دانیشتووه  وه قوژبنێکه له
  ت بگره نانه ته.  و کەسیش گوێی لێ ناگرێ نووسێ دا ده ی نوشته شێوه تیی کورد له رکردایه بۆ سه

یام و  پهبیزم و  ره دۆکترینی پانعهلحوسریی و  فیکری ساتیع ئه  ی له که ردییه تی جووتستانده بابه
.  وه فرۆشێته ری کوردی ده خوێنه  و به دزییوه  وه بیی ئیشتراکییه ره عسی عه مانیفێستۆی حیزبی به

  کوردستانی عێراقدا که  وتوون له نپوور که سه میری حه بیزم زۆر پێش ئه ره عس و پانعه حیزبی به
 .ن ش بکه دا دابه ر دوو پێچکه سه زمانی کوردیی به

ڕ  مه له  عسه می به رده عس و سه ی پێش به یکات تیۆرایزکردنی دیدی  عروبه نپوور ده سه ی حه وه ئه 
سعود  ر  مه مبه هه ر بوغزێکی زۆر قووڵدا له سه به  وتووه و که ڕاستییدا ئه ڵکو له به. زمانی  کوردیی

کادیمیست  و ئه ر بڵێ ئه ر هه گه بوو، مه اڵمێکت بۆی نه ڵێن بۆ وه پێی ده  ندین ساڵه ددا  و چه محمه
کیر بوو، ئینتیلێکچواڵ بوو،  اڵم موفه بوو، به کادیمیست نه د ئه مه سعود محه ڕاستییشدا مه له!  نییه

کدا  یه ی تیۆریی بهورووژاند و ئارگیومێنت هێنا و ئارگیومێنتی ده م ده رهه قی فیکریی به سێک بوو ده که
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ر  گه ئه  که  یه وه بڕوای به  م نووسینه ئه .کرد کانی ده سیاسیی و کولتوورییه  دا و پێشبینیی رووداوه ده
د  مه سعود محه ستنیشان بکرێت، بێگومان مه موو کورددا ده مێژووی هه  نسرۆپۆڵۆجیست له مین ئه که یه
وسا  مرۆڤ  ئه ،د بکرێ مه سعود محه ی مه یه وره گه  شبینییهم پێ یری ئه سه . بڕێت ی پێده فه ره و شه ئه
ڕۆژیک   یشتینه گه  ئێمه"ڵێ   ی رابردوودا ده ده فتاکانی سه حه  له  مێنێت که و راده ئه هزریزنیی  مه  له

تی  بوونی دیکتاتۆریه ر پێویست نه سه بڕیاری دا له  نسه ک هی فره هێزی وه دیتمان حیزبی شیوعی به
  تتر له جورئه هێزتر و به به  وه هلێک بڕیاری ل وا گه پێشمان که  هش زۆرن ل رۆژانی دیکه. اریاپرۆڵیت

 .(00،ال 0924د،  مه محه.)   وه نگ بداته جیهانی شیوعی و ناشیوعی ده

م  به  شتێک نییه) لێکتییان  مافی زمانیی و  مافی دایه  نووکه نگرانی چۆن هه نپوور و الیه سه حه
کانی  جیاوازه  زمانه  ته کانی زمانی کوردییان لێ بووه لێکته ، چۆن دایه لێ تێک چووه(  ۆجییهتێرمۆنۆڵ

ڵمانیی، فڕانسیی و  ئه" کانی جیاوازه  زمانه  ته دا، یاخود لێیان بووه کانه له( فڕانسیی و ئینگلیزیی) 
   و  له وهبو ی هه یه ولێکه م تێکه ت و ئایدیۆلۆژیاشدا ئه سیاسه  واڵتی سویسرا، له  له.........." ئیتاڵیی

میر دێت دوو  مامۆستا ئه" "ڵێ  ده شتاکاندا تای هه ره سه له د مه سعود محه مه.  یت یه شدا هه نووکه هه
  دا که وه کات، به کدی ده یه به  ڵ ی گۆڕانی مێژوویی تێکه و پله ییئابوور  ر به تی سه اڵیه ی کۆمه دیارده

 .(03هسپ،ال" )  کدی جودان یه چی دوو شتی زۆر له نێت که ک شت داده یه مڵکدار و فیۆداڵ به

ر ئایدیۆلۆژیا  سه چن له س ده دوو که  نپوور له سه میری حه د و ئه مه سعود محه کانی نێوان  مه نامه
ڵکو  ، به بووه د ئایدیۆلۆژیست نه سعود محمه مه  دیاره. بێ نه  وه زمانه کیان به ندییه یان بێت و پێوه کێشه

و  ستالینیزم و ئه دیکتاتۆرییی  وره یارێکی گه ، نه ڵ ئادییۆلۆژییدا کردووه گه ختی له رسه ڕی سه شه
  له.   خۆ بووه ربه واو ئازاد و سه ئینتیلێکچوواڵێکی لیبراڵ و ته.  بووه  مه رده و سه ی ئه باوه  کۆمۆنیزمه

ریکی  غداد خه شاری به  م حوسێندا لهدا اڵتی سه سه عس و ترۆپکی ده روتی به به می جه رده سه
، ئەحمەدی مێژووی ناسیۆنالیزمی کورددا  ر له گه ئه.  قی فیکریی بووه مهێنانی ده رهه و به  وه توێژینه

ژمارد  ی فیکری ناسیۆنالیزمی کوردیی ئه ردی بناغه کرۆک و به  حاجی قادری کۆیی به خانیی و
مین  که و یه ندی کورد مین بیرمه که لێکچوواڵ و یهێن ئینتمی که د یه مه سعود محه مه  وه ، ئهنبکرێ

فیکری ناسیۆنالیزمی کوردیی و خودی حاجی قادری کۆیی تیۆرایز   که  هنسرۆپۆڵۆجیستی کورد ئه
 . یانی کردووه شرۆڤه  وه فیی و کولتوورییه لسه ڕووی فه له و  کردووه

پی  تۆریای پرۆلیتاریاو رژێمی ستالینستیی و چهختی دیکتا رسه نگرێکی سه ، الیه سنپووره رچیی حه هه 
  واته که. کات ر ده وسه رو ئه مسه سیی ئادیۆلۆژییدا ئه مان فانته هه ش له نووکه و تا هه کالسیک بووه

ڕ زمانی  کوردیی و  مه له هزرییر جیاوازیی  سه نپوور له سه میری حه ئه  که  ی پێیانوایه وانه ئه
دا  ڵه هه به  بووه یان هه کێشه ددا مه سعود محه ڵ مه گه له ی زمانی کوردییردبوون میکانیزمی ستانده

  یه وشێوه به  نپوور کردووه سه حه وای له ی که وه اڵم ئه ، به کانیان جیاواز بووه بۆچوونه  راسته. چوون
کانی  وونهبۆچ  وخۆ له هێنێ و ناڕاسته ڵپلێ و ناوی نه د هه مه سعود محه مه  خۆی له! ی کادیمییه ئه
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ری،  سه  هێرش بکاته  وه کانییه نگره الیهکانی کوردستان و  اڵتداره سه ده  میدکانی حیزبه ڕێی  بدات و له
 . ی زمانی کوردیی بووبێت ک کێشه نه  ی ئایدیۆلۆژیاو فیکری مارکسیستیی بووه کێشه

ی کوردیی  ڵگه ی کۆمه( نا رووبی) رخانی  ی کۆمۆنیزم و ژێرخان و سه شرۆڤه  د هاتووه مه سعود محه مه
بێ  رینتر به کی به واتایه به. ەوە بیکاتسیاسیی ئەوەی لەڕووی  تا   کردووه  وه ڕووی کولتوورییه له
دا  مه رده و سه وت بووبێ و ئینتیڵێکچوواڵی کورد له ناو کورددا جێکه نسرۆپۆڵۆجیا له ی زانستی ئه وه ئه

  و  هاتووه اڵم ئه ، به وه ته هنکانیان کۆڵیو توورییهکول  رووداو و دیارده  یی له ساده زۆر به
ی زۆر  خنه ر ره به  ته ی کوردییدا داوه ڵگه کۆمه  مارکسیزم و کۆمۆنیزمی له  ،نسرۆپۆڵۆجییانه ئه

ر رووناکیی  ژیان و مێژووی حاجی قادری کۆیی به  نسرۆپۆڵۆجیستانه ئه.  وه ی کولتوورییه ییانه زه بێبه
  ری بۆچوونه به رله سه  د که مه سعود محه مه  نپوور له سه میری حه رقی ئه  یه هو ئا لێره.  داوه

ری  جایب هونه د عه جایب و سه عه"ڵێ  ک ده روه ، هه نپووری وردوخاش کردووه سه کانی حه ئایدیۆلۆژییه
ردووی ک کدی نه یه ری له ردوو هونه بێ هه اڵم ده دی فیۆداڵ ناکات بهێهی ئام اڵغی فیۆداڵ لهبسا

یرترت  سه  وه ناقوزی له میر ته ئه  رێ کاکه ئه. ری ژاپۆنی فیۆداڵ بن ساباڵغ و ئامێدی  هاوچوونی هونه
کی فیکری  یه گهنگی فێر ده  میر، که ی کاک ئه که نووسینه" ڵێت یاخود ده .(49هسپ،ال " )  ؟ بیستوه

 .(54هسپ،ال ......" )  کات  فهومان ده نامه ماوی ڵێکی ته ته ڕووی مه ، رووبه وه داته م دهعلو فی مه لسه فه
هەر ئەو فێرگە فیکریی و ئایدیۆلۆژییەیە کە وای لە حەسەنپوور کردووە لە زمانناسییدا، دایەلێکت و 

 . زمان، وەک دۆو دۆشاو تێکەڵ بکات

  تا له وه د، ئه مه سعود محه ر مه سه  کاته وێت هێرش ده ڵکه تێکدا بۆی هه رفه ر ده هه نپوور له سه حه
کی پارتیی دیموکراتی کوردستان  سگایه ده  ڵ گۆڤاری گواڵندا، که گه وتنیدا له ترین چاوپێکه تازه

 قوالنج النادات و به جێندای حیزب و ئایدۆلۆژیای حیزب ی  ئه چوارچێوه   له  کات و گۆڤارێکه ریده ده
برا >   گانی به به ره و ده وه کرده گی ده به ره ر چینی ده سه له" ڵێ د ده مه سعود محه مه  رناچێ، به ده
د  مه سعود محه مه  ر به رامبه بوغزێکی ئایدیۆلۆژیی به  له  جگه  مه راستییدا ئه له 4" نا ی داده<  وره گه
و  بووه  مه رده و سه ندی ئه چینی ناوه د له مه سعود محه مه  چونکه.  مووش راستیی تێدا نییه  بێ به نه
نپووری  سه ش حه نووکه ی تا هه ه"ند چینی ناوه"و  ئه. مێک ئاریستۆکراتیی بووه که  وه هران ڕووی گوزه له

سعود  مه اڵم بات،  به ناوی ده!( بۆرژوازیی  ورده به) ی خۆی  که نتیکه عه  تێرمۆنۆڵۆجییه  ستالینیست به
تیی  ڵکو دژایه به ، بووه دا نه و گه پان و پاڵه ژارو جووتیارو سه دژی چینی کرێکارو هه د مه محه

.  نپووری کردووه سه کانی حه ستالینییه  تیی بۆچوونه دژایه.  مارکسیزم و کۆمۆنیزمی کردووه
سێکی نیشتمانیی و  ڵکو که به  بووه سێکی ناسیۆنالیستیش نه د که مه سعود محه مه  وه وانه پێچه به

  ، ئازادیی به کیرێکی ئازادییخواز بووه موفه  نده وه د ئه مه سعود محه مه.  واقیعیی و پراگماتیی بووه
س بۆ  ئازادییان به  که  وه یه نپوورو ئایدیۆلۆژیاکه سه ی حه وانه پێچه به.  وا بینیوه موو شتێ ره هه
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  راستگۆ بووه  نده وه د ئه مه سعود محه هاوکات مه. وێت دیکتاتۆریی پرۆلیتاریا ده کۆمۆنیزم و اڵتی سه ده
 . وه بینیه ده نیا نه ته کاندا به جیاوازیی چینه  و دنیای له  کردووه نه  وه سه م که ده درۆی به

ر  سه  وه کاته هێرش ده  به نپوور بێ موناسه سه حه(  999  ژماره) مان گۆڤاری گواڵندا  هه ر له هه
می رێ هه  ی له وه ردی کوردیین و داوای ساغکردنه رمیی و ستانده ک زمانی فه نگری یه ی الیه وانه ئه

  به" شۆڤینیزمی سۆرانیی و فاشیزمی سۆرانیی" بری له  مجاره اڵم ئه به. ن که کوردستانی عێراقدا ده
  نپوور له سه ی حه وتنه و چاوپێکه ر ئه سه  وه ڕێته ری وریا بگه خوێنه. چوێنێ کانیان ده سۆرانییخوازه

کادیمیست و  ارو ئهبیری گواڵن به  که  و پیاوه وێ ئه که رده گۆڤاری گواڵندا، بۆی ده
و ژار داماو و هه  وه فیکرییه عریفیی و مه ڕووی ند له یناسێنێ، چه تاد ده...................رو دۆکته
  له  ده ڵه ند نابه چه.   و الوازه  زۆر رووته  وه داته اڵمی پێده وه  ی که و زمانه ت خودی ئه نانه ؟ ته  هوار کۆڵه

تیی؟ چۆن  تایبه گشتیی و ناسیۆنالیزمی کوردیی به سیۆنالیزم بهندنی نا سه شه کانی گه تیۆرییه
موو  هه  وه سیاسییه  و دیده س له کات و به موو شتێ ده یری هه سه  وه ی مارکسیستبوونه چاویلکه به

  جگه.  کردووه ر ناسیۆنالیزم  سه ی له مترین شرۆڤه کاتێکدا مارکسیزم که ؟  له وه خوێنێته کان ده رووداوه
بیاتی کۆن و  نوێی  ده موو ئه هه  ندێ وتاری سیاسیی لێنین له ند وتارێکی مارکس و هه چه  له

دیۆکردنی ناسیۆنالیزم  ماسیی و به شیعاری ئایدیۆلۆژیی و وتاری حه  ڕێی له کاندا بگه مارکسیسته
مارکسیزم هیچ   له  نپوور جگه سه ئاخر حه. وێ ست ناکه ده وتۆ به شتێکی ئه  ،تیکانه ڕبڕینی فانه ده به
  یه یه ندین ده ی چه ماوه  و پیاوه گات ئه ری وریا تێده و خوێنه و پاشخانێکی فیکریی پێ نییه عریفه مه
ی رابردوو  ده فتاکانی سه کان و حه سته کانی شه ک شیوعیی و تووده ش وه نووکه ژی، هه ڕۆژئاوا ده له

کاتێکدا خودی   له.  یه"یی پرۆلیتاریار رتاسه شۆڕشی سه" مای  ته و به وه خوێنێته دنیا ده
 .  عریفیی و کولتوورییه یبێت کێماسیی مه ترین کێماسیی هه وره نپوور گه سه ی حه که مارکسیزمه

نپوور  سه حه  م نووسینه بڕوای ئه به. بێ پانوپۆڕتر ده  وه کان بخوێنێته جیاوازه  ر دیده گه مرۆڤ ئه
  م دیده ، به  وه یه م ئایدیۆلۆژیا زمانناسییه ، به وه ژ بێتهنی ژیانی درێ مه ی تریش ته نده وه ئه

.  م بهێنێ رهه به"  فه لسه فیکر و فه"د  مه سعود محه ی مهت سه ک له ناتوانێ یه  وه یه تییهستالینیس
ستن و  نان و زیاد لێبه ر پێوه سه دا له"  وره غای گه مه حه"کتێبی   ک خۆی له د وه مه سعود محه مه

  رچی مرۆڤه هه. چین ده  ڵه هه ی تێدا به م و زیاد ئێمه ناولێنانی که" ڵێ ق ده ده به  وه کردنهم لێکه
  ی که رکه و ئه بێت و ئه ر ده ره م و زه دووچاری سته  کسه ی یه که ی یاخود نازناوه که نگاندنی ناوه داله به
  یه وه کیان ئه ین الیه که ر ده ره زه  ووالوهد  ئنجا خۆشمان له.  هیچه  چێته لێی ده  یاندووه ی گه و ناوه به
.  وه مێنێته تاڵ ده ست به ده  و شانازییه ناوی تاکێک بایی نرخی ئه ی شانازی له ی مایه وه سڕینه به  که

  بین، چونکه ستن ده ڵبه و هه فێری بوختان و ساخته  و بێ ئینسافییه به  که  یه وه میان ئه الی دووه
ین ئیتر  که زی لێده حه  که  کی دیکه یه ر ساخته وادیتنی هه بۆ ره  رگایه ده  ک ساخته یه  وادیتنی تاکه ره

ویژدان و  ئایا به( . 3، ال 0924د  مه محه") لێزیاد کردن بێت  بێت و چ به  وه م کردنه لێکه  چ به
یڵێ بوختان و  د ده مه سعود محه مه  ق به رهه ی ده وه نپوور، ئه سه ی حه که مۆراڵی مارکسیستبوونه به
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  ی بکات له کیره و موفه ی له وه سنپوور پێش ئه ، حه م نییه سته  وه ؟ ئایا ئه ستن نییه ڵبه و هه ساخته
بۆچیی؟ ئاخر   مارکسیستییانه  نانه کاریی و پێوه تکردن و ساخته غڵه موو خۆسه م هه کات؟ ئه خۆی ده

 ".  ی جوێن راخستن نییه سفره" ربڕینی خۆی ده نپوور به سه ی حه مه ڕاستیی ئه به

فتاکانی  کان و حه سته نجاکان و شه تی باوی په قڵیه ر عه سه مان کتێبدا و له هه د له مه سعود محه مه
موو  گرتبوویان و هه  وه پ و شیوعییبوونه چه به  تی که ی رابردووی رۆشنبیرانی کورد نووسیویه ده سه

  بێ که ستالین نهلێنین و ی  اڵکه نیا قه یمپریالیزم بوو، تهری ئ رستیی و نۆکه په دنیا الیان کۆنه
کۆمۆنیزمدا برژاند و  ی کووره  له انتکێشی حمه ڵکی زه میلیۆن میلیۆن کرێکارو جووتیارو خه به
ر زمانی خۆش دێت  به ها له م وه رده رۆشنبیری کوردی سه" ڵێ ق ده ده به  دووباره. نکرد اڵچۆیان قه
ی  تی پیاوانه شۆره  دار و بێسامان و رووت و قووت بێت و رقی له زلێنان بۆ مرۆڤی نهو رێ  وه ڵدانه هه

  م که بکه  وه ز به پتر حه  نجانه و گه من له  نگه ره...............ستێت ڵده اڵت هه سه ن سامان و ده خاوه
و  رگیز ئه اڵم هه به. وسمری بنو سه له  وه ها بدۆزمه مانی وه شوڕووتی کورددا قاره ژار و ره چینی هه له

" ) ژار یاخود ساماندار م بۆ هه تی دروست بکه مانه قاره  ساخته ناگرم به  وه ستۆی خۆمه ئه به  تاوانه
نازناوەکەی ) وره غای گه مه ک حه ندی وه مه وڵه ر پیاوێکی ده سه له  چونکه  و کابرایه ئه(.  3هسپ، ال 

ی  شرۆڤه  وه ڕووی کولتووریی و مێژوویی و سیاسییه تی و له ویهنووسی  (گەورەیە و بەو ناوەوە ناسراوە
، ئیتر  کردووه" حاجی قادری کۆیی"غاو رائیدی ناسیۆنالیزمی کورد  مه کانی حه کارو چاالکییه

"   گی کوردی به به ره و ده رست بووه گ په به ره ڵێ ده ت پێی ده مالی ئیسراحه که نپوور به سه حه
م  کورد ئه! ی مه رهه پڕبه  کادیمیسته م ئه ئه  نییه  وره گوناهێکی گه  مه ئایا ئه.  هچوواندو"  وره براگه
نکشنی  رک و فه ئه  که  ک لێی تێکچووه نپوور وه سه ستێ؟ ئایا حه به ڵده د هه مه سعود محه بۆ مه  قسانه

ی " مڵکدار و فیۆدال" ێ ڵ د ده مه سعود محه ک مه ش وه مان شێوه هه کات؟ به ڵ ده لێکت تێکه زمان و دایه
 ؟ چووه رستییدا لێتێکنه گپه به ره ڵ ده گه دار و سامانداری له ڵکی پاره ڕاستیی خه ، ئایا به ڵ کردووه تێکه

  وه و دژی حیزب و بزوتنه ی بارزانیی بووه ماڵه نیی بنه زبه ی ئه وه ڕای ئه ره ژار موکریانیی، سه هه
اڵم  ، به بووه بارزانییدا به ڵدان  ی پێداهه و کارو پیشه وه ته اوهست کانی کوردستانی ئێران وه سیاسییه
موکریانیی .  وه بسڕدرێته  و پیاوه وانیی ئه بی کوردییدا قورسایی کولتووریی و زمانه ده ئه  ناکرێ له

سعود  ک مه س وه موو جیهانیشدا که هه  موو کوردستان و له هه له" ڵێ د ده مه سعود محه ر مه سه له
"  سدا نیه تی که تاقه ینووسی ده و ده ی ئه و کوردییه ، ئه وی نیه می ئه ڵه سێ قه د نانوسێ، که مه محه

    که  وه ته ک خۆی نووسراونه کانی وه د  رێنووسه مه سعود محه ی مه رگیراوانه وه  گرافه و پاره ئه  دیاره5
ش  نووکه وسا ، هه ک ئه کات، نه راست دهژار زۆر  هه .وه ڕێنه گه ده ر وبه مه م سیی ساڵ له بۆ الی که

و  ، به نده مه وڵه ده  فیی  و کولتوورییه سه له فه   و زمانه ، به یه عریفه پاراو و پڕ مه  و زمانه به  س نییه که
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  د هیچی له مه سعود محه مه" ڵێ ریش ده زهه مال مه که. و بنووسێ ی ئه گرامشییه  ئێستێتیکه  زمانه
ر  هه... شانی بدات شان له  بووه س نه بیدا که ره بژێری و زمانی عه  زاراوه  له  بووه ر نهمت رنادشۆ که به

موو مێژووی کورددا  هه ش له م نووسینه بڕوای ئه به  6" یدان بوو سواری مه شۆڕه  ڵبژاردایه بوارێکی هه
ی مێژوو و  شرۆڤه  وه رییهنسرۆپۆڵۆجیی و کولتوو دیدی ئه د به مه سعود محه ک مه س وه ش که نووکه تا هه

تیی  توانای داهێنان و بلیمه بێ له ده  راسیمه مرۆڤ سه.  کردووه کانی نه سیاسیی و کولتوورییه  رووداوه
 .  وه خوێنێته ده" حاجی قادری کۆیی"  کانی کتێبی  رگه کاتێ به  و پیاوه ئه

مرۆڤ و " ، " اجی قادری کۆییح" کانی  نایابه  کتێبه  د و له مه سعود محه مه  گرتن له خنه ره
للتأریخ" و " ژیان و جهیانبینی" ، " و دامانی نالی سته ده"، "ر وروبه ده البشري التفسیر في نظر  وجهة

و  فیکری ئه  له  خنه توانێ ره سێک ده که. وێ زایی و پانوپۆڕیی ده تیی و شاره زۆر ئازایه" تاد ........
بیاتی  ده ڵێ کتێب و ئه ی کۆمه ڕه س په ک به ، نه وه ووریی خوێندبێتهرمان کتێبی کولت خه بگرێ به  پیاوه

ر بیریارو  ک هه وه  گرینگه.  وه ڵدابێته هه( شیی  ڕووکه ویش زۆر به ئه) سیاسیی و مارکسیستیی 
دیدی  ی له وانه اڵم ئه به. د بگیردرێ مه سعود محه مه  له  خنه ره  کی فیکریی  زایه سووف و شاره یله فه
فیی وکولتووریی و زانستیی و  لسه نسرۆپۆڵۆجیی و فه ئه  دیده  وێ له یانه ده  وه ایدیۆلۆژییهئ

. ن که و خۆیان بێزراوتر ده وه نه که خۆیان بچووک ده  وه دڵنیاییه ، به وه نه مبکه و که کانی ئه وانییه زمانه
چیی  د، که مه سعود محه ر مه سه  یته وه، هێرش بکه ک پارتییه گۆڤاری حیزبێکی وه  له  بووه ئاخر نه

 .و دێمۆکراسییخواز بێت! و ئازادییخواز! وتووخواز خۆیشت پێ مارکسیست و  پێشکه

 : نجامگیریی ئه

شی  ی زمانێکی هاوبه ناو بۆته  و جڤاکی کورد  له وه ته ئایدێنتیتیی نه  تی لهخ جه  ەیەو م توێژینه ئه
نێوان دوو بۆچوونی  له  م باسه کانی ئه ئارگیومێنته.  وه هدکر کانی کوردستانی عێراق نووسین بۆ کورده

کات و  ئاستی عێراق و کوردستانی عێراقدا ده رد له رمیی و ستانده زمانێکی فه  له جیاوازدا پاڵپشتیی 
، رێمی کوردستان بدرێ و کارگێڕیی هه رده روه ی په ییه ره وبه ره بێسه  و شێوازه به  ر درێژه گه ئه  پێیوایه

ر بادینانی  گه ئه . نێ نگاو ده هه  وه که یه خۆ و دوور له ربه ند زمانێکی سه مانی کوردیی بۆ چهز
ک  یه ر زاراوه و هه خۆ  ربه زمانێکی سه ی خۆی بکات به  که تهلێک وێ دایه یه کوردستانی عێراق ده

کی  ودایه مه  انی کوردیی لهزم  وه ، ئهرد بناسێنێ ستانده  لۆکاڵیی بچوێنێ و خۆی به  کانی تر به زاراوه
خۆ و بۆ  ربه واو سه ند زمانێکی ته چه بێ به کان، ده تورکیی و فارسییه  گه هاوڕه  زمانه ک  نزیکدا، وه

  .بڕێ لێکداده  وه رهکولتووزمان و ڕووی  لی کورد له گه  تایه تاهه هه

ند  ل و چه ند گه و چهبێ  ده  هدواو دابڕانێکی سیاسیی و جیۆگرافییشی به  کولتوورییه  و دابڕانه ئه
ند  ورزۆز چه سیمبۆڵی نه  و کاته ئه .بن کتری دروست ده یه واو جیاوزا له ند زمانێکی ته و چه وه ته نه
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شکراو و  لی دابه ش گه نده وه ر ئه هه  وه ستێته به ده  وه که یه فغانیی و ئێرانیی و کوردێکی سوریا به ئه
ش و  ریی هاوبه وه یاده  ئااڵی کورد و نه  وسا نه ؟ ئه وه ستێته به ده  وه که یه نجنکراوی کورد،  به نجنهه هه
  وه دڵنیاییه به  ک که یه وه ته نه لی کورد ناکات به یی ، گه وه ته ناو شکۆی نه سیمبۆڵیزمی به  نه

  وتووه ڵکه ههی بۆ کوردستانی عێراق  له م هه ئه .بێت کانیان زۆرتر ده کچوونه یه  کانیان له جیاوازییه
وانیش  کانی تری کوردستان و زمانی ئه ر پارچه سه  کاته تیڤی کارده نێگه ، به وه قۆسترێته ر نه گه ئه

 . کات دابڕدابڕ ده

کوردستانی   رمیی له ردو فه نی زمانێکی ستانده خاوه  ته بووه کورد نه  ی که وه کیی ئه ره رێکی سه فاکته
سامانی .  ی کۆلێکتیڤیی و کولتوورییه ئیراده نیشتمانیی و اسیی وی سی بوونی ئیراده عێراقدا، نه

  کان و حیزبه سیاسییه  و هێزه رشوباڵوه کوردستانی عێراقدا سامانێکی په ی کورد له وه ته کولتووریی نه
سامانی  له  شێکه سامانی لینگویستیکییش به.   خشانیان کردووه خشان و په کان زیاتر ته ستڕۆیشتووه ده

ئاستی کوردستانی عێراقدا  و له وه بکرێته تۆکمه  پێویسته بۆوردیودیدی   رگرتن له ڵوه که تووریی بهکول
 .  وه ڵ بکرێته ئۆفیشه

مکی  چه  بواری تێکستدا، دوور له زۆکیی ناسیۆنالیزمی کورد له بێکی نیشتمانیی و نه ده بوونی ئه نه
ی زمانی ناسیۆنالیزمی کوردیی تێکستی  رانه فاکته و له  کێکیتره ریی، یه گه ریی و ناوچه گه فه تایه

رێکی سیمبۆڵیی و  وری فاکته ده  کان له جیاوازه  ناوچه  ی که که به ده ئه به  خشیوه به نه  نده وه ئه
  رێمی کوردستان و حیزبه تی هه حکومه  وه ئه.  وه ک زمان کۆبکاته ئایدێنتیتیی وه

های  تیی و به وڵه سی ده دیدی که به  ندیی پێوه تی حوکمڕانییان هقڵیی عه  تی که کانییه اڵتداره سه ده
  اڵتی سیاسیی له سه ر رۆڵی ده سه خت له کان جه ی ئارگیومێنته زۆرینه  چونکه.  نییه  وه نیشتمانییه

 .  وه نه که وتکردنی زماندا ده جێکه

اڵتی سیاسیی  سه پاڵپشتی ده هن، رێک ب یکه کان ده رده ستانده  ردو فره ی گرووپی دووستانده وه ئه
التی  سه ی ئایدیۆلۆژیی و گیرفانی  ده خانه  چێته کانیان ده موو پرۆژه ن و هه یکه ده  وه کورده

وان  ئه. ن به لێکتیی ده ی دایه بۆ دۆخی ناوچه  دۆخی دایگڵۆسیاوه وان زمانی کوردیی له ئه.  وه سیاسییه
  دان بوو به رێگه  عس که می به رده قراویی سه و هاشم عه عس حیزبی به بیزم و ره پانعه ی که بیرۆکه

ڕاست و  ی کرمانجیی ناوه ردوو زاراوه هه به  رکردنی گۆڤار و رۆژنامه دوو شێوازی خوێندن و ده
ستوور  زمانناسیی پشتئههاو مۆڕالی  ی به وانه کادیمیی پێچه ڵێ ئارگیومێنتی ئه کۆمه  بادینانیی، به

ڕێی سێمینارو  ، له هو کانه حیزبییه  یاندنه ناڵی راگه و که اڵتی سیاسیی و رۆژنامه سه ڕێی ده له. ن که ده
نداڵ  ڵ که گه وخۆ له هاوکاریی ناڕاسته ڵکی کوردستان و به ی خه بودجه به دەعوەتی حیزبییەوە،

زمانی کوردیی بۆ  ن و که زیاتر ده  قڵه م شه ن و ئه ده پێده  شه کانیان گه کانیان و نووسینه کاره ،زاندا نه
 . ن که ده  پارچه  ، پارچه تایه تاهه هه
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ی  پرۆژه  که  وه لمانده ی سه و راستییه ئاستی عێراق و کوردستاندا ئه  له 0202مانیی  ڵبژاردنی پارله هه
یی و  فیی و ناوچه یامێکی تایه ند په و چه قاڵنییه ند ناعه زمانی کوردییدا چه ردیی له جووتستانده

خۆی  ربه کانی کۆمیسیۆنی بااڵی سه کان و رێنماییه نگدان و کارتی زانیارییه فۆرمی ده.   رده ناستانده
. چوو ده  ڕێوه بیی و کوردیی به ره رسێ زمانی ئینگلیزیی و عه هه یان به که کان و سایته ڵبژاردنه هه
کان  کرێ و زانیارییه پێدهزیاتر کاری   که ئینگلیزیی و کوردییه  بیی له ره حوکمی دیفاکتۆ، زمانی عه به

ڵ داتاکان و  گه کردن له ڵه شێوازی مامه  ن و زمانی کوردیی هێشتا له بیی هه ره عه زیاتر به
 . بیی نییه ره عه ر به رامبه واویی به ته کاندا، به رێنماییه

زمانی کانی  رده یی و کۆمیدیای گرووپی دووستانده هجه ی شۆڤینیزمی له فسانه و ئه ر وڕێنه گه ئه 
) چوار زمان  ڵکی عێراق به ی کۆمسیۆن بۆ خه و فۆرم و زانیارییانه ، ئه ی بکردایه ره که کوردیی چه

و  وه ته کی نه یه وه چاپبکرانایه، چ کاردانه(  یی جووت پێچکه  بیی و کوردیی به ره ئینگلیزیی، عه
کۆمیدییتر و   وه ؟ ئایا له وه وته که دهکانی لێ  تییه وڵه نێوده  نده کانی عێراق و نێوه جیاوازه   ئێسنیکه

کان و تاد زمانیان قوفڵ  لدۆئاشوورییه تورکمان و که  که  یه تر هه جاهیالنه  وه جاڕییتر و له گاڵته  وه له
ب و تورکمان و  ره بێ؟ ئایا عه عێراقدا هه  بدرێ و کوردیش دوو زمانی نووسینی له

تاد چ دڵێکیان ....کان و سائیبه(  یان کوردن حیساب زۆرینه به  که) کان  کان و ئێزیدییه لدۆئاشوورییه که
عس  می به رده کانی سه عریبکراوه ته  رکوک و ناوچه ی رۆژ که ر سبه گه ئه  خۆش بێت که  و کوردستانه به

وان بێ زمان بن و کوردیش دوو زمانی  و ئه وه ڕێنه رێمی کوردستان بگه ر جیۆگرافیای هه بۆسه
، نالۆژیکیی و نازانستیی و  م پرسیارانه اڵمی ئه بێ؟ وه سگایی هه نووسین و دامودهو  رده روه په

  وه یه که ناو زمانه کورد له  خات که رده ده   وانییه زمانه  فسانه و ئه قاڵنیی ئه کادیمییبوون و ناعه نائه
 . ن که رت ده رتوپه که  تایه تاهه چۆن بۆ هه

ئاستی عێراق و  کان له رده گرووپی جووتستاندهنپوور و  سه حهکیی و کۆمیدیای لینگویستی کاتێ وڕێنه
بۆ  !بێت تر ده ره مه یروسه سه  که یهزی کۆمیدیا ، گۆڵمه وه جێکردنه واری جێبه  کوردستاندا بخرێته

  نووکه هه  رانی عێراق که نی نوێنه نجوومه ئارمی ئه  ر له گه ئه  شاش و کۆمیدییەند  چه  نموونه
خڕیی  به( ران نی نوێنه نجومه مجلس النواب، ئه)  یه م شێوه به  بیی و کوردیی نووسراوه ره عهزمانی  به

 !  قاڵنییه ناعه  و کۆمیدیایه ، زمانێکی تری کوردیی تێبخزێنرێ؟ ئای له وه که لۆگۆیه  ته خراونه
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کان  رده ووستاندهی گرووپی د وه ک ئه ی کرمانجیی یان بادینانیی بۆ زیاد بکرێ وه ر زاراوه گه ئه
ی مافی تورکمان و  ئه  باشه. ر سه  ی بخرێته" ران جڤاتا نوێنه" ک  کی وه یه بێ رسته یخوازن، ده ده

کان؟  هۆرامییه! ی مافی زمانیی کانی تری عێراق، ئه جۆراوجۆره  ڵه گرووپ و کۆمه..........ئاشووریی و 
ک فۆرمی  ربگرێ و یه کرمانجیی ژووروو وه  ڵک له که  ڕاسته م کرمانجیی ناوه ر ئه گه ئه  وه وانه پێچه به

بۆ  زۆر ئاسانتر نابێت؟  که رکردنه سه رهک ستایڵی رێزمانیی و داڕشتن پێڕۆ بکرێ، چا نووسین، یه
 :دا وه ی خواره م لۆگۆیه ک له وه  نموونه

 

"  ین که ئاڤا ئه  وه عێراقمان پێکه"   دا، نووسراوه لێره
تی دانیشتوان ئاڤاهیان بۆ رژمێری گش سه"یاخود 

  بووایه کانیان ده داڕشتنه  نده رچه هه" ساڵی
و " ین که ئاڤا ده  وه عێراقمان، پێکه"  بووایه  مجۆره به
رژمێریی گشتیی دانیشتووان و ئاڤاهیان بۆ  سه" 

ڵی زمانی  دا کرمانجیی تێکه اڵم لێره به" ساڵی
م  ئه.  کراوه( ڕاست کرمانجیی ناوه) کوردیی 

زۆر جوانتر   وه ڵکردنه تێکه  ڕووی وشه له  ڵکردنه کهتێ
کادیمیی و کۆمیدیا  ئه  و وڕێنه له  و دروستتر نییه

. ن که کان داوای ده رده ی جووتستانده وانییه زمانه
 رگیز اڵم هه ، به کردن ناسراوه موتوربه  به  ی وه کرێ، یان ئه ده  وه ره سه له  که ڵکردنه ی تێکه که کورتییه به

و  وه وتنه جودایی و دوورکه  له  می نابێ، جگه رهه کوردستانی عێراقدا به  ردیی له ی جووستانده پرۆژه
 .  رمیی بێت رد و فه و بۆخۆی ستانده لێکته ر دایه وێ هه ر بیانه گه ، ئهلی کورد رتبوونی گه که
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نی  الیه خ به بایه  زۆر گرینگه  وه نسرۆپۆلۆجییه ڕووی ئه ، له ته م بابه ر ئه سه له  وه ک دوا لێکدانه وه
ردی  کولتووری زمانی ستانده  یمس میڵڕۆی به ی جه وه ک ئه یان وه. رد بدرێ کولتووریی زمانی ستانده

Standard Language Cultures  کات د ده ناوزه ( Milroy 2001 .)نسرۆپۆلۆجیای  ئه  لە رووی
ربوون  ر ئایدیۆلۆژیای ستانده سه زمان و قورسایی لهرزیی و نزمیی زمان، پرێستیژبوونی  بهزمەنەوە، 
  اڵم زۆر گرینگه به  نییه،  وه رددایزبوونه پرۆسێسی ستانده  به  وه دوورو نزیکه کی له ندییه هیچ پێوه

ک  ر یه سه نگیی له کۆده  بکرێ که  شرۆڤه  وه کان بکرێ و ئه ردبوونی زمانه مێژووی ستانده  به  ئاماژه
رمیی  فه سگایی بکرێ وبه ده به  وه کانه ن ئینستیتوته الیه کانیدا و   له لێکته ناو دایه رد له زمانی ستانده

ی  ئیراده  له  و جگه رجی کوردستانی عێراق زیاتر بڕیارێکی سیاسییه لومه ش بۆ هه مه ئه(. ibid)بناسرێ
 .هیچیتری ناوێ ،رد ندهیشتنی کولتووریی و سیاسیی و نیشتمانیی بۆ پرسی زمانی ستا سیاسیی و تێگه

ی  و زۆربه یه وه م توێژینه ئه  که  یه وه ی پێ بکرێ، ئه ئاماژه  پێویسته  گرنگترین خاڵێک که نجام، ره سه
کوردستانی عێراقدا، هیچ  له  رده رمیی و ستانده ک زمانی فه جێگیرکردنی یه  ی بڕوایان به وانه ئه
  وه داوای ئه  که  کردووه وایانی لێنه  وه ته ایلێکتێکی تایبهد  بوونێک به سته ویی و وابه زێکی ناوچه حه
م  ئه  وه وانه پێچه به. ژماردن ئه  رد بێته ی زمانی ستانده ردی بناغه به   ڕاست به ن کرمانجیی ناوه بکه

کاندا  کوردییه  لێکته ناو دایه لێکتێک له ر دایه هه  سانی تریش بڕوایان وایه و زۆر که  نووسینه
کوردستانی عێراق،  ردی کوردیی له ی زمانی ستانده بناغه  بگێڕێ و ببێ به  م رۆڵه ئه  یه وانایدا ههت له

و زمانی  وره ی کوردستانی گه فسانه رچاوبگیردرێ، ئه به له  وه ئه  زۆر گرینگه. تیی بدرێ یارمه  پێویسته
زمانی  ردیی له ک ستانده ی باسی یه وانه ی ئه و زۆربه م باسه م ئه رجه سه. نڵ بکرێ کوردیی نابێ تێکه

ک رێنووسیی  یه  دا، هاوکات پێویستیشه نووکه هه له  ستیان کوردستانی عێراقه به ن، مه که کوردییدا ده
  کوردستانی عێراقه  وه کان ئه ره گه موو ئه هه به  بۆیه. وت بکرێ زمانی کوردییدا جێکه  له
  زاراوه  کێك له ی یه ر بناغه سه ردی کوردیی له انی ستاندهزم  که  مڵیوه واو خه ی ته که رجه لومه هه

  وه قۆناغی کارکردنه  لفبێی نووسین بچێته ک شێوازی ئه یه و به کان کوردییه
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 !ی ئایدیۆلۆژیی یان شۆڤینیزمی سۆرانیی وڕێنه

 

 "وێ که رده کانیاندا باشیی و خراپییان ده روبوومه به  ختن، به ک دره کان وه شۆڕشه"

Ignazio Silone 

رمیی  ڕ زمانی فه مه نپوور له سه میری حه کانی ئه دیۆلۆژییهئای  ره شه دات، ته وڵده هه  م وتاره ئه
ژێر  نووسێت و له ده  وتارێک  ناوبراو زنجیره  که یه ماوه. بکات  ڵه ته رێمی کوردستانی عێراق ته هه 

  نگ که رهه ی فه نامه فته ی هه04ی  ژماره)  له" کانی فسانه شۆڤینیسمی سۆرانی و ئه" ردێڕی سه
ڵکی کوردستان  ی خه بودجه و پاره به  که  وه ته باڵکراوه (30/23/0202کات  ریده لێر دهو ی هه ڕۆژنامه
و  کارهێنانی ئه به  خۆوه کادیمییدا له نووسینی ئه  له.  وه خشرێته به مفت ده  کرێت و به چاپ ده

و  جوێندانه ی که ردێڕی وتاره ر سه ناوبراو هه(. جنێو  سلێمانییانه) جوێندان له  جۆرێکه  مکانه چه
 .کات ی خۆیشی ده که کادیمییه ئه  ی خۆی و پۆسته که وه ته زمانی نه  تیی به سووکایه

و   کردووه  ویان شرۆڤه کانی ئه وانییه ناواقیعیی و نازانستیی و نازمانه  س بۆچوونه زۆرکه 
.  داوه  وه ێکۆڵینهرباس و ل زمانی کوردییدا به ردییان له ندستانده ردیی و چه ی دووستانده نجه شێرپه

ڵکو تادێت کرۆکی  ر خۆی ناهێنێ به سه ک به کات، نه نامووسیی ده  ڵێی کورده ده  یره ی سه وه ئه
و بوختانیش بۆ   وه یخوسێنێته ئایدیۆلۆژیای کۆمۆنیزمدا زیاتر ده  ڕێنێ و له جه زیاتر ده  که ته بابه
رمییناسین و  فه اڵتی سیاسیی کرد بۆ به سه ده  ن لهقاڵنییا کی زۆر عه داوایه  کات که ده  وانه موو ئه هه

کانی تر و  موو زاراوه هه رگرتن له ڵکوه که کوردستانی عێراقدا، به ی زمانی کوردیی له وه ساغکردنه
،  وه دوو خاڵدا کۆکرابوونه  له  کان که کاندا، داواکارییه ئینستیوته  کانی تر له زاراوه گرینگییدان به 

