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  . . ناسناس  رنت ئاشنا بووبت و کوردستان نت نهرنت ئاشنا بووبت و کوردستان نت نه   ئینته ئینته   به به  یهیه  س ههس هه  م کهم که  رم بتانگرێ، کهرم بتانگرێ، که  شهشه

   
دا  یدانه م مه ، کوردستان نت له ) رنت ئنته ( ی کورد به تاکه تای ئاشنابوونی تاکه ره سه له
م  که یه.   زاندووه کانی کوردستانی به موو سنوره ، هه رکشانه  و سه سپی خۆی تاوداوه ئه

ناو ڕۆشنبیرانی   دیواری پۆینی سانسۆری له ، که کترۆنی کوردی بووه له ی ئه ڕۆژنامه
تی کوردا  موو میلله  ڕووی هه ربینی بیروڕای ئازادی به رگای ده کوردستان ڕوخاند و ده

. م به هی د ڕوه نھا به ته رك و گیرفانی خۆم به ر ئه سه ب دابان و له  به وت ساه حه. واکرد
  وه ته ساره  جه تاکو ئستاش به.  نجامداوه کانم ئه  بووبم کاره م دنیایه ر شونکی ئه  هه له
  ، له وه رزییه ربه ڕی سه و په  و به کردووه وی نه تکدا نه سه  ئاست هیچ ده رم له یم، سه ده

  وه مه که ی بوی ده وه ، ئه وه تهکردۆ  نه وه رگیز سیشم له هه.   وه ته ستاومه موویاندا وه ڕوی هه
ناو  ندێ سایتی به ی هه وه ئه(ك   وه وه ترسییه  مه خاته ندی سیاسی ک ده وه رژه  و به دژی کیه

ن و  به  الی ده وه  بویان کردوته تک که ک بابه یه وه فۆنک یان چاوسورکردنه له  ته به) بور
س پان  که ستم له یم تاکو ئستاش ده  ده وه ته ساره  جه سان بهدی. ن ده رداده سه کی به یه لفه
مدا شتی وام  که سایته  و له کردووه س نه که م له  ڕۆژان داوای پاره  و ڕۆژک له وه کردۆته نه

.   داوایان کردووه وه یانه که  سایته ند جارك له ندک بور چه م هه  به وه کردۆته بو نه
 خۆیان  م که  ده وانه  به وه  لره بۆیه. )  بووه ی هه وه بیش کاردانه ته  مهن  خاوه دیاره(

ی   وڕۆژانه ن دنیا بن ئه ده المارم ده ک په یه  شوه ی به ر ڕۆژه وان و هه  فس فس پاه کردۆته
من   و ڕۆژه ن، ئه که خش ده  دژم په وه تانه که تووه  سیس هه  سایته  بوختان و درۆ له ئوه

جا . . . .  وه چته بیر ده م له وت ساه ونخوونی حه م و هیالکی و شه که زیاتر و باشتر کار ده
ی  یه و شوه ش به م، ئوه که ته  میلله ت به  بۆ خزمه ی کارکردنی منه ه  شوه مه باش بزانن ئه

  . . . ک حه نگی مه  باشترین سه ته ب  دهن، مژوو وت بیکه تانه ده
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