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س ياسەیت کولتووریی ئێران بەرامبەر کورد
ەلبەر ڕۆش نایی دەس تور و ایسا و گێڕانەوە ڕەمسييەاکندا
هەردی همدی میکە
انوەندی کوردس تان بۆ دۆکيۆمێنت و لێکۆڵينەوەی ئەاکدمیی ،زانکۆی سلێامین ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.
يەکەی دەستنووس ،زانکۆی گەشەپێداین مرۆیی ،سلێامین ،هەرێمی کوردس تان ،عێراق.

پوختە -:دەوڵەیت هاوچەریخ ئێران ،کە هەوڵەاکین دامەزراندین سەرەاتکەی بەرهەمی
جواڵنەوەی پاش بزووتنەوەی مەرشوتییەت (وەک جواڵنەوەيەیک ڕۆش نگەریی) و
لوتکەکەیش بەرهەمی کودەات س ياسییەیک سەيدزایئەدین و ڕەزاخان بوو ،هەر ەلو ئانەوە
ات کۆماری ئیسالمی ئێران و دۆیخ هەنووکەیی ،ەلسەر هەرسێ ئاس یت مێژوو و
گێڕانەوەی ڕەمسی دەوڵەت (مێژوونووسان و نوخبەی س يایس و انوەندە
ئەاکدمیييەاکن) ،پەروەردە (پرۆگرامەاکین خوێندن) و دروس تکردین ليەنگری نزیک
ەلدەسەاڵت ەلنێوخۆی ڕوانکبریاین کوردیشدا و ەل چوارچێوەی س ياسەیت کولتووریی
دەوڵەتدا وەگەڕخراوە و هاوشاین س ياسەیت گش یت و سەرابزیی و ئاسایشییدا ،اکری
ەلسەر مێژوو و ایدگە و ایدەوەریی مرۆڤی کورد دەاکت ،بە جۆرێک کە
دووپاتکەرەوەی ئەو گێڕانەوە ڕەمسييە بێت کە گواتری دەوڵەتیی پەسەندييەیت ،نەک
ئەو فاکت و ئارگيومێنتانەی کە پێدراوی نێو ایدگە ،دەق و دەستنووس ،بەڵگەاکن و
گێڕانەوەی خودی کورد بێت .ئەم تویژينەوەيە ەلڕێیی میتۆدی مێژوویی و وەسفی-
ش ياكرييەوە و بە پشتبەسنت بە ئەدەبيایت کتێبخانەیی و بەڵگەیی .اکری ەلسەر ئەو
پرس يارانە کردووە :س ياسەیت کولتووریی ئێران(دەوڵەت و نوخبە) بەرامبەر کورد چیيە؟
وێنای شوانیس کورد ەلسەر ئاس تەاکین گێڕانەوەی ڕەمسی ،پەروەردە و شوانیس
دەوڵەتدا چۆنە و چ پێگەيەیک هەيە؟ و ش ێوازەاکین بەاکرهێناین بۆ مەرامی س ياس یی و
نەتەوەسازیی و دەوڵەتسازیی نەتەوەيەیک دایریکراو چینی؟
وشەلکيلييەاکن :س ياسەیت کولتووری ،مێژووی رەمسی ،گێڕانەوەی مێژوویی ،ئێران،
وێنای کورد ەلديدی ئێرانەوە.

بەرایی
ەلگەڵ دامەرزراندین دەوڵەاتین نوێیی هاوچەریخ انوچەکە(تورکيا ،ئێران ،عێراق و
سورای) ەلچوارچێوەی سەپاندین شوانیس يەک نەتەوە و يەک دەوڵەیت انوەندييدا
اکراین کرد و کوردیش ەلنێوایندا ێب اکین مايەوە ،هەريەک ەلو واڵاتنە بۆ وێناکردن و

چەس پاندین شوانیس نەتەوەيییان ،سەروەریی و یەکسازی(تواندنەوە-ئامسيالس يۆن)ی
نەتەوەاکین دیکەی نێوایندا ،جیا ەل س ياسەیت انوەندگەرایی و نەتەوەسازیی ەلڕێگەی
فشار و سەرابزەوە ،س ياسەیت کولتووريیش يان يەکێک بووە ەلو سرتاتژیە اکریگەرانەی
کە بۆ وەشاندین دەسەاڵیت خۆاین بەسەر جوگرافیای س ياسییاندا و س ڕينەوەی
شوانیس نەتەوەاکین دیکە ڕۆڵی هەبووە .ئێران ەلنيو ئەو چوار دەوڵەتەدا ،بە
بەباكرهێناین س ياسەتێکی کولتووریی اکریگەر انرساوە ،بەش ێک ەل کوردیش
چارەنوویس سەدەيەک زایتری گرێدراویی ەلو دابەشاكرييەدا بەر ئێران کەوت ،گرنگە
بزانرێت کە هەژمووین س ياسەیت کولتوور یی ئەو دەوڵەتە ەلسەر زەین و شوانس و
گێڕانەوەی مێژووەکەييدا چ اکریگەرييەیک جێهێش تووە و گێڕانەوەی ڕەمسی دەوڵەت و
ایدگەی مێژوویی انوچەکە چۆن ەلپێناو مەرامی س ياس یی و نەتەوەيەیک دایریکراودا
بەاکرهێرناوە.
پرس يارەاکین توێژينەوە بريتییە :اکری ەلسەر ئەو پرس يارانە کردووە ،کە س ياسەیت
کولتووریی ئێران(دەوڵەت و نوخبە) بەرامبەر کورد چیيە؟ وێنای شوانیس کورد ەلسەر
ئاس تەاکین گێڕانەوەی ڕەمسی ،پەروەردە و شوانس چۆنە و ش ێوازەاکین بەاکرهێناین بۆ
مەرامی س ياس یی و نەتەوەسازیی و دەوڵەتسازیی نەتەوەيەیک دایریکراو چینی؟
ئاماجنی توێژينەوەکە اکر ەلسەر هەوڵ و اکریگەریی س ياسەیت کولتووریی ئێران
دەاکت و ئامرازەاکین بۆ گێرانەوەی مێژوو و شوانیس کورد خباتەڕوو ،ەل ڕێگەی
رشۆڤەی هەر سێ گۆڕاو ەلم بوارەدا . ١ :گێرانەوەی ڕەمسی دەوڵەیت ئێراین (پەهەلوی
و کۆماری ئیسالمی) ەلابرەی کوردەوە .٢ .ئەو ڕۆش نبری و مێژوونووسە ئێرانکردانەی
کە بە هاندان این ەلخولگەی س ياسەیت کولتووریی ئێران بەرامبەر کورددا خولونەتەوە.
 .٣پرۆگرامە اببەتە مێژوویی و کولتوورييەاکین قۆانغەاکین خوێندین انوەندی و ئامادەیی.
ڕێبازانمەی توێژينەوە ،مێژوویی ،وەسفی-ش ياك رييە بەسوودوەرگرتن ەل ئەدەبيایت
کتێبخانەیی و بەڵگە و ایداش یت نوخبەی س ياس یی و ڕۆش نبریان و پرۆگرامی
پەروەردەیی .س نووری توێژينەوەکەش ڕووماڵی س ياسەتە کولتوورييەاکین هەردوو
حکومەیت پەهەلوی و کۆماری ئیسالمی ئێران ەلسەر مێژوو و شوانیس کوردە ەلو
واڵتەدا.
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تەوەری یەکەم
چوارچێوەی تیۆری
یەکەم :س یاسەیت کولتووریی
کولتوور بریتییە ەل ابوەڕەاکن ،دەزگااکن ،زمان ،جۆری ژاین و گوزەران ،قسەکردن
و بریکردنەوە ،هەموو پێکەوە دەبنە دەس تەیەک و کولتوور پێکدەهێنن .ئەم دەس تەیە
واقعێکی دینامیکیی مێژووییە کە جۆراوجۆری چینایەیت ،نەوەاکن ،انوچەیی و پێکهاتە
جیاوازەاکن ەلخۆ دەگرێت .کولتوور بەرهەمی تەواواکریی هزری ،مەعنەویی و مادی
هەر اتکێک این گرووپێک این کۆمەڵگەیەکە .جۆرێکە ەل هۆش یاریی اتیک و جهیانیش.
کولتوور ش ێوەی ژیین مەعنەوی و مادیی مرۆڤ و گروپەاکنە و بۆ سەرەکیرتین
پێداویس تییەاکین هەر گروپێک وەاڵمی هەیە .کولتوور تەهنا هونەر ،ییم و بیناسازیی
هەر واڵتێک نییە ،بەڵکو ەلخۆگری بەهای مێژوویی و هەموو تێگەیشتنە گش تییەاکن
و ش ێوەی ژایین هەر نەتەوەیەکیشە .ش ێوەی ژاینیش ،وردەاکرییە زمانییەاکن ،ایسا و
ڕێامنیی ،ئاینی و مەزهەب ،وێنەکیشان ،تەالرسازیی و ...اتد دەگرێتەوە(اشرتاین,
,١٣٩١ل .)٢٣.
ەلڕووی چەمکەوە ،س یاسەتە کولتوورییەاکن بەوە دەانرسێن :کۆمەڵە بەها و
بنەمایەکن کە ئاراس تەی کۆمەڵگە دەکرێن ەل اکرووابری کولتوورییاندا .س یاسەت ەل
یەکێک ەل انساندنە سادەاکنیدا واتە بڕایرداین کەس ێک این گروپێک ەل اببەتێکدا،
بەاڵم ئەم پرۆسەیە ەلوە ئاڵۆزترە ،چونکە کۆمەڵیک بەهای ڕێکخراو ،پێوەر بۆ
بڕایردان ،سیس تەمێک ەل ئاماجنە قۆانغیی و کۆاتییەاکن ،پالنێکی کردەیی بۆ
بەرجەس تەکردین ئەو ئاماجنانە و بەداواداچووین جێبەجێکردنیان ەلالیەن اتکەاکن و
دەزگااکنەوە بوونیان هەیە .چەمکی کولتووریش دەکرێت وەسف بکرێت بەوەی
گوزارش تە ەل ڕەهەندی وااتییی شارس تانییەت .کۆنرتین پێناسەش بۆ کولتوور ئەو
پێناسەیە کە ەلکتێیب "الثقایة البدائیە"ی ئیدوارد اتیلۆردا (ساڵی  )١٨٧١هاتووە:
"هەموو مەعریفە و ابوەڕەاکن ،هونەرەاکن ،ایسا و نەریت و هاوش ێوەاکنیان ەل توااناکن
و ڕێسااکن دەگرێتەوە کە مرۆڤ بەو پێیەی کە اتکێکی کۆمەڵگەیە بەدەس یت
هێناون"(شویق,٢٠١٥ ,ل .)٧.
النیکەم سێ مۆدێیل سەرەیک ەل س یاسەتە کولتوورییەاکن بوونیان هەیە:
 )١س یاسەیت گش تگریانە(مشویل) :ئەو س یاسەتەیە کە دەوڵەت بەتەواوی ڕکێفی
بەڕێوەبردین دەزگااکین دەوڵەت دەاکت و سەرجەم بوارەاکن بەسەر هەر
دەس پێشخەرییەیک اتک و کۆمەڵگەدا دادەخات و خۆی س یاسەتە کولتوورییەاکن
ئاڕاس تە دەاکت .لێرەدا دەزگا کولتوورییەاکین سەربە دەوڵەت س یاسەتە کولتوورییەاکن
بەرهەم دەهێنن و دابەش یان دەکەن.
 )٢س یاسەیت لیرباڵ :ئەو س یاسەتەیە کە دەوڵەت بوار یەراهەم دەاکت و مایف
بەرهەهمێنان و دابەشکردین س یاسەتە کولتوورییەاکن بۆ اتک و کۆمەڵگەی مەدەین
جێدەهێڵێت.
 )٣س یاسەیت هەژمووخنوازیی و دەسەاڵتگەرا :ئەم س یاسەتە کۆکراوەی هەردوو
جۆرەکەی پێشووە ،بەو پێیەی کە ابزاڕ ئاڕاس تە و حومکی بالوکردنەوەی کولتوور و
پەخشکردین دەاکت ،بەاڵم ەلژێر ڕکێفی دەوڵەتدایە و ەلڕێیی ئامرازی دەزگایی
جۆراوجۆری خۆیەوە دەس یت تێوەردەدات و ات ڕادەی ڕێگرتن ،دەستبەسەرداگرتن و
زیندانیکردین بکەراین هەر کردەیەیک کولتووریشی تێدەکەوێت(عبدەللا.)٢٠١٩ ,
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بۆ هەر واڵتێکیش چوار یاکتەری سەرەیک ەل س یاسەتڕێژیی کولتووریدا اکریگەرن
و دەبێت بەرانمەی ەلپێشەینەی ئەو س یاسەتە بن:
یەکەم ،قەیرانە کولتوورییە کۆمەاڵیەتییەاکن ،ئەم جۆرە قەیرااننە یەخانگرییی(حتدی) بۆ
بنەما بەهایی و ئەخالقییەاکین دەوڵەتەاکن دروس تدەاکت و دەایخناتە ژێر پرس یارەوە،
هەروەها بنەما ڕێسایی و کولتوورییەاکین ڕەوایەیت دەسەاڵتیش ەلرزۆک دەاکت.
دووەم :بەرژەوەندیی اتک و هێز و گرووپەاکین یشاریش یەکێکی دیکەن ەلهۆاکرەاکن
کە اکریگەرن ەلسەر س یاسەتڕێژیی کولتووری ،بۆ ئەمەش سوود ەل هەژموون و
دەسەاڵت و سەرمایەی خۆاین وەردەگرن ات س یاسەیت کولتووریی دەوڵەت و حکومەتە
خۆجییەاکن ەلبەرژەوەندی خۆاین ئاراس تە بکەن.
سێیەم :ئاماجن و ئایدۆلۆژایاکنیش سێیەمنی دەس تەی اکریگەرن ەلسەر داڕشتین
س یاسەیت کولتووریی دەوڵەت .بەاتیبەت دەوڵەتە ئاماجنگەرااکن سەرجەم توااناکن
وەاکردەخەن ات کولتوور بۆ مەرامی ئاماجن و دونیای خەایڵبۆکراواین ئاراس تە بکەن ،ئیرت
ئەم ئاماجنە دەکرێت نەتەوەیی ،ئایین و مەزهەیب...اتد بێت.
چوارەم :بەرژەوەندیی دەسەاڵیت س یاس یی ەلپێناو جێگریکردین پایەاکین دەسەاڵت ،بۆ
ئەمەش ڕاس تەوخۆ حکومەت ەل س یاسەیت گش تییەوە ات وردە س یاسەیت شارەوانییەاکن
دێتە نێو پرۆسەی داڕشنت و جێبەجێکردین ڕێاکرەاکین س یاسەیت کولتوورییەوە.
تەاننەت لێرەدا کولتوور ئامرازی سەپاندن و چەس پاندن و بەاکرهێرناوی دەسەاڵیت
س یاسییە(اشرتاین,١٣٩١ ,ل .)٥٢-٤٨p.
