
١-٣

بيريارو لة ــك زؤرَي رؤژنــامــه:
ناسيؤناليزم كة ثَييانواية تيؤريستةكان
داإَيذةرَيكي بناغة هةنووكة تاوةكو
فرَيد بؤنموونة نيية  دياريكراوي
بؤضووني ئَيرلةندي نووسةري هاليداي
هؤكارانةي لةو يةكَيك  كة وايــة
ئاَلؤزو ضةمكةيان  ئةم زياتر  كة
ئةم كة ئةوةية كردووة تةمومذاوي
بناغةداإَيذةري تيؤريستء ضةمكة
بؤضووني بة نيية،  خؤي  تايبةتي
ضةمكة لةطةَل بةبةراورد بؤضي ئَيوة
تا إَيبازة ئةم  دي،  فيكرييةكاني 

قةيرانةداية؟ لةو ئةمإؤ

کؤتايي ــه ل ــا ب يــاســيــن: ب. 
دهستپَيبکهم. پرسيارهکهتانه وه
وهک ناسيؤناليزم راستيدا لــه
چوارچَيوهيهکي تيؤريء چةمکي
حاَلهتي له سياسي ئايديؤلؤژيء
لهو به نَي هــهر نــاژي، قه يراندا 
کوردستان کــه جيهان بــه شــهي
ههر نهک پَيکدههَينَي. لَي بهشَيکي
١٩٨٠کانء کؤتايي له بهَلکو ئهوه
ناسيؤناليزم ١٩٩٠کانهوه سهرهتاي
گرنگيهکي له نوَيبوونهوهء جؤرَيک
ئهوهش ديوه. بهخؤوه ههنووکه يي
پارادؤکس جــؤره لهخؤيدا خؤي
لهو ههر (موفارهقه )يَيکه. له راستيدا
دهوَلهتي ناسيؤناليزمء که کاتهي
تهوژمي ــهر ب کهوته نه تهوهيي
به بوو ناسيؤناليزم گلؤباليزم،
لَيکؤَلينهوهو ههمهاليهنهي بابهتي
جياجياکاني ناوهنده  له گرنگيپَيدان 
ئـــهوهي ــنــهوه. ــي ــکــؤَل ــَي ـــاسء ل ب
لَيکؤَلينهوهو ههموو ئهو راستيبَيت
که جــؤراوجــؤرانــهي نــووســراوه

ساَلي   ٢٠ له ناسيؤناليزم لهسهر
بهشي ــهتــهوه  بــآلبــوون ــدا  ــي دواي
باسء ئهو ــهواوي ت زؤري هــه ره
بهگشتي که پَيکدههَينن لَيکؤَلينهوانه
ناسيؤناليزم بابهتي له سهر ئَيستا تا
نابَي تر مانايهکي  به نووسراون. 
ناسيؤناليزم که  بکهين پهله  لهوه
وهک نه قهيرانهوه حاَلهتي بخهينه
بينيني گؤشه  (له لَيکؤَلينه وه بابهتي 
وهک نهش وه جياجياوه) ئهکاديمي
سياسي. ئايديؤلؤژيء چوارچَيوهي

 ٢٠٠ له ئهوهي  لهگهَل  لهوهش  جگه 
ئايديؤلؤژي زؤر رابردوودا  ساَلي
ــي رؤَل ســه ريــانــهــهَلــداوهو گرنگ 
ناسيؤناليزم بهآلم ههبووه، گرنگيان
بينيوه. رؤَلي زياتر ههموويان له
گرَيدانء گرنگترينيشيان ههَلبهته
ناسيؤناليزم ئؤرگانيکي پهيوهندي
سياسيء ديارده له يهکَيك به بووه

 ٢٠٠ سؤسيؤلؤژيه ههره گرنگهکاني
دهوَلهتي ئهويش که  رابردوو ساَلي
دهوَلــهت-نــهتــهوه) (يا نه ته وهيي

