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  بری سلڤانی سه...  سپیش و  هر

www. silevani. com 
  
 ل باشوورێ  ت ده هن تایبه ید قادر د گرتیگه مال سه  کهکتۆر و نڤیسکار د که یامه هه

 رگی چاره-خت  روه  به-کوردستانخوه  پ نه نڤیس ن .  نی دبه په  یانیا ئاالڤپ
هاندنا  گهرال هژ  ستیان به وهرارا گرتن  ر بوویه  ل سه- سۆرانی -هاندنا کوردی  گهرا

  افرینهئالت ب ستھه ل ده ستداری ل گه  هه  یه ئاماده  و نه نگه  بده- کرمانجی -کوردی 
 -  التن جودا جودا ده ستھه  ل بن سیھا ده-هاندن  گهراهن  زگه هرا پتر ژ وان ده  به-رکو  ژبه

یامن وان ین  کن و پهدیان بۆ وان  نده  دبن و پرۆپاگه رده روه زن و په  مه-  وده ک گه تن وه
  . دیایا ساز ری و مه گه ژنامهرۆنسیپن  ری پریردگرن دو ک دن وه میاری ب زمانهرا

و   کو ئه لمینه  بسه ول دده ر ب کار هینا و هه  بوویه-دار  ژهر -هاندنا سۆرانی  راگه
ل   و ساز و ئازاد به ربخوه ۆ سهک ژی ئان هاندنا سڤیالنه گهرا و   یه ک سڤیالنه هاندنه گهرا
ئانگۆ ،  هی  ک کالسیکانه هاندنه گهرا کو  لمینه  دسه-دار  ژهر -هاندنا کرمانجی  گهرا
  . سان هاندنا پارتین سیاسی و که گهرا
   
کیا  له سا ل گۆری خواندنا من بۆ گه روه هه، لویست و ل گۆری ئاکارێ نڤیسکاری ک هه وه

ک   ب ئاوایه خنه رهز دکارم ببژم کو وی  ئه، ید قادری مال سه که کتۆرنڤیسارن نڤیسکار د
 هژ زمان  نده رچه ی هه خنه رهه   و تگه  پکھاته هاندیه زیان گه،  رنی ب کار هینایه نه
، م تبینی رجه وی دکاری سه. ک پدڤی ه و بوویه یدا نه  په ی ل ناڤا جڤاکن مه خنه ره

هن  زگه ر زمان و د ده  سه ک ئاکادیمی بھینه  ب ئاوایه داخویانی و پشنیازن خوه
تنا   ئالیکار و هۆکار ژ بۆ پشکه ها ببه  و وه ر بکه رامبه ی ئالین به  ئاراسته هاندن ده گهرا

 ب تایبه خنه رهزمان ن  ت ل ناڤا ته یمیاریرای و ناکبیررۆخ .  
  . رسڤ نا ل به یدا دبن به ک پرسیار و تبینی په له  گه د پرسا داخویانیان و گرتن ده

   
  سان ستاند؟  ک وه لویسته ید قادری هه مال سه  کهدکتۆرر چی  ژ به -١ 
  ساز ب کار هینان؟  ین نه و شوه ر چی ئه ژ به -٢ 
هدارکرن کو   ئاگه خت پ هاتبه ر کو پشوه هگ  ئه دانا کوردستان دکه ره ژ بۆ چی سه -٣ 

  ؟   یه دجھ لپرسین ده
  قاند؟  ڤ برین ته  ئه ستدار ده سان هه ک وه مه رێ چما د ده ه ئ-٤ 
تا کیژان  و زیان هه  ک و ئه هینه  زیان دگه ربین و داخویانین خوه و ب شوازێ ده ه ئ-٥ 
  ؟  یدا دبه ی په دهرا
  ؟  نجام دده ی ئه دهراتا کیژان   ک؟ دیسان هه هینه ی دگه ودهیان مفا و سو -٦ 
  س دن؟   که ید قادر ونه مال سه  کهدکتۆررچی  ژبه -٧ 
  رم؟  رۆک هه  سه-ست  به  مه-ر چی ئالی دن  یان ژ به -٨ 
سن  که ک تاکه له  ژ گه ک ئه و یه  یان ئه رینهزسا ده ید قادر تن وه مال سه  کهدکتۆرایا  ئ-٩ 

  کورد؟ 
  ک پارت و ئالین دن؟  له  یان گه ر تن ئارمانجه رامبه ایا ئالی به ئ-١٠ 
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 چما ب  خوه  نه تی به سایه ر که گه و ئه،   یهڤاهی  یان ته تی یه سایه ایا پرسگرک که ئ-١١ 
رن ژ بۆ رک سه رکرن و ل گۆری یاسا و زاگۆن بھ چاره ده ره  ناه سه رانه روه ک دادپه ئاوایه

