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ی ری گۆم قینه ، شله ری ملمالنی نوان نوێ و کۆنه ده ، دنه پاندنه نگاری داسه ره  هزی به خنه ڕه
موو مرۆڤکی  ستی هه کی ده ، چه ت و ڕسای داڕزیوه ری سونه ، ڕوخنه نگی هزری زاه مه
  .  باتکاره خه

  
 سواقدانی   له ، بجگه  چونراوه خنه  ڕه التدا به سه ی ده  سایه  له نووکه ی تا هه وه ، ئه خنه  ڕه کامه

  خنه ڕه!  بووه تر نه ران شتکی وسنه ڕۆکردنی الوازی چه وپه کان و پینه مه ڕوخساری دزوی سیسته
 سیاسی و ئابوری و  وته م ڕه رده کانی به نگی و ڕگرییه رته  ڕوخاندن و ویرانکردنی به واته
یامی  گری په  و هه ری دونیای کۆنه  هزی ڕوخینه خنه کان، ڕه بییه ده نگی و کولتوری و ئه رهه فه

کی ئازاد و   دونیایه ون به  خه ی که وانه ستی ئه کارای دهکی   و چه ونی نویه  و هزر و خه دیارده
رکی  دان و سواقدانی دونیای داڕزیو و ڕساکانی ئه ردا پیاهه رامبه به بینن، له  ده وه کسانه یه
   له ڕه م شه ئه. یانن که وه وسانه  پ چه مه تداران و سیسته سه دهندی  وه رژه  هاوبه ، که سانیکه که
 دوو  تی له ی مرۆڤایه گه ، کۆمه وه ن مرۆڤه الیه ی مرۆڤ له وه وسانه دانی چه رهه یانی سه به ره به
  .ران وسنه  چهشکری و له ره  به وساوان دژبه چهشکری   و له ره ، به خراندووه هشکردا ه  و دوو له ره به
  
 بواری   و له  ئاراوه  ئازاد دنتهی خنه کۆی ئازاد بۆ ڕه ش، پداویستی سه وامه رده  به ڕه م شه ر ئه هه

یی   ئاماده وه  پاش، ئه  پش و بوارک له چت، بوارک له وپش ده ره  به ڕه م شه جۆراوجۆردا ئه
ڕای  ره گرێ و سه ی ئازاد ڕاده ره ی به شخه ی مه ک مرۆڤ، بشه  خۆمان وه  بۆ داکۆکی له یه ئمه
ی  خنه ی ئازاد، ڕه خنه  ڕه،شانی ژیان لسانی، شانبه  کاسهر و سنهو ی چه ره کی به ر ڕگرییه هه

کی  م چه ماندا، هه  و ڕزگاریخوازانه باتی ئازادیخوازانه  خه کات و له ده شه  گه رانه ڕوخنه
  .بات کانی خه نگه زه وه م ڕۆی چرای شه بت، هه مان ده وه ڕووبوونه ڕووبه

  
 ژیانماندا، بۆ   له خنه رداربوونی ڕه ستبه کات و ده ر ده گهی هزری ئازادیخوازی مسۆ وه  ژیانه خنه ڕه

  نه  مک که رده ، سه وه مانگته یانی ژیان ده به ره کانی مژووی به  تاریکه وته شکه ناو ئه
کسانمان  ی ئازاد و یه گه تی ڕکخستنی ژیان و کۆمه  هوشیاری چۆنیه ناسی و نه سرووشتمان ده

ی  وه داکوتینه رستی و قوڵ ڕیشه په ی کۆنه وه  و زابوونه وه ڕانه ری گه گه ئه. ستھنابوو ده به
  که و چه رداری ئه ستبه ر ده گه ، ئه یه ختکدا هه  وه ر ساته هه ی له نگه  و یاساکانی جه وه وسانه چه

ر  گه ین، ئه  بده خنه  بیژنگی ڕه تی و بوونمان له سایه بین که  نه ر ئاماده گه  بین، ئه شۆڕشگانه
کانی بوونمان  ییه فسانه ڕی و ئایدیا ئه کانی خۆشباوه ین و دیواره که رابوردوو و ئستامان تاتوێ نه

  وڕۆکه کانی دون و ئه ه ی هه وه کردنه  دووباره  له وا داهاتوومان بجگه ڕووخنین، ئه نه
  . نادات وه سته ده تر به نجامیکی ره سه

  
ک   خۆ وه خنه له کات؛ ڕه ست پده  ده وه خۆگرتنه  له خنه  ڕه  له ، که زووتنکه ب ش پویستی به مه ئه

