
 وییکاروهریشێکانیهونهپرسه
 .وهندانیناوهرمهڵهونهگهلهندانیتاراوگهرمههونهییندیوهپه


 .فورغهکارجاسمندیشێوهرمهڵهونهگهلهانهدیمـ


 پانسیروانسه:کردنیئاماده




رچوویت؟کوردستاندهبۆچیلهدایکبوون،چساڵێکوهاڵوشوێنیلهناویسیانیوسخۆتمانپێبناسێنه،:پانسیروانسه


هل1791ساڵی.وهواوکردتهبجهڵهههندیملهوێندنیناوهوخوێڵهتهتاییملهرهکبووم،خوێندنیسهدایلهوێڵهیتهشارۆچکهله1791وساڵیهفورغهناومجاسم
ریوندچاالکیهونهچهله,یخوێندنواوکردنپاشته .واوکردمانگاتهیپهکاریملهریشێوهشیهونهبه1777وساڵیرگیراموهکانیسلیمانیجوانهرهیمانگایهونهپه

کوه1771ساڵی.کوردستانڕێکخستووهنلهکانیمنااڵمافهرگریلهریبهنتهسهیشملهیهونهرکندچاالکیهچهدووپیشانگایهاوبهشووشداریمکردوهپێشانگادابه
هونه دامهمامۆستای پاشانر سهحمهئه:کانیقوتابخانهلهزرام خانی لهرهدی سهتایی دێکۆنی ههناوهتایی،رهخورماڵ، ڵوان،ندی ی وشک،کارێزهیوانانوجهنهخانه
.شداریمانکردووهبهوهرزهنجامێکیزۆربهئهکاندابهیقوتابخانهکانیسااڵنهچاالکیهولهوهتهرمووتوهیهونهوانهلهسلیمانیییتارهزمڕیسهقوتابخانهیئه


ڵگهرلههه، جێمریتانیانیشتهبهلهلهوواڵتیبهریتانیاگیرسامهوهوتائێستاشجێهێشتوکوردستانمبه،رجیسیاسیلومههۆینائارامیههبه0222وتیمانگیحه

بووموهیهۆنهناپێدانوپێشخستنیتوارهوڵیپهههلهیشتنمگه ولۆنگTravelling Lightتراڤلینگالیت)رینهپێکهێنانیدووگرووپیهولهشدانێوهولهریمدا
خوێندنی 0229ساڵی،نجامداریتانیائهبهشمانلهشانگایهاوبهندینچاالکیوپێپاشانچهکهکیمبووهرهداڕۆڵیسه(Long Journey Homeجۆرنیهۆم

 نتنۆتینگهامێۆیترکزانشلهکیهاوبهپێشانگایهشداریکردنمبوولهریمبهدواترینچاالکیهونه.وهواوکردتهکانجوانهرهشیهونهبه Derbyداربیزانکۆیلهریمهونه
Nottingham Trent Universityشداریمکردبه"ئازاررێکلهفهسه"ناویێکبهیشنئینستولبهمنکه. 

 
؟ندرمههونهچيتۆيكردبهکههورهیبكهروون،ريتمانبۆبكهباسیژيانیهونه:پانسیروانسه


مامفارسپیاوێکیزۆرڕووخۆشبووکهبوو،وێڵهندیتهردواناوهرامبهبهکهرمامفارسیکاڵشدرووستکهدوکانیچوومه،دهقوتابخانهیبچمهوهپێشئه:فورغهجاسم
.دینکریخۆشیبۆدهنیشاندینوقسهالیخۆیدایدهوهکیخۆشهڕوویهویشبهکردوئهردانیاندهڕۆیشتنسهدادهوکۆاڵنهبهیمنااڵنکهزوربه


وێڵهندیتهستیقوتابیانیدواناوهدهکانبهوێنه.میریانبکهسهخواستکهمامفارسلهتموخسهڕبینیوداکههنکونجێکیدوکالهاومزیلوولکرکاغهڕهندپهڕۆژێکیانچه

یاندانهبهیدانهوهڵدانهههستمکردبهدهبوون،وێڵهکدروستکراویتهریههسووخانوویلهورامانوکهیانسروشتیشاخاویههزۆربهکه،رکێشرابوونیهونهوهتاقیکردنهبۆ
موێنهوتایهستبکهزێکمدهغهکاڕهرپهههبکێشمبۆیهوێنهکردکهزمدهمنیشزۆرحهووێنانهپاشبینینیئه.رسامیانکردمکانسهوکاتیمناڵیمجوانیوێنهبۆئهکه
وهههروههاکاکداودیشـمحهزیلههونهربوو،.وخوشنووسیبووکێشانوێنهزیلهوکاتحهویشئهئهبرامبوووکهنهیکاککازمیکاوێنهکێلهیه)کێشا،ردهسهله

(.رمداناسهیانلهرکاریگهزۆرکانیوێنهدواترتوانابووکهکێشوخۆشنووسێکیبهنهوێبردکهردهسهدینبهجمهڵکاکنهگهیکاتیلهزۆربه


