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  زانزان  مهمه  ر ڕهر ڕه  عومهعومه... ...   ونونربازی ربازی   سهسه
  
یاندنی کوردی  تی راگه  توانای خۆی خزمه ک به ر یه هه،  وه کرنه  زمانی کوردی ب ده یان به  زۆربه کان که  کوردییه ره  کاتکدا ماپه له
ند   چه  یاد بچت که مان له وه ب ئه م نه به، یاندنی کوردی ڵ و راگه کۆمه کردنی  دیموکراتیزه رکی گرینگ له  فاکته ته  بوونه کات که ده
کانی بیانی   رۆژنامه تی جیا جیا له  و رۆژانه گووتار و بابه رخان کردووه  ته  پیرۆزه رکه م ئه  خۆیان بۆ ئه ویستانه  خۆنه ن که سانک هه که

وشی ئستای   گشتی و ره ی کوردستاندا به ر چوار پارچه  هه  ئامرازکی گرنگ بۆ ناساندنی دۆزی کورد له بته ش ده مه ئه،  وه نه که بوده
  .  وره کانی تری کوردستانی گه شه ر به  سه بیندرێ بۆ روانین به ک ده یه ره نچه ک په  وه که، تی  تایبه کوردستانی باشوور به

   که یه هه) زیز سورم شۆرش عه (نووس کاک ک رۆژنامه  کوردکی وه ژیم خۆشحام که  ووتی ئیتالیا ده  له  ساه14ی   ماوه من که
کانی ئیتالی  ری و خۆجیه رتاسه  سه  رۆژنامه لی کورد بنوس و له ر دۆزی گه سه ی سیاسی له وه ت و شیکردنه  بابه تی رۆژانه یه توانیوه
ری ئیتالی  یان مالپه ی و ده نچ رۆژنامهی پ  زیاتر له م بینی که نووسه م رۆژنامه  ئستا ووتارکی ئه ر له ک به یه ت ماوه نانه ته،  وه بوکاته

کانی  ر ماتۆره  سه کک بچته ر یه م هه خسی کاک شۆرش ناناسم به من شه. کرد وشی کوردستان ده  ره  تیایدا باسی له  که بلویان کردبۆوه
  .  وه دۆزته ی جیاجیا ده ت و بالوکراوه به یان به  ده  بهوا ئه  بنووست نووسه م رۆژنامه  و ناوی ئهرنت ر تۆری ئینته سه ران له گه
موو  هه  ی کورد له مرۆ ئمه  ئه جونکه، نگنین بسه  گرینگ هه  به م مرۆڤانه ب کاری ئه  ده  ئمه  که یه وه  ئه ند دره م چه ستی من له به مه

  . ش وه ره لکو بۆ ده  به نیا بۆ ناوخۆی کوردستان گرینگه ک ته  نه یه یاندن هه  راگه کاتک زیاتر پویستمان به
  


