سهرای ئازادی چی دەوی؟
ماوەی زێاتر له مانگێکه که سهرای ئازادی جمهی دێ ودەخرۆشێ ،کارنواڵێکی رەنگاوڕەنگه که
بوەته ھۆی سهرئێشه و خهولێزڕانی دەسهاڵتی کوردی له باشوور.
لێکدانهوە و بۆچوونی جياوازی لێکهوتوەتهوە ،دەسهاڵت دەڵی:
ئهمانه ئاژاوە گێڕن! ) ێکهم رۆژ ئووپوزيسيۆنيش ھهر ئهمهی دەکوت(
 ئهمانه ئێرانيان له پشتهوەيه گرووپی ئهنسار و ئيسالمنئووپوزيسيۆن دەڵی :ئهمانه گهلن که کارد گهيشتووەته ئيسکانيان و دژ به ناعهداڵهتی و گهندهڵی
راپهڕيون.
باشه پرسيار ئهوەيه کێ راست دەکا و بهڕاستی جهريان چييه ؟
ئاێا ئهمه تهنيا خۆپيشاندانه يا راپهڕين؟ باشه ئهگر راپهرينه بۆ داوای رووخانی سيستمی بهڕێوەبردن
ناکهن و ئاڵترناتييوی حکومهت دياری ناکرێ؟
خۆاستهکان چين؟
 نهمانی گهندڵی و چاک سازی  ،باشه چۆن؟پارلمان  ١٧خاڵ پهسهند دەکا که ببيته دەستهبهری لێک نزيک بوونهوە ،بهرھهڵستکاران  ٢٢خاڵ،
ھهرکام ئهوەی ديکه تاوانبار دەکا بهوەی که پهيرەوی له ريکهوتنهکه ناکا.
وتهبێژ و دمڕاستی سهرای ئازادی  ١٣خاڵ دەسنيشان دەکا که برێکيان ھهنووکهيی و ھێندێکێان
درێژخايهنن.
به دزييهوە و به نيوە ئاشکرا وتوويژ و ھاتووچوو لهبهين حکومهت و بهرھهڵسکاران بهردەوامه بێ
تيوەگالنی نوێنهرانی سهرای ئازادی بهشيوەێک که سهرای ئازادی ھۆشياری دەداته ئووپوزيسيۆن که
بێ سهرای ئازادی وتووێژ باتڵه و سێ خاڵ دەخاته روو بۆ دەسپێکی ديالۆگ.
 دەسبهسهر کردنی بکووژانی خهڵک و راپێچکيان بۆ بهر دادگا. ھيزی چکداری ئهحزاب له شاردا نهمێنی مهقهرڕات و بارەگای ئهحزاب بچنه دەرەوەی شارەکانمهبهستی من باس کردن له چاکه و خراپهی خاڵهکان و وتوويژ و پروپاگهندی دژ به يهک و ئهوەی
كێ راست دەکا و کێ درۆ دەکا نيێه .مهبهستی من ئهوەيه که بزانم ئهم خهڵکه کێن و چييان دەوێ؟
که سهيری سرای ئازادی دەکهی مهعجوونێکی سهيرە .له ﻻيهکهوە نوێژی جهماعهت دەبسترێ و
حهديس و ئايهت و رەوايهت نامێنێ که مهﻻی مهنبهر نهيکا و ئامۆژگاری و داخوازەکان له بۆچوونی
ئيسالمی سهردەمی خولهفای راشديين دەچی و باس له چاکهوە و قهناعهت و ھهداێهتی گومراھانی
گهندڵ بۆ سيراتی موستهقيم دەکا و له ﻻيهکيتريشهوه ھهر پاش فهرمايشاتی مهﻻ  ،کومونيستێک دێ و
قسه دەکا و ئاوری لێدەبارێ و ئهگر کهمێکی راوەشێنی ،ستالين و لنيين لهژير بالێان دەکهوێته
خوارێ ،ئهوانيش داوای دروست کردنی شورای کۆاڵن و بازار و شار دەکهن بهاڵم ئهگر تهماشای
داواکاريهکانی نوێنهرانی سهرا دەکهی ئهوەی تێيدا نهبێ ئيدەئۆلوژيه  ،داواکاريهکان به زاھير ساکار
بهاڵم له بنهڕەتدا ھهڵتهکينهر.

له ھهموو بهرچاوتر ئهوەيه که سۆزو حهماسی تێدا نيه ،شوعاری بژی ،بمری و نابوود بێ و
برووخێی تێدا نييه بهاڵم پڕە له داخوازی بنهڕەتی که به وەريايی گهاڵله کراوە.