چوومهریهونهفهتایسهرهسهمانهئه لهقوتاخانهریمبوونتا عوسمانههوێشمامۆستایهونهو بهکیباشیدهورامیهاوکاریهرمانمامۆستا توانیوڵیئهههکردینو و
چووزۆریپێنهکهوهداخهاڵمبه،بهتیبۆدابینبکاتسدارتاشیوسیرامیکوکاریدهیپێداویستووههبکاتوێڵهتاییتهرهیسهقوتابخانهریزۆرباشلهکیهونهیهرشهوه
.بینینهکهرشهوهجێهێشتنیبووینوزۆرسوودمانلهبهجبووربهومه ڕهوشهرئههبوتهرزووکهههوێڵهستیپێکردوووتهڕیعێراقئێراندهشه


گرنگیمترندیداکهناوهقۆناغیلهندهرچهناودار،ههسانیسوکاروکهیفۆتۆگرافیکهکێشانوکۆپیکردنیوێنهوێنهوێزیاترخوومدایهولهبجهڵهشاریهههاتینهپاشان

کردمریاندهباسیتوانایهونهمیشههاوڕێکانیشمهه.دامدهزیاترهانیانوکردمستخۆشیانلێدهدهوانیشداوئهیشانیمامۆستاکاندهکانمپاڵموێنه،بهدراردهیهونهوانهبه
.سلیمانیکاریلهشیشێوهبه،کانجوانهرهیمانگایهونهپهچوومه1791ندیساڵیواوکردنیقۆناغیناوهپاشته.ووێنهمبۆدروستدهکردن


روامخوێندنیهونهردهبهلهجگهیهوماوهئه.تیمداسایهپێدانیکهرهونوپهدروستبولهخبووکیزۆرپڕبایهیهڕگهبکانجوانهرهیمانگایهونهپهپێنجساڵیخوێندنمله

ته هونهو شێوهکنیکی ههری هونهکاری، بووهرواش چهیهریچهدهر ناسینی بۆ نووسهک بهندین و سیاسیدهئهمیرههر و خوێندنهجیبی و ووههانی گفتوگۆکردن و
انوهدردهنجهشکهئهوستگیردهوهنڕژێمهالیهلهیندینقوتابداچهونێوهلهبوونووڕوشنبیریبزاڤینهێنیسیاسیڵییقوتابیانتێکهزۆربهوکاتئه.ستکردنیانداستاوده

.ستدادهژێمدالهڕییدڕندانهنجهشکهژێرئهندینیشگیانیانلهچه


رانوکردنالیبینهشهشوێنیگفتوگۆومناقهبوونهپێشانگاکاندهینکهکهدهوهتێبینیئه،عسدامیڕژێمیبهردهسهتلهتایبهڕابوردووبهوهڕێینهربگهگهئه:پانسیروانسه
،بۆ؟ینییهوگرنگیهاڵمپێشانگائێستائههگرتن،بخنهونمایشکردنوڕهکهڕوویکارهندانلهرمههونه


پرسهرسهوونبۆلێدوانوچاالکینواندنلهریبماوهبوونیجهیدانێکیگرنگیئامادهکانمهبیهدهئهکانوچاالکیهیهییۆشاننمایشه پێشانگاکان،مانێکردهسه:فورغهجاسم
رو،ئیترهونهقاندهبنهوهفهڕرویداپڵوسینوخهبهریڕووماوهباتیئاشکرایجهکانیخهیدانهمهیوکاتهئهکهویستهنهڵگهبهشتێکی.کوردستانیڵگهکانیکۆمهسیاسیه

ریلهماوهییجهمادهشئاوپێیهبهکات،اڵدهڵکدائاوهمخههردبهلهکانیچاالکینادیارهیدانهمهوبوونهوئامادهئهخشنهبهکینهێنیدهغزایهمهکهیپانتاییهوئهبنهبدهدهئه
کانیکاریرکهئهوایکردبووکهشمهرئههه.کاندامێژوویییهموبڕگهردهمووسهههلهببووهدهروئهتێکیمێژوویهونهسڵهخهمهئه.پارێزێتدهوهستانوپووکانههو

یداکهتیهاڵیهسیاسیوکۆمهچوارچێوهرلهدانرخیهونهرجهلومهههوله.ختتربێتکانسهۆڕژێمهناوبردنیبلهرێککهنگهناوسهرپهسهببنهکانیهانهنوماناپهریهونه



دهمانایپه کردیدا بڕوابوونبهکایهڵکلهیخهییزۆرینهئاماده. و هاوخهیسیاسیدا چێژیهونهگههلباتیهاوپشتیو سهلهریڵتێروانینو پهمهردهو کیندیهیوهدا
.بووههوهکهیهبهگرێدراویان


؟داچییهمهردهمسهرلهینوێیهونهزیفهوه،پێتوایهماوهینهیهزیفهموهمڕۆئهرگریکردنیبینیبێنتئهرڕۆڵیبهرڕۆژگارێکهونهگهئه:پانسیروانسه