ەل س یاسەڕێژیی کولتووریدا یەکەمنی هەنگاو بریتییە ەل انسینەوەی گۆڕاوە
بنەڕەتییەاکن و دایریکردین ئاماژەاکن و پێنوێنەاکنە کە بەرانمەڕێژییەاکن بە ش ێوەیەیک
ڕوون و شایس تەی جێبەجێکردن ئاسان و کردەیی باکت .س یاسەتڕێژی کولتووری
دەکرێت ەل چەندین ڕەهەندەوە لێیی بکۆڵدرێتەوە ،ەلوانەش :بەیش کولتوورە کە
بوارەاکین پەروەردە ،هونەر ،ئەدەبیات و هاوش ێوەاکین ەلخۆدەگرێت .ەلم
پۆلێنبەندییەشدا بوارە جۆراوجۆرەاکین س یاسەیت یێرکردن ،س یاسەیت هونەری،
ابنگەشەاکری ،س یاسەیت زانس یت-توێژینەوەیی و...اتد دەبنە بواری اکرکردین س یاسەیت
کولتووری(اشرتاین,١٣٩١ ,ل  .)٣١-٢٥p.لێرەوە دەردەکەوێت پێکهێنەرەاکن و
زەمینەیەیک یراواین س یاسەیت کولتووری پێکهێنەرەاکین هەر شوانس ێکن ،بۆیە گرنگە
بزانرێت ،شوانس و شوانیس نەتەوەیی چینی؟ پێگەاین ەلس یاسەیت کولتوورییدا چییە؟
دووەم :شوانس و شوانیس نەتەوەیی
چەمکی شوانس پەيوەندييەیک توندوتۆڵی ەلگەڵ هەريەک ەل چەمکەاکین
هۆش ياریی ،پێکەوەیی کۆمەاڵيەیت ،ئەندامێیت انو کۆمەڵگە و گرووپەاکن ،هێاماکن و
چەندان چەمکی تری هاوش ێوەوە هەيە .ئەم پەيوەندييەش بە چەند جۆر و ەل چەندین
ڕەهەندەوە پێناسە کراوە.
شوانس ەل زماین عەرەیب بە (هوية) و ەل فارسیش بە (هويت) و ەل ئینگلزییشدا
( ) Identityهاتووە .بە گەڕانەوە بۆ فەرهەنگی زمانەواین ئینگلزییی ئۆکسفۆرد
دەردەکەوێت کە چەمکی (  )Identityڕیشەيەیک لتیین هەيە )Identitas ( ،ەل وشەی
()Idemەوە سەرچاوەی گرتووە و بە ماانی (هاوش ێوە و يەکسان) دێت و دوو ماانی
هەيە ،يەکەمیان "هاوش ێوەیی رەها" دەگەيەنێت ،بۆ منوونە ئەم ش تە وەک ئەوە وايە .
دووەمیش بە وااتی "جیاوازی و اتيبەمتەندی" دێت کە بە گوزەری رۆژگار ئەم ماانيەی
وەرگرتووە .بەم ش ێوەيە بە ماانی چونيەیک و جیاوازی دێت ەل دوو گۆشەنيگای
جیاوازەوە ،چەمکی شوانس ەليەک اکتدا ەل نێوان اتک و ش تەاکندا ماان وەردەگرێت،
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ەل سەرێکەوە هاوش ێوەیی و ەل سەرێکی تریشەوە جیاوازی بەرهەمی هێناوە(جنکیزن,
,١٣٩١ل .)٥.
ەل عەرەبيدا (هوية) ەل هەردوو بەیش (هو+يە) پێکهاتووە ،وشەيەک و پاشگرێکە،
بە وااتی يەکگرتن ەلگەڵ خود-دا دێت ،واتە يەکبوون ەلگەڵ انوەڕۆکدا .بە وااتيەیک ت ر
شوانس وەاڵمە بۆ چیيەیت و کێ-ی هەر اتکێک ،کۆمەڵە اتيبەمتەندييەکە هەر اتکێک
ەل اتکێکی دیکە جیادەاکتەوە .شوانس ەل پێناسەيەکيدا :اتيبەمتەندیی جەس تەیی و ڕۆیح
اتکەاکن دەخاتەڕوو .بەم دەربڕينە ،اتيبەمتەندیی ماددی مرۆڤ هەمان ڕەنگی پێست،
چاو ،اباڵ ،کێش ،نیشانە و شوێنەوارە کەس ێتیەاکن و زۆری تریش ەلو اتيبەمتەنداینە
دەگرێتەوە و هاواکتیش ش ێوەی بریکردنەوە ،جۆری ڕواننی ،ڕەویت رەفتار ،ش ێوەی
دەربڕین ،پیشە ،اکری کۆمەاڵيەیت و چەندین چەمکی دیکەی تر ەل خۆ دەگرێت کە
ەل بەرکەوتنە کۆمەاڵيەتيەاکندا بەديدەکرێن ،شوانس گرنگی بە هەموو ئەمانە
دەدات(قوشچی,١٣٨٩ ,ل .)٣١.
ئێریکسن ( )Eriksonەلابرەی شوانسەوە دەڵێت :هەس تکردنە بە بەردەوامی و
هاويەیک و هاوش ێوەیی نێوان خودی اتک ەلگەڵ ئەو وێنەيەی کە "ئەواین تر" ەلسەر
ئەو اتکە هەاینە(محمود.)٢٠١١ ,
لی ستیوارت هال وێنا و وێنەاکین ئێمە ەلابرەی شوانیس نەتەوەيییەوە پرۆسەيەیک
ئاڵۆزە ،ەلوەی کە ئێمە بزاننی بەريتاننی ،این فەرەنسایی ،این ئەفريقایی ،این ایابین،
{این کوردس تانیبوون} چ ماانيەیک هەيە ،بە ێب سیس متە دەلەلتيەاکن انتواننی هيچ يەک
ەلم شوانسانە دەستبخەین این رەتيانبکەينەوە .هەر ەلسەر ئەم بنەمايەش ئێمە
نەماندەتواین ئەو ژينگە جهيانيەی کە انومان انوە کولتوور دروست بکەین ،این
بپارێزین(هال,1393 ,ل .)٢٣.
شوانس اببەتێکی جێگری و وەس تاو نییە ،گۆڕاناكریی و وەرچەرخانیش بە خۆووە
دەبينێت ،سێ هۆاکر شوانسەاکن ،ەلرزۆک و ڕووبەڕووی ابرگۆڕان و هەڕەشە
دەکەنەوە.١ :پەيوندييان پتەوی بە اکتەوە(زمان) هەيە.٢ .ڕووبەڕووی ئەوی تر (غری)
دەبنەوە و هەست بە هەڕەشە دەکەن ،چونکە خودی ئەوی تر جۆرێک ەلهەڕەشەيە
ەلسەر شوانس .٣ .مریایت توندوتژییی دامەزرێنەرانە و دامەزراوەاکن ،ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەو شاانزیی و خۆحشاڵييەی مرۆڤ پاش دامەزراندین دەزگايەک
دەیاكت ،ەلاکتێکدا ئەمە بەوااتی ئەوەيە کە بە کۆمەڵيك کردەی توندووتژی ئەو
ڕەوايەتییەی ەل دامەزراندین دەزگايەکدا بەدی هێناوە .ئەمەش بە انوی دەوڵەیت ایسا
و حەقەوە ڕادەگەيەنرێت ،ەلاکتێکدا پرۆسەکە تێپەڕە و کورختايەنن و بەهۆی کردەی
توندووتژیەوە بەدەس هتاتوون .دایرە کە هەر کردە و حاڵەتێکیش بۆ هەندێ شاانزييە
هەماناكت بۆ هەندێک سەرشۆڕیی ،بۆ هەندێک ئاهەنگە و بۆ هەندێک ڕق و کينە،
ئيرت بەمش ێوەيە برينە ڕاس تەقینە و هێامييەاکن ەل ئەرش يفی ایدگەی کۆمەڵييدا تۆمار
دەکرێن .لێرەوە دەردەکەوێت کە هۆاکری سێیەمی ەلرزۆیک شوانس ەل خاڵی دووەمدا
دەتوێتەوە .بۆيە زۆرجار ئايدۆلۆجیااکن دەبنە پارێزەری شوانس ،ئەمەش ەلبەرئەوەی
وەک وەاڵمێکن بۆ پاراستین شوانس ەلو هەڕەشە و ەلرزۆاکنەی ڕووبەڕووی
دەبنەوە(ریکور,٢٠٠٩ ,لل .)١٣٩-١٣٦.
ەل پۆلێنبەندی جۆرەاکین شوانسیشدا ،دەکرێت جۆرەاکین شوانس بەمش ێوەيە
خبرێنەڕو:
.١شوانیس اتک :شوانیس کەسێیت (اتک) پەيوەندە بە خێزان و ەلسەر ئەو بنەمايەش
ش ێوە دەگرێت .هەر اتکێک ەلسەر بنەمای مەعريفە ،ئاينی ،ئايدۆلۆژی ،ایدەوەریی
کۆمەڵگەکەی و کولتوورەکەی ەل هەوڵدايە بۆ پاراسنت و پەرەپێداین ئەو شوانسە
کەس ێتیەی کە ابوەڕی پێیەیت .شوانیس اتک دەکرێت يەکەمنی و سەرەکيرتین
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جۆرەاکین شوانیس مرۆڤ ەلقەڵەم بدرێت ،کە مناڵ ەل خێزان و ەلپەيوەندييەاکین بە
ابوان و نزیاكنيەوە دەس یت دەخات(قوشچی,١٣٨٩ ,ل .)٣٢.
.٢شوانیس کۆمەڵی :شوانیس کۆمەڵی ەل پەيوەندیی اتک بە کۆمەڵگەوە سەرچاوەی
گرتووە ،هەندێك شوانیس چبوکرت ەل شوانیس نەتەوەيیی ەل چوارچێوەی ئەم شوانسە
کۆمەڵی-يەدا جێيان دەبێتەوە ،وەک شوانسەاکین رەگەزی (نری/مێ) ،نەژادی،
چینايەیت ،حزابيەتیی و کۆمەڵە گروپە س ياس یی و کۆمەاڵيەتییەاکن ،هەندێجاریش
شوانسەاکین نەتەوە و نەتەوايەتیش دەخرێنە چوارچێوەی ئەم جۆرە ەل
شوانسەوە(تيلور,١٣٩٢ ,ل .)١٧١.
 .٣شوانیس کولتووریی :کۆمەڵێک رهوشت و نەريت ،ابوەڕە مەزهەبيەاکن ،فۆللکۆر،
بەها و ديدگااکن دەگرێتەوە کە کۆمەڵێکی مرۆیی بەاکراین دەهێنن و ەل انوایندا ابون،
بۆ ئەوەی پێکەوە بسازێن ،هاواکت خۆش يان وەک هەبوويەیک کولتووریی جیاواز ەل
کولتوورەاکین تر جیابکەنەوە(فتحی,١٣٨٧ ,ل .)٣٤.
 .٤شوانیس نەتەوەيیی(نیش امتین) :اباڵترین ئاس یت شوانسە ەل هەر کۆمەڵگەيەکدا،
پەيوندی و حەزی هەر اتکێک بە کۆمەڵگەی نیش امتنەکەيەوە منایش دەاکت .دەکرێت
ئەم وابەس تەييە شوانسییە ەل وەفاداریی بە نەتەوە و نیش امتن و پارێزگارييان ەل شوانیس
نەتەوەيیی ببیرنێتەوە ،دواجار ئەم وەفا و بەرگرييەيە دەبێتە رێگر ەلبەردەم "ئەواین تردا
کە هەژمووین خۆاین بسەپێنن این داگریی بکەن.
بە کوریت شوانیس نەتەوەيیی "کۆمەڵەيەکە ەل اتيبەمتەندی ،پەيوەندی و
وابەس تەييەاکنە ،هەروەها پەيوەنديە جوگرافیی ،مژیوویی ،کولتووری ،حەمایس و
نەژاديەاکن ەل ژایین هەر مرۆڤێکدا ەلخۆدەگرێت ،ئەندامی ئەو کۆمەڵگەيەش بەوانەوە
دەانزێت و شاانزی دەاکت" (قوشچی, ١٣٨٩ ,ل .)٣٥.
بە گشتیی پێکهێنەرەاکین شوانیس نەتەوەيیی ەل ديدی مرۆڤناسەاکنەوە ەل هەرسێ
فاکتەری شوێن ،اکت و کولتوور کورتدەکرێتەوە .بەاڵم ڕۆژگاری ئەمڕۆ و بە هۆی ئەو
فراواین و پێشکەوتنەی بە خۆيەوە ديويەیت ،شوێن اکریگەری ەلسەر پێکهێناین شوانس
کەمرت بووەتەوە ،بەاڵم اکت هێش تا هەر هەمان ابيەیخ جاراین ماوە و فاکتەری
سەرەیک پێکهێناین شوانسە .هەر شوانس ێکیش پێویس یت بە بەردەوامیە ەل اکتدا .کە
ڕیشەکەی پەيوەس تە بە ڕابردوويەکەوە کە بۆ اتک رۆڵی ایدەوەری دەبينێت و بۆ
کۆمەڵگەش دەبێتە مێژوو .کولتووریش وەک فاکتەرێکی دیکەی ش ێوەی ژاین و بە
دوای ئەوەشدا شوانس ێکی اتيبەت بەرهەمدەهێنێت .بە اتيبەت ەل کۆمەڵگە نەريتیەاکندا
کولتوور ڕۆڵی سەرەیک و اکریگەرترین سەرچاوەی شوانسسازييە(فتحی,١٣٨٧ ,ل .
.)٣٠
يەکێک ەلو کۆڵەکە اکریگەرانەی کە وێنای شوانس ەل زەيین اتکدا پێکدەهێنێت و
پێکهێنەرێکی اکریگەری ەلسەر پێکهێناین شوانس ێکی گش تگری دەداتە نەتەوە،
گێڕانەوەيە و ایدگەيە ،هەروەک دەربڕينەکەی جۆن لۆک ( )١٨٠٤-١٧٣٢کە ایدگەی
بە پێوەری شوانس داانوە(ریکور,٢٠٠٩ ,ل  .)١٣٦.دەوڵەاتن ەل ڕیگەی س ياسەیت
کولتوورييەوە وەک دەسەاڵت و مێژوونووسانیش ەلم نێوەندەدا ڕۆڵی اکریگەر دەبينن،
مێژوونووس ەل پرۆسەيەیک گێڕانەوەدا ،بە مێژووچنينەکەی تەهنا کەس ێکە کە مردووان
و زيندووان ەلڕێگەی سوودوەرگرتن ەل کولتوور ،ایدگە ،ڕووداو ،چنيین وشە و
دواجار گێڕانەوەيەیک تەواوەوە پێکەوە دەبەس تێتەوە ،مێژووەاکن بە چنيین گێڕانەوەاکن
هەم ایدەوەریی گش یت دەپارێزن و هەم بەرهەمیشی هبێننەوە ەلپێناو ژایین هەنووکەیی
و ئايندەیی کۆمەڵگەدا.
گرنگە بزانرێت خودی گێڕانەوە و ڕۆڵی گێڕانەوە و گێڕانەوەی ڕەمسی دەوڵەیت و
مێژونووسان چیيە و چ پێگەيەکيان هەيە ەل وێناکردین شوانسدا و چ اکریگەرييەکیش يان
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هەيە بۆ سەپاندن ،لێکردنەوە و دایریکردین شوانس ێک بۆ نەتەوەيەک کە شوانیس
ئەوان نییە؟
سێیەم :گێڕانەوە و گێڕانەوەی مێژوویی و ڕەمسی
چەمکی "گێڕانەوە "Narration-یەکێکە ەلو چەمکە ئاڵۆزانەی کە ەلچوارچێوەدان
و انساندین ئاڵۆزە و ڕاجیایی ەلسەرە ،بەاڵم بە گش یت گێڕانەوە واتە ئەو ش تەی کە
دەگێڕدرێتەوە ،واتە بەدوایەکداهاتین ڕووداوەاکنە ەلڕێیی بونیادێکی هۆ و ئەجنامییەوە،
کە کۆی اببەیت گێڕانەوەکە پێکدەهێنێت .مەرج نییە گێڕانەوەاکنیش هەمان و هەموو
ڕووداوەاکن وەک خۆاین منایش بکەنەوە(اوحدی,١٣٩١ ,ل .)١٩.
کۆمەڵناساین گێڕانەوە ،چاالیک و ڕووداوەاکین نێو داس تانەاکن ،وەک کۆڵەکە و
بونیادێکی ژایین کۆمەاڵیەیت دادەنێن ،چونکە پەیوەس تییەیک ڕەتنەکراوە ەل نێوان
بریکردنەوەی کۆمەاڵیەیت ،شوانس و جوڵەی پەیوەندییەاکین کۆمەڵگەدا بووین
هەیە(اندرا دس یو ریتیوا,١٣٩١ ,ل .)٣٨.