ندێ کۆمۆنیستی  ی هه وه ک ئه وه.  وه ت دروستکردنی تێدا نابێته ی تۆمه ک جێگه یه هیچ شێوه به
 . ن ده تی شۆڤینیزمی سۆرانیی و فاشیزمی سۆرانیی لێده ، تۆمهی بەحیساب زمانناسناتیک فه



www.dengekan.com Page 67 
 

. چوێنێ شۆڤینیزمی سۆرانیی ده  به  و نووسینانه وه وڵ و توێژینه و هه ئه  دیدی ستالینیستانه ناوبراو  به
هیچ   وه رووی زمانناسییه له( ڕاست و خواروو ی کرمانجیی ناوه ئاوێته) کاتێکدا زمانی  کوردیی  له

نامووسیی و   و کورده چیی ئه ، که نییه  وه یه" سۆرانیی" تی   قه تێرمێکی سه  کی به ندییه پێوه
ک جوێن  وام وه رده به  وه سته به مه و به  کات، زۆر ئایدیۆلۆژییانه ی وایلێده که کۆمۆنیستبوونه

و،  ی ئه که کاتێکدا کۆمیدیا لینگویستییه له. کاری بهێنێ مکی شۆڤینیزمدا به ڵ چه گه ڵکردن له تێکه به
 .کات ش ده دابه  وه یه که ناو ماڵی زمانه ی جیاوازدا له وه ته ندین نه چه ر  سه وان کورد  به رێکوڕه

ک  اڵم وه ر نووسراو گوترا، به سه وردستانی عێراقدا زۆری لهک رد له سمیی و ستانده ی زمانی ره له سه مه
  زندا، ئێمه کوردستانی مه  ڵێن له وان ده کوردستانی عێراقدا، ئه ڵێین له ده  ک، ئێمه یه وه یادهێنانه

موو  ڵێن هه وان ده ، ئه یه ک زمانی نووسینی نیشتمانیی هه یه پێویستمان به  وه ته ک نه ڵێین وه ده
بیی و  ره ا عه،عێراقد ڵێین له ده  ئێمه! ین که یماغیان ده قه  به  وه دۆشین و پێکه ده  وه کان پێکه زاراوه

ندینی  و چه وره ی گه بێ زمانی کوردیی دوو پێچکه ڵێن ده وان ده ، ئه سمییه کوردیی زمانی ره
ڵێن  ڵک ده خه ن و به هب ده  نا بۆ ناووناتۆره هیچیشیان پێ نامێنێ په  ژێردا بێت، که یشی له بچکۆله

   و جوێنه له  م وتاره ئه  وه یه م روانگه له. ڵێن شۆڤینیزم  یشیان ده که وه ته زمانی نه فاشیست و به
کانی شۆڤینیزم و فاشیزم و نازیزم و ناسیۆنالیزم و  با تاوانه.  وه کۆڵێته وان ده ی ئه ئایدیۆلۆژییانه

ساڵی رابردوودا روویان  ت سه له  کانی کۆمۆنیزم که وانهتا به نیا تهک دابنێین و  الیه پانیسالمیزم له
نتی  دیدی کۆمۆنیزم و ئه نگرانیی له نپوور و الیه سه میری حه ئه  چونکه. ین راوردیان بکه به  داوه

وان  ی ئه وه ی بیرکردنه وانه پێچه  کهموو شتێک  ی فاشیزم و کۆمۆنیزم بۆ هه ته فسه ، سه وه ئیمپریالیزمه
 .هێنن کارده بهبێت 

رۆک جاشی کورد   ڕاستیی کام سه ین، ئایا به ست پێبکه ر ده گه کی خۆماڵیی ئه یه نموونه به
ی  وتاندبێ؟ زۆربه سی زیاتر فه زار که هه  زۆر تاوانبار بێت، له  که  یه کوردستانی عێراقدا هه له
تکردنی  ڕێی خزمه سیان له که سەتان س یان زۆر زۆر به یان که ده کان، به تاوانباره  رۆک جاشه سه

نجا ساڵی  ن له چل په ی کورد هه رکرده ندین سه اڵم چه به.  کردووه  وانه رگ ره دا بۆ مه عس و پاره به 
ڕی ناوخۆی  دوا شه. شدارن نجی کورددا به زار گه یان هه کوشتنی  ده  وخۆ  له ڕی ناوخۆدا، راسته شه 

یی  وره کان، گه ی قوربانییه ر ژماره گه مه.  وه وته بانیی لێکهزار قور ندین هه کێتیی چه پارتیی و یه
س  زاران که ویتریان هه س بکوژێ و ئه که سەتانکێکیان  س یه ن؟ ئایا دوو که رناخه کان ده تاوانه

 ر تاوانباران سه ریی له ر دادوه گه ؟ ئایا ئه تر نییه به تر و قه وره یان گه که بکوژێ، تاوان و سزای زۆرکوژه
ی  رکرده ندێ سه کانی زوو  یان هه رۆک جاشه ریی بکات، سه خۆو ئازاد دادوه ربه کی سه بدرێ و دادگایه

 ؟   کانیان سامناکتره سیاسیی کورد تاوانه

ی  شۆڤینیزم  تانه وڵه و ده  ن و حیزب و الیه ستی ئه ی قوربانییانی ده ر ژماره گه مان میتۆدیش، ئه هه به
ڵ  گه جێندای سیاسیی وئایدیۆلۆژییان، له ئه  فاشیزمبوونیان کردبووهزم و ناسیۆنالیو نازیزم و 

خشی  زانستی رزگارییبه ،کان ستالینیسته کان و نینیستهلێ ولی قه به) ستی کۆمۆنیزم  قوربانییانی ده
کان  سایده ی جێنه باره ئایا قه ؟چن نار ی زۆر جیاواز ده ن، دوو ژمارهراورد بکرێ به( ت رییه شه به
دان و  نجه شکه کی ژیانیان و ئه ڵه چه شوێنی ره ڵک له رکردنی خه رده ربه و ده( کان جینۆسایده)
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  نجام دراون، کان ئه ستی کۆمۆنیسته ده ی به نده وه سترێژیی سێکسیی و قاتوقڕکردنی مرۆڤ ئه ده
 ؟  کی تر کراوه نێكی سیاسیی و ئایدیۆلۆژیایه ت الیه وڵه ست هیچ هێزو ده ده به

وسا  ئه  وه بخوێنێته The black book of Communism  –ی کۆمۆنیزم  که شه ره  س کتێبه رکه هه
ئاست کرێکاران و  له  و شۆڤینیست و فاشیست بوونه ند دڕنده کانی کۆمۆنیزم چه گات دیکتاتۆره تێده
گات  تێده  وه ار و فاکتهئام وسا به کانیاندا؟ ئه تییه چینایه  یاره ی نه فسانه کان و ئه تکێشه حمه زه  چینه

 سەتانو چۆن   خی کۆمۆنیزم ناردووه و دۆزه ره میلیۆن مرۆڤیان به ت سه  کان پتر له چۆن کۆمۆنیسته  که
  میلیۆنیشیان له سەتانو  رکردووه ده ربه ده داکانی خۆیان شار و دێهاته میلیۆن مرۆڤی تریشیان له

روشوێن  یان میلیۆنیشیان بێسه ده دراون و   نجه شکه ا ئهکاند سیاسییه  ملێکان و زیندانه ئۆردووگا زۆره
تۆمبارانی  ناکازاکی و هێرۆشیما و هۆلۆلۆکۆست و  رو مۆسۆلۆنیی و ئه کانی هیتله کردوون؟ کۆی تاوانه

کانی سۆهارتۆ و  نداو و تاوانه ڕی که رسێ شه ی روانداو هه که سابییه کان و قه نییه رمه سایدی ئه جێنه
کان و  سیاسییه  واوی ئیسالمییه و ته  لقاعیده دام و کۆماری ئیسالمیی ئێران و ئه و سهحیا خان  یه

کانی  ی تاوانه نیوه  هێشتا به  وه داتا و ئاماره تاد به.....مێریکا کان و ئیمپریالیزمی ئه ناسیۆنالیسته
کانی  شۆڕشگێڕه  هماوتسی تۆنگ و پۆلپۆت و کیم ئیل سۆنگ و کۆمۆنیست تڕۆتسکیی و لێنین و ستالین و

 !ن تر ناگه

ندێ ئیسالمیی رادیکاڵ،  هه   یه وه ک ئه بڕن، وه کۆمۆنیزم داده  له  و دیکتاتۆرانه ی مێژووی ئه وانه ئه
ک  وه. بڕن مێژووی ئیسالم داده  کانی ئیسالم له لیفه می خه رده کانی سه نفاله تڵوعام و ئه مێژووی قه

مێژووی  ینی و بنالندن له نا و وخومه نلبه سه ید قوتب و حه کان سه پاسیفیسته  ئیسالمییه  وایه  وه ئه
ک ئایدیۆلۆژیا  خت وه نازیزم پێشوه ،رابیشییدا بڵێین ڵ جۆرج ته گه ر له گه ئێستا ئه.  وه نه که ئیسالم ده
مێژووی  و لهپراکتیکدا  اڵم له به!  تییه وایی و برایه یامی ئازادیی و ئاشته اڵم کۆمۆنیزم په به  تاوانباره

ی  خیره زه  کرێ به ی چۆن ده ئه. ی روویدا که وانه قی کۆمۆنیزم رێك پێچه ونه ن و ره مه ته  ساڵ له 92
ی  زمانی زۆرینه جوێنی ئایدیۆلۆژیی به  وه کۆمۆنیزم و شۆڤینیزمی ستالینیزم و فاشیزمی ماویزمه

  ی کورد له وه ته مکی نه تنی چهزمان سیمبۆڵی داڕش  ڵکی کوردستانی عێراق و ئێران بدرێ؟ که خه
کوردستانی عێراقدا  رمیی له ر زمانی فه گه ئه  وه دڵنیاییشه به. نێت یه گه کوردستانی عێراقدا ده

گوت  یده وسا نه ئه! هات ده ی پێدا نه ختووکه  کۆمۆنیسته  م سکۆالره رگیز ئه ، هه بیی بووایه ره عه
و ( تانوپۆی گرت  وه یشه ی قوڕه زاراوه  بیی له ره زمانی عه  یشیی که یان قوڕه) بیی  ره شۆڤینیزمی عه

 ! سته سپارد تا بڵێن  فاشیزمی سۆرانیی راوه ده وتووانی رانه کانی، یاخود شوێنکه فسانه ئه

ردکردنی زمانی خۆیان  کان کاریان بۆ ستانده و واڵته  وه ته ی نه مێژووی کۆن و نوێدا زۆرینه  له  
نسیی،  ی فڕا"شۆڤینیزم"  ی به وانه ته موو نه و هه ی ئه ال قه وڵ و ته س  هه که، دواجاریش  کردووه

کورد   رهدی خێ کرد و ناکات، ئه تاد ناودێر نه... بیی و فارسیی  ره ئینگلیزیی، سوێدیی، ئیتاڵیی، عه
   که ، یه وه هۆی زمانه  کانی لێکدابڕانی  سیاسیی و کولتووریی به کییه ره سه  هۆکاره  کێک له یه   که
ردکردن و  ستانده  وڵی به بێ هه ،  بۆ ده وه کتر ناخوێننه س ناگات و شتی یه که  س له که
هەندێ کۆمۆنیستی کولتووری  له  مه ناودێر بکرێت؟ ئه" شۆڤینیزم" و " فاشیزم"  رمییکردن، به فه به
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و ۆلۆژیای دیکتاتۆریی پرۆلیتاریائایدی  له  مه ؟ ئه. یه کولتووری کێدا هه بێ له نه کوردی بێ مەعریفەدا
 ؟  یه کوێی تردا هه بێت له دا نهستالینیزم

ی  یدانهسایدو ئێسنۆسا و جێنه پسپۆری فڕانسیی له Stéphane Courtoisک کۆرتۆیس  اڵم وه به
پدا  ییبوونی راست و چه نێوان دڕنده کی مۆراڵیی له جیاوازییه  ،کات باسیده نجامی داون کۆمۆنیزم ئه 

و   ک ئه روه هه!  کاندا نییه ڵی چینه کۆمه کان و کوشتنی به زه گه ڵی ره کۆمه نێوان کوشتنی به له!  نییه
کیی و  ره شداری سه خۆی به  کۆرتۆیس که. کانی سۆڤێت کرا ی دژی کۆالک و جووتیاره ڵکوژییه کۆمه
ربگرن بۆ  لۆکۆست وههۆ  وێ سوود له یانه کان ده ڵێ کۆمۆنیسته ، ده شه که ی کتێبه نی پرۆژه خاوه

. ن که مێژوودا تۆماری ده ترین تاوان له وره گه به  میشه کانی خۆیان و هه سایده ی جێنه وه شاردنه
)   ینهیکانی سۆڤێت و چا ستی کۆمۆنیسته ر ده سه سایدو ئێسنۆسایدی تر له ندین جێنه ڕاستییدا چه له

  ستی شۆڤینیزمه کانی ده ربانییههۆلۆکۆکست و قو  له  مبۆدیا و کۆریا کراون، و که( چین
 .  تر و سامناکتره وره کان زۆر زۆر گه وه کانی راست و فاشیزمی راستڕه جۆراوجۆره

کان و قاتوقڕیی و  تڵوعامه کان و قه سایده ی جێنه فاکت بنووسین، ئایا ژماره  ر به گه ئه سەرەنجام  
  راورد به به کان به پ و کۆمۆنیسته چه ستی کانی ده سیاسییه  کان و زیندانییه ئاخنینه-مپ که له

  فاشیزم و شۆڤینیزم و نازیزم و ئیمپریالیزم و   له)  کانی راست موو جۆره ستی هه قوربانییانی ده
  توندڕۆکان و گرووپه   ناسیۆنالیسته  ته وڵه موو ده کان و هه ئیسالمییه  مێنتالیسته نده فه

شۆڤینیزمی   ڕاستیی تاوان نییه ؟ کامیان سامناکترن؟ ئایا به، کامیان زیاترن ( کانی تر  تێرۆریستییه
" ی ئایدیۆلۆژیی  فسانه ئه  تیی به تایبه ستالینیزم و ماویزم بهلێنینیزم وگشتیی و  کۆمۆنیزم به

وێ  و ئه ناوی مافی زمانیی و مافی مرۆڤ و مافی ئێره به  یت؟   راورد بکه به"  شۆڤینیزمی سۆرانیی
نجامی  ئه مووی له ش هه مانه ئه. یت بکه( یی هجه کۆمۆنیزمی له) یی هجه ینیزمی لهشۆڤ  داکۆکییش له

ردیی  کانیان و کۆمیدیای جووتستانده نالینگویستییه  ردیی و بۆچوونه ستانده  ی فره فسانه ی ئه وه ئه
  و ئارگیومێنتهکانیان  وانییه زمانه  دراون و وڕێنه  خنه ر ره رێمی کوردستاندا به هه  زمانی کوردیی له

 . وه ته کانیان خاڵیی خاڵیی کراونه تییه چینایه

زمانی    ڵێی که کی لێنین و ستالین و ماوتسیتۆنگ و ترۆتسکییدا ده ڵ قوتابییه گه ئاخر چیی له
کات؟   د ده ناوزه"  سۆرانیی" به  وه وسه جوێن و ته ی کوردستان به رینی دوو پارچه کی به یه ناوچه

ڕاست و خواروو  کرمانجیی ناوه   و ساباڵغ به نۆرمێک له تا سنه  بیگره  وه ولێره رکوک و هه که هل
وخاشی  کۆمۆنیزمی  ندێ خڵته ژێر کارتێکردنی هه له  و نالینگویستییانه نووسن، زۆر ئایدیۆلۆژییانه ده
تیی  ردن و سووکایهبۆ ناشیرینک! بچوێنێ" سۆرانیی شۆڤینیزمی "  ییدا، زمانی کوردیی به هجه له

و  ڕاستیی  ئه به. یت حکومی بکه سۆرانیی مه فاشیزمی  یت و به پێکردنیش جوێنی ئایدیۆلۆژیی بده
  و کورده  زانییه یاخود نه  کارییه یان ساخته  سته به مه زۆر به  ڵکردنه ڵوپێکه ئاوێزانبوون و تێکه

 . کرێ ر ده سه نامووسیشی له

کانی دنیا  په ریال چه تیی و کۆمۆنیستیی و گه چینایه  ر و شۆڕشه ۆبهروبوومی شۆڕشی ئۆکت ئایا به
ی فاشیزم و شۆڤینیزم بگیردرێ  خه س یه ، به لێڵیی و ناڕۆشنیی تێدایه  نده وه تیی ئه هێشتا بۆ مرۆڤایه
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یزمی زم و فاشیینڤشۆ  وه ین؟ ئایا ئه باس بکه  انهرو ک په کانیان و کۆمۆنیزم وه شه ره  ر کارنامه سه له
!   وه ریزی شۆڤینیزمی زمانی  کوردییه  خاته بیی و تورکیی ده ره شۆڤینیزمی عه  ، که ئایدیۆلۆژیی نییه

ی  فیزمدا که تری بۆڵشه ژێر چه له  تییکردن و کۆمیدیا لینگویستییکییانه موو جوێندان و سووکایه م هه ئه
ی  ۆڤ و مافی زمان و مافی کرێکار کهن؟ ئاخر مافی مر که زمانی کوردیی و زمانناسیی ده ت به خزمه
  ندیی به ی شۆڤینیزمی کۆمۆنیزم پێوه ؟ که ی گرتووه ئایدیۆلۆژیای کۆمۆنیزمدا ئۆقره  ک ساتیش له بۆ یه

 .  یه هه  وه ی کورده وه ته ک نه وه! کی بێ زمانی یه وه ته زمانی نه

ندێ  ستی هه و هه وه درێته لێکنه  وتاره م ئه  ماسی شۆڕشگێڕانه و حه عاتیفه ی به وه کۆتاییدا بۆ ئه له
  که  وه مه روون بکه  وه بێ ئه ڕووشێنێ، ده شیوعیی و کۆمۆنیستی کوردستانی عێراق و ئێران نه

ردوو کوردستانی عێراق و ئێران، زۆرترین  شتاکانی هه کانی  هه فتاکان و کۆمۆنیسته کانی حه شیوعییه
تیی  ڕی خۆڕاگریی و ئازایه وپه ی ئه سالمیی بوونه و نموونهعس و کۆماری ئی ستی به قوربانییانی ده

و گووناه    پۆکدا بوونه ژێر چه له  میشه و هه وان قوربانیی بوونه بیانووی ئه  اڵم ناکرێت به ، به بوونه
) یڤارایچێک  دات، که ده  وه رانتیی ئه گهکێ . گیردرێ کانی کۆمۆنیزم نه تاوانه له  خنه ، ئیتر ره بوونه

دیکتاتۆر  ک کاسترۆ به وه  ژیاندا بمایه کان له په سیمبۆڵی چه ( جیڤارا ناوی رۆیشتووه  کورددا به ناو  هل
عێراق  له) کان  کان و کۆمۆنیسته کان و تووده شیوعییه   توانێ بدات که ده  وه رانتیی ئه کێ گه. بوو ده نه

و  ت ئه تایبه به. یسالمییان خراپتر ناکردعس و کۆماری ئ به له  بووایه اڵتیان هه سه ده( و ئێراندا 
م  ، یان الی که وه سترابوونه به  وه سۆڤێته  عێکی توندی فیکریی و ئایدیۆلۆژیی به رجه مه به  حیزبانه

 . کرد ان ده"سیستمیی"ک  کحیزبیی و یه فیزم و یه پێڕۆی دیکتاتۆریی بۆڵشه

.  وه ناو مێژووه  ی شتی باش و خراپی هێنایهڵ ک کۆمه ک و دنیابینییه یه فه لسه ک فه مارکسیزم وه
ڕاستیی لێنین،  اڵم به به.  یه مێژوودا ناوبانگی هه زن له کی مه تییه سایه ک که خودی مارکس وه

  ک که یه زمه دێوه  تی پرۆلیتاریای کرد به کی دیفاکتۆ، دیکاتۆرییه یه شێوه مارکسیزمی ناشیرینکرد و به
  میشه کانی کۆمۆنیزمیش هه سایده و خۆراکی جێنه مێژوودا تۆمار کردووه سایدی له ترین جێنه وره گه

  ندێ کۆمۆنیستی کوردستانی ئێران که هه.  سانی ئازادییخواز و ئۆپۆزیسیۆن بوونه کرێکارو جوتیارو که
نی زمانێکی  کوردستانی عێراق خاوه رایی نادات، کورد له چاویان به ن،  تاراوگه  له  نووکه هه

رۆشنبیرانی .  وه کی تر دروست بێته ژار موکریانییه نابێ بهێڵرێ  هه. رمیی بێت دو فهر ستانده
یدا  کی تر په ژار موکریانییه جارێکی تر بهێڵن هه  ئاگاترن که به  وه کوردستانی عێراقیش زۆر له

کی  ۆژیایهنێک و حیزبێکی سیاسیی و ئایدیۆل ندی الیه وه رژه کان بۆ به مێژووییه  و راستییه  وه بێته
 .  وه بکاته  وانه دیاریکراو پێچه
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 "رێمی کوردستان سمیی هه زمانی ره" و " کادیمیای کوردی ئه" کۆمیدیای 

 

" کادیمیای کوردی  ، ئه وه ته باڵوبوونه  وه کوردستانه  ی له وانییانه رۆژنامه  واڵه و هه ی ئه گوێره به
بۆ    ولێر سازکردووه هه دا کۆنفرانسێکی له 0229کۆتایی ساڵی   له "  کادیمیای کوردیی دروستتره ئه
هۆی بۆچوونی  اڵم به به. کدا بخات الیه رێمی کوردستان به سمیی هه ی زمانی ره له سه ی مه وه ئه

ر زوو  کانی زمانی کوردیی هه رده ستانده رد و فره گرووپی دوو ستانده نازانستیی و ناواقیعیی 
 . هیچ بکات  یتوانیوه و نه اوهتاڵی پێکر ئاشبه

 



www.dengekan.com Page 72 
 

ی  ندو ئۆرگانانه و ناوه اڵتی سیاسیی و چ ئه سه چ ده  که  یه وه ، ئه   نینێکی قووڵه ی پێکه ی جێگه وه ئه
کێتیی و پارتیی ئیش  مان مێنتاڵیتیی یه هه ن، به ده ده  شنه و چه شنی کۆنفرانسێکی له چه بڕیار له

ک  وه.  مانیی کورد هێنا ناو ستراکتۆری سیاسیی و پارله  یان بۆ" فتیفیفتی فی"  ی بیرۆکه  ن که که ده
ال  دی مه حمه ی دیاربێت ئه وه ال بانگهێشتکراون ، ئه دی مه حمه نپوور و ئه سه میری حه ئه   زانراوه

کات و کاتی خۆیشی ویستی واژۆ  رێمی کوردستاندا ده هه ردی کوردیی له زمانی ستانده  نگریی له الیه
ری و  سه  چووه ی نه و واژۆکه اڵم پێشتر باڵوبووه ردایزی زمانی کوردیی بدات، به ی ستاندهکەمپەیین له

  و جگه کان ناسراوه رده باوکی رۆحیی جووتستانده  به  نپووره سه میری حه رچی ئه وت، هه که فریای  نه
شتێکی نوێیان پێ   وه ته ووهیان کرد نگرانی دووباره جار خۆی والیهسەتان  ند ئارگیومێنتێک که چه له

 .  نییه

 

کی تر  واتایه به. وال بانگبکرێن ویش له مالو ئه و له ئه  که  کراوه  وه چاوی ئه دا رێک ره لێره  واته که
رمیی  ی زمانی فه وه ڕی ساغکردنه بۆ شه  وه ڕی ناوخۆ گوێزرایه کۆنسێپتی ئایدیۆلۆژیی و سیاسیی شه

ی  که وه ته ، تاکی وریا گریانی بۆ حاڵی خۆی و نه م کۆمیدیایه م دوای ئهاڵ به. رێمی کوردستاندا هه له
سایتی  نی قازیی له سه حه  ک که یه پێی نامه به  نووکه هه   که  وه پی ئێرانییه ڵێ چه ست کۆمه ده دێت به

چێت  ده، پێ نو که رده باشتر ده  نییانهوا و سیناریۆ زمانه ڕۆکی ئه وه ناوه ته ڵوێستدا باڵوی کردووه هه
ندامێکی کارای  هۆی ئه ی به که و بانگهێشته ڵێ ئه ک خۆی ده اڵم وه به. ویش بانگهێشت کرابێت ئه
کانی  رده ستانده رد وفره گرووپی دووستانده  له  وه دڵنیاییه به  که  یشتووه پێگه  کادیمیاوه ئه
ندامی کارای  ر ئه گه کات، ئه ی باسی دهنی قازی سه ک حه ر وه گه و ئۆرگانه ئه ئه  دیاره)  خۆیانه به سه
س ترشوخوێکردنی  به  و کارابوونه اڵم ئه به! (.  بێت لیشی هه زه وه ندامی ته چێ ئه ، پێده  بێ هه
 . کی ئایدیۆلۆژییه جێندایه ئه

 

 !ئایدیۆلۆژیای زمانیی  کوتان و -ئاسن

 

" سمی ڕه"زمانی   زارێک بکرێ به دا شێوه رێمی کوردستان هه  ر بێتوو له گه ئه" ڵێت ده  نی قازیی سه حه
وتی زمانی  ڵکه هه -0بێ واو ده رانی ته زیانی زمانی کوردی و ئاخێوه  به  وه ند ڕووه چه  له  کاره و ئه

  چاویان به  ی  نانه و الیه ئه. کا تی عێراق بنکۆڵ ده وڵه کانی ده سمییهەڕ  زمانه  ک له کوو یه کوردی وه
  زارێک له شێوه  ت دان به سمییه ری ڕه گه ئه  ، له ڵ نایه وتۆ بۆ زمانی کوردی هه ئه کی یه بوونی پله هه
[  ر زمانێکی دیکه ک هه وه] شنی زمانی کوردی  چه  یی و فره هجه له  رێمی کوردستان دا پرسی فره هه
قانوونی   له  ی کورد کهل ی گه وایه ڕه  و مافه قامگیر بوونی ئه سه  ی پێش به وه بۆ ئه  وه نه که ده  وره گه
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لی  ی گه یه وره گه  وته ستکه و ده دژی ئه  کی نوێ به یه ره بگرن و به  یی عێڕاق دا گونجێندراوه بنچینه
 " وه نه کورد بکه

 

 

  که  رێکه کۆمێنتی خوێنه  مه ئه(  0202رمیانی  گه) کناسیی  ڕه خه زمانناسیی یان به بوو به  مه ئایا ئه
ر  سه ی له لۆیانه موو گه و هه ر ئه سه له  وه ته رددا خوێندووه سایتی ستانده  ی له ره رادهم ب نووسینێکی ئه

مێک ئاوی سارد  ر که گه ڕاستیی مرۆڤ  ئه به .ری زمانی کوردیی ریزی کردبوون گه ر و مه گه ئه
ار بکات،  ئایا  و پرسی  وه قاڵنیی بیربکاته و عه ک سات لۆژیکانه و بای باڵی بدات و بۆ یه  وه بخواته

تاد کورد ...........و  رده روه سمیی بۆ کارگێڕیی و په ک زمانی ره رێمی  کوردستانی عێراقدا یه هه له
کی بێ زمانیی و  ڕه م خه ب و تورک یان ئه ره رستانی عه په وه ته کات الی نه وچرووک ده سووک

ن؟ ئایا  به کجاریی ده شبوونێکی یه و دابه ره ی قازیی، کورد به سه ی  حه ڵۆکانه ته ردیی و مه ستانده فره
ی تر  نده وه ئاست عێراقدا ئه ی پرسی زمانی کوردیی له وه بۆ ئه   کی زۆر باش نییه بیانوویه  مه ئه
 ش بنرێ؟ هه  له  وه یارانی کورده ست نه ده به

 

ڵکانی  خه  بڕیاره  کات که ڵک ئامۆژگاریی  ریز ده ڵێک خه نی قازیی بۆ کۆمه سه ڕاستیی حه ئایا به
ڵک  ڵێ خه ن، یان بۆ کۆمه نگڕێژ بکه ک ره یه وه ته نووسی زمانی نه زاو پسپۆر بن و چاره شاره
چیین   جێندا ئایدیۆلۆژییانه و ئه و ئه  یه ولێکه م تێکه سوڕێن؟ ئایا ئه ڵده و هه کۆدی ئه به  کات که ده قسه

ستاون؟  وه  وه زمانناسییه اڵم دوور له به  وه و شتێکهمو هه کی ئاوا خراپ و نزیک له یه پشت بیرۆکه  له
ک  بێت، وه لۆ و اللۆ و هۆهۆ و ڕۆڕۆ ده ڕیزکردنی گه ک به یه وه ته نووسی زمانی نه ڕاستیی چاره ئایا به

ندین سایتی کوردییدا  چه  له  وه شانازییشه تی و به ندینجار  ورووژاندوویه نی قازیی چه سه ی حه وه ئه
 .  دووهزان دایبه

 

ر  بن هه  زارێک له ر شێوه ر هه سه  له  وه ختکردنه جه" نووسێت خاڵی دوودا ده داتێ و له ی ده و درێژه ئه
کانی کوردی  زاره کی زمانی و پاشخانی مێژوویی شێوه ر تێئۆرییه هه  ستن به پشت به  ناوێک و به

رێمی کوردستان دا و  افیای ههجوگر  کدی له یه  رانی کوردی له هۆی دابڕانی ئاخێوه  بێته ده
ی  وانه پێچه  ڵکوو به به  وایه ر کارێکی ناڕه ک هه وتۆ نه کی سازکردنێکی ئه ره ند به کی و چه ره دووبه

  ره م براده ئه  یره سه. "رێمی کوردستان دا نییه ندانی هه ندی شارومه وه رژه به  و له  لیمیشه قڵی سه عه
کاتێ   کوێدایه کادیمیای کوێر له ئه.   وه خشێته به کادیمیی ده رزی ئه ته  ی بهکاری وگۆتره هۆقه  زمانناسه
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ند  کیی و چه ره کی کوێری ئایدیۆلۆژیا دووبه چه ستن به پشتبه  یت و به رگای گفتوگۆ دابخه تۆ ده
 یت؟  کیی ساز بکه ره به

 

کات  ده  وانه قڵیی ئه عهبێ  به  ئاماژهسایکۆلۆجیستێکیش  ک ڵکو وه ستێت، به ناوه  وه شه نده وه  ئه ر به هه
ئاخۆ ! یچوێنێ ده" لیم قڵی سه عه" ی  وانه پێچه  ن و به که رمیی ده ردی فه داوای زمانێکی ستانده  که

ی  که لۆکاڵییه  زاراوه ک به یه ر شارو شارۆچکه ر ناودۆڵێکی کوردستان و هه و هه ره ڤه ر ده داواکردنی هه
ک زمانی  کتر یان یه یه تی کورد له کجاریی میلله هۆی دابڕانی یه  بێته ده  خۆیان بنووسن و بخوێنن،

کات؟  ده  رته و وه  رته رێمی کوردستانی عێراق، کورد ته سمیی بۆ هه ردو ره نووسینی ستانده
  وه نپوور و شیخولئیسالمییه سه کانی حه بۆچوونه  ی خۆی له که موویشی کۆمیدییتر، بۆچوونه هه له
 . و ناوی خۆی لێداوه  اوهڵێنج هه

 

سمیی ،  ی زمانی ره وه رێمی کوردستانی عێراقدا ، ساغکردنه هه کورد خۆشیی بوێ یان ترشیی،  له
ک سیاسیی،  ی وه یان کێڵگه گرێ و ده ڵده ندێکی کولتووریی هه هه ، ره به ده ڕی تێکست و ئه شه

نسرۆپۆلۆجیی زمان و  نیی و ئهگشتیی و سۆسیۆزما کی  یه شێوه وانیی، کولتووریی به زمانه
  به  ڕه م شه ئه. گرێ خۆ ده تاد له................تیی  تایبه کی  هی شێوه به  (ئیسنۆگرافیی)  سنۆگرافیی ئه

م  ئه. درێ ر ده سه و بڕیاری سیاسیی له  وه کاته کالیی ده اڵتی سیاسیی یه سه کرێ و ده ئارگیومێنت ده
  مه ئه. ستێ و راناوه م و ئه ی ئه وه پۆڕ و دڵدانه و شین وشه  وه و خۆڕنینهخۆلێدان   به  یه وه ساغکردنه

و  موو ئه هه.  وه قێته ته و ئیتر ده واو کامڵ بووه و ته کی سیاسیی و کولتووریی زۆر گرینگه پێداویستییه
ک  اڵم یه هب. بێ پێشبینی زۆر شتی تریش بکرێ و ده پێشی، شتێکی زۆر ئاساییه  ی دێنه کردارانه رچه په

ها  ر به سه کان به رییه رتاسه سه  ها نیشتمانییه رچاوبگیردرێ، به به بێ له دیسپلین و مۆراڵی گرینگ ده
ی  ر وڕێنه سه وانیی به لۆژیکی سیاسیی و کولتووریی و زمانه. بدرێ کاندا یی و لۆکاڵییه ناوچه

 .درێدا بو جوێن و بوختانی گرووپی جووتستاندەردەکاندا  ئایدیۆلۆژیی

 

ڵی  یڵی  کۆمه ر کۆمیدیی، ئیمه ده به ڕاده ڵنانێکی له ستیی و خۆهه بۆ چاوبه  ن هاتووه سه دواتر  حه
ۆ  نووسیون و چۆن ر خودا بزانێ چۆنی ب ر هه گه ی، مه که هاوپێچی نامه به  ڵکی بیانیی کردووه خه

. ن که بوون و ئارگیومێنت ده نه ی سلیمی داواکه ته  کانیاندا دیاره اڵمه وه لهداوای لێکردوون؟ وەک 
کوردییه   رگێڕانه پێی وه ڕوونیی به ئاشکرایی و به ک مارتین ڤان زۆر به سێکی وه ت که تایبه به

ڵێ نی قازیی بێ، ده سه ی حه که  باشه داوودهبه" کاریگهزگایهاڵم ههکی و بهر پێداویستی ئیداری تاقهلسووڕی

بۆپشتیوانیقینهنگاویراستهڵههگهبێهاوکاتبێلهکووزمانیئیداریدهسۆرانیوهکلهیهخۆکردنیجۆرهوه.زمانێکه
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کانیدیکهکییهرهسههجهلهله دهتاییلهرهوخوێندنیسهردهروهپهله. کاتێکداکاربکردرێلهکرێکرمانجیدهدهۆک،

بهیناوهردهروهپهلهمکهانیدووهکووزمکرێنوهقوتابیانفێریسۆرانیشده قی،خانههێندرێ؛ولهکاردهندیوبااڵدا

زرێندرێنبێدامهیداراییاندابینبکرێدهبونیهوهتهنحکوومهالیهلهزگاوبنیاتیکولتووریکهداووده.یلیزاریفهشێوه

یلیورامیوفهکرمانجی،ههبییاتبهدهخۆداهاتنیئهپێشبردنوبهرهوتێبکۆشنبۆبه لهسمییانهڕهپشتیوانییهوجۆرهئه.

 ....."شتێکیخۆشیئیداریبکاتهبوونیزمانێکیتاقانهتوانێههدهکانیدیکههجهله

 

  و دوو خاڵه مان ئه تیی، هه ی مارتین نووسیویه وه ر ئه هه! قاڵنیی ویژدانی کام زمانناسی عه به  باشه
تی  رۆکایه رددایزی زمانی کوردییدا بۆ سه ی ستاندهکەمپەیین رانێکی زۆر له نووسه  ، که نییه  کییه ره سه
و  وه ته رزیان کردووه تاد به..............کان و سیاسییه  رێم و حیزبه تی هه مان و حکومه رێم و پارله هه
وانیی و  ناوی زمانه به  م کاڵوکاڵوێنه ئیتر ئه.    وه ته دانراوه  شدا دووباره م نووسینه کۆتایی ئه له

سێک  رکه ئاخر هه  ؟ وه کرێته ری کورد و تاکی کورددا ساغده ر خوێنه سه بۆچیی به  وه پسپۆری بیانییه
مێک ئینگلیزیی بزانێ  که وەک کاک حەسەنی قازیی، بێ و ش دۆست و ناسیاویی بیانیی هه پێنچ شه

ک  نگریی نه ڵکی تر بکات و داوای الیه خه ك له یڵ داوای کۆمه هئیم  بێ به ی هه وه و توانای ئه
 نی قازیی بکات؟ سه حه ئاغای ک بێ بچێ کارێکی وه ناوبژیوانییان لێبکات، ئایا ده

  یڵ ، به ئیمه س به ، به  وه ی خۆیه زانکۆکه ، یان له وه ی خۆیه که ماڵه ر له توانێ هه س ده خۆ زۆرکه
  زاتر له سانی پسپۆرتر و شاره ریاندا، که سه به  ڕاوه نی قازیی گه سه ی حه و ناوانه یانجار له ده
ژاپۆن  و   کان و بواری زمانناسیی و ناسیۆنالیزمدا له مرۆییه  کان و زانسته کولتوورییه  نده هه ره

و   وه ۆبکاتهگات، ک دا ده مێریکا و کانه ورووپا و ئه ئه  تا  به  کۆریای باشوور و نیوزیالند و ئوسترالیاوه
ک  ی وه و شوێنانه کیش بینێرێ بۆ ئه یه رده چه  کانیان بکات و به اڵمه رگێڕان بۆ وه زووی خۆی وه ئاره به
 .نی قازیی بۆی ناردوون سه حه

 

 !ردییندستاندهوچهPluricentrismپلۆریسێنتریزم 

 

تنی  و چاوپێکهوانیی و ریپۆرتاژ ڵی وتاری رۆژنامه ڕێی کۆمه نی قازیی له سه کی زۆر بوو حه یه ماوه
خۆی و کامپی  کانی نازانستیی و نالینگویستیکه  یویست بیرۆکه ده  وه هت پڕووکێن تاقه

ی  باره و ده  و زۆر دووباره نووسی و زۆری ده ئه.  وه بکاته سویق زمانی کوردییدا ته  کان له رده دووستانده
مێریکایی و  ئینگلیزیی بریتانیی و ئه!   رده ستانده  زمانی ئینگلیزییش فره  گوایه  که  وه هنکرد ده
م  دا و ئه م ده ڵه قه جیاواز له-رد ئینگلیزیی ستانده  فریکای باشوور و ئوسترالیا و نیوزیالندی به ئه
خشان  تهی کوردستاندا  ندێ رۆژنامه کان و هه سایته  به  وه ناوی لینگویستییکییه به ی چیرۆکانهموو  هه
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ڵکو  زمانی ئینگلیزییدا به ردیی له ستانده جیاوازیی و فره  ناکاته  وه ڕاستییدا ئه له . کرد هخشان د و په
ربڕین و  ندێ تێرم و ده هه له  مه که  نده وه ویش ئه ، ئه  نکدیی جیاواز یه یان لهکان رده ڤێرژنی ستانده

  به  کولتوورییه  م دیارده زمانناسییشدا ئه  و له یه مێک جیاوازییان هه دا که ندێ وشه سپێڵی هه
 .بناسێنرێ نی قازیی سه ی حه که ی  گرووپه که ردییه ستانده فره  به ک  ناسرێ نه پلۆریسێنتریزم ده

 

 :نپوور سه میری حه ی ئه که خوێندراوه نه  نامه

 

ڵی ناو وا ندێ هه پێی هه و به  وه ته خوێندراوه ی نه که کات، نامه تی ده نی قازیی ریوایه سه ک حه وه 
ردیی و  ستانده  ی کۆمیدیای فره نپوور لووتکه سه ی حه که کانی کوردستانیش بێ، نامه رۆژنامه

کانی گرووپی  واوی ئارگیومێنته ته  یه ره مه یرو سه ی سه وه ئه!  ی ئاڵۆزتر کرد که ردیی ، کێشه دووستانده
جار گوتیان و نووسیتیان سەتانڕ ناکات و  گرافێک تێپه ند پاره چه کان له رده ستانده  رد و فره دووستانده

بی کوردییدا  ده ئه کاریی له کادیمیی و ساخته فێڵێکی ئه  له  جگه  مه ڕاستیی ئه به.  وه و لێیاندایه
  ر شتێکی به هه.  متر نییه سۆرانی که  ی کورمانجی هیچ شتێکی له هجه له" ڵێ  ده  که  چییتره

  که خراپه  زمانی کوردییه)   نووسرێ کوترێ و ده جیش دهکورمان  سۆرانی بکوترێ و بنووسرێ به
 (. وه نه کوتین و گوتن لێک جوێ ناکه  رپرسیارن که نپوور لێی به سه نی قازیی یان حه سه حه

 

اڵم  ، به متره ڕاست که کرمانجیی ناوه  ی کرمانجیی ژووروو له هجه له  که  کردووه ی نه وه س باسی ئه که
سمیی  زمانی ره  که  یه وه ین، ئه یری بکه سه  وه اسیی و کولتووریی و  مێژووییشهڕووی زمانن ر له هه

کاندا و  موو قۆناغه هه له  ڕاسته می بااڵکردنی کرمانجیی ناوه رهه ی کوردستانی عێراق به زۆرینه
دانی  وکهنپوور بۆ ختو سه اڵم حه به.  لمێنراوه سه  مه کانیش ئه موو کرایتێریا لینگویستییه پێی هه به

ڕاست  کرمانجیی ناوه  ر شتێک به هه.  وه ژووره  بچێته  وه یه القه م ده وێ له یه رانی بادینیی ده ئاخێوه
چ   مه نووسرێ؟ ئاخر ئه گوترێ و ده کرمانجییش ده به  که  ڕاستیی وایه بگوترێ و بنووسرێ ئایا به

کولتووریی و   ی پرسه لمێنێ؟ که سه ده  یه م گریمانه ئه  که  ویژدانێکی لینگویستیی یان ئایدیۆلۆژییه
ناویان   که رده دوو ستانده  نپوور به سه حه  ی  که که ردوو زاراوه هه کانی کورد به بییه ده سیاسیی و ئه

  یاڵی ئایدیۆلۆژییه سنپوور خه ی الی حه وه اڵم ئه به. دراون  وه رباس و  لێکۆڵینه ک به ک یه بات، وه ده
 .   وانییه ی دیفاکتۆی زمانهتاڵ و حه تاڵ به ، م وتاره الی ئه
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و مافی  وه خوێندرێته کی سیاسیی ده یه پرۆژه  ک به یه سمییکردنی زاراوه ره  وه نپووره سه الی حه به
نپوور  سه حه" ڵێ زیز شیخانیی ده ک عه وه  م پیاوه اڵم ئه کات؟ به کان پێشێل ده زمانیی کرمانجییه

"  ڵ كردووه ك تێكه یه وه ته ڵ زمانی ستاندارد بۆ نه گه  زمانی دایكی له  رگرتن له ڵك وه مافی كه

،  ئایدیۆلۆژیای مارکسیزم بڕستی لێ بڕیوه  که  کادیمیسته م ئه ئه  ڕاستییش وایه به( 0202شێخانی )
و   ڵواسیوه ی پاریسی هه و دروشمی کۆمۆنه کی شۆڕشگێڕانه ی خۆیدا تابلۆیه که تییه تایبه  وێبسایته له
. کات ق ده بۆ نووک شه  وه نووکه تێک له میلله  ریکه خه  وه شهیکادیمیست و سکۆالرو زمانناسی ناوی ئه به
مرۆڤ تووشی   ، که ڵکردووه دۆشاوی تێکهوت بکات، دۆو کانی جێکه بێ بناغه  ی بیرۆکه وه س بۆ ئه به
 . ک دابڕێژێ یه وه ته شبوونی نه ی دابه پرۆژه  یه مشێوه کادیمیستێک به ئه  کات که تیی ده جاڵه خه

