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  هاي پيرامون و هجمهكُرد
  كتايون محمودي

  
جغرافياي جمعيتي ما كُردها سرزمين وسيعي است كـه         
شمال و جنوب و شرق و غـربش بـه گـستردگي قلـب             

هر جاي دنيا كه باشـند بـه عـشق         صاحبانش است كه    
كشند و حس نوع دوسـتي در وسـعت و        وطن نفس مي  

  .حدتي بسيار در ميان آنها جريان دارد
ايران، عراق، تركيه و سوريه از جمله كشورهايي اسـت          
كه ملت كُرد را به شـكل متمركـز در خـود جـاي داده               
اســت و پراكنــدگي ايــن جمعيــت در ديگــر بــالد هــم 

  .عتنا استچشمگير و قابل ا
هـا تنهـا ديـن و مـذهب         ي قوي ارتباط اين ملت    رشته

گي نيز مزيد ايـن علـت       زباني و يك ريشه   است كه هم  
ها با سكونت در كشورهاي مـذكور هرگـز در          آن. است

ها ديده  صدد تجزيه و خواهان آن نيستند بلكه توقع آن        
شدن است، ديدني با رعايت حقوق شهروندي، داشـتن         

 زندگي وتحصيل و رعايت احتـرام       شرايط يكسان براي  
  .كه مهمتر از دو عنصر قبلي است

اي كه خداوند به او ارزانـي داده دوسـت          انسان با هديه  
نوعـانش زنـدگي كنـد    دارد با آرامش در كنار ساير هـم      

اي بـراي   كه مذهب و عقيـده و زبـانش مايـه         بدون آن 
  .اختالف و فاصله باشد

حالش شود تا امكانات مشترك بدون تبعيض نيز شامل      
طلبي و خدمت او را بـراي رسـيدن بـه     ي وحدت انگيزه

  .هاي پيشرفت تشويق كندقله
ها هميشه عـاملي اسـت   محروميت و فقر در ميان ملت   

ماندگي بـه حـساب     بازدارنده تا بهانه بزرگي براي عقب     
آورتر مي شود اگـر مردمـي، ديگـر بـه           آيد و اين مالل   

بايـد بـه يـاد     . شندتر بچـ  را بيش حساب اقليت بودن آن   
داشت كه حكومتي موفق و پايدار خواهد بود كه بتوانـد   

مواهب، امكانات و بودجه را به شكلي عادالنه و يكسان 

كُرد، بلوچ، ترك، عرب، لُر . ميان مردمش تقسيم كند   
اتحـاد  . هاي جدا از هم يك زنجير نيستند      هرگز دانه 

مهـد  . سـازد ها به شكلي منـسجم ايـران را مـي         اين
ها، خـالي از نـژاد، قوميـت و         رمان و عشق تمام آن    آ

مليت با يك هدف مشترك كه ايران است و حاصل          
اين اشتراكات، سربلندي و افتخاري است كـه بـراي    

  . همه است
ــتان،     ــستان، خوزس ــتان، بلوچ ــي كُردس ــران يعن اي

ها يعني حضور ملتي كه     آذربايجان و هر كدام از اين     
 مادري مهربان كـه     براي. قلبش براي ايران مي تپد    

  .ادعا استآغوش فراخش جايگاه اين فرزندان بي
ها تعجب ديگران را بر انگيختـه       چيزي كه اين سال   

است كه اندكي هم با تعصب همراه شده خودنمـائي          
ي كُردي و افتخار به استان ايالم براي تقويت روحيه

غيورمردان و شيرزناني كه با حفظ زبـان و         . آن است 
، خـود را بـا احـساس ظريـف ديـن            و لباس و مليت   

همسو كرده و توانسته خود را به اين ملت نزديـك و       
. شـود جـا خـتم نمـي     موضوع به اين  . تر سازد نزديك

اند كه كرمانشاه و كُردستان دو استان ديگر كُردنشين 
هـا درخـشيده    شان، بسيار مهتاب  در آسمان پر ستاره   

 آثار .شوندكه هرگز از خاطر و ياد مردم فراموش نمي 
مكتوب بسيار در كنار شواهد شفاهي، خـود گويـاي           
سرزندگي اين مردم است كه توانسته با حفظ مليت و 

زبـاني كـافي    اما اين يـك   . چنان زنده بماند  زبان هم 
ي گـسترده بـه لبـاس و مليـت و           نيست زيرا هجمه  

ها و خصوصا   هاست كه از طريق رسانه    فرهنگ سال 
ـ         اي ر پيكـرش ضـربه   ماهواره، آن را نشانه رفته تـا ب

