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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺎم
در ﮐﺮﻣﺎﺷﺎن )زﺑﺎن ﮐﻮردي(

آرام ﻇﺎھﺮی
زﺑﺎن ﺑﻌﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻓرھﻧﮓ و
ﺷﺎﺧص ھوﯾﺗﯽ ﻣﻠت ھﺎ و اﻗوام،
ھﻣواره ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺷراﯾط ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐم ﺑر ﺳرزﻣﯾن ھﺎ ،دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﺷده
و ﮔﺎھﺎ ﺣﺗﯽ از ﻣﯾﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت .زﺑﺎن
ﯾﮏ ﻣﻠت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﺧص ھوﯾﺗﯽ اﺳت
ھر اﻧدازه ﮐﮫ از ﮔزﻧد زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕر
و ھﻣﭼﻧﯾن از ﻧظر ﺣﻔظ ﺧﻠوص در
اﻣﺎن ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎد آور اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ آن ﻣﻠت ،ﻣﻠﺗﯽ زﻧده و
ﭘوﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷدن
ﻣوﺟودﯾﺗش از ﺳوی ﺳﺎﯾر ﻣﻠت ھﺎ و
ﺗﻣﮑﯾن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق اﯾﺷﺎن
اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﯽ
ﭼون و ﭼراﯾﯽ ﻣﯾﺎن ﻣﺑﺎرزات ﺣق
طﻠﺑﺎﻧﮫ ﻣﻠت ﮐورد در درازای ﺗﺎرﯾﺦ و
زﺑﺎن ﮐوردی وﺟود دارد .ﯾﮑﯽ از
راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻠت ھﺎی ﺳرﮐوﺑﮕر و
ﺑﺎﻻدﺳت ﯾﺎ ﻧطﺎم ھﺎی ﺗوﺗﺎﻟﯾﺗر ھﻣﺎﻧﻧد
ﻧظﺎم ﺣﺎﮐم در اﯾران ﺑرای اﻧﮑﺎر ﺳﺎﯾر
ﻣﻠﯾت ھﺎی ﻓرودﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻠت ﮐورد،
ﺑﻠوچ ،ﺗرﮐﻣن ،آذری و  ...ﮐم رﻧﮓ
ﮐردن و ﺑﯽ اھﻣﯾﯾت ﮐردن ﮐﺎرﺑرد
زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻏﯾر ﻓﺎرﺳﯽ در زﻧدﮔﯽ
روزﻣره آﻧﮭﺎ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑر ﻣوﺟودﯾت ﺧواھﯽ
وﺣق طﻠﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺧواھد داﺷت.
ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھﻣواره در
ﺳدد اﯾﺟﺎد ﺑﺣران ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای ﻣﻠت
ﮐورد ﺑوده و در ﭘﺎره ای از ﻣواﻗﻊ
اﯾن ﺑﺣران ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ
ھداﯾت ﺷده ،در ﺑرﺧﯽ از ﻣﻧﺎطق
ﮐورد ﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﺻورت ﺑﺣران ھﺎی
ھوﯾﺗﯽ ﺧود را ﻧﺷﺎن داده اﺳت .اﻣﺎ
ﯾﮑﯽ از اﻣﺗﯾﺎز ھﺎی ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻠت
ﮐورد در طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ ﺧود
ﻋﻠﯾﮫ ﺳروری ﺧواھﯽ ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑر ﺳر
ﺳﺎﯾر ﻣﻠﺗﮭﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده از
ھﺟوم ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود ،ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﺎﺟم ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﻠل
ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺧواه ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻠت
ﮐورد روز ﺑﮫ روز ﻣﺻﻣم ﺗر و ﺑﺎ
اراده ای ﺳﺗرگ در ﺑراﺑر اﯾن
ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت دﻓﺎع ﺑﮑﻧد و ﺣوزه ی
وﺳﯾﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ھﻧری
ﺧود را ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐوردی ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﺑرﺳﺎﻧد .ﺗﻣرﯾن ھﺎی ﻣداوم ﻣﻠت ﮐورد
در ﺣﻔط زﺑﺎن ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ی

ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﺳﺎﯾر ﻣﻠت ھﺎی
زﯾردﺳت ﺧواھد ﺑود ،ﭼراﮐﮫ ﺑﻌد از
ﮔذﺷت ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﺳرﮐوب ،ﮐﺷﺗﺎر،
اﺷﻐﺎل ﺳرزﻣﯾن و ﺑﺣران ﺳﺎزی ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ در ﺣق ﻣﻠت ﮐورد ،ھﻣﭼﻧﺎن
ﺷﺎھد اﯾن ﻣوﺿوع ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧدای ﺣق
ﺧواھﯽ و ﻋداﻟت طﻠﺑﯽ اﯾن ﻣﻠت ﺳﺗم
دﯾده ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت و ھردم اﻓزون ﻣﯽ
ﮔردد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﺷﺎره ﺷد ،ﻣﻠت ھﺎی
ﺑﺎﻻدﺳت ھﻣواره ﺑرای ﺣﻔظ ﻣوﻗﻌﯾت
ﺑرﺗر ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﻠت ھﺎ و
اﻗوام زﯾردﺳت در ﺻدد اﯾن ﺧواھﻧد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را دﭼﺎر ﺑﺣران ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
ھﻣﭼون ﺑﯽ ھوﯾﺗﯽ ﺑﻧﻣﺎﯾﻧد و ھﻣزﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗزرﯾق ھوﯾت دﻟﺑﺧواه ﺧود ﺑﮫ آﻧﺎن،
ﺗداوم ﺳروری ﺑر آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﻣﮫ ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد.اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻗﺑﯾﺣﺎﻧﮫ ای
در طول ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،ھﻣواره در ﻣﻧﺎطق ﮐورد
ﻧﺷﯾن اﯾران )ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن( ﺧود را
ﻧﺷﺎن داده و اﺟرا ﺷده اﺳت.
اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﺳﺗﺎن ھﺎی
ﭘرﺟﻣﻌﯾت ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽ ﺷود در ﺑﺧش ﺑﺳﯾﺎر وﺳﯾﻌﯽ از آن
ﻣردم ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐوردی و ﺑﺎ ﮔوﯾش ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف آن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد .ﮔوﯾش
ھﺎی ﺳوراﻧﯽ ،ﮐﻠﮭری ،ﮐرﻣﺎﺷﺎﻧﯽ،
ﻗﺻری ،زﻧﮕﻧﮫ ،ﻣﻠﮑﺷﺎھﯽ و ﮐﻠﯾﺎﯾﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ ﮔوﯾش ھﺎی زﺑﺎن ﮐوردی ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ در اﯾن اﺳﺗﺎن از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷود .وﺟود ﮔوﯾش ھﺎی ﻣﺗﻌدد در
زﺑﺎن ﮐوردی ﻣطﻣﻧﺎ ً ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزاﯾﯽ در
ﺑﻘﺎء و ﮔﺳﺗرش آن داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭼراﮐﮫ
در ھﺟﻣﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺑﮫ ﺣرﯾم زﺑﺎن
ﮐوردی ﺑﮫ ﺧﺻوص در اﺳﺗﺎن

دارد و ﻧﮫ ﺑﺳﺗن ﺷﻣﺷﯾر از رو .ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻧوﯾن
ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ
ﺟﻣﻌﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی ﭘرﮐﺎرﺑرد
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده و در ﭼﻧد ﺳﺎل
اﺧﯾر در اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ در ﺗوان دارﻧد
ذھﻧﯾﯾت ﻓرھﻧﮓ ﮐوردی را ﺑﮫ ﺳﻣت
ذھﻧﯾﯾت ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠت ﺣﺎﮐم ﺳوق دھﻧد.

ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﻧوﯾن ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی و
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺟﻣﻌﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑزارھﺎی ﭘرﮐﺎرﺑرد
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده و در ﭼﻧد ﺳﺎل اﺧﯾر در
اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر
آﻧﭼﮫ در ﺗوان دارﻧد ذھﻧﯾﯾت ﻓرھﻧﮓ ﮐوردی را
ﺑﮫ ﺳﻣت ذھﻧﯾﯾت ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠت ﺣﺎﮐم ﺳوق دھﻧد.
داﻣﻧﮫ ی ﺑﺣران ﺳﺎزی ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
در ﺟﮭت ﺗﺿﻌﯾف زﺑﺎن ﮐوردی در
اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده اﺳت.
ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی ﻣراﮐز اﺳﺗﺎﻧﮭﺎ در اﯾران
ﻧﻘﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮭم در ﭘﯾﺷﺑرد
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در
ﻗﺑﺎل ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓرھﻧﮓ ﻣﻠﯾت ھﺎ در
اﯾران ،دارﻧد .ﺻدا و ﺳﯾﻣﺎی اﺳﺗﺎن
ﮐرﻣﺎﺷﺎن ھم ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾرﯾن از اﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ در اﻣﺎن ﻧﻣﺎﻧده و
ﺳردﻣداران رﺳﺎﻧﮫ ای ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗرار دادن ﻣﮭره ھﺎی
ﺧودﺑﺎﺧﺗﮫ در راس ﻣدﯾرﯾﺗﯽ اﯾن ارﮔﺎن
در ﮐرﻣﺎﺷﺎن ،ﺑﺎﻋث ﺷده اﻧد ﺷﺎھد

ﺟﻠوﮔﯾری از ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗب و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ
زﺑﺎن ﮐوردی در اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎزه ای
ﻧﯾﺳت و ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﮐورد از ﭼﺎپ
ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺧود در اﯾن اﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد
ﮐرﻣﺎﺷﺎن ،ﺳرزﻣﯾن وﺳﯾﻌﯽ از
ﮔوﯾش ھﺎ ،ﻟﻐﺎت و ﻣﺗون ﮐوردی در
ﺑراﺑر ﻣﮭﺎﺟﻣﯾن وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻓﺗﺢ آن
ﺑراﯾﺷﺎن ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺑوده اﺳت .از اﯾن
رو ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﺣراﺳت از زﺑﺎن
ﮐوردی اﮔرﭼﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھر ﻓرد
ﮐورد اﺳت وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را
ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر زﺑﺎن ﮐوردی
و وﺳﻌت آن ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺧود
ﺑﺧﺷﯽ از ﺣراﺳت ھﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد.
ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺗﮭﺎﺟم ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟﻣﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷد ،اﻣروزه ﺑﮫ
ﺷﯾوه ای ﻧوﯾن و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻠﮏ ﺗر ﻋﻣل
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ھﺟوم ﻧظﺎﻣﯽ

ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ
ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺗﺣت
ﺗﺎﺛﯾر اﯾن ﭼﻧﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ،ﺣﺗﯽ در
ﻣﮑﺎﻟﻣﺎت ﺧود ﺑﺎ دﯾﮕران از ﮐﺎرﺑرد
زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧود ﮐﮫ زﺑﺎن ﮐوردی
اﺳت ،دوری ﺟوﯾﻧد ،ﭼراﮐﮫ ذھﻧﯾﯾت
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﺳت ﺑﻧﯾﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ
ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﮔردد و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﺳﺗﻔﺎده از
زﺑﺎن ﺗﮑرﯾم ﺷده از ﺳوی ﻧظﺎم ﮐﮫ

اﯾن واﻗﻌﯾﯾت ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ روز ﺑﮫ روز
ﺗروﯾﺞ اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن ﻣﻠت ﺣﺎﮐم
ﺑﯾﺷﺗر و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﮭم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐوردی ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود در اﯾن
ارﮔﺎن ﮐﺎھش ﭼﺷﻣﮕﯾری ﭘﯾدا ﮐﻧد ؛ ﺑﮫ
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎن ﮐوردی ﭘﺧش ﻣﯽ ﺷود ،ھر آﻧﭼﮫ
ﮐﮫ در ﭼﻧﺗﮫ دارﻧد از ﺗﻠﻔﯾق ﺳﺎﯾر زﺑﺎن
ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐوردی ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺗﻣﺳﺧر
ھﺎی ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ و ﻋﻣدی ﺑﮫ ﻣﻧظور
ﮐراھت اﺳﺗﻔﺎده از آن در ﻣﺣﺎﻓل
ﻋﻣوﻣﯽ و ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺷﺎن دادن ﺟﻧﺑﮫ ھﺎی
طﻧز آﻣﯾز اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن ﮐوردی
وﻋﯾب اﺳﺗﻔﺎده از آن در ﺑراﺑر زﺑﺎن
ﻣﻠت ﺣﺎﮐم ،درﯾﻎ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼﮫ ﺑﺳﺎ

ھﻣﺎن زﺑﺎن ﻣﻠت ﺣﺎﮐم اﺳت ﺧواھﻧد
ﺑود .وﺳﻌت ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاری رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ اﯾن رده ھﺎی ﺳﻧﯽ ﻣﺣدود
ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﭼراﮐﮫ ﺑزرﮔﺳﺎﻻﻧﯽ ﭼون
ﻣﺎدران و ﭘدراﻧﯽ ﻣﺗﺎﺛر ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
در اﻣر آﻣوزش زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺑﮫ
ﻓرزﻧدﺷﺎن اھﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن ﮐوردی را ﺑﯽ ﮐﻼﺳﯽ
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑرای ﻣﺛﻼ ﺣﻔظ ﺷﺎن
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﻌﯽ
ﺧود را ﻣﯽ ﮐﻧﻧد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑدون
ﻟﮭﺟﮫ ﺣرف ﺑزﻧﻧد ،زﯾرا داﺷﺗن ﻟﮭﺟﮫ
ﺣﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺣرف زدن را ﻧﯾز
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد ﻣﯽ ﭘﻧدارﻧد.
آﻣﺎر اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ ﺑرﮔزاری ﮐﻧﺳرت
ھﺎی ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﻌروف ﻓﺎرس زﺑﺎن و
در ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺣدودﯾت و ﺑﻌﺿﺎ
ﻣﺣروﻣﯾت ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﮐورد زﺑﺎن
ﺑرای اﺟرای ﮐﻧﺳرت ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر دھﻧده
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺑﺎل
ﻣﻠت ﮐورد در ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن و
ﺑﺧﺻوص در ﮐرﻣﺎﺷﺎن اﺳت.
ﺟﻠوﮔﯾری از ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎر ﮐﺗب و
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐوردی در اﺳﺗﺎن
ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺎزه ای ﻧﯾﺳت و
ﺳﺎﻻﻧﮫ ﭼﻧدﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﮐورد از ﭼﺎپ
ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺧود در اﯾن اﺳﺗﺎن ﺑﺎز
ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد .ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و
ھﻔﺗﮫ ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯾت
ﻏﺎﻟب ﮐورد در ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن
ﮐوردی ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷوﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد از
ﻓﯾﻠﺗر ھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ھم
ﺑﮕذرﻧد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣوازﯾن ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد ،ﺧداﯾﯽ
ﻧﺎﮐرده زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﺷود؛ ﻣوازﯾﻧﯽ
ﮐﮫ ﺳرﺷﺎر از ﺳﺎﻧﺳور و ﻣﻣﯾزی
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا ﻣطﻠﺑﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﮐوردی
در ﻧﮑوھش ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻧوﺷﺗﮫ

ﺷود.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﺑﺎرزﺗرﯾن ﻧﺎﺣﻘﯽ ھﺎی
ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﮐم در ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ ﺧود را
ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﮫ ی
ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی اﺳﺗﺎن
ﮐرﻣﺎﺷﺎن ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺎن ھﺎی
ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن ﺗدرﯾس زﺑﺎن ﮐوردی
و ﺣﺗﯽ ﺗدرﯾس ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐوردی ﻣﻣﻧوع
اﺳت .اﯾن ﻣﺷﮑل را ﻣﯾﺗوان ﺳﺧﺗﺗرﯾن
و ﺷﺎﯾد ﺑﺣراﻧﯽ ﺗرﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ در راﺑطﮫ
ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐوردی در ﮐرﻣﺎﺷﺎن داﻧﺳت.
زﯾرا ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﺗﺎب ﮐوردی ای ھم
وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺷﺧص ﮐوردی ﮐﮫ
ﺳواد ﺧواﻧدن آن را ﻧدارد ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
ھﯾﭻ ﺑﮭره ای از آن ﺑﺑرد .ﻋدم ﺗدرﯾس
زﺑﺎن ﮐوردی ﻣﺧﺗص آﻣوزﺷﮕﺎه ھﺎی
دوﻟﺗﯽ در اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ
آﻣوزش آن در آﻣوزﺷﮕﺎه ھﺎی
ﺧﺻوﺻﯽ ﻧﯾز ﻣﻣﻧوع اﺳت و
ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ھﺎی آﻣوزش زﺑﺎن
ﮐوردی از ﺳوی ﻣدرﺳﯾن آن ﺑﮫ ﺷﯾوه
ای ﻏﯾررﺳﻣﯽ و ﭘرزﺣﻣت در ﻣﻧﺎزل
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﺑﺎ وﺟود ﮔﺳل ﻋﻣﯾق ﻣﺎﺑﯾن ﻋﻠم و
ﻓرھﻧﮓ در اﺳﺗﺎن ﮐرﻣﺎﺷﺎن ،ﻓﻌﺎﻟﯾن
ﻋﻠﻣﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐورد در ﺧﺻوص
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﺷﺎن دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﻋدﯾده
ای ﺷده اﻧد .ﻓرھﻧﮓ و ﻋﻠم واﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ ای دارﻧد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﮐﮫ
ﻓراﮔﯾری ﻋﻠوم ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺳﮭل
ﺗر اﺳت و اﯾن اﻣر ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺛﺑﺗﯽ در
ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠﻣﯽ ﻓرد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﻣﯽ
دارد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻠﻣﯽ ﮐورد در ﮐرﻣﺎﺷﺎن
ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﺣق آﻣوزش ﺑﺎ زﺑﺎن
ﮐوردی را ﻧدارﻧد اﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﻓق ﺑوده اﺳت .ﮐورد ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ھﻣواره از ﺳوی ﻧظﺎم ﺑﺧﺎطر ﻟﮭﺟﮫ
ﺷﺎن ﻣورد ﺗﻣﺳﺧر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد،
ﺗﻣﺳﺧری ﮐﮫ از ﺑﺧﺎر ﺣﻣﺎﻗﺗﺷﺎن ﺳر
ﺑر در آورده اﺳت ،ﻏﺎﻓل از اﯾﻧﮑﮫ
داﺷﺗن ﻟﮭﺟﮫ ﻧﺷﺎن از اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﮐوردھﺎ ﺣداﻗل ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﯾﺷﺗر از
آﻧﺎن ﻣﯾداﻧﻧد.
زوال ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﺗﻐﯾﯾر دھﻧده
ﻓرھﻧﮕﯽ در ﮐرﻣﺎﺷﺎن و ﺳﺎﯾر اﺳﺗﺎن
ھﺎی ﺷرق ﮐوردﺳﺗﺎن در ﮔرو ھﻣت
ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ ﺣﻔظ
ﻓرھﻧﮓ و زﺑﺎن ﮐوردی دﻏدﻏﮫ ی
اﺻﻠﯾﺷﺎن اﺳت و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ ﻏﯾررﺳﻣﯽ و ﯾﺎ رﺳﻣﯽ
ھرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺗوان ﺧﺎﻧواده ھﺎ را از
اھﻣﯾﯾت ﺣﻔﺎظت و ﺣراﺳت از آن آﮔﺎه
و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ
ﺗﻧﮭﺎ ﺗﮑﻠم ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐوردی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت!
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗواﻋد را ﻧﯾز ﯾﺎد ﮔرﻓت،
ﻣﯾﺗوان ﻧﻘﺷﯽ ﻣﮭم در ﮐم رﻧﮓ ﮐردن
اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳﯾﺎﺳت ھﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧب
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐرﻣﺎﺷﺎن ﺑﺎزی
ﮐرد.

