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   کوردستاندا یۆسی ئازادیی له که
  تاب سابیر خه

  
و  وه نگاربوونه ره  به ب ئازادیی له به. ردا رامبه تاوکردنی به نگه  ئازاردان و ته ب ئازادیی له  به ؟  ربین چییه ئازادیی راده" 

  ".ر بوونیشی نامن هدۆکسی ئایینییش، ه  ئۆرسه ت نانه ڕکی باو و کۆن، ته موو بیروباوه  هه جاڕیی به گاته
لمان روشدی   سه

  
  ، بۆخۆی باکگراوندکی قووی له وه ی سیاسیی و رۆشنبیرییه  ناو کایه ته ق، هاتووه ر زمانی زبر و ره سه ی له یه وره  گه م ترسه ئه

ویشستیی  تیی و خۆشه یه ی کۆمه  پایه ی له وه تی کوردیی بۆ ئه سه ش ده میشه هه.  یه ت و ئازادییدا هه سه ی نوان ده ه مامه
تییکردن   ناشیرینکردن و  سووکایه نا بۆ زۆر شوه ن، په که ت ده سه ی ده ی تووند ئاراسته خنه  ره س بدات که ندێ که هه
 زبدان ناو  شیان به وه کانی بوکردنه بات و سایت و شونه  بازاڕیی و جونفرۆشیی ناو ده کانیان به خنه  ره بۆ نموونه. بات ده
 . بات ده
 
  
ت و  سه تتر مۆدلی ده قه مووی خراپتر و سه هه کات، له نیش باسی ئازادیی ده ست و داده ده رچی هه کوردستاندا هه له

و ست  رده ت، به سه ده ر به رانی سه  نووسه ، که گومانی تدانییه. ن که  باسی ئازادیی ده  که ته سه ده ربه رانی سه نووسه
 باشترین دۆخیشدا،  له. دات ردکیاندا ده موو دارو به هه تن و به یانه وێ ده کدا بیه یه  چ ئاراسته تن و به سه ری ده رمانبه فه
  . نووسن ق و زبر ده ی ره خنه  ره ی که وانه گژ ئه یانکات به ت ده سه شکرکن ده له
  
ت، کات  سه ده ر به ر و رۆشنبیری سه ندێ نووسه ی هه و نازو نووزه وه سککردنه موو خۆ ته م هه نی ؟ ئه  ناوی چیی ل ده مه ئه
   دابنن بۆ رگرتن له وره ستکی گه ربه و  به رکی تۆکمه وه، فیلته کتی مۆراییه ته کی یاسایی و ئه یه ی یانه رگه وت له یانه ده
یشتنی   تگه ندیی به ی پوه نده وه پستی خۆی ناب ، ئه بنرێ ، پ بهکی ل  رچییه ناوی هه.   ی زمانیان دڕ و زبره وانه ئه
  ن که وانه وان خولیای ئابووبردن و داشۆرینی ئه ی ئه نده وه ئه.  یه کوردستاندا هه ر کۆنسپتی ئازادیی له  سه وان، له وتی ئه چه
 پاداشت  وه ته سه ن ده الیه  له  که یه وه ان دواجار بۆ ئهکیشی یه په موو  هه نووسن، هه ت ده سه کانی ده ر سکانداه سه له

  .  وه بکرنه
  

ت  نانه رک، ته نووسک، نووسه ئایا هیچ رۆژنامه. وت رزی مرۆیی ده کی زۆر به هایه  ئازادیی بۆخۆی به یشتن له  ئاخر تگه
ک پاپۆڕکی  وان وه ژماری ئه کاتکدا سامانی بئه ت، لهکانی کورد بکا رکرده  سامانی بشوماری سه توان باس له رک، ده نته عه
کی  یه وه؟ خۆ هاوکشه یبنته  کوێ خۆی ده ردێ و له سه ر بیکات چیی به گه ئه.  ری گرتووه نگه ییدا له نده ریای گه ده  له وره گه

