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  حةميد تةميوريحةميد تةميوري... ... نةورؤز نةورؤز 
  
  وةختةن برؤسان، گوصان هةزار ذةنگ "

   چةرموو، زةردو، سوور، چون دثباي فةرةنگ 
  وةختةن شاي وةها، بكيانؤ خةصات 

  سةوزي تةتصةس رةنگ پةي رووي سةر بسيات
  ، سةر باوة رو بةر ) شةقايق( وةختةن 

  هؤردؤ ئاصاي سوور، جة باصاي كةمةر 
  ة شريين خاودا وةختةن بولبوالن، ج

  بثداربان، جةمؤلك، خاسةي زةهاودا 
  وةختةن سارثش بؤ، خاترشان جةداخ 

  " كةت بنيات، بةعةزم، گوص گةشيت لةيالخ
  "سةيدي" لة ديواين 

 
  

  
سةري لة زجنريةي كزةي ، دارو شةونةمي بةرةبةيانجارثكي تر نةورؤزي پريؤز بة شكؤفةكردين چرووي 

دةست پثكي ، زستان دةرهثنا و قوتاري خؤيي كرد و بةرةو ژواين جواين سةر دةرهثناين هةتاو تاوي دا
جارثكي تر ئةستثرةي گةش بةرةو هةتاو سووذايةوة و . ساصي تازة و بةهاري پذ لة ئاوازي ذاگةياند

تاكوو بةو شثوةية ، گةورةكةي خؤي پذ لة گةرما و ذووناكايي كردةوةدرزثكي چكؤلةي لة پةيكةرة بةرزو 
پةخياوي بووژانةوة و ژيانثكي نوث بداتةوة و هةتاوي دانيشتواين گوند و ، بة ئةرد و گيا و گوص و چيا

شاخ و شارةكان لة هةناسة و بؤين سروشيت جوان داپؤشث و مژدةي دةركةوتين سةرةتاي بةهار بدا و بة 
ئةم جارةش زستانثكي تر دةسيت لة . و گؤراين بةرةو پريي ساصي نوث بچث و بةخثر هاتين بكاهؤنينةوة 

ذوو ، يةخةي هةژاران و نةداران كردةوة و لة ترسي هةتاوي پذ لة نوور و گةرماي بةهاري و نةورؤز
   .هةصهات و بؤي دةرچوو، بةرةو نادياري و تاريكي وةرزي تةرزة و سؤصة

بريتيية لة ذووداو و بةسةرهاتثك كة گةلث پلة و قؤناخي مثژوويي جؤر بة ،  نوثنةورؤز وةكوو ذؤژثكي
لة ، چةپؤكي ذؤژگار زؤر جار تالوتلثن و دةساو دةسيت هةمة ذةنگةي پث كردووة، جؤري بة خؤيةوة ديوة
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ماناو لة هةر زةمان وسةردةمثكا ، دةورثكي دياري كراوي بة باصادا بذيوة، هةر بوارثكدا بةرگثكي تايبةيت
ناوةذؤكي خؤي هةبووة و لة گةص كارواين بث وچاين ئادةميزادا گةيشتووةتة ئةم دةور و ذؤژةوة و بووة 
بة جثژنثكي نةتةوةيي كة هةموو ساصث لة سةرانسةري كوردستاندا گةورة و چوكةي خةصكي كورد بة 

ر لوتكةي شاخ و كثو و بة كردنةوةي ئاگري نةورؤز لة سة، ئاهةنگ و شايي و زةماوةندةوة ئةيبةنة سةر
لة شار و دثهاتةكان يادي پريؤزي ئةكةنةوة و هةميشة لة ژثر ناو و ئاصاي بةصثن و پةمياين خةبايت بث 
پشوو دووپات ئةكةنةوة بةرةو ئاماجنةكاين گةل هةنگاو بنثن تا بة ذزگاري نةتةوةكةمان شادبن و دةست 

   .لة ملي هيواي بةرزيان بكةن
گةيل ئثمة بة نةورؤزي دةدةن و ئةو ذثوذةمسة بة شكؤيانة كة لة سةرانسةري بايةخثك كة ذؤصةكاين 

نيشانةي ئةوةن كة نةورؤز بؤتة يةكثك لة سةمبولة ، جيهاندا بة بؤنةي نةورؤزةوة وةذثيان دةخةن
لة اليةكي ترةوة نةورؤز نيشانةي زاصبووين . گرنگةكاين كةسايةتيي نةتةوةيي و نيشتماين گةيل كورد