  ردوو ئالیان؟  تی بۆ هه سایه پارازتنا ماف که
یداکرنا   ژ بۆ په یدا نابه بۆچی ئالی سی په،  تی به سایه  که ر پرسیار نه گه  ئه ژخوه -١٢ 
  ک ساز و کرهاتی بۆ گۆتوبژێ؟  یه مینه زه
*  * *  
   

، ستڤان لبه هه، نڤیسکار(  سه که  کو تاکه ک پ کرته یه  دیارده ژ ئالی سنج و ئاکاری ڤه
 ب -رنی   نه-ت  له ک خه یه ست ب شوه رده ئاالڤ و ئامرازن به) ڤان زره، بسپۆر، میاررا

ی د قادا  خنه رهی   و پکھاتهـه  تگه هینه  زیان دگه- دیسان دبژم - چونکی  کار بھینه
 و چاندێ ب  نگا وژه رهه فه.  یه ک پ هه له  گه ک کو پویستیا مه مه  ل ده ناکبیری دهرۆ

  یا خوه ڤواته ک هه یڤه ر په  و هه نده مه وله ک ده نگه رهه تی فه گشتی و یا کوردی ب تایبه
  ربینا خوه  کو زمان ده ول بده  هه دکاره، ڤان میار و زرهرا، ستڤان لبه هه، نڤیسکار.  یه هه

  ر بریندار بکه رامبه  کو زات ئالی بهڤانان ب  خوانده هه کو بگه  ژبۆ پاک و موکوم بکه
کس د ناڤا جڤاکن   و نه ژانهرۆک  یه  دیارده ل مخابن بریندارکرنا زات مرۆڤان بوویه به
من  رده رمایکن سه تن به،  ست دانه  ژ ده ین خوه  ناسنامه رکو جڤاکن مه  ژبه  ده مه

  .  داگرکرن نه
تن د :  م کو دبژه ی ببم ده) هیگل( نا فیلۆسۆف جیھانمارانای بۆ  ز دێ دیسان په هئ

  . ربینن بچووک ر و ده زن دبن قوربان بۆ بوویه  بوهاین مه  ده-م  ساخله  نه-ساز  جڤاکن نه
ردوو  ی هه ز ڤ پرسیارێ ئاراسته  ئه یه ماف من هه، یا هیگل مامۆستا فه لسه  فهیل گۆر

  : خان بکم ره
ا بنیادێ ه روه هه،  و هزرییچاند،  یی ی وژه چما تو پکھاته، یید قادر همال س  کهدکتۆر

 خنه رهئاڤاکرنا زمان ن مه وه (گرین  ر و ده دکی قوربان بۆ بوویه) زن ک بوهایینرب
  بچووک؟ 

دیرۆکی و یاسایی ، نیشتیمانی، یی وه ته ی نه چما تو پکھاته، ر رامبه سا ئالی به روه هه
  گونجایی؟  ریا نه ده ره ین سه دکی قوربان بۆ شوه

ورن گومان  ژ پشت ئهژێ رۆک  ستی وهرا و   کو لپرسین بخوازه یه یا کورد هه وه ته ماف نه
  .  له بھه
رگیز نکارن   و هه نبیری نه وشه رهبی و  ده نگا ئه رهه ری فهیت و کرت دو قه یڤن سه و په ئه
ی گرتنا نڤیسکاران ژ   شوه می ده مان ده ل د هه هینن ل به بگهرانبیری  وشه رهاما ی په

 - ئینکارا -رکو وی چاخی نکوولیا   ژبه دورسته ک نه یه  شوه ئالی پارازتن یان ئاسایش ڤه
  و پۆلیسـه ک دادگه هن دن وه زگه سا نکوولیا دام و ده روه هه،  ده کرنایستوور و یاس ده

  .   بۆ نموونه سڤیالنه
   
* * *  

 ژ  که سه که ک دن تاکه ر کورده ک هه و ژی وه ئه، ویدێ بارزانیعس رم مه رۆک هه سه
رک و مافان   و پگری ب وان ئه نه رک و مافن وی ژی هه ورا ئه واری له ه کورده لگه کۆمه
رک و   کو وان ئه که ره ادر ژی گهید ق مال سه  کهدکتۆرسا  روه هه. لمینن التیا وی دسه ڤوه هه

  .  رارێ دکه  و وه م دبه ها جڤاک ساخله  و وه  و پگری پ بکه مافان ناس بکه
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  .  ک سازه ته وله  و جڤاک ساز بنیادێ ده ک ساز ئه التی ساز بنیادێ جڤاکه ڤوه هه
   
ک پراکتیک  ل وه سن بهرۆژ دبھی م هه  و ئه  یه رهمیان  ر هه یۆری دبژن کو یاسا د سه ک ته وه
  . ک ببینن  کو جاره  مراده مه
می   هه هینه  ژی زیان دگه ڕا و ئاژاوه  و هه یدا دکه ی په هڕا و ئاژاو بوونا یاسای هه نه

