
)ھویت(ن ناس
سیروان ساحزادە

و ل جیاوازی درووست دەبت، وات ناسنهبکین، ناسنه) ھویت(ب کورتی ئگر بمانھوت باسی ناسنه
) اشتراک افتراق"(وکچوون ل جیاوازیکاندا"درووست ببت ل ) شباھت(شووناس پش ئوەی ل لوکچوون

ک نتوەکانی ک لک پارامتر دا لتهئم ب خۆمان دەین کورد ک ل کۆمر ئوهبهدروست دەبت، له
 ت، کک بچمووی وەکوەی کورد ھک ئک دەچین نوەک موان دا ئڵ ئگجیاوازی ل ل جیاوازین، وات

خۆیان لگڵ کسانی تر دا جیا بکنوە کان پویستیان بوەی ک "نتوە/قوم"، تکردنی ناسنهوای بۆ دروس
بوونی نبت، ) Other(، تا ئویتر)غیریت سازی(ی دەن ئویترک دروست بکن کهناسییهب وات کۆمه

ک ل ئڕتشی عوسمانی " شریف پاشا"مانای نیی، یکم چاالکانی ناسیۆنالیزمی کوردی وەک ) Self(خوود
)! ک کوردبوونهشووناسکی جیا وهکردن بهست نهست ھهبهمه( کوردستانین دا ئفسر بوو نیانزانیوە ک

تورککان ئمیان وەک کورد چووک دەکردەوە و ئزتیان دەکردین و ناوی شریف پاشا دە ک کاتک که
اییکان ل دوای ئوەی وت رۆژئاو! ناشیرینیان لھدەداین، زانیمان ک ئم کوردین و لوان جیاین

پشکوتنی پیشسازییان بخۆوە بینی و بۆ برەوپشبردنی سرمایداری پویستیان ب کرەستی خاو پیدا 
 کانیان لتییرێ، رۆژھ وتنتی جیھان کرەو رۆژھموو جیھان بناسن، بھ ستیان کرد دەبکرد و ھ

رۆشنبیرانی وت رۆژھتییکان گیشتن ئم لم قۆناغ دا . پشکوتوویی رۆژئاواییکان سرمان سووڕما
دەرەنجام ک بۆ برگری کردن ل خۆیان و پارزگاری کردن ل ھبوون و شووناسیان، ئوانیش پویستیان 

ی خۆیان ھی، بۆ دروستکردنی دەوت پویست نتوە ھبت و بۆ "نتوە-دەوت"ب دروستکردنی 
ویتی نتویی ھبت ک وای ئبوای ئم ھۆویت نتویی ھرچۆنک بت دروستکرنی نتوش پویست ھۆ

دروست بکرت، رۆشنبیرە رۆژھتییکان زۆریان بۆ ئم مبست پنایان بردە بر مژوو و تنانت 
ئاوا وە ل مژووی کۆن دا ل رۆژزۆریان گیشتن ئو قناعتی ک دوونیای رۆژھت ل رووی شارستانیته

 ونکوە تا ننژوو و کولتووری کۆنی خۆیان زیندوو بکم ویستکان پتیوتووتر بووە و رۆژھشکپ
زۆربی ئم وتانی ئیمرۆ ب ناوی وتانی جیھانی سیم دا دەیانناسین بم ! ژر کلتووری رۆژئاواوە

ین، ھر بۆی بۆ درووستکردنی یان بین "نتوەیی/ئتنیکی"جۆرە دروستبوون، زۆرینی ئم وتانش چند 
ک لم قۆناغ مژوویی دا ئتنیکی بادەست بوو بۆ ) قوم(ل وتاندا ئو ئتنیکیپناس کردنی ناسنه
کانی ئتنیکی خۆی کک وەرگرت، مژوو و زمان و کلتووری ئم ندیهتمهی خۆی ل تایبهپناسکردنی ناسنه

و ھرچی جیا لوان بوو ! ەست بوو و وەک مژوو و زمان کلتووری راست و درووست ناساندرائتنیک باد



ب خراپ ناساندرا، ئگر ل مژووی ئم ناوچی دا سرکوتنک ھبووە ب ناوی ئم ئتنیک نووسرا ، 
بوو وەک ھرچی جوان و باش ! ئگر بنکوتنک و شکستک ھبووە ھۆیکی ئتنیککانی ک بوون

ندی ئتنیکی بادەست ناسندرا ھرچی ناحز و پیسیش بوو وەک سیفتی ئتنیککانی تر ناسندرا، تمهتایبه
لم بیندا رۆشنبیرانی ئتنیک بندەستکانیش ھاوکاری رۆشنبیران و دەوتانی سردەستیان کرد ل پناو 

نی قومی سردەست پکھاتبوو، ئم رەوت ب گشتی ل نتوەیی ک لسر بنماکادرووستکردن ئم ناسنه
سیری مسلکش . ین پیەو کراوە و دەبینرت"نتوەیی/ئتنیکی"ھموو وتانی جیھانی سیم ک فرە 

دەوتکان گرتیان ئستۆ و لسرەوە بۆ خوارەوە کاری ... لم دای ک ئرکی نووسینوە مژوو و زمان و
ب ! ک واتا ب کیفی دەستداران مژوو و ھتد نووسرایوە! مژوو و زمان وھتد کرازانستی لسر

ک ل رۆژائاوا ل ئقی ) ئقنیت(ئاوەزگری )! ئق(دەستواژەیکی تر دەولت بوو ب نونری ئاوەز 
وه ل قۆناغی رۆشنگری دا گشی یییهخنهتی رهقنیهئهکی تر لهواتایهتاککسی و ئقی ئازادەوە یان به

کرد ل وت تازەپگیشووەکانی رۆژھت ئقنیتیش وەک ھموو شتکانی تر بوو ب حکومی و دەوتی 
ی و ل پرۆسی دروستکردنی ناسنهوهگرانهخنهتی ئازاد و رهقنیهجی ئهتی ھاتهوهتی دهقنیهو ئه

دا ئاگایان یان نائاگایان قوم بندەستکان کران ئویتر و خران پراوزەوە، بم نتویی لم جۆرە وتان
و ئابووری دا ستمی ) سیاسی(، رامیاری)کلتووری(جۆرە لسر ھر س ئاستی، کۆمیتی

برچاوەکانی ناسیۆنالیزمیش ئوەی ک ل دۆخی ندییهتمهنتوەیی درووست بوو، ل تایبه/قومی
مژوویی زۆر کاری تدەکات، ب پ ئو دۆخی ھر وتک لم قۆناغ مژوویی دا پیدا - میتیکۆ

تدەپری جۆری ناسینالیزمکانیش تا رادەیک جیاوا دەرھاتن و ل ھندێ وت ناسیۆنالیزم وەک 
لکتوە ل ھندێ وتی و ژینۆسایدی ) تانی ئراق و تورکیاوهبۆ نموون ده(رەگزپرەستی خۆی نیشان دا

فرە "نتوەیی ل وت /تریش سیمایکی نرم و نیانتری ب خۆ گرت، بم ب گشتی ستمی قومی
.یکان دا لکوتوە" نتویی/قومی


