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لة  ناسيؤناليزمبوون ئايا رؤژنامه:  
خةسَلةتء دي شوَينَيكي بؤ شوَينَيكةوة
ياخود هةية جياوازي تايبةتمةندَيتي
كة هةية ضةسثاو فاكتةري بنةماو كؤمةَلَيك
ضةمكي بؤ بَيت ثَيوةر شوَينَيكدا هةموو لة

؟ ناسيؤناليزم
هَيزي وه وايــه، به َلَي ياسين: ب. 
رادهيهکي تا گرنگيشي ناسيؤناليزمء
بَلَيين ئاشکراتر ههَلبهته لهوهدايه. زؤر
خهسَلهتء رووي له ههمهإهنگيه ئهو
ناسيؤناليزم ناوهإؤکي تايبهتمهنديء
له مَيژووييهکان جياوازيه  له چهند
پَيههَلدهگرَي تر قؤناغَيکي بؤ قؤناغَيک
ههمهإهنگي رووي له  پَي ئهوهندهش
بهو ئاسؤيي هــه َلــده گــرَي؛ ئاسؤيي 
ساتدا، کاتء هه مان  له که  مانايهي
جَيگهيهک بؤ جَيگهيهک له ــهآلم ب
ماناو تر وآلتَيکي بؤ  وآلتيك له  وه
له گؤإاوه. ناسيؤناليزم  تايبهتمهندي 
له تهنانهت ههمهإهنگيه ئهو راستيدا
كؤمهَلگاو دانه  يهک  ناوخؤي ئاستي
داوهتهوهو ناسيؤناليزميشدا رهنگي يهک
بؤ ههبووه : رهنگدانهوهشي گرنگي
كؤمهَلگهدا هه مان ئاستي له نموونه
ناسيؤناليزم دينء بؤچوون ههندَيک
بهيه کهوهگرَيدهدهن،ههندَيکيتريانفکري
دهسازَينن بهيهکهوه ناسيؤناليزم چهپء
سياسيدا، بهآلم پإؤگرامي لهناو ههمان
دوور رادهگرن ناسيؤناليزم ههندَيکي تر
لهاليه کي تر. ئايديؤلؤژي کاريگه ري له
بزاڤَيکي يا حيزبَيک ــرَي دهک ــرهوه ت
گؤإانکاريهکان به پَيي کؤمهآليهتي
جياجيادا ئاراستهي له زهمه ندا له
بيروبؤچوونء به سهر گؤإانکاري
لهبهر جار ههندَيک بَيت، پإؤگراميدا
لهبهر تريش جاري ههندَي فکريء هؤي