ئهم حهرەکهته فاقدی ئيدەئۆلۆژی تايبهته .
سۆز بۆ نهتهوە و واڵت جێی خۆی داوە به داخوازی بۆ ئازادی تاک و حورمهتی ئينسانی و عهداڵهتی
کۆمهاڵيهتی که پڕ بهپێستی ئينسانێکی ئازادە.
ئهم حهرەکهته داخوازيهکان به ئاشکرا له پارلمانێکی گهورەدا و به بهشداريی ھهزاران کهس له
سهرای ئازادی گهاڵله دەکا و به راشکاوی داوای دەکا .ئهم داخوازيانه زۆر جار نه له ھی حکومهت
دەچێ و نه له ھی ئووپوزيسيۆن .
ئهم حهرەکهته بوەته سهکۆی کهسانێ که قهت دەنگيان نهبيستراوە ،ژن  ،منداڵ ،پير  ،ھهژاران،
بێکاران و گهنجان.
ئهم حهرەکهته قهديسی دەستی چهند کهس نيه .
باشه چييه ؟ بهبڕوای من حهرەکهتێکی ئهێجگار تازەيه و تا رادەيهکی زۆر حهرەکهتێکی ئانارشيستی
خوڵقێنهرە که تامی زاری گهلی کوردی بۆ ئهبهد به ﻻنی کهمهوە له باشووری کوردستان گۆڕی .ئهم
حهرەکهته دژی ھهموو ھهڵس وکهوتی حکوومهتی سهقامگيرە که پڕە له بروکراتی و ناعهداڵهتی
کۆمهاڵيهتی ورۆحی ئازادی مرووڤی کورد دەھهژينی.
باشه دەکرێ ئهم حهرەکهته ھهر ئيدامهی بێ و خهلکی سهرای ئازادی لهسهر ھهموو خاڵهکانی خۆيان
پێداگرن و سازش نهکهن؟ بهبروای من نا ناکری.
له ئاخردا حکومهت و ئووپوزيسيۆن که نوێنهری دام و دەسگای بوروکراتی و بهرێوەبردنن پێک دێن
و داوا له خهڵکی سهرای ئازادی دەکهن و دەڵين که لهبهر بهرژەوەندی بااڵی نهتهوەيی و لهبهر ئهوەی
دووژمنانمان پێخۆش نهبێ لهسهر ئهم خااڵنه پێک ھاتووين و داوا دەکهين کۆتايی به کۆبونهوەکانی
سهرای ئازادی بێ .پرسێار ئهوەێه که ئايا خهڵک سهرای ئازادی چۆل دەکا ؟ بهبروای من دێکهن،
بهاڵم ھهتا ھهتايه ئهم حهرەکهته بێ ئيدئۆلۆژييه و تا رادەيهک ئانارشيستييه له رۆحی گهلدا دەمێنێ،
خهڵک فێر بوون که ئيدی چاوەڕوان نهبن فاڵن حيزب يان فيسار پارتی ھاندەربن و داوا بکهن که
خهڵک برژينهوە سهرشقام و سهرای ئازادی ديسان به کۆلکهزيرينهی بيرەکان و رەنگهکهکان
بڕازيننهوە.
من زۆر جار سهرای ئازادی و جوانيی ئهم حهرەکهته دەگهڵ حهرەکهتی ساڵهکانی ٦٠ی خۆينکارانی
زانستگاکان و پاشان خهڵکی پاريس بهھهموو چين و تويژەکانی ھهڵدهسهنگێنم که له ماوەی چهن
ھهفتهيهکدا فرانسهی ھهژاند  ،بهاڵم بهو ھۆيهوە حکومهتی فهرانسه نهبوو به کومونيستی يا به
حکومهتی ئايينی بهاڵم رچهيهکی له رەوان و رۆحی خهڵکی فهرانسه چهقاندووه که پاش ئهو سااڵنه
ھهر چهند ساڵ جارێک ديسان خهڵکی فهرانسه وەک ئهوەی دەستووريان پێدرابێ لهسهر تاکه شتێک
که رۆحيان دێنێته ئێش ،دێنه شهقام و فرانسه دە ھهژێنن.
سهرای ئازادی ئهم رۆحه پاک و ئانارشيستييهی بۆ ئهبهد خسته جهسته و رۆح و رەوانی تاکی
کوردوە.
پيرۆز بێ ئهم ھهژاندنهی رۆح و رەوانی تاکی کورد
ھهر بهرقهرار بێ سهرای ئازادی
حسێن سهعيدی

