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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 شيری .م .ا

  ٢٠١٩ فبروری ٢٤
  

 مادری زبان جھانی روز مناسبه ب

 شدم؟ الل من چگونه
  

 نامگذاری مادری زبان جھانی وزر نامه ب سو اين به ٢٠٠٠ سال از متحد ملل تصويب با سال ھر حوت -اسفند دوم روز

 .شود می گرفته جشن جھان کشورھای اغلب در و شده

 ملت، يک نابودی و اضمحالل برای .شود می شناخته ملی ھويت ھای مؤلفه اساسيترين از يکی عنوانه ب مادری زبان

 .کند می کفايت آن مادری زبان اضمحالل و محو ھمه، از قبل قوم، يا خلق

 ھيچ از کنون تا پيدايش ابتدای از داری سرمايه و )رعيتی -ارباب( فئودالی داری، برده نظامھای جھان، تاريخ گواھیه ب

 .اند نکرده دريغ اقوام و خلقھا و ملتھا باستانی سنن و آداب تاريخ، فرھنگ، ادبيات، مادری، زبان نابودی برای کوششی

 حدت و شدت با خود، امپرياليستی ۀمرحل به داری ايهسرم رشد از پس ويژه،ه ب استعمار، ۀدور شروع از رويه اين

 جھان قوم و خلق ملت، صدھا نابودسازی و نسلکشی به امپرياليستی و استعمارگر ممالک .آمد درء اجرا به ای بيسابقه

 یسرزمينھا ديگر و استراليا کانادا، امريکا، سرزمينھای در بوميان نسلکشی و قتلعام تکميل و ادامه در .زدند دست

 بود کامل نسلکشی سياست قربانی آخرين تاسمانی به موسوم قوم يا خلق امپرياليستھا، و استعمارگران ۀواسطه ب اشغالی

 عده اين و نمود عام قتل نفر ١٢ استثایه ب را ھا تاسمانيائی کليه انگليس استعمار .گذاشت ءاجرا به انگليس استعمار که

 در او، حفظ و نجات برای پزشکان کوششھای رغمه ب نيز آنھا نفر آخرين ما،ا .گذاشت باقی زنده نمونه برای فقط را

 .سپرد جان لندن در يکم و بيست قرن دوم ۀدھ آغاز

 مادری، زبان جھان، خلقھای و ملتھا از زيادی شمار کامل نسلکشی و عام قتل بر عالوه امپرياليستھا و استعمارگران

 امروز که ای گونهه ب .بردند بين از کامل طوره ب را ديگر خلق و ملت ھاصد باستانی سنن و فرھنگ تاريخ، ادبيات،

 در .اند پذيرفته کشور رسمی زبان عنوانه ب را انگليسی يا بلجيمی فرانسوی، زبانھای آفريقاۀ قار کشورھای اکثريت

 در .شود می شمرده رسمی زبان الیگپرت ً،بعضا و اسپانيائی زبان ترتيب، ھمين به نيز التين و جنوبی امريکای کشورھا

 زبان دارند، فاصله انگلستان از کيلومتر ھزاران که نيز ديگر سابق مستعمرات برخی و کانادا نو، زالند استراليا،

 فرانسوی بخش( کانادا و امريکا ۀمتحد اياالت به انگليسی زبان تحميل ۀفاجع .است رايج رسمی زبان ۀمثابه ب انگلستانی

 .دارد نياز جداگانه رسیبر و پيکاوی به )نيز
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 دست ايران مانند استبدادی تاريخ ةکثيرالملل کشورھای در قومی و ملی اقليتھای فرھنگ و ادبيات زبان، اضمحالل ۀفاجع

 در شمسی ٢٠ ۀدھ در پھلوی ۀوابست رژيم "کتابسوزان جشنھای" ايران تاريخ .ندارد استعماززده ممالک از کمی

 شاھدان از زيادی شمار .کند می جوالن ايران آسمان در سوخته کتابھای دود ھنوز .اردد ياده ب بخوبی را آذربايجان

 اسالمی جمھوری حاکميتۀ دور در و دوره آن در .)!باد دراز عمرشان( حياتند قيد در ھنوز کذائی "جشنھای" آن عينی

 حالت، بھترين در و کنند می تالش ايران در ملی و زبانی تنوع انکار برای مداوم ايراني شونيستھا و ايرانيستھا پان نيز

 حال کنند، می تعريف )فارسی( رسمی زبان از ای لھجه را آذری ترکی زبان جمله، از ايران، ھای اقليت ملی زبانھای

 "دور" با )برخيز بايست، =( ترکی "دور"ۀ واژ مفھوم و ريشه ًمثال که بفھمند خواھند نمی عامدانه يا و نميفھمند که آن

 بندی طبقه ناپيوسته و التصاقی جداگانه زبانی ۀخانواد دو در زبان، دو اين و دارد تفاوت و فاصله آسمان تا زمين فارسی

