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 ميلةتثک وه نةتةوةثک چةند خاصثکی هاوبةش پثکةوةيان دةبةستثت و وايان لثدةکات کة ، هؤزثک،هةموو کروپثک
 پارچة زةوثک کة ،هةندث لةو خاصه هاوبةشانه زمانثکی هاوبةش. بثت و بةيةکةوه گرثان دةداتةناسنامةثکی تايبةتيان ه

گرثدةدات و وايان  ئاين و مةزهةبثکی هاوبةش کة ئةو خةصکانه پثکةوه ، کلتورثکی هاوبةش،ن لة سةری دةژثنهةموويا
  . لثدةکا ناسنامةثکی هاوبةشيان پثببةخشث و هةرثکث لةو خةصکانه بة ناوثکی تايبةت ناو بربثن

ئثمةی کورد هةروةک هةموو ميلةت و . ثنيکورديش ثکثکه لةو خةصکو ميلةت و نةتةوةو گروپانةی سةر ئةم دنيايةی کة لثدةژ
نةتةوةکانی تری دنيا زمانثکی هاوبةش و کلتورثکی هاوبةش و سةر زةمينثکی هاوبةش کة ئةمرؤ و لةوةو بةريش بة 
کوردستان ناوبراوه پثکةوةمان گرثدةدا وه وامان لثدةکات کة هةميشه بةشثک بث لة خةياص و دةرومنان وه هيوای 

  . ی ئةوةی لةدووارؤژ تيادا بژثني وةيان مبرين لة کاتثکدا لة دةرةوةی کوردستان بژثنگةرانةوةمان بث بؤ
، کاتثک مرؤض وصاتی خؤی بةجث دثصيو روو دةکاتة هةندةران وةيان ناچار دةکرث وصاتةکةی خؤی لةبةر هؤکاری سياسی

رؤژث لة رؤژان جارثکی تر بگةرثتةوه  وةيان شةری ناوخؤ بةجث دةهثصث هةميشئ بري لةوة دةکاتةوه کة  سروشتی،ئابووری
سةرزةمينةکةی باوک و باپريانی وه ئةم هةسته زؤر ئاساي و سروشتيية وه زؤر گاريش لة الی زؤربةی گيانةوةرةکانيش 

  . ماسی وة زؤر گيانةوةری تر کة لةسةر ئةم زةوية دةژثن، سةگ،کؤتر بؤ منوونه. هةست پثدةکرث
اری تر هةن کة وا لةو خةصک و کؤمةصانة دةکات هةيان بث وة تةنانةش هةندث رةفتاری ناشوناليزم ماناثکی جياوازوو هؤک

تايبةتی لة الی هةندث گيانةوةری تايبةتی هةن کة زؤر جار لة رةفتاری ناسيوناليزمةکان دةچی وةک ئةوةی کة حةز ناکةن 
يش ئةو گيانةوةرة لةهةمان رةگةزة کةچی هةندث گيانةوةری تر تثکةصيان بث وةيان لثيان نزيک بکةوثتةوه وة هةندث جار

  . لةبةر رةنگ و قةباره جياوازةکةی رثگای نادرثت تثکةص بةوان بث و رثگای لثدةگريث
کا رتثکردنی هؤکارة   مثشکی مرؤپض جياوازثکی دياری هةية لةگةص مثشکی گيانةوةرةکانی تر لة رووی بريکردنةوه و

  . جی تايبةتی هةبث جيا لة گيانةوةرةکانی تردةرةکثکان کةوای لثدةکات کا رثکی فسيؤلؤ
کؤمةصايةتی کة ئةمانه  ،کلتووری، سياسی،ئابووری ناسيونايژم لةالی مرؤض لةبةر چةند هؤثک درووست دةبث لةوانة هؤی

ه  مةدةنی وة لةرووی رؤشنبرييةو،ئةگةر ئةو کؤمةصگاية دميوکرتی. هةر ثکثکيان لة کؤمةصگاثک بؤ کؤمةصگاثکی تر جياوازة
پثشکةوتوو بث ئةوا زؤر جار مةترسثکانی کةمترةو رةنگدانةوةی زياتر بة قسة بةرامبةر خةصکانی دةرةوةی ئةو ميلةت و 
گرووپانة دةردةخرثت بةصام لة کومةصگا نادميوکراتی و دوواکةوتؤکان لةرثگای شةرو و کوشنت و برين و زوصم و زؤرداری 

  . دةردةخرثت بةرامبةر خةصکی بثگانه
لة کؤمةصگا نادميوکرتثکان کة ئآين کارثکی راستةوخؤی لةسةر جؤری ژيانی خةصک هةية ناسويناليزم تثکةص بة ئاين 
دةکرثت و کاردانةوةثکی زؤر خراپی دةبثت بةرامبةر خةصکانی دةرةوةی ئةو گرووپة وة بريوو باوةرثکی ترسناکداری دةبث 

  .  و هةرةشةوه سةيری دةکرثبةرامبةر خةصکانی تر کة هةميشة بة چاوثکی گومان
بة داخةوه ئةمرؤ لة دنيای ئيسالمی وة بة تايبةتی ئيسالمی عةرةبی بريووراثکی زؤر خراپ لة دةرةوةی خةصکانی رؤشنبري 
پةيدا بووه بةرامبةر بة خةصکانی غةيری عةرةب وة بة چاوثکی گومان و مةترسثکی گةورةيان دةزانن بةرامبةر خةصکی عةرةب 

ةو ميلةتانةی کة موسصمانن بةصام عةرةب نيني وة پةيوةندی و هاوکاری لة گةص هثزة دةرةکثکان دةکةن وةک ئ. و ئيسالم
ئةوروپاو ئةمريکا بة دوژمنثکی گةورة لةقةصةم دةدرثن و بة مةترسثکی گةورة دادةنرثن بةرامبةر بة ميلةتی عةرةب بةصام لة 

دؤستايةتی و پةيوةندی باش و هاوکاری لةگةص هثزة دةرکثکان راستيدا هؤی رووکردنی ئةو ميلةتة غةير عةرةبة بؤ 
کةم تةرخةمی و گوثنةدانة ئازارةکلن و نارةحةتثکانی ئةو خةصکانة لة رةفتاری رژمثة ئيسالمی و عةرةبثکان دةگةرثتةوه بؤ 

  . بةرامبةريان
 لة قةصةم دةدرث لةاليةن ناسيوناليزی بةرگری کردنی ئةو خةصکة ناعةرةبه بؤ مافة رةواکانی خؤيان بة کارثکی دوژمنايةتی

وة بة . ئيسالمی عةرةبيةوه وة پروپاگةندةثکی زؤر خراپی بؤ دةکرث لة داموو دةزگا ی بصاو کردنةوةو مثديای جيهانی عةرةب
نه هةرةشةثکی گةورة دادةنرثن بؤ ئيسالم و نةتةوةی عةرةب و ئةوةشيان لة بريدةچثتةوه کة لة کاتی پةنابردنی ئةو ميلةتا

لة دةست زوصم و زؤرداری رزمثةکانی ئيسالمی و عةرةبی هيچ هاوکارثک و دةستثکی يارمةتيان بؤ درثژ نةکراو وه هةر لةبةر 
  . ئةوةش بوو ئةو ميلةتانه پةنايان بردة بةر ميلةتانی غةيری ئيسال م و عةرةب

ووپشتةکةی دةکات و داوای يارمةتی و کاتث ميلةتثک بةرگری لة مافة رةواکانی خؤی دةکات وة هاوار بؤ هةموو دةور
هاوهةستی لثدةکات بةصام بةبث سوود نابث هيچ گلةثکی لثبکرث و بة ناسيوناليزم و هةرةشة لة قةصةم بدرث بةصکو دةبث 
لثکؤصينةوةثکی زانياری بؤ ئةو بةرگری و پةنابردنةی بؤ خةصکی تر بؤ بکرث بؤ ئةوةی زياتر لة ميلةتانی دةورووپشتی 

  سويد..... . وثتةوه و لة کاتی لثقةومانا دةستی هاوکاری و يارمةتی بؤ درثژ بکرثدوورنةکة
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