رووت. پراگماتي هؤي
لهبير ئهوه دهبــَي کاتدا له ههمان 
هاوبهش شتي  ــهردهوام  ب که نه کهين
ئه کاديمي پَيناسهي ئاستي له چ جا ههن
ئاستي له چ وه ناسيؤناليزم چةمکي بؤ
يا نهتهوهييهکان سياسهته پراکتيکي
بهناوي به ههرحاَل سياسهتانهي ئهو
بانگةشهيان نهتهوهبوونهوه نهتهوهو
ههر دياره پيادهدهکرَين. بؤدهکرَيء
که له بگوترَي ده بَي لهو چوارچَيوهيهدا
پسپؤإو له  کهس زؤر که  ئَيمهدا زهمهني
کاري رؤژانهيان سياسهتکردنه ئهوانهي
ئَيمه ساتهوهختي که  جةختدهکهنهوه
ساته وهختيگلؤباليزمهوبهومانايهشله
(پسپؤإو بيرکردنهوه قؤَلهکاني ههردوو
تهوژمي پَييان باشه گرنگي ئهو سياسي)
چوارچَيوهيهدا له و ببيننء گلؤباليزمه
بؤچوونهکانء بــه  ــداچــوونــهوه پــَي
ئهو ــي رؤح لــهگــهَل سياسيه تهکان
لهو يهکَيکيش بگونجَينن، زهمه نهدا
بهر دهکهوَيته راستهوخؤ که شتانه ي
پهيوهندي دهکه وَيته گلؤباليزمء تهوژمي
کولتوريء فکريء رووي  له  لهگهَليدا
له شؤإش ئابووريء کؤمهآليه تيء
ناسيؤناليزمه. پهيوهنديهکاندا، بواري
دهبَيته نموونه، بؤ ههرئهوهشه، جا
دياردهي بهسهر گؤإانکاري هؤکاري
ئايديؤلؤژياو وهک ناسيؤناليزم
کؤمه آليهتي. بزاڤي سياسيء پرؤگرامي
دهرفــهت به ئــه وه بارهيهشهوه له م 
باسَيکيم ساآلنَيک له  به ر بَلَيم که دهزانم
ــارهي دهرب چاپنهکراوه) (که کــردوه
گلؤباليزم ــورديء ک ناسيؤناليزمي 
بيري ههَلگراني که دهَلَيم لهوَيدا وه
حاَلهتَيکدان لهبهر کوردي ناسيؤناليزمي
تهحهدداکاني رؤشنايي  له  دهبــَي که 
له ئؤرگانَيکي يهکبوونَيکي گلؤباليزم
بهَلکو ههر ئهوه نه ک دژايهتيهکاندا ببينن؛
نزيکبوونهوهيهکي به بدهن ههوَليش
يهکبووني کَيشهي له تهندروستانه
راستيدا له نزيکببنهوه. دژايهتيهکان
له سهرههَلدانيء خؤي ههر ناسيؤناليزم
کؤمهَلَي بهردهواميدا گهشهکردنء له
ئهو ــه آلم ب ــهخــؤدهگــرَي، ل دژايــه تــي
دهچنه گلؤباليزمدا زهمهني له دژايهتيانه
بهآلم دهبنهوه ، چإ ترهوهو ئاستَيکي

تازهن. زؤر دژايهتيانه له و ههندَيکيش

ئَيوة ناسيؤناليزم بة بؤضووني رؤژنامه:
نةتةوايةتي هةستي نةتةوةو بؤ ئينتيماية
فيكرييء سياسييء ضةمكَيكي ياخود
كؤمةآليةتيية؟لةكاتَيكداهةندَيلةنووسةران
دياردةيةكي نةتةوة  هةستي بإوايانواية 
بووني مرؤظةوةو سروشتييةو ثةيوةستة بة

نابَيتةوة؟ جيا لَيي
زؤر ئينتيما مه سهلهي ياسين: ب.
وه دهکــرَي، ــراوهو ک له سهر قسه ي
ههندَي له دابإاوي به ههروا ناشکرَي
نموونه بؤ وهک گرنگي تري مهسهله ي
ئهگهر بکرَي.  لَيوه  باسيان  ناسنامه 
کولتوريهکه يهوه ئاسته له ئينتيما
له بهر قؤناغي  له  باس وه وهربگرين 
(politicization)ي سياسيکردن به
دهتوانين ئهوا  بکهين ئينتيما مهسهلهي 
وهک بکهين ناسنامه ئينتيماو له باس
به قؤناغي بهر له به حاَلهت، بهو مانايه ش
ئينتيماو کارکردن لهگهَل سياسيکردنء
ديسکؤرس له  ئامراز وهک ناسنامه 
ناسيؤناليزمدا. پرؤگرامي (گوتار)و
ـــهوه»و ـــن «دؤزي ــه ل بــهر ناسنامه  
له مهبهستَيکي سياسي چاالککردني به
چوارچَيوهيديسکؤرسيناسيؤناليزمدا
به که  کؤمه آليهتيه حاَلهتَيکي زياتر
بَلَيين پَيي دهتوانين نزيکتر مانايهکي
حاَلهتي ئهو کاتَيکيش (ethnicity) ئيتنيه
کاته ئهو سياسيدهکرَي به ئيتنيبوونه به
نهتهوه يه له بهَلکو نييه ، ئيتنيه ئيترباسله
لهو مانايهش بهو خهمآلندنيهتي). (يا
بؤ ئينتيما دهبَيته ئينتيما قؤناغهدا
رهههندي ئاستيء له واتــه نه تهوه،
بؤ دهچــَي حاَله ته)  (که کؤمه آليهتي 
سياسيء رهههندَيکي سهرترو ئاستَيکي
ئهو لَيرهدايه ههر جا لهخؤدهگرَي. فکري
ناسيؤناليزمء بواري له فکريه کَيشه
که دهردهکه وَي پهيوهنديدارهکان بابه ته
نهتهوه ئايا که پرسياره يه ئهو ئهويش
پَيچهوانه وه به يا ناسيؤناليزمه  له بهر
بهو ناسيؤناليزمه بهرههمي  نهته وه
بؤي ئه ندرسهن به نهديکت که مانايهي
تهسهورکراوه کؤمهَلگهي نهتهوه  دهچَي
ديسکؤرسَيکي بهرههمي ئهويش که
بهرجهستهبووني ناسيؤناليستيء

