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تیدامرۆڤایهپێناولهقینهڕاستهكوردبوونێكیوكهكهپه  

ناسیۆنالیزموكوردبوونی  

یگوته خهبایهبهوڕیالیستییڤێكیپه،"بووهنهتیوڵهدهوتوڵهدهبهبووهنهكهبووهههنسیشهكورد":
گرنگوجوودیپرسیروارێكخهبهندیدایوهپهله ردوونییداگهلیهۆكارگهیاندهررامبهبهله! درێژاییبه:

كانئاشهكهوابووهرزێروهیغڵهدهوئهكوهكوردردوونییداگهشارستانیمێژوویییفهلسهفهومێژوو
یكڕهئاشیكوه(وهكاردانهدژهووهكاردانهدۆكترینی)مێژووییوتنیكهریهبهنجامیرهبهوسوونییده
سواوهوامردهبهساڕده رگهنییهواڕهكولیاتهپڕتهكایهحهومێژووییپاشخانهمئهیه:وهئهكهپرسیاره.
ببوایهمانیفێست(شارتیئموریهمه)تداوڵهدهلهكوردرگه.ینكهنهندیناوزهكورد-كوردبووننۆستالژیاییبه
:ڵێتئهشعرییدادێڕێكیلهشاعیرمباریخهمالجهكروههه؟بكردایهیكاوالتهپڕنۆستالژیاملهعبیریتهكێ
تهحیكایهمئهڕاخاكهرگه،مێشخۆڵهواریپاشهبهبوودهدوودڵیبێ"!رییوهبیرهكاوالتیبۆوهڕانهگه"
كیمێژوویهوساتبارتركارهوێرانبوونێكیورهبهردوونگهڕببوایهتێپهتدارییهشهبهئینسافیرسهبه

رسهبهیئاشوبهوساتباریكارهملهبگرێتڕێوبێتكێ.نادهملیوڕۆشتدهترخالقییانهنائهورپرسیارنابه
وامردهبهداشێواوهوگۆییڵهههرهفلتهوبهجیهانمێژوویبوایهنهكوردرگهخۆدێت؟تیدامرۆڤایهویژدانی

لێیئاگانبێتیمرۆڤایهكهبووده بدایهجاڕیجیهاندابهبوودهنهسكهبوایهنهكوردیشرگه! مێژووتان:
یهڵهههمێژوویی ندیناوزهڵهههمێژوویبه"دانیكنفۆنریكئه"خۆرئاواییتیبلیمهرینوسهكروههه!

بوهێڵهوئهوجوودییههێڵێكیكوردبوون.(ڵهههمێژووی-یهههناومانههبهگرنگیكتێبێكیناوبراو)كاتده
قیرحهرێكیوهبونهكوهمرۆڤوئاشنایهپێیجیهانییگۆییهڵههه وشارناوڵحۆیگهوتوناووسڕ!

بێكیدونیایهتهترنجاوهشێواورابێكیسهبهوهمانهدێرزهلهمێژوویوهبهقیرهحه،بووهكانیگۆییهساده
ڵێتئهالنئۆجهڕێزبهكروههه،وهدڵه ودابڕانشاهیدیخۆیمێژووو"یهشاراوهمێژوودالهمڕۆئه":
ییهینونهكهالحیبهزهوبهقهدرێكیغه كانیخاكییهنجكێشهڕهوگڕهههوكتهشهمرۆڤهویشئه،

وكێڵگهومینرزهسهله،فوراتودیجلهڵقواڵنیههرووییسهله،زێڕینهیاللیله،تۆرسه-زاگرۆسكانیدامێنه
هێشتاكهئاوه.تبوونییهكانیسروشتییههابهلیزهئهكانیه(میزۆپۆتامیا)میزۆحوسنشتهپێدهكانیوهڕه
وفیكر،شارهدایكبونیلهمێژووییئێوهمێژوویی:بكاتهاواردونیابهڕابگرێت؟جیهانمێژووییكێلێڵه
وهاتووهدرغهبهكه،یهناسۆریهرهفلتهودۆكتریینمانههمیرههبهتانكهخۆرئاواییهفهلسهفه

نییهوهبوونهییڵگهكۆمهكانیئازارهورسهكهوكانژانهوالنگهواقعیبهفڕیكهكهكاریهچاواشه نیتچه.
نیگوته(ندبیرمهینیتچهفردریش) !جوبنعهتهبێوقیرحهرێكیوهبونه،كیهوبیستیدهسهمرۆڤی:
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یكهخێجهوالرڕاجهمهمانههدایكبوویلهئێوه...قیرنحهواویتهبهوانئه،ڕمانواقنهزانندهجوبعهتهنه
رییه.شهبه  

نییههكتیمرۆڤایهویژدانیرسهبهوكرادهباسنهمێژوویفتارییهدڕهبهمووههمئهببوایهتوڵهدهبهكوردرگه
وهكردهدهدرهغهمئهیوهكردنهبارهدسهبهیڕێگه،ڕیپهتێده كوردیمرۆڤیفێریجیهانمێژوویییوهئه.
یهوهئهكاتده وئه،دڕندهرێكیوهجانهبنهدهتانگنبجهرههشئێوهووهوسێنینهتانچهدهرههئێمه:
ئاتهانلێڤییوهبه،ڕاگهدادهقوڵهئهوڕوانیدهلێیوهتهنجهحهبهچاویوكردلێدههاواریهۆبزیرهمهسه
نگێكههنهوژدیهائهكوهكهدائاتهانهلێڤیولهشئێوهدواتر،تبوونییهوژیانبهوهخشێتهبهئهرگمه

،وهنهبكهتۆڵهوتركانیوهتهنهگیانیرببنهبهشئێوه،داتدهقووتهاكانبهمووههكهداپێدهیشێوه
خۆیكانیرییهسهردهدهومغهرههكنهتوڵهدهبهببوایهكوردرگهجا.ماندایهنهوماننێوانلهكڕۆكیانكه
پڕنۆستالژیاییوخۆیتیوجوودییهیئاخێزگهلهتیخیانهیوهئهڕایرهسه،وهچووهبیردهڕۆژێكووشهبه

،تخیانههێڵیخزایهدهواویتهبهكوردبوون،كرددهكانیدلێرهمیتۆلۆژیاپڕوندمهوڵهدهتهحیكایهوكولیات
راییمیلیگه)بهومكچهبهبێتده(تخیانههێڵی)هێڵهمئهداكهكهپهوالنئۆجهرڕێبهفیكرییبیاتیدهئهله
مكهچهوبهكاردوابهلێره،داییهقوتابخانهبیاتهدهئهولهگرێتدهشوێنوكرێتلێدهگوزارشتی(تاییرهسه