سیس
گێڕانەوە وەک بنەما و ڕێزماین زمانەاکنە ،جۆرە متێکی هێامیی/نیشانەییە
(رمز/عالمە) وەک نیشانەاکین هاتووچۆ .گێڕانەوە ڕەهەندێکی کۆمەاڵیەتیشی هەیە و
ڕێگەیەکە بۆ گەاڵڵەکردین ئەزموونەاکن ،بە جۆرێک کە بتوانرێت ەلو ئەزموونەدا
بەشداریی تێدا بکرێت .گێڕانەوەاکن زانیاریی اتیبەت منایش دەکەن کە ەلگەڵ
زەمینە(پاشخان) کولتوورییە جیاوازەاکندا ڕووبەڕوو دەبێتەوە ،ئەگەر زمینەاکین
گێڕانەوەکە ەلگەڵ زەمینە کولتوورییەکەدا یەک نەگرێتەوە ،ئەو گێڕانەوەیە هەرگزی جێ
انگرێت و ەلالیەن بەردەنگ (خماطب)ەوە درک انکرێت(اوحدی,١٣٩١ ,ل .)٢٥.
ەل اتکەوە بیگرە ات گرووپ ،کۆمەڵگە ،دەوڵەاتن ،و دەسەاڵتە س یاس یی و ئایین و
کۆمەاڵیەتییەاکن هەریەکە چریۆک و گێڕانەوەیەیک هەیە ،چ بۆ هەبووین خۆی و
چاالکیەاکین ،چبۆ ئەو ڕووداوانەی کە ڕوواین دا وە این ڕوودەدەن و ەلوێوە جۆرە
شوانس ێکی اتیبەت بە خۆی منایش دەاکت.
پۆل ڕیکۆر ( )٢٠٠٥-١٩١٣یەکێکە ەلو یەیەلسوویانەی کە بەش ێکی ژایین خۆیی
بۆ ڕامان و لێکدانەوەی گێڕانەوە و ایدەوەریی تەرخان کرد ،ەلم بوارەدا خاوەین
دیدگایەیک اتیبەتە و ەلگەڵ ئاماجنی ئەم توێژینەوەیەشدا تێزەاکین نزیکرتن .هەربۆیە وەک
چوارچێوەیەیک تیۆری بۆ ڕوونکردنەوە و رشۆڤە و چنیین پێدراوەاکن بەاکرهێرناوە.
ڕیکۆر ەلدەیەی ١٩٨٠دا ،ئەو وێنایەی خس تەڕوو کە ئاڵۆزیی ژایین مرۆڤ،
بەهۆی ئەو گۆڕاناکرییە زۆرانەی بەهۆی گوزەری زەمانەوە بەسەرییدا دێت ،ئەگەر
ەل ش ێوەی گێڕانەوەدا خبرێنەڕوو ،دەتوانن زایتر شایس تەی دەرک و تێگەیشنت
بن(اندرا دس یو ریتیوا,١٣٩١ ,ل  ،)٢١٦.پێیی وایە هەرەمێکی سێ ئاس یت هەیە بۆ
توااناکین مرۆڤ ،ابوەڕی وایە ڕکێفکردن و دەسەاڵتشاکن بەسەر زمان و ئاخاوتندا
ئاس یت یەکەمی هەرەمەکەیە "ئاخاوتن کردەی ش تەاکن بە وشەاکنە" ،بە دەسەاڵت و
تواانییش بەسەر وتن و ئاخاوتندایە بەرەو ڕکێفکردن و تواانیی بەسەر اکر و کردەاکندا
دەجوڵێنی ئەمەش ئاس یت دووەم .بەاڵم ئاس یت سێیەمی هەرەمەکە دەبەس تێتەوە بە
گێڕانەوەوە ،ابوەڕی وایە تواانیی سێیەمی مرۆڤ بریتییە ەل گێڕانەوە و گێڕانەوەش الی
ئەو بریتییە ەل تواانی وتین شتێک کە ڕووی داوە .گێڕانەوە پەلی سێیەمی ئاس یت تواانیی
مرۆڤی وەرگرتووە و پاش قسەکردن و کردەوە هاتووە .بۆیە گێڕانەوەی مێژوویی و
چریۆک و مێژووەاکن ەل گرنگرتین هۆ یەلسەیییەاکنن بۆ دریک هەبوون (بلخن,
,٢٠١٣ل .)٤٥-٤٣.
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ڕیکۆر گێڕانەوە ەل دوو وااتدا کورتدەاکتەوە :یەکەم کۆکردنەوەی جیاوازییەاکنە .دووەم
چننی و ئاوێتەکردین ئەو جیاوازییانەیە ەل یەکەیەیک یەکگرتوودا .لێرەدا گێڕانەوە هۆیەک
نییە بۆ دەالەلت ەل شتێک بەڵکو خودی دەالەلتە .گێڕانەوە کۆکردنەوەی پەرش و باڵوییە
و ڕێکخستین انکۆکەاکنە و دووابرە پێكهێنانەوەی ڕووداوەاکنە ،بۆیە چننی ەل گرنگرتین
ڕەگەزەاکین گێڕانەوەیە و هەمیشە بە ئاڕاس تەی بەدهیێناین هێڵێکی داانن و نووسیندایە
و سەرجەم ڕەگەزە نەگوجناوەاکن ەل چرناوێکدا کۆدەاکتەوە ،بۆ ئەوەی ببنە یەکەیەیک
یەکگرتوو کە نەتوانرێت لێکهەڵوەشێن و ئەریک گێڕانەوە بریتییە ەل ڕێکخستین
ڕووداوەاکن و ساچاندنیان(دانیشاندنیان) پێکەوە بە جۆرێک ەل کۆاتییدا ببنە یەرمان
و اکرێکی اکمڵ .گێڕانەوەی مێژوویی بە وااتیەیک دی دووابرە پێکهێنانەوەی ئەزمووین
خوێنەرە بە کەتوار(واقیع)ی بە هۆی دووابرە بیناکردنەوەی مێژوو ەلسەر بنەما و دار
و پەردووی شوێنەوارەاکن بەاڵم ەل قاڵبێکی گێڕانەوەییدا .پێکهاتەیەیک وتەییە ئیشەکەی
دووابرە بنیاداننەوەی ڕابردووە ەل میانەی رشۆڤەی پێکهاتە و انوەڕۆکیەوە .لێرەدا
دووپاتکردنەوە (تکرار) اکریگەریی دەبێت ،کە بریتییە ەل دووابرە گێڕانەوەی هاوسەنگی
بۆ بریۆکەی کەەلپووری دەس تاودەس تکردووی ڕابردوو .دووابرەکردنەوە
زیندووکردنەوەی ڕووداوی ڕابردووە ەل قاڵیب نوێدا ،کە ئەمەش خۆی گێڕانەوەیە(بلخن,
,٢٠١٣لل .)٥٧-٤٨.
وێنەکێشان بە گێڕانەوە بەشدارییەیک اکرا دەاکت ەل داڕشتنەوەی شوانیس پاڵەوانە
بەشدارەاکن ەل کردەوەاکندا .لێرەدا ئاستێک هەیە کە ئایدۆلۆجیااکن وەک گواترێکی
پاساوهێنانەوە بۆ دەسەاڵت و ڕکێفگەراییکەی اکری تێدا دەکەن .لێرەدایە کە هەموو
ئەو اببەتە ایریپێکراو و دەس تاکریکراوانە دەبیرنێن کە ەلڕێگەی چریۆک و داس تان
پێشکەشکراون و ئامادەسازییان بۆ کراوە .ڕکێف و هەژموونگەرایی تەهنا بە یشاری
یزیاییی جەس تەیی بەس اناکت .تەاننەت س تەماکرەاکنیش پێویستیان بە گواتربێژی
دەس تکرد و دروس تکراو هەیە ،بۆ ئەوەی بەڵگەی زماین و ڕەوانبێژی بۆ پرۆژەی
دەسەاڵت خباتەڕوو چ ەلڕووی هاندانەوە چ ەلڕووی ترس و تۆقاندنەوە بێت .لێرەوە
خراپ بەاکرهێناین ایدگە بە ئەنقەست دەردەکەوێت کە ئایدۆلۆژایاکن ەل ش ێواندن و
چەواشەکردندا ەلسەر چەند ئاستێک بەاکری دەهێنن ،گرنگرتینیان مێژووی ڕەمسییە
این ایدگەی گرمیانەکراوە کە بە گێرانەوە و مێژووی ڕێپێدراو پڕچەککراوە .مێژووی
ڕەمسی ئەو مێژووەیە کە هەمووان یێری دەبن و بە ئاشکرا ەلبەردەم هەموواندا شاانزی
پێوە دەکەن .ئەمەش ایدگەی ڕاهێرناو و مەشق پێکراوە و ەلسەر ئاس یت دەزگایی ایدگە
یێرکراوە و بەاکرهێرناوە .ەل کۆاتییدا چریۆکەکە دەچێتە خزمەیت شوانیس کۆاتیی
کۆمەڵییەوە .مێژوو لێرەدا یێردەکرێت ،ەلبەردەکرێت ،هەروەها شاانزی پێوە دەکرێت.
ئەمەش هاوپەمیانێتییەیک ترس ناکە ەلنێوان پرۆسەاکین دووابرە بریخستنەوە و ەلبەرکردین
زانیاریی و ئەو ئاهەنگانەی بۆ ایدەوەریی و ایدگەی گش یت ئەجنام دەدرێن .لێرەدا
مێژوونووسان دەکەونە دوڕاینێکەوە :ئاای بۆ چاکەی گش یت بنووسن ،این بۆ هەقیقەت؟
(ریکور,٢٠٠٩ ,ل .)١٤٤-١٤٣.
ەلم پرۆسەیەدا چاکەی گش تیش ەلدیدی دەسەاڵتەوە دایری دەکرێت و ئەو
شوانسەی مێژووی ڕەمسیش پێشکەیش دەاکت دەبێت ەلو چوارچێوەیەدا بێت.
ەل دیدگای گێڕانەوەییدا ،شوانس ،واتە جەختکردنەوە ەلسەر ئەو ڕووداوانەی
ژایین کەس ێک بۆ ئەوەی جۆرێک ەل کەس ێتیی خودی-چییەتیە کە کەسەکە
دەانس ێنێت .ەلبەرئەوە هەر اتکێک ەل بنجەوە ات ئەو شوێنەی شوانسەکەی ەلالیەن
جوڵە و چاالکییەاکنییەوە شکڵ دەگرێت یەک ئامرازە(اندرا دس یو ریتیوا,١٣٩١ ,ل .
.)٢١٧

جمةل جامعة التمنية البرشية
ەلابرەی چنیین گێڕانەوەاکن و مێژووەوە ،ڕیکۆر ابوەڕی وایە" :ئێمە دەگێڕینەوە
چونکە ژایین مرۆڤایەیت شایس تەی گێڕانەوەیە ،ئەم تێبینیەش خۆبەخۆ هێزێکی
گەورەی تێدا کۆبووەتەوە ،بۆیە جەخت ەلوە دەکەینەوە کە پێویس تە مێژووی
شکس تخواردووەاکن و دۆڕاوەاکن ڕزگار بکەین ەل تیاچوون ،چونکە مێژووی ئازار و
انڕەحەتییەاکن سەرجەمییان داوای ایخیبوون و شۆڕش دەکەنەوە و داوای گێڕانەوە
دەکەن" چنیین ڕووداو پردی نێوان مێژوو و ڕووداویشە ،بۆیە ڕووداوی مێژوویی تەهنا
شتێک نییە ڕوویدا بێت ،بەڵکو پێکهێنەرێکی بنچینەیی گێڕانەوەیە(بلخن,٢٠١٣ ,لل .
.)٨٣-٦١
ایدگە ( )Memoryەل مێژوو و گێڕانەوەاکندا ابیەیخ اتیبەیت هەیە ،چونکە پشت
بە ایدگەاکن دەبەسنت بۆ "دووابرە بریخستنەوە" ،ەل دوپاتکردنەوە و بریخستنەوەشدا
دەکرێت ایدگە بە هەردوو ڕەهەندی بەرژەوەندگەرایی (پراگامتیکی) و مەعریفی بەاکر
هبێرنێت "بەاکرخستین ایدگە" ،ەل ڕووی ڕەهەندی پراگامتیکییەوە بەاکرهێناین ایدگە
ەلو پێناوەدایە کە توااناکن ،هێزەاکن و ئمیاکنیاتەاکن بەاکرهبێرنێن کە پەیوەست و اتیبەتن
بە دەس تەواژەی "من دەتوامن"ەوە .بەاڵم ەلڕووی رەهەندی مەعریفییەوە ایدگە دەکرێت
بەاکرهبێرنێت بۆ وەسفی دیدگایەیک تەواو بە ئاماجنی مەعریفی و کردەیەیک ڕێاکریی ڕووتە
وەک بووژاندنەوەی کەەلپووری یەیەلسویێک ەل ڕابردوودا .لێرەوە اکری مێژوونووسان
و کەساین دیکەش ەل گێڕانەوەدا" ،بەاکرخستین ایدگە"یە ،ایدگەش ەلڕێگەی
ڕاهێنانەوە بەاکر دەهێرنێتەوە ،بۆیە دەکرێت هەم ابش بەاک رهبێرنێت و هەم
بەپێچەوانەشەوە خراپ بەاکرهبێرنێت (سوء اس تعامل اذلاکرة) .ایدگە هەمیشە ەلبەردەم
هەڕەشەدایە و ەلڕێگەی خراپ بەاکرهێنانییەوە بەئاماجن دەگریێت ،ەلسەر سێ
ئاس تیش دەکرێت ایدگە خراپ بەاکرهبێرنێت.١ :ەلسەر ئاس یت نەخۆیش و کێشەی
خودی ایدگەاکن.٢ ،ەلسەر ئاس یت ئەو لێدان و الدااننەی بەسەر ایدگەدا دەهێرنێت
و ڕووبەڕووی ایریپێکردن و چەواشەکردین دەس تکرد دەبێتەوە .٣ ،ەلسەر ئاس یت
سێیەمیش خراپ بەاکرهێناین ایدگەیە ەلسەر ئاس یت ئەخالیق س یایس کە تێیدا دووابرە
بریهێنانەوە و بریخستنەوە و ایدگە بۆ شکۆ و مـێژووی ڕەمسی و کەرنەڤاڵە و
شاانزیکردن بە ایدگەوە سوودی لێوەردەگریێت .ئەمەش وادەاکت هەمیشە هەڕەشە
ەلسەر ایدگە درووست باکت و ەلبەردەمیاندا ەلرزۆک بێت (ریکور,٢٠٠٩ ,لل .
 ١٠٤-١٠٢و .)١٤٥-١٢٠
لێرەوە دەکرێت دەسەاڵتە س یاسییەاکن و ئایدۆلۆجیااکن ،بە ئاماجنێک ەلڕێگەی
گێڕانەوەوە ایدگەی کۆمەڵی و مێژووی ڕەمسی بۆ نزیککردنەوەاین ەلو ئاماجنەی بریی
لێدەکەنەوە بە ئاماجن بگرن ،لێرەدا مێژوو و ایدگە ڕۆڵی بنیادانین ئایندە و شوانس و
گواتری س یایس دەگێڕن.
ایدگە پێویس یت بە ڕاهێنان و مەشقە بۆ بەاکرهێناین ،ایریکردن و چەواشەاکریی ەل
ایدگە و گێڕانەوەشدا ،ئەمەش دیوی خراپ بەاکرهێنانیەیت ،بۆیە یەکێک ەل ئامرازەاکن
بواری پەروەردە بەگش یت و پرۆگرامەاکن و ڕێگااکین یێربوون دەبن ،ەل مێژووی
سەدەاکین نێوەڕاست و نوێدا ئەم هەنگاوە زۆر ەلبوارەاکین پەروەردەدا بەاکردەهێرنا،
بەاتیبەت ەل خوێندنگە ئاینییەاکندا ەل ڕێگەی دووپاتکردنەوە و زۆروتنەوە و بەاکرهێناین
ایدگە و ئەو پرۆگرامانەوە کە دایری دەکران بۆ خوێنداکران و شاگردانیان(ریکور,
,٢٠٠٩لل .)١٠٨-١٠٤.