ديسکؤرسهيه. ئهو کؤمهآليهتي
پرسيارهکهتان ــي دووهم به شي
لهگهَل چــإهوه پهيوه ندي ده کهوَيته 
وادهزانم من گوترا. ئَيستا که  ئهوهي
بهشَيکه که  بهوهي  تاک  ههستکردني 
رَيــگــهي ــه ل ــهک»، ــهي ــگ ــه َل ــؤم ــه  «ک ل
توخم ههندآ لهسهر جةختکردنهوه 
بهيهکهوه (marker)ي نيشانه  يا
دهتوانَي کؤمهَلگه، تاکهکاني گرَيداني
ههستي که ئه وهي ههبَي ئاستي دوو
قؤناغي له به ر کؤمهَلَيک بؤ ئينتيمايه
بوون بهنهتهوه دواي ئهوهي وه نهته وه،
سياسيهکهي مانا له مهبهست (دياره
زؤر که ئــهوهي بــه نــه تــهوهبــوونــه).
زؤرانَيک که ئهوهيه سهرنجه جَيگهي
کؤمهَلناسيء ــواري ب پسپؤإاني له 
سياسهت زانستي بواري کولتورناسيء
بوونهتهوه پرسيارَيک ــهرهوإووي ب
تهوژمي کاتَيک ئايا ئهوهيه: ئهويش که
ئهو دايهو بههَيزي له وپهإي گلؤباليزم
الوازبووني ههر نهک هؤي بؤته تهوژمه
ناسنامهو کهچي ــه تــهوه، ــهت-ن ده وَل
پهيوهندي به بهگشتي ئينتيما به ههست
بؤ) کاردانه وه بَلَيين راستتر (يا لهگهَل
هه ستي ناسنامهو گرنگي ته وژمه ئهو
سهريههَلداوهتهوه؟ توندي به ئينتيما
ئهو بؤ گرنگهکان ــه  وهآلم له  يهکَي 