  ، به نووسی ئمه  چاره ریکی یاریکردنن به  خه وه ره سه ی له وانه ر، له وروبه  ده  له خنه تاک و کۆ، ڕه
  خنه  وبالگی ڕه  که یه و ئامانجه  ئه مه هئ. ک تۆدا ببزوێ  ته ی شتک له وه تر ببزوێ بۆ ئه کی واتایه

ی  وه کی ئازاد بۆ گۆڕینه کۆیه خساندنی سه بستی ڕه مه بالگه به م و  و ئه یه وه دوایه به
نگی  قاندنی گۆمی مه نگی و شه کانی بده کدی و شکاندنی دیواره ک یه ته کانمان له بیروبۆچووونه
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 ئازادی خۆیان   که یه نگانه و ده کۆی گشت ئه  سه خنه ڕه.  انهشند خۆ و ئازادئه ربه ی سه وه نهبیرکرد
ی دابینکردنی ئازادی  و ه گر ری خۆیان له وه خته رانی و به  و خۆشگوزه وه بیننه  ئازادی گشتیدا ده له

  . وه بیننه دا ده گه گشتی کۆمهری  وه خته رانی و به و خۆشگوزه
  
ی  و بیروبۆچوونانه ر ئه سه کانی خۆی له خنه رنج و ڕه دا سه گهم وبال  له  که سک ئازاده موو که هه
   لهبوو زا نه یتوانی یا شاره سک نه رکه ر هه گه  ڕوو، بنووسیت، ئه خرنه دا ده م وبالگه  له که

هیچ بیروبۆچوونک . یل بکات ی ئیمه که توانت بۆچوونه وا ده ، ئه وبالگدا تی نووسین له چۆنیه
 .کات دا دیاری ده که  بالگه  شونی له که ته ستی بابه یوه نیا کاتی نووسین و په  و ته نییهری  رته به
  ر نووسینک له ر هه سه  ڕای خۆتان له  تکایه یه وه چاوبکرت، ئه ب ڕه  ده ک که نیا داواکارییه ته
 خوازیارن   بنن، که ته بهو با یلتان کرد، نوی ئه ر ئیمه گه دا بنووسن یا ئه و نووسینه روازی ئه په
  !رببن  رای خۆتان ده وه یه  باره له
  
،  وه یڤییه م په که دایکبوونی و یه م ڕۆژی له که یه ر له  هه خنه ی وبالگی ڕه وه  بۆ ئه واته ی که ده
 ژیان و هزر و دیرۆک و   له نه الیه مه کی ئازادی هه یه خنه دانی ڕه رهه یدانی سه  مه ینه بکه
  !  بنووسه ته م بابه ر ئه سه رنجی خۆت له مان، تۆی هژاش سه که گه کانی ناو کۆمه وته ره
  
م  کانی، که ی سۆشیالیستی و ڕگرییه وه ڕ بزووتنه مه ند هاوڕێ له کانی چه وباسه پاش قسه له *

ی  وه  کردنه یاندم، که ی گه نجامه و ئه ، به وه و باره رانی هژا بۆ لدوان له یی خونه ئاماده
.  هانبدات وه و باره ربینی بیروڕای خۆیان له  ده ستان به س بۆ هه  که توانت فره وبالگک ده

ر وتارکی دوورودرژ بنووسیت،  رنجده گر یا سه خنه دا هیچ پویست ناکات، ڕه  بالگ  له چونکه
 بت و کان وباسه شداری قسه ربت و به نجی خۆی دهر ند در سه  نووسینی چه توانیت به کو ده به

  . بۆ ڕابکشرتمووانی  ی ههرنج سه و  بکرێ  ئاراسته پرسیاری تازه
  
ندی  زامه ر ڕه سه کو له ، به وه م بکرته کان که ڕه  ڕۆی ماپه ، که  نییه و واتایه  به مه  ئه ته به هه
ه ڕ  ماپه ی وتاردان، هاوکات له هشو  له ی که ووسینانهو ن  ئهکرت رای من ده ران، به ودی نووسهخ

 .  ی باشه پ که ری وتاره  نووسه که ڕک ر ماپه  هه، وه دا بو بکرنهکان  کوردییه
  

   نووسین، له ستکردن به  پش ده ، تکایه وه کانتان بخونرنه ی کۆمنته وه رانی هژا، بۆ ئه خونه** 
] View- incoding- Unicode (UTF-8) [  ، له وه تانه که رنته ۆگرامی ئینتهی پر ره نجه روی په سه
  وا پستر به بوو، ئه  توانادا نه ش له مه ر ئه گه تان بنووسن، ئه که رنج و توانجه وسا سه لبژرن، ئه هه
 و – بینووسن Unicode fonts  ر پتانکرا به  گه-تان بنووسن که ته ر پرۆگرامکی نووسین، بابه هه
  .ن ڕی بکه ، به وه ره ی سه سه دره یل ئه و ئیمه به
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