بووه.
گرنگه شتَيک، ــهر ه لــه ــه ر  ب
ناسيؤناليزم رههه ندهکاني ئَيمه
له رَيگايهشهوه لهم دياريبکهين،
نزيکبينهوه. دياردهيه  ئهو  پَيناسهي

ئه وه هــهرزوو دهبَي مانايهش به م
ره ههندي سَي ناسيؤناليزم که  بَلَيين
ئهوهن ئهويش ههيه  گرنگي زؤر
ئايديؤلؤژيايه؛ (١ ناسيؤناليزم که
چوارچَيوهيهکي ــرامء ــإؤگ پ  (٢
کؤمه آليهتيه. بزاڤَيکي (٣ سياسيه؛
دهکرَي چوارچَيوهيهشدا لهم ههر
بنهما ــهو  ئ ناسيؤناليزم بَلَيين
سياسيء پإؤگرامه ئايديؤلؤژيء
دهبَيته که کؤمهآليهتيهيه بزاڤه
گه لَيک، راگواستني ئامرازي هؤکارو
تاکهکاني گرَيدان بهيه کهوه حاَلهتي له
چه ند نهستء ههستء رووي له
مَيژووي کولتوريء به هاي توخمء
بهدهستهَيناني بؤ  ...هتد،  هاوبهشء
وه نهته وهييهکاني بهرژهوهندييه
ده سهآلتي هه موويانهوه لهپَيش
پاراستني دواتريش وه نهتهوهيي
بهدهستهاتني. دواي دهسهآلته  ئهو
لهگهَل ناسيؤناليزم ئهرکي کهواته
نهتهوهيي دهسهآلتي بهدهستهَيناني
ئهرکي بهههندَي بهَلکو نايهت کؤتايي
ميکانيزمي بگره به ههندَي وه تازهوه
ههر نهک دهبــَي، ــهردهوام ب تــازه وه
دهستکهوته، ــهو ئ پاراستني لــه 
گهشهپَيدانء بــــهرده وام به َلکو

هــاودهمــي بــه  ته ندروستکردنء
به دهستکهوتهيه. ئــهو راگرتني
دهستکهوت پاراستني تر مانايهکي
بَيت، کالسيکيکهي مانا به ههر نابَي 
ههإهشه کاني له  پاراستني  ــه وات
دهکرَي ههإهشه که  يا ههندَي دهرهوه 
بکرَين. ده ستکه وته لهو ناوه وهش له
پاراستني شَيوهي باشترين بهَلکو
دهسه آلتي که دهستکهوته، ئــهو
سهرلهنوَي رَيگه ي له نهتهوهييه ،
ديارده پَيناسهکردني سازدانهوهو
لهوانه يهکَي که پهيوهنديدارهکانن
بَلَيين راستتر يا  ئاسايش چةمکي
بهپَيي که نهتهوهييه ئاسايشي
رَيگهي له  تازهکاني ههره پَيناسه 
ئاسايشي چةمکي پراکتيزه کردني 
ــگــهي رَي ــه  ل وه ده بــــَي ــي  ــرؤي م
کولتوره ئــهو ســه ره وژَيــرکــردنــي
ئاسايشي ئَيستا تا که دهبآ سياسيه
سهرهوهي ناوهإاستء له رژَيمي
مانايهش بهو داناوه. سه رهوه ههره
خزمهت ههر خراونهته  نهک تاکهکان
گروپي (يا سياسي رژَيمي پاراستني
مهفهومي له بهَلکو  ــدار)  ده ســهآلت
تاکه ئــهو پؤليسييهوه ــهتــي ده وَل
ئاسايشي پاراستني بؤ ــراوه  ک تا 
له بَيبهشکراوه تؤقَينراوةو رژَيمهکه
جگه سياسي ئهلتهرناتيڤَيکي ههموو