فةرعاين بة سةر قات و قذي و گراين دا و ، خثر و خؤشي بة سةر سةغصةتيدا، بة سةر تاريكي داذووناكي 
   .بة كوريت سةمبويل سةركةوتين چاكة بة سةر خةراپة داية

دةكرث بصثني هةر لة بةر ئةوةشة كة تاريكي پةرةستاين نثو دةسةصايت فةرمانذةواي داگري كةراين 
ريانةوة تا ئثستا بة هةر جؤرثك بؤيان كرابث دوژمنايةتيي كوردستان لة سةرةتاي هاتنةسةركا

نةورؤزيان كردوة و هةوصيان داوة لة نرخ و بايةخي كةم بكةنةوة و تةنانةت ئةگةر بؤيان بكرث پثشي ياد 
كؤنةپةرةستاين كؤماري ئيسالمي ئثران و دوژمناين ئازادي كة ذقثكي . كردنةوة و رثزلث گرتنيشي بگرن

ن لة خةصكي خةباتگثذو چاونةترسي كوردستان لة دصداية تا ئثستا چةندي بؤيان كرابث كؤنةپةرةستانةيا
نةيان هثشتووة دةنگي ئةو گةلة ئازاية بة دةرةوة بگا و هةميشة هةوصيان داوة ويست و ئاماجنةكانيان بة 

 گةيل كورد ئةو ذژمية بؤگةنة دةسيت لة هيچ جؤرة كارثكي ناذةوا بةرانبةر بة. پثچةوانةوة پيشان بدةن
لة كوردستاين ئثران و دةست تث وةردان لة كوردستاين عثراق سصي نةكردوةتةوة و هةر لة تثروري 
ذثبةران و كوشت و بذي خةصكي بث ديفاع و قةصاچؤكردين ماص و سامان و دةرماخنوارد كردين پثشمةرگة و 

بةصام ، درخيي نةكردوةهثرش كردنة سةر مةقةري پثشمةرگة و ئاوارةي كورد لة كوردستاين عثراق 
خؤشبةختان دةسيت بؤ هةر كردةوةيةكي نامرؤضانة بردوة ذيسواي چووة و لة نثو كؤذو كؤمةصي 

   .نثونةتةوةيدا تةرد كراوة
لة ، لةو كاتةوة كة ذژميي بةعسي شوينييزم و سةدامي ديكتاتؤر لة عثراق دةسصاتيان بة دةستةوة گرت

ئةوة بوو دةسيت داية ذؤخان و . بريي ئةوةدا بوون كة چؤن خةصكي كوردستاين عثراق لة ناو بةرن
.  شارو گوندي ذؤخان5000نزيكةي . تثكداين گوند و شار و شارؤچكةكاين ئةو بةشةي كوردستان

 هةزار لة 8000. پثشمةرگة و ذؤصة چاونةترسةكاين كوردي لة سثدارة دا و تانةت لة بةندخيانةي دةكردن
 بة چةكي كيمياوي 1988بنةماصةي بارزاين بث سةرو شوثن كرد و بةوةشةوة نةوةستاو ئةوة بوو ساصي 

 هةزار الو پري 5000لة سةرةتاي نزيك بوونةوةي نةورؤز هثرشي كردة سةر شاري هةصةجبة و زياتر لة 
پاشان .  و بازيان و قةرةداعتةنانةت هةر بة چةكي كيمياوي داي لة بادينان، و ژن كچي دثدا شةهيد كرد

بةصام سةرة ذاي .  هةزار كوردي زيندة بة چاص كرد182ئةنفايل دةست پثكرد و لة ئةجنامي ئةو كارةيدا 
ئةو كردةوة نامرؤضانةية دا گةيل كورد لة ماضي خؤي دةسيت هةص نةگرت و لة بةرانبةر دذندةي سةدام 

ب كردين شاري كةركووك و ذاو ناين كوردي ئةو شارة سةر ذاي درثژةدان بة سياسةيت بة عةرة. ذاوةستان
و بة كؤمةص كؤچ كردين كورد لة زثدي باو باپريي بؤ باشووري عثراق هيچ كاريگةري لة سةر كورد 

ذژمثي ديكتاتؤر و شوينيزمي ، دانةناو ئةوة بوو لة نةورؤزي پاردا ئامريكا و هثزة هاوپةميانةكاين
لة سةروي هةموويان سةدامي ترسنؤكيان لة عثراق پاك كردةوةو بؤ بةعس و سةركردايةيت ئةو حيزبة و 
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دواي حةوت مانگ سةداميان لة كونةكةي دةرهثناو دةستگرييان كرد و ئثستا . هةميشة لة گؤذيان نا
   .چاوةذواين چارةنووسي خؤيةيت

 كوردةكان ةوة بة خةصكي كورد لةو بةشةي توركية بةصثين بة1992ذژمثي كةماليزمي تؤركيةش لة ساصي 
ديارة هثز و سوپاي تورك لة مثژ بوو كة ئاگركردنةوةيان . دا كة دةتوانن بة ئازادانة جثژين نةورؤز بگرن

ئةوة بوو كوردةكان لة شارةكاين جةزيرة و نوسةيب و شةرناك و بتليس ، لة گةيل كورد قةدةخة كردبوو
ن گردن قةتص و عاميان كردن ئةو بةصام هثزي تورك دةوريا. دةستيان دا ئاگركردنةوة و جثژن گرتن

بةصام بة تثكؤشان و خةبايت ميللةيت كورد و دؤستاين . نةورؤزةيان لة خةصكي كورد لةو بةشةدا تثك دا
لةو بةشةدا هثناوةو ذؤژ دواي ذؤژ ، گةلةكةمان چؤكيان بة توركيةدا هثناوةو داين بة مايف گةيل كوردا

   .خةوين گةلةكةمان لةو بةشةدا بةدي دةكةين
هثشتا خةصكي كورد لة كوردستاين سورية . لة هةموو ئةو داگري كةران دذندة تر ذژمثي بةعسي سوريةية

ئةوة بوو . خاوةين ناسنامةي خؤيان نني و دةوصةيت سوريا حاشا لة بووين كورد لةو بةشة دةكا
شلي سةرةتاي نةورؤز ئةمساص شاهيدي خؤپثشانداين كوردةكاين ئةو بةشة بووين لة شاري قامي

بةصام بة داخةوة سوپاي . ئازادخيوازاين كورد سةريان هةصدا و ذژمثي بةعسي سوريةيان خافص گري كرد
 كةسي لثيان شةهيد 200سوري بة هةمة جؤر چةك و تةقةمةين كةوتووةتة گياين كوردةكان زيتر لة 

، ندانة و ناذةوا دةزاننبةصام خةصكي كورد ئةو كارة بة كارثكي دذ. كردوة و بريندارةكانيش نايةنة ژماردن
دوژمناين گةلةكةمان چي ديي ناتوانن خةصكي كورد بن بذ بكةن و دةبث ذؤژثك لة ذؤژان بة چؤكدا بثن و 

   .چارة سةرثكي ئاشتيانة بؤ گةيل كورد بدؤزنةوة
نةورؤزي ئةمساص بة بةرئاورد لة گةص ساصاين پثشوودا بؤن و تام و چثژثكي تايبةيت لة كوردستاندا 

بؤ يةكةم جارة فيدراصي گةيل كورد لة كوردستاين عثراقدا لة بةرنامةي كايت ئةو وصاتةدا دةچةسپث  .هةية
ئةوة بوو خةصكي كورد لة بةشةكاين تري . و زماين كوردي شان بة شاين زماين عةرةيب بة كار دث

ئةم دةسكةوتة كوردستاندا بة ئاصاي كوردستانةوة رژانة نثو شةقام و كؤصانةكان و جثژين سةركةوتن و 
بةصام بةداخةوة تاريك پةرةستان و داگريكةران كةوتنة گياين خةصك و زؤر كةسيان . مثژوويةيانة گرت

   .لث شةهيد كردن لة كوردستاين ئثران و بة تايبةت لة كوردستاين سوريةدا
   ."زستان دةذواو ذووي ذةشي بؤ رةژي دةمثنثتةوة" كورد واتةين 

ان جگة لة بةدناوي شتثكيان بؤ نامثنثتةوة و ئةوةي لةو نثوةدا سةر دةكةوث  سةراين ذژمثة داگري كةرةك
   .نةورؤز لة تةواوي گةيل كورد پريؤز بث. كؤمةصاين تينووي ئازادي و سةربةستني لة كوردستاندا
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