
   ستایشی ئازادیدا له
   رگیراوه  وه وه ه)هاوتی(ی  ڕۆژنامه له

یل ختیار عه به

م ، به مدایه رده به رمان له لک پوه گه ، یاخود دیکتاتۆری ی بزانین سیستمک دیموکراسییه وه بۆئه
کرت، ر مانای ئازادی ده سه دا پتر گفتوگۆ له م سیستمه ئاخۆ له : بوانین یه وه ر ئه گرنگترین پوه

  کانی ئازادی؟ سنووره ر سه یاخود له
 

قی یاساکان و چۆنتی ئیشکردنیان؟ ئایا چه ر سه کرت یان له ری ئازادی ده وهه  جه ئایا پتر باس له
ی  ئاراسته  ئازادی یان به  له یشتنه ی تگه  ئاراسته به  گایه م کۆمه ی ئه وه قورسایی بیرکردنه

   ئمه  که یه وه کات، ئه  و ترس دهکان واو تووشی ڕاچه  ئستادا ته ی من له وه ئه  قانون؟  له یشتنه تگه
نی دوورو نزیک خاوه نن ن و یاسا داده که  یاسا ده  له سانک تیدا قسه  که  که یه کمان هه گایه کۆمه
تاشن دارانک و یاساناسک ڕای گشتی ده تمه سیاسه لک و ر گه ر ئازادی، نوءسه سه ک نین له یه وشه

 توانینک یان دیدکی فیکری و بووه  ڕۆژان گومان ل نه له ک ڕۆژ ن که که و قانون دروستده
 وه بیرمانچۆته ، یه وه  ئه گای ئمه ی کۆمه وره ساتی گه کاره: کورتی به. بت ئازادی هه فییان بۆ لسه فه

  ین  ئازادی خۆی بکه  له قسه
. 
چت، رده ری دین ده  سبه  له مهمجار هوشیاری فیکری ئ که بۆ یه ی بیستدا کاتک ده تای سه ره  سه له

سیاسی  سنووری ئازادی کان ئازادی له ته ، مارکسیسیه  ئاراوه  ئازادی دته یشتن له تگه  شنه دوو چه
ئازادی سیاسی  بۆ م ئازادییه کان ئه دواتریش ناسیۆنالیسته. ن ده مارۆده ـ ئابووریدا گه

، ئیدی خودی قینه مشتومی ڕاسته  شونی پرسیارو ابنهش ن مکانه م چه ردووک ئه هه.  وه نه که کورتده
 قابی ی له وه و دوای ئه  دواوه کشته ئاۆز ده فی گرنگ و لسه مککی فه ک چه مکی ئازادی وه چه

م به. هت کات و جمانده تی چۆده واوه  ته  به کرت، دونیای ئمه دیلده ک دروشمی مردوودا کۆمه
 بآ قسه تی یه ستا، کۆیله ر ئازادی وه سه کردن له ر شونکی دونیادا قسه هه له: ینئاگادارب بت ده
 .کات ستپده ده
ی  کشه  ئمه کات، که ستپده  ده ووه له  کانی دونیای ئمه م کۆی کشه که ستده ندکجار واهه هه

و شه ری و گه گه  بزانین تازه هم سته دیاریکردنی مانای ئازادی ئه بآ به.  وه ره  ده ئازادیمان کردۆته
  وه کی ڕاسته تایه ره  سه دا له گایه م کۆمه ی له وه ت مانای چی، بۆئه دیموکراسییه و وه کرانه
. وه ینه ستپبکه ده مکی ئازادی ر چه سه و قوول له قینه و ڕاسته بت دیالۆگکی کراوه ین، ده ستپبکه ده

مان ر ئازادی قسه سه خت له ر پشوه بکرت، گه یاندندا و بازاڕو ڕاگه رده روه  په کرت گۆڕان له چۆن ده
ر سه  له بت که کاندا نه موو دیالۆگه قی هه  چه ئازادی له مکی خت چه ر پشوه کردبت، گه نه
 ، مژوودا ک له یه موو جوه بوو، ئیدی هه  نائاماده مکه م چه ر کات ئه هه. ن یکه ده کانی ژیان نده هه ڕه
  . وه سات بشکته  کاره شت به وک بۆ گۆڕان ده ر هه هه