مووههریشبهردادێتوهونهسهبینیمرۆڤیشئاڵوگۆڕیبهودونیاوهک،شێوازیبیرکردنهگایهڵرکۆمهتیههاڵیهپێیئاڵوگۆڕیسیاسیوکۆمهپێبهئاشکرایه:فورغهجاسم

بهئێمهکلهریهکرێتههده.گوڕانکاریلهیهوژمهوتهیئهوهنگدانههیبینینڕستادهیئێوهئه.وهوئاڵوگۆڕانهریئهژێرکاریگهچێتهدهوهکانیهرهفۆرموبزاڤوکاراکته
وهلهکهڵکوکارهبهدادابنێین،مپرسهمئهردهبهلهڵهمیڕاستیانههاڵنهاوهتهکهوائاساننیههککارهوهالیمنهاڵمبهبڕوانین،بهوئاڵوگۆڕانهلهوهتێڕوانینیجیاوازه
کیماددیوکپێداویستیهوهریشهونهبوو،ویههشتاکاندابرهانوههتاکفههلهیکهباتهوشێوازیخهئهبینمکهمنوایده.وێتیدهوهوخوێندنهوهزیاترلێوردبوونه

بهوویعنهمه ئهدانهشێکی سهبڕاوی ئهمهومهردهو خهیدانێکی بزووتنهو و دهسیاسیهوهبات نواندخۆی هونهئه. سیاسیهاڵیهکۆمهوریرکه و ئێستاکهتی هونهی ری
وێتزۆرمهڵکودهابڵێم،بهدمهردهمسهیئهوهبااڵیژیانوئاکاروئاستیبیرکردنهبهستمنیهبهممهمقسانهمنبه.مڕۆیهکانیئهییهنووکهههیپرسوویستهوهنگدانهڕه
.مباسبکهداکانجیاوازهمهردهسهرلهکانیهونهوازیهاجیکورتیوبهییسادهبه


سیاسیورهشێوازیژیان،کاراکتهبینینئێستاده.وێتکهستدهماندهگرێیهوپرسیارهاڵمیئهواساناتروهئه،یژیانهئاوێنهرهونهیکهباوهبۆپێناسهوهێینهڕربگهگهئه

ندیانبهیوهپهکانیشسیاسیههتاپارتوگرووپهه،رهاتووهسهدائاڵوگۆڕیانبههورهڵدنیایدهگهلهکۆمهڵگایکوردستانندیژیارییوهیپهکانودامێنهئابووریوڕۆشنبیریه
ستبوونبهیوهکانیپهشمیکانیزمهمهکوردیوئهاڵتیسهگۆڕاونبۆدهوهشتمانیهرگرینیقۆناغیبهاڵتدانولهسهدهلهوپارتانهئهێستائ.گۆڕاوهوهریکوردستانهماوهجه
ن،بۆیهماوکخۆیاننهخاک،نیشتمانوه،وهتهکانینهپیرۆزکراوهئینتمایمرۆڤیکوردیشبۆبهرواش،ههرهاتووههسئاڵوگۆڕیانبه،ڵککانیپارتیخههکۆننسیبهپره
یوهکان،کرانهنگهمیپاشجهردهسهیکهپێنراوانهداسهتازهرهوکاراکتهئه.وهتهڕووکردوهڕووبهمڕۆییژیانیئهکانیپێداویستیهڵگهلهیانکوردتاکینوێکانرگیریهده

.داڕاگرتووهمیانهردهرکخۆنواندنێکینوێوسهمئهردهبهریلهڵخویداهێناون،هونهگهواڵتیبوونلههاپێناسیکانوجیهانیبوونیییههناوچاڵتهسهڕووخانیدهئابووری،


ن؟وتووکامانهرکهتابلۆیسهکانیندیهتمهوتنی؟یانتایبهرکهبێتبۆسهتێکیههبێتچخاسیهمڕۆداتابلۆدهدونیایئهلهپێتوایه:پانسهسیروان


گرێت،خۆدهیجیاجیالهداچوارچێوهمهردهمسهتابلۆله/ریونرخاندنیکاریهونهوهکیدیرایکراوبۆناسینهندیهتمهرێکوتایبهبوونیپێوهڕایمنههبه:فورغهجاسم
بهرکینرخاندنهمئهکاندائهڕۆژئاواییهڵگهکۆمهلهتهڵبههه.کرێتستنیشاندهکدهڵگایهرکۆمهیههعریفیمهنیرخاریوسهسینیکاریهونهوئاستیناپێیڕوانگهویشبهئه

دیدگاینهالهتهمئهویشاڵ،بهکردووهئاسانتریکانریههونهماڵندنونرخاندنوپۆڵێنکردنیکارهیخهپرۆسهکهیشتووهریگهکنیکیوهونهێکیتهستانداردئاستێکله
،وهیداناناسرێتهکهکالسیکیهفۆرمهلهئێستاتابلۆکردکهپێمپێشترئاماژه.کاتبۆتابلۆدهوهخوێندنهوهکانهتیهاڵیهسیاسیوکۆمهرهیکاراکتهوهنگدانهخواستیبازاڕوڕه