ناسنامهو ئهگهرچي که ئهوهيه پرسياره
له مانا سياسيهکهي (به پهيوهندي ئينتيما
دهوَلهت-نهتهوه)دا ههندَي لهگهَل بابهتي
اليهکي له ئهوا لهدهستداوه خؤي گرنگي
ناسنامهو کؤمهآليه تي گرنگي ترهوه
به هَيزتر بهَلکو ماوه، ههر نه ک ئينتيما
بهو ئه وه بؤ تَيگه يشتنَيکيش بؤتهوه.
خهَلک کؤمهَلَيک بؤ ئينتيما که مانايهيه
زؤر حاَلهت وهکو (collective)َيکهوه
بهنهته وهبوون نهتهوهو قؤناغي له بهر
مرؤيي-کؤمهآليهتي پَيداويستيهکي
ئهو وهآلمدانه وهي بؤ راستيدا له بووه .
بؤ ههندَي بگهإَيينهوه پرسياره ده کرَي
دَيرين فه لسهفي فکريء بؤچووني 
لهوانهش کراون مرؤڤ دهربارهي که
يؤناني فهيلهسوفي گوتهي نموونه بؤ
دهَلَيمرؤڤبوونهوهرَيکي ئهرستؤکاتَي
زؤر له جيا مانايهش بهم کؤمهآليهتيه.
پَيناسهکردني له  که  تر  فهيلهسوفي
تر شتي له سهر جةختيان ــرؤڤ م
مارکسء نموونه بؤ  وهک  کردؤتهوه
مرؤڤ تواناي لهسهر جةختکردنهوه 
کهواته ئالهتء....هتد. بهرهه مهَيناني بؤ
کؤمهَل به تاک خؤبهستنهوهيهي ئهو
مرؤيي-کؤمهآليهتي کؤني زؤر ريشهي
سياسهتي کؤمه َلگه و له بهر هي که ههن
مؤدَيرن فهترهي له دياره مؤدَيرنن؛
مؤدَيرنيش پــؤســت بــگــره بــه َلــکــو 

ههيه. بهردهواميان
كوردي ناسيؤناليزمي ثَيتواية رؤژنامه:
كاتةوةي لــةو ــت ــرَي دةوت ــةوةي ئ ــو  وةك
مَيذووي لة كردةييةوة لةإووي سةريهةَلداوة
ناسيؤناليزمي ئامانجةكاني  كورددا  سياسيي
خؤيدا لة سياسيي فيكرييء ضةمكَيكي وةكو

دي؟ هَينابَيتة
بؤخؤي پرسيارهتان ئهو راستيدا له
ههيه، تايبهتي  تهوهرَيکي به پَيويستي 
له دهبَي کَيشهيه ئهو ههرنهبَي چونکه
بچيت: بؤي گرنگهوه ره ههندي سَي
ئاستي له کــوردي ناسيؤناليزمي  (١
لهدواي بهتايبهتي گهوره، کوردستاني
سيستهمي لــهنــاوچــوونــي قؤناغي 
ئهو «تهقليدي»، حوکمإاني ئيمپراتؤريء
سيستهمهيکهزؤرجارهيفراوانکردني
بووهو عهشيرهت سياسهتي  دائيرهي
هاتنهکايهيسيسته ميدهوَلهتيمؤدَيرن
(٢ رابردووهوه؛ سهدهي ١٩٢٠کاني له
کوردستان پارچهيهکي  ههر ئاستي  له
سياسيهکاني کولتوريء تايبهتمهنديه به
کوردي ٣)ناسيؤناليزمي پارچانهوه؛ ئهو
دواي قؤناغي له بــهســهردَيــت چي 
که سياسي دهسهآلتي بهدهستهَيناني
له روويداوه واقيع ئه مري وهک ئهويش

(١٩٩٢)هوه. له کوردستان باشووري
مــرؤڤ ـــهوهي ئ بــؤ بــه هــه رحــاَل
ئهو ـــهوهي ـــدان وهآلم ــه ل بتوانَيت
ــَي دهب نزيکبَيتهوه پــرســيــارهتــان
گه يشتن واتــه ناسيؤناليزم کإؤکي
وه کو دهوَلهت-نهتهوه يا دهوَلــهت به 
له لهبه رچاوبگيرَي. سهرهکي ئامانجي
له ههر کوردي ناسيؤناليزمي راستيدا
بــهرهوإووي ١٩٢٠کانهوه سهرهتاي
کردني (١ بوويهوه: ئهلتهرناتيڤ دوو
نهتهوهيي دهوَلهتي بهدهوَلهتبوونء
يا وه  سياسي پإؤگرامي ئامانجي به 
پهسهندکردني ئهويش  که  دژهکهي (٢
ئؤتؤنؤمي، واته تر بوو ئهلتهرناتيڤَيکي
حاَلهتي قهبوَلکردني مانايهش بهو
ههندَي بهپَيي (بگره  دابــه شــکــردن
داگــيــرکــردن)ي حاَلهتي بــؤچــوون 
دهوَلهتَيکهوهو چهند لهاليهن کوردستان