 
 ڕاستی هوشیاری  ناوه  له مکه م چه وزکردنی ئه  سه  له گادا بریتییه کۆمه له ری و گۆڕان گه تازه
کردن ی قسه ئاماده ک گایه ر کۆمه گه. گادا ی دروستبوونی کۆمه ری پرۆسه نته  سه کان و له مرۆڤه

 خ له زاران فرسه وا هه بت، ئه نه ی کردنه و قسه مانای ئازادی، یاخود توانای ئهر  سه بت له نه
راو قگه قی موته روتی عه به  جه نیا ساتک له ته گا کۆمه.  دووره  به وه ری و مۆدرنه گه تازه

برو جه ئازادی شونی ناچاری و  ، که وه وته که میتافیزیکی دوورده دۆگماتیزمی دینی و خورافاتی
و وره کی گه جیاوازییه مۆدا  له گای ئمه  کۆمه گرم که  داده وه ر ئه سه  پآ له که.  وه بگرته کان رته نه

 مۆ به  تا ئه گای ئمه م کۆمه  ده ، که هناوه نه ست ده کان به  کۆنه ده  سه ی له قینه دابانکی ڕاسته
 موو ل هه گه  له یه وه ر ئه به ، له رئسقان دینییه هکی تاس گایه کۆمه ندوچوءن هاو بآ چه ڕه

م ئه. دا بونت ئمه ندی ژیانی  ناوه مکی ئازادی له یتوانی چه ی بیست نه ده کاندا سه گۆڕانکارییه
   خه ببایه کی و ره مککی نامۆو ده  تائستا چه مکه چه

. 
 سیستمی جیھانبینی گۆڕانکاری قوءل له دا تهم سا ر له گه.  یه گای ئمه ئستا ساتکی مژوویی کۆمه

 مژووی  له وره واری گه کی درژ ئاسه یه کانی ماوه ترسناکه  نجامه ره دات، ده دا ڕوونه گایه م کۆمه ئه
 کان و تی ترادسیۆنیسته رییه ربه  به  که دایه وه شکی له  به م ساته خی ئه بایه .هن کورددا جده

کات بۆ بانگمانده و رخستووه و خونینی خۆی ده قینه یی ئاشکرا ڕووی ڕاستهویی ئیسالم توندڕه
 هنت پال به  ده وه دات ئه ڕووده  عراقدا ی له وه ئه. ڕین  بگه وره رناتیڤکی مژوویی گه لته ئه

و ئه.  وه ر ترادسیۆن و ڕابردووی خۆیاندا بچنه سه بنت به  وه یه م ناوچه تانی ئه گاکان و میلله کۆمه
 تکیش  ببینت، هیچ میلله وره خالقی گه دا ڕۆکی ئه یه م ناوچه بت کورد له  ده که  دایه وه ش له خه بایه

 ک بۆئمه ڕگایه  تاکه. بت  کولتوورکی فیکری قووی نه  ببینت که وره خالقی گه ناتوانت ڕۆکی ئه
 تانه و میلله  له ڕوات، ئمه و لبوردندا ده ناو ئازادی  به  که یه م ڕگایه ڕۆژ، ئه و پاشه ره  به وه کرابته
دا یه م ناوچه کی تر له توانین مۆراکی ترو جیھانبینییه م ده به ،ین  بکه وه  هزه  شانازی به نین که

 ناهن که ن  ترسناکانه  ناوخۆییه و هزه کات ئه  کورد ده  له شه ڕه ی ئستا هه وه م ئه به .ین وزبکه سه
، مکه م دوو چه نوی ئه کردنکی بآ پیاده به.  وه ینه خالق بکه ی ئازادی و ئه جارکی دی پناسه

 ترین دوژمنانی کورد ئستا له وره گه .ڕۆژدا ببینین  دروستکردنی پاشه ناتوانین ڕۆکی نوآ له
  ن وه  ناوه کو له نین، به وه ره ده
. 