خؤي. رژَيم لهوهي
ئهوهيکهپَيشتر(له سهره وه)گوترا
نزيکبوونهوهيه شَيوه ي يهک تهنها
ناسيؤناليزم. پَيناسهي چةمکء له
له هــهن چةمک  کــهم  راستيدا له  
کؤمه آليهتيهکاندا مرؤييء زانسته
کَيشه ناسيؤناليزم  رادهي به  که
ئهو وه کرابَي پَيناسهي لهسه ر
ئهو کرابَي. بؤ پَيناسهي زؤره ژماره 
له ههمهجؤري ههمهإه نگيء ههموو
دهگهإَيتهوه ناسيؤناليزمدا پَيناسهي
کاريگهري (١ لهوانه : هؤ،  زؤر بؤ
جياجياکان ئاديؤلؤژه  راستهوخؤي 
مارکسيزمء نــمــوونــه ــؤ ب وه ک 
ليبراليزمءههندَيکيترلهسهرچةمکء
وه ناسيؤناليزم، فکريانه ي ناوه رؤکي
ئهو خودي  لهناو ههمهإهنگي ههتا 
مهسهلهي لهسهر ئايديؤلؤژيانهشدا
ناسيؤناليزمء ــه   ل تَيگهيشتن
بينيوه خؤي رؤَلي پَيناسهکردني،
ناسيؤناليزم (٢ ئاراستهيه دا؛ لهم
تيؤري چوارچَيوهي چةمکء وهک
زانسته بواره کاني له زؤر لهاليهن
بووهته کؤمهآليهتيهکانهوه مرؤييء
لهپَيش لَيکؤَلينهوه، ئامانجي ئامرازو
مَيژوو، بوارهکاني ههمووشيانهوه
سياسهت، زانستي سؤسيؤلؤژي،
سؤشيال- ــا ي ئــه نــتــرؤپــؤلــؤژي 
نَيونهتهوهيي، ياساي ئهنترؤپؤلؤژي،
نَيونهته وهييهکانء پهيوهنديه
(٣ ــي؛ ــاس ــي س ــؤژي ــؤل ــي ــؤس س
ژينگهو له ناسيؤناليزم سهرههَلداني
کؤمهآليهتي مَيژووييء چوارچَيوهي
بههؤو راستيدا له  وه جياجيادا
دژايهتيانهي ئهو (٤ جياجيا؛ مهبهستي
له يا بينيوه بهخؤيهوه ناسؤناليزم
ههَليگرتووه خؤيدا فکري ناواخني
بؤته ناسيؤناليزم ــهوهي ئ وه ک
تَيگهيشتن لَيکؤَلينهوهو  چوارچَيوهي 
کؤلؤلياليزمء ئيمپرياليزمء له
بؤ ــژکــردن ده ســتــدرَي سياسه تي 
لةاليهکهوه، تر خهَلکي وآلتء سهر
ترهوه لهاليهکي ئهوهي  وهک وهيا

چوارچَيوهي وهک ناسيؤناليزم
ئازاديخوازي خهباتي له تَيگهيشتن
خهباته شــَيــوه ــهو ئ ـــرَي ده ک کــه  
ههبَي پشتگيريشي پتهوو پَيگهيهکي
ياساي پرهنسيپي  ههندَي لهناو 
مؤدَيرن، نَيونهته وهييء بههاي ههره
ههندَي گرينگترينيان بههايانهش لهو
مافي وهک گــه ردوونــيــن بــه هــاي 
دادپــهروهريء يهکسانيء مرؤڤء

