
ئاماژه
ملمالنێ و پێکدادانەکانی نەتەوەی کورد و دەسەاڵتدارانی ئێران 
مێژوویین و دەگەڕێنەوە بۆ پێش پێکهاتنی دەوڵەتی مۆدێڕن لە 

ئێران. ئەدەبیاتی کوردی چ بەنووسراو و چ بە گوتراو پێکدادانەکانی 
نواندووەتەوە و پێچەوانەی گێڕانەوە دروستکراوەکانی نەتەوەی 
فەرمانڕەوا، کورد خۆی وەک یەکەیەکی نەتەوەیی- زمانی لە 

هەرێمێک بەناوی کوردستاندا بینوە، نەک پاشکۆیەکی 
سەرزەمینی- کولتووری ئێرانی.

گوتاری جەوهەرخوازانەی تاکزمانی لە ئێراندا: 
لە داگیرکردنی کوردستانەوە بۆ بەدامەزراوەیی کردنی زمانی فارسی تێیدا 

د. ڕەحیم سورخی
ئەندامی لێژنەی زانستیی سەنتەری لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکانی دیاسپۆرای کورد
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»کە خ��ۆر هەڵدێ��ت، من زمان��ی گەلەکەم 
دەبیس��تم. لە هەر چرکەیەک��ی تەنیاییدا، لە 
ن��زا و پاڕانەوەدا، لە ب��ێ دەنگیدا، من زمانی 
گەلەکەم دەبیس��تم. تەنانەت لە خەونەکانمدا 
و گەڕانم بۆ هان دان و واڵمی پرس��یارەکانی 
ژیان��دا، من هەر زمانی گەلەکەم دەبیس��تم. 
دەنگیان بەهێزترە ئەو کاتەی من بە جەستە 
و بەگیان لەگەڵ زێد و زەویدا پەیوەستم. من 
هەناس��ە دەدەم و زمان پڕم دەکات لە زانینی 
ئەوەی من کێم و خەڵکی کوێم و بەرەو کوێ 
دەچم. ئ��ەو نمە نمە وزەی خۆشەویس��تی، 
ئارامی، و پێگەیش��تووییم پێ دەبەخش��ێت. 
ئەمەی��ە گرنگیی زمان! منداڵەکان پێویس��تە 
بزانن ئ��ەوان وەک »نێهیاک« کێن و لەکوێوە 
هاتوون و ئەم��ە بەدڵنیاییەوە زۆر گرنگە. ئەم 
شانازی و زانینەی ئەوان وەک خەڵکی ڕەسەنی 
خۆجێی��ی کێ��ن، دەکەوێتە مەترس��ییەوە، 
ئەگ��ەر ئێمە ه��ەروا لەس��ەر پ��ەروەردەی 
داگیرک��ەر بڕۆی��ن. خۆڕاگری پێویس��تە بۆ 
ئ��ەوەی دڵنی��ا بینەوەک��ە ناس��نامەکەمان 
دەگیرێ��ت.«  ل��ێ  ڕێ��زی  و  دەپارێزرێ��ت 
)بێلین��دا دانیەڵ��س، چاالکێکی ماف��ی زمانی 
و نەت��ەوە هین��دۆ - ئەمریکییەکان��ی کانادا(. 

پوختە
ئ��ەم توێژینەوەی��ە تیش��ک دەخاتە س��ەر 
گوت��اری فرەزمان��ی ل��ە بەرانب��ەر گوتاری 
جەوهەرخوازان��ەی ت��اک زمانی ل��ە ئێراندا 
و مەترس��ییەکانی لەس��ەر زمان��ی کوردی. 
لێرەدا ه��ۆکار و لێکەوتەکان��ی ئایدۆلۆژیای 
داگیرکەرانە بۆ زمان لە بەس��تێنی سیاسی-
کۆمەاڵیەتی��ی کوردس��تان و ئێران��دا ڕوون 
دکرێتەوە. ئامانجەکە ئاشکراکردنی بنەماکانی 
سیاسەتی زمانی لە گوتاری جەوهەرخوازانەی 
نەتەوەی فەرمان��ڕەوا لە ئێراندایە ودەیهەوێت 
پەردە لەسەر ئەو گوتارە البدات کە لە ترسی 
»ئەوی ترەکانی« خ��ۆی، یەک نەتەوە- یەک 
زم��ان، وەک گێڕانەوەیەک لە پێش��کەوتنی 

نەتەوەی��ی، وەک دەرکەوتنێکی هەتاهەتایی، 
فۆلکلۆری��ک وتەنی��ا باوەڕی ڕاس��تەقینە لە 
جوگرافیایەک��ی بەپیرۆز دانراودا بنیاد دەنێت. 
پرس��یارەکە ئەوەیە کە لەس��ەر بنەمای ئەم 
گوتارە، سیاسەتی زمانیی ئێران لەکوردستان، 
بە پێی ئاراستەکانی ڕوانینی بۆ زمان، لە کام 
چوارچێوەی سیاس��ەتی زمانیدا دەگونجێت؟ 
هەروەه��ا چ��ۆن زمانی کوردی و توانس��تی 
زمانیی ئاخێوەری ک��ورد کۆمەک دەکات بە 
ڕۆڵ بینینی لە پاراستنی شوناسی کورد بوونی 
ئاخێوەرانی��دا؟  لە ئ��ەم توێژینەوەیەدا هەوڵ 
دەدرێ��ت لە ڕاوانگەی »ڕویز)198٤(ەوە وەک 
بنەمایەک بۆ سیاس��ەتی زمانیی ڕەخنەگرانە، 
ئاراستەکانی ڕوانین بۆ زمان ڕوون بکرێتەوە و 
لە ڕوانگەی کلۆس )1977(�ەوە کە بە مافی 
 )promotion-oriented(»بڕەوخ��واز« زمانیی 
ن��اوی دەبات، ل��ە چوارچێوەی زمانناس��یی 
ئاخێوەرانی زمانی  بۆ ماف��ی  کۆمەاڵیەتییەوە 
سەرکوتکراو بڕوانێت. ئەم لێکۆڵینەوەیە دەگاتە 
ئەو ئەنجامەی کە ماف��ی زمانیی »بڕەوخواز« 
یەکانگیرە لەگەڵ ڕەوت��ی ڕوو لە زیاد بوونی 
ڕوانگ��ە پلۆرالیس��تی و لەخۆگ��رەکان ب��ۆ 
فرەچەشنیی زمانی لە واقعی جیهانگیریدا. بە 
پێی دوو »بنەمای زمانی نیشتمانی« و بنەمای 
زمانی کەس��ێتی« پێوەندیدار بە دانیشتووانی 
ناو کوردستان و دابڕاو لەکوردستان دەکرێت 
مافی زمانی بچەسبێت و چارەسەرێکیش بێت 
بۆ کێشە سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی 

دیکە لەگەڵ دەسەاڵتی داگیرکەردا. 

زاراوە سەرەکییەکان
 ،)internal colonialism(داگیرکاریی ناوخۆیی
 ،)Language policy( سیاس��ەتی زم��ان��ی
بڕەوخوازی )Promotion- oriented(،  ئاراستەی 
  ،)Tolerance orientation(خ��واز چ��اران 
فرەزمانی   ،)Essentialism( جەوهەرخ��وازی 
)Multilingualism(، ت��اک زم���������ان��ی 

)monolingualism(
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ــتان و  ــوردی، خاکی کوردس ــی ک زمان
ــە نێوان  ــە پێوەندیی ــەوەی کورد ل نەت

کولتووری و زمانییەکاندا
ناوچەی ش��اخاویی و پڕ ڕووباری زاگرۆس و 
مێزۆپۆتامیا کۆمەڵەیەکی ئەتنۆزمانیی تایبەتی 
کورمانجی،  )کوردی��ی  کوردییەکانە  ج��ۆرە 
س��ۆرانی، کەلهوری/فەیل��ی، لەک��ی، لوڕی، 
هەورامی و زازک��ی( لە پانتایەکی جوگرافیدا 
ک��ە بە کوردس��تان ناس��راوە و س��ەرەڕای 
جیاوازییە ئایینیی و ئایینزاییەکان ئاخێوەرانی 
ئەم جۆرانە خۆیان س��ەر ب��ە نەتەوەی کورد 
و زێدەکەیان بە کوردس��تان دەناسێنن؛ بێ 

بە دروست  پێویستییان  ئەوەی 
بێت،  خ��وازراو  ن��اوی  کردنی 
خاک، نەتەوە و زمانەکە یەکتر 
تەواودەکەن و ئاماژە بۆ شوناسی 
کوردستان  بەناوی  کۆمەڵەیەک 
و زمان��ی ک��وردی دەکەن کە 
مێژووی��ی  ئاڵوگ��ۆڕە  لەگ��ەڵ 
پ��ەرەی  سیاس��ییەکاندا  و 
س��ەندووە و لە پێ��ک کەوتنە 
زمانیی��ەکان و کار لێک کردنە 
ئاڵوگۆڕیشی  کۆمەاڵیەتییەکاندا 
ب��ەاڵم،  هات��ووە.  بەس��ەردا 
»نەتەوە«ی کورد وەک واقعێکی 
کۆمەاڵیەتی، سیاسی، جوگرافی، 

کولت��ووری و زمانی هەرماوەتەوە. ش��اعیری 
ناوداری ک��ورد، حاجی قادری کۆیی)1816- 
1879(هەموو ئەو جۆراوجۆرییانە لە وش��ەی 

»میللەت«)نەتەوە(دا یەک دەخات ودەڵێت:

سەد شەهەنش��اه و پادشا مردن
سەیری کە، کوردی ئێمە هەر کوردن
فانی مابەق��ی  باق��ی،  میللەت��ە 
هەر ل��ە جافی هەتا ب��ە گۆرانی
)دیوان، ل. 216(]1[ 

بەس��تێنی جوگرافی هەرچەند س��یمایەکی 

تایبەت��ی ناوچەی��ی ب��ە جۆرەکوردییەکان 
بەخشیوە و س��یمای جیاکەرەوەی ڕێزمانی 
و دەربڕی��ن تێیان��دا ب��ەدی دەکرێت، بەاڵم 
سیمای هاوشێوەی زمانییان لەباری وشەیی، 
دەنگناس��ی و ڕێزمانیی��ەوە بە ش��ێوەیەک 
لەب��اری  پێک��ەوەی بەس��توونەتەوە ک��ە  
تایپۆلۆژیی زمانییەوە هەر لە جۆری کوردیدا 
پۆلین بکرێنەوە و یان بە زاری زمانی کوردی 
بناسرێنەوە. جگە لە زمان، میراتی کولتووری، 
هونەری و ش��ێوازی ژیانیان بە ش��ێوەیەکی 
زۆر بەرچ��او ل��ە نەتەوەکانی دەورو پش��تی 
خۆی��ان، بەتایبەتی ل��ە نەتەوەکانی دیکەی 
لە  دەکات��ەوە.  ئێ��ران جیایان 
ژیان��ی نەریتیدا، کوێس��تان و 
گەرمی��ان کردن��ی ئاژەڵدارانی 
و  کۆچ��ەری  ژیان��ی  ک��ورد، 
حوجرەی��ی،  خوێندەواری��ی 
دەورێکی گرنگی��ان هەبووە لە 
و  جۆرەکوردییەکان  تێکەاڵویی 
سەختی  س��نووری  تاڕادەیەک 
بەزان��دووە  جوگرافییەکەی��ان 
ولێ��ک تێگەیش��تنی زمانییان 
پێکهێن��اوە. لە ژیان��ی نوێ و 
بوونیشدا،  جیهانی  س��ەردەمی 
ئەم ڕەوت��ە بەهۆی بزووتنەوەی 
شۆڕش��ەکانی  و  نەتەوەی��ی 
پارچەکانی کوردس��تان، میدیا و ڕاگەیاندن و 
بزووتنەوەی پاراس��تن و بووژاندنەوەی زمانی 
کوردییەوە، زمان بەش��ێکە لە بەربەرەکانێی 
کورد و دەس��ەاڵتی داگیرکەر لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستاندا. 
لەباری بەرهەمهێنانی ئەدەبی، هونەری و 
زمانییەوە، زمانی کوردی بە ش��ێوەی زارەکی 
و نووس��راو تاقی کراوەتەوە و نواندنەوەیەکی 
تایب��ەت بە خۆی بۆ جیه��ان و دەوروبەری، 
فەلس��ەفەی ژیان و مەرگ هەی��ە. قارەمانە 
»الوک«  »بەی��ت«،  ن��او  ئوس��توورەییەکانی 
و  ئەوین��داری  و چیرۆک��ە  ›‹حەی��ران«  و 

کورد و ئێرانی 
دوو واقعی 

جیاوازن. هەر بۆیە، 
زاڵ بوونی 
دەسەاڵت و 

فەرمانڕەواییی 
ئێرانییەکان 

بەسەر کوردستاندا،
 بە شێوەی 

لەشکرکێشی و 
بەکار هێنانی هێز 

بووە
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حەماس��ییە هۆنراوەکان، جگە ل��ە ئەوانەی 
وەک »شیرن و فەرهاد« و »ڕۆستەم و زۆراب«، 
و »کاوە«،  لە پێوەندییە نێوان کولتوورییەکاندا 
لە گێڕان��ەوە کوردییەکانەوە چوونەتە ئەدەبی 
کالسیکی فارس��ییەوە و لە ئەدەبی فارسیدا 
ناسراون، هێندێکیان هەر لە گێڕانەوە زارەکی 
و نووس��راوەکانی کوردیدا هەن و تایبەت بە 
کۆمەڵی کوردەوارین. ناو و ناوبانگ و پێگەیان 
سنووری ناوچەییی جۆرێکی کوردیی تایبەتیان 
بڕی��وە و پێوەندییان بە کورد بە گش��تییەوە 
هەی��ە، وەک، »دمدم«، »م��ەم و زین، »الس 
و خ��ەزاڵ«، »زەمبیل فرۆش«، »س��ەیدەوان« 
وهتد. تا بەر ل��ە پێکهاتنی دەوڵەت -نەتەوە 
نوێی��ەکان و داگیر ک��ردن و دابەش کردنی 
کوردستان، بەتایبەتی تەنانەت تا پاش ساڵی 
192٠ زمانەکانی نێو ئیمپراتۆرییەکانی ئێران 
و عوس��مانی لە پێک کەوتنێکی ئاس��ایی و 
سروشتیدا بوون و نەتەوەکان لە ژینگەیەکی 
فرەزمانیدا زمانی دایکیان دەپاراس��ت، پێیان 

دەنووسی و دەخوێندەوە. 
ک��ورد و ئێرانی دوو واقعی جیاوازن. هەر 
بۆیە، زاڵ بوونی دەس��ەاڵت و فەرمانڕەواییی 
ئێرانییەکان بەس��ەر کوردستاندا، بە شێوەی 
لەشکرکێش��ی و بەکار هێنان��ی هێز بووە. بە 
پێچەوان��ەی گێڕانەوە و مێژووس��ازییەکانی 
نەتەوەی بااڵدەس��ت لە ئێران، پێکدادانەکانی 
کورد و دەسەاڵتی داگیرکەر پێش پێکهاتنی 
دەوڵەت��ی مۆدێڕن لە ئێران بەردەوام هەبوون 
و تراژیدیترینی��ان حەماس��ەی »دم��دم« بە 
میرایەتی��ی »خانی لەپ زێڕین« )ئەمیر خانی 
برادۆس��ت(�ە لە سااڵنی )16٠9-161٠( کە 
ل��ە بەرهەمە زارەکییەکانی ک��ورددا )بەیت( 
بەه��ەر دوو زاری کورمانج��ی و س��ۆرانی 
وەک بەربەرەکانێی ک��ورد دژ بەداگیرکەری 
بێگان��ە گێڕدراوەت��ەوە]2[ و ش��اعیری ناودار 
فەق��ێ تەیران )می��ر محەمم��ەد، 159٠- 
166٠( هۆنیویەت��ەوە، و لەگ��ەڵ »م��ەم و 
زی��ن«ی ئەحمەدی خان��ی )17٠7-165٠(