نج و لھاتوویی و  ڕه کوردستاندا به  له ی نییهربازی رپرسی سیاسیی و سه ک به یه. گات ڕوالیش تیده  کورو که  که یه  هه زۆرساده
، دزییکردنکی ئاشکراو  یه رمایه کردنی سه که ه م که  ئه باشه.  نابت وه تیی و دانایی خۆی سامانی  پکه بلیمه
هنین و تۆزێ  کارنه ی دزیی به ر وشه گه  ئه باشه.  !لی کوردستان، نییه ر سامانی گشتیی گه واو بۆ سه سترژییکردنکی ته ده

  کار بھنین ؟ ی چیی به ین ، ئه خۆمان رزدار بکه
  
   ستاندارده م له چونن، به  دوودرنجی ده کان به بییه زهه  مه دۆکسه کان و ئۆرسه  توندڕۆ ئیسالمییه لمان روشدی، که سه
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   چامه"مین رۆمانیدا  دوای چواره به. ژماردن  ئه ربین دته  ئازادیی راده )Symbol -سیمبۆڵ( سیمبی   کاندا به تییه وه نوده
ی  وه ی سینه شه ڕه و هه تواوه ر هرش و فه  به وته که ) The Satanic Verses -االيات الشيطانية"   ( کان نییه هریمه ئه

درژایی   به قدا، ژو رهیی زمان زبر و تی خنه  وتارکی ره ه  کۆمه دواتر له.  ترسییدایه مه ژیانی لکراو تا ئستاش ژیانی له
بیانووی  نیازن به  به کش که  ده دۆکسییانه رسه  ئایینیی و ئه متومانه و ته ی ئه جوانیی ونه ، زۆر به ) ١٩٩١-١٩٨١( ساڵ ده

هیچ  و نه خودا ، نه  نییه وه خنه روو ره سه و هیچ شتک له  توانینی ئه به.  ن ک دابخه می خه  ده وه های بنده پیرۆزیی و به
  کانیان و ئیشه ییه نده تی کوردیی و گه سه کانی ده ب پیاوه ش، ئیتر بۆ ده مینه م زه ر ئه ندکی سه هیچ خواوه رک و نه مبه پغه
  هو قه قشه و شه! و مۆدرن ! م رده  زمانی سه  به  پویسته وه ر بگیرێ، ئه گه ش ئه خنه بت و ره  نه خنه ی ره کانیان جگه قۆڕه
  ق ی تووند و زبر و ره خنه ی ره کانیانن ، جگه  سیما ناسراوه وه قاندنه ی ژنکوشتن و خۆته و ئیسالمییانه بت ئه بۆ ده!. بت
  بن؟ نه
  

ر  گه مه. ن؟ چریکنن، خۆیان کن و چ کاره رزنووسیی ده الریی و جواننووسیی و به ی سه   ئستا وانه ی که رانه و نووسه ئاخۆ ئه
بت  بت ، ده مکی ئازادو دیموکراسیی هه ب و سیسته  هه رانه روه کی دادپه ر دادگایه گه  ئه  نین که وانه  زۆریان ئهشی به
 جۆشدانی  ر سه ر هیچ نا، له سه له.  بن ی دادگاوه ڕگه دا بکرێ و به گه یان له وه  لپرسینه  ماوه وه ریه به ی ژیانیان به نده وه ئه
  ڕک که نیی شه مه  سووته یان لکرا به هه زاره  هه ڕی نوخۆیی کوردستان ، که کانی شه جان و ناردنیان بۆ کوورهن فوکوی گه که

و  شکی زۆر له ئاخۆ به.  وه کی کوردستانه ر خه سه  بت به ماه های دوو بنه تی ره سه نھا تووندوتۆکردنی ده ی ته که ئاکامه
کانی رابردووی خۆیان  یری فایله روویان دت سه کات، له کی تریاندا ده گژ خه دات و به یان ده دنهت  سه  ده ی که رانه نووسه
  .   و چییان رۆکردووه و چییان بژییوه ن و بزانن چییان نووسیوه بکه
  
   بن که وه فری ئهک   خه  دمۆکراسییدا، پویسته له"   ربین ده ر ئازادیی راده  سه له ) Bertrand Russell( س  ره

تدار و کام  سه ئاخۆ بۆچوونی کام پیاوی ده. (Russell,1969,p.319)"کانیان بگرن ی پشلکردنی بۆچوونه رگه چۆن به
.   بیی پشلکراوه زهه ری مه تواده کوردستاندا، بۆچوونی کام پیاوی ئایینی و فه  له ت پشلکراوه سه ده ر به ری سه نووسه

