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Comunità Kurda in Italia  
  كؤمونيتاي كورد لة ئيتاليا

   
  .. . بؤ بةِرصزان

  .. . هةموو ثارت و ِرصكخراو و اليةنة كورديةكان لة هةر شوصنصك
  .. . بآلوكراوةكان

  .. . طشت تاكصكي كورد
 بة ثصويستمان زاين ثصش دةست بةكار كردين طؤظارةكةمان ،ومونيتاوةوةك بةرثرسي كومونيتاي كورد و بة ناوي ك

 ، وةك سةرةتاي دروست بووين و بة درصذاي تةمةين كؤمونيتا،ئةم ِروونكردنةوةية بؤ هةموو اليةك خبةينة ِروو
 لة دواي ئةم هةموو ضاالكي و خزمةت كردنة ئصستاش ،مةبةست تةنيا خزمةت كردن و ضارةسةري كصشةي كوردة
 ئةم بآلوكراوةيةش ، كة سةر ثشك بص لة زؤرترين بوار،هةلَدةستص بة بآلوكردنةوةي طؤظارصكي كوردي ئيتايل

 بة بص جياوازي دةنطي يةكة ، كة كوردستان بة ووآلت و ئاآلكةشي بة ئاآلي خؤي بزانص،دةنطي هةموو كوردصكة
 سةرؤك و ِرابةرة كورديةكان ،تاين طةورةيةيةكةي ثارت و ِرصكخراو و طروث و اليةنة كورديةكاين سةرجةم كوردس

 ئصمة بة هةبووين ، ئصستاش لة كوردستاين باشور حوكمةت و ثةرلةمان هةية،بة سةرؤك و ِرابةري خؤمان دةزانني
 بؤية ثصتان ِرادةطةيصنني كة بآلوكراوةكةمان تايبةيت تصدانية ،خؤماين دةزانني و بة دةسكةوتصكي مةزين دادةنصيني

 كة لة ، هةموو كورد و اليةنص دةتوانص نووسني و ضاالكي خؤي تيادا بآلوبكاتةوة، ئةندامي كؤمونيتا بصو مةرج نية
 كاتص هةموو ،،هةر شوصنصك بص و ِرصز لة بريوبؤضووين ثارت و اليةين بةرامبةر بطرص و بةزمانصكي جوان بدوص

 ، بؤية كومونيتا هةلَطري بريوبؤضووين هيض نووسةر و اليةنص نية،كةسص دةتوانص نووسين تيادا بآلوبكاتةوة
 شتصكيش بآلو ناكاينةوة كة دذ بة نيشتمان و ثارت و ،ئةوةي بآلويشي دةكاتةوة خاوةنةكةي لصي بةر ثرسيارة

 ، كة زماندوصي كورد و دميوكراسي بص، هةولَدةدا شتصكي نوص لة فةرهةنطي كوردي بصنصتة كايةوة،اليةنةكان بص
 ئصمة بةرثرس نني ،سةرنووسةر و دةستةي نووسةران و ئةوانةي هاوكاريشمان دةكةن بة نووسني و بآلوكردنةوة

 ئصمة ،لةو نووسنانةيان كة ثصشتر بآلويان كردونةتةوة كة دذ بة ثارت و بريوبؤضون يا كةسايةيت سياسي بووبن
 لةطةلَ ئةمةش هةولَمان كؤكردنةوةي ،ان بكرصِرصطا نادةين سووكايةيت بة هيض ثارت و بريوبؤضون و كةسايةتي

  . مالَي كورد و طؤِرانكاري و ِرصزطرتنة لة سةكؤيةكي ئازاد
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