دا بە شاکارە حەماس��ییەکانی ئەدەبی کورد 
دادەنرێ��ن. داگیرکاری��ی ئێران��ی و جێگیر 
بوونی لە کوردس��تان بەم ش��ەڕە بەناوبانگە 
و لە س��ەردەمی شاعەبباسی یەکەم )1587 
-1628(دا دەس��ت پێ دەکات، »کوردەکانی 
سەر س��نووری ئیران -عوسمانییان ڕاگواست 
بۆخۆراسان و وەک قەڵغانی دەوڵەت بەرانبەر 
 Fossum 1919,(تورکمانەکان بەکاریان هێنان
p. 5(.]3[ بەشێوەیەک کە بەرەبەرە ئێرانییەکان 
ب��ە یەکج��اری ڕۆژ هەاڵتی کوردس��تانیان 
داگیرکرد و ئێستاش لێی نەچوونەتەدەرێ. بە 
کورتی، دوو ناوی«کورد« و »عەجەم« بەردەوام 
دەرب��ڕی جیاوازی��ی ئەتنیکی��ی نەت��ەوەی 
کورد و نەتەوەی فەرمان��ڕەوا لە ئێران بوون. 
ک��وردەکان بەم ناوە »ئەوی ت��ری« ئێرانییان 
لەخۆیان جیاکردووەت��ەوە. جگە لە ئەم جۆر 
و نموونە زارەکی و تۆمارکراوانە بە نووس��راو، 
کە بەشێکی سەرەکیی کولتووری نەتەوەییی 
ک��ورد پێ��ک دێن��ن، ئەدەبی کالس��یک و 
نووس��راوی کوردییش بەزمان��ی خۆی و بە 
جۆرە کوردییە جیاوازەکان پێداگری لەس��ەر 
ئەم شوناس��ە دەکاتەوە و لەگ��ەڵ داهێنانە 
نوێی��ە فۆرمی و ناوەرۆکیی��ەکان بەم زمانە، 
ل��ە دەقەکان��ی م��ەال پەرێش��ان )1356 - 
1٤31ز. ( م��ەالی جزیری )157٠-16٤٠(، 
خانای قوب��ادی )17٠٠-1759(، مەولەویی 
تاوەگ��ۆزی )18٠6- 1882(، نالی )1877-
1779/18٠٠(، حاج��ی قادر کۆیی )1816- 
1897(، وەفای��ی )18٤٤-19٠2(، حەری��ق 
)1856-19٠9(، غوالمڕەزاخان��ی ئەرکەوازی 
ئەدەب  و میس��باحودیوانی   )177٠-1839(
)186٠-1916(، داهێنانی ئەدەبیی گەورەی 
پێ کراوە و جۆری ئەدەبیی باوی س��ەردەمی 

خۆی پێ نووسراوەتەوە. 
لەگ��ەڵ پەرەس��ەندنی ڕەوت��ی نوێ��ی 
ئەدەب��ی، بە کەس��انی وەک گۆران )19٠٤-
 ،)198٤  -19٠3( جگەرخوێ��ن   ،)1962
س��وارە ئیلخانی زادە )1937-1975(، شامیی 
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کرماش��انی )1917- 198٤(، شێرکۆبێکەس 
)19٤٠- 2٠13( و دەیان ش��اعیر و ئەدیبی 
دیک��ە، ئەدەبی ک��وردی س��نووری زمانی 
کوردیی��ش تێدەپەڕێنێ��ت و ب��ە زمانەکانی 
دیک��ە، ی��ەک لەوان ب��ە زمانی فارس��یش 
وەردەگێڕدرێت. بە کورتی، بە شۆڕشی سمکۆ 
کوردیش  ڕۆژنامەنووس��یی   ،)193٠-1919(
وەک زم��ان حاڵ��ی شۆڕش��ی نەتەوەیی لە 
ڕۆژهەاڵت دەست پێ دەکات و بە دامەزرانی 
کۆم��اری دیموکراتیکی کوردس��تان، بەردی 
بنی��ادی دەس��ەاڵتی ک��وردی دادەنرێتەوە 
و ئەدەبی��ات، ڕۆژنامەنووس��ی، پ��ەروەردە و 
خوێن��دن بەزمانی کوردی، دەگەش��ێتەوە و 
زمانی کوردی دەکرێت��ە زمانی بەڕێوەبردنی 
ئی��داری و سیاس��یی کوردس��تان. لەگەڵ 
1979جارێکی  شۆڕش��ی  س��ەرهەڵدانەوەی 
دیک��ە بزووتنەوەی سیاس��ی-کولتورری پێ 
دەگرێت��ەوە و قوتابخانەکانی ش��ۆڕش، کادر 
و پێش��مەرگەکانی کوردس��تان ماوەی��ەک 
لەشارەکان و پاشان لە گوندەکان، بزووتنەوەی 
بووژان��ەوەی زم��ان و پ��ەروەردەی کوردی 
دەست پێ دەکەنەوە. ئێستا ئەم بزووتنەوەیە 
لە ناو ش��ارەکانی کوردستان بەڕێوەیە، زمانی 
کورردی لە ژێر س��ەرکوت و زەبروزەنگیشدا، 
ه��ەر زمان��ی خوێندنگ��ە خۆبەخش��ەکانی 
مامۆس��تایانی زەحمەتکێ��ش، مزگەوتەکانی 
کوردس��تان، میدیا، بەرهەڵس��تی و شۆڕش، 
ژینگە و ش��اخەوانی، خۆپێش��اندانەکان و تا 
ڕادەیەکیش زمانی ڕاگەیاندنی پرسەکانیش��ە. 
لە ئەنجام��دا، کورد)نەتەوە(، زمانی کوردی و 
خاک )کوردستان(، هەموو وەرزێک و هەموو 
دەمێک لەگ��ەڵ یەکەم گزینگ��ی بەیانیدا، 
لەگەڵ هەناس��ەکانی بەرخۆدان و بەرگریدا، 
دەپژێتە گیانی خۆڕاگریی کوردەوە بۆ مانەوە. 
ئاس��تەنگی س��ەرەکیی بەردەم ڕایی بوونی 
ئازادانەی ڕەوتی بەرهەمهێنان و پێشخستنی 
نەتەوەی ک��ورد و زمانەکەی، وەک واقعێکی 
مێژوویی-کۆمەاڵیەتی، سەپاندنی جیهانبینیی 

دیکتاتۆرانەی نەتەوەی بااڵدەس��تە کە تەنیا 
ب��ۆ دڵنیا بوون لە کولتور، زمان، ش��وناس و 
دەس��ەاڵتی خ��ۆی، دەیهەوێت ئ��ەوەی لە 
جیهانی تاکزمانەی خۆیدا پێی گەیش��تووە، 
وەک ڕاستی لێکبداتەوە و بەسەر نەتەوەکانی 

دیکەشیدا بسەپێنێت. 

ــتێنی  بەس ــە  ل ــی  زمان ــای  ئایدۆلۆژی
ــدا: بەدامەزراوەیی  داگیرکاریی ناوخۆیی

کردنی زمانی فارسی
بیرۆکەیەکی بنەڕەتی و بەردەوامی دەوڵەت-
نەتەوە ئەوە بووە ک��ە زمانی دەوڵەت دەبێت 
پێ��ش بخرێت و توانایی��ی جێبەجێ کردنی 
ئەرک��ە مۆدێڕنەکان��ی هەبێ��ت. »ئەوان��ەی 
بااڵدەس��تی سیاس��ین، پێگە و بەکارهێنانی 
زمان��ە جی��اوازەکان ل��ە ب��وارە سیاس��ی 
کۆمەاڵیەتییەکاندا دی��اری دەکەن. دیارە لە 
ڕێ��گای دامەزراندنی پلەبەندیی پرێس��تیژی 
زمانییەوە، زمانەکەی خۆیان لەگەڵ بەرزترین 
 Liddicoat,( دەگونجێنن«  زمانیدا  پێگەکانی 
2013(.]٤[ لە بەستێنی داگیرکاریی ناوخۆییدا 
پێش��کەوتنخوازی، شارستانییەت و ستاندارد 
کردن لە ئەو چەمکە بنەڕەتییانەن کە دەوڵەت 
نەت��ەوەی مۆدێڕن لەس��ەریان دادەمەزرێت. 
سەبارەت  پێشکەوتن  ئایدۆلۆژیای  پلەبەندیی 
بە زمان لەسەر پلەبەندیی زمانەکان و شیانیان 
بۆ ئەرک��ە مۆدێڕنەکان ڕۆدەنرێ��ت. کاتێک 
کە دەس��ەاڵت ب��ە واتا نیشانەناس��ییەکەی 
وەک »گوت��ار« دەردەکەوێت، و بەش��ێوەی 
ناهاوش��ان بەکار دێ��ت، دەبێت��ە هێزێکی 
ڕەم��زی بۆ پەڕاوێزخس��تن، دەرهاویش��تن، 
بێبەش کردن و ژێردەس��ت کردنی کۆمەڵە 
یان نەتەوەیەک لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا و لە 
ڕێگای تریبوونەکانی نەتەوەی دەسەاڵتدارەوە، 
ه��ەوڵ دەدرێت ئەم پرۆس��ەی داگیرکارییە 
لە بیرکردنەوە و قس��ە کردندا ئاس��ایی و باو 
بنوێنێت و ببێتە تێگەیشتنێکی باو لە پانتای 
گشتیدا. ڕاستییەکەی ئەوەیە کە پۆلێنکاریی 
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زمان وەک زمانی بااڵدەست و زمانی بندەست 
ئایدۆلۆژییانەی��ە  و »وات��ای کۆمەاڵیەتییان 
هەی��ە و لکێنراون بە م��ۆراڵ و بەرژەوەندیی 
سیاسییەوە )Irvine 1989: 255(. مەبەست لە 
»ئایدۆلۆژیای زمانی«، ئەو نواندنەوە ئاشکرا یان 
ش��اراوانەن کە پێوەندیی تێکچڕژاوی زمان و 
مرۆڤ لە جیهانی کۆمەاڵیەتیدا لێکدەدەنەوە 

 .)Woolard, 1998, p. 20(
ئاس��تەنگەکانی زمانی ک��وردی لە ئێران 
ناهاوشانی زمانەکان،  پلەبەندییەکی  لەس��ەر 
دەس��ەاڵت و بەکارهێنان��ی س��ەرچاوەکان 
دەم��ەزراوە وزۆر ب��ە چ��ڕی پێوەندییان بە 

داگیرکارییان��ەی  سیاس��ەتی 
دەوڵەت-نەتەوەی ئێرانەوە هەیە 
و کۆمەڵێ��ک ه��ۆکاری لێ��ک 
ئایدۆلۆژیای زمانیی  بە  گرێدراو 
گالون.  تێ��وەی  داگیرکارییانە 

وەک،
و  خ��اک  داگیرکردن��ی   1
زاڵ بوون بەس��ەر دەس��ەاڵتی 
زمانی  کۆمەڵ��ەی  ئەندامان��ی 
کوردیدا، خس��تنە بەر تەوژم و 
لێکدان  گوتارییانە،  توندوتیژیی 
و تێکەڵ کردنی زمانی کوردی 
و فارسی بۆ تاواندنەوەی زمانی 

کوردی،
2 سیاس��ەتی زمانی )پێگە دان و بڕەو دان 
بە زمانی زاڵ ک��راوی نەتەوەی فەرمانڕەوا و 
لێ سەندنەوەی هێز و پێگەی زمانی کوردی، 
بەرگرتن لە پەرە پێ دانی بە دەوڵەمەند کردنی 
پەیکەرەکەی و پێش گرتن لە خوێندن پێی 

لە قوتابخانە بنەڕەتییە دەوڵەتییەکان( و
3 تێڕوانینی زمانی )دروست کردنی تێڕوانینی 
نەرێنی؛ ش��کاندنەوە و ب��ێ بایەخ کردنی لە 
بواری گش��تی و کۆمەاڵیەتیدا(. خاڵی پێک 
گەیش��تنی ئەم هۆکارانە، ستاندارد کردن و 
بە پێوەر دانانی یەک زمان لە بری زمانەکانی 
دیکەیە، کە ئەمەش لە ڕاستیدا هەر الیەنێکی 

زمانناسانەی نییە، و هۆی سیاسی و ئابووریی 
دیکەشی هەیە.

4 ل��ە ب��اری ئابووریی��ەوە، فێربوونی زمانی 
نەتەوەی بااڵدەس��ت ک��ە وەک زمانی زاڵ، 
زۆرترین دەرفەتەکانی دابین بوونی پیش��ە و 
ئابووریی بۆ ڕەخساوە، دەبێتە پێشمەرجێکی 
س��ەرکەوتنی ئابووریی تاکی ئاخێوەری زمانە 
ژێردەست کراوەکانی دیکە. هەموو کاروبارێکی 
بەڵگەنامەی  ل��ە  کۆمەاڵیەتی  پێش��کەوتنی 
لەدایک بوونەوە تا بەرگەی کۆچ کردنی، هەر 

بەو زمانی سەپێنراوە جێبەجێ دەکرێت. 
بەشێوەیەکی گش��تی، لەگەڵ پێکهاتنی 
بنەماکان��ی دەوڵەت��ی مودێڕن 
ل��ە ئێ��ران ل��ە کۆتایییەکانی 
تا شۆڕش��ی  دس��ەاڵتی قاجار 
)1911  -  19٠6( مەش��روتە 
سیاس��ەتێکی  ڕێ��گای  ل��ە 
زمانیی��ەوە زمان بەدامەزراوەیی 
.)institutionalized( دەکرێ��ت 
ب��ۆ  ئێ��ران  دەس��ەاڵتدارانی 
چەس��پاندنی دەوڵەتی ناوەندی 
و ملک��ەچ کردن��ی نەتەوەکان 
و وەفاداریی��ان بە دەس��ەاڵتی 
فارسییان کردە  زمانی  ناوەندی 
ئام��رازی ئەم بەس��تنەوەیە بە 
ناوەندەوە. زمان بوو بە ڕەمزێکی 
دەس��ەاڵتی بەناو نیش��تمانی و نەتەوەسازیی 
ئێران��ی. ب��ە پێ��ی م��ادەی ٤ی قانوون��ی 
هەڵبژاردەنەکانی 9ی س��یپتەمبەری 19٠6 
ئەوان��ەی هەڵدەبژێردرێ��ن »یەک��ەم دەبێت 
فارس��ی بزان، دووەم دەبێ��ت خوێندەواریی 
فارسییان هەبێت و س��ێیەم ڕەعیەتی ناوخۆ 
ب��ن«.]5[ لە ئ��ەو کاتەوە تا ئێس��تا، زمانی بە 
دامەزراوەیی کراوی، فارس��ی پێوەندییەکانی 
نەت��ەوە  نێ��وان دەس��ەاڵتی داگیرک��ەر و 
داگیرکراوەکانی لەباری پەروەردە و ڕووبەری 
گش��تیی کۆمەاڵیەتی، نامە گۆڕینەوە ئیداری 
و دامەزراوەیی��ەکان رێکدەخ��ات. هەروەها، 

بیرۆکەیەکی
 بنەڕەتی و 
بەردەوامی 

دەوڵەت-نەتەوە
 ئەوە بووە کە 
زمانی دەوڵەت 

دەبێت پێش بخرێت و 
تواناییی 

جێبەجێ کردنی 
ئەرکە 

مۆدێڕنەکانی 
هەبێت
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بەدوای ئەم سیاسەتەدا، باری سروشتیی پێک 
کەوتنی زمانەکان لە بەس��تێنێکی فرەزمانیدا 
بااڵدەس��تییەکی  بەس��تێنی  بۆ  دەگۆڕێ��ت 
تاکزمان��ی؛ زمان��ی دەس��ەاڵتدار و زاڵ کراو 
)زمانی زۆرینە لە ڕووی هێز و دەس��ەاڵتەوە( 
بەس��ەر زمانی بێ دەسەاڵتی ژێردەست کراو 
)زمانی کەمینە لەڕووی بێ دەس��ەاڵتییەوە( 

سەرهەڵدەدەن. 
بە پێی یاس��ای مەش��روتە لە 19٠6 و 
چەس��پاندنی یاس��ای قەدەغەکردن��ی زمانە 
ڕەس��ەنەکانی نەتەوەکانی دیکە، یەک لەوان 
زمانی کوردی، سیاس��ەتی سەرکوتی زمانی 

پێ  دەس��ت  دیکە  نەتەوەکانی 
دەکات. »س��تراتژیی دەسەاڵتی 
کوردس��تاندا  بەس��ەر  زاڵ 
شوناسی  حاشاکردنی  هاوپێچی 
نەتەوەییی کورد و س��ەرکوتی 
بووە.  گوتارییەکانی  نواندن��ەوە 
ئەم س��تراتژییانە ل��ە کرداری 
بنەماییی دەوڵەتدا بەرجەس��تە 
بووە و لەیاسا بنەڕەتییەکەیشیدا 
ڕەمزێندراوە- ئەم دووە بە پێی 
شیکارییەکانی دریدا)1992( بە 
داوی یەکدا توندوتیژیی کردەیی 
پێکدێنن  و گوتاریی دەوڵ��ەت 
دەوڵ��ەت   .)Vali, 2019, p. 1(

زمانی فارسی )کە تەنیا زمانی نزیکەی ٪5٠ 
ی دانیشتوانی ئەو جوگرافییە سیاسییە بووە( 
کردووەتە زمانی ڕەس��می و زمانی نیشتمانی 
و وەک میراتێک��ی کولتووری و پەروەردەیی 
نرخاندوویەتی  جی��اوزەکان  نەت��ەوە  هەموو 
و پەرەس��ەندنەکەی و زیاد کردنی ئاس��تی 
شوناس��ی  ئامرازێکی  وەک  بەکارهێنانەکەی 
نیش��تمانی بڕەو پێ داوە. ه��ەر بۆیە لەگەڵ 
زەوت کران��ی مافی س��ەروەریی سیاس��ی، 
کولتووری و ئابووریدا، پێش��ێل کردنی مافی 
زمانییش بەش��ێکی گرنگی مافەکانی نەتەوە 
زۆرلێ ک��راوەکان پێکدێنێ��ت ک��ە نوێنەر و 

جیاکەرەوەی ئەوانن لە نەتەوەی بااڵدس��ت. 
خێزانەزمانی کوردی وەک سیێیەمین زمانی 
گەورەی نێو جوگرافیای سیاس��یی ئێران، کە 
بە لوڕس��تانەوە نزیک��ەی1٠ ملیۆن کەس]6[  
قس��ەی پێ دەکات، هەروا لەو واڵتەدا تەنیا 
زمانی ئاخاوتنی خێزان و پێوەندیی گش��تیی 
کۆمەاڵیەتیی��ە و نەچووەتە قۆناغی خوێندنی 

بنەڕەتی وڕەسمییەوە. 

سیاسەتی تەندروستیی زمانیی دەوڵەت: 
ــەر دەم  ــراو لەب ــت ک ــی ژێردەس زمان

تاقیگەی لێهاتووییی زمانیدا
سیاسەت و پالنی زمانی، بە »ئەو 
هەوڵە بە ئەنقەستانە دەگوترێت 
کە کاریگەریی لە سەر پێکهاتەی 
زم��ان،  )پەیک��ەرەی  زم��ان 
بەکارهێن��ان( و ئەرکی زمان ) 
شێوەی بەکارهێنان، پێگەکەی(
ی��ەوە هەی��ە. پالن��ی زم��ان، 
گۆڕین��ی مەبەس��تداری زمانە. 
کۆدە  سیستەمی  گۆڕینی  واتە، 
هەردووکیانە  ی��ان  زمانییەکان 
بە هۆی ئ��ەو ڕێکخراوانەوە کە 
بۆ ئەم مەبەستە دروست کراون 
یان ب��ۆ مس��ۆگەر کردنی ئەم 
 Rubin( »مەبەستە ڕاسپێردراون
and Jernudd, 1971, p. xvi(.]7[ یەکێ��ک لە 
پێشمەرجەکانی جێخستنی ئەم پالنە ئەوەیە 
کە زمانێک دەبێت بەسەر زمانەکانی دیکەدا 
بژار بکرێت. واتە، هەم خۆی لەنێوان زمانەکانی 
دیک��ەدا هەڵدەبژێردرێ��ت و ه��ەم بەواتای 
پاککردنەوەی لە وش��ە و زمانی دیکە بەناوی 
»پەت��ی کردن«�ەوە. ئ��ەم بژارکردنەی زمان 
هەرچەند پش��تی بە هێ��زی بەکارهێنەکانی 
بەستووە، پێویس��تیی بە پاساویشە بۆ ئەوەی 
ه��ۆی بژارکرانەک��ەی پاکانەی ب��ۆ بکرێت. 
یەکێک ل��ە بیانووەکانی ئ��ەم پاکانە کردنە، 
ب��ە نوقس��تان و ئیفلیج زانین��ی زمانەکانی 

گوتاری دەوڵەت 
-نەتەوەی مۆدێڕنی 

ئێرانی لە ئەم 
سەردەمەشدا 

کە جیهان بەرەو 
فرەزمانیی دەچێت، 
هەروا سەرسەختانە، 

بەتایبەتی لە 
پانتای گشتیشدا، 

پێداگری لە 
یەکدەست کردنی 

زمانی دەکات



63گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

دیکەیە، هەربۆیە دەبێ ئاخێوەرەکانیان وەک 
نەخۆش ببرێنە تاقیگ��ەی لێهاتووییی زمانی 
زاڵەوە تا کەمایەس��ییەکەیان بۆ قسە کردن 
بە ئ��ەو زمانە نەمێنت و ببن��ە هاواڵتییەکی 
تەواو و خوازراوی نەتەوەی بااڵدەست. بۆئەم 
بابەتەی ئێستا شی دەکرێتەوە و ئەو شێوەیە 
لە دەسەاڵتی زاڵ بەسەر کوردستاندا، لەوانەیە 
ئەم پێناس��ەیە گونجاوتر بێت کە »سیاسەتی 
پالندانانی زمانی بەوات��ای جیاوازی دانانە لە 
)پۆلەکان( کۆمەاڵیەتیی��ەکان  گرووپە  نێوان 
دا. واتە، سیاس��ەتی زمان��ی میکانیزمێکە بۆ 
دەستنیش��ان کردن��ی پێگەی زم��ان لە نێو 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیدا بە جۆرێک کە زمان 
دیاریی دەکات کێ دەس��تی بە دەس��ەاڵتی 
سیاسی و س��ەرچاوە ئابوورییەکان ڕادەگات. 
سیاس��ەتی زمان��ی میکانیزمێکە کە گرووپی 
بااڵدەست لە بەکار هێنانی زماندا هێژێمۆنی 
 Tollefson,( »خۆی[ پ��ێ دەچەس��پێنێت[

]8[.)1991, p. 16
س��ەرەڕای واقع��ی فرەزمان��ی ب��وون، 
جیاوزیی زمانی کوردی و زمانە ژێردەس��ت 
کراوەکان��ی دیکە لەگەڵ فارس��یدا، گوتاری 
دەوڵەت -نەتەوەی مۆدێڕن��ی ئێرانی لە ئەم 
سەردەمەش��دا کە جیهان ب��ەرەو فرەزمانیی 
دەچێت، هەروا سەرس��ەختانە، بەتایبەتی لە 
پانتای گشتیش��دا، پێداگری لە یەکدەس��ت 
کردنی زمانی دەکات. حاش��ا کردنی دەوڵەت 
و ب��ژاردەی نەت��ەوەی بااڵدەس��ت لە بوونی 
نەت��ەوەی جی��اواز لە ئێ��ران و پالنی »تاقی 
کردنەوەی لێهاتوویی زمانی«)طرح بس��ندگی 
زبان��ی( کە لەالیەن یاری��دەدەری فێرکردنی 
بنەڕەتی ل��ە وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنی 
ئێرانەوە بۆ مندااڵن��ی نەتەوە زۆرلێکراوەکانی 
ئێ��ران کە لەوانەیە ڕاوێژی فارس��ییان وەک 
فارس��ان نەبێ��ت، نموون��ەی سیاس��ەتێکی 
س��ەرکوتکەرانەی زمانی��ن.]9[ ئەنجامی ئەم 
س��ەرکوت کردنە زمانییە، لەناوچوونی زمانی 

نەتەوە زۆرلێکراوەکانی ئێرانە. 

دەوڵەت��ی ئێ��ران لە پێن��او ئایدۆلۆژیای 
زمان��ی زاڵ��دا ب��ە ن��اوی »پارێ��زگاری لە 
فارس��ی بکەین«)فارس��ی را پاس بداریم( و 
verbal( »سیاس��ەتی »تەندروس��تیی زمانی 
ل��ە  لەڕاس��تیدا  ب��ەاڵم   ]1٠[)hygiene
دەمارگرژان��ەی  فەلس��ەفەیەکی  پێن��او 
زمانی  ئایینیدا  سیاس��ی-  جەوهەرخوازانەی 
نەتەوە زۆرلێکراوەکان وەک »نەخۆشیی«یەک 
ئاخێ��وەری  مندااڵن��ی  و  دەکات  س��ەیر 
ئ��ەو زمانان��ەش ب��ە نەخۆش دادەن��ێ و بۆ 
چارەسەرکردنیان دەیانباتە تاقیگەی توانستی 
لێهاتووییی زمانی فارسی. ئەمەش لە ڕێگای 
وەزارەتی پەوروەردەوە بە ناوی »دادپەروەریی 

پەروەردەیی« ناودەبات. 
»توێژینەوە ڕەخنەیییەکان دەریانخستووە 
کە دام��ەزراوە پەروەردەیییەکان، دەتوانن بە 
هێژمۆنیک،  زمانیی  سیاس��ەتی  پیادەکردنی 
کارئاس��انی بکەن بۆ پەراوێز خستنی زمانی 
 Tollefson( کەمین��ەکان و بەکارهێنەکانیان
2013(«. هەروەها، زۆر جار بژاردەی نەتەوەی 
بااڵدەست، زمانە ژێردەست کراوەکان بە ناکارا 
لەبواری ئەرکی یان ڕەسمی و لەبەر ئەمەش 
زەین و کۆمەڵی ڕەسەنی خۆجێیی]نەتەوەی 
ژێردەس��ت کراوی ئاخێ��وەری ئەو زمانە[ بە 
نوقس��تان دەزانێت، کە ئەم��ە وەک باوە بۆ 
پاس��اودانی مان��ەوە لە ژێر س��ێبەری زمانی 
 Woolard 1998; Fabian( »بااڵدەس��ت بووە
 ]11[.)1986; see also Raison-Jourde 1977
بۆ نموونە، »شەفیعیی کەدکەنی لە پاساودانی 
ئ��ەم بیرۆکەی��ەدا دەڵێت: »زمانی فارس��ی 
ش��انامەی هەیە، مەسنەویی هەیە، سەعدیی 
هەیە، حافزی هەیە، نیزامیی هەیە، دەتوانێت 
م��ل لەب��ەر ملی زمان��ی شکس��پیر بنێت. 
بەاڵم زمانی ئ��ۆردوو هیچی نییە کە لەگەڵ 
شکس��پیر ملمالنێ بکات«.]12[ ئەم تێڕوانینە، 
زمانی نەتەوەکانی دیکە بە بێ کەڵک و الواز 
دەبینێت و بە بازادان بەس��ەر میراتی ئەدەبی 
نەتەوەکان��ی دیکەدا، دەیهەوێ  وکولتووریی 
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پاکان��ە بکات بۆ خۆس��ەپێنیی نەتەوەکەی و 
زمانەکەی بەس��ەر نەتەوە و زمانە ژێردەست 

کراوەکانی دیکەدا. 
دیارە ئەمە بە پێی سیاس��ەتێکی زمانیی 
درێژخایەن��ی دەوڵ��ەت و پاس��اوهێنانەوەی 
ب��ژاردەی نەتەوەی فەرمان��ڕەوا لە دامەزراوە 
کولتوورییەکاندا  و  ئەکادیم��ی  پەروەردەیی، 
کاری بۆ دەکرێت و ڕەوایەتیی پێ دەدرێت. 

بە نوقس��تان زانینی زمانی کەمینەکان، 
بابەتی بەکۆمەاڵیەتی )socialization( بوونی 
منداڵ ل��ە زماندا ی��ان لە ڕێ��گای زمانەوە 
ل��ە دوو ب��واری پێکەوەبەندی��ی کولتووری 

لەب��ەر چ��او  کۆمەاڵیەت��ی  و 
ناگرێت. واتە »پرۆس��ەیەک کە 
خەڵک ب��ە بەکارهێنانی زمانی 
کۆمەڵەکەیان و بە ئەندام بوون 
ل��ەو کۆمەڵەی��ەدا تێک��ەاڵوی 
کۆمەڵەکەی��ان دەب��ن. لە ئەم 
س��ۆنگەیەوە کە بەکۆمەاڵیەتی 
بوون��ی من��دااڵن ل��ە ک��ردە 
کۆمەڵەکەیاندا  کولتوورییەکانی 
ب��ە ه��ۆی زمانەوەی��ە، زمان 
س��ەرەکییە  ئامرازێک��ی 
گرووپێک��ی  ئەندامان��ی  ک��ە 
بەها،  گەیاندنی  بۆ  کۆمەاڵیەتی 
جیهانبینییەکانی��ان  و  ب��اوەڕ 

بە منداڵەکانی��ان بەکاری دێن��ن. لەهەمان 
کات��دا، زم��ان خ��ۆی زۆرب��ەی پێکهێن��ە 
دەڕمزێنێت  کولتووریی��ەکان  و  کۆمەاڵیەتی 
پێوەندیی��ە  وەک  دەکات[،  ]واتاداری��ان 
گرووپەکان،  ئەندامانی  نێوان  پلەبەندییەکانی 
پرۆس��ەکە]بەکۆمەاڵیەتی ب��وون[ کۆم��ەک 
دەکات بە پێکهێنانی هەستی »خود«ی منداڵ 
لەکات��ی دەرکەوتنی ئەو هەس��تەدا. ئەوە لە 
ڕێگای ئەم پرۆس��ەوەیە کە منداڵ فێردەبێت 
- هاوش��ان لەگەڵ ڕێس��اکانی گرووپەکە بە 
شێوەی ش��یاو فێر بێت و هەڵسوکەوتیشیان 

 ]13[.)Guardado, 2018 p. 34( »پێ بکات

بژاردەی  جەوهەرخوازانە  ــەوەی  لێکدان
نەتەوەی زاڵ لەبارەی زمان و نەتەوەوە

ئا( ڕوانینی جەوهەرخوازانە بۆ زمان و کولتور
گوتاری جەوهەرخوازانە لە ئێران هەر تایبەت 
بە ئایی��ن و خوێندن��ەوە تاکڕەهەندییەکان 
Funda- )ەە ئایی��ن نییە، کە بنئاژۆخ��وازی 
mentalism(ی ئیس��المیی لێ کەوتووەتەوە. 
بەڵک��و ئەم ڕوانگەیە ب��ۆ زمان و کولتووریش 
زۆرینەی پێکهاتەکانی دەسەاڵت، ئۆپۆزسیۆن 
و ب��ژاردەی نەتەوەی بااڵدەس��ت و تەنانەت 
پێکەوە  زمانناس��انیش  بەرچاوی  بەش��ێکی 
essential- )���ۆ دەکاتەوە. جەوهەرخ��وازی 
ism( پێ��ی وایە کە »س��یما و 
ش��ت  جیاوازی  تایبەتمەندیی 
بابەت��ەکان جەوهەری/زاتین  و 
فەلسەفییەیە  باوەڕە  ئەو  بۆیان؛ 
کە هەر بوونێک یان قەوارەیەکی 
جۆرێکی تایبەت دەبێت خاوەنی 
تایبەتمەندیی سەربەخۆ و دابڕاو 
لە بەستێن و دەوروبەری خۆی 
دیکە،  بەواتایەک��ی  بێ��ت«.]1٤[ 
تایبەتمەندییەکانی زەروورین بۆ 

شوناس و ئەرک نواندنەکەی. 
ڕوونکردنەوەیەک��ی  ل��ە 
زیات��ر پێوەندی��دار ب��ە ئ��ەم 
بڵێی��ن،  دەکرێ��ت  بابەت��ەوە 
»جەوهەرخوازی بە واتای دانەپاڵی سیفەتێکی 
بنەمای��ی، و بەتەواوی زەروورییە بۆ کەس، و 
ئەتنیکی،  گرووپێکی  کۆمەاڵیەت��ی،  پۆلێکی 
کۆمەڵەیەکی ئایینی یان نەتەوەیەک. هەروەها 
جەوهەرخوازی ئاماژەیە بۆ هەر شی کردنەوە 
و لێکدانەوەیەک کە تارمایی دەخاتە سەر ئەو 
الیەنانەی پێوەندییان بە کولتور یان شوناسی 
دەستە و تاقمانەوە هەیە و لەبەرانبەردا بایەخ 
دەدات ب��ە بابەتەکە لە خۆیدا وەک بوونێکی 
س��ەربەخۆ، دابڕاو، لە نێو خۆی��دا تۆکمە، و 
دەس��تئاژۆ نەک��راوی هێزەکان��ی دەرەوەی 
خۆی. ب��ە ئ��ەم ش��ێوەیە، جەوهەرخوازی 

»توێژینەوە 
ڕەخنەیییەکان 
دەریانخستووە 
کە دامەزراوە 

پەروەردەیییەکان، 
دەتوانن بە پیادەکردنی 

سیاسەتی زمانیی 
هێژمۆنیک، 

کارئاسانی بکەن بۆ 
پەراوێز خستنی 

زمانی کەمینەکان و 
بەکارهێنەکانیان
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بەخورتی دەبێتە فۆرمێک لە جەستەس��ازی 
 ،)reification( نابەرجەس��تە  ب��ۆ ش��تێکی 
نواندنەوەیەک کە جیاوازیی��ە دەروونییەکان 
ک��پ دەکات« )Gesser, 2015, p. 5(.]15[ ئەم 
تێڕوانینە دەکەوێت��ە بەرانبەر ئەو ڕوانگەیەی 
کە نەتەوە بە بەرهەمی »ک��ردەی گێڕانەوە« 
و »هەس��تێکی بەس��تراوەیی چەندالیەنە« لە 
پرۆسەی پەرەسەندنی مێژوویی-کۆمەاڵیەتیدا 
و ب��ە دروس��تکراو)constructive( دەبینێت.  
نەت��ەوەی فەرمان��ڕەوا ل��ە ئێ��ران ل��ە ئەم 
ڕوانگەی��ەوە دەڕوانێتە زمانی فارس��یش. لە 
ئ��ەم ڕوانگەیەدا ناوەرۆکی زمانی فارس��ی و 
شوناسی ئێرانی و پێوەندییە نیشانەیییەکانیان 
چەس��پاو، زاتی، سروش��تی و بێ کێش��ەن. 
زمانی فارس��ی دیاردەیەک��ی تاقانەی پێش 
مۆدێڕن��ە و ب��ە پێچەوان��ەی زۆر زمان��ی 
جیه��ان لە زاتی کولتووری ئێرانیدا س��ەری 
هەڵداوە و لە دەرەوەی بەس��تێنی سیاس��ی 

-کۆمەاڵیەتییەکانیدایە. 
بۆ نموون��ە، بڕوانە ئ��ەم پارچە دەقە کە 
ل��ە توێی کۆمەڵ��ە وتارێکدا بەن��اوی »زمان 
و شوناس��ی ئەتنیک��ی«، لە س��اڵی )2٠11(
دا ب��ە زمان��ی ئینگلی��زی ب��اڵو بووەتەوە و 

لەباڵوکراوەکانی ئاکسفۆرد پرێسە. 

»ئێران کە هاتە دونیای مۆدێڕنەوە تووشی  
زۆر بەرهەڵس��تی بوو. ب��ەاڵم نەک ئەو 
دوو بەرهەڵس��تییە بنەڕەتییەی زۆربەی 
دەوڵەتەکان��ی دیکە لەگەڵ��ی بەرەوڕوو 
نەبووە لەسەر  بوون؛ هیچ مش��تومڕێک 
ئ��ەوەی چ زمانێک دەب��ێ ببێتە زمانی 
نەتەوەیی، یان چی شوناس��ی نەتەوەیی 
پێکبێنێت. ]زمانی[ فارس��ی لە دەوری 
خۆی وەک زمانی دەوڵ��ەت، پەروەردە، 
ئەدەب و میدیا ب��ێ ڕووبەڕووبوونەوەی 
لەگەڵ هیچ بەرهەڵس��تییەک، ڕاس��ت 
وەک ئینگلیزی لە ئینگلستان و ئەمریکا 
بەردەوام بوو. . ئێران لە س��ەدەی 19دا 

یەکێک ل��ەو دەگمەن نەتەانە بوو کە بە 
میراتێکی درێژخایەنی وشیاریی مێژوویی 
و ئاگایی کولتووریی شوناسەکەیەوە هاتە 
سەردەمی نەتەوەسازی و ناسیۆنالیزمەوە. 
زۆر پێ��ش داهێنانی ج��ۆری مۆدێڕنی 
س��ەدەی  ئەورووپ��ای  ناس��یۆنالیزمی 
هەژەدەیەم، شوناسێکی ئەتنۆ- نەتەوەیی 
پێش��مۆدێڕن لە ئێران هەبوو، شوناسێک 
کە ب��ە ه��ۆی ئەزموونێکی هاوبەش��ی 
مێژووی��ی و هاوبەش��یی کولت��ووری و 
Borjian, & Bur-)  ەەدەبیات پێکهاتبوو 

 ]16[.)jian, 2011, pp. 256- 257

ئەمە گێڕانەوەیەکی دروس��تکراوی نەتەوەی 
دەسەاڵتدارە کە پێچەوانەی واقعی مێژوویی، 
سیاسی و پەروەردەییی ئێرانە لەبەر چەندین 
هۆ. لێرەدا ه��ەوڵ دەدرێت ب��ە گێڕانەوەی 
ش��ایەتحاڵەکانی خوێندن لە ئێ��ران، بەڵگە 
ئەدەبیی��ەکان و س��ەرچاوە زانس��تییەکان، 
ڕاس��تییەکان لەب��ارەی زم��ان، شوناس��ی 
نەتەوەیی و پێکهاتن��ی دەوڵەتی مۆدێڕن لە 

ئێراندا بخرێتە ڕوو. 
س��ەرەتا پێویس��تە ڕوون بکرێت��ەوە کە 
پابەندی بە قس��ە کردن بە زمانی هاوبەش، 
تایبەت��ە بە دەوڵەت – نەت��ەوەی مۆدێڕن و 
دیاردەیەکی تا ڕادەیەک نوێی ئەم دواییانەیە 
کە لە چەند س��ەدەیەک لەوە پێش��ەوە ]لە 
ئەورووپا[گەش��ەی ک��ردووە. بەر ل��ەوە، کە 
لەوانەیە بەگش��تی بە سەردەمی ئیمپراتۆری 
ن��او ببرێت، یەکێتیی زمانی پێویس��تییەکی 
س��ەرەکی نەبوو. لەحاڵێکدا ک��ە بەکارهێنانە 
زمانیی��ەکان ب��ە خورتی جۆراوج��ۆر بوون، 
ئیمپراتۆرییەکان  ل��ە حکوومەت��ە  هێندێک 
بە ئاش��کرا لەگەڵ سروش��تی ف��رە زمانیی 
بوون،  ئیمپراتۆرییەکەیاندا گونجا  دانیشتوانی 
 Grillo, 1998,( وەک ئێران و میس��ری کۆن
p. 37(.]17[ پاش��ان، تا بەر لە دروست کردنی 
دەوڵەتی نوێی ئێرانی لە سەرەتاکانی سەدەی 
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بیس��تەمدا، زمان��ەکان لە پێ��ک کەوتنێکی 
سروش��تی و جوگرافیدا بوون. تەنیا توێژێکی 
دەس��تە بژێر خوێندەواریی هەبوو؛ زۆرینەی 
ڕەهای خەڵک هەر زمانی فارسییان نەدەزانی. 
بۆی��ە زمانی فارس��ی هیچ��کات نەیتوانیوە 
بەش��ێک بێ��ت ل��ە شوناس��ی نەتەوەییی 
هاوبەش��ی کورد و فارس. بە هۆی دراوسێتی 
وپێک کەوتنە زمانییەکانەوە بەشێکی کورد، 
تورکیی ئازەرییان زانیوە، زانینی ئەو زمانەش 
هیچکات نەبووەتە هۆی ئەوەی شوناس��ێکی 
هاوبەش��ی ئەتنیی تورکی -کوردی دروست 
ب��کات. جگەلەوەش، »ئیمپراتۆر پێویس��تیی 
ب��ە جەماوەرێکی یەکپارچە لەباری زمانییەوە 
نەب��وو، چونک��ە فرمانەکان��ی ل��ە ڕێ��گای 
گرووپێک��ی بچوکی ڕاس��پێردراوی ئیداریی 
دووزمانەوە بۆ گوێڕایەڵیی خەڵک ڕاس��تەوخۆ 
 .Ucarlar, 2009, P( بگەیەنرێ��ت«   دەک��را 
64(.]18[ هەروەها، لە نێو کورد و لەئەدەبیاتی 
کوردیدا ئێران زیاتر وەک ئەتنیک بە »عەجەم« 
هاتووە و شوناس��ێکی نەتەوییی هاوبەش لە 

نێوان کورد و عەجەمدا نەبووە. 
ئەو  لەبەرانبەر  ئەوان��ەش،  وێڕای هەموو 
بانگەش��ەیەی بژاردەی ئەکادیمیی نەتەوەی 
زاڵ��دا، جێی خۆیەتی بزانین ش��ایەتحاڵێکی 
ک��ورد ل��ە قوتابخانەی ڕەس��میی دەوڵەتی، 
فێرکردووە، ڕۆژنامەنووسێکی  فارسی  چۆنیان 
کوردی سەردەمی پێکهاتنی دەوڵەتی مۆدێڕنی 
ئێران��ی بارودۆخی سیاس��ی، کۆمەاڵیەتی و 
ژیانی ئینس��انی کورد چۆن وەسف دەکات و 
شاعیری کورد دەوڵەت و نەتەوەی کوردی ال 

مەبەست بووە یان ئێرانی. 
باوکێک��ی  ل��ە  گێڕان��ەوە  س��ەرەتا، 

کرماشانییەوە:

هەت��اوی 1333ی  س��اڵی   »نزیک��ەی 
یەکەم��ی  پۆل��ی  زاین��ی  ]195٤[ی 
س��ەرەتایی بووم. ئ��ەو کات بە فەرمانی 
وەزارەت��ی ناوخۆ بۆ ئی��دارەکان، بە پێی 

یاس��ا کەس بۆی نەب��وو لە ئی��دارە و 
خوێندنگەکاندا جگە لەزمانی ڕەس��می، 
واتە زمانی فارسی بە زمانی زگماکی قسە 
بکات. خوێندن لە قوتابخانەکانیش وەک 
ئەم س��ەردەمە بە زمانی فارسی بوو؛ بەم 
جیاوازیی��ە کە ئەو کاتە تەلەڤزیۆن نەبوو 
و کولتووری زاڵ کاریگەرییەکی کەمتری 
هەبوو، هەر بۆیە من وەک مناڵێکی کورد 
زمان ئەوکاتەی چومە قوتابخانە فارسیم 
نەدەزانی. مامۆس��تایەکی فارس زمانمان 
هەبوو کە بە سەختگیرییەکی تایبەتەوە 
دەرسی پێ دەگوتین. ڕۆژێک منی بانگ 
کردە پێش تەختە ڕەشەکەی پۆلەکەمان 
و ئاماژەی بە وێنەی »کەڵەشێر«ێک کرد 
کە لەوێ هەڵیواس��یبوو، پرسی: شێرزا، 
بڵی بزانم ئ��ەوە چییە. منی مناڵی کورد 
زمان ب��ە پێی ئەو عادەتەی لەس��ەری 
ڕاهاتووم و هەڵقواڵو لە نەست )ناخودئاگا(
ی خۆمەوە واڵمم دایەوە: »كەڵەش��ێر«؛ 
گوڕاندی: کەڵەش��ێر نا! )خۆرووس(، بڵێ 
)خۆرووس(. منیش بە شڵەژانێکی زۆرەوە 
لە کاتێکدا سەرنجم تێکچووبوو، دیسان 
واڵم��م دایەوە، »کەڵەش��ێر«. بە دارێکی 
کە بەدەس��تییەوە بوو ب��ە توندی دای 
بەسەرمدا کە ئێشەکەی سەراپای بااڵمی 
داگ��رت و دونیا لەبەر چ��اوم دەخوالوە. 
هەر ل��ەو کاتەدا، دیس��ان پرس��ییەوە: 
ئێس��تا بڵێ ئەمە چییە؟ م��ن کە زیاتر 
پەش��ۆکاو و شڵەژابووم، لەبەر تێکچوونی 
سەرنجم دووبارە واڵمم داوە: »کەڵەشێر« 
و دیسانیش لێدانی مامۆستا بەردەوام بوو 
تا ئ��ەو کاتەی من، مناڵێکی 7 س��ااڵن 
بە ئێش و ئازارێک��ی زۆرەوە بەرەو ماڵ 
چوومەوە. لە پاش ئەوە الی خۆم بڕیارم 
دا کە ئەگ��ەر مناڵم ببێ��ت لەگەڵی بە 
فارسی قس��ەدەکەم تا وەک من تووشی 
ڕووداوی وا نەبن »)هیوا پاشایی، فراتاب، 

25دی 1397(.]19[ 
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لە ئەو گێڕانەوەیەی س��ەرەوەدا دامەزراوەی 
پ��ەروەردە و فێرک��ردن و تاکی فێرکار وەک 
مامۆستا بە چڕی و بە تۆپزی زمانی زگماکی 
لەهەن��اوی قوتابیی ک��ورددا دەکوژێت. ئەم 
دەنگ��ە کپ کراوە لە ڕەوت��ی جیهانیبوون و 
تەکنۆلۆژی��ای گەیاندن��دا، وەک دەنگێک��ی 
پەراوێزخراو، پاش دەیان ساڵ پالنی زمانکوژیی 
کۆلۆنیالیستانە دەرکەوتووەتەوە. چونکە وەک 
ئەمیر حەسەن پوور، زمانناسی ناسراوی کورد 
زمانناس��ە]بیانی[انەی  ئەو  »زۆربەی  دەڵێت: 
لە زمانیان کۆڵیوەتەوە، سەبارەت بەکوشتنی 
]واتە،  لێکۆڵینەوەکەیان  »بابەت«ی  بەقەستی 
زمانی کوردی[ بە دەس��ت تورکیا، ئێران، و 
س��وریا بێدەنگ بوون. سیاسەتی زمانکوژی، 
لە دەس��توور و قانوونەکانی ئ��ەو دەوڵەتانەدا 
ڕێ��زی لێ گی��راوە، نەک هەر حاش��ایان لە 
مافی زمانیی ک��ورد کردووە، بەڵکو بە ڕژدی 
ئازادیی ئەکادیمیی زمانناسەکانیان لە دەرەوە 
و نێوەوەی ئەو واڵتەنەدا کە زمانەکە قس��ەی 

پێ دەکرێت زەوت کردووە«.]2٠[ 
نەتەوەیی��ە  ب��ەو شوناس��ە  س��ەبارەت 
ئێرانییە لەوانەیە ئەم دێڕە ش��ێعرەی »ش��ێخ 
نموونەیەکی  تاڵەبان��ی«)1835-191٠(  ڕەزا 
ب��ە بەکارهێنانی  گونجاو بێ��ت، بەتایبەتی، 
ئاوەڵناوەکانی »مەحکووم« و »س��وخرەکێش« 
لە دەس��تەواژەکانی »مەحکوومی عەجەم« و 

»سوخرەکێشی ئالی عوسمان«دا:

ل��ە بیرم دێ »س��ولەیمانی« ک��ە دارولموڵک��ی »بابان« بوو
نە »مەحکوومی عەجەم« نە »سوخرە کێشی ئالی عوسمان« بوو
)دیوان، ل. 95(. 

ش��ێخ ڕەزا لێ��رەدا جگ��ە ل��ەوەی باس لە 
مێژووی س��ەربەخۆییی بەشێکیی کوردستان 
دەکات، ه��اوکات لەو دوو دەس��تەواژەیەدا 
هەستی کوردیش بەرانبەر هەردوو دەسەاڵتی 
داگیرک��ەری نەی��اری مێژووی��ی کوردیش 
دەردەبڕێت ودەیانناسێنێت. ئەمە دەریدەخات 

کە بە ڕاس��تی، بژاردەی نەتەوەی بااڵدەستی 
ئێرانی ه��ەر بۆ یەکت��ری دەگێڕنەوە و هەر 

گوێ لەخۆیان دەگرن. 
 لەوانەی��ە ئەم گوتەیەی سەرنووس��ەری 
س��ەردەمی  ک��ورد«ی  »ڕۆژی  ڕۆژنام��ەی 
س��مکۆ)1887 -193٠( بە باشی دەریبخات 
کە ئێرانی ئەمڕۆ بە بێ بەرهەڵستیی نەتەوەی 
ک��ورد پێکنەهاتووە کە دەڵێ��ت: »هەرکەس 
بەڕاس��تی و ئینساف تەماش��ای کوردان بکا 
دەبین��ێ: کە جان و ویج��دان، رووح و ماڵ، 
عیززەت و نامووس��ی وان هێرش��ی سەختی 
ئێرانیان لەسەرە. زوڵمی بێ حیسابی زاهیری 
و باتنی )لە قەبیلی جەریمە و کوشتن، زەجر و 
حەبس، نەهێشتنی وەسایلی تەرەقی، بێبەش 
کردن لە نیش��انان مەدەنیی��ەت، بۆ دانەنان 
مەناف��ع خەیرییە، ڕێ نەدان لە چاک کردن 
اموور ژیان خۆیان و شەریک نەکردن لە هیچ 
کار و ش��وغڵێکدا و دەنێو خس��تن نیفاق. و. 
و. . . ( لەالی��ەن ئێران بۆ س��ەر کوردان لە 
ئومووری عاددی بەڵکو حاڵەتێک تەبیعی بوو. 
لەگەڵ ئەو هەموو زوڵمەی خۆیان کە تەبعی 
بەشەر قەبووڵی ناکا، کوردان هەمیشە تووشی 
مەس��ائیبی خاریجیش بوون، لەب��ەر ئەوانە 
عەوامل غی��رەت دەکورداندا وە جۆش هات، 
پەنایان برد بۆ س��پەر قیام، خۆیان ئاویش��تە 
س��ەنگەر ئیق��دام و نوان��دن مەوجودی��ەت 
بەدەن��گ بڵند ئەو کەلیم��ەی حەقە دەڵێن: 
لێمان گەڕێن دەس��ت لە حقومان مەدەن!!! 
لەوە زیات��ر مەمانکەنە جێگەی تااڵن و بڕۆ!!! 
تەواو ئارەزووی کوردان عیبارەتە لەو جوملە: 
حیفز کردن خۆی��ان پەیداکردن ئاتییەیەکی 
ڕوون��اک)م- د( تورجان��ی )28ی مانگ��ی 
ذی لقعدە 13٤٠، ژمارە 3، ساڵی ئەوەڵ،. ل. 