کۆمهبه فاکتهڵکو وهڵێک تری ری نیشاک فاکتهشێوازی گێڕانهندان، دهفاکته،وهری تازهری تهگهربڕین، داهێنان، و هونهری مهکنیکی باکگراوندی وری، تابلۆ عریفی
.یهکانداههریههونهنرخاندنوپۆڵێنکردنیکارهورێکیگرنگیانلهده،ندرمههونه


رانالیبینهوهڵخڕاندنیوویستیووتووێژوبیرکردنهوههپرسیارووروژاندنیلهکهریههونهیتوانایکارهارچێوهچووولهوترکهریسهکاریهونهوتوویانرکهتابلۆیسهمن
کارلهیهییههتابلۆدائامادههلیکهعریفیهمهییهوپانتائیستاتیکاوئهیشتنلهیتوانایتێگهوهپێشهوبردنهوهرزکردنهبهرێکبتوانێتلههاهونهروهنرخێنم،ههده

رلێکالیبینهماوداپرسیارگهدرێژبتوانێتله.مبکاتراههتیفهیهوهدوایههتابلۆبخشیتابلۆوئامانجێککهیکامڵکردنینهپرۆسهرانلهییبینهئامادهرانیبکاتوبینه
بێتههئستاتیکیوعریفیگیمێژووییومهبێتڕهوتوودهرکهتابلۆیسه.وهتیبکاتهتابلۆئامانجیهپرسێککهیربارهدهدیخوکیوڕوویگفتووگۆیهرهربهجێبهێڵێتوبینهبه

.ربێتخشاندنیمێژووداکاریگهدروستکردنونهتاله


یکوردستان؟وهرهودهوهناوهانیکوردلهندرمهیهونهوهستنهبهوهکهیهبۆبهوترێتهیچپردێکنییهده:پانسیروانسه


 دهله:فورغهجاسم زۆرله،دامێژووییهمهم هونهلههڕێگکهئارادانمیکانیزمی و فیزیکی دابڕانی مهری هونهو بگرێتندانرمهعریفی کهوهئه. دهجیاوازهی کرێتو
کیمێژووییدایهبڕگهندانێکلهرمههونه

یه له بکات،وریکتهکتر کۆمهندیهتمهیبهاتدابڕاو کرانهڵگاکانکانی ئاستی وهوهو هونهو لهندانهرمهرگرتنی داڵگایانهکۆمهو  هونه. تاراوگهرمهپرسی لهندانی
ناوهرمههونه ئهجیاوازهوهندانی کێشه، گرفتانهو کهو دهوهناوهندانیرمههونهی ههرهبهڵیداگهلهوهرهو جیاوازن، مهروهوڕوون ڵهمهها پێداویستیهگهلهکردن ڵ
مامهییهنووکههه و یادهگهکردنلهڵهکان و ڕابوردوو هونهریهوهڵ بۆ جیاوازهتاراوگهندانیرمهکان دابڕانیهونههۆکارهشێكلهکبهوهمانهتوانرێتئهده. ندانرمهکانی
.کاتمدهراههشیانبۆفهتیکاریهاوبهداتوفرسهگرێدهوهپێکهوهندانیناوهرمهڵهونهگهلهندانیتاراوگهرمههونهنکهیدانیترههاڵمزۆرمه،بهیربکرێنسهکتریهله


بوویندیتاراوگهمهرهونهیکهڵگایهوکۆمهکانیئهتیهاڵیهکۆمهڵپرسهگهلهکردنهڵهمهیماشێوهین،روخساروریدابڕانچاویلێبکهکفاکتهکرێتوهدهکهکیترجیاوازیه

ویهیههڵگاکهکۆمهوخۆیڕابوردوویلهیکیڕۆمانسیانهزیاتروێنایه،یڵگاکهکۆمهکمیدابڕانیفیزیکیلهحوبووبهندیتاراوگهرمههونهینکهکهیرده،سههاتووهلێوه
وڕوونودیدگاورهڵگادابهریواقیعیکۆمهڵکاراکتهگهنزیاترلهوهناوهلهندانێککهرمهاڵمهونه،بهستیاربێتههاتوویهڵگایلێوهکانیکۆمهرفتهوگکێشهنێتبهاتومتردهکه

گرفته بۆ پرسهییهنووکهههتێڕوانینیان و کتیهاڵیهکۆمهکان ڕێگریهعریفیهمهێشهکان، و ورههفهکان وسیاسیهئهنگی ترهخالقی واقیعی به.کان لێکگرێداناڵم خاڵێ
انیێکانڵپڵکردنولێکههسکانیوهشپردهوپێیهوبهکاندیاریبکرێتعریفیهتیومهاڵیهمرۆییوکۆمهرهریوپاڵنهمایهونهربنهسهلهندانپێویستهرمهشیهونهوهاوبه

