نرخی شارستانيهتی ئ رانييهکان!؟

"به بۆنهی پيشانگای  ٩٠٠٠ساڵ شارستانيهتی پارس له شاری بۆن-ئا مان"
--------------------------محهممهد ڕەزاشا ،ههموو سا هکانی ژيانی له ههموو ڕ گايهکهوە له گهڵ نوخبهکانی ،ويستيان م ژووی  ٢٥٠٠سا هی
خۆيان بچهسپ نن .بۆ گهيشتن بهو مهبهسته سهرجهم م ژوو و فهرههنگ و شارستانييهتی خه کانی تريان به هی خۆيان له
قه هم دا.
ميراتگرانی موس مانی محهممهدڕەزاشا،که ڕووی دز وی خۆيان له ڕ گای ديکتاتوری ئيسﻼمييهوە نيشانی جيهان داوە،
ههمان ڕ گای محهممهدڕەزاشايان گرتۆته پ ش بۆ ئهوەی خۆيان به ميراتگری "شارستانيهت"ی کۆن و نوێ به دنيا
نيشان بدەن .و تی ئا مان وەک ههر و ت کی تری ڕۆژئاوا که سوودوبهرژەوەنديان له مامه هکردن له گهڵ ئ راندا
ههبووە وههيه ،دەور کی با بۆ چهسپاندنی م ژووی پ چهوانهی ئ رانييهکان دەگ ن.
سهرەتای سا ی ٢٠٠٠ی زايينی له شاری بۆن ،پ شهنگايهکی مهزنيان له ژ ر ناوی  ٧٠٠٠ساڵ فهرههنگ و
شارستانيهتی ئ ران)پارسهکان( وەڕ خست بۆ ئهوەی بيسهلم نن که پارسهکان يهکهم شارستانيهتی ئهم جيهانه دوور له
شارستانيهتهيان پ ک ه ناوە .لهو پيشانگايه کهرسهی گ ی ،سوا هت ،مس ،ز و شووشه خرابووە بهر چاوی بينهر که
ههمووی به بهرههمی "پ رزەکان -فارسهکان" ناس ندرابوون ،له کات کدا شوينی دۆزينهوەی ههشتا لهسهدی ههموو کهل
وپهلهکانی دوزراوە له ژ رخاک ،هی دەوری کوردستان ،ئازەربايجان ،لورستان و کهمترينيان هی شو نهکانی ئيسفههان
و ئهو دەورەو بوو.
ئهمساڵ له ڕۆژی ١٣ی ئاوريلهوە ههر له شاری بۆن پ شانگای )٩٠٠٠نۆههزارساڵ( شارستانيهتی فارسهکان به رووی
بينهراندا کراوەتهوە و له م ديای ئا مان به تايبهت ئهيالهتی نۆردڕاين و ستڤالن پرۆپاگهندەی بۆ دەکرێ .ئهم پيشانگايه به
پ چهوانهی پ شانگای سا ی  ٢٠٠٠گهل ک بچووکترە و تهنيا کهل وپهلی گ ی ،سوا هت ،ز و ز و و بهرد له خۆی
دەگرێ و به پ ی وتهی بهڕ وەبهرانی پيشانگاکه" ئهوە يهکهمجارە پ شانگايهکی لهو چهشنه له ئوروپا بۆ ناساندنی
شارستانيهتی ئ ران به هاوکاری دەو هتی ئ ران و ئهو شو نه بهڕ وە دەچ  ".وەک ئهوەی له بيريان چووب تهوە که سا ی
 ٢٠٠٠ههر به وتهيهکی لهو چهشنه "شارستانيهتی ٧٠٠٠سا هيان" بهخه کی ئا مان فرۆشت.
سهرجهم کهل وپهل و ئهو شتانهی که له پيشانگای ئهمسا دا نيشاندراون ،له ڕۆژئاوای ئ ران واته شو نی نيشتهج کورد
و ئازەرييهکان که به شو نی مادی گهورە و بچووک ناسراوە و ههروەها خوزستان و بهلوچستان و کهمتر ناوچه
فارسنشينهکان دۆزراونهتهوە ،به م ههمووی به ناوی ئ ران و به تايبهت شارستانيهتی پارس ناس ندراوە.