کورد. بووني نهته وهي دابهشبووني
گشتي رهوتـــي ــه ک ئــاشــکــرايــه
بَلَيين راستتر ــا  (ي سياسي بزاڤي
له کوردستان سياسيه کاني) بزاڤه
له وه درَيژ دوورو پَيشوهچوونَيکي
دابهشکردنه ئهو قهبوَلکردني رَيگهي
ههَلبژاردني رَيــگــه ي له به تايبهتي
ئؤتؤنؤمي، واته دووهم، ئهلتهرناتيڤي
که بووه تهوه حاَلهته  ئهو  بهرهوإووي
له ههرنهبَي کورد که  ئهوهيه  ئهويش
هه يه ئهوه ترسي سياسيهوه  رووي
ههيه ئه وهاش بؤچوونَيکي بگره ههتتا
يهک گهلَيک لهبري چهند بووبَيت به که
وهک بؤچووني  که ئاشکرايه گــهل. 
کوردستاني خؤمء کوردستاني ئهوهي
بهرامبهر خؤمان کوردستاني يا خؤي
له حاَلهته ئهو خؤيان کوردستاني
بهرجهسته سياسيدا فيکريء ئاستَيکي
رووي خستنه  خؤم باوهإي به دهکا.
کوردستاني که شَيوهيه بهو مهسهلهکان
بؤيان (ئهوان) وه ئهو نييه  ئهو هي من
هي به  ئَيمةيه» يا «من کوردستاني نيه 
ده رهاوَيشتهي بزانن، خؤيان يا خؤي
کوتوپإي ــي ــک رووداوَي يا حــاَلــهت
قهناعهتَيکه دهربإي بهَلکو نيه، سياسي
نهک بووه بهرجهسته ساَله دهيان که
عه مهليهکاندا، سياسهته ئاستي له ههر
من که سياسيدا  کولتورَيکي له بهَلکو 
له سةر ئه وه ئؤتؤنؤميزم. گوتوه پَيم
فکريء ههَلوهسته پهيوهنديء ئاستي
ناسيؤناليزمي له نَيوان سياسيهکه
ناوهند رژَيمهکاني وه لهاليهک کوردي

ترهوه. لهاليهکي

که نهکهين لهبير  ئهوه  گرنگه  بهآلم
له اليهن کوردستان دابهشکردني  تهنها
گرفت تهنها ــهتــهوه دهوَل ژمــاره يــهک
پهرتهوازي حاَلهتي ــاردةو دي بؤ نين
کورديدا. ناسيؤناليستي بزاڤي لهناو
گرنگه که له وه ي جگه تر مانايهکي به
ئؤتؤنؤميزم ديــاردهي له هه وَلبدهين
له روو سياسي دروشمي وهکو بگهين
ئهوه دهرهوه، ئهوهش گرنگه پهنجه بؤ
حاَلهته لهو تَيگه يشتن تهنها که رابکَيشين
الوازيء حاَلهتي له که ناکات ئهوه تَيري
ناسيؤناليستي بزاڤي پهرتهوازهيي
گه وره تهواوي کوردستاني (له کوردي
کوردستان) پارچهيهکي هه ر له وه
ئاوإدانهوهيهکي بهباوهإيمن له  بگهين.
فکريء کؤمه آليه تيء بنهما له پهله به
کوردي ناسيؤناليزمي سياسيه کاني
بزاڤه کارکردني  ميکانيزمي له  وه
ههرنهبَي کورديهکان ناسيؤناليستيه
بهرچاو جديمان زؤر  کَيشهي دوو
دوو ئهو چارهسهرکردني  که دهکهوَي 

