
ناسنامە ڕەهەندێکی واتادارە بۆ ژیانی کۆمەاڵیەتیی تاک، گرووپ، ڕێکخراو 
یان کۆمەڵێک؛ واتە چۆن تاک، گرووپ و کۆمەڵ پێناسەی خۆیان دەکەن و 
چۆن دەتوانن هاوبەشییەکی واتادار پێکەوە بونیاد بنێن. لەم ڕوویەوە ناسنامە 
هەڵبژاردنێکی ئازادانە و وشیارانەیە بۆ قبوڵکردنی هاوبەشییەک لەگەڵ ئەوانی 
دیکەدا. کاتێگۆرییەکانی ناسنامە بەرفراوانن وەک: ئیتنیکی، زمانی، ئایینی، 

جەستەیی و ڕەگەزی کە هەم پردی دیالۆگ و لێکتێگەیشتن و هەم دیوار و 
سنووری جیاوازی دروست کردووە.

کینە ئەم؟
پاوەرپۆینتی ناسنامە

ئەفراسیابگرامی



جگەرخوێــن )١9٠3 ـ ١98٤( لە شــێعری 
»کینــە ئەم«دا بــە شــێوەیەکی دیالێکتیکی 
مێژوویی و ڕۆمانســییانە، جوگرافیا و مێژووی 
کوردســتان دەکاتــە پێــوەری ناســنامەی 
کۆمەاڵیەتیی کوردســتانیبوونی  و  سیاســی 
»خۆی« و »ئێمــە« و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
»ئەوی تــر«دا.  ئەم پێناســەیە لــە ڕوانگەی 
جوگرافیای سیاسییەوە پێوەندیی جگەرخوێن 
بە »کوردســتان« وەک فەزایەکــی واتادار و 
تایبــەت گرێ دەدات. فەزایەکــی واتادار کە 
کــۆی پێوەندییەکانــی خەڵکی کوردســتان 
بــە هەمــوو جیاوازییە ئایینــی، نەتەوەیی و 
بەشــێکن  و  بەشــدارن  کولتوورییەکانییەوە 
لــە پێکهێنەرانــی ســەرمایەی سیاســی ـ 
کۆمەاڵیەتیی دانیشــتووانی کوردســتان. لەم 
بوونگەرایانەی جگەرخوێندا،  »کینە  پرسیارە 
ئەم؟« بریتییە لە دیسکۆرســی فرەکولتووری، 
فرەنەتەوەیی، فرەئایینی لە کوردســتاندا کە 
پاوەرپۆینتی دەسەاڵت، ناسنامە و ژیۆپۆلیتیکی 
فەزای مانەوەی »کوردســتان« دیاری دەکات. 
بــەاڵم ملمالنــێ و ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ 
»ئەوی تــر«دا، »ســڕینەوەی کۆلۆنیالیــزم« و 
کۆتایی هاتن بە شکۆی شــکاوی کوردستانە. 
بێگومان ناســنامەی تاکەکەســی و گرووپە 
گــەورەی  بەشــێکی  کۆمەاڵیەتییــەکان 
پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ دیاری دەکەن 
و کاریگەریــی ڕاســتەوخۆ لەســەر ژینگەی 
دەوروبــەر و فۆڕمی کۆمەاڵیەتــی دادەنێن. 
ناســنامە جیا لــەوەی هەڵگری پێناســەی 
کەســێتیی تاک و کۆمەڵە، نەرمەئامێرێکە بۆ 
تێگەیشــتن لە »خود«، »ئێمــە« و »ئەوی  تر« 
کە فاکتەرە فیزیکــی و نافیزیکییەکان بەکار 
دەهێنێت و ڕاڤەیــان دەکات. ئەم فاکتەگەلە 
دەتوانــێ جوگرافیا، شــوێن، ڕووبــار، دەریا، 
گۆل، مەیدانی شارێک، پەیکەرێک، نیقابێکی 
دینی، زمان، زاراوە، میتافۆرێک، هەســتێک 
یــان ڕەنگێک و یان بەیداخێکی دەروێشــانە 
بێت. کەواتە ناسنامە پالتفۆڕمێکی بیۆلۆژیکی، 

دەروونی، کۆمەاڵیەتی و کولتووریی مرۆڤە کە 
چوارچێوەیەک و فەزایەک بۆ پێناسەی مرۆڤ 
و کۆمەڵ دروســت دەکات. لەگەڵ ئەوەشــدا 
ناسنامە ئامرازێکە بۆ پێوەندی و کۆمۆنیکەیشن 
یان جیاوازی و پەراوێزخســتنی یەکتری لە 
کۆی بەهــا کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکان. 
ئامرازێــک کــە دەتوانێ ناســێنەری تاک و 
کۆمەڵ بێ و دەشــتوانێ بە وتــەی »ئەمین 
 Maalouf, (»مەعلووف«، »ناسنامەکان بکوژ بن
Fosser, 1999 &(]١[. کەواتە ناســنامەکان لە 
پێناویدا خوێن دەبەخشــن و لە پێناویشــیدا 
ڕووباری خوێن وەڕێ دەخەن. بەم پێشەکییە 
کورتــەوە دەرگای باســێکی چــڕ و ئاڵۆزی 
زانســتە مرۆیی یەکان دەکەینەوە کە، ناسنامە 
هەڵگری چ پێناسەیەکە؟ لەم کورتە وتارەدا بە 
کەڵکوەگرتن لە تێکنیکەکان و گۆشــەنیگای 
هونــەری، هەوڵم داوە ڕاڤــەی ڕوانگەکان بۆ 

ناسنامە بخەمە بەرباسەوە.
 

1ـتەنیاچیاکاندۆستمانن
»تەنیــا چیاکان دۆســتمانن«، دروشــمێکی 
مێژووییــی کــورد و میتافۆرێک بۆ دەربڕینی 
ناســنامەی نەتەوەییــی کورد بــە پانتاییی 
جوگرافیایەکــی بەرین کــە دەتوانین بڵێین 
فــەزای مانــەوە و ژیــان )Lebensraum(ی 
خەڵکی کوردســتان بووە و هەیــە. مێژووی 
ژیوار و ژیــاری خەڵکی کوردســتان لەگەڵ 
شــاخ و دەشــت و ڕووبــارەکان، بەشــێکن 
لەم مێتافــۆرە کــە ناســنامەی کولتووری، 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی بە خەڵکی کوردستان 
دەبەخشــێ. چیاکان ســەخت و سەرکەشن، 
هــاوکات خاڵێکی ژیۆپۆلیتیکی ســەخت بۆ 
بەرگری و مانــەوەی نەتەوەیەک بوون. بەاڵم 
چیاکان ســەرچاوەی ئاو و ڕووبارە گەورەکان 
بوون کە هەتا ئەمڕۆ ســەرچاوەی ئاوەدانی و 
النکەی ژیاری مرۆڤی ناوچەکە بوون. چیاکان 
و ڕووبــارەکان هەمیشــە بــەردەوام بــوون، 
ئەوەی گۆڕاوە، تەونــی کۆمەاڵیەتیی خەڵکی 
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کوردستان بووە. لە سەردەمی سومێڕییەکانەوە 
کە النکەی شارستانییەتی کشتوکاڵی بوون و 
ناوەندی پەرەپێــدان بە کولتووری نێوان دوو 
ڕووباری دیجلە و فوڕات )مێزۆپۆتامیا( بوون، 
هەتا دەگاتە ئەمڕۆ؛ کوردســتان ناوەندی زۆر 
گۆڕانکاریی مێژووییی گەورە بووە. ڕووبارەکان 
تەنیا »ئاو« کە، گرینگترین پێویستیی مانەوەی 
مرۆڤ و سرووشتە، ناگوێزنەوە. بەڵکوو کولتوور 
و کۆمۆنیکەیشــن لەگەڵ خۆیــان دەبەن کە 
بونیادی کۆمەاڵیەتــی، دەروونی، ئابووریی و 
لەوێڕا  دادەمەزرێنــن.  هاوبــەش  کولتووریی 
کــە ڕووبــارەکان ناســنامەکان دەگوێزنەوە، 
ناسنامەکانیش گەشە پێدەدەن و بە مەودای 
مێژوویــی کۆمەاڵیەتیی مــرۆڤ، گۆڕانکاری 
بــە خۆیانەوە دەبینن. بۆیــە زۆرجار مێژووی 
ڕووبار، شاخ، دەشت، بیابان و تەنانەت ڕێگای 
ئاســنی واڵتێک دەتوانــێ حەکایەتی ژیانی 
کۆمەاڵیەتیی نەتەوەیەک یان خەڵکێک بێت. 
ڕووباری »نیل« هاوشــانی دیجلــە و فۆڕات، 
النکەی شارستانییەتی گەورەی میسری بووە. 
ڤۆلگا گەورەترین ڕووباری واڵتی ڕووسیایە کە 
لە ڕووی ئابــووری کۆمەاڵیەتییەوە گرینگیی 
تایبەتی لە مێژووی شارستانییەتی ڕووسەکاندا 
هەبــووە. یەکــێ لە شــاعیرەکانی ڕووســیا 
دەنووســێ: »ئێمــە هەموو نــەوەی ڕووباری 
»ڤۆلگا«یــن«. ڕووبــاری یانگتســی لە واڵتی 
چین کە لە »تەبەت«ەوە ســەرچاوە دەگرێ، 
جیــا لەوەی لــە یەکخســتنەوەی ڕووبەری 
گەورەی هانەکانی چین، ســەرچاوەی ژیاری 
ئــەو ناوچەیــە، خاڵی پێکدادانی ناســنامەی 
تەبەتییەکان و چینییەکانە. ڕووباری میســی 
سی پی تەواوکەری شەڕی ناوخۆییی ئەمریکا و 
بونیادنانی دەوڵەتی نەتەوە یەکگرتووەکان بوو. 
ســەدان نموونەی ڕووبار و شاخ، دەشتایی و 
کەویر هەن کە ناسنامەی نوێیان بە مرۆڤەکان 
بەخشــیوە و ئێســتاکە لە پێناویدا لە شەڕی 
مــان و نەماندان. لە کوردستانیشــدا نموونە 
زۆرن، هەر لە زەنجیرە چیاکانی زاگرۆســەوە 

هەتــا دەگاتە ئــارارت و لەوێڕا تــا دەگاتەوە 
عەفرین، کوردســتان مەڵبەندێکی شاخاوی و 
سەرچاوەی ئاو و ئاوەدانی بووە و هەیە. وەک 
نموونە؛ ئاوەدانییەکانی پاڵ ڕووباری ســیروان 
کــە دەیان گۆرانی و بەندی کوردیی ناوچەی 
گەرمیــان هەیە »ڕووباری ســیروان« دەکاتە 

النکەی خۆشەویستی، غەریبی و ژیان. 

