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  حزبی بێ جەماوەر کلوبی سياسيە؟!

  
  شيدی حيم ره ره
  .بە باوەڕی ئێوە، ھەنووکە ھۆکاری سەرەکی پێکنەھاتنی بەرەی کوردستانی لە کوردستانی ئێران چييە؟١
  

و ئاستەنگەکانی سەر  و ئيمکان ئەگەر مەبەستتان بەرە لە ناوخۆی کوردستان بێت، دەبێ باس لە بارودۆخ برايم فەڕشی:
اتنی بەرە بکەين، بە'م لەوە ناچێ مەبەستی بەڕێزت بەرە لە ناوخۆی و'ت بێت، مەبەستتان بەرەی نێوان ڕێگای پێکھ

  و بە سەرئەنجام نەگەيشتووە.  حزبەکانی دەرەوەی و'تە، کە سا'نێکە باس دەکرێ
  

بە نەزەری من ئەوە ھەڵەيەکی گەورەی سياسييە ئەگەر ئێمە دروستکردنی بەرە بۆ 
دستان لە کۆکردنەوەی حزبەکانی دەرەوەی ڕۆژھە'تی کوردستاندا ڕۆژھە'تی کور

و کۆيەو شارەکانی ڕۆژئاوا نييە.  ببينين. خەباتی خەڵکی کورد لە زڕگوێزەکان
و خەباتکارو خەڵکی کورد لە ناوخۆی و'تن. بەرە بۆ خەباتی ھاوبەش ھەر  خەبات

  لە و'ت ساز دەکرێ.
، کە لە ناوخۆی و'ت نين و ئەو سەرەکيتريين گرفتی ئەو حزبانەش ئەوەيە

زەرورەتە لە دەرەوەی کوردستانەوە ھەست پێناکەن. ڕابەران و ئەندامانی ئەو 
حزبانە لە ھەموو جيھان ب?و بوونەتەوە، بە بێ ئەوەی تەئسيريان لە ژيانی ڕۆژانەی 

  خەڵک، رووداوەکان و ڕەوتی سياسی بە شێوەی ڕاستەوخۆ ھەبێ.
  

و تەشکيCتەکان  نانی بەرە لە ناوخۆی و'تە، بە'م حزبو پێک ھێ زەرورەتی خەبات
و لە و'ت دوورن. ئەو خەڵکەی لە دەرەوەيەو ئەو تەشکيCتەی کە تێيدا کار  و ھەزاران کيلومەتر لە خەڵک بە سەدان

  و تەشکيCتی ناوخۆ پڕ کاتەوە.  و نابێ جێگای خەڵک دەکەن، ناتوانێ
انەی خۆيان، کە باری سياسی نييە، پێويستی بە بەرە نييە، لە ھەندەرانيشەوە و تەشکيCتی دەرەوە بۆ ژيانی ڕۆژ خەڵک

و جەماوەری ناوخۆی و'ت،  و فەرھەنگی و کۆمە'يەتی بەرە دروست کردن بە بێ بەشداری چاFکانی سياسی
  مەوزوعيەتی نييە. 

  
بێ جەماوەر کلوبی سياسيە،  ئەوەی بە ناوی حزب لە دەرەوەی و'ت دەناسێندرێ کلوبی سياسيە، حزب نييە! حزبی

و نە بەشدارە لە خەباتی سياسی! دروستکردنی بەرە  گەڵە کلوبی سياسی پێويستی بە بەرە نييە، لە بەر ئەوەی نە خەڵکی لە
  و بە بێ و'ت دەتوانێ ھەموو مانايەکی ھەبێ جگە لە مانای سياسيی. بە بێ خەڵک

ون لە بەرانبەر کۆماری ئيسCميدا لە ماوەيەکی کورتدا، "ھەيئەتی ئەو کاتەی حزبەکان لە ناوخۆی و'ت بوون، ناچار بو
  نوێنەرايەتی خەڵکی کورد" کە چەشنێک لە بەرە بوو پێک بێنن. 