بنیاتبنرێن پێویستهرمههونه. وهورهکیگهپانتاییهلهندان میژووییو هونهکهکپێداویستیهتری کۆمهی و یهدهتیلهاڵیهری کۆببنهوری لهوهکتر بتوانن یپرۆسهتا
.بێتییانههکانئامادهمێژوویهتیهاڵیهکۆمهپرسهندانلهرمهیدانداربوونیهونهڵگایمۆدێرنومهبنیاتنانیکۆمه



پێش           
٢١١٢کانفاس،سم،ئەکریلیکلەسەر٠٢١به٠١١هەڵدانەوەییادەوەریکان،    ٢١١٢م،ئەکریلیکلەسەرکانفاس،س٠٢١به٠١١بازدان،


نابێتهمهکترئایائهیهنزیکبنلهوهڕۆکهڕوویناوهرتابلۆکانلهگهئهوهن،بکهدووتابلۆنمایشکدواییهکلهیهسوکهردوگه،ئهمایکارهبنهبیرۆکه:پانسیروانسه

 ندیتر؟رمههونهلهکهیکارهوهعریفی،یاخودکۆپیکردنهیمهیندز


هونهگهئه:فورغهجاسم دوو بابهسهدلهنرمهندینهونهندیانچهرمهر کاریهونهر بهێننئهرههریبهتێکیدیاریکراو ئهههاتوهکدروستناکیههیچکێشهوهم رگهتا
وژیانیخۆیانیوهنهکهدهانناودارهکانریههونهکۆپیکارهوهرزهکنیکیبهکیتهتوانایهنبهندههرمهتزۆرهونهڵبههه.بێتکارکاندائامادهشلهاوبهخساریهندینڕوچه

پێیبهڕایمنوه،بهدزیینهمهئایائهبێتکهوهرپرسیارئهگهاڵمئهبه.زێنێتنرخیدابهنرخیکاریکۆپیکراوبکاتولهکارلهیتوانیوهرگیزنهشههمهن،ئهکهپێدابینده
،کردووهدینهمبهتهوبابهمنادرێتوهیچگرفتێکیلهڵهقهدزینلهبهمه،ئهرمگرتووهانکۆوهزولهستمهێناوهدهانیابهریتبهریلهبزاڤیهونهلهیکهزموونهوئهئه
،کارهێناوهکنیکێکیانبهتهێربن،بزاننچۆنوچفوشتیانلێوهوهندانیتربخوێننهرمهیهونهبارهدهدرانتازنکۆداقوتابیانزۆرهاندهخوێندنیلهوهوانهپێچهڵکوبهبه
داوهیانئهوکارهئهبۆ چهاوشێوهلهوهنجام هونهکهکاریقوتابیهکلهییهکۆتاییدا ههکهدنهرمهو یهدا دۆزینهکڕێگایهوهمهئه. داهێنانیڕێچکهوهکبۆ یوتیتایبهو

ندیوهێماوتمهڵگریتایبهتابلۆکانههکێکلهریهندینتابلۆداهبێتهێشتاههچهکلهکیهچوونیهرگهتائهههواتههک.درێتهاندهکانسیکهندیهتمهنیشاندانیتایبه
 .وهکرێتهوانیترجیادهولهتیخۆیهیریهونهتوانا


ناڵیرۆژزیاترکه،چونکهربڕیوهکاندهکوردیهئاسمانیهناڵهکهییانلهگلهوهناڵیئاسمانیڕۆژهیکهڕێگهلهوروپائهکارلهندانیشێوهرمهوترێتهونهده:پانسیروانسه
کانیپیشانداون؟وکارهوهتهریانیکردوونهسهتیڤیبه


بهوهمیبیرکردنهیستهسلهینکهکهکدهڵگایهباسیکۆمهکاتێکبێتکهیادلهمانوهبێتئهده:فورغهجاسم کهڕێوهو هوریهونهدهینگرنگیبهمتربردنیدا رونهرناداتو
ئیتر،هکاندانیسیاسیهبڕیارهاڵتیانلهسهمتریندهکه،پێکهاتوونوکارهئهۆبگوایهیکهزراوانهودامهئه،وهڵگادانیهیکۆمهنگیگشترههوفهوهبیرکردنهییلهئاماده

ریوهونهیچێژیوێنهکیبێژاریهیت،ههبکهکانکێشانیشارهخشهکانونهاتنانیشوێنهبنیریلهزیهونهگهیرێکیڕهرسهگهئه.گۆڕێتدهکهاڵمهیوهشێوهشوپێیهبه
دامهسهقڵیدهعهئیستاتیکیله بهزراوهاڵتو یتهکستنیشاندهئاسانیدهکاندا ئامادهندهیچبوونێکرمههونه. پێشخستیکیلهییهو وژینگهیبنیاتنانیشێوهدیزاینو