ديموکراسي.
بؤچووني به پهيوهندي ئهوهي
من جارَي ههيه. هاليداي)يهوه (فريد
رَيک هاليداي که لهوه ي نيم پشتإاست
حاَلي به بهش ههبَي. بؤچوونهي ئهو
خؤمشتهکاني(هاليداي)مخوَيندؤتهوه
دهربارهي کتَيبَيکيه تي دواترينيان که
نَيونهتهوهييهکاني پهيوهندييه
دهکرَي که ناوهإاست، رؤژههآلتي
بواره دا لهم گرنگ بهشدارييه کي به
کهمي زؤر ئهو بهآلم بخوَينرَيتهوه ،
نووسيوه، ناسيؤناليزم  ده ربــارهي 
تري بابه تهکاني لهگهَل بهراورد به
ورد دهبَي بهههرحاَل لَيکؤَلينهوه.
به ئهگهر  هاَليداي، بؤچوونه ي ئهو 
رَيک تر شَيوهيهکي يا شَيوه يه ک
چوارچَيوهي له گوتبَي، ئهوهاي
به بهههرحاَل بخوَينرَيتهوه. خؤيدا
ناسيؤناليزم کَيشهي خؤم باوهإي
که لهوهدانيه تيؤرييهوه رووي له
تيؤري هه ندَي خاوهني ناسيؤناليزم
ئهوهيه راستيهکه ي بهَلکو نييه جَيگير
تيؤري ناسيؤناليزم بابهتي که
تيؤريانه لهو ههندَي راسته زؤره.
بهآلم هاتووه، بهسهردا گؤإانکاريان
سرووشتي رَيک گؤإانکاريانه ئهو
تيؤري. زانستييه نهک الوازي تيؤري
له ئامراز وهک ئه وهيه بؤ تيؤري
باشتر بؤ بهکاربَيت ميتؤدؤلؤژيدا
پإؤسهکانء رووداوو له تَيگهيشتن
دياريکراوي مَيتودي  شَيوهيهکي 
ســهرچــاوهکــانــي ــي ــردن ــارب ــه ک ب
تيؤري جاريش ههندَي وه لَيکؤَلينهوه.
گهشهپَيدانء بهمهبهستي بهکاردَيت
ئهرکهکاني تهواوکردني فراوانکردنء

تيؤري.
گفتوگؤيهدا لهم ناکرَي ههَلبهته
ههموو به بکه ين پَيداچوونهوه
ناکرَي بهآلم ناسيؤناليزم، تيؤريه کاني
ئاماژه پَينهکهين؛ گرنگترينيشيان
زَيتر لَيرهدا گرنگي له مهبهستيش
نهک لَيکؤَلينهوه بواري له گرنگيه
سياسه تي ئايديؤلؤژيء بواري  له
زؤر که تيؤريانهي لهو عهمهليدا.
خراونهته پَيکراوهو ئاماژهيان
لَيکؤَلينهوهي ئهزمووني  خزمهت
سميسه  ئهنتؤني  تيؤري  (١ زانستي
نهتهوهو بنچينهي  دهکاته  ئيتنيه  که
بهتايبهتي دواتر به آلم نهتهوهبوون،
به سهر گؤإانکاري ١٩٩٠کاندا له
شَيوهيهکي به دَيت بؤچوونهکهيدا
مؤدَيرنيزم مؤدَيرنهو چةمکي له تازه
ئهرنست تيؤري (٢ نزيکدهبَيتهوه؛
ــهوهو ــه ت ن ديــــاردهي ــه ک گلنه ر 
مؤدَيرنء کؤمهَلگه ي به ناسيؤناليزم
وه گــرَيــدهدات پيشه سازکراوهوه
بؤ ــهرج م بؤچوونه  ــهو ئ به پَيي 
ناسيؤناليزم نهتهوهو دياردهکاني
کاتَيکيش (٣ (مؤديرنه )يه؛ چةمکي
ئهندرسهن بنديکت  بؤچووني  له
ئهندرسهن دهبينيت نزيکدهبَيته وه
کؤمهَلگهيهکي نهتهوه که وايه پَيي

 imagined) تـــه ســـهورکـــراوه
رؤَلي مانايهش بهو (community
ئهو بهرههمهَيناني ناسيؤناليزم
زهني له تهسهورکراوهيه  کؤمهَلگه 
بهو کؤمهَلگهيه داو ئهو تاکهکاني
تهو گرَيداني بهيه کهوه مانايهش
رَيگهي) له بَلَي تؤ (يا بههؤي تاکانه