ر  گه ئه. ربین ر ئازادیی نووسین و راده  بۆ سه یه وه وانه ن ئه الیه کانیش له موو پشلکارییه ن و هه که وانن هرش ده ئهر  هشتا هه
ردوو  ر هه گه کی کلک و گوکراو، ئه  ئازادییه  ساڵ له ئستای کوردستاندا، پاش شانزه  پش چاوی خۆمان ، له بیھنینه

  ؟ وه منته ، چیی ده ین ربکه تی لدهو هاو ی ئاونه نامه فته هه
  

و دوو  ی ئه ڕه ک الپه یامی یه موویان ناتوانن په رهه هه خۆن، به ربه ناو سه ی به وانه ت و ئه سه کانی ده نگه نگاوره  ره  رۆژنامه
ک  یامی دوو سایتی وه  ناتوانن په وه ته سه ده   ت و نزیک له سه کانی ده رنته  ئینته موو سایته هه به. نن یه  بگه یه نامه فته هه
بیاتی نووسینی،  ده شوازی نووسین و ئه ک له یه خنه ر ره ڕای هه ره کوردستانپۆست سه. نن یه کان و کوردستانپۆست بگه نگه ده
  وه ئه.  ریشی خوارهریشی ، بی  ، سه ر قاچی خواره ک هه ت ب نه سه ده ک بوری به ی خه وه ک بۆ ئه یه ره نجه  په ته بووه
 ئازادیی  ن و هشتا له دواوه کانن، له  ئیسالمییه منتالیسته نده  فه ت و پیاوه سه ده ر به کانی سه ره تی کوردیی و نووسه سه ده
ر  تیی بۆ سه ه هرشی تایب بت که  نه وه نھا ئه ڕی سنووری ئازادییدام، ته وپه ڵ ئه گه من بۆخۆم له.   یشتوونه گه ربین نه راده

گینا هیچ  ئه.  کاندا خالقییه  ئه  کشه ستن و بوختاندروستکردن له به تییش درۆ هه تایبه زۆر به. کرێ تی مرۆڤ نه ژیانی تایبه
  . ئازادییدا  ناوی هی سوور بت له شتک نییه

  
  س له برتراند ره. کاندا و رۆژئاواییه کانی ئمهران و مامۆستای زانکۆ  نوان نووسه راوردێ له ن، به  بکه م کۆمیدیایه یری ئه سه

ر  سه بۆڵ به  بۆه وتنه  پیاوانی ئایینی که ی که وه نجلیس هنا پاش ئه  لۆس ئه- زانکۆی کالیفۆرنیا  وازی له١٩٤٠سای 
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و خۆیان  که ریه کوردستان، هه تی سیاسییش له سه کانی پاڵ ده ره نووسه . پکردن ی له ویش زانکۆکه تی زانکۆدا و ئه رۆکایه سه
و  وه نه که ندکیان خۆیان گیڤ ده  بنونن، جاروبار هه وستی لباوانه ک هه  نین یه چیی ئاماده ، که وه سک ناگۆڕنه  ره به
   خۆیان پوه نی پیتکی دونش نابن که و خاوه وه هبن چیی رۆژی پاشتر فس ده ی زانکۆکاندا، که ر باخانه سه میزنن به ده
    . وه ت باشتر ئاوڕیان لبداته سه  ده یه وه گات بۆ ئه  و تده وه خونته کانیان ده سته نجام کوریش ده رئه ، سه  نا ده هه
 
کوو   ئازادیی دامات ، به  هاوتیی له  که   ت نییه وه ت و ده سه رگیز کاری ده  هه وه ه )Bollinger(  ر ی بۆینگه  روانگه له
تی کوردیی  سه ده.  وه شه وانه  پچه ناو کۆمیونیتییدا کاریان پبکرت و به  له ژرنی که په  ده و یاسایانه  ئه  که  هاوتییه وه ئه
ت  سه  رابردووی ده  چاو له میشه  هه  که تی تاکی کورد کردووه  سایکۆلۆجییه ی له شه ڕه ر هه  تۆقنه نده وه کی ئه یه راده به

نبنووق. 
  