 )identity(2ـناسنامە
وشــەی ناســنامە لــە ئەدەبییاتــی ڕۆژانەدا 
چەمکێکــی ئاڵــۆزە و هەڵگــری پێناســەی 
جۆراوجــۆرە کــە پانتایی یەکــی بەرفراوانی 
لە زانســتە مرۆیی یەکاندا هەیــە و هەر کام 
ڕوانگەیەکــی جیاوازیــان بۆ پێناســەی ئەم 
چەمکــە هەیــە. وشــەی »ئایدێنتیتــی« لە 
زمانــی التینــەوە وەرگیــراوە کە بــە مانای 
»وەک ئــەوە یان وێکچــوون«ە. لە پالتفۆڕمی 
ڤەژین لێکــس]2[ دا کــە کۆمەڵێک فەرهەنگی 
کــوردی وەک هەنبانەبۆرینە، خــاڵ، کانی، 
ئەندیک، کوردستانیکا و ... بە شێوەی ئانالین 
لە بەردەســتایە بە »ناسنامە، شوناس، پێناس، 
هەویەت، وێکچوونی، هاوچەشنی، ...« هاتووە. 
من لەم وتارەدا لە وشــەی »ناسنامە« بەرانبەر 
بــە ئایدێنتیتی کەڵک وەردەگرم کە لە ڕەگی 
کرداری »ناســین«ەوە وەرگیــراوە و لە واتای 
ئایدێنتیتێــت نزیکترە. ناســنامە چەمکێکی 
ئاڵۆزە کە لــە ڕوانگەی بیۆلــۆژی، دەروونی، 
کۆمەڵناســی، ئانترۆپۆلــۆژی و پێداگۆژییەوە 
پێناســەی جۆراوجــۆری بــۆ دەکــرێ. لە 
ســادەترین پێناســەدا، ناســنامە بریتییە لە 
واڵمدانــەوە بە پرســیاری »من کێــم؟ ئێمە 
کێین؟ ئەو کێ یە؟«. پرســیارێکی فەلسەفی، 
کۆمەاڵیەتی و سیاســییە کە سێ هەزار ساڵ 
پێش ســوقرات لــە دیالۆگەکانیــدا وەبیری 
مرۆڤــی هێنایەوە کە بــە دوای »من کێم؟« 
دا بگــەڕێ کە، هەم تاکەکەســی و هەمیش 
گرووپییە. ناســنامە ڕەهەندێکــی واتادارە بۆ 
ژیانی کۆمەاڵیەتیی تــاک، گرووپ، ڕێکخراو 
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یــان کۆمەڵێــک؛ واتە چۆن تــاک، گرووپ 
و کۆمەڵ پێناســەی خۆیــان دەکەن و چۆن 
دەتوانن هاوبەشــییەکی واتادار پێکەوە بونیاد 
بنێــن)Jordhus�lier & Stokke, 2017(. لەم 
ڕوویەوە ناســنامە هەڵبژاردنێکــی ئازادانە و 
وشیارانەیە بۆ قبوڵکردنی هاوبەشییەک لەگەڵ 
ئەوانــی دیکــەدا. کاتێگۆرییەکانی ناســنامە 
بەرفراوانــن وەک: ئیتنیکــی، زمانی، ئایینی، 
جەستەیی و ڕەگەزی کە هەم پردی دیالۆگ 
و لێکتێگەیشــتن و هەم دیوار و ســنووری 

جیاوازی دروست کردووە. 
لە ڕوانگەی فەلسەفەوە ناسنامە دوو الیەنی 
هەیە: یەکەم، جەســتەی مرۆڤ کە بریتییە 
لە کۆسیســتمی جەستە کە مێشک بەڕێوەی 
دەبــات، دووهەم، مەنتاڵیتێــت یان زەین کە 
وێنەیەکی ئابستڕاکت لە دنیای دەوروبەر وێنا 
دەکات کە، پەیوەســتە بە پێوەندیی جەستە، 
ژینگە و کۆمەڵــەوە. بۆیە ناســنامە دەتوانێ 
هەســتپێکراو بێ لە ناسنامەیەکی بیۆلۆژیکی 
وەک جیاوازیــی ژن و پیــاو یان پیر و گەنج 
کە، کۆسیســتەمی جەستە پێناسەی دەکات، 
هەروەها دەشــتوانێ ئابستراکت و بەرهەست 
بێ وەک ناســنامەی کولتووری، کۆمەاڵیەتی، 
سیاسی و دینی. »ژان پۆل ساتر«، فەیلەسووفی 
فەڕانســەوی، پێی وایە کە پرسیاری ناسنامە، 
پرسیارێکی بوونگەرایانەی مرۆڤە. واتە مرۆڤ 
کە لە دایک دەبێ، خاوەنی هیچ ناسنامەیەک 
نییە و بــە هەڵبژاردنی دەبێتــە خاوەنی ئەو 
تایبەتمەندییــە. کەواتە ناســنامە بریتییە لە 
ئەزموونــی مرۆڤ لە خــۆی و دنیای خۆیدا. 
ناســنامە هەســت و زەینێکــی فۆڕمگرتوو و 
چوارچێــوەدار لــە دەوروبەرە کە پریســتیژ، 
پێگە و دەســەاڵتی ناســین و ناســاندن بە 
مرۆڤ دەبەخشــێت. ناسنامەی بیۆلۆژیکی کە 
پەیوەســتە بە جەستە، بیرکردنەوە، هەست و 
کردەوەی مرۆڤ لە هەموو دۆخەکانی ژیانیدا 
و لە ژینگەیەکی تایبەتدا، بەشێکی گەورە لە 
ناســنامەی کۆمەاڵیەتی پێک دەهێنێت. لەم 

ڕوانگەوە ســلوولەکان، هۆرمۆن و جێنەکانی 
مرۆڤ بە کارتێکەری لە ژینگەی دەوروبەری 
مرۆڤ، فانکشێن یان کارکردەکانیان دەگۆڕێت 
و ناسنامەیەکی جیاواز بە مرۆڤ دەبەخشێت 
 Skårderud,( کە لە ئەوانــی دیکە ناچێــت
2000(. ناســنامەی بیۆلۆژیکیی مرۆڤ لەگەڵ 
هەستەکاندا ئاوێتەیە، کاتێک هەست بە بوونی 
خۆی جیاواز دەبینێ. تووڕەبوون، خۆشحاڵی، 
سەرنجڕاکێشــی، بێ تاقەتی و زۆر هەســتی 
دیکە پەیوەســتە بەوەی کە مــرۆڤ بە چی 
دڵخۆش، تووڕە یان بێ تاقــەت دەبێت. ئەمە 
ئەو دۆخەیە کە جەســتە لە ناوەندی مێتافۆر 
و چەمکــە ئابســتراکتەکاندایە و لــە ڕێگای 
عەسەبناســیی مێشــکەوە تەتەڵــە و ڕاڤەی 
دەکات. عەســەبەکانی مێشــک بە شێوەیکی 
دینامیک و فۆڕمۆلەکانی کیمیایی، هەستەکان، 
ئەو  دەجووڵێنێ،  بیرکردنەوەکان  کردەوەکان، 
دەمەی »ســروودێکی نیشــتمانی« جۆش و 

خرۆشێكی تایبەت بە مرۆڤ دەبەخشێت. 
کاتێ ناسنامەی »من« لەگەڵ »ناسنامەی 
کەســێکی  تر« کــە بە ســەدان کیلۆمیتر لە 
یەکترییەوە دووریــن و هیچ کات ڕوو نادات 
پێکەوە دابنیشــین و قسە بکەین، هەستێکی 
هاوبــەش دروســت دەکات، واتــە تەونــی 
ئابووری سیاســی، جوگرافیا،  کۆمەاڵیەتــی، 
ڕەوتی گەشــەکردنی کۆمەاڵیەتی، فەزایەکی 
هاوبەشــی بۆ پێوەندیــی »مــن« و »ئەو«ی 
هاوبەش، دروســت کردووە کە بە »هەســتی 
هاوبــەش« ناودێر کراوە. هاوکات ناســنامەی 
»من«ێکی کــورد لە گوندێکی کوردســتاندا 
لەگەڵ »ئەوی  تر«ێک کــە لە جوگرافیایەکی 
دیکــە لــە ســنووری نێــوان دوو گوند یان 
ڕایەڵەیەکــی دووری ئەنتەرنێتەوە ڕووبەڕووی 
یەکتــر دەبنەوە، ناســنامەی »ئــەوی دیکە« 
ناودێر دەکرێت. ئەم هاوبەشــی و پێکدادانەی 
ناسنامەکان، دەرخەری ڕەوتی دینامیک بوونی 
ناســنامەخوازییە. هەستی هاوبەش، بەشێکی 
بچووکە لــە ژینگــەی کۆمەاڵیەتیی مرۆڤ. 
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جۆرج هێربێرت مید، دەروونناسی ئەمریکایی، 
لەم پێوەندییەدا دەڵێت کە مرۆڤ لە ژینگەی 
منداڵیــدا و لە ڕێگای ڕۆڵ گێڕان و یاریکردن 
بناخەی تیگەیشــتنی بۆ دنیا و ناســنامەی 
کۆمەاڵیەتیی خۆی دادەنێــت. ئەو پێی وایە 
منداڵ هەر لە منداڵییەوە بە گشتاندنی ڕۆڵی 
گەورەکان لە ژیانی خۆیدا، لە ڕێگای وەرگرتنی 
ڕۆڵی ئەوی  تر بە الســاییکردنەوە، ئەزموون و 
چاوەڕوانییەکانیان دنیابینی خۆی گەشــە پێ 
دەدات. »پێر بۆردیۆ« ناسنامە لە چوارچێوەی 
»هابیتۆس« پێناسە دەکات کە مرۆڤ بە پێی 
ژینگەی دەوروبەر و بەســتێنە کۆمەاڵیەتی و 
کولتوورییەکانــی ژیانی فۆرمــی گرتووە. ئەم 
چەشنە لە فۆرم وەرگرتن لە دەوروبەر، جۆرێک 
شــێوەژیانی تایبەت بە خۆی ئاراستە دەکات 
کە بــە »هابیتۆس« نــاوی دەهێنێت و وەک 
بەشێک لە »ســەرمایەی کولتوور« پێناسەی 
دەکات)Aarebrot, 2014(. ناسنامەی گرووپی 
ئێمە بەشێکە لە ئەزموون و ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی 

دەوروبەرمان لە پانتایی یەکی بەرفراواندا. 

