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ناسیونالیزمی دوورمودا،بۆچوونکی تری گشسندووە، ل تیوریی ناسیونالیزمی 
دادەنت، Imagind Community،ک نتوە ب جڤاتکی رامانکراو (ئندەرسۆن)

 ب ،یشیان ھتی ھاوبوەندارستی پوەی رامانکراو، ھتکانی نرەدا خل
ئم ھستی پوەندارتیی بۆ .یبئوەی ئمان، ھیچ جارێ یکتریان دیب و ناس

نتوەیک،ل رگای زمانکی ھاوبش و مژووەوە، ب ھۆی سیمبۆل ھاوبشکان و 
ئفسانوە تینوتاو وەردەگرت و بسر سنووری دەوت و نوەکان دا دەبزن و 

Rawئندەرسۆن ئمی ناوناوە،کرەسی خاوی ناسیۆنالیزم، .پارزگاریی ل دەکرێ
Material of Nationalism کیوەیش مکی ـ ناسیونالیزم ، بچ کدا ککات ل ،

ستکدا دەبتوەی دەوو چوارچن ک، لوەیتندامانی نئ رەکی پشت بس. ل
چمکی ناسیونالیزمی دوورمودا زیاتر ئوان دەگرتوە،ک کۆچبربوون و جاران 

نانبوون و ت وانتم نندامی ئتی ئو ل ن، کوانیش دی دوای ئوانت ئ
.باوباپیرانیان ن کاریان کردووە و یاخود سردانیان نکردووە

ئم کۆچبران ل ھندەران، زۆربی کات، ھگری پناسی رەسنی نتوەیی 
خۆیانن، ھزر و کاریشیان،گلک جاران، لمڕ نیشتمانی رەسنوە، بم ھست و 

بمش وەک دەن، مشقی ناسیونالیزمی دوورمودای خۆیان .ھۆشوە گردراوە
ئیدی بۆی شتکی سیروسمرە نیی، ک ھستی نتوەیی ئم کۆچبران .دەکن

ئو ھۆکارەی بزۆریی لرەدا .ل ھندەران، فرە خمیوترە لوانی ناوەوەی وت
مبستی ھندەران )ژین دەبینرێ،ئوەی، ک کۆچبران لو کۆمگیانی تیدا دە

ھستی نامۆییان ھی و تنیا ل رگای پنابردنوە بۆ نیشتمان، ھستیی ( .، و
پوەندارتییان دەبزوێ و بمش ئاسایشکی کم ل نامۆییدا، دەستبر و مسۆگر 

.دەکن



 کانی خۆیان، بنوە رەستران، بۆ نرچاوەی کۆچبب ییستستی وابم ھئ
شوەیکی زەق، برەو ئوە دەڕوات، ک ئمان ھشتا ھر، زۆر ب توندی، سرقای 

.رووداوەکان وتکی خۆیانن و ل رووی سیاسیشوە چاالکی دەنونن
ک ناسراوە ب سیاستی ,مرۆ قس لسر دیاردەیک دەکات,لم ھلومرجدا

ک ل الین Long Distance Nationalismu Politicsناسیونالیزمی دوورەمودا 
ئم سیاستی دوورمودای، خۆی نابینتوە ل .کۆچبرانوە بڕوەدەبرێ

چوارچوەی ھوی، تاک ئازادیخوازەکانی چند کۆچبرکدا، ل فۆرمی کۆکردنوەی 
یارمتی و باربوو، دەنگدان ل کاتی ھبژاردن دا یاخود ھاوکاریی پارتکی وتی 

سیاستی دوورمودا، گلک جاران لسر ئاستی ھرەوەرزیی و ب .رەسنی خۆی
بواتایکی دیک ل رگای رکخراوەکانی کۆچبران، .کۆمڵ، ب ئنجام دەگندرێ
.یاخود پارتکانی ھندەرانوە

ھنووک، رکخراوە تۆکم و خۆسازەکان، ک ھزکی پاشکوتن و زۆرجار دەست و 
 ک،کانی دیکک تاقمن،تا ڕادەیکانی دیاسپۆراش ناودەبرگرووپ کجار بلگ

کاریگرتی برچاویان، لسر روداوە سیاسییکانی وتی رەسنی خۆیان دروست 
.کردووە

رکخراوەکانی دیاسپۆرا و ئو سیاستی دوورمودایی، ل الین ئمانوە پەو 
...ستی نودەوتیدادەکرێ،بوونت فاکتکی دەستی راستقین، ل سیا

باشترین نموونی کالسیکی دیاسپۆرا، کاریگرتی ھزی پاشکوتی 
دیاسپۆرا،دیاسپۆرای جوولکی، ک ب دڕژایی دەیان سا کار ب ،سیاستی 

دامزراندنی دەوتی .ناسیونالیزمی دوور مودا و سیاستی دوورمودا دەکات
رەکی، دەگکی سیپل ی ئیسرائیل، بکتی زایۆنیزمی جولروە بۆ کاریگتڕ

.دیاسپۆرا، لسرتاسری جیھاندا
زایۆنیزمکانی ناو دیاسپۆڕای جولک، ل رۆژاوا و رۆژھتی ئوروپا، توانییان وا 

تیدا، زەوی ل خاوەن .بکن،وتک لناو جرگی وتانی عرەبیدا دابمزرنن
کن و، خکانکی زۆریی جولکی ھژار، ل موک و دەومندەکانی فلستین ب

بشکی زۆری .رۆژھتی ئوروپا،ئمریکا و ئاسیاوەی لسر نیشتج بکن
 شگومان بزراوی ئیسرائیل، بتی تازە دامپاش ھۆلۆکۆست، چوون بۆ دەو ،کجول



، ل بر ل ھر شون)گورەکشیان ل ناوەندی ئابووری و سیاسی وتانی رۆژاوا
دەستبژری جولک، ل ئوروپا و ل پش .مانوە(ئمریکا،فرەنسا و ئینگلترا

ھموویانوە ئمریکاوە، بم ل دیاسپۆراوە پشتیوانییان ل برەو پشچوون و 
گشسندن ئابووریی و سیاسییی جولک، ل فلستین کرد،ک پاشان 

رەو پتی ئیسرائیلی بزراندنی دەووە، .ش برددامموو جیھانھ ل کجول
 رخوازییان، لتیدانی خکخراوەکانی یارمسوکار و ھاورێ و ری کواپارەیان ح

Jewish Agency(JA) Nationalچندین رکخراو دروستکران وەک .ئیسرائیل دەکرد
Jewish Fund(NJF)وە گرێ بدەنکن پم بکراھوە بۆ ئیسرائیل فزانتا گو ،.

ل کودای دیاسپۆرای جولتی دوور موتووی، سیاسرکی سسترجی بنموون
، وانی فربوون و کردوویانت (وتکانیشیان)دا،گلک گروپی کۆچبران و 

سرمشقی خۆیان،تا ھمان سرکوتن بدەستبھنن و کاریگرتی برفراوان ، 
ب واتایکی دیک ئو لسر سیاستی، وتی رەسنی خۆیان، دروست بکن و

کۆچبرانی جاران بشک بوون ل وت و چڤاکی خۆیان بۆ زد و نیشتمانکیان 
ئندەسۆن، ل نموونی کرواتییکانی . (ککداریان بکن)سوودیان ل وەربگیرێ

کندا و ئیرلندییکانی ئمریکا و کوردانی ئمانیا نیشانی دەدات،ک ئم 
.ییکی برچاویان ھی لسر سیاست ل وتی رەسنی خۆیانگرووپان، کاریگر

بۆ نموون کرواتییکانی دیاسپۆرا ب شوەی حوای دارایی و رەوانکردنی 
.چک،رۆکی گوھرییان ل ھراکی بالکان دا گا

ھروەک لم میاندا،لکۆینوەی دیکش بدیاری دەخن،کراوتییکانی دیاسپۆرا 
الی ئمان بھای .اڵ زیاترە، کار ب ناسیۆنالیزمی دوور مودا دەکندەیان س

نتوەیی و ھۆشیارییکی سیاسی ل دیاسپۆرا، نوە ب نوە پارزراوە و کاریگرتی 
بتایبت بر ل ھر .لسر ھرای وتی سرەکی خۆیان دروست کردووە

رانوە، بۆ وتانی رەسنی شت،ناردنی کۆمک و حوای دارایی ل الین کۆچب
خۆیان، وا بۆت سرچاوەیکی گرنگی داھات،ک ئارەزووی گل ل وتانی باجدەر 
گورەی،ھستی پوەندارتی کۆچبران بۆ نیشتمانی رەسنی خۆیان،بۆ 
ماوەیکیدرژخاین بپارزن، تاوەکو دەرفتی گڕانوەی حوای دارایی کۆچبران 

.تایبتی وت پشکوتووەکان، بم حواکردنوەوە گرێ دراونب.گورەتر بکن



ناسیونالیزمی دوور مودا ھلومرجک بۆ ئمان دەرەخسن، کۆچبران، دوای 
.کۆچکردنیشیان، ب وتکانیانوە گرێ بدرن

ناسیونالیزمی دوور مودا، کاری بر ل ھر شت، ل الین گرووپ کۆچبرەکانی 
 ت،بدەو(وەک کورد ،بۆ نموون)تدەکر وە، .ەوە پمالنی کب ،م گرووپانبۆ ئ

خبات بکن، بواتایکی دیک، "پرسی نتوەییان"ل ھندەران دەرفت ھی بۆ 
.ھستی نتوەییان زیندوو ، راگرن و خزمتی بکن

ست، دا، بدیاریان خ١٩٤٤، ل سای .Basch et alباش و ھاوکارەکانی
رکخراوەکانی دیاسپۆرا لودیو سنوورەکانیشوە ل بنیاتنانی دەوتی نتوەیی 

، Nation Buildingنودا چاالکن،چونک بۆ ئوان ئوەی ناسراوە ب نتوەسازیی
ب تایبتی ئو گش گورە تکنلۆژیاییی، ل بواری .رۆکی گل گرنگ دەگێ

ھقی (ھرزانی)ا بووە و، ئو نرخ دابزیوەیتکنلۆژیای راگیاندندا، برپ
گوزانوە، لم سانی دواییدا، ھزکی دینامیکی داوە، بم پرۆسی،و 

.بشدارییکی باشی ل بھزکردنی ناسیونالیزمی دوور مودا دا گاوە
 ێ،چونکرچاو دەگکی کارا و بت رۆرنئینت ،ر شتھ ر لم بوارەدا، بل

دەدات کۆچبران، خراو ب نرخکی ھرزان، لگڵ کسوکار،یاخود ھڤا دەرفت
دەتوانن زانیاریی، بیرۆک و بیروڕا .سیاسییکانیاندا ل وتی خۆیان پوەندی بگرن

ھروەھا ئینترنت .بگۆڕنوە و بگوزنوە بۆ وتی لی ل دایکبوون و تیدا کاربکن
بۆ .ن خۆیانی پ رکبخن و پکوە ل پوەندیدابنبکاردێ، تاوەکو لسر ئۆنالی

ئم،ماپڕ، لیستی ئیمیل، ژووری چاتکردن و رۆژنامی ئلکترونی ئۆنالین 
.بکاردنن

 فساننن و ئندرکاردەھکان، بوەییتن وە، سیمبۆگایانم ری کات لزۆرب
رگای ئم ھی لۆبیزمی ئامانج ئوەی، ل .نتوەییکان، دەماودەم دەگنوە

ئۆنالینوە پشتیوانی بۆ مسلی سیاسی نتوەکیان، لو وتانی تیدا دەژین 
.بدەست بھنن

 ودا، بۆ نموونرانی ئۆنالینی ناسیونالیزمی دوور منکارھماندا، بتم بابل
تا ١،٢رەوەندی کوردی ب نزیکی...کوردانی دیاسپۆڕا ل ئلمانیا بخین برچاو

.ملیۆن ئندام، ب یک ل گورەترین، گرووپکانی دیاسپۆرا ل ئوروپا دادەنرێ١،٥



وتکی خۆیان .ھزار کورد دەژین٨٠٠ـ٧٠٠ب زۆریی ل ئمانیا ب نزیکیی 
دوای جنگی جیھانی یکم بسر کۆم وتی تازە دروستکراودا،ئران،ئراق، 

.بگومان دەوتکی سربخۆی کوردستان دانمزرندرا.کراسوریا و تورکیا دابش
ک .لم چوار دەوتدا سیاستکی توندی تواندنوەی دژ ب کورد پەو کرا

.بدرژایی سدەی بیستم ،بووە مایی سرھدانی چندین برخۆدانی توندوتیژ
نی کات، راگوزانی خل دامرکاندنوەی ئم راپڕینان، بۆ نموون، ل تورکیا، زۆری

 دەغیدا قزمان و کولتووری کوردی ت ک ،ی دیکندەران و ناوچکانی بۆ ھکوردیی
بم شوەی، ب درژایی سدەی بیستم، ملیۆنھا کورد ناچارکران، .بووە لکوتوە

.ل ئران و عراق و تورکیا و سوریا برەو رۆژاوا، نیشتمانکیان جبھن
رای کوردیی،ل کۆماری فیدرای ئمانیا و ئوروپادا، ئیمۆ رۆکی گرنگی دیاسپۆ

رۆڵ و بشدارییکی دیاریان ھی، .سیاسی و کولتووریی بۆ کورد ل جیھاندا دەگن
زمانی کوردیی، .ل گشپدانی ھستی نتوایتی کوردیی ل وتی خۆیاندا

رکیا رگی لگیرابوو،ل ل دیاسپۆڕا، بھا ئدەبیات و موزیک، رۆژگارکی زۆر، ل تو
و بایخکی زۆری تایبتی پدرابوو، تاوەکو کولتووری کوردی بپارزرێ و نفوت و 

تیڤی دامزرندرا،ک پخشکی ل ناوەوەی نیشتمان .بردەوام گش بکات
و ب نھنی، وەردەگیرا،رۆژنام و گۆڤار ل چاپ دەدرا و ل نو کورددا بودەکرایوە 

دەبرایوە بۆ ناوەوەی وت، ل کاتکدا ئم برھمان،ل وت قدەغ بوون و سزا و 
ھاوزەمان جگ لمان، ل ھشتاکانوە کۆم دامزراوی .راوەدوونانیان لسر بوو

کولتووریی و زانستکاریی بۆ فربوون و لکۆینوەی زمانی کوردی و کولتوور و 
.مانیا و ئوروپادا دامزرندرائدەبیات، ل ئ

 وە،کار بکای نایمانیا ھی بۆ کوردانی ئرجلومو ھت،ئرنئینت
.ناسیونالیزمی دوور مودا، بکن و جارکی دیکش ب ئاشکرا گورەتری بکن

لNation Building "نتوەسازیدا"ئینترنت وەک دەستاوژکی گرنگ، ل پرۆسی 
ل ئاکامی لکۆینوەیک .دیاسپۆرای کوردییوە ب رزەوە تماشا دەکرتالین 

کوردستانکی "،ک لرەدا دەیخینڕوو، دەردەکوێ، ک ل ئستادا ل ئینترنتدا 
گلک لو ماپڕانی ل الین کوردی ئلمانیاوە .بوونی ھی"خون/مجازی

کیوە، نیشان دەدەن، ئو دروستکراون، کوردستان ب سنوورە مجازیی



نیشتمانی،ک ل دوارۆژدا وەک دەوتکی نتوەیی سربخۆ، ل جیھانی راستیدا 
Fritzنیشاندانی ئنجامکانی پرۆژەی لکۆنوەی پیمانگای .دەب بوونی ھبت

Thyssen نیمی سارھب ت،کرنزی بوونی سیاسی ئینتر ناونیشانی، ھژل ،
.ی، ل زانستگی مونستر ئنجامدراوە٢٠٠٩ـ ٢٠٠٧نوان 

 دا، لوەیینکۆم لوەی ئچوارچ لمانیا دا ١٠٣لئ ڕی سیاسی کوردیی لپما
١٠ل الین Internet-Usernکراوە، ھروەھا راپرسییکی ئۆنالین ل ژر ناونیشانی 

ماپڕە بۆ ١٠٣و ل.١((N=136ماپڕی ئینترنتی ھبژاردەوە بڕوەبراوە
.لکۆینوەیکی قوتر ھبژردراوە

 ینردراوەتان بۆ دەخبژھ و ئاکامگیرییردەمتاندا ئوەی بینکۆم لل
.برچاو، ناسیونالیزمی دوورمودای دیاسپۆرای کوردی ل ئینترنتدا ئنجامیان داوە

ناسیۆنالیزمی دوور مودای کورد و دیاسپۆڕا ل ئینترنت
ھم جۆریی دامزراندنی پشکشكراوەکانی ئینترنت

 رانی کوردی لتی سیاسی ،بۆ کۆچبرنشکراوی ئینتشکندین جۆری جیاوازی پچ
یلمانیا ھوەیی و .ئتنانی سروودی نکارھب ،شرنج رادەکوەی زیاتر سئ

کوردستان،یاخود ئاماژەی کوردستان، ب مانای دەرکوتنی نخشی کوردستان،ئای 
سرجم ئو ماپڕانی،ئم .رەنگ نتوەییکانی، سوور، کسک و زەردە

لکۆینوەمان لسرکردوون، بالنی کموە سیمبۆکی نتوەییان 
.کشاوە،ڤیگۆرکی نتوەیی،ھوارگیکی نتوەیی، یاخود ئای نتوەیی کورد

 ی کات، لکان، زۆربوەییتن سیمبۆل ونرەکاندا، دەکپناونیشانی ما
لناو بشی ھرە .برچاو،ل لۆگۆی التنیشتکاندا،یاخود ل بشکی ماپڕەکدا

 تییسایژوو، کولتوور، کر مسل ،ک بۆ نموونیڕەکاندا، گۆشپزۆری ما
.نتوەیی و قارەمانکان، ئفسان،ئایین و ھوارگ نتوەییکان دەبینرتوە

ی جی سرنج، لسرجم پشکشکراوەکانی ئینترنتدا، بابتی سیاسی فرە ئوە
ئمش ب براورد ب ماپڕی، گرووپ کۆچبرەکانی دیک،ئوانی .برچاو دەکون

ئم لکۆینوەمان لسر کردوون،وات بر ل ھمووان،ماپڕی تورک ـ ئمانی و 
.رووسی ـ ئمانی



ھاونتوەکان، خۆیان ئوانی کۆچبربوون،بۆ گشسندن و کسان و ئندامانی
.برەوپشچوونی وتکیان سوودیان ل وەرگرێ

ئو فۆرماتی زیاتر،ل ماپڕە کوردییکاندا برچاو کوتن،رۆژنامی ئۆنالینی 
ک بردەوام لمڕ رووداوە و پشھاتpost.com-www.kurdistan )بۆ نموون)بوون

سیاسیی و کولتووریی ھنوکییکانوە،ھوای بو دەکردەوە، لمڕ کورد و 
.کوردستانوە 

 بوون،بۆ نموونند ئۆنالین فۆرن ھچwww.rojakurd.de یپل وە،برەشدا دیسانل
یکم کوردی دیاسپۆڕا بۆ ئاوگۆڕی، بابتی سیاسی و کولتووریی،دەربارەی کورد و 

، :zgari.comwww.riwww.efrin.netیکان،بۆ نموونلسر پۆرتای زانیاری.کوردستان
دیسانوە لرەشدا، ل بنچیندا زانیاری دەربارەی رووداو و پشھات، سیاست 
 روەھا لنی کوردان ھکانی نیشتمانی رەسئابووری و جڤاتیی،

بابتی قس (ئوروپا،ئمریکا،کندا ھرورەھا جیھانی عرەبی)دیاسپۆڕا
، www..kurdistan-blogg.de :ھروەھا زۆرینی بلۆگکان بۆ نموون.لسرکردنن

قس لسر ئو باسوخواست و بارودۆخ دەکن،ک پوەندریدان ب کورد و 
،یرەکییان ھڵ نیشتمانی سگل کی دیکواتای وە،بگفتوگۆ )کوردستان بۆ نموون

لمڕ بئندامبوون و کاریگرییکانی ترکیا ،بۆ کمینی کوردی ل ترکیا، یاخود 
وکیی رژمکانی ،عراق،سوریا و ئران،بمبر ب کمینی کوردی سیاستی ھنو

.(ل ئمانیاRoj TV،یاخود بیاری قدەغکردنی 
بۆ )ئامانجی بنڕەتی ،ماپرەکان و رکخراو و کۆمکان

نموون)gkurd.or-www.pen,info.org-www.komkar:www..yekkom.com, ،وە بووئ،
پشتیوانی ، ھۆشیارییک بۆ ناسنامی نتوەیی کوردی، ل دیاسپۆڕا بکن و بۆ 

زۆربی کات ماپڕەکان ـ ھروەک الی فۆرماتکانی .ماوەیکی دوورودرژ بیھنوە
لرەدا ل تک ھژموونی کوردیدا، )دیک،زۆربی جاران ـ ب چندین زمان

(ئمانی ، ئینگلیزی فرەنسی،ئیتالی و ھتدفارسی،عرەبی و تورکی ،زمانی 
لمشدا زۆرینی رکخراو و کۆمکان، دەربارەی بابت .پشکش دەکرا

،یاخود لمڕ دیاسپۆڕای (سبارەت ب کورد)سیاسییکانی ھنووکیی ئمانیا
.ئوروپا و کوردەوە ھوایان دەدا



-onlineی ھیشوەیکی دیکی پشکشکراوی ئینترنت،دروستکردن
Communities (بۆ نموون)www.kurdos.de: کییپل ت، برنوازەی ئینتم شئ

مانیا و سویسرا و نئ ی لو کوردانکراوە، بۆ ئرەکی، ئاراستمسا دەژینس.
ئمش ئاشکرابوو، ل رووی سرپشکردنی زمانوە، ماپرەک و دەستی 

.ئالوگۆرکردنی بیروڕا و سرنجکان، ب شوەیکی سرەکی، ب زمانی ئلمانی بوون
ھواکان، ونکان، مژوو و ھوای چاالکی و .کوردی زمانی دووەم بوو

انی ئلمانی دەکوتن برچاو و ، خۆسازدانکان، بشوەیکی سرەکی، ب زم
تایبتمندتی ئم شوازەی ئامادەیی ئینترنت، ئوە .گنگشیان لسر دەکرا

دەرفتی دەست راگیشتن، ب پۆرتاکانی .بوو، لتک ناونانی بواری بابتکان
ب ناوەرۆکی ئمانش، .موزیک ، گلری ونکان بۆ داونلۆد ـ دابزاندن رەخسابوون

بتایبت موزیکی .شوەیکی سرەکی، ب برامبر و ب خۆڕاییبوون
کان، بۆ نموونژوویییگیراوی شارە منکوردی،و: (دی ئامف یاخود قنکسح)

فۆرمکی دیکی دەرکوتنی ئینترنتی کوردی .یاخود ونی سروشتی کوردستان 
دانانی ئینسکلۆپیدیا بوو بۆ نموون))www.kurdica.com:مانکولتوور، "، الی ئ

زمان، ئاین و مژووی کوردان، ل ھموو پارچکانی وت و ل دیاسپۆرا، 
ۆرمانی سرێ، پشکشکراوی زۆرینی ھرە زۆری ئو ف.بوو"رۆشنکردنوە

:ئینترنتی کوردی، ئم خا ھاوبشان دەنونن
ـ لسر زۆربی ھرە زۆری الپڕەکان، ب دوورودرژی لمڕ مژووی ١

:، ھروەھا شارە مژووییکان، بۆ نموون(لیتراتۆر)ھاوبش،سیاست،زمان و تۆرە
کان، بۆ نموونتییسایتورکیا، ک ڤ لنکسدی خانی شاعیر، شت :ححمئ

:بۆ نموون)پاشخانی سیاسی کوشتارە، جۆراوجۆرەکانی ل کورد کراوە، .نووسراوە
، بھما شوە، ب دوورودرژی بابتی باس (ھتد...شاوەکانی ئنفال ل عراق و

.بوون
٢ ڕەکان،بپی مازۆربیشت بت، دەستیان دەگرنرانی ئینتنکارھـ ب

Dengeیاخود Roj TV,Kurd 1:بۆ نموون )تلفزیۆنی کوردی و رادیۆپخشی 
Mezopotamya- Radio) ،کانی ئۆنالین، رۆژنامواکانی ھروەھا ئاژانسھ ،

ھندێ ل ماپرەکان بۆ سوود لوەرگرتن دەرفتیان دەستبر .گۆڤارەکان ھتد



ە، یاخود لینککانی پخشی کردبوو، ل رگای پرۆگرامی تلفزیۆن و رادیۆی خۆیانو
تلفزیۆن ئمانییکان، ک پ ل بگنام و زانیاری بوون، ئوانی سرقالی 

.کارکردن بوون لگل کورد دا
ـ یک ل چاککانی دیکی ئینترنت، زۆربی ھرە زۆری جارەکان، لرەوە ٣

ی و کولتووری بۆ بانگوازی خۆپیشاندان ،ھمتی ئیمزا کۆکردنوە،چاالکی سیاس
ڕ پرسی :نموونممینار و کۆنفرانس لدۆزی کورد"ەوە و "کوردستان"س" ەوە ل

.ئۆنالین و ئۆفالیندا دەبینرتوە
ئیشپکرانی ماپڕەکان

لکۆینوەی ئیشپکرەکانی ماپڕە کوردییکان ل ئلمانیا، نیشانی دەدات، کوا 
ئوەی دیار و جی سرنج .رکخراوەکانوە بووە،ل الین (%٥٥زیاتر ل )زۆرینی

رکخراوەکانی دیاسپۆرا، زۆرینیان رۆژنامی ئینترنت و پۆرتالی زانیاری ,بوو
کدا بۆ نموونکات بوو، لکردنیان ھی :قسر سسک لی ساکان کک تاک

Weblogs,encyclopedias,Foren online Communities.ئیشپکرەکانن پکدنن
، وەک ناوازەیک ل ٤%پشکشکارانی بازرگان رژەی .بڕوە دەبرد

نك دمانیادا پئ تی کورد دا، لرنشکارانی ئینتشکپ.
ماپر،ئوانی ئم راپرسیکی زیادەمان تدا کرد، ئوانی ١٠پشکشکرانی 

١٩٩٠ی سانی ئم کارانیان دەکرد، کۆچبرانی نوەی یکم بوون،ک ل سرەتا
ئمان ل رووی سیاسییوە .دا، وەک پنابری سیاسی، ھاتبوون ئمانیاوە

پنابری باوەڕپیکراو و ھندکیان، بوونت ھگری ھاوتتی ئلمانیاش، زۆرینی 
 ،مانرە زۆری ئ٩ھ ١٠ل ن،یاخود لکی بایمانگایی پوانامگری بیان، ھ

کنددەمی پرسیارکردندەیانخو زانستگ دا، ل.شکارانشکپ سم کئ( وات
،ئم کاران ل دەمی وای خۆیاندا (وەرگ...بپرس یان بڕوەبری ماپڕەکان

ەوە بر "پوەندی ب ناوچ و زدی خۆیان"ئوەی زۆر جی سرنج و بایخ، .دەکن
بڕوبری )"ھجگار گرنگجگایکی بایخداری "لھر شت ، ل رووی سیاسییوە،

.، دەگرت(یک ل پۆرتاکانی ھواڵ
ل پرسیارکردندا، دەربارەی ھۆکارەکانی بڕوەبرانی ئم ماپران، و ئو 

زۆرینی ئو کسانی کار لم .جۆشوخرۆشی ئیشپکرەکانی دەردەکوێ



ربوون و خزمف ل ،بشدارییان ھوێ بن،دەیاندا دەکڕانپتکردنی ما
ل چاالکیی سیاسی و "کوردستان"ل پرسیاری ڕۆی .ناسنامی نتوەیی کوردیدا

کولتوورییکانی ئۆنالین و ئۆفالینی چاالکییکان دا، ھموو بڕوەبرەکان دانیان 
ستی کارەکانمانبری و موھخی جبای ،و پرساندا نا، ووتیان ئمی .پوە

منک ک ب درژایی "نالینیی، ئم خای ئاماژە پدا بڕوەبری رۆژنامیکی ئۆ
ژیانم، بۆ ئازادی کوردستان خباتم کردووە،کوات کوردستان بۆ من ھشتا ھرجی 

رەکییخی سبای".
زمان

دیاردەیکی دیک، ک ل ماپڕی کورددا برچاو دەکوێ و ھی سرنجدان بووە، 
چندین زمان لبردەستدابوون، مانای وای ئم ب (%٣٨،٢)زۆر ل ماپڕەکان

ب :بلکو بۆ نموون.ماپران، ھر ب زمانی کوردی یاخود ئمانی نبوون
زمانکانی، ئینگلیزی و فگرەنسی و ئیسپانی و ئیتالی و سویدیی و عرەبی یاخود 

ڕان ب ئوەی لرە شایانی سرنج،ئم ماپ.زمانی فارسی، دەکرا تماشا بکرن
زمانی جۆراوجۆر،بشکیان ل ناوەرۆکد جیاوازبوون ل فۆکوسی الپرەکان دا، 
 کردنی چاولوەی جم ئرنجدان دانراوە،بکوردستان و پرسی کورد بۆ س میشھ

ی /فیزیۆنی:بۆ نموونکانی جتی بابمانی، زۆربی ئوکراوە و نوسخب
رزیۆنی باسوخواستی بوو، کورد و کوردستانکدا ڤکات وروپادا، لمانیا و ئئ ل

کوردی تورکی عرەبی و فارسی، بزۆری قسیان لسر بابتگل بوو،ک ل وتی 
ئمش ب گشتی برەو ئو باری سرنجمان دەبات .رەسنی کورد روویان دەدا

کارھنراون، ڤرزیۆنی ماپڕەکان،ک ل برنامی ماپرەکان زمانی ئو وتان ب
باس (ل دیدی کوردەوە) "سیاستی دەرەکی"ک لی نیشتجن، زیاتر ل بابتی

کوردی و تورکی و )دەکن، ل کاتیکدا لسر ماپرەکانی، ک بزمانی دەڤرەکان 
ل )زیاتر ئو بابتان دەبینران، ک سیاستی ناوخۆیی .نووسراون(فارسی عرەبی
نموون بۆ ئم فرە زمانییی ماپرەکان .سوخواستجی با(دیدی کوردەوە

www.efrin.net,www.rizgari.com,online.com-www.yxk,kurd.org-www.pen



ماپرە کوردیی،ئاکامی ١٠٣شیکارکی پداچوونوەیکی گردانی لینککانی ئو 
وەیشی لرەدا ئ.ئوە بوو ک زۆرینی ماپرە کوردییکان، پکوە تۆڕبند بوون

دیار و برچاو بوو،ک ماپڕە کوردییکان، ب شوەیکی بھزی نونتوەیی، 
پوەندی بردەوامیان پکوە ھبوو، وات پوەندی تۆڕبندی ل نوان ماپڕکی 
 وروپادا، یاخود لی ئکی دیکتو دا، لکی دیکڕپڵ ماگمانیا لئ کوردی، ل

.ا،ل قوقاز و ل رۆژھتی ناوین و نزیکدا ھبووەباکووری ئمریک
Top-Level-Domains،بDomainaddresseزۆر ل ناونیشانکانی دۆماین

org,com,netم بکی کژەیر تۆمارکراون ب ،de ،(لمانیائ ر...واتوەرگ)
ل .دووەئمش بروون و ئاشکرا، دامزراوە کوردییکانی ئینترنتی ب جیھانی کر

تک ھقیقتی تۆڕبندی ل نوان ماپڕەکاندا، ئم خکردنوەی لینککانیشمان 
برچاوکوت، ل کۆتاییدا ئرکیان ئوەبوو، ل رگای کردنوەی لینکی ماپرە 
 ،گژوو، کۆمڕ ممکست، لجیھاندا، داتا و زانیاریی و ت وە، لکانکوردیی

.بدەست دنین.وەردەگرنکلتوور و سیاستی کوردیی 
،دروستکردنی ئرشیڤی نتوەیی ئینترنت، لonlin ب شوەیکی ئۆنالین 

نموونیک .دنیادا، ک ھر کات بتوێ لبردەستدا ب و بتوانی پنای بۆ بریت
ل کاتکدا کورد، ھشتا نwww.akakurdistan.com . .لرەدا ئاماژەی بۆ بکین ماپری 

دەوتی نتوەیی خۆی و ن ئرشیفکی نتوەییی ھی، بڕوەبرانی ئم 
ب کۆنکرتی ئم ل سر الپڕەی .ئۆنالین،دەیانوێ ئم پ بکنوە

this Site,a borderless space,provodes:نووسراوە"akakurdistan.comدەستپکی
the opportunity to build a collective memory with a people who have no

national archive "وات: ک دەخاتتسنوورە،دەرفکی برڕە،رووبپم مائ
ۆڤکان دا،ئوانی ھشتا ئرشیڤی بردەست، یادەوەرییکی ب کۆمڵ، لگڵ مر

.نتوەییان نیی، دروست بکات
 کی بردەم، یادەوەرییب دەخات تو دەرفئ کواررە، سنووری ھپم مائ
کۆمڵ، لگڵ خکانکدا دروست بکات،ک ھبوونی ئرشیفی نتوەییان دروست 

.نکردووە
سیمبۆل و ئاماژەکانی سر ماپرەکان



سیمبۆل و ئاماژەکانی وەک ل میشرەکان، ھپر ماسری دواین، لسرەوە لس
زۆر ئدەبیات لسر مژوو، کولتوور، ئفسان .کوردستان، برچاو دەکون

یھ روەھا ھی دیککانی کورد و ھوەییتن وانکان، پاوەییتن. م نمایشئ
 پرسیاری مژوویی وتی خۆیان ئامانجکی ھی،بکارھنرانی ئم ماپڕان، ل

ل رگای .روون بکاتوە و ھانی ناسنامیکی نتوەیی ھاوبش دەدەن
ی خۆیان، ل "نتوە"دەستبرکردن و بوکردنوەی زانینکی ھاوبشوە لمڕ

رگای مژوویکی ھاوبش، پاوانی نتوەیی، ئفسان و شارە مژوویی و 
ئ رەککان، گتسیمبۆلب سترجو ب سپبچ وەییتن ش بۆ .م ناسناممئ

یورەی ھجگار گکی ھخش، بایوەیی ھاوبتکی نقاندنی ھۆشیارییوەک .خو
.ناوبنیینwww.kurdmania.orgتاک نموونی ئاسایی بۆ ئم دەتوانین ماپری 

لرەدا ونیکی شاری نتوەیی حسنکڤ وەک لۆگۆیک بۆ دەسپک و خوارەوەی 
رەکالپ.

کمپین لسر ماپرەکان
سیمایکی دیک،ک ماپڕە کوردییکان نیشانییان داوە، ئامادەگی زۆری کمپینی 

ھر ب تنیا ل میانی .وازی ـ بانگواز ،و کۆکردنوەی ئیمزایناو ئینترنت ـ داخ
دا، چندین کمپینی ئۆنالین ل ماپرە (٢٠٠٨ھاوینی )لکۆینوەکی 

کوردییکانی ئلمانیا کراوە، لرەدا باس ل دوو نموون دەکین،ئوانیش کمینی 
" Roj TVکۆتایی بھنن ب یاسای قدەغکردنی "و" Save Hasankeyf"ئۆنالینی 

 کیش لندر کردن و، ھسوەمان لینکۆل می، ئرانپو مای ئر زۆربسل
.بوکرابوونوەMyspaceو studi VZتۆرە کۆمیتییکانی تۆربندی وەک 

ل ل کمپینی یکمدا، بانگواز ل رژمی ئمانیا و سویسرا کرا، بکشنوە
ھاوکاریی دارایی، پرۆژەی بنداوی رۆژھتی خوارووی ترکیا، چونک ل چوارچوەی 
نخش بۆکشراوی ئم پالنی رژمی ترکیادا، ل پرۆژەی بنداوەک،شاری درین و 

 ر ئاوەوە و دانیشتوانی زیاتر لژف، دەبن بنکسوارەکانی حنگوندی ١٠٠شو
ب ،رەکدەڤ ی کوردی لدی خۆیان بۆ دیکز ل ویستوە، پم پالنھۆی ئ

.شونانی دیک رابگوزرن



دووەم کمپینی ئۆنالین، ئاراستی ئو قدەغکردنی سر پخشی تلفزیۆنی ـ 
دژی ئم تلفزیۆن، ک ل دانیمارک .بوو ل ئلمانیاRoj TVھندەرانی کورد 

کا کارەکان برھمدن، ل مانگی پخشی برنام کوردییکانی دەکرێ و ل بلژی
.دا، ب بیارکی وەزارەتی ناوخۆ چاالکییکانی ربندی ل کرا٦/٢٠٠٨

لتک نمایشتکردنی تروتسلی مژووی کورد ،سیمبۆل و ئفسانکان و ھروەھا 
کمپین ئاماژە پکراوەکان، وا بکارھنرانی ئینترنت، لسر ل ماپڕەکانیان، 

دەرفتی فربوون و فربوونی زیاتر، ل شوەی سمیناری ـ ئۆنالین، کۆرسی چندین
ب تایبتی لالین ...تا دوایی پشکش دەکرا...زمان، کۆبوونوە و کۆنسرت

بکارھنرانی کوردی ئلمانیاوە،وە ھروەھا دەبوو، ل وتانی دیکی ئوروپاشوە، 
:و خۆیان لسر بابتی بۆ نموونکورد،دەستی بم پشکشکراوانوە بگات 

.ناسنامی کوردی،کولتوور و سیاستی دیاسپۆرا، بیرورا ئاوگۆڕ بکن
بکارھنانی ئینترنت

ماپڕی بایخدار، بۆ ١٠٣ھروەک لم باسدا ئاماژەمان پدا،ل تک شیکاری 
دەستنیشانکراو ماپری کوردی ١٠ئم لکۆینوەی و ، پرسیارکردن ل بڕوەبری 

ماپڕە دەستنیشانکراوەک،ل ری فۆرمی پرسیارکردنی ١٠ھروەھا بکارھنری 
.ئۆنالینوە،دەربارەی ھسوکوتیان لگڵ ئینترنتدا ل کرا

.پرسیار دەربارەی ئارەزووی سیاسی و چاالکییکانی، بکارھنرانی ئینترنت کرا
ا دەرکوت، ئوەی لسرەوە ئاماژەی پکرا، وەک یک ل ئاکام گرنگکان، لرەد

،وەک بینرا، ل ری بڕوبرانی Nation Buildingنتوەسازیی 
ھروەھا ل الین .ماپرەکانوە،بتواوەتی بھزتر و خراتری دەکات

بکارھنرانوە ئارەزووی دەکرا، و داوایان دەکرد و ب شوەیکی زیاتر 
.بجۆشوخرۆشتر دەبوون

ئمش بۆ خۆی شت نیشانی دەدا،ئارەزووی سیاسی بانگاشبۆکراو ل الین 
بکارھنرانی ماپڕە کوردییکان، ک خۆیان ـ وەک الی لکۆینوەی بڕوبران ـ 

دا "کوردستان"لسر بابت،دەربارەی زد و وتی رەسنی خۆیان، لگڵ 
دا (٩١،١% )بکارھنرانل پرسیارکردنماندا، زۆربی وەرامی .سرگرمن



بدەستوە، لوانی ک زۆربیان ئارەزوویان بۆ سیاستی زد و وتی رەسنی 
یران و سووریا ھراق، ئخۆیان ترکیا،ع. ( یماشای خشت١تبک).

ئارەزووی سرەکی سیاسی کوردانی، بکارھنرانی ئینترنت ل :١خشتی 
ئمانیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(N=135)کوردانی بکارھنری ئینترنت ل ئمانیا

٩١،١رکیا،عیراق، ئران و سووریا تو:نیشتمانی رەسن
٨،٩(ئمانیا)ئو وتی ل نیشتجن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یی، ب رژەبرزکردنوەی خۆ:سرچاوە

بم شوە .ماپڕەکش زۆر چاالک بوون١٠ھروەھا روون بۆوە، ک بکارھنرانی 
ی پرسیارلکراوان وابوو، کوا ل ری ئۆنالینوە، گر بۆ جارکیش ب، %٨٣،٦وەمی 

 بووە، زیاتر لکی ئۆنالین، %٧٠گفتوگۆی سیاسییان ھیوە ناممالنی کیان، ب
ی خوناوەڕۆکی یان نام ری میواندارییان ، بکی دەفتک، یاخود تۆماررن

بۆ نموون کۆکردنوەی ئیمزا،ھمتی .سیاسییان ل کمپینی ئۆنالین دا نوسیووە
ی بکارھنران، گر بۆ %٧٢،٩کۆکردنوەی باربوو،داخوازینامی ئلکترۆنی

ین دا، یاخود ل یک ل جارکیش بت بشدارییان کردووە، ل خۆپیشاندانکی ئۆنال
،وات زیاتر ل نیوەی پرسیارلکراون، %،٥٦مسلکانی دەنگدانی ئۆنالین 

پرسیاری ئایا ئوان، تنیا بۆ جارکیش بت ئیملکییان، بۆ .بشدارییان کردووە
.(بک٢تماشای خشتی ).ی "ب" %٣٣،٨سیاسییک نووسیوە، وەرامی 

ردانی بکارھنری ئینترنت ل ئمانیا ل چاالکی سیاسی کو٢خشتی 
.ئینترنتدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(N=133)ری ئینترنت ل ئمانیاکوردانی بکارھن



٨٣،٦.....................چات دا دەربارەی سیاست، گنگشکردن/(فۆڕمی)ل شوەی
٧٠،٧...........داڕشتنی تۆمارکی دەفتری میوان/نامی خونران ـ ئۆنالینی سیاسی

٧٢،٩.......................بشداری لکۆکردنوەی ئیمزا، ھمتی کۆکردنوەی باربوو
٥٦،٠٠..........................................................بشداریکردن ل دەنگدانی ئۆنالین

٣٣،٨..............................................................نووسینی ئیمل بۆ سیاسییکان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برزکردنوەی خۆیی،ب رژە:سرچاوە
نووسین دەربارەی رۆی گرنگی ئینترنت ل پرۆسی سیاسی ل الین 

دەتوان لوەشدا بیبین ،ک زۆرینی پرسیارلکراوەکانی بکارھنرەکانیوە،پیاو
 کی دیکیان داوە خوھ کیش بر جارت گرنری ئینتنکارھکوردی ب

یاخود ئو کسان بھنن %٧٩،٩دەربارەی رووداوە سیاسییکان ئاگادار بکنوە 
ۆری ھروەھا ئوەی برچاوە، ک بشکی ز%٥٨،٦سر بیروباوەڕی خۆیان 

ل ئینترنتدا جارکیش ب بشدارییان بۆ رووداوە %٦٠پرسیارلکراوەکان 
 تیان لتی سیاسمبووە یاخود خودی خۆیان ھکانی ئۆفالین ھسیاسیی

(بک٣تماشای خشتی )ئینترنتدا رکخستووە
کاریگریی سیاسی چاالکی ئینترنتی کوردانی بکارھنرانی :٣خشتی 
.ل ئمانیائینترنت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(N=136)کوردانی بکارھنری ئینترنت ل ئمانیا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧٩،٩........................ئاگادارکردنوەی کسانی دیک،لمڕ رووداوە سیاسییکان

٥٨،٦......................کس لرووی بیروڕای سیاسی خۆیوە، قناعت پ بکیت
بشدارکی ئۆنالین بۆ رووداوکی ئۆفالین،بدەست بنی یاخودی خۆت،چاالکی 

٦٠،٠..................................................سیاسی ل ئینترنتدا رک بخیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برزکردنوەی خۆیی،ب رژە:سرچاوە



سپۆرای کورد ل ئمانیا، ب کورتی و پوختی ئوەمان چنگ دەکوێ، دیا
لم رگایوە خزمت ب .ناسیونالیزمی دوور مودای برجستبوو بڕوە دەبات

ھۆشیاری نتوەیی و برفراوانکردنی، ل دیاسپۆرا دەدەن و ھوڵ دەدەن، رەنگدانوە 
لمشدا .و کاریگرتی لسر سیاستی نیشتمانی رەسن خۆیان دروست بکن

سربخۆیی شون، خرایی و تچوویکی .ۆی سرەکی بردەکوتئینترنت، ر
ئینترنت، ئاسانکاریی ل بوکردنوەی ئایدیای نتوەیی، ل (و..ھرزانی)کمی

کوردانی دیاسپۆڕا،لمدا .نو دیاسپۆرای کورد و وتی رەسنی خۆیان دا دەکن
 وەی سیمبۆلناوی ئپ نن، لکاردت برنروەھا ئینتو ھ فسانکان، ئوەییتن

ھروەک ئاکامی لکۆینوەکمان دەری دەخات، پیاو .زمانی کوردیش زیندوو رابگرن
خون، ب سنوورە /ب مجازی"کوردستان"دەتوان ب، ب نزیکی 

یتدا بوونی ھرنئینت وە لیکی .جوگرافیایین زۆرینالی ون لکوردستانی خ
شکشکرانی ئینترنت و بکارھنرانییوە،ساخبۆتوە و ھیوادارن ھرە زۆری پ

.رۆژ ل رۆژان، کوردستانکی سربخۆ براستی ببینن
دەرئنجام

ھروەک، ئاکامی لکۆینوەکمان، و چندین لکۆینوەی دیک، لمڕ 
وە لسر ناسیونالیزمی دوور موداوە و کاریگرتی ل الین رکخراوەکانی دیاسپۆرا

پوەندیی نودەوتییکان روون و ئاشکرای دەکن، کۆنسپتی نتوە، ھروەھا 
تمنی گلۆبالیزمبوون و ترانس ناسیونالیزمبوونیش، ھشتا ھروەک جاران 

یو ئامادەیی ھ یینووکی .ھپرۆس ،ب ت پیاو دەتواننانت
بر ل ھر شت، ل دید و گلۆبالیزمبوون،ک جیھانی لک نزیک کردۆتوە،

ـ و دەرفتی گوزانوەوە،تنانت ھشتا تکان (کۆمۆنیکاسیۆن)روانگی، راگیاندن
خشوە دەبتی نبیرۆک و گووڕ ب. خۆیان ب ک، کلستادا گرووپگئ ل

نتوەی ب دەوت دادەنن، وەک کورد، سوود لم دەرفت نوی وەردەگرن، 
ل ھنووکدا ئینترنت، دەرفتکی زۆری .ەییان برەو پش برنمسلی نتو

.خستۆت بردەم ئم گرووپان، ب بردەوامی، ناسیونالیزمی دوور مودا بڕوەبرن
دیارە بۆ ئمش کردنوەی ژوور، بۆ ئاوگۆڕی بیوڕای ئازاد ـ و ھزر، ل الیک 

ھروەھا ل .رفتی ئم کارە نییبشک لمانوە،ل وتانی رەسنی خۆیاندا،دە



 کانی دیاسپۆرا لگرووپ ی ناسیۆنالیزم، کوەی بیرۆکوکردنوە، بکی دیکالی
جیھاندا، پکوە گرێ بدات ،و دەب پوەندی لگڵ رووداوە سیاسییکانی وتی 

.خۆیاندا بپارزن
دیاسپۆرای ب بکارھنانی ئینترنت، بۆ کۆمگی(پۆتنسیالی)ھز و توانای

ورەدایکی گئاست دا لموەیی خۆیی،لتتی ندەو.
ھوڵ و تکۆشانی ناسنامی نتوە بدەوتکان، ل ژوورە خیاییکانی 
ئینترنتدا، ب پی بیروڕای زۆرینی پسپۆران و پشکنرانی ئینترنت، ئم 

ل .شتی و خۆسازدانی سیاسی دامودەزگا ئایدیال دۆزرایوە، بۆ خوقاندنی بیرورای گ
کۆتاییدا بگومان دەبووای جارکی دیک، ئاماژە بکرێ بوەی ناسیونالیزمی دوور 
مودا، نک تنیا ھر ل یک دیاسپۆراوە،بکو ھروەھا ل وتی رەسنی 

.کۆچبرانیشوە،کاری پ دەکرێ
ی گرووپ ب بردەوامی تا بت،زۆربی دەوتانی رەسن، ب تایبتی ھ

گورەکانی کۆچبران، ھوی زیادبوونی پاراستنی، پکوەگردانی نتوەیی 
.کۆچبرانی، نوە ب نوە،ب درژایی رۆژگار دەدەن

دەوتکان بم ھوڵ دەدەن،کک وەربگرن ل جڤاتی ھندەرانیان، وەک 
.سرچاوە و داھاتک، بۆ گشسندن ل ناوەوەی وت 

ل فۆرمی )اوە و داھاتی ئابووری،و چ ھی سیاسی و کۆمیتیلرەدا چ سرچ
.دا، جی بایخی وتی رەسن(زانست و کۆنتاکت 

،لرەدا Long-Distance Nationalismئوەی ل الین ئندەرسۆنوە ناونراوە
.دەستاوژکی گرنگ، بۆ وابستبوون ب نیشتمانوە بپارزێ و برز رابگرێ

تیکۆشانی نتوەییان، ل جیھانی گلۆبالیزمدا ھروا بسانایی خۆی ھوڵ و 
ناتونتوە، بکو ھشتا ھر بردەوام و تنانت ب شوەیک خودی بھتر 

لسرتاسریی جیھاندا، رکخراوەکانی دیاسپۆرای دەست بکاربوو، ئرک و .دەکات
.رۆکی گوھریی لم پرۆسی گشسندندا دەگن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Staad und Nation Samuel Salzborn(Hg) :سرچاوە