ر  هنانی پاسدار بۆ سه ی ئاب،٣١ک  وه( کانی خت وشوومه  سه یادی  رۆژه ورێ له س ده ، که یه ربین هه ر ئازادیی راده گه ئه
ریپۆرتاژێ ، ) تیی تایبه ردوو حیزب به  ههتی کوردیی و سه ستی ده ر ده سه  له لی کورددا هاتووه ر گه سه  به ت سوتان  که یبه هه

خۆ ناکرێ . پانی کوردستان نین کانی گۆڕه  سیاسییه  مژووی پرشنگداری حیزبه مانه ئایا ئه... ک بنووس ورییه وتارێ ، بیره
قوتووی   له مه ئه. ین که ی نه ین و شرۆڤه بیربکه ی خۆمان له که ته قه  سه ، مژووه وه واییه ندی ئاشتیی و ئاشته بیانووی گه به
  .ب تی کوردیی نه سه ده  له  ، جگه تکدا نییه سه تاری هیچ ده عه
  
ی   گرنگانه و وانه کک له  یه رگرتن له کوه که و به ) Hayek.  Friedrich A (پی توانینی پرۆفیسۆر فردریک هایک   به
ندیی  رجی بۆدانرا سنووربه  مه رکه رجی بۆ دابنرێ، هه ، ئازادیی ناکرێ مه  جیان هشتووه به) Durants(ردوو دورانت   هه که
ڕای  ره و سه ئه ). Chaos ) ( Durants,1968 -وزا فه ( وه یۆسه  ناو که وته که ی ئازادییش ده م پرۆسه رجه وێ و سه که تده
م دیدی   دیاربوو، به رستیی پوه لپه مک هه کرێ و که ، هکاریی ده وه ندییه وه رژه ی به رگه  ئازادیی له ی بوای وابوو که وه ئه
رچی هزی  ه ه یۆسک که  که ته ، بووه یه ی هه و ئازادییه کوردستاندا ئه ئستا له.  تی کوردییه سه پستی ده و پبه ئه

  .  قوربانیین میشه ش هه قینه بینن و ئازادییخوازانی راسته  سوودی ل ده یه رست و تووندڕۆ و میلیتانت هه تاریکپه
  
  
عراق . یشتب گه ستی پنه  ترۆر ده ماوه کانی ژیان نه جومگه ک له یه قی کوردستانیشدا ، جومگه عراقی باوکی ده له
تیڤیی و   نگه ی باس له نده وه چیی ئه که.   داڕزاوه وه  بۆ خواره وه ره سه و له ماوه ڕکردنی نه  توانای به  که یشتووه شونک گه به

س  ک خۆی ناکرێ، که  ترۆر وه کرێ، باس له و میلیشیاکانیان ده و سوننه  تووندڕۆکانی شیعه نه مریکاو الیه داگیرکاریی ئه
، ئاخر  نفالیش دروسته مان شت بۆ ئه هه. ک کولتوورو ئایدۆلۆژیا ب، وه زهه ک مه ن  وهک ئایی ترۆر بکات، وه ناورێ باس له

ک ئایین  کوو ئیسالم، وه نفال خۆشکرد، به ی بۆ ئه مینه بوو زه بیزم و ناسیۆنالیزم نه ره عسیزم و پانعه نیا کولتووری به ته به
ی  که یامه نفالکردن، ئیسالم و په عس بۆ ئه ی سایکۆلۆجیی سوپای به رهخی ترین زه وره گه. بوو نفالدا هه  ئه ستکی بای له ده
عس و   عس و پیاوانی به کانی هاندانی سوپای به کییه ره  سه ره فاکته کک له  یه دا که وه الی ئه چ به س نه بت که بۆ ده. بوو

ر و  مبه  پغه  خوداو له رگرتن له نفالکردنی، ئیلھاموه ی کورد و ئه وه گژداچوونه ب بۆ به ره ستی عه رده ی سه وه ته کولتووری نه
و   گرنگانه م وستگه ی ئه وه کوو شاردنه ، به  ئایین نییه تییکردن به  هیچ سووکایه مه ؟ ئه  قورئان بووه ئیسالم و له له
  . موومان تیدا ژیاوین  هه کی نزیک که  مژوویه  به تییه  سووکایه مداخستنمان ده
  