ک  رکوک وه کوردستانی عێراقدا، هێشتا که کورد له  که  زیاتر چییه  فسانه و ئه وڕێنه له  وه ڕاستیی ئه به
ڕوات  قولۆق  ده ی له ر سێ پێچکه سه ، له ژێریدا نییه له  سیاسییه  واره قهو  ی ئه که کییه ره سه  پێچکه
دوو  بن به ده  ریکه دا خه(ولێر سلێمانیی و هه)ڵ  گه له  او برغوی لێدراوهن ر به بادینان هه  چونکه

ی  کات عانه ده  وه اوای ئهنپووریش د سه میری حه ، ئه وه هی جیاوازو زمان کولتووررێم و  رو هه ڤه ده
، کان ر کێله کان، نووسینی سه ، کارتی بانک، ناوی کۆاڵنه ز، پاسپۆرت، ناسنامه ئاسن، دراوی کاغه

  تاد به.....مامی خۆشۆرین حهیسیی، بنێشتی کوردیی خۆماڵیی و  قه کانی ئۆتۆمبیل، نانه ی پلێته ژماره
رێک  ڤه ی ده وه بۆ دڵدانه  ئاخر چ خێره. فیفتی بکرێن یان فیفتی به! لێیان بنووسرێ  که ردوو زاراوه هه

ناو سیمبۆڵیزمی نیشتمانیی و  هک کورد ل دیوی وه خۆنه لێکی خێرله کی سیاسیی و گه یه واره تۆ قه
ی ئیستیبدادیی زمانیی  وه کان بۆ ئه ولی فارسه قه به نیا تهیت،  رت بکه رت و په که   وه که یهتیئایدێنتی

 ! دووره  وه دنیای واقیعییه ند له چه ، ئایدیۆلۆژییه  م لۆژیکه یری ئه سه! بێ دروست نه

 

رجی  لومه هه  ڵێ له ده  که  یه وه کادیمیی ئه تن و ناڕۆشنی ئهس الڕێدابردن و چاوبه ترین به وره اڵم گه به
(   وه ونه که ڕۆژیش لێک دوور ده بن و رۆژ به خۆ ده ربه دوو زمانی سه  وه دڵنیاییه به  که) رددا  دوو ستانده

ی دی باش  که هجه نووسن و له خوێنن و ده ی خۆیان ده هجه له  ک به یه هجه ر له رانی هه ئاخێوه" 

ڕۆن  واو ده خۆیی ته ربه و سه ره ن و به خه کدی پشتگوێ ده واویی یه ته بن یان به ئایا فێر ده".  بن ێر دهف
یدانیی و  کام ئاماری مه  وه ناسرێن؟  ئه ده( کوردیی و کرمانجیی) دوو زمانی جیاواز   نجام به ره و سه

سێکدا  که ت ند سه ناو چه عێراقدا له دستانیکانی کور شاره له  خۆیه ربه یدانیی سه ی مه وه توێژینه
   ڵگه نپوور تا ئاوا بێ ریفرێنس و بێ به سه ی حه که رده ر فێربوونی جووستانده سه ی کردبێ لهیراگیر

 . وه بنووسێ و بڵێته" شیعری زمانناسیی"
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  که  وه تهکا ده! خۆ ربه کوردستانی سه و  بیر له  وه ته حمی تلیساوه ڵێی ره نپوور ده سه میری حه ئه 
ی تر  که هجه له  ی تری به که و الیه هجه م له کی به بێ و الیه خۆی هه ربه رێم دراوی سه تی هه حکومه

س  ندین که ی ناهێنێ و چه که ئایدیۆلۆژیای زمانناسییه  نپوور واز له سه حه. ری بنووسرێ سه له
، زمانی فڕانسیی و   یباری خۆت خراپهر بۆ ئیعت پێیان گوت هه  ڵدا کردو دۆستانه گه ئارگیومێنتیان له

. یت که ڵ ده کوردستانی عێراقدا تێکه  ک زمانی کوردیی له ی یه ڵ دوو زاراوه گه دا له کانه ئینگلیزیی له
رێم و  تی هه نێوان حکومه  ندیی پێوه و وه گێڕێته ی ده که  ونه ئایدیۆلۆژییه چیی جارێکی تریش خه که

ڕاست  جیاوازیی نێوان کرمانجیی ناوه. دا رێمی کیوبێک و واڵتی کانه هه   ته تی عێراقی لێبووه حکومه
نی  سه ش خۆی و حه مان شێوه هه به.  ڵ کردووه ڵ زمانی فڕانسیی و ئینگلیزییدا تێکه گه و ژوورووی له

 .  ڵ کردووه ی کوردییدا تێكه ڵ دوو زاراوه گه قازیی، چوار زمانی جیاوازی سویسرایان له

تیی  یدا کوردایه که ترادیسیۆنییه  راییه پگه پاڵ چه له  غروره یدا  زۆر به که کۆتایی نامه  لهنپوور  سه حه
  ندی، به تی ناوه حکوومه" کات ده  وه به  ی ئاماژه جێنداکه وتکردنی ئه ستی جێکه به بۆ مه  کات ده

لی  نیا گه ته. ڵقوتێنێ کان هه  هجه ی له کێشه  خۆ له  ی نییه ، مافی وه ستووری ئێسته ی ده گوێره

زۆر   م خاڵه ئه  باشه". ر بکا سه کان چاره هجه ی له کێشه  یبێ که بێ هه و ده  یه ی هه کورد مافی وه
کوردستانی  لی کورد له گه ی به ئاماژه  بووایه ده  لی کورد، که ستنیشانی ناكات کام گه اڵم ده ،  به راسته

ولی  قه به (  ، عێراق فیدراڵییهستور ده پێی به)  ی عێراقی فیدراڵت اڵم کاتێ حکومه به.  عێراقدا بکردایه
ولێر  بێ هه ک بۆی هه داییه نه اک، یان ک ی بۆچیی ئێرانییه ت بکات، ئه خاله بێ ده بۆی نهنپوور  سه حه
 .لێک تێکبدات یی گه وه ته ی نه رقی ئایدیۆلۆژیا بدات و پرۆژه ر به به

 

و  عس خۆیان له تی به تایبه به" ڵێ  ده  که  یه وه ی ئه قتترین قسه سته نه بەدەر لەو هەموو کۆمیدیایە، 

بێ   مه ڕاستیی ئه به".  ن لی کورد پێشێل بکه ی مافی زمانی گه وه ڵقوتاند بۆ ئه هه  یه کێشه
 بێ، ر هیچ نه هه  چونکه! کرێ بی ئیشتراکیی ده ره عسی عه حیزبی به  به  کی زۆر بێتامه تییه ماریفه

وان  ، رێکوڕه وتوون که  ردییه اڵی دوو ستانده م هه ی دوای ئه وانه ندێ له کان و هه رده وپی دووستاندهگرو
کی  واتایه به.  هێناوه  وه عسه پالتفۆرمی سیاسیی و ئایدیۆلۆژیای حیزبی به  یان له یه م بیرۆکه ئه
  کیره کانی موفه بۆچوونه  یزمیان لهر یجه زانن، پله کادیمیی ده ئه وان زۆر خۆیان به ئه  کادیمیی که ئه

کانی خوێندنی سوریا و عێراق ساتیع  ندازیای پرۆگرامه شنی ئه چه ب له ره کانی عه شۆڤینیسته
ح و  ره ق و ئیلیاس فه فله جێندای فیکریی میشیل عه ئه ریزمیان له یجه ، پله  لحوسریی کردووه ئه

   ردیی زمانی کوردییه ندازیاری دووستانده ی ئه وه ئه  چونکه.  عس کردووه مانیفێستی حیزبی به
  بزاڤ و ئاسۆی داهێنا، که  عس بوو که ، حیزبی بهبیی  بوو ره شۆڤینیزمی عه کوردستانی عێراقدا له

بیی  ره زمانی عه خوێنن و به ڕاست نه کرمانجیی ناوه ڵکی بادینان به قراویی هاندا تا خه هاشم عه
کوردستانی   ت له خاله ک بێماناترین ده کانی ئێران وه کۆمۆنیسته  یستهش ئایدیۆلۆژ نووکه هه. بخوێنن
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ڵی  تێکه  که) ی مافی زمانیی  پرۆژه  و به وه نه که عس ده ی به که فاشیسته  ی پرۆژه اڵڵه عێراقدا ، گه
 ! وه نه که ساغی ده( کاندا کوردییه  لێکته ڵ دایه گه ن له که ده

 

  ندێ له ی هه وه کرد بۆ ئه ردییان زۆر ده ستانده جاران باسی فره  هکان، ک رده گرووپی دوو ستانده
تی زمانی  و دژایه  وه نه خۆیان کۆبکه تاد له................کان و  یلییه کان و فه کان و زازاییه ورامییه هه

ی دوو س باس به ،قیی زه  به  مجاره چیی ئه ن، که کوردستانی عێراقدا پێ بکه ردی کوردیی له ستانده
دوای   وانی دی نرا که ورامیی و زازایی و ئه ر  هه سه له  یه وره کاڵوێکی گه  مه ئه. ن که ردیی ده ستانده

!  ئیستیبدادیی زمانییه  له سه ر مه گه ئه  باشه.  وتبوون ی که که ئایدیۆلۆژییه  نپوور و گرووپه سه حه
ڕۆیین  دانی مشکیی و کاڵشی په مه و پوول و جه ارهر پ سه بێ له وا نه کان ره ورامییه بێ بۆ هه بۆچیی ده

بێ  نووسن؟ بۆچیی دهی خۆیان لێی ب که زاراوه ڕوو  به وت و گوێز و  به و جه می چوواله رهه و به
کرمانجیی   وتێک به کان، مزگه وته ی مزگه پێی ژماره کان به وته ر تابلۆی مزگه سه له  دا بجه ڵه هه له

کان  ورامییه وتکردنی هه مافزه  وه ی ئه نووسرێ؟ ئه ری نه سه ورامیی له هه  ش بهوتێکی ڕاست و مزگه ناوه
 .  رامۆش کردووه کانی فه ورامییه نپووردا هه سه ی حه که کۆپییکراوه  پرۆژه له  که! نێت یه ناگه

ی  روازه ده  بێ له بێ ، بۆچیی ده ی خۆیان نه که زاراوه ورامان خوێندن به ری هه ڤه ده  بێ له بۆچیی ده
بێ  بۆ ده. نووسن ورامیی تابلۆکانیان نه ی هه زاراوه  و خورماڵدا به و بیاره  وێڵه کانی ته واره هه هاوینه

ورامیی  هه  کانیان به ن پلێتی ژماره که ده( ویی کێاڵن زه) دا جووت  ره ڤه و ده ی له و تراکتۆرانه ئه
ورامانی  ر له هه گه ئه)   ماته دۆشاوێکی ته ر قوتووی سه بێ له نووسرێ؟ بۆچیی ده ری نه سه له

بۆچیی !  نووسرێ کستان لێی نه ڕه ك خه کان وه کوردییه  موو زاراوه ر هه هه به  ( کوردستان دروست بکرێ 
  کاتی خۆی به!. نووسرێ کان لێی نه کوردییه  موو زاراوه هه ندیخان به ربه ر بوتڵێ ئاوی ده سه له
و  ریزه و عه و پاره ر عانه گه ئه. ن که زمانی کوردیی ده لمی کارتوون بهوت داوای فی یان ده"حسک"

کان  ورامییه بۆچیی هه   ریان بنووسرێ، باشه سه نپوور له سه ی حه که رده ردوو ستانده هه  کان به دۆسییه
ان م بهێنن ی رهه هورامیی ب ردی هه زمانی ستانده  فیلمی کارتوون به  درێ که یان پێنه و مافه ئه

 ن؟ دۆبالژی بکه

 

ستنیشان  ورامیی ده کانی هه جیاوازییه  وردیی زاراوه ت موردایی، زۆر به فعه کی ره یه وه پێی توێژینه به
ورامانی  ردوو دیوی هه کان و هه النییه کان و باجه کان و زازاییه که به شه  که  و پێیوایه کات، ئه ده

ک  موویان لقوپۆلی یه نزیکن و هه  وه لێکه  وه انناسییهڕووی زانستی زم کوردستانی ئێران و عێراق له
ر  ، سه ك ماچۆیه به کردنی شه ی قسه شێوه"ڵێت  و ده ئه.  رکردووه ماچۆ ناویان ده به  زمانی گشتگیرن که

گشتیی  کان به ییه کاکه  وه دڵنیاییه به  دیاره(.  32، ال0229مورادی")  ورامییه دیالێکتی گۆران یان هه به
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.  وه" ماچۆ"ی  گۆریی زاراوه مان کاته هه  ونه که کانیش ده یانییه یی و رۆژبه نگنه زه  شێکی زۆریش له و به
ین،  ی ماچۆ بکه و جیۆگرافیای زاراوه یری ژماره سه  وه چاوی مافی مرۆڤ و مافی زمانییه ر به گه ئه
،  دا نییه باره قه یان لهوتۆ کی ئه روودا جیاوازییه ڕاست و کرمانجیی سه چاو کرمانجیی ناوه له
قی ئایینی  مین ده که و یه بی کوردیی بوونه ده نگی ئه وان پێشه ئه  وه مانه دێڕ زه  تێکستیشدا له له
کان  ی زمانی ماده وه جێگره  ورامیی به کرێ هه ها ده روه هه.  نزیکه  وه ورامییه ی هه زاراوه شتیی له رده زه

 .بژمێردرێ 

 

ئیستبدادیی " زوڵم و    کوردستانی عێراقدا به ک زمانی نووسین له سمییناسینی یه ڕه به ر گه ئه  واته که
کان و لق وپۆپی  ورامییه ی خۆ هه ژماردن، ئه ئه  ێتهد  وه کانه کۆمۆنیسته  دی سکۆالرهدی  له"  زمانیی
مافی زمانیی و  مافی و  ئه  ی باشه بن، ئه کان ده ی بادینانییه ندازه ئه کوردستاندا به یان له که زاراوه

ی بۆچیی داوای سێ  ئه نایخوات؟  جیاوازه  ره ڤه موو ده و هه بۆچیی بۆ ئه  مرۆڤ و دژی ئازادییه
دوو روویی   ست له به مه) رد  بڵستانده مه ده زمانی کوردییدا؟ ئایا ئه ن له ردیی ناکه ی ستانده کۆچکه

و  ئایا ئه  ؟ جێندای جیاواز نییه ت و دوو ئه هو دوو سیاس!( بێت ر تێرمێکی وا هه گه ئه - زمانیییه
،  وه نه که رد ده دوو ستانده نیا تهر  سه خت له کرا و ئێستا جه پێشدا داوا ده  ی له ردییه ستانده فره

 کانیان کرد؟  ورامییه هه  بوو له فێڵێکی ئایدیۆلۆژیی نه

 

ندین  ی بۆ ناچن باسی چه که ر و گرووپهنپوو سه میری حه ئه  که  زیز شێخانیی پێیوایه ک عه اڵم وه به
زار  هه ت ند سه ر چه سه کانیان  له یرۆکهچیی دێن ب کوردستانی باکووردا ، که ن له میلیۆن زازایی بکه

شێخانیی .  ڕێژن ڵده وه و فرمێسکیان بۆ هه نه که کوردستانی عێراقدا تاقیده  رێکی بادینانیی له فه نه
ن و  ند ملوێن زازایی باكووری كوردستان بكه چه  ناچن باس له  نهن چۆ سه میر و حه ئه" ڵێ  ده

ئایا " ڕێژن؟  ڵده هۆك و زاخۆ هه سێكی الی د زار كه ت هه ند سه فرمێسكی تیمساح بۆ چه
ی  ڕاستیی جێگه وان؟ به کانی ئه ی بیرۆکه وه ی تاقییکردنه جێگه  تا ببێته  یه ساره کوردستانی عیراق خه

ن  الیه نپوور له سه ی حه یه و نامه ی ئه وه خوێندنه ، نهت ال دروست ببێ وه ری ئهپرسیا کهتی  خۆیه
کادیمیستێکی کورد  تی ئه یبه تی ئابڕووی زمانی کوردیی و هه ر حونجه به له  وه کادیمیای کوردییه ئه

و ڤایرۆسی کات  ی خۆی ده که وه ته تیی نه دوژمنایه  چێ که سێک ده ی که قسه  ی له نده وه ئه.  بووه
و  وڕێنه ی له نده وه ئهچێ،  کادیمیی ده کۆمیدیای ئه ی له نده وه وه، ئه نێته ته تایی ده تاهه دابڕانێکی هه

ئایدێنتیتیی   ڕه ک زه ناچێ زمانناسێک نووسیبێتی یه  وه له  نده وه ئه چێ، وانیی ده کۆمیدیای زمانه
 . نگ بێییی بۆ گر کپارچه یه به جێندای نیشتمانیی کوردستانی عێراقی نیشتمانیی و ئه
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  ترادیسیۆنه  په و ئایدیۆلۆژیای چه فسانه ی ئه وه بێ زۆر وریابێت له مرۆڤی کورد، تاکی کورد ده
و  ناوی لینگویستیکبوون و پسپۆری بواری ناسیۆنالیزم و ئه بێ به ڕ نه ردا تێپه سه کانی به ستالیینه

.  ن ده خۆیانی ده ڵنان له کورد، بۆ خۆهه ریستی  یجه پله ستیکادیمی ندێ ئه هه  ی که ودۆاڵبانه خته ته
عس  ی حیزبی به رنامه و به فه لسه فه ، پی دێرینی ئێرانیی هاتوونه ڵی ستالینیست و چه کۆمه  نووکه هه
لی کورد  گه ژێر بیانووی مافی زمانییدا به ، لهشکی ئینسانیی یه پرۆژه به ی خۆیان، پرۆژه دۆکترین و   به
لی  دوو گه  ن به یکه بڕن و ده کتر داده یه له  تایه تاهه لی کورد بۆ هه گه  وه شه م رێگایه و له وه فرۆشنه ده
کی تر دابهێنن و  یه تاد بیرۆکه...........کان  ورامییه کان و هه چێ بۆ زازاییه خۆ، دواتریش پێده ربه سه
 .خۆیان بۆ دابتاشن ربه وانیش زمانێکی سه ئه

 

مانیفێست و  ق له قاوده نپوور ده سه ی حه که ردییه دووستانده  ، پرۆژه یڵێم بوختان نییه هی د مه ئه 
موو شتێک کۆمیدییتر  هه اڵم له به.  رگیراوه وه  وه عسه حیزبی به بیی و  ره شۆڤینیزمی عه پراکتیکی

زانن  ده  ووسرێن، چونکهک بن لفبێیه چ ئه ن ناڵێن به که وان باسی ده ی ئه رده م دووستانده ئه  یه وه ئه
التینیی -تورکییلفبێی  ئه  چونکه.  وه رناچنه و لێی ده وه چاڵێکی قووڵی ئارگیومێنته  ونه که وێشدا ده له

ردوو  هه وز نابێ له رگیزیش هیچی لێ سه و هه وه زمانی کوردییه به  ردێکی کارییه بۆخۆی ده
تا دێتیش . بێت ڵواسین نه و خۆهه وه دڵدانه خۆخافاڵندن و  له  ، جگهعێراق و ئێرانداکوردستانی 

التینیی -بیی و سکریپتی تورکیی ره عه -مییی نێوان سکریپتی ئارا کولتوورییه  قڵه و شه ڕۆژ ئه رۆژبه
ڵک،  الڕێدابردنی خه بۆ به  بۆیشه. بێ سوێتر ده یشی به که و زامه وه بێته تر ده وره زمانی کوردییدا گه له
لێکتی  بدایه سه  اڵم به ڵێن سۆرانیی ، به ڕاست ده کرمانجیی ناوه  به  وه یستییهدیدێکی ئایدیۆلۆژ به

 . ڵێن کرمانجیی ژووروو بادینیی ده

ی  وانه ڕیی ئه ر و خۆشباوه کردنی خوێنه ڵه نی قازیی بۆ رێ هه سه ی حه مان شێوه هه نپووریش به سه حه
) سیستمیی  انی کوردیی، دایگڵۆسیا و دایهی زم له سه ر مه سه تی له هکانی بۆچوونه  بڕوایان به

Diglossia and Diasystem  )ردیی  ستانده زمانی کوردیی و نیمچهsemi-Standard  ندێ  ی هه
لینگوا " کتێبی   له. دات لێکت پیشان ده ردیی دوو دایه جووتستانده  لێکتی زمانی کوردیی ، به دایه

م  رکی ئه دوورو درێژیی باسی رۆڵ و ئه وردیی و به دا به "رمیی ردو فه زمانی ستانده: فرانکای کوردیی
هۆی  به  سیستمیی زمانی کوردیی که ر دایه گه ئه  یه ک هه اڵم راستییه به" .  م کردووه وانییه زمانه  تێرمه

  لێکته نێوان دایه   ته زیاتر جیاوازیی خستووه  وه کانه کۆڵۆنیالیسته  وتی جیۆگرافیی و هێزه ڵکه هه
ی کوردستانی  زمانی  کوردیی  زۆرینه  که  گومانی تێدا نییه  وه ، ئه وه کانی زمانی کوردییه کییه هر سه

و  ره ردبوون بدرێن، به ی ستانده نه نگه مه  سیستمیی له هدای ر به گه لێکتی بادینیی ئه بدایه عێراق و سه
مان  ورامیی و زمانی ماچۆش هه بۆ هه. نێن نگاو ده کدی هه یه خۆ و جیاواز له ربه واو سه دوو زمانی ته

 . شت راسته
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زمانی هیندستانیی و زمانی ئوردو   بۆ نموونه ،دنیادا زۆرن  له  سیستمییانه م دایه ی ئه نموونه
،  وه کدییه یه له  نزیکانه  و زمانه گبوونی ئه ڕای هاوڕه ره ، سهها زمانی ئیسپانیی و پۆرتوگالیی روه هه
ش پۆرتوگالیی و ئیسپانیی دوو  مان شێوه هه به. واو جیاوازن دیی دوو زمانی تهئوردو و هین  نووکه هه

وت بکرێ،  کوردستانی عێراقدا جێکه ردیی له مکی دووستانده ر چه گه ئه. ک جودان یه واو له زمانی ته
 دوو زمانی   ببن به  که  وه ونه که کتر دوور ده یه له  نده وه ئه  و دوو زمانه کی نزیکدا ئه داهاتوویه  له  وه ئه
 .کتر نامێنێ یه کان به هیچ پێویستییه  وه وانییشه باری کولتووریی و زمانه خۆ ، له ربه واو سه ته

باسی زمانی   ساڵی رابردوودا که سێی  ماوه له ، ئەوە باش دەزانێ، جروبه ن ته ری وریا و خاوه وێنهخ
ڵ  گه له  و دوو ساڵه نی  کوردیی پێش ئه، شێوازی داڕشتنی زما رموگوڕه ردی کوردیی گه ستانده

  یه وه ی ئه که تیڤه پۆزه  نه ی الیه که کورتییه ؟ به هاتووه ردا نه سه یی به ئاڵوگۆڕیی ریشه ، ئایادا نووکه هه
و  یدا بووه داڕشتن په  له  وره و ترسێکی گه دەن ان دهکانی ستراکتۆری نووسینه  س گرینگیی به زۆرکه  که

  م نووسینه ستی ئه به مه.  ی کردووه شه ران گه ران و نووسه ی خوێنه یستیی الی زۆربهئاگایی لینگو
کانی تری  وه و بنزاره زاراوه  ی له کوردییانه  و تێرمه ی ئه و ژماره  تی، ئایا رێژه یه که هتیڤ نێگه  نه الیه

میی  ئاشکرا که زۆر به  وه یهناو زمانی کوردی  هاتنه ده  که (بەتایبەتیی کرمانجیی)  وه زمانی کوردییه
دات و گرووپی  قوڵپ ده  که  یه" یی هجه شۆڤینیزمی له"و  ی ئه که ؟ هۆکاره کردووه نه

پی ئێرانیی  تێرمی چه  به  وه پی دێرینی ستالینییه ڵی چه ی کۆمه ڕێگه کانیش له رده دووستانده
سمیی سێ  زمانی ره"  ی سۆرانییفاشیزمی سۆرانیی و ئیستیبدادی زمانیی و شۆوینیزم" شنی   چه له

 . وه نه که ش ده گه  که زییه ی تر ناحه نده وه ن و ئه که رێمی کوردستانی پێ تاوانبار ده شاری هه

 

 

 رێمی کوردستان ههInterlingua رلینگوای  ئینته

 

ریتانیادا ب( ئینتیداب) یتی  ژێر مانده لکێنرا و عێراق له  وساوه عێراقی ئه  تی موسڵ به کاتێ  ویالیه
رمیی زمانی کوردییان  کی فه یه شێوه کان به ی رابردوودا بریتانییه ده کانی سه تای سییه ره سه  بوو ،  له

و  لێکتی ئه و دایه  اڵم  بناغه به. وتکرد رمیی عێراق جێکه زمانی فه  به ،بیی ره هاوشانی زمانی عه به
کوردستانی عێراقدا  س له ک که وسا یه ود بوو، ئهحم لیک مه ی مه که ته زمانی حکومه ، کوردییه  زمانه
سمیی  زمانی ره حمود به ی شێخ مه که ته نابێ زمانی حکومه  بوو که یدا نه ی لێ په وه بۆڵی ئه بۆڵه
ولێرو  کانی هه ڵکی ناوچه کان و خه کان و بارزانییه موو بادینانییه هه. عیراقدا بناسرێ م له دووه

پراکتیکدا  له  نده رچه هه)  دا میان ده ڵه قه یی له وه ته کی نه شانازییه رمیان به رکوک و گه سلێمانیی و که
ن  که ده  وه داوای ئه کان رده گرووپی دووستانده ،شتا ساڵ چیی پاش هه که.  (کرا وتۆی پێنه کارێکی ئه
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قاری  شمشێری زولفه به. یی بکرێ دوو فلیقانه  سمیی عێراق ، به م زمانی ره دووه  که
 . ت بکرێ له  بۆ خواره  وه ره سه  کان له رده ووتستاندهج

کانی عێراقدا  موو شوێنه هه  له  بێ ، پێویسته سمیی هه دوو زمانی ره  واڵتێکی فیدراڵدا که  ئاخر له
  تی سیاسیی کورد له رکردایه سه  که  راسته  وه ئه .بیی و کوردیی بخوێنرێ ره کی گونجاو عه یه راده به

  ن و بگره پراکتیک بکه میشی به الی که  یه ستوردا هه ده ی له وه ئه  یانتوانیوه عێراقدا، نه کوردستان و
اڵم  به. بیی زمانیان گۆ ناکات ره عه به کوردیی و نه به  غداد نه کانی به کورده  مانتاره ی پارله زۆربه

ک  ردنی زمانی کوردیی وهوتک ی جێکه ین و پرۆژه یری بکه سه  که ستورییه ده  ک کڵێشه ر وه گه ئه
سیاسیی و ی گرینگوتێکی  ستکه ین، ده جێکردن ببه ئاستی عێراقدا بۆ ئاستی جێبه سمیی له زمانێکی ره

 .  وانییه کولتووریی و زمانه

ی  95%بیی و کوردیی بێت، ئایا  ره ردوو زمانی عه هه  ر پرۆگرامی خوێندن به گه ئه   باشه 
مان چۆن کان ئایدیۆلۆژیسته  رده ی دووستانده وانییه زمانه  له هزه م مه ئه نب ره عهدانیشتوانی عێراق کە 

زمانی   کردن  بهڕیی و یارییجا اڵتهتیی وگ سووکایه   مه ئایا ئه ؟بخوێنن  دوو زاراوه  به  گرن که رده لێوه
ی  کێڵگه یی نییه لهت ترین سووکایه وره گه  مه ئایا ئه؟  نییه  کوردستانی عێراق لی کوردی  یی گه وه ته نه
ست  ده کاکات هیچیان به" بیی ناڵێت  ره ر شۆڤینیزمی عه گه مه کرێ؟ ی کورد ده وه ته نه به  اندازم
ر مندااڵنی  سه تی بادینانیی و سۆرانیی به شیره ن زمانی دوو عه که ده  وه اڵم داوای ئه به  هێناوه نه

  .  "وه نه عێراقدا ساغبکه

،  سیحیی تێدایه کی زۆر تورکمان و مه یه رێژه  کوردستاندا که  ت له نانه ته عێراقدا، بێ له چۆن ده
ی داوای  وانه ئایا ئه ؟ بێ ردی هه ن هیچ، دوو زمانی ستانده بێ ، کوردی خاوه سمیی نه وان ره زمانی ئه

" رمی ێت ،قازیی نی سه ک حه یان وه ؟ وه نه که قاڵنیی بیر ده عه ن به که ده  ئایدیۆلۆژییه  له هزه م مه ئه
ن  که ده  وه داوای ئه  کهی  وانه ئهقڵی  و عه  لیمه وان سه قڵی ئه هێنێ، عه کارده به" لیم  قڵی سه عه

بێ  رێمی کوردستان هه تی هه سمیی بۆ حکومه ره( زمان -ک یه) کی  وایهگرلین سمیی ، ئینته زمانێکی ره
 ! لیمه قڵێکی ناسه عه ؟رێمی کوردستان وردیی ههکانی  زمانی  ک واوی زاراوه رچاوگرتنی ته به له به

 

 سەتانب و  ره زار عه هه سەتانرێمی کوردستان،  ر هه سه  وه ڕایه رکوک گه که رۆژ ی ر سبه گه ئایا ئه
رێمی  تی هه ، حکومه وه رێمی کوردستانی عێراقه ی جیۆگرافیای هه چوارچێوه  ونه که زار تورکمان ده هه

سمیی و  زمانی ره به  پاڵ زمانی کوردییدا به بیی و تورکمانیی، له ره انی عهزم  کوردستان پێویسته
کان و  چاوی تورکمانه به  وه بداته  تایه-سپێنێ، یان زمانی کوردیی جووت رێم بچه ردی هه ستانده

 ک ن، یه که ردی ده ی داوای دوو ستانده وانه ئایا ئه ؟ی چاویان بێت قه وانیش زه داو ئهکان به ره عه
ردبوونی زمانی  ی جووتستانده ردانییه رگه و سه ودای سیاسیی و کولتووری ئه مه  له انش بیری ڕه زه
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و  ی له ونێکی ئایدیۆلۆژیستانه وتکردنی خه جێکه به  هیچ لۆژیکێک رێگه  که  وه ته کردووه کوردیی
 ؟بێ کان نه رده لیمی جووتستانده قڵی سه عه  له  نادات، جگه  شنه چه

 

رێمی  رلینگوای هه ئینته لینگوا فرانکا و   رچاو بگیردرێ، که به له  زۆر گرینگه  ی هو ئهتاییدا، کۆ  له
هیچ   می زمانیی له ، سته ی رۆنراوه که ڕاست بناغه کرمانجیی ناوه  به  یه و زمانه کوردستانی عێراق، ئه

، زمانێک ک یه نی زاراوههیچ هێزێک ناتوا. رێمی کوردستان ناکات کی هه یه تاکێکی کورد و ناوچه
رجی سیاسیی و  لومه الم هه به. بێت  وه و زمانه پشت خۆڕاگریی ئه لێک له ی گه ر ئیراده گه رێ ئه نێوبه له

  شێوازه سمیی به ک زمانی ره کورستانی عێراقدا یه  خوازێ له تیی و کولتووریی لێمان ده وڵه نێوده
  ک باره وه  دیاره. بکرێ  کانی تر موتوربه زاراوه  و به بێ ی هه که ییه رده روه سیاسیی و یاسایی و په

ب و  ره مافی زمانیی بۆ تورکمان و عه  ک مافی زمانیی پێویسته ، وهیشی که سیاسیی و یاساییه
و وەک دایەلێکتەکانی زمانی کوردیی  زمانی جیاوازن  وانه اڵم ئه به. کان پارێزراو بێت سیحییه مه

 . رد بن سمیی و ستانده کانی خۆیاندا زمانی ره ناوچه ر له شکرێ هه ، دهنیین

 

) ری بادینان  ڤه خۆپیشاندانی قوتابییانی ده  به  وێ ئاماژه مه دا، ده م نووسینه شی ئه دوایین به  له
  که  مافێکی ئاسایی خۆیانه  مه ئه. ن که ی خۆیان ده که زاراوه  داوای خوێندن به  م که بکه( ئامێدیی

ویش  ، ئه یه تێکی کولتووریی و سیاسیی هه قیقه ک حه اڵم یه به. رببڕن ای خۆیان دهئازادیی ر به
و ئازادیی  قۆرغکراوه  وه اڵتی سیاسییه سه ن ده الیه کی گشتیی له یه شێوه ، بادینان به یه وه ئه
  یه ناوچه و پ له یان کادری چه ت ئازادیی سیاسیی، ده تایبه دیناکرێ، به ش تێیدا به مترین شێوه که به

% ی  هات؟ رێژه رنه سه دهۆک چییان لێ به  له  کگرتووی ئیسالمیی زۆر نییه کوژران و تێرۆرکران، یه
ند  ڵێ ئازادیی چه خۆیدا ده اڵتدار خۆی له سه حیزبی ده  ڵک به نگدانی خه وژوورتریش ده ره و به  92
کیش بوونی  خۆ بۆ نمه ربه ی سه اڵوکراوهو گۆڤار و ب ک رۆژنامه بوونی یه نه!  ڕووتکراوه یرێکی ئاوه ته

 ن؟ پرسیاری زۆر دروست ناکه  مانه ئایا ئه.  نییه

مانجی ژووروو، بۆ پاراستنی لێکتی کر بۆ دایه  ییهم غهدڵسۆزیی و هاو  له سه ر مه گه ئه  باشه
نگیی  هاوده رمیان خۆپیشاندان و سلێمانیی و گه بۆ له  ی باشه ڵێن، ئه ک خۆیان ده وه! یان که زاراوه

ی  پی که  ت له نانه په و ته ته ده   نگریی له کوردستانی تورکیا، بۆ الیه ڵکی کورد له بڕدرێ بۆ خه رده ده
موو  و هه نایات؟ ئه  وهکی لێ یه بادینان نووزه ن، بۆچیی له که خۆپیشاندان ده ئاشکرا  به  PKKیش  که
رکوک و  کانی که ی ناوچه زۆربه  ، له یه اڵتی سیاسیی هه سه ی ده ڕۆییه ره کسانیی و سه ڵیی و نایه نده گه

ی  که ڵچوونه و دواترینیشیان هه یه تیی هه زایه ناو ناڕه م تازۆر ناوبه ولێر که سلێمیانی و هه
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ر پرسی  سه و له وه نج کۆببنه ڵێ گه بادینان کۆمه مان بیست رۆژێک له گروون بوو،  بۆچیی نه مه پیره
 ڵبڕن؟   نگ هه عێراقدا ده  کانی کورد له تییه وایه  ته نه  رکوک و مافه که

تی سیاسیی کورد  رکردایه سه  ی که وه کرد له جارێک خۆپیشاندانیان نه ی پارتییبۆچیی قوتابییان 
و  کجاریی بدۆڕینن؟ ئه یه رکوک به لی کورددا بهێنن و که ر گه سه سات به ترین کاره وره گه  ریکه خه
ئاشکرا حیزبی   کات، به سمیی بادینیی ده رد و ره ی داوای زمانی ستانده کێتیی قوتابییانه یه
حیزبێک . کاندا ناوخۆییه  ڵبژاردنه هه له  کانه ی بادینییه رخستی کوتله ریکی سه اڵتدار خه سه ده

هێزێکی  کرێ ببێ به ی داهێزراندبێ، ده وه رایی مێشک و بیرکردنه گه ئینتیمای لۆکاڵیزمبوون و ناوچه
  !رکوک بکات ی که وه ڕانه ی گه نده تمانیی و پروپاگهنیش

کانی تریش خۆپیشاندانی  شوێنه  ی له وه ، ئه ڵکی بادینان نییه تای خه خه  مه ی، ئه که راستییه
رکوتی سیاسیی  سه  که له سه ڵکو مه ، به ی کوردبوونێکی تۆخ نییه تیی و پله ئازایه    کرێ جۆراوجۆر ده

کی ژیانی  یه موو گۆشه هه  اڵتی سیاسییه سه ده  وه ئه. ری بادیناندا ڤه ده  له  هبوونی ئازادیی و نه
و  یه وه پشته ی له ره ڤه و ده رێکخراوی قوتابیانی ئه  وه دڵنیاییه ش به و خۆپیشاندانه ئه.  کۆنترۆڵ کردووه

  اڵتی سیاسییه هس ، خودی ده س بڕوایان وایه زۆرکه  که  وه کاته خت ده مان تێڕوانین جه ر هه هه
دا روو  رده روه بواری کارگێڕیی و په  رمیی له رد و فه ناهێڵێ زمانێکی ستانده  ی که وه کوردستاندا ئه له
حیزبیی و   مه و گه له  یش جۆرێکه" کادیمیای کوردی ئه" ی  مه گه. بێ هه  وه ره دنیای ده به

لەم ئاقارەوەیە کە گرووپی  .تی ییهک ره اڵتی سیاسیی خۆی کاپتنی سه سه ی ده ئایدیۆلۆژییانه
رێک خزمەت ( کە زۆرینەیان کوردی کوردستانی ئێرانن) جووتستاندەردەکانی زمانی کوردیی 

 .بەئەجێنداکانی حیزبێکی سیاسیی دەکەن، بەدڵنیاییشەوە بێ بەرامبەر نییە

 

بارزانیی . ێمیش بکر ڵوێستی سیاسیی بارزانیی دووه هه  به  دا ئاماژه تی، لێره ی خۆیه جێگه
رد بۆ  سمیی و ستانده ک زمانی ره گرینگیی یه ختی له ئاشکرا جه دا به وه ندین کۆبوونه چه له

و !  و کوردانه ڵوێستی شۆڕشگێڕانه هه اڵم کورد چیتر پێویستی به به.  وه ته کوردستانی عێراق کردووه
ڵوێستی ئاگرین و  هه  ڵهسا وت حهکان،  دابڕاوه  رکوک و ناوچه بۆ که.  ی سیمبۆڵیی نییه قسه

م زوومی  رده به کان و له ر مایکرۆفۆنه سه له  ساڵه وت حه.  وه نه که کاندا باڵو ده رۆژنامه  بوو به وه سووره
ی  ک ئیراده ی سیاسیی و یه ک ئیراده اڵم یه هاوێژن، به ڵوێست ده و هه شێنن وه راده  نجه امێراکاندا پهک

ردی  سمیی و ستانده ی زمانی ره له سه بۆ مهمان میتۆدیش  هه به .  هبوو نه  وه پشته  نیشتمانیی له
  ی سیاسیی و نیشتمانیی زمانی کوردیی بکاته ئیراده   کوردستانی عێراقدا، پێویسته  کوردیی له

 .بهێنرێ  کولتووریی و ئایدیۆلۆژییانه  كێشه م کێشـمه ی و کۆتایی به که سیاسییه  واره سیمبۆڵی قه
تیی چ لەسەر گەڕاندنەوەی کەرکوک و چ لەسەر پێویستبوونی یەک زمانی کارگێڕیی و قسەکانی پار

 لەگەڵ کردەوەکانیدا، دوو دنیای تەواو جیاوازن........  فەرمیی
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باسکران و   کادیمیستی کورددا رو ئه نووسهیان  دهواژۆی   ی له و دوو خاڵه ئهدا،  م وتاره کۆتایی ئه له
 دیارە. دووبارە دەکەمەوە وه اڵتی سیاسییه سه ست ده رده هب  ر خرانه سه ارهو دوو چ ک دوو پێشنیار وه

ی  وڕێنه ش له ژماردن و رێگه ئه  وون دێنهچبۆ عەقاڵنییترینگونجاوترین و   ش به نووکه تا هه
  له نیا تهو  نیا ته  چونکه ن،گر کانی زمانی کوردیی ده زاراوهرچی زیاتری  ئایدیۆلۆژیی و دابڕانی هه

رجی   لومه هه( کانی تر  رچاوگرتنی زاراوه به له به) سمییدا  ک زمانی ره رجی یه لومه هه
  وه وانه پێجه به. بێ ندروست دروست ده تهی   Mutual Intelligibilityش  یشتنی هاوبه کگه یه له
 .  شه شتنی هاوبهی کگه یه بێ، له نابوون ده نامێنێ و تووشی فه  ی که وه ردییدا ئه سیستمی دوو ستانده له

 

دایزی زمانی کوردیی در ی ستاندهکەمپەیین ی پێشنیارکراوه  و دوو خاڵه ئه ، وه بیر هێنانه بۆ به
 .بوون مانه ئه

بەیاسایەک بڕیاربدرێ لەسەر بەفەرمیی ناسینی شێوەزاری کرمانجیی ناوەڕاست، وەک  :یەکەم
هاوکات بەگوێرەی . دەزگا حکومییەکانردی خوێندن و مامەڵەی نێوان  هبەردی بناغەی زمانی ستاند
دا (زمانی کوردیی)کە لە پرۆگرامی  نپابەندبکرێ و خوێندکار ییهەمان بڕیار، دەکرێ قوتاب

، لەپێناو ن هپەیدا بک انداڵ هەموو شێوەزارەکانی تری زمانەکەی ئاشنایەتیی تەواو لەگە
 . وه ک بکرێنهی نزیشێوەزارە جیاوازەکان لەیەکتری ی  وه ئهزەمینەخۆشکردن بۆ 

 

)  بڕیاربدرێ لەسەر دامەزراندنی پەیمانگایەکی نەتەوەیی( مرفق)بەیاسایەکی هاوپێچ  :دووەم
بۆ لێکۆڵینەوەو ساغکردنەوەو ئارشیفکردنی  (کان راسپێردرێن  زانستییه  زراوه یاخود زانکۆ و دامه

ۆ موتوربەکردنی زمانی هەموو شێوەزارەکانی زمانی کوردیی و پێشکەشکردنی پێشنیاری بەردەوام، ب
 -.فەرمیی بە وشەو فرێزو زاراوەی هەموو شێوەزارەکانی تر

----------------  

 

 :دا م وتاره کۆتایی ئه  ک له یه وه روونکردنه

ندێ  بی کوردیی و زمانی هه ده ئه  ی له ییه مه حه ڵدان و مامه پێداهه  پڕ له  کێته ته و ئه ک ئه وه 
ست  زن ده و فیساری مه وره ویشت و فاڵنی گه ڕێز و کاک و هێژا و خۆشه ێزدار و بهڕ  ، به یه ردا هه نووسه

  ی ناویان هاتووه سانه و که موو ئه هه.  کردووه ، من وامنهنهێن کانیان ده نووسینه  ن و کۆتایی به که پێده
ی تر  تراو بڕوانامهر و دۆک ر و جێنتڵمان و پرۆفێسه ی مسته پله  اڵم به ، به یه رێزی مرۆییم بۆیان هه
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تاد نووسینیان پێ ...............زا و  ندامی کاراو چاالکوان و شاره ئه  نگێنم، به ڵیان ناسه هه
و  بی کوردیی  له ده ئه. نگێنم سه ڵیان ده کانیان هه ڕۆکی تێکسته قورسایی و ناوه ڵکو به ، به وه ناڕازێنمه

بێ ،  النی تردا هه بی گه ده ئه زاییم له ی من شاره نده وه ئه.   پڕاوپڕه  ڵکانه زۆر بێتام و بێکه  له موجامه
رو بیریارو  ندێ نووسه دواتریش دوو روویی هه.   وێت که رچاو ده به  شنه م چه میی شتی له که زۆر به
زار رێز و  هه کانیان به تێکسته  وه ناوی خۆیانه به  ، که کارییه ساخته  نده وه ندی کورد ئه بیرمه
کانیان  یاڵی خۆیان ئێستێتیکای نووسینه خه نووسن و به ناکردن ده ڵدان و سه یستیی و پێداههو خۆشه

چیی و  جوێنفرۆش بوختانچیی و ملشکێن و ئاژاوه  وه ژێره پراکتیکداو له چیی له ن، که که دوبااڵ پێده قه
  مه ک خۆیان زۆر که رو راپۆرتنووسی  وه شایه عه

...................................... 