 ٥٨کۆمەڵەو چريکەکانی فەدايی کە ھيچ بەرنامەيەکيان بۆ خودموختاری نەبوو، لە ماوەی ھەفتەيەکدا لە پاييزی ساڵی 
  ەو ھەيئەتەدا بەشدار بن.بوون بە خاوەنی بەرنامە بۆ ئەوەی ل

  
ساڵە لە دەرەوە بێ سەرئەنجام ماوتەوە.  ٣٠لە ماوەی ھەفتەيەکدا بە سەرئەنجام گەيشت، ماوەی  ١٣٥٨ئەو کارەی ساڵی 

دا بوون، ئەوان بەرپرسيار بوون، ئەوان حزبی جەماوەر  ھۆيەکەی ئەوەيە ئەوان لە خەباتدا بوون، ئەوان لە ناو خەڵک
ی خۆيان بوون. ئەو حزبانە لە دەرەوە ئەو پێناسەيەيان نەماوەو پێکھێنانی بەرەش بۆيان مەوزوعيەتی بوون، ئەوان لە و'ت

  نييە.
ھۆيەکی ديکەی ناکامی لە پێکھاتنی بەرەی سياسی بۆ ڕۆژھە'تی کوردستان لە Fيەن حزبەکانەوە لە دەرەوەی 

ديکەش ھەيە کە لە چوارچێوەی فەرھەنگی و کۆمە'يەتيە. ھۆی  کوردستان، زاڵبوونی فەرھەنگێکی نزمی سياسيی
  دا ناگونجێ، منيش باسی ناکەم. سياسيی

  
و کۆدەنگيەکی گشتيی بۆ و6مدانەوە بە پرسگەلێک کە کەموزۆر پێوەنديدار بە ھەموانەوەيە بۆ سەر  .ئەدی ھاوکاری٢

  ناگرێ؟
  

و پێشڕەوانی خەباتی  ەکانی کۆمە'يەتیو توێژو گروپ و کۆدەنگی لە نێوان چێن لە ناوخۆی و'ت ھاوکاری برايم فەڕشی:
و  و ڕادەی تێگەيشتوويی کەسەکان و کوردستان و پيشەيی، بە پێی بارودۆخی ئێران وسياسی و کۆمە'يەتی فەرھەنگی

  و بارودۆخەکە.  و شێوەی رێکخستن، دەبيندرێ، ئەوەش تابعێکە لە زەورورتی خەبات پێوەندی ناوکۆمەڵ
  

ەنگی لە نێوان ئەو حزبانەدا بێ کە زەرورەتی بەرە نابينن، ئەوە و'می پرسيارەکە و کۆد ئەگەر مەبەست ھاوکاری
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  دراوەتەوە. 
بە'م لە بەر ئەوەی ئەو پرسيارە پێوەندی بە کاری دەرەوەی و'تيشەوە ھەيە، دەبێ بگوترێ لە Fيەک حزبەکان لە باری 

و لە مێديای ڕۆژئاوادا ھەڵسوڕێن، لە  ای ناونەتەوەيیو کاری ڕاگەياندن لەو ئاستەدا نيين لە کۆمەڵگ و دێپلۆماسی فکری
  Fيەکی تر بەرنامەو کادری پێويستيان بۆ ئەو کارانە نييە. 

و لەگەڵ ئەو حزبانە کار دەکەن، کاری وايان  ئەو کۆمەڵە کەسەش کە بە ڕەنجی خۆيان لە ئوروپا پێگەيشتوون
يە، ھەر بۆيە ئەو کەسانەش کە دەتوانن لەو بەستێنانەدا بە سوود و لێھاتوويی ئەوانەوە ني پێئەسپاردوون کە فڕی بە پسپۆڕی

وە ١٣٥٧بن، لەو تەشکيCتە بێ کەڵکانەدا ئينێرژيان سووتێندراوە. ئەوە ھەمان خەتی فکرييە کە ھەر لە سەرەتای ساڵی 
و  ێم ناشيبێت. لە حاڵلەو حزبانەدا ھەبوو، ھيچ پسپۆڕێک لە ھيچ بوارێکدا لەو حزبانەدا جێگای خۆی نەبووەو دەتوانم بڵ

  و کۆدەنگی لەگەڵ غەيری خۆيان بکەنەوە؟ وەزعێکی وادا چۆن بير لە ھاوکاری
  

و کۆدەنگی  ئەگەريش مەبەست بە ھەزاران کەسی دوور لە حزبەکان لە دەرەوەی و'ت بێ، کە ھاوکاری يەکتر ناکەن
ب?وە کە لێرەدا و'می نادرێتەوەو پێويست بەوە دەکات و ئيعCميەدا دەبيندرێ، ئەوە باسێکی بەر تەنيا لە ئيمزا کردنی بەيان

