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پثنج ساصة ،  ناوةندثكي فةرهةنگي .   نةفةر كوردي لثثة يك ميليؤن و هةشتسةد هةزاررةنگه بزانن ،دةصثن  لة تاران و دةوروبةري ، نزيكةي  

، كة ئةم هؤنراوةيـةم سـةبارةت بـةم كوردانـة و ئـةم كـؤذة                   )KKT(ةم شارة  پثك هاتوة بة ناوي كؤذي كورداين  تاران            و كؤمةصايةيت ل  
  :  دمثؤگذافيك و كؤمةصايةيت كوردةكاين تارانه   نةخشةي لة راستيدا دةكرث بصثني  كة ئةم شثعره ،-نووسيوه 

  
  ) :KKT (كؤذي   كورداين   تاران

  
  ي     لة تارانني                يةك    ميليؤن  و       هةزاراننيئةم      كوردانة

  گشتمان خةصكي      كوردةوارين               هي دث ،  هةوار يا  هي   شارين 
       گؤراننيو هةورامي     هثندث       سؤرانني             و باديين   بذثك    
        بؤ  دصپاكي   ، تاك  و     تةكني             لوذ، بذثك     لةكنيدةستةية
     قووچانوكرماجني   شريوان                 خوراسان    و    رووبارخةصكي  
                 لة   راستيدا ،   ئةهلي    حةقني ئةهلي حةقنيوفةيلي بةعزثك 

  هةركي، شكاك ،     بةختياري                ئةردةصاين   ،  موكري  ،  ياري
  زةرزا، مامةش   دؤم، جاباين                 گةورك،  مةنگوذ،    باوةجاين

       چؤمي    مةجيدخاين خةصكيشامايت،         دةشيت الجاين                
  مةمني  ،   داسين،   گةصباخي                 گةذووس ،ساراص،بان يةيالخي

  ةيل خان    و       الي   كةمةتوتةكاو، هةوشار ،بان هؤبةتو                ك
  چاصدوراين،          مةرگةوةذي                تيلةكؤيي   ،          تةرگةوةذي
  كاصةمووين   ،          دارستاين                پريان ،   جلؤ    ،     يارستاين

  ري   رةوانسةو    دةستةي پشدةري                 وةرمةزياري    و سةرشيوي 
  كوليايي                مؤرةك  ،   جةاليل  ،    كاكايي   و   بةگزادةهؤزي    

      جاف     و     زازاية بذثكثش                 لة  نثو   دايةسةجنابيشمان    
        ئازادةو   پياوي   مةالزادة                دةروثش    و     شثخ   وقازي    

    زانستگان              كيژ    و      الوي   روون و  ئاگان بذثك    خوثندكاري 
  ژاوةرؤييو               سندووس، گاوةرؤيي               دمثؤكري      خةصكي

  دابةزيون   ئةو ديون               لة      كةرةجدا   ،      هثندثكيش    كوردي
   گيانفيداي     سةرؤك   بارزانني  كوثستانني                 چ     گةرمثين ،  چ

  خةصكي      تةواوي     شارةكان                مةصبةندي    رؤژاواي        ئثران
  سونقوذ،هةرسني،  كرماشاين                 بانة   ،    سةقز     ،  مةريواين

       بةمؤ                             ، تاكو   و   دووئاوةلة     ماكؤ                ،     هةتا    ئيالمةو لة
     كؤنة          الجانثو   خانث              بيجاذ    خةصكيسنة،سةردةشت، 

            مةهابادي               بثستوون ،    قةصاي    فةرهاديوسيمينةيي    
  ؤ خؤ               ورمث   ،   ماكؤ ،  سثرؤ ، شنو سةصماس ،مةرةند دةوري

      پاوة   و ئةيواين و سةرپثصي،    قةسري،    بؤكاين               نةغةدة   
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        خوذذةماوايي               شاهابادي                رؤژاواييوسةحنةيي   
  پياوث   مةزنا   شارث    ئةزنا                نةهري، و   بذوچورد، گؤدةرز  

   بة  پرد      شوانكارة   بنب    بؤكورد               و خةصكي شاري ياسووجي 
   ئةو    دةوروبةرة    -        ديواندةدة                چةرداوذو و ساينقةصا     

     نثوةو   ئةوكةنگاوةري،   خةصكي      زثوة                 قوذوة ، بةها ر   
   مةليكشاهي ،          كامياراين                                                                                         دثگوصاين    و          سرثشاوا       

     رؤژاوا            گثصاين                       ئابدانان  و              دةوصةتاوا                 رةبةت    ،
   دةبث       قامووسثكم        پثبث                   شي  لثبث          رةنگة    كوردي    دي

   هؤزي   ديكةش  گةيل      هةية         كوردستانة گةورةية           لةم

            گةر      هؤزي تؤم لةبري  چوة                  قامووسةكةم             پث نةبوة
  دانة                  بة       دصسؤزي       تثم بذوان          لثم ببوورة         ، بة كور

            ديارة خاوةن چةن     دينيشني                 پةيذةوي    چةن      ئايينيشني
  كاوةي   گوردينهةمو  كوردين                  لة  نةتةوةي        !  لةوة گةذث          

  ةكني                  دةصثن    بؤ    دصپاكي     تةكني            رؤمحان يةكة، گشتمان ي
             لة  زثدي  خؤ  ژينمان تاص بو                  مؤتة   بةسةرماندا  ، زاص     بو
            لة   دةسيت   جةور و    بثكاري                  دةركةوتني     لة     كوردةواري

  نةو  لة  تاران                   بةجثمان   هثشت  خزم وياران           هاتني   گريساي
            لة     تاران     و     دةوروبةري                  لة      سةراوي          بثخةبةري 
            كةس   هةواصي    لةكةس  نةبو                 كةس بؤ هيچكةس دةربةس نةبو

  رووكاري   كةس                  مةگةر   لة   پرسة  وشني وبةس          كةس نةيدةدي 
                    جثي   هومثدي        ئةم  گةلةية           بةصام    ئثستا    كؤذمان  هةيه

  يةك  ئةبينني  ، يةك  ئةناسني          بة هؤيي كؤذةو ئثستا  خاسني                   
          ناپسثينةوة                   پةرة ئةگرين،          ئةژيثنةوة          خؤ بناسني، 

زة     دهؤ                   لة  دةوري  كؤذ ،كؤبن     بة كؤ           شة  و     و  بث     گ دةگة
                     پةري   سةركةوت   پشيت   لثمةمن  يةكثكم ،  نةختث      جثمة          
   كاتث   كؤ    بوين،بوينة   ئثمة                  عةقص      هيواي     دنياي   پثمة         

            هةر   دارثك ، كة بو بة    هؤرة                  بؤگةيل   خؤي،   بو بة    خؤره
  نئةيسوتثن                    دواي ئةوةي  خؤي پث ئةشكثنن                  لة     ئاگردا،

            يةك بگرن   ،          يةك بكةون                  هةتا     لة  كةل     سةر ئةكةون
           بة رثوةيةپةجنا      ساصة          سؤرانيش   هاوذثي       ئثوةية                  

!                                        پثوةية   بة ،بةپثوةية                  بة پثوةيةبة    هؤي    ئثوة                

  .…………… بة پثوةية          

  
  
  
  
  
  
  
  

                                               
                     

                                          