لهاليهکهوه دهتــوانــَي کَيشهيه
بؤ کــــوردي ناسيؤناليزمي

وه بــکــات بههَيز ــؤي خ ئـــه وإؤي
ئاسؤي دهتوانَي تريشه وه لهاليهکي
تهندروستبوونء بــوونء ــه ردهوام ب
تهحهدداو بهرهوإووبوونهوهي تواناي
سياسيهکاني فکريء  پَيداويستيه 

پَيببهخشَي: دواإؤژيشي
هَيزه  ناديموکراتيبووني کَيشه ي (١
لهکاتَيکدا يهکتر، به  بهرامبهر کورديهکان
ديموکراتي که  پارادؤکسَيکه ئهوهش وه
سهردهستيش نهتهوهي لهگه َل وه بؤ
وابــووه زؤرجــار راستيدا  له ده وَي.
رژَيمَيکي لهگهَل ــوردي ک هَيزَيکي
ديالؤگء ديکتاتؤري بگره ناديموکراتء
نزيکبؤتهوهوبگرههاوپهيمانيشيلهتهکدا
ئهو ههر کردووه، بهآلم لهههمان کاتدا
هَيزَيکي چهند يا  تري هَيزَيکي  هَيزه
کورديء سيفهتي ئهوانيش که  تري،
بؤخؤ ديموکراتيان کوردستانيء
داناون. يهک  ژماره دوژمني به داناوه، 
ته نگ ئهويترو رهدکردنهوهي راستيدا له
ههره خهسَلهتي ههَلچنين ئهويتر به
کورديهکان سياسيه هَيزه باآلدهستي

يهکتر. به بهرامبهر بووه
کَيشهي ناکوردستانيبوون. لَيرهدا (٢
کورديمان که حيزبي ئهوه نييه بهمهست
بدهن کوردستاني سيفهتي که کهمن
حيزبيکورديمان به َلکولهإاستيدا بهخؤ،
کوردستاني کورديء سيفهتي که نين
لهم مهسهله به آلم خؤيان، به نهدهن
حيزبَيک ئايا  که ناوه ستَي ئاستهدا 
يا خؤي به  دهدا کوردستاني  سيفهتي 
زوربهي که له وهدايه کَيشهکه بهَلکو نا،
ئهو وه لهاليهک ناوو دروشمهکان کات
پهيإهويان حيزبانه  ئهو سياسهتانهي 
تهواوهتي به ترهوه له اليه کي کردووه
رووخَينهر دژ يه کجار شَيوهيهکي وه به
دروشمهکان ناوو لهکاتَيکدا يهکترن. به
لهاليهکي بوونه، کوردستاني ئهوپهإي
پاوانخوازيء عهمهلي سياسهتي ترهوه
نه تهوهيي (مساحه)ي پانتايي لهتکردني
پاوانَيکي چهند بؤ بووه  (کوردستاني)
هَيزه ئه گهر راستيدا له  تهسک. حيزبي
بؤچووني له کوردييهکان سياسيه
راستهقينهدا کوردستاني ديموکراتيء
پانتايي کاربکهن پره نسيپه ــهو ب
پانتايي سياسييةکان  هَيزه سياسهتي 
بکهن ئهوه پراکتيکدا له وه نهتهوهيه
ناو له کَيشهو الوازيهکاني زؤرَيک ئهوا
دهبن. چاره سهر کوردي ناسيؤناليزمي
بَيت سهرنج جَيگهي دهبــَي ئه وهشي
رووخَينهرهي پهرتهوازيه ئهو که ئهوهيه
ههر نهک کوردي ناسيؤناليزمي  ناو
يهکجار شتَيکي دهرهوه بــه روو
جار ــهي زورب بهَلکو بــووه  نَيگهتيڤ
کولتوريء ره ههندي پاوانخوازيه ئهو
تهقليديهکانيدا)و بنهما (له کؤمهآليهتي
ـــــوازيء زاراوه خ ــوازيء ــه خ ــاوچ ن
له بههَيزکردووه. عهشيرهتگهري
بهرجهسته کردنيئهورههه ندانه راستيدا
سياسيهکاندا حيزبه ههَلسوکه وتي له
پرهنسيپي لهگهَل نهگونجاوه ههر نهک
ديموکراتيبوونءکوردستانيبوونبهَلکو
چةمکي له گهَل دژايهتيشدايه حاَلهتي له