 .»)٤
 بۆیە، کورد هەر لە بنیادەوە سیس��تەمی 
لەتەواوییەتی  ئێران��ی  نەت��ەوەی  دەوڵ��ەت 
خۆیدا قەب��ووڵ نەبووە و بەردەوام لەگەڵی لە 
بەرهەڵستیدا بووە. کەواتە، هیچ ڕێککەوتنێک 
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لەسەرئەوە کە زمان و شوناسی نەتەوەیی چی 
بێت لە ئارادا نەبووە. لەگەڵ ئەوەشدا هەرسێ 
ش��اعیری گ��ەورەی کورد، خان��ی )165٠- 
17٠6 بە کرمانجی(، خانای قوبادی )17٠٠ 
– 1878 بە گۆرانی( و نالی)18٠٠-  1856 
بە س��ۆرانی( لە ش��ێعرەکانیاندا بەرانبەرکێی 
ئەتنۆ-زمانی��ی خۆیانیان لەگ��ەڵ ئەدەبیات 
و زمان��ی نەتەوەی فەرمان��ڕەوا دەربڕێوە. کە 
دەگات ب��ە حاج��ی ق��ادر)1816- 1897( 
ڕاس��تەوخۆ باسی پێکهاتنی دەوڵەتی کوردی 

دەکات و دەڵێت:

بە شیر و خامە دەوڵەت پایەدارە
ئەمن خامەم هەیە شیر نادیارە 
)دیوان، ل. 25٤(

سەرڕای هەموو ئەمانەش، ئەگەر ئەو قسەیەی 
سەرەوەی بەڕێزان »ئەشرەف« و »بورجیانەکان« 
بە ڕاست وەرگرین، بەپێی شێعرەکانی خانی، 
شێخ ڕەزا و حاجی قادر، ناسیۆنالیزمی کورد 
دەکەوێتە پێش فارس��یش. بۆنموونە، »ئەمیر 
حەسەنپوور )1992( لە پێشەکیی کتێبەکەی 
بەناوی »ناس��یۆنالیزم و زمان لە کوردستاندا 
1918 -1985« پێی وایە کە »ناسیۆنالیزمی 
کورد بە ئەگ��ەری زۆر کۆنترین ئایدۆلۆژیای 
 p.( »ناسیۆنالیس��تی لە جیهانی ئیسالمدایە

 ]21[.)XXlV
بە پێی لێکدانەوەی بژاردەی ئەکادیمیی 
نەتەوەی فەرمانڕەوا بۆ زمان، نەتەوە و دەوڵەت 
لە ئێران، »سروشتی بوونی پێکهاتەی ئەتنیک 
ل��ە ئێراندا ب��ەم واتایەیە کە ئەتنیس��یتەی 
ئەتنیکەکان��ی ئێران��ی کۆن- ک��ە ئەژدادی 
ئێران بوون-  بانی  دانیش��توانی س��ەرەتایی 
بەشێوەیەکی سروش��تی ئاڵوگۆڕیان بەسەردا 
هاتووە و ئ��ەم هاوچەش��نییە ئەتنیکییە)ی 
ئێس��تای بە ن��اوی »ملت ای��ران واحد«( لە 
ئەنجامی دەس��توەردانی سیاس��ییەوە بەدی 

نەهاتووە)ئاساتوورییان، 1396(.]22[

هەروەها، ل��ە ڕەوتێکی پەرەس��ەندووی 
مێژووییدا فارس��یی کۆن، فارسیی ناونجی و 
فارسیی نوێ بەدیهاتووە و لەپاڵ نەژاد، ئایین 
و مێژوودا شوناس��ی بنەڕەتیی مرۆڤی ئێرانی، 
بە هەموو نەتەوە جیاوازەکانییەوە، پێکدێنێت. 
لە گوتاری جەوهەرخوازانەی ناس��یۆنالیزمی 
ئێرانیدا فارس��ی »تاقانە«یە و ئەم پەرەسەندنە 
مێژووییی��ە ب��ۆ زمانی میدی و ئاڤێس��تایی 
و زمانەکان��ی دیک��ە و ئ��ەو زمانانەی وەک 
کوردی ئێستا کە لە ئاڵوگۆڕی زمانیدا فۆرمی 
ئێس��تایان وەرگرتووە، نابینرێت، بەاڵم زمانی 
فارس��ی بە ئاسایی و سروشتی بەسەر هەموو 

نەتەوەکاندا دەگشتێنێت. 

ب( بنیادنانی گێڕانەوەی باوکساالرانە لەسەر 
ڕوانینی جەوهەرخوازانە

الیەنێک��ی تایبەت��ی گ����������ێڕان��ەوەی 
جەوهەرخوازان��ەی نەت��ەوەی فەرمانڕەوا لە 
زم��ان، ئەتنیک و شوناس��ی نەتەوەی کورد، 
باوکساالرانە بوونێتی. بە حاشاکردن لە پشتی 
ئەتنیس��تیی کورد وەک واقعێکی مێژوویی، 
دەیهەوێت بیگێڕێتەوە سەر ڕەچەڵەکی ئێرانی 
بوون، لەڕاستیدا فارس بوون. چونکە ئێران تا 
1935 هەر بە »پارس« )Persia( ناسراوە.]23[
بۆیە پێی وایە کورد نەک هەر نەتەوە بەڵکوو 
ئەتنیکی��ش نییە، و ئەمە لە تەنیش��ت ناوی 
»ئێ��ران« وەک زاراوەیەکی نوێ بۆ دەوڵەت- 
نەتەوەی مۆدێڕندا بەکار دێنێت کە نەتەوەی 
فارس و زمانی فارسی نوێنەرایەتیی دەکات، 
بەاڵم نەک بەو ناوەوە. واتە، ڕووە تاریکترەکەی 
کە چەوساندنەوە و تواندنەوەیە دەشارێتەوە و 
بەناوی شارس��تانیەت، پێشکەوتن، ئەدەبیاتی 
دەوڵەمەند، ژیری و پاکترین ئایینی جیهانەوە 
س��ەروەریی سیاس��یی خۆی دەس��ەپێنێت. 
پاساوەکەش��ی ئەوەیە کە هەر لە سەرەتاوە وا 
بووە و ئەمەی لە پشتەوە بۆ ماوەتەوە، شتێکە 
لە جەوهەری ئێران��ی بوونەکەیدایە! ئەمەش 
سیمایەکی دیاری بژاردە کۆلۆنیالییەکانە کە 
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هەروەک »میگنۆلۆ«، نیشانە ناسی ئارژانتینی، 
دەڵێ��ت: »ش��یکاریی بنی��اد، گەیان��دن، و 
پاراس��تنی ڕەگەزپەرستی و باوکساالرییە کە 
هەلومەرجەکانی ڕۆنان و کۆنترۆڵی پێکهاتەی 
زانستی لەسەربنەمای وشەی خوا یان عەقڵ 

]2٤[.)p. xv  ,1992(»و ڕاستی دروست کرد
ل��ە تێڕوانینی باوکس��االرانەی نەتەوەی 
فەرمانڕاوا لە ئێراندا خۆی سەرچاوەی هەموو 
ش��تێکە؛ لە قوواڵییی مێژووەوە هاتووە. تاکە 
س��ەرچاوەی باوەڕ پێ ک��راو و لێکدەرەوەی 
ڕەوای لێکدانەوە ئایینی و ئوس��توورەییەکانە 
و س��ەرچاوەی ژیریی��ە. ئەمەی��ە ڕەوایەتیی 

پێ دەدات خ��ۆی بە نەتەوەی 
پش��ت و باوک، وەک نموونەی 
ئەوانی  و  بزانێت  شارستانییەت 
تری، بەتایبەتی نەتەوە ژێردەست 
کراوەکان��ی ب��ە دواکەوتوو، بێ 
مێژوو و بنچین��ە و بەربەر یان 
خێڵی کێوی دابنێت و هەربۆیە 
سەرپەرش��تییان  دەبێت  خۆی 
بکات. ئ��ەم ش��ێوە ڕوانینە لە 
ڕاس��تیدا خ��ۆی کۆپییەک��ی 
کۆلۆنیالیتی��ی ئەوروپییە، بەاڵم 
حاش��ا ل��ە ئەم��ەش دەکات و 
گێڕانەوەیەکی  بە  گێڕانەوەکەی 
بۆ  ناودەب��ات.  مۆدێ��ڕن  پێش 

نموونە، بە بۆچوونی سەید جەوادی تەباتەبایی 
»مێژووی جیهان بە ئێران دەست پێ دەکات... 
ئێرانشار یان ئێرانی کولتووری لە بوخاراوە تا 
شامات و میسر دەگرێتەوە. ئێران ڕاستییەکی 
مێژوویییە. . . دەوڵەت و میللەتی ئێران کۆنە. 
ئێ��ران توانیوێتی بەرلەوەی چەمکی دەوڵەت 
پێک بێت، دروس��تی بکات. ئەوەی مەشروتە 
و ڕەزاخ��ان دروس��تیان کرد ئ��ەو دەوڵەتە 
کۆنەیان نوێ کردەوە و ڕێکخستنێکی نوێیان 
پ��ێ دا، ئەمان دەوڵەتیان دروس��ت نەکرد. . 
. حاف��ز دەرب��ڕی ئوس��توورەی نەتەوەییی 
ئێمەیە. غەیبی ئەو دەربڕی ش��تێکە کە دیار 

نیی��ە، چونکە ئێمە نەت��ەوەی غەیبین. واتە، 
»نەتەوە)ملت( بەواتای )nation( نەبووە. ئێمە 
هەمیشە نەتەوە بووین. حافز زمانی میللەتێک 
بووە کە پێویستی نەبووە »میللەت« پێکبێنێت 

)طباطبایی، 1396(«.]25[
جێگ��ەی پرس��یارە ک��ە ئ��ەم ڕوانینە 
جەوهەرخوازانەی��ە بۆ نەت��ەوەی ئێرانی کە 
ئەدەبیاتی نەتەوەکانی دیکە و بەرهەمەکانیان 
بەزمانی غەیری فارسی لە میراتی کولتووریی 
خۆی دەرهاویش��تووە،  لەحاڵێکدا هاوش��ان 
لەگەڵ س��ەرکوت و زەبروزەن��گ بەرگرییان 
ک��ردووە و ب��ەردەوام بوون، ه��ەن و پێش 
دەک��ەون، دەبێ��ت جگ��ە لە 
چ  بێدەنگ��ی  و  حاش��اکردن 
هەبێ��ت؟  لێکدانەوەیەک��ی 
ئەمان��ەی ئ��ەم ئەدەبیاتەی��ان 
بەره��ەم هێن��اوە وەک فەقێ 
تەیران)دم��دم(، خانی)م��ەم و 
زی��ن( و حاجی قادر)ش��ێعری 
نەتەوەی��ی( و مەالمەحم��ودی 
ڕێزمانی  )یەک��ەم  بایەزی��دی 
ب��ە  کورمانیج��ی  کوردی��ی 
زمان��ی ک��وردی ل��ە 1857( 
دەبێت ل��ە کوێی ئ��ەم ئێرانە 
فەرهەنگییەدا ب��ن؟ چلۆنە ئەو 
ئێرانە فەرهەنگییە لە یادەوەریی 
ئەو نەتەوە و دەوڵەتان��ەدا نەماوە، کە ناوبراو 
س��نوورەکەی تا ش��امات ومیس��ر بردووە و 
نەک خۆیان بە بەشێک لێی نازانن، بەڵکو بە 
نەیاریش��ی دەزانن. تاکە زمان- تاکە نەتەوە، 
ئیداری و کارگێڕی، هەاڵواردن   سانترالیزمی 
و دروس��ت کردنی کۆیلە لە بری هاوواڵتی، 
مۆدێڕنی  -نەت��ەوەی  دەوڵ��ەت  بەرهەم��ی 
ئێرانییە و بەش��ێکە لە مۆدێڕنیتە بەگش��تی. 
ل��ە ڕوانگ��ەی میگنۆل��ۆوە، مۆدێڕنیتە خۆی 
ئێگۆیەکی گۆڕاوی کۆلۆنیالیتییە. کۆلۆنیالیتی 
پێکهێنەری مۆدێڕنیتەیە. هیچ مۆدێڕنیتەیەک 
ب��ە ب��ێ کۆلۆنیالیتی نیی��ە. لە ڕاس��تیدا، 

 بۆیە 
کورد هەر لە 

بنیادەوە سیستەمی 
دەوڵەت نەتەوەی 

ئێرانی
 لەتەواوییەتی 

خۆیدا 
قەبووڵ 
نەبووە و 
بەردەوام 
لەگەڵی لە 

بەرهەڵستیدا بووە
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کۆلۆنیالیتیش لە بنجدا لە ئەوروپاوە هاتووە، 
»گێڕانەوەیەک��ی ئال��ۆزە کە شارس��تانیەتی 
دەس��تکەوتەکانی  نرخاندنی  ب��ە  ڕۆژائاوایی 
و ه��اوکات ش��اردنەوەی ڕووە تاریکترەکەی 
.)Mignolo, 2011,pp. 2-3( ڕۆدەنێ��ت« 
]26[ هەرچەن��د بژاردە و دەوڵەت��ی نەتەوەی 

زاڵ دەیانهەوێ��ت ل��ە گێڕانەوەکانیاندا ڕووی 
ڕاس��تەقینەی کۆلۆنیاڵیتیی ئێرانی بشارنەوە، 
واقعی کۆمەاڵیەتی و سیاس��یی کوردس��تان 
ش��تێکی دیک��ە پێش��ان دەدات؛ نەتەوەی 
کورد بە گیان و جەس��تە ڕۆژانە هەس��ت بە 

توندوتیژیی گوتاری و کردارییان دەکات. 

پ( جیاکردن��ەوەی زمان��ی ک��وردی ل��ە 
ئاخێوەرەکانی: س��ەیرکردنی فرەزمانی وەک 

هەڕەشەیەک بۆ یەکپارچەییی نیشتمانی
لە گوتاری جەوهەرخوازانەی ئێرانیدا، دوانەی 
زمان و ئەتنیک لێک جیادەکرێنەوە، بە پێی 
کۆماری  پێوەندیدارەکانی  دەزگا  نامەیەک��ی 
ئیسالمی سەبارەت بە چاپی کتێبێکی تایبەت 
ب��ە مندااڵن ک��ە ل��ە 1398/5/26 لە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان��دا باڵو کراوەتەوە، کتێبێکی 
چیرۆکی مندااڵن بە زمانی کوردی ئامادەکراوە 
و چاپخانەی باش��وور لە پارێ��زگای ئیالمی 
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان داوای مۆڵەتی چاپی 
ل��ە دەوڵەت کردووە، ڕاگیراوە و لە نامەیەکی 
ئیدارەی ئیرشادی ئیسالمی بۆ باڵو کەرەوەکە 
هاتووە، »جلوبەرگی مێروولەکە نابێت کوردی 
بێت«. ئەمە لەڕاستیدا، دەریدەخات کە کورد 
وەک شوناس��ی ئەتنیکی دەس��ڕێتەوە. ئەوە 
لەبەرچ��او ناگرێت کە«زمانەکان دەس��ەاڵت 
یان مافی��ان نیی��ە، ئاخێوەرەکانیان هەیانە« 
ئاخێوەران��ی   .)Britt- Griffler, 2005(
زمان��ەکان هەوڵ دەدەن بۆ مس��ۆگەرکردنی 
مافی زمانی و مافەکان��ی تری کە پێوەندیی 
بە کۆمەڵەی��ان نەتەوەکەیانەوە هەیە، خەبات 
بکەن و خۆ بەدەسەاڵت بکەن. ئەمە مافێکی 
تەواو ڕەوایە کە ل��ە بوونی کۆمەاڵیەتییانەی 

تاک و گرووپەکاندا ئاس��ایی و پێویستە. بۆیە 
جیاکردنەوەی زمان و ئەتنیکی ئاخێوەرانەکەی 
بەتەواوی ئایدۆلۆژییانە و سیاسیییە، هەرچەند 
ئ��ەوان لێکدان��ەوە سیاس��ییەکانیان و پالنە 
داگیرکارییەکانی��ان لە ژێرن��اوی کولتوور و 

ئێرانی کولتووریدا دەشارنەوە. 

