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م  ند ئه تا چه عید واز له نووسین دنت هه یه که پۆ سه نگک هه وێ ده و له که لره یه ماوه
بوونی نووسیینی پۆ  م نه به. رشانی ڕۆژگار وته سه که یان ده وه واه ڕاسته ئه هه
بۆ نموونه ، واه ڕاست بت ههم  یه که ئه وه ی ئه عیدیش له کوردستانپۆست نیشانه سه
ی نوان  راوهوریایه م هه تووخوا ئه، ینووست ریف ده روتار ئستا کاک تاهیر ساح شه سه

م بی  یه؟ به ر چ قازانجکی بۆ کورد هه ره کوردستانپۆست و کوردستان نت بجگه له زه
ت بی له داخی کوردستان نت؟ تۆ بستا نانووسبۆچی ئ ت یان چی؟ یان له کاک پۆ

ی جنوی  ک قووتابخانه که وه یه ی سایتی کوردستان نته که ماوه سوانه قاوه و چه داخی ئه
ر واز له نووسین  گه کاتکدا ئه خۆ له، ن شرینه به کاک پۆی دهی نا رچی قسه کوردی هه
كوو  ن نت بهوتنک بۆ کوردستا رکه رک نابت بۆ کوردستانپۆست و سه ره نھا زه بھنت ته

بت  ناشکوری نه، ند رمه ره موومان زه بت هه  نه وه نھا ئه دا ته وتوو نابت لره رکه س سه که
توانم بم   دههس نجا که م په م له نووسن به کاندا ده س له سایته نجا که رۆژانه زیاد له په
روونی خۆیان  کانی پاتۆک ده کانی ژووره ره که ک قسه نی تر وهوا رن ئه پنجیان نووسه

ویش بدات  ڕا و هه گه کدا ده یه وه دوای ڕوونکردنه ر فارس به خۆزگه کاک عومه، ڕژن ده هه
وه که بجگه له زیان  ی دووربخاته که تاح له سایته مال فه ک جه سی وه یان که دا ده له ئاینده

یه له پاتۆک ناوی تاتاهوه  ک هه کابرایه، نت یه ستان نت ناگههیچ قازانجک به کورد
ر پشبکی  گه ردووکیان جنوفرۆش خۆ ئه ک وان هه ک یه تاحه و تاتاهوش وه مال فه و جه ئه

دالیای ئاتوون  تاح مه مال فه وا جه تاحدا بکرت ئه مال فه نوانی تاتاهوو و جه جنو له
هیوام کاک  ک من بیستوومه به بت وه واه وا نه و هه  بم ئه ه  هههیوام من به. گرت رده وه
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