له پاڵ ئهم کهل و پهله ه ند ک فيلم و فيلمی ئهنيمهيشن نيشان دەدر ن بۆ ج خستنی شارستانيهتی  ٩٠٠٠سا هی
فارسهکان،لهکات کدا له نووسراوەکان به زمانی فارسی،ئا مانی و ئينگليسی و ئاوديۆی دەنگ که به دەزگايهکی وەک

تهلهفونی دەستی دەبيسترێ ،باس له ئيﻼمييهکان و تهنانهت ميسرييهکان دەکرێ،به م ههموو دەخر ته ههمبانهی
شارستانيهتی پارسهکانهوە.
له ههموو نووسراوە و فيلم و تۆماری دەنگ که بۆ مهبهستی زانياريی بهخشين)چهواشهکردن( بهکار ه ندراون ،باس له
خه کی ئهو شو نانه ناکرێ که کهل وپهلهکانی ل دۆزراوەتهوە ،باس ناکرێ که خه کی ئهو ناوچانه ک ن و سهر به کام
شارستانيهت و کام م ژوو و کام تيرە و کام خه کن.
له پهنا ئهم پيشانگايه باخ ک به ناوی باخی بهههشت که ئهويش دەلک ندرێ به شارستانيهتی پارسهکانهوە ،چ کراوە بۆ
ئهوەی بگوترێ خه کی پارس له سهر زەوی بهههشتيان ههبووە .وەک ئهوەی بهڕ وەبهرانی ئا مانی "بوندس کونست
هاله" نهزانن ،ميراتگهرانی فردەوسی بهرين چ دۆزەخ کيان بۆ خه کی ئ ران ساز کردووە! وەک ئهوەی نهزانن
بهرههمی  ٩٠٠٠ساڵ شارستانيهتی دزراوی خه کانی ديکه ،له ئ رانی سهدەی بيست ويهک بۆ خه ک چ بووە!
ئهوەش دەب بگوترێ خاوەنی ئهم پيشانگايه که بهناوی حکومهتی ئا مان دەدوێ ،شيرکهت کی ئههلييه و بۆ قهزانج ئهو
کارەيان کردووە ،به م نازانرێ لۆبيکارەکانی ئ رانی و وەزارەتی دەرەوەی ئ ران چهندەيان پارە خهرج کردوە ،بۆ ئهوەی
شارستانيهتی  ٩٠٠٠سا ه به خه کی ئوروپا له ڕ گای ئا مانييهکانهوە بفرۆشن!
چ کهرانی ئهم پيشانگايه گهل ک ژيرانه جو ونهتهوە و ههر له ڕ گای ئهو دەزگا بچکۆﻻنهيهی که بۆ گو گرتن دەيدەنه
خه ک ،هه بژاردەيهک له شيعرەکانی حافيز ،سهعدی و مهوﻻنه جهﻻلهدينی بهلخی و ههروەها موسيقای فارسی کۆنی
سهردەمی محهممهدڕەزاشا دەخهنه بهر گوێ خه ک ،بۆ ئهوەی ئ ران کی تر جيا له ئ رانی ڕەوزەخوانی مهﻻکان به
خه ک بناس نن!
ئهوەشم گوتب لهو بيست هه بژاردەيه دوو گۆرانی کوردی به دەنگی کامکارەکان داندراوە و ئيتر له موسيقای ئهوانی تر
خهبهر ک نييه ،ئهمه له پيشانگای کت بی فرانکفۆرتيش بيندرا که کوردەکان به دەهۆڵ و زوڕناو هه پهڕک بهشدار بوون.
ڕەنگه بيانهوێ بب ژن کورد و فارس ،ماد و پارس پس مامی يهکترن و ئ رانی کۆن و نو ش هی ئهوانه.
ئهوەی بۆ ج بهج کردن و ئامادەکردنی ئهم پ شانگايه که دەگوترێ حهوت ساڵ ئامادەکاری بۆ کراوە ،کهسان کی کورد
بهشدار بوون يا نا بۆ نووسهری ئهم د انه ڕوون نييه ،به م ب گوومان کهم نيين ئهو کوردانهی که دەوری کاريگهر بۆ
س ينهوەی پ ناسه و م ژوو و ئاسهواری کورد دەگ ن ،که ئهوانه مهترسيدارترن ههتا ئهوانهی چهکيان بۆ هه دەگرن يان
سياسهتيان بۆ دەکهن.
دوور نييه ن خی ئهم شارستانيهته له سا نی داهاتوو بۆ يازدەههزار ساڵ هه کش ندرێ ،که ڕەنگه ه ند ک کورديش
سوودی ل ببينن!
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