ت( ڕەدکردنەوەی کۆمەڵەی زمانی، کەمینە 
و زۆرینەی زمانی

دەسەاڵتداران یان  بژاردەی نەتەوەی زاڵ لە 
سەر لۆژیکی هێز بە شێوەیەک لە خۆبەزلزانیدا 
نوقم ب��وون، هێندێک جار ش��تی وا دەڵێن 
زیاتر لە جۆک دەچێت تا ئەوەی بۆچوونێکی 
زانستی یان جدیی ڕۆشنبیرانە بێت. یەکێک 
لەالیەنگرانی تیۆریی جەوهەرخوازانەی »ئێرانی 
پەرەس��ەندووی مێژووی��ی و سروش��تییانە« 
»گارنیک ئاس��اتوریان«�ە ک��ە زمانی کوردی 
تیۆرییەکەی  پێکان��ی  نیش��انەی  کردووەتە 
و میدیا فارس��ییەکانیش زۆر بەرجەس��تەی 
دەکەن، لە گفتگۆیەکی لەگەڵ تەلەفزیۆنێکی 

فارسیی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیدا دەڵێت:

»هەموو پێکهاتەکانی ئێران یەک ئەتنیک 
)قەوم( پێکدێنن و زمان نیشانەیەک نییە 
لە ئەتنیس��یتە. هەر بۆیە زاراوەگەلێکی 
وەک »کەمینە«، »زۆرینە« بۆ ئێران مانای 
نییە. ئەو خەڵکەی لە ئێران پێیان دەڵێن 
تورک، لە ئێران جگە لە تورکەمەنەکان، 
تورک نین. ئەمە پانتورکیس��مە، ]ئەمانە 
دروست دەکات[ پانتورکیسم دیاردەیەکی 
سیاسییە، بەاڵم پان ئێرانیزم دیاردەیەکی 
کولتووریی��ە. ئێوە لە ناو خێزانی خۆتاندا 
کەمین��ەن، ب��ەاڵم ئەگەر هاتن��ە تاران 
دەبنە زۆرینە. زمانی ئێوە وەک ]کوردی، 
بەلوچی و[ لووڕی زمانی النکەی ئێوەیە، 
زمانی دایکیتان زمانی فارسییە. گوتاری 
 زمان��ی دای��ک بۆ ئێران هەر پێویس��ت 

نییە«.]27[ 
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جەوهەرخوازی��ی ئێران��ی ل��ە ئەم ب��وارەدا 
و  پارادۆکس��ییانە  لێکدانەوەیەکی  گیرۆدەی 
پێکدژ ب��ووە، چونکە جگە لەوەی زمان وەک 
دیاردەیەکی کۆمەاڵیەت��ی لەگەڵ دەوروبەرە 
کۆمەاڵیەتییەکەی ل��ە کار لێک کردندایە و 
گوتاری زمانی س��تاندارد ی��ان پێوەر خۆی 
دروس��تکراوە و ناکرێت زاتی/سروشتی بێت، 
ئ��ەم تایبەتمەندییە تەنیا بۆ زمانی فارس��ی 
ب��ەڕەوا دەزانێت! واتە ل��ە ڕوانگەی بژاردەی 
نەتەوەی فەرمانڕەواوە، ئەم زمانە بە پێچەوانەی 
زمانە ستاندارد کراوەکانی دیکە، لە بنیاتنانی 

دەوڵەتدا سیاس��ی نییە، بەڵکوو 
زاتی  پرۆس��ەیەکی  لەئەنجامی 
پەرەسەندوودا  سروشتییانەی  و 
»زمانی  هەربۆی��ە  وەرگی��راوە، 
دای��ک«ی ئێرانیی��ەکان زمانی 
فارسییە. لە ئاکامدا، پانئێرانیستی 
خۆیش��ی دیاردەیەکی سیاسی 
نییە، چونکە پێ��ش مۆدێڕنە و 
پانتورکیزم  ب��ەاڵم  کولتوورییە. 
یان کوردیزم سیاسییە، چونکە 
بەه��ۆی  و  نوێی��ە  ش��تێکی 
نوێیەکان  سیاسییە  کاریگەرییە 
دروس��ت بووە و گوتارسازیی بۆ 
بریتییە  ئێرانی  ئەتنیکی  کراوە. 

ل��ە فارس، ک��ورد، بەلووچ، ل��وڕ، گیلەک و 
هیتد کە زمانەکەش��یان هەرلقی نوێی زمانە 
ئێرانییەکانە و ئازەری و عەرەبی خوزستانیش 
ب��ە ئەتنیک ئێرانین، ب��ەاڵم زمانیان گۆڕاوە. 
بەم ش��ێوەیە ئێران پێکدێت لە دوو ئەتنیکی 

ئێرانی و تورکمانی!!  
زاراوەکانی کەمینە و زۆرینە، لە زانس��تی 
زمانناس��یی کۆمەاڵیەت��ی و ئەنترۆپۆلۆژیای 
زمانیدا بە پێی شوێن و بەستێنی جۆراوجۆر 
و جی��اواز ب��ەکار هات��وون و توێژەرانی ئەم 
بوارانە لەس��ەریان کۆک نین. ل��ە ئەورووپا، 
Euro- )ااراوەی کۆمەڵ��ەی زمانیی ئەوروپی 

pean community language(، ئاماژەی��ە بۆ 
نیشتمانییە ڕەس��مییەکانی دەوڵەتانی  زمانە 
 Coulmas( ئەندام��ی کۆمەڵەی ئەورووپ��ی
1991) و زمان��ی کەمینە ڕەس��ەنە خۆجێیی 
ی��ان پەناب��ەرەکان ناگرێت��ەوە، کەچ��ی لە 
ئوس��ترالیا، زمان��ە کۆمەڵەیی��ەکان ئاماژەیە 
ب��ۆ زمانی کەمینە ڕەس��ەنە خۆجێییەکان و 
زمانە پەنابەرەکان )Clyne 1991(. جیاوازیی 
نێ��وان زمانێکی کەمینە و زۆرینە سیاس��ی 
� کۆمەاڵیەتیی��ە. زمانی زۆرینە بە ش��ێوەی 
ئاس��ایی پێگەیەکی ڕەس��می و دانپێدانراوی 
هەیە، لە میدیادا بەکار دێت، و زمانی ئیداری 
و پەروەردەیی��ی دەوڵەتە. لەبەر 
هۆی جی��اواز زمانە کەمینەکان 
زۆرجار لەنێو نەتەوە و واڵتەکاندا 
گرووپە  پەڕاوێ��زەوە.  دەخرێنە 
لەوانەی��ە  ئەتنۆزمانیی��ەکان 
حەش��یمەتی  کەمینەیەک��ی 
زۆریان  جەماوەرێکی  ی��ان  بن 
هەبێت، ب��ەاڵم بەهۆی پێگەی 
کولتووری  کۆمەاڵیەتی،  الوازی 
یان سیاس��ی ک��ە پێوەندییان 
یان  کۆچب��ەری  ه��ۆکاری  بە 
وەک  هەی��ە،  داگیرکاریی��ەوە 
کەمینە س��ەیر بکرێن. کەواتە، 
کەمین��ە یان زۆرین��ە بوون بۆ 
هیچ زمانێک شتێکی میراتی نییە، بەڵکوو بە 
هۆی بەستێنە کۆمەاڵیەتییە شوێنییەکەیەوە 
دی��اری دەکرێ��ت. بە گش��تی، ه��ۆکاری 
-ئابووری  سیاس��ی  و  کۆمەاڵیەتی-مێژوویی 
وەک داگیرک��ردن، لکاندن��ی نیش��تمانی و  
پەناب��ەری، پێگەی زمانێک دی��اری دەکەن 
)Ibid, 2015, p. 14(.]28[ بۆ نموونە زمانەکانی 
ک��وردی، بەلوچ��ی و تورکیی ئ��ازەرەی کە 
هەرکامەی��ان حەش��یمەتی ئاخێوەری چەند 
ملیۆنیی��ان هەی��ە، ل��ە ژم��ارەی ئەندامانی 
ئاخێوەریان��دا کەمین��ە نین، ب��ەاڵم بەهۆی 
سیاسی- کۆمەاڵیەتییەوە  پەراوێزخراون، بە 

الیەنێکی 
تایبەتی 

گێڕانەوەی 
جەوهەرخوازانەی 

نەتەوەی 
فەرمانڕەوا 
لە زمان، 
ئەتنیک و 
شوناسی 

نەتەوەی کورد، 
باوکساالرانە
 بوونێتی
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کەمینە دادەنرێن. بەتایبەتی، زمانی کوردی، 
زمانی کۆمەڵەیەکی کەمینەی کۆلۆنی کراوە. 
Indig- )ممانی کۆمەڵەیەکی ڕەسەنی خۆجێی 
enous(یە کە خاکەک��ەی داگیرکراوە، مافی 
س��ەروەریی سیاس��ی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی 
و کولتووری��ی ئاخێوەرەکان��ی زەوت ک��راوە 
و زمانەکەش زمانی پ��ەروەردەی حکومی و 
ئیداری نییە و بەڕەس��می نەناسێندراوە، بۆیە 
لە ڕووی بێ دەسەاڵتییەوە بە کەمینە کراوە. 
لە ئەم بارودۆخەدا، بۆ ئاخێوەرێکی کۆمەڵەی 
زمان��ی کوردی ئاس��ایییە خۆی ب��ە ئێرانی 
داگیرکاری  گوتاری  بەرهەڵس��تیی  نەزانێت، 
بکات و پێداگری لەس��ەر پاراستنی شوناسی 
خۆی بکاتەوە. چونکە ژیان لە ژێردەستییەکی 
نەخ��وازراودا و ب��ە کەمینە ک��ران بە هۆی 
هێزەوە، هیچ ڕەوایەتییەک بۆ خۆس��ەپاندنی 

دەوڵەتی نەتەوەی داگیرکەر ناهێڵێتەوە. 
ئەدەبیات��ی  س��ەرەکیی  بەش��ێکی 
زمانناس��یی کۆمەاڵیەتی، پێوەندیی بە پاوان 
کردن��ی دەس��ەاڵتەوەهەیە کە نایەکس��انی، 
ه��ەاڵواردن و دەرهاویش��تنی کۆمەاڵیەت��ی 
ل��ێ دەکەوێتەوە. نەتەوەی ژێردەس��ت کراو 
و زمانی ژێردەس��ت کراویش کەمینە بوونی 
ناوێت و ڕەتی دەکەن��ەوە کەمینە بن، بەاڵم 
تەواو پێچەوانەی تێگەیش��تنی  واتایەکی  بە 
بژاردە و دەوڵەت��ی نەتەوەی زاڵ. ئەوان بۆیە 
کەمین��ە و زۆرینە ڕەت دەکەن��ەوە، چونکە 
پێوەندیی بە هێز و دەسەاڵتەوە هەیە. ئەگەر 
دان ب��ە بوونی نەتەوەی کەم دەس��ەاڵت لە 
جوگرافیای سیاس��یی خۆیاندا بنێن، دەبێت 
و  بناس��ن  بەڕەس��میی  لەدەس��ەاڵتەکەدا 
هاوبەش��ی بکەن؛ مافەکانی ڕەچاو بکەن کە 
یەک لەو مافانە مافی زمانییە. ئەوان بۆ ئەوەی 
بەردەوام بن لە خۆس��ەپێنی و داگیرکاری و 
سڕینەوەی شوناس��ی نەتەوە زۆرلێکراوەکان، 
بە ناوی ئەتنیک/نەژادی ئێرانییەوە حاش��ا لە 
کۆی مافەکان��ی نەتەوەکان دەکەن. هەروەها 
ئێس��تا لە جیهانی فرەزمانی��دا گرنگییەکی 

تایبەت��ی بە زمان��ی بێ دەس��ەاڵت دەدەن 
و وەک زمانی بەرمەترس��ی لێ��ی دەڕوانن. 
هێندێک ل��ە ب��ژاردەی نەت��ەوە و دەڵەتی 
فەرمان��ڕەوا، چونکە نایانه��ەوێ واڵمی ڕای 
گشتیی جیهانی و دامەزراوەکانی پێوەندیدار 
بە مافی مرۆڤ و مافی زمانی بدەنەوە و هەر 
بە یەکجاری لە ژێری دەردەچن، کورد نەک 
وەک نەتەوە بەڵک��وو بە ئەتنیکیش نابینن و 

بەرەو حاشاکردنێکی ڕەها دەچن. 
ئێرانیی��ەکان لە مێژە گێڕانەوەی تایبەتی 
ل��ە ئەم جۆرە بۆ ئێران و نەتەوە جیاوازەکانی 
نێو ئ��ەو جوگرافیای��ە و بەتایبەتی نەتەوەی 
کورد هەڵدەبەس��تن. دیانهەوێت ئایدۆلۆژیای 
دەوڵ��ەت – نەتەوەی ئێرانی بەرهەم بێننەوە 
و ڕووی جیاوازیداران��ەی بش��ارنەوە. ئەوان 
دەربڕینی هەستی شوناس��خوازانە بەشتێکی 
دەستکرد و هاوردە دەزانن، بەاڵم لێکدانەوە و 
گێڕانەوەکانی خۆیان بە سروشتی و واقعییانە 
وەس��ف دەکەن. ئەمە دەربڕی ئەو ڕاستییەیە 
ک��ە ڕێب��ەر و ئەکادیمیی، ش��ەهید  دکتور 
قاس��ملوو لە 1962 لە کتێبی »کوردستان و 
کورد«دا بە »بەراوەژوو پێشاندانی بە ئەنقەستی 
پەرەسەندنی مێژووییی کورد« ناوی دەبات و 

دەڵێت:

»بە دڵنیایی، هێندێک لە »مێژوو نووسان« 
بە ئەنقەس��ت ڕاس��تییە مێژوویییەکان 
بەراوەژوو پێشان دەدەن، . . . خزمایەتیی 
نێوان زمانی کوردی و زمانی فارس��ی و 
ئەوە کە هەر دوو زمانەکە دەچنەوە سەر 
لقی زمان��ە ئێرانییەکان دەکەنە بەڵگەی 
ئ��ەوەی کە کورد ئێرانییە، واتە فارس��ە. 
ئەوان دان بە ک��ورد وەک نەتەوەیەکی 
پەرەس��ەندنی  و  دانانێ��ن  س��ەربەخۆ 
مێژووییی کورد بەراوەژوو پێشان دەدەن« 
)کوردس��تان و کورد، چاپی ئینگلیزی، 

1965، ل. 33(.]29[ 
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ج( دوانەت��ی )دواڵیت��ی( ل��ە گ����وتاری 
جەوهەرخوازانەی دەوڵەتدا 

ئێرانییەکان ئەوکاتەی زمانی کوردی و زمانە 
ژێردەستەکانی دیکە بە کێشە دەبینن، ئاماژە 
بە یەکدەستیی نەتەوەییی ئێران و پێکهاتەی 
پەرەس��ەندووی سروشتییانەی ئێران دەکەن. 
کەچی، ل��ە باری مافناس��ییەوە ل��ە ژیانی 
ڕاس��تەقینەدا ڕەچ��اوی ماف��ی وەک یەکی 
بەناو کەمینە نەتەوەیییەکان لەچاو نەتەوەی 
فەرمان��ڕەوادا ناکەن. جگە لەوەش، لەس��ەر 
واقعی جیاوازییە زمانی، ئەتنی و ئاینییەکان 
لە ب��ارە ڕاس��تەقینە کۆمەاڵیەتییەکەیدا، بۆ 

س��زادانی ئەندامان��ی نەت��ەوە 
زۆرلێک��راوەکان ب��ە ش��ێوەی 
بێب��ەش کردن��ی کۆمەاڵیەتی، 
سیاس��ی، ئابووری و یاسایی لە 
ب��ەر هەبوونی »لەهج��ە«، واتە 
لێهاتوو نەبوون لە قس��ە کردن 
بە فارس��ییەکی پ��اراو بەدوای 
پشت و سەرچاوەی ئەتنیکییاندا 
دەگەڕێ��ن. ب��ە ئەم ش��ێوەیە، 
نەتەوەی  ب��ژاردەی  و  دەوڵەت 
فەرمان��ڕەوا  ئەو دەس��ەاڵت و 
هێزەی هەیانە بۆ پەراوێزخستن 
نەت��ەوەی  دەرهاویش��تنی  و 
ژێردەس��ت کراو بەکاری دێنن. 