ی  نده وه  ، ئه وه کاندا نابینمه منتالیسته نده رست و فه  تاریکپه  هزه ر له ئاشکرایی، هه  به مکاره ردن بۆ ئه به ستنه  ده ترس له
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  رگرتووه  و سوودی لوه منتالیزمی ئیسالمیی کردووه نده ی بۆ فه  چۆن تا ئستا الیالیه ی که وه  له رپرسه تی کوردیی به سه ده
 شخ زاناکان،  یه ناوه م گه ئاخر ئه.  وه ته ندووه ک لی سه یه نجه  په و به وه مییه ده  به  داویه نجه  نۆ په  ئازادیی، بهرکوتی بۆ سه

  تی به ر ئیسالم و سووکایه  سه  هرش بکرته  که  نییه وه ر ئه سه  له قسه. م دنت رهه ردبارانکردنی ژن به به.  م دنت رهه به
نفالکردنی   ئه  له  رۆی ئیسالم چیی بووه  ناکرێ که وه ی ئه  بۆچیی شرۆڤه  که یه وه ر ئه سه  له کوو قسه به. بکرێکانی  هسیمب

  . بارانکردن و کوشتوبی ژناندا؟در  به کوردستاندا، له
  
ت  باره  کوردستاندا روویان دا سه بکه له   کۆمییدیی و تراژیدیایانه ڵ له  تکه و رووداوه یری ئه  ، سه وه  ئازادییه ند به پوه ر له هه
  وێ له که رده شی شریان به فگانستان، به  ئران و ئه کان له ، ئیسالمییه "دوعا" که  ئزیدییه ردنانی کچه وبه  سنگه به
 ئیسالمیی، گیانی واریی و کیی و کورده ریتی خه کوردستانیشدا دابونه ، له وه  بیانووی داونپیسییه بارانکردنی ژنان بهدر به
  کانی کوردستان، ئیسالمییه  ژنکوژه چیی ئیسالمییه که.  وه ڕی خونساردییشه وپه  به و وه زاران ژنی کوردی سییه هه

چۆن ! کانی کوردستان  ئازادییخوازه ن ئیسالمییه یریکه سه. ن؟ که  ئازادیی ده کانی کوردستان، دن داکۆکیی له وه ره قنه خۆته
ی  وانه  ریزی ئه  له  بووایه سیش نه یان دوا که  جگه بووایه وان ده کاتکدا ئه پانی خۆیان، له ی گۆڕه وه ره  ده  دایه ن ههیا که تۆپه

یان  بن نۆره کوژن و ده ی ژن ده وانه  ریزی ئه  له سانک بوونایه م که که وان یه  ئه بووایه کوو ده ن، به که ئازادیی ده داکۆکیی له
 حیزبیی و  ت و کولتووره سه ده. ر ئازادیی مبه هه  له یه  هه وه ته سه کانی ده وره  درۆ گه ندیی به  پوه مساردییه م خه ئه.  بگرتایه
 .    خاچدانی ئازادییدا  کوشتنی  ژناندا، له دا، له م قوماری ئازادییه  له رپرسیاره ی به که کییه خه

  
موو  روو هه  سه نه خه کانی خۆیان ده  سیاسیی و حیزبیی و ئابوورییه ندییه رژوه  به میشه تان، ههکانی کوردس ش حیزبه وه  بپسانه
تی کوردیی  سه هشتا ده.   یۆسدایه که  گژاوکی قووی سیاسیی و فیکرییدایه، له کوردستاندا له  ئستا ئازادیی له ،  وه شتکه

 الفاوی ئازادیی  ، چونکه ربرینه  دژی ئازادیی راده میشه گرتن، هه خنه  دژی ره ۆناوهوری خۆیدا ر ده بیانووی پووچ دیوارکی به به
ر ری ئازادیی نووسین  سه ر له مپه ترین له وره بوای من ، گه م به به. کات قولۆق ده ت له سه کانی ده موو شتکدا پایه پش هه له

تدان و  سه ی ده  باخه تخوارن و له ی خه وانه ت ئه تایبه تن، به سه ده ربه ی سهران کوردستاندا، نووسه ربین له نیی و راده و چامه
  .پون ر ئازادییش قوڕ ده  سه له
  
  -:کان رچاوه سه
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