  .  ب ئاوارته، یان  و پکھاتهـه تگه
   

واز  ک نه یه دهدیار، ران ژی بهررۆک و  ت بۆ سه نانه ته، س رکه ی بۆ هه هخن رهکرنا  ئاراسته
کرنا جڤین  ئاراسته، ل ک کورد به  وه  بۆ مه تر پویستهپک دن  مه ر ده  و نھا ژهه رنی یه و ئه

  .  خویاکرن سان دده مانا کهرا و ئاست هزر و  و جنوان کمسای یه
 -ناکبیری رۆماین   ل گۆری بنه قینه ستهراناکبیرێ رۆ -ناکبیر رۆک  تیه سایه ت که مهح ب زه

 یان ژی بۆ  رێ بکه  یان ئه ید قادری ساز ببینه مال سه  کهدکتۆرشواز و جڤینن نڤیسکار 
ر  رامبه  ئالی به وا بده رهک  یه رسته ت خوه مهح  ب زه می ده مان ده ل د هه به،  ژرینه  بپه خوه
  . ل وان ری ل گه ده ره ر ئاواین گرتنا نڤیسکاران و ئاواین سه ژبه

   
ێ ب ئازادی بھزرینن یان ب %١٠٠م   کو ئه پویسته : سپینۆتزا دبژه. ندی ب  هۆلهفیلۆسۆف

  ! هزرینن ئکجاری نه
ژ که، لنه ه وان مافه  کو ئاراسته گۆتیه سبۆ نڤیسکاران یان  وا یه ک ره کرنا جڤین و جن 

  .  الت ستھه  بۆ ده وا یه ک ره ک مافه وساندنا نڤیسکاره گرتن و چه
  : پرسیار

   نه یاما خوه هوان په رهک پاک و  یید قادری ب زمانه مال سه  کهدکتۆررێ چما  ه ئ-١ 
  هاند؟  گهرا
س  ر که به ی ب جڤین و خه ما قه ؟ وقاس کم و پیسه ک ئه لۆ زمان کوردی زمانه گه -٢ 

  ؟  هینه بگهرا   گۆتار یان نڤیسارا خوه نکاره
  ؟  و گرتی یه هاندن کو ئه گهراهات   نه م ده رێ چما د ده ه ئ-٣ 
 و   ئالین بیانی ل ئاست بالیووزخانه هه رێ بۆچی هالن کو پرسگرک بگه ه ئ-٤ 
رباز   ده ک دیرۆکی ده  و کوردستان د دووریانه  یه ندیا ک ده وه رژه و د به تان؟ ئه زاره وه
  ؟  دبه

زایی وی  هره دان کو ب شه  نهول ناکبیران ههرۆنڤیسکار و ، ڤژکاررا، رچی بسپۆر ژبه -٥ 
 - ژی  و هه تازه -شارستانی ک  ئانگۆ ب ئاوایه، هینن نگی ژێ نه ڤنی برسن و ده ته
  ستداری ب دوماهیک بھینن؟  هه

  ؟  ریک و خوارن نه ڤالن به سان؟ یان تن هه ل وان کهرۆ نیکا -٦ 
ری دید قا مال سه  کهدکتۆرل  ری ل گه ده ره ر سه نهیک نو بوو کو وه ک نه ی نڤیسکاره ما قه -٧ 

  ؟ ) هل خرێ ئه ( ک کو دبژن ببه  و وه بکه
رۆک  ی سه ید قادر جڤینان ئاراسته مال سه  کهدکتۆرم کو   ده  یه ندیا ک ده وه رژه د به -٨ 

  ؟  رم دکه هه
ژێ رۆژ بۆ رۆڕایا کو  ڤ هه ید قادری و ئه مال سه  کهدکتۆر گرتنا   یه ندیا ک ده وه رژه د به -٩ 

  ؟  دبهـه رفره به
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ل پرسیار  به. مال  کهدکتۆر ژی   و نه رم قازانج دکه رۆک هه  سه ز پشتراستم کو نه ه ئ-١٠ 
  ؟  کی قازانج دکه خوه نه:   یه ڤه ئه
ددام حسنی و تاوان و  تی سه م حوکمرانییا دکتاتۆرێ عیراق ی داکه رده ی سه راره سه

ک ژ جاران تن ژی  ل جاره به، ک کورد یه وه ته ک نه  وه ل مه ریا وی ل گه ده ره ئاواین سه
  رێ خوه ڤ ب سه ئه. کرن ی وی نه  جڤین و جنو ئاراسته– دکم  ز باسا خوه  ب کمی ئه-  مه

رق و  رنا چ فه که ندی بپارزن هه تمه  کو نڤیسکار وێ تایبه  و پویسته ندی یه تمه تایبه
  ؟  دمینه نڤیسکار ده س نڤیسکار و نه را که  د ناڤبهجودایی دێ

   
 