بۆ  تۆ دیل بیت، من باسی ئازادیت که"نووست  یدا ده که" د ساه هس"  کریشنا مۆرتی له جارک
 وه ڕوخنرت، ئه ده ر ویستیشت چۆن کرت، گه وت پت بم چۆن زیندان دروستده مه من ده. م ناکه

 ی قسه ، ئستا هنده ستاوه مدا وه که یه ئاستی گشتی له  به کردنی ئمه  ئستادا قسه له."  ئیشی منه
 سای  پازده له.  چۆنتی ڕوءخانی ناکرت  له کرت، قسه ده ر چۆنتی دروستکردنی زیندان هس له

دا گای ئمه  کۆمه ر چۆنتی ئازادکردنی مرۆڤ له سه کی جیدیمان له یه قسه رگیز ڕابردوودا هه
ئاسانترین و  ین به تک دروستبکه سه  بوون چۆن ده یه و ئاراسته کان به رتاپای قسه سه ،بیست نه

 وه کانن بیر له وره  گه نیا هزه ته دا  ساه م پازده  کۆنترۆڵ بکات، له گایه م کۆمه  ئه باشترین شوه
ت سه کی ده یه ، ونه وه نه ن و نوی بکه پبده شه گه کانی کۆنترۆکردن کنیکه  چۆن ته وه نه که ده

ند رمه  ئازاو ئازادو هونه ردک که م فه بهقانونی و ئیداری بنونت،  ری و ن هونه دروستبکه



مۆراکی گری بت، هه تی نه یه کانی کۆیله  بآ شوماره ته زه کانی ترادسیۆن و له دیلی قابه ،بنونت
. بووه تیماندا نه یه کۆمه یای  ئاسۆکانی خه کراو بت، له مۆنه سته خالقکی ده رناتیڤ و ئه لته ئه
 کی به ره خی سه تدارانی کوردی بایه سه ت و ده وه ده  ت که سای ڕابوردوو پمانده زموونی پازده ئه

 دا خالقه م ئه تدارانی کورد له سه ده. ی ئازادی له سه  مه ک به وه ن، نه ده ده سیستمی کۆنترۆکردن
رت ڕۆبه"کی  یه ڕسته دا رهل.  کانی تری دونیادا نییه تداره سه ل ده گه رییان له وهه کی جه جیاوازییه

ت ودا ده مۆزیل له". بآ سیفات پیاوک به" یدا که ناوبانگه  به  کتبه ، له وه یادادته م به"مۆزیل
ک پول و سامانکی زۆر کارییه مژه موو گه ، بۆ هه کارکی گالنه موو بۆ هه  که یه و شته ت ئه وه ده"

ئیدی ،کان  گرنگه خالقییه  ئه رکردنی پرسیاره سه ر چاره  سه تهیش ر کار گه م هه به ،کات رفده سه
دترین و ک به ، وه یه هه  وه ت خۆیه وه  سروشتی ده ندی به یوه  په مه ئه.  زنیدا نییه  خه قانک له

 دترین و گلترین شتکه ڕای مۆزیل به به ت وه ده". میزاد دروستی کردبت  ئاده گلترین شتک که
 بۆیه. بام یدا ته گه م من له بابن، به یدا ناته گه له س  زۆرکه نگه ڕه. میزاد دروستی کردبت ئاده
، وه بستنینه ت وه  ده  پرسی ئازادی له تاوه ره  سه ی له وه م بۆئه که ت ده وه ده  خراپیی دا باس له لره

نیا ی ئازادی ته له سه مه. ناکرت تی باسڕاستء دروس  به وه ته سه ری ده  مینبه رگیز له ئازادی هه
. ناوی خاته ت لووتی خۆی نه وه  ده جیدی و فیکری که کی یه له سه  مه بته و ده یه کاتک مانای هه

موو  هه  بۆ پرسیاری ئازادی و ماناکانی ئازادی، پویسته وه بگینه ی ژیان وه کورتی بۆئه به
. وه کۆببنه رو مانای ئازادی وهه ر جه سه کانیش وا دابژین له رهموو پرسیا ین، هه بکه کان پرسیاره

 ی ئازادی له نابت کشه.  وه کرته تاقیده دا قی و پراکتیکی ڕۆژانه ناو تامانی عه  له ئازادی شتکه
  فرهکی یه دا کشه گای ئمه  کۆمه  له یه م کشه  ئه چونکه ، وه کی بچووکدا کورتبکرته یه هیچ کشه

