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                       پكه گیراو ژاركی به ته هه 
  
عید پۆ سه  

  
  خنه پرك بۆ ڕه وت و آه وی دوای ڕاستیی بكه  ئهدوور له دیموآراسیی دا، تی به آه مله له مه
وه  یه آكی آسیكیی ركی پووچی به چه نگه تی زاڵ سه سته روشانی ده وا ده بدات، ئه هه
ق و  گرتن له ده خنه  ڕه.تیی پكردنه آی جون و بووختان و سووآایه ش چهوی ئه. گرن لده
كوو  به. وا ی ناشریین و ناوڕه قانیی قسه ی نییه، به قۆچه آه ره بارانكردنی نووسه رده  بهڕۆك ناوه
گر  خنه وا ڕه ر بۆچوونكیش ئه ی هه وه تكردنه قه، بۆ ڕه ی ده پستمیییانه نگاندنكی ئه سه هه
یای دا و  ستبكات به گیرفانیی خه گر ده خنه گ ڕه یه، نه  هه رچاوه ی سه سته ره یستیی به آهپو

ین آه   بده وه واو به آی ته  گرنگیییه  پویسته  ئمه.وه دوور له ڕیاڵ قووتبكاته ی به دوو ڕسته
یی و ساتی ئستای و چرآه ریی له گه وت تازه یه  هزریی دهیی و خنه  ڕهموو وتاركی هه

ستاون  دوور وه  بهكانك  خه آه،وتوون ری آآه سه كانك له خهدا بنیاد بن آه  ته شارستانیییه
 ب   هنده كانه و خه ت له بواری ئازادیی دا، آه هۆشی ئه تایبه به. وه آانی بیرآردنه له وستگه

یی و ئازادیی دا  سته ردهنوانی ژ وه له ی لكدانه ریینه  پان و به و دیواره ناآات  بتوانن ئه
ی آه  و بیاره وه ئه وتوون، له لووتكه كه م ئاسا هه ڕه آانی آورد هه  زاه ته سته ده. بشكنن

ه  م آۆمه دا هۆشیاریی ئه لره. ڕوات آانیان ده نگره ندام و الیه یی ئهیرای پانتا تا سه چت هه رده ده
ری دیلیش  ماوه ی هۆشی جه وه بۆ ناسینه. وه ستهئازادیی بناوت  نایهدیله، هۆشكی دیلیش 

 به ویش  كه، ئه و خه وه بوانینه هۆشی ئه ه"ئمانول آانت" ی آه رشه قی وه بت له چه ده
الی  له" مریی خوا و ئازادیی و نه" ی میتافیزیكیی له  ی س پرسیاری آانتانه وه قووتكردنه

و س  ی ئه وه آانی ناسینه یان ناگاته پایه آه یه هۆشیارییی  وه كانه، آه ناسینه و خه هۆشیاریی ئه
م   آه هۆشیاریی ئه،آانن  ئۆبجكتیفه زموونه ی ئه وه ره  له ده ته م س بوونیه ته، چونكه ئه بوونیه
ی  وه ش بۆ ئه ته آه مله م مه گرانی ئه خنه ندامان و ڕه ئه. آانیان ناشكنن سانه دیواره  آه جۆره

ك  نك یان گرۆیه سك یان الیه هآمی  آاتكدا آه وه یی بن، له خنه  و وتاری ڕهم فری وه
 ڵ خۆیدا  گه  لهخنه   خودی ڕه آه،وه یه پستمیی  ئه و سیستمه ست بن به یوه  په بت وه، ده نه ده ده
ی  آه ژاره  هه خنه ك ڕه گیرت، وه  ده پكه موو آات به ته ژار هه ی هه خنه م ڕه به. ڕ  گه یخاته ئه
آانی  دمینه م ئه رجه ناوی سه آان، آه به دریینه  رگه ندی پشمه به  گیراوی مه پكه  ته ژاری به هه
گ  شه نهخنه هۆ ترسه، چونكه ڕه موو آات چاو نه گركی ئازاد هه خنه ڕه. وه نووسراوه نده به مه

                                      .زنت رگیز سنووری مۆڕای خۆی نابه  تیی، بۆیه هه سووآایه
                                                          Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

"گده" ه  :مانه ی ئه وه بۆ ئه ویسته سهه تا ده ره آان ئازاد بن پكیان هه وت ئه توسا ببنه  ب
م  به. وه  آایه تكی ناسیۆنایستدا ئازادیی دته وه ی ده نیا له چوارچوه  ته چونكه به. وه ته نه
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توانت  نھا ئازادیییه آه ده وه، چونكه ته ك هگ بیرناآاته رگیز وه ییی آورد هه وه ته بیری نه
 موو پش هه  ئازادیی له،ییی آورد وه ته بۆیه بیری نه. كاتآسانیی بۆ آورد دابین ب تكی یه وه ده

ییی دروستبكات،  وه ته تكی نه وه توانت ده موو آات ده لكی ئازاد هه گه.  داناوه وه آانه قۆناغه
لی آورد و  قاقای ئازادیی گه  بینه ستیانخستۆته رانی آورد، ده آانی سه ناو ناسیۆنایسته م به به

نھا له  رانی آورد پیان وایه آه ته سه. گرن تكی آوردیی ده وه ستبوونی دهڕگا له درو
. وه آرته رگای ئازادیی آورد ده وه، ده سته رده آی سه یه وه ته تی نه سته ی ده چوارچوه

تی  سته ی ده ترك چییه، له چوه  مه  نییه تاآه رگیز ئاماده ستیش هه رده ی سه وه ته نه
ن  و پیرامیده  ئوه پانتایی ئه.تكی شۆڕشگانه سته ر سنووری ده بكاته سهی خۆی جیۆپۆلیتیك

  نگی ئوه یه ڕه نگی ئوه تان ده آه آه نگی لووته آات، بۆیه ده ند ده سه تكی زاڵ په سته آه ده
تا   ههبت له بنی پ دات، ده  خۆیتان ل ئهگر خنه  ڕه بۆیه آاتكئاخر تانه، آه نگی لووتكه ڕه
                                                                                   .رتان بدات سه وقه ته
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1_ Immanuel Kant: Dargestellt von Uwe Schultz 
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