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  كاوة ئةمني كاوة ئةمني ... ... و نةورؤز و نةورؤز ) ) دياربةكردياربةكر ( (و لة ئامةدو لة ئامةدالَالَسس
  

  )مةزصوم دؤغان (بؤ يادي نةتةوةپةروةري كورد
 

ي كة ةيتا ئةو ذادةي، لة مثژووي گةالندا گرنگييةكي زؤري هةية، ) ميتؤلؤگي (ئةفسانة
دةورثكي گرنگي پثدراوة لة گرثدان و وروژاندين هةسيت ، لة تيؤري ناسيؤناليزمدا

بثگومان گةيل كورديش يةكثكة لةو گةالنةي جيهان كة خاوةين . دايي گةلثكنةتةوة
   .كولتوور و ئةفسانةي دثرين تايبةت بة خؤيةيت

هةربؤيةشة لة ئةدةبيايت ، نةورؤز بة گرنگترين چةژين نةتةوةيي كورد دادةنرثت
لة مةالي . گرنگييةكي زؤري پثداروة، كورديدا بة تايبةيت لة شيعري كوردييدا

يرييةوة بگرة هةتا پريةمثرد و هثمن و هةژار و بة دةيان شاعريي تريش هؤنراوةيان بؤ نةورؤز جز
تةنانةت داستاين نةتةوةيي مةم و زيين فةليةسويف كورد ئةمحةدي خاين لة ذؤژي نةورؤزدا ، وتووة

ةيي كة بةو هيواي، كردووةنة نةورؤزي قةدةغةالَ تورك بة سادةوصةيت نةژاد پةرسيت. دةست پثدةكات
شؤذشي باكووري كوردستان كة لة هةشتاكاين سةدةي ، ئةوة بوو. هةسيت نةتةوةيي كورد كوثربكاتةوة

تواين ذثگا لةبةر توانةوة و ،  وسةريهةصدا، دواي دةيان ساص خامؤشي و بثدةنگي لة باكوور، ذابردوو
   .نكؤصيكردندا بگرثت و مثشكي كةماليستةكان بشصةقثنث

بؤ ، بة سةرؤكايةيت كةنان ئثضرين كرابوولة توركيادا كودةتايةكي سةربازي كة تازة ، 1982ساصي 
 زيندانةكاين توركيا مجةيان دةهات لة، ذثگاگرتن لةبةردةم شؤذشي كورد و سةرهةصداندا

هؤضثيت توركان گةيشتبووة ذادةيةكي وا كة توانيبويان ، لة هةندثك زينداندا، نيشتيمانپةرةوةراين كورد
كة بؤ ، روةرثكي كوردشتيمان پةني، لة ساتةوةختثكي وادا. ة زيندانييةكان تثكبشكثننئريادةي زؤر ل

، زينداين كرابوو، ي لة كوردستانداسةربةخؤيي كوردستان و وةدةرناين كؤلؤنياليزمي تورك
بة ئاگاييةوة بةوپةذيي جةسارةتةوة لة ، شادذةوان مةزصوم دؤغان، سةجانةكاين توركي بةچؤكدا هثنا

نةورؤزثكي واي كردةوة كة مثژووي كورد ، ي لة گياين خؤي بةردا وئاگر، 1982ورؤزدا لة ساصي ذؤژي نة
تةالري فاشيزمي ، سةريان سوذما، داگريكةران لة ئاسيت ئةو گاينبازييةدا. بة خؤيةوة نةبيين بوو

نةورؤز لة باكووري كوردستاندا ، ئيتر لةو ذؤژةوة. داذما، توركي بة ئاگري نةورؤز و گياين مةزصوم
بة شثوةيةك . بصثسةكةي گةورةتر دةبثت، تة هؤي گرثداين هةسيت نةتةوةيي كوردي و ساص بة ساصبوة

   .كة چيتر داگريكةراين تورك ناتوانن بةر بة ئاگري نةورؤز بگرن
نةورؤزيان كردوة بة دةيان نيشتيمان پةروةراين تر كورد ذثگاي مةزصوميان گرت و بة گياين خؤيان ئاگري 

خؤيان ، كةالوةكاين بريي كةماليزميان ئاور تثبةردا و دوا) ذةوشةن و بثريضان، زةكيية ئالكان (لةوانة
   .كردة سيمبوصي بريي پاك و كردةوةي چاك

بنرثت يي و لة ذاستيدا دةتوانرثت ناوي  مانيفيستؤيةكي نةتةوةكراوةتةنةورؤز ، نةي دوايداالَلةم سا
يت فيناصي نةورؤز دةدات لة الَخة، ساص بة ساص) دياربةكر (ئامةد. وةيي و سةربةخؤييكةرنةضاصي نةتة
مةزصوم دؤغان ، 1982ساصي . يت ناوين ةژثنثالَپثدةچثت ئةمساص كوردستان و ذؤژهة، بةرؤكي خؤيي

ة  مليؤنان دةنگ و ئيتر ل بةپاش بيست ساص ئةو بصثسةية ئةو دةنگة بووة، بة تةنيا نةورؤزي كردةوة
   . (كةسك و سوور و زةرد (نةورؤزدا ئامةد دةبثتة دةريايةك لة ذةنگي
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بة بةرچاوي جيهانةوة نةورؤزيان لة ، مةزصوم و هاوذثكاين، بةرگي ئةفسانةيي دذيوة، ئيتر نةورؤز
زةكيية ئالكان و هاوذثكانيشي گياين ، ويژداين كورد و ئارياييةكان و مرؤضايةتيدا بةرجةستةكرد

  :ريان شاد كرد كة فةرموويةيتپريةمثردي نةم
  تا ئثستا ذووي نةداوة لة تةئرخيي ميللةتا
  قةصغاين گوللة سنگي كچان بث لة هةصمةتا

 كة سةري خؤت و نةتةوةكةت بةرز ذادةگريت و گياين هةر ئاوةدان بيت، ئامةدياخوا تؤش 
   .شاد دةكةيت، هةموو ساصث، ي كورد) مةزصومةكاين(

، دا) كورد (گؤضاري كوردستاين ئيمذؤ و ذؤژنامةيساص لةمةوبةر لة دوو ئةم نووسينة : تثبيين
  .لثرةدا كةمثك دةستكارمي كردووة، وكراوةتةوةالَب
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