ک یه کایه بت، هیچ شونک و هیچ لنکدا ئاماده و که موو گۆشه هه بت له  ده که یه کشه ، نده هه ڕه
توانم ده. رکرابت سه تیا چاره وردی  هاوتاکانی به ی ئازادی و پرسیاره  کشه دا نییه  دونیای ئمه له

ی ده ی سه ڕانگزه  شه و کولتووره دسیۆن، ئهترا تی و یه یلهی دین و کۆ  دوورو درژه و ئیرسه بم ئه
 و دۆخه  پایشیاندا ئه ، له یان جھشتووه ر بۆ ئمه وروبه ده کانی  دڕنده بیست و ناسیونالیزمه

 ی له سه  مه یان سای دیکه ن تا ده که ، واده یه  کوردستان هه مۆ له ی ئه یره سه بارو سوریالی و ناله
 هند مکه م چه ئه  کورتی های خۆی ون ناکات، به مک به ندیترین چه رین و ناوهکیت ره ک سه ئازادی وه

ناوی  تکستکدا به ، له وه هنته ده یادا م به"ر لۆدین والته"، دکی جوانی  فراوان و پئاسۆیه
یی وسک  ته ناست، له فراوانیی ئاسۆکانی ئازادی نه ی وه ئه"ت   ده که"  شیندا یی له ساده به"
 گییه و ئاسووده ی ئه وره ئاخۆ بکی گه: پرسم من ده."  یه ئاسووده ریی ناو زیندانیشدا به نگه ته

. ئازادی له  بووین وه رداری بیرکردنه ستبه ی ده وه  بۆئه وه ڕته ، ناگه یه کوردستاندا هه له ی درۆیه
 بۆ ی گۆڕیوه تی ئمه یه کۆمه ی و، ژیانی فیکر وره کی گه یه ک کشه کردنی ئازادی وه ماشانه ته

 شی خۆی بکات، باس له  له ناورت باس له دا گایه م کۆمه بیابانکی ترسناک، هیچ مرۆڤک له
 ئمه. نت کانی خۆی ڕابگه خالقی و سیاسییه دینی و ئه  ته ناعه  قه ئیمانی خۆی بکات، ڕاشکاوانه

  دین و ترادسیۆن و  که یه کی مرۆڤمان هه یه ک، ونه ریه به کانین له مرۆڤه ی وه گای کۆپیکردنه کۆمه
ر هه ، له وه نه که دروستده  خۆیان و کۆپییه ر ئه سه کانی دی له موو مرۆڤه ، هه بوویانه ت قه سه ده

  چن کده یه  موو له کان هه بوو، مرۆڤه کدا ئازادی نه گایه کۆمه
. 
کان  مرۆڤه یه وانه ونبت، ئیدی له روکاری ر ئازادی سه  گه  که دانییه وه بوونی ئازادی له ترسیی نه مه



مان نی هه  خاوه کات به کان ده واوی مرۆڤه  ته دایه وه له کو ن، به تی بکه یه  دیلی و کۆیله ست به هه
ڕۆن، ڕگای ک خواست ده و یه ره ک ئامانج و به وڕووی یه ره موو به هه ،ون مان خه هیواو هه
 . بژین ک شوه یه ک شت بن و به نی یه کدی بچن، خاوه یه دۆڕنن له دا ده وه خۆیان له مرۆڤبوونی

 وه ، لره وه ینه بیربکه  ک شوه یه ستین و به ک جۆر کار هه یه کات به موومان ناچارده گا هه کۆمه
ئازادی مرۆڤ"ت   ده زانم که ڕاست ده به ر ئازادی زۆر رابه ی ڕۆسۆ به که ناوبانگه  به بۆچوونه