نیهشوێنگه کاندا ههگهئه. هونهلهکهرجهلومهر تراژیدیا بنوێنێتداریهم بهئیترگرنگیئهخۆ و گفتووگۆ ژێرپرسیارچێتهکاندهناڵهیکهوانهرکردنهسهو کهیهپێموا.
واننتکاندهئاسمانیهناڵههک!!کهیبازنهوهرهندانیدههرمیهونهوێستگهمیدیایهکیئازادببنهیانتوانیوهکانننهاڵتدارهسهدهکانبڵندگۆیئایدۆلۆجیپارتهئاسمانیهناڵهکه
بگێرنلهناساندنیهونهورێکیکاریگهده پرۆژندانیتاراوگهرمهر کهریههونههو ندانلهرمههونهخیپڕبایهوریدهروناساندنیهونهبنبۆرێکیگرنگدهفاکتهکانیان

وهرهنیدهندارمهکاتێکهونه.ڵگاداکۆمهلهروخشیهونهورونهیدهربارهکاندهوهڕینیدیدگاکۆنوباڵگاوگۆکیشارستانیومۆدێرنبۆکۆمهنایهشکردنیڕووبیپێشکه
کانزیاتریاندنهوڕاگهزگاکانبێتدهبێت،دهشداریانههڵگادابهکانیکۆمهعریفیوژیاریهمهکردهکانیانلهیانوبۆچوونهکهرههونهوێتبهیانهودهیهیانههپروژهمیشههه

.نڵدروستبکهگهییانلهمیشهکیههندیهیوهنوپهدهکانیانبکارهنوگرنگیبهاڵبکهئاوهییهمئامادهبۆئهباوش


مایتۆبانگهێشتکردنیئهڕن،بهکهشداریدهدابهبۆنانهمکارلهندایشێوهرمهشێکیهونهبهکرێتوهسازدهوهرهدهکانلهوفیستیڤاڵبۆکوردهبۆنهسااڵنه:پانسیروانسه
 ؟...رییاخود،هونهکهمایهرچبنهسهلهندانهرمهنههو


بۆیهکانیتاراوگهردهمایکوسهکرێن،ئامانجیانهێنانهسازدهوهکانهحزبیهنکۆمیتهالیهلهوسکیحیزبیدارتهکیبهیهچوارچێوهلهوڤیستیڤااڵنهوبۆنهئه:فورغهجاسم

تییشبکرێمڕهتربانگهێشگهدائهیهوچوارچێوهمنله.شداریبکاتوکێبانگهێشتبکرێتبێتبهکێدهئیترئاشکرایه".کانرکردهحیزبوسهکانیوتهستکهده"ستایشکردنی
ماکردنهنگوسهوئاههئهۆیهب.وهندامیحزبوئینتمایحزبیبچوکبکرێمهوێتتائاستیئهڵبگرمونامهههێناسیئینسانیوێتپمهندێکدهرمهکهونهمنوه.وهمهکهده
زیاتروههیوادارمله.بێتتدابوونمانههوتنشارستانیهکاروانیپێشکهینتالهنجامیانبدهئهکهایهدمردهبهمانلهورهکاریزۆرگه،ئێمهکانمانسوودیاننیهبۆدۆڕانه

.ئێستامانبڕوانینلهوهمیانهردهفیوسهعریچاوێکیمهینوبهکهمابۆمردنیخۆماننهسه


 بینیت؟چیدادهکاریلهریشێوهکانیهونهگشتیکێشهبه:پانسیروانسه




نوربکهسهکاریلهبتوانندارهوبواندلهتمهوتایبهوهرهسانیلێکۆڵهکرێتکهودهختهکاریکارێکیسهریشێوهکانیهونهنگاندنیکێشهڵسهستنیشانکردنوههده:فورغهجاسم
مووکههوهکاریریشێوههونه.میانبکهبۆچونیخۆمبهتوانمکیدیاریکراودادهپانتاییهکارلهندێکیشێوهرمهکهونهمنیشوهاڵمبهن،نجامگیریدروستوزانستیبگهئهبه

وبوونیئهنوێنن،چونکهوامخۆیاندهردهروونیوبهکیدهکپێداویستیهووهیهشکارێکیسادهوکێشانهبوونیئه،وهیجۆراوجۆرهگرفتوکێشهڕوویکانیترڕووبهرههونه
پێویستنرهیبهپرۆسهلهگرفتانه گۆڕانکاریدا پێشچوونو لهگهئه.و ئیستاتیکاوهریتهبار ینئهبکهکاریریشێوهیریهونهسهکنیکو ئهبهوا ینکهگهدهنجامهو

.کانڕوویانداوهعریفیهکانومهکان،ئابوریهتیهاڵیهکان،کۆمهژیاریهپێیئاڵوگۆڕهپێبهورهئاڵوگۆڕیگه