حاال ديگر دشمن از مرز از ديوار و    . كاري وارد سازند  

اي و بــا فرســتادن شــبكه. شــودجغرافيــا وارد نمــي
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زبان را بـا    . آيدها مي گشايش كانالي به جنگ ارزش    
كند، لباسـش را بـا      ي لغات بيگانه ضعيف مي    خدشه

رويه و فرهنگ پوشش به شكل خودشان از        ورود بي 
ارنـد و مـذهب و ديـن را بـا تـوهين و              دميان بر مي  

  .دهدتحقير مورد حمله قرار مي
ي كاالهاي مصرفي و تجملـي و بـازار         رويهورود بي 

ها در مرزهاي كُردنشين ديگـر بـراي        داغ فروش آن  
خصوصا چين كه حاال . اثبات محتاج به برهان نيست

» كچوخو رانـه «ي كُردي به نام  لباس اصيل مردانه  
زودي بـا   رستد كه ممكـن اسـت بـه       فرا برايمان مي  

طرحي ديگر مورد استقبال قرار گيـرد و اصـالتش را           
كه احساس كنيم از دست بدهد و بدون درك         بي آن 

ــه حاصــلش    ــاميم ك ــدمتي بن ــر، آن را خ ــن تزوي اي
»Made in China «تـر  است و كمي هم ارزان

حـاال  . از قيمت تمـام شـده آن در كُردسـتان اسـت           
كش كُرد بـه  باف زحمتحاصل زحمت خياط و پشم   

  .باره به باد فنا رفته استيك
اشاره به ايالم داشتم سخنم به جـاي ديگـر كـشيده     

ي كُـردي بـه ايـن ملـت         ايالم با تقويت روحيه   . شد
اي از كُردها در كُردستان بـا       شود و پاره  تر مي نزديك

بـه  . كننـد تـر مـي   فاصله، خود را از اصالتشان غريبه     
هـاي  زبانـشان را بـا لهجـه      كنند،  لباسشان پشت مي  

سـازند و لباسـشان را بـه كمـدهاي        ديگر آغشته مي  
 سـپارند و كـم كـم شـيفته معجـوني       حفظ تاريخ مي  

  . ها نيستشوند كه مال آنمي
اگر دقت كرده باشيم اين افتخار كه ايالم به مليتش          

ي كُـردي در    دهـد در افـسوس ضـعف بنيـه        بها مي 
چـرا  . كنـد يكُردستان حاصل را به حسرت نزديك م      

گويش به زبان كُردي و زبـان مـادري نتوانـد مايـه             
مباهات براي فرزنـدانش باشـد كـه تقـالي هرچـه            

تر شدن از خود و نزديـك شـدن بـه           بيشترشان تهي 
ي قـوي   فرهنگ غني و اصالت و بنيه     . ديگران باشد 

هـا سـپرده   مذهبي، چرا با اهمال و سستي به طوفان     
 جـا كنـده گـردد و        باره از ي آن به يك   شود تا خيمه  

هـا  هاي نمادين نشاني از آن    فردا جز در مراسم و جشن     
تازه اين با ديدي خوشبينانه است كه شـايد      . ديده نشود 

تر آن كمك كند وگرنه بايد شـاهد        بتواند به حفظ بيش   
اش زودي نابودي يكباره  جزء و احتماالً به   بهنابودي جزء 

  .باشيم
 بـه انـسجام و      النفـسه بـد نيـست امـا نبايـد         تنوع فـي  

اين روزها شاهديم كه لباس . يكپارچگي لطمه وارد كند
كُردي زنانه نيز مورد دستبرد قرار گرفته كـه ناخواسـته         

اش نشاني از اصالت آن باقي نمانده       تقريبا غير از پارچه   
هـا و  نمائي تبديل شده، آستين  اش به بدن  است گشادي 

يلي اش به كلي غيب شده و به شدت از شـك      »قيانهفه«
شكلي كه هرگز آني نبوده كه   . مدلش كاسته شده است   

ها مادرانمان را با حجب و حيا به دنيا معرفي كرده           سال
  .است
چنين گرايش جوانانمان به فراگيري و گوش سپردن هم

هـا را بـه سـمت و        هاي تبليغاتي بيگانگـان، آن    به بوق 
سوئي سوق داده تا تمام افتخارات و مباهاتشان به يك          

انكار شود و اين در حـالي اسـت كـه در كـشاكش        باره  
هاي الحادي و التقاطي فكري كـه جوانانمـان را       تقسيم

دار احاطه كرده بود مسيري روشن روي بنمايد كه پرچم

  .بود» كاك احمد«آن 
او با منشوري به پا خواست كه ديـن را مايـه نجـات و               

از پس روزهايي . دلي ناميدعشق به مليت را طريق يك  
كُن به جنـگ  پرهاي دهانكرد كه با اسم و ايسم     ظهور  