 وکارانه  بتوانت به دایه وه کو له نجامیانبدات، به خواستتی ئه  ستت که  هه وکارانه ، به دانییه وه له
 له بت بتوانین دوور چین ده کدی نه  یه ی له وه بۆئه." نجامیانبدات  ئه خواستی نییه  ستت که نه هه
رمان،  سه یانخاته ده گا  کۆمه  که وه برانه و جه ژر ئه  چینه بت بتوانین نه ستین، ده کدی بوءه یه
.ین بیانکه وت  نامانه ین که که  نه وکارانه بت بتوانین ئه ده
قیی و تی عه  سیفه مژه  له وه جیابوونه ندبوون و تمه ڕانی مرۆڤ بۆ تایبه گای کوردیدا گه  کۆمه له

 وه بنه ڕن، ده ندی ناگه تمه کان بۆ تایبه بوو، مرۆڤه ازادی نهئ کدا گایه ر کۆمه هه له.  ڕۆحیی ونکردووه
 بوونی نجامکی سروشتی نه ره رایی ده لگه مگه. یکشت تی دینی و سیاسی ده سه ده ی یه و ونه ئه

مووان ن، هه که ماده سه مبول ک سه وری یه ده مووان له  هه که گایه ل دروستبوونی کۆمه مگه.  ئازادییه
  ئاماژه کجۆره  دروشم و یه کجۆره یه و  وشه کجۆره خۆن، یه س گده ده ک موقه وری یه ده هل
.بت دا نه وه بوونه کچوون و دووباره یه له  ژر فشاری له ی مرۆڤ وه ئازادی مانای ئه. یانجونت ده

 کاره مزی و ئاماژه  ڕه و سیستمه ری ئه ژر کاریگه  له رچت که ل ده مگه  توانت له مرۆڤ کاتک ده
  .ن ده یده ت ئابۆقه سه دین و ترادسیۆن و ده  به که رچت ده
 
  یه  هه وره  هزکی گه ک وابوو، واته ک یه کان وه ى مرۆڤه وه بیرکردنه کدا ر جگایه هه له
. وه کاته اندهمزی کۆی ڕه ک سیستمی وری یه ده زۆر له ، به وه سته کانیان ده خات، جیاوازییه کیانده یه

  نییه و مرۆڤه ت ئه به  هه بۆ مرۆڤ بکشم که کی دی یه کان و ونه رجه  ژر مه چمه  نه یه وه ئازادی ئه
  که  ستایشکردنی مرۆڤکه میشه  ستایشکردنی ئازادی، هه وه لره ،ن که ڕوانی ده وانی دی چاوه  ئه که
ی قینه ڕاسته م مای  دت، به وه  ئستاو ڕابردووه  له سکه ناچت، مرۆڤی ئازاد که   ئستای ئمه له
 شکیشه کو له ، به وه بکات و بیربکاته قسه ورت  ده  که نگک نییه نیا ده ئازادی ته.  ڕۆژدایه  پاشه له
  و پراکتیکی بکات گرت  هه و ئازادییه توانت ئه  ده که
. 

بین بورین ئازادی  ئازاد ده وه  به  ئمه نییه وه ئه  مانای، یادکردووه  ئازادیمان له م ئمه کاتک ده
و رکات سنووری نوان تیوره هه.  ر شتک پراکتیککردنی ئازادییه هه ر له به  یادمان، ئازادی وه بھنینه
 له سک باسی ر که هه. ژین تیدا ده یه  کۆیله بوو، مانای هشتا له وره ئازادیدا گه له پراکتیک

ئستا کات و مانکی دی، وتی ورو زه گرت بۆ ده  ئازادی کردو ویستی ئازادی خۆی ههدواخستنی
 ری مرۆڤه وهه ، ئازادی جه یه وره گه  دیلکی وه ، ئه  ئازادی نییه وجۆر له  یان ئه مجۆره شونی ئه

ت پراکتیکی بکات،کات و ناتوان  ئازادی ده  له  قسه که ک گایه کۆمه.  پاش و پش ناخرت وه رئه به له
 وه  ئازادی بکاته ی بیر له وه ک بتوانت بآ ئه گایه م کۆمه ، به خۆشه نه ندروست و کی ناته گایه کۆمه
فربووین بتوانین کین گایه  کۆمه ئمه. خ  دۆزه  له شکه وخۆ به یان ڕاسته وه  بت، ئه ئاسووده بژی و
خالقی قی و ئایدۆلۆژی و ئه ها عه وه  تۆڕکی  به ری مرۆڤی ئمهو ، چوارده وه ینه که  ئازادی نه بیر له
 مرۆڤ بتوانت  که یه نیا کاتک مانای هه ئازادی ته .کاربھنت  ناتوانت ئازادی به چنراوه



