
نەتەوەسازی لە ئێران:
نەوت، قوتابخانە، میدیا

ڕۆژیار ڕۆژهەاڵت

ئەم وتارە هەوڵێکی ڕەخنە گرانەیە لەمەڕ پڕۆسەی 
دەوڵەت/نەتەوە و نەتەوەسازی لە ئێرانی فرەنەتەوەدا، 

باسکردنە لە کێشەی سەرەکی سەبارەت بە فرە 
ئیتنیکی/نەتەوەیی بوونی ئەم واڵتە بە درێژایی مێژوو، 
بە تایبەت لە دەسەاڵتداریەتیی کۆماری ئیسالمیی 

فەندەمینتاڵی بناژۆخوازدا.



مــرۆڤ ئــەو  بوونەوەرەیە لــە داڕێژەی 
ئاناتۆمیدا وا چێ کراوە ناتوانێ تاک و تەرا 
و بە تەنیایی ژیان بەڕێ بکات و حەتمەن 
دەبێ لەگەڵ کۆ و هاوڕەگەزانیدا ژیان پێک 
بێنێ. واتا دەبێ خۆشی و ناخۆشییەکانی 
ژیانی ڕۆژ و شــەوی بە هاوکاریی یەکتر 
تێپەڕێنــێ. هەر بۆیە بــە درێژاییی چاخ 
و سەدە و هەزارەکانی ســاڵ توانیویەتی 
دەســتەبەر  بوون  نیشــتەجێ  شــوێنی 
بــکا و یاســایەکی تایبەتــی بخوڵقێنێ. 

لۆژیک و شــعوور، دوو چەمکی ســەرەکین 
بۆ ڕێبــازی ژیان و یاریــدەدەری مرۆیین بۆ 
چێ کردنی ژیان و بۆ گۆڕینی واتای ژیان لە 
سەرەتایی  و کالسیکەوە بۆ مۆدێڕن بوون، بۆ 
ســازاندنی نەتەوە، بۆ دروست کردنی واڵت و 
کیانێکی نەتەوەیی/جوگرافیی تایبەتی خۆی.

پێناسەیەکی گشتی بۆ ناساندنی نەتەوە، 
هەڵگری پاڕادایمی تایبەت بە خۆیەتی. یانی 
لەم نەتــەوە بۆ ئەو نەتەوە تــا ئەندازەیەکی 
بەرچاو جیاوازیی بنەڕەتی لە ئارادایە. ژینگە، 
سروشــت، ژێئــۆ پۆلێتیک، زمــان  و کلتور 
و .... زۆر چەمــک و دەســتەواژەی  تر لەخۆ 
دەگرێ. بۆ نموونە جوو یان جوولەکە ئایینی 
یەهوە و مووســایی پێناسەی هەرە گرینگی 
نەتەوایەتییانە. ئایین لە زۆر شوێنی دیکەش 
نیشانە و هێمای نەتەوایەتییە. لە نێو عەڕەبدا 
ئیسالم دەتوانێ هێمای گشتیی عەڕەب زمان 
بــێ چونکــە ئایینی ئیســالم هێژمۆنییەکی 

گشتییە بە سەر دنیای عەڕەب بووندا. 
لە کوردســتاندا ئەوانــەی دەبنە تووتمی 
شوناســی کوردی بــوون ناســراون. زۆرێک 
لە نووســەرانی خۆمان واتا کورد، بە گشــتی 
دوو چەمــک و هێما دەستنیشــان دەکەن. 
یەکەم مێژووی دێرینــی نەتەوایەتیی گەلی 
کورد، دووهەم خەبات و شۆڕشــی بەرحەقی 
کوردستانی لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا. 
بەاڵم بە پێناســەی مودێڕنــی ئەمڕۆ کە بۆ 

بڵێین زمانی  نەتەوەی دەکــەن، دەتوانیــن 
کوردی فاکتەری هەرە گرینگە بۆ شوناســی 
کوردی بوون؛ بۆ ئەوەی کورد بە دنیا بناسرێ 
بــۆ دەســتەبەر کردنی خواســت و خوازەی 
نەتەوایەتی. هەڵبەت دەکرێ تووتم و  هێمای 
دیکەش دەستنیشــان بکــرێ وەک کلتوور، 
تەنانەت ژێنی تایبەت کە لە باری پزشــکی 
و زانستییەوە جیاکەرەوەی کەسایەتیی تاکی 
کوردە لە باقی نەتەوەکانی دراوســێ. چونکە 
ئێستاشــی لەگەڵدا بێ، بەعــزە نەتەوەیەکی 
وەک فــارس، کورد بە ئامۆزای خۆی دەزانێ، 
کە زۆرتر بۆ خۆڵ کردنە چاو  و شــاردنەوەی 

ڕاستییەکان و واقیعی حاشا هەڵنەگرە.
بەاڵم بۆ فاکتی زمــان بۆ نەتەوەی کورد 
هێنــدە گرینگــە؟ چونکە بە داخــەوە کورد 
هێشتا نەبووەتە خاوەن دەوڵەت و دەسەاڵتی 
ســەربەخۆ، ئەینا دەکرا بڵێین ئااڵ و سروود و 
زۆر هێمای دیکەش نیشــانەی گەلی بوون و 

نەتەوەیی بوونە.
بەو پێشــەکییە، دێینەوە ســەر چەمکی 
نەتەوەسازی. نەتەوسازی، پڕۆسەیەکی گشتی 
بۆ ســازکردنی نەتەوەیەک بۆ کۆ کردنەوەی 
کۆمەڵگایەکــی دیاریکــراو لــە قەوارەیەکی 
جۆگڕافیاییدایــە. ئەو پڕۆســەیە بــە هێز و 
قووەتی دەسەاڵت و ئۆتۆریتەی حاکمییەتەوە 
هەنگاوی بــۆ هەڵدەگیرێ. هەمــوو واڵتانی  
ئەم جیهانە باگراوەنــدی بنەڕەتییان هەبووە 
بــۆ ســەرکەوتوویی ئــەو پڕۆسێســە، کــە 
پڕۆپاگەنــدە و زمان و دەســەاڵت/ئۆتۆریتە، 
ئەو پڕۆژەیەن. واڵتی  ڕۆڵگێڕانی ســەرەکیی 
ئێران بە هۆی فرەئیتنیکی بوونی هەمیشــە 
جێگای مشــتومڕی لێکۆلەران بوە، چونکە بە 
داخەوە هەمیشــە نکۆڵی لە ماف و شوناسی 
نەتەوەیییــان کراوە و بــوون و نەبوونیان بە 
قازانجی نژادی بااڵدەستی دەسەاڵت پێشێل 
کــراوە، نەتەوەســازی هەر لــە دەرکەوتنی 
ناســیۆنالیزم بەمالوە خۆی نیشــان داوە. لە 
ئێران بە هاتنەســەرکاری ڕەزاشای پەهلەوی 
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ســتارتی دەوڵەت/نەتەوەســازی لێــدرا، ئەو 
پڕۆســەیە لە پەهلەویی دووهەم و دەسەاڵتی 
کۆمــاری ئیســالمیدا درێــژەی پــێ دراوە. 
ئاندریاس وەیمێر وەک پســپۆڕێکی زانســتە 
سیاســییەکان، ســێ فاکتەر بۆ سەرکەوتنی 
پڕۆژەی نەتەوەســازیی درێژماوە و چەســپاو 

دەستنیشان دەکات:
1 پێکهێنانــی ســتڕاکچێرێکی مەدەنی لە 

کۆمەڵگادا.
2 دابــەش کردنی بەرباڵوی پێداویســتییە 
گشــتییەکان لــە هەمــوو ناوچــەکان بــە 

شێوەیەکی بەرانبەرو یەکسان.
3 ڕەخساندنی هەلێکی شیاو و پەسندکراو بۆ 
وێژمانی هاوبەش و گشتی لە نێوان توێژەکانی 

کۆمەڵگادا.
وەیمێر، لە باســەکەیدا ئاماژە بە “درێژماوە و 
چەســپاو” دەکات. کاتێ دەڵێین درێژ ماوە، 
یانی وەک ڕۆژی هەوەڵ هەروا بە تین و گوڕ 
بــێ و لەوە گرینگتر بە چڕی لە الیەن چین 
و توێژی جۆراوجۆری کۆمەڵگاوە پشــتیوانیی 
لــێ بکرێ. بۆ نموونە ژنــڕاڵ تیتۆ،  پڕۆژەی 
یۆگوسالویی پێشــووی بنیاد نا. ئاکامەکەی 
چی بوو؟ ژینۆساید و کوشتوبڕی سربینیتسا 
و بۆســنی هێرزەگۆیینــی لــێ کەوتــەوە،  
لــەو پــڕۆژە نەتەوە  نیشــاندەری ئەوەیــە 
ســازییەی یۆگۆســالویدا، مافی نەتەوەکانی 
دیکە لەبەرچاو  نەگیــراوە و پەڕاوێز خراون 
و دەسەاڵتی ئایدیۆلۆژیستیی ناوەند سانتڕاڵ 
تــەوەری پاوانخواز بوە، بەاڵم هیندووســتان 
کاتێ لە کلۆنیالیزمی بەریتانی ڕزگاری دەبێ، 
مافی کەمینە لە بەرچاو دەگیرێ و ئێستا لە 
قوتابخانەکانی واڵتی هێند 22 زمانی ڕەسمی 

کاری پەروەردەییی پێ دەکرێ.
چەمکی نەتەوەســازی لە ئێراندا هەر لە 
ئەساســدا هەوڵێک بووە لە بابەت بەرفراوان 
کردنی کەلێنی نێوان ئیتنی/نەتەوەکانی ئێران 
لە گەڵ فارسدا. گەالنی ئێران هەتا دەسەاڵتی 
دەســەاڵتێکی  قاجــارەکان،  و  ســەفەوییە 

نیمچە خــۆ بەڕەێوەبەرییان هەبوو. کاروباری 
خۆیــان بەڕێوە دەبرد و باج وخەراجیشــیان 
بە دەســەاڵتی ناوەنــدی دەدا؛ واتا ئێرانێکی 

“ملوک الطوایفی”.
بــەاڵم هەر لە جێگیــر بوونی پەهلەویی 
یەکەمەوە هەتا بە ئەمڕۆ، بەبێ پرس کردن بە 
باقیی نەتەوەکانی دیکە خۆیان کردە داشداری 
ئێرانی فرە ئیتنیک و ژیار و ئوســتوورەگەری 
2500 ســاڵەیان دامەزراند بە یاریدەدەری و 
هاوتەریبیی ئایینی شــیعەوە. مەبەســت لەو 
پڕۆژەیــە دامەزراندنی یەکەیەکی سیاســیی 
ســانتڕاڵ، یــەک زمان، یــەک ئایین، یەک 
نژاد، یەک کلتوور و یەک شێوە جلوبەرگ و 
لیباسی هاوشــێوە بوو. ئامانجی درێژ خایەن: 
الواز کردنــی کلتــوور و زمانی نەتەوە غەیرە 
فارســەکان و وردە وردە ســڕینەوەیان بــە 

قازانجی نەتەوەی داشدار.
تەنانــەت بــۆ نووســینی دەســتوور لە 
سەردەمانی مەشڕووتەدا زمانی گەالنی ئێرانی 
وەک کــورد و تــورک وعــەڕەب لەبەر چاو 
نەگیرا کە خۆی لە خۆیدا نیشــانەی ڕیشەی 
مێژووییی چەوســێنەرانەی نەتەوەی حاکمە 
لە ئێرانــی فرە نەتەوەدا. ئەگــەر چاوێک لە 
لە واڵتانی  پڕوسەی دەوڵەت/نەتەوە ســازی 
ئەوروپــادا بکەیــن، دەبینین ئــەوان چەکی 
retroactive”یان  ژیرانــە  “ئاوڕدانەوەیەکــی 
ڕەچــاو کردووە. واتا بۆ مێژوو و ئوســتوورە و 
زمانی هەمە الیەنەی واڵتەکەیان، سەرنجیان 
داوەتە ڕابردوو.هەمیشــە گەالنی چەوساوەی 
ناوبراون. کەمینە)اقلیت( ئێران بە “کەمینە” 
یانــی هەاڵواردن، ســڕینەوە، لەخــۆ بێگانە 
کردن، تێکەاڵو کردن لە بەدەنەی سیاســی/
نەتەوەیی فارسدا. بە گشتی ئاسیمیلە کردن 

و تواندنەوە. 
ئەگــەر کێشــە و پرســی هەرەگەورەی 
پەهلەویی یەکەم شکست پێ هێنانی شۆڕشی 
سمکۆی مەزن بوو و بە جۆرێک دوای شەهید 
کردنی سمکۆی ڕێبەر هەموو ساڵێ ڕەزاشا لە 
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ســاڵوەگەڕیدا شایانە و جێژنی دەگێڕا؛ ئەگەر 
پرسی سەرەکیی پەهلەویی دووهەم کۆماری 
کوردســتان و کۆمــاری ئازەربایجان بوو؛ بێ 
شک پرســی گەورە و ســەرەکیی کۆماری 
ئیســالمییش لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی 
گەالنی ئێــران، ڕووداوەکانی کوردســتان و 
دەنگی ئازادیخوازی کوردســتان بوو، لە سەر 
بڕیاری شوڤینیســتانەی فەتــوای جەهادی 
خومەینی لــە 28ی گەالوێژی 1358دا. ئەو 
بابەتە نیشاندەری ئەو ڕاستییەیە کە نەتەوەی 
کــورد، بۆ دەســەاڵتداران، چەندە گرینگ و 

هەستیارە.
لە بابەت نەتەوەســازی لە ســێ حکوومەتی 
پەهلەویــی یەکــەم، پەهلەویــی دووهەم و 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران، سەرنج 
دەدەینە سەر سەرچاوە کلتوورییەکان، وەک 
یەکێ لە ئامانجە سەرەکییەکانی ئەو پڕۆسەیە 
لەو ســێ دەسەاڵتەدا، ڕەزا شای پەهلەوی لە 
درێژەی نەتەوەســازی و ســانتڕالیزە کردنی 
دەسەاڵت لە ئێراندا پالنێکی شۆڤینیستانەی 

بۆ عێل وهۆزەکان داڕشت لە سێ تەوەردا:
1 بێدەســەاڵت کردنی ســەرۆک عێلەکان. 
بە کوشــت و کوشــتار و دەستبەسەرکردنی 
سەرۆک هۆز و گەورەکانیان؛ وەک: کوشتنی 
سەردار ئەسعەد کە وەزیری شەڕی ڕزا شابوو!
2 نشتەجێکردن و ڕێگری کردن لە کۆچەر 
بوونــی هۆز و عێلــەکان. کۆچــەر نەبوونی 
هۆز و عێلی وەک بەختیاری و قەشــقایی و 
بۆیر ئەحمەدی بە مانــای مەرگ و فەوتانە. 
ئەو هەڵمەتە نگریســە بە “تختــە قاپو”، واتا 

گوندنشین کردن، بەنێوبانگ بوو.
3 داماڵینــی چــەک لــە عێــل و هــۆز و 

عەشیرەکان. 
یەکــەم،  پەهلەویــی  لــە درێــژەی کاری 
تەنیــا هیــچ هەوڵێکی  نــە  حەمەڕەزاشــا 
پڕاگماتیکانــەی بۆ هــۆزە دڵ بریندارەکان 
نەدا بەڵکو بە خشــکە ڕەوت و پالنی ڕزاشای 
درێــژە پێــدا. هەرچەنــدە بۆ خــۆڵ کردنە 

چاوی جەماوەری عێــل و هۆزەکان دووهەم 
هاوسەری خۆی لە بەختیارییەکان خواست.

دووهەم پالنی محەمەد ڕەزاشا بۆ تێکدانی 
سەرچاوە کلتووریەکانی گەالنی ئێران، چۆڵ 

کردنی گوندەکان بوو بە مەبەستی: 
1 “ئینقالبی ســپی”؛ ئــەو پڕۆژەیە کە 
بە شۆڕشی شــا و جەماوریش بەنێوبانگە بە 
ڕواڵەت ڕەشــاییەکانی کردە مالیک و خاوەن 
زەویی کشــتوکاڵ، بــەاڵم لە ئەساســدا بە 
مەبەستی ڕاکێشــانی بەرەی الو بۆ شارەکان 
بوو بۆ ئەوەی کۆمەڵگا بەرەو شارنشنی هەنگاو 
بنێ و هێز و پوتانسییەلێکی ئامادە بۆ کارگە 
و بیناســازیی مودێــرن و نوێی شارســازی 

دەستەبەر بکرێ.
2 بە مەبەستی گۆڕینی زمان و کلتووری 
گوندەکان و شەیدابوونی الوەکان بە ئیمکانات 
و ڕواڵەتی جوانی شــارە گەورەکان. بە گشتی 
بۆ شــێواندن و تێکدانی بــاری دێمۆگڕافیای 

یەکدەستی گوند و ئاوایییەکان.
3 هــەر وەها گۆڕانکاریــی بنەڕەتی  لە 
کۆمەڵگایەکی بەرهەمهێنەر بۆ کۆمەڵگایەکی 

بەرخۆر و مەسرەفی.
لە درێژەی ئاسیمیلە کردنی سەرچاوەی 
ئێران،  ئیتنیکەکانــی  کلتووریی  بەرهەمــی 
دەســەاڵتی تــازە پێگەیشــتووی ســانتڕاڵ 
تێئۆکڕات تەوەری ئیســالمیی ئێران، پالنی 
پەهلەویی دووهەمی لە بابەت زەربە لێدان لە 

گوند و ئاوایییەکان درێژە پێدا.
 ئامانج لەو سیاسەتە: 

1 درێژەدانــی کۆمەڵــگای بەرهەمهێنەر بۆ 
کۆمەڵگایەکی بەرخۆر.

2 وێــران کردنی دێهاتــەکان لەبەر ئەوەی 
ئــەوەی شــوێنی حەســانەوە و پەناگــەی 
شۆڕشــگێڕان و دژبەرانە، وەک پێشمەرگەی 

کوردستان.
3 بە هۆی شەڕی هەشــت ساڵەی ئێران و 
عێراق و بە مەبەســتی خۆراکی شەڕ، الوانی 
شــار و دێیان دەناردە بەرەکانی شــەڕ. بەو 
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مەبەســتەی نەتەنیا هێزی شــەڕی مسۆگەر 
دەکــرد، بەڵکوو بــەرەی الوی وا لێ دەکرد 
فکــری دژبەر بوونــی لە گەڵ دەســەاڵتی 
ناوەنــدی لە بیر  بچێتــەوە یان لە بەرەکانی 

شەڕدا لە ناوبچێت.
ئەگــەر تەبایــی و هاوتەڕیبــی لە نێوان 
ناوچەکانــی هەر  شوناســی کۆمەاڵیەتیــی 
و  قورســایی  و  نەیــەت  پێــک  واڵتێکــدا 
هاوســەنگیی نێوانیان ڕەچاو نەگیرێ، ئیدی 
شوناســی نەتەوایەتی مانا و بوونێکی ئەوتۆی 
نابــێ و دەبێتــە هــۆی بااڵدەســت بوونی 
الیەنێکــی ئیتنیکی و بێ بایــەخ نرخاندنی 
نەتــەوە ئیتنیکەکانی دیکــە، نموونەی هەرە 
ڕوون، واڵتــی ئێرانــە. لــە ئەساســدا دەبێ 
پلۆرالیســم و وێژمانی کلتووری/زمانی، بە بێ 
هیچ پەڕاوێزخرانێــک لەبەرچاو بگیرێ و لە 
تیۆرییەوە بۆ پڕاگماتیک بگوازرێتەوە. چونکە 
کردار ئەســاس و بنەڕەتی کارە، لەبەر ئەوەی 
کردار ڕۆڵگێڕی سەرەکییە. کورد گوتەنی: قسە 
فەقیرە هەموو کەسی پێی دەوێرێ. بۆ نموونە 
لە ســەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە چەند 
خاڵی سەرەکی لە دەستوور و یاسای بنەڕەتیدا 
گونجێندراوە؛ واتا ئەسڵەکانی 12، 15 و 19. 
ئەو چەند ئەســڵە بۆ کاڵو لەسەرنان و خۆڵ 
کردنەچاوی نەتەوەکانی ئێران بوو. لە ئەسڵی 
15دا، ئیزن  دەدەن خوێندنی زمانی زگماکی 
نەتەنیا هیچ بەربەست  و لەمپەرێکی بۆ ساز 
نەکرێ بەڵکوو دەســەاڵت دەبێ پاڵپشتیشی 
بێ. ئەسڵی 19 باســی بەرابەری و یەکسانی 
دەکات.  دەڵێ: دانیشــتوانی واڵتی ئێران بە 
دوور لــە عێل و نژاد و زمــان و تایفە، هیچ 
فــەرق و جیاوازییەکیان نییە و هەموو وەک 
یەک بەرابەر و یەکسانن.   تەنانەت خاڵی 22 
دەڵێ: پشکنینی بیرو باوەڕی کۆمەڵگا یاساغە. 
کەچی دەبینین کار و پێشەی سەرەکیی ئەو 
ڕێژیمە ئاپشناڵ وئینگیزاسیۆنە. پاڕادۆکس و 
کونتڕاســت لە تەواوی ئاکاری ئەو دەسەاڵتە 
دژی گەلییەدا خۆ دەنوێنێ. ئاکامەکەشی دوو 

دیاردەیە:
1 چەمک و دەستەواژەی درۆ. بە هۆی کردارە 
قێزەونەکان و ناڕاســت بوونی دەسەاڵتدارانی 
تاران، درۆ کردن، فریودانی یەکتر، پاشــقول 
دان، بــێ ئەخالقــی و داڕمانــی ئەخالقی و 
.... بوەتــە ئەرزش و بەها لــە نێو جەماوەری 

کۆمەڵگادا.
2 ئــەم چەمک و دەســتە واژانەی لە خاڵی 
یەکەمــدا باس کرا و ناوەندی فکری و هزری 
دەســەاڵت بە ئەنقەســت بــاڵوی دەکاتەوە 
و پاشــاگەردانیی بــۆ دەکات لە ئەساســدا 
ئامانجێکی نگریســانەی لە پشتە. واتا ئەگەر 
کۆمەڵــگا درۆ و بوختــان و فریــو و کاڵو 
لەســەرنانی تێدا بووە باو، ئیدی ئەوســا لە 
کۆمەڵگایەکی ماف خوازەوە دەگوازرێتەوە بۆ 
کۆمەڵگایەکی چەوســێنەر و خۆ داپڵۆسێنەر، 
ئیدی ئەو کۆمەڵگایــە هیوابڕاو و دواڕۆژێکی 
کۆمەڵگایەکــی  دەبێتــە  و  دەبینــێ  ڕەش 

ئۆتووتالیتەی بێ هەڵوێست.
واڵتی ئێران ســێ دەســەاڵتی یەک لە 
دوای یــەک خەریکــی نەتەوە ســازین بە 
چەمکی فــارس تەوەرییەوە. ڕەوتی دەوڵەت/
نەتەوەسازی لە ئێرانی ئێمپڕیال لە سەر دوو 

تەوەرەدا خول دەخوات: 
1 یەکڕەنگی و یەکدەست کردنی کلتووری؛ 
ئەم شــێوازە لــە ڕێــگای زمــان، ئایین و 
ئایینــزا، تایبەتمەندیی ڕەفتــاری، قوتابخانە، 
ڕاگەیەنەگشــتییەکان هەوڵــی گشــتیی بۆ 
دەدرێ. هەرکام لەم فاکتەرانە شرۆڤەی خۆی 

پێویستە.
A. زمان: یەکێ لە سەرەکیترین ئامرازەکانی 
ڕاکێشــانی بیرو زەینی تاکە بــۆ الی زمانی 
دەســەاڵتی داســەپاو. زمان لە دامــەزراوە 
ئیدارییەکان و ناوەندە گشــتییەکان ڕێک و 
ڕاست لە گەڵ تاک و کۆ پەیوەندیی چڕوپڕی 
هەیە و بۆ ڕاپەڕاندنی کار و ئیشەکان، کۆمەڵگا 
مەجبوور دەکرێ فێری بێ و وەدوای کەوێ.

B. ئاییــن: دەســەاڵتدارانی ئێــران، لە دوو 
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دەورەی مونارشــی و بە تایبەت لە ئێســتای 
تێئۆکڕاتیکــی ئابســلووتدا، ئایینیــان وەک 
کەرەســەی بــەرەو پێش بردنی سیاســەتی 
شوینیزم/ڕاســیزم بــە کار هێنــاوە و بــۆ 
دووبەرەکی نانــەوە بە کاری دێنن. یەکێ لە 
هۆکارەرکانی پشــتیوانی لەو ئایینزایە لەسەر 

ئەو تەوەرە بنیادنراوە.
C. تایبەتمەندیی ڕەفتاری: لە ڕێژیمە پاونخواز 
و دیکتاتۆر سفەتەکاندا سەبارەت بە پێتەخت 
یان ناوەندی دەســەاڵت هەمیشە دوو دەقی 
پاڕادۆکسیکال لە زەینی گەالنی زوڵم لێکراودا 
دەگونجێنــن. یەکەم: ناوەنــد وەک قیبلەگا 
پێناســە دەکرێ، یانی ڕووگەیەکی پیرۆزە و 
کاتێ سەری لە بەر دانەوێنی هەموو خواست 
و نیازێکــت دەگاتــە ئەنجام. لێــرەدا ناوەند 
شــیرینە، چاک و پیرە، دەبێ ســوژدەی بۆ 
بەری، لە باری پسیکۆلۆژییەوە تاک بە تاکی 
موعتــاد کراوی ئایدۆلۆژی وا لێدەکا خۆی بە 
کەم بزانێ و ناوەند بە گەورە و بەرز بنرخێنێ، 
خۆی و کۆمەڵگا ســەراپا شــەڕ و نەگبەتی، 
ناوەندی دەسەاڵت پاک و ئاوی کەوسەر. هەر 
بۆیە لە لیبی، فەدائیانی قەزافی، لە سەردەمی 
سەدام حوسەین فەدائیانی سەدام، لە ئێرانی 
فەندەمینتاڵ بەســیج و ســپاو حەشدی لێ 

دەکەوێتەوە.
 هــەر وەها لــە ڕوانگەیەکــی  دیکەوە، 
ناوەندی سانتڕاڵ تەوەر فۆبیایە. ئەگەر خۆیی 
نەبــی دەبێتە ئاوری بە قــودرەت، بۆ ئەوەی 
نەیار و دژبەران لــە ترس و خۆف و فۆبیای 

تۆقێنەری دەسەاڵت زراویان بتەقێ.
لــە بــاری دابەشــکاریی شــار و گوند 
وپێتەختــەوە، لە چارتی نەخشــەی ئیداریی 
ئێرانــدا، دێ و گونــد لە خزمەت شــاردایە، 
یانی پێداویستییەکانی شار بەرهەم دەهێنێ، 
شارەکان لە خزمەت ناوەندی پارێزگادا دەبن، 
هەر بۆیە دەبینین ئیمکانات و پێداویســتیی 
ســەردەمیانە زۆرتر لە ناوەندی پارێزگاکاندا 
گونجێندراوە. سەرئەنجام گوند و شار و هەموو 

ناوەندەکانــی پارێزگاکان لە خزمەت ناوەندی 
دەســەاڵت و پێتەختی ڕێژیمدان. ناوەند بەو 
هۆیەی سانتڕاڵ تەوەرە،  هەموو پێداویستییە 
ســەرەکییەکان بەرەو ئەوێ دەکاتەوە تاکوو 
تاک و کۆی کۆمەڵگا پێویســتی بەردەوامیان 
پێــی هەبــێ. تاکــوو کۆمەڵگای بندەســت 
بەستراوە و گوێڕایەڵی ناوەندی دەسەاڵت بێ. 
2 هاوشێوە کردنی ســتڕاکچێری کلتووری: 
لــە ڕێژیمــە توتالیتارەکاندا فــرە دەنگی  و 
فــرە ڕەنگی و بــە تایبەتی فــرە ئیتنیکی، 
مانایەکی ئەوتۆی نییە و “گوناحی کەبیرەیە”. 
تێکهەڵکێــش کردنی ئیتنیــک و گرووپ و 
دەستەکان، وەک باشگا وەرزشییەکان، حیزب 
و ئوپوزیسیۆنە ناوخۆیییەکان، لە ڕێگای ڕەوتە 
باوەکانی کۆمەڵگای سەردەمەوە بە سیاسەتی 
ژێربەژێــر و بە پێدزە. وەک: لە ســەردەمی 
پەهلەویــی دووهەما حیزبی ڕەســتاخیز، لە 
کۆماری ئیســالمیدا دوو باڵی چەواشەکاری 
ڕیفۆرمیســتەکان.  و  بناژۆخواز  دەســەاڵت، 
هەموو الیەنێک دەشزانین ئەو بەناو حیزب و 
ئوپۆزیسیۆنانە، تەنیا بۆ ئەوەن فکر و ئایدیای 
چینــی ناوەندیی کۆمەڵگا بــە الڕێدا  بەرن. 
دیتمان بەناو ڕێفۆرمیســتەکانی ئەم سااڵنە، 
قــەت بۆ یەکجاریش لە ئەســاس و بنەڕەتی 
دەســەاڵت الیان نــەدا و تەنیــا ئامانجیان 
سەروەدەرنان و دوایە ســەرکوت و ناهومێد 
کردنــی الیەنــی ئەکتیڤی کۆمەڵــگا بوو و 
ئێستاش ئەو ئۆپۆرتونیستانە هەروا پاسیڤن و 

لە گوێی گادا خەوتوون.
هەروەها لە پێناو پڕۆســەی نەتەوەسازی 
لــە ئێرانــدا، کەڵــک لــە کلتــووری باقی 
نەتەوەکانــی ئێران وەردەگیــردرێ تاکوو بە 
فارســی بکرێ، بە واتایەکــی ڕوونتر مۆرکی 
فارسی بوون یان زمانی نەتەوەی بااڵدەستی 
لێ بــدرێ. لە پێناو ئەو تێکهەڵکێشــکردنی 
کلتوورییــەدا، ژن و ژنخــوازی باندۆڕێکــی 
گرینگــی بە ســەر نەتــەوەی ژێردەســتدا 
هەیە، فتوا وەک دەســتوورێکی نەنووسراوی 
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خومەینی، ئێستاش لە ناوچەکانی کوردستاندا 
لە بیر نەچووەتەوە، کاتــێ کوتوویە: “ژن بە 
کوردەکان بــدەن بەاڵم ژنیان لێ مەخوازن.” 
کاتــێ کە دەڵێن منداڵ یەکەم شــتێک کە 
فێری دەبێ زمانی دایکیەتی، دیارە منداڵێکی 
کورد ئەگەر دایکی کورد نەبێ و بە زمانێکی 
دیکە گۆچ بکرێ، بێ شــک مەیل و تاسەی 
زۆرتــر بۆالی زمانی دایکییەوە دەچێ چونکە 
بە منداڵی قوڕگ و گەرووی بەو زمانە ڕاهاتوە.
3 ئابووری/نــەوت: ئابــووری یەکــێ  لــەو 
فاکتەرە هەرە گرینگانەیە کە لە چەســپاندن 
و جێگیر کردنــی دەســەاڵت و دەوڵەتاندا، 
پارســەنگی زەق و بەرچــاوی باڵی بە هێزی 
هەر نەتەوە و کۆمەڵگایەکە و بە پشتبەســتن 
بە ئابووریی بەهێزەوەیــە کە حکوومەتەکان 
دەتوانن سەقامگیری، سەرخستنی دامەزراوە 
و ناوەندەکانی گشــتیی واڵت و خۆنیشاندان 
بۆ ناســاندن و خۆ ڕێکخســتن وەک واڵت، 
لــە هاوکێشــەو دامــەزراوە نێونەتەوییەکان 

دەستبەسەر بکەن.
 ئابووری لە هەر واڵتێکدا دەبێ ئەو ئامانجانە 

بپێکێ:
 گەشەی ئابووری بۆ؛ پالنداڕێژیی تۆکمە.

 هەوڵ بۆ هەڵێنجانی کانە ژێر زەوییەکان. 
 هەوڵ بۆ گۆڕینی بنەماکان.

 نۆژەنکردنەوە و کەڵــک وەرگرتن لە بنەما 
فکری و ئایدیا نوێخوازەکان.

 کەڵک وەگرتن لە تێکنۆلۆژیای سەردەم بۆ 
گەیشتن بە دەسەاڵتێکی تێکنۆکڕات.

 گەشەی ئابووری وەک پڕۆسەیەکی گشتیی 
بەرانبەر، بەدوور لە هەاڵواردن و جیاکاری.

بە گشتی گەشەو پێشکەوتووییی ئابووری 
دەبێ ســێ فاکتەری ســەرەکیی لەبەر چاو 
بــێ و ئەوســێ خاڵە ببێتــە  بنەمای فکری 
و پالنداڕێژیــی: خۆش بژێــوی، ڕەزامەندی، 

سەرنج و هیوا.
گەشــەی ئابووری لە هــەر واڵتێکدا بە 
مەبەستی خۆشــگوزەرانی و ڕەزامەند بوونی 

جەماوەری کۆمەڵــگا دەکەوێتە گەڕ. لەوەش 
گرینگتــر، کۆمەاڵنی خەڵــک دەبێ دڵخۆش 
بکرێــن و ببێتە هۆی ســەرنج و هیوابەخش 
بوونیــان، ئەوەش بە هاوســەنگی و تەباییی 
نێوانیان مســۆگەر دەکرێ بــە دوور لە هەر 

چەشنە هەاڵواردنێکی سیاسی/ئابووری.
خاڵی هــەرە زەق و بەرچاوی گەشــەی 
ئابــووری لە گەشــە ســەندنی دامــەزراوە 
 NGO مەدەنــی و کلتــووری و ڕامیــاری و
کۆمەاڵیەتییەکاندایە. نەهاد یان دامەزراوەکان 
دوو دەستەن: ڕەسمی و دەوڵەتی، مەدەنی و 

نافەرمی.
وەک  دەوڵەتییــەکان  دامــەزراوە 
دامــەزراوە  زانکــۆکان.  ناوەنــدی،  بانکــی 
 NGO سەندیکاکان.  وەک  کۆمەاڵیەتییەکان 
کان. ئەنجومەنە ئەدەبی و هونەرییەکان و ....

لــە واڵتی ئێراندا نــەوت وەک چەکێکی 
بەهێز لە دەســت دەوڵەتی ســاتنڕاڵتەوەری 
ئابسلووتدایە، وەک دەسەاڵتی بە گشتی قۆڕغ 
کــردووە، هەموو داهاتــی واڵت و بە تایبەت 
داهاتی بێ ئەژماری نەوتیشی قەبزە کردووە. 
هەر لە سەردەمانی دۆزینەوەی نەوت لە ئێراندا 
دەوڵەتانی یەک لە دوای یەک، پشــتیان پێ 
بەستوە و هەر بۆیە ئابوورییەکی داهاتی ڕانتی 
و بەستراوەیی لێ کەوتووەتەوە. پێناسەیەکی 
تایبەتی لەمەڕ ئابووریی تاک داهات لە ئێرانی  

ئایدۆلۆژیست تەوری مۆنۆپۆلدا:
 پەڕەگرتنی ئابووریی ڕانتی و کەڵەکە بوونی 

گەندەڵیی بەرباڵو و سیستماتیک. 
 پەڕاوێزخســتنی توانســتی هێــزی چینە 
کۆمەاڵیەتییەکان بۆ بەرهەمهێنانی داهاتێکی 

گشتی/نەتەوەیی. 
 دابەزینــی ئاســتی ئاماریــی دەرکەوتــە 

کۆمەاڵیەتییەکان و ناستاندارد بوونیان.
 ســەرهەڵدانی ئابوورییەکــی چینایەتیــی 

شکستخواردوو بە ڕاندمانێکی زۆر کەم.
 پێکهاتنــی چینێکــی زۆروبــۆری مووچە 

خۆران.
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 کەلێنی بەرینی چینایەتی.
 بەربەست و بەرتەسک کردنەوەی مەیدانی  
چینی مامناوەند لە ئاستی ڕامیاری/ئابووریدا. 

 سانتڕاڵ تەوەریی ڕامیاری و ئابووری.
 دامەزراندنی گرووپ و حیزبی بەســتراوەی 

سەر بە دەسەاڵتی سانتڕاڵ تەوەر.
بەرهەمــی  مەدەنییــەکان  دامــەزراوە 
مودێڕنــن،  پێشــکەوتووی  کۆمەڵگایەکــی 
کۆمەڵــگای مودێڕنیــش بــە گیرفانی خاڵی 
نایەتــە ئەنجام و دەبێ ئابوورییەکی تۆکمەی 
لە پشــت بێ، ئابووریــی تۆکمە بە بێ پالنی 
بەرپرســیارانەی دەســەاڵت لە سەر بنەمای 
سیاســەتێکی هەمەالیەنــە نایەتــە بەرهەم. 
مودێڕن،  کۆمەڵگای  مەدەنییەکانی  دامەزراوە 
بۆ لێک نزیــک کردنەوەی الیــەن ونەتەوە 
جیاجیاکانی واڵتن. ئەو لێک نزیک بوونەوەیەش 
متمانەی گشــتیی لێ دەکەوێتەوە. لە ئێراندا 
ئەگەر فالشبەگێک  لەمەڕ مۆدێڕنیزاســیۆن، 
لە ســاڵی1285_1284  لێدەیــن دەبینین 
یاسای مەشرووتە دەنووسرێ و هاوکات ئێران 
پێــی نایە دنیــای مودێڕنیزمەوە و هەر خێرا 
یەک ســاڵ دواتر نەوت دۆزرایەوە. مەبەست 
ئەوەیە هــەر لەو ســەردەمەوە ئەگەر هەوڵ 
بۆ دامەزراوە مەدەنییەکان بدرایەت، ئێســتا 
هاوشانی واڵتێکی ئەورووپی دەبوو یان کۆریای 
باشــوور و ژاپۆن. بەاڵم هەر لەو سەردەمەوە، 
دەسەاڵت پووڵ وسەرمایەی بۆ کۆنتڕۆڵکردن 

بەکارهێناوە نەک بۆ هەموار کردنی ڕێگا.
وەک گوترا لــە ئابووریی مۆدێڕندا نزیک 
کردنــەوەی هەموو الیەنەکانی کۆمەڵگای لێ 
دەکەوێتەوە، بۆ نموونە لە مونتاژی ماشــێن 
یان هــەر پیشــەیەکی دیکەدا، بــە مونتاژ 
و بەرهەمهێنانــی بەشــە زۆر جیاجیاکانــی 
کۆمەڵگای  تەواوەتــی  دەتوانرێ  ماشــێنەوە 
پێوە بچەرخێنێ تاکوو پێکەوە پەیوەندییەکی 
هاوکارانــە و دۆســتانەیان هەبێ، نەک تەنیا 

قۆرغکراوی ناوچە ناوەندییەکانی ئێران بێ.
دەسەاڵتی پاوانخوازی ئیسالمیی ئێران، بە 

باری پەیوەندییەوە کۆمەڵگای  ئەنقەسەت لە 
بە  پەڕاوێــز خــراوی  ئیتنیک/نەتەوەکانــی 
شێوازی نەریتی هێشــتووەتەوە، ئەو تیۆرییە 

دوو ئاکامی هەیە:
1 ڕێڕەوی پەیوەندی بەرەو الی دەســەاڵت 
هان دەدرێ. لەوالوە دووبەرەکی لە نێوانیاندا 
دەنێتەوە، لــە نێوان  کورد و تورکی ئازەری. 
یارســانی وســوننە، بەختیــاری و عەڕەبی 

خوزستان و...
2 کاتێ کۆمەڵــگا خۆبژێو نەبوو و بەرهەمی 
بژێویشــی  لێ هەڕاج کرێت، ناڕاستەوخو چاو 
لەدەستی دەسەاڵت دەبێ و پردی پەیوەندیی 
نێوان نەتەوەکانی ئێــران کەمڕەنگ دەبێ و 
بەرەو الی دەسەاڵت هان دەدرێن. هەر بۆیە 
دەبینین لە ناوچەی کرماشان  وئیالم، بە هۆی 
بێکاری و بێ دەرامەدییەوە، پێوەست بوون بە 
“نیروی انتظامی” ڕێژەیەکی بەرچاوی هەیە. 
دەسەاڵتی کۆنســێرواتیڤ سفەتی تاران، 
لە پڕۆســەی نەتەوەســازیدا هەموو هەوڵی 
بۆ سەرخســتن و ڕێزدار نیشــاندانی گەلی 
دەسەاڵتدارە، چونکە لە پالنەکانی سیستەمی 
ئابووریــدا، بە پێــوەری قازانجی ســانتڕاڵ 
دەجووڵێتــەوە و باقی گەالنی ژێردەســتەی 
ئێران لە دوورەبەشــیدا دەهێڵێتەوە. دەبینین 
ئێــران،  شارەپیشەســازییەکانی  و  تــاران 
ڕواڵەتێکی مودێڕنتر و تێرو تەســەلیان پێوە 
دیــارە و لە باری کلتووریشــەوە وا نیشــان 
دەدرێ ئــەوان مۆدێڕن و ناوچەکانی دیکەی 
ئێــران نەریتین. بۆ نموونــە: بە داخەوە کەم 
نین ئەو کەسانەی دەڵێن کوردی ڕۆژهەاڵت 
لە چاو بەشــەکانی دیکەی کوردستان ژیر و 
کامڵترن، خــاوەن کۆمەڵگایەکی مەدەنیترن. 
ئەگــەر لێیان دەپرســی بــۆ؟ دەڵێن چونکە 
ئەوان لە تاران نزیکن و لە گەڵ فارەســەکان 

پەیوەندییان هەیە!!
جیاوازیی کۆمەڵــگای مەدەنیی مودێڕن 
و نەریتــی لەوەدایە، لە نەریتیدا دەســەاڵت 
و زیپــک و زاکونــی حکومەت لــە کۆمەڵگا  
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زۆرترە، چونکە کۆمەڵگای نەریتی بە شێوەی 
بەش بەش و ئۆرگانیــک پێکەوە دەعاملێن، 
بەاڵم لە شێوازی مەدەنیی مۆدێڕندا کۆمەڵگا 
لە سەرێ و دەسەاڵت لە خوارێیە، واتا هێزی 
کۆمەڵگا بە سەر دەوڵەتدا زاڵە. هەر بۆیە سێ 
دەوڵەتی یەک لە دوای یەکی ئێران بە تایبەت 
دەسەاڵتی ئاخوندیی ئۆپۆرتۆنیزمی پاوانخواز، 
قــەت ناهێڵێ دامــەزراوە مەدەنییــەکان بە 
جوانی دامەزرێن و گەشە بکەن، بە تایبەت لە 
ناوچەکانی کوردستان. هەر بۆیە خێرا تاوانی 
ئەمنیەتی و دژە شــۆڕش بوونیان بە ســەردا 
دەســەپێنێ. ئەگەریش بهێڵێ و لە دەســتی 
دەرچێ ئیزنی بە ســازمان بوونی ڕەسمییان 

پێ نادا. 
دامــەزراوە  و  نەهــاد  ئەورووپــادا  لــە 
مەدەنییــەکان دەوڵــەت کونتــڕۆڵ دەکەن 
چونکــە  دەیپارێــزن،  ســەرەڕۆیی  لــە  و 
بەستراوەی دەســتی دەوڵەتان نین. بەاڵم لە 
واڵتێکی وەک ئێرانــدا، چونکە ئابوورییەکی 
سوبســیدی چاولەدەســتی بنیاد نــاوە و لە 
هەڵێنجانی نــەوت و گازی خۆڕایی گێرفانی 
لێ دەئاخنــێ و دامەزراوە مەدەنییەکان هیچ 
ڕۆڵ و کاریگەرییەکیــان لــە ســەر ئابووری 
واڵت نییە، هەر بۆیە بە ئاســانی دەســەاڵتی 
ملهوڕ ســەرکوتیان دەکات. وەک سەرکوتی 
ڕێکخراوەی خوێندکارانی زانکۆ، ســەندیکای 
مامۆســتایان و کرێــکاران، بنکــە ئەدەبی و 

کلتووریەکان و ......
باســێکی هەرە گرینگی دیکە لە پەیوەندیی 
مــژاری ئــەم وتــارە: قوتابخانــە وناونــدە 

خوێندکارییەکان، میدیاو سوشیاڵ میدیا.

قوتابخانە و ناوەندە خوێندکارییەکان
مامۆستا عەالئەدین سەججادی لە مەڕ زمانی 
کوردی فەرموویەتی: “من لە ئێستا ناترسێم، 
بەڵکوو ترســم لەو کاتەیــە کتێبی خوێندن 
لە سەر زمانی داگیرکەر، بچێتە قوتابخانەی 
گونــدی کوردییەوە و منداڵــی کوردی پێ 

پەروەردە بکرێ.”
لــە  ترســیان  هەمیشــە  بیرمەنــدان 
تواندنەوەی سیســتماتیک بــووە ئەویش بە 
چەک و کەرەســەی مۆدێڕنیتەی پەروەردە. 
نیزامی پەروەردەی ئێران لە ساڵی 1304وە 
بە شــێوەی مودێــڕن دەســتبەکار بووە و 
پالتفۆڕمێکــی تاک الیەنانەی تێدا داڕێژراوە 
و بووەتە مانیفێســتی ئەو کات و ئێســتای 
ئەو سیستمە و لە هیچ شوێنێک باسێک لە 

فرەزمانی و پلۆڕالیسمی زمانی نەکراوە.
سیســتەمی پــەروەردە لــە ئێراندا بێ 
شــک لە خزمەت دەوڵەت/نەتەوەسازیی بە 
فارســی بووندایە بەم خواست و تاکتیک و 

ستڕاتێژییانەی خوارەوە:
1 هــەوڵ بۆ کــز کــردن و ســڕینەوە و 
تێکەڵکردنــی زمانی غەیرە فارســەکان لە 

زمانی دەسەاڵتی ناوەندا.
2 جێگیر کردن و شیرین کردنی کلتوور و 
مێژووی ساختە لە مێشک و هزری مندااڵنی 

دوو زمانە. 
3 باس نەکردن لە تەواوەتی کلتوور و مێژوو 

و مەزنایەتییەکانی نەتەوە ژێردەستەکان.
4 مونتاژ کردن و سازکردنی قارەمانیەتی و 
سێلێبریتیی فارسی بوون و پان ئیرانیسمی 
ســاختە و کاریزماتیک،  بــۆ نموونە کورش 
بە: دادگەر، عاقــڵ، زیندووکەرەوەی ئێران، 
یەکەم کەســی داکۆکیکار لــە مافی مرۆڤ، 
لێقەومــاوان و چارەڕەشــان،  داڵــدەدەری 
نــاوی دەبــرێ بێ ئــەوەی بــە هەڵکەوت 
ئاماژەیەک بە کەســایەتی و ئوستوورەکانی 
دیکــە بکرێ.  لە باری ئاینییشــەوە هەموو 
کەسایەتییەکانی بنەماڵەی خەلیفەی چوارەم 
وەک سەرباشقەی ئیسالم دەژمێردرێ و جیا 
لەوانە  هەموویان خراپەکار و زاڵم و گەندەڵ 

بوون.
5 سیاســەت و هەوڵی زمانــی قوتابخانە، 
هاوشــانیەتیی  بە  زمانییــە  لینگۆســایدی 

ژینۆسایدی کلتوری، ژینگەیی و مرۆیی.
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6 نیشــاندانی زمانــی فارســی بــە زمانی 
سەروەری ئێران و ڕاهێنانی قوتابی بە شانازی 

کردن بەوەی بە زمانی فارسی بئاخێوێت.
7 سووکایەتی کردن بە زمانی دایکیی قوتابی، 
بۆ نموونە بــۆ هەڵخەڵەتاندنــی جەماوەری 
ڕەشــۆکی، جارنەجــارێ لــە پڕۆپاگەندەی 
هەڵبژاردن و دانیشــتنە ئیدارییەکان ئاماژە 
بەوە دەکــەن زمانی دایکی لە قوتابخانەکان 
بخوێنــدرێ. یانی زمانی خۆمــان لە الیەن 
دەســەاڵت و زمانێکــی دیکــەوە بەرنامەی 
خۆێندنی بۆ دابڕێــژرێ! هەرچەند ئیتنیک/
نەتەوەکانــی پەڕاوێزخــراو خوێندنی زمانی 
دایکییــان ناوێ بەڵکــوو خوێندن بە زمانی 

دایکییان مەبەستە.
8 گوشار خستنەسەر مامۆستایانی قوتابخانە 
لە الیەن “حەراســت”ەوە بۆ ئەوەی لە سەر 
پۆلەکان حەتمەن بە زمانی فارســی لەگەڵ 

مندااڵن بدوێن.
9 جیا لە دەرس و وانەی بە فارسی کردنی 
قوتابییــان، بــە درێژاییی ســاڵی خوێندن، 
دەیان بەرنامەی جۆراوجۆر بە سەر قوتابیاندا 
دەســەپێندرێ ـ کە سەدا نەوەد و پێنجیان 
هێچ پەیوەندییەکی دەرسی و قوتابخانەیییان 
نییە ـ  بۆ ئەوەی هیچ دەرفەت و کەڵێنێک 
بۆ منداڵ نەهێڵێتــەوە نەوەک بیر لە زمانی 

زگماکی خۆی بکاتەوە.
10 زۆر گەاڵڵــەی پەیوەندیــداری ئایینــی 
و مەزهەبی بەســەر قوتابــی و قوتابخانەدا 
دەســەپێندرێ؛ ڕێــک هەموویــان بۆ بڕەو 
پێدانی هێژمۆنی ئاینزای شــێعەی عەلەوییە 

و بەس. 
11 بە هیچ شێوەیەک باسێک لە سەر نەتەوە و 
گەالنی غەیرە فارس لە کتێبە دەرسییەکاندا 
نابینرێ. بۆ نموونە: لە ســااڵنی پێشوودا لە 
کتێبی “مێژوو”ی ناوەندی یان دوا ناوەندیدا، 
باســێکی کورتی یەک بەند لە سەر کۆماری 
کوردســتان و کۆماری ئازەربایجاندا هەبوو، 

بەاڵم هەر زۆر خێرا سڕیانەوە.

12 کەڵک وەرگرتن لە ئیدیۆم ودەستەواژەی 
فارسی لە الیەن چینی ئاکادمیکەوە.

13 هــەوڵ بــۆ پــەڕە پێدانی ئــەو بیرۆکە 
ســەقەتەی کە، لە ماڵێوە بە فارسی لە گەڵ 
مندااڵنــی بچووک قســە بکــرێ تاکوو لە 
قوتابخانە کێشەی ئەوتۆی فێر بوونی زمانی 

فارسییان نەبێ.
پــەروەردە  سیســتەمی  دامەزراندنــی 
وبارهێنــان هاوکاتــە لەگــەڵ پڕۆسێســی 
دەوڵــەت نەتەوەســازیی ڕزاشــا. داڕێژەران 
و  ئەندازیارانــی ئەو پڕۆژەیــە، قوتابخانەیان 
وەک یەکــێ لــە ناوەندە ســەرەکییەکانی 
کوشــەندەی زمانی دایکی منداڵ لەبەرچاو 
گرتوە. جیا لەوەی لە بــاری مۆرفۆلۆژییەوە 
بۆ خوێندکارانی غەیرە فارس زۆر ســەقەت 
و ناجێگیــرە، لە باری فکری و هزریشــەوە 
دووفاقێتی وپاڕادۆکسە، یانی منداڵ لە ماڵێ 
بە جۆرێک و بــە زمانێکی خۆیی دەدوێ و 
بیــر دەکاتەوە و لە بــاری دەروونییەوە زۆر 
ئازادە و دەتوانێ هەموو هەســت و ســۆزی 
وجــوودی خۆی پــێ دەرببڕێ، بــەاڵم لە 
قوتابخانە ڕاست بە پێچەوانەوە شتێکی نامۆ 
و نەچەسپاوی ڕۆحی و دەروونیی دەرخوارد 
دەدرێ. بــە تایبەت لە ئاســتی مامناوەندی 
و ناوەندیــدا مێژوو و کلتوورێکی ســاختە و 
دوور لە پەروەردەی بنەماڵە و نەتەوەی خۆی 
دەبینێ. دیارە دووپاتە و چەندپاتە بوونی ئەو 
دەرس و دەورە لــە مێشــک و هزردا تەواو 
دەچەســپێ و لە زانکۆدا تەواو دەگاتە چڵە 
پۆپە، ئیدی تاک بە تەواوەتی بیرو ئەندێشەی 
لەگــەڵ ئەو بۆچوونانەدا هەڵدەشــێلدرێ بە 
دوور لە ناســینی شوناســی  ڕاستەقینەی 
خۆی. مەگەر ئەوەی بە دوور لە قوتابخانە و 
زانکۆ، بە موتااڵ و خوێندنەوە، دەروویەک بۆ 

مێشکی خۆی بکاتەوە.
تاکــی کۆمەڵگای غەیــرە فارس چونکە 
هەر لە توفڵییەوە هەتا سەردەمانی الویەتی 
لەگەڵ کلتــوور و زمانێکی چەوســێنەری 
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زاڵی زاڵم  پەروەردە دەکرێ، بۆ نوســین بە 
زمانی  دایکی تاکوو ئاســتێکی زۆر کێشەی 
ڕستەســازیی هەیــە چونکــە بمانهەوێ و 
نەمانهەوێ، بە زمانی قوتابخانە بیر دەکاتەوە 
و بە زمانی خۆی دەنووسێ. هەر بۆیە جیلی 
ئەوڕۆ لەگەڵ زۆر وشە و گوڵ وشەو ئیدیۆمی 
دێرینی کــوردی ناتەبایە، چونکە بە داخەوە 
یان کاری پێ نەکردووە یان کەمتری کایەی 
زمانی پێ کــردوە. هەربۆیە زمانی ئاخافتنی 
کۆمەڵــگا بەرەو ســادە بوون ڕۆیشــتووە و 
خەریکە لە قەوارەی زمانێکی فەننی و پڕکار 

دێتە دەرێ.

میدیاو سوشیاڵ میدیا
دەســەاڵتی ســانتراڵتەوەری تاران دوو باڵی 
بەهێزی بۆ کۆنتڕۆڵ کــردن و زەربە لێدان 
لە زمان و کلتــووری نەتەوایەتی کردووەتە 
هاوشــانی یەکتــر. قوتابخانــە و زانکۆ، بە 
هاوکاری و یاریدەدەریی میدیا و سوشــیاڵ 
میدیا، ڕێگاخۆشکەری مەیدانداریەتیی زمانی 
دەسەاڵتن. ئەگەر زمانی قوتابخانە تاک زمانی 
ڕاسیســم تەوەرییە، کــردار و پڕاگماتیکی 
میدیا هەوڵ ئــەدا نەتەوەکانی غەیرە فارس 

بەرەو هەڵدێری ئیلیناسیۆن بەرێت. 
میدیــای ئێرانی لە ســەر ئەســاس و 
ئاگۆئیزم/ ڕێبەرانــی  فکرییەکانــی  بنەمــا 
فەناتیک دامەزراوە و بێ شــک لە سەر سێ 
چوکڵەی: فارس-شــێعە-ئێران، کار دەکات. 
ئێرانییەکاندا،  فکری/میدیــای  پاتۆلۆژیی  لە 
ئایدۆلــۆژی  دیاریکــراوی  چەمکگەلێکــی 
ڕەچاو دەکرێ: وەک ئێران، فارس، شــێعە، 
وەلی فەقیهـ، شــەهید و .... ئەو دەستەواژانە 
دەاللەت لــە چەند فاکتەرێــک دەکەن بۆ 
ئەوەی ئاســمانی ئەندێشە و کەشی ئایدیای 
حاکم بەسەر کۆمەڵگادا پڕ بکات لە ترس و 

فۆبیا و دڵەڕاوکێ.
فەلسەفەی”فۆبیا” لە کۆماری ئیسالمیدا 
یەکێ لە کۆڵەکەکانی پارێزگاری کردنیەتی:

1 ترس لە جیابوونەوەی نەتەوەکانی غەیرە 
فارس. هەر جۆرە گلەیی و خۆپیشــاندانێکی 
گەالنــی  ئاســاییی  زۆر  و  ســەندیکایی 
پەڕاوێزخراوی ئێران بە ئەمنیەتی و سیاسی 

دەشوبهێندرێ.
2 هەمیشــە دوژمنێکی خەیاڵی لە زەینی 
خەڵکیدا دروســت دەکرێ. بۆ چەواشەکاری 
و بــە الڕێدا بردنی بیر و هــزری جەماوەر. 
تەنانەت ئێســتا لــە سۆشــیاڵ میدیاکانی 
جیرەخۆری دەســەاڵتدا، ڕەخنــە گرتن لە 
ئیسالم و قیامەت و تەنانەت خوداش، بووەتە 
بــاو و زۆر ئاســایییە. دەیانهەوێ هەر جۆرە 
ڕەخنــە و لێکدانەوەیەک ئــازاد بێ، بەاڵم 
باس کردن لەو چەمکانە تابۆیە: چوارچێوەی 
ئێــران، مافی بەرحەقی گــەالن، بەرابەریی 
مافی نەتەوە مافخوراوەکان لە گەڵ فارسدا.

میدیــای ناوخــۆ هاوشــانی دادگاکانی 
ئینقالبی ڕێژیم، دژبەران بە بێگانە و دوژمنی 
خودا ناوزەد دەکەن. میدیای دەرەوە گەرچی 
بەناوی ئۆپۆزیســیۆن بوون چاالکن، ئەگەر 
دێنە سەر پرســیار لە ڕۆڵەکانی خەباتکاری 
کورد،  پرســیارە ســەرەکییەکەیان لەسەر 
چەنــد فاکتەری دیاریکروادا خۆ دەردەخات: 
ئایا تــۆ جیاییخوازی؟ بــاوەڕی تەواوت بە 
گشتایەتیی ئێران هەیە؟ و دەیان پرسیاری 
بۆنــداری لەو چەشــنە. مەبەســت ئەوەیە 
پاوانخواز، دوژمنایەتیی  کاتێک دەســەاڵتی 
گەالنی ئێران بە تایبەتی گەلی کورد دەکات، 
ئەوە پاڕامێتری دوژمنکارانەی خۆی نیشــان 
دەدات، ئەو دوژمنــە و ئەرکی خۆی بەڕێوە 
دەبات. بەاڵم چینی ڕۆشنبیری فارسی/ئێرانی 
بەناو الیەنگری  دێموکراسی و پلۆڕالیسمن، 
بەاڵم لە هەڵسوکەوتی میدیایی یان سۆشیاڵ 
میدیــادا، بە پانــەوە بەربەرەکانــێ لەگەڵ 
مافخوازیی گەالنی ئێران دەکەن و دژکردەوە 
و بەرهەڵەســت بوونی خۆیان ناشارنەوە. بە 
داخەوە تاکوو ئێســتا لــە ناوخۆ و دەرەوەی 
واڵت، میدیا یان نووســەرێکی فارس زمانی 
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بەرچــاو نابیندرێ پارێزگاری و داکۆکیکاری 
لە مافی گەالنی ژێردەســەتەی ئێران بکات 
و بۆ ســاتێک ببێتە ئیســماعیل بێشکچی. 
وتەی زۆربەیــان ئەوەیە:”مافی کەمینەکانی 
ئێران دەبێ پێشــێل نەکرێ. کەمینە بوون 
بە کەم زانینە لە بەرانبەر فارســدا. لە واڵتی 
ڕەنگاڵەییــی ئێرانــدا کەمینــەی ئیتنیکی/
نەتەوەییمان نییە، بــە واتایەکی ڕوونتر، نە 

زۆرینەمان هەیە نە کەمینە.”
میدیای دەرەوە و ناوخۆ بە پڕۆپاگەندەی 
ڕەش، ژنــان و بەرەی الوانیــان کردووەتە 
ئامانج. هەر لە ســەردەمانی دەسەاڵتی دوو 
پەهلەویدا بە ئێستاشەوە، فارسی قسەکردن 
بە)لهجە(وە، بە بێسەوادی یان کەمسەوادی 
نیشان دەدرا و دەکەوتە بەر لۆمە و گاڵتەی 
فــارس زمانان. لۆبیی فــارس کارێکی وای 
کردووە، لە ناو باقی نەتەوەکانی دیکەشــدا 

کەم تا زۆر ڕەچاو دەکرێ.
میدیا و سوشیاڵ میدیا بە باگراوەندێکی 
پــان ئیرانیزمییەوە، بە فیلم و دێکۆمێنتاری 
و دڕاما بێ ناوەڕۆکەکان، هەوڵی بۆ شــیرین 
کردنــی زمانی فارســییە، هەڵبژاردنی ناوی 
فارسی بۆ مندااڵن. جێگێرکردنی “خالە. دایی. 
عمە. عمو. مامان”، تەنیا چەند نموونەیەکی 
هەرە بچووکی هەوڵی میدیاکاران و ناوەندە 
شۆڤینیســتەکانی ڕێژیمن. گۆڕینی شوێن و 
مەکان و شــاخ و گوند و کۆاڵن و شەقامی 
شــارانیش، هەر لە درێژەی ئەو سیاســەتە 

نگریسەدایە.
هانــا ئاڕێنــت ڕوو بــە توتالیتێرێکــی 
وەک دەســەاڵتی ئێرانــی دژی ســکۆلالر/
پلۆڕالیزمدا دەڵێ: “مرۆڤەکان ئەگەر پێکەوە 
بەرابەر و هاوشــان نەبن، چــۆن دەتوانن لە 
فــەرق و جیاوازییەکانی یەکتــر تێ بگەن؛ 
چــۆن دەتوانــن هاوخەمی یەکتــری بن و 
لە ئــازار و نەهامەتییەکانی یەکتردا خۆیان 
بــە هاوبــەش و خەمخۆری یــەک بزانن.” 
هەر بۆیــە تاکی فارس ناتوانــێ یان ڕەنگە 

نەیهەوێ بزانێ خەم و مەینەتییەکانی کورد 
چییە. چونکە ڕاســتەوخۆ لە ژێر کاریگەری 
و باندۆری دەســەاڵتە یــەک لە دوای یەکە 
هاوشێوەکاندان. لە کۆمەڵگای فرە نەتەوەی 
فرە کلتووریدا، نەتەوەسازی بۆ پڕ کردنەوەی 
کەلێنی نەتەوەیی، ئایینی، نژادی وکلتوورییە. 
بەاڵم لــە ڕوانگەی ئێرانیی تاکڕەهەندیدا کە 
بــاوڕی بــە فرەڕەنگی و فــرە دەنگی نییە، 
دەوڵەت/نەتەوەســازی یانی دەسەاڵتی یەک 
ڕەگــەز ونژادی تاک زمان. یانی لە خزمەتدا 
بوونی گشتایەتیی ئیتنیک/نەتەوەکانی دیکە 
بە زمان و کلتوور و ڕەســەنایەتیی خۆیانەوە 
بۆ سەرخســتن و بااڵدەســت بوونی زمانی 
دەسەاڵت.  دەسەاڵتی ئێرانییەکان بە چینی 
ڕوناکبیریشیانەوە، سەقامگیری و ئەمنییەت 
لــە بێدەنگی وکپ کردنــی دەنگی گەالنی 
ســتەملێکراودا دەبینن. دەسەاڵت لە ئێراندا 
هێڕەمییە و لە ســەرەوە بۆ خوارێ دەڕوانێ. 
نەتەوەسازی لە ئێرانی پۆپۆلیسمی پاوانخواز، 
تێپەڕیــن لە فــرە ئیتنیکی/نەتەوەیی بەرەو 
تاک زمانی و تاک کلتووری، بەرەو دەسەاڵت 

و ئایدیایەکی سەمپاتی تاک ڕەهەندە. 
وتەی کۆتایی، کورد خاوەن واڵتە بەاڵم 
بــێ دەوڵەتە. هەتا نەتەوەیەک سەربەســت 
و ئــازاد نەژی و نەبێتە خــاوەن دەوڵەت و 
ئۆتۆریتەی بەهێزی خۆی نەسەلمێنێ، تاک 
و کۆی ئەو نەتەوەیە ئەو جۆرەی پێویستە ڕێز 
وئێحتڕامی پێویستیان لێ ناگیرێ، تەنانەت 
خۆشــیان هەســت بە کەمایەسی دەکەن و 
باوەڕمەندییەکــی قووڵ و ئەساســییان بە 

خۆیان نابێ.
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