 :گرتوون ی سوودم لێ وه و لینکانه رچاوه و سه ئه

 

  نار ، ژماره گۆڤاری هه"  پانتایی مێژوو و جوگرافیادا کان له ماچۆ زمانه" ،0229مورادیی ر  
 .، سلێمانیی 0229ری  مبه م، دێسه ، ساڵی چواره 49
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 کانی تیڤه تیڤ و پۆزه نێگه   نه الیه: رکوک کانتۆنکردنی که و به ره به

 رکوک رێمکردنی  که هه کی کولتووریی و سیاسیی بۆ به یه وه توێژینه

 کامیار سابیر

  ڕوانێ و به رکوک و کورد ده ی که له سه مه بۆ  وه دیدێکی سیاسیی  و کولتوورییه له  م نووسینه ئه
یی و  وه ته سیاسیی  وئێسنیکیی و نه) یی تی سیاسیی و لێبوورده قاڵنییه عه  زانێ که پێویستی ده
فوکوڵی  مپی ئایدیۆلۆژیاو که ی په جێگه.  وه ڕو شۆڕ بگرێته و شه ی رق و کینه جێگه( نیشتمانیی 

باتی  و خه باتی سیاسیی ژیرانه خه  پێویسته.  وه ن بگرێتهو کوشت شه ڕه ئێسنۆناسیۆنالیزم و هه
کی  حه نگی مه سه  به وه  ی فیکریی و ئابووریی و کولتوورییه یت و پرۆژه ی دیبه ڕێگه دیمۆکراسیی له

ک شاری  ی وه کێشه کانی شارێکی پڕ له کانی نێوان پێکهاته سێردراوه ڵپه هه  رکردنی کێشه سه چاره
 . ربگیردرێ  ند وه هه کی تر  به الیه تی فیدراڵ له ک و کورد و حکومه الیه رکوک له که

   نده هه ر ره سه کی کولتووریی له یه وه ک توێژینه ڵکو وه ، به کی سیاسیی نییه یه پرۆژه  م نووسینه ئه
و  هڕای ئ ره سه  یه هه  وه هاوکات بڕوای به . ستێ وه کان ده نسرۆپۆڵۆجیی و کولتووریی و سیاسییه ئه

زیای  حه  توانراوه ک نه ، نهدا م شاره و ئێسنیکی کورد لهکارهێنراون دژی بوونی کورد  ی به میکانیزمانه
ڵکو  به، بکات پاراواڵتدارانی پێشووی عێراق  سه بیی ده ره بیزم و شۆڤینیزمی عه ره ئایدیۆلۆژیی پانعه

موو تاوان و  و هه ناکرێ ئه  که  وایه ڕوایمان کاتیشدا ب هه له.  ی ئاڵۆزتر کردووه م شاره کانی ئه کێشه
ی میکانیزمی  ڕێگه کورد لهی  وه بۆ ئه  وه ڕیندرێنه ڵبگه دا هه وانه کی پێچه یه ئاراسته   به  ڕو خوێنه شه

پانکوردیزم و شۆڤینیزمی   ختییبوون له رسه ی توندوتیژیی و سه ڕێگه به  کانیان مافه  وه وه ندنه سه تۆڵه
بدا  ره کانی  کورد و عه نێوان پێکهاته له تەنیاکان  کێشه  نووکه ت هه تایبه به.  وه هنببینتییدا  کوردایه

مان  هه رکوک و له ی که ری کێشه سه کیی بۆ چاره ره شێکی سه به  ته کانیش بوونه ڵکو تورکمانه ، به نییه
 . یردرێنرچاو بگ به بێ له دهکانی تریش  مینه ک و کهرکو کانی که کاتیشدا کریستیانه
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ی ژیان و ئابووریی  له سه رکوک، مه ی که ری کێشه سه داو و چاره ره کییترین سه ره موو شتێ، سه پێش هه
بیی و  ره ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه  رکوکی دروستکردووه ی که ی کێشه وه ئه  راسته  . یه که ڵکی شاره خه

وازی  عسدا بانگه ی به رنامه دێڕێ به دێڕ به له  که  بووه  بییه ره عه  و شۆڤینیزمه ئه. بیزم بووه ره پانعه
رکوک شارێکی  که  عس پێیوایه به. کات بیی ده ره ریی ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه روه مریی و سه نه
بێ  ر ده ژین هه یش دهیب ره ر نیشتمانی عه سه ی له ڵکه و خه و ئه بییدایه ره واڵتێکی عه و له بییه ره عه
ری سیاسیی و  سه چاره کان پێویستییان به هاوکێشه  وه عسه دوای رووخانی به اڵم له به. ب بن ره عه

کان و  یشندا بۆ دابینکردنی ئاساییشی جڤاکه رجی گڵۆباڵیزه لومه هه له.  یه کولتووریی و ئابووریی هه
   . کییه ره ری سه کانیان، ئابووریی گرینگترین فاکته سیاسیی و کولتوورییه  نده هه ره

دواچوونی ئابووریی  ی ئابووریی و به نارخستنی پرۆژه رکه نوێترین وتاریدا، باسی به  له گۆڕباتشۆڤ
. یان گرتبوو که سیاسییه  نه ر الیه هه  بیرۆسترۆیکادا که  نێ له ی خۆیاندا ده ڵه هه کات و ددان به ده
ی ئابووریی و ژیان و ر بوار ک هه کان نه کوردییه  نه الیه  وه ه 0223  مان میتۆدی سیاسییش له هه به
باشترین   وه سیاسییه  رجه لومه و هه هۆی ئه  ڵکو به ، به بووه رکوکیان بۆ گرینگ نه ڵکی که تی خه رامه ده
رۆژێکیان خۆش نابن کاتێک   ڵک له خه" ڵێ ک گۆڕباتشۆف ده روه هه.   خساوه یان بۆ ره وه لی خۆدزینه هه

ڵکی  خه( . ی گۆڕباتشۆف که وتاره  بڕوانه")کات کزیی ده روو له  کی رۆژانه شتومه  کانیان له پێداویستییه
ڕی  شه  یان له کانی ژیانی رۆژانه پێداویستییه  وه کانه و ئێسنیک و ئایینه وه ته موو نه هه  رکوکیش به که

و  ڕی ئێسنیکیی ئه ی شه وه ر له ده به.  الگرینگتره سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی و حیزبیی و ئێسنیکیی له
کان،  ئابووریی و ژیارییه  نده هه اڵم پشتگوێخستنی ره ، به رگرتووه کی سیاسیی وه ، زیاتر سیمایه  رهشا

  .وه کاته کان قووڵتر ده زامه

س  ره هه  وه ڕووی سیاسیی و کولتوورییشه نوشوست بهێنێ، له وه  ڕووی ئابوورییه ر واڵت و شارێک له هه
کانی عێراق  کۆمارییه  ته حکومه  ی که وشارانه له  کێکه رکوک یه که(. Horowitz 1985)هێنێ  ده
و و  کرده ده ی ئابوورییان تێدا نه رامۆش کردبوو، پرۆژه کانیان فه کوردنشینه  ساڵ، ناوچه 45درێژایی  به

  ته م سیاسه ئه  دیاره. رۆچووندا بوو  وام له رده کان به کوردنشینه  ژێرخانی ئابووریی ناوچه
ئایدیۆلۆژیای حیزبی   پشت بوو، له بیی له ره رستیی و ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه په وه ته هباکگراوندێکی ن

ندی  به ی زۆروزه و بودجه  دام، پاره اڵم دوای البردنی رژێمی سه به. یشت ی خۆی گه لوتکه عسیشدا به به
ی  ماوه له  زۆره  هو بودج و پاره می ئه چیی الی که که. ڵڕژا کاندا هه سیاسییه  ر حیزبه سه عێراق به

تی  ن حکومه الیه چ له  که ڵکی شاره رکوک و خه ی ئابووریی که وه وت ساڵی رابردوودا بۆ بووژاندنه حه
ی پاکتاوی  وه ت بۆ راستکردنه نانه ته. هات کار نه به  وه رێمه تی هه ن حکومه الیه چ له  و وه فیدڕاڵه

گشتیی و  کان به کۆمارییه  رژێمه  هێنرا، که کار نه رکوک به ژادیی وگۆڕینی دیمۆگرافیی شاری که نه
ی  و پرۆژه پاره  س به وت ساڵی رابردوودا به ش حه شه کورد له. نجامیان دابوو تیی ئه تایبه عس به به

ئاڵۆزی   نووکه ک هه ک وه زۆر ئاسانتر بکات، نه 042ی  جێکردنی مادده یتوانی جێبه ئابووریی ده
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اڵتی  سه ، ده وه رکوک بکڕنه که  پاره س به ڕی ناوێ به س هاواریان کرد، شه که( سەدان) تان سه. بکات
 .گرت کوردیی گوێی لێیان نه

  ڕووی تیۆرییه ، له وه ڕووی سیاسیی و ئابوورییه رکوک له رجی ئاڵۆزی که لومه ڕای هه ره سه
  و ئێسنیکه وه ته کانی نێوان نه سیاسیی و کولتوورییه  کێشه کێشمه ناو  و له  وه کانه سیاسییه
  وه کانیانه کانی گرووپه باشه  رایزبوونی شته سیمبۆڵیزم و کارێکته  کان به کاندا، ئێسنیکه جیاوازه

ی خۆجێی  کان و ئیداره کورده  رکرده ی سه رانه و سیمبۆڵیزم و کارێکته چیی ئه که. ن ده خۆیان ڕاده
کانی  کورده  به  داوه ی نه ، متمانه ناشیرینهدکار و  به  نده وه کوردستانی عێراقدا ئه  کوردیی له

. ن اڵتی سیاسیی کوردییدا دروست بکه سه نێوان خۆیان  و ده پردێکی مکۆم له  رکوکیش که که
ر پاسیفیستبوون و الموباالتیی و  ڵبژاردندا، هه هه رکوک له زار کوردی که د هه سه دانی پتر له نگنه ده
ک کووانووی  رکوکێک وه اڵم بۆ که ، به کی تێدایه کانی تر ئێیه بۆ شاره  . نییه  کاڵوگرتنی خۆوه ست به ده

رکردنی  عریب و ده یان ساڵ ته ری سیاسیی و کولتووریی، پاش ده بێ فاکته ، چۆن به پشکۆ وایه پڕ له
یاندا  که نووسی سیاسیی شاره چاره  بن و له بێباك ده یه  و ڕاده زار خێزانی کورد، چۆن به یان هه ده
کان،  ه(  لعێراقییه ئه) بیی و پانتۆرانیی  ره پانعه  ندێک له ریشدا لیستی هه رامبه به شدار نابن؟ له به
 . وه نه به کانی ده کوردییه  لیسته  دا له  0202ڵبژاردنی  مارسی  هه راستیی له  بێت یان به  ساخته به

یی،  وه ته ی نه کێشه پڕ بووبێت له  هاڵتێکی سیاسییدا ک سه رجی رووخان و داغانبوونی ده لومه هه له
  چێ، فواره الده  که  ستێنراوه په  ڵه نجه و مه رقاپی ئه سه  میشه بیی، ئێسنیکیی و کولتووریی، هه زهه مه

ی  وه رکوکدا، وێڕای ئه ک شاری که دۆخێکی وه له. بێت یدا ده کان په ناوخۆییه  وه قینه بۆ ته
و  ئه  دواوه به 0223  اڵم له بوو، به ستیی هه ساڵ بااڵده 22ی  یکهبیی  نز ره ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه

کان  ئێسنیکه  میشه گرژییدا، هه  دۆخێکی سیاسیی و کولتووریی پڕ له  له. ستدا ده یان له رووته به جه
و   می لێکراوه سته  که  وه بکاته  و کاتانه ی ئه وێت تۆڵه یه سوار ده -ون و گرووپی داش که ک ده ریه به

سیاسیی و ئابووریی   وته ستکه ستدانی ده ده ترسی له ستی رابردووش له گرووپی بااڵده
ش  مپێیه و به وه نرێته کانی لێ بسه فیزیکییه  وته ستکه وێت ده کات و نایه کانی الساریی ده وکولتوورییه

 (.Toft 2003) کات  ست پێده تای توندوتیژیی ده ره سه

وڵی گۆڕێنی  هه که   وه نه عس بکه کانی به ته بووی سیاسه ره وێت قه نهیا کان ده کاتێکدا کورده له
اڵم  بیی دابوو، به ره ستراتیژێکی زۆر ئێسنۆنالسیۆنالیستیی عه  رکوکی به دیمۆگرافیای شاری که

ت ئاشووریی و  نانه ب و تورکمان و ته ره ک عه کانی وه ئێسنیکییه  دا بۆ گرووپه نووکه هه له
مۆنی کولتووریی و  و هێجه physical surviveی فیزیکیی  وه رکوکدا مانه شاری که کانیش له  نییه رمه ئه

ستی واڵتانی تر  خوڵقێنن و ده ن و توندوتیژیی نه که ڕ نه ی شه وه بۆ ئه  کییه ره رجێکی سه سیاسییان مه
، بۆ پاراستنی  پێیوایه  هم باس ، ئه وه م دیده له(. ibid -هسپ)   وه رکوکه ی که له سه ناو مه  هێننه نه

  ڵه ی هه وه مان کاتیشدا بۆ راستکردنه هه کان، له جیاوازه  کان و ئێسنیکه جیاوازه  گرووپه
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  خۆیان له به  ته رێمێکی تایبه یی چێکردنی هه نووکه ری  هه سه عس، باشترین چاره کانی به ستراتیژییه
 . وه کۆڵێته لێی ده  یه وه ێژینهم تو ئه  رکوکدا که ی جیۆگرافیای شاری که چوارچێوه

ی  وه هۆی مانه  بێته خۆ ده ربه رێمێکی سه ، دابینکردنی هه وه ڕووی کولتووریی و سیاسیی و کارگێڕییه له
شێکی زۆری  ی به وه ڕاندنه هاوکات گه(. ibid)ن  که ستده ی خۆیان هه بوونی ئازادانه ئایدێنتیتییان و به

  سته م هه ئه  وه وانه پێچه چیی رێک به که. وتکرا رکوک زه کانی که ناوچه ی کورد  له  که  یه و مافانه ئه
رێمی کوردستان  ر هه رکوک بۆ سه ی که وه ڕانه دیناکرێ کاتێ باسی گه ب و تورکمان به ره الی عه

بیزم  هر ی پانعه رستانه زپه گه ردانی بیری ره ستێوه ب و تورکمان وێڕای ده ره کی تر عه واتایه به. کرێ ده
  رکوک که ر پرسی که سه له( م رێنده رێفه)ریفراندۆم   ز به ک حه یه هیچ شێوه  و پانتۆرانیی، به

  .ن رێمی کوردستان ناکه ی هه چاره ز به حه  ن ، چونکه ناکه  ه،042ی  جێکردنی مادده جێبه

 تیی ئیسنۆناسیۆنالیزمی کورد و کوردایه

  وه ریم قاسمه بدولکه ی عه تاکه دوای کووده  ێ بگوترێ لهکر مێژووی عێراقی مۆدێرندا ده کورد له
  له  وه مه که ی بارزانیی یه وه دوای هاتنه برد له زۆری نه.  وه ندییه تی ناوه ر حکومه رامبه به  ته وتووه که

لی شێخ  ت بابا عه نانه ند، ته ی سه شه کانی نێوان بارزانیی و قاسم گه وسا، ناکۆکییه سۆڤێتی ئه
پێیگوترا   وه ن بارزانییه الیه ڕاشکاویی له کرد، به نێوبژیی نێوان بارزانیی و قاسمی ده  مود، کهح مه

توندڕۆکانی   وژمی ناسیۆنالیسته ژێر ته بوو قاسم له وه ئه. بێ بکرێ رکوک ده ری پرسی که سه چاره
ییترین پیاوی سیاسیی و ر ماوه تی جه ڵ حکومه گه ڕ له رێک بگات، شه سه چاره یتوانی به بدا نه ره عه
 .( Astarjian 2007 )ستیپێکرد    عێراقدا ده له( قاسم) ریی  سکه عه

رکوک  ر که سه له  دات که خۆی ده به  و مافه ئه  نووکه و  و هه مه رده وسه کی تر پارتیی ئه واتایه به
رکوکی  که ر سه ر له و هه وه ست پێکرده ندیی ده تی ناوه کدارییان  دژی حکومه شۆڕشی  چه

ر  کێتییش هه یه. تاڵ پێکرد ی ئاشبه  ک و تفاقه پڕچه  و هێزه بارزانیی  ئه وتووش بوو که  کۆستکه
.  یشت ست گه بنبه ی گفتوگۆ به وه گفتوگانی هێنا، پاش ئه  کۆتایی به 0925  رکوک بوو له رکه سه له
باتیان  خه  کاندا که رکوکییه رکوک و که ی کهچاو به  وه نه ده ده  وه کان ئه میلیشیا کوردییه  هێزه  میشه هه

یان " دروشمی . بوو  وه رکوکه هۆی که ر به تاڵ و نسکۆو شکستیان تووش بوو، هه ئاشبه. رکوک کرد بۆ که
تی   و حکومه رگه ڕی پێشمه ی شه ندین ساڵ کووره چه" نگین جه قین، یان تا ماوین ده رکوک و خانه که
و  کانی ئه بیلیۆنییه  رمایه ی  سه وه ئه  وه ه 0223دوای  رزی واقیع له ر ئه سه چیی له رم راگرت، که گه

ئاسانیی بۆی  راوردی بکات، به رکوکی دڵ و قودسی کوردستاندا به ڵ که گه ببینێت و له  حیزبانه
ر  سه کانیان له ماڵه خۆن و چۆن بنه ده  وه رکوکه که وێ، چ نانێکی سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی به که رده ده

ن  که ی باسیشی ده وه کانی کوردستان و ئه لۆرده  نفال، بوون به رمیان و ئه رکوک و گه حیسابی که
قامی  ڕیی شه رمیی و خۆشباوه بۆ بازاڕگه تەنیارێمی کوردستان،  ر هه رکوک بۆسه ی که وه ڕانه گه له

 .  کوردییه
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 : وه انهک جیاوازه  وه ته ن نه الیه رکوک له ی که وه دۆڕاندن و بردنه

  یان شارێکی تورکمانیی ، یاخود عێراقێکی بچووککراوه  بییه ره ، عه  رکوک شارێکی کوردستانییه که
ستی  لێکن بۆ جواڵندنی مۆتیڤ و  هه گه زیاتر تێرمه  و تێرمانه ئه  م نووسینه ڕای ئه به

موو  ک هه یه و پێکهاته هو ته کرێ هیچ نه چۆن ده.  بیی، کوردیی و تورکمانییه ره ی عه ناسیۆنالیستانه
  رێکدایه سه ی چاره وه وڵی دۆزینه هه له  یه وه م توێژینه ؟ ئه وه باته موو شتێکیش نه دۆڕێنێ و هه شتێک نه

 .دیبێنێت کان به جیاوازه  کانی پێکهاته می داوا جیاوازه الی که  که

وردیی  بێ زۆر به دا ده multiculturalismکولتوورییزم  - ر جڤاکێکی فره هه  کیی له ره دوو کۆنسێپتی سه
و هاواڵتییبوون    Nation – Stateتی نەتەوەیی وڵه پرۆسێسی بنیاتنانی ده. رچاو بگیردرێن به له

Citizenship  ، وه دیرۆکێکی زۆر کۆنه رکوک له شاری که. نان پێچ و په مکی لێکئااڵوو به دوو چه  که  
.  تاد بووه.........ئێسنیک  و فره وه ته نه  ز و فره گه ره ئایین و فره  کولتوور و فره  شارێکی فره

  زۆر پێویسته  ، بۆیه یه رێمیی و جیهانیی هه ندی لۆکاڵیی، هه هه ره 042ی  جێکردنی مادده جێبه
بۆ جیۆگرافیاو ئابووریی و   و شاره ڵکی ئه نزانینی خه خاوه مکی خۆبه مکی هاواڵتییبوون، چه چه
و  که ڵکی شاره ئینتیمای سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی خه وسا بیر له سپێنرێ، ئه ان بچهی که ریی شاره روه سه

 . وه کی سیاسیی تردا بکرێته یه واره رێمێک و قه هه له   که و ئابووریی شاره که جیۆگرافیای شاره

  فره  شارو واڵته  کولتووریی له ر پرسی فره سه ی سیاسییدا له فه لسه فه  زا له کیملیکای شاره
ی جیاواز  زۆر رێگه  پێیوایه  ژادییان تێدایه، ی سیاسیی و کولتووریی و نه کێشه کاندا ، که  کولتووره

  رکوتکردن و زاڵبوون و سه ڵ ببن، له کاندا تێکه سیاسییه  جڤاکه  کان له تییه مایه ی که وه بۆ ئه  یه هه
  رژێمه(.  kymlicka 1995) گات کان ده هی تاک و خێزان کۆچی ئازادانه  تا  به  بگره  وه کۆڵۆنیالیزمه

ڕاندن و  رپه نگ و ده بروزه تی زه م تا زۆر سیاسه ت حوکمی پادشاییش که نانه کان و ته کۆمارییه
گشتیی و کورد  النی عێراق به ماڵوێرانیی گه  له  ی جگه که ، ئاکامه کارهێناوه پاندنیان به خۆسه

بزانرێت   کولتووریزم، پێویسته وتکردنی فره بۆ جێکه.  وه ته وهچنرا وتۆی لێ نه تیی شتێکی ئه تایبه به
کان  کولتووریی و سیاسییه  دا، جیاوازییه م شاره کولتووریی له تیی و فره اڵیه چۆن ستراکتۆری کۆمه

ر  سه یی به ئاسووده  ن و ژیان به که ڵده هه  وه پێکه  جیاوازانه  م کولتووره کانی ئه گرێ و تاکه راده
 ؟(Wekker 1998) ن به ده

 ژیانیی وه بکوژانی پێکه: بیی و کوردیی و تورکمانیی ره شۆڤینیزمی عه

  وه کانه ییه بدولناسر وعروبه مال عه جه  کرێ بڵێین  له ده  که  وه ترۆپکیه بیی له ره ناسیۆنالیزمی عه
تیی وێرای  تایبه به(  وه دامییه دیی و سه سه ردوو ڤێرژنی ئه هه  به) کان  عسییه گشتیی و به به   بیگره

تیزمی  ریی و کۆنسێرڤه شایه ژێرخانی عه  ئیسالمی سیاسیی ، له  سێکیۆالریزم، له  رگرتن له ڵکوه که
داڕمانی بونیادی تاکی   له  کانیان جگه سیاسیی و ئایدیۆلۆژییه  واوی پرۆژه بیی، ته ره ی عه ڵگه کۆمه
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تیی و کولتووریی،  اڵیه انی سیاسیی و ئابووریی و کۆمهبیی و سیستمی ژی ره ی عه ڵگه ب و کۆمه ره عه
بیزم و  ره ی پانعه پرۆژه  ستگرتن به ده  بۆیه. بووبێ ب هه ره النی عه پێناچێت قازانجێکیان بۆ گه

کانی  به ره ن عه الیه عس  له کانی به شۆڤینیستییه  رنامه رکوک و به ی که ی عێراقیی و عروبه عروبه
ی  باره بۆ  قه  سازییه خشه و نه  بۆ دواوه  ڕه کی تیژتێپه یه وه ڕانه گه   وه عێراقه بی ره رکوک و عه که

 . داهاتوودا تر له وره ساتی گه کاره

کاندا  بییه ره عه  هزری ئێسنۆناسیۆنالیسته  ی له سیاسیی و ئایدیۆلۆژییانه  ساته و کاره کێ له یه
م  ئه.  عسه یۆلۆژیای ئێسنۆناسیۆنالیستیی حیزبی بهعس و ئاید ی به رنامه وخاشی به ، خڵته وتووه که

  وه اڵتیشه سه ده ستگرتن به بوو ، پێش ده  وه سته ده عێراقدا به اڵتی له سه ساڵ ده 35رمیی  فه به  حیزبه
  له. کاندا بییه ره عه  کایه عێراقیی و  نده نێوه بوو له گیی کولتووریی و سیاسیی زۆری هه ئاماده

ی  وه ته کێتیی نه یه) ستوری حیزبدا می ده که ندی یه به  له  عسدا، کانی حیزبی به یاسییهس  ڕه بیروباوه
الوطن العربي للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف  " خاڵی سێدا هاتووه  دا له( خۆیی  ربه ب و سه ره عه

ان مافی خۆی تەنیا ، به به ره ب بۆ عه ره نیشتمانی عه  واته" بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته
کان و  کاتێکدا کورد و دارفۆرییه له".   یه هه  وه کانیانه کاروبارو سامان وتوانسته  وتکردن به ڵسوکه هه
ی  مادده ستور، له مان ده هه.   ژین ، هیچ مافێکیان نییه بییدا ده ره واڵتانی عه  تاد له....کان رییه ربه به
بێت  ب بژیت ، ده ره ر خاکی نیشتمانی عه سه س له کهر هه  وایهیکاندا پێ گشتییه  ڕه ی بیروباوه 02
  .ب بێت ره عه

کانی نازیزم  موو سنووره ب، هه ره النی ناعه گه ق به رهه ده  ، که ندین خاڵی تێدایه عس چه ی به رنامه به
م ئێسنۆناسیۆنالیزمی  ر ئه هه.  ڕاندووه فیزمی سۆڤێتیی تێپه تی بۆڵشه و فاشیزم و دیکتاتۆرییه

  کرد که  زمه دێوه  تیی به تایبه گشتیی و کورد به به  وه النی عێراقه ر گه سه عسی به به  بوو که  بییه هر عه
کی کیمیاویی  کارهێنانی چه ژادیی و به کان و  پاکتاوی نه یی کورده وه ته ی نه نا بۆ گۆڕینی ناسنامه په

تیی  تایبه رکوک به کانی که به ره تیی و عهگش ب به ره بۆ عه  زۆر گرینگه. رێت نفال به ینی ئه مپه و که
  کێنن و چاوێک له عس بته ی به ئێسنیکییه  ئایدیۆلۆژیی و فاشیزمه  موو شۆڤینیزمه و هه خۆیان له

ژیانێکی  وه پێکه ن و بیر له تیی بکه تی مرۆڤایه ژیان و دێمۆکراسیی و شارستانییه وه دنیای پێکه
  ندترین واڵتانی دنیاوه مه وڵه ده عێراقی وێران کرد و له  ی که وه ئه.  وه نه بکه  مییانه رده و سه مۆدێرنانه

ک  عس بوو، نه بیزم و ئێسنۆشۆڤینیزمی به ره ژارترین و وێرانترین واڵت، پانعه هه  تی به کردوویه
 .بووبێتن  مێریکا و رۆژئاواو ئێران و زایۆنیزم و کورد و شیعه ئه

ی، ناسیۆنالیزمی  که تیۆریی و پراکتیکییه  شێوه  به  وه یۆنالیزمهڵدانی ناس رهه می سه رده سه له 
کیی مانیفێست و  ره کی سه یه خیره زه رانی به وی ئیمپیریالیزم و نۆکه گژداچوونه بیی بیانووی به ره عه

  ڵهت سا سه پتر له  وه رو ئه سه  ته زایۆنیزمی هاتووه  وه یشه 0942  له. ی دانابوو که باته پراکتیکی خه
،  ب بووه ره النی دراوسێی عه رکوتکردنی گه ریکی سه ی خه نده وه ئه  بییه ره عه  م ئێسنۆناسیۆنالیزمه ئه
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کانی خۆی  ئێسنۆناسیۆنالیسته  ڕۆکه زل و بێناوه  دیهێنانی دروشمه ریکی به ک خه یه هیچ شێوه به
بیی  ره واڵتانی رۆژئاوای عه  کان له ییهر ربه سوریا، به عێراق و له کان له رکوتکردنی کورده سه.  بووه نه

 .   بیزم بووه ره تاد ماکی شۆڤینیزم و  ئێسنۆناسیۆنالیزمی پانعه.........سوودان   کان له و دارفۆرییه

  ته دواتریش  حکومه. زراند بیی دامه ره تێکی ئێسنۆکراسیی عه کاتێکدا بریتانیا حکومه له
ناو  پاند و له النی عێراقدا سه ر گه سه بییان به ره کراسیی عهتی ئیسنۆ کانی عێراق، حکومه کۆمارییه

کان و  ستیاره هه  پۆسته  ب پشکی شێری له ره ی عه ی سوننه فه شدا تایه ئیسنۆکراسییانه  ته و حکومه ئه
و مو سروشتییش هه  به. راوێز خرابوو عێراقدا په ی کورد له مینه بوو، که  وه سته ده تدا به بااڵکانی حکومه

یان  ڕیوه کان سیستمێکی نادیموکراتیی و دژی ئازادیی و دژی مافی مرۆڤ، به ئیسنۆکراسییه  ته حکومه
  مان شمشێر به می هه ی رووی دووه وه بێ زۆر وریا بێت له کورد ده   وه ه 0223دوای  اڵم له به. بات ده

رکوک  کانی که ن و کریستیانهکا کان و تورکمانه به ره مانێکی تردا پیشانی عه زه ستایڵێکی تر و له
 .  وه داته نه

  که  بڕوای وایه Baosک فرانز باووس  نسرۆپۆلۆجیستێکی وه ، ئه van den Bergheبڕوای  به
   ethnocentrismگژ ئیسنۆسێنتریزمدا  یدانییدا به ی مه وه لێکۆڵینه  بێ له کان ده نسرۆپۆلۆجیسته ئه

  کات به کانی ئێسنیکێک ده ئێسنۆسێنتریزم مرۆڤه  هچونک(.  0920van den Berghe)   وه بچنه
ر  رامبه به  کانی تردا و رق و بوغز و کینه جیاوازه  ر ئێسنیکه رامبه به بورکان و ئاگر له  ڵێک له تۆپه

عێراق   له  راسته  وه ئه. نێ نگاو ده و خوێنڕشتن و کوشتارگا هه ره نجامیش به ره ڕێژن و سه ڵده ک هه یه
ر  من، یان هه کان زۆر زۆر که نسرۆپۆلۆجیسته ڕاستدا ئه اڵتی ناوه موو رۆژهه کوردستان و ههرێمی  و هه

ڤێرژنی ئێسنۆناسیۆنالیستیی  و به که کالسیکییه  شێوه ر به ت هه سیاسه  ش وایکردووه مه نین، ئه
ی  تونده  تییه ایهو دژ ئه  یه وه م توێژینه بڕوای ئه به.  وه ی بکات و لێکیان بداته کان ته نده هه ره

کانی کورد نیشانی  داوا سیاسیی و کولتوورییه  بیی و تورکمانیی دژ به ره ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه
ناو   له  قیی تورکیایه ره عسیزم و کولتووری سیاسیی ئیتیحاد و ته ی کولتووری به ن پاشماوه ده ده

 .  ستووهکی زۆری خ رایه ربیی و تورکمانییدا گه ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه

رێمی کوردستانی عێراقدا، ناسیۆنالیزمی  هه  له  وه ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردییه به  نده رچی پێوه هه 
واویی  ته به  ریکه ، خه زیوه خراپ دابه  نده وه کی ئه یه ڕاده سیڤیک و ناسیۆنالیزمی لیبراڵیی کورد به

ند  اڵتی چه سه ده ش له م ئێسنۆناسیۆنالیزمه ئهتیی  رایه رابه.  وه ت کۆببێته شیره واری خێڵ و عه ده له
اڵم  به.  پێنراوه یان چه  الڕێدابراوه لی کوردستان به ی سیاسیی گه و ئیراده کدا مۆنۆپۆلکراوه یه ماڵه بنه
  وه سته ده ڕۆتری به ره کی خراپتر و سه یه رکوکدا، ئیسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی نموونه ر که مبه هه له

) هوولیگانیزمی   ئێسنۆسێنتریزمی کوردیی و  ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی جۆرێک لهوێڕای .  داوه
.  رکوک داوه کانی که جیاوازه  و ئێسنیکه وه ته ئیسنۆسێنتریزمی پیشانی نه(  hooliganism -یی گونده

ر  به ن، له که ده 042ی  تی مادده رکوک دژایه ب و تورکمانی که ره شێکی عه شوێنێک به به  یشتووه کار گه
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ی کوردیی و میلیشیای کوردیی و هوولیگانیزمی ئێسنۆسێنتریزمی کوردیی خراپترین  ی ئیداره وه ئه
  هاوکات گرینگه. پیشانیان دا  وه ه 0223  تییان له اڵیه دای سیاسیی و ئابووریی و کۆمه دیسکۆرس و ئه

ن  الیه رکوکدا له که تورکمانیی له بیی و ره شێکی زۆری ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه به  ش بگوترێ که وه ئه
 .  درێن  هانده  وه که کانی ناوچه ته وڵه ده

بۆ ناو     وه ی تاکه ندێشه بیر و ئه  له  یه وه سامناکترین جۆری ئێسنۆسێنتریزم و ئێسنۆناسیۆنالیزم ئه
  بانیی به ک تاڵه سێکی وه که  بۆ نموونه. وه ڕێته کان بپه تییه اڵیه سیاسیی و کۆمه  وه جڤاك و بزوتنه

.  رۆکی عێراق بووه ی چوار ساڵی رابردوودا سه ماوه و له واقیعیی ناسراوهپراگماتیی و پیاوێکی 
کانی عێراق و  سیاسییه  نه ناوالیه یچوێنێ و له ی عێراق ده" زامن"  ک سیستانیی به سێکی وه که
دوای   چیی له ناسرێ،  که وتوو ده رکه پیاوێکی گونجاو و سه رێمیی و جیهانییشدا به بیی و هه ره عه
ق  ده  ی به که ز و خولیای ئایدیۆلۆژیی حیزبه ، بۆ تێرکردنی حه  وه ه 0202ی  9/3ی  که ڵبژاردنه هه
.." رکوک بوو تی و کوردستانیبوونی که وتنی کوردایه رکه رکوک سه که وتنمان له رکه سه" ڵێ ده

باڵوی  09/23/0202ی رۆژی  5009  انی نوێی ژمارهکیی کوردست ره ک تایتڵی سه کوردستانی نوێش وه
کان  گ و نجێفییه شنی موتڵه چه ڵێ شۆڤینیستن له ی کورد پێیان ده وانه کاتێکدا ئه  له.  وه کاته ده
زانن  م ده الی که  قیی بڵێن، چونکه زه بیزم  به ره و پانعه  چوون دروشمی عروبه کاندا نه ڵبژاردنه هه له
 .  رچووه سه می به رده ڕای گشتییدا سه له

رکوک  بێک یان تورکمانێکی که ره بری عه و کوردێک خۆی له الوه  دا ئێسنیکبوونی کورد بخرێته لێره
  وه نسرۆپۆلۆجیی و کولتووریی و سیاسییه دیدی ئه رۆکی عێراق له ی سه ماسه و دروشم و حه دابنێ و ئه

ی  کی عێراقیی بێت، عروبه یه رکرده دروشمی سه  ێی لهر کوردێک گو گه ئه  ساته ند کاره چه!  وه شییبکاته
  کورد بیت و گوێت له  ساته ند کاره ؟ چه وه بڵێته" عسیزم کان و به ومییه س قه ره حه" می  رده سه
تورک   ند شیرینه چه" تاتۆرک  مال ئه کانی که کانی عێراق بێت و دروشمه کی تورکمانه یه رکرده سه

تی کۆماری عێراق  رۆکایه پۆستی سه  ش بڕیار بێت یان تورکمانه  به ره عه  رکرده هو س ؟ ئه وه بڵێته" بیت
واوی  مافی ته  وه نسرۆپۆلۆجییه ڕووی سۆسیۆکولتووریی و ئه له تەنیا  کارییانه م ورده ئه! ربگرێ وه
  وه دڵنیاییشه به.  وه یه که ئایدیۆلۆژییه  سیاسییه  ڕووه ک له درێتی و تێگەیشتن لێی ئاسان دەبێ، نه ده

کێک  یه. ئینگلیزیی بڵێ بیی یان به ره عه به  ربڕینه و ده ئه  نییه  رگیز ئاماده بانیی هه تاڵه
  وێ به یڵێن، نایانه ده  که خۆماڵییه  کوردییه  ی به وه ، ئه یه وه کان ئه کورده  رکرده دووالیزمی سه له

ڕۆکی  ناوه  گێڕن، له رده کان بۆیان وه هت کاتێک میدیا حیزبیی نانه کانی تر بیڵێن، ته زمانه
تی  ناعه بانیی خۆی قه تاڵه  م نووسینه بڕوای ئه به.  وه ونه که دوور ده  که کوردییه  تێرمۆنۆڵۆجییه

 .یکات ی سیاسیی ده خه خفه رمیی و فه اڵم بۆ بازاڕگه ، به نییه  ربڕینانه و ده سیاسیی به

ڵبژاردنی  دوایین هه  کانی کورد، له رکرده سه ندێک له هه  که  ی ناسۆرییه ڕاستیی جێگه به  دیاره
  جگه  که  وه ڵی دروشمیان دەگوته می میلیشیایی، کۆمه رده ماسی سه ک حه عێراقدا وه
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  که  گومانی تێدا نییه. ڵناگرێ هیچ شتێکی تر هه  وه دیدی کولتوورییه  رستیی کوردیی له زپه گه ره له
کرداری  رچه په ، جۆرێک له رگیراوه وه  وه بیزمه ره و پانعه عروبه  ی له که امهتیی ئیله ی کوردایه بیرۆکه

ک چۆن  روه هه.  بییدا ره ر ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه مبه هه ئایدیۆلۆژیی و سیاسیی و کولتوورییه له
  که  قاهیره، پێیوایه مێریکیی له زانکۆی ئه له  سکۆالرێکی میسرییه  ین ئیبراهیم که ده عده سه
  وه پانتۆرانییه  رگرتن له ئیلهاموه بیی به ره رپێی ناسیۆنالیزمی عه سه وتنه کردن و که شه گه

رگرتن  ئیلهاموه کانی کورد به ندییه فه سکۆالرو سیاسیی و ئه  وه دڵنیاییشه به(.   Ibrahim 1998) بووه
ت و  ب و سیاسه ده ناو ئه  ێنایهتییان ه ، پانکوردیزم و تێزی کوردایه وه بیزم و تێزی عروبه ره پانعه له

ش  نووکه تییدا تا هه ژێر گوشاری فیکریی و سیاسیی وکولتووری کوردایه  له .  وه کولتووری کوردییه
س  رکوک به ی که کێشه  ، که وه شارنه ده  تاڵه  و راستییه کانی کورد خۆیان له شێکی زۆری سیاسییه به

ن  سه ڕه به) رکوک  بی که ره ی عه ڵکو کێشه ، به نی عێراق نییهی کوردی کوردستا وه ته ی کورد و نه کێشه
ندێ  ی هه وه له  جگه  وه ئه. کانی ترن موو پێکهاته رکوک و هه و تورکمانی که(   وه یه و هاورده

" ی کۆمیدیای کێشه  ن به که رکوک ده ی که ڕۆن و کێشه ئێسنۆناسیۆنالیستی کورد زیاتریش ده
 . کانی تری کوردستان موو پارچه ی هه!!" کوردستانییان

تیی و پانکوردیزم، مرۆڤی  ی کوردایه رستانه زپه گه ش شۆڤینیزمی کوردیی و بیری ره مانشێوه هه به
کورد و بیری ناسیۆنالیزمی سیڤیکی کوردیی و گیانی نیشتمانیی و رۆحی هاواڵتییبوونی کورد  

ڵکو  روگوێالکدا به سه ر له ک هه وان نه رێکوڕه  هدرنجێک ک یکات به کات و ده رده گیانی تاکی کورد ده له
ڕێین ئایا  گه  وه له  وه ئه. جێنداکانی بێت و ئه  بیزم و عروبه ره ڕۆکیشدا برای شیرینیی پانعه ناوه له

ندێکی ناسیۆنالیستیی سیڤیک و  هه ن ره رگیز خاوه کداریی و میلیشیای کورد هه ی چه وه بزوتنه
  نده هه ر ره سه دا له نووکه هه  له  م باسه کیی ئه ره ستی سه به ڵکو مه ، بهیان نا  نیشتمانیی بووه

بیزم  ره و پانعه عروبه  راورد به به به  تییه کانی پانکوردیزم و شۆڤینیزمی کوردایه سیاسیی و کولتوورییه
 .  و پانتۆرانیزم

 :شۆڤینیزمی تورکمانیی

اڵم  ، به ن تی سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی جیاواز ههو ندین ره رکوکدا چه کانی که ناو تورکمانه له
  رقی له  که  وه بینێته جۆرێک شۆڤینیزمدا ده  خۆی له  ئایدیۆلۆژییانه  نده هه و ره سامناکترین ئه

  زانن و پێیانوایه ن ماڵ ده خاوه زانن و خۆیان به الدێیی ده  کورد به.  ی کورد و ئێسنیکی کورده وه ته نه
عریبکردن و  کانی ته ینه مپه موو که ئاست هه چاویان له.  رکوکی داگیرکردووه که  کورده  وه ئه  که

کان و گۆڕینی دێمۆگرافیای  ژادیی کورده ب، پاکتاوی نه ره عه( االستیطان) جێکردنی  تی نیشته سیاسه
سگای  هندێ د هه کانیان سوود له جێندا ت و ئه ی سیاسه وه پێشه ن و بۆ بردنه خه رکوک داده شاری که

مووی ناخۆشتر، شۆڤینیزمی  هه له. گرن رده ربازیی تورکیا وه نتای سه که و جه راتیی ناوچه موخابه
شۆڤینیزمی کوردیی  ریان له نگه سه  وه یاڵی ئایدیۆلۆژیی خۆیان، پێکه خه بیی، به ره تورکمانیی و عه
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لی  واکانی گه تی داوا ره استییشدا دژایهڕ ن، له که تیی ئێسنیکی کورد ده دژایه  وه داخه اڵم به به.  گرتووه
ک ئایدیۆلۆژیای  ی یه دووانه  تیی و عروبه ک چۆن کوردایه روه هه. ن که کوردستانی عێراقدا ده کورد له

،   قییه ره ی ئایدیۆلۆژیای ئیتیحادو ته شۆڤینیزمی تورکمانییش درێژکراوه. ئێسنۆناسیۆنالیزمن
 .  وه نه که کان بیرده مالیسته مان میتۆدی پانتۆرانیزمی که هه به

 :    رکوک شارێکی کوردستانیی نییه شاری که

رست  ژادپه تیی و قوڵپی پانکوردیزم و کوردستانییانی نه ی خوێنی کوردایه فواره  بتایتڵه م سه ر ئه هه
یزمی ڕاشنال ر به گه نسرۆپۆلۆجیست و سیاسیی مۆدێرن ئه اڵم مرۆڤی ئه به. یکوڵێنێ دات و ده مپ ده په

  رکوک بکات، زۆر به مکی کوردستانییبوونی که یری چه سه  وه سیاسیی و دیدی کولتووریی و مۆدێرنیزمه
رکوک شارێکی  که  که  وه دۆزێته ده  وه ی سیاسیی و جیۆگرافیی و کولتووریی ئه ڵه ئاسانیی هه

ی عێراقدا  نووکه تی هه وڵه ی ده چوارچێوه  له  ڵکو شارێکی کوردستانی عێراقه به  کوردستانیی نییه
غزای  ، مه رێمی کوردستانی عێراقه ڵکو شارێکی هه به!  شارێکی كوردستانیی نییه.  ی گرتووه ئۆقره

ڵکو راشنالیزمی سیاسیی و  یشتن به ندی کولتووریی قووڵی ناوێ بۆ تێگه هه سیاسیی قووڵ و ره
 .وێ زایی کولتووریی ده شاره