بە تايبەت باس لەو پرۆسەيە بکەين کە بەشی ھەرە زۆری ئەو کەسانە پێواويانە. دەبێ ئەوە لێک دەينەوەو ھۆيەکانی باس 
 و و'ت، و خۆشەويستی خەڵک و گوڕوتين بکەين کە چۆنە پێشمەرگەيەکی جەنگاوەر، مرۆڤێکی سياسی پڕ لە ئەوين

و دوور لە ھيوای سياسيی. ھەر ئەو پرۆسەيە شاملی  و دەبێتە مرۆڤێکی ئاسايی دوور لە سياسەت ھيواکانی لە دەست دەدات
و کۆدەنگی لە  ئەندامانی ھەموو حزبەکانی رۆژھە'تی کوردستان لە دەرەوەی و'تيش دەبێ. لە بەر ئەو ھۆيانە ھاوکاری

و گەيشتن بە کۆدەنگی درابێت، حزبەکان بە  ازە. ھەر حەولێکيش بۆ ھاوکاریناو کوردی دەروەی و'تدا يان نييە يان Fو
و ھاوکاری نەکردن  بيانووی ڕەنگاوڕەنگ چەتيان تێخستووە. فکری زاڵ بە سەر ئەو حزبانەدا ھێژێمۆنی خۆازی خۆيان

  لەگەڵ غەيری خۆيانە، ھەرچەند لە ناوخۆشياندا ھاوکاری پێويستيان لەگەڵ يەکتر نييە.
  
ان وايە سەرجەم ھێزە کوردستانييەکان لە ھەلومەرجێکدان کە ئەگەر ئاڵوگۆڕێک لە ئێراندا بێتە ئاراوە، بتوانن .پێت٣

  و ئازادييەکانی خەڵکی کوردستان بقۆزنەوە؟ ھەلەکە بە قازانجی ماف
  

ستانەوە نابيندرێ. پێم وانييە. لە بەر ئەوەی ھيچ پCنێک بۆ ڕۆژێکی وا لە Fيەن حزبەکانی دەرەوی کورد برايم فەڕشی:
ئەوەی سەلماند، کە تەنانەت  ٢٠٠٩تەجروبەی پاش ھەڵبژاردنی سەرۆک کۆماريی لە مانگی جۆزەردانی ساڵی 

  و پاشان لە ئارادا نەبوو.  سياسەتێکی ھاودەست لە ناو حزبەکاندا بەرانبەر بە ڕووداوەکانی سەردەمی ھەڵبژاردن
  

ل بقۆزێتەوە، لە کاری سياسی ناچێ. يان ئەگەر پێمان وابێ ئۆپۆزسيۆنی ئەوەش کە حزبێک لە دەرەوەڕا چاوەڕوان بێ ھە
کورد لە دژی کۆماری ئيسCمی ئێران لە دەرەوەی و'تە سەرتاپا ھەڵەيە. ئۆپۆزسيۆنی ڕاستەقينەی کورد لە دژی 

انيەو لە و سەدان نوێنەری بەرچاوی ھەيە کە ئەمڕۆ ناوەکانيان جيھ و دەيان کۆماری ئيسCمی لە ناوخۆی و'تە
  بەڵگەنامەکانی ناونەتەويدا ناويان دەبيندرێ. 

  
و ئەو خەڵکەی کە ئەوان لە ناوياندا دەژين، خاوەنی سەرەکی جو'نەوەو خەباتی کورد لە ڕۆژھە'تی کوردستانن،  ئەوان

م سبەی ڕۆژێ لە ھەر ئەوانيش ڕابەرانی جو'نەوەکەن، با ئێستا لە زيندان يان لە ژێر نالەباترين رەوشی ژيان دابن، بە'
سەر دەستی ئەو کەسانە حزبی نوێ دروست دەکرێ. ئالترناتيوی سياسی ئەو حزبانەی دەرەوە لە ناوخۆی و'ت ھەر لە 

سەر دەستی ئەو کەسانە کە لە ماوی سی ساڵی ڕابووردودا لە گەڵ ڕژيم دەستەو يەخە بوون، پێک دێت. ئێمە لە دواڕۆژدا 
ی حزبی ئەو سەردەمەی کوردستان لە ڕۆژھە'ت دەبين، جا چ منی خارجە نشين لە ناوخۆی و'ت شاھيدی دروستبوون

و خەباتەو زيھنيەتی کەسانی وەک من ناتوانێ بيگۆڕێ يان بەری  پێم خۆش بێ يان پێم ناخۆش بێ. ئەوەش جەبری ژيان
  پێ بگرێ. 

ايە. ئەوان دەبێ ئەو تەشکيCتە بێ ئەو ھەلەی کە حزبەکانی دەرەوی و'ت دەبێ بيقۆزنەوە، لە دواڕۆژدا نييە، لەورۆ د
و ئەو بارگايانەی کە لە باشووری کوردستان سازيان کردووە، خڕ کەنەوەو فۆرمێکی ئەمڕۆيی  کەڵکانەی دەرەوی و'ت

و  و وەزی زيندانی کراوی کەسەکانيان بۆ کاری جيددی رەھا بکەن و ئێنێرژی بە کارەکانی دەرەوەی و'تيان بدەن
و سياسيان بە چەشنێکی گونجاو لە پێوەندی لەگەڵ داخلدا بگۆڕن. بۆ ئەو کارەش بەرنامەو پCنی  ستراتێژی تەشکيCتی
و تەکنيکی پێويستە کە لە پرۆسەيەکدا جێ بەجێ بکرێ. ئەگەر حزبەکانی دەرەوەی و'تی  و سازمانی ھەمە Fيەنی سياسی

کە ئێوە باسی دەکەن، دەوری باشيان لێ و مەرجە  ڕۆژھە'تی کوردستان بە حاڵەتی ئەمڕۆيانەوە بگەنە ئەو ھەل
  چاوەڕوان ناکرێ.

  
.لە بارودۆخی ئێستادا، پرش و بFويی رێکخراوە سياسييەکان لە ئاستی نێوخۆيی و دەرەوەدا چ مەترسيگەلێکی ٤

  پێکھيناوە؟
  

ات، Fم وايە ئەو پرسيارە پێويستی بە و'مدانەوە نييە. ھەر کەس سەيری دەوروبەری خۆی بک برايم فەڕشی:
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مەترسيەکان نە تەنيا ھەست پێدەکات، بەڵکو کارەساتەکانيش دەبينێ، زۆر لە خەڵکی و'تەکەی ئێمە لە کارەساتدا دەژين. 
بە'م جيدديترين مەترسييەک کە ھەر ئێستا ھەستی پێدەکرێ، نەخوێندنەوەی کوردەکانە لە معادFتی سياسی چ لە ناوخۆو 

رەوەو چ لە معادFتی ناونەتەوەيی و'تانی ڕۆژئاوا. ئەوەی جاروباريش حزبەکان  چ لە ناو بە ناو ئۆپۆزسيۆنی ئێرانی ده
ی جيھانی ھەيە، ەتدەيکەنە خۆراکی تەبليغی خۆيان بەو مانايە کە ئەوان پێوەنديان لەگەڵ شوێنەکانی بڕيادەری سياس

  و جەفەنگە.  گاڵتە
  
ە Kيەنە لە نێو رێکخراوە سياسييەکاندا بۆ پرسی .قازانجەکانی پێکھاتنی بەرەی کوردستانی، يان کۆدەنگيەکی ھەم٥

  سياسيی کورد لە ئێراندا چييە؟
  

Fم وايە و'می ئەم پرسيارەش Fی خەڵکی کورد ڕوونە. بەرەيەکی چڕوپڕ کە قورسايی سەرەکی لە  برايم فەڕشی:
ماوەری کوردی نيشتەجێ و جە و پشتيوان يان ھاوبەشانی وەک حزبەکانی دەروەی کوردستان ھێزەکانی ناوخۆی و'ت بێ
و ڕاگەياندن بێت، نە تەنيا کورد وەک  و دەزگای سەردەميانەی ديپلۆماسی و خاوەنی دام لە و'تانی ڕۆژئاوای ھەبێ

جيا و لە ئاستی ناونەتەوەيی حيسابی بۆ دەکرێ، بەڵکو بەشی  ھێزێکی جيددی گۆڕانکاری سياسی لە ئێران نيشان دەدات
و  نەکراوەی دەستە'تی دواڕۆژی ئێران دەبێ. لە Fيەکی دی کە گەلێک گرنگە ھێزو تواناو وزەی خەڵک زياد دەکات

و ژيان لە بەر چاوی تاکی  ورەی تاک تاکی کورد لە ھەر شوێنێک بن بەرز دەکاتەوەو ھيوا بە داھاتوو زۆرتر دەکات
و ڕۆژی ئێستای ئەو حزبانەدا، لە  پرسيارەدا باسم کرد، ڕەنگە لە حاڵکورد گەش دەکاتەوە. بە'م ئەوەی من لە و'می ئەو 

  و ڕێکخستنی ئێليتی کوردو حزبەکانی دەرەوە. شانۆنامەيەکی دەستکردی برايم فەڕشی بچێت، ھەتا پCنی سياسی
  
ێويستە .باشە پێتان وانييە سەرەڕای ھەموو جياوازيەکان، کۆمەڵێک خاڵی ھاوبەش لە نێوان ھەموواندا ھەيەو پ6

  لەبەر قازانجی گشتيی لەسەر ئەو خا6نە رێک بکەون؟
  

باشتر وايە ئەو پرسيارە لەو حزبانە بکرێ. منيش لە گەڵ جەنابت ئەو پرسيارەيان لێ دەکەم. ئەرێ  برايم فەڕشی:
ەڵ بەڕێزان ڕابەرانی حزبەکانی رۆژھە'تی کوردستان لە دەرەوەی و'ت، ئايا ئێوە کۆمەڵێک خاڵی ھاوبەشتان لەگ

  يەکتردا ھەيە؟ ئەو خاڵە ھاوبەشانە چين؟
و بوونەتە دوو، بوونەتە چەند. لە پێشدا  کاک ڕەحيم! ئەو حزبانە نە تەنيا خاڵی ھاوبەشيان ھەيە، بەڵکوو ئەوانە يەک بوون

وەی و سەرجەم ئەندامانی بەرپرسيان بکەين بۆ ئە ھبەری و داخوازييەکانی تاکە کەسی رە دەبێ ئاناليزی فکرو فەرھەنگ
  و چەند لەت.  لێی تێ بگەيين کە بۆچی بوونەتە دوو لەت

پاشان دەبێ بير لەوە بکەينەوە، ئەوانە کە وزەی جيابوونەوەو فکری لە يەک ترازانيان بە ھێزترە لە فکری يەکگرتنەوەو 
ی منتان ھاوکاری کردن، چۆن دەتوانن بەرەی کوردستانی بۆ قازانجی گشتيی پێک بێنن! ئەگەر نەزەری تەواو شەخس

  و سياسی پێکھێنانی بەرە لە گەڵ يەکترياندا نييە. دەوێ، دەڵێم ڕابەرانی ئەمڕۆی ئەو حزبانە ھيچيان پتانسيێلی فەرھەنگی
  
  
. پاش چوونەوە و6ت، بەو کولتورە سياسييەی ئێستا لە نێو رێکخراوە کوردييە بەرھەڵستکارەکانی کۆماری ٧

  ەڕی نێوخۆيی بە شێلگير دەزانن؟ئيسNميدا لە ئارا دايە، چەندە مەترسی ش
  

و مەنشی ڕابەرانی ئێستای حزبەکان کە ڕەنگدانەوەی فەرھەنگی ناو حزبەکانە، ھۆی  فەرھەنگ برايم فەڕشی:
و شەخسی ھەيە. گۆڕينی ئەو فەرھەنگە لە ھەر تاکە کەسێکدا پرۆسەيە، بە مەرجێک مەيل بۆ  و بنەماڵەيی کۆمە'يەتی

  و سياسی نەجوڵێنەوە.  و فەرھەنگی زاڵی حزبی و بە پێی عادەتی ژيانی شەخسی وغەريزی گۆڕين لە ئارادا بێ
ئەو پرۆسەيە لە ھەر ھەنگاوێکی ڕۆژانەدا دەبێ ئاگاھانە بڕواتە پێش. من وێنەی کەسێکی وا لە ناو حزبەکاندا بۆ پێوانی 

  پڕۆسەيەکی وا نابێنم. 
ورددا داسەپاند، ھەر ئێستاش لە ناو ڕابەرايەتی حزبی و خەڵکی ک ئەو کەسانەی کە شەڕی ناوخۆيان بە سەر حزبەکان

  و کۆمەڵەدا دەستە'تيان بە دەستەوەيە، ئەوە خۆی مەترسيە بۆ ئەوڕۆو بۆ دواڕۆژيش! دێموکرات
  
  ئارادا بێت ؟  بێ چ پرۆژەيەک بۆ داھاتوو له .بۆ ئەوەی شەڕی نێوخۆيی دروست نەبێ ده٨
  

وی چەند ھەزار ساڵەی لە نێوماندا ھەيە، بگۆردرێ. دەبێ ئينسان وەک دەبێ ئەو فەرھەنگە کە مێژو برايم فەڕشی:
  ئينسان رێزی لێ بگيردرێ، مافی بپارێزرێ، جا ئەو ئينسانە ھەر کەسێک دەبێ ببێ.

نە تەنيا مافی ھەر کەس بپارێزرێ بۆ ھەر خەFفێکيش کە دەکرێ لە مەڕ ئازار گەياندن يان زيان گەياندن بە کەسان يان 
و بە  ەستەو ميللەتێک، دەبێ لێپرسينەوە ھەبێ. تا ئەو کاتەی حزبەکانی کۆمەڵەو دێموکرات بە سەراحەتو د بە گروپ

ڕوونی ئاوڕ لە شەڕو پێکدادانەکانی نێوانيان نەدەنەوەو ڕاستيەکان لەگەڵ خەڵک باس نەکەن، ھەم گەرای شەڕی ناوخۆ 
  دەمێنێ، ھەم دڵنگەرانی خەڵک.
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و تيرۆر بوو کە ھەر لە  ەوە ڕووی نەدا، ئەوە سەرئەنجامی کۆمەڵێک کوشتنو کۆمەڵەش يەک ش شەڕی دێموکرات

  ەوە لە کوردستان دەستی پێکرد ھەتا بوو بە شەڕی کۆمەڵە و دێموکرات. ١٣٥٨سەرەتای ساڵی 
ئەگەر باس لە پرۆژە بکرێ، من Fم وايە ئەوە پرۆژەيەکی ميلليە، نە تەنيا بۆ کورد بەڵکوو بۆ ھەموو نەتەوەکانی 

و پەنا بردن بۆ تووندوتيژی بۆتە فکر، بۆتە عادەت، بەشێک لەو  ھە'تی ناوەڕاست. فکری شەڕو شەڕ خوازیڕۆژ
فەرھەنگە لە ڕێگای ئايينی جياوازەوە چۆتە ناو فەرھەنگی خەڵکەوە. بۆ بنەبڕ کردنی ئەو فەرھەنگە کاری زۆر پێويستە. 

و  گە، بە'م ئەوان خۆيان پەرەپێدەری تووندو تيژی بوونحزبەکان دەيانتوانی زۆر کارساز بن بۆ گۆڕينی ئەو فەرھەن
  ئێستاش بەشێک لە گرفتەکانيان بوونی ئەو فەرھەنگەيە لە ناوياندا.

  
ئامادەن لە داھاتوودا بۆ   چەندە باوەڕيان بە ئازادی ھەڵسوڕانی سياسيی ھەيە، پێتان وايه  وه کرده  به  کانی ئێمه .حيزبه٩

  نگەکان پەنا بۆ چەک نەبن؟چارەسەرکردنی گرفت و ئاستە
  

ھەر وەک پێشتر باسم کرد، من ھيچ دڵنيا نيم. بە'م باوەڕم بەوە ھەيە کە کۆمەڵگای ئێمە لە کوردستان  برايم فەڕشی:
ەوەو لە حاڵی گۆڕين دايە. کردنەوەی دەرگاو پەنجەرەی جيھانيش بەرەو ڕووی خەڵکی يزۆر گۆڕانکاری بە خۆيەوە بين

و  ردو بە ھۆی پێشکەوتنەکانی مێدياو تەکنيکی ڕاگەياندن، يارمەتی گەشە کردنی عەقڵەيەتکورد لە سا'نی ڕابوو
  فەرھەنگی ئەمڕۆيی دەدا. 

  
و چ نەمانەوێ لەو گوندە جيھانييەدا دەژين، ھەر ئەوە لە زۆر Fيەنەوە ھانمان دەدا کە  باوەڕم بەوە ھەيە ئێمە چ بمانەوێ

و بە کار ھێنانی  انی دی بجوڵێنەوە. ھەرچەند فەرھەنگی شەڕو شەرخوازیو کەس عاقڵتر لە ڕابووردو لە گەڵ خۆمان
و نە خەڵکی ديکە دەرفەتی سی ساڵ لەوە پێشيان پێنادرێ، بۆ  تووندو تيژی لە نێو ئێمەدا ھێشتا ماوە، بەو حاڵە نە حزباکان

  چارەسەری کێشەکان پەنا بۆ چەک بەرن. 
  

و ژێربينای ئيقتيسادی گۆڕانی بنەڕەتی بە  ياسی، کۆمە'يەتی، فەرھەنگی|کوردستانی ئەمڕۆی ئێمە لە ھەموو Fيەنێکی س
و تێکەڵبوون لە گەڵ ژيانی ئەمڕۆ، دەتوانێ  خۆيەوە ديتووە. ھەر وەھا بوونی سەدان ھەزار کورد لە دەرەوەی و'ت

  يارمەتی بدات بە پاشەکشە پێ کردن بە فەرھەنگی دەست بۆ چەک بردن. 
ئەوەی ھێزی سەرەکی سياسی لە ناوخۆی و'تە، بە لە بەر چاوگرتنی ئەو پارامەترانەی کە  ھەر وەک باسم کرد لە بەر

  و پەنا بردن بۆ تووندو تيژی.  باس کرا، ھێزو توانا زۆرترە بۆ پێشگرتن لە بە کار ھێنانی چەک
و ديسان  وە کوردستانھەر بۆيە حزبەکان دەبێ ئەو فکرە لە کەلەی خۆياندا بسڕنەوە، کە سبەی ڕۆژێ بە چەکەوە بگەڕێنە

و ھێزی  و رێز لە کەسان و ھاوکاری کردن لە گەڵ يەکتر دابن ببنەوە بە عەمەر پاشا. ھەر لە ئێستاوە دەبێ لە بيری تەفاھوم
سياسی ديکە بگرن کە لە دواڕۆژدا پێک دێن. خۆ ھەڵواسين بە ڕابووردوەوە بۆ ئەوەی داھاتوو بخەيەی چنگی خۆت، نە 

و سەردەمێک ڕۆڵەی خۆی ھەيە، ڕۆڵەکانی سەردەمی  و نە سياسيشە. ھەر زەمان مانای ھەيە لە فەرھەنگی سياسيدا
  ی کە لە ناوخۆی و'ت ھەيە. و بەو ھێزه ئێستای ڕۆژھە'تی کوردستان لە مێژە لە دايک بوون، باوەڕ بێنين بەو ڕۆFنە

  
نابێ ھيچ Kيەنێک بۆ بڕينەوەی کێشەکانی ی ھەموو Kيەنەکان لەسەر ئەوە رێکبکەون کە  وه بێ چ بکرێ بۆ ئه . ئه١٠

  لەگەڵ Kيەنێکی ديکە دەست بۆ چەک بەرێ.
  

ئەوەی وەک تەجروبە لە باشووری کوردستان ھەيە، پێکھاتنە بۆ شەڕ نەکردن لەگەڵ يەکتر، تەوافقی وا لە  برايم فەڕشی:
  ڕۆژھە'تی کوردستانيش دەتوانێ سەر بگرێ. 

رە ئەوەيە ئێمە فەرھەنگی ڕێز لە يەکتر گرتن پەرە پێ بدەين. حيزبەکان دەتوانن ئەو بە'م ھەر وەک باس کرا لەوە گرنگت
مەبەستە وەک دەرس لە ناو کەسەکانياندا بڵێنەوە. بۆ بەرگری کردن لە پەنا بردن بە تووند وتيژی پرۆژەی پەروەردەيی 

رە پەرێزی لە تووندوتيژيی، کە کارێکی ھەمە Fيەن ھەيە، دەکرێ بەکار بھێندرێ. بۆ دێموکراتيزە کردنی کۆمەڵگاو دوو
و پەروەردەييە، دەبێ لە ئێستاوە دەست بەکار بين. لە و'تانی پێشکەوتوو ئەو پرۆسەيە ھەر لە  فەرھەنگی و کۆمە'يەتی

  باخچەی مندا'نەوە دەست پێدەکات. 
  

و پەروەردەيی ئەو  می سياسیئێمە وەک کورد لە ھەموو پارچەکانی کوردستان چ لە بنەماڵەکانی خۆمانداو چ لە سيست
و'تانەدا ھەميشە بەرەو کەڵک وەرگرتن لە تووندوتيژی ھان دراوين، سڕينەوەی ئەو فەرھەنگە بەشێکە لە کاری گرنگی 

و گفتوگۆ  و سەرجەم حزبەکان. لە کۆمەڵگايەکی عەق?نيدا بۆ چارەسەری گرفتەکان پەنا بۆ دياڵۆگ ھەر تاکە کەسێک
و ھەر کام لە ئێمە  پەنابردن بۆ چەک قووڵکردنەوەی گرفتەکانی لە دوايە. کۆمەڵگای ئێمە و دەبردرێ، چەک ھەڵگرتن

  پێويستمان بە پەرەدان بە فەرھەنگی ديالۆگە.
  

  ند دێرێکدا: چه  رشی له بەڕێز برايم فه
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ھونەرو و  و پيشەی سەرەکی شانۆو بواری پێداگۆگيە، دەربارەی فەرھەنگ ، خوێندن لە شاری بۆکان لە دايک بووه
  جاروبار سياسەت دەنووسێ. 

و لە بەشی ناوەندی تەبليغاتی "سازمانی جەوانانی پيشگام"و  و ئێران چاFکی حيزبی بووه چەند ساڵێک لە کوردستان
و و سەردەمێکيش بۆ ھەفتەنامەی ئەکسەريت کە لە ئوروپا دەردەچوو  "کارگای ھونەری ئێران " لە تاران کاری کردوه

  .  فارسی زمان لە ژێر ناوی تردا لە سەر کوردستان شتی نووسيوه چەند گۆواری ديکەی
ساڵە ئەندامی ٢٢.  ماوەی چەند ساڵ ئەندامی دەستەی نووسەرانی گۆواری ئاڵمانی زمانی "کوردستان ھويتە" بووه

. ئێستا  ووهب و ئينترکولتوری ئەو دەزگايە و چەند ساڵێک بەرپرسی بەشی نێونەتەوەيی  يەکيەتی پێداگۆگەکانی ئاڵمانه
و دەرەوە چاپ  . کۆمەڵێک لە کتێبەکانی لە کوردستان  /http://www.colognelife.deی کۆڵن Fيفەئەندامی رێداکسيۆن

و لە ڕێگای ئينترنێتەوە ب?و کراونەتەوە، ماوەی دە ساڵ  کراون، زۆرێک لە نووسراوەکانی لە گۆوارەکانی نێوخۆی و'ت
ساڵ يەکێک لە بەرپرسانی ماڵپەڕی بۆکان  ٨، ھەروەھا  شاری کۆڵنی ئاڵمان بووهبەرپرسی ناوەندی شانۆی کۆچەر لە 

  .  بووه
و داڕێژەری سيستمی فێربوون کار دەکا. بەشێک لە کارەکانی شانۆيی بە  شانۆپێداگۆگ مو وەک ديپلۆ لە ئاڵمان دەژی
)، خودموختاری ١٩٧٩لە وانە مانگرتن (و ئاڵمان پێشکەش کراون،  و ئاڵمانی لە کوردستان، ئێران ، فارسی زمانی کوردی

  ). ١٩٩٧)، ماندانا (١٩٩٦)، زەوی (١٩٧٩يانی چی (
 و بڕيارە جەندەکەکەشی لە چاڵ نەندرێ، بەڵکە بسوتێندرێ. لە ژياندا دەمێنێ ٢٠٢٣بە پێی بەراوەردی کامپيۆتێر تا ساڵی 


