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 لمانی،مانھایم له ۆۆرك شۆپكدا بابه تی  ئه-آوردی  ۆشنبیری ڕ ندی له ناوه)قا  دآتۆرپۆخانه( 
 آرد آه ش پش* نگی ما هه آبوون وهه و یه ره به یی وازه رته په له آوردی ندی وه ڕه*  

  
  

 مانھایم له -لمانی نبیری آوردی ئهشندی ڕۆ ناوه
دآتۆر پۆ (ڕز ،میوانداری به20،05،2007وتی  ڕكه

بۆ پشكه ش آردنی ۆۆرك شۆپك له  ،آرد ی)خانه قا
و  ره یی به وازه ر ته له په ندی آوردی وه ژر ناوی ڕه

ندین  داچه م ۆۆرك شۆ په نگی، له ماهه آبوون وهه یه
آۆمكار،چوار  ك ڕكخراوی آلتوری وه

ندی ڕۆشنبیری  ندامانی ناوه آلتووری،ئه ندی لبه مهچرا،
تی سیاسی  سایه ندین آه هچ،مانیل  ئه–آوردی 

 دارمشتات ، زینس ،لموئو،ك ،هایدلبرگ  زا له بواره جیاجیاآان له شاره آانی وه پسپۆڕوشارهو
شداریكردن له  ر می بانگكرابوون بۆ ئاماده بوون و به تی فه ،لودڤیگس هافن،مانھایم، به داوههایم 

، بۆ ی آوردستان  وه و ناوه وه ره له ده آوردیندی  وه تكردنی ڕه ستی خزمه گفتووگۆآاندابه مه به
  . نی آوردی لگای شارستانی و مه ده و بنیاتنانی آۆمه ره نگاونان به تی هه چۆنیه
پۆی آرد ،دآتۆری ناساند آان و دآتۆر ر هاتنی موانهخ  بهلی مه وشیروان نه ڕز نه تا به سه ره

ستی به  وه،دوواتر دآتۆر ده بوان ڕوونكرده ی بۆ ئاماده یه وه م آۆبوونه ستی ئه دوواتر ئامانج و مه به
وه  به گفتوگۆ  آه یهموومان به   با هه"تا گوتی ره وه بوو سه آرد ، ئه آانی پشكه ش آردنی آاره

آان بوو آه خودی بابه ته  ندی میوانه زامه وه ج ی دلخۆ شی وڕه ئه" ه آه بكه ینشداری له بابه ت به
وه شیان  بوان ببته ج ی گفتوگۆآردن، ئه ئاماده و باسی دآتۆرو ڕاو بۆ چوونی نجامی قسه ئه آه له

ری  نته  سه(زراندنی  باسی له دامهبوان، دوواتر  رمه آه و ئاماده شوازیكی نوێ بووبۆ آوردانی هه
  1ر جانه  به پی ی ئه م مهران بۆ آارآردن  نده ڕاوه له هه آانی گه بۆ آورده )ند وه ڕه
  .سال له ده ره وه بوبت پنج -
  .ڕابردووی پاك بت-2
  .بۆ به رژه وه ندی آوردی بت-3

 : ك ئه م ۆۆرك شۆپه بوون وهری گرنگی گفتوگۆی  وه ته وپر بایه خمه جۆر تی هه بابهلك  آۆمه
خۆیان  ونی گونجاو شایسته بهشران به پ ی پسپۆڕیان وتوانایان له  نده آانی هه ی آورده وه ڕانه گه

بت،آوردانی  لگای شارستانی چۆن دروست ده ،آۆمهی کوردی لگا نی آردنی آۆ مه ،به مه دهدابنرن 
وه  چۆن ده توانن یا له چ ڕوویه آهیین بۆ کوردستان  وه ته  و سامانی نه رمایه ند سه تا چهده ره وه 

وه بۆ  ره زایانی ده  شارهپسپۆڕو ی وه ڕانه  کاتی گه لهن ،  لگای آوردستان بکه ت به آۆ مه خزمه
 وه ترسی ئه ڕاوک و ده...ڕاوه   تی باوك ساالری به آه سانی گه ده سه دانی  نه ڕگه...آوردستان

 نه.. یا.. رنامه  به دروست کردنی به ، ی داگیربكات الت و شونه آه سه له داهاتوو دهبت  ی هه
ر  ری له سه وه وآاریگه ره وتی آوردانی ده لسو آه هه  سودو قازانجه آانی، لوبی آوردی کردنی

 ی آورد آه ئستاو داهاتوو له هه  نوێ یهنه وهو  چ بكر ت بۆ ئه سومعه و داهاتووی آورد ،
 له آوردی  ری شایه و عهخله آی لگای  مهآۆنی درژ خایه ن،النه بوونی پی ن، ران پ ده گه نده
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 دابه ش بون به سه ر چه ند گرووپ و حز ،وه دۆلۆژیهرووی پكھاته ی چینایه تی دابه شبوونی ئای

  ند ی ووت تا چه وه ره ی  دهآیتی آوردان آبوون و یه یه پویست زانینی   به،ب و ده سته یه ك
ی ئستا بۆ بیناآردنی داهاتووی مه رد تی له سه آات به تایبه ت به دۆزی آورد ده خزمه
 ندین بابه و چه انهتز و  ئهموو هه. حزبی له آوردستانالتی  ت و ده سه ،زالبوونی عه قلیهووت

نجام  ئهوت  که ر ده وا ده،رم له نوان ئاماده بوان و دآتۆر ی گفتووگۆیه آی گه تی ترببونه جگه
  ت  لیك بابه یه بۆ وورووژاندنی زۆر گه  بایه خ و گرنگی خۆی ههم جۆره ۆۆرك شۆپانه دانی ئه

تی به شدار بوونی آه سانی پسپۆڕو شاره زا، بۆ  ته وه به تایبه سهدات به د ئه نجامی باش ده
وتووی  آی آوردی مه ده نی وشارستانی هاووتای گه نی پشكه لگایه ی آۆ مه بنیات نانی بناغه

ن به عه داله ت و  وه ره وانه ی آه پسپۆڕن له بواره جیاجیاآان له ده ر هه موو ئه ، ئه گه ئستا
 وه وآاریان پ بدرت ژیان و گوزه ت، بانگھشتی آوردستان بكرنه له حزبیهب جیاوازی دوور 

   .ن دوواڕۆژكی گه ش و پرشنگداری ده بتتاوا آوردس رانیان بۆ دابین بكرت ،ئه
  

   یو سف مه نتك

 
 