یی و  پارچه پارچه کوردستان  به  ؟ چونکه رێمی کوردستانه ارێکی ههڵکو ش به  بۆچیی کوردستانیی نییه
تیی و  وڵه کی سیاسیی و نۆرمێکی نێوده یه پێناسه  وه شه(  وره کوردستانی گه)جێوگرافیای   به

کات،  ی پرگالکێش ده که شریقه غریب و مه ، مه ڵێ کوردستان واڵتی کوردانه ی ده وه ئه.  ددانپانراوی نییه
  ندییه کی پێوه حه ر مه سه و له ریدایه سه کی ئایدیۆلۆژیی له یه فسانه کی سیاسیی و ئه سییه فانته
ک ئارگیومێنتی لۆژیک و راشنالیزمی  ی یه رگه بێ و به کان و دنیای مۆدێرن وردوخاش ده تییه وڵه نێوده

و  و ئه واڵتێکه  ته وتووه کهکی  یه ر پارچه و هه شکراوه دابه  دان ساڵه کان سه خاکی کورده. سیاسیی ناگرێ
گرینگە جەخت لەوە .  وه ته کراونه پارچه تای بیستدا پارچه ره و سه ی نۆزده ده سه ش دواتر له پارچانه

، بەاڵم تەنیا وەک هەرێمی کوردستانی عێراق نەک وەک کەرکوک شارێکی کوردستانییەبکرێتەوە 
 .  وەهمی کوردستانی گەورە

تاندن و  ڵه ڵخه دروشمی سیاسیی خۆهه و کردنی به  وپارچانه لکاندنی ئه وه هک یه به  له  وه بیرکردنه
می  رهه کان به شکردنی کوردستانه دابه. ی ئایدیۆلۆژییه فسانه دانیی سیاسیی و ئه ی نه وه خواردنه

ڵی یا ون وخه خه یان به وه کگرتنه و یه می جیهانییه که ڕی یه تی عوسمانیی و شه وڵه سهێنانی ده ره هه
م  ئه .  کان نابێت بێ باجه  قسه  و کوردستانییە  شۆڤینیزمی کوردیی و پانکوردیزمی تاراوگه

لی  دام حوسێن و عه ی سه که فاشیله  ک پرۆژه وه  یه وره تیی و کوردستانی گه کوردستانییبوون و کوردایه
، چۆن شۆڤینیزمی  یهکی میسر وا لیک حوسێنی ئوردن و حوسنی موباره ن و مه مه بدواڵ ساڵحی یه عه
بیی لۆژیکی  ره ی عه کانی ئوممه مجاده بیی و ئه ره بیی و دنیای عه ره رستیی عه په وه ته بیی و نه ره عه
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ژاریی و بێ ژیانیی و بێ ئازادیی و بێ  ڕی هه وپه کانیشیان له ڵکی واڵته هێشتبوون و خه تێدا نه
 . ژیان دێمۆکراسیی  و بێ مافی مرۆڤییدا ده

گشتیی و  وه به یه سیاسیی و جیۆگرافیی و کولتوورییه  شبوونه موو دابه م هه ی کورد بهت میلله
مکی  ی چه ر و بااڵخانه سه  ته شبوونی زمانییشی هاتووه دابه  وه ، ئه  تیی تایبه کوردستانی عێراقدا به له
کات  سروشتیی ده  ێنێ و کورد بهڕۆخ ده  تایه تا هه بۆ هه(   وه ته ک نه ک یه وه) تی کورد  وڵه ده - وه ته نه

پشتڕاست   وه هیچ ئارگیومێنتێک ناتوانێ ئه. تاد....ورامیی و زازایی  کرمانجیی و هه  به کورد و
موویشی  هه ی جیاواز بێت له که ی جیاواز بێت، خاکه که ، واڵته  پارچه  کوردی پارچه  که  وه بکاته

ک  یان جیاواز بێت و یه که دستانی عێراقدا زمانهرێمی کور ی هه چوارچێوه لی کورد له گرنگتر گه
ئاردی ناو  مووی  به دا هه وره ئاستی کوردستانی گه ریی له وه ک یاده ک خاکیی و یه ئێسنیکیی و یه

ک  ی وه کراو رێمێکی دیسێنتراڵیزه ر هه رکوک بۆ سه ی که وه ڕانه گه  که  یه وه م دیده له. بێت دڕك ده
  م کامێراکان و کۆنگره رده و دروشمی به عاتیفه به  که  کارێکی ئاسان نییه  نده وه رێمی کوردستان، ئه هه

   . ژنۆ هێناوه رکوکیان تا ئه ی که وه ڕانه هاری گه کان به سیاسییه  رکرده کانی سه وانییه رۆژنامه

ر  سه ا چارهرکوک خۆید ڵکی که کانی خه نێوان پێکهاته بێ له موو شتێک ده رکوک پێش هه ی که له سه مه
بی  ره ندیی مێژوویی ، سیاسیی و کولتووریی، کوردی کوردستانی عێراق و عه حوکمی پێوه به. بکرێ

  نده رچه هه. ن رکردنی بده سه وڵی چاره بێ هه عێراق و تورکمانی عێراق و کریستیانی عێراق ده
رکوک و عێراق و  که  ت له خاله م تا زۆر ده مێریکا و رۆژئاوا که تانی دراوسێی عێراق و ئه وڵه ده

کانی تر نابێت و  بی سوریا و ئوردن و میسر و شوێنه ره واقیعدا چۆن عه اڵم له ن، به که دا ده که ناوچه
ت  خاله ربایجان ده ن، چۆن نابێت تورکمانستان و تورکیا و ئازه رکوکدا بکه که ت له خاله ده  بۆیان نییه

ت  خاله کانی تری کوردستان ده ۆگرافییش نابێت کوردی پارچهری سیاسیی و جی مان پێوه هه ن ، به بکه
ی  ردی کێشه ده یی و کوڕوکاڵی کوردستانییان به رزه مکی هه ن و چه رکوکدا بکه ی که له سه مه له
ڕووی  تیی،  له وڵه کان و یاسای نێوده تییه وڵه نێوده  رو نۆرمه پێوه  له  رکوک ناخوات و جگه که

و  رستیی  زپه گه ی ره ندێکی کوێرانه هه ، پانکوردیزم و کوردستانییان ره وه شهناسیۆنالیزمی سیڤیکی
 . بێ سنووری بۆ دابنرێ و ده ناشیرینه  وێلی کورده ته و به ئێسنۆناسیۆنالیستییه

شێکی کوردستانی عێراق  ک به رکوک وه زۆر پێودانگی سیاسیی و مێژوویی و کولتووریی، که به
پاش رووخاندنی .  وه هجیره بعیس و ته رحیل و ته عریب و ته ینی ته مپه ت و که ڵمه ر  هه به  ته وتووه که
کێتیی نیشتمانیی کوردستان و پارتیی دیموکراتی  ک یه کانی وه کوردییه  ستبوونی هێزه عس و بااڵده به

م   الی که یان  وه پێننه دا بسه وشاره ر ئه سه مۆنی کوردیی به وێ هێجه یانه کان ده کوردستان، کورده
تیی   ک دوا ساڵی پادشایه وه 0959شدا ساڵی  نده م نێوه له.  وه  نه ک خۆیان لێبکه کان وه هاوکێشه

 . کان دانراوه ستراتیژییه  رخانه رچه کان و خاڵی وه خوێناوییه  کان و رووداوه داوه ره تیشکۆی سه به
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ی  و ناوچانه ی ئه وه ڕانه گه به  ته تایبه  که  وه ستوری عێراقه ی ده 042ی  ڕێی مادده نی کوردیی له الیه
  وه ڕێندرێنه بگه(  پارێزگاکانی عێراق  ندێک له بۆ هه) کانی خۆیان دابڕاون کییه ره پارێزگا سه  له
ی  ئاراسته به  که ڵکی شاره خه  که  وه ژمار ریفراندۆمێک ساغی بکاته ریان و دواتر پاش ئامار و ئه سه
کانی پێشوویان  رێمی کوردستان، یان شاره بۆالی  هه  ڕۆن یان  راقدا دهتی فیدراڵی عێ وڵه ده
ختیی  سه  نده وه وان ئه اڵم بۆ ئه ، به کانیشه نیشنه شیعه  بۆ ناوچه 042ی  مادده  دیاره. وه  ڕێنه گه ده

ی  ڵه ، هه وه ییهنی کورد الیه له  وه درێته لێکده  ڵه هه ی به ستراتیژییانه  مکه و چه کێک له یه.  تێدا نییه
  کانی کولتووریی و سیاسیی و ئایدیۆلۆژییه  نه حیساب بۆ الیه.  دانیی سیاسیی و ئایدیۆلۆژییه نه

 . ن ر ناکه رامبه کانی به نه الیه

ودای کوردستانیی  نکشن و مه دا فه ، لێره و شارێکی  کوردستانییه  رکوک کوردستانییه ڵێ که کورد ده
( ڕاست  اڵتی ناوه واڵتی رۆژهه 4) رێمیی  ندێکی هه هه کات و ره ڕ ده تێپه  که لۆکاڵییه  چوارچێوه له
  ربه ی سه که ڵکه ی خه ی و زۆربه که ی و ناوچه که رکوک جیۆگرافییه ر بگوترێ، که گه اڵم ئه به. گرێت ده
  ری کێشه سه چاره!  قاڵنییتریش نییه تر و عه ر دروستتر و ژیرانه گه ، مه رێمی کوردستانی عێراقه هه

. ک نابێت زو خولیای الیه میزاج و حه  ر به کان هه تییه وڵه رێمیی و نێوده ناوخۆیی و هه  یرانه ئاڵۆزو قه
  ره ڤه و ده کانی ئه جیاوازه  ڵکه و ئێسنیک و ئایین و کولتووری خه وه ته م نه رجه بێ سه ڵکو ده به
ڵبژاردن و ریفراندۆمیش بێت ،  بری دێمۆکراسیی و هه زه  ر به گه ت ئه نانه ته.  شدارییان تێدا بکات به

 .نار بخرێن رکه ر  به رامبه کانی به نه نابێ الیه

تی  کاتێکدا ، کورد دادوبێدادییه رکوک ئایدێنتیتیی کوردستانییبوونی لێبدرێت، له ئاخر ناکرێ که
بیی  ره ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه پۆلی شه  خۆیان به  که  بیی و پانتۆرانیی،  ره ست شۆڤینیزمی پانعه ده له

پۆلی  شه نائاگایی بێت خۆی به ئاگایی بێت و چ به چیی  کورد خۆی چ به ، که وه ستنه به ده  وه و تورکییه
  وه کانه لیستهئێسنۆناسیۆنا  فوکوڵی کوردستانییان و  کورده تیی و که پانکوردیزم و کوردایه

ندی  هه ره رکوکیی چۆن له کی که نییه رمه ک، کریستیانێک، ئهبێک، تورکمانێ ره عه  باشه؟  وه ته ستووه به
و   و نووسراوه زارجار  وتراوه دان هه سه  بن که رکوک خۆشده ی که و کوردستانییبوونه کولتووریی ئه

کان  سیحییه کان و تورکمان و مه به ره ر بۆعه گه ی ئه ئه. ن که میدیای حیزبیی فووی پێدا ده
ڵکو شارێکی  ی، به که مانا شمولییه رکوک شارێکی کوردستانیی نییه به هک  که  وه ساغبکرێته

و  وه رێمی کوردستانی عێراقه ی هه چوارچێوه  وێته که ده  و( لەئاستی کوردستانی عێراقدا) کوردستانییە
 ؟ ند هێمنتر و سیاسییترو لۆژیکییتر و پراگماتییتر و  دیپلۆماسییتره عێراق، چه  له  شێکیشه به

 ! ند مرۆیی و واقیعییه کان، تا چه  به هاورده ره کردنی عهر ده

ردا  سه ستبه ی کۆچکردن و داگیرکاریی و ده ڵێ نموونه ری عێراقدا، کۆمه وروبه النی ده مێژووی گه له
  ت به لێیان خزمه  کرێ وردبوونه ده  که  کان روویان داوه کان و واڵته کان و ناوچه ی شاره وه گرتنه
تی واڵتی  ندارییه کان داوای خاوه به ره کان و عه جووه  ک له ریه هه. ن رکوک بکه دۆزی کهری  سه چاره
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  کان له که ی جووله چه ر و بنه مبه کانی داوودی پێغه وه نه  وه ڕووی مێژووییه له. ن که کان ده نعانییه که
ب  ره ستیی عه مێژوویی و بااڵدههۆی ئاڵوگۆڕی  اڵم به وێدا ژیاون ، به زاران ساڵ له هه بدا به ره پێش عه

ب و  ره ویی عه مڕه ڵه ژێڕ قه  وته ی که که ڵکه و خه  واڵتی ئیسرائیل ناسراوه  ی  به وه ، ئه وه و ئیسالمه
 0942ساڵی   له. یشدا ناوی بۆ قودس گۆڕدرا( تاب ری کوڕی خه عومه) می  رده سه و له  وه ئیسالمه

کان  به ره ر عه گه ئه  تا دنیا دنیایه هه. تی ئیسرائیل دروستکرا وڵه ده  وه کانه هۆی بریتانییه به  وه یشه ه
ستین  له ی فه ری کێشه سه وام بن، چاره رده کتر به کوشتن و بڕینی یه  له( کان جووه) کان  و ئیسرائیلییه

و  بێ و واڵتی ئیسرائیل کتری نه ردووالیان بۆ یه وایی و داشکاندنی هه ئاشته ر به گه ناکرێ ئه
 .  بێ ردووالیان نه لیمیش بۆ هه ختی ئورشه ستین ، پایته له فه

کرد،  یان ده وی زۆر ناوچه مڕه ڵه کان قه نبووڵ، رۆژگارێک بوو گریکه ش شاری ئیسته مان شێوه هه به
بڵێن    نووکه کان هه بۆ گریکه  کان بوو ، ئایا لۆژیکه نبووڵیش شوێنێکی ستراتیژیی گریکه شاری ئیسته

مان  هه رکوکیش به ؟ که وتیان کردووه کان زه تورکه  ؟ یان شارێکه نبووڵ شارێکی یۆنانییه ئیستهشاری 
چۆن .  دیارییکراوه ی وه ته نه ک یه ر به سه  کورد ناتوانێ بڵێ شارێکه  تورکمان و نه ب نه ره عه نه  شێوه

مان  هه کان، به ستیی کورده بااڵده کی زۆر کۆنی ر مێژوویه بۆ سه  وه ڕێنه گه ندێ مێژوونووسی کورد ده هه
کانیش  به ره کی نزیکتردا و عه مێژوویه کان له تورکمانه  وه ی وردیشه رچاوه سه میتۆدیش به

کۆتایی پێ نایات و   ی مێژووییه وه ڕی ساغکردنه م شه اڵم ئه به. ن که ده  وه کی دوورتردا ئه مێژوویه له
ی  وه ک ئه ن، یان وه ده کان خۆیانی لێده نسرۆپۆلۆجیسته و ئهن  واوی بکه کان ناتوانن ته مێژوونووسه

ری بۆ  سه کان چاره نسرۆپۆلۆجیسته قوچێنن و ئه کان ده مێژوونووسه  کات که هوستن باسی ده
  سیاسییه  نووکه بگوترێ تا هه  وه کولتوورییه  م دیده ر به کرێ هه ده(.   Houston 2008  )وه دۆزنه ده

رکوکدا  ی که له سه رکردنی مه سه چاره  ب و تورکمان، له ره کانی کورد و عه ێژوونووسهکان و م عێراقییه
 .  شکستیان هێناوه  وه یه که سیاسیی و کولتووریی و ئایدیۆلۆژییه  ڕووه له

  شارێکدا یان له  مکی هاواڵتییبوون له تیی و مافی مرۆڤ و  چه وڵه دیدی لیبڕالیزم و  یاسای نێوده  له
  و ئێسنیکی جیاوازی تێدابێت، پێویسته وه ته ڵی کولتووری جیاواز و نه ر کۆمه گه ا ئهواڵتێکد

(  inclination) یلی  ش مه و ئایدێنتیتییه ی  ئه وه یدابکرێ  بۆ ئه کانگیر په کی یه ئایدێنتیتییه
) س جینییههاواڵتییبوونێکی هۆمۆ   رێت که به  رکه و ئه و ئه ره تی مودێرن به وڵه اڵت و ده سه ده

م  رکوک به ی که وه ڕانه گه(.  Hobsbawm, 1995)ر بکات به سته کان ده جیاوازه  بۆ پێکهاته( ک چوونیه
اڵواردنی  رێمی کوردستان، پرۆسێسی هه ر هه بۆ سه  وه یه نووکه ی هه کولتووریی و سیاسییه  بارودۆخه

segregation رکوک  ی که وه بۆ ئه. کات ا فراوانتر دهود کان خێراترو مه جیاوازه  و ئێسنیکه وه ته نه
بیی خاو  زهه ی ناسیۆنالیستیی و ئێسنیکیی و مه فوکوڵ و رق و کینه گونجان بێت و که وه شارێکی پێکه

 assimilationsدا  وه پرۆسێسی خۆگۆڕێن و تواندنه  خۆیدا به موو شتێ خۆی له پێش هه  پێویسته  وه بێته
ی هاواڵتییبوون و  بۆته  رکوک له کانی که جیاوازه  و ئایینه هو ته کاتێک ئێسنیک و نه. بڕوات
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یی و  رق و توڕه  وه دڵنیاییه وسا به بێت،  ئه  که و ئینتیمای گشتییان بۆ شاره وه رکوکییبووندا توانه که
 .  وه مرکێته ڵچوونیش داده هه

نتیی سیاسیی و  ره ردا گه رامبه هب کان بێت و له هاورده  به ره رکردنی عه رداری ده ستبه کورد ده  باشتره
  مکی هاواڵتییبوون و هاونیشتمانییبوون به چه  ی وه بۆ ئه. ربگرێت کولتووریی و ئابووریی زیاتر وه

رێمێکی  هه ی له وه ک له وت بکرێ وه شارێکدا جێکه  له  وت بکرێ، باشتره ی جێکه که کرایتێریا لیبراڵییه
شقێ بۆ  رمه سه رکوک بکرێ به خۆی که ربه رێمی سه کرێ هه ده . وه رفراوانتردا بیری لێبکرێته به

رێمێ  و هه ره نگاونان به هه.  کان جیاوازه  و ئێسنیکه وه ته ی نه ژیانی ئاشتییانه وه ی پێکه وه تاقیکردنه
واتای  ڵکو به به.  رێمی کوردستانی ئێستا نییه اڵیزی هه واتای دیسێنتره رکوک به خۆی که ربه سه

ردوو  ی هه زۆرینه  تی عێراقی فیدراڵدا که وڵه ی ده چوارچێوه له  خۆیه ربه رێمی سه دنی دووههدابینکر
ی  ده نجاکانی سه ک په رکوک وه ی سنووری جیۆگرافیای که رجه و مه اڵم به به. بن کورد ده  که رێمه هه

و  وره سیی کوردستانی گه هبری فانت وسا له ئه.  وه ڕێنه کانی بگه زاو ناحییه و قه وه رابردووی لێبێته
ی  خۆ دەبن و زۆرینه ربه سه  رێمی نیمچه نی دووهه خاوه کانی عێراق به ی کوردستان، کورده چوارپارچه

  . بن دانیشتوانیش کورد ده

 :ی تیۆرییدا سێ قوتابخانه  ی ئێسنیکیی له کێشه

 (primordialist) ی کۆن قوتابخانه

  چونکه  یلی ئێسنیکیی و ناسیۆنالیستییان تێدایه کان مه مرۆڤه  که  پێیوایه  فیکرییه  م قوتابخانه ئه
  کان و ناوچه بایۆلۆژییه  وه ره جیاکه  ڕیان به باوه  وه ڕووی ترادیسیۆنییه  و له  وه ته ڕه بنه له

ی  وه واندنه شوێن ره کان به جیاوازه  گرووپه  هۆرۆویتز پێیوایه  بۆ نموونه.   یه کان هه جیۆگرافییه
رکوت،  ستیی ئێسنیکیی و سه بااڵده  ترس له." پارێزن  ن و قاووغی ئێسنیکیی خۆیان باشتر ده وه رسهت

"   وه بێت و بارودۆخی ئێسنیکیی خۆی دڵنیا بکاته  وه اڵته سه شوێن ده که به  ره کی هانده یه ئیراده
(Horowitz 1985: 18 .) 

سگاکان و  اڵت و  داموده سه یی ده ئێره  وه ئه  که  ایهندین پسپۆری تری بواری ئێسنیکیی پێیانو چه  دیاره
کات و  رموگوڕ ده ی ئێسنیکیی گه کێشه  که  ری ئابوورییه فاکته کولتووریی و  مۆتیڤی سیاسیی و

و  که ر یه رکوک هه کانی که جیاوازه  ی گرووپه وه رنج بدرێ، وێڕای ئه ر سه گه ئه. کات نزینی پێدا ده به
مان  هه ، له کردووه کان نه مییه رخه مته ژادیی خۆیان هیچ که تنی ئێسنیکیی و نهگر ستپێوه ده  له

ری  کان فاکته ڵپژانه کدادان و هه یه مێژووی کۆن و نوێی عێراقدا به کان له ی جاره کاتیشدا زۆربه
دوای  له ک یه  ته زۆرجار حکومه.  بووه ئابووریی وت و ی نه له سه مهکولتووریی و  ژادیی و نه سیاسیی و

ب، کوردو تورکماندا  ره نێوان کوردوعه یی له وه ته ڕی نه ست شه نقه ئه  به  کانی عێراق ویستوویانه که یه
 . ن رپابکه به
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  instrumentalismی  قوتابخانه

بۆ   ڕ هۆکاره بیروباوه  که  کی سیاسیی و کولتووریی پێیوایه ک تیۆرییه وه) ئینسترومێنتاڵیزم
یی و ئێسنیکیی و  وه ته ستی نه ست و نه هه کان  ئێسنیکییه  ، کاتێک گرووپه(دنی کاریان نجامگه ئه به

وانی تر  دژی ئهو   ) Mobilize -مۆبیاڵیز) جوڵێنن ده باکگراوندی سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی خۆیان
موو  هه کات و رچاویان تاریک ده ژادیی و  ئایدیۆلۆژیی به ئێسنیکیی و نه یڕ هێنن، بیروباوه کاری ده به
ک  شڵیچینگ  ئینسترومێنتالیستیێکی وه. زانن ڕاستی ده ن به یکه کانیان ده یاره ی دژی نه و کارانه ئه

Schlichting ڕوشۆر دروست ببێ و شه ی کێشه وه بۆ ئه  س نییه کان به ئێسنیکه  جیاوازییه  که  پێیوایه  (
0999  Schlichting  .)نتۆنی سمیس  ندی ناسیۆنالیزم ئه هه رهسی ناسراوی  شدا که یه م ئاراسته له

 شێوازی و به  یه ی سیاسیی و  ئایدیۆلۆژیی قووڵی هه گوڕیشه کان ره ئێسنیکه  کێشه  که  پێیوایه
 (.Smith 2001 ) ن که کارده( پاکیچ ) ک سته یی و به وه پێکه

  Constructivismکتیڤیزمیکۆنسترهقوتابخانه

سوود  ی به وه لێکدانه وتبوونیان به کان و جێکه اڕشتن و پرۆسێسی بۆچوونهد  پێیوایه  یه م قوتابخانه ئه
یت و  که کان داده چۆن تاک و جڤاکه  که  یه وه ر ئه سه زیاتر له  م تیۆرییه کیی ئه ره ختی سه جه. بێت ده
ی  که بییه هزه یی و مه وه ته ئێسنیکیی و نه  ی چوارچێوه وه بێ ئه به  وه یان توێنیته کدا ده ریه سه به

بێ  به نگر ده  وه  انهندێ ترادیسیۆن و کولتووری خۆی هه  ست به و ده نیگۆڕ یان ده. خۆیان بگۆڕن 
  جڤاکه. بێت ش هه ژیانی  هاوبه وه ش  و پێکه ستی بۆ جڤاکی هاوبه ست و نه هه  وه ناخه ی له وه ئه

و  ی ئه قینه کی راسته یه رسن وێنه نده دیکت ئه نه ی به( Imagined communities) کان  کراوه وێنه
ڵ  گه اڵم له به.  یه ت واڵتی دنیادا بوونیان هه نانه رێم و ته زۆر شارو هه له  که  یه سییانه فانته  جڤاکه

  ت وکێشه قاڵنیی بۆ بابه ری عه سه چاره که  یه هه  وه بڕوای به  یه م قوتابخانه شدا ئه مانه موو ئه هه
 .  وه تاد بدۆزێته............بیی  زهه یی و مه وه ته ئێسنیکیی و نه  کانی پێكهاته ناکۆکه

  یه، ئارمسترۆنگ پێیوایه و سێ قوتابخانه کانی ئه مێژوویی و  سیاسیی و کولتوورییه  وێڕای جیاوازییه
  ی ئایدێنتیتیی ڵدانی مۆردێرنیزمدا فۆرۆمۆڵه رهه ڵ سه گه یی و ئێسنیکیی له وه ته کی نه ڵه چه ره  که

رێمی  گشتیی و کوردی هه اڵم بۆ کورد به به .(Armstrong 1982 )ن که یی ده نیشتمانیی و ناوچه
کانی  نیی و  کولتوورییه ده مه  نده هه نیشتمانیی و ره  مکه چه  خت له جه  تیی باشترە تایبه کوردستان به

ی  ر کێشه سه وردیی لهر ئێسنۆناسیۆنالیزمی ک گه ت ئه تایبه به. وه ناسیۆنالیزمی سیڤیک بکاته
کان و  دابڕاوه  ناوچه ی به وه بکرێت، ئه( territorial) یی  ناسیۆنالیزمی  ناوچه  ڵ به رکوک تێکه که

  رێگه  بن، که زۆر ده  نده وه کانی ئه سیاسیی و کولتوورییه  ، زیانه د بووه کان ناوزه جێناکۆکه
 .  وه رکوکدا ناهێڵێته کهکانی  نێوان پێکهاته قاڵنیی له رێکی عه سه بۆچاره

کوشتاری   له  رێگه  توانراوه یان تیۆری جیاواز ،  هێشتا نه کان و ده جیاوازه  ڕای بیروبۆچوونه ره سه
ن  الیه بێت یان له  وه ته وڵه ن ده الیه کتر و جینۆساید بگیردرێ ، چ له ی یه وه ڵ و سڕینه کۆمه به
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ڕو کوشتارگاکانی  شه. نجام درابێ کتر ئه یه دژ به نیانەوەو میلیشیاکا کان جۆراوجۆره  تییه مایه که
کان،  ها چیچانییه روه کان  هه کان  و ئۆستینییه بخازییه ڕی نێوان  ئه یۆگۆسالڤیای پێشوو، شه

کی دوورو درێژیان  یه کێشه  ن که و شارو واڵتانه ڵێ له رکوک کۆمه لیم و که کانی رواندا، ئۆرشه کێشه
 .  نکراو ر نه سه نیان چارهمتری و که  تێدایه

ڵێ میکانیزم و رێ و شوێنی  کان کۆمه تییه وڵه نێوده  یرانه پسپۆرانی سیاسیی و کولتووریی  و قه
ند  رچه هه  م کێشانه ری ئه سه چاره  ریان خستووه کان ده مێژووییه  وه یاخود تاقیکردنه  تیان داناوه تایبه

رووباری خوێن   و دووباره  وه نه ده ڵده هه ر  هر س نجام هه ره بکرێ سهقیی  ڕه لله نگ و که بروزه هێز و زه به
بۆ  و ژیاریی قاڵنیی رێکی کولتووریی و سیاسیی و عه سه ر چاره گه ئه  وه بنه و کوشتارگان دروست ده

کوردستانی عێراقدا   لی کورد له گه  هاوکات راسته . کرێ کان نه جیاوازه  موو پێکهاته راییکردنی هه
 Mass Populationتی  کان دووچاری سیاسه عریبکراوه ته  رکوک و ناوچه ی که له سه ر مه سه هل

Transfer     بعیس و  رحیل و ته ته  تی کوردیی و عێراقییدا ناوی به سیاسه ی له وه یان ئه.  وه ته بووه
لێشاو  بیش به ره کران و عه رده ڵکێکی زۆر راگوێزران و ده خه.   رکردووه دهعریب  دمیر و ته هجیر و ته ته

تی  کی کیمیاویی و سیاسه کارهێنانی چه تی جینۆساید و به ڕای سیاسه ره شوێنیان ، سه  ته هێنراوه
. تاد( ............وارییدا  خوێنده نه  له ی کوردستانی عێراقراگرتنی الدێکان و ئۆردووگان) جهیل  ته
  کردووه نێوان خۆیاندا نه یشنیان له مترین ئینتیگره رکوک هێشتا که کانی شاری که اڵم پێکهاته به
 . یشتووه گه مترین ئاستیش نه که بهکۆلێکتیڤدا کی  هتییناو ئایدێنتی له  وه مکی توانه چه

 رکوک کانتۆنکردنی  که به

  ره سه م چاره ئه. ڕێ گه قاڵنیی و پراگماتییدا ده رێکی واقیعیی و عه سه دوای چاره به  م نووسینه ئه 
رجی سیاسیی  لومه هه  اڵم پێیوایه ستووری عێراق ناکات، به ی ده 042ی  جێکردنی مادده تی جێبه دژایه

 نناکۆک  نده وه ئه  یه م مادده ر ئه سه کانی  له جیاوازه  رکوک و پێكهاته ڵکی شاری که و کولتووریی خه
ی  ری کێشه سه کورد ناتوانێ چاره  ایهپێیو. بێت   دواوه ی به وره ڕو شۆڕێکی گه اڵو شه هه  یه بۆی هه  که
تیی و  دوورایی کوردبوون و کوردستانییبوون و کوردایهبە ویش  ئه، ک دوورایی یه  رکوک به که

بیی و ئایدێنتیتیی  ره کانی پانعه جێندا و ئامانجه یام و ئه بێ په ڵکو ده به. بکات وە هریی روه کوردپه
رکوکیش خاڵیی  بوونی که ییی و پانتۆرانیی و تورکمانیزهرکوک و پانتورکیمان بیی شاری که ره عه

ی  مادده  وه ئاگاییه  وریایی و به یی و به شێنه و به  وه رێتهرێکی  کۆلێکتیڤ بک سه چاره و بیر له  وه بکرێنه
جێ  بۆ کورد جێبه تەنیا ک به جێ بکرێ نه کان جێبه جیاوازه  وه ته موو نه ندیی هه وه رژه بۆ به 042
و  به  رێمی کوردستانیشدا پێویسته هه ت له نانه رکوک و ته که موو شتێ کورد له م پێش ههاڵ به .بکرێ

رکوک و ئااڵی  تیی و پانکوردیزم و شیعاری کوردستانییبوونی که ئایا خێری کوردایه  ن که بگه  ئاکامه
 کورد به بڕوا  نووکه تا هه  یاندووه کوێ گه رکوکی به ، که قیب ی ڕه و ئه ریی روه ماسی کوردپه کورد و  حه
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دابنیشن و ( ب و تورکمان  ره عه) رکوک  کانی که کیی پێکهاته ره شی سه ڵ دوو به گه له  بکرێ که
 .بکرێ  و شاره ئه ی جیۆگرافیای وه ی ساغبوونه کێشه بۆ  و کۆلێکتیڤییانه نه الیه مه رێکی هه سه چاره

) رکوک   رێمکردنی که هه و به بی سیاسیی کوردییدا باوه ده ئه  ی له وه رکوک یان ئه کانتۆنکردنی که به
تی فیدراڵی عێراقدا،  وڵه ی ده چوارچێوه رکوک له که(   Commonwealthکۆمۆنوێڵسبوونی )یان 

گرێدان  وه که یه ی به وره ڵکو پردێکی گه به  ،وه رێمی کوردستان دوور ناخاته هه ک له رکوک نه که
رێمی  لکاندنی هه وه بۆ پێکه  م سایدی هاتوچۆ دروستکردنه که یه  و بگره کات نێویاندا دروست ده له
تیڤترین  نێگه  له. داهاتوودا له (رکوک کۆمۆنوێڵسی که) رکوک  رێمی که ی کوردستان و هه نووکه هه

 و شۆڤینیزمی کوردیی   کان و کوردستانییانی تاراوگه پانکوردیسته  که  یه وه توێژینهم  خاڵی الوازی ئه
دوو   کرێ به کوردستانی عێراق ده  بێ که ده  وه یورووژێنن، ئه یڵێن و ده تیی ده کانی کوردایه و سیاسییه

رکوک   خۆی که یرژیێئێن  بهو  می خۆی ڵه قه قڵی خۆی و به عه ستی خۆی و به ده ، کورد به  وه شه به
 .ەکجاریی دەچێو کەرکوک لەدەست کورد بەی!  ێبڕ داده تایه تاهه کوردستان بۆ هه له

تیی  شۆڤینیزمی کوردایهی  بۆچوونانهو  اڵمی ئه کی قووڵ و وردی ناوێت تا وه یه وه بیرکردنه  مه ئه
ک  نه  زۆرن که  نده وه ئه  رکوک ر که سه له  یه وه م توێژینه کانی ئه تیڤه پۆزه  نه الیه  چونکه.  وه بدرێته

  به  نووکه ژین و هه ی کوردی تێدا ده شانه و به ئهڵکو  اڵیز ناکات، به دیسێنتره کوردستانی عێراق
 بڕن یشنی سیاسیی و کولتووریی ده یگرهتنگاوی ئین م هه که ، یه نبرێ ی جێناکۆک و دابڕاو ناو ده ناوچه
کات ئایا  ده  وه زامنی ئه  که  رێمی کوردستانه اڵتی سیاسیی هه سه دای ده ئه  وه داهاتووشدا ئه و له

ن و  که ست پێ ده ده  یشنه و ئینتیگره می ئه رکوک قۆناغی دووه کۆمۆنوێڵسی که ڵکی ی خه زۆرینه
 ، یان نا؟رێمی کوردستان ر هه بۆ سه  وه ڕێنه بگه  هاوه کی ره یه زۆرینه مێکدا به رێنده ریفه له

  کۆڵۆنییهفیدراڵکردنی  ی به مجار پرۆژه که ، کاتێ بۆیه مدایه رده به له باشکی زۆر یه مێژوودا نموونه له
 زیڵ نیوساووزوه)   که خۆجێییه  ش کۆڵۆنییه ر شه ، ههبوودیفاکتۆ   ئوسترالیا به  کانی بریتانیا له کۆنه

NSW  ستوری  پێی ده به( ، ڤیکتۆریا، کوینزالند، ساووز ئوسترالیا، تاسمانیا و ئوسترالیای خۆرئاوا
ئوسترالیادا  سیکۆمۆنوێڵ  له  خۆیه ربه سه  نیمچه  ته ش حکومه و شه ئه  وه ه 0920ساڵی   ئوسترالیا له

کانی خۆیان تێدا  رێمییه هه  ته ی حکومه وه بێ ئه تێکی فیدراڵییان پێکهێنا و به کیان گرت  و حکومه یه
وسا ویستیان  خۆی ئه ربه سه  ی نیمچه واره ک دوو قه واڵتی فیجی و نیوزالندی ئێستاش وه  دیاره.  بچن

ندێ ناکۆکیی سیاسیی و  هۆی هه اڵم به کبگرن به ی ئوسترالیادا یه ته یهش ویال و شه ڵ ئه گه له
  ڕێوه خۆ کاروباری خۆیان به ربه ک دوو واڵتی سه ش وه نووکه گرت و تا هه کیان نه یه  وه ئابوورییه

 (.McGrath 2003) ن به ده

تێک یاخود  ک ویالیه ، یان وهرکوکدا  که خۆی ربه سه  نیمچه دیهاتنی کانتۆنی رجی به لومه هه  ر له گه ئه
کانی سااڵنی  زاو ناحییه واوی قه ته  گوترا، به رکوکی پێده لیوای که  ی جاران که که کالسیکییه  تێرمه به
ساڵ و بیست ساڵی   ده  زرێنێ و له تێکی خۆجێی دابمه حکومه  وه ی رابردووه ده سه  ینجاکان په
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کورد  ،رێم ر هه ی بۆ سه وه ڕانه گه نه و به(  که سێ شاره) دستان رێمی کور ی بۆ هه وه ڕانه گه داهاتوودا به
کانی تری  ئاست پارچه ت له نانه رێمی کوردستانی عێراقدا و ته هه  رکوکدا و چ له که  لێک چ له ک گه وه

شایانی باسێکی جدیی   ناکات کهوتۆ  ئهئابووریی  کولتووریی و کوردستانیشدا زیانێکی سیاسیی و
تی  کانی کورد داویه بات و قوربانییه نج و خه ره شێکی زۆر له به  وه وانه پێچه کو بهڵ به. بێت
الی کەمی تێدا نامێنێ،  یی وه ته و نه یئێسنیکیاڵواردنی  م و هه ، سته وه چنرێته ی ده که مه رهه به

ئاساییش و  بێت، کۆنترۆڵی ژیانی ئابووریی و دهە و که ته ڵکی ویالیه ست خه ده ی به که ئابوورییه
 .بێت  ش تێییدا کورد ده ی زۆرینه ست خۆیان و رێژه ده  وێته که کان ده تگوزارییه خزمه

  نده وه کانی ئه رێمی کوردستان، ئایا زیانه ر هه سه  وه ڕایه گه دواتردا نه  رکوک له ر که گه ئه
 ؟ وه کانی بکاته تیڤییه نێگه  نه الیه  بیر له  نده وه کوردی کورستانی عێراق ئه  بن که رشکێن ده مه که

رێمی  پاڵ هه   وه ههات نه کجاریی یه به رکوکیش پاڵ ئوسترالیا، که  هاته یوزالند چۆن نهنک  گریمان وه
ها  ی ره زۆرینه  که  یه ن ههیارێم دوو هه ،رێم ک هه بری یه له تڵێ بۆ نه کورد وسا کوردستان،  ئه

  لهنگ بێ  رهبێت،   وه ره بۆ سه 92%  که رێمی کوردستاندا رێژه هه ر له گه ئه.  ردووکیاندا کورده هه له
ودادا عێراق  دوور  مه ر له گه ت ئه نانه ته. بێت ب 22%-92%نێوان  ی کورد له رکوکدا رێژه رێمی که هه
ر  نێ و هه یه خۆیی خۆی رابگه ربه رکوک با خۆی سه خۆی که ربه رێمی سه ، هه وه شایه ڵوه واویی هه ته به

  نووکه هه  کات، که وتۆ ده ئایا کورد زیانێکی ئه.  وه ڕێته گه رێمی کوردستانی عێراق نه ر هه بۆسه
رکوک  ت کردنی کهێکر هاڵم هێشتا د به  رکوک دروست بکرێ؟ رێمبوونی که هه رێگریی بۆ به

ی  وه وینه هر ڵ  گه بۆ دابنرێت و دواتر له یساڵی ند چهکی  یه خۆ ماوه ربه رێمێکی جیا و سه هه به
کی تر،  یه ، یان مادده وه ڕێنه بگه 042ی  جێکردنی مادده کانیدا بۆ جێبه کانی نێوان پێکهاته گرژییه

 . جێنداوه ئه  نزیک بێت بخرێته  وه ه 042ی  مادده شن یان له هاوچه که

کان  جیاوازه  و ئێسنیکه وه ته نه  کرێ داوای زۆرێک له رکوک ، ده که  Cantonisationکانتۆنکردنی  به
کرێ  ده  م کانتۆنیزه ئه .ێست بهێن ده مترین به ک که ک زۆرترین و الیه ی الیه وه بێ ئه به اتبک جێ جێبه

و  وت بکرێ و هیچ زیانێکی سیاسیی اڵیزم جێکهرمای فید ر بنه سه ستوری عێراقدا له ی ده چوارچێوه له
ی  کانتۆنیزه بهم  ئه  نگهیاڵم زۆر گر به. نێت یه گه رێمی کوردستان نه هه ش بهکولتووریی و ئابووریی

ر جیۆگرافیای ئێستای  بێت بۆ سه  و شارو شارۆچکانه  و ناوچه موو ئه ی هه وه ڕانه گه رکوک به که
  رکوک که خودی جیۆگرافیای که  واته. بیی دایبڕیبوون ره پێشتر ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه  که رکوک که

خشانی  هپخشان و  ن و ته اڵیزی بکه دیسێنتره ەوتریش ویستوویانکانی پێشو عس و رژێمه رژێمی به
و باری ئیداییان بگۆڕدرێ و  وه ڕیندرێنه بگه ستووری عێراق پێی ده ، به ترداکانی  ر شاره سه  ن به بکه
گوترا  ی پێی ده وه رکوک یان ئه قی پارێزگای که چه  کانیان به ئیداریی و  سیاسییه  ڵه موو رایه هه

 . وه سترێته رکوک ببه کهلیوای 
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  کات، که ندێ زیانی سیاسیی و حیزبیی ده دا یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان هه نده م نێوه له
  ئاستی سێ پارێزگاکه چاو پارتییدا له چن و له رکوک ده و که ره و به ویی ئه مڕه ڵه کانی ژێر قه ناوچه
ی گۆڕان و  وه و بزوتنه و حیزبه تی ئه کردایهر کرێ سه اڵم ده به.  وه بێته مۆنیی بچووکتر ده هێجه

کانیان  ییه وه ته جێندا نه ودا نیشتمانیی و ئه ، مه یه قورساییان هه  دا که و ناوچانه کانیش له ئیسالمییه
رۆکی  سه به  وه چی ببێته پێده  بانیی که تاڵه.  وه کانی خۆیانه جێندا حیزبیی و سیاسییه پێش ئه  نه بخه

توانێ ئازاترین بڕیاری سیاسیی و  ده  و ناوچانه ی سیاسیی ئه وره عێکی گه رجه ک مه عێراق یان وه
رییترین  روه رێمی کوردستاندا بدات و سه رۆکی هه ڵ سه گه هاوکاریی له حیزبیی و نیشتمانیی، به

ی  ۆکهبانیی بیر تاڵه  ت که تایبه به. کانی ژیانیدا بۆ خۆی تۆمار بکات دوا ساته  مێژووی سیاسیی له
سیاسیی   کێشه  شێکی زۆر له توانێ به ده  م پێودانگه به.  درکاندووه   مێکه رکوکی ده رێمکردنی که هه به

قامگیر  رێکی سه سه و چاره ره تی فیدراڵدا به ڵ حکومه گه لی کورد له کانی گه و کولتووریی و ئابوورییه
تی عێراق  اڵتی سیاسیی حکومه سه ڵبوونی دهند و سێنترا هێزی ناوه تی به حکومه  ببات و دوا بزمار له
ش بکرێ و لەم رێگایەشەوە شارو  کاندا دابه رێمه تی هه ر حکومه سه به  وه کرده دابکوتێ و عێراق به

 . ناوچەکانی تریش داوای بەهەرێمبوون بکەن

 وت ی نه رکوک و كێشه که

. رگیز کۆتایی  نایات رکوک هه ی که ری کێشه سه رکوک، چاره وتی که رێکی گونجاو بۆ نه سه بێ چاره به
وڵێکی  ر هه ر هه سه کانی ئابووریی سیاسیی و قورسایی  له قووڵه  کێشه  له  شێکه ش بۆ خۆی به مه ئه

و  کورد ئه  اڵ بۆ کورد، پێویسته به  ته وت بووه نه.  رکوک داناوه ری سیاسیی و کولتووریی بۆ که سه چاره
مای  ته  ر به گه کورد ئه . وته کیی نه ره ستی سه به مه  دات که رکمان نهب و تو ره پیشانی عه  ییه ئێره