تهسهورهوه. ئهو
تري بؤچووني چهندان ئــهوهو
ئامرازه کاني ئاستي  له  که تيؤري
ملمالنَيء له بهتايبهتي لَيکؤَلينهوه 
باس کؤمهآليهتيهکاندا پهيوهندييه
که ــرَي دهک کرنگ توخمي سَي له 
(٢ ١) بونياد (structure)؛ ئهوانيش:
راستيدا له ئايديؤلؤژيا. (٣ ئهکتهرو
ناسيؤناليزمهوه، به  پهيوهندي به
چةمکي که  ــه وهي ئ رَيگهي له وه 

باسدا چهقي له ناسيؤناليزم
توخمه ــَي س ــهو  ئ ــت، ــَي ده ب

يهکَيکيان به تهنيا دوويان به يهکهوه
مؤدَيلي ههندَي بهپَيي جار ههندَي يا
ههرسَيکيان تيؤري لَيکؤَلينهوهي
لَيکؤَلينهوهدا. له بهکاردَين بهيهکهوه

بؤئهوهي وه  تــره وه لهاليهکي
ههبَي تَيگهيشتنمان هــهنــدَي که  
بــيــرکــردنــهوهي ــهي ــت ــاراس ــه  ئ ب
پشتإاست ئهوه  دهتوانين هاَليداي 
به مارکسيزم تيؤري که بکهينهوه
ملمالنَيي له سهر جةختکردنه وهي
ناسيؤناليزم ديتني وه  چينايهتي
مرؤڤايهتي که دهکرَي حاَلهتَيک وهک
(لــه بهجَيبهَيلَي  ــؤي خ ـــه دواي ل
ملمالنَي چارهسهرکردني رَيگهي
ليبراليزم تيؤري و چينايهتيه کانهوه )
رَيگهي له ــوو واب بؤچووني که 
مهسهلهي کؤمه َلگا مؤدَيرنيزهکردني
نهتهوهييگرنگيخؤيلهدهستدهدات،
ههرنهبَي دهژين. قهيراندا حاَلهتي له
دهتوانَي پشتإاستيهوه به مرؤڤ
کورتيان بؤچوونه  دوو ئهو که  بَلَي
له تَيگهيشتن لهمهسهلهي هَينا
ناسيؤناليزم. نهته وهييء کَيشهي
کورتهَينانه ئهو من بؤچووني به
پَيههَلدهگرَي: شتهوه  دوو له ههرنهبَي
جا - (ناوچه تَيريتؤريا نهتهوهو (١
بووه  به دهوَلهت که ناوچهيهک چ
و دهوَلهتنهبووه)  به هَيستان يا 
کَيشهي ناسيؤناليزم ناسنامهو
ئهو ئاستهکاني ههندَي له له ئاَلؤزنء
شؤإبينهوه زؤر دهبَي دياردانهدا
ههر نهک مرؤڤايهتيدا مَيژووي له
بهَلکو ئيتنيه ، زووهکاني قؤناغه بؤ
به زووهکاني ههره قؤناغه بگره 
راستيدا له  ــرؤڤ، م مرؤڤبووني
«مَيژووييهي» ئاسته ئهو بؤ ههتا
کؤمهآليهتيهکاني ههَلسوکهوته  که
ئــهوهي چــوارچــَيــوهي له   ــرؤڤ  م
(سؤشيال-بايؤلؤژي)دا پَييدهگوترَي
ئاخر بکرَي. بؤ تَيگه يشتنيان دهبَي
تَيبيني زووتر دهتوانين ئاستهش لهو