.ینكهدهگرنگه  

وخۆجێییهابهوئینسافلهنكۆڵی،تتداخیانههێڵیپاڵله،ببوایهمۆدێرنهزگاییدهمانیفێستیكوردرگه
كڵهچهڕهوڕیشهوهئهخێرنه:یگوتده.وهڕایهگهڵدهههلێیوكرددهكانیلتورییهكهونگیرههفهوردوونیگه
نیهمنمێژووییو توركیهاوشێوهكهڕقاویوسێنتۆڵهداریقینهرێكیوهجانهبهبوودهواوتهڵكوبه!
بۆشاهیدیمادهنهسێككه،وهگرتهدهكوردبوونیروسیمایسهفاشیستوهۆڤێتبوونێكیوهتهنه

بوونێكیدیموكراتچاوگیتوڵهدهبهبووننه...بدایهیالواوهئاهوپڕبوونێكیكوهبوونكوردنۆستالژیای
كڕۆكیناولهردوونییگههایبه،سروشتیهیومانیزمیلهگهڕهمئه،پاراستوهكورددابوونیڵگهلهسروشتی

مئهژیاندارییهلتورهكهمئهوامیردهبهووجوودیوفیزیكیدایكبوونیلهڵگهلهوخولقاندوهكوردبووندا
خۆییدافیكرییكێتییهوسیستمیچوارچێوهلهالنئۆجهڕێزبه،ژیاندوهییدیموكراتیكیهندییهیوهپه
ندیناوزهوبینێتده"لتورییكهمۆزائیكی"بهمانزهوشوێنبۆكانوهتهنهتیاڵیهكۆمهیمانیپهبهندیوهپهله
كه.(سینائهیرگرینامهبهله)لتورییهكهمۆزائیكیوهتهنهپۆستبۆقۆناغیالنئۆجهرڕێبهبژاری:واته.كاتده

دۆخێكی،كاتدهلتوریكهمۆزائیكیلهرگریبهرههوهدیسانهوهڤهڕۆژهدێتهالنئۆجهرڕێبهخودیفیكری
جۆرێكبه،خشیوهبهدیكانیوهتهنهبهندیدایوهپهلهكوردبوونیبههارمۆنی كییهوهدانهوێنهریكخه:
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-هیومانیستینگیهاوسهبارگۆڕانێكیورهبهترسادهلێیندبیرمهیینیتچهییدونیایهوبهیهئیالهیانه

ئیكۆلۆژی كوهكورد":ڵێتئه(النئۆجهبدواڵعه)ڕێزبهكوهندێكیبیرمهربۆیههه،باتدهتاد...ژنناسی،
گوفتهمئهبۆڵهێنجنانێكهه".داوهخۆییوهمانهبهیدرێژهوپاراستوهخۆیتوڵهدهیوهرهدهلهبوونێك
،ردوونیگهیمانیپهیڕێچكهلهكوردبوونهی"ڕیاڵودیویئه"وترێتپێیدهیوهئهیوهمانهپاك:ینبكهگرنگه

اڵویشهورگهێنمهتراژیدیایڕوویڕووبهكوردلتورییداكهوجڤاكیدیموكراتیكیندییهیوهپهبوونیله
وهتهبوهتیاچوونوساترگهمه جا،وهسڕابوویهواویتهبهبوومێكدهوائهببوایهتوڵهدهبهرگه.

نۆستالژیایمووههتوڵهدهدا؟دهكوردبوونیدادیكوێلهماتریالیستی-ئاتهانلێڤیناسیۆنالیزمی
واویتهیهاوشێوهڕگیرپهوهۆڤێتبوونێكییئاسمیلهكوردیكه:ناسیۆنالیزمێكبهوهگۆڕییهدهكوردبوونی

كانییتهستهیشننه ( Nat i on st at e) سدرێژییهدهودونیای بووده،كرددهكانیاننگێزهدرئهغه
.ڕووناكڕۆژیبهرێگوزهدهیمرۆڤبوونهدژهوتااڵووئهریبهرلهسهشاهیدیبه

 

زمانیلهجیهانهیكههۆڤێتییه(لیبڕاڵیفسانهئه)سیستمهرباریدهمانههرێكینوسهكهفۆكۆیافرانسیس
.(مێژووكۆتایی,فۆكۆیامافرانسیس,رچاوهسه)".تییهمرۆڤایهیجیابووهشێكیبهوهتهنه":ڵێتئهوههیگڵه

تیچییهڵگهلهناگونجێتبوونمرۆیی؟چییهتیمرۆڤایهمكیچهخودی:یهوهئهدالێرهبێترههگهڕامانێك
رههشدالێرهبێتتیشمرۆڤایهیوهرهدهبوونێكیرگهكوردرێت؟گوزهدهتیمرۆڤایهناویبهیشتهوئه

بوونێككوهبتوانێتكوردبێتچۆناهیتیمرۆڤایهتی؟مرۆڤایهكام:یهوهئهدالێرهگرنگپرسیاری!شانازییه
ڵكیكهبهناسیۆنالیزمدالێرهبكات؟كوردبوونیواتاكانیواویتهلهرگریبهوبێتههییئامادهوبژیتیایدا
تیمرۆڤایهناویبهیخالقییهدئهبهوئهیهاوشێوه،نامۆدرێنهماتریالیزمیناسیۆنالیزمیاڵمبه،دێتكورد
سروشتیناسیۆنالیزمیتیرایهڕێبهبهتوانێتدهكوردناسیۆنالیزمیكاتدامانههله.وهتهبڕاوهجیهاندارسهبه
وگرتووهجیهانیئیحساسیوشلهئاوڵهكوهیكییهشارهناسیۆنالیزمهوئهررامبهبهلهكیگوندهو
گوتارهویتستهیشننهڤایرۆسیبهوزهماتهكانوساوهچهوهتهنهتڵوعامیقهوكاننگهجهركردنیزهگوله

كهجیهانگیریهبزنسییهسیستمهرانییاوهگائاسنێكهماتریالیزمناسیۆنالیزمی.ندهدهیانكهڕۆحهبێشارییه
وهتهنهتیرامهكهوردنگهورهبهیهاوێژندهوهاویشتوویانهوامردهبه كانیتۆزاوییهوگڕهههمرۆڤهو

اڵتیڕۆژههكانیخشهئیلهامبههابهنخاوه،(زێڕینهیاللی)پیرۆزمیزۆپۆتامیایی وجوود سپێرنده
.كانیانترسناكهرهاویشتهدهینهنگهمهبه  