مؤدَيرن. چةمکَيکي وهک ناسيؤناليزم
چإي، به زؤر کورتيء به زؤر
نهک ديموکراتيبوون کوردستانيبوونء
دراو پَيکدههَينن ديوي ههمان دوو ههر
دوو سياسيء کولتوري  دوو  بهَلكو
فيکريء بهرجهسته بووني ههَلوَيستهو
شَيوهيهکي به  که  سياسيين زهنيء
که دهبن، يهکتر به  تَيکهآلو ئؤرگانيکي
ئاستهمه. لهيهکجياکردنهوهيان دواجار
گرنگ ئهوهيه: زؤر ههَلبهته پرسيارَيکي
سياسيانهي سنووره  ئهو ئهگهر ئايا
رَيگر دابهشکردووه کوردستانيان
له کوردستانيبوون لهبهردهم بووبن
ئه وهش (که گهوره کوردستاني ئاستي
ئهي بووه) ئاماده ههردهم بيانويهکي
کوردستان پارچهيهکي  ههر ئاستي  له
قهبوَلنهکردني رهدکردنهوهو ههموو ئهو
(هه ندَي تر هَيزهکاني يا تر بيري هَيزو
شَيوهيهکي به خوَينإَيژي  جاريش
جهستهي له يه کترو له بهربهريانه 

بؤ؟ نهتهوه)
که پرسيارتان بهشهي ئهو وهآلمي
«ئامانجهکاني کوردي ناسيؤناليزمي ئايا

فيکريء چهمکَيکي وهکو ناسيؤناليزمي
زؤر هَينابَيتهدي» خؤيدا له سياسي
مهبهست ئايا که ئهوهي سهر دهکهوَيته
فهلسهفهي رووي له چيه ناسيؤناليزم له
سياسي ــي ــرام ــرؤگ پ و ســيــاســي 
وايه پَييان ههندَيک ناسيؤناليزمهوه.
بهبَي دهبــَي ناسيؤناليزم چهمکي که 
گرَيدراوي راشکاوي به وه دوو سَيو
(تؤ نهتهوهيي دهوَلهتي  لهپَيناو  ئامانج
بهو وه  بَيت ــه ت-نــهتــهوه) دهوَل بَلَي 
شتَيکي ههر بؤ خهباتکردن مانايهش
مهبهستي ماناو له کهمکردنه وهيه کهمتر
لهگهَل ترهوه لهاليهکي ناسيؤناليزم.
بؤ لهوَي لَيرهو خهبات  گهشهکردني
نهته وهيي دهوَلهتي له کهمتر شتَيکي
بهستراوي کَيشهيهکه  بهههرحاَل
بؤ هَينانهدي ههرنهبَي رادهيهک خواسته
له ئهويش که «نهتهوهيي» له دهسهآلتي
تر دهسهآلتَيکي له بهشداريکردنه رَيگهي
تهرتيباتي چوارچَيوهي له ناوه نده هي که
تهرتيباتَيکي زؤرجــار که ئؤتؤنؤمي،
وهآلمي مانايه  بهم سياسي. تا ئيداريه 
ههَلبگرَي لهوه پَي دهبَي ئَيوه پرسياري
ال پَيناسهيهکمان جؤره چ ئَيمه ئايا که 
وهآلمي بتوانين دواتر ئهوهي بؤ قبووَله 
شَيوهيهکي يا به بهو شَيوهيه پرسيارهکه