 تی، بۆیه یه  کۆیله  له شکه کاربھنرت به گونجت به کرت یان نه نه ک ر ئازادییه کاریبھنت، هه به
ناتوانت ی خۆیدا  ژیانی ڕۆژانه ن و مرۆڤ له که کان ده  قانوندا باسی ئازادییه ی له اسایانهی و ئه

کی بآ مانا یه گۆڕینی ئازادی بۆ وشه .تی یه ی کۆیله وه ی ڕازاندنه وره  هزکی گه بنه کاریان پبکات، ده
. مژووی خۆیدا بیکات ک لهت  بشت میلله که یارییه تی، ترسناکترین یه  دیکۆری کۆیله  ببته که
 گادا ت یان تاک و کۆمه سه ندی تاک و ده یوه  په نیا له دا ته دونیای ئمه  ی ئازادی له له سه مه

ی وه  بۆئه مدایه رده به له شمان ری دیکه وه لک ته ، گه یه وره  گه ره وه م دوو ته  له ، جگه وه کورتناکرته
 ئازادیدا، ئازادی قل له و سروشتدا، ڕۆی عه ئمه ندی یوه  په  ئازادی له وانه له: ین ر بکه سه کاری له
وام رده بآ ئیشکردنی به  به کانی تر که وره  گه موو پرسیاره زمان و هه ی ترادسیۆن، ئازادی و و کشه

 نییه ڕکی سیاسی نیا شه ڕی ئازادی ته شه. نونن نما ده کی بآ قیبله گایه ک کۆمه وه ریان سه له
  له وه کردنه درژی بیرنه ل کولتوورکی دوورو گه  له قییه ڕکی عه کو شه تدا، به سه ل ده گه له

 .ئازادیدا
 رامۆشکردنی ئازادی درژه کولتووری بیرکردنی ئازادی و فه  وه  ڕگایانه ی له و هۆیانه زۆرن ئه

 تیدا المه نوان ئازادی و سه  له  که یه  قووه ییهو ناکۆک  ئه وه موویانه هه روو سه له. دات خۆی ده به
وا ی جیاواز، مرۆڤ  ئاستی جیاوازء شوه دا به گای ئمه کۆمه تائستا له. کرت دروستده

.یربکات سه ترسی ک ئیشکی پ مه  ئازادی وه  له وه هنرت بیرکردنه ڕاده
 یه وه ، ئه پیاڕۆیشتووه رین وای ڕاپه د گای ئمه ی کۆمه  ترسناکانه و نوشوستییه کک له یه
 ئازادی وه رینه دوای ڕاپه  له وه وانه پچه به ، وه مبکاته ترسی ئازادی که  هیچ شتک له یتوانیوه نه

 .کرت ماشاده تی ته یه شونی کۆمه  گره ک جۆرک له کات و وه ونده  که  موباره ونه و خه تی ئه سیفه
 ک له یه ر قسه هه و کوردستاندا کۆتایی هاتووه له  ی ئازادی له سه  مه یانوایهتدارانی کورد پ سه ده

رین قۆناغی ، قۆناغی دوای ڕاپه وه کرته رزده به وان  دژ به کان دروشمکه  جۆره  جۆرک له ئازادی به
، که گایه ۆمه ک دانی جۆره رهه می سه رده  ئازادی، سه  له فۆبیایه می رده کو سه ، به ئازادی نییه
کانی بۆ خالقییه ئه  فیکری و رج و پشینه وت مه خنکنیـت و نایه  دی خۆیدا ده ئازادی له  پرسیار له

  . بکات ئاماده
 

قنی و کی عه هانایه ک به رگیز وه ر کوردستان هه بۆسه کی ره ی ده شه ڕه بت بم، هه دواجار ده
 کان له ری ئازادییه بوونی ڕووبه وره وا نابینم، گه ڕه ادی به ئاز جۆرک له پاندنی هیچ دروست بۆ چه