. 
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راییمیلیگهوتخیانهومێژوویلتووركهبۆیهههرسوڕانیوهتوانایچۆنكوهماتریالیستیناسیۆنالیزمی
اڵمبه،تداوڵهدهڵگهلهیهههكاتیگۆریوسیاسییشنیئیڤۆلهووهدانهوێنهتوانایهاشئاوه،تاییرهسه

دواجاروخواتدهكێكیانیهریسهكێكیانیهكۆتاییداله،ڵناكاتههتوڵهدهڵگهلهكیگوندهناسیۆنالیزمی
رچیهه،خۆییماتریالیستدنیایییوهرهدهووهرهدهدێتهریادهله"ئاتهانلێڤی"هۆبزیژدیهاكهئه
گرنگتر.بینێتدهخۆیدوژمنیویارنهبهوداتئهقوتیهێنابێمیرههبهسروشتیناسیۆنالیزمی،مێكرههبه
باكوریلهبینینده،داوهخۆیرگیمهجاڕیتوڵهدهدۆخێكهسروشتیناسیۆنالیزمیوتنیركهسهیهوهئه

وكیگوندهناسیۆنالیزمییسروشتییهدۆخهمئهواییئاشتهله(فوراتباكوریواڵتڕۆژهه-بارۆس)سوریه
ڕۆحیوالنگهتیبرایهوتیهاوسێیهومیواندۆستیلتوریكهبهكیهوهدانهوێنهبه،كاتدهرگوزهردوونیداگه

شیهاوبهبوونێكیمووههوتیدایكایهشوێنگاییبهندیدایوهپهلهئاینزاكانشۆڕشگێڕیتینگایهپێشه
پاوانخوازیكانیپایهكهژیدهدراووادهمینێكیرزهسهلهبڵێیكوهردوونییهگهناسیۆنالیزمهمئه،كهناوچه
ودۆگملهعبیرهتهڕادیكاڵمكیچهچۆنكوه.دابنوهشیبوونهلهاڵتسهدهكانیئمورهمهوئابووری-سیستم

هاشئاوه،نێتیهگهدهڕێكڕێباوهبۆدڵسۆزیزۆریڕێكیبیروباوهلهوزیفتهزۆرجارهاوكاتستوییقبهچه
ناسیۆنالیزمی،دۆگماتیزمهتیحاڵهیهههجیهاندالهیوهئه،یهههناسیۆنالیزمخودیوتنیكهالدابههێلێكی

واته.یهبوونهسۆزیووتنكهالدابهمئهنێوانلهریهموخهسروشتی ،ناسیۆنالیزمهنگیهاوسهدۆخی:
وماتریالیستیڕۆحیبێكییهستهجهنه،داتنهریبهزوهدیرقهخهیهزاهیدانهڕۆحێكینهكیهوێنهبه

یهمۆدێرنهكیشاره ناوبهوهتهنهریرامبهبهلهرداكهحهتهكیرگرییهبهبهسروشتیناسیۆنالیزمی.
؟چییهسروشتیناسیۆنالیزمیناسیۆنالیزمێك؟چاڵمبه،دێتكوردبوونڵكیكهبهكانرهقڕكهتییهمرۆڤایه
قینیهورهفلتهولهیاخیبوونێكیكوه,وهجیهانهدریغهمێژووییناوخزێتهنهوهرمییهشهبهكورددۆخێك

باییتهونجكێشیڕهومیواندۆستیویشئهكهوهكوردبوونییهواتاكانیبهرگییرهدهكهفاكتێكو
بوونندیموكراتڵگرییههیالنهگهوئهكانیدیموكراتییهواتاڵگهلهتییهكهلتورهكه دیواتایهبه.
ماتریالیستیناسیۆنالیزمی،ریحانهفهدڵێكیشڕۆحهمئهچاوگی،بوونتیاڵیهكۆمهڕۆحیلهرگریكردنهبه

واقعیشتنێكیتێگهوبوونتیاڵیهكۆمهپێناولهرگهچۆن؟،تیبوونهاڵیهكۆمهیحزهلهمئهبداتلێیئامانجێك
،مبهدهتترامهكهمن":ڵێتپێماندهناسیۆنالیزمهمئهیهوهئه،بیكوردێنینشارناسیۆنالیزمییوتنهركهبهمئه

.بسوڕێوهداخولگهولهوبیبهوێدهندتچهماتریالیزمتیڕۆحانییهبێجیهانیلهتۆش  
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:یهوهئهدیكانیوهتهنهڵگهلهكوردبوونیجیاوازی،یرسهبوونێكیكوهكوردهوجودیگرنگترموویههله
گیڕهكورددالتورییكهنێولهواته،دیالنیگهربۆسهبووهنهرهێرشبهمێژووداكونجێكیهیچلهكورد
وهتهنههۆڤێتیررامبهبه،یهههدیموكراتیودۆستخوازیومیرژووانگهورگریكاربهلتورێكیكه
.دیكانیستهردهسه  

!نیههۆڤێتناسیۆنالیزمێكی،كاتدهمۆدێرنهزگاكانیدامودهوشارڵگهلهوداوسهسازبوونهمئهكاتێك
شبوونهتیاڵیهكۆمهمئهناوله،یهههبوونتیاڵیهكۆمهسروشتیداكوردێكیۆنالیزمیناسیناوههله
كانكورده":ڵێتدهیهههنیرمهئهكییهگوته,یههههیومانیزمومیواندۆستیوویژدانیورمنهلتورێكیكه
تیبوونهاڵیهكۆمهوبوونلێخۆشورمیدڵنهوترائهبهوبوونتفیعهمئهربۆیههه."تفینعهكییهوهتهنه

كورد،هاتووهدایهوهتهنهمئهرسهبهكهبووهقڕكردنانهوساتكارهوئهیوهبوونهدووبارههێزیبههۆكارێكی
وخراپیوایكردوهكوردیه"هیومانیزم"مرۆڤدۆستیهارمۆنیاوئه،بووهتیحهناڕهوتاڵیوئاشوبتوشی

،وهمێژووهبریجهژێروتۆتهكهمدیسانههوهبیریبچێتهتیهێناویهریداسهبهیكهدوژمنهیساتهكارهوئه
كوردیوالشله،بووهكوردبوونیقوربانیهۆكاریمێژوودرێژاییبهكالیهلهییهلێبوردهڕۆحهمئهوامردهبه
جۆرێكبه،داكهكهپهئازادییكهرهحهورڤانشهوریالگهسێتیكهلهیاندوهگهبووندیموكراتلتوریكهبه

وئه"!فهرهشهبێنچهجیهان":بڵێینیوهئهتا،ندوهیسهشهگهوكامڵبوونهدیموكراتڕۆحیمئههێنده
سیستمیكاندنیڵتهههوجڤاكیبوونێكیدیموكراتورهبهتیمرۆڤایهڵێندهپێیكهیرهوهجانهپڕنكاوهگه

ورمنهناسیۆنالیزمێكیورهبههۆڤێتنناسیۆنالیزمێكیڵگرییههیالنهگهوئه،باتدهڕیفۆرموپاوانخوازی
.سروشتییهناسیۆنالیزمیویشئه،كاتدهكێشمرۆڤدۆست  

كانیبنتوێژهلهتوێژێكبهدركڕێینبگهتررئێشانهسهودوورتر"قینهڕاستهكوردی"ناسیۆنالیزمیبنكۆڵیرگه
ریبیغه:ناسیۆنالیزمێك!رییبهغهناسیۆنالیزمێكیڕۆحیودۆستیژینگه:ویشئه،ینكهدهبوونكوردواتای
شوێنگاییراییبهبۆڕێبوارێككهریبییهغه،نیهبوونكوردژادینهبۆهێندهكوردبوونهوێنگایحهبۆهێنده
ندیدایوهپهلهوهبوونهمئهپشتلهسروشتیدۆخێكیزكماكیوتیدایكایهلتورییكه:واته,تیدایكایهزمانی

ناوبه)تخیانههێڵهوئهگرێدراویكهتاییرهسهراییمیلیگهلهدابڕاوهناسیۆنالیزمهمئه،یهههوهنیشتمانهبه
.كاتدهكوردبوونكانیژیاندارییهواتاوكوردبووننۆستالژیاییلهنكۆڵیكهیهدابڕاوهو(تیكوردایه
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گاتده،كاتدهڕتێپهجوگرافیاوسنورریبیغهریبێكهغهنفاییمهمكهلێدهرگریبهمنناسیۆنالیزمهمئه
نیازیبهجوتیارپیاوێكیپیرهڕۆژێككهكاتدهگوندهوئهبۆشئهنهوبیر،بوونكوردومرۆڤوجودیبه
زرۆییتامهوبڕێلێدهیڵهوسهحهگوندێكهكهیكهتییهدایكایهنیشتمانهلهدابڕان،كاتدهشارلهڕووشتگه
گوندبوونییداواتاكانیتینجهحهلهریادهكانیپۆلهشهییتوڕهڵكشانیههقایرتهبهڕۆحییدالهوهڕانهگه
گوندییهجوتیارێكیریبیغهریبهغهناسیۆنالیزمهمئهڕۆحی:واتاوبه،بڕێدهربهلهییئاسودهوكشێڵدههه
ولهدابڕاوه،مهێنهرههبهونجكێشڕهناسیۆنالیزمێكیهاوكات،زراكانیمهوخباوییشوانكارهوكێڵگهبۆ

ونجكێشڕهناسیۆنالیزمێكیوهوانهپێچهبه،گرتوهریكاربهبهورخۆریبهفۆڕمیكانشارهلهیناسیۆنالیزمه
.كاتدهیكهتییهدایكایهوراییبهوكیگوندهلتورهكهژیاندنییكنهورهنجدهڕهوخشهابهبه

 

دوولهگشتیبه:یهههجیهانداوكوردخودیناولهناسیۆنالیزمپرسیرسهلهیوهكاردانهدژهووهكاردانهوئه
دۆگمجۆرێكداكهدۆكترینهردووههله(ناسیۆنالیزمنانیزووڕناژهوناسیۆنالیزمدژه)گرندهجێفۆڕمدا

ینارشیستهئهدیدگاوئهچیكهه(تاییرهسهراییمیلیگه)رقیشهیانبێتیكهخۆرئاواییهفۆرمهبهچ،نهه
،شارناسیۆنالیزمیبهتیانهئاشنایهوناسیۆنالیزمڕۆحیلهئاگاییهبێویشئه،یهههناسیۆنالیزمررامبهبهله

بینندهناسیۆنالیزمڕۆحیلهشتنتێگهدیرمهسهونزڵگامهبهشارناسیۆنالیزمیلهشتنتێگه ناسیۆنالیزمی.
مئهئیشكالی،كاتدهوتجێكهمادیتێكیبابهكوهوهتهنه،وهتهنه-توڵهدهیوهدانهوێنهكوهماتریالیزم

مانههبهوێتیانهدهومهێناوهرههبهشاریانناسیۆنالیزمییستانهرهكهوبهرگیربوونیانهدهرهفلتهدوو
پێشسروشتیناسیۆنالیزمیلهئاگاییانهبێكاتدامانههله،نبكهخۆیانئارگۆمێنتیلهگوزارشتستهرهكه

بریتییهكه،شارییبوون پشتنادیاریوهیوالییجیهانیوبوونوهتهنهودیویئهووهتهنهنۆستالژیاییله":
."وهتهنه  

شاریزمیناسیۆنالیڵهمامهوبینندهبێگیانوسترههدهوجواڵمادینێكیتهكوهوهتهنهیكهكوردیهبه "
وڕۆحوتویهعنهمه:واتا،وهتهنهبوونیئۆبجێكتڤ-ماتریالیزمڵگهلهتیكردنیهڵهمامهكوهوهتهنهڵگهله

فۆڕمێكیكوهوپێناداتهمێتیئهونابینێتسایكۆلۆژیایونۆستالژیاپشتدۆخێكیكوهوهتهنهگیانی
.نابینێتبوونیوهتهنهیكهكۆڵههێزیبه  
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ڵێتدهكهالنئۆجهرڕێبه پهیوەندیهکیکۆمهڵهنهکسیاسینوئهخالقیپێکهاتهیکۆمهڵێککۆمهڵگاکان:
بهرههمدەهێننخۆیاندالهگهڵجیاوازیشئهخالقیبهرههمهێنانهوە،جیاوازیشێوازیلهکهماتریالیستی

ساڵیدیموکراتی،شارستانێتیچارەسهریوناوێنخۆرههاڵتیلهشارستانیهتقهیرانیئۆجاالن،:سهرچاوە).
ل،٢٠٠٩ :٨٤) وبهستههزنهمهرهڕێبهوندبیرمهوئهیهادارهوبهخشئیلهامبهوزیفهتهمئهپشتله.
بوونداڵگهكۆمهومرۆڤتیقیقهحهنێوانلهسروشتییوهرهئاشتكههێڵێكیشێتئه،ینكهدهتهقیقهحه
.گوندییهجوتیارێكیناسیۆنالیزمیویشئه،بێهه  

كی؟شارهناسیۆنالیزمیوتاییرهسهراییمیلیگهگوتاریلهبڕیندادهسروشتیناسیۆنالیزمیبۆچی  

یفهلسهفه":ڵێتدهسروشتوقڵعهپرسیبۆهوقوڵهشتنیتێگهله،هیگڵناسێكهكهكۆژێڤرلیسكاندهئه
(مكاریسته،كۆژێڤرلیكساندهئه-لیۆشتراوس،رچاوهسه)".داتڵدهرههسهشارداڵگهلهسیاسی ،واتهكه.
فهلسهفهگرێتردهلێوه"پۆتانسێڵ-وزهماته"نهێنییوزهیگوتارهوئه:یهههتوڵهدهكهدۆخێك
ماتریالیزمیناسیۆنالیزمیلهمۆدێرنسیاسییفهلسهفهتوڵهدهماشێنییوهرهدهدیویبه،تییهكهسیاسیه

بێتدهمانیفێست وساوهچهالنیگهوكاوالتبهكردوهجیهانییئاشوبهوئهماتریالیزمناسیۆنالیزمی.
شارستانیناسیۆنالیزمیناویبهیتااڵوهمئهتیسارهجهلهماندوونوهنااڵندینانهمدهبه،هاتوونشڕهچاره
درێتدهالنگهرخواردیدهژاهركوه وسیاسییفهلسهفهناتوانینشاربوونیڵهفۆرمهرسهدێینهكه.

باسراسازیگهپیشهوڕۆحبێشاریهاتنیلهناكرێكروههه،داببڕینكیهلهمادیناسیۆنالیزمی
بكرێتریبهاوتهسروشتی-كیگوندهناسیۆنالیزمیلهناتوانرێتهاشئاوه،بكرێتكیگوندهپارێزیژینگهله
-توڵهدهماشێنیگوتاریكوهمۆدێرنهماتریالیزمیناسینالیزمیویشئه،شارڕۆحیبێگوتارییژێرسایهله
وهكانیهپێكهاتهمووههبهمینرزهسهشارسیاسییفهلسهفههیگڵییهكۆجیتۆیهمبههاوكات.یتستهیشننه

یمۆدێرنهڵگهلهكردنهئیزدواج،بكاتڵگهلهئیزدواجیبتوانێتپاڵندنێكقه،بینێتدههابهبێهێنده
لۆجیكنهته رایی؟هسازیگپیشهوراییزانستگهلۆجیاییكنهتهحمیڕهژێرلهبكاترگوزهچۆنجیهانێك.
جوتیارهریبیغهڕۆحیمعیجهستهدهشوناسیهیگڵییهوزیفهتهوبهستنبهپشتبهدادیكهكیالیهبه

"رروهسه"بااڵوهمرۆڤیلهڤینخودئهونانیئهئیگۆیمنێكیبۆسوڕێتردهوه،داتدهستدهلهكهگوندیه
بااڵیوهتهنهبۆكێشێتملده یهوهئهگرنگتر. ناسیۆنالیزمی-شارسیاسییفهلسهفهتارماییورسێبهژێرله:

دامۆدێرنه ولكێشانپهدۆخیبۆسوڕێتردهوهئیگۆداریروهسهیسایهلهوهتهنه-ڵگهكۆمه-مرۆڤكه،
یهوهودیویانهئهیوهتاڵبوونهبهنجامیرهدهوجوودیبووهێاڵنهملهكریههه،ژادینهپاكتاویوسدرێژیده

نكهدهخۆیانلهگوزارشتناسیۆنالیزملهفۆڕمهمبهناچار یانكیگوندهناسیۆنالیزمیلهترواتایهبه.
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سروشتی مئهكۆی،سروشتداوگیاندارنردوونیگهمیسیستههارمۆنیواوتهدۆخێكیلهگرتنداشێوهله:
بووهێاڵنه داكهكهپهیوهبزوتنهوالنئۆجهڕێزبهفیكرییبیاتیدهئهله،وهدامێننهخۆپاراستندارگریبهله

بێتدهوتجێكهمكچهكوه(واڕهرگریبه)به رروهسهوهسیاسییهیفهلسهفهمانههبهندیدایوهپهله.
ڵگهلهنییههاڕهڕۆحیكییهوتهلێكهنجامیرهبههۆڤێتورهێرشبهئیگۆییمنێكیبۆسوڕێتردهوهكه
یواتایانهملهكریهههوشوێنمعی؟جهستهدهشوناسی-نگرههفه-لتوركه-شوێن-خاك-زمانلهكریههه

وییشوانكارهوباخوزرامهبۆگوندیجوتیارێكیریبیغهناسیۆنالیزمیبهندیدایوهپهلهوهتهنهپشت
تییهدایكایهشوێنگایكوهكه،كانیشتهپێده یوهتهنهشوێنگاییوخاكشێكیبهلهسازشیهئامادهڵكوبه,
ررامبهبهلهبكاتدایك واته،بباتدیكهكانیوهتهنهمیكرۆبۆستدهوبااڵترداكییهوهتهنه ئاتهانلێڤی:
گریتدهپێكانیماسیهوردهویهكهحوتهمیده یتكهدهلوشیانپهحهوقوتدواتر! كیهشێوهبهشمهئه.
راوێزپهیمینهكهوستبااڵدهیزۆرینهئایدیۆلۆژیاییبهربوونهكاریگهكانشێوهله :ڵێتدهكۆژێڤهاروههه.

(.                                                 مكاریسته:رچاوهسهمانهه)".ندهڵدهرههسهشاردالهكانگۆڕاوه"  

،كراوهئۆرگانیزهورگاوییبهتمۆسفێرێكیئه،كاتدهپێوهكومیحهتهشاریناسیۆنالیزمهوئهكۆجیتۆیهمبه
.ردرابێتسهلهبڕیاروختپێشوهجیهانێكییوهئهكوه  

وكیهایهشتهدامهداشیكوه،ناڵێننئهووهتلێنهئهرداروهسهترسیمهژێرلهجیهانووهتهنهومرۆڤ
ورروهسه،ینكهدهرگوزهجیهانێكدارناكیتهخهلهمیشههه،بوونمتوستانوهوجوڵهخرێنهدهجوودی

پرسهنوسیچارهنجێكترهشهبهتاریكیداقواڵییله،بووهیگیرۆدهتریهشهبهیناسیۆنالیزمهمئهدارانیڕایه
.وهرگهمهڕمیژێرنهخهدهردوونگهكانیوجوودیه  

كیهندازهئهتاوڕۆژئاوافیكریمێژوویی:(سروشتیناسیۆنالیزمی)مكهلێدهرگریبهیتێزهوئهرسهوهبابێنه
ینمهگهوئهواتایبهوجوودیین؟مههسیاسیمههفیلسهفهمههكییهكێشهرگیریدهاڵتخۆرههجیهانی

دابڕاوهبووهشینشاریمۆدێرنمیرههبهناسیۆنالیزمیوتاییرهسهراییمیلیگهتیسیاسهوفیكرله
بینیندهملمالنێیهمئهڕاندنیتێپهالندائۆجهڕێزبهقواڵییوفیكرییبیاتیدهئهله،توجوودیهله ندهچه.

تاییرهسهراییمیلیگهنێكچه،دۆگماتیزمهرگیریده(ئۆبجێكتڤ)یكهمۆدێرنهتهڕواڵهبهناسیۆنالیزم
نارشیستیدائهكۆجیتۆیلهبوونناسیۆنالیزمدژییوتهڕهوئهشهێنده،تماغگرتووییدایهقهوخۆخۆریله

دۆگماتیزمهدیدۆخێكیدواجاركه،گرندهپێگهووتجێكه یوهبزوتنهجیهانبینیوفیكربهندیدایوهپهله.
وشتنگهدۆگماتیزمدۆخیكاندنیڵتهههپێناوله،كاتدهشونمانهیوهئهالنئۆجهڕێزبهوكهكهپه

پێموابێت.یهوهكاردنهدژهووهكاردانههیپتۆزیووالیزمدڕاندنیتێپهونگهاوسههێڵیلهیهوهوتنهنزیككه
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كتێبیلهوهگرنگییهبهكهالنئۆجهرڕێبه،سروشتیرجیلومهههبۆیهوهڕانهگهناسیۆنالیزمنگیهاوسهدۆخی
بۆكاتدهمرۆڤجوامێریزوویئاره،دوێتده(ندبیرمهینیتچهفردریشنوسینیله)گوتواهایشتردهزه

بڵێتپێمانیوهئهكوه،ئیالهیاتوسروشتبووندۆخی وسروشتدۆخیبۆوهڕانهگهلهمرۆڤڕزگاری":
."دایهوههاتنهسروشتدۆخیلهپاشان  

ریزموونگهئهرجیلومهههروارێكخهالیبهدواتروڕێوێتهكهدهوهسروشتهوتێكیشكهئهلهشتردهزه
.دارستانوهڕێتهگهدهچاریناچار  

مدهدهوهئهجاڕیكۆتاییداله وفیزیكیدۆخیردوونیگههایشتهروارێكخهلهشتێكرههنگیهاوسههێڵی:
.بوونهسروشتی  

یشاراوهنگیجهویشئه،بدوێمیكهییهسروشتدۆخهووهتهنهیدیكهدیوێكیرسهلهوێتمهدهجاردوایین
كیملمالنێیهوهوێشهلهوسیستمیاساوڵیكوهتاییرهسهراییمیلیگهڵگهلهسروشتییهناسیۆنالیزمینێوان

:یهوهئه،وهتهنهواقعیوشتنتێگهڵگهلهوهدێتهیوهئه!مۆدێرنهماتریالیزمیناسیۆنالیزمیڵگهلهكوشنده
تیسپێرشواڵهبهوهتهنهواتاوبه،ناكرێتگۆڕانكاریلهنكۆڵیدواجار ڕۆحانی) - Spi r i t ual ) كییه

وهمنهالیبهناسیۆنالیزمخودی.بێتوامردهبهداوهنوێبونهڵگهلهتوانێتدههارمۆنیولتورییكهمۆزائیكی
ڕۆحانیوڕۆژئاواییرمایهسهئایدیۆلۆژیایینگیجهمانههییگیرۆده ( spi r i t ual ) تییه

ناسیۆنالیزمیهاوكات،وایهگوندكانیكێڵگهڕیپیتوفهبهمیرههبهكوهسروشتیناسیۆنالیزمی،اڵتییهڕۆژهه
:واتهكه،گێڕێتدهڕۆڵتمادییهوراییگهسازیپیشهدۆخیله"یتستهیشننه-توڵهده"ماتریالیزمی

مداریرههبههایبهكوهسروشتیناسیۆنالیزمی،رایینگهمادهوهابهدوالیزمیدوچاریمرۆیییڵگهكۆمه
ڕدایهشهلهداشاراوهنگهجهملهدواوهبهبیستیدهسهراییسازیگهپیشهررامبهبهلهگوند یهوهئهگرنگتر.
.بوونسارینوقمهكهترییهشهبهیگێژاوهوئهخزێتهدهمرۆییییڵگهكۆمهویڕێڕهتروكانێكچاوبه
نامێنێتشتێكیوهئهكروههه,خشێتببهڕۆحانییوزهماتهومرههبهتوانێتدهگوندسروشتیدادۆخیله
.رمایهسهییجاڵجاڵۆكهجیهانیلهتڕۆحانییهووزهماتهجیهانیناویبه  

دایكلهبه،كاتدهاڵتسهدهبوونیكهڵهكهكانییرانهقهیئاراستهسروشتیناسیۆنالیزمییرهڕێگوزهوئه
ریبهغهناسیۆنالیزمهمئهسروشتیڕۆحێتی(اڵتسهدهپاوانخوازی)توڵهدهریستراكچهوشاربوونی

عێراقمێژووی،یهههیساڵهزارههنچهگێكیڕهكهتاییهرهسهراییمیلیگه،وهكاتهدهمرداریوتمرێنێده
شاهیدی كوهناسیفسانهئهومیتۆلۆژیاناولهكه،عێراقداناویههلهیههێڵهمئهیساڵهزارهه(٥٠٠٠)
-یاسینباقر-ردیوهلیعه)لهكریههه،عێرقالنیگهریبهلهكهوكوونبۆناووهبێتهشۆڕدهوهگلگامێشه
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كنڕایهجهمه،سونهوشیعهبهگاتدهتاوهكانهناسییهفسانهئهقهدهلهعێراقكهڵێنپێمانده(كیهمهنعانكه
ویشئه،رستیپهبێگانهوخۆخۆریله هێڵیبوونیوتجێكهكوهتاییهرهسهراییمیلیگهڵدانیرههسه

واریئاسهشارناسیۆنالیزمیبۆسروشتیناسیۆنالیزمیڕاگواستنیكهمبدهوهئهحوكمیتوانمده.تخیانه
یجوڵهورفلتهكوهتخیانههێڵی-تاییرهسهراییمیلیگهگیڕه،وهوتهكهعێراقلهمینیكهیهوپێشینان

ناولهتاییرهسهراییمیلیگهبوونیوتجێكهدوایدوابه.بوودایكلهوهعێراقهلهڕاگواستنهمئهوامیردهبه
مزیڕه-هێمایییپێگهبهبوونلههێناشكستی،كانداڵگهكۆمه كانوهتهنهوڵگهكۆمهدۆخیوهلێره,

ترازانوڵدێرههورهبهوهلێژبوونه خۆشینهكوه،گرتكانیڵگهكۆمهیوهناوهدونیایییوازهرتهپه،
هێماكانیبهدژتاییرهسهراییمیلیگهواتاوبه،هاتنریسهرمهچهوشیمانیپهدوچاریمرۆییییڵگهكۆمه
راییمیلیگهشكستی،خۆشكرابۆئاگریكانوهتهنهیوهناوهلهردێكدهكوه،بوووهتهنهپشتووهناوه
هێڵهمئهواعیزانی!كیهسفرهرسههێنایهخوانی،بوونوهتهنهپشتهێماكانیوواتاررامبهبهلهتاییرهسه
وستدهبێنهتیاندایكایهزمانیپشتواتاكانیله وبڕۆوتااڵنرسهلهنپێبدهدرێژهنییانمهزهیوهمانه

لێدانمایبنهرسهلهیانوهمانهوداخۆیانكاروانیبهیاندرێژهجۆرهمبه،تیاندایكایهیوهتهنهكردنیپارچه
.نبكهرمسۆگهتیدایكایهیڵگهكۆمهكردنیپارچهولتوركهوزمانوخاكله

 

كوردوخۆیئابڕووییوهشۆردنهوداوهتهنهواتاكانیررامبهبهلهشكستیهۆیبهتاییرهسهراییمیلیگه
نیگوته مۆدێرنشاریڕۆحیبهگاتده"!تكیاوییاحهیانیاییحهتكانی": ماتریالیستیناسیۆنالیزمیكه,
ڕوونتر،كاتدهشارداڵگهلهمادیئیزدواجێكیدواجارتاییرهسهراییمیلیگه.ترۆپكیدایهلهوهتهنه-توڵهده

كییهپرۆسهناولهبكاتوهتهنهلهگوزارشتكهداوهلههێناوهشكستیتاییرهسهراییمیلیگهبدوێین
تێزێكیبهئاماژهنسارهفهنوێیجیلیرینوسه"رڕانسیهژاك"،تهوڵهدهویشئهكه،مۆدێرنهزگاییداموده
:ڵێتدهكه،جیهانیبزنسیسیستمییسایهلهرانیبڕیاردهووهتهنهبهندیدایوهپهله،داتدهگرنگ

"لتوركهكاربردنیبه" رچاوهسه). مسێیهجیهانیواڵتانیناسیۆنالیزمی:واته.(زاننهمامۆستای،رڕانسیهژاك,
مزهڕه،جیهانیدابزنسیلهرێكیاریكهببنهتا،نبهدهبوونوهتهنهپشتوهێماكانیواتابۆستده
كیندییهیوهپهلهچیتر،رمایهسهجیهانگیریوسیستمبیزنسیبهوهگۆڕنهدهبوونوهتهنهكانیردوونییهگه

رسهلهوهبزنسهوكۆمپانیاورمایهسهوئابوورییڕێگهلهڵكوبه،وهجیهانهودونیابهنابنییداوهتهنهڕۆحی
كیهندازهئهبه،بندهئامادهجیهانییجیسته وخاكونگرههفهوبوونوهتهنههێمایولتوركهبهبازرگانی!

ستیوهپهورپاوهنخاوهباندێكیبهبوونپێناوله،نكهدهوهمعییهجهستهدهشوناسیوزمانونیشتمان
وهجیهانگیرییهتیڤیستیپۆزهجیهانیبه ندهوڵدهههمسێههجیهانیواڵتانیریهڕانسیهكۆجیتۆیهمبه.
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:نمونهكوهنرمهئهوكورداڵتیداڕۆژههلتوریكهله،وهجیهانهناوبچنهوهتهنهكوهوهرمایهسهیڕێگهله
ناوبچێتهوهرهفلتهملههێناشكستیكورداڵمبه،وهجیهانهناوڕۆشتنهوهزڵومهمهكیقوربانییهشوناسیبه
وقوربانیكردنقوربانیكردنیشنوێترین،دانهكوردبوونیدادیقوربانیلتوریكهوهرئهبهله،وهتهوڵهده

وێنهوئهفامستهوشیرواننهكییهوهگێڕانهڕوونتروزیفێكیتهبۆ،بوونگالشهكانیئێزیدییهفرۆشتنی
وهگێڕێتهدهكهداتپیشاندهجوانتركوردبوونمانیوارییهكۆڵه گۆڕیرسهلهكیدایهگوتهلهاللجهمامكه:
تیگووتویهتاتوركئه ...بوایهههترمانیبجهڵهههدووخۆزگه:

  

چیتریوهبۆئهریكێشاسه،تداوڵهدهلهكانوهتهنهجیهانیتمۆسفێریئهبهبگاتوهبووهێڵهملهكوردشكستی
ڵتێكهوهبیزنسهووزهووتنهئابووریلهكوردبێتدهیكهریهڕانسییهواتابه،دێنێتشكستكوردوهلێره
بكاتبوونیوهتهنهلهگوزارشتوهوێشهرلههه،ببێتكانجیهانییهبازاڕهورمایهسهوجیهانگیریبه ڵتێكه،
ببێتجیهانبه وئهپێناولهوهنهناكهبڕیاردانێكهیچلهرێزتهوناپارێزنشتێكهیچلهستدهجۆرێكبه.

.جازییهمهكراوهئۆرگانیزهجیهانه  

كوردیتیوڵهدهبهبوونمزشكستیڕهبهبوووهلێرهرمایهسهبهترامهكهفرۆشتنیقۆناغی:یكهكوردییهبه
رڕانسییهواتابهلتوریكهكاربردنیبهبۆكێشاوهریسهوهتاییهرهسهراییگهمیلیوكالسیكیگوتارییڕێگهله
ڵگهلهكۆنتاكت،وهكانهجیهانیهبازاڕهبڕۆنهوهوتهنهئابوورییڕێگهلهوێتیانهدهكه،یكهیه(رڕانسیهژاك)

دواجار،بزنسكارباندێكیبۆگۆڕێتدهبوونوهتهنه،نبكهجیهانییرمایهسه یهوهگرتنهرنگهسهشمهئه
وكشتوكاڵكانیرهسێكتهوخۆراكیئاسایشیبهگرنگیسروشتیناسیۆنالیزمی.سروشتیناسیۆنالیزمیله

شارداناسیۆنالیزمیلهكاتێكداله،مهێنانیرههبهوزیادكردنكوه،داتدهخۆراكییمادهوسروشتیجیهانی
تاییرهسهراییمیلیگهیمێژینهلهگیڕهكهشتووپێگهتازهواڵتانیومسێههجیهانیبهندیدایوهپهله
نێوخۆییانئابووریدواجار،وتنهئابووریقوربانیبهنكهدهكانرهسێكتهكۆی،هاتوچۆدایهلهماریاندادهله
.بێتدهندیهۆڵهخۆشینهبهناسراویرانیقهتووشهاونیشتمانیولگهبهندیوهپهله

 

رگرییبهیوهئهریشدارامبهبهلهتاییرهسهرایییلیگهموتوڵهدهناسیۆنالیزمیبهندیدایوهپهلهشتێكدواین
شارهوگوندیشاراوهنگیجه،(سروشتیناسیۆنالیزمی)مكهلێده سروشتیرجێكیلومهههكوهگوند.
النگهریوهختهبهیمژدهكههاداربه وهبێتهخشدهپهكهوهبوونییهسروشتییتیشكانهڵهتهوئهیڕێگهله
،وێتكهدهمرۆڤئاوزیویادگاربهبێتوهدووریشهلهرگهكنایهنازهزه،پێبكرێتدركیتوانرێتده
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خۆیماتریالیستیناسیۆنالیزمیبهشهگهوكوتێتدائهكانیپایهوێوهلهتوڵهدهكهشارجیهانیمانكاتداههله
شوێنیونۆستالژیاووجوودبهوهستێتهببهمرۆڤتێكڕۆحانییهمووههلهپشتكردنه!ختێكروهسه،داتده
,(رڕێنتایه-استهالك)رخۆرهبهماتریالیستیناسیۆنالیزمی:وتمداوتارهمئهتایرهسهلهكوه.خۆیردوونیگه
دوو،بینیندهوانهپێچهجیهانیدوودالێره.رهنجدهڕه(سروشتیناسیۆنالیزمی)گوندناسیۆنالیزمیكاتێكیله

كوهمرههبهدونیایهێنانهیپرۆسهگوندداله.ئاوابهیداتئهویترئهوكێشێتكۆڵئهمرۆڤێك،ناكۆكمرۆڤی
وتینهومهرگیمهكولهژیانییقهبهتهتانجكێشڕهوچاالكرجێكیلومهههلهردوونیگهخۆراكیئاسایشی

زێدهورینجدهڕهوژیارییندییهیوهپهلهگوندناسیۆنالیزمی:واته،ردایهگوزهلهئاسودهوچێژبهاڵمبهئازار
زكماكیوردوونیگهشوێنییئیدهڵگهلهخۆراكدایه ناسیۆنالیزمی;دادیكهواتایهودیدیوێكیبه.

هێنهكاربهمههمهێنهرههبهمههخۆژێنهمهه(سروشتی)گوند مۆدێرنشاریدایكبوونیلهنیمهزهلهاڵمبه.
رسهوێتهكهدهریكاربهبهرسهلهشار(ماتریالیستیناسیۆنالیزمی)یتستهیشننهسیستمیگوتاریبهبارگاوی

رییهكاربهبه:ویشئه،پرۆسهكبۆیهبێتدهكزایهفه،مێژوویوهوڕهڕه نینمهێنرههبهكانمرۆڤهدۆخێك.
ڕوانیچاوهلهكهرییهپێشداوهیهههیوهئهخۆژێنی؟وخۆراكیزێدهوردوونیگهخۆراكیئاسایشیڕوویله
خاتهدهردوونیگهوجیهانیخۆراكیئاسایشیشارناسیۆنالیزمی:واته،كیگوندهماندوویستیده
(؟)ستۆناگرێتئهلهژیانتیمانهزهوالشله،داتدهقووتگوندكالیهله،وهترسییهمه بیاتیدهئهله.

بینیندهتایهپهمئهریرگهشتهنهوشیكاری,الندائۆجهرڕێبهفیكرییكێتییهوسیستموپككهییقوتابخانه
پككهفیكرییرناتیڤیڵتهئهوالنئۆجهرڕێبهجیهانبینی،گرتووهمرۆیییڵگهكۆمهبهریبهتاعونكوهكه

ڵێتپێمانده چیترشار!شارداڵگهلهوهئاشتبكرێتهكارهێنیبهوخۆژێنیومهێنیرههبهیپرۆسهكرێتده":
بێتنهكاربردنبهسبهجێگای ڵێتپێماندههاروههه. وبێتدهفراوانترتییهههكهیسنورهولهشاریان":

خاتهدهمرۆڤژیانیوبێتوامردهبهناتوانێتیرییهكاربهبهفۆڕمهمبهیانگرێتدهخۆلهكیهپرۆسهنچه
".                                                                                                                      وهترسییهمه  

نگینهسهوڵێكیههوهپككهوالنئۆجهرڕێبهڕزگاریییفهلسهفهوسروشتییناسیۆنالیزمیبهگرنگهیوهئه
وناژیگوندرسهلهنهاتهشارجۆرێكبه،شاربۆیهههشوێنبۆكهیگوندییهعیشقهمئهیوهگواستنهپێناوله

پاراستنیرسهرژێتهیپهدهمرۆڤرجێكلومهههبۆسوڕێتردهوه،نابێترییبازاڕگهیسادهدۆخێكی
خۆراكیزێدهتیمنیهئه ناسیۆنالیزمیداكهكهپهوالنئۆجهرڕێبهجیهانبینییرناتیڤهڵتهئهمئهگرنگیله.

راییسازیگهپیشهبۆخێرنهزانستوسازیپیشهبۆڵێبهگوتاریژێرله،خاتلوپۆدهپهلهشارگوتاریسروشتی
یرانیقهناویبهنابێتپرسیارێكرگیریدهداڕزگارییهفهلسهفهمئهیسایهلهڵگهكۆمه،راییزانستگهو

زێدهندی؟هۆڵهخۆشینهیانئابووری سروشتیهپرۆسهملهندهچهشار،خۆراكزێدهبهكرێتقدهلهقازانج
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راییسازیگهپیشهرستیپهقازانج-پاوانخوازیومۆدێرنهییرمایهسهلهبڕێتدادههێندهوهوێتهكهدهنزیك
سیستممانههراییوزانستگه ناویبهبێسنوروڵێكیههبهكانیدانامهرگریبهدوایینلهالنئۆجهرڕێبه.

كێشێتدهردوونییهگهوهارمۆنیدۆخهمئهرجیلومهههدیموكراتیشارستانیمانیفێستی دواتر,
.كاتدهتیمرۆڤایهشیپێشكهڕزگارییفهلسهفهیچوارچێوهله  

دونیاناسبیریار:نوسینی  