بدهينهوه. تر
بؤ خــهبــات  ــؤم خ بؤچووني بــه  
کورديبهرهوإوويکؤمهَلَي ئؤتؤنؤمي،
که کردؤتهوه سياسي گرَيکوَيرهي
فه لسهفهي يا فکري (١ ئاستي له  دهکرَي
سياسيء٢)سياسه تيعهمه ليکورديء
داگيرکهر وآلتاني  لهگهَل پهيوهندي
(٣ سه ردهست)ء نه تهوهکاني بَلَي (تؤ
ههژماريان نَيونهتهوهييهوه رهههندي
ئؤتؤنؤميزم تر مانايهکي به  بکهين.
لهگهَل جدي  دژايهتي کَيشهو کؤمهَلَي 
خاَلي بَلَيين دهکرَي  وه هَيناوه  خؤيدا
ئهويش که ناسيؤناليزمه  ئهو  الوازي
لهپَيناو داگيرکردنه حاَلهتي قهبوَلکردني
راستتر يا «ئــازادي» به دهستهَيناني
ئازادي، شَيوهکاني له شَيوهيهک بَلَيين
قهبوَلکردنيرهوايهتيسياسيبهرامبهره
له جؤرَيک يا رادهيهک بهدهستهَيناني بؤ
وه خهباته جؤرهکاني رهوايهتي سياسي،
رَيگه ي له کَيشهکه بهناوخؤييکردني بؤ
لهاليهکهوه ئؤتؤنؤمي بؤ بانگهشه
کَيشهي بهنَيونهتهوهييکردني بؤ وه
له خؤي پَيگهي بههَيزکردني بؤ کورده
ئهو راستيدا له «ناوخؤدا»...هتد. ههمان
ئاشکرا به نموونه،  بؤ تهنها دژايهتيه، 
که کاتَي ١٩٩١دا بههاري له  دهرکهوت
کَيشهي بهنَيونهتهوةييبووني تهوژمي
به هؤي ههَلبهته لوتکه ، گه يشته کورد
خهَلکي له  هــهزار ســهدان کؤچإهوي
ترهوه لهاليهکي باشووري کوردستان.
کَيشهي کاتدا ههمان له کورد سهراني
به وه شَيوه ترسناکترين به کورديان
إَيگهي له  ناوخؤييکردهوه، به  توندي
ديکتاتؤري ماچکردني  هاميزکردنء 

بهغدا...
روونکردنه وهش، بؤ ههر دواجار،
گفتوگؤي و نووسراو ههندَي له من
ههر نهک فيدراَليم ئؤتؤنؤميء پَيشترمدا
ئؤتؤنؤمي ههندَي بهَلکو ديوه يهکسان
ههندَي له هه رنه بَي که ههن جيهاندا له
له که به هَيزترن فيدراَليه لهو اليه نهوه
واقيعي عَيراقء دهستوري چوارچَيوهي
بهرقهرار خهريکه عَيراقدا له سياسي
لهو هه ر مانايهش فيدراَليزم به و دهبَي.
کولتوره سياسيهدا چوارچَيوه فيکريء
دهبَيژم پَيي من که دهبَيتهوه جَيگهي
رهههندي راستيدا له ئؤتؤنؤميزم.
دهتوانين که ئؤتؤنؤميزم سايکؤلؤژي
حاَله تي قهبوَلکردني خؤبهکهمزانيء له
نهتهوهي (واته ئهويتر له خؤکهمتربينين
ترسناکه؛ ههره  رههه ندَيکي سهردهست)
بهرجهسته رهههنده ئهو وهختَيکيش
ههره ئاسته له ژَيردهستي ئهوا دهبَي

دهبَيت. بهرجه سته ترسناکهکانيدا
خوَينه ري حهز دهکهم دواييشدا، له
نووسراوء ئهو که ئاگاداربکهمهوه ئازيز
ماَلپهإي له مهبهستن، گفتوگؤيانه ي
ئهمهش که بهرچاودهکهون تاکهکهسيم

ئهدرهسهکهيهتي:
 www.burhanyassin.com
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