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  بابان سةقزييبابان سةقزيي... ... نةورؤز جةذين ثريؤزي نةتةويي كوردان نةورؤز جةذين ثريؤزي نةتةويي كوردان 
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زاران  که که به درژایی هه یه وه ته ژنی نه جه، ورۆز نه

کی  ته ک که له رییه م و بدادگه موو سته به هه، ساه
 وه به شانازیه، رزانه ربه رازانه و سه فه هشتا سه، ن که ده
  . یگرت  دهژنی جه
ی   خۆیدا نیشانه خۆی له، ورۆز ژنی نه جهانی نه ج به
ی خۆیان و  لی کورد و ڕزنان له ناسنامه گی گه مه ئه به
رانی  ر داگیرکه مبه ستان له هه رخۆدان و ڕاوه به

، تی کوردانه کیه ژنی یه ورۆز نیشانه و جه نه. ره مگه سته
هیدان و ڕزنان له  ورۆز نیشانه و یادی شه نه

خۆیی  ربه  ئاشتی و ئازادی و سهرانی ڕگای ختکه گیانبه
  . کوردستانه

که ، یه ژینی دووباره دایکبوون و وه له، ورۆز ژنی نه جه
کانی  م و بدادی زوحاکه ور و سته  جهکردنینگاری ره بۆ به، خوازت م ده رده کانی سه کاوه
ڕووداو و زۆر ، کات  و میتولۆژی کوردان ده ستوره یری دیرۆک و ئه کاتک مرۆڤ سه. م رده سه
  . بۆ ئیمۆی خۆی،  میناک و ونه توانت بیکات به بینت که ده هز ده نی به الیه
وری  ده. هتوانا و شیاو بوو رۆککی به ر و سه  چاخی خۆیدا ڕابه له، ی ئاسنگر کاوه  وه گنه ده

. می زوحاک ناوبردنی سته تی و له الن بۆ دژایه کردنی گه کخستن و ئورگانیزه  یه لهبای بینی 
 و زانی وا ده  ڕه به، زانی و مافی خواردنی مشکی مرۆڤی بۆ خۆی  خودا ده زوحاکک که خۆی به

ڕی و  ورۆزدا ڕاپه  نه ی ئاسنگر له کاوه. رشان کردبوو ک په  خه ژیانیان له، وری کانی ده ماره
به ، خشی ورۆز به نگکی نوی به نه کش کرد و ڕه ورۆزی تکھه یامی ئازادی و ئاگری نه په

  . ژینکی نوێ  وهسانس و ی رنه واته
ڕاست و  تی ناوه النی میزوپاتامیا و ڕۆژهه بۆ گهورۆز  ڕینی نه  ڕاپهیامی  پهیه مه ر ئه به له
   له ک که ر وه هه. النه تی گه کیه رخۆدان و یه یامی ئازادی و گیانی به په، النی ئاری گه
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ی نگی له ڕزگارکردن ی با و پشاههور کورد ده، کانی میدیا زهیونی هۆدرووستبوونی کونفدراس
کانی ئیتنیکی و  نه الیه، می میدیاکان رده له سه. ی ئاشووریان بینی  ساه550می   سته له، الن گه

یی  وه ته ژنی نه ک جه روه ورۆز هه بۆیه نه.  وه  ئازادی ببینه توانیان خۆیان له، ئایینی جیاواز
  . یه "ئاری"النی  موو گه مزی هه بول و ڕهم کوردان و سه

تاکانی  سه  کاره کۆمکوژی ورخۆدان و مانی و به واهی قاره گه، ورۆز  ڕۆژانی نه دیرۆکی کوردان له
  .  ڕاگرت زیندوورخۆدان و خۆڕاگری کوردان میشه گیانی به تی هه ورۆز توانیویه نه. خوناوییه

  
  تانههار و سرووشتی کوردس ژنی به ورۆز جه نه

  
.. شت و ڕووبار و ده، م چه، چیا، ل مه، گوڵ، یه ت به خۆی هه ر شت ناوکی تایبه دا هه م جیھانه له
  . شنه م چه ر به کوردستان هه، ش وتی ئمه، م شوه النیش به گه، یه ناوکیان هه. 