ڵگاوکڕیاریکردنیتاکیکۆمهکانوبهئینسانیهئهبدهمهکااڵبوونیراییوبهگهکانیتاکتهسڵهڵخهگهشلهمه،ئهڵکداگۆڕراوهژیانیخهرلهڕۆڵوکارکردیهونهئێستا
هه الیهنرخاندنی لهویهعنهمهنهموو مرۆڤ بنهسهکانی یهر و کااڵیی نرخی مهمای سرهکبار پهڕوانگههاروهههفی، ئهیوهو تاکی بهندی وهونهچاالکیهمڕۆ ری

کپێداویستیجوانکردنوراوێزکراوزیاتروهوتوویپهتاککهکاریبۆمرۆڤیبهریشێوهتهونهتایبهربههونهئیتردامهردهمسهله.رهاتووهسهگۆڕانکاریبهوههکانیشعریفیهمه
ڕازاندنهسیهکهزووهئارهبهوهاڵمدانهوه هۆڵهوهکان، و ماڵ ههی  وهروهکان، فرۆشورهکبازاڕێکیگهها و کڕین دهی بۆ بازرگانهندهمهوڵهتن و خاوهکانیهونهکان و نر
کرێتیردهکانسهریهلهگه چوارچێوهناخوازنلهنکهندههرمههونهتهڵبههه. لهسکهرتهبهم بهدا کارهردهقاڵببدرێنو فیوعریکیمهکچاالکیهکانیانوهریههونهوام

 .کاتیاندهبهمهردهمسهئابووریوسیاسیئهمییسیستهێوهچوارچرلهتیگشتیهونهدڕواڵهیباسمکروهمئهاڵن،بهدهنجامدهسیاسیئه


 یت؟کهکسوریالیوپۆپئاڕتدهکانیوهقوتابخانهویلهیڕهیاخودپهاڵتیهرستایڵیڕۆژههسهکانتلهکاره:پانسیروانسه


 لهکاکاره:فورغهجاسم زیاتر بهڕۆژئاوواییهریههونهقوتابخانهنم قوتابخانهتایبهکان ئیکسپریشنیستهت تعبیریهته)ی ههنزیکهوهکانهڵمانیهئه( بهنهرچه، خۆم
ئهندانهزوومهئاره قوتابخانهشوێن بهکهنهیهم بهوتووم ئهڵکو نزیکی ویستهپێی تههونهو و کهکنیکیانهری گهی دهبۆ و مانا ربڕینهیاندنی بوون، پێویستم لهکان
.یهمداهههکانکارییانلهشئامادهکسوریالیزموڕهمزیهتیکانیتریوههاشێوازهروههه.ڵبژاردووهمههیهمقوتابخانهشێوازیکارکردنیئهیتابلۆکانمدانجامدانیزوربهئه

زۆربۆم،بۆیهوهوانهپێچهکبهنهوهکانهربڕینهتیماناودهخزمهبێتستایڵبخرێتهدهپێموایهم،خۆمقۆرخبکهداوستایلێکیدیاریکراوچوارچێوهلهمویستوههێشتانه
دهکارهریلهکیهونهیهچڕێبازوڕێچکهکهگرنگنیه ریکهمزمانێکیهونهدهوڵدهشههمکارهبۆئهووهیهاوبیرۆکهیاندنیمانگهیالمگرنگهوهون،ئهکهردهکانمدا
.ڵبژێرمکانمههبێتبۆکارهیاندنیماناکانیههتوانایگه



              
٢١١٢سم،زەیتلەسەرکەنفاس٠١١به٠١سەفەرێکبەتاریکیدا،         ٢١١٢،سم،زەیتلەسەرکەنفاس٠١١به٠١ڕوانگە،      


یکوردستان؟وهوناوهوهرهندانیدهرمهیهونهوهستنهچپردێکدروستبکرێتبۆبهتۆپێتوایه:پانسیروانسه

 
وهشهیهاوبهیپرۆژهڕێگههویشل،ئهوهندانیناوهرمهوهونهندانیتاراوگهرمهندینێوانهونهیوهنبۆدروسکردنیپهههوێولهوڵیلێرهندینههرئێستاچههه:فورغهجاسم

شێکبهپێکهاتوونکهوهرهدهریوڕۆشنبیریلهندگروپێکیهونهچه.وهشهوانهپێچهبهوهوهرهبۆدهوهندانیناوهرمهش،میوانداریکردنیهونهیپێشانگایهاوبهوهککردنهوه
متراڵمکهژین،بهدهلێیندانیتاراوگههرمهونهکهیڵگایانهوکۆمهبهکانیانهوکارهندانهرمهوهونهوناساندنیئهیهوهندانیناوهرمهانداریکردنیهونهکانیانمیونجهائامله

فهراههمندانرمهعریفیبۆهونهمهوریکیهونهێلۆگتادایهوهئاوڕیلێبدرێتهنهوالیهئهپێویسته.یهههندانیتاراوگهرمهبۆهونهوهکوردستانه،لهوانهیپێچهپرۆژه
ییهکانبههونهریناوزۆرپیویستهگرنگیبههونهرمهندانیتاروگهبدرێت،چونکهئهواندهتواننببنهکهناڵیلێکههڵپێکانیڕهههندههونهریهخۆرئاوا.بکرێت