 که ترین کۆمه وره گه کی می ناوه ، سته وه ره می ده  سته ر به رامبه  به ڕکردنه ی شه وره ککی گه چه ناوخۆدا
  ئازادی له تایه تاهه  تا هه وه ره ترسی ده له  کی دونیاش نییه گایه ، هیچ کۆمه وه ره مکارانی ده بۆ سته
." وه گۆرته تی ده المه  سه ، ئازادی به سکه  که قینه ی ڕاسته کۆیله" ت رستۆ ده ئه.  بخنکنت وه ناوه
 ئازادییه ی وه ئه"ت  و ده وه کاته  ده  دووباره وجۆره کی له بنیامین فرانکلینیش ڕایه دواتر
ی  شایسته ی ئازادی و نه شایسته  ، نه وه تهگۆڕ مک ئاسایش و خۆپارزی ده  که کان به کییه ره سه

 ". ئاسایشه
  که کی ناوخۆییه یه یدا، کشه وره  گه ره ری هه  ڕووبه کوردستاندا، له  ی ئازادی له  کشه وه رئه به له

کورد و ندی نوان یوه ندی په ک پابه وه ، نه یه  هه وه گای کورد خۆیه  ستراکتوری کۆمه به ندی پابه
ژیانی  له یه م کشه  ئه  که یه قووه  نگییه و بده  ئازادی ئه کانی ترس له ترین نیشانه وره گه. بت وه دره

ست بوو، رگری مۆدلکی باده بی به ده  ئه فتادا که سانی حه  تی، له یه بیماندا هه ده ڕۆشنبیری و ئه



ئازادی ر سه پی له  که  ئاراوه راش هاته خودگهردی و  بکی فه ده  ئه ، شوه به ده ئه  وجۆره هاوشان به
بکات، شه ی گه وه بری ئه  له به ده ئه  مجۆره  ئه وه رینه دوای ڕاپه چی له گرت، که رایی داده ردو خودگه فه

دا باسی ئازادی ناکات، گای ئمه  کۆمه مرۆڤک له ئستا هیچ. ی کرد وره کی گه کشیه پاشه
نگاوک ترین هه وره گه. دروستی نازانت داواکردنی ئازادی مانای چی هب س ی هیچ که وه رئه به له
قی و تزکی عه ر سه  بیگۆڕینه وه رۆکه کی گشتی بآ ناوه یه  وشه  له یه وه ئازادیدا بینین ئه پناوی له

ن، نی خۆیان بکهکا ی ئازادییه پناسه زانن کان نه کدا مرۆڤه گایه ر کۆمه هه له. کی کۆنکرت داواکارییه
ر  سه  بیگۆڕنه وه کراوه کی گشتی و دیارینه یه  وشه زانن له نه ،خشن رۆکی پآ ببه  بترسن ناوو ناوه وه له

 کی کۆنکرت بۆ کارکی ر ئاسۆیه سه  بیگۆڕنه وه کی شیعرییه یه  وشه توانن له نه کی دیاریکراو یه وشه
 مووجۆره هه  بت مائاوا له کی وادا ده گایه ه کۆم جۆره کۆنکرت و ئامانجکی دیاریکراو، له

تکی زۆری کرن خزمه ئازادی ده ر سه کوردستاندا له  له ی که و قسانه ڕای من ئه به. ین ک بکه ڕووناکییه
 وه ته سه ی ده وه ره  ده  له میشه  هه  شتکه قینه ڕاسته ن، ئازادی که ی ئازادی ده وه بیرچوونه له

 ری کو نونه ، به ری ئازادی نییه ت چیتر نونه سه ر کورسی ده  سه چووه ی وه ئه. کات ده قسه
کات شداری نه به  یه وه  دوژمنی ئازادی ئه بته ی نه وه کیش بۆئه یه  ڕگه ، تاکه ته سه ده
کۆتایی" ئیرش فرید"  وره شاعیرکی گه ناوبانگی  شیعرکی به وت به مه دواجار ده. رکوتکردنیدا سه له

  :ت  ده پبھنم، که
ئازادی  چونکه   داچووه ه  هه کات یاخود به یان درۆ ده کات دا ئازادی حوکم ده لره ت  ده ی که وه ئه
  رگیز حوکم ناکات هه
   