کانی  سیاسییه  مه موو گه هه  گومانی تێدا نییه  وه رکوک خۆش کردبێ، ئه که مرخی له  ه و وته نه
رێمی  ی هه نووکه ی هه و دیفاکتۆ سیاسیی و جیۆگرافییه بێ به کورد ده  وه وانه پێچه به. دۆڕێنێت ده
رکوک  وتی که نه تەنیا ناتوانێ به که  وه رخۆیدا بهێنێته به قاڵنیی به وردستان و عێراق ئاهێکی عهک

کانی داهاتووی  وه شی نه ، به  کانیشه ب و تورکمان و کورد و کریستیانه ره شی عه به  وته و نه ئه. بخوات
پێی بااڵنسی  به  انی جیهانیشی تێدایهک وتییه شی کۆمپانیا نه به  وه دڵنیاییشه ، به  یه  و پێکهاتانه ئه

 .  دا که ناوچه  رێمیی و جهیانیی له ربازیی و هه هێزی سه

کانیان،  و ناوچه که ڵکی شاره رکوک بۆ خه وتی که کارهێنانی نه تگوزاریی و به ی خزمه هۆی پرۆژه به 
رانکردنی کوردستان وێ عس کردی له ی به وه موو ئه ی هه وه خسێنرێ بۆ ئه ڕه تێکی زۆر ده رفه ده
بزانێ   و راستییه بێ ئه کورد ده.  وه بکرێنه  وانه تیی ، پێچه تایبه کانی به رکوک و ناوچه گشتیی و که به

  تی سامانه زاره وه  ی له زۆره  ڵییه نده و گه ئه. رکوک بخوات وتی که نه تەنیا ، ناتوانێ به
ک ناتوانێ  کورد نه  که  موو دنیا داوه پیشانی هه ی ، خراپترین وێنه یه کانی کوردستاندا هه سروشتییه

ڵکو  رێمی کوردستان، به ڵکی هه وکردنی ژێرخانی ئابووریی و ژیانی خه ربگرێ بۆ پته وت وه نه  سوود له
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ی  وه رێمن بۆ ئه وتی هه رزانفرۆشتن و بەقاچاغبردنی نه ریکی تااڵنکردن و هه کانی خه رکرده سه
 . ی بئاخنن که پاره رانیان به نده کانی هه و بانکه وێ ست بکه موفتیان لێی ده

کرێت،  ی خۆی وێران ده که وته ی نه پاره  کانی، به رفراوانه به   رکوک و ناوچه کوردنشینه که  یان ساڵه ده
؟  ند بووه چه  وه رهێنانییه ده رکوک له وتی که ، تابزانرێ نه ستدا نییه ده کی ورد له هیچ ئامار و داتایه

  و به  دان بیلیۆن دۆالری لێفرۆشراوه بێ، سه ندین تریلیۆن دۆالر نه ر چه گه م بێگومان ئهاڵ به
ی رۆیشت  وه ئه.  وییدا راکشاوه ژێر زه ی بایی سەدان بیلیۆن دۆالر له که وته کی نه ده یه  وه دڵنیاییشه

یانجار  رکوکدا ده گرافیای کهی جیۆ چوارچێوه  ، له وییدا ماوه ژێر زه ی له وه کرێ به اڵم ده رۆیشت، به
ی  رچاوه سه وت به شێ نه ده.  وه بیزمی پێ بکرێته ره عس و پانعه کانی به ته بووی سیاسه ره قه

وت و  توانرێ نه ده. رکوک بکرێ کانی که جیاوازه  و ئایینه   وه ته موو ئێسنیک ونه رانیی هه خۆشگوزه
یان  که رکوک  بۆ جیۆگرافیای شاره ن و هاواڵتییانی  کهیلی نیشتمانییبوو کانی تر مه سروشتییه  سامانه

خۆیی  ربه سه موو عێراق خۆشتر بوێ و بیر له هه رکوکیان له رێمی که هه  هێز بکات، که به  نده وه ئه
دای  ئه  ش به وه ئه  رێمی کوردستان، دیاره ر هه بۆ سه  وه ڕێنه بگه  ئازادانه یان به  وه نه کجاریی بکه یه

 .  نده به  وه رێمی کوردستانه و ئابووریی و کولتووریی  و مافی مرۆڤ و دێمۆکراسیی ههسیاسیی 

 

 ناسیۆنالیزم و پاتریۆتیزم، کامیان؟ 

.  ناسراوه  وه کانیه سیاسیی، ئایدیۆلۆژیی و ئێسنیکیی و سۆسیۆکولتوورییه  نده هه ره  ناسیۆنالیزم به
مکی   یلی بۆچه وال مه مالوئه بێئه  که  که یدیۆلۆژیایهزو ئاوات و خولیاو ئا ناسیۆنالیزمی کوردیی حه

اڵتی سیاسیی  سه ها  ده روه ،  هه وه کاته ی کورد بیری لێده ته وڵه و  ده ژادی کورد، ئه ،نه ی کورد  وه ته نه
بوونی  سته ی وابه رجییه و بێمه ئه. جوڵێت  کورد و حیزبی سیاسیی و ئایدیۆلۆژیی ئێنسیکی کورد ده

  که  یه وه کانی ئه تیڤییه پۆزه  نه الیه. بێت ڵ ده ندی باش و خراپی تێکه هه ره  وه ناسیۆنالیزمه  تاک به
  ببێ به  یه وه ی ئه که ش و تاریکه ره  نه ناسیۆنالیزمێکی سیڤیک و لیبراڵیی، الیه ببێ به

یلی بۆ  ۆنالیزم مهکی گشتیی ناسی یه شێوه اڵم به به. ئێسنۆناسیۆنالیزم و  ناسیۆنالیزمێکی شۆڤینیی
 . مکی نیشتمایی و هاواڵتییبوون ناجوڵێت و دژی ئاشتیی و مافی مرۆڤە چه

کی گشتیی بکرێ، ئێسنۆناسیۆنالیزم و  ناسیۆنالیزمی  یه شێوه قامی کوردیی به یری شه ر سه گه ئه
ک  یه و تاڕاده  بیی و تورکمانییدا، الوازتره ره کانی تری ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه چاو باڵه  شۆڤینیی له

ر  گه ئه. بینرێ کان و کوردستانییاندا ده ی کوردیی و پانکوردیسته ناو ناسیۆنالیزمی تاراوگه له  تەنیا
یی  ناسیۆنالیزمی سیڤیکی  یی و لێبوورده وره ی دڵگه بگوترێ، نموونه  وه ویژدانێکی سیاسییشه به

  ڕینه کاتی راپه بگیردرێ، له رچاو به لی کوردستان له کوردیی و مۆڕاڵی جوانی سیاسیی گه
ک و  وتن و چه لوپۆ که په کوردستاندا له ب له ره ربازی عه زار سه دان هه دا  سه 0990ی  که رییه ماوه جه
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ختیی ژیان و  ڕی سه وپه و له  وه رمییه ڕیی دڵگه وپه ڵکی کوردستانیش به تفاقیان فڕێداو خه
ن مۆراڵی سیاسیی وکولتوورییان پیشاندان،  نانی دراوی عێراقدا، جوانتری رجی ئابڵۆقه لومه هه
  یه وه شایانی ئه  کیان لێ نرا، که ویستییه کردن و رێز و خۆشه ش ده ڵدا به گه کانی خۆیان له رخوانه سه
  تییه و یارمه زۆرترین ئه. بکات  وه مرۆیی ، سیاسیی و کولتوورییه  و کاره موو کورد شانازیی به هه

کانی سوپای  هێزه ش به پێشکه  وه نفاله سوکاری قوربانییانی ئه ن که الیه له  رزه به  مرۆیی و مۆراڵه
ی  وه ، بێئه بی هاورده ره زار عه ندین هه ڵ چه گه مان کاریشیان کرد له لی کورد هه گه. کران عێراق ده

 . کوکدار کاتی ئازادکردنی که ر ماڵ و ژیانیان له سه  سترێژیی بکرێته کی گشتیی ده یه شێوه به

م پانکوردیست و  ندێک له هه.  یه شدا ئێسنۆناسیۆنالیزمی شۆڤینیی کورد بوونی هه وه ئه  ڵه گه اڵم له به
ن و  که ب و تورک ده ره ی عه وه ته واوی کولتوور و نه تی ته ئاشکرا دژایه کی  یه شێوه به  کوردستانییانه
نتای تورکییدا   تی جه وڵه کان  یان ده بییه ره هع  ره رکوتکه داگیرکارو سه  نێوان رژێمه جیاوازیی له

گشتیی و ئێسنۆنالسیۆنالیزم  ناسیۆنالیزم به  میشه هه. ن ب و تورکدا ناکه ره ڵکی سیڤیلی عه ڵ خه گه له
 antagonismنتاگۆنیزمی  ڕاشکاویی ئه و به   یه هه outwardsی  وه ره ده ندێکی رووبه هه تیی ره تایبه به
زۆرێک (. Blank & Schmidt,2001) یه ی خۆی هه که ی گرووپ و ئێسنیکه وه ره کانی ده گرووپه روو به 

ش پانکوردیستن یان  که سیاسیی و ئایدیۆلۆژییه  مکه چه ڵێن کوردستانییان و به خۆیان ده ی به وانه له
 .   فارسیش تێدایه ت نانه ب و تورک و ته ره عه ر به رامبه یان به شۆڤینییه  م رقه ن ئه که تیی ده کوردایه

  ندێکی نیشتمانیی و مرۆیی و کێرڤێکی بااڵتری له هه ره  کوردییه patriotismرچیی پاتریۆتیزمی  هه
ویستیی  خۆشه  پاتریۆتیزمی کوردیی خۆی له.  یه زمانی گفتوگۆ و داتای سیاسیی و کولتوورییدا هه

ب و  زهه و ئێسنیک و مه وه ته و توێژ و نه موو چین هه به) لی کوردستاندا  واوی گه نیشتمان و خاک و ته
کوردیی دروست بێت  زمانی  ر به گه پاتریۆتیزم یان ئه.   وه بینێته ده( تاد.........  وه کانه جیاوازه  فه تایه

و  نیشتمانییبوون ئه  وه ، ئه" نیشتمانییبوون -نیشتمانییزم" خۆی بێت و بنووسرێ  پڕ به  که و تێرمه
  نیشتمانییه  ی نیشتمان و سیمبۆڵه ره وه وری ته ده ویستیی له خۆشه  که  یه انهها نیشتمانیی به

ر  سه له  و ڕۆحییه  ییانه رزه کی هه ویستییه اڵم ناسیۆنالیزم خۆشه به.  وه سوڕێته کان ده کۆلێکتیڤه
تیی  ردایهرک سه رج له کات و داکۆکیی بێمه یی کار ده وه ته فوکوڵی نه ڵچوون و که ی سۆزو هه وره ته
یری  سه  وه خه مبایه چاوێکی که کات و به یی، یان حیزبیی و ئایدیۆلۆژییی ده وه ته تی نه وڵه ده

 . کات ی خۆی ده که و واڵته وه ته ی نه وه ره ی خۆی یان ده که ی ئێسنیکه وه ره کانی ده گرووپه

 :ئااڵی کوردستان یان ئااڵی کورد

زاو  رکوک و قه بۆجیۆگرافیای پارێزگای که  یاسیی و کولتوورییهرێکی س سه ر چاره سه له  وه لێکدانه
  وه بیی و تورکمانییه ره ئێسنیکی کوردیی و عه  ندیی به خۆ پێوه ش راسته ره سه م چاره کانی، ئه ناحییه

  وه که موو روویه هه له  ، پێویسته م شاره کانی ئه جیاوازه  ند باکگراوه  وه ته دانوستانی نه.  یه هه
جێندای سیاسیی و کولتووریی، ئااڵو سروودی  ش دیسکۆرسی سیاسیی، ئه وانه له. رچاو بگیردرێ به هل
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بۆ  provocative  کی ئیستفزازییه ئااڵی هەنووکەی هەرێمی کوردستان ئااڵیه. تاد............نیشتمانیی
و  کانی ئه بۆ کورده  ییهبیزم و پانتۆرانییش ئیستیفزاز ره ک ئااڵی  پانعه روه ب، هه ره تورکمان و عه

ڵکو  ، به نییه  وه مکی نیشتمانییبوونه چه ندیی به ، پێوه ڕی ئااڵیه م شه ئه. رێمی کوردستان و هه شاره
 .  یه هه  وه بیی وتورکمانیی وکوردییه ره مکی ئێسنۆناسیۆنالیزمی عه چه یی به نده پێوه

ریی و  واتا  سیاسیی و هونه به  ی کوردستان نییهل ، ئااڵی گه   کوردستاندا ناسراوه  ی له و ئااڵیه ئه
خت  پێشوه .ڵکو ئااڵی ناسیۆنالیزمی کوردیی بووه ی، به که ماتماتیکیی و جیۆگرافیی و کولتوورییه

  نووکه ی هه و  ئااڵیه ئه  دا بنێین که و راستییه ددان به  قاڵنییانه و عه و واقیعییانه بێت پراگماتییانه ده
گوترێ  ده  که  دیاره. ک ئااڵی کوردستان نه  ی کورده وه ته ، ئااڵی نه رکردووه تان ناوی دهئااڵی  کوردس به

  گرێ که ده  رچاوه سه  وه ئێسنۆناسیۆنالیستییه   زو خولیاو نۆستاڵژییه و حه ، له ی کورده وه ته ئااڵی نه
  م ئااڵیه ئه  نده رچه هه. گرێ رزو پڕشکۆ راده سیمبۆڵیزمی ناسیۆنالیستیی کورد به  ئااڵوه ستگرتن به ده
ی کوردیش،  وه ته ئااڵی نه  ته بووه کی یاسایی نه یه هیج بڕگه ریی و به ماوه مێکی جه هیج ریفراندۆ له
ی  ڵه ی کۆمه و ئااڵیه ئه  که  یان ورووژاندووه وه س ئه زۆرکه.  خۆ هاتووه کیی و خۆبه مه ڕه ر هه ڵکو هه به
ها  روه ندیان کردبوو ، هه سه ی رابردوودا په ده کانی سه تای بیسته هر سه  عالی کوردستان له ته

ئااڵی  دی کۆماری کوردستاندا به مه می قازی محه رده سه تیۆرایزیان کردو له"  خۆییبوون" ی  ڵه کۆمه
بارزانیی زیاتر وەک میراتێکی سیاسیی و . ک ئااڵی کوردستان بێت نه  کۆمار ناسێنرا، ئااڵی کورده

یزمێکی بنەماڵەیی کە دڵی بەوە خۆشە لەپاڵ ئەو ئااڵیەدا لەدایک بووە، دەیەوێ بەئااڵی سیمبۆڵ
کوردستان بیگشتێنێ، لەکاتێکدا پەکەکە و کوردەکانی تورکیا ئەوەندە حەماسیان بۆ ئەم ئااڵیە 

 .نییە، ئەوەندەی ئااڵی حیزبەکەی خۆیان بە سیمبۆڵ دادەنێن

کان و  کان و قاجارییه وییه فه ئااڵی سه  له  که یه ڵه تێکه ئااڵی کوردستان،  ڕێین که گه  وه له
خۆرێک  تەنیا  به  یان گۆڕیوه"  که خۆرو شێر و شمشێره" کان،  وییه هله ی په ماڵه دواترینیشیان بنه

کی نیشتمانیی و  چ پیرۆزییه  و ئااڵیه ڵکو  ئه ، به وه ته رووژێر کردووه کانیان سه نگه و ره   وه ته ماوه
،  تره وره مکی کوردبوون گه چه  مکی کوردستان زۆر له توانێت بیگۆڕێت؟ چه کورد نه  که  یه یی هه وه ته نه

،  یه ندێکی قووڵی کولتووریی  و مۆراڵێکی فراوانی سیاسیی هه هه مکێکی نیشتمانیی و ره کوردستان چه
ن  هێنن و خاوه کان پێک ده نهی دانیشتوانی کوردستا ی کورد و ئێسنیکی کورد، زۆرینه وه ته اڵم نه به
  رێمی کوردستانی عێراق، که هه  له  کی سیاسیی و جیۆگرافیی و ئیداریی نین،  جگه یه واره قه

 .   یه رێمیان هه تی هه حکومه

واتا سیاسیی و جیۆگرافیی و  به  النی کوردستان نییه ، ئااڵی گه کوردستاندا ناسراوه  ی له و ئااڵیه ئه
کی قووڵی  یه کێشه کان له ناکرێ کورده.  ڵکو ئااڵی ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی بووه ، بهی که کولتوورییه

ڵ  گه وت له ڵسوکه هه  وه تییه رگایه ماس و گیانی میلیشیای پێشمه حه  رکوکدا، به ک که ندی وه هه ڕه فرە
مانی  پارله  بوو زۆر زووپێویست ". ن ئااڵی کوردستان چاویان کوێر بکه"  ن و به کانی تردا بکه وه ته نه
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.  وه ته رێمی کوردستانی عێراق بکردایه هه ت به کی تایبه دانانی ئااڵیه  رێمی کوردستان بیری له هه
مێژوودا رێزی  مین کۆماریی کوردیی له که ک و سیمبۆڵێک بۆ یه فایه ک وه ش وه  نووکه ی هه و ئااڵیه ئه

کان و  نگه ڕه اڵم له به.  ی ئێستاوه م ئااڵیه ک بێت لهکرێ ئااڵی نوێ نزی ت ده نانه ته.  بگیردرایه
ب و تورکمان  ره کورد وعه) کانی کوردستان  جیاوازه  ی ئێسنیکه ی پێکهاته وه نگدانه کانیدا ڕه ئایکۆنه

 .م بێت رده و گیانی سه(  تاد.....کان وکریستیانه

کیی، بوو  ره رێکی سه ک فاکته یان کورد وهئااڵی عێراقیان گۆڕی؟   کورد بدرێ، که بۆ به  و مافه ئه  باشه
ی میسرو سوریاو عێراقیان لێ  بیزم و عروبه ره ی پانعه که ستێره هۆی گۆڕێنی ئااڵی عێراق و سێ ئه به

ی  ئه. تێکێ تر گۆڕدرا خه  دام حوسێن نووسرابوو به تی سه ستخه ده  ی به که ه" اکبر  الله" البردو 
ئااڵی  زیان له حه  درێ، که رکوک نه کانی که ب و کریسیتانه ره و عه تورکمان  مان ماف به بۆچیی هه
  تیی و ئێنتێلكچواڵه ئااڵی سیاسییە کوردەکانی شاخ و پانکوردیزم و کوردایه زیان له ، حه کورد نییه

ر هیچ  کان و ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی نییه؟ هه پانکوردیسته  کادیمیسته کان و ئه کوردستانییه
دووالیزمی   مه ز و ئێسنیکی کورد،  ئایا ئه گه ژاد و ره بۆ نه  سیمبۆڵیکه  و ئااڵیه ئه ی  وه رئه به هبێ ل نه
،  کانی کورد و شۆفینیزمی ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی نییه اڵتی سیاسیی کورد و ئینتێلێکچواڵه سه ده
 وای نازانن؟ ڕه به کانی تر الم بۆ ئێنسنیکه بینن به وا ده ئێسنیکی  کورد ره ماف به  که

 تی کوردیی ومچییه قیب و قه ی ره ئه

کولتووری سیاسیی و سیمبۆڵیزمی  شێک له بهوەک  مان میتۆدی ئااڵ، سروودی نیشتمانییش هه به 
موو دنیادا،  هه له  مه سته ئه .ک دەژمێردرێ یه واره رێمێک، یان قه کانی هه جیاوازه  و ئێسنیکه وه ته نه
رستیی و  په وه ته کانی دنیادا، سروودێکی کۆنی نه ئازادییخوازه  وه و بزوتنهنا تیی له تایبه به
. بێت وی هه ئێستادا بره قیبی کورد له ی ره ک سروودی ئه رستیی و ئێسنۆناسیۆنالیستیی  وه ژادپه نه
باتی  خه  تی به ترین سووکایه وره دات، گه شۆڤینیزمی ئێسنۆنالیزمی کوردیی تێدا قوڵپ ده  و سرووده ئه

ر  گه ئه. کات مکی دێمۆکراسیی و ئازادیی و دنیای مۆدێرن وخودی مرۆڤی کورد ده نیشتمانیی و چه
ڵ  گه کانی خۆیان   له ئێسنۆناسیۆنالیستییه  سرووده  ئیلهام له  رکوکیش به ب و تورکمانی  که ره عه

رکوک چاوی  وام ، که رده ی به سابخانه ڕووباری خوێن و قه  له  ڵبشاخێن جگه کدا هه یه کاندا به کورده
 .   وێت ک ناکه رانییه هیچ ئازادیی و  ئارامیی و خۆشگۆزه به

یی و  وه ته ژادیی و نه زیی و نه گه ما ڕه ی بنه وه قکردنه ی زه ربناغه سه قیب له ی ڕه سروودی ئه
.  داڕێژراوه(  ڤێرژینی  ئێسنۆناسیونالیزمی کورد خۆی  ویش به ئه) کانی کورد  ئیسنۆناسیۆنالیستیه

مکی دێمۆکراسیی و  هاکانی نیشتیمانیی و چه به شۆڤێنیزمی کوردیی ،  به  له  لێوانلێوه  و سرووده ئه
سروودێکی   کی به رکوکدا هیچ پێویستییه که کورد له.  ئازادیی و دنیای مۆدێرن ناکۆکه

سروودێکی مۆدێرن   ستیی بهڵکو پێوی ، به ئێسنۆناسیۆنالیستیی و ئێسنۆشۆڤینیی وئێسنۆسێنتریزم نییه
 .  یه کان و مافەکانی مرۆڤدا هه دێمۆکراسییه  مکه ڵ چه گه و نیشتمانیی و کۆک له
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ی  وه ره نگده ره ، که یه سروودێکی نیشتمانیی هه  کوردستانی عێراقیشدا، پێویستی به رێمی  ئاستی هه له
  و شارستانییانه  مییانه رده گیانێکی سه بهکان بێت  و  جیاوازه  ژاده و نه وه ته واوی کولتوور و نه ته

ک سروودێکی  ، نه رێمی کوردستانی عێراق سروودێکی نیشتمانیی بێت بۆ هه  باشتره. داڕێژرابێت 
ر سروودێکی نیشتمانیی  ک هه قیب، نه ی ره سروودی ئه! . ریی روه رستیی و کوردپه ژادپه ئێسنیکیی و نه

ی  ئه  ر بڕیاره گه ئه.  ڵکو سروودێکی ئێسنۆناسیۆنالیستییه ، به نییهت ناسیۆنالیستییش  نانه ، ته نییه
  کی به ندییه هیچ پێوه  و سرووده ئه  گومانی تێدا نییه  وه قیب سروودی نیشتمانیی بێت، ئه ره

ندیی  ڵکو پێوه به.  نییه  وه کی تری کوردستانه یه ڵکی کوردستانی عێراق و هیچ پارچه پاتریۆتیزمی خه
  ندیی به ، پێوه یه هه  وه رمیی کوردستانییانه تیی و پانکوردیزم و خوێنگه سنیکی کورد و کوردایهئێ  به

مرۆڤ  رقی   لێک که وتووترین تێرمگه دواکه  ویش به ئه.  یه هه  وه ئێسنۆناسیۆنالیستی کوردییه
 . گیردرێ ا رادهئێسنۆسێنتریزمد  ئاوا له  که  وه بێته کوردبوونی خۆی ده مرۆڤبوونی خۆی و له له

 :نجامگیریی ئه

کی  ڵکو تێورییه ، به دنیای مۆدێرندا شتێکی پاسۆڵۆجیی نییه کی گشتیی له یه شێوه ناسیۆنالیزم به
و   یه یی و ئێسنیکیی هه وه ته گایی نه ڵه اڵت و که سه ده زی به و حه  سیاسیی و دۆکترینێکی سیاسییه
ی توندڕۆیی ناسیۆنالیزم  ڕۆیانه ره زی سه قوربانی حه هڵکێکی زۆر ب زۆرجاریش واڵت و نیشتمان و خه

ک  ی وه وه بری ئه ودای کولتووریی و سیاسییدا ، له زۆر مه ناسیۆنالیزمی کوردیی له. بن ده
  دیوه  کاندا بکات، به ڵ رووداوه گه له  ڵه  ناسیۆنالیزمێکی مۆدێرن و سیڤیک مامه

 .  وهی کردو ڵه یدا مامه که ئێسنۆناسیۆنالیستییه

ی  له سه مه تەنیا،   و ئێسنیکی کورد نییه وه ته ی خاك و نه له سه مه تەنیارکوک،  ی که ری کێشه سه چاره
و  وه ته ی خاک و نه له سه مان کاتیشدا مه هه ر وابێت، له گه ئه  چونکه . رعیی کورد نییه موڵک و ماڵی شه

  ڕووه ر له رکوک نابێت هه ری که سه چاره.  یشهکانی تر جڤاکییه  مینه ب وتورکمان و که ره ئێسنیکی عه
کولتووریی،ئابووریی و )رێکی سوسیۆ  سه چاره ڵکو پێویستی به بێت، به  وه که کالسیکییه  سیاسییه
خاک، ئاو، سامانی سروشتیی، جیۆگرافیا، ) ڕووی   رکوک له شاری که.  یه هه( سیاسیی
، ناکرێ مۆدێلی  یه و شاره کانی ئه جیاوازه و ئێسنیکه  وه ته موو نه موڵکی هه( تاد................کولتوور

سیی کوردستانییانی  تیی و پانکوردیزم و ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی و فانته کوردبوون و کوردایه
  وه بی پێکه ره رکوکی وێرانکرد و ماڵی کورد و عه بیزم که ره ک چۆن پانعه روه هه. پێنرێ ردا بسه سه به

  ییه وه ته نه  مکه ی چه مکی هاواڵتیبوون و نیشتمانییبوون جێگه چه  بۆیە پێویسته. ردا گڕ تێبه
 .  وه توندڕۆکان بگرنه

ک  ناو یه س به به.  ی سیاسیی و کولتووریی تێدایه رێمی کوردستانی عێراق سێ ئیداره دا هه نووکه هه له
میدیای حیزبییدا  س له رمیان به گه سلێمانیی و.  ریی تێدایه ک دادوه ت و یه ک حکومه و یه ئیداره

  ژماره  نوێترین ددانپێناندا، نێچیرڤان بارزانیی له له.  وه ته کیان گرتووه ولێردا یه ی هه ڵ ئیداره گه له
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ولێریش  ی هه خودی ئیداره.  نێت ییدا ده دوو ئیداره  قیی ددان به زه دا به ی رۆژنامه نامه فته ی هه 595
ری  ڤه ده.  رێمی کوردستانی عێراقه هه ربه ناو سه س به دهۆک به. یاوازنج cantonدوو کانتۆنی 

ناو  له  که یه ئیداره  ،  وه نی سیاسییه ک الیه مۆنیی حیزبیی و ئایدیۆلۆژیی یه هۆی هێجه بادینان به
ی  که کانی تر زیاتر بێت، دێمۆکراسییه موو شوێنه هه  بێ له ی ده که رێمدا، بودجه تی هه ی حکومه ئیداره

  ره ڤه و ده نگ بۆ حیزبی قائیدی ئه س ده ئاستی کوردستان و عێراقداو به له  شترین دێمۆکراسییه گه
ڵکو  ، به  موو عێراق جیاوازه هه ک له شی نه رده روه ی و زمانی په که ن  و زمانی کارگێڕییه ده ده
 .  جیاوازه( ولێر هه) رێمی کوردستانیش  ختی هه پایته له

بێ بڕیارێکی سیاسیی و   ، به ی بادینان نییه شنه و چه ێنێکی دنیای مۆدێرندا شتێکی لههیچ شو له 
رێمێک  هه  له  وه نه مانیی، زمان و کولتووری خۆیان جیابکه بێ بڕیارێکی یاسایی و پارله ئیداریی، به

اری سیاسیی ی خۆیان کاروب که زاراوه مان  ئێسنیکی کورد بن، به هه ر به وانیش سه ئه  بڕیاره  که
ی عێراق بۆ  042ی  پێی مادده رکوک به ی که وه ڕانه گه  باشه! ن ببه  ڕێوه یی به رده روه وئیداریی و په

اڵیزێکی  و دیسێنتره ره یان به   integrityئینتێگریتی " و  ره رێم به رێمی کوردستان، هه ر هه سه
decentralize   ی  قینه دۆخی راسته  وه ر ئه گه ات؟ ئهب یی زیاتر ده سیاسیی و کولتووریی و ناوچه

ن و کانتۆنی  رێمی کوردستان بکه کان حوکمی هه ماڵه ی بنه رێم بێت، تا ئێستاش حیزب و سیالله هه
رکوک بۆخۆی کانتۆنێک بێت و  شاری که  ن، باشتر نییه رێمی  کوردستاندا دروست بکه ناو هه جیاواز له

  ستووری عێراق بچێته مان ده هه ر به ر ویستی هه گه وودا ئهداهات رکوک پێک بهێنێ و له رێمی که هه
 .ن بڕیار بده   ی که ویستی دانیشتووانه رێمێکی تر به ر هه پاڵ هه

ڵێ  کۆمه  ، که رێمی کوردستاندا ی  هه اڵیزه دیسێنتره  شنه م چه دۆخێکی به  رکوک له ی که وه ڕانه گه
رێمی کوردستان و  ر جیۆگرافیای هه سه  وه خرێنه تر دهکانی  گرووپه زی تر له گه ئێسنیکی تر و ره

ڵکو  ، به ختی سیاسییه ر کارێکی سه ک هه ، نه یه رێمی کوردستاندا هه ناو هه کانتۆنی جیاواز له
ک دوا  وه  وه ته نه  ر پێیوایه گێڵنه. رناگرێ سه  وه ی کوردستانه وییه م شێپڕه به  وه ڕووی کولتوورییشه له
و  کیی ئه ره ی سه ره وه کات و کولتووریش ته ده  شه گه  وه ئێسنیکه  کان له تییه اڵیه کۆمه  ڕانهمی گۆ رهه به

) گرێ رده گۆری زمان وه کانی کاته رک و کاره ک سێنتراڵیزمی ئه ها کولتوور وه روه ، هه یه گۆڕانانه
Gellner 1983 .)نسرۆپۆلۆجیستێک  ه ئهکرێ ب ر ده بڕوای دانیاڵ کۆنڤێرسی، گێڵنه و به  مپێیه به

ژمارد کردبێ  کان ئه کولتوورییه  کدادانه یه قی به تیی و چه ڕه کی بنه یه ره وه ک ته زمانی وه  دابنرێ که
 (.Conversi 2002)  رکردووه ناوی ده( قیی  چه-زمان)    Glotto- Centric   سێنتریک -گلۆتۆ  و به

رێمی کوردستاندا جیاوازیی زمانیی  ی هه یی ئیداره ره وبه ره رجێکی کولتووریی و بێسه لومه هه له
رێمی کوردستان  هه ر به ناو سه س به ، کاتنۆنی بادینان به  یه رێمدا هه ک هه نێوان دوو شاری یه له

رۆکی  اڵیزیان کردبێ و سه واکانی کورد دیسێنتره رمانڕه فه  حیزبه  یه و شێوه بێت، کوردستانێک به
  یه وه م توێژینه ری ئه نووسه  ستی له بێ ده نه  و کانتۆنه ستی ئه بی بااڵدهحیز  ر له گه ت ئه حکومه
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کی  وزایه رێمی کوردستان، چ فه ر هه بۆ سه  وه ب و تورکمانه ره عه رکوک به ی که وه ڕانه ئیتر گه.  کورتتره
وان  ی ئه که هن، زمان ده خۆیان ده به  چۆن تورکمان رێگه! چێ رده کولتووریی و سیاسیی وزمانیی لێده

م  ب چۆن له ره ژمارد بکات؟ عه دوو زمان ئه  لێکتی به چیی کورد دوو دایه ناسرێ، که سمیی نه ڕه به
پاڵ کوردیی و  وان له زمانی ئه  گرێ که خۆیدا ده ی کوردستاندا ددان به کۆمیدیا کانتۆنیی و زمانییه

چیی کورد کۆمیدیای زمانی  سمیی کوردستان؟ که زمانێکی تری ره کرێ به تورکمانییدا نه
  کێشه  له  Rupeeک روپێ  ، بایی یه نییه  و گرفته زمان ئه  شڵێن که ی ده وانه ئه! بێ ردی هه دووستانده

 .  یشتوونه گه کان نه ه( سیاسیی، کولتووریی، زمانیی) سۆسیۆ 

کانی  ا نیشتمانییهه به  له  رکوک، درێغییکردن نییه رێمی که ، دروستکردنی هه وه ڕووی سیاسییشه له
کی  جێگیرییه  و ره به  ستیار و دژواره ڵکو بڕینی قۆناغێکی هه کوردستانی عێراقدا، به  لی کورد له گه

  بڕوای وایه  م نووسینه ئه. شدا که ناوچه رێمی کوردستان و عێراق و له هه  سیاسیی و کولتووریی له
کی  یه رێگه  دروست ناکات، بگره  042ی  اددهجێکردنی م رکوک، رێگریی بۆ جێبه رێمیکردنی که هه به
اڵم کۆتایی  کات، به یی ده نووکه وتی هه ستکه ڵێ ده زامنی کۆمه  که یه رێگه.  اڵم دوورتره به  قاڵنییتره عه

ژادیی نێوان  ی ئێسنیکیی و نه ڵێ رقوکینه ی کۆمه وه دامرکاندنه.  وه بێته ئاسانتر و روونتر ده  که کێشه
رێمی  هه  کی سیاسیی و کولتووریی له قامگیرییه و  سه ره به  واییشه و قۆناغێکی ئاشته هکان وه ته نه

 . کوردستان و عێراقیشدا

کانی  وه بڕگه رگه تی شاخ و کولتوور و مۆڕاڵی میلیشیای  پێشمه قڵییه عه کانی کورد، به سیاسییه
اڵ و یاساناسی  وینتێلێكچور و ئ مترین پسپۆر و سکۆالرو توێژه یان داڕشت و که 042ی  مادده

ر خۆیشیاندا رووخا،  سه نییان بۆداناو به مه قفێکی زه سه  .کرد شدارییان تێیدا نه خۆی کورد به ربه سه
کورد   باشتره. جێ بکرێ کورد جێبه به 042ی  مادده  مه سته دا، ئه رێمییانه هه  موو هێزه و هه ناو ئه له

ودادا قازانجێکی  دوورمه رکوک له رێمکردنی که هه به.  وه هرکوک بکات رێمی که هه بیر له دانانی 
ی  ردی بناغه به  م نووسینه بڕوای ئه بێت به ی بۆ کورد ده وره سیاسیی و کولتووریی و ئابووریی زۆر گه

رکوک و  رێمی که ڕێژرێ وهه داده  وه کوردستانی عێراقه  له(  ک کورد  نه) نیشتمانی کوردستان 
 .  وه ک بگرنه داهاتوودا یه کرێ له ده رێمی کوردستان هه

جێکردنی  جێبه  هتد، پێویسته.....خموور  نگارو مه قین و شه ک خانه ، وه کانی تریشه رچی ناوچه هه
سیاسیی و . مانی عێراقدا ی پارله م خوله تیی له تایبه دیفاکتۆ بکرێ، به تێیاندا به 042ی  مادده

بێ  رکوک به بنوێنن بۆ که  وره کی گه رمییه توانن، نه ردیی دهاڵتی کو سه کانی کورد و ده  یاساناسه
توانن سووربوونێکی زیاتر بنوێنن بۆ  مان کاتیشدا ده هه کی نیشتمانیی، له ستدانی هیچ شکۆیه ده له

 .   وه رێـمی کوردستانی عێراقه هه به  وه یاسا بیلکێننه  کانی تر و به عریبکاراوه ته  ناوچه

یی و نیشتمانیی بۆ  وه ته کی نه جێندایه تیی ئه تایبه شتیی و ناسیۆنالیزمی کوردیی بهگ ناسیۆنالیزم به
  چونکه. وه رێمی کوردستانیشه تی دیفاکتۆی هه حکومه ، به  بووه ت نه وڵه ت و ده یشتنی حکومه ئینتیگره
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کرێ،  و ده ت جڵه کومهفای بۆ نیشتمان و ح ڕوات و وه دا ده وه ته الی ئێسنیک و نه یلی به ناسیۆنالیزم مه
ر  وۆکه.  هێنن کاری ده ندیی خۆیان به وه رژه ن و بۆ به که حیزب و ئایدیۆلۆژیا تیۆرایزی ده  وه وێشه له

و  م نادڵسۆزییه یدانی ئێسنۆناسیۆنالیزم ئه رچاوترین سکۆالری مه ک به وه Walker Connorکۆنۆر  
  تی ، به یه هه  کان هنیشتمانیی  مکه ت و چه وڵه ت و ده هر حکوم رامبه ی ناسیۆنالیزم به فاییه م بێ وه ئه

ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی،   نده رچه هه (.Connor 1994)  بات لیزم ناو دهسیۆنائێسنۆنا
یی و حیزبیی و ناوچەگەریی و  ماڵه ریی و بنه شایه کیی و عه کی خێڵه ئێسنۆناسیۆنالیستییه

 . وتووه رکه ئادیۆلۆژیایی زیاتر ده

.  بووه دایک نه کادیمیستی کورددا، هێشتا له ندێ سکۆالرو ئه بۆچوونی هه  ناسیۆنالیزمی کوردیی له
  وه باری فیکریی و سیاسیی و کولتوورییه نگاوێک له هه تەنیا ڕاستییشدا ناسیۆنالیزمی کورد هێشتا  له
مکی  هێشتا چه.  وه ته وتووه کانی ئێسنیکی کورد دوور که ستڕۆیشتووه ده  سیاسییه  ماڵه خێڵ و بنه  له
پزدانی  کات له د باسی ده مه سعود محه ک مه وه" ناسیۆنالیزم"ی که واتا تیۆرییه ییبوون ، به وه ته نه

ر  سه دێت له  وه موو ناڕۆشنییه م هه کاتێ ناسیۆنالیزمی  کوردیی به.  وه ته بووه رنه تیی به کوردایه
ی  پرۆژهEco-Ethnonationalism   (ibid )ئێسنۆناسیۆنالیستیی -ڵێ ئیکۆ ی کۆنۆر پێی ده وه ئه   پرسی
دانیی سیاسیی و یاسایی و   یان نه کات، تووشی ده ش ده رکوک  پێشکه ی که ری کێشه سه چاره

 .  وه بێته تیی ده اڵیه کولتووریی و کۆمه

  می کوردستانیان بهرێ وتی هه نه( ناڕوونکاریی)  فافانه کی زۆر ناشه یه شێوه کانی کورد به رکرده سه
ڵێ کۆنتراکچیی  ڵکو بۆ کۆمه لی کوردستان، به ک بۆ گه اڵم بۆکێ؟ نه ، به کان داوه کۆمپانیا رۆژئاواییه

  ته قڵیه م عه به باشه . بێ وتۆ هه شتێکی ئه مان ئاگای له ی پارله وه بێ ئه یی و به ماڵه حیزبیی و بنه
تی فیدراڵی  رکوک، چۆن حکومه بی که ره تورکمان و عهچۆن   وه حیزبیی و میلیشیایی و کۆنتراکچییه

کانی  مباره ترین عه وره گه کێک له ڕێن، یه گه کان لێ ده تییه وڵه نێوده  نده مێریکا ، چۆن نێوه عێراق و ئه
ی  وه بۆ ئه  ؟ باشتر نییه وه ڕێته کانی کورد بگه سیاسییه  ستی کۆنتراکچییه وتی دنیا  بۆ ژێر ده نه
دامەزراندنی   بڕوات ،بیر له  تایه تا هه ت بۆ هه که وه ته نه شێک له وت و خاک و به کاتدا نه مان هه له
،  وه زاکانی زووی خۆیه و قه واوی ناحیه ته رکوک به رێمکردنی که هه به!  وه رکوک بکرێته رێمی که هه
باتی  بۆ خه  شه وره گهوتنێکی  رکه عس، سه رحیلی به عریب و ته تی ته سیاسه به  ترین شکسته وره گه

 . کان جیاوازه  موو ئێسنیکه دێمۆکراسیی و مافی مرۆڤی هه

ی  وانه پێچه رچاو بگیردرێ، به به بێ له جدیی ده زۆر به  خاڵێکی تری گرینگ که
و ئێسنیکی کوردو  وه ته مکی خاک و نه ر چه سه پێ له  که  وه کانی کورده ئێسنۆناسیۆنالیسته

" س  مکی به رکوکدا، نابێ چه ک که ستیاری وه کی هه یه کێشه  گرن، له رکوک داده که! کوردستانییبوونی
ی مافی خاک و مافی  وه ڕانه کیی گه ره ی سه ره وه ته  بکرێته" وان ئه"رچاوگرتنی  به بێ له به" بۆخۆمان

سێکی  هیچ که بهمڕۆدا  دنیای ئه کورد ناتوانێ له. کیی خۆیان ره ی سه ر رێچکه و نیشتمان بۆ سه وه ته نه
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ت شارێکی  نانه ته.  رکوک شارێکی کوردییه که  لمێنێ که ی گرووپی ئێسنیکی کوردی بسه وه ره ده
 . رێمی کوردستانی عێراقه ڵکو شارێکی هه ، به ی  هاکه مانا گشتی و ڕه کوردستانییش نییه به

  وه نتۆنی سمیسه ی ئه ڕوانگه له ڵن، ڵ و پێكه مکی تێکه ی ناسیۆنالیزم و ئێسنیکبوون دوو چه وه وێڕای ئه
ڕوات و  ، کۆنۆر زیاتر ده وه ته  ستراونه به  وه زی ئێسنیکه گه ره  کانی ناسیۆنالیزم به ی فۆرمه زۆربه

ی خۆیان  وانه ت ئه نانه ، ته وه ئێسنیکه  به  یه سته موو ناسیۆنالیزمێک وابه هه  که  پێیوایه
دڵێ خۆیان  تەنیانییبوون و دڵسۆزییبوونی سیڤیکیی،  ده هئایدێنتتیی م  تێنن و به ڵه خه ڵده هه
  چێ، چونکه ریان لێ تێک ده نگدان و سه گێژه نێوان پاتریۆتیزم و ناسیۆنالیزمدا له وه، له نه ده ده
و تێرمی  هاتووه  وه گریکی کۆنه  تێرمی ئێسنۆکان له. نووساون  وه کان پێکه نده هه مک و ره واوی چه ته
 (.Conversi 2002) کسانن و هاوواتاو یه هاتووه  وه التینییه  هش ل وه ته نه

ش سمیس  وانه له  وه ی زۆر سکۆالره ڕوانگه کانی مۆدێرنیزم له دیارده له  کێکه ناسیۆنالیزم یه  نده رچه هه
  کێکه و ناسیۆنالیزم یه یه نێوان ناسیۆنالیزم و مۆدێرنیزمدا هه هێز له کی به ندییه پێوه  پێیوایه

کی تیۆریی و  یه ره وه ک ته ش وه وه ته دنیای مۆدێرنیزم و نه  intrinsicکانی  رییه وهه جه  ره کارێکته هل
ی  ڕوانگه اڵم له به(. Smith, 1981)ڵدا ری هه کانی مۆدێرنیزمدا سه دوا قۆناغه  سیاسیی له

ها  کان و به کولتوورییه  هوتن ککه ریه ڵکێشان و به تێکهه  خت له زیاتر جه  وه کانه نسرۆپۆڵۆجیسته ئه
ی  له سه بۆ مه. کان وانییه ئێسنیکیی و زمانه  تی بۆ جیاوازییه تایبه و به  وه کرێته کان ده نیشتمانییه

کان  نسرۆپۆڵۆجیسته دیدی مۆدێرنیزم و ئه سوود له  رکوکدا پێویسته شاری که کولتووریی و زمانیی له
یی و  وه ته یهانبینیی حیزبی شمولیی  و حیزبی نهسیاسیی و ج  دیدی به تەنیاربگیردرێ و  وه