ب��ۆ نموونە، بە پێی ڕۆژنامەی ش��ەرق 27ی 
سەماوەزی 1396لە باڵوکردنەوەی فۆرمێکی 
داوای کار ل��ە کۆمپانی��ای »هەف��ت تەپە«دا 
هاتووە کەسی داواکار دەبێ دیاری بکات کە 
ئەتنیسیتەی باوکی چییە. چونکە بەپێی وتەی 
کۆمپانیاکە،  بەڕێوەبەریی  لێژنەی  س��ەرۆکی 
»ئەنجومەن��ی دابین کردن و ئی��دارەی کار، 
ئەوانی ناچارکردووە کە لە دامەزراندنی هێزی 

کاری ناخۆجێیی خۆبپارێزن.«]3٠[
 ئ��ەوەی لەم بابەتەدا ش��ایانی تێبینییە، 
ئەوەی��ە کە یەکەم، ئ��ەو هەڵاڵیەی لە میدیا 
فارسییەکاندا لەسەر ئەم بابەتە کەوتەوە، لەبەر 

ئەوە بووە ک��ە ئەندامانی نەتەوەی فەرمانڕەوا 
ڕێگەیان پێ ن��ەدراوە ل��ەوێ وەربگیرێن!!؟ 
ئەگەر وانیە، بۆچی لەکوردس��تان بەش��ێکی 
س��ەرەکیی پۆستە بنەڕەتی و بااڵکانی ئیدارە 
و کۆمپانیاکان خۆواڵت��ی نین و لە نەتەوەی 
بااڵدەس��ت ی��ان لە ک��ورد بااڵدەس��تترن، 
ئەوهەرایەی لەس��ەر دروس��ت نابێت و ئەو 
نایانگرێت��ەوە؟!  ئی��دارەی کار  ڕێنمایی��ەی 
بۆ نموون��ە، ٤3٪ کارمەندانی پیشەس��ازیی 
پیترۆشیمیی مهاباد خەڵکی شارەکە نین.]31[ 
لە حاڵێکدا الوانی ش��ارەکە پەنا بۆ کۆڵبەری 
دەبەن یان بێ��کارن. هەروەها، لە کۆی ٤٠٠ 
وزەی  وێس��تگەی  کرێ��کاری 
هەڵم��ی ئێرانش��ار)کە ن��اوی 
لە  ب��ووە(  پەه��رە  پێش��تری 
سیس��تان و بەلووچستان، تەنیا 
٤٤ کرێکاری��ان بەلووچ��ن،]32[ 
ل��ە حاڵێکدا زۆرین��ەی ڕەهای 
ش��ارەکە بەلووچ��ن. کەوات��ە 
ب��ۆ میدیا ف��ارس و ب��ژاردەی 
نەت��ەوەی بااڵدەس��ت چاو لەم 
هەاڵواردنان��ە دەپۆش��ن؟ بۆیە، 
ئ��ەو گومانە بەهێ��ز دەبێت کە 
لێ��رەش گەڕان��ەوە بۆ پش��تی 
ئەتنیس��یتەی داواکاران��ی کار 
تەپە«ش  »هەفت  کۆمپانیای  لە 
زیاتر بۆ مەبەس��تی پەراوێزخس��تنی نەتەوە 
زۆرلێک��راوەکان و خۆواڵتییەکان��ی عەرەبی 
ئ��ەو ناوچەیە بێت یان بۆ مەبس��تێکی تری 

بانگەشەیی. 
دەوڵەت و نەت��ەوەی فەرمانڕەوا، لەکاتی 
هاندان بۆ ملکەچ بوونی زیاتر و بەکۆیلەکردنی 
نەتەوە زۆرلێکراوەکان وەک، بانگەشەکردن بۆ 
شانۆی هەڵبژاردنەکانیش ئەتنیسیتە و زمانی 
نەت��ەوەکان بەکار دێنێ��ت و دەورووژێنێت، 
ب��ەاڵم ب��ۆ مەبەس��تی بەرهەمهێنان��ەوەی 
دەس��ەاڵتی خۆی. ئەم دوفاقییەی سیاسەتی 
داگیرکارییان��ەی دەوڵەتی ئێران و پاش��خانە 

دەسەاڵتداران یان  
بژاردەی 

نەتەوەی زاڵ لە 
سەر لۆژیکی هێز 
بە شێوەیەک لە 
خۆبەزلزانیدا 

نوقم بوون، هێندێک جار 
شتی وا دەڵێن زیاتر لە 

جۆک دەچێت 
تا ئەوەی بۆچوونێکی 
زانستی یان جدیی 

ڕۆشنبیرانە بێت
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داگیرکەرییەکەی س��ەرکەوتوو نەبووە لەوەی 
کۆمەاڵیەتییەکانی  پێوەندییە  هەس��تییاریی 
زمانی نەتەوە زۆرلێکراوەکان و زمانی کوردی 
داگیرک��راو  جوگرافیایەک��ی  زمان��ی  وەک 
بنرخێنێت و تەنیا لە ئاستی حاشا لێ کردنیدا 
ماوەتەوە. چونکە، بزووتنەوەی شوناسخوازانەی 
کوردی��ش بەرخۆدانی زمان��ی و کولتووریی 
کردووەتە بەشێک لە خەباتی نەتەوەخوازانەی 
خۆی و لەبوژاندن��ەوەی زمانەکەیدا چاالکانە 

بەردەوامە. 

ــتەکانی ڕوانینی سیاسەتی زمانی  ئاراس
ــی زمانی  ــە بینین ــە ئێراندا: بە کێش ل
ژێردەست کراو و بڕەودان بە زمانی زاڵ

ب��ە بۆچوون��ی ڕوی��ز )198٤( هەڵوێس��ت 
وتێڕوانینە سەرەکییەکان بۆ زمان و شێوەکانی 
ئەرک پێ س��پاردنی لە کۆمەڵدا، کاریگەریی 
دەبێت لەسەر ئەو بڕیار و هەواڵنەی بۆ دیاری 
کردنی سروشتی پالنی زمانی لە بەستێنێکی 
جێبەج��ێ  و  دەدرێ��ت  ک��راودا  دی��اری 
دەکرێت. هەڵوێس��ت و ئایدۆلۆژیاکان دیاری 
دەکەن کە بە ئاراس��تەی »ماف«، »کێش��ە« 
 ی��ان »وەک س��ەرچاوە« لە زم��ان بڕوانین 
)p. 15(.]33[ لەسەر بنەمای ئەم ئاراستانەیە کە 
ملمالنێ گوتارییەکان بۆ زمان سەرهەڵدەدەن، 
کە لێرەدا ل��ە دوو گوتاری فرەزمانی خوازانە 
)multilingual( وەک جۆرێ��ک لە پلۆرالیزم  
 )monolingual( و گوتاری تاکزمانی خوازانە
وەک جۆرێ��ک لە جەوهەرخ��وازی دەکەونە 

بەرانبەر یەکتر. 

 ئاراستەی ڕوانین لە زمان وەک کێشە
ب��ە بۆچوونی »ڕویز« ڕوانی��ن بۆ »زمان وەک 
کێش��ە«یەکی کۆمەاڵیەت��ی بە ش��ێوەیەکی 
کردەکی دەکرێت بناسرێت و چارەسەرەکەشی 
 bilingual( پەروەردە و فێرکردن��ی دووزمانە
education(ی��ە. بە گش��تی، ئ��ەو پێی وایە 
کە دوو چارەس��ەر بۆ مەس��ەلەی فرەزمانی 

هەیە:  یان ئاراس��تەکە ل��ە ڕووی عینادەوە 
و بۆ مەبەس��تی خراپە، ئەوە چارەس��ەرەکان 
ڕیشەکێش کردن، نوقوستان کردن، قەرەنتینە 
ک��ردن یان واکس��ینە ک��ردن دەبێت، یان 
چارەس��ەرەکە »چاککردنەوە« و »بڕەوپێدان«ە 
)Ruiz, 1984, p. 21(. ل��ە پێوەن��دی لەگەڵ 
چارەسەری یەکەمدا، دەڵێت، »چونکە کیشە 
زمانیی��ەکان هەر کێش��ەی تایبەت بە زمان 
بەڵکوو کاریگەریی ڕاستەوخۆیان  نین،  خۆی 
لەس��ەر هەموو بوارەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی 
هەیە، ئەم مەیلە تایبەتە ]زمان وەک کیش��ە 
 بینین[ لەوانەیە نوێن��ەری ڕوانگەیەکی تری
]نەرێنی[ لەبارەی جۆراوجۆریی کولتووری و 
کۆمەاڵیەتیش��ەوە بێت )ibid(. لە بەشەکانی 
تری ئ��ەم وت��ارەدا لەس��ەرەوە زیاتر ڕوون 
کرای��ەوە کە کێش��ەکانی زم��ان ناتوانن لە 
کێشە سیاس��ی- کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی 
ئاخێوەران��ی کۆمەڵە زمانییە جیاوازەکان جیا 
بن و لەدەرەوەی ئەو بەستێنانە بکرێت ڕوون 

بکرێنەوە. 

 ئاراستەی ڕوانین لە زمان وەک ماف
ڕوانین بۆ »زمان وەک ماف« لەو هەواڵنەدا کە 
لە پێناو دانی مافی مرۆڤی زمانیدا لە جیهان 
دەدرێن ڕەنگدەداتەوە و لەوانەیە بە فێرکردنی 
یەکالیەن��ەی پەرەپێدانی دوو زمانە وەس��ف 
بکرێت کە تێیدا ]تەنیا[ خوێندکارانی زمانی 
کەمین��ە لەگەڵ پاراس��تنی زمانی دایکیاندا، 
 Johnson, 2013, p.( زمانی زاڵیش فێردەبن
36(]3٤[ و ئیتر خوێن��دکاری زمانی نەتەوەی 
فەرمانڕەوا پێویس��ت ن��اکات زمانی کەمینە 
بزانن و بخوێنن. لە ئێراندا، ئاخێوەرانی زمانی 
کوردی، بەتایبەتی، ن��ەک هەر مافی زمانی، 
بەڵکوو مافی گیانیی خۆش��یان پارێزراو نییە. 
کوژرانی ڕۆژانەی کۆڵبەرانی بێ چەکی کورد 
بە تەقەی ڕاس��تەوخۆی هێ��زی چەکداری 
ئێرانی، زۆرترین ڕێژەی زیندانیانی سیاس��یی 
کورد ل��ە زیندانەکانی کۆماری ئیس��المی و 



75گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

ئێعدامەکان نموونەیەک لەوانەن. 

 ئاراستەی ڕوانین لە زمان وەک سەرچاوە
لە ڕوانی��ن بۆ »زم��ان وەک س��ەرچاوە«دا، 
جۆراوجۆریی زمان��ی و پەروەردەی فرەزمانی 
وەک س��ەرچاوە ب��ۆ ئاخێوەری ڕەس��ەن و 
لەبەرچاو  زم��ان هەردووکی��ان  ناڕەس��ەنی 
دەگیرێ��ت. واتە فێرکردنی ج��ووت زمانەی 
im- )وووالیەنە}کە هێندێک جار بە دوو زمانە 
mersion( یان دوانەی زمانی ناودەبرێت{ کە 
تێیدا هەم ئاخێوەری ڕەسەنی زمانی دایک و 
هەم ناڕەسەن ]لە هێندێک بابەت[ بە هەردوو 

 .)Ibid(دەخوێن��ن زمانەک��ە 
بەو  زمانی  پالن��ی  »هەوڵەکانی 
گریمانەیە دەس��ت پێ دەکەن 
کە زمان س��ەرچاوەیەکە دەبێ 
بەڕێوەببرێ��ت، پێ��ش بخرێت، 
و بپارێزرێت. پێویس��تە کۆمەڵە 
وەک  کەمینەکانیش  زمانیی��ە 
س��ەرچاوەگەلێکی »گرن��گ«ی 
بگرێت«  لەبەرچ��او  پس��پۆڕی 
)Ruis, 1984, p. 26(. جگە لەو 
فرەزمانییە کە  فێرکردنە  الیەنە 
بۆ ناوخۆی هەر واڵتێک قازانجە 
و توانس��تی چەند زمانە بوونی 
وەک  ناوخۆیی  لەباری  واڵتەکە 

سەرچاوە دەباتە س��ەرێ، ڕویز پێی وایە کە 
سەرچاوە زمانییە سروشتی و دروستکراوەکانی 
واڵتەکە، دەتوانێت بۆ ئەمریکا لەباری چاالکییە 
س��ەروو نیش��تمانییەکانیش )دیپلۆماس��یی 
نێودەوڵەتی، بازرگانی، ئاسایشی نیشتمانی و 

 .)Ibid(سودمەند بێت )بەرگری
بەپێی ئەم ئاراس��تانەی ڕوی��ز، دەکرێت 
بڵێی��ن ئێ��ران لە قۆناغ��ی جۆراوج��ۆردا و 
بەپێ��ی بەس��تێن و ناوچ��ە جیاوازەکان��ی 
ئاراس��تەی جیاوزی سیاسەتی  کوردس��تان 
زمانی��ی وەرگرت��ووە. ب��ەاڵم لەس��ەر یەک 
»لەه��ەر دوو قۆناغ��ی پاش��ایەتی و کۆماری 

ئیسالمیدا ڕێژیمەکانی ئێران فرەزمانی وەک 
هەڕەشەیەک بۆ س��ەر یەکپارچەییی خاکی 
واڵتەکە دەزانن)شێخولئیسالمی، 2٠12(«]35[  
ب��ۆ نموونە، لەهەموو ئێ��ران و بەتایبەتی، لە 
کوردستان لە چەند دەیەی یەکەمی مۆدێڕن 
کردنی ئێران و چەسپاندنی دەوڵەت- نەتەی 
ئێرانیدا )ڕەزاش��ا 1925- 19٤1( زمانەکانی 
غەیری فارس��ییان بە »کێش��ە« وەرگرتووە و 
قەدەغەکردووە. لە پاش ئەم  دوو دەیەیە و لە 
سەردەمی موحەممەد ڕەزاشای کوڕدا)19٤2- 
)Restrictive(»سنووردار »ئاراستەی   )1979
ی »کل��ۆس«ی وەرگرتووە ک��ە زیاتر بواردان 
و  ڕۆژنامەی��ەک  ب��ە  ب��ووە 
چەن��د وێس��تگەیەکی ڕادیۆ و 
تەلەڤزیۆنی لە تاران، کرماشان، 

مهاباد و سنە. 
لە پاش شوڕشی نەتەوەکانی 
ئێ��ران ب��ە دژی دیکتاتۆری��ی 
ڕەزاشا، ئەم ڕوانینە ئاراستەیەکی 
پێش��وو  ل��ە  بەرفراوانت��ر 
لە  بڵێین  وەردەگرێت. دەکرێت 
بۆ  گۆڕا  ئاراستەی سنووردارەوە 
ڕوانینێک��ی گونجاو بە قازانجی 
خۆی کە »کل��ۆس و وایلی« بە 
ex- پەرستانە«  هەل  )ڕڕوانینی 
pediency orientation( ن��اوی 
دەب��ەن. هەرچەند ئەمان ئ��ەم ڕوانینەیان بۆ 
ڕێگەدان بە خوێندن��ی کاتییانەی دووزمانی 
بەکار هێناوە، بەاڵم لەگەڵ سیاسەتی ئێران بۆ 
زمانی کەمینەکان و زمانی کوردی لە بڕگەی 
15ی یاس��ای بنچینەییی ئێراندا دێتەوە. لە 
یاس��ای بنچینەییی ئێراندا لە بڕگەی 15ی 
یاساکەدا بە شێوەیەکی تەمومژاوی ئاماژە بە 
»ئ��ازادی«ی خوێندنی ئەدەبیاتی کەمینەکان 
لەپاڵ زمان��ی فارس��یدا و بەکارهێنانیان لە 
میدیا و چاپەمەنییەکاندا دەکات )بە بێ ئاماژە 
بە زمانەکانیان بەگش��تی و ن��اوی زمانەکان 
بەتایبەت��ی(، بەاڵم بە ڕاش��کاوی و ڕوونی بە 

