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  موو مرۆڤکه ربین مافی هه ئازادی ڕاده
  
موو  ماکانی دیموکراسی له ناو هه  بنه  له ککه هین یرب رورادهی ئازادی ب ک ئاشکرایه وه
ی  وتننامه  ڕکه له ر تاککه و مافکی سروشتی ههمکدا و رده ر سه  هه لک و له گه
ی بۆ مافی مرۆڤ سای ردوون ی گه مهها جاڕنا هرو  و هه66کانی سای  کگرتووه یه وه ته نه
ڕی  روباوهیی که ب وه چاوپۆشین له ر مرۆڤک به وا هه که، وه ته ر کراوه سه ختی له یشدا جه ۴  

  . یه ربینی به ئازادی هه ڕاده مافی،  که رچییه هه چۆن و
کتبکی  )یی بجه ه ریوان هه مه (ر دا نوسه یه م ماوه  له ک ئاگادارن که موو الیه ک هه وه
چی  که، ربیوه رک ده ک نووسه ندک بۆچوونی خۆی وه ر ئیسالم نووسیوه و تیدا هه سه له
  کی ساده و به ته هاندانی خه وتوونه وه که ناوی ئیسالمه نک به سان و الیه وه که داخه به

لقی سویسرا /  بجه ه ندی هه ک ناوه  وه ئمه. ن که شه و خونرشتن قسه ده ڕه زمانی هه
ی  نانه س و الیه و که نین و داواکارین له یه گه  ئازادی بیروڕا ڕاده واوی خۆمان له پشتگیری ته

با . وه نه می بده نوسین وه ر به توانن هه وا ده ئه، و کانی ئه  بیروبۆچوونه  ناڕازین له که
،  ببین لۆگی شارستانییانه  دایهکتری قبوکردن و زمانی النی جیھان فری یه ک گه ش وه ئمه
، ت و ئازادی فکرو بیروڕای جۆراوجۆره مه ڕۆژگاری دیموکراتیه رده م سه ی ئه وه رئه  به له

ی  وه خۆی و بیروبواکه دنیاییه بت به مایانه نه م بنه شی که بوای به وه  ئه دیاره
  ... بت ند ده رمه ره زه
 

  لقی سویسرا/  کورد لی  گهلکردن و جینۆسایدینفا  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه
٢٠٠٦ / ١١/٢  

   
 


