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خاكةليييسالَسالَ   هاتين هاتينوة ووة وخاكةلينوي سريوان كارواين سريوان كارواين .. . .. . !!يي كورد كورديي27027055  يي نوي  
  

  يي نو نوييسالَسالَ
جةژين نةورؤزي دثرينمان وةبري نة الَسابةهارثك كة . بة بةهارثكي نوث شاد دةبنيجارثكي تريش 

 و ئةمساصيش لة پاش ذةت كردين ذؤژةكاين پار.  نوثترةوةيثك پث دةنثينة ساصيشنثتةوة و هاوكاتدث
، ي كورديي بةدواوةية2705ساصي نوثي ، "ذةشةمث"دووا مانگةكةي ريين ساتةكاين ئةو ساصة و هةصوة

  .  لةخؤ دةگرثانكة ئةميش مثژووي كوردستامن
لةم مانگةوة دةشت . ي لثك دةدةينةوةكة لة خوارةوة ماناكة، ي پث دةصثن- خاكةلثوةورديية ئةم مانگة ك

 بةهار كراسي ئةو دةمةي.  ذةنگ و بؤنيان دةگؤذثتالَي وةش و كةكانن و گةرمياكوثستاينناوچة ، و دةر
ذةنگةكان تثكةص دةبن و بؤنةكان دةبنة خوناو و بةسةردا ، تذةنگيين خؤي بة بةر سروشتدا دةكا

 خؤ دةنوثنن و هيوايان بة ژيان  و ذووخؤشتر ميهرةبانترلةو ماوةيةدا هةموو گيانلةبةران. دادةبارثن
 و تريي  دةبثن گةورةتر و بةتني ترئاشقان زياتر لثك نزيك دةبنةوة و سؤزيالةم ذؤژةوة . زياتر دةبث

دصي  و چاكبوونةوةي وةكوو دةصثن بةيةك گةيشتنةوةي دصداران، عيشقيان زياتر لة دصي ئةويندا دةچةقث
  . ت دابةش كردنةالَ و خة و مانگي لثبووردن و ذثزلثناندصشكاوان

پةلةوةرةكان تا درةنگ لة دةرةوةي لثرةوارةكان و ،  وةردةگرنگيانداران بة گشيت گوذي ژيانثكي نوث
. ووك بة زةويدا دةكةندةند  بؤ دانةوثصة و بژثودةشتةكاندا دةمثننةوة و ييپانتايبةسةر چصةدرةختةكان و 

،  دةگةذثن وةكاندا و تةپؤصك سةر ياص و لثواري كةنداص قؤپك وةصة كثوييةكان بة داوثين كثوةكان وئاژ
جواين و تامي   لةچثژ نيش بة هثمين بؤ هةمان شوثن و ذثگا بة پثش خاوةنةكانيان دةكةون وماصييةكا
  . وةردةگرنلة سروشت خؤراك 

  
   شكؤدار شكؤدارجةذينجةذين، ، نةورؤزنةورؤز

 بصثسةي ئاگر "يادي نةورؤز" بة بؤنةي ئةم يادة ديرؤكييةوة گةيل كورد، هةموو ساصثك و لةم وةختةدا
لة هةموو شوثنثكي كوردستاندا تا ئةو . ذووناككةرةوة دةكةنةوةهةصدةستثنث و يادي كاوةي ئاسنگةري 

ئاگر دةكرثتةوة و بريسكةي ئامسان دةنةخشثنث و ذووناكي دةكاتةوة و مرؤضة جثگايةي بگوجنث 
، ي خؤي لثوة دةردةچثةدثرينبة سؤزي كة ئةويش ئاوازي ، كوردةكان لةگةص دةنگي فيقة و دووزةلة

، لة كايت ئةمذؤدا. ي دادةمةزرثنن و لة دةوري ئاگرةكاندا خول دةخؤنجؤرةها شثوةي هةصپةذكثي كورد
 نيةتييادثرينةي كوردةواري ئاشناشكؤدار و تاين جيهان بةم جةژنة الَ زؤر لة وبة هؤي كؤچي كوردانةوة

  . پةيدا كردووة و هةصپةذكث جوانةكاين كوردةواري و پؤشيين ئةو جلة جوانانة سةرجنياين ذاكثشاوة
انييةت و وةستان لة نةز،  لةگؤذناين دوواكةوتوويي بؤ كورد جةژينييةوة ئةم جةژنةذاميارلة ذووي 

 كانگاي جؤش و خرؤشيي مرؤضة كوردةكان بووة و نةورؤز،  و ستةم و ئاكاري نامرؤضانةيةبةرانبةر جةور
دةكرث بة كوريت ئاماژة بةوة بكرث ئةم ذؤژة كة مثژوو بؤ ئةومثان . چراي ئازاديي تثدا داگريساوة

چونكة ئةو سةردةمي كؤت و زجنريةي ئةژدةهاك ، بة واتاي خؤناسينة وةكوو مرؤض، دةگةذثنثتةوة
ئةو دةمة مرؤض نةك هةر وةكوو كؤيلة بةكار . سةردةمي پثش كؤياليةتيش دةگةيةنث، پةيذةوي كردووة
  . ان مةقةسيت سةر گيانيان بوونة بؤ درثژ كردنةوةي مةوداي ژياين خؤيان زؤرداروهثنراون بةصكو
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، نةورؤز، خاكلثوة، خاكلثو، ةلثوةئاخ، ئاخلثوة، ئاخلثو، ضةئاخةصث، ضئاخصث، ةضئاخصث: خاكةلثوة
 نةورؤزي گياخود مان) سةرةتاي بةهار ( بةهار وةرزييگبريتيية لة يةكةم مان. مارت، ئازار، ئادار

دةكرث بةم شثوةية ذوون ، بؤ لثكدانةوةي ماناي ناوةكة. ةژؤذ 31كة ) ين سةري ساصي كورديژجة(
، ثذةص دةلةوةژ ئةمة بة واتاي كاتثك شينايي بة ئاستةم سةردةردثنث و لةو وةختةدا كة ئا:بكرثتةوة

) ةضلث (دثت و) خاك (واتايبة ) ئاخ(، بة لثويةوة ديارة) خاك (رث و ئاخگثكةوة بة لثو هةصدةپيا گخؤص و 
ة لةوةي گئةم وشةية ج) . خاكلثوة) (ةضئاخلث) (لثوة + خاك (دةبثتة) ةضلث + ئاخ (:دثت) لثوة (بة واتاي
  . ان و تةواوبوونيش دثذب، ماناي دوواييهاتن بة، ثكي كوردي دةبةخشثگواتاي مان

، ثستادا هاتووةضوشةي يةسناي ئانةكاين تر كة لة ژهةر وةك جة، ) نةورؤز (نةژ شاياين باسة ئةم جة
ي ژؤذريؤزةكان و يةكةم پنة ژهةر لة كؤنةوة يةكثك بووة لة جة، ةيةنثگةرسنت دةپواتاي ستايش و 

ادشاي پناوي جةمشيد بة، ريؤزي ئاهورامةزدايةپكة ناوي ،  هرمزدوترثگثي دةپهةروةها . ة-فةروةردين
  . ةگبثشدادي بةناوبان

ي ضمرؤةية كة ژؤذي فةروةرديندا بووة؛ ئةو گكاين نةورؤز ئةوةية كة لة مانريؤزييةپ لة تايبةتيية يةكث
ؤثك خةصكي ذةند چن بة ژثش جةپ. نچاكان دةچياوپةدا فريشتةكان بؤ ديدةين ژؤذلةو . تيا دروست بووة

ازثننةوة ذسفرة دة، رؤزدا دثن بؤ ميوانداريئةوةي فريشتةكان لة شةوي نةو لةبةر، خؤيان ئامادة دةكةن
  . ايةكدا دةكةنةوةگر لة هةموو جثگئاو 

تةا ئةوةية كة نةورؤز جةژنثكة و دةكةوثتة مانگي ، ئةوةي نةورؤز لة خاكةلثوة جوودا دةكاتةوة
  .  ناوي جةژنثكة و لة خاكةلثوةدا ياد دةكرثتةوةوكةوابث نةورؤز مانگ نيية بةصكو. وة-خاكةلثوة
 لة مثژووي پذشنگداري كورد و بة هؤي ئةو ي ئةمساص وةچةرخانثكي ترة2005 – 2705نةورؤزي 

هيوادارين ، يت ناوةذاستيدا هثناوةالَگؤذانكارييانةي سةردةم بةسةر جيهاين ئةمذؤ و بة تايبةت ذؤژهة
  . ئاسوودةيي و ژيانثكي بث چةوسانةوةي بؤ گةيل كورد تثدا بثت

21/03/2005  
  ي كوردي01/01/2705، خاكةلثوة

  .. .. ودةبصتةوةودةبصتةوةالَالَنة بنة بالَالَساسا* * 
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