دەوڵەت و 
نەتەوەی فەرمانڕەوا، 

لەکاتی 
هاندان بۆ 

ملکەچ بوونی زیاتر و 
بەکۆیلەکردنی نەتەوە 
زۆرلێکراوەکان وەک، 

بانگەشەکردن بۆ شانۆی 
هەڵبژاردنەکانیش 

ئەتنیسیتە و 
زمانی نەتەوەکان 

بەکار دێنێت
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بەکار هێنانی وشەی »دەبێ« مندااڵنی نەتەوە 
ژێردەسەتەکان بە خوێندنی زمانی فارسی لە 

خوێندنگە دەوڵەتییەکاندا پابەند دەکات. 
ئاراس��تەی چارانخوازانەی مافی کەمینە 
)tolerance-oriented minority rights( ل��ە 
ڕوانگەی »کلۆس«ەوە کۆی ئەو نۆرمە حقووقی، 
یاس��ای عورفی، و نرخاندنانەیە کە حکومەت 
و دامەزراوە حکومییەکانی س��ەر بەدەوڵەت 
ل��ە خوێندنگ��ە حکومییەکاندا(  )بەتایبەتی 
ب��ۆ کەمینەکان��ی ئامادە دەک��ەن، و ئەگەر 
پێویس��ت بوو، پاڕێزگاری ل��ە مافەکانیان بۆ 
بڕەوپێدانی زمانەکەیان لە ڕووبەری تایبەتی، 

ل��ە خێزان و دام��ەزراوە  واتە 
 Kloss( تایبەت��ەکان دەک��ەن
20 :1998(. کەوات��ە، حکومەت 
لەوانەی��ە ماف��ی خوێن��دن و 
پێگەیاندنی بە زمانی بااڵدەست 
ل��ە خوێندنگەی حکومی دابین 
بکات و مافە کۆمەاڵیەتییەکانی 
بپارێزێت،  کەمین��ەکان  ت��ری 
بەاڵم مافی خوێن��دن بەزمانی 
دایکی��ان ناپارێزێت. دیارە ئەمە 
لە بەرانبەر مافی »بڕەوخوازانەدا 
)promotion-oriented(ی��ە کە 
دامەزراوە  چ��ۆن  »ڕێکیدەخات 
حکومییەکان زمان و کولتووری  

کەمینەکان بەکار بێنن... ]و[ بەڵێنی بەڕەسمی 
ناس��ین و بەکارهێنانی زمانەکەیان لەالیەن 
 Kloss( »ئۆرگانە دەوڵەتییەکانەوە پێ دەدات
21 :1998(. بەگش��تی، لەم ڕوانینەدادەوڵەت 
ڕەس��مییانەی  بەکارهێنانی  س��ەرچاوەکانی 

زمانی کەمینەکان دابین دەکات. 
  ب��ە پوخت��ی، دەکرێت بڵێی��ن بە پێی 
ئاراستەی مافی زمانیی چارانخوازانە لە پالنی 
زمانی��دا، لەگەڵ بەکارهاتنی زمان لە خێزان، 
ل��ە مزگەوتەکان، لە ڕادی��ۆ و تەلەڤزیۆن، لە 
ڕۆژنام��ە و کۆرس��ەکانی فێرکردنی زمان، لە 
کەرتی تایبەت و کردنەوەی بەشی کوردی لە 

زانکۆی کوردستان بە شێوە کۆنترۆڵکراوەکەی 
چاراوە، کە چەن��د دامەزراوەیەکی ئەهلیی و 
وەک »نۆژین« و »زاگرۆس« و »سۆما«ن. بەاڵم 
ئەم دامەزراوانە نەک هەر بە هیچ جۆر لە الیەن 
دەوڵەتەوە لەبەر مەترس��ییەکانی داخس��تن 
و س��وتاندنیان پش��تگیری نەکراون، زۆرجار 
ئەندامەکانیان کەوتوونەتە بەر پەالماری هێزی 
س��ەرکوتکەری ئیتالعاتی سپای پاسداران و 
گیراویشن. هەروەها فێرکردنی زمانی کوردی 
لە کەرتی تایبەت و یان چاپ و باڵوکردنەوە 
لە پارێزگا و شارەکانی کوردستان وەک یەک 
نییە. کورد لە باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بەکارهێنان��ی  دەرفەتەکان��ی 
زمانی لێ بەرتەس��ک بووەتەوە 
ئەم  بەگشتی  و سنووردارکراوە. 
سیاس��ەتی چاران��ەی کۆماری 
زمان��ی  لەگ��ەڵ  ئیس��المی 
ک��وردی لەچوارچێوەی دابەش 
کردن��ی ئیداری��ی و کارگێڕیی 
واڵتەکەدا)تقس��یمات کشوری( 
بە پارێزگای سنە )کە دەوڵەتی 
ناوەندی تەنی��ا ئەو پارێزگایەی 
و  ناس��یوە(  کوردس��تان  ب��ە 
موکری��ان  تاڕادەیەکی��ش 
دەبەسترێتەوە کە وەک جەعفەر 
 )2 ٠ 1 2 ( می لئیس��ال شێخو
ئام��اژەی پێ دەکات، »ئاراس��تەی چارانێکی 

کۆنتڕڵکراو«ی گرتووتەوە بەر. 
ل��ە کرماش��ان و ئیالم  زم��ان هەروا بە 
کێشە دەبینرێت و هەوڵی ڕیشەکێش کردن، 
نوقس��تان کردن، ئاوێتە کردنی بەفارس��ی و 
لەڕاستیدا واکسینەکردنی دەدرێت. لە ناوچەی 
ئەردەاڵن بە ناوەندیی س��نە و لە موکریان و 
لە ورم��ێ لەگەڵی »دەچارێت«، بێ ئەوەی لە 
کاتی بەرهەڵس��تی کردن��ی پانتورکیزم یان 
پانئێرانیزمدا پشتی بگرێت. بە کورتی، زمانی 
کوردی لە ئاستی ئێراندا بەگشتی و بەتایبەتی 
لە کەرتی پەروەردە و فێرکردنی ڕەس��می لە 

بزووتنەوەی 
شوناسخوازانەی 

کوردیش
 بەرخۆدانی 

زمانی و کولتووریی 
کردووەتە 

بەشێک لە خەباتی 
نەتەوەخوازانەی خۆی و 

لەبوژاندنەوەی
 زمانەکەیدا 
چاالکانە 
بەردەوامە
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قۆناغی بنەڕەتیدا، وەک کێش��ە سەیر کراوە. 
هەروەها س��ەبارەت بە زمان وەک سەرچاوە، 
دەکرێت بڵێین لە پێوەندی لەگەڵ سیاسەتی 
دەرەوە و پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانی زمانی 
کوردی لەب��واری میدیادا، وەک س��ەرچاوە 
لە ڕێ��گای »ت��ۆڕی میدیاییی س��ەحەر« و 
هەفتەنام��ەی »جام کورد« ب��ەکاری هێناوە، 
ب��ەاڵم ئ��ەم الیەنەش��ی پتر لە ئاراس��تەی 
»چ��اران« )tolerance(ی کل��ۆس 1998 و 
ئاراستەی »هەلپەرس��تانە«ی کلۆس و وایلی 
نزیکە تا لە ئاراستەی سەرچاوەی ڕویز.  هۆی 
ڕەچاوکردنی ئەم سیاسەتە زمانییە ئەوەیە کە:
 ک��ورد )نەتەوە(، زمان��ی کوردی)زمان(، و 
کوردستان)خاک(، لەباری جوگرافی، زمانی و 
نەتەوەیییەوە بەردەوامیی و پەیوەستەییەکەی 
پاراستووە، بزووتنەوەی ناسیۆنالیزمی سیاسی- 
کولتووریی کوردیش بەردەوام بووە، نەیتوانیوە 

پێشی پێ بگرێت. 
 وەک پاڵپش��تێکی تی��ۆری ب��ۆ گێڕانەوە 
باوکساالرانەکەی و گوتارە جەوهەرخوازانەکەی 
ل��ە ملمالن��ێ ناوچەی��ی )ئیقلمیی/هەێمی(
ئێران��ی  »جوگرافی��ای  بەن��اوی  ییەکان��دا 
فەرهەنگی«ییەوە لە دیپلۆماس��یی هەرێمیدا 

بەکاری دێنێت. 
 چاران لەگەڵ زمانی کوردیدا بە شێوەیەکی 
کۆنتڕۆڵ کراو، ئاستی ملمالنێی کورد بەرانبەر 
ب��ە خۆی ک��ەم دەکاتەوە و ل��ە ناوخۆدا لە 
ڕێی بژاردەی ریفۆرمیس��تیی کوردی سەربە 
دەس��ەاڵتی ناوەندیی��ەوە، وەک گەمەیەکی 
سیاسی بە ناوی »دەرفەت« و زەرفییەتەکانی 
دەکات.  تەفس��یری  بنچینەی��ی،  یاس��ای 
ئەم��ەش کەلینی نێوان هێ��زە کۆمەاڵیەتی 
و  دەکات  زیات��ر  ک��ورد  سیاس��ییەکانی  و 
س��وپاپەکانی دڵنیایی بۆ پاراستنی ڕێژیم لە 

بەرهەڵستییە نەتەوەییەکان چەور دەکات. 
 لەهەم��ان کات��دا، بە واکس��ینەکردنی بە 
زمانی فارس��ی وەک زمانی زاڵ، کوردییەکە 
پاس��یڤ دەکات و بەرەب��ەرە دەیگۆڕێ��ت بۆ 

شێوەزارێکی فارس��ی کە دوایە نموونەیەکی 
بەناوی »فارس��یی کرماشانی!!« و »مهابادی!!« 
ی��ان »س��نەیی!!«پێکبێت وەک هەموو جۆرە 
جیاوازە فارس��ییەکانی لە جۆری ئیسفەهانی 
یان کرمانی و ش��یرازی و ل��ە ئەنجامدا ئەم 
پەرەس��ەندنە بە سروشتی، ئاسایی و خوازراو 

بنوێنێت. 

ئەنجام
ملمالنێ و پێکدادانەکان��ی نەتەوەی کورد و 
دەسەاڵتدارانی ئێران مێژوویین و دەگەڕێنەوە 
بۆ پێش پێکهاتنی دەوڵەتی مۆدێڕن لە ئێران. 
ئەدەبیاتی کوردی چ بەنووسراو و چ بە گوتراو 
پێکدادانەکان��ی نواندووەت��ەوە و پێچەوانەی 
گێڕانەوە دروستکراوەکانی نەتەوەی فەرمانڕەوا، 
کورد خۆی وەک یەکەیەکی نەتەوەیی- زمانی 
لە هەرێمێک بەناوی کوردستاندا بینوە، نەک 
ئێرانی.  کولتووری  سەرزەمینی-  پاشکۆیەکی 
پێوەندییەکان��ی زمانی کوردی لە پاڵ زمانی 
فارسی، تورکی وعەرەبیدا ئاسایی و سروشتی 
بووە و خێزانەزمانی ک��وردی لە ژینگەیەکی 
فرەزمانی��دا پێکهات��ەی دەنگی، وش��ەیی و 
ڕێزمانیی خۆی پاراس��تووە و خاوەن جۆری 
جی��اوازی تایب��ەت بەخۆیەت��ی. ئاخێوەری 
ک��ورد س��ەرەڕای کار لێ��ک کردن��ە نێوان 
کولتوورییەکانی لەگەڵ نەتەوەکانی دراوسێی، 
ب��ە ه��ۆی بارودۆخ��ی ئایینی، سیاس��ی، و 
دەس��ەاڵتەوە لە ژینگەیەکی فرەزماندا ژیاوە، 
ب��ەاڵم مۆرک��ی کولت��وور و دونیابینییەکی 
کوردانە بە زم��ان و ئەدەبیاتەکەیەوە دیارە و 

پێی دەناسرێتەوە.
س��ەرکوتی زمان و داگیرکاریی سیاسی 
دەوڵەت-نەت��ەوەی  لەالی��ەن  -ئابووری��ی 
و  بەهێزکردووە  توندوتیژییەکان��ی  ئێران��ی، 
ڕێگ��ەی نەداوە فرەزمانی ب��ە تایبەتمەندییە 
پێش��ینییەکانی خۆی بەردەوام بێت. ئەوە لە 
حاڵێکدایە کە ڕەچاوکردن��ی مافی زمانی بە 
ش��ێوە بڕەوخوازانەکەی کە لەباری یاسایی و 
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بەڕێوەبەریدا پێویس��تیی بە بەڕەسمی ناسین 
و پش��تگیری کردن��ی دەوڵەت��ە، دەتوانێت 
ئاس��تی ئەو توندوتیژیی��ە خوێناوییانە کەم 
بکاتەوە و دەرفەت بۆ چارەسەری ئینسانی بۆ 
پێکەوەژیانێکی سەردەمیانە بە پێی پاراستنی 
س��ەروەریی سیاس��ی، ئاب��ووری، دەروونیی 
دووالیەن��ەی نەت��ەوەکان بڕەخس��ێنێت. بۆ 
باری ئێس��تای کوردستان و ئێران دوو بنەما 
هەی��ە کە بەش��ێوەیەک ل��ە واڵتێکی وەک 
کان��ادا لە پێوەن��دی لەگ��ەڵ فرەزمانی لەو 
واڵتەدا تاقی کراوەت��ەوە. یەکەمیان »بنەمای 
 the territorial language( »زمانی نیشتمانی
principle(یە. نەت��ەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
بنەم��ای  لەس��ەر  پێویس��تە  کوردس��تاندا، 
پەیوەستەییی  هەرێمی،  زمانی  پەیوەستەییی 
نەتەوەیی و نیشتمانیی خۆی بپارێزت تا دڵنیا 
بێت ل��ە مانەوەکەی لە س��ەر خاکی خۆی. 
نەت��ەوەی ک��ورد و زمانی ک��وردی دەبێ بە 
کوردستانی بوونی بمێنێتەوە تا بتوانێت هێزی 
خۆی بەدەس��ت بێنێتەوە وهەوڵی دەرچوون 
ل��ە کەمینە بوون بدات. ئەمە بۆ ئەو ش��ار و 
و گون��د و ناوچانەیە کە ک��ورد لەبەردەوامی 
و پێوەس��تەیییەکی ئەتن��ی و زمانیدا دەژیت 
و بەکوردس��تان ناس��راوە. »کوبک« لەکانادا، 
»کات��االن« لە ئیس��پانیا نموونەیەکی ئەو خۆ 
پاراس��تنەن. دووەم، بنەمای گەرەنتی کردنی 
 the( »مافی زمانی »بنەمای زمانی کەس��ێتی
personality language principle(یە. بە پێی 
ئەم بنەمایە مافی زمانی تاکەکان بێ گەڕانەوە بۆ 
پێگە جوگ����رافییەکەیان دەپارێزرێت.]36[ ئەم 
بنەمایە بۆ ئەو شوێنانە گونجاوە کە هێندێک 
گوند و ناوچەی کورد زم��ان لەگەڵ کۆمەڵە 
و گرووپ��ی زمانیی دیکەی غەی��ری کورددا 
تێکەڵن ولە پێک کەوتنێکی ئەتنی-زمانیدان، 
کورد لە تاران، لە هێندێک ش��اری باکووری 
ئێ��ران، لە هێندێک گوند و ش��اری بەش��ی 
باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان و هێندێک 
گوند و ش��ارۆچکەی تێکەاڵوی لە پارێزگای 

هەم��ەدان دەتوانێت لەس��ەر ئ��ەم بنەمایە 
بڕوات و مافی کەمین��ە زمانییەکانی دیکەی 
دانیش��تووی کوردس��تانیش هەروا بپارێزێت. 
بۆ نموونە، کان��ادا مافی زمانیی کەس��ێتیی 
فەڕانس��ەیی زمانەکانی لە دەرەوەی ویالیەتی 
کۆب��ەک پاراس��تووە)1982(. ل��ە پێوەندی 
لەگەڵ داگیرکاریی ش��ێوە ئێرانیدا، لەوانەیە 
دەرچوون لە ژێر نیری داگیرکاریی سیاس��ی، 
جوگرافی و ئابووری بۆ کورد ئاس��ان نەبێت، 
بەاڵم دەرکردن��ی داگیرکەر لە باری دەروونی 
و ل��ە زەی��ن و بیری نەت��ەوەی داگیرکراوی 
کورددا لەوەش ئەس��تەم ت��رە. تەنیا ئەوکاتە 
کۆلۆنیالیزم لە مێش��کە کۆلۆنیکراوەکاندا ڕاو 
دەنرێن کە نەت��ەوەی کۆلۆنیکراو داگیرکەری 
وەک کۆلۆنیالیس��ت ناس��یبێت، و بڕی��اری 
لە دژی  بەگژداچوون��ەوەی هەمووالیەن��ەی 
دابێت و باوەڕی بەمافی ڕەها و تەواوی خۆی 

هەبێت. 
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