ئهرکێکیوونیهونهریتاراوگه،دهوڵهمهندیوقووڵیهکیتردهبهخشێتهبزافیهونهریلهکوردستانوکهنالیزهکردنیئهملێکههڵپێکانهخودیب.کوردستانهوه
.زۆرههنووکهیییهوپشتگوێخستنیکاریگهرینهرێییبهسهربزافهکهدادهسهپێنێ

 
 ڕوانیت؟کوردستاندهکارلهندانیشێوهمهرئاستیهونهچۆنله:پانسیروانسه


کاریریشێوهنههوکیزۆرلهرلێشێواویهکیگشتیسهیهشیوهبهاڵمن،بهکوردسانداههریدالهکنیکیوهونهئاستیتهتوانالهندیبهرمهکیزۆرهونهیهژماره:فورغهجاسم

بینرێتکوردستاندهله قهمهنهالهتهکهکێشه. نهلهڵکو،بهوهتیسنابێتهدا ولهدامودهریلهریڕۆشنبیریهونهفاکتهبوونیئارادا روهونه،ڵگادائاستیکۆمهزگاکاندا
ناکاریگهعریفیکۆمهمهیژیاریوپرۆژهولهڵگاداداناوهلێواریکۆمهندانیلهرمههونه ریوگالهندانرمهکیهونهتیهکیهندیهچهڵبوونیگههاوکاتله.ریکردوونڵدا



اڵتسهیدهکیبچوککراوهیهکوێنهوهتیوگروپانهکیهویهئه.یهکیبهرجاویاننیهرکاریگهولهئاستیکۆمهڵگاداتهریککهوتوونهتهوهووهداخهبهاڵمریبههونه
حیزبه نکهکانکاردهو پێنایتوانیوهنهیکهکارریشێوههونه. و خۆیدروستبکات،سێکیهونهمێژوو لهریبۆ بێئاییندهزیاتر پهگێژاوێکی بینین.کوتێتلدهیدا لهده

رنگترینوگهرمترینبابهایانداگووالتانیئهوروپادا،گهلهریوگرووپههونهریهکاندهبنهناوهندێکیگرنگبوریکخستنوئاراستهکردنیچاالکیههزریهکانکهتی
گفتوگۆوسیمیناریهونهریشلهئاستینهبووندایهویکخستنیڕتهکومهالیهتیومهعریفیوسیاسیهکانیانتیادهوروژێنرێت،بهاڵمبهداخهوهلهکوردستانههتا

تاوههکانبکهنحزبیهیورهونهاڵتوحیزبوگروپهسهردانیدهستتێوهدهدوورلهبهکیگشتییهکۆنگرهبیرلهکارپێویستهندانیشێوهرمههونه.گرنگیپێنادرێت
ندستانههکورلهیکهریانهوتواناهونهڕخستنیئهگهبه.ریدابڕێژرێتبوونوپێشخستنیهونهئامادهلهکیتازهیهورهبۆدهنگاونانیههخشهنهسنیشانبکرێنواندهکگرفته

ییوردهروهڕۆشنبیریوپهزاگادامودهنێوکاریبباتهیشیوهرتاهونهستنیشانبکاتبتوانێتمیاکانیزمینوێدهکهیهههگرانهخنهکیڕهیهوهوپێداچوونهخشهنهپێویستیبه
.ڵگاوهکانیکۆمهژیاریه


کوردستان؟یاخودلهرزترهباشوریعێراقبهکارلهندانیشێوهرمهکاریوهونهێوهریشئاستیهونهپێتوایه:پانسیروانسه


فهوریعێراقربزاڤیهونهسهبهعساڵتیرژێمیبهسهکانیدهدواساڵهیکهلهودابڕانهرئهبهله:فورغهجاسم وبوونیزانیاریپێویسترنهبهلهوهرزکراکوردستاندا

ندچهبههویناسینونزیکبوونهڕێگهلهندهرچهم،ههبکهریئێستایانقسهکانوئاستیهونهریهتواناهونهناتوانملهوهندانیعێراقیهرمههونهکیزۆربهندیهیوهپه
رینونتواناومۆرکوپێناسێکیهونهخاوهوێتکهکهردهدهوهئهکانوزانیاریهکانیکاتیخوێندنملهپهیمانگایهونهرهجوانهکاریعێراقیندێکیشێوهرمههونه
.یهههندیمهوڵهدهکیعێراقمێژوویهکاریلهریشێوههونهکهئاشکرایه.کرێتیپێدهشدائاماژهوهرهئاستیدهیانزیاترلهکهرههونه


 ؟تووتهدوا:پانسیروانسه


.بێترتانههریگهوریکهکاریدادهریشێوهکانیهونهستنیشانکردنیگرفتهیدهپرۆسهشلهموهیوادارمئێوهکهتاندهیهوهرکردنهسهمبهاسیئهسوپ:فورغهجاسم
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