و دایکی  وری میزوپاتامیاهدینی و به کولت فه و رامانی به هلس وتی ئمه کوردستان به فه
ک له   کۆمهها روه هه، وشتی کوردان ریت و ڕه چاند و داب و نه. ناسراوهت  شارستانیه

م  کی ئه که گردراوی خه، کانی تاڵ و شیرین کانی هزری و کرداری و ئازموونه ندیه تمه تایبه
  . یه نیشتمانه

قی ناوچاوانی  ره به عه ،دی داوه  و که کشاوهنجی ڕه، دایک بووه مانه لهم نیشت کک که له خه
ک خۆی چاند  ته ر له  هه وه ئه، ریش کرابت  کۆچبهریش گه ئه. ه و ژیاوهوو کرددان ی ئاوه م وته ئه

  . نگی پارازتووه رهه و فه
رزی و  به، لقویوه تی هه تی مرۆڤایه نگی ئمه له کانگا و چاوکانی دیرۆکی شارستانیه رهه فه

ڕاندووه و به  رهاتی تاڵ و ناخۆشی تپه سه ری و به سه رمه چه، وه بینی وه نزمی زۆری به خۆیه
  . یشتووه ئمه گه
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نگ و  رهه وه فه ئه، کان بت وه ته نگی نه رهه ی فه رگری پناسه رخۆدان و به ر ڕۆژک به گه ئه

  . کانی جیھاندایه نگه رهه هزترین فه می به که  ڕیزی یه له، ی کوردی تۆره
. کتر یه زاران مرۆڤ له ی هه م و بۆ نزیکبوونه رده رخی سه یامکه بۆ چه په، نکی ر الیه هه، ورۆز نه

کانی  ورۆز له پارچه نه، کوردستانشبوونی نیشتمانی  ربوی دوشمنان و دابه به هۆی هرشی به
ته وه د هن  الیه ک  یه لهنیا خابن ته  مهکرت و  پیرۆز ده شوازی جودا جودا کوردستان به

  . ورۆز بته یادکردن و بیرهانین کانی نه نه موو الیه بۆیه پیویسته هه. پیرۆزکردن
  ژنی سرووشته ورۆز جه نه

  
" به زمانی ئاڤستایی، ند سپه ئه"، مه شه ی مانگی ڕه له نیوه، رزی ژیانه هار له کوردستان وه به

کانی به خرایی  و ڕۆژهشکت  ختی زمسان ده رمای سه سه، دوا مانگی زمسان و سای کوردی
 کارز و و، وی ه بۆ ناو زهو تاونته فری زستان ده به، یان یانییه وه و بارانی خۆشی به بنه درژ ده

رت و تیشکی گ با ده شونی کزه، یهاری  به خۆشیی بن و سروه کان پئاو ده ڕووبار و چۆمه
ناسه  وی هه زه. بت پشوو جیاوازی دهک ڕۆژی  ته ر ڕۆژ له گرت و هه ک ده وهتیژی خۆر گیا و ڕ

  . موو شونک دت له هه،  تازهکشت و بۆنی گی ده
ران  به موو گیانله هه. بت رم ده وان گه بن و کاری جووتیار و باخه شین ده، کان گوڵ و گیا و کگه

ی هار ی به دههیان موژ هچه  به چهکان  و باندهبن ست ده رمه  و سههار شاد و دخۆش به هاتنی به
  . وه نه که  بو دهنوێ

  مانه ژنی زه ورۆز جه نه
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 و کات له چاند و کولتوری کوردان بوو، ت هز و تایبه شکی به به، مان مک بوو کات و زه رده سه

درا و  دهخکی شیاوی پ  که بایه، خۆ بوو هرب یا به زمانکی دیکه زانستکی سه. بوو نرخی هه
 ڕۆژ و مانگ 7فته   ههر بۆیه هه.  بووو زانسته  ئهنجاکشی ره ی باکی سهرناس خته زانستی ئه

تی  ج هشتووه و تا به ئستا مرۆڤایه ی بۆ جیھانیان به میرات به ڕۆژ365 و ساڵ  ڕۆژ30
وه که  ته دۆزراوه ک نه یه گه  ئستا هیچ به بگومان تا به. ن به ی ده ڕوه  و بهژارندوویانه په

وری   ده وی له سووڕی زه،  و زانستی وردی ئاواهی به،  ئامرک به چ چ شوه و  و بهکوردان چۆن
  . ستنیشان کردووه ڕۆژیان ده

ک کاتژمرک سات و  خوات و وه مان سووڕ ده ی زه ران له ناو بازنه به موو گیانله ژیان و بوونی هه
له ناو تۆو و ، کات  دهن و سرووشتیری ژیا مرۆڤ که سه. سووڕنت ران ده به موو گیانله ژیانی هه

، گیاندارانموو  ڵ و هه ل و ئاژه ی گوڵ و گیا و مهکردن شه را و هلکه و زارۆک و جووه و گه گه
  . دایه ردوام له گواڕتن بینت و به وری با ده مان ده سووڕی زه

مانک  رده  سهکه، وهج ما  به" ڕۆژگاریرخ چه"ی  واژه، ندی کوردی مه وه نگین و ده  زمانی زه له
یه که  وه ی ئه  واته  بهرخی ڕۆژگار چه. بوو تی هه ی کوردان نرخی تایبهفه و ڕبازی لسه  ناو فه له

ک   وه یه که مان هه کردنی زه ستنیشان سووڕکی ڕک و پک بۆ دیاریکردن و ده، دا له ