
  

 295 
 

 

Kurdish Issue in the International Electronic 
Newspapers  
Assistant lecture  
Mahdy Abdwlah 

Department of Technical media 
College of Technical administrators 

Sulaimani Polytechnic University 
Iraq 

  
ABSTRACT 
This research centers around the subject of National Identity in the international 
electronic magazines. It is an investigation for deeper understanding of national 
identity because nowadays this subject is a wide field for the negotiation of the social 
science researches. In my opinion Kurds nowadays are seeking and searching for their 
national identity more than anytime. Media in general especially electronic media has 
a crucial role and influence in improving this subject. 
This research demonstrates the importance and need for the existence of national 
identity as it’s requested and inquired by a community’s individuals.  Despite of the 
obstacles which encourage building national identity even more. The research starts 
theoretically. The beginning is about those who stand against having national and 
individual identity. Then the term of identity and how one can comprehend social 
identity as an influential and theoretical aspect are analyzed. Finally, a comparison 
between both aspects will be discussed. 
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  اكترۆنی جیھانیكاندیلڕۆژنام ئل کورد پرسی  
 كنیكی میدیاشی تهبه  كنیكی كارگرییكۆلیجی ته كنیكی سلمانی زانكۆی پۆلیته  مھدي عبدالله  

  پوخت 
لڕۆژنام ئلکترۆنی  کورد پرسی –ئم توژینوەی ل ژر ناونیشانی  کۆمیتی. من پم وای ئمۆ نتوەی کورد ل ھموو کات زیاتر بدوای شوناسی بابت  ل ئمۆدا زیاتر سکۆیک بۆ مشتومکی زۆری توژەرانی بواری زانستی ، چونک ئم شوناسی نتوەیکجیھانیکانداب دواداچونک بۆ تگیشتن ل پرسی 

خۆیدا دەگرت. ڕۆلی میدیا و ب تایبت میدیای ئلکتۆنی ل ب بابت  نتوەی
.یرپرسیارانیکی بڕۆ م پرسکردنی ئ   ک لویستیویی وەک پتتی نکانی بوونی دەوریوە کاریگژینم توڕووناوەندی ئ دەخات گکانی کۆمکانی تاکدەبن - داواکاری ی کستانربم بل جگ مئ 

کاری ئم توژینوە ب تیۆری دەست پدەکات و ھۆکار ل بونیاندی دەوتی نتوەیی.
اسی کۆمیتی دەگین. برواردک ل نوان ھردوو سومبولکی کاریگر و تیۆری شوندواتر ئاماژە ب چمکی شوناس دەدرت، بوەی  چۆن  ل  دیاردە باوەکان  وەکو خای دەستپکی چمکی دیاردە  ملمالنکان ل گڵ  شوناسی تاک و دەستجمعی.     .دیاردەکان دەکرت
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  پشکی: * 
توەیی کرچ و کاڵ ببنوە ل ھستی شوناسی نتوەیی گالن فزای دەوتی نلکنزیکبوونوان ل بنڕەتدا دەبن فاکترکی بھز، بوەی ئاستنگکانی بردەم دەنن، ب مانایکی دی ئاوگۆرە کلتوریکان برفراوانترو ئاسانتر و ئاسانتر دەبن. ئم ل سردەمکدا ک پرسکانی ئابووری و سیاسی و کلتور ڕووەو  جیھانگیری زیاتر ھنگاو 
خامۆشتر بکات. ل ھمانکاتدا گشکردنی ئابوری و تکنلۆجیا کبکی سیاسی و 

کان ڕووبڕووی ملمالنیکی پنابریتی و کۆچکردن...ھتد دەوت نتوە بادەستنتی نتوە بادەستکان و ب تۆڕکردنی کۆمگی مدەنی و زیادبوونی یمهھه   ١قوڵ دەکاتوە.
ھرچند ب ئاماژەپکردنی ئم دیاردان بم دەوتی نتوەیی بھاکانی خۆی 
، بم ل ھندک دۆخی تردا زیاتر زەق دەکرتوە. ئم دیاردەیش ل زۆربی ەکراودروشمکانی بیرۆکی دەوتی نتوەیی ل ھندک دۆخدا وەکو دیاریدەیک پراوز    بیارە سیاسیکان و داڕشتنی ڕکارەکانی بیاردان ل سر ئو بنمای.لدەست نداوە، بکو دەوتی نتوەیی  بردەوام ل دیاری کردن و ڕکخستنی 
 برکک ل ت بۆ نموندی دەکری بموە. ئتوای زەق دەکرت رە بۆناکاندا ببک کان، دەبینین ککانیان دەدەنوەرزشیچۆن ھانی تیم تانم وکانی ئش بۆ  .سیاسیمانوەیی ئتی شوناسی نگو کردنی پکن بۆ پتکان ئاماژەیموو دروشمنن. ھک دەوەروژل٢خۆی پرسیارگ  

پرس نتوەیکان ب دوای شوناسکی تردا دەگرن  خودی -ب گلۆبایزەکردنی جیھان 
اسی نتوەیی. ئمی ئمۆ زیاتر دەبینرت وھستی نبۆ مانوەو پیرۆزکردنی شو ل میدیاکان ب تایبت میدیا  بۆی ڕوومای پرسی شوناس سر ئم پرس پیرۆزە.ڕاسپاردنی میدیاکان، بوەی ئوان لبری بکرە سیاسیکان دەست بخن  پدەکرت

سی نتوەیی بیرۆکی بونیاتنانی شونائلکترۆنیکان ڕۆیکی گرنگیان دەبت. 
 ٣نتوەیی وەکو بونیاتکی مژوویی توانینی بۆ بکرت. نتوەیی وەکو پرسکی ستراتیجی مامی ل گڵ دەکرت. ب مانایکی دی شوناسی جۆرک ل کارتکری الی توژەرانی ئم بوارە دروستکردوە، بوەی ک شوناسی 
                                                             
1Sander Cvetkovic.  Sprachpolitik und nationale Identität im Sozialistischen Jugoslawien 2011 S. 20- 
Instituts an der Freien Universität Berlin. 
2Sander Cvetkovic.  Sprachpolitik und nationale Identität im Sozialistischen Jugoslawien 2011 S. 28 - 
Instituts an der Freien Universität Berlin.  
3Frank Marcinkowski, Barbara Pfetsch. Nationale Identitätals Medieninhalt, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2014. S. 17 
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رچاوانو سر ئسوە لینکۆوە لژینم تووەکو بونیاد ئ دەکات، ک تانکی و باب دەکات بۆ نمون  ڕۆی  سرکی مام ل گڵ ئم پرسی شوناس پرسی نتوەکانی تر
  میدیاکان و ب تایبت میدیای ئلکتۆنی. 

 دانانی بیرەوەری ل جگ مت: زمان و کلتوری سیاسی ئبکرت ئاماژەی پی دەبمکئریتی نگکان و پرن کلتوریکی کاریگیرەسش کمانوەیی ئتانی شوناسی ن ل ھمان کاتدا بو توانینی، ک شوناسی نتوەی چندین  دیاردەی جیاواز ل خۆ   ل دروستکردنی شوناس. 
  ٤ھی.ل نوان شوناس جیاوازەکان چ وەکو پیوەندی ھرمایتیکان و کۆم جیاوەزاەکان نتوەیی دەبت مامیک ل سر ئو کاردانوانی توژینوە ل سر شوناسی ئم دەگرت و مرۆڤکان ل چندین یکی وەکو نتو و شون دین و گروپکان پکدت. 

   - وەكژینوەی میتۆدی توم: چوارچكشییب–  
 .وەكژینی توشك * 

 پرسیاركی الوەكیوە:زیاتر رونكردنوەی كشی توژینوە، توژەر پرسیاری سرەكی دەكات بچند گرنگیدانیۆژنام ئلكترۆنی جیھانیكان چندە ب پرسی شوناسی نتوەیی؟)، بۆ توژەر بۆ خستنڕوی كشی توژینوە پرسیاركی سرەكی دەكات: (ئاستی  
ی كلڕۆژنام ئلیكترۆنی جیھانیكاندا بوبۆتوە كامانن ئو بابتان  .١

 جیھانیكاندا.سروشتی رومالكردنی پرسی شوناسی نتوەیی لڕۆژنام ئلیكترۆنی   .٢ وگوزارشت لپرسی شوناسی نتوەیی دەكات؟
الینی پۆزەتیڤ ونگتیڤی مامیۆژنام ئلیكترۆنی جیھانیكان لگڵ پرسی   .٣

تپرسی شوناسی   .٤ وەیی.شوناسی نبارەت بس كان چۆنجیھانی لیكترۆنیئ ۆژنامیوەیی. ئاراستتن  
٥.  .یجعی ھر شوناسی دەستس ریکی لگشوناسی تاک چ کاری    
  

                                                             
4C. Leggewie u.a.: Der Kampf um die europäische Erinnerung – München 2011: C.H. Beck Verlag S. 
121.  
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:وەكژینکرا   * ئامانجی تومدا ئاماژەی پکشی یب ل وەی کویی، بتمکی شوناسی نچ یشتین لگت
ڕۆلی میدیا ل پرۆسی بوونیاتنانی شوناسی نتویی، دواتر ب وردی نزیک ل سر 

سروشتی رومالكردنی پرسی شوناسی نتوەیی لڕۆژنام ئلیكترۆنی   .٢ .كندە کورد بوبۆتوە وگوزارشت لپرسی یانیئاماژەیان پکراوە ئلكترۆن و گۆڤارە ڕۆژنامو خستنڕوی ئو بابتانی كل.١ پگی میدیای ئلکترۆنی ڕوون دەکرتوە و گرنگی ل گیاندنی پرس ھنووکیکان.
ئاراستیۆژنام ئلیكترۆنی جیھانیكان چۆن سبارەت بپرسی شوناسی   .٤ شوناسی نتوەیی.الینی پۆزەتیڤ ونگتیڤی مامیۆژنام ئلیكترۆنی جیھانیكان لگڵ پرسی   .٣ جیھانیكاندا.

 نتوەیی. 
خامۆشبوون ل سردەمکدا، ک ئاماژەکان بۆ ئوەن میدیای چاپکراو برەو الواز بوون یان .* گرنگی ئم توژینوە   ئم دیاریدەی بدی دەکرت.  نتوە رۆژھتیکان ل ناو بتایبت  بوات! 

 تش دەبمتت، ئز تر دەبھی بگدوای رۆژ پ لکترۆنیرۆژ لکی میدیای ئرفاکت
 لکترۆنی بناو میدیای ئ ی خۆیان لگدیارەکان پ وەی گۆڤار و ڕۆژنامرەکی بنسز بکت بۆ . ھوەیکی نوێ ی بۆ بکرندنلکترۆنی خومیدیای ئ ی وایژەر پتو بۆی ل زوربی دەتوانن گفتگۆیی زانستیانی ل سر بکرت. میدیا ئلکترۆنیکان ئوەی  رۆلیکی گرنگیان ھبت. پسی  رسکان ل ناویشیاندا پرسی شوناسھرە زۆری پ
رۆژھتی ناوین ب تایبت نتوەی کورد ئمۆ ل ھموو کات زیاتر ل  میدیا 
 ئابوری و سیاسی م گۆرانکاریوەش داوی ئت ئدی دەکرکان بلکترۆنیردەدا ڕوودەداتئم دەڤسنورەی جوگرافیای ئ ی لردەوامانب توە دەبژینم توئ ..گکی ئینتیما بۆ خۆد و کۆمروەردەیشوناس وەکو پ خدان بیک بۆ زیاتر بایوھ 

 .* میتۆدی شیكردنوەی دەق
یاساینش ل ساکانی سی و چلکانی سدەی ڕابوردوو ب چندین ئزموونی یاسایی بۆ بدوادچوونی ھواڵ و پرۆسکانی کۆمنیکیشن بکاردەھنرت. ئم زانستکی میتۆدی توژنوەی ب چندین پوەری Text analysisشیکردنوەی ناوەڕۆک
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م تور ئس م میتۆدەش کار لی کرد. ئشمریکا گئ وەی میدیاکان لژینوە توژین   ٥دەکات بۆ ڕاڤکردنی ناوەڕۆک و لکدانوەی بابتکان. 
 ت، کردەست دان دەتوانرێ بووترب ی لرچاوانو سمای ئر بنس کردنیلڕاڤ 

کی دەق (تکست) ئم جگ ل ون ودری. دەتوانرێ ھموو شکلالوان ڕاپرسی و چناوەڕۆک بشک و شوازکی گرنگ بۆ ھموو ئزموونکانی توژینوە کۆمیتیکان  ناوەڕۆک ھسنگاندنی بۆ بکرت  ڕاڤکردنییان برھم سینمایکان، ک ڕگی  ئاراستکان دیاری  شیکردنوەی ناوەڕۆکلوان زیاتر ل پرۆسی  یان دیاری بکرت،
ناوەڕۆکی میدیاکان ب شوەیکی سیستماتیکی شیکردنوەی ناوەڕۆکخۆدەگرت،  وھوستکان بکۆیتوە ل ھمان کاتدا ووردبوونوە و چاودری ھوست و مام ل دەستجمعیوە ھی. " ل ڕاپرسیکی میدانی مرۆ دەتوانت ل بۆچوون تاک و لکۆینوەیان ل سر دەکرت، ل ھموو ئو بابتانی پیوەندی ب  و دەکرن

د ئم دەبت ھۆکارکی سرەکی بوەی ھر.٦ھدەسنگن و دەیانناسنت"
  31.03.2018تا    01.01.2018سنوری توژینوەو بۆ ھردوو سایتی ئلکترۆنی ل نوان  .* سنوری توژینوە میتۆدەکانی ئم کارە دیقت ل سر شیکردنوەی ناوەڕۆک دەدات ل سرسرچاوەکان. 

وەكژینی زاراوەكانی توناسپ *. 
ناس و زاراوەی پرس ل دەربینی زمان دەستنیشان بکرت. ھریک ل زاراوەکانی شول ناو تکست زانستیکا جۆرکی دیاری کراوی ل مانا ھی. دەتوانرێ  پرسزاراوەی  لم توژینوە ئاماژەی نتوە و تاک و دەستجمحی و میدیا و میدیای ئلکترۆنی    پکراوە. 

  
      
  
      

                                                             
5Atteslander Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin, New York: Walter de Cruyter 
GmbH 10. neu überarbeitete und erweiterte Auflage 2003. 
6Meier Klaus. Journalistik, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007. S 47 
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  –ی توژینوەكریۆت: چوارچوەی مدوھه بشی - 
ل الیکی ترەوە ٧ل الین گیۆرگ مید ل قوتابخانی شیکاگۆ بکارھنراوە. بنماکانی ئاراستکردن و بکارھانی چمکی شوناس ل دیدی کۆمناسیوە پناسی  شووناسی نتوەیی. زاراوەی*   

.تاکو ئستاش ھودراوە ٨دەگڕتوەدەگرتوە بۆ فرۆید ئمش بۆ سردەمکی درژ 
لم  ٩ا بنرت"ک یکک ل خۆی بگات و ل الین ئوانی ترەوە بناسرت و دانی پددەکات "ل ژر ناوی شووناس ... وا تدەگین، ک ومی ئم پرسیارە دەدەینوە، بوەی )  بم شوەی پناسی Rickenچندین شیکار و یکدانوەی بۆ بکرت بم ،  ڕایکن(

 مو زیاتر ئخۆی دەدات، ئ کسوەی ککاردان وەندەدا ڕایکن ئاماژە بن
یکدانوەی ئاماژە بوە دەدات، ک شوناسی خود پشتبستنب شوناسی ئو ژینگ ڕایکن بم  ١٠دەوە ھی و خۆی ئاراست دەکات بۆ گۆڕانکی بردەوام".زەمنیی ب خول کاردانوە کۆمیتیکان ل برامبر ئوانی تر بدوور بگرت یان ئوە پیوەندی شیدەکاتوە دەلت"وم دانوەی ئم پرسیارە، بوەی ک ل خۆی بگات ناتوانت خۆی 

) بم ٢٠٠٧( Tippeltو Tenorthکۆمیتیی لی دەژیت. بھمان شوە ھر ل یک  بم بۆچوونانی ئوان ژینگ کۆمیتیکان ڕۆیکی گرنگیان ل پناسی شوناس ھی. ١١خاوەنیتی ھر یک ب ئزموونی خۆی ونای دەکات بو پگ کۆمتیی ھیتی".ری، ک تاک  خودی خۆی نونری ئو ھۆشیاشوەی شرۆڤی دەکن "شوناس"
ل گڵ ھموو ئم پناسانی بۆ چمکی شوناس کراوە، بم زۆرین ل گڵ ئوەن، 

گشکردن چندین شکلی شوناسیان داڕشتوە، داوھمینیان ڕیزبندی شوناسی  نوان ل سر ھموو ئاست جیاوازەکان. توژینوە زانستیکان ب درژایی  ،دوورکوتنوەەی ک دەبت ل بونیادی شوناس وەک ( بشداری) بنواڕت نک دابان و بو
تجمعی ل تاکوە دەست پدەکات، تاک و دەستجمعی. ل بنڕەتدا شوناسی دەس

  دەچتوە سر شوناسی دەستجمعی.  
                                                             
7https://www.owep.de/artikel/634/identitaet-konstruktion-und-soziale-tatsache. 20.03.2018 
8Norbert Ricken: Anerkennung als pädagogisches Problem. Markierungen im 
erziehungswissenschaftlichen Diskurs. 2010. S. 45 Universität Buchum  
9Norbert Ricken: Anerkennung als pädagogisches Problem. Markierungen im 
erziehungswissenschaftlichen Diskurs. 2010. S. 65 Universität Buchum 
10Norbert Ricken. 70 
11Tenorth / Tippelt (Hrsg.) Lexikon Pädagogik 2007 S. 150 
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  کان ئاماژە بتییکۆم ژەرانی بواری زانستشووناسی تاک تو بارەت بس ندانم دوو ڕەھک لکتی دەدەن. ییوان شوناسی تاک شوناسی کۆمجیاوازی ن
ری چند تایبتمندی خۆیتی، پیوەندی ب دیدی کسک خۆیتی ک ئویش ھگ

  راوە. سر بوونیات نژینگی، ک پیوەندی کۆمیتیکانی چ ل ڕووی ھست و چ ل ڕووی ئینتیمای ل دەستجمعی، ڕەھندی دووەم پیوەندی ل ڕگای ئینتگریشنی ئزمونکانی ئو خۆی دەتوان پیگی شوناسی ب ھز بکات ل ھمان کاتد برفروان بت بۆ 
ئینتیمای شوناس ل کسکوە بۆکسکی تر و ل  دەکات. ل سروو ئمانوەگروپک... ھتد. وە ڕۆک وەردەگرت  ل ڕۆل کۆمیتی جیاوازەکان یان ڕەفزی ئندامی دەستجمعیک ل دەستجمعی جیاوازەکان بۆ نموون ( کۆمیک یان ئم بۆچوونو توژینوان پمان دەین، بوەی ھر مرۆڤک ل سردەمی ژیانی خۆیدا 
دەستجمعیک بۆ یککی تر جیاوازی ھی. ل نو ئوانشدا پابند بوون ب ئاینک 
یکتری دروست بکن یان ل گڵ یکتری بژین، ل ھمان کاتد دەتوانن دژە یکتری یکتری متامن ل ناو کۆمڵ و شار و دەوت و ئاین و حزب، ئمان دەتوانن ل گڵ زیاتر لوە ب کۆمیکی وەرزشی... شوناسی ئم گروپانش پکھاتووە ل خزان و 

  ١٢بن، دەگمن تاک دەتوانت ل یکاتدا پیوەندی ب دوانوە بت.
) کھاتپدراوە بردی گرکی فموو شوناسن: ھکورتی دەتوانین بل بcontext  ( ،تیخۆیی بکی تایبگری شوناسک ھموو تاککی دی ھمانای کان. بتییمکی کۆمی چکھاتپ واتجیاوازەکان. ک مای جیاواز بۆ گروپندین ھچ ت لک دپ دکتی گریشوناسی کۆم شوخود ل ک راوە بخال تیندەمانگ مناسی تاک. ئ

دەستجمعی گرنگ بوو بۆ تاک بۆ بیرکردنوە و مام بوەی بیین ھر کات شوناسی 
لوباوەڕەدا دای، ک پکھاتی شوناسی دەستجمعی بندە بم  Beinkeباینک   بیرکردنوەی لوان نزیک بکاتوە. کۆمیتیکانی، ئوکات تاک ئامادەی بۆ تکوی گروپکۆمیتیکان بت و 

  ە:مرج کۆمیتیانی خوارەو
  دەوت یان ھرم ھر شتکی تر لوان. ئمش مانای ئوەی ئم ڕبازانی ک شوناسی ل دیاری دەکرت ل ڕیگای  ڕکخستنی دام و دەزگاکان -

 
                                                             
12Frank Marcinkowski, Barbara Pfetsch, Gerhard Vowe. Nationale Identitätals Medieninhalt: 2014 S. 
22 Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden Germany.  
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- گنانی شوناسی  کۆمکھبۆ پ ویستوە پتن :بۆ نموون گژووی کۆمم
  دەستجمعی، چونک نونرایتی شووناسی نتوەیی دەکات. 

  ١٣نتوەیی بھزتر دەبت.  شوناسیدەستجمعی ئمش ھر کات کۆمنیکیشن بھز بت  دەرفتکانی پۆسکانی کۆمنیکیشن ئرککی گرنگ دەبینن بۆ دروستکردنی گروپی  کۆمنیکیشن -
کی برچاویان دەبت. لژر ڕۆشنایی ئمدا تواکری پرس نتوەیکان ڕۆلھانددەدات ب دەستنیشانکردنی شوناسی ڕاستقینی خۆی.لم نوەندەشدا پرۆس پشتبستن ب خود ب شوەیکی بردەوام تاک   .ڕنمایی کردنی بیرۆکی شوناسئم س مرج کۆمیتیانی ل سرەوە ئاماژیان پدرا فاکترکی گرنگن بۆ 
ناوەندەکان ب بردەوامی ئایندەی نتوەیک دیاری دەکن. ئمش بۆ شوناسی 

 .ویستوەیی زۆر پتوە  نتدانانی تاك بۆ نندەكانی دانپموو  .* ڕەھڵ ھگ م لئ  مئ رچاوڕوونی نیکی بیشتنگستا ترەوە تا ئی سبۆچوونان
سانی توژینوە. توژەرانی ئم بوارە ل سر ئمان کۆکن ، وە ئم جگ لم ھموو 

  ھموو سرچاوە زانستیکان ئاۆزتر دەبت. و دواتر تگیشتنی تواو ل چمکی شوناسی نتوەیی ل الین زۆربی توژەران ل ئوەی دەبینرت، زۆرجار توژینوەکان ل یکتری جیاوازن، چونک پناسکان جیاوازن   ١٤ھروەھا ل زانست ئدەبیکانیشدا پناسیکی ئوەتۆ نی بۆ شووناسی نتوەیی.
ی قۆناغکی ل گڵ ھموو ئمانشدا کۆدەنگیک ھی، بوەی شوناسی نتوەی

ندە بک پابتکردنی شوناسی دەوشڕاندوە. گپگری تژوویی جی  ومرجلومھ تاک ل ناو دەستجمعیدا چیوە وە چۆن قبوڵ دەکرت؟ خودی مامی مرۆڤکان، ن بۆچوونی جیاواز. بوەی ھسوکوتی یھی ب پی لکۆینوەکان دەگین چند
ت خالکی وەچرخان:  نموونی ئوان بۆنکان و خواردن کلگڵ یکری دەکن دەب

ریتکان ھموو ئوان دەکرن و خواردنوە و تا جلوبرگ و کولتور و  ن کببنوەیتکی زیندوو بۆ شوناسی نینموون.  کی گرنگی لت ئاینیش ڕۆلبھ
                                                             
13Beinke, Inge: Identität – konstruktion und Soziale Tatsache. Ost – West. Europäischen Perspektive. 
2008. S. 46 
14Blank, T. (2002). S 93 Gemeinnutz oder Eigenwohl? Motive und Erscheinungsformen nationaler 
Identität  
im vereinigten Deutschland 1st ed. Mannheim: FRG. 
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.یی شوناس ھوە ١٥ناسنامر ئسم بوارە لرەوەکانی ئکۆشوناسی ل کۆکن، ک کی دی باوەڕبوون ب نیشتیمان، ئم یھستکی گرنگی ئینتیمان ب مانا نتوەیی
 جگل ژایی  باوەڕەیبدر .ییكی گرنگی ھوە ڕۆمان شھ ت بژوو دروست دەبم  

ئاماژەی پبکرت بوونی زمانکی نتوەیی لم نوەندا  ئوەی دەبتبتایبت گرتووە، چونکرەکی یکی سھۆکار تک ک دەبوەیتی نکھاتپ ریکی زۆری لاریگ ھموو توژینوە نوکان زمان ب گرنگتر دەزانن ل شونی ل دایک بوون ئمش ب   ١٦ناسی نتوەیی ھی. ل دروستکردنی شو
دستنیشانکردنی شوناسی نتوەیک ڕوونکرانوە، بابتکانی ئم پکھاتان ڕۆلکی لکدانانی سرەوە ک باس کران.  پکھات سرەکیکانی تایبت ب لم   . بوەی زمان دەتوانت گرنگترین ڕۆی ل دیاری کردنی شوناس ھبت. کراوەتایبت ل وت ئورپیکان بدی دەکرت، چونک چندین توژینوە ل سر ئوە 
گرنگیان دەبت ل وم دانوەی ئم پرسیارەی: شووناسی نتوەی مانای چی؟ ومی 

چۆن شوناسی ن وەی، کندە بم پرسیارە بت. ئدەکر ناسوایی پتوەیی بش تپ التینیک ،کژوەی خودی ووشم موەی بۆ ئنرر بگگوە ! ئتمکی نچ ٧٠٠زیاتر ل  دراوە لساڵ ماژەی پ‚ natio‘  ل ھاتوو. زمانی کوردیش سوودیگ وات
لم چمک وەرگرتوە. چوونک زمان و جلوبرگ و نریتکان و ھۆز  پکاھتیکی 

 .* شووناسی نتوەیی ل پیوەندی كۆمیتیكاندا  ١٧ھنانکیوە کاریگریکی دەردەکوت. بکاربکاردەھرت دەتوانین وەکو بونیادی نتوە لکدانوەی بۆ بکین و ل رگای ب شوەیکی گشتی ووشی نتوە وەکو ھاومانی "گل" سرکی و گرنگن ل شوناس.
ناسی نتوەیی مبست ل لم بشدا ئاماژەی بۆ ئوەی تا چند تاک پابندە شو

کاتیگۆریژینگ دەرکیکان.ئمش  تا ئو ژینگ کۆمیتی، ل لی دەژیکاتیگۆری ب نتوەی خۆی. پناسی نتوەیی بۆ ئو کسانی  نتوەیک، ک ل دەرئنجامی  ە گردرابت، دواتر مانای خودی نتوە میحوەڕەکی دەتوانرت ب ھستکی ب ھزەو
تاک. ئو شوناس کۆمیتیانی ب ویستی تاککان ل الین کۆمگ دەدرت پیان 

ئم الی تاک  -وەک چۆن ھمان دۆخ ھی ل کاتی وەردگرتنی ڕەگزنامیک –-
                                                             
15Blank, T. (2002). S 96 
16Depenheuer,  O.  (2006).  „Nationale Identität und  europäische Gemeinschaft. Grundbedingungen  
politischer  Gemeinschaftsbildung.“Nationale  Identität  im  vereinten  Europa.  Hg.  Günter  
Buchstab und Rudolf Uertz. Freiburg, Basel und Wien: Herder, 55-74. 
17Depenhauer, 2006: S. 78 



  

 305 
 

 

ئندامانی گروپ ھستی ئینتیما جیاواز دەبینرت ھریک ب جۆرک نونرایتی ل بر ئوە ل ناو ١٨. گگرنگیکی زۆری نابت، ب واتایکی دی تینتیما ڕۆلکی زۆر گرن
  دەکات. ل ھندک دۆخی تایبتدا ھستی ئینتیما نرنی دەبت. 

Tajfel  یسا ١٩٨٦ل  ی دەکات، کناسوەیی وا پتبی تیۆری شوناسی نکت ولتر نرامبستی تاک بووانیش ھت ئندی جیاواز دیاری دەکرڕەھ س نگاندنە بسعریفی و سۆز و ھندی مموویان کورتکراوەی  ،ڕەھھ مانئ کاتک ک ئندامکی ئم کۆم ئم ھستی  دەلتمان پ ئم وەئ١٩دانپدانانن.
ن ب چمکی نتوە ل دەکات بۆ ئاراستی تاک ل ھمان کاتدا ل دۆخی پابندبوودەتوانین باس ل پاپندبوونکی ب ھزی نتوەیی دەکین. لم سیاقدا، نتوە کار ال دروستبوو، ک ئندامکی دانپدانراوە ھستکی ئرنی ال دروست دەبت، لم کاتدا  ینتیما ب ئرنی و نرنی ب کاتی قیراندا و ل ھندک دۆخی نائاسایی ھستی ئ

خود ب نتوە ل خۆیدا گشیکی شوناسی  قوی درکی پدەکرت. دانپدانانی
رچاوە دەکرت، ک دەبت دروست کردنی ئینتیمایکی سلوە ئم گۆڕانکاریان   نتوە. دواتر دستجمعی ک ل تاکوە گش دەکات بۆ دەستجمعی  ھر ئوانیش دەبنی پگیکی پکوەیی بۆ ھموو تاککانی ناو  ھبت نتوەیی

کۆمڵ ل دواجاردا دەبن نتوە. لم دیاردانوە، ڕوون دەبتوە، بوەی ک شوناسی 
تی. لیکانی شوناسی کۆمشک ل تکی تایبوە شکلتوەی  نوشدا ئڵ ئدەستنیشاکردنی شوناسی گ ل یکی گرنگی ھوەی زمان ڕۆلت، ببدرت ئاماژەی پت شوناسی خۆی دروست بکاتدەبنھا ناتوانت وە بتویی نترەدانندامانی  ،لو ئدا ئم دۆخبدەن.  لی پشن و گوە دیاری بکتک بۆ نوە دتوانن شوناستن

راوە، بوەی گرنگی مانای بوونی نتوە ب برواد ل شوناسکانی تر پرسیارە دت ئا
وە کۆمبری ئ ل !وەیی نیتکی ن؟  شوناسکی زۆر و فچی رەیی شوناسی وەک ئاژەی پکرا دەستنیشاکردنی شوناس ل الین ئینتیمای دەستجعیوە دیاری   ٢٠.پشتدەبست ب تاکپشینی شوناسی نتوەیی  ھی. خای فرھنگی

دەکرت، ئوان ڕگ ب بھا دیاریکراوەکان دەدەن، بم ڕگی ئیندیماجی گروپکانی 
 ت بستکی تر پشتدەبت. شوناس جارش دەبکان دابر کومس ب گککۆمکان و چینکانی گرووپڕوون ناوەڕۆکی پشتگیری م بۆچوونانب .گانی کۆم
                                                             
18Meulemann,  H.  (Ed.).  (2013).  Werte  und  nationale  Identität  im  vereinten  Deutschland:  
Erklärungsansätze der Umfrageforschung. Springer-Verlag. 
19H. Tajfel, J. C. Turner: The social identity theory of intergroup behavior. In: S. Worchel, W. G. 
Austin (Hrsg.): Psychology of intergroup relations. Nelson-Hall, Chicago, IL 1986, S. 7–24. 
20H. Tajfel, J. C. Turner… S 28-30 



  

 306 
 

 

 ندامن لئ وەی، کن بکان تردا دیاری دەکرن خودی تاکالی وەیی لتشوناسی ن .گکۆم 
ل سدەی  Electronic Mediaچمكی میدیای ئلكترۆنی: * میدیای ئلكترۆنی

٢٠كانیئیزگنافیزۆن (كلوتكبۆئیزگدەكاتوەكوھاوواتاییشیاندن). ڕاو  گرن، وەكو گۆنی مۆدكتلمیدیای ئ ت تا دەكاترفروانتر دەبب مكمچوەندەدائمنك لھۆكار مان كاتدا دەبنھ نانی مۆبایل، لكارھڵ بگ ر و لت و كۆمپیوترنوە و وەرگرتن. ئینتوكردننانی میدیایی و بم ھرھبۆ ب 
 ئیزگ  - تلفۆن  - تلگراف  - میدیای ئلكترۆنین:ئم لیستی خوارەوە وەكو نمونیك بۆ 

 ڕادیۆ   -
  CD  - ئینترنت  - تلفیزیۆن  -
 كتبی ئلكتۆنی  -
 مۆبایل  - ڕۆژنامی ئینترنت  - گۆڤاری ئلكتۆنی  - ڕۆژنامی ئلكتۆنی  -

ھموو ئو گۆرانكاریانی ل پیشكوتنی تكنلۆجیاڕوویانداوە میدیا توانیویتی 
 یانكتوپ وتنشكم پت. ئببین وتنشكو پكانی خۆی سود لناگای كڕمیدیادا ل م گۆرانكارییان لمعی ئجتی بۆ میدیا زیاتر كردوە. تاك و دەسترپرسیاریم بكردنی تاك. ئشگ بووە لوخۆیان ھاستریگكاریند وەرگرتووە. چونكھ ب

مگ ل چند سایابوردوو ب خۆیوە بینی ئزمونكی گۆرانكاری خرایاننی، ك كۆ
 ٢١پ ماناتر دەبینت ل كناكانیاگیاندن.گواستنوەین بۆ كۆمگیكی زانیاری، بوەی میدیای ئلكتۆنی پگكی گرنگترو و نوێ بوو ل تكنلۆجیای كۆمنیكیشن. ئم پمان دەیت، ك ل قۆناغكی 

                                                             
21https://www.credia.de/e-magazin/. 17.03.17 
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رایی گۆڤار و رۆژنامرخوەی ببوونت و برنئینت ر گرنگیدان بب دیارەکان ل،  خیان بزۆر بایWorld Wide Web  لۆجیا وکنکردنی تشدوای گ ت لتاییب دا. ب
دەرفتکی ل بار بوون بۆ  ... ھتد. ھموو ئوانی بوبوونوەی تاب و مۆبایلبخرای

ل ڕۆژنام و  وومای ئم ھواڵ و بابتانی کات زیاتر دەتوانت سوودمند بت ل ڕنامکان بکن ب ئلکتۆنی. ئمۆ تاک ل ھموو ڕۆژگۆڤار و ئوەی بتوانن ب خرایی  انی، ک پرسکی گرنگن لوانی پرسی شوناس، ب ل ئستادا ڕومای ئو بابت  ٢٢. بودەکرنوە گۆڤارە ئلکتۆنیکان
 وروپا، کت ئپرسی تایب ت. بۆیرورپی دا دەگکی ئدوای شوناس ستادا بئ لزمان ئ تندین گۆڤاری وچ ی شوناس لتانو بابت. کۆی ئدی دەکرکان بمانوەییتپرسی شوناسی ن ی لتایب درا بمیدیا  پرسی کورد ئاماژەیان پ ل  ل م باسی ئوەی ڕوماکن بکان، دیاریدەیلکترۆنیئکی ئستادا گفتوگۆی

گۆڤار و ڕۆژنام برفراوانی دروست کردوە ب تایبت ل ناو زانست کۆمیتیکان. 
ل بر ئوە پرسی شوناسی ی شوناسکی نتوەیین، لوان نتوەی کوردە. بدوائرنی و نرنی ل خۆ دەگرت. الینی ئرنی ئوەی، ک تا ئستا چندین نتوە ئلکترۆنیکان ئم مشتومەی ل سر باسی شوناسی نتوەیی دروستیان کردوە الینی 
رەوانی ئم  نتوەی کورد، بابتکی گفتوگۆی چندین دیدارو چاوپکوتن و لیک
ودەبت میراتگری گۆڤاری "ئم ھفتی" ك دوا  دەرچووە لھانۆڤر) 1947ی1ی4( یكم ژمارەی ل شممی گۆڤاری در شپیگ: )der Spiegel( در شپیگ*   . توژینوە زۆر ب ووردی ڕوونکراوەتوەبوارەن. بم الینی شوناس ھندک جار بوونی نژاد پرستی زیندوو دەکاتوە، کم 

 سردەمی ئو یكیگندە) 1950( بوكردەوە. لسای) 1946( ژمارەی خۆی سای
) 102( شوكی ئكتۆبردا پۆلیس بۆ ماوەیئمانیا دەھژن ل(بابتكی شپیگ)  )1962( بودەكاتوە. لساینگ اوڕهنگڕە بتایتی ژمارەی یكم) 1955( سایل دروستدەكات. خۆی بۆ زۆر وناوبانگكی ئاشكرادەكات بۆن حكومتی

 ەكاندنكارم ھموو كانوەلكۆین دوای دەگرت، داگۆڤارە ئم دەستبسر رۆژ
رگ وەزیرین ئازاددەكرو ریبئ ردەمكا دەست سرل وە.شدەكت  یسا1966( ل (داگۆڤاری موو  شپیگھکدووشیت.  مدەردەچیلسا )1988 ( ئستا بردەوام.  تاپخش دەكرت كRTL( ( لكنای تیڤی شپیگ برنامی یكم

1994( ل (كی مانگانت ژماریدەردەكات تایب.  
                                                             
22https://www.credia.de/e-magazin/ 12.04.2019 
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یكم  بوەش دەبتOnline(  ( ئۆنالین بواری دەچت) 1994یئۆكبر٢٥( ل دوابدوای ر ئاستی جیھاندا،گۆڤار لسخش كوە پترنیی ئینگڕكانی لگوزاریخزم
ۆ) 2010( دەكات. لمتائ تپ.  دەب٢٣ئ  

وونوم ھبووە و لیرەش لڕگای ئۆنالینوە بردەوام خونركی ئم گۆڤارەم ل ئاب ئم گۆڤارە ئدات. وەكو خونركی بردەوامی ئم گۆڤارە، ك بۆ ماوەیكی درژوەكانی ابدواداچوونی زۆر ورد بۆ كشكان دەكن، دەوت زۆر بایخ بڕاپۆرت بوكرپیانریان ھی و شپیگ ئۆنالین ل ھموو وت كش ل سرەكان وت پ ئزمكان 
گوە. ردەرەوەی  ئ ئۆنالین مانیا و وە لناو خودی ئ زی لھ كی زۆر بنرە متمانیخو م گۆڤارە پتئتایب مانیا بئ كانینا زۆر ووردن. لدوا داچوون كان. بمانزمان ئ تی  وتانو دەوموو ئھ بۆ كورد گرنگ بووە ل كی سیاسی گرنگ، كرڕووداوھ ل

س تی كوردی بندین باببوو. چرچاوەی ھیكی بم گۆڤارەڕۆش كراوە، ئردا داب
گ وتنی لكندین چاوپچ وەی ك ل جگ مزاندووە ئنجام خدابكی شارەزا ئ .ر دەكاتس م گۆڤارە خوودی خۆی كاری لئ ی كوڕاستییشین بكوردەكان  داوە بۆ گ)  وانوە: لنو دەكت بندین بابخۆن) یان چربكی ستزرۆی  وتام

.  بوكردنوەی ئم )ھتدكوردەكان ل ھوی بدست ھنانی شوناسكی نتوەیین... (
 یكی گرنگی ھندڕۆمیدیا چ ت، كدە وەمان پالنی دنیا ئر گس ل تانڕبابی گرنگن. ولتانم بابی ئرا مانوەی نوڕۆلی میدیا كردا بماژە بنتی سیاسیئیمتی ھن بۆ پرسی دەیموو كات زیاتر پرسی شوناس كھ ۆ لموەی ئك بھۆكار تش دەبمشوناس، ئ

 بوەرووژنن. 
سران دەخات بردەم خوینرانی. نتوەی كورد، ل تا ئستا خاوەنی كیانكی ییككانی ئم ناوچ پر كیش ل اگۆرانكارییك ب دو و باردۆخی سیاسی و ئابوریكاری ئم توژینوە فۆكس لسر ئم دوو میدیا ئلكترۆنی بوەی، ك ل چندین 
 ردوام دابوو بۆ بی بوھ ژوو لژایی مدر وشدا بڵ ئگ ل .خۆ نیربس

سردەمی گلۆبالزم لكنزیكبوونوە بریك كوتینی كلتورەكان زۆر ب ئاسانی. ئم تكی گرنگی ھی، ب تایبت ل بم میدیا دەبیت لو ئاستدا ب، ك برپریسیاری  دەستھنانی شوناسكی سربخۆ. 
وژینوەدا ئاماژەی پ دەكرت، پگی میدیا لم سرەمدا ب سرچاواونی لم تو

                                                             
23http://www.spiegelgruppe.de/spiegelgruppe/home.nsf/Navigation/6CE8D16B87C4BD0AC1256F5F0
0350C5A?OpenDocument 22.03.19 
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 ھنانی مادە. بكو دەتوانی پیگیك بۆ بابت زۆر گرنگ و ھستیارەكان. برھھمگرنگ وەسف دەكن، پیانوای ئوان دەتوانن نك ھر ببن كارگیك بۆ 
بابتكانی سیاسی و ئابووری و كۆمیتی ... ھتد ب تنھا بابت سرنجاكسكان 
 دەكرت. ئاسانی نتوەیی خۆی نی، بوونی ئم جۆرە ب دواداچوون ئمٶ زۆر بدەست برسیتی دەنالننن، بم نتوەش ھی، ك تا ئستا خاوەن شوناسكی یت ئوەڕەچاو بكات... ك چندین گڵ و نتوە ب بوونی  خاوەن سرمایك ... دەبنین، بكو ئو بابتانی پیوەندی ب ژیان گالنی ترەوە ھی. ئمۆ ب بتنھا 

ئم بگانی خوارەوە جۆرك ل برپرسیاریتی میدیا دەخاتڕوو. ئم بدواداچونان  برچاو دەبینت ل ناساندن و ژئانی گالنی تر. ئو بابتانی پیوەندیان ب ژیان و پگی نتوانی تر ھی... ئمۆ میدیاڕۆلكی وومای ھموو میدیا ب تایبت میدیای ئلكترۆنی دەتوانتۆلیكی گرنگی ھبت بۆڕ
  ك میدا دەتوانۆیكی برچاو ببینن.تیكان ئوە دەخنڕوو، ل سایت نودو
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 ینم وی ئکی خۆیانن'نوسراوەتایتتزرۆی و٢٤" کوردەکان تام  
 فیدرای بۆ پروەردەی مدەنی ناوەندی بریكاری Bundeszentrale für politische Bildungسایتی  

www.bpb.de   
    
  
   
 
     
  
      
  
برلین ھی. ئم ناوەندە شاری بۆن و ھردووسرەكی ل ناوەی. بارەگای ئم ھگری كاتشوە لم لنراو ئستای ناوەی ئم )1963( دامزراوە. لسای نیشتیمان خزمتگوزاریكانی بۆ فیدرای ناوەدندكی وەكو) 1952( سایهناوەندە لبریکاری  ئم  

 وتانی كوردستانی ب سردا دابش كراوە بكردۆتوە. و ب تایبت لسر ھریكك لو  شوناس سر نتوەی كورد ب شوەكی گشتیكوردیش وەك نتوەیكی ب دەوت لم ناوەند پگی خۆی ھی و چندین بابتی ل ل كشن.  ەدەكات، ك پد انهچوون بۆ ھموو ئو  وت و نتوپروەدیی ب دوداو
                                                             
24https://www.spiegel.de/suche/?suchbegriff=Kurden&suchzeitraum 20.02.2019 
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 ر پرسی كورد زۆر وردەو لسكانی لدواداچوونت بتایب سانی شارەزا و بن كوەی كوردی وەكو الیتكانی نتی بابزۆرب وە. لوكراونمیدیاكاری شارەزا ب
گورەترین نتوەی جیھان ب شووناسی دەوت ناساندوە. ئم سایت زۆر ب وردی 

 بردوە. تواوەتی ئم شونانی بو كردۆتوە، كورد ل نشتجو ب وتانی كوردانی ناو یكی كوردستان بو كردۆتوە ب بۆ نموون ئم نخشی خوارەوە ك وەكو نخش لسر كورد و جوگرافیای كورد دەنوست.
 كوردستانی ب دیاری كراوە، ك تانو ژەی دانیشتوانی كورد لداڕكخشن ئاوارە ل كورد ل ی كتانم وو لل جگ مشكراوە، ئرردا دابی سستا لبووەو ئ     .نیشتجن

  
      
  
        
  
      
  
  ٢٥خۆرھتی ناوەڕاستل  ان کوردنیشتیمانی     
  

                                                             
25https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-
konflikte/54641/kurdenkonflikt15.01.2019 
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 ئنجام* 
１.  رن لرچاو بگکی بکان دەتوانن ڕۆلتیودەون لکترۆنیو گۆڤارە ئ کان. ڕۆژنامگرنگ ی پرسڕووما ت لتایب تی بیی ھترپرسیاریو بئاستی ئ 
  زانستکۆمیتیکان.نتوەیی پرسکی گرنگ و بردەوام بۆت جگی مشتومی پرسی شوناسی  .２
３.  وە، بوکراونی ناویان ھاتووە و بم ڕۆژنامانر کورد لسی لتانو بابئ

 دواداچونیکی وردو ڕۆژناموانی ل سر پرسی کوردو داخوازیکانی تاکی کورد. 
ب پیویست باس دەکرت و ب تایبت لو دۆخی ئستا جیھان پدا گوزەر وەیی ل دیدی شارەزاینی ئم بوارە ئلکترۆنی ب پرسی نتسرقای میدیای  .４

دەکات. چونک ھندک جار برچاو ڕوونی نی ل نوان شوناسی نتوەیی و 
  نژادپرستی. 

５. شکانگلکترۆنیئ لۆجیا  بۆ گۆڤار و ڕۆژنامکنردەوامی تکی  کردنی بڕۆ .یگرنگی ھ  دیزان خۆیان زیاتر ل ردەوام بمانیش دەتوانن بئ وە. چونکنر نزیک بکنخو  
  اسپاردەو ڕ پشنیار*   

بشداری و ل سر ئاستکی نودەوتیزانستی  ئنجام دانی کۆنفراسی . ١
ل پیش ھموویان ب  بوکردنوە و شیکردنوەی شوناسی نتوەیی،شوناس نتوەی ب وەی بکرت ناوەڕۆکی میدیاکان، ب بابت کردنی  . ٢ پکردنی ئم گۆڤارە ڕۆژنامانی گرنگی ب پرسی کورد دەدەن.

  ئلکترۆنی. ی میدیاکانوە  ب تایبت میدیایتاک ل ڕگ ئینتیماکردنی
 پروەردەی سیاسی. و شوناس نتوەیی  نگیب گر سبارەت و زانکۆ و پیمانگاکانی کوردستانئنجام دانی توژینوەی زانستی ل نا . ٣

               



  

 313 
 

 

 کان:سرچاوە* 
1. Sander Cvetkovic Sprachpolitik und nationale Identität im Sozialistischen 

Jugoslawien 2011 S. 28 - Instituts an der Freien Universität Berlin 
2. Blank, T. (2002). S 93 Gemeinnutz oder Eigenwohl? Motive und 

Erscheinungsformen nationaler Identität im vereinigten Deutschland 1st ed. 
Mannheim: FRG. 

3. Depenheuer,  O.  (2006).  „Nationale Identität und  europäische Gemeinschaft. 
Grundbedingungen politischer  Gemeinschaftsbildung.“Nationale  Identität  
im  vereinten  Europa.  Hg.  Günter Buchstab und Rudolf Uertz. Freiburg, 
Basel und Wien: Herder, 55-74. 

4. C. Leggewie u.a.: Der Kampf um die europäische Erinnerung – München 
2011: C.H. Beck Verlag 

5. Atteslander Peter, Methoden der empirischen Sozialforschung, Berlin, New 
York: Walter de Cruyter GmbH 10. neu überarbeitete und erweiterte Auflage 
2003. 

6. Meier Klaus, Journalistik, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007.   
7. Norbert Ricken: Anerkennung als pädagogisches Problem. Markierungen im 

erziehungswissenschaftlichen Diskurs. 2010. Universität Buchum 
8. Tenorth / Tippelt  (Hrsg.) Lexikon Pädagogik 2007 
9. Frank Marcinkowski, Barbara Pfetsch, Gerhard Vowe. Nationale Identitätals 

Medieninhalt: 2014 Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden Germany. 
10. Beinke, Inge: Identität – konstruktion und Soziale Tatsache. Ost – West. 

Europäischen Perspektive. 2008. 
11. Liebert,  W.-A.  (2003).  Zu  einem  dynamischen  Konzept  von  

Schlüsselwörtern.  Zeitschrift  für angewandte Linguistik,  
12. H. Tajfel, J. C. Turner: The social identity theory of intergroup behavior. In: S. 

Worchel, W. G. Austin (Hrsg.): Psychology of intergroup relations. Nelson-
Hall, Chicago, IL 1986,  

13. Meulemann,  H.  (Ed.).  (2013).  Werte  und  nationale  Identität  im  vereinten  
Deutschland: Erklärungsansätze der Umfrageforschung. Springer-Verlag.   ترنرچاوەکان ئینتس  

14. https://www.spiegel.de/suche/?suchbegriff=Kurden&suchzeitraum 
15. h ps://www.owep.de/ar kel/634/iden taet-konstruktion-und-soziale-tatsache. 
16. https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-

konflikte/54641/kurdenkonflikt.  
17. https://www.credia.de/e-magazin/ 

 