1ـ2کارامەیییژیانوەکپشــتوێنی
ناسنامە

 لەم وێنەیەی ســەرەوەدا، کە لە وێنەکتێبی 
مندااڵنــەوە وەرگیــراوە، یوهانێس یەنســن، 
کاراکتێرەکــە کە لە تیمســاح دەچێت بەاڵم 
ژیانێکــی ڕۆژانــەی ئاســایی وەک خەڵکانی 
دیکە هەیە. وێنەکان تیمســاحێکمان نیشان 
دەدات، بــەاڵم ناونیشــانی کتێبەکــە پێمان 
دەڵێت کە »یوهانێس یەنسن، هەست دەکات 
کە جیــاوازە«. واتە ناڵێ کە ئەو تیمســاحە، 

بەڵکوو دەڵێ کە ئەو هەســت دەکات جیاوازە 
لە ناو کۆمەڵدا. ئەم وێنەیە لە ناســینی خود، 
لــە خۆیاندا  وێنەیەکــە هەموو مرۆڤــەکان 
دەیبیننەوە و بە شێوازی جۆراوجۆر پێناسەی 
خۆیان دەکەن. لەم وێنەیەدا مرۆڤ تووشــی 
قەیرانی دەروونی یان ناڕێکیی عەســەبەکانی 
مێشک نەبووە کە هەست بە جیاوازی دەکات، 
بەڵکوو مرۆڤ توانایی یەکانی و تایبەتمەندییە 
بیۆلۆژیکــی، کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکانی 
خــۆی جیاوازتــر لەوانــی دیکــە دەبینێت. 
توانایی یەکانی خۆپێناســەکردن بەشــێکە لە 
کارامەییی مرۆڤ لە ژیانیدا. ئالبێرت باندوورا 
 ،)self�efficacy ( لە تیــۆری خۆکارامەیــی
پێــی وایە کە »مــرۆڤ تواناییی ئەوەی هەیە 
مامۆســتای خۆی بێت، ئامانجێ دەستنیشان 
بکات، لە زەینیدا وێنای بکات، هەڵیسەنگێنێ 
و لــە چوارچێوەیەکی دیاریکراودا پێناســەی 
بکات«)Imsen, 2020(. ئــەم ڕوانگەیە پێمان 
دەڵێ کە ناســنامە بریتییە لە »تێگەیشتن لە 
توانایی یەکانی خود، ئەوی  تر و دەوروبەر«. لە 
ڕوانگەی دەروونناسییەوە، کارامەیی لە ژیاندا 
پشتوێنەی ناسنامەیە،  کە بریتییە لە زانیاری 
دەربــارەی )هەســت، بیرکردنەوە، جەســتە 
و پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان، و ڕوانیــن 
)تواناییــی بەرقەرارکردنــی پێوەندی لەگەڵ 
دنیــای دەوروبەر و دیاردەکانــی(، کارامەیی 
)توانایــی بەکارهێنانی زانیــاری و ڕوانگەکان 
لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا( )Imsen, 2020(.  لەم 
ڕوانگەیەوە تاک وەک فاکتەرێکی گۆڕانکاریی 
ناســنامەی کۆمــەڵ دەبینرێــت.  »ئەرڤین 
گۆفممان« ناسنامە دەخاتە ناو چوارچێوەیەک 
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بــۆ ڕاڤە و کۆنترۆڵی ژیانــی ڕۆژانە لە ڕێگای 
ڕۆڵگێڕانــی تاکەکانەوە لە دۆخە جیاوازەکاندا. 
گۆففمان ژیانی مرۆڤی وەکوو تەختەی شــانۆ 
وێنا کــردووە، کاتێ تاکەکان ڕۆڵی جیاوازیان 
لە »پشت شــانۆ« و »لەسەر شانۆ« دەنوێنن و 
خۆیان لە شــانۆیەکی کۆمەاڵیەتیی ڕۆژانەدا 
 .)Goffman, 1969) دەنوێنن و پێناسە دەکەن
مرۆڤ ناتوانێ ببێتە تاكێک لە کۆمەڵگا، ئەگەر 
بە پڕۆسەیەکی کۆمەاڵیەتی و ناسنامەخوازییدا 
تێپەڕ نەبووبێت. لەم ڕوویەوە، تەندروســتیی 
ڕۆحی تاک لە کۆمەڵدا، تەندروســتیی ڕۆحی 
کۆمەڵــە. لەم ڕوانگەوە تاک هەمیشــە ڕۆڵی 
هەیە، دیــارە و کاراکتەرێكە و گۆڕانکاری لە 
شوێن و هەڵسوکەوتی کۆمەاڵیەتی دادەنێت. 
بــەاڵم ئەوەی دیلەما و دووڕیانی ناســنامە و 
کارامەییــی ژیانی مرۆڤ لە ژیانــی ڕۆژانەدا 
تێــک دەدات، گاڵتەپێکــردن، هــەاڵواردن، 
و  لەکەدارکردن  تێکشــکاندنی کەســایەتی، 
توانایی یەکانیەتی.  و  تــاک  پەراوێزخســتنی 
لە قەوارەیەکی گەورەتر و پەرســپێکتیڤێکی 
گەورەتردا، شــکاندنی شــکۆی نەتەوەیەک، 
هەاڵواردن و پەراوێزخستنی، کارامەیی یەکانی 
لێ زەوت دەکرێ و ڕۆحی کۆمەڵ خەوشــدار 

دەبێت. 

ناســنامەلەچەندپەرســپەکتیڤێکی
هونەریدا:

2ـ2پەرسپێکتیڤیباڵندە
 ئەم ڕوانگەیە باڵندەیەک بە ئاســمانەوە وەک 
مۆتیــڤ دادەنێ کە کاتێ بە ئاســمانەوەیە و 
دیــاردە گەورەکانی وەک ماڵ، شــاخ، ڕووبار 
و هەتــا دوایــی دەبینێ و دیــاردە وردەکان 
نابینێ. لــەم ڕوانگــەوە دیاردە گــەورەکان 
چارەنووسســازن و بەشــێکن لە ناســنامەی 
کۆمەاڵیەتیــی مرۆڤ. ناســین و خوێندنەوە 
بــۆ دیــاردە کۆمەاڵیەتییەکان زیاتر پڕۆســە 
گەورەکانــی کۆمەڵگا لەبەرچــاو دەگیرێ و 

بیر لــە پڕۆســەی کەالنــی کۆمەاڵیەتی بۆ 
هاوبەشــییەکی گەورە دەکاتــەوە. جوگرافیا، 
مێژوو، کولتوور، زمان، نەتەوە، شەڕ، شۆڕش، 
ئایدۆلۆژی و ئابووریی سیاســی داڕێژەری ئەم 
ناســنامەیەن. ئەزموونی هەڵەی ئەم ڕوانگەیە 
کاتێکــە دەوڵەتـ  نەتەوەکانی ســەدەی ١9 
و 2٠م  بە کەڵکوەرگرتن لە سیاســەتی زبر، 
سەرکوت و ئاسمیلەکردن لە هەوڵی کۆنترۆڵ 
تاکــەکان  ناســنامەی  یەکدەســتکردنی  و 
و کۆمەڵــگای خۆیــان بــوون. داریۆنیزمــی 
کۆمەاڵیەتــی )کاتیگــۆری  کردنی کۆمەڵگای 
مرۆڤایەتــی و جیاکردنەوەیــان لە یەکتری(، 
نەتەوەســازی، داگیــرکاری و کۆلۆنیالیزم لە 
هەموو ئاستەکاندا بەرهەمهێنەری ئایدۆلۆژیای 
نازی و فاشیزمی ســەدەی بیستەم بوون کە 
لەم شێوە ڕوانینە بۆ ناسنامە و ناسنامەخوازی 

سەرچاوەی گرتبوو. 
دەوڵــەت ـ نەتەوەکان تەنیــا بە زەبری 
ســەرکوت و دەســەاڵتی زبر ناســنامەکانی 
دیکەیان نەتوانــەوە، بەڵکوو بە کەڵکوەرگرتن 
لە دەســەاڵتی نەرم زیاتر لــە هەوڵی توانەوە 
و ســڕینەوەی ناســنامەکانی دیکــەدا بوون. 
کتێبــی  نووســەری  »ئاندرســۆن«،  کاتــێ 
کۆمەڵگا خەیاڵییەکان، نەتــەوە بە بەرهەمی 
ســەنعەتی چاپ دادەنێت بــە ڕوونی ئاماژە 
بە دروســتکردنی نەتەوە و خەیاڵی نەتەوەیی 
لە کتێبــە دەرســییەکاندا دەکات کە چۆن 
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کتێبــە دەرســییەکان ســوپا و لەشــکری 
ناسنامەبەخشین و توانەوەی ناسنامەی ئەوی  
تر بوون. بەاڵم پەرسپەکتیڤی باڵندە دەتوانێ 
بەربەرەکانــێ و لەڕووداوەســتان بەرانبەر بە 
ناسنامەی نەتەوەسازیی ساختە و ئایدۆلۆژیای 
سەردەســت هەبێت. ئەم لە ڕووداوەستانە بە 
کردەوەی شۆڕش، بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان، 
هەڵوەشاندنەوەی  و  کۆلۆنیالیزم  ســڕینەوەی 
قەوارەی گەورەی یەکسانیســازیی کۆمەڵ بە 
ئاراســتەی قبوڵکردنی جیاوازییە کۆمەاڵیەتی 
و کولتوورییەکانــی کۆمەڵگادایە. بزووتنەوەی 
کــورد، فەلەســتین، تامیل، تەبــەت و زۆر 
بزووتنەوەی سیاســی و نەتەوەییی گەورەی 
دنیا نموونەن بۆ ئەم لەڕووداوەســتانە و هەوڵ 

بۆ بەرگری لە ناسنامەی نەتەوەیی. 

3ـ2پەرسپێکتیڤیبۆق
ئــەم ڕوانگەیە بۆقێــک دەکاتــە مۆتیڤ کە 
چۆن ســەیری دنیای خۆی دەکات و هەموو 
دیــاردە بچووکەکان بە گەورەیــی دەبینێت 
و دیــاردە گەورەکانی دەوروبــەر یان نابینێ 
یان ئــەوەی توانایی بینینیانــی نییە. دیاردە 
و بزووتنــەوە وردەکان بە شــێوەی کەوتنی 
دۆمینە چارەنووسی کۆمەڵگا دەگۆڕن کە زیاتر 
»بەفەرمی  ناســین« و دابینکردنی مافەکانیانە. 
ڕاڤەی ژیانی ڕۆژانە کە لە فەلسەفەی سیاسیی 

»فۆکۆ«دا بە »بایۆسیاسەت« ناسراوە، ئاماژە بە 
ناسنامەی سیاســیی گرووپەکان دەکات کە، 
دەبنە بەشــێک لە ئەهرۆمەکانی گۆڕانکاریی 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی کۆمەڵــگا. فۆکۆ 
ناسنامەی بە بەشــێک لە بایۆپۆلیتیک، واتە 
سیاسەتی تەندروستیی کۆمەڵ و ڕێکخستنی 
ژیانــی ڕۆژانەی مرۆڤ ناودێــر کردووە. فۆکۆ 
پێی وایە ناســنامە بە شــێوەیەکی مێژوویی 
لەناو کۆمەڵێک دیسکۆرسی جیاوازدا بیچمی 
گرتووە کە پێگە و پرستێژێکی کۆمەاڵیەتی بە 
مرۆڤ دەبەخشێت و سۆبژێکتیڤە. ئەم پێگەیە 
ناسنامە بە پشــتوێنەی جەستە، ژیانی ڕۆژانە 
و دەسەاڵت دەبەســتێتەوە. فۆکۆ ناسنامە بە 
»تێکنۆلۆژیــی خود« پێناســە دەکات و پێی 
وایە شێوازی پێناسەی خود و ئەوانی دیکە و 
وشیاریی خود، ئەو سیستەمەیە کە تاکەکانی 
کۆمەڵــی پێ ڕێک دەخرێــت و دەچێتە نێو 

خانەی کۆسیستەمی کۆمەاڵیەتییەوە. 
 لەم ڕوانگەیەدا دەروونناسیی کۆمەاڵیەتی 
ی  )ناســیاری(  کۆگنیتیــڤ  ڕوانگــەی  و 
مرۆڤ پێــی وایە مرۆڤ بــە هەڵکەوت نییە 
کــە خاوەنــی تایبەتمەندییە، بەڵکــوو ئەوە 
سرووشتی جەستەیی، کۆمەاڵیەتی و ژینگەی 
دەوروبەرییەتی کە کاریگەری لەسەر مێشک و 
مەنتاڵیتەی مرۆڤ دادەنێت. کەواتە ناسنامەی 
کۆمەڵ پەیوەســتە بە ئاراســتەی ناسنامەی 
تاکەکانەوە. »فۆکۆیاما« لە پێناسەی ناسنامەدا 
کەڵک لە وشەی »تیموس thymos«ی سوقڕات 
وەردەگرێ کە چۆن »مەیلی بەفەرمی  ناسین« 
دەبێتە هۆکاری ناسنامەخوازیی گرووپی. ئەو 
دەڵێ کە »ڕابوونی ناسنامەکان« و »ناسنامەی 
گرووپــی« وەک چەمک لەوانەیــە تازە بێت، 
بــەاڵم مێژوویەکی کۆمەاڵیەتــی و ئابووریی 
درێژخایەنیــان هەیە کە زۆربەی خەڵکی دنیا 
نەیانتوانی ناســنامەی خۆیــان هەڵبژێرن. لە 
ڕوانگەی فۆکۆیاماوە، کۆمەڵگای لیبڕالیســتی 
وەک شــەپۆلێکی گەورە وایە کــە تا چەندە 
دەتوانێ فەزای ئۆکسیژن لەناو خۆیدا حەشار 
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بدات و تــا چەندە ناســنامەی »من« دەکاتە 
پێوەری گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی. هەڵەی ئەم 
ڕوانگەیە ئەوەیە کە دەبێتە هۆکاری ســتیگما 
و لەکەدارکردنی گرووپــە کۆمەاڵیەتییەکانی 
دیکە. ستیگما )لەکەدارکردن / پەڵەدارکردن( 
لە ڕوانگەی »گافمەن«ەوە واتە بێ ئێعتبارکردن، 
سووککردن، ڕەشکردن و ناتۆرە هەڵواسین بە 
تاک یان گرووپێکی کۆمەاڵیەتیی تایبەتەوەیە. 
ئەم جۆرە ڕوانینە لە میدیا، کتێبە دەرسییەکان، 
لە دیــاردە زمانییــەکان، لە دروســتبوون و 
گەشەکردنی گرووپە کۆمەاڵیەتییەکاندا شکڵ 
دەگرێت و بە شــێوەیەکی دۆمینە کار لەسەر 
 Eriksen,(ناســنامە گەورەکانی دیکە دەکات
بەکارهێنانــی چەمکــی   .)& Sajjad, 2020
ئەدەبییاتی بوومــی یان »مرزبانان غیور«، یان 
»ایرانیان اصیل« نموونەیەکە بۆ لەکەدارکردن 
و پەڵەدارکردنــی ناســنامەی کۆمەاڵیەتی و 

کولتووریی کوردستان.

4ـ2پەرسپێکتیڤیپانۆڕاما
 ئەم پەرســپێکتیڤە لە نزیکــەوە دیاردەکان 
وەک خۆی دەبینێت. لەم ڕوانگەیەدا ناسنامە 
دیاردەیەکــی مۆدێڕنە و پێوەنــدی بە ژیانی 
کۆمەاڵیەتیی ئێســتای تاکەکانــەوە هەیە و 
شــوێنێکی لە مێژوودا نییە. ئۆبژێکتیڤ بوونی 
ئەم پەرسپێكتیڤە زیاتر خۆی دەنوێنێ، کاتێ 
ناســنامەکان وەک خۆیان لە کۆمەڵدا بەشدار 
دەبن. سوبژێکتیڤ بینین لەم ڕوانگەیەدا کاڵ 
دەبێتــەوە کە الیەنی ئەرێنــی ئەوەیە، کاتێ 
تایبەتمەندییەکان و توانایی یەکانی ناســنامە 
جیــاوازەکان وەک خۆیــان دەرئەکــەون و 

ســوبژێکتیڤ نین. ئوبژێکتیڤ واتە دیاردەکان 
وەک خۆیــان کە هەیــە دەبینرێــن، بەاڵم 
ســوبژێکتیڤ واتــە دیاردەکان لــە ڕوانگەی 
تاکەکانەوە جیــاوازن. لەبەر ئــەوە ڕوانگەی 
پانۆڕامایی فرە سیمایی، فرە ڕوانگەیی جێگای 
دەبێتەوە و ناسنامەیەک ئەوی دیکە ناسڕێتەوە. 
بەاڵم الیەنی هەڵەی ئەم پەرسپێکتیڤە ئەوەیە 
کە پێی وایە ناسنامەکان گەشە ناکەن و دەکرێ 
بە ئاسانی دەسکاری بکرێن و گۆڕانکاری تێدا 
بکرێ. وەک گۆڕانی دێمۆگرافیی ناوچەیەک، 
تێکدانــی بازاڕی مەســرەف و شــێوەژیانی 
کۆمەڵگا یــان بەکارهێنانی سیاســەتی نەرم 
بــۆ کاڵکردنــەوەی ســیمای کۆمەاڵیەتیــی 
نەتەوەیــەک، شــارێک یــان کۆمەڵێک. لەم 
ڕوانگەیــەدا پەراوێزەکان جێگایــان نابێتەوە 
و قورســایی یان نییە و پشــکی بەشدارییان 
لــە کۆمەڵدا پەراوێــز دەخرێــت و تواناییی 
گەشــەکردنیان پێ نادرێــت. پەراوێزەکان لە 
کۆمەڵناســیی  سیاسیدا دەتوانێ زمانی دایک، 
کەمینە ئایینــی و نەتەوەیی یەکان، خەڵکانی 
خۆجێیی و کولتوورە جیــاوازەکان بێت. لەم 
ڕوانینــەدا کەمایەتییــەکان مەحکوومــن بە 
کەمایەتی و پەراوێزەکان هەمیشە پەراوێزن. 

5ـ2پەرسپێکتیڤیبەهاونرخاندن
 ئــەم نیــگارە، وێنەیەکــە لــە وێنەکتێبی 
منــدااڵن کە تێیدا بــاوک هەموو ژوورەکەی 
تەنیــوە و منــداڵ و دایکەکــە بچووکتر لە 
وێنەکە  دەرئەکــەون.  بــاوک  چنگ وپەلــی 
پێوەندیــی بــاوک، دایک و منداڵ نیشــان 
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دەدات و لە چاوترووکانێکدا پێگە و پرستیژی 
باوک دەگوازێتەوە. لــەم ڕوانگەیەدا قەوارەی 
گەورەیی، بچووکی، ڕەنگ، فۆڕم و شــێوازی 
چنینی وێنەکان لە پاڵ یەکتردا گرینگی پێ 
دەدرێت. نرخاندن و بەهادان بە بەشێک یان 
خاڵێک لــە وێنەکەدا، ڕاڤــەی کۆی وێنەکە 
دەکات و تواناییــی ناســاندنی قەوارەیەکــی 
گەورەتر لە خۆی دەکات. بەو مانایە ڕەنگێکی 
ســوور لــە پانتایی یەکــی ڕەشــدا دەتوانێ 
واتایەکی بەرفراوانتر بدات، ئەگەرچی کەمیش 
بێت. یان گەورەییــی کاراکتێرێک و بچووک 
نیشاندانی کاراکتێرێکی  تر لە وێنەیەکدا پێگە 
و پرســتیژێکی دیکە بە کاراکتێرەکە دەدات 
کە ڕۆڵی گەورەتر و چارەنووسســازتری هەیە.  
لــەم ڕوانگەیەوە، بەهــا و دیاردەیەکی وردی 
کۆمەاڵیەتــی و کولتووری، خاڵێکی جوگرافی 
یــان ئابووری و سیاســی دەکاتە بەســتێنی 
لێکدانەوە و ڕاڤەی ناسنامەی تاک و کۆمەڵ. 
لەم ڕوانگەیەوە کاتی دیاریکراو، شوێن، ڕووداو، 
چیــن و توێژ، زمان یان زاراوە، کەســایەتی، 
حزب یــان ئایین و مەزهەبی تایبەت، دەبێتە 
مۆتیــڤ و نرخ و بەهایان پــێ دەدرێ. لەبەر 
ئەوەی خاوەنی دەســەاڵتێکی دیار و نادیارن 
و کاریگەرییــان هەیــە. وەک چۆن ڕەنگێکی 
ســوور لە تابلۆیەک یــان لۆگۆیەکدا واتایەک 
دەبەخشێ و هێمایەکە بۆ گەیاندنی پەیامێکی 
سیاســی یان کۆمەاڵیەتی، ئاوهاش شوێنێک 
دەتوانێ بــۆ پەیامێکی گەورەی سیاســی و 

کۆمەاڵیەتی بنرخێندرێ.  
 لە ڕوانگەی کۆمەڵناسیی سیاسییەوە ئەم 
دیاردە و بەهاگەلە دەتوانێ زاراوەی ســۆرانی 
لە زماندا بکاتە پێوەری ســتاندارد، شاخێکی 

وەک قەندیــل کــە خاڵێکــی تۆپۆگرافیکە، 
بکاتە پێوەری پێناســەی کۆی شۆڕشــەکانی 
کوردستان و ژیۆپۆلیتیکی سەختی کوردستان، 
مەیدانی چوارچرا لە ساتەوەختێکی مێژووییدا 
بکاتە هێمای بزووتنەوەی نەتەوەیی، زیندانی 
ئیمڕاڵی بکاتە خاڵی وەرچەرخان لە سیاسەت 
و ســتراتێژیی ڕوانینی تورکیا بۆ پرسی کورد، 
یان شاری کەرکووک بکاتە سیمبۆلی قودسی 
کوردســتان بۆ یەکالیی کردنەوەی ســنووری 
نەتەوەییــی کورد و عــەڕەب و... هەتا دوایی. 
خاڵی الوازی ئەم ڕوانگەیە ئەوەیە کە تواناییی 
تێگەیشتن لە فرەسیمایی، کولتووری کۆمەڵ 
و جیاوازییەکانی نییە و هەموو توانایی یەکانی 
کۆمەڵگا کۆ ناکاتــەوە. حیزبە کوردییەکان بە 
کەڵکوەگرتن لەم ڕوانگەیە، کۆمەڵێک قۆناخی 
مێژوویــی، ئاکتۆری سیاســی، ڕووداو، ناوچە 
یان ســیمبوولی ڕێکخراوەیی دەکەنە پێوەری 
ناســنامەی بزووتنەوەی کــورد کە تەعبیر لە 
کۆی بزووتنەوەی کوردســتان نــاکات و بە 
چەشــنێک دەبێتە هــۆی بێ ئێعتبار کردن و 
ســتیگمای ڕەوت و بزووتنەوەکانــی دیکەی 

کوردستان. 

6ـ2ئۆڵتراپەرسپێکتیڤ
 وێنەیــەک بێننــە پێش چــاوی خۆتان و 
گــەورەی بکەنــەوە هەتا دەبێتــە پەڕەیەکی 
شەترەنجی، و دواتر فۆکووس لەسەر خاڵێکی 
وردەوردە  و  بکــەن  وێنەکــە  شــەترەنجی 
فۆکووسەکە دابەزێنن هەتا وێنەکە بە تەواوەتی 
دەرئەکەوێــت. ئــەم ڕوانگەیە لــە هونەری 
فۆتۆگرافیدا پێی دەگوترێ ئولترا پەرسپێکیڤ. 
ئۆڵترا پەرســپێکتیڤ ڕوانگەیەکی هونەرییە و 
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کاتێك فۆکووس دەخاتە ســەر خاڵێک، یان 
بەشێکی بچووک لە وێنەیەکی گەورەتر و دواتر 
لە ڕێگای دانەپاڵی بەشەکانی دیکەی وێنەکە، 
پێناسەی وێنەیەکی گەورەترمان دەداتێ. ئەم 
ڕوانگەیە زیاتر نرخاندنە، کاتێ ڕەنگ، شــکڵ، 
ڕووناکــی، تاریکــی، گۆشــەی ڕوانین و زۆر 
ڕوانگەی دیکە چوارچێوەیەک بۆ تێگەیشــتن 
لە وێنەیەکی گەورەتر دیــاری دەکات و لەو 
خاڵەوە واتای وێنەکە دەســت پێدەکات یان 
کۆتایی دێت. ئــەم ڕوانگەیە لەگەڵ ڕوانگەی 
بەهــا و نرخاندن نزیکن تەنیا بە جیاوازییەک 
کــە بینەری وێنەکە خــۆی هەڵی دەبژێرێت 
کــە کام خاڵ، کام بەش و گۆشــەی وێنەکە 
دەکاتە پێوەری ناســاندن و گەورەکردنەوەی 
وێنەکە. لەم ڕوانگەیەدا ناسنامە هەڵبژاردن و 
وشیارییەکی ســوبژێکتیڤە بۆ ناسینی دنیا و 

تێگەیشتن لە خود و ئەوانی دیکە. 
ناســنامە و کولتــوور چوارچێوەیەک بۆ 
پێوانە و هەڵسەنگاندنی ناسنامەی ئەوانی دیکە 
ئامادە دەکات کە زۆرجار ئامرازی پێوانەکەی 
هەڵەیــە و بە پێــوەری چوارچێوەکانی خۆی 
ئەوانی دیکە هەڵدەســەنگێنێت. ئەم ڕوانین و 
تێگەیشتنە ئێتنۆسەنتەریزم بەرهەم دێنێ کە 
نەتەوە یان کولتوور یان ناسنامەی گرووپێک 
خۆیەوە  پێناســەکانی  چوارچێوەی  دەخرێتە 
و بــەرواردی دەکات و بــە پێــوەری بەها و 
ئەرزشە کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکانی خۆی 
هەڵیدەسەنگێت. بۆ نموونە لە ئایینی هیندیدا 
»ســووتاندنی تەرمــی مــردوو«، بەهایەکــی 
دینــی و کۆمەاڵیەتییە، بــەاڵم لە زۆرێک لە 
کولتوورەکاندا بــە تابۆ و دیاردەیەکی قێزەون 

 .)Eriksen, & Sajjad, 2020(نیشان دەدرێت
ئەم ڕوانگەیە هەڵسەنگاندنی کولتوورێکی دیکە 
بە پێوەری ئــەرزش و بەهاکانی کولتوورێکی 
دیکەیە، نەک خودی کولتوورەکە.  لە کۆمەڵگای 
کوردیــدا ئــەم ڕوانگەیە بۆ هەڵســەنگاندنی 
کولتــووری هەورامی و یەزیدی، یارســان و 
کەمایەتییەکان زۆرتر دەردەکەون، لەوێدا کە 
کولتووری گشتی دەکرێتە پێوەر بۆ ناساندنی 
کولتــووری کەمایەتییەکانی کوردســتان. بۆ 
نموونە کاتێک پێناســەی هەورامی دەکرێت، 
زیاتر نەریت، شێوەژیان کە بریتییە لە کاڵش، 
فەرەنجی، ســیاچەمانە، و ... دێتە بەرباس و 
وەک کولتوورێک ڕەوتی گەشــەپێدانی خۆی 
دەپێوێ و بەشــێک لە ناسنامەیەکی گەورەتر 

نیشان نادرێت. 

6ـ2ڕوانگەیپێکهاتەهەڵوەشــاندنەوە
)Deconstruction(

»ئێدوارد سەعید« لە کتێبی »ڕۆژهەاڵتناسی«دا 
بە ڕوونی دژی ئێتنۆسەنتەریزم ئەوەستێتەوە 
و لــە ڕووبەڕووبوونەوە لەگــەڵ کۆلۆنیالیزمی 
ڕۆژئاواییدا پێــی وایە کە »ڕۆژهەاڵتناســی« 
ئامرازێکــە ڕۆژئــاوا بــە پێوەرەکانــی خۆی، 
ڕۆژهەاڵت هەڵدەســەنگێنێت. لەو پێناسەیەدا 
ڕۆژئاوا ســەرچاوەی زانســت، پێشــكەوتن و 
ڕۆژهەاڵت  بەرانبــەردا  لــە  شارســتانییەتە، 
ســەرچاوەی دواکەوتوویی و ڕەشــۆکیبوونە. 
بیرکردنەوەیــەک کە نزیک بە ســێ ســەد 
ســاڵ داگیرکردنی واڵتــەکان و قاڕەکانی بە 
ئاسایی و پێشکەوتنی شارستانییەت لەقەڵەم 
دەدا. ســەعید پێی وابوو کــە بۆ بەربەرەکانێ 
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لەگەڵ بیری ڕۆژهەاڵتناسانە، پێکهاتەشکێنی 
و هەڵوەشاندنەوە )deconstruction( پێویستە 
پێوەرەکانــی هەڵســەنگاندن و نرخانــدن لە 
 Eriksen, & Sajjad,( بگۆڕیــن  بنەڕەتــەوە 

  .)2020
ئــەم ڕوانگەیــە گرینگیــی تایبەتــی بۆ 
ســڕینەوەی کۆلۆنیالیــزم یــان داگیرکاری 
)decolonization( هەیــە. بۆ نموونە وێنەی 
خوارەوە پێمان دەڵێ کە ئێمە چۆن نەخشەی 
جیهان دەناســینەوە. زەینــی ئێمە لە ڕێگای 
کۆنتێکســتی پــەروەردە، میدیــا و زانیاریی 
گشــتییەوە وا ئامادە کراوە کە نەخشەی دنیا  
لــە چاوترووکانێکدا  لە وێنــەی الی چەپ 
بناسینەوە، بەاڵم بۆ ناسینەوەی هەمان نەخشە 
لە گۆشــەنیگای جیاوازەوە، کاتی دەوێ هەتا 
وێنەکان بخەینە پاڵ یەکتری و بیناسینەوە. 

نەخشــەی  خــوارەوە  وێنــەی  لــەم   
لە  کوردســتانی گەورە )وێنەی نەخشــەکە 
کوردپێدیاوە وەرگیــراوە(. بە گۆڕینی فۆڕمی 
نیشــاندانی جیــاوازی وێنەکــە دەتوانین بە 
شــێوەیەکی دیکە پێگەی کورد لە ناوچەکەدا 
لێــک بدەینەوە. هەڵوەشــاندنەوەی ڕوانگەی 
ئاسایی و مەنتاڵیتەی تێگەیشتن بۆ وێنەیەک 
دەتوانێ، هەڵوەشاندنەوەی کۆی مەنتاڵیتێتەی 
ناســنامەیەک بێــت. کــورد لــەم وێنەیەدا 
دەتوانێ لە گۆشــەی ڕوانینی جیاوازەوە خۆی 
پێناســە بــکات. هەروەها دەتوانــێ تواناییی 
بینینــی فاکتەرە جوگرافــی و کۆمەاڵیەتییە 
جیاوازەکانــی دەوروبــەری ببینــێ و بیکاتە 

پێوانەی لێکدانەوەی ژیانی ڕۆژانەی خۆی. 
ئەم ڕوانینە پێمان دەڵێ ناسنامەی سیاسیی 

کوردستانی بوون دەرفەتی زۆرتر و گەورەتری 
لەبەردەســتدایە بۆ ئەوەی ســەرلەنوێ خۆی 
بناســێ. تێگەیشتن لەوەی کە ڕوو یان پشت 
لە کام دیاردە و فاکتەری خۆناســین بکەی، 
سڕینەوەی بەشــێکی گەورەی کۆلۆنیالیزمە. 
لەگەڵ ئەوەشدا دەکرێ ئەم وێنەیەی سەرەوە 
ئامرازێــک بێت بۆ تێگەیشــتن لە ڕێتۆریکی 
سیاســیی حیزبــە کوردییــەکان، ملمالنێی 
ناوخۆیــی، پێوەندیی کورد لە گەڵ دەوڵەتانی 
دراوســێ و تەنانەت شــەڕی ناوخۆییی کورد 

لەگەڵ یەکتری. 

3ـکینــەئەم؟ناســنامەی»من«ی
ڕیشەدار

 ئەم نەخشەیەی سەرەوە، وێنەی مێزۆپۆتامیا 
و شارستانییەتەکانی نێوان دوو ڕووباری دیجلە 
و فوڕات نیشــان دەدات. کوردستان لە ڕووی 
جوگرافیایی یەوە لــە ناوچەیەکدا هەڵکەوتووە 
کە پێشــینەی ژیــار و ژیــواری لەنێوان دوو 
ڕووبــاری گەورە و پڕ ئــاوی دیجلە و فوڕات 
بووە. مێژوونووســانی یونان ئەم ناوچەیان بە 
»مێزۆپۆتامیــا« نــاو هێناوە کە مەبەســت لە 
ناوچــەی »نێوان دوو ڕووبــار«ە. ئەم ناوچەیە 
بە پێی توێژینەوەی کەوناراناســان، توێژەرانی 
ئاسەوارناسی، ئانتڕۆپۆلۆژی و زانستی توێکاریی 
لــەش و DNA یەکەم ناوچەیــە کە، مرۆڤ 
ژیانی پێکەوەبوونی پێک هێناوە و گەشــەی 
کــردووە. »تەریە تڤــەد« )Terje Tvedt(، لە 
کتێبی مێــژووی جیهان لە ئاوێنەی مێژوودا، 
Globalhisto� )لە ڕوانگــەی مێژووجیهانــی 
rie(یەوە، گرینگــی بە خوێندنەوەیەکی نوێی 
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مێــژووی کۆنی ڕۆژهەاڵت و شارســتانییەتە 
کۆنەکانی میزۆپۆتامیا، میسر، چین، هیندوو، 
یونان و ئەمریکا دەدات. »تەریە« چوار هۆکار بۆ 
کاریگەریی میزۆپۆتامیا لەسەر شارستانییەتی 
کــۆن و ئەمــڕۆ دەستنیشــان دەکات کــە 
یارمەتیی خوێندنەوەی دژەکۆلۆنیالیستی یان 

سڕینەوەی کۆلۆنیالیستی دەدات: 
1 ئاسەوارناســەکان لە ڕێــگای دۆزینەوەی 
کەرەســتەی ناوماڵ و کشتوکاڵ، شوێنەواری 
دیوار و خانــووی داڕماو و بەجێماو توانیویانە 
ئەوە بســەلمێنن کــە مرۆڤی ئــەو ناوچەیە 
نزیکەی ١٠ هەزار ساڵ پێش زایین، ژیانی بە 
کۆمەڵیان ڕێک خستووە و توانیویانە بونیادی 
یەکەم شارستانییەت لەسەر بنەمای کشتوکاڵ 
دابمەزرێنن. شــێوە ژیانی نــوێ، دۆزینەوەی 
دانەوێڵــە و ســەنعەتی کشــتوکاڵ، تەونــی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســیی گــەل و هۆزەکانی 
نێوان دیجلــە و فۆراتی گۆڕیوە. ســەنعەتی 
ئاودێریی کێڵگەکان نموونــەی کۆنترۆڵی ئاو 
و دەستڕاگەیشــتن بە سەرچاوەکانی ئاو بووە. 

قۆناخی کشــتوکاڵی بونیادی شــێوە ژیانێکی 
نوێی بۆ مرۆڤی نێوان دوو ڕووبار ڕێک خستووە 
کە بوە وەرچەرخانێکی مێژوویی لە کۆمەڵگای 
مرۆڤایەتیــدا و دەکرێ بڵێین هەتا ســەدەی 
هەژدە و ســەرهەڵدانی قۆناخی پیشەسازیی 

مرۆڤ، درێژەی هەبووە. 
2 مێژوونووســان بە پشتبەســتن بە یەکەم 
ســەرچاوەی نووســراوی سەر خشــتەکان، 
قەواڵــە کۆنــەکان و هەروەهــا چیرۆکەکانی 
گێڵ گەمێــش، گێــڕەرەوەی سیســتەمێکی 
کۆمەاڵیەتی، کولتووری و سیاسییە کە مرۆڤی 
ئەو ناوچەیە خاوەنی بەرهەمێکی کۆمەاڵیەتی 
بــوون. ئەفســانە و چیرۆکــەکان، زمــان و 
کولتــووری ســومێڕییەکان کــە گەورەترین 
شــاری مێزۆپۆتامیا بــووە، کاریگەریی قووڵی 
لەســەر زمان و کولتووری شارستانییەتەکانی 
پاش خۆی هەبــووە. بۆ نموونە دەکرێ ئاماژە 
بە سیستەمی ژمارەیی 6٠ بکەین کە لەمڕۆدا 
لە سیســتەمی کاتژمێر واتە، شەست چرکە، 
شەســت خولەک و دواتر 2٤ کاتژمێر و 36٠ 

/Figur 1 Mesopotamia : https://www. dkfindout.com/uk/history/mesopotamia/where�was�mesopotamia
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ڕۆژ بۆ ساڵ، بکرێت. 
3 چەرخی گەشەکردنی شارنشینی و ژیانی 
بەکۆمەڵ، تۆڕێکی بەرینــی پێوەندی لەگەڵ 
گەل و نەتەوەکانی دەوروبەر پێک هێناوە کە 
بــە بنەمای یەکەم تــۆڕی گلۆباڵی ئابووری و 
بازرگانی ناودێر دەکرێت. پێوەندیی نەتەوەکان 
و تێکەاڵوبوونــی کۆمەاڵیەتــی و وەرگرتنی 
ئەزمــوون و داهێنان لــە یەکترییەوە، پێمان 
دەڵێ کە کــۆی شارســتانییەتەکانی دنیا بە 
شێوەیەک لە شێوەکان بەردەوام لە پێوەندیدا 
بوون و کارگەرییان لەسەر ڕەوتی پێشکەوتنی 
کۆمەاڵیەتیی یەکتــری هەبووە. ئەم ڕوانگەیە 
پێمان ئێــژێ کە گلۆبالیزم بەرهەمی قۆناخی 
پیشەســازی و مۆدێڕن نییە، بەڵکوو هەمیشە 
پێوەنــدی لەنێــوان کولتــوورە جیاوازەکاندا 
هەبــووە و ئەزموونەکانیــان لەگەڵ یەکتری 

دابەش کردووە. 
4 سرووشتی شاخاوی و ڕووبارە سەرکەشەکانی 
ناوچەی میزۆپۆتامیا، مەنتاڵیتێت و کولتووری 
گەل و هــۆزی ناوچەکەیان پێکهێناوە. زمان، 
ئایین، کولتوور و نەریتی هاوبەشی ناوچەکە، 
بەشــێکە لە پێوەندیی مرۆڤــی ناوچەکە بە 
سرووشت و سامانەکەیەوە. هاوکات توێکاریی 
زانستی لەسەر جەســتە و ژینگەی ناوچەکە 
بــاس لــەوە دەکات کە مرۆڤ و سرووشــت 
پێوەندییەکــی دانەبڕاویان پێکەوە هەبووە کە 
بە »سیستەمی ئێکۆلۆژیی کۆن« ناو دەبردرێت. 
واتە کۆی سەرچاوەکانی وزەی ژیان لە خۆرەوە 
وەرگیراوە. هــاوکات ڕووداوە ســامناکەکانی 
سرووشــتی، پەتــا و نەخۆشــی یەکــێ لە 
هۆکارەکانــی تیاچوونی شارســتانییەتەکانی 
ئەو ســەردەمە بووە. ئەم هــۆکارە لە ڕێگای 
توێکاریی DNA و شــێوازە زانســتییەکانی 
دیکــە و هەروەهــا لە ڕێــگای چیرۆکەکانی 
گێل گەمێــش کە دواتر لــە قورئان و تەورات 
و ئینجیلدا ســەرلە نوێ باس کراون، هاتووە. 
نموونــەی ئەو چیرۆک گەلــە دەتوانین ئاماژە 
بە چیرۆکی »تۆفانی نۆح« وەک کارەســاتێکی 

سرووشتی بکەین، یان چیرۆکی »نیمروود« کە 
پاشایەکی زاڵم بووە و دواجار خواوەند لە ڕێگای 
مێشــوولەیەکەوە تووشــی پەتایەکی قورسی 
دەکات و دەیکــوژێ. چیرۆکــی »نیمــروود« 
جۆرێــک لە پەتــای ئەو ســەردەمە بووە کە 
هاوشــێوەکەی لە دنیای ئەمڕۆدا »کۆڕۆنا«یە. 
هێنانەوە بەرباســی هۆکارە سرووشتییەکان و 
ڕۆڵی ژینگە لە شارستانییەتە کۆنەکاندا پێمان 
دەڵێ کــە کۆمەڵگای مرۆڤایەتــی بەلەمێکە، 
چارەنووســێکی هاوبەشیان هەیە. وەک چۆن 
شارســتانییەتەکان بــە هــۆکاری تووڕەییی 
سرووشــت لەناو چوون، ئاوەهــا گەرمبوونی 
زەوی و پیسبوونی ژینگە دەتوانێ لەسەر کۆی 
ژیانی کۆمەاڵیەتیــی مرۆڤ کاریگەری بەجێ 

 .)Tvedt, 2020( بهێڵێ
»تەریە« پێمان دەڵــێ کە هەموو گەل و 
نەتەوەکان بەشــداری پێشکەوتنی کۆمەڵگای 
مرۆڤایەتی بوون و هیچ شارســتانییەتێک لە 
دەرەوەی بازنــەی مێژوو نییــە، هیچ نەتەوە 
و دەســەاڵتێک خواوەنــدی و پیــرۆز نییە، 
هیچ ڕەگەزێکــی پاک و بێگەرد نییە، بەڵکوو 
کۆمەڵێک فاکتەری جوگرافیایی، کۆمەاڵیەتی 
و کولتووری لە بەستێنێکی مێژووییدا دەست 
دەدەنە دەستی یەکترەوە بۆ گەشەکردن یان 

داڕمانی نەتەوە یان شارستانییەتێک. 
لەگەڵ  »مــن«ی ڕیشــەدار  ناســنامەی 
کــۆی شارســتانییەتی میزۆپۆتامیا هەڵگری 
پێناســەیەکە، کورد و شارستانییەتی کورد بە 
درێژاییی مێژوو، بەشێك بووە لە پێشکەوتنی 
کۆمەاڵیەتی و ژیاری مرۆڤایەتی. لەم ڕوویەوە، 
مێــژووی دیجلە و فۆرات و هەروەها مێژووی 
زاگرۆس و زنجیرە چیای ئارارات، گێڕانەوەی 
مێژووی شارستانییەتێکی زیاتر لە هەزار ساڵەیە 
کە کوردستان النکەی ئەو شارستانییەتە بووە. 
ئاو و ئاوەدانی بەشــێکی گەورەی ناسنامەی 
کوردستانی پێک دەهێنێ و لە پاڵ هەر کانی 
و ڕووبار و ســەرچاوەی ئاوێک، ئاوەدانییەک 
هەیە. ناوی سەدان گوند و ئاواییی کوردستان 
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بە کانی و ئاو دەســت پێ دەکات یان کۆتایی 
دێــت. تەنانــەت وشــەی »شارســتانییەت« 
هاومانایە بە »ئاوەدانی«، کە لە هەر شــوێنێک 
ئاو هەبێت، شارستانییەت و ئاوەدانیش هەیە. 
لەناو ئەم دەشــت و دۆاڵنەدا و لە پەنای ئەم 
ڕووبار و کانیاوانەدا دەیان و سەدان کولتووری 
جیــاواز و فرەڕەنــگ پێکــەوە بونیادێکــی 
کۆمەاڵیەتیی هاوبەشــیان دامەزراندوە و نەوە 
بە نەوە، ســەرەڕای هەڕەشــەی سرووشــت 
ماوەتەوە.  دەوروبــەر،  و شارســتانییەتەکانی 
هەر بــەم هۆیەوەیە کە »من«ی ڕیشــەدار و 
ڕەگداکوتــاو لە چوارچێوەیەکــی دیاریکراوی 
جوگرافیاییدا، واتای هەیە و هەڵگری پێناسەی 

کوردستانیبوونە. 

4ـناسنامەی»من«یگەڕۆک
مرۆڤــەکان هەم ڕیشــەیان هەیە و هەمیش 
پێی ڕۆشــتن و گەڕان. واتــە مرۆڤەکان هەم 
پەیوەســتن بە خــاک و قەلەمــڕەوی ژیانی 
کۆمەاڵیەتییــەوە، هەمیــش پێــی گەڕان و 
دۆزینەوەی سەرچاوەی ژیانی دیکەیان هەیە. 
گەڕۆک بوونــی مرۆڤ لە کۆنــەوە هەتا ئەمڕۆ 
بــووە. میزۆپۆتامیا یەکــەم مەڵبەند و تۆڕی 
پێوەندیــی کولتوورەکان لەگــەڵ بە تایبەتی 
میســر و یونان هەبووە. ویلیام جۆنز لە ساڵی 
١773ی زایینــدا کە لە هیندووســتانی ژێر 
دەســەاڵتی بریتانیا دەبێت، پەی بەوە دەبات 
کە زمانی هیندی و ئینگلیزی هاوشێوەیەکی 
بنەڕەتییان پێکەوە هەیــە و بنەمای تیۆریی 
هیندۆئەورووپایــی  دادەمەزرێنێــت. دواتر بە 
توێژینەوەکانــی دیکە دەرکەوت کە بنەماڵەی 
لە هیندووستانەوە  زمانیی هیندووئەورووپایی 
بــەرەو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و هەتا دەگاتە 
زۆربــەی واڵتەکانی ئەورووپایی کشــاوە. ئەم 
توێژینەوەیە لــە ڕوانگەی تەریــە تڤەردەوە، 
تۆڕی زمانی و کولتــووری هیندووئەرووپاییە 
کە میزۆپۆتامیا سەرچاوەکەیەتی. لە حاڵێکدا 
تــورک کــە پــردی پەڕینــەوەی بنەماڵەی 

زمانی هینــد و ئەورووپایی یەکانە بۆ ئەورووپا 
دەپچڕێــت و بــە ڕوونــی دەرئەکــەوێ کە 
ڕووداوێــک لــە مێــژوودا ئەم بەســتێنە و 
پێوەندییــە کولتوورییــەی تێــک داوە.  ئەم 
تێگەیشتنە ئەوەمان پێ دەڵێت کە لە کۆڕەوی 
خێڵ و هۆزەکان هەتا پێوەندییەکانی سومێڕ 
و مێزۆپۆتامیــا لەگەڵ شارســتانییەتی کۆنی 
میســر، هیندو، چین و یونانــەوە، تا مێژووی 
کــۆچ، تێکەاڵویی کولتــووری، ئاوێتەبوون و 
توانەوە، دوورکەوتنەوە لە نیشتمان و دابڕان،  
هەروەها هەتا دەگاتە سەردەمی ئەنتەرنێت و 
ڕایەڵەی مەجازی لە دنیای گلۆباڵدا، »من«ێکی 
»گەڕۆک«ی بونیاد ناوە کە کۆی ناســنامەی 
کوردستانی بوونی لە کۆڵ ناوە و دەگەڕێ. لەم 
ڕوانگەوە ناسنامەی کوردستانی بوون تەنیا بە 
جوگرافیایەکی دیاریکراوەوە پەیوەســت نییە، 
بەڵکوو ناســنامەیەکە دەتوانێ لە ئەفغانستان، 
لە خوراسان، لە لوبنان، لە سوودان، لە ڕووسیا 
و لــە ئەورووپــای ناوەندی و ســکاندیناڤیادا 
و لــە تۆڕێکــی کۆمەاڵیەتیی فەیســبووک 
ناســنامەیەکی  هەڵگــری  ئینســتاگڕامدا  و 

کوردستانی بێت. 

5ـناسنامەیمەجازی
 لەم وێنەیەدا چاوەکان، ڕوانینەکان و قوواڵییی 
هەست و بینینی تاکەکان لە دنیای مەجازیدا 
جیــاوازە. لە دنیــای ئەوڕۆکەدا، ناســنامەی 
»من«ی گەڕۆک و فەزای هاوبەشی کۆمەاڵیەتی 
لە دنیای مەجازیدا بەرین بووەتەوە. ناسنامەی 
دیجیتاڵ، بەرهەمی پاڕادیمشــیفتێک بوو کە 
ئەنتەرنێت فەزایەکی بــۆ مرۆڤایەتی کردەوە 
کە خۆی لە فەزایەکی ئابستڕاکت و وێنەییدا 
پێناسە بکات. »کۆمەڵگای وێنەیی«، ناسنامەی 
مەجازیــی مرۆڤی گەورەتر کــردەوە کە چی 
دیکە »ئیزۆفۆریســم« واتە هاوبیچمی، کۆتایی 
هات و سنوورەکان شەقیان برد و ناسنامەکان 
لە ڕێــگای ڕایەڵەکانی ئەنتەرنێتەوە دەگەڕێن 
و دەگوازرێنەوە. »من«ی دیجیتاڵ، »من«ێکی 
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واتادارە و بەها کۆمەاڵیەتییەکان ڕۆڵ و ئەرکی 
کۆمەاڵیەتیی نوێ دیاری دەکات. کەڵکەڵەی 
دنیای دیجیتاڵ تەنیا بەشــداری نییە، بەڵکوو 
گەڕان بە دوای ناسنامەی خود، ئێمە و ئەوی 
 ترە کاتێ کە بیر، جەستە و کردەوەکانی ئێمە 
دەبێتە بەشــێک لە فانکشێن و کارکردەکانی 
مۆبایل، الپتۆپ، ئاپڵیکەیشن و ... هتد. وشەی 
»هەســت« تەنیا دەربڕینێکی جەســتەیی بۆ 
دەست لێدان لە مۆبایل یان بینینی ڕووداوێک، 
یان گوێگرتن لە موزیکێک نییە، بەڵکوو جەستە 
و هۆڕمۆنەکانی لەش تێکــەڵ بەو پێوەندییە 
دەبن کە لە ناسنامەی بیۆلۆژیکیی مرۆڤەوە بۆ 
ناســنامەی کۆمەاڵیەتی لە ژینگەی مەجازیی 
مرۆڤ دەگۆڕدرێن. ئــەو دەمەی »الیک« دڵ 
ئەهەژێنێ و هۆڕمۆنەکان ئەڕژێنە الشەمانەوە، 
یان ئەو دەمەی بە«دیسالیک«ێک، ناوچاومان 
گرژ و مــۆن، تووڕەیی ژیانی ڕۆژانەمان داگیر 

ئەکات. لێرەوە مرۆڤ لە ڕووبارێکی مەجازیدا 
خەریکە شارستانییەتێکی دیکە بونیاد دەنێ و 
تێکنۆلۆژی ئەبێتە درێژەی پێناسەی خود لە 

دنیا و دەوروبەری. 
ناســنامە  پرســیاری  ڕوانگــەوە  بــەم   
چەقبەســتوو، ڕیشــەداکوتاو و نەگــۆڕ نییە، 
بەڵکــوو ناســنامە پرســیارێکی دینامیکە و 
بــەردەوام لە گۆڕاندایــە و هەموو فۆڕمەکانی 
ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی مــرۆڤ دەگرێتــەوە. 
واتە ناســنامەیەک کــە دەتوانێ لە گوندێکی 
دوورکەوتووی کوردســتاندا خاوەنی بەرهەمی 
»فەرهەنگی کوردســتانیکا]3[ »بێت و، دەکرێ 
لەوپــەڕی جوگرافیــای کوردســتان و لــە 
گێژاوی مەرگ و نەمانــدا خاوەنی بەرهەمی 
»تەنیا چیاکان دۆســتمانن]٤[ »بێت، دەشکرێ 
دووکولتووریی دیاسپۆرا و گەشەی بەردەوامی 
نێــوان ـ کولتــووری و ناســیۆنالیزمی دوور 
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بێت. ناســنامەی منی »گــەڕۆک« لە دنیای 
مەجازیدا، ناســنامەیەکە لە ڕێگای شەپۆل و 
فڕێکانســەکانی ئەنتەرنێتەوە بە شــێوەیەکی 
میکانیکــی دەگوازرێتــەوە و وەردەگیــرێ، 
هاوکاتیــش فڕێکانســی نــوێ و شــەپۆلی 
نوێ تێکەڵ بە جەســتەی مــرۆڤ و کۆمەڵ 
بــکات. نموونەی دیــاری ئــەم گۆڕانکارییە 
لــە »بەهــاری عەرەبــی« و کاریگەرییەکانی 
تــۆڕی کۆمەاڵیەتیی فەیســبووک بێت یان 
»بزووتنــەوەی MeTOO«ی ژنــان کە دژ بە 
دەســەاڵتخوازیی پیاوســاالرانە وەستایەوە و 
تەشــەنەی ســەند، بێت. گرفتی ناسنامەی 
مەجازی لەوەدایە کە جووتناســنامەیی پێک 
هێناوە و، پێوەندیی تاکی کورد بە ناسنامەی 
حەقیقی و ڕاســتەقینەی لــە ژیانی ڕۆژانەی 
خۆیدا کە پەیوەستە بە ژیانی کۆمەاڵیەتییەوە، 
دوور کردووەتــەوە. ئــەم فــەزا مەجازییــە، 
ناســنامەی مرۆڤی کوردی پاســیڤ کردووە. 
کاتێ بەکارهێنەری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
جووڵەی فیزیک و پێوەندیی ڕاستەوخۆ لەگەڵ 
دەوروبەردا کەڵک وەرناگرن، هەموو کەرەستە 
کولتــووری، کۆمەاڵیەتی و زمانییەکان ئامادە 
نین. واتە مرۆڤ لە ژینگە، جەســتە، شوێن، 
نۆڕمە کۆمەاڵیەتییە باوەکان دوور دەکەوێتەوە 
و دەچێتە فەزایەکەوە کە نۆڕمی کۆمەاڵیەتیی 
دیکەی بەرهــەم هێناوە. هاشــتەگ، الیک، 
ئیمۆجی، گیف، تاگ و ســەدان ئالگۆریتمی 
دیکە ڕێکخەر و ئامرازی ئەم فەزا کۆمەاڵیەتییە 
نوێیــەن.  فەزایەک کە لە ڕێگای ئامرازەکانی 
دیجیتاڵــی و ئالگۆریتمەکانەوە بەڕێوە دەچن. 
دوالیزمی کەســایەتی لە دنیــای مەجازییدا، 
ڕۆڵی کۆمەاڵیەتی و ناســنامەی کۆمەاڵیەتیی 
مرۆڤیش بەرەو دوو ئاراستەی جیاواز دەبات. 

6ـناسنامەچیمانپێدەبەخشێ
زانایانی کۆمەڵناســی و دەروونناسیی ناسنامە 
بە هۆکاری گەشەی دەروونی و کۆمەاڵیەتیی 
مــرۆڤ و بونیــادی کەســایەتیی تــاک لە 

کۆمەڵدا دەناســێنن. مرۆڤی خاوەن ناسنامە، 
واتا بــە کۆمەڵ دەبەخشــێت. ئارنــە هۆلتە  
دەروونناسی بەناوبانگی نەرویژی حەوت خاڵ 
وەک حەوتەوانــەی مافەکانی تەندروســتیی 
کۆمەڵ دەستنیشــان دەکات کە پێوەندی بە 

ناسنامەخوازییەوە هەیە:  
1 ناســنامە و خۆقبووڵ کردن: هەســت بە 
خۆکردن و هەســت بکەیت کــە بەهایەکی 

کۆمەاڵیەتیت هەیە. 
2 واتــادار بوون لــە ژیاندا: هەســت بکەی 
بەشــێکی لە شــتێ، لە گرووپێ، لە کۆمەڵێ 
کە لە تۆ گەورەتــرە و خۆتی تیا دەبینیتەوە. 
ئەم هەســتە دەکرێ گرووپێکی فووتباڵ بێ، 
هاوڕێ یان دراوسێ بێ، حیزب یان ڕێکخراو 
یان لە قاڵبێکی گەورەتــر نەتەوە، ئایین یان 

کۆمەڵگایەک بێت. 
3 کارامەیی: هەستێک کە توانایی یەکانی تۆ 
دەتوانێ داهێنەرانە بێت، کارامە بێ و دەتوانی 

گۆڕانکاریی دروست بکەیت. 
4 هەســتی هاوپێوەندی: هەستکردن بەوەی 
کە ســەر بە ماڵێکی و لــەو ماڵە، لەو گرووپە 
یان لەو شــوێنەدا ئارەزووەکان و خەونەکانت 
ئەگەشێتەوە و ســەرکوت ناکرێن و دڵت پێ 

ئەکرێتەوە. 
5 هەســتی پارێــزراوی: هەســتێک کــە 
بیرۆکەکانی تۆ، هەستەکانی تۆ، خەونەکانی تۆ 
پارێزراون و ئاسوودە دەتوانی ببیت بە بەشێک 

لە خەونێکی گەورەتر.  
6 هەستی بەشداری: هەستێک کە ڕۆڵێکت 
لە کۆمــەڵ یــان گرووپێکدا هەیــە، ڕۆڵ و 
کارامەیی و توانایی یەکانی تۆ کاریگەری هەیە. 
7 هەستی پێکەوەبونیادنان و هاوبەشیکردن: 
هەســتێک کە چاالکییەکانی تۆ بەشێکن لە 
پڕۆســەیەکی گەورەتر، و دەتوانــی ئازادانە و 
بەبــێ ترس لەگەڵ خەڵکانی دیکە دابەشــی 
بکەیــت. ئەو هەســتەی کە تــۆ تەنیا نیت، 
بەشــێکی لە کۆمەڵێک کە بەدوای ناسنامەی 

.)Hålte, 2017( خۆیدا دەگەڕێت
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بەرەوبیرکردنەوەیەکیدیکە...
ئاڵۆزترە  ناسنامەخوازی چەمکێکی  ناسنامە و 
لەوەی کــە بە پەرســپێکتیڤی هونەری یان 
مێتافۆرەکانــی »من«ی ڕیشــەدار و »من«ی 
گەڕۆک پێناســە بکرێت. ڕوانگەکانی سەرەوە 
لــە کەوانەیەکدا پرســیارە گەورەکانی وەک 
»نەتەوە«،  »خەڵک«،  »دەســەاڵت«،  پێوەندیی 
»شوێن«، »ســەرچاوەکانی ژیان«، »هاوبەشی« 
کۆمــەڵ«  ڕێکخســتنی  »فۆڕمەکانــی  و 
»کارامەیی یەکانــی تاک و کۆمەڵ« و هەزاران 
دەخوێندرێتەوە  دیکــە  گەورەی  پرســیاری 
و ژیانــی ڕۆژانەی کۆمەڵ ئاراســتە دەکات و 
ناسنامەیان پێ دەبەخشێت. هەر لەبەر ئەوەیە، 
دەگەڕێمــەوە بــۆ پرســیاری »جگەرخوێن« 
کە بەڕاســتی »کینە ئەم؟« و چۆن دەتوانین 
لــە جیهاندا مانا بە خۆمــان بدەین و تێکەڵ 
بە جیهانــی پڕ لــە کەڵکەڵــە و پێکدادانی 
ناســنامەکان ببین؟ چــۆن کارامەیی یەکانی 
ژیــان بەرز بکەینەوە و توانایی یەکانمان بەکار 
بهێنین؟ ئەوەی گرینگە و پەیامی ئەم وتارەیە 
ئەوەیە کە ناســنامەکان نەگۆڕ و چەقبەستوو 
نیــن و هیچ کام لــە ڕوانگەکانی ســەرەوە 
موتڵــەق و ڕەها نیــن، بەڵکوو ناســنامەکان 
دینامیک و گۆڕان هەڵگرن. لە کەســێکەوە بۆ 
کەســێکی  تر، لە کۆمەڵێکــەوە بۆ کۆمەڵێکی 
دیکە جیاوازن. کوردســتان خاوەنی تواناییی 
زۆرە کە پشتوێنەی ناسنامەی کوردستانیبوون 
هەڵبگــرێ و لــە دەرەوی بازنەی ناســنامە 
ســاختەکاندا گەشــە بکات. ناسنامەیەک کە 
ناسنامەکانی  دیکە خەوشدار و لەکەدار نەکات 
و خــۆی و ئەوانی دیکە ببینێ و بناســێت. 
هەر بۆیە ناســنامەی کوردســتانی پەیوەستە 
بە کوردســتان وەک فەزایەکی جوگرافیاییی 
واتادار کە ناسنامەی تاک و تاکەکان لەناو ئەو 
فەزایە و دەرەوەی ئەو فەزایەدا بێت. ناسنامەی 
گەالنی دانیشتووی کوردستان و ئەو گەالنەی 
کە لە ڕەوتی مێژوودا تواونەتەوە و ئاسەواریان 

نەماوە، هەروەها ناسنامەی کۆمەڵێکی پەراوێز 
و دەرەوەی پەراوێزەکان و دیاسپۆرا و پەراوێزە 
دوورەکان ئەودیوی کوردستانە. لە کۆتا ڕستەدا 
دەتوانم بێژم کە ناسنامە دەتوانین لە ڕوانگەی 
جۆراوجۆر و نەرمەئامێری جۆراوجۆر وەســفی 
ناســنامە بکەین و خۆمان بناســێنین، بەاڵم 
ناســنامە ئابستڕاکتە و ناتوانین بە شێوەیەکی 

ڕەها بڵێین: ئەوە ناسنامەی »من«ە. 
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