ی  که نی شاره ی خاوه که ڵکه رکوکدا، خه رێمی که هه له.  وه خوێندرێته ی ناسیۆنالیستیی نه رکرده سه
. کاربهێنن یان بۆ خۆیان به که کانی ژێر خاکه سروشتییه  شێکی زۆری سامانه توانن به بن، ده خۆیان ده

ر سێ زمانی کوردیی و  هه. دابهێنن  موێنه ی و پلورالیزمێکی سیاسیی کهتێکی دێمۆکراسی حکومه
 .  ن رکوک بکه رێمی که سمیی هه زمانی ره بیی و تورکمانییش به ره عه

سیاسیی و   کوێی هاوکێشه ی ناسیۆنالیزم و ئێسنۆناسیۆنالیزمی کوردیی له وه ر له ده به  نووکه هه
  یه وه ، گرینگ ئه ستاوه کاندا وه نسرۆپۆڵۆجییه کولتووریی و ئه  وه ێکدانهکان و ل تییه وڵه نێوده  ندییه پێوه

رکوک،  ک که قووڵی وه کی سیاسیی و کولتووریی ریشه یه ر کێشه سه ناسیۆنالیزمی  کوردیی له
و  تی سیاسیی ئه تی سیاسیی و واقیعیه قاڵنییه دیدێکی تۆلێرانسی کولتووریی و مۆدێرن و عه به

ی  و ولۆژیکانه ی ژیرانه وه وت بکات و خوێندنه ڵسوکه هه  یه ر واقیع بوونیان هه سه هی ل هاوکێشانه
تیی و  ی توندڕۆیی کوردایه تاڵ و فواره ی به شه ڕه ماسیی و هه ست دروشمی حه ده  داته بێ و خۆی نه هه

و نیشتمان و ی خاک  له سه ی مه وه رکوک پێش ئه ی که له سه مه!.  وه پانکوردیزم و کوردستانییانه
ی  له سه ، مه ڵێ ئێسنیکی جیاوازو کولتووری جیاواز و زمانی جیاوازه ی کۆمه له سه ئابووریی بێت، مه

ڵکی  ژادی کورد و تاکی کورد کردی،  که نه عس دژ به به  که  یه تانه موو سیاسه و هه ی ئه وه راستکردنه
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کی سیاسیی و  یه ڵپه و  هه  ڵه هه دا بکرێ ، تا بهکنیکیشیی تێ کی ته یه ڵه ت هه نانه ته  ماوه ی نه وه ئه
 . گات کولتووریی و ستراتیژیی ده

بیری   النی عێراق که واوی گه بۆ ته  لێکی مێژووییه رکوک، هه کانتۆنکردنی که کۆتاییدا، به  له
وک و رک که) رێم  و دوو هه ره به( رێمی کوردستان  سێ پارێزگای هه)   وه رێمێکه هه  فیدراڵیزم له

هاندانێکی سیاسیی و کولتووریی و یاسایی و    مه ئه. وت بکرێ ببرێ و جێکه( رێمی  کوردستان  هه
رێمکردنی  هه کان و به ی کانتۆنه باشوور و ناوەڕاستی عێراقدا پرۆژه  ی له وه بۆ ئه  ستوریشه ده

کانتۆنکردنی  یە بهئەگەری زۆر هە. دیفاکتۆ ببێ  مکی فیدراڵیزم به ست پێبکات و چه کان ده شاره
   وه کرده ند به دودا بێت و عێراقی ناوه و شارەکانی تری به  سره کانتۆنکردنی به رکوک،  به که
ک هیچ  رکوکدا کورد نه کانتۆنبوونی که به له. بێت عێراقی فیدراڵ ده کان و به رێمه عێراقی هه به

و  وه بێته کۆڵ ده کولتووریی لهی مێژوویی و سیاسیی و  وره ڕێکی گه ڵکو شه زیانێک ناکات، به
 .بێت ده  وه کانییه زاو شارۆچکه ڵکی شارو قه ست خه ده   به  و شاره نووسی ئه چاره

رخانکردنی  هۆی ته کرێ به ، ده ژارترین و ماڵوێرانترین شاری عێراقه هه  نووکه هه  رکوک که شاری که 
خۆشترین و جوانترین شاری عێراق   ڵێکدا، بکرێ بهند سا ی چه ماوه ی له که وته نه رچاو له کی به یه رێژه

  له  کورد جگه  وه دڵنیاییشه به. بژین  وه هارمۆنیی پێکه کانیش به و ئێسنیکه وه ته موو نه و هه
. شایانی باس بێت  وتۆ ناکات که وتی سیاسیی و کولتووریی و ئابووریی ، هیچ زیانێکی ئه ستکه ده

  دواوه  له  دوچله ی سه شێکی مادده جێکردنی  به خۆیدا جێبه خۆی له رکوک، رێمی که جێکردنی هه جێبه
  یه ی کوردستانیشدا هه ر سێ پارێزگاکه هه ی له وته و نه ئه. ست پێبکرێ ده  وه پێشه تا له  پێیداهاتنه

ێ ب رێمی  کوردستان ده اڵتی سیاسیی هه سه ، ده  متر نییه بێ که رکوک زیاتر نه وتی که نه ر له گه ئه
شوێن  ی به نده وه وت ناوێت ئه رکوکی بۆ نه که  ب و تورکمان و دنیای بدات که ره پیشانی عه
  له   یه وه یی و نیشتمانیی کورده وه ته ی نه ری کێشه سه عس و چاره کانی به ته ی سیاسه وه راستکردنه
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 کرداری تێرۆریستیی رچه پهکداریی کورد و   باتی چه خه

کداریی کورد  ی چه وه ندێ باسی سیاسیی و کولتووریی بزوتنه ی هه شرۆڤه   ییە، خنه مە وتارێکی ره ئه
ستراکتۆری فیکریی و   مێنتال و کۆنکریت له نده رگبڕ و فه ی جه خنه ره  که ته ی بابه وه ر ئه به له. کاتدە

. ورووژێنێ سیش ده یی زۆر که ماس و توڕه بێگومان حه! وێنێ سره کداریی کورد ده باتی چه سیاسیی خه
هلی  کی ئه یه هیچ رۆژنامه  کلیف له ته  ته م بابه ی ئه وه کرد بۆ باڵوکردنه زمنه ، حه و هۆیانه ر ئه به له
 .  بن ی ئیحراج نه وه رئه به م له الی که. م کوردستان بکه  له

ا مامۆست)  ریم  شاد میران و فازیل که کانی نێوان ره ئارگیومێنته  بهبکرێ    ک مێژوو ئاماژه وه  پێویسته
باتی  ر خه سه دا له"کگرتن یه"کی گۆڤاری  یه ند ژماره چه  کاندا له هت وه تای نه ره سه له( ر عفه جه
 ر سه له  وه ریف وانلییه ت شه ر عیسمه ن پرۆفێسه الیه پێشتریش باسێکی پاراو له. اڵوبووەوەکداریی ب چه
" گۆڤاری   چووبم له دا نه ڵه هه ر به گه ئه.  شتاکاندا نووسراوه تای هه ره سه  کداریی له باتی چه خه

           " الخیارات العسکریة و السیاسیة للحرکة الوطنیة الکردیة" ردێڕی  ژێر سه و له"  الدراسات الکردیة
کوردستانی   کادیمییدا له تی سیاسیی و ئه سایه ندێ که نێوان هه  ها له روه هه.  وه ته دا باڵکراوه

رباس و  به  ته کانی دراوه ییهتیڤ نێگهتیڤ و  پۆزه  نده هه کداریی و ره باتی چه اڵت باسی خه رۆژهه
 . ی رابردوودا ده شتاکانی سه فتاکان و هه حه  له  ،وه لێكۆڵینه

 

و  کانی ئه نووسی ، ئارگیومێنته دا 0990ساڵی   یی له خنه بورهان یاسینیش وتارێکی ره.ها د روه هه
 Johan Galtungر یۆهان گاڵتونگ  سۆسیۆلۆجیستی نۆرویژیی پرۆفێسه  کانی ی بۆچوونه ر بناغه سه له

( Centre and Periphery)مکی  چه  کداریی کورد گرتبوو که باتی چه خه ی له خنه یاسین  ره. بوو
ها  روه هه.  ئااڵندبوو  وه که تیۆرییه  باسه  ێک لهش به  ی یۆهان  گاڵتونگی به که ڕۆکی تیۆرییه ناوه

کداریی  و شۆڕشی چه رگه مکی پێشمه کداریی و چه باتی چه خه  گرتن له خنه ی بۆ ره مکه م چه یاسین ئه
دا باڵوی  0220ساڵی  له  یدا دووباره که کتێبه  ی یاسین له و وتاره مان ئه هه. کارهێنابوو کورد به
 .  وه ته کردووه

  بڕوانین، پێویسته  ته م بابه له  وه مارێکی سارده ده  ین و به لۆگ دروست بکه ی دایه وه ئه بۆ
چاو و  ین و به ربکه یاڵی خۆمان ده خه  ناتیک له رستیی و ناسیۆنالیزمی فه په وه ته ئایدیۆلۆژیای نه

ی سیاسیی کورد  وه بزوتنهکانی  یری رابردوو و داهاتووی قۆناغه سه  وه مه رده م سه قڵی مرۆڤێکی ئه عه
مێشکی خۆیدا  کوردبوون له  وه، ته ک نه ک ئێسنیک و وه ر وه ند ساتێک خوێنه کرێ بۆ چه ده. ین بکه
  یه مافی ژیانی هه  سێک که ، که مه رده م سه ک لیبراڵێک، مۆدێرنێک، مرۆڤێکی ئه ڵكو وه ربکات، به ده
  ڵێن کوردستان یان تاراوگه پێی ده  شوێنێک که  و  له  هک کورد ڵه چه ڕه و به یه ساره م هه ر ئه سه له

 .  کات ران ده گوزه
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میی  که کورد زۆر به  ی خت بورووژێنێ که ئێمه ڵێ پرسی سه دات کۆمه وڵده هه  م وتاره ڕاستییدا ئه له
 ی رابردوودا ده ی نیوسه ماوه لێکی سۆسیۆسیاسیی و سۆسیۆکولتووریی له پرسگه.  خۆمان لێیانداوه

وداقووڵن و پێویستیان  زۆر مه  م پرسانه ئه.  لی کوردی گرتووه ی گه باتی رزگارییخوازانه ی خه خه یه
ی تیۆریی و  وه و لێکۆڵینه  وه یان توێژینه و ده یه ند هه هه ره  ی تیۆریی قووڵ و فره وه شیکردنه به
،  نییه  رچیغه سه  م وتاره رکی ئه دا ئه نووکه هه و  له کادیمیی پێویسته کرایتێریای ئه  یدانیی به مه
ریان  سه ورووژاندنیان و پرسیار دروستکردن له  وه مێنتالییه نده ندێ ئارگیومێنیتی فه هه  ڵکو به به

م  بڕوای ئه خۆمان بگرین؟ به له  ش خنه وێرین ره ت نه نانه ی ته ک کورد تاکه وه.  یه یی زۆری ههگرینگ
  په واو خه میدیای ژۆرناڵیستییدا ته  کانمان له سیاسیی و کولتوورییه  ی کورد تا پرسه ، ئێمه نووسینه

. یدانیمان بۆیان نابزوێ ی تێوریی و مه وه کادیمیی و توێژینه سی ئه فه کوترێن، نه بێت و تێروپڕ نه نه
 . ورووژێنم ده  م پرسانه ئه  گرانه خنه ک وتارێکی ره وه  ، منیش هاتوومه وه یه م روانگه ر له هه

هید و  شه  رکرده سه  کان و نه مانه قاره  رگه پێشمه  یر ناکات، نه پیرۆز سه  هیچ شتێ به  م نووسینه ئه
ک  ، چه پیرۆزی کردووه  میشه لی کورد هه گه  ی که اڵیانه و به کێك له یه!  مرۆڤه نیا تهپیرۆز . کان زیندووه

هاوکات .  مۆراڵی مرۆییه، پیرۆز.   ی بووهریالی و گه  رگه کداریی و  میلیشیای پێشمه باتی چه و خه
  له  خنه ره  یه وه ناڵێنێ ئه ده  وه ستییه ده به  نووکه کانی کورد تا هه وره گه  ساته کاره  ره هه کێک له یه
باتی  و خه  رگه ئاخر پێشمه. کانی ناو کولتووری زاڵی کوردیی ناگیردرێ ها پیرۆزه مک و به چه

 !بگرینی لێ خنه وێرین ره نه  ۆر بێت کهز  نده وه ی پیرۆزیی ئهکداریی بۆچی میلیشیای چه

کانی  شێوازه  گرتن له خنه ره.  و داهاتوومانه  نووکه ، ههرابردوو  گرتن له خنه ر ره سه له  م باسه کۆی ئه
تێکی  ک بابه مکی مێژوو وه دا چه لێره.  کانی کوردستانه کۆڵۆنیالیسته  ی هێزه وه نگاربوونه ره به
ڵکو بوونی  ، به مێژوو رابردوو نییه"   مبیریش پێیوایه هدی ئه ک مه ڵكو وه به. یر ناکرێ بستراکت سه هئ

ی  که ر تێڕوانینه سه ر له گه دا ئه لێرهhumankind  ("Imberesh 2000, p130  .)  تییه مرۆڤایه
  رگه ن و میلیشیای پێشمهکانی کوردستا کۆڵۆنیالیسته  بڵێین مێژووی کوردستان و هێزه  وه مبیریشه ئه
ڵکو  به.  گوتووه مان نه ڵه ن، ههیکان نی مێژووییه  ساته رابردووی خوێناویی کوردستان و  کاره نیا ته به

و  شێکی زۆر له به  نووکه هه.  خوڵقاندوویانه  که  یه و مرۆڤانه بیرو کردار و بوونی ئه  مێژووی کوردستان،
ی  ره کان و به داگیرکاره  ی هێزه ره به  دا، واته که ره ردوو به هه له کیی بوون ره سابی سه ی قه سانه که

وان  بوونی ئه  واته که. اڵتداریشن سه زۆر ده  پ و زیندوو ماون و بگره ره ،دا رگه میلیشیای پێشمه
توو و داها نووکه هه  ساتی نوێ، بۆنی خوێن به کاندا ، بۆنی کاره هگرینگ  سیاسیی و کارگێرییه  پۆسته له
ربازیی و  سه   پرۆسێسه  له  موو خوێندانه و هه ئه  یه وه کییش ئه ره ساتی سه کاره.  وه خشێته به ده

 . وه ته چنیوه وتی نه ستکه ده  نده وه ئه  ند بووه ی زیانمه نده وه کورد ئه  لی کاندا، گه میلیشیاییه

رنجڕاکێشانی  ر سۆزو سه سه له  میشه ، هه ناسیۆنالیزمی کوردیی، ناسیۆنالیزمێکی زۆر عاتیفیی بووه
  ته ماقه و حه ئه.   کان کاری کردووه کۆڵۆنیالیسته  داگیرکاران و هێزه  له  وه تاکی کورد بۆ رقبوونه
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کیش  یه ب و تورک و تاڕاده ره عه  یان له ندازه رقێکی بێئه  که  یه ندێ پانکوردیستدا هه ناو هه ی له زۆره
وێرین بڵێین ناسیۆنالیزمی  بۆ نه.  رزی هاویشتووه و ته وه ته ئاوی خواردووه  وه هم کانگای ، له یه فارس هه

ێک تاک و گرووپی سیاسیی ند روونی هه دڵ و ده  له  شۆڤینیزمیی چاندووه  کوردیی جۆرێک له
ر  ناسیۆنالیزم  سه له  ر قسه گه ئه  !نیتێکڕایی شۆڤینیست نی کان به ر پانکوردیسته گه مه کوردییدا؟

ک مۆرکێکی  تاشینی شۆڤینیستیی وه فسانه کی گشتیی ئه یه شێوه گشتیی بکرێ،  کاتێ به به
ی  رگه کورد و پێشمه!  بێ ناسیۆنالیزمی پیرۆزی ، بۆ ده( Shafer 1974)  وه ناسیۆنالیزم بناسرێته

  یه وه لێره. بن  موو مۆرکێکی شۆڤینیزم داماڵراو هه له! ی که پیرۆزه  کدارییه چه  باته و خه! پیرۆزی کورد
کانی  کولتوورییه  رکه نیشتمانیی و ئه  یامه په  میشه ی، هه که سیاسییه  وه ناسیۆنالیزمی کورد و بزوتنه
کی  زمه دێوه به  و کردوویانه کی مرۆیی داماڵیوه هایه موو به هه له civicناسیۆنالیزمیی سیڤیکیان 

و  کردووه  یه وره گه  که و له ر ئه سه ریان لهکانی ناسیۆنالیزمی کوردییش کا یاره شۆڤینیی و نه
 . وه ته کانیان قڵپ کردووه قازانجی خۆیان هاوکێشه به

ی  فسانه ئه  رج نییه یامێکی شۆڤینیستیی بێت،  مه په  رج نییه یامی ناسیۆنالیزم، مه په  راسته  وه ئه
کیی  ره ی شۆڤینیزم توخمێکی سهتوخم  رجیش نییه هاوکات مه .رم بهێنێ رهه خۆڕایی به   شۆڤینیزم له

کداریی  باتی چه ڕاستیی خه اڵم ئایا به به  (.  ibid)ی ناسیۆنالیزمدا ئایدیۆلۆژیاو پێکهاته  بێت له
ریالیی، بیری  تیی و گه رگایه باتی پێشمه شاخداندا، خه باتی یاخییبوون و به کورد، خه

ب و تورک  ره ک عه کانی وه سته رده سه  وه هت نه تۆوی شۆڤینیزمی دژ به ،رستیی کوردیی په وه ته نه
ر بۆ بنکۆڵکردنی  رامبه نی به الیه به  دراوه نه  وه دۆکیومێنته کی زۆر و به ؟ ئایا بیانوویه چاندووه نه

کداریی و کاری  باتی چه ندی خه وه ڕاستیی ئه ڵکی کوردستان؟ ئایا به خه ی ئازادییخوازانهی  وه بزوتنه
 ؟ بووه قازانجی هه  نده وه ئه  بووه کداریی زیانی بۆ  دۆزی سیاسیی کورد هه ی چه زه هفر ی مه رانه تێکده

هاتن  نران و ده راو ده  وه الدێکانه ی له ڵکه موو خه و هه ئاستی ناوخۆی کوردستانیشدا، ئه هاوکات له
ی  ڵدراوه تێهه  هڵک و خه سایکۆلۆژیاو خولیای ئه! خۆڕایی بوو ر له کرد، هه جاش ناونووس ده خۆیان به

تیی  بێ جاشییه ر ده هه  ، وا راهاتبوون که رگه ی پێشمه قی شۆڕشگێڕانه شه  الدێکانی کوردستان به
خۆمان  له  خنه ڕێین و ره کان بگه کۆڵۆنیالیسته  ویست و پالنی داگیرکاران و هێزه  له ئەگەرن؟  بکه

نێوان   ، لهدا رگه نێوان جاش پێشمه ورددا لهک ی کردنی کێشه ئاستی لۆکاڵیزه له  رگه بگرین، ئایا پێشمه
،  یه که ی هاوکێشه نیوه  مه ئه  ؟ دیاره بینوه ، رۆڵێکی زۆر خراپیان نهلی کورددا کانی گه پێکهاته

  نده رچه هه.  وه نێننه کیی بته ره دووبه  ویستوویانه  میشه هه  کانن که کۆڵۆنیالیسته  ی تر، هێزه که نیوه
یانویست  بوون،  ده نگی بوێرو ئازاو رۆشن هه ندێ ده هه  دا، راسته رگه یشیای پێشمهی میل ره به له

دووربگرن و  واری کورد به خوێنده ڵکی الدێکان و جوتیاری نه ڵدانی خه کردن و تێهه توڕه  خۆیان له
اڵم  به. ن کداریی ئاشنایان بکه کانی شۆڕشی چه ما کولتووریی و سیاسییه بنه  و به  وه نه دڵیان بده

ریالیی و  نگی گه بروزه رتاریی و زه سکه ئاست هێزی عه مبوون له که  نده وه ئه  نگانه و ده راستییدا ئه له
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کی نیشتمانیی  جێندایه کردنی هیچ ئه رکانی کوردستاندا، توانای ئاراسته گه هێزی پێشمه باسکی به
 . بوو نه

نێوان ئێسنیک و  له  یه ین، واتا جیاوازیی  ههیک ن هکان ی تییه اڵیه کۆمه  زی  گرووپه گه ئێسنیک و ره
  وه کانی به تاکه  ن که ڵکه خه  ڵه و کۆمه کان ئه ئێسنیکه  کات، گرووپه ک سمیس باسیده روه زدا، هه گه ره
  هز و ن گه ره  اڵم ناکرێ نه ، به وه سترابنه به  وه که یه به  وه ڕووی جێنێتیک و پشتاوپشته  له  وه ناسرێنه ده

ین  ی کورد بکه وه ته ڕی نه یری شه ر سه گه اڵم ئه به  (.Smith 1986) ی تێرۆریزم بن  رچاوه ئێسنیک سه
خۆبوون  ربه ڕی سه ، شه وه کانه داگیرکاره  ن هێزه الیه له  وڵدراوه هه  میشه کاندا، هه ڵ کۆڵۆنیالیسته گه له

  م میکانیزمه اڵم ئه به. کان سته رده سه  وه ته و نهی کورد  وه ته ڕی نه شه لی کورد بکرێ به و ئازادیی گه
کانی  کدارییه چه  ئێسنیکییه  ی یاخییبوونه وه ڵکو بزوتنه به.  تای داگیرکاران نییه ر خه مووی هه هه

سیاسیی و   ڵه م هه ئه.   ی کوردستانیان داگیرکردووه تانه وڵه و ده ست ئه ده به  کورد بیانووی زۆری داوه
باتی سیاسیی  کان خه میدیای کۆڵۆنیالیسته  ، که  نییه  وه تای ئه خه  و مێژووییانه کولتووریی

خودی دۆکترینی  ڵکو له ، به ریی و  تێرۆریزم ناساندووه گه ته چه کداریی  ئێسنیکی کوردیان به وچه
ۆش کان ت تهوتی  کۆڵۆنیالیس وڵه ک ده یت، وه به ک ده نا بۆ چه کاتێ په.  ناسیۆنالیزمی میلیتانتدایه

  ندامانی گرووپه ئه ر خوێنی زۆرێک له سه لۆگیش بکرێت له دایه ر گه کوژیت و ئه لۆگ ده دایه
 .بێت کان ده ئێسنیکییه

ک  یان وه  ی دۆڕاندووه که نیشتمانییه  یامه په  که  یه وه شی ناسیۆنالیزمی کورد ئه خاڵێکی زۆر ره
ناسیۆنالیزمی کورد (. (Vali 2006: 54 "ۆنالیزمناسیۆنالیزمی بێ ناسی"ڵێت  لیی ده باس وه عه
خۆراکی   به  ی کردووه وه و کڕووزانه وه خۆداهاتنه یی به زه مۆتیڤی به  میشه ی هه وه ڕای ئه ره سه

 -ت نێرجسییه) سیسیزمی  نای بۆ نار و په  بووه ر مڕ نه کانی، هێشتاش هه نده یاندن و پڕوپاگه راگه
Narcissism  )و  خۆی زۆر رازیی بووه و له و خۆی زۆر خۆشویستووه وونی خۆی بردووهناسیۆنالیستب

ش  میشه هه  ی ناسیۆنالیزمی کورد وایلێکردووه م نارسیسیزمه ئه.  لێداوه  وه کانییه رییه روه سه  پۆزی به
ڕی  وای کورد و شه ڕی ره مکی شه ش چه میشه کردارێکدا و هه رچه موو په هه وا بزانێ له ڕه خۆی به

} ن رۆریتانیه  ئاستێک له  به    نارسیسیزمێک که.  وه ته رد کردووه زه مه پێنراوی داگیرکارانی ده سهدا
) مان تووشی مێگالۆمانیا  هاوزه  . یشتووه گه{ (  Ruritanian) رز کی زۆر به یه وپایه ی پله فسانه ئه

درلێکراویی،  کان و کرایتێریای غه هر پێوه به  ر بووه ده به  ڕاده کی له یه( Megalomania -جنون العظمة
.  وه اڵتی کۆڵۆنیالیزمه سه ن ده الیه کان له شۆڕشگێره  ودوونانی ئایکۆنه مکاریی داگیرکاران و راوه سته

ر  سه تیی له تایبه به  اڵم ئێمه ن، به ده ستده کان ده ی ناسیۆنالیزمه بۆ زۆربه  مانه ئه  راسته
 .ین هک ناسیۆنالیزمی کوردیی گفتوگۆ ده

   ندێ له کداریی کوردو هه ی چه وه ر کورد و بزوتنه سه له  ی نموونه وه ین، پێش ئه ست پێبکه ده  وه با لێره
  ربگرین، نموونه ی کوردستان وه رگه ی رابردووی هێزی پێشمه یه ند ده کانی چه تێرۆریستییه  وه کرده
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ستیندا  ڵه ی فه بزاڤی رزگارییخوازانهناو  کداریی و کاری تێرۆریستیی له وی چه ر بزوتنه سه له
کان و میدیاکانیان،  تییه وڵه نێوده  ی رێکخراوه ی واڵتانی دنیا و زۆرینه زۆرینه.    وه هێنینه ده

،  دایه لێره  که پرسیاره. ن ده م ده ڵه قه ڕیکخراوێکی تێرۆریستیی له ستین به ڵه ماسی فه رێکخراوی حه
بۆ تێرۆری گرووپێکی   یه وه م خوێندنه ی و جیهانیی ئیسالمییدا ئهبی ره جیهانی عه  له  هۆی چییه

ب  ره ؟ ئایا مۆراڵی جیهانی عه ریی نییه کاریگه  ،مه که  نده وه ، یاخود ئه ر بوونی نییه ئیسالمیی یان هه
 وه؟ وانه پێچه  ، یان به رده و جیهانی ئیسالم مۆراڵێکی سیاسیی پاك و بێگه

ی  دۆکترین و پالتفۆرم و  وه زانێ، دۆکترینی تێرۆریزم پێش ئه ئاگا ده و بهسێکی هۆشیار  موو که هه
کی تر  واتایه به.  کانه داگیرکاره  ته وڵه کان بێت، دۆکترینی ده کداره چه  مانیفێستی رێکخراو و گرووپه

شێکی زۆریان  کانیش به جیاوازه  و تێرۆریزمی گرووپه  یه تیی بوونی هه وڵه تێرۆریزمی ده
س  به  ی که نجامگیریه م ئه ئه  م نووسینه بڕاوی ئه اڵم به به. تیین وڵه کرداری تێرۆریزمی ده رچه په

  بینین، زیاتر له کان نه کداره چه  میلیشیاییه  تیی ببینین و تێرۆریزمی گرووپه وڵه تێرۆریزمی ده
   چونکه.  نزیکه  وه کانه هناتیک فه  فیزمیی و کۆمۆنیستیی و مارکسیستیی و ئیسالمییه تێڕوانینی بۆڵشه

 . کێنین ته وخاشی ئایدیۆلۆژیی نه خڵته  ر خۆمان له گه ببین، ئه  که ردوو دیوی تێرۆره ناهێڵێ هه

ی  کانی دنیاو زۆرینه کادیمیست و رۆشنبیره ی سکۆالرو ئه ، ئایا زۆرینه که ر پرسیاره سه  وه ڕێینه با بگه
داریی و  رمایه ری ئیمپریالیزم و سه کان، نۆکه تییه وڵه همرۆیی و نێود  واڵتانی دنیا و رێکخراوه

کان  پ و کۆمۆنیسته چه  ندێک له ب و ئیسالمیی و هه ره ریین؟ یاخود رۆشنبیرانی عه شه ریزمی به ربه به
ڕای  ره سه!  ک دراوه ته ی شۆڕشگێڕیی  شه فسانه قوفڵی ئایدیۆلۆژیی و ئه سەتان  رومێشکیان به سه
بژمێردرێ،   وه باری مۆراڵییه رێکخراوێکی تێرۆریستیی له ک مانیفێست ناکرێ به وه ماس ی حه وه ئه
ر  سه کانی له خۆکوژییه کانی و کاره کداره چه  ریی و گرووپه سکه عه  کانی ، رێکخراوه وه اڵم کرده به
 ن یان نا؟ که پێڕۆ ده ڵێن، ئایا تێرۆر دهرزی واقیع پێمان  ئه

ندێ ئایکۆن و سیمبۆڵ  شۆڕشی کورددا هه ین، له خۆمان بکه له  و خۆماڵییه ادهس  و پرسیاره ئێستا با ئه
ک  ی رابردوو، وه هت شتاکانی سه ی هه ڕیشه مامه. نینکێ ڵبته یی و میلیی هه فسانه و مێژووی ئه

بوو، ئایا  ڵکی کوردستاندا هه ی خه روونی زۆربه دڵ و ده مانیی ناوی له تیی و قاره ئایکۆنێکی ئازایه
داگیرکارانی کوردستان کاری   دژ به  مه رده و سه کانی ئه میلیشیاییه  و هێزه و پیاوه کانی ئه موو کاره هه

ی تیۆریی  وه لێکدانه سەتانمکی شۆڕش و شۆڕشگێڕیی  ی چه وه له  جگه  وه بوون ؟ ئه  شۆڕشگێڕانه
یی و  وه ته نه  مکه تا چه  گرهبی  وه یه که مارکسیستییه  کالسیکییه  مکه چه  له. کرێ جیاجیای بۆ ده
و  رکرده سه   رچاو له شێکی به ڕاستیی به ی،  ئایا به که ی، یاخود ئیسالمیی و دینییه که ناسیۆنالیستییه

 کردووه؟ تیی کاری تێرۆریستییان نه ی کوردایه وه کانی بزوتنه رییه سکه سیاسیی و عه  کادیره
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ی  وه قاندنه رکوک، ته شغاڵی که ڵ،  ئایا سوتاندنی ئهبیست سا  با بوێرین و بپرسین، پاش پتر له
واندنی کاتیوشای  کان  و سره تگوزارییه حکومیی و خزمه سگا دهباو وێرانکردنی دامو کانی کاره وێستگه

 رکوک و کانی که وتییه نه  کێڵگه  شاندن  له بروه ستگرتنی پاسدارانی ئێران بۆ زه ده  ئێرانیی به
  وه ن کۆماری ئیسالمیی ئێرانه الیه ران له کانی حاجی ئۆمه اگیرکردنی ناوچهد  شدارییکردن له به
، ئایا  م چاالکیی شۆڕشگێڕانه بوون رده وسه زمانی ئه به  کاری تر  که سەتان دژی سوپای عێراق و  له

ئایا  ، که ی پرسیاره وه ڕاندن و شاردنه بێ جه بوون؟ به نه ش تکارانه خیانه  و بگره کاری تێرۆریستیی
ر نامیق و قادر  وهه جهر و  عفه شێخ جهم و  و مام رۆسته ریشه  ک مامه ریی وه سکه یان کادیری عه ده

کانی تر و  ریی حیزبه سکه وه، کادیری عه روو خۆیانه کانی سه رکرده یانی تر و سه قادر و  ده
یان  و کاری تێرۆریستانه  وه رهی تێرۆ خانه  چوونه ده کانیان نه چاالکییه  ندێ له هه  کانیان، رکرده سه
وسا بگرین و   لۆژیکی ئه  له  خنه لۆژیکی ئێستا، ره  دا به 0229  ناڵێین له. دا ده نجام نه ئه
ئایا . خۆمان بگرین له  خنه اڵم با بوێرین و ره به!  بڵیین کاری تێرۆریستیی کردووه  ڕیشه مامه به
)   یان کاری شۆڕشگێڕییه  کرداری تێرۆریستییه هرچ کی گشتیی په یه شێوه کداریی به باتی چه خه
 (.وه یشیه که رایی و ئیسالمیی و نیشتمانییه پگه چه  مکه چه به

 

ال  مه" بیست ده  وه نگرانی پارتییه الیه  یرمان له ربڕینێکی زۆر سه ، ده وه ه 0995تاڵی  دوای ئاشبه له
تاڵێکی  ڕای ئاشبه ره سه  ردی ناساند؟ دیارهکو  وه چییه ئاخر به". دنیا ناساند  فا کوردی به مسته

  بوو که  وره کداریی گه کی چه یه وه تییکردنی بزوتنه رکردایه سه  ستیان له به رشکێن، مه مه که
کی نیشتمانیی بوو یان نا،  یه وه ی بزوتنه وه ر له ده به.  وه بووه وسای عێراق ده کانی ئه نگاری رژێمه ره به

،   وه ته بردایه کداریی نه ڕی چه ستی بۆ شه ده  وه تاڵه دوای ئاشبه ر کورد له گه ین، ئه کهب   و پرسیاره با ئه
 ڵێن؟ کان چیمان پێ ده ین، هاوکێشه راورد بکه کانی به کان و قازانجه ئێستادا زیانه  له

 :بن ده  یه مشێوه کان به کورتیی ئارگیومێنته به

مان میتۆدی سیاسیی و  هه ش به نووکه بوون و یان تا ههکداریی  باتی چه نگریی خه ی الیه وانه ئه
 . یه یان هه م خااڵنه م ئه ، الی که وه نه که فیکریی بیر ده

اڵمی  ئاسن و زیندان وه ئاگر و به باتی لێ داخستبووین  و به موو رێگاکانی خه عس هه رژێمی به
ژاد  ڕووی نه کوردستانی عێراقدا له ورد لهلی ک یویست گه کی سیستماتیک ده یه شێوه رژێم به.  وه داینه ده

  وه کانه سته شه ئاشکرا له رکوک به که عریبی له تی ته ش سیاسه سته به م مه بۆئه.   وه بسڕێته  وه و ئێسنیکه
  پاند و بۆی بکرایه ب و تێکستی کوردییدا سه ده ر ئه سه ی به وره ڕێکی کولتووریی گه شه. ست پێکرد ده

تاد .............رست و دیکتاتۆر په وه ته و نه" فتار فاشیست ره" رژێمێکی. کرد ده  غه ده زمانی کوردیی قه
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ت  تایبه به یتی وڵه کراوی نێوده غه ده کی قه مینجار چه که بۆیه  مینه ر رووی زه رژێمی سه  تاکه. بوو
 . کارهێنا ی خۆی به که له کی کیمیاویی دژی گه چه

 

ریی  روه نیشتمانپه  کداریی به باتی چه خه  ن که که ست پێده ده  وه خااڵنهو  ر له کان هه ئارگیومێنته
باتی  موو رێگاکانی تری خه رژێم هه  بوو که  وه خۆکۆکردنه  ڵک له فریودان و  خه  وه ئه.  چوێنێ ده
اندا، ک تییه مایه کان و مافی که ییه وه ته نه  مه ئاست که رژێمێکی شۆڤینیست بوو له  ستبوو، راسته به
  باته و خه هۆی بیانووی ئه ر به بێ باسبکرێ، هه ده  که  یه هه گرینگک خاڵی زۆر  اڵم یه به
ر  نا، هه کوردستاندا دانه ی لهگرینگک بونیادی ئابووریی  و یه  ک کارگه رژێم یه  بوو، که  وه کدارییه چه
و  وه فشۆڵیی مایه وردستان بهژێرخانی ئابووریی ک  بوو که  وه رگه نگی پێشمه ی تفه هۆی لووله به
تی  سیاسه  راسته. دا ژیانی خۆی ده ی به وتووی فیۆدالیزمدا درێژه کی الدێیی و دواکه یه ڵگه کۆمه له

و   ژارییدا راگرتووه هه  ی له که ڵکه ، خه داگیری کردووه  ی که و ناوچانه ئه  میشه کردن هه کۆڵۆنیالیزه
بوختانێکی ناسیونالیستیی و   مه ڕاستیی ئه اڵم به به.  وه ی ببوژێته که ژێرخانی ئابوورییه  یویستوه نه

کردبێ،   کوردستاندا  پیاده می لهتی کۆڵۆنیالیز مان سیاسه هه  عس، که بۆ حیزبی به  مارکسیستییه
،  بووایه رێمی کوردستانی عێراق نه بۆ هه  که ستگرتنی هێزی واڵتانی ناوچه و ده رانه ر کاری تێکده گه ئه
 .کرد ده کوردستانی وێران نه  ییه و دڕنده دام به رگیز سه هه

ی کوردستان بەگشتیی و هەرێمی کوردستان لە بواری یدواکەوتوو بۆ فاکتەرێکی سەرەکیی 
کوردەکانی . ، خەباتی چەکداریی و لوولەی چەک بووەبەتایبەتیی کولتووریی و کۆمەاڵیەتییدا

) هەرێمی کوردستانی عێراقن کوردستانەکان و  وتووەی دایاسپۆراش کە زادەی ئەو کولتوورە دواکە
، لەچاو هەموو رەوەندەکانی تردا ، لەچاو هەموو ئەو نەتەوە جیاوازانەی کۆچیان (بەکەرکوکیشەوە

کوردەکانی کوردستانی . رێکۆردیان لە ژنکوشتن و خوشک کوشتندا شکاندووەبۆ رۆژئاوا کردووە، 
ئەمەش راستەوخۆ . ر دەکەوێ لەچاو کوری پارچەکانی ترداعێراقیش زۆرترین ئەم قەسابییەیان بە

پێوەندیی بە عەنتەریات و عەقڵیەتی خەباتی چەکداریی و ناسیۆنالیزمی عەشایەریی کورد و  
ئەمانە هۆکاری ئەوەن ئێمە زادەی کولتوورێکی . کوشتوبڕو تێرۆریزمی مێنتاڵی تاکی کوردەوە هەیە

تووییەش خۆمان بەدەستی خۆمان سەپاندوومانە بەسەر دواکەوتووین، بەشێكی زۆری ئەم دواکەو
کۆمەڵگەدا، وێڕای ئەوەی داگیرکارانیش ئەم دواکەوتوویییە کولتووریی و کۆمەاڵیەتییەیان زیاتر برەو 

 .پێداوە

کداریی  ی چه وه ند ساڵێک تا بزوتنه بۆ چه  وه تاڵه دوای ئاشبه رجی کوردستان له لومه کان و هه ئاماره
کانی  لی کوردستان و ناوچه گه  ق به رهه عس، ده دام و رژێمی به ، سه وه کرده ی نه شه گهتی  کوردایه

دام و  سه  وه وانه پێچه به(. Anderson and Stansfield 2005)بوون نه  و دیکتاتۆره کوردستان ئه
تاندا کوردس ی ئابووریی له یانویست پرۆژه پێدانی مانیفێستۆی خۆیان، ده ره عس بۆ په حیزبی به
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ریکی راکێشانی  خه  ترین نموونه ساده.  و باری فەرهەنگیی کۆمەڵگەش بەرەوپێش بەرن وه نه بکه
بۆ ناسیۆنالیستێکی . الدێکاندا  له  ی قوتابخانه وه کان و کردنه سته نزیک ده  با بوو بۆ گونده کاره

اڵم دیفاکتۆکان  به. م که عس ده به داکۆکیی له  تبارم بکات که تۆمه  وه ر به کسه یه  نگه بێئاگای کورد، ره
زموونی  پاش ئه. ڵێن کانمان پێ ده موو راستییه کداریی هه باتی چه ی خه یه ندین ده کانی چه و رووداوه

کان و میلیشیاکانیان،  کوردییه  هێزه  وه کرده عس، به به دێمۆکراسیی و ئازادبوونی کوردستان له
ئابووریی و ژێرخانی کوردستان   عس زیاتر زیانیان به بی بهدام و حیز سه  له  که  لماندوویانه سه
  اڵتداری کورد و پیاوه سه ی ده ماڵه ی دوو بنه موو دزیی و تااڵن و برۆیه و هه ئه.  یاندووه گه

وتی  ستکه ئاستی ده  له. یان کرد نده وه ر ئه عسیش هه دام و به ڕاستیی سه ن، به یکه کانیان ده حیزبییه
ی  یه ییه ماڵه بنه  اڵته سه و ده لی کور له بۆ گه  بووایه کێتیی و پارتیی بوونیان نه ر یه گه سیاسییشدا ئه

 .باشتر بوو   یه هه

ین،  گه وسا تێده ین، ئه باس بکه  وه ندێ نموونه هه کداریی به ڕی چه کانی شه تیڤییه نێگه  نه ر الیه گه ئه
.  لی کورددا هێناوه ر گه سه به و کولتووریی یند ماڵوێرانیی سیاسی کداریی چه باتی چه خه  که

کاری   دایه ستیان نه کردو ده وتۆیان نه کی ئه کانی عێراق السارییه سیحییه کانی عێراق و مه تورکمانه
.  خت و خۆپسێن کداریی سه باتێکی چه خه  ستی دایه لی کوردیش ده کداریی و تێرۆریستیی، گه چه
یی کورد  وه ته سێکی نه ر که گه ؟ ئه دا جیاوازییان چییه نووکه هه د ، لهوان و کور کانی ئه وته ستکه ده

دام  کرو سه ن به سه د حه حمه گوترێ ئه اڵمدا پێی ده وه کانی، له وته ستکه رێم و ده تی هه ی حکومه بڵێ ئه
وا  کوردیان ره به  یه هه  نووکه ی هه نده وه ی رابردوو ئه ده فتاکانی سه ر حه عس، هه حوسێن و حیزبی به

نفال و کیمیاباران و  قوربانیی ئه زار یان هه وێرانکردنی کوردستان و ده بینی و پێویستی به ده
 . کرد ده نه  کانیانی  رده به رگه و نه دان و کوشتوکوشتاری پێشمه سێداره

 

ک  کان وه رییه ، کامیان قازانجیان کرد؟ ئازه اڵت کانی ئێران و کوردی کوردستانی رۆژهه رییه ئازه
  ته چوونه نه  وه باری کولتووریشه و له کانی ئێراندا گرتووه ماری بازاڕه ر شاده سه ستیان به ده  که جووله
وتوویی  راوردی دواکه ی کردو به وره کی سیاسیی گه لی کوردی کوردستانی ئێرانیش خۆکوژییه ، گه دواوه

.   یه ین، ئاسمان و رێسمان جیاوازییان هه ن بکهکانیا ریی و کورد و ناوچه لی ئازه وتوویی گه و پێشکه
رچییش  گه ین، ئه ی کوردستان بکه ییه ماڵه بنه  و دوو حیزبه کانی ئه کیره موفه   ئێستا با پرسیارێک له

کداریی  باتی چه خه  وه تاڵه دوای ئاشبه ر له گه ، ئایا ئه ی نییه که مانا ئینتێلێکچواڵییه کیریان به موفه
ی میلیشیا  خانه ترین جبه وره ک گه ی کوردستان وه کییه ره سه  و دوو حیزبه و ئه  وایهبو کورد نه

گرت؟  ڵکدا ده رانی خه ر ژیان و بازاڕ و  گوزه سه ستیان به ده  مه حکه خت و مه سه  وشێوه دروستکردن، به
  بوو، نه ده یان سیاسییه  و قورساییه ئه ، نه مێریکادا بهاتنایه کانی ئه ڵ مارینزه گه ر له ر هه گه ئه
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کوردستان و  به یڵکی کوردستاندا بگرن و بازرگانی تی خه رامه ر ده سه ست به درا ده هد  ش رێگه نده وه ئه
 .ن بکه  وه تی نیشتمانییه رامه خاک و مرۆڤی کورد و ده به

ر  کیی بۆ سه ره سهی  شه ڕه هه  تر پێیوایهیسەتانبۆچوونی ک راو وه  وتارهم  ئه  یه وه ده م دیده له 
اڵتی سیاسیی  سه ڵیی و سیستمی ده نده گه. وه بێت ره ده  ک له نه  ناوخۆدایه رێمی کوردستان له هه
بارێکی نۆرماڵدا  و به ی کوردستانی تێکشکاندووه ڵگه کانی کۆمه ئاسایییه  کوردستاندا جومگه له

ردوو  و هه که ردوو حیزبه ن، بۆ هه هک ده  و مووچه و پاره ڕی بودجه شه  ندین ساڵه چه. رێ ناگوزه
ڵکی  ی خه ی رۆژانهم غه  ندیی به پێوه  وه دوورو نزیکه  و له یه که وای ناو دووحیزبه رمانڕه ی فه ماڵه بنه

  مجۆره ن، به یکه ده  به ره ناوی کوردو عه ی ئێستاش به یاڵییه خه  ڕه و شه ئه.  نییه  وه ئاسایی کوردستانه
ن  یکه ی ده یه سه له موو درۆو ده م هه ئه.  اڵتی خۆیانه سه ت و ده روه ڕی سه ن و شه که هی خۆش د که ئاگره

ر  گه تاد، مه...............رکوک و  ی که وه ڕانه ناوی گه رکوک، به ر که سه له  به ره ڕی کورد و عه ناوی شه به
   گینا لێدوان و فڕوفیشاڵه ئه. ن هکانی خۆیانی پێ قایل بک رۆبۆته  ندێ پانکوردیستی جاهیل و پیاوه هه

ی  ره گ و به کانی ساڵح موتڵه ی لێدوانه ندازه ئه رکوک، به ر که سه تی  کورد له رکردایه کانی سه ئاگرینه
ندیی  وه رژه ی به نده وه ئه  و دوو حیزبه ئه.  یه تاد زیانیان بۆ کورد هه...........تورکمانیی 

 . کاندا ناچن نیشتمانییه  می نیشتمانیی و پرسه الی غه رگیز به ، هه هگرینگکانیان بۆ  ماڵه بنه

رکاری کۆماری ئیسالمیی ئێراندا  سه  ڵ هاتنه گه کان له شتاکانی عێراقدا، شیعه تای هه ره سه له
م  که  زانیتیان قازانجیان نییه  قوتۆق و کاری توندوتیژیی کرد، که ته ستیان به رچاو ده کی به یه شێوه به
. دا کاری پارتییزانیی ده  یان به درێژه  بێت که کانی ئێران نه پرۆکسییه  له  ، جگه وه ر لێی کشانهزۆ تا
یی و  وه ته نه  وته ستکه ده  ین به راورد بکه به  کانی شیعه فییه بیی و تایه زهه مه  وته ستکه ی ده ئه

  شیعه  که  وه اڵم نادرێته وه  وه به  مه بێ؟ ئه ال دروست ده  کانی کورد، چ پرسیارێکمان له نیشتمانییه
ی  رکرده سه یانجار له بگری ده  ر ئاخوندێکی شیعه هه  که  وه درێته اڵم ده وه  وه ڵکو به ، به یه ئێرانیان هه

. تاد...........کانی خۆیان دڵسۆزتر بوون و  میلیشیاکانی کورد وردبینتر، نیشتمانییتر، بۆ پرسه
رکێکی  ی ئه وه کردن و شییکردنه ، شرۆڤه وه ن کورده الیه ک له چه  ستدانه ده  به  م باسانه ی ئه وه ستنه به
 .  ودای پێویسته ی دوورمه اڵم لۆژیکێکی ورد و ژیرانه ، به  خته سه

 

دوای  ر کورد له گه ئه.  وه  ینه که دا کورت ده مه له  م نووسینه کیی ئه ره اڵمی سه کیی و وه ره پرسیاری سه
ی  واره خوێنده  ڵکه نج و خه موو گه و هه و ئه وه ته کردایه کداریی نه باتی چه خه ستی به ده  وه هتاڵ ئاشبه

ڕی عێراق ئێرانیشدا،  ڵ شه گه و له رانی بکردنایه نده ی هه وانه ڕه و  دایه کوشت نه وسای به ئه
ڵگرتن،  کهه بری چه له  وه سییهتر مه  وته که ی ژیانیان ده سیاسییانه  ڵکه و خه ڵهاتوو، ئه ربازانی هه سه

چاو   موو دنیادا له هه  ، ئایا لۆبیی کورد له ریکی خوێندن و کاسبی بوونایه ران، خه نده هه  ته بچوونایه
ل و  زه وه ڵکی ته خه  نووکه ی لۆبیی کوردی هه زۆربه  بوو ؟ که ند قورسایی زیاتری ده ئێستادا چه
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  کوردستان، ملی به له  وه سوکارییه زعی خراپی خێزان و که ی وههۆ تدا، به باشترین حاڵه له. بێکارن
  که اڵم ئارگیومێنته دروست بێ ، به  رج نییه مه  یه م شیمانه ئه.  رزانترین و خراپترین کار داوه هه
گرتن  قاندن و نیشانه نگ ته ریکی تفه ی خه نده وه ی کورد ئه کات، ئێمه ست پێده ده  وه و خاڵه ر ئه سه له

ی  نده وه ، ئه وه کرده ورده ینێ چه کانمان بۆ سبه نگه وتین و تفه خه وتدا ده شکه ئه ی له نده وه بووین، ئه
،  وه کرده ده و ناحەزێکی شەخسیی خۆمان عس کی به گوێیه له ڵقه کوشتتنی جاشێک و ئه  بیرمان له
،  کی ترمان بکردایه کاسبیه  وه ئه بری له  وه کرده کانمان ده یاره ر و نه نگه تێرۆری هاوسه بیرمان له

  وسای کوردستانی عێراقدا درێژه کانی ئه ی سنووره وه ره ده باتی سیاسیی و کولتوورییمان له خه
 ! بوو ، باشتر نه پێبدایه

وسا و ئێستای  ی زۆری ئه کان، پاره داره رمایه تکردنی سه خاله و ده پاره  لۆبیی کوردیی به  راسته
،  تاراوگه  ته هاتوونە  وه ه 0990ڕینی  دوای راپه ی له ڵکه و خه ی ئه بێ،  زۆربه ده کان دروست حیزبه

کی  کۆمیونیتییه  که، وارییه کورده  ربڕینه ده  به  . وێڵ بوونه( better life)شوێن ژیانێکی باشتردا به
کی  یه شێوه ر به گه هاڵم ئ به.  وتوونه سوکاریان که ر فریای ژیانی خۆیان و که و هه بووه برسییمان هه

ی  ڕیوه ی په وه بری ئه کادیمیی و رۆشنبیر له تواناو ئه ڵکانێکی به ، خه وه تاڵه دوای ئاشبه سیستماتیک له
  ته ستن، بچوونایه خۆیان ببه کاندا له وته شکه ئه نگ له کانی کوردستان بن و تاقم و تفه ژو کێوه که

،  بووایه ر هیچ نه ، خۆ هه یکی خوێندن و بزنیس بوونایهر مێریکاو تاد ، خه و ئهئەورووپاواڵتانی 
زاران  هه  نووکه ، هه و بیانخوێندایه  ش کاریان بکردایه زۆره  ڵکه و خه دی ئه سه له  ده  نووکه هه
ست  بۆ  ده  بوو، که ن مۆراڵمان ده ندی خاوه مه وڵه سانی ده کادیمیست و سکۆالرو رۆشنبیر و که ئه

 .ن ی سیاسیی کورد ببه ری کێشه سه کانی چاره وێرهی گرێ ک وه کردنه

 

وسای  نجی ئه ی گه رکرده ندێ سه ماحی سیاسیی هه ر ته گه رچاوی خۆمان، ئه به  ر بیهێنینه گه ئه
ریی  سکه ڵێ کادیری سیاسیی و عه و کۆمه( ران نجده ی ره ڵه دواتر کۆمه)  ی مارکسیی لینینیی  ڵه کۆمه

ماحی  ر ته گه ، ئه بووایه تاد نه...........خالید.ریی و د سکه لی عه شنی عه چه هبارزانیی ل له  سه له به
ڕی  شه ستیان به و ده  بووایه بارزانیی نه  بانیی له خسیی و فۆبیای تاڵه ی شه خسیی و تۆڵه شه
زیان کجاریی وا یه کانیان، به کانی و نزیکه فا و کوڕه المسته ، ماڵی مه وه ته کردایه کداریی نه چه
وه  داخه اڵم به به(.  کرد قاڵنییشیان ده کارێکی زۆر عه   وه دڵنیاییه به) نگ هێنابوو تفه  شۆڕش و له له
بۆ   وه ڕووی سایکۆلۆژییه ی له نده وه ئه" شۆڕشی گواڵن" و " شۆڕشی نوێ" ردوو تێرمۆنۆڵۆجی  هه

و  الییزمی ئه اللیزم و مه ی جهن باڵ الیه له  ن زانینی شۆڕشی کورد بووه خاوه رخستن و خۆبه خۆده
کان  ساته ری  پێشهاتی کاره گه و ئه  بووه ودای نیشتمانیی نه مه  نده وه ، ئه وه مه رده سه
و دۆکترینی  ڵه وسای کۆمه کانی ئه رکرده ر بوغزو فۆبیای سه گه کی تر ئه واتایه به.  وه ته خوێندراونه نه
ر  گه ی بارزانیی ئه ماڵه ریشدا بنه رامبه به ، له وایهبو الییزم نه دۆکترینی مه  اللیزم، له جه
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بێ ناهێڵم  بۆخۆم نه" کانی   رکرده ی سه وه کردار، لۆژیک و بیرکردنه رچه ک په یان وه  سپێردرانایه ڕانه
رداری شۆڕشی  ستبه کجاریی ده یه ، به وه ی سیاسییانه رنامه به  ته خستایه یان نه" س ببێ بۆ که

 . وونب کداریی ده چه

 

کداریی کورد  ر شۆڕشی چه گه ین، ئایا ئه خۆمان بکه له  وه و بوێرین پرسیاری ئه وه ینه با مێشکمان بکه
نفال  کران، ئایا ئه زار گوندی کوردنشین وێران ده هه 4222گیران؟  رسنوور داده الدێکانی سه  بووایه، نه
کرا؟ ئایا  ده  شۆڤینییه  سیستماتیکییه  و شێوازه و به رتاپاگیره سه  هکەمپەیینو  و به یه وره گه  باره و قه به
شکرییان بۆ  ی رابردووی، پێش له ده شتاکانی سه کانی هه ستڕۆیشتووه ده  رکرده کێتیی و سه ر یه گه ئه

تی  ،  حکومه وه ناو قوواڵیی خاکی کوردستانی عێراقه  ته هێنایه و پاسداری ئێرانییان نه کردایه ئێران نه
یان  ر و ده سکه و عه راغ و گۆپته و بالیسان و قه بجه ڵه هه  کی کیمیاویی له س، چه وه ر بۆ هه هه ،عس به

  وه رانه قۆڵی حاجی ئۆمه کی لۆجیستیکیی له ر پارتیی، چاوساغیی و کۆمه گه دا؟ ئایا ئه شوێنی تر ده
کرد؟  اڵچۆ ده توخۆڕایی قهخ  ی له زار بارزانییه شت هه و هه عس ئه تی به ، حکومه کردایه بۆ ئێران نه

،  یه کی زۆر هه تۆلێرانسێکی زۆر و مێشکفراوانییه  پێویستیان به  ئایای تر که سەتانیان و  و ده مانه ئه
ین و  بکه  بوێرین رابردوو شرۆڤه  پێویسته. خۆمان بگرین له  خنه ره  نێ، پێویسته یه گه شوێنێکمان ده به
کداریی  ی چه وه زاران نهێنیی ترسناکی بزوتنه و هه سەتانی  تاوێرانه و ئه.   وه ینه ڵبده کان هه رده به

رد  وبه ژێردا سنگه کانی له ربازییه سیاسیی و سه  رکرده کانی سه جێنتڵمانیی و میلیشیاییه  کورد و کاره
 .  وه ڵبدرێنه هه  کانی داهاتوو وه و نه  نووکه نراون، پێویسته بۆ هه

 

ی  درا، گاڵته نیشان ده  وه فزیۆنه له ته کردو له ڕژێم ده ر به ڵێ کوردی سه ۆمهی بۆ ک دام حوسێن، قسه سه
  نه ده ست ده رناچن، ده ب ده کته مه بن، له ده  ت توڕه وڵه ده  کاکات له" یگوت کرد و ده ده  رگه پێشمه  به

دام  ، سه دایه ێرهل  که پرسیاره" . ڕوخێنین ت ده ڵێن حکومه زان و ده می ره چن بۆ چه وێک و ده بڕنه
کیی و دیکتاتۆر، بکوژو ببڕی  ک داشۆرابوو، پیاوێکی الدێیی و خێڵه یه عریفه موو مه هه پیاوێک بوو له

باتی میلیشیایی  خه  ت به باره یدا سه و دیده اڵم له النی عێراق و سیمبۆڵی وێرانکردنی عێراق، به گه
لۆژیکی سیاسیی وشک و   س به به  م پرسیاره ئه. بوو ی هه(  رجل الدوله -وت وڵه پیاوی ده )کورد، دیدی 

اڵم  وه! کان شۆڕشگێڕه  رگه تافی پێشمه جرتوفرتی ناسیۆنالیستیی و قاتی که به.  وه اڵم نادرێته برینگ وه
.  وه ربگرێته اڵم وه نسرۆپۆڵۆجیی وه دیدی سۆسیۆکولتووریی و ئه  به  پێویسته  م پرسیاره ئه   . وه نادرێته
 .  وه کداریی و میلیشیایی کورد ورد بێته ی چه وه ندی بزوتنه هه ی ره که کولتوورییه  باکگراونده هدیدێک ل

 .بوو ی هه مانه رهه م به کوردستانی عێراقدا ئه لی کورد له کداریی گه باتی چه خه

 کرابوو  رتاپای کوردستان میلیتاریزه سه .0
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 .تاد........کتریی دا اویی، ملشکاندنی یهکرێگیر کولتووریی خۆفرۆشیی، جاشیی، به  وی به بره .0
ی  کردنی کێشه لۆکاڵیزه جاشی پرۆکسیی بۆ کۆنترۆڵکردن و به  ک له سوپایه  کوردستان بووه .3

 کورد
و   رگه نێوان میلیشیای پێشمه تکردنی له ریی و خوێنڕشتن و ئه شایه ی عه زار کێشه یان هه ده .4

  .وه عسدا نایه کانی به میلیشیای جاش و پیاوه
ڕی ساردی دوو بلۆکییدا،  ندی کۆتایی شه روبه سه  کداریی کورد، له رکوتی شۆڕشی چه بۆ سه .5

نفال و سوتماککردنی خاکی  کی کیمیاویی و ئه چه نای بۆ  وت و په ستکه دام بیانووی ده سه
 .کوردستان برد

رپێی خۆی  سه   ش به نووکه وت تا هه رتی کشتوکاڵ زیانێکی لێکه ما، که کوردستاندا نه گوند له .1
 .وه ته وتووه که نه

ڵکران و زیانی زۆر کولتووریی  تی شارو الدێ تێکه پرۆسێسێکی نانۆرماڵدا، شارستانییه  له .9
 . جێهێشتووه ی به وره گه

هیچ  ،  وه ڕاست و باشووری عێراقه ی ناوه وانه پێچه وه، به کدارییه باتی چه بیانووی خه به .2
  داره رمایه ت سه نانه ته. ،  وه گرته کوردستانی نه  وره ازیی گهس کی ئابووریی و پیشه یه پرۆژه
 . ڕۆیشتن کانی تری عێراق ده گوزاریی بۆ شوێنه رمایه بۆ سه کانیش  کورده

کی  کی زۆر و بێئومێدییه زیلکرابوو، بێکارییه زۆر ره  وه ڕووی ئابوورییه ڵکی کوردستان له خه .9
 .شاندبوو موو تاکێکی کوردی داوه ناوی هه زۆر هه

 

 :  وه ه 0990ڕینی  دوای راپه  کداریی له باتی چه میراتی سیاسیی و کولتووریی خه

  

پێش . ون که رده کداریی باشتر ده باتی چه کانی خه تیڤه نێگه  وته رکه ، ده دواوه به 0990ڕینی  راپه له    
عسیی و  لیۆن جاش و بهنیو می   ک کوردستان که به جاشی وه  کی نیمچه ڵگایه موو شتێ کۆمه هه

میلیشیایی بۆ پارتیی ( cannon fodder) نیی  مه خۆرو سووته مشه  کران، بوونه ژمارد ده رات ئه موخابه
مزانیی تاکی  که عسیزم و جاشیزم و خۆبه واوی ستراکتۆری کولتووریی و خۆخۆریی به ته. کێتیی و یه

شاخ  کی زۆر له یه ماوه  زبی میلیشیایی کهر خوانی دوو حی سه  ی پاککراو چوونه ک هێلکه کورد وه
،  وه وتنه کدی که ی یه وێزه  دوو ساڵ و  نیوی برد به نیا تهکان و  ناو شاره  وه کتریان گالندبوو، هاتنه یه
ڕ بۆ دوو  و شه  رگه پێشمه  ک میلیشیای جاش و پیاوخراپ ناویان لێنراوه سوپایه  مجاره اڵم ئه به

باتی  و خه می ئه رهه به. ن که ربازیی ده راڵی سیاسیی و سه نه دوو ژه و دوو حیزب و  ماڵه بنه
نیی و  ده مه  راڵه نه تورکیاو سوپای پاسدارانی ئێران و ژه Junta نتاکانی جه  کدارییه بوو که چه
ناو کولتوور و  کی قایمیان له ش جێپێیه م ساته عێراق تا ئهسوپای رووخاوی کانی  رییه سکه عه
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ردی  به یان نه توانن ده ئاسانیی ده و زۆر به  یه تیی کوردستانی عێراقدا هه اڵیه کۆمهستراکتۆری 
کوردستانی ئێران و " تی دوو له" کانی حیزبی دێمۆکراتی  ی ئاب ، لێدانی بنکه 30ک   ی وه مانانه قاره

اتیی  ر ربازیی و موخابه ی سه و دانانی بنکه  قاڵوه کانی تورکیا تا نزیک شه هێنانی تانکه
 .وه بخوڵقێننه

 

  وه تاڵه دوای ئاشبه مان له رگه ر میلیشیای پێشمه گه ، ئه وه ینه بکه  که زا گرانه خت و ره سه  با پرسیاره
   وه عسه ی دوای رووخاندنی به ند ساڵه م چه رکوک له ی که رکردنی کێشه سه ، ئایا چاره بووایه نه
کی دێمۆکراسیی  یه مه ر گه هه کورد له  عریب ناکرا که ته  نده وه م ئه بوو؟ خۆ الی که خت ده سه  نده وه ئه

ی   یه وشێوه کانی به جیۆگرافییه  ی و ناوچه که ستکاریی دێمۆگرافیای دانیشتوانه م ده الی که. بترسێ
  وه ویجه حه  مینجار له که بۆیه  وه تی عێراقه زراندنی حکومه دامه ر له هه  راسته. کرا ده عس کردی نه به
تی  می حکومه رده سه و دواتریش له  ستی پێکردووه ده  وه تییه می پادشایه رده سه  عرییب له ته

رێکی  هانده  کداریی کورد بووه باتی چه اڵم خه به.  بووه ی هه کاندا درێژه کۆمارییه  سوپاساالره
  باره و قه عریب به کانی عێراق بۆ خێراکردنی پرۆسێسی ته که دوای یه ک له یه  ته کیی حکومه ره سه

 . ترسناکه

می  رهه ڵیی، به نده ی گه جوانانه  وته ستکه موو ده و هه رێم و  ئه تی هه بزانین، حکومه  ش پێویسته وه ئه 
ی  قانه حمه کی سیاسیی و ئه یه ڵه ڵکو باجی هه ، به نییه  رگه کداریی و میلیشیای پێشمه باتی چه خه
  وه زیادیشه ی به وتانه ستکه و ده رکار الدرا، کوردیش ئه سه رژێم له  دواتریش که.  دام حوسێن بوو سه
یان  که رجه لومه تی هه رکردایه ند هێزێکی نیشتمانیی و نامیلیشیایی  سه ر چه گه وت، ئه که ست ده ده

ڵک  خه  وت به ستکه ده  به  مان، که رێم و پارله تی هه ، حکومه وه بکرێته  وه خت له جه  پێویسته.  بکردایه
دام  ریی سه سکه تێکی سیاسیی و عه ماقه می حه رهه ، به وه کێتیی و پارتییه ن یه الیه له  وه فرۆشرێنه ده

ر  گه ن ئه سڵه ئه.  میلیشیاییه  و دوو هێزه یی و شۆڕشگێریی ئه یی و کارامه شاوه ک لێوه حوسێن بوو، نه
ڕێ بن تا رووخاندنی  چاوه  بووایه ده  دوو حیزبهو  ،  ئه ڕیتنایه په ست رانه کده ڵکی کوردستان یه خه
 . وه ته بهێنرانایه  مێریکاوه ن ئه الیه  0223عس له  به

 

موو دنیا  کاتێکدا هه له.  وه ینه ستتر بکه خه  م پرسیاره ئه  دا که که کوردستانی تورکیا و بوونی په   با له
زاران  و هه سەتان. کێشرێ راده  که که اوان بۆ پهی ت نجه ر په کسه کات، یه تورکیادا ده  باسی تێرۆر له

،  کداریی نووسراوه باتی چه ر ناسیۆنالیزم و خه سه له  کادیمیی  ی سیاسیی و زانستیی و ئه وه توێژینه
کادیمست و  و ئه ئه نیا ته. چوێنرێ توندڕۆیی و تێرۆریزم ده  ک و کوشتوکوشتار به ستبردن بۆ چه ده

تیی  کوردایه  له  ن، که که ده  که که کداریی په باتی چه وایی خه ره  داکۆکیی له  ی کوردانه  رۆشنبیره
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  نجامه ئه  و ethno-nationalismتیڤیزمی ناسیۆنالیزمی ئێسنیکیی   نێگه  زیاتر شتێکی تر له
موو دنیا دووڕوو و  ماس ، هه ی حه له سه ک مه ئایا وه. کداریی نابینن باتی چه کانی  خه ماڵوێرانه

مان  هه به ؟ن که ب راست ده ره ندێ ناسیۆنالیست و ئیسالمیی عه هه نیا ته،   کار و فێڵبازه ساخته
ی  وانه ئه)  کادیمستی چوار پارچه ندێ ئه هه نیا تهکات،  ڵ کورددا ده گه موو دنیا درۆ له ش  هه شێوه

 .ن که راست ده   که که په  ر به ورۆشنبیرانی سه( ن  که ی کوردستان ده باسی چوارپارچه

پاراست و   وه هنتواند  بوو کوردی له  که که په  وه ڵێن، ئه کانیان ده نگره و الیه  که که ئێستا په
رێمی کوردستانی  زموونی هه ئه  رگریی له به  یه که که په  وه ئه. وتان رزگارکرد فه ئایدێنتیتیی کوردی له

اذا " یانگوت  کانیش ده عسییه به.  ر راسته هه  وه شه هوان پێچه  و به که که کورد یانی په! کات عێراق ده
ست  به مه. دنیا ناساند  ڵێن بارزانیی کوردی به کانیش ده ها پارتییه روه هه" . قال صدام ، قال العراق

.   سته به مه  و حیزبه ڵکو لۆژیکی شموولیی ئه ، به که که په  له   لێدانی خراپ نییه  نوقاڵنه  یه م نموونه له
و  جێندای ئه ست ئه به اڵم مه ک فیکرو ستراکتۆر، به ، وه نییه   که که عس و په راوردی به ست به به مه

 . ن ده کاندا بڕیار ده پرسه هایی له ڕه به  که  یه ئایدیۆلۆژییه  دۆگماتیزمه

  ئێوه. ین کهب  ش که که ن ویژدان و مۆراڵی سیاسیی په موو تاکێکی کورد و خاوه هه  له  و پرسیاره با ئه
بۆ بوونی   پاکانه  یه وه شیان بۆ ئه مه ، ئه موو کوردێکه و موڵکی هه  که مووی یه ڵێن کوردستان هه ده

تیی و سیاسیی  وڵه نێوده  رده پێی ستانده به  م لۆژیکه اڵم ئه به،  وه نه ندیلدا بکه قه خۆتان له میلیتانتی
د  ئامه.  کی سیاسیی زیاتر شتێکی تر نییه یه فسانه و ئهشیعریی  کی یه چامه له  کان جگه و جیۆگرافییه

رێمی کوردستانی عێراق ناتوانێ هیچ  ئێران، کوردی هه له  شێکه تورکیاو ساباڵغیش به له  شێکه به
  ت له خاله ده  ش بۆی نییه که که ش په مان شێوه هه به. رییان تێدا بکات سکه تێکی سیاسیی و عه خاله ده

کورد واز    باشتره. مکی ریالیستیین چه  مکانه م چه ئه. ک بکات یه هیچ شێوه دا بهکوردستانی عێراق
ئایدیۆلۆژیای   واز له  کانی تری کوردستاندا، پێوێسته پارچه تکردن بهێنێت له خاله ی ده وڕێنه له

  ی که وه ئهک  وه  وه بهێنێته  تکردنانه خاله و ده ی پاساو بۆ ئه وه فیزمی و ئیسالمیی بهێنێ به بۆڵشه
کوێ  ن و له که پێشێل ده  مکانه م چه مێریکا و بریتانیا و روسیا ئه شنی ئه چه هێز له تانی به وڵه ده

و ....................بخازیا فگانستان و ئۆسیتیا و ئه عێراق و ئه. ن که ربازیی ده تی سه خاله وێ ده بیانه
 .ن م ملهوڕییانه قی ئه ی زه ندینی تر نموونه چه

 

نامرۆیی و   فتاره شوێن تاوان و ره ر به و هه وه بهێنینه  وه بیانوو هێنانه واز له  پێویسته
  مه ئه. ڕێین ماندا بگهیشکانی خۆ ڵه دوای هه بین و به نه  وه تانی داگیرکاره وڵه کانی ده داگیرکارییه

کانی  داگیرکاره  نگ واڵته هبروز تیی و هێزی داگیرکاریی و زه وڵه تێرۆری ده  ی چاو له وه ئه  ناکاته
  به  نگیی کرد به ت ئامێری جه وڵه ر ده گه ئه  پێیوایه Klyک کالی  روه هه. کوردستان بنوقێنین
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  مه یان که  و گرووپه وا دڵسۆزیی ئه ، ئه وه وساندنه تی چه شووتێکی تێرۆر و گرووپێکی تایبه ڕه په
 (.Kly 2000 ) کات  ت پێڕۆی ده وڵه ده  پێورێ که ده  یزمهو تێرۆر ریی ئه ری دادوه پێوه  به  یه وه ته نه

 

مافی دانیشتوانی  ؟ ندیلیان داگیرکردووه هق  ، که وه ته کردووه  وه جارێک بیری له نیا تهبۆ   که که ئایا په
و  ئه  وه ته گایی خۆیان خزاندووه ڵه که تدا به باشترین حاڵه له.  یان پێشێلکردووه شاخاوییانه  و ناوچه ئه

خۆی  س له ؟ ئایا که زیان یان قازانجی بۆ کورد  زۆرتره  که که ئایا بوونی په.  وه ختانه سه  ناوچه
ختکردن و ئاڵۆزکردنی  کان بۆ سه تییه وڵه رێمیی و نێوده هه  کییه ره سه  ره فاکته کێ له پرسێ ، یه ده
،  بووایه نه  که که ر په گه ئه!  یه که که رێمی کوردستان، بوونی په ر هه رکوک بۆ سه ی که وه ڕاندنه گه
ردان  ستتێوه ی ده شێوه ی به سیاسییه  چیقڵدانه نگه ختگیریی و ته و سه رگیزیش تورکیا ئه هه
یی  رنامه زانیی و کورتبینیی و بێبه ساردیی و نهم غههۆی  ڕێین به گه وه له. رکوکدا ناکرد که له
،  وه کانی کورده رکرده کانی سه ڕۆکه ئاگراویی و بێناوه  شمههۆی درو ، به وه اڵتی سیاسیی کورده سه ده

داری    یه که که بوونی په اڵم لەماوەی چەند ساڵی رابردوودا، به.  ئاڵۆز بووه  یه وشێوه رکوک به پرسی  که
 ،، تورکیای مۆدێرن وه تی عێراقه وڵه دروستبوونی ده له  راسته.  رکوکدا داوه ی که وه ڕانه ڕوحی گه به

ترسی  ، له یه رکوکی هه ی که وه ڕانه گه ی له و ترسه اڵم ئه به. زانێ موڵکی خۆی ده  تی موسڵ به ویالیه
 . زانێ بۆ تورکیا ده  شه ڕه هه  ش به که که و په  کی سیاسیی کوردییدایه یه واره یدابوونی قه په

کانی  ته رکوکدا سیاسه که  ی لهدڵی خۆ ست تورکیا تا تێر به ده  ته باشترین بیانووی داوه  که که په  
  و گڵۆپه ئه. ربگرێ تی وه وڵه ندێکی نێوده هه ره  رکوک کرد که که وای له  تورکیایه  وه ئه. جێ بکات جێبه

ی کەمپەیین  که که ی په و سااڵنه منین ئه که.  بۆی داگیرساندووه  که که گایی تورکیا، په ڵه ش بۆ که وزه سه
  کردو کوردستانی عێراق و ئێران و سوریای کردبووه یی ده وه ته الیزمێکی نهک ناسیۆن خۆیی وه ربه سه

کی  حوکمی زاتییه به  هاتوونه  نووکه کانی خۆی، هه جێندا ئایدیۆلۆژیی و حیزبییه بازێک بۆ ئه تاته
  وه ری پرسی کورده سه چاره  الن به ئازادکردنی ئۆجه  ش میشه بن و هه دیمۆکراسیی رازی ده

مووی چاوی  کوردستانی تورکیادا هه  لی کورد له گه  لۆژیکه  وه ڕاستیی ئه ئایا به.  وه تنهس به ده
ی  وه ته متوانایی نه ڕی بێئاسۆیی و که وپه یان ئه  فایه وه  وه ئایا ئه ک پیاوی دیل بێت؟ ست یه ده له

 . ێنت یه گه کورد ده

نسیپی  ڕووی پره بێنێ و له  نه کالیه ستی یه ی ئاگربه مه گه واز له  که که ، په هاتووه نه  وه ئایا کاتی ئه
  موو ئینێرژییه و هه کداریی ببێ و ئه باتی چه رداری خه ستبه تایی ده تاهه ، بۆهه وه سیاسیی و مۆراڵییه

ر پرسی  سه و کار له  مێریکاوه و ئهئەورووپاناو کوردستانی تورکیاو   ی بخاته رییه سکه سیاسیی و عه
باتی  می خه رهه ئایا به!   جار باشتر نییه سەتانیی و دیپلۆماسیی بکات؟ سیاس کورد به

زاران گوند یان چۆڵکراون  یان  هه  که  یه وێرانه  و کوردستانه ش ئه که که ی په که کدارییه چه
ش  میشه زار مرۆڤێکی ئیڵیت بووبێتن هه ند هه کداریی  چه باتی چه مۆی خه ر داینه گه جاشکراون؟ ئه به
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هۆی  به.  ت و داغانکراو و ژێرخان فشۆڵه قه کی سه ڵگایه ی کۆمه که مه رهه وا به قوربانیی، ئه  وبنهبو
وتووترین شوێنی تورکیا و داهێزراوترین  ، کوردستانی تورکیا دواکه وه که که کداریی په باتی چه خه

ی تاکی کورد  زیلکردنه موو ره و هه ئایا ئه. کانی تردا چاو کوردستانه له  ی کوردستانیشه ناوچه
بات و  موو رێگاکانی خه ؟ ئایا تورکیاش هه کداریی نییه باتی چه می خه رهه کوردستانی تورکیا به له
  که که په  راسته کاندا؟ شاخه یاخییبوون و دایان بهکورد   کورد داخستبوو، بۆیه  ی له وه نگارییبوونه ره به

کاتێ   یه وه ئه  که اڵم گرفته به.  کوردستانی تورکیا نییه باری ی نالهزع کیی وه ره هۆکاری سه  تاکه
وێ  ته ده  وه ڵه و پاشه ، چۆن به ڵێ تۆ کوردستانت وێرانکردووه تورکیا ده  و دنیا به ئەورووپاکێتی  یه

اڵتی  رۆژهه  که که ڵێ ، تێرۆریزمی په و ده  یه ر بیانووی هه کسه ، تورکیا یهئەورووپاکێتی  ناو یه  بچیته
کان  کوردنشینه  ناهێڵێ ناوچه  یه که که په  وه ڵێ ئه ده.  وێرانکردووه( کوردستانی باکوور) تورکیای 

 .  وه یان تێدا بکرێته و پرۆژه وه دان بکرێنه ئاوه

 

  له . کارهێنان و توندوتیژییه ک به چه   لهزی  حهو   کی گشتیی ، میلیتانته یه شێوه  تێرۆریزم به
.  هو خوێنرێته دا ده گۆرییه م کاته ر له ستێ بێت هه به ر مه کدارییش بۆ هه باتی چه خه می نوێشدا رده سه

.  وت بوونه جێکه    وه نگه بروزه ک و زه پاڵپشتیی چه تانای دنیا به وڵه ی ده دروستبوونی زۆرینه  راسته
ئۆرگانێکی   ت له نانه هتا ئێستاش ت  هاوکات راسته.  یه نووکه ر دنیای مۆدێرن و هه سه له  اڵم قسه به
ش  مه ئه.  تیی بۆ تێرۆریزم نییه وڵه ردی نێوده ستانده فاف به کی شه یه دا پێناسه UNک  ی وه وره گه

ی  زۆربه  تێرۆریزم لهاڵم  بۆ خودی دۆکترینی تێرۆریزم، به  کانه وره گه  جیاوازیی تێڕوانینی هێزه
جێندای ئایدیۆلۆژیی و  بۆئه  گوترێ که ده  دوتیژییانهتون  و کاره کاندا به وه کردن و شیکردنه پێناسه

مێریکا و  کاتێ ئه. کدارییه باتی چه ڕۆکی خه ناوه شێکی زۆر به ش مه ئه. نکرێ جێ ده سیاسیی جێبه
  که که ، پهگات ئوسترالیاش ده  دا و  تا به کانه.......کان و ناتۆ  کگرتووه یه  وه ته و نه ئەورووپاکێتیی  یه
  کداریی ئێوه باتی چه راوێکی تێرۆریستیت بزانن، کاتێ بان کی مۆن و یوئێن پێت بڵێن خهرێکخ  به

و  وه نه وخوار بکه ره ربه کجاریی سه یه کانتان به که ر وازی لێ بێنن و چه گه ئه، توندوتیژیی و تێرۆره
دی پانکوردیست و دی ، له    هی جیهانیی بن باشترکەمپەیینباتی سیاسیی و دیپلۆماسیی و  ریکی خه خه

کانن و  بۆره  پیاوی گورگه  و واڵت و ئۆرگانانه موو ئه هه  وه کانی کورده ناتیکه فه  ناسیۆنالیسته
  راڵه نه و ژه  که که ر په گه کوردیی  ئه کورتیی و به ئایا به!  ن که تی  کورد ده موویان دژایه هه
 ؟  یشیایی بهێنن باشتر نییهباتی میل ک و خه چه  ندیل، واز له کانی قه ربازییه سه

 
  موو رێکخراوه خوارد، هه ردی نه ده به و ن گۆڕیایی ندین ناوی سیاسیی و رێکخراوه چه  که که په

سااڵنی رابردوودا،   ڕاستیی له ئایا به. ڕۆیشت تێرۆریزم ده  ر به کان هه جیاوازه  کان و ناوه جیاوازه
رو  فه نده مه و شه  ) bus)  اسپناو   ڤیل لهڵکی سی کوشتنی منداڵ و ژن و پیر، کوشتنی خه

بێ  بۆ ده ؟تییدا ریسوا کرد وڵه ئاستی نێوده لی کورد کرد یان کوردی له گه  تی به کاندا خزمه تێرمیناڵه
  تۆڕه  و له  که که په بێ ترس له ئازادیی بیکات و به  وێرێ به بێ یان نه هیچ کوردێ نه  م پرسیاره ئه

می  رده رسه ک هه کداریی نه باتی چه ڵێم خه ک کوردێک پێتان ده پێیان بڵێ ، وه وبکات  کانی نهێنییه
 ؟ڵکو تێرۆریزمیشه به،  رچووه سه به
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رکوت و  ر داگیرکاریی و سه رامبه به ک له چه خۆکردن به ری یوئێن داکۆکیی له ندێ چارته پێی هه به
ریکۆردی   وه ئه.  هو ی تێرۆریزمه خانه  نابێت بچێته  م داکۆکییه اڵم ئه به . یه وایی هه دا ره وه وساندنه چه

ک  ، نهئاستی جیهانییدا له  تێرۆریست ناساندووه  ی به و رێکخراوه ئه  که  یه که که کانی په چاالکییه
یری  خالقی سیاسیی سه کی ئه یه له سه ک مه بێ وه تاکی کوردی ئازاد ده. تی تورکیا وڵه ی دهیمۆن هێجه

  که که په کانی وته چه  کاره  بڵێ ناکرێ به ، اتی تورکی وڵه تێرۆریزمی ده  هێنان بهتبۆ شکس کات نه  مه ئه
 . کات تیی ده وڵه و تێرۆریزمی ده  مهێناوه رهه تێرۆریزمی به ،تی تورک وڵه ده  ، چونکهبگوترێ تێرۆریست

 
نگیی رۆشنبیر و  بێده ی ر سفره سه له  وه ته ریی کۆکردووه ماوه پاڵپشتیی جه  که که په ، وه وانه پێچه به

  م مۆراڵه رنێتیش ئه ت میدیای ئازادیی کوردیی، میدیای ئینته نانه ته. خوات ده کانی کورد سکۆالره
 ی جدییک یه خنه ره  یوێراوه ، نه رگرتووه وه نامووسیی و کورده خالقیی ئه  به  نده وه ی ئه سیاسییه

  خنه ی ره وه بۆ ئه  تێرۆریزم که  له  که بۆ خۆی فۆبیایه  م ترسه ان و ئهوێر م نه ر ئه هه .بگرێ   که که په له
شدارییان  میلیشیاکانی کوردستان، به  ی هێزه زۆرینه.  بێ  رباز ده وه ده سڕینه ت له سته جه. گریت نه

. یاوازر بیروڕای جیاواز و دیدی ئایدیۆلۆژیی ج سه له نیا تهتێرۆری هاوڕێکانی خۆیاندا ،   له  کردووه
و  وه ینه ڵبده رابردوومان هه  هاتووه  وه کاتی ئه.  وه ک خۆی بنووسرێته مێژوو وه  هاتووه  وه کاتی ئه

ناوی  به  وه ینه که کوشتنی مرۆڤ نه کجاریی دابنێین و چیتر بیر له یه کانمان به کان و تاقمه نگه تفه
ین  که ش  نه دنیا دابه  هاتووه  وه ئه کاتی.  وه ی خۆنووسینه الن و مافی چاره ئازادیی و مافی گه

نگی کورد  نگاوره دوژمنانی ره ،ک الیه کانی کورد له مان و دڵسۆزه ریال قاره و گه رگه نێوان پێشمه له
 . ی تردا الکه له
 
  

،  وههێنا  وره کوردستانی گه خەونی  ش وازی له که که رۆکی زیندانییکراوی په سه  ختانه ئێستا خۆشبه
  کاتێکدا پێویسته له. بێ ڕ ده یی تێپه خشکه ر به هه  م پرسه ئه  یه وه ئه  رنجه ی سه جێگهی  وه ئه
راشنالیزمی سیاسیی و .  شنه و چه قاڵنیی له نگاوێکی عه الن بکرێ بۆ هه ئۆجه  ستخۆشیی له ده

کانی  هتی تورکیادا کێش وڵه ی ده چواچێوه کوردی کوردستانی تورکیا له  که  یه وه کولتووریی ئه
دی   ش بێته خۆشه  ئومێده و ر ئه گه ئه. ها روه راقدا و ههعێ و کوردستانی عێراقیش له وه کرێته کالییده یه

  نده هه ره  ی بهیند پێوه  تورکیاوه  دروست بێ یان له  وه عێراقه  خۆ له ربه کوردستانی سه  وه ، ئه
الن  و ئۆجه که که کورتیی په  به.  یه هه  وه کانه رازووی  هێزه کان و ته سیاسییه  سیاسیی و پێشهاته

ش  وه هێنا، له  وره کوردستانی گه دروشمی یان کرد وازیان له وره کی سیاسیی و فیکریی گه تییه ئازایه
  شنه وچه نگاوێکی له هه. کداریی ببن باتی چه رداریی خه ستبه کجاریی ده یه بوو به وه تر ئه ئازایانه

 .  وه ڕێته گه موو کورد ده ی  و کولتووریی  ههقازانجی پرسی سیاسی به

 

 : وه مه که کورت ده  م خااڵنه له  م نووسینه کانی ئه نجامی ئارگیومێنته رئه ده
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 یه ک زیانی زۆرتری بۆ کورد هه ستبردن بۆ چه ، ده رچووه سه کداریی به باتی چه می خه رده سه  
کوردستانی   له.  یه تانی عێراق جیاوازیی ههبۆ کوردس  م پرسه ئه. گات ی ده که قازانجه تا به

ر هێرشێکی  هه ، بۆ پارێزگارییکردن له یه کی دیفاکتۆی سیاسیی هه یه واره عێراقدا، قه
ی  که واره قه داکۆکیی له  م رده کی سه مۆدێرنترین چه  رێم پێویسته به تی هه کیی، حکومه ره ده

و  ئه  کی نیشتمانیی پێویسته ک سوپایه ڵکو وه هنا، ب  رگه ک میلیشیای پێشمه اڵم وه بکات، به
 .ڕێندرێ راپه  رکه ئه

 سیاسیی و   و ناسیۆنالیزمی کوردیی و ئایکۆنه سیاسییی  وه کانی بزوتنه رکرده سه
و ئینتیمای  رابردوودا کردووه ، کاری تێرۆریستییان له  م هێزانه کانی ئه رییه سکه عه

ک تورکیا و ئێرانیان  کانی وه ئیقلیمییه  و سوپای واڵته ستداوه ده نیشتمانییبوونی خۆیان له
نیی و نیشتمانیی  ده تێکی مه ر حکومه گه ئه.  وه ناو خاکی کوردستانی عێراقه  ته هێناوه

 .زینداندا توند بکرێن  له  رکردانه و سه شێکی زۆری ئه به  بووایه ، ده بووایه هه
 یان ی رابردووی خۆی رو تێرۆریستییانه تێکده  کارهو  له  خنه ره  ئازایانه  پێویسته  که که په ،

 ئاستێکی  کدانان بدات و پرسی کورد بباته بڕیاری چه  بگرێ و ئازایانه بەناوی ئەوەوە کراون،
 .  فیکریی و کولتووریی بااڵوه سیاسیی و

 و رکرده و سه بێ ئه کاندا، ده کوردستانه کانی کورد له ی جاشه نکردنه هریمه ئه و به ئه 
شکرییان بۆ ئێران و  ندین ساڵ پێش له چه  وه تییه ناوی کوردایه به  که  وه ش بگرێته حیزبانه

  و دوو واڵته هێنانی سوپای ئه  کانی ئێران و تورکیادا، چ له ناو کوردستانه کرد، چ له تورکیا ده
. ورییژێرخانی ئابو  واندن له بر سره عس و زه کتریی ، یان بۆ لێدانی به بۆ لێدانی یه

  تی عێراق و هێزه وڵه کانی کورد جاشی ده رکرده سه شێکی زۆر له کی روونتر، به واتایه به
 .  وه لێیان بپێچرێته  و پێویسته  بوونه  که کانی ناوچه کۆڵۆنیالیسته
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