 .کنند می پيروی "است حقيقت دروغ" نظريه از آنھا .شوند می

ه ب را کشور در ملی و زبانی تنوع ١٣۵٨ سال مصوب اساسی قانون ١۵ اصل چه اگر نيز ايران اسالمی جمھوری در

 قانون اصل اين اجرای از ھنوز ايران اسالمی جمھوری حاکميت گذشته، سال چھل طول در اما است، شناخته رسميت

 می سرکوب طلبی جدائی نخنمای اتھام به باشد، اساسی قانون اجرای خواستار که را که آن ھر و زند می باز سر اساسی

 .کند

 خسارت و آسيبھا کنون تا ايران ھای حاکميت توسط ملی ھای تاقلي اضمحالل و آسميالسيون سياست ۀپيوست اجرای

 "من" ميليون دھھا و من خود اجباری کردن الل ۀفاجع ذکر .است آورده وارد کشور خلقھای ۀھم به ناپذيری جبران ھای

 ۀخالص .ام نشده رھا ھنوز آن مخرب تأثيرات از و دارم ياده ب بخوبی را کردنم الل چگونگی .است آموز عبرت ديگر

  :است قرار اين از ماجرا

 نيکمت روی در کزکرده وقتی چند .کردند نامم ثبت تربيت دبستان اول کالس در خورشيدی سی ۀدھ آخر سالھای در

 و معلم بعد، مدتی ."...داد نان بابا .داد آب بابا .بابا -آب .آذر -دارا" :کردم می نگاه معلم دھان به واج و ھاج کالس

 اين اجرای برای .است قدغن مدرسه از خارج در حتی و مدرسه در زدن حرف ترکی که کردند تفھيم ما به بزرگترھا

 حرف ترکی" :بود شده نوشته آن روی که بود کرده درست کارتھائی )خيريزاده غالمرضا آقای( دبستان مدير دستور

 و بودند گذاشته آموز دانش پنج -چھار اختيار در کالس ھر در را کارتھا اين و "است نقدی جريمه لایر دو موجب زدن

 که را کسی ھر راه، در حتی و مدرسه از خارج در تنفس، ساعات در شدند، می ناميده "مدير گوش و چشم" که نيز آنھا

 .کنند جريمه لایر دو را فرد کارت، ھمان دادن نشان با تا گرفتند می نظر زير موذيانه رفت، نمی راه تنھا يا نبود تنھا

 واقعيت من برای باشند، شنيده آن و اين از يا و باشد گوش ھا خيلی برای اگر ملی زبان اضمحالل فاجعه چنين وقوع

 .دھد می آزار مرا روزھا ھمان ماننده ب آن ياد که است تلخی عينی

 خانواده در یحت من، فقط نه که اين نخست :دليل چند به شدم اللً اجبارا من دبستان، مديريت رويکرد اين با هھمواج در

 )زمان آن ھنگفت( جريمه پرداخت توان مفرط فقر علت به که اين دوم نداشت؛ فارسی زبان به آشنائی کمترين کس ھيچ

 و تجسس خبرچينی، از سرشتی، يا ريزیغ طوره ب طفوليت، اوان ھمان از که بود اين اساسی و سوم علت نداشتم؛ را

 .بودم متنفر و بيزار بشدت خوشخدمتی

 درس کالس بودم، ممتاز شاگرد ھميشه که اين با متوسطه و ابتدائی تحصيالت پايان تا و شدم الل من ترتيب، ناي به

 شفاھی، دروس تحويل و سياهۀ تخت پای به رفتن از امتناع برای .گرديد تبديل روانی و روحی گاه شکنجه به من برای

 شدم می دچار حالتی چنان به انشاء درس ساعات درً امخصوص .اشکريزی و آرام ھای گريه :داشتم وسيله يک ھمواره

 .ايستاد خواھد باز پشت از قلبم دقيقه ھمين انگار که
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 اسالمی و پادشاھی ھای حاکميت در ملی اقليتھای اضمحالل و آسميالسيون فاجعه ابعاد کردن روشنتر ھم باز منظوره ب

ۀ خاطر صدھا از يکی ذکر اضافهه ب را ترک شھروند دچن با کشور رسمی ھای رسانه از يکی ۀمصاحب ويدئوی ايران،

 اين در مصاحب زبان .)١(کردھام باز را ويدئو ھمين از بخشی .کنم می ضميمه يادداشت ھمين به را خود ديگر تلخ

 يک بلکه، .ترکی نه و است فارسی نه شود، می زده دامن رسمی ھای رسانه از مستمر طوره ب و بشدت که ويدئو

 ترکی زبان جمله، از ايران، خلقھایۀ ھم مادری ھای زبان اضمحاللۀ فاجع به تداوم، صورت در که ستا ابتر گويش

 .شد خواھد ختم آذری

 چندی شوروی اتحاد که ميالدی، حاضر قرن اوايل :مادری زبان اضمحالل ناگوار ۀخاطر صدھا از ديگر يکی اما و

 و مشتری يک رفتن کلنجار ورود، بدو در .شدم باکو در ای غازهم وارد کامپيوتر ديسک خريد برای بود، شده مثله پيش

 منه ترکی موسيقی ديسکھای جديدترين آن از تا چند" :کرد تکرار بار چند خريدار .نمود جلب را توجھم فروشنده

 نشان او به مختلف ديسکھای فھميد، نمی خريدار ھای گفته از چيزی فروشنده چون .)است روشن بقيه بده، من به("وئر

 يک که خريدار حين، اين در .نمودم بيان فروشنده به ریإآ ترکی زبان به را خريدار خواست و کردم مداخله ...داد می

 روسھا بابا،" :گفت من به خطاب "!ترکی زبان" ھمان با و کرد تبسمی ھستم، ايرانی ھم من فھميد و بود ايرانی ترک

 .فرمائيد می صحيح شما جان، پدر آره :دادم پاسخ طعنه به !"فھمند نمی ھم را خودشان زبان اينھا که اند کرده کاری

 عبارت فھم بودند، نکرده مضمحل را شوروی اتحاد خلقھای تاريخی سنن و آداب فرھنگ، ادبيات، زبان، روسھا" اگر

 !شد نمی مشکل آذربايجان جمھوری شھروند يک برای ،"وئر منه ترکی موسيقی ديسکھای جديدترين آن از تا چند"

 و زبان اضمحالل ۀفاجع .نيستم و نبوده فاجعه اين قربانی تنھا من، که است اين آشکار و عيان واقعيت صورت، ھر به

 قرار تأثير تحت کنون تا را ايران ملی اقليتھای ميليون دھھا از نسل چندين تکامل و رشد زندگی، واقعه ب مادری، ادبيات

 .دارد ادامه السابق کمافی ھم ھنوز که است نموده محروم استعدادھا و بوغھان شکوفائی و رشد از را کشور داده،

 اگر :ھستم سؤال اين پاسخ يافتن فکر به ھمواره خود، اجباری معلوليت از سال ۶٠ قريب گذشت از پس تفاصيل، اين با

 گمراھی به ما ميھن آيا کردند، می تحصيل خود مادری زبانه ب کشور، رسمی زبان جوار در ديگر "من" ميليونھا و من

 .است منفیً◌ قطعا من پاسخ شد؟ می گرفتار امروزی ظاللت و

 اقليت مادری زبان به تحصيل کردن رسمی راه در مبارزه و تالش و مادری زبان حيات تجديد و احياء برای کوشش

 .است ملی و انسانی وظيفه يک عالی، تا ابتدائی از ملی ھای

 ١٣٩٧ حوت -اسفند ٣

 :پيوستی ويدئوی ۀشد باز متن از یبخش -)١(

 .باخير نان ديدگاھی ائوز ده کس ھر .وئريرو آزار نی بيننده ھر درختان بيرويه قطع بئ بئردا که دی ايل ايکی حدودا"

 بو .توشور اتفاق بو چوختر دا خوی دئيلر، ده لريميز ھمشھری و اولونور بررسليق که جوری او استانيميزدا بيزيم

 .الونمور گزارش چوخ لرنن حجم بئ نن، شدت بئ شھرلرده آيری .ید کننده نگران

 ...پيشگيری ... ائليب ورود شرقی آذربايجان دادستانی گؤرؤخ بيز ظاھرا که اوئی ھفته گئچن ...

 چؤللره، سن گئده ايندی .لر جک کسه گئتسه، بئله ائله نسلينی آغاجن ايندی چئخئبالر، سورادان که کارخانالر عده بير

 .قاال قومويوبالر آغاج ده دنه بير ده لر هدر

 .سين اله يئر به يئر درآمدين مسم کی ساتير کسير آغاجی اولور مجبور اولمور، درآمدی بير آيری مسم کشاورزين

 دی، شخصی ھامئسی درختان برش مسئلۀ بو کی بيليرديلر ائله متولی نھادھای لری پيگيری تأثير تحت يارپاقئن، چمن

 .بيلممئرخ ائليه ورود بيز نتيجه در و کسيللر آغجالرئن ائوز افراد
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 .اوالجايئخ خوی شھرستان ريوی بيماری بحران بيز دوردا نچندان آينده يقينا

 .اولمور جايگزين و کسيللر تئز اوال، تبديل پوال اينکه برای بئنی تئز آغاجی قلمه دنه بير مثال

 .آغاجدئالر جوان بئالر البته که آزدی، دان سانتی پنجاه قطرالری تعدادئن بير

...". 

 !فرمائيد مالحظه پيوستی ويدئوی در لطفا، را تحميلی فاجعه اين بقيه

  

  