تَيريتؤرياو پاراستني ديــاردهي
ــؤيء خ ــي ــهوع ن هــَيــشــتــنــهوهي
ئاژهَلدا جيهاني  لهناو  پاوانخوازي 
لهگهَل رَيک راستيدا  له  بهرچاوه.
چةمکَيکي که ئاژهَلهيه جيهاني ئهو
سؤشيال-داروينيزم وهک مؤدَيرني
سؤشيال- ههَلبهته دهکــرَي؛ باس
نَيوان پهيوهندي ئاستي له داروينيزم
چينء نَيوان په يوهندي تاکهکانء
پهيوهندي ههروهها وه گرووپهکان
لهبهرئهوهش نهتهوه کان. ههر نَيوان
له که بؤدهچن  ئهوهاي  ههندَيک 
له تايبهتي به مرؤڤايهتي  ميژووي
دياردهي باآلدهستبووني چهرخي
له، نهته وهيي دهوَلهتي نهتهوهو

رابردوودا  ساَلي  ٢٠٠ زؤر، يا کهم
شَيوهي ســؤشــيــال-دارويــنــيــزم
پهيوهنديهکان باآلدهستي هــهره
قسه وباسي ئهوهش ههَلبهته  بووه.
لَيره دا ناکرَي که  ههَلدهگرَي  زؤر
لهگهَل (٢ بدوَيين... لهسهر زياتري
دووچــاري دهوَلــه ت که  ئه وهشي
بهتايبهتي بــووه الوازي  ههندَي
ئَيستاش تا بهآلم گلؤباليزم،  بههؤي
ئةوتؤي ئهلتةرناتيڤَيکي مرؤڤايه تي
که بهرههمنههَيناوه ــهت دهوَل بؤ 
له بگرَيتهوه دهوَلهت جَيگهي بتوانَي
کؤمه َلگاکان. کاروباري رَيکخستني
پَيچهوانهي به دهکرَي راستيشدا له
سهرلهنوَي له باس بؤچوون ههندَي
بکهين دهوَلهتيش بههَيزبوونهوهي
زَيدهبووني لهگهَل پهيوهندي به
جيهان لــه  مــرؤڤــهکــان ـــاره ي  ژم
سهرچاوه کهمبوونهوهي وه لهاليهک
ــه مــهنــديء دهوَل سروشتيهکاني
بؤ (وهک ژيان مادييه کاني مهرجه
مرؤڤهکان که دهکهن وا ئاو) نموونه
دهستگرتن له بهردهوامبن ههر نهک
پاراستني نهتهوه ييء سهروهري به
سهرلهنوَي بهَلکو دهوَلهت-نه تهوه،

لَييان. جةختکردنهوه

سَيشةممة 142008/4/1 (189) ذمــارة بيروِرا

ناسيـؤناليـزم تيـؤرى ثيَنـاسـةء
سةعيد عةلي :ئارام ئا

ؤناليزم
ناسي دؤسيةى

كارةكتةرى بؤ خوَيندنةوةيةك
كورديدا لةكؤمةَلطةى ئاينيى) (ثياوى

ئاينى)  (ثياوانى تايبةتى رؤذنامة بة   تةوةرةيةكى
رَيشاوى عةبدولَآل سةرثةرشتى: بة

كارةكتةرة لةو بةرضاون بةشَيكى ئاينيى ثياوانى ديــارة
لةكؤمةَلطةداو هةية خؤيان بةرفراوانى رؤَلى كة كؤمةآليةتييانةى
لة ئةوان رؤَلى لَيدةطرن، طوَييان جةماوةر بةرفراوانى ضينَيكى
لة تر، كارةكتةرةكانى لة  نيية كةمتر هيضى  كاريطةريةوة رووى
نووسةرو سياسىء  رؤذنامةنوسان، تا سةركردةى مامؤستاوة تا
ضؤنةو ئاينيى) كاركردنى (ثياوانى ئايا شَيوازى بةآلم رؤشنبيرةكان،
بازنةيةكداية؟ لةض ئةوان تاض سنورَيكةو قسةكردنى طوتارو مةوداى
ياسايةك هيض ئايا قسةدةكات؟ شتَيك لةهةموو ئاينى ثياوى بؤضى
هةية ياسايي ماددةيةكى هيض يان  رَيكبخات؟.  ئةوان كارى هةية
ئةركيانة ئةوان يان دابنَيت؟. ئةوان  قسةكردنى طوتارو بؤ سنور
لةضى بكةنء لةضى قسة دةبَى يان بكةن؟ شتَيك هةموو لة قسة
رؤذنامةنووسةكان نووسةرو مةاليةك وةك تائَيستا بؤضى نةكةن؟
ئايا حاَلةتَيكى ئاساييية؟ ئةمة ئايا دادطا نةكراوةتةوة؟ رووبةإووى
حةسانةيةكيان هيض يان دينى يان هةية سيسيان حةسانةى مةالكان
ثَيى خةَلك  كؤمةآليةتيةو كلتورىء حةسانةية ئةو يان نيية؟
ضؤنة؟ بةدةسةآلتةوة ئَيمة ئاينيى ثياوانى ثةيوةندى ئايا بةخشيون؟

بَيهةراية؟ رَيكنةكةوتنَيكى شاراوةيةيان رَيكةوتنَيكى
طروثة  خةَلكء لةبةرامبةر ئاينى «ثياوانى دةَلَيت: بؤضوونَيك  
لةبةرامبةر بةآلم دةسةآلتن، بة كؤمةآليةتيةكانييدا  رؤشنبيرىء
بؤضونة ئةم ئايا  دةردةكةون» بَيهَيز سياسيةكاندا دةسةآلتدارو 
يان ضؤنة؟ سياسةت ئاينىء ثياوى ثةيوةندى بؤضى؟ دروستة؟

بَيت؟ ضؤن دةبَيت
(كؤى بة تايبةت ترى ثرسيارى ضةندين ثرسيارانةو ئةم
وةك رؤذنامةش لَيكردنن،  طفتوطؤ قسةو شايانى ئاينى)  دةزطاى
دةرطاى زانى، خؤى بةئةركى رؤذنامةوانى دةستثَيشخةرييةكى
بيكاتة بكاتةوةو بابةتة ئةم لةسةر جةريئانة جدىء طفتوطؤيةكى

لةتةوةرةكانى. يةكَيك
بةم تايبةت تةوةرةيةكى رؤذنامةدا داهاتووى ذمارةكانى لة
سياسىء كةسايةتى رؤشنبيرو لة كؤمةَلَيك دةكةينةوةو بابةتة
خوازيارى بةإَيزانةى ئةو دةكةن، تَيدا بةشدارى ئاينى ثياوانى
بةشدارى ئيمةيلةوة دوو ئةم لةإَيى دةتوانن كردنن بةشدارى

بكةن. لةتةوةرةكةدا

reshawyaxt@yahoo.com
 abdullah.icsi@gmail.com
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ياسين بورهان د.
باشوورى  لة  ١٩٥٦ لةساَلى -

لةدايكبووة كوردستان
موسَلى  زانكؤى   ١٩٧٩-١٩٨٠

تةواوكردووة.
وآلتى  لة  ثةنابةر بؤتة  ١٩٨٣ -

سويد.
لة  ــاآلى ب خوَيندنى  ١٩٩٥ -
سويد لة  سياسى مَيذووى بوارى 
لةسةر: تَيزةكةش تةواوكردووةء
زلهَيزةكاندا» سياسةتى لة «كورد

بووة.
لوند زانكؤى لة مامؤستاية ئَيستا -

سوئيد. ى (lund)

ياسين بورهان د.