. عقيده برخاسته و كمر به نـابودي مـردم بـسته بودنـد            
   جوانان را بـا افكـار مختلـف ماركسيـستي بـه بيراهـه              

گفتند اما  خواندند و دوري از دين را عامل نجات مي        مي
خدا ياري كرد تا پروژوكتور افكار توحيدي كاك احمـد          

 را روشن كنـد و راه رسـتگاري،         پرورهاي خفاش دخمه
هـا از كـوچ غريبانـه آن       حاال بعد از سـال    . منورتر گردد 

هـايش تـاريخ مـصرف      يابيم كه حرف  مي مرد در بزرگ
  . هاستنداشته و براي تمام زمان

 هـا را از ميـان بـردارد و بـا           كسي كه توانست اخـتالف    
وحـدتي كـه در     . دلي، همه را به يك سوي بخواند      يك
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توان به بهشت كُردها رسيد و امـروز در    ميسارش  سايه
مي يابيم كه او با چه درايتي سخن رانده و هنـوز هـم              

هاي بسيار پيرامون افكارش جـا بـراي        ها و بحث  بحث
  . گفتن دارد

. انـد هـاي بـزرگ   هميشه مردان بزرگ صاحبان انديشه    
دهـد تـا    ها اين اجازه را مـي     هايي كه فراخي آن   انديشه

امونش را با تصفيه و پااليش در خود     تمام تفكرهاي پير  
كاك احمد . حل كند و تمام عقايد را با خود همسو سازد

ي از پس روزهايي آمد كه كُرد با تشتت افكار و حملـه           
چه از اما آن. التقاط، خصوصا در ميان جوانان مواجه بود     

قلم افتاد و من از پردازش به آن غافـل مانـدم هويـت              
ها در تـاريكي و كوتـاهي      الاسالمي زن كُرد بود كه س     

 اي جـز   ها فرامـوش شـده بـود و او وظيفـه          سقف خانه 
انكاري خود. داري در خود سراغ نداشتداري و بچهخانه

و انزوا باعث شده بود كه زن كُرد اصال به چـشم نيايـد    
گيري از افكار كـاك احمـد مـي توانـد       اما امروز با بهره   
تـوان  د كه مي  هاي اجتماعي جامعه باش   ستوني از خيمه  

 ي ي حـضور فعـالش شناسـنامه      اميدوار بود در عرصـه    
اش را احيا كند و كاك احمد اگر اغراق نكرده خوردهخط

ــان     ــر آزادي زن در مي ــسين تفك ــين تئوري ــم اول باش

كُردهاست تا آن را از حصار تفكرات كوتاه و غلط نجات 
بخشد و در فراخواني ستبر به ميـدان مبـارزه بـا جهـل         

  .بخواند

شود كـه تفكـر ايـن    خوبي نمايان و پيدا مي  جا به اين
ابرمرد از چنان خاصيتي برخوردار است كه همه را در 

. كنـد كـس را طـرد نمـي   دهـد و هـيچ  خود جاي مي 
ي تفكر او چنان مقبول افتاده      گستردگي حجم دامنه  

ي نخـل آن بـه      كردن دين و سايه   كه نه تنها با زنده    
  .رده استاحياي مليت هم كمكي شايان ك

جـا بـا تحـول      نظرانـه دربـاره زن يـك      تفكرات تنگ 
شگرف فكر مكتب قرآن همه را به چـالش خوانـد و          

شناسي اين نظريه به زنده كردنش پرداخت       در آسيب 
ي اين مكتب، متحد و امروز شاهديم كه زنان پرورده

ها كـه فكـر و ديـن و لباسـشان را     براي تمام هجمه 
اند كه حاصـل    و آماده  اندنشانه رفته است بسيج شده    

  .آن را به تمام دنيا معرفي كنند
ي زن بــه خــوبي دريافتــه كــه جــا مانــدن از قافلــه

سـازد و   اي كاري بر پيكرش وارد مي     پيشرفت ضربه 
ي حـضور در اجتمـاع گـذارده كـه          حاال پا در عرصه   

ي تفكـر مـردي     همه ميـوه  بسيار مبارك است و اين    
ثمـرش را بـا     هاي آن بـود و      است كه باغبان درخت   

  .تمام شيريني اش هرگز نچشيد
ها و  رمز ماندگاري يك ملت بازگشت به حفظ داشته       

احترام به تفكر مـردان بـزرگ اسـت و كُـرد از ايـن             
مستثني نيست، تا دير نشده بازگرديم كـه مـاهي را            

  .وقت از آب بگيريم تازه است هر
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