الی ڕیکۆر ،مێژوو ئەڵقەیەیک ڕووداوەاکین ڕابردوو این کۆکەرەوەی گش تگریی
ڕاس تەقینە مێژووییەاکن نییە ،بەڵکو بریتییە ەل ڕاڤەی حاڵەیت مرۆڤ کە بوونەوەرێکی
زەمەنییە و تۆڕێکە ەل ایدگەی مێژوویی (ذاکرة التارخییة) و بریچوونەوە ،بۆیە ەل خۆڕا
نییە کە پەیوەندییەیک پتەو ەل نێوان اید گە و مێژوودا هەیە ،ئەگەر ئەریک ایدگە پاراستین
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ڕابردوو بێت ،ئەوا ئەریک مێژوو بیناکردین ئەوەیە کە ایدگە پاراس توویەیت( .بلخن,
٢٠١٣ل )١٢٧.
ایدگە الی ڕیکۆر سێ وەرچەرخاین گرنگی بۆ خۆیەوە دیووە ەل ئاس تەاکین
بەاکرهێنانیدا:
یەکەمیان :ڕەهەندێکی واتربێژی و هونەر و ڕەوانبێژی وەرگرت.
دووەم :ەل شۆڕیش دووەمدا رەهەندێکی ئەخالیق وەرگرت لێرەدا ایدگە بەش ێک بوو
ەل پەرەپێدان یەزیڵەت و ئەخالق و ئازایەیت و دادگەری...اتد ،ەلم قۆانغەدا بوو کە
بۆ منوونە شارملان پاشای بەهێزی سەدەاکین نێوەڕاس یت ئەورووپا ،هەوڵیدا سیس متی
پەروەردەیەیک دێرین بگێڕێتەوە و ئەوە ڕابگەیەنێت کە ایدگە "بریتییە ەل گەجنینەی
هەموو ش تەاکن" :بنەمااکین ابوەڕ ،ڕێگااکین یەزیڵەت و گەیشنت بە یریدەوس ،هەروەها
ئەو ڕێگەیەشە کە ئاڕاس تەاکرە بۆ جەهەننەم.
سێیەم :ەل شۆڕش و وەرچەرخاین سێیەمیشدا هونەر و تەکنیکی ایدگە ڕۆڵی پیێ درا و
کەسێیت ڕەمزیی و هونەر و ایدگە وەک وەیح بەاکرهاتن .لێرەدا تەکنیکی جادووی
ایدگە بەاکرهات کە تواانیەیک بێس نووری هەیە ،هەر ئەوەی کە شیرشۆن انوی لێنا
کردەی داهێنەرانەی ایدگەی ڕاهێرناوی نمیچە خوایی ،بۆیە هونەری ایدگە ەلگەڵ
پەرستشەاکین ەلسەر ڕەویت خۆی ،بۆ سیس تەمەکە ڕاهێناین مەهنەیج بوون(ریکور,
,٢٠٠٩لل .)١١٦-١١١.
دەکرێت بۆ قۆانغی سێیەم هنێین سەردەمی ڕۆش نگەریی و ڕێنسانیس ئەوروپیی بە
منوونە وەربگریێن کە ەل پەلیەیک بەرزی هونەرییدا ایدگە و کەەلپووری ڕابردوواین
بوژاندەوە و وەک پاڵەوان و ئیلهام و ئاماژە ەل ڕابردووی دوورەوە سووداین وەرگرت
و ایدگەاین بەاکرهێنایەوە.
ڕەنگە وەسفەکەی ڕۆالن ابرت ەلابرەی اکریگەریی و هەژمووین گێڕانەوەوە بە نرخ
بێت کە جەخت دەاکتەوە ەلسەر کولتووری ئەمڕۆیی و هەنووکەیی کە بە چەندین
گێڕانەوەی جۆراوجۆر تێر بوون؛ ئەیسانە ،داس تان ،چریۆک ،چریۆیک کورت ،الوک،
مێژوو ،مەرگەسات ،دراما ،پانتۆمامی ،وێنەکیشان ،ییم ،هەواڵ ،گفتوگۆ ،تەاننەت
ڕوونکردنەوە و ڕااننەاکین هەردەس تەواژەیەیک بێالیەاننە ،ەلو ئەزموونە ڕۆژانەییانەی
ئێمەن کە سەرجەمیان گێڕانەوەن .گێڕانەوە نەک تەهنا ەل ش ێوە جیاوازەاکین کولتووری
ئێمەدا ڕەگیان داکوواتوە ،بەڵکو کۆی کولتوورێکە کە ەل سەرەاتی مرۆڤەوە ەل هەموو
سەردەمەاکندا و ەل هەموو کولتوورەاکندا بوونیان هەبووە ،ەلم ڕووەوەیە کە گێڕانەوە ات
ئێس تاش بە ئەندازەی خودی ژایین رسوش یت ،خۆی دەنوێنێت(اوحدی,١٣٩١ ,ل .
.)٦١
دەرئەجنام ەلو چوارچێوە تێورییەی خرایەڕوو ،دەکرێت جۆر و ڕەگەزە اکریگەرەاکین
نێو پرۆسەی س یاسەیت کولتووریی کورت بکرێنەوە ەل :گواتر و ئایدۆلۆجیای س یاس یی
دەوڵەت ،جۆر و ش ێوازی داڕشتین س یاسەیت کولتووریی هەر واڵتێک ،شوانس،
ایدگە و ایدگەی کۆمەڵی ،س یاسەیت پەروەردەیی و پرۆگرامی یێراکری ،پرۆسەی
ایدخستنەوە و خراپ بەاکرهێناین ایدگە ،اکت و ڕابردوو ،مێژوو و گێڕانەوەی ڕەمسی،
پاڵەوانەاکن و ...اتد .هەموو ئەمانە پێکەوە ەل پاکێجێکدا دەتوانن ڕۆڵی اکریگەر ەل پێدان
و وەرگرتنەوە و سەپاندین هەر شوانس ێک بگێڕن ،هەم شوانسساز بن و هەم
ەلشوانخستین پێکهاتەیەک و تواندنەوەیش ەلخۆبگرن .هەم شاانزیی بۆ پێکهاتەیەک و
هەم نەهامەیت و سڕینەوە بۆ شوانس ێکی تر ەل هەماناکتدا بەرهەم هبێنن.
کەواتە ەلم دیدگا تیۆریەی خرایەڕوو دەکرێت ەل هەنگاوەاکین مێژووی س یاسەیت
کولتووریی هاوچەریخ دەوڵەیت ئێران بەرامبەر کورد (وەک نەتەوەیەیک نێو ئەو
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واڵتە)بڕوانرێت و پێکهێنەر و ئاڕاس تەاکین س یاسەتەکەی ڕاڤە بکرێت و بزانرێت
ئەجنامەکەی چی دەبێت؟

تەوەری دووەم
نەتەوەسازیی ئێراین و دیدی ئێرانگەرایی ەل
س یاسەیت کولتووریی دەوڵەتدا
یەکەم :پێکهێنەرەاکین شوانیس نوێیی ئێرانگەرایی
بۆ تێگەیشنت ەل س یاسەیت کولتووریی هاوچەریخ دەوڵەیت ئێران ،پێویس تە بەر ەلوە،
گرێ بدرێتەوە بە ئەنگێزەاکین دەرکەوتین ئەو دەوڵەتەوە ،چونکە ەلگەڵ بناغەداانین
دەوڵەیت هاوچەرخ کە کودەاتی ٣ی ئیسفەند هێنایەاکیەوە ،ەل دوو ساڵی سەرەاتیدا،
بەرانمەیەیک اتیبەت جێبەجێکرا ،کە جۆرە س یاسەتێکی گشتیی کولتووریشی
ەلخۆدەگرت و ەلسەر چەند بنەمایەیک ئایدۆلۆژی-س یاس یی کردە درومش و ەلگەڵ
جێگریبووین دەسەاڵتەکەیدا (چەس پاندین پەهەلوی یەکەم) ،ڕوون ئەم س یاسەاتنە
دەرکەوتن کە ئاماجنێکیان دەوڵەتێکی یەکشوانیس بەهێز بوو ،هەر ەلڕێگەی ئەم
بەرانمەیەشەوە بوو پرۆسەی یەکنەتەوەسازیی ئێراین و (تواندنەوە-ئامسیالس یۆن)ی
ئەواین دیکەی دەست پێکرد.
س یاسەیت گشتیی دەوڵەت ەلسەر س ێکوچکەیەک بیناکرا :نەتەوەسازیی،
انوەندگەرایی و مۆدێرنگەرایی زۆرەیک .دەوڵەت ەل ڕێگەی جێبەجێکردین ئەم سێ
س یاسەتەوە دەیویست گواتری انوەندگەرایی و ئێرانگەرایی خۆی بسەپێێن ،بەاڵم ئەو
دەمە ئێران ەل دۆخێکی پێچەوانەی ئەمەدا گوزەری دەکرد .ئەوەی کۆمەڵگەی ئێراین بۆ
یەکخستین سوپا ئاراس تە دەکرد :دەسەاڵیت لۆاکڵی سەردار و هۆزەاکنیان ،هەڵگەڕانەوە
و ایخیبوونە بەردەوامەاکن دژی دەوڵەت ،سەرهەڵداین هۆش یاریی نەتەوەیی الی نەتەوە
جیاوازەاکن و هەوڵی سەربەخۆییان ،هێزی چەکداری انوچەیی ،هێزی چەکداری
دەوڵەتیش چەند پارچەیەیک جیاواز و انتەاب ،هەژمووین دەسەاڵیت بێگانە(ئینگلزی و
ڕووس) و اکریگەریی بەسەر س یاسەیت دەوڵەتدا بوو ،ئەمانە و چەندین کۆس پیی دیکە
وااین کرد بریکردنەوە ەلو س یاسەتە گش تییانە ببێتە ئەنگێزەی نوخبەی ڕۆش نبری ،دەوڵەیت
کودەات و دەوڵەیت پەهەلوی یەکەمیش پیادەاکری بوون.
ڕەزاشا بۆ پیادەکردین س یاسەتە گش تییەاکن و کۆاتیهیێنان بە دۆیخ پەرتەوازەی
دەسەاڵت و حومکڕانە انوچەییەاکین ئێران کە ماانیەکیان بۆ دەوڵەتێکی انوەندیی
نەهێشتبووویەوە ،دەیویست ەل سێ ڕێگاوە س یاسەتە گش تییەاکین بەرجەس تە باکت:
چڕکردنەوەی دەسەاڵت ەل انوەنددا ،بەهێزکردین پایەاکین مۆدێرنگەرایی ەل کۆمەڵگەدا و
هەژمووین تەواوەیت دەوڵەت بەسەر کۆمەڵگەدا(مراد،٢٠١١ ,ل . )١٧٤،
هاوات ەلگەڵ ئەم هەنگاوانەدا ،دەنگی بەش ێکی دایری ڕۆش نبریان و نوخبەی
س یایس ەلگەڵ ڕەزاخاندا هاوئاهەنگ بوو ،کە داوای س نووردارکردین دەسەاڵیت
انوچەیی و دروس تکردین دەسەاڵتێكی انوەندییان دەکرد .ەلوانە سلێامن مریزای
پەرەلمانتار و رێبەری حزیب سۆس یالیست ( ،)١٩٢٥س تایشی هەنگاوی سازکردین
دەسەاڵتێکی انوەندیی و پەالمارەاکین ڕەزاخاین بۆ کۆاتیهیێنان بە دەسەاڵتە انوچەییەاکین
دەکرد(اکتوزاین،١٣٨٩،ل .)٢٠٥تەقزیادەی ڕۆش نبریی دایری ئێران ەل
انمەیەکیدا( ) ١٩٣٠بۆ ڕەزاشای نووسیبوو :ابوەڕی تەواوم هەیە کە خودا
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خاوەنشکۆی بۆ ڕزگارکردین مەمەلکەت انزڵ کردووە"(زاده,١٣٨٣ ,ل .هفده) ،ئەو
ساڵیک بەر ەل کودەاتکەش ( ،)١٩٢٠ەل واترێکی ڕۆژانمەی اکوەدا پایەاکین س یاسەیت
گش یت ەل دوو کۆڵەکەدا دەبینییەوە :مۆدێرنسازیی(چاولێگەریی ئەورپا) و
نەتەوەسازیی(پاراستین زمان و ئەدەبیایت یاریس و خوێندین زۆرەیک)(هەمان:ل،)١٥
ڕاشاکوانەش بۆ تەواوکردین بەرانمەی دەوڵەت پێویستیی دەوڵەتێکی سەرابزیی و
سەرابزیی زۆرەیک و یەکخستین ەلشکرەاکین ڕوونکردبووەیەوە ،ات ئەو سوپایە بتوانێت
دەوڵەتێکی انوەندی و هەنگاوەاکین مۆدێرنبوون بگرێتەئەس تۆ و نەایرەاکنیشی ملکەچی
ایسا باکت(اصفهاین,١٣٩٢ ,لل  .)٥١-٥٠.تەاننەت موسەدەقوسەڵتەنەش ەلپەرەلماندا
ڕاشاکوانە ویت :زۆر بە ڕەزاشا ابوەڕدارم و خۆمشەوێت ،ئەو خزمەتێکی بە مەمەلکەت
کردووە و بۆ کەس شاراوە نییە ...ەلواکتەوەی دەسەاڵیت وەدەست گرتووە ئاسایشی
گەڕاندووەتەوە بۆ مەمەلکەت و حەزدەکەم جڵەوداری ئەم واڵتە هەر ئەو بێت(اس ناد
جملس شورای اسالمی ,هنم اابن.)١٣٠٤
ئەمانە منونەیەیک کەمی ئەو کەسانەبوون ەلو لێشاوە نوخبەیەی پشتیواین چەس پاندین
سێ پایەکەی س یاسەتە گش تییەاکن بوون ،کە تریبۆین پەرەلمان و ڕۆژانمە و
باڵوکراوەاکنیان ەلدەس تدا بوو ،ڕەزاشاش درێغی نەکرد و کەوتە چەس پاندین پایەاکین
دەوڵەتیكی یەکشوانیس انوەندگەرا:
أ .نەتەوەسازیی و شوانسسازیی :ئەم بەرانمەیە خەوین نوخبەی دەوڵەیت و یەکێک ەل
پێکهێنەرەاکین س یاسەتیی گش یت دەوڵەتیش بوو ،ەلوەوە سەرچاوەی دەگرت کە
ئایدۆلۆژییای دەوڵەت ەلسەر پایەی نوێیی "نەتەوەسازیی ەلسەرەوە بۆ خوارەوە"
وێناکرابوو ،کە بنەماکەی بە تێگەیشتین ئەوان "ڕەگەزی ئاراییی کۆکەرەوەیە بۆ
دروس تکردین نەتە وەیەک بەانوی ئێرانەوە ەلسەر ئەو مریاتە زماین-ڕەگەزییە" ئەڵبەت
ەلهەانویش یدا چەمکەاکین شوانس ،پاڵەوان ،جوگراییا ،هەس یت هاوبەش ،مێژوو،
کەەلپور و دواجار دەوڵەیت نەتەوەیی پێکەوە گرێدەدرانەوە و ەل چوارچێوەیەیک گشتیدا
هەر چەمکە ئەرک و ڕۆڵێکی دەگێڕا و ەل کۆاتییشدا دەوڵەت و نەتەوەیەیک سازکراوی
پێکەوە تێکەڵ و هاوئاماجن دەکردەوە(مالیی تواین,١٣٨٤ ,ل  .)١٢١.بۆ ئەمەش ەل
گواترێکی هاوبەشدا زماین یاریس ،ئارایییبوون ،پێشینەی مێژوویی ،دەوڵەتدۆس یت و
شاپەرس یت و ..اتد ،چوارچێوەی پێکهێنەری ئەو شوانسە بوون کە دەوڵەت بۆ
سەپاندن و چەس پانداین دەس یت بە تواندەنەوە و یەکسازی(ئامسیالس یۆن)ی
نەتەوەجیاوازەاکین نێو ئێران کرد و اکری ەلسەر سڕینەوەی زۆرەیک زمان و کولتوورە
جیاوازەاکین دیکە دەکرد(اکربی,١٣٩٣ ,ل .)٢٥٠.
ب -مۆدێرنگەرایی :پایەیەیک تری گواتری نوێیی دەوڵەت و س یاسەتە گش تییەاکین بوو،
هەم دەوڵەت و هەم ڕۆش نبریان ەلپش یت وەس تابوون ،بۆ چەس پاندنیشی ،دەوڵەت
سەرەات دەس یت کردە سەپاندین خوێندن و ڕەنگدانەوەی شوانیس نوێیی دەوڵەت ەل
پرۆگرامەکەیدا ،هەروەها الوازکردین پێگەی ئاین و پیاواین ئایین و وەک ڕێگر ەل
پێشکەوتین ئێران دەیناساندن ،سەپاندین س یاسەیت جلوبەرگ(سەپاندین جلێکی
دایریکراو و کاڵوێک بۆ پیاوان ،البردین پەچە و نەهێشتین اباڵپۆیش بۆ ژانن ،ئیرت
بێگوێدانە شوانس و کەەلپووری نەتەوەجیاوازەاکن) .ئەگەرچی ئەم س یاسەتە
کولتوورییەش ڕیشەکەی بۆ سەردەمی قاجار و مەرشوتە دەگەڕایەوە ،بەاڵم دەوڵەیت
نوێیی ئێران ئەریک چەس پاندین وەئەس تۆ گرت(اکربی,١٣٩٣ ,ل  .)٢٢٣.هەرچەند
ئەم س یاسەتە ڕاس تەوخۆ پاش کودەات بەش ێکی بەرانمەاکین دەوڵەت نەبوو ،بەاڵم ەلگەڵ
جێگریبووین پایەاکین دەسەاڵیت ڕەزاشا و الوازکردین نەایراین ەل پەرەلمان و دەوڵەتدا،
کە ئیرت ش ێوە سیس تەمێکی نمیچە دیکتاتۆری-بنەماڵەیی چەس پا ،تواین بەرانمەی
مۆدێرنسازیی زۆرەیک دەست پێباکت(کروننی,١٣٩٠ ,ل .)١٣٣.

جمةل جامعة التمنية البرشية
ج .دەوڵەتسازیی انوەندگەرایی :پایەی سێیەمی گواتری دەوڵەت بوو ،کە کۆمەڵگە و
دەزگااکین دەوڵەیت یەکدەخست ،ڕێک ئەم بنەمایەی بەرامبەر دەسەاڵتە انوچەییەاکن،
کولتوورە جیاوازەاکن و گەالین دیکەی نێو ئێران بەاکرهێنا ،بەو وااتیەی این دەوڵەت
و دەسەاڵتە انوەندییەکەی این دەسەاڵتە انوچەییەاکن( ,٢٠٠٢, Davidل .)٥٩.
خەوین دەوڵەتێكی بەهێزی انوەندیی ،مێژووی کۆنرتی هەیە ،بەاڵم ەل سەروبەندی
جەنگی یەکەمی جهیاین ،دیسانەوە بووژایەوە ،چونکە ەلواکتەدا دەوڵەیت قاجار نە
ەلنێوخۆ مەمەلکەیت پێدەپارێزرا و نە ەلس یاسەیت دەرەوەش اکرا بوو .بۆیە ەل
باڵوکراوەاکین ئەو دەمە و ەل نووسینەاکین ڕۆش نبریاندا ،وەک پێویس تییەک سەیری
دەوڵەتیكی انوەندییان دەکرد .ەلوانە :حسێن اکزمزادە ،مەمحودی ئەیشار ،نەیییس،
کەرسەوی ،پورداود ،ڕەش یدایمسی ،موشفیقی اکزمی ،عەابس ئیقباڵ ،مەلیکوشوعەرای
بەهار ،عەیل ئەکبەری س یایس ،تەقزیادە و...اتد ،سەرەڕای جیاوازی تەرزی
بریکردنەوەاین ،بەاڵم دەوڵەتێکی انوەندییان پیێ پێویست بوو ،ابوەڕیش یان وابوو ئاوات
و ئاماجنەاکین بزوتنەوەی مەرشوتە ،ەل دۆخێکی وەک ئەواکتەدا انچەس پێن و دەوڵەت
"دیکتاتۆرێکی منونەیی" و "اتکڕەوێکی ڕۆشن ئەندێشە" و "مێشکێکی مونەوەر"ی
دەوێت ،ات زەمینەاکین شۆڕش ێک ئامادە باکت ،بۆ ئەمەش زۆرینەاین ابوەڕاین وابوو
بۆ بەجێهیناین ئەم ئەرکە پێویست بە هێزێکی یەکگرتوو و دەسەاڵتێكی یەکدەست
دەاکت کە ئاماجنەاکن هبێنێتەدی(نظری,١٣٨٦ ,ل  )١٤٤.و (ختش ید,.١٣٧٧ ,ل .
 )٩٨کە هەموو ئەمانە دەچوونە خانەی چەس پاندین هەرسێ پایەی دەوڵەیت انوەندیی،
مۆدێرنگەرایی و نەتەوەسازییەوە.
دووەم :س یاسەیت کولتووریی دەوڵەیت هاوچەریخ ئێران
لێرەدا گرنگە پرس یارێک بکرێت ،ئاای س یاسەیت کولتووری تەهنا ئەریک دەوڵەتە؟
این تەهنا ئەوەیە کە دەوڵەت ئەجنامی دەدات؟ ەل دەوڵەاتین کراوە و ئازاددا ،دایرە
وەاڵمەکە نەخێرە ،چونکە پێویس تە کۆمەڵگە و بواری گش یت و دەزگا اندەوڵەتیەاکنیش
بەشدار و اکرا بن .س یاسەیت کولتووری دەبێت ڕەچاوی گۆڕاوەاکن باکت ،ەلوانە
جیاوازیی کولتوور نێوچەاکین هەر واڵتێک ،دمیوکراس یی کولتووریی ،پێویس تە س یاسەیت
کولتووریی ەلهەانوی ئەو جیاوازییانەدا دابڕێژرێت(اشرتاین,١٣٩١ ,ل ٣١.و.)٣٥
بەاڵم ەل دەوڵەتە انوەندگەرا و اندمیوکراسییەاکندا دۆخەکە بە پێچەوانەوەیە ،چونکە ەلوێدا
ەلسەرەوە بۆ خوارەوە شوانس و گێڕانەوەی ڕەمسی و س یاسەیت کولتووری و
پەروەردەیی و کۆمەاڵیەیت ئاراس تە دەکرێت و ەلسەرەوە بۆ خوارەوە بە ئاماجنی
نەتەوەسازییەیک نوێ اکردەکرێت کە ەلگەڵ گواترە سەپێرناوەکەدا این گواترە
پێشنیارکراوەکەدا بگوجنێت.
پێدراوە مێژووییەاکن ئەوە ڕوون دەکەنەوە کە س یاسەیت کولتووریی ەل ئێراندا دوو
ئاماجنی سەرەیک ەل ئەس تۆیە :یەکێکیان بەهێزکردین پێکهێنەرەاکین شوانیس نەتەوەییە،
ئەوی دیکەش ی ان کۆنرتۆڵکردین هۆاکرەاکین الوازکردین ئەو شوانسەیە ،گوایە ەلبەر
ڕێگریکردن ەل دروستبووین درزی ئیتنیکی نێوان پێکهاتەاکن ،قەیرانە کولتوورییەاکن،
دووریگرتن ەل دەرخستین جیاوازییە ئیتنیکی و ڕەچەڵەکیەاکن {نەتەوەییەاکن} و "انزین
بە ڕەچەڵەک و انوچەگەرێتیدا" و دابەش نەکردین پۆس تەاکن ەلسەر بنەمای پێکهاتەاکن
و کەمکردنەوەی قەابرەی شوانسە سەروو نەتەوەییەاکن(اشرتاین,١٣٩١ ,ل .)٩٧.
ئەمەش پێچە وانەی س یاسەیت کولتووری واڵاتین کراوە و دمیوکراتە.
لێرە بەدواوە س یاسەیت کولتووریی ئێران ەلبەر ڕۆش نایی دەس توور و ایسااکن،
گێڕانەوە ڕەمسییەاکن ،مێژوو و مێژوونووساین ئاڕاس تەکراو و ئاڕاس تەاکین گێڕانەوە ەل
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پرۆگرامی وەزارەیت پەروەردە ەلبەرامبەر کورددا دەخرێنەڕوو ،کە ەل هەردوو قۆانغی
پەهەلوی یەکەم (گواتری نەتەوەیی یاریستەوەر) و کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
(مەزهەیب-نەتەوەیی-یاریستەوەر) ،ەلدەس یت دەوڵەتدا بووە:
 .١سەردەمی پەهەلوی:

ەل سەردەمی پەهەلویدا دەوڵەت ویس توویەیت شوانیس ئێرانگەرایی و "نەتەوەسازیی
ئێراین" ەلڕێیی گواترێکی دەوڵەتییەوە بسەپێنێت ،گەرچی جوگراییای ئەو واڵتە
رسوشتێکی یرەنەتەوەی هەیە ،بەاڵم حکومەت کۆشاوە بە خەڵکی واڵتەکە و جهیاین
بسەملێنێت ەلئێراندا تەهنا نەتەوەی ئێران(بەتەوەرێیت یارس) هەیە {ەلسەر ڕیشەی
ئاراییی} و ئەواین دیکە دەبنە گروپیی ئیتنیکی و خێڵی و زاریی (ەلهجە) (عەزیزی,
,٢٠٢٠ل  .)٢١.ئەمەش ەلڕێگەی سەپاندین زماین یاریس بەسەر بواری گش یت و
خوێندن و زماین ڕەمسی دەوڵەتدا ،دەوڵەت ئەمەی ەلپێناو یەکپارچەکردن و یەکسانزایی
و تواندنەوەی ئەواین تر کرد ،بەو ئایدۆلۆژاییەی کە دەوڵەت و ڕۆش نبریان ابوەڕاین
پیێ هێنابوو ،بۆ ئەم اکرە زمانەاکین دیکەی قەدەغەکرد و سەرانسەریکردین زماین یاریس
سەپاند و ەلژێر انوی "بەاکرهێناین یەک زمان" ەل خوێندین ڕەمسیشدا پیادەی کرد،
بەمەش هەلێکی ابش درایە دەزگا حکومەتییەاکن بۆ ەلنێوبردن و سڕینەوەی جیاوازیی
زماین گەالین انیارس(نظری,١٣٨٦ ,ل .)١٥٠.
بە دەس تور و ایسا ەلسەردەمی یەکەم و دووەمی پەهەلویدا ئەم هەنگاوە ڕێکخرا و
س یاسەیت کولتووریی ئێرانزیە و ئاریزەیش نکردین نەتەوەاکن و بەسەنتەرکردین زماین
یاریس ڕێکخرا و دەس یت دەزگا جێبەجێاکرە کولتووری و اکرگێڕیی و بگرە
ئەمنییەاکنیش ئاوەاڵ کرا بۆ جێبەجێکردنیان.
بەڵگە و مێژووی دەوڵەیت پەهەلوی ەلسەر ئاس یت نەرمەهێز و توندەهێز نیشاین
دەدات ەلبواری س ياسەیت کولتووريدا بەرامبەر کورد بۆ ەلخۆگرتن و تواندنەوە و
ئێرانزیەکردین درێغی نەکردووە ،لێرەدا گرنگە ەلسەر دوو ئاست دەوڵەیت و ڕۆش نبرییی
مێژوویی ،ديدگا و ڕێاكرەاکین ڕۆش نبریاین ئێراین ئەو سەردەمە خبرێنەڕوو ەل
ئاڕاس تەکردین س ياسەیت کولتووریی دەوڵەت بەرامبەر کورد کە ڕۆڵيان هەبووە و
شوێنەوارەاکین ات هەنووکەش هەر ماوون:
حمەمەد عەیل فروغی(ذاکء امللک) جیا ەلوەی بریمەند و يەکێک ەل دەس تەبژێرە
اکریگەرەاکن بووە ،ڕوخسارێکی اکریگەری نێوس ياسەیت پەهەلویش بووە و ەل هەردوو
بوارەکەدا پايەداڕێژێکی سەرەکیی و کردەیی پرۆسەی نەتەوەسازیی ئێراین و
دەوڵەتسازیی انوەندگەرا بوو.
هەمیشە ئەنگێزەی جیاخوازیی و شوانیس جیای کوردەاکین ەلسەر ئێران و تورکيە
و عێراق بە مەتریس دەزاین ،ەلم بوارەشدا بە چەندین ش ێوە ئامۆژگاری دەوڵەیت دەکرد
و ڕێاكری جێبەجێاكریی ەلهەردوو بواری ديپلۆمایس و س ياسەیت نێوخۆیی و
کولتووری بۆ پێداین شوانس ێکی دیکە بە کورد دەگرتەبەر ات بری ەل جیایی نەکەنەوە.
فروغی ەل انمەيەکيدا ،بە ڕەزاشا دەڵێت انبێت ەلوە دڵنيابنی کوردەاکن ەل ئەنگێزەی
سەربەخۆیی خۆاین واز دەهێنن .دایرە فروغی ەلو ڕۆش نبری و س ياس يانە بووە کە
هەمیشە زانيوويەیت شوانیس کورد جیاوازە ەل شوانیس ئێرانیبوون و توریک بوون ،بەاڵم
ئەو ەلبری نێوبردن و سڕينەوەی فزییکی ،بریی ەل تواندنەوە و يەکسانکردنيان ەلشوانیس
ئێراچنێتیدا دەکردەوە ،ئەو ئاماژە بەوە دەاکت "گەر ئینگلزیەاکنیش هاواکرييان نەبن ەل
سەربەخۆبوون ،ئەوان{کوردان} مرۆڤاین بەتواانن و خۆاین بە رسوشت بەدوای ئەو
خواس تەایندا دەڕۆن ...بۆيە ئێمە پێویس تە ەلبریی کوردس تاین خۆماندا{ڕۆژهەاڵت} بنی
و ئەگەر توانرا تورکەاکنیش ەلگەڵ خۆماندا هاوديد بکەین ،ئەمەش نەک بۆ سڕينەوە
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و ەلنێوبردین کورد چونکە ئەمە خەایڵێکی خاوە ،بەڵکو بە میهرەابین {نەرمەهێز} و بە
پەيوەندیی دروس تکردین ئەوان بە دەوڵەیت ئێرانەوە و ەلڕێگەی پەروەردەکردنيانەوە بە
پەروەردەی ئێرانێیت...بۆ ئەوەی ئەگەر ڕۆژێک بریۆکەی کوردس تاین سەربەخۆ
گەشەباكت و بەهێز بێت ،کوردەاکین ئێران بۆ ئێمە نەبنە مايەی دەردی سەری و
زەمحەت ...بەاڵم ئەگەر ديدگای بەرپرساین ئێران وەک ڕەویت پێشرت بێت و کوردەاک ن
فەرامۆش بکەن بە ابوەڕی بەندە هەڕەشەاکن نزیکن" (فروغی,١٣٨٩ ,لل -١٢٩.
.)١٣٠
لێرەدا دەردەکەوێت و دان بەوەدا دەنێت کە کوردەاکن خاوەین شوانیس جیاوازن،
دان بەوەشدا دەنێت کە پێشرت ڕێگەاین جیابووە ،بۆيە پێشنیاری ئەوە دەاکت ەلڕێیی
پەروەردە و خوێندنەوە بریی ئێرانزیم بەسەرایندا چبەس پێرنێت و بەو نەرمەهێزە
شوانیس ئێرانێیت بەسەر کوردبوونياندا زاڵ بکرێت ات نەبنە مەترس یی ئايندەیی.
دەزگااکین دەوڵەیت پەهەلوی ،نەایندەشاردەوە کە پێویس تە زماین فاریس ەل تەواوی
پانتایی ئێراندا ببێتە زماین يەکەم و ەلليەن انفارسەاکنیشەوە خبوێرنێت و بەاکر هبێرنێت،
ەلم بوارەشدا چەندین پرۆژەاین پێشکەیش دەوڵەت کرد .بۆ منوونە پرۆژەکەی (هرمز
میالنيان) ،کە پێشکەیش ئەجنومەین اباڵی کولتووریی ئێراین کرد و تێیدا جەخیت ەلسەر
پەرەپێداین زماین فاریس و میاكنزیمە ورد و ش ێوازەاکین سەپاندین ەل نێو سەرجەم
پێکهاتەاکین دیکەی غەیرە فاریس نێو ئێراندا دەکردەوە و بەڵگاندین هۆاکرەاکنیشی
خس تووەتەڕوو ،هاواکت بوارەاکن(پەروەردە ،زانکۆ و دەزگادەوڵەیت و مەزهەیب و
کۆمەاڵيەتییەاکن)ی بەاکرهێناین فاریس دایری کردووە ،جگەەلوەش ئامۆژگاری
دەوڵەت دەاکت ەلڕێگەی هانداین نوسەر و شاعری و وەرگێڕەاکنەوە ،کۆڕوکۆبوونەوە
بە فاریس و ئەدەبيایت فاریس بووەش ێنن ،پێشنیاریشی کردووە بۆ"پێداین خەاڵت بە
فارسینووسان بەێب گرنگیدان بە انوەڕۆک" و...اتد(میالنيان,١٣٥١ ,ل .)٤٤-١٣p.
هاواکت دەوڵەت ەلڕێگەی هاندان و پاداش یت نووسەران و توێژەران و بگرە
ڕۆژهەاڵتناسانیشەوە ،هاین دەدان نووسینەاکن بەو ئاراس تەيەدا بەرن کە کورد وەک
ئێراین و ئاراییی بناس ێنن ،بە گوێرەی بەڵگەانمەیەک(( )١٩٣٩کە وەزارەیت
کولتوور(یرهنگ) ئاراس تەی نووسینگەی سەرۆکوەزیراین ئێراین کردووە) ەلسەر ئاس یت
ئەجنوومەین وەزیران و خودی شای ئێران ،اکر ەلسەر ئەوەکراوە کە کوردەاکن بە
ڕەگەزێکی ئێراین ڕەسەن ەلقەڵەم بدرێن و دوور خبرێنەوە ەلو بریۆاکنەی کە ەل
"شوانسە ئاراییی و ئێرانییەکە" دووراین دەخاتەوە و ەلم ڕووەوە چەندین اکر کراو و
یەک ەلو اکرانە (ەلساڵی ١٩٣٨دا) ڕاس پاردین هەریەک ەل "ڕەش ید ایمسی مامۆس تای
زانکۆی اتران ،مەردۆیخ کوردس تاین مێژوونووس و یالدمیری مینۆرسکی ڕۆژهەاڵتناس
و مامۆس تای زمانە ڕۆژهەاڵتییەاکن ،بۆ نووسیین سێ کتێب بۆ چەس پاندین ئەو دیدگا
دەوڵەتییەی کە کوردەاکن دەاکتە ئێراین .بەگوێرەی بەڵگەکە ەل هەریەک مەردۆخ و ایمسی
کتێبەاکنیان ەل ساڵی ١٩٣٩دا تەواو کردووە و دەیدەنە وەزارەیت کولتوور بۆ چاپکردن
و مینۆرسکیش سەرقاڵی نووسیین بووە (بڕوانە :پاشکۆی ژمارە ،١بەڵگەانمەی
وزارەیت کولتوور بۆ نوسینگەی اتیبەیت شاهەنشای ئێران،
 ،}١٩٣٩/٢/٢٠{١٣١٧/١٢/١اتران ،ئەرش یفی نەتەوەیی ئێران).
بە سەیرکردین بەرهەمەاکین ئەم سێ کەسایەتییە ،دەردەکەوێت انوبراوان هەر ئەوەاین
کرد کە دەوڵەیت پەهەلوی ویس یت ،هەرچی مینۆرسکی بوو ،جیا ەلوەی ەلساڵی
١٩٣٧ەوە بووە سەرۆیک بەیش ئێراننایس ەل ەلندەن ،دنیا دەگەڕا و دەینوویس ،ەلابرەی
کوردیشەوە ئەو ابوەڕە دەگمەنەی دەچەس پاند کە "کورد ئارایییە و ەلنەوەی مادەاکنە".
هەر بەو ئاراس تەیە و بە ڕاڤەی دااتاکین بەڵگەکە و هاواتکردین ەلگەڵ ژاینیدا،
دەردەکەوێت مینۆرسکی دووساڵ پاش ڕاس پاردین ەلالیەن ئێراین پەهەلوییەوە،
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جمةل جامعة التمنية البرشية
دایرترین توێژینەوەی ەلسەر کورد بەانوی "نەژادی کورد"ەوە ،ەل ساڵی ١٩٤٠دا،
ەلکۆنگرەی بیس تەمی ڕۆژهەاڵتناس یی برۆکسل ەل بەجلیاک ،پێشکەشکرد ،کە تێیدا تەهنا
جەخت ەلسەر ڕەچەڵەیک مادەاکن دەاکتەوە و ڕەگەزەپێکهێنەرەاکین دیکەی وەک
گویت ،لولویی ،اکیس و اکردۆخییەاکن یەرامۆش دەاکت(مینۆرسکی,١٩٨٤ ,ل .
١٥و.)٣٤
هەرچی ڕەش ید ایمسی( )١٩٥١-١٨٩٦کوردی کرماشانیش بوو ،بووە یەکێک
ەلڕۆش نبریە دەوڵەتییەاکین گواتری س یاس یی دەسەاڵتداری پەهەلوی و الیەنگری
تیۆرەی نەتەوەی ئێراین و بە ئارییکردن و بە قەوم انساندین نەتەوەی کورد بوو .ئەو
ەلگەڵ چەند هاودیدی دیکەیدا کرانە مامۆس تای زانکۆی اتران ،ایمسی ابوەڕی وابوو
"کورد یەکێکە ەل لقەاکین درەخیت کۆنەساڵی شکۆمەندی ئێران" و ەل بەرایی کتێیب
"کورد و پەیوەندیی نەژادیی"یەکەش یدا بەێب بەڵگەیەیک ڕوون دەڵێت"کورد ەل لقە
دایرەاکین نەژادی ئارایییە و ەل ئارایییبوونیان گومانێک نەماوەتەوە" .ایمسی ،ئەو
توێژەرانەی کە کورد بە لقێکی جیاواز ەل ئێران ەلقەڵەم دەدەن بە "دوژمناین
خۆبەدۆسزتان" وەسفیان دەاکت و هەموو ئەوانەش کە کورد دەبەنەوە سەر گویت و
لولو و اکشییەاکن {وەک ئیحسان نوری پاشا و ئەمنی زەیک و...اتد} بە کەسانێک
وەسفیان دەاکت کە دەاینەوێت کورد ڕەچەڵەیک اندایر بێت و وەک دەڵێ "ئەمانە زۆر
ڕۆنەچوون ەل توێژینەوە ەل ڕەچەڵەیک کورددا" و نەاین ویس تووە "چبنە نێو ئەو هەقیقەیت
ئێرانیبوونەی کورد" و ئەوە بسەملێنن بۆیە خۆاین بەدوور گرتووە!(ایمسی,١٣١٣ ,ل .
 ٥ ،١٠٩ ،٤ ،٧و  .)٦ایمسی بەدرێژایی کتێبەکەی کوردی بە "قەوم" و "اتیەیە و
"ڕەچەڵەکێکی هاوخوێین و کۆمەاڵیەیت یارس ەلقەڵەمداوە و بە هیچ ش ێوەیەک وەک
نەتەوەیەیک سەربەخۆ انوی نەهێناوە ،ەلابرەی ئەو کوردانەشەوە کە ەلمێژوودا بە یاریس
نووس یوواینە وا ەلقەڵەمیان دەدات کە خزمەتیان بە زمان و مەعریفەی نەتەوەیی خۆای ن
کردووە! ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت الی ایمسی ،یاریس دایکە و کوردێک کە یاریس
دەنووسێت خزمەت بە نەتەوەکەی خۆی دەاکت ،چونکە الی ئەو کوردی وەک
بەش ێک ەلنەتەوەی یارس و ئێران داانوە بگرە ەلجەوهەردا زایتر ەلوەش دەڕوات و
ەل بەیش پێنجەمدا وەک نوسەرێکی گواتری دەوڵەیت و گێڕانەوەی رەمسی دەڵێت کورد
بە هەست و ایدەوەری هاوبەش بەش ێکن ەل نەتەوەی ئێران(ایمسی,١٣١٣ ,ل ٨٨.
و ١٣٧و .)١٤٥
حمەمەد مەردۆیخ کوردس تاین()١٩٧٥-١٨٨٠یش ،وەک ڕاس پێردرابوو ،کتێبێکی
ەلپێناو گواتری بە ئێرانزیەکردن و ئارایییکردین کورد نوویس ،بە انونیشاین "اترخی کرد
و کردس تان ای اترخی مردوخ" ،ئەو ەلچەندین جێگەدا ئاماژەی بە ئاریبوون و ئێرانیبوون
و هاوزماین و یەک سەرچاوەی زماین یاریس و کوردی و تەاننەت جوگراییای هاوبەیش
ئەو دوانەش کردووە ،زۆر بە دڵنیاییشەوە مەسەەلکەی ئاسان بڕیووەتەوە و دەڵیت:
"ئەمڕۆکە ئاریبووین کورد و پارس یەالکبووەتەوە"!(بڕوانە :مردوخ کردس تاین,
,١٣٥١لل )٢٤-١٢.
دایرە کە ئاماجنی س یایس ەلم بەستنەوە نەژادییەی کوردەوە بە ئارایییەاکنەوە بۆ
لاکندنیەیت بە زمانە ئێرانییەاکنەوە و وەک پرس ێکی نەژادیی و ئایدۆلۆیج ەل پرس ێکی
زمانەواین ڕووت بڕوان ن و ەلو ڕێگەیەوە بوترێت کوردەاکن سەربەنەتەوەی ئێراننی ،واتە
هەمان ئەو دیدگایە بکرێتە گێڕانەوەی ڕەمسی کە نوخبەی انس یوانلیس یت ئێراین و
گواتری دەوڵەت ەلسەر کورد دەیویست .ئەمەش پرۆسەی ەلنەتەوەخستین کورد بووە،
چونکە چەمکی "قەوم" ەل فارس يدا ،زایتر بەماانی هاوخوێین و هاونەژاديدا دێت،
کە دەکرێت گروپیی ئيتنيکیی خێڵەیک بن ئەم جۆرە گروپانەش کۆویژداین خوێین و
عەشايەری کۆایندەاکتەوە ،بەاڵم نەتەوە و نەتەوايەیت (ملت و میلگرایی) و کۆویژداین

جمةل جامعة التمنية البرشية
نەتەوەیی فراوانرت ەل انوچەگرایی و عەشايەر و ئيتنيک پێکیان دەبەس تێتەوە ،نەتەوە
يەکەيەیک گەورەی مرۆييە ،کە هۆاکری دروستبوون و پەيوەندييەکە هۆش ياریی
هاوبەش و کولتوورە .لێرەدا هەس یت يەکبوون و پەيوەس یت بەيەکەوە اباڵيە و
جوگرافیايەیک هاوبەشیش کۆایندەاکتەوە ،ئاین و کولتوور و زماین هاوبەشیش
کۆکەرەوەی دیکەی نەتەوەيە ،نەتەوە کۆمەڵگەيەیک مێژوویی و خاوەین چرناوێکی
کولتووریی اتيبەت بە خۆيەیت(أشوری,١٣٩٤ ,ل .)٣٠٧.
ەلاکتێکدا بە پێچە وانەی گواتری ئایدۆلۆژیی دەوڵەت و نوخبەی ئێراین بۆ ئارییاییبوو ن
و نەتەوەسازیی ئێراین ،ەل توێژینەوەاکین دیکەدا سەملێرناوە کە کورد بە ئاری
کراوە(ئاریزەیشن) و بەر ەل زمانە ئێرانییەاکن ەلسەر خایک کوردس تاین هەنووکە نیش تەجێ
بوون ،ئەوان بەر ەل مادە ئارییەاکن پێکهێنەری نەژادی کوردن ،بە ەلبەرچاوگرتین ئەوەی
مادەاکن ٩٠٠ساڵ پێش زاین دێنە انوچەاکین کوردس تانەوە ،بەاڵم گویت،اکیش و لولواکن
النیکەم ١٠٠٠ات ٢٥٠٠ساڵ بەرەلوان ەل چیااکین زاگرۆس و کوردس تاین ئەمڕۆدا
هەبوون(مریان,٢٠٠٩ ,لل  . )٨٦-٧٩.دەریش کەوتووە کە کوردەاکن بەر ەل ئێران و
ئۆراسییەاکن ەل انوچەکەدا نیش تەجێبوون ،ئەوەی مینۆرسکی و پاشرتیش مکزنی
(بەریتاین بەڕەچەڵەک ئێراین) پش یت پێدەبەسنت چەند وشەیەیک هاوبەیش نێوان زماین
کوردی و وشەجێاموە اکین ماددەاکنە ،ئەمەش بەس نییە بۆ بەستنەوەی ڕەچەڵەیک
نەتەوەیەک بە ئەوانەی پێش خۆیەوە ،ەلوابرەیەوە یێردیناند هێنەر بێشەلر(کوردانس)
دەڵێت" :سەملێرناوە مێژووی کولتووری کورد ەل تیۆری ماددەاکن جیایە" ،ئەو جەخت
ەلوەش دەاکتەوە کە کورد بە ئێراین کراوە ،ەلابرەی ڕیشەی وشەی کورد-یشەوە
دەیگەڕێنێتەوە بۆ وشەی "کور"ی سۆمەری کە بەماانی دانیش توواین شاخەاکن دێت
و انوێکی جوگرایییە نەک ئاماژەی ڕەچەڵەیک .ڕوونیشە سۆمەرییان بەر ەل کۆچی ئاری
و هیندۆئەوروپییەاکن ەل انوچەکەدا نیش تەجێبوون .بێشەلر بۆ ئەم ئەرگیومێنتانەی
توێژینەوەکەی پش یت بە پشکنیین ()DNAی ەل منوونەی جیاواز و مێژووی کولتووری
و توێژینەوە پێشینەاکن و شوێنەوار بەس تووە و دەرئەجنامەاکین خۆی ەل توێژینەوەیەکدا
بە انوی "بنەچەی کورد"ەوە ڕێکخس تووە(بڕوانە :بیشەلر,٢٠١٦ ,لل .)٥٢-١٥.
زایتر ەلو بەڵگانەش خرانەڕوو ،گرنگە دەرئەجنامێکی ڕەچەڵەکنایس و یاکتێکی
مێژوویی ەلابرەی هەردوو شوانیس "ئاراییی" و "ئێراین"خبرێتەڕوو:
 . ١مێژووی چەمکی نەژادی ئاراییی() Aryan raceخۆی ەل ئەوروپا و ەلانوەراس یت
سەدەی نۆزدەیەمەوە ( -١٨٥٠ەلالیەن ئارتور دوبینگۆ) بەمەبەس یت نەژادپەرس یت و
سوودوەرگرتن لێیی بۆ مەبەس یت داگریاکریی دروس تکرا .ئەوروپییەاکن ،سەرەات ەلژێر
ئەم انوەدا خەڵکی ئێران و هیندس تانیان زجنریکرد و دەایچنەوساندنەوە .ەلاکتێکدا وشەی
ئاری پێشرت ابرێکی زمانەواین ڕوویت هەبوو و هیچاکت بۆ ڕەچەڵەک بەاکرنەدەهات
و ەل نێو ئەدەبیایت پێشیین ئێراین وەک شاانمەی یردەویس و ئەواین دیکە ئارای و ئاراییی
بوونێکی نییە .ئەڵبەتە ەلوەبەدوا ئیرت دەوڵەیت ئێرانیش بە ئاراییی و ئێراین بوون ەل
س یاسەیت کولتووریدا ویس توویەیت غەیرە یارسەاکن کۆت باکت و بیانگرێتەخۆیی و ەل
شوانیس خۆاین بێبەرییان باکت(غیاث اابدی )٢٠١٢ ,و (رواساین,١٣٧٨ ,لل .
.)١٦٢-١٥٢
 .2چەمکی ئێران ،بۆ دەوڵەت و نەتەوە مێژووەکەی اتزەیە ،ڕاس تە وشەی ئێران
دێرینە ،بەاڵم هیچاکت وەک ئاماژە بۆ نەتەوەیەیک هاوبەش و دەوڵەتێک بە
چوارچێوەیەیک س یاس یی کە یەک نەتەوەی تێدا بێت بەاکر نەهاتووە ،بەڵکوو بە ئێران
و جوگراییاکەی انوەاکین تری وەک دەوڵەیت سەیەوی ،قاجار ،مەمالیکی مەحروسە
و پارس و پێرش یا بەاکرهاتووە ،ات ئەوەی ەل ١٩٣٤/١٢/٢٧دا ،بە پێشنیاری
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سەعیدی نەیییس مێژوونوویس دەوڵەیت و ڕاوێژاکری ڕەزاشا ،کە ەلمەودوا دەوڵەاتن
ەل نوورساوە ڕەمسەییەاکین خۆایندا ،وشەی ئێران بەاک رهبێنن(نفییس. )١٣٩٦ ,
مس
ەلسەر ئاس یت بواری پرۆگرامی خوێندن و دووپاتکردنەوەی ئەو گێڕانەوە ڕە ييە
نوخبەگەرا-دەوڵەتییە ،بۆ ئەوەی ئەم بریۆکەيە اکریگەری جێبهێڵێت ەل کۆمەڵگەدا ،ئەم
ڕەگەزە ەل پرۆگرامەاکین پەروەردەدا جێگریکرا و ەل کتێبەاکندا بە ڕووین ڕەنگی دايەوە،
بەاتيبەت ەل کتێبەاکین مێژوو و بوارە کۆمەاڵيەتییەاکندا(وطندوست و دیگران,
,١٣٨٨ل .)١٨٢-١٨١p.
 .٢سەردەمی "شۆڕیش ئیسالمی ئێران"

بۆ تێگەیشنت ەلس یاسەیت کولتووری ئێران ەلم تەوەرەدا ڕاڤەی وێنای شوانیس کورد
ەل دیدگای ئریانەوە ەلسەر ئاس تەاکین :دەس توور ،ایسای پەیوەست بە س یاسەیت
کولتووری ،پرۆگرامی پەروەردەیی-یەوە کراوە.
س یاسەیت کولتووری ئێران ەلسەردەمی پاش شۆڕیش ١٩٧٩شدا ،جیا ەل پێفشاریی
ەلسەر شوانسە ئێرانسازییەکەی کە مریایت پەهەلوی بوو ،هاواکت دیدگایەیک
مەزهەبییش هاتووەتەگۆڕێ .ئەمەش ەل دەس توور ،ایسااکن ،س یاسەیت پەروەردە و
یێرکردن و میدای و...اتد دا ڕەنگی داوەتەوە ،لێرەشدا ەلبەرئەوەی ڕەگەزێکی
پێکهێنەری شوانیس بەش ێکی یراواین کورداین ئێران سونین مەزهەبن ،دەبنە مایک
پەراوێزخسنت این بەش یعەکردنیان .هەر ەل بەندەاکین دەس توورەوە ەل وەرگرتین پۆس یت
ڕێبەر و سەرکۆمارەوە (بڕوانە :قانون اسایس)١٣٩٥ ,کە دەبێت ش یعە مەزهەب و
وەالی بۆ ویالیەت هەبێت ،ات ئەو س نووربەندییە دادگایی ،س یایس ،مەدەین و میداییی
و مایانەی کە بۆ هەر سوننە مەزهەبێک دێنەپێش ،تەاننەت ەل انوانین منااڵنیشدا
دەبێت خۆاین ەلو انوانەی ەلسەر سوننە حسێبکراون بەدوور بگرن  ،زۆرینەی
کوردەاکنیش ئەم جیااکرییە مەزهەبییە دەاینگرێتەوە .ڕەنگە هەندێک ەلو جیااکرییانە بە
ایسا نەنوورسابنەوە ،بەاڵم ەل تێکس تە پەروەردەییەاکن ،مێژووی ڕەمسی و کەەلپووری
زارەیک و نوورساوی نێو کۆمەڵگەدا دەبیرنێن و دوپاتدەکرێنەوە ،ئەم دیدگایەی شوانسە
اباڵدەس تەکە ،زەینێکی جیااکرانەی درووس تکردووە و وەک واقیعی کۆمەاڵیەیت
شوانس ێکی پەراوێزخراو و هاواڵتییەیک پەلدووی ەل کورد سازکردووە(عەزیزی,
.)٢٠٢٠
جۆری وێنای ئەم دیدگایە بۆ شوانیس کورد وای کردووە مایەاکین کوردس تاین ئێران،
یەکێک بێت ەلو خاڵە هەستیارانەی کە بۆ هەردووال مایەی انکۆیک بووە ،ئەوان ئێس تا
کەمرتین پشکیان ەل مایە س یاس یی ،کولتووریی و اکرگێڕییەاکین واڵتەکەدا هەیە،
هۆاکرەكەی بۆ دەس تووری پڕ ەل جیااکری مەزهەبیی دەگەرێتەوە .سەرەڕای ئەوەی ەل
مادەی -١٩ی دەس توری ئیسالمیی ئێراندا هاتووە خەڵكی ئێران هەموواین "مایف
یەكسان"این هەیە و نەژاد و زمان انبێتە هۆی جیاوکێکی اتیبەت(قانون اسایس,
,١٣٩٥ل  )٤٧.و ەل مادەی  ١٥شدا ،زماین یاریس بە زماین یەرمی دایریكراوە .ئەمە
جیا ەلوەی كە ەل ڕووی مایف س یاسییەوە ،ەل مادەی  ١١٥و سەابرەت بە مەرجەاکین
سەرۆك كۆمار هاتووە كە پێویس تە سەركۆمار ەلسەر مەزهەیب ش یعەی دوانزەئامیمی
بێت(هەمان سەرچاوە. )١٠٤ ،
ەل سەردەمی کۆماری ئیسالمییدا جیا ەلوەی شوانسە ئێرانییە یاریس سەنتەرەکە،
هێڵرایەوە .شوانیس ئایین-مەزهەیب-دوانزەئامیمی کراوەتە بنەمای س یاسەیت کولتووریی
کە هەر ەلدەس توورەوە چەس پاوە و ایسا و ڕێامنیی اتیبەتیش یان بۆ ئەو شوانس و
س یاسەتە کولتوورییە ەل پەرەلمان و ئەجنومەین شۆڕیش کولتوورییدا بۆ دەرکراوە و
جێبەجێکراوە ،ەل پرۆژە پەسەندکراوی بنەمااکین س یاسەیت کولتوورییاندا کە
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پەسەندکراوی ئەجنوومەین اباڵی شۆڕیش کولتووری کۆماری ئیسالمی ئێرانە ،بەڕووین
ئاماژە بەوەکراوە کە "پێویس تە س یاسەیت کولتووری هەمان س یاسەیت شۆڕیش ئیسالمی
ئێران" بێت ،ەلپەانی ئەمەشدا ئەوە ڕوون دەاکتەوە کە دەزگااکین دەوڵەت گرنگی بە
ش یعەگرایی و دوانزەئامیمی ویالیەیت یەقیە بدەن و ەلو سۆنگەیەوە س یاسەیت کولتووریی
سەرجەم ئێران ڕێکبخەن .ەلبڕگەی ئاماجن و بنەمااکین ایساکەشدا (بڕگەی  ١و )٥ئەوە
ڕوونکراوەتەوە کە اکری س یاسەیت کولتووری پێویس تە پاراستین یەکڕیزی نەتەوەیی
(یەک نەتەوە) و مەزهەیب(یەک مەزهەب) بێت و ەل بڕگەی ٧یشدا ئەوە دەچەس پێنێت
کە پێویس تە زماین یاریس بەهێز و پەرەپێدراو بێت .ەل بەیش ئەوەلویەتەاکین س یاسەتە
گش تییە کولتوورییەاکندا ،چەندین بڕگەی تە رخانکردووە بۆ کردنەوەی کۆرس و
بەرانمەی میداییی (زانس یت ،اکتبەسەربردن و ...اتد)و پەروەردەیی و پرۆگرام ەل پێناو
بەهێزکردین زماین یاریس ەل دەرەوە و انوەوەی ئێران .ئەم پەسەندکراوە بە دێڕێکیش
انوی هیچ یەک ەل زمانەاکین دیکەی وەک کوردی و عەرەیب و بەلوچی
نەهێناوە(شورای عایل انقالب یرهنگی.)١٣٧١ ,
الی بەرپرساین ئێراین ،کوردبوون و سوننەبووین زۆرینەی کورداین ئێران ،وایکردووە
بەسەرچاوەی هەڕەشە دابرنێن .بۆیە گەر كوردەاکن داوای مایف س یایس و کولتووری
خۆاین بكەن ،بە سەرچاوەی ئاژاوەگێڕی ەلقەڵەم دەدرێن .بەمش ێوەیە ڕێگەنەدان بە
مایف کولتووریی و نەتەوەیی کوردەاکین ئێران ،نیگەراین و بێزاریی نەک الی کورداین
ئێران ،بەڵکو الی کورداین واڵاتین دیکەش هەستێکی وای بەرهەهمێناوە ،کە ئێران دان
بە مایەنەتەوەییەاکین کورددا اننێت و ئەمەش لێکەوتەی ەل مامەڵەی کورد ەل ەلگەڵ
ئێراندا جێهێش تووە و بووەتە کێشەیەیک هەڵوارساوی دێرینەی ئەو دوو شوانسە.
هەمانش ێوەی دەوڵەیت پەهەلوی ،کۆماری ئیسالمی ئێران ،سرتاتژی و س یاسەتێکی
دیکەی کولتووری پیادەدەاکت ،ئەویش پەرتکردین شوانیس کوردی پێکهاتە و زارەاکین
نێوکوردە و جیاکردنەوەاینە ەل یەکدی وەک جیاانساندین کورد و لوڕ و ەلک و
گۆران(هەورامی) وەک چەند ئیتنیکی جیا ەل ڕیشە و شوانس و مێژوودا.
ەلم دواییانەدا چەندین کتێب ەلسەر ئەریک دەزگااکین نزیک ەلدەوڵەتەوە بەانوی
کتێیب مێژووی کوردەوە باڵوکراونەتەوە(ئەڵبەتە بە هەانسەیەیک مەزهەبییەوە) ،تێیدا جیا
ەلوەی نەتەوەی کورد بەسەر چەند نەتەوەیەکدا دابەش دەاکت و بە "قەوم"انواین
دێنێت و دەایناکتە بەش ێکی خزمەتاکری "نەتەوەی ئێران" ،ەلوەش پرت انوچەکە بە
نشینگەی کورد نیشان اندەن و بە گەلێکی کۆچەری و هاتوو بۆ ئێران ەلقەڵەمیان
دەدەن ،هاواکت گەالین کۆین وەک اکیش ،لۆلۆیی ەلڕیشەی پێکهێنەری کورد
دەردەهێنن و اکردۆخیەاکنیش بە هندوئەوروپیی و ئاراییی دەانس ێنن!(بڕوانە :اسدی یر,
،١٣٩٥لل .)١٠،٣٥ .ەلاکتێکدا پێشرت و ەل چەندین دەیق مێژوویی دەیکەدا
پێچەوانەی ئەمانە ەلسەر دەس یت پس پۆڕاین کورد و بیانییەوە سەملێرناوە و ەل الپەڕەاکین
پێش رتیشدا بێبنەمایی ئەم ڕااینە ڕوونکرایەوە.
هەروەها ەل انوەندە ئەاکدمیییەاکنیشدا  ،چەندین توێژەری دیکەی نزیک ەل گواتری
دەوڵەیت (نەتەوەیی-مەزهەیب) هاندەدرێن و گێڕانەوە و توێژینەوەاکنیان برەواین
پێدەدرێت ،چونکە ەلچوارچێوەی ئەو س یاسەتە کولتووراینەدا دەخولێنەوە کە کۆماری
ئیسالمی بەرامبەر شوانیس کوردی دەاینگرێتەبەر ،هەنووکەش ەل منوونەی ئەم ڕایە
پەرەپێدەدەن کە گوایە "انس يۆانلزیمی کوردی بووین نییە و بە هانداین ئینگلزی ەل ١٩١٩
ەل سلێامین چەقێرناوە(جسادی ،)١٤٠٠ ,دایرە ئەم قسەيە ڕیشەکەی کۆنە و کەسانێکی
وەک حمەمەد عەیل فەروغی ئێراین (پێشرت ابسکرا) و ەل ساڵی ١٩٢٣شدا چەپێکی
کوردی وەک ئەبولقامسی لهویت خستیە نێو انوەندە ئەاکدمیی و ڕۆژهەاڵتناسییەاکین
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ڕووسییەوە(بڕوانە :میکە,٢٠١٦ ,ل  )٣٣٥.بەاڵم هێش تا برەوی هەيە و بەرامبەر
شوانیس کوردی ئەریک نوێیی پیێ س پێردراوە.
بەگش یت ەلئێراندا ،وشەی "نەتەوەی کورد" ەل انوەندە ڕەمسی و ئەاکدمیييەاکندا
بەاکرانهێرنێت ،بەاڵم ەلپەانی ئەوەدا بۆ پەرتکردین شوانیس کوردی زۆر بەئاساین ەل
هەندێ ڕۆژانمەی نزیک ەلدەوڵەتەوە ،بۆ گۆران(هەورامی)ەاکین "نەتەوەی گۆران"
بەاکرهێرناوە و ەلوەش پرت ئاماژە بەوە دەاکت کە گۆران نەتەوەيە و کورد داگریاکری
خاکەکەيەیت (بڕوانە :جسادی )١٤٠٠ ,دایرە ئاماجنەکەی هەمان پرۆسەی
جیاکردنەوەی هەورامی و گۆرانەاکنە ەل کورد ،وەک چۆن ەلپێشرتدا لوڕەاکنيان
جیاکردەوە .پرس يار ئەوەيە ەلاکتێکدا بەڕەمسی کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕێگەاندات
وشەی نەتەوە بۆ کورد و بەلوچ و عەرەب بەاکرهبێرنێت بۆچی ەل ڕۆژانمەيەیک
دەوڵەتییەوە بە گۆران بووترێت نەتەوە ئاساييە؟
سێیەم :پرۆگرامە پەروەردەييەاکن و سەپاندین شوانس و چەواشەاکریی ەل ایدگەدا

پرۆگرامەاکین پەروەردە پانتاييەیک ەلابرن بۆ چاندین گێڕانەوەی ڕەمسی و بەشاندین
ئەو شوانسانەی کە دەيەوێت بیسەپێنێت و لێسەندنەوەی ئەو شوانسانەش کە وەک
هەڕەشە لێيان دەڕوانێت ،هەربۆيە دەسەاڵتداراین کۆمەڵگە گرنگیەیک اتيبەت بە دەزگای
پەروەردەیی و پرۆگرامەاکن دەدەن ،چونکە دەکرێت ئاماجنەاکین دەسەاڵیت س ياس یی ەل
نێو انوهرۆكی كتێیب خوێندنەوه ەل ژێر چەمکە لکيليەاکین کۆویژداین کۆمەڵگەدا،
هۆش ياری نەتەوەیی بە ئاراس تەی جێگریکردین بەرژەوەندیی س يایس ،ئابووریی و
کەلتوورييەاکنيان ەل نێو چنی و توێژەاکین کۆمەڵگە باڵوبکرێنەوە .بەم ش ێوەيە
جهيانبینيەیک اتيبەت ەل رێیی سیس متی پەروەردەوە دەسازێنن(نرسیس يانس, ١٣٩١ ,
ص.)٣٥ .
بۆ دەرخستین اکریگەری گێڕانەوەی ڕەمسیی دەوڵەیت ەلسەر پرۆگرامەاکن ،لێرەدا
تەهنا پرۆگرامی پارێزگاانیس(اس تانش نایس) و پارێزگااکین فارس ،ئەسفەهان ،س نە،
ورمێ ،کرماشان ،ئيالم ،لوڕس تان ،چهارحمال و بەختياری) بەندی اتيبەمتەندييەاکین
(ویژگيهای فرهنگی اس تاهنا) بەمنوونەی بەراورداکری وەرگریاوە کە بە جیا بۆ هەر
پارێزگايەک دانراوە و ەلپۆیل ١٠دا دەخوێرنێت ،چەند تێبینییەک ەلم پرۆگرامە
کۆمەاڵيەتییەدا ەلخوارەوە ئاماژەی پێدراوە ،کە ەلبەر ڕۆش نایی چوارچێوەی تيۆری
توێژينەوەکە و اتوتوێکردین س ياسەیت کولتووريدا کە پێشرت ابسکران ،خراونەتەڕوو:
ەل کتێیب پارێزگاانیس (اس تانش نایس) کە هەر  ٣١پارێزگاکە جیاجیا هەر یەکێکیان
ەل پارێزگای خۆیدا دەخوێرنێت ،ەلاببەیت نەتەوەاکین هەر پارێزگایەکدا و ەل انوبردین
نەتەوە غەیرە یارسەاکندا بە قەوم انواین هاتووە ،بەاڵم بۆ یارس ئەم پێشگرەی
نەخراوەتە سەر و ەلانوبردین زمانەاکین دیکەی غەیرە یارسیشدا تەهنا یاریس بە زمان
ەلقەڵەم دراوە و ئەواین دیکە بە "گویش حمیل" (ەلهجە-زاری نێوچەیی) ەلقەڵەمدراون.
ەل کتێیب پارێزگاانیس شارێکی وەک ئەسفەهاندا ،وشەی "قوم یارس" ایخود
"گویش یاریس" بەاکرنەهێرناوە ،بەڵکو زماین یاریس بۆ یاریس زمانەاکن بەاکرهێرناوە،
بەاڵم ەل هەمان پەرەگرایدا "گویش"ی بەختیاری و لوڕە کوردەاکین هەمان پارێزگا
بەاکرهێناوە .بڕوانە :اس تانش نایس اصفهان( :)١٣٩٩پایە ،١٠ص١١٢و  .١١٤ئەڵبەتە
ەل کتێیب اس تانش نایس یارسیشدا هەمانش ێوە بەهیچ جۆرێک خۆی ەل بەاکرهێناین
وشەی قوم و گویش اندات بۆ یارسەاکین پارێزگای یارس ،چونکە یارسن و وشەاکین
ملت و زماین ڕەمسی بۆ وەسفی اببەتەکە بەاکردەهێنێت ،بەاڵم ەل ابیس لوڕەاکین شاری
یارسدا دیسانەوە گویش و قەوم بەاکردەهێنێتەوە .بڕوانە( :اس تانش نایس
یارس( :)١٣٩٩پایە ،١٠ص)،٦١
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 اس تانش نایس اذرابجیان غریب{ورمێ}( :)١٣٩٩پایە ،١٠صص56و  ٦٠و ، ٦٣ئەم پارێزگایە گەرچی زۆرینەی کوردە ،بەاڵم ەل سەرجەمی کتێبەکەدا گرنگی زایتر دراوە
بە تورکە ئازەرییەاکن بەر ەل کورد.
ەل کتێیب پارێزگاانیس ئیالمیشدا کە شارێکی کوردییە ،ەل الپەڕە ٧٧دا کورد و لوڕ
بە جیا ەلقەڵەم دەدات و هەردوکیش یان بە "قوم" دەانس ێنێت و بۆ هەردوکیش یان
دەڵێت ئارایینی .بۆ زماین ئیالمییەاکن دەڵنی کوردی و لوڕی و عەرەیب بەاکردەهێنن.
بڕوانە :اس تانش نایس ایالم( :)١٣٩٩پایە ،١٠ص٧٧و.٧٨
ەل هەردوو کتێیب پارێزگاانیس چهار حمل و خبتیاری و لوڕس تانیشدا ،ابیس کورد
اناکت و تەهنا ئاماژە بە قەومی لوڕ دەاکت و ئەوەش دەڵیت کە قەومی بەختیارییەاکن
ەل پارسەاکنن ،وشەی گویش-زار بۆ بەختیارییەاکن بەاکردێنێت .بۆ لوڕەاکنیش ب ە
تەواوی دایڕباندوون ەل کورد و هیچ پەیوەستیەکیان بەوانەوە ابس اناکت بڕوانە:
(اس تانش نایس چهارحمل و خبتیاری( :)١٣٩٩پایە ،١٠ص٦٤و( ،)٦٥اس تانش نایس
لرس تان( :)١٣٩٩پایە ،١٠ص ،)٥٦ەلاکتێکدا ەل دەقە مێژووییەاکین سەدەاکین
انوەڕاست و کتێبەاکین مێژووی ئیسالمدا بە ڕووین زۆربەاین لوڕەاکن بە کورد ەلقەڵەم
دەدەن(بڕوانە :امحلوی,١٩٧٧ ,ل  ، ١٦.جمدل.)٥
ەل هەردوو کتێیب اس تانش نایس کردس تان (سنندج) و کرماشانیشدا ،جەخت ەلسەر
ئارایییبووین کورد دەاکتەوە و کورد بە کۆنرتیین ئێرانییەاکن دەانس ێنێت و وشەی خەڵاکین
کورد و قەومی کوردی ەلبری نەتەوەی کورد بەاکرهێناوە .بڕوانە( :اس تانشانیس
کردس تان( :)١٣٩٩پایە ،١٠ص( ،)٧٣اس تانش نایس کرمانشاه( :)١٣٩٩پایە،١٠
ص) ٥٧
ئاماجن ەل گێڕانەوەی ڕەمسیی دەوڵەیت و بە "قەوم" نیشانداین کورد ەل پرۆگرام و
کتێبەاکین پرۆگرامی پەروەردەييدا بۆ ئەو مەبەس تەيە کە جێگریی باكت کورد نەتەوە
نییە(هەمان ديدگای فروغی کە خرايەڕوو) و گرووپیی خێڵەکييە ،ئەمە هەمان ئەو
"خراپ بەاکرهێنانەی گێڕانەوە و ایدگە"يە کە ڕیکۆر جەخیت ەلسەر دەاکتەوە کە
ئاماژەی پێکرا .دوپاتکردنەوەی ئەمە ەلليەک ەلنەتەوەخستین کورد و نەتەوەاکین
دیکەی ئێراین غەیرە فارسە و ەلليەیک دیکە تواندنەوە و دروس تکردین هەس یت
خۆبەچبووکزانیین ئەو "قەوم"انەيە ەلئاس یت ئێرانییەیک اباڵدا .بە جۆرێکی دیکەش گەر
ەل پێناسەکەی ئەرنست ڕينان -ەوە و بە سوودوەرگرتن ەل رای ڕیکۆر ەل "ایريپێکردن و
خراپبەاکرهێناین ایدگە"دا ،ئاساييە ئێرانییەیک پەروەردەکراو بە گێڕانەوەی ڕەمسی و
پێناسەی بۆ کورد ،ئاسان بەرەو ئەو دەرکە چەواشەاکرانە دەڕوات کە ەلڕێگەی گێڕانەوە
و خراپبەاکرهێناین ایدگەوە  ،کەواتە ئەوە ەلزەينیدا دەچەس پێت کە کوردەاکن " ایدگە،
مێژوو و گێڕانەوەی هاوبەش يان نییە ات ڕۆحێکی هاوبەش و ئریادەيەیک هاوبەیش
هەبێت"(أشوری,١٣٩٤ ,ل .)٣٠٨.

ئەجنام
ەل میانەی ئەو ڕەوتە مێژووييەی س ياسەتە کولتوورييەاکین هەردوو دەوڵەیت پەهەلوی و
کۆماری ئیسالمی ئێران دەردەکەوێت ،دەوڵەت ەلڕێگەی گێڕانەوەی ڕەمسی،
ایريپێکردن و خراپبەاکرهێناین ایدگە و ایدەوەرييەاکن ،پرۆگرامەاکین خوێندن و
بەرهەهمێنانەوەی گوواتری ڕەمسی ەلو گێڕانەوەيەوە ،ەلڕێگەی نوخبە و انوەندە
ئەاکدمیييەاکنەوە ،اکری ورد و س ياسەتێکی اتيبەیت کولتووری بەرامبەر شوانیس
کوردس تان گرتووەتەبەر و بۆ مەبەس یت س يایس ،نەتەوەسازیی زۆرەیک ،بە سەنتەرکردین

فارس و ەلشوانخسستین کورد ،بەاکرهێناوە .چەندین میاكنزیمی جیاوازیشی
اتقیکردووەتەوە .بە هەڵێنجان ەلو کەتوارە مێژووييە (بە بەستنەوەاین بە ديدگای پۆل
ڕیکۆر) ،دەکرێت ئەو پرۆسەيەی ئێراین هاوچەرخ بەرامبەر شوانیس کورد ەل س ياسەیت
کولتووريدا ئەجنامی داوە ،بە هاوپەمیانێتیيەیک مەترس يداری نێوان دەسەاڵت و نوخبە و
مێژوونووسینەوەی ڕەمسيدا وەسف بکرێت کە تێیدا ئايدۆلۆژای و دەسەاڵت بەکردەی
دوپاتکردنەوەی بەردەوامی "مەعريفەيەیک دروس تکراو" ەلڕێگەی نوخبەی نزیک
ەلخۆيەوە ،مێژووی ڕەمسی و بەاکرهێنانەوەی خراپیی ایدگە و بە ڕوانیین ئايدۆلۆژاینەی
پراگامتيکیانە بۆ ایدەوەری ،مێژوونووسنی و بواری پەروەردە دەاکتە سرتاتژیی تواندنەوە
و ەليەکاكتدا مێژوويەک بۆ شاانزييە و بەرگری ەلخۆیی و مێژوويەکیش بۆ
دەس تەمۆکردن و سڕينەوەی ئەوی دی بەرهەمدەهێنێت .کە دەکرێت بە گش یت
س ياسەت و سرتاتژیەاکن ەلم چەندخاڵەدا پوخت بکرێنەوە:
 .1ەل ئێراین هاوچەرخدا ەل هەردوو قۆانغی پەهەلوی یەکەم (گواتری نەتەوەیی
یاریستەوەر) و "شۆڕیش ئیسالمی"ی ئێراندا (مەزهەیب-نەتەوەیی-یاریس-
تەوەر) ،س یاسەیت کولتووری ئاڕاس تەکراو بووە و ەلدەس یت دەوڵەتدا قەتیس بووە
ئەڵبەت بە سوودوەرگرتن ەل هێزە نەرمە کولتوورییەکەی .پێچەوانەی س یاسەیت
کولتووریی لیرباڵ و کراوە ،چونکە س یاسەیت کولتووری لێرەدا ەل بەرهەهمێنانەوە
ات بەشاندن و ئاراس تەکردن و ڕکێفکردین ەلدەس یت دەوڵەتدا بووە .ئەو مۆدێەلی
دەوڵەیت ئێران ەل س یاسەیت کولتوورییدا پیادەی کردووە ،مۆدێیل گش تگیریانەی
دەوڵەیت (مشوویل) و مۆدێیل هەژمووخنوازانەی دەسەاڵتگەرا بووە.
 .2پرۆسەی بەئارييکردن و بە نەژادی هاوبەش انساندن و ئێرانيکردین مێژووی
دێرین و نوێ و هاوچەریخ کورد ەل گێڕانەوە ڕەمسی و بەرهەمی نوخبەی نزیک
ەلدەوڵەتدا ،مەبەس یت س ياس یی و خزمەتکردین نەتەوەيەیک دایریکراوی ەلپشت
بووە و هەردوو حکومەت بەرامبەر شوانیس کورد بەاکراین هێناوە .ەلاکتێکدا،
مێژووی چەمکی ئاراییی ابرێکی زمانەواین هەبووە نەک نەژادی و مێژووی
بەنەژادکردین سەرەات ئیس تعامر بەاکری هێناوە و پاشان ئێرانییەاکن بەرامبەر کورد
بەاکراین هێناوەتەوە .بۆ ئەمەش اکری کردووە ەلسەر "ەلنەتەوەخسنت" و
زاڵکردین گێڕانەوەی ئێرانگەرایی و ئارييکردن (بە تەوەرێیت نەتەوەی فارس)،
ەلڕێگەی گێڕانەوەی ڕەمسی و انڕەمسی .بۆ ئەم مەبەس تەش سوودی ەل دەزگا و
ئەاکدمییست و نوخبەی پەروەرد ەکراوی دەوڵەیت و خودی نوخبەی کوردیش
وەرگرتووە.
 .3تەريب ەلگەڵ ئەم س ياسەتەشدا اکر ەلسەر پەرەپێدان و انساندین فاریس وەک
زماین سەرجەم نەتەوەاکین دیکەی ئێران و زماین نەتەوەیی سەرجەم پێکهاتەاکن و
ەلم بوارەشدا دەزگا دەوڵەیت و پرۆگرامی پەروردەیی و نوخبەی دەوڵەیت اکری
فراوانيان ەلسەر ئەم اببەتە کردووە.
 .4ش ێوازێکی دیکەی س ياسەیت کولتووریی ئێران ،بريیت بووە ەل ئيتنيکی ڕووت و
قەوم و عەشايەر نیشانداین کورد نەک بە نەتەوەانساندین .ەل گواتر و گێڕانەوە
ڕەمسييەاکندا بە نەتەوە انوی نەهێرناوە و ەلبوارە ڕەمسييەاکنیشدا قەدەغەيە.
چونکە بە دەس توور و ایسا و میدایی ڕەمسی و ەل دەزگااکین پەروەردەشدا ەل
هەردوو سەردەمەکەدا بەو ئاراس تەيە ڕێکخراوە.
 .5ەلسەر ئاس یت انساندین زماین کوردی وەک زار (گویش) نەک وەک زمان نیشان
بدرێت .بەمەش کورد کە خاوەین زماین خۆی نەبوو ،بەنەتەوەش انزانرێت .ئەم
مافەش هەم ەلدەس تووردا و هەم ەل گێڕانەوە ڕەمسييەاکندا ەل زماین کوردی
سەندراوەتەوە.
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 .6هەروەها پەرپەرتکردن و جیاکردنەوە و ەلکوردخستین هەندێ انوچە و زماین
کوردس تاین ەل کورد بەگش یت يەکێکی دیکەيە ەل ش ێوازەاکین س ياسەتیی کولتووریی
بەرامبەر کورد ،وەک ئەوەی دەاینساڵە اکراین ەلسەر جیاکردنەوەی لوڕ کرد و
اکریگەریشی جێهێشت ،سااڵنێکیشە ەلسەر گۆران بەگش یت و هەورامیەاکن و
ەلکەاکن اکردەکرێت.
 .7گرووپگەیل ڕۆش نبرییی و ئەاکدمییس یت پەروردەکراو بە زهیین ئێرانيانە ،بە
خستنەڕووی توێژينەوە و نووسینەاکنيان ،اکردەکەن بۆ بەگرنگنەگرتن ایخود بە
ئێرانيکریدین خەابیت کورد و شوانسەکەی ،بەش ێکی ئەمەش ەلڕێگەی هێزی
نەرمی ئەاکدمییس تە کوردەاکنەوە.
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