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تێزی "یەک   بە پێی، تداراڵ سەردەست و دەسە نەتەوەی  وەک ئێران  ی نادێموکراتیک گەل لە واڵت
بە بەکارهێنانی شێوازی جۆراوجۆر   و  ئیسالمی"  ئومەتی"  بەناوی دەوڵەت و یەک نەتەوە" یاخود

بێجگە لە بەکارهێنانی زەبر   ەدەسەاڵتدار چەشنه ئەم  .اتدەد ی تواندنەوەی نەتەوەکانی دیکە هەوڵ 
  ، تو زۆری فیزیکی و کوشتن و بڕین و لەبەندیخانە خستنی ئازادیخوازانی نەتەوەی ژێردەس

کی شێوەیە بە  ێت، تێدەکۆشمەعنەوییەکانی ئەوان  بایەخە کردنی  بەهابێ و گەمراندن، چەواشە بە 
ئامانج و خەڵکەکە لەباری  اته خەڵکانە بک وئە مێژوو، کولتور و زمانی ، بەاڵم بەردەوام  ئارام

   . اتلە کۆتاییدا ئاسیمیلە بک ،بێ ناوەڕۆک و کلۆر ومەعنەوییەوە 
  انی خۆیێکمرازائ هەموولە  ەک کە هەیانە،دەسەاڵتی ماددی و مەعنەویی هۆی بە  ەکانحکوومەت

و  ، ڕادیۆ و تەلەویزیۆن، فیلم و شانۆ و بە گشتی لە تەواوی بوارەکانی میدیایی فێرگە وەکو 
ی میژوو و  هاسان. بە نکەڵک وەردەگر انبۆ بەرێوەبردنی سیاسەتی فەرهەنگی خۆیڕاهێنان 

  ؛و بێگانە  رەمانە نەتەوەییەکان دەکرێن بە چەتە، خائین و سیخۆڕی، قاەنڕاستییەکانی چەواشە دەک
و   یسێمبولی ئازادی، مرۆف دۆست کەنە دەکان و مەاڵ سەرکوتکەر، خۆفرۆش و شا و پاشا

کە قاتڵی هەزاران  دا،ی کوڕ شایڕەزاشا و محەمەد ڕەزائێرانی سەردەمی  . لە ینیشتمانپەروەر 
دەکران بە باوک   ،خوازنی ئێرانی بوون نئازاردیخوازی کورد و لۆر و ئازەری و بە گشتی پێشکەوت

،  ە ڕوزبەریفزادە، شسلێمان موعینی، سمایل قازی محەمەد، پیشەوەری،  بەاڵم ، لو دڵسۆزی گە 
پاش   سیاسەتە  ئەم پێناسە دەکران. فرۆشجەزەنی و ڕەزاییەکان وەک نوکەری بێگانە و نیشتمان

لە ئێران لە الیەن حکوومەتی ئیسالمییەوە بە چەشنی دیکە بەاڵم   ی هەتاوی ١٣٥٧شۆڕشی ساڵی 
 درێژەی پێدرا.   سۆنگەوە هەمانهەر لە 

و دانانی ئاستەنگ لەبەر نووسین بە زمانی زگماکی گەلە  بەرگری و قەدەغە  سااڵنێکی زۆرە کە 
ەکان یەکێکی دیکە  فێرگە خوێندن و نووسین بە زمانی دایکی لە گری کردن ل نافارسەکان و ڕێ 

ڵەی کورد و  ۆنەتەوەکانی نافارسە. ڕ لە شێوەکانی ئاسیمیلە کردن و زەبرلێدان لە کولتور و زمانی 



ەوە،  ەنکببە زمانی فارسی بیر نکراولەمنداڵییەوە ناچار  ەب و بەلووچ و هتد هەرڕە عئازەری و 
 .  ندەرببڕبە زمانی فارسی  انو جوانترین هەستەکانی نو بنووس نبخوێن

، وەرگێر و شاعیرە نافارسەکان وەکو ئەحمەد محموود، محەمەد عەلی رنووسە  لەم سۆنگەیەوە
ت  ە هج ێن بێسومدحە ید مح ە سمحەمەد عەلی دەرویشیان، برایم یوونسی، محەمەد قازی، ئەفغانی، 

و هتد لە مێژووی   مەنسوور یاقووتی  دی، ی ن ساعیسوحالم وغ  ،سەمەد بێهرەنگی، (شهریار) زیێرەوت
. مخابن  وەترین خزمەتیان بە گەشەسەندنی زمان و کولتوری فارسی کرد زیاسەد ساڵی ڕابردوودا 

نەیانتوانی ئەو خزمەتەی  ەتان و ئیزنی نووسین بە زمانی دایکییەوەبە هۆی نەبوونی دەرئەوان 
ئاهنگساز و   لە  بەشێککە یە ئەمە شتێکی ئاشکرابکەن.  پێویست بوو بە زمان و فەرهەنگی خۆیان

نازەری، عەندەلیبی و  شەهرام کەڵهۆر، کەیهان وەک  کوردبە ناوبانگەکانی  ەگۆڕانی بێژ 
  ، هەرچەندکردوە  ی فارسیاسیقۆخزمەتێکی زۆریان بە ڕەوتی گەشەسەندنی م  یشکامکارەکان 

هەتا ڕادەی ڕێ پێدراو بەاڵم نەک لە ئاستی گۆڕانی فارسیدا، خزمەتیان بە موسیقیای کوردیش  
 . دبێکر

افارسەکان تەنیا لە بواری قەدەغەکردن یان  خکردنی زمان و وێژەی نە بەاڵم سیاسەتی بێ بای
فارسی  بەکار هێنانی زمانی زگماکی و ڕوو کردنە زمانی لەسەر ڕێگای ری و ئاستەنگ دانان ڕێگ

بەڵکوو بواری ئیزندان بە چەشنێکی ئامانجدار بە   ،ە یو خوێندن و نووسین بە زمانی حکوومی نی
لەسەر شاشەی تەلەویزیۆن و شانۆ و   و لوڕی یتورکزمانی نافارسەکان بە تایبەتی کوردی و 

و   "هوش برتر"کێبەرکێی بەناو  کاتێک سەیری بەشێک لە بەرنامەکان وەک . لەخۆدەگرێ سینەماش
یان کورتەفیلمی  لەژێر ناوی "طنز" سئوالی" و بەرنامەی هاوشێوە دەکرێت کە  ٢١ێبەرکێی "ک

یان   گاڵتەجاڕی کوردی هتد بە زمانی ئازەربایجان و لوڕستان و کوردی لە سنە و کرماشان و 
ی  ئەوە ئاکتەرەکان وەکو دەبینین کە  ،فارسی ئامادە دەکرێلوڕی و تورکی تێکەاڵو لەگەڵ 

تێکەڵ و   ، به دا نەبێتزمانی فارسی لەگەڵ ناسیاوییەکیان هیچ نەبن و  چانە خەڵکی ئەم ناو
و وەاڵمی  دەکەن ە قس ەیان بە لەهجەیەکی کوردیی سەیر و سەمەرپێکەڵکردنی فارسی و کوردی 

  ئامادە دەکرێن و پێکەنینی بینەری فارس و ناکوردپرسیارەکان دەدەنەوە. ئەو بەرنامانە بە ئامانجی 
پێی سیاسەتی نادیاری نەیاران، گاڵتە و سووکایەتی بە زمان و ئاستی بە بەدەسی خۆیان و 

سیمایەکی نەزان   دا،"هوش برتر" کانیزنجیرە بەرنامە ان دەکەن. لە خۆی خەڵکەکەی یتێگەیشتووی
   .دا بە گشت کۆمەڵگای کوردی دەدرێو گەوج بە بەشدارە کوردەکان و لە ڕاستی

ستاگرام و تلیگرام و واتساپ گەلێک  نبەردەوام لە سەر یووتیووب، ئی لە الیەکی دیکەشەوە، 
بە فولکلۆر و وێژەی   کردنە  باڵودەبێتەوە کە ئاشکرا سووکایەتیدەس بە دەس بەرنامەی کورت 



  "سکینە دای  ی ئێرانی شارێکی ئازەربایجانلەسەر سکۆی شانۆ کاتێک  ،بۆ وێنە ە نافارسەکان. نەتەو
تەرجومە دەکرێ و قاقای پێکەنین ساڵۆنەکە پڕدەکات،  بە فارسی ای" ئازەرییەکان نای نزی قی

چ پێویستیەک   بە گشتیی دەکرێت وتەرجومە  چۆن بەوشێوەیە انی فولکلۆر رگۆ کەس نییە بپرسێت
 ەنگەکەیانو فەره  گاڵتە بە خۆیان ،دایە کە هونەرمەندانی نەتەویەک بۆ خۆشی فارس زمانەکانلەوە

و زۆر گۆرانی حەسەن زیرک و  ئەگەر ئەمڕۆ کەسێک بیەوێ گۆرانی "شەمامە خاڵ خاڵ" ؟بکەن
بێ گومان شتێکی سەیرو سەمەری لێ دەردێ، بەاڵم ئەم   ،هەر زمانێکی دیکە هتد وەربگێڕێتە سەر 

ە  چێژ ل کوردی و خەڵکیش فولکلۆریی لە مێژووی ئەدەب و فەرهەنگی  ن گۆرانییانه بەشێک
نەک پێویست ناکات بەڵکوو بە تەواویەتی   بە زمانێکی دیکه  تەرجومە کردنیانو  دەبەنبیستنیان 

دەڕبڕینی گۆرانی و   تەنیا بۆ خزمەت بەوانە دەکا کە دەیانەوێ پیشان بدەن ئەم چەشنە زمانانە 
توانای  لەئەنجامدا و  ەبنەنین دبۆ گاڵتە پێکردن و پێک تەنیالە ئاستێکی وەها نزمدان کە  ،شێعرە و 

   !نییە  "سعدی "و   "حافظ"بەری کردنیان لەگەڵ زمانی نبەرا
چەشنە  موونەتەوەکانی دیکە کەڵک لەهە  یدوژمن بۆ بچووک و بێ بەها کردنی هەر شتێکی پیرۆز

بەشێک لە ئاسیمیلەکردنی فەرهەنگی وەردەگرێ، هەتا ئەو ڕادەیەی بۆ  ئامرازێک و یەک لەوان
قسەکردنی بێ لەهجە بە فارسی دەبێتە  کارەکە دەگاتە ئەو شوێنەی کە کورد و ئازەری و ... 

لە دەرەوەی   دا کە شانازییەک و تێدەکۆشری تەنانەت لە بەشێک لە بنەماڵەکان و بە تایبەتی ئەوانە 
فارسی قسە بکرێ، بۆ ئەوەی نەکا لە دەرەوەی   زمانی  بە تەنیا مندالەکان لەگەڵ  ، ندەژی  کوردستان 

لە دەدرێت  ماڵێ و لە فێرگە و شەقامەکان گاڵتەیان پێ بکرێ و لەم سۆنگەیەوە زەبرێکی زۆر
 یان لەگەڵ گشت بنەماڵە و نەتەوە و نیشتمان.  یی پردی پێوەندڕووخانمتمانە بەخۆیی ئەم مندااڵنە و 

یی نییە، کارەسات لە هاوڕێ  دای دوژمن بۆ پێشبردنێ ئەرک و بەرنامەکانی خۆی کارەسات لە هەوڵ 
و   هێڵ بەشێک لە ڕۆڵەکانی کورد بە چەشنێکی خوازیار و ناخوازیار لەگەڵ ئەمکردنی 

  کەرامەت دەبنە ئامرازی دوژمن بۆ لەناو بردنی ڕێز و  بکرێتەوە ی لێ بیرکە بێ ئەوەی سیاسەتەیە، 
گر  ئایەکان وامان لێ دەکەن "ودس خومان نیبە قەولی کرماشا ، و و کەسایەتی خۆ ونەتەوەکەیان 

 نینە غژ خومان" یان " وەکو مریشک بۆخۆمان خۆڵ بەسەر خۆماندا بکەین". 
  ناپیرۆزەکانیان و ەیشتن بە ئامانجە گومان دوژمن و نەیارانی کورد و گەالنی دیکەی ئێران بۆ گبێ

سرینەوەی زمان و ئەدەبی  لەهەر چەشنە ئامرازێک و یک لەوان  ،سڕکردن و تواندنەوەی ئەوان
گەمراندنیان کەڵک وەردگرن، بەاڵم ئەوە ئەرکی ڕووناکبیرانی ئەم نەتەوانە و بە   نافارس یاخود بە 

باڵوکەرەوەی ئەم فیلم و کلیپ دزێوانە نەبن و ڕێ  تایبەتی کوردە کە بەالنی کەم ڕێخۆشکەر و 
 نەدەن. دابە پەرەسەندنی ئەم کارە قیزەنانە لە نێوخەڵک 



ڕۆڵەکانی گەلی کورد دەبێ بەرانبەر بەو سووکایەتییانە بوەستن و بە دەنگی بەرز ناڕەزایی خۆیان  
ستە بەرگر بن لە  بەرانبەر بەو سووکایەتییە ئاشکرایە دەرببڕن. هەروەها کۆمەاڵنی خەڵک پێوی

باڵوکردنەوەی ئەو کلیپە قیزەوەنانەی وا تێیدا سووکایەتی بە هۆش و لێهاتوویی خەڵک و زمانی  
نەتەوایەتییان دەکرێت. ئەوانە بۆ پێکەنین نین بەڵکوو کورد دەبێ بە دیتنیان بگری و تووڕەیی  

بەڕێوەچوونی   خۆی بەسەر ئامادەکاران و ئەکتەرەکانیاندا ببارێنێت کە بوونەتە کەرەسەی
   سیاسەتێکی دژە نەتەوەیی نامرۆڤانە. 

 ٢٠٢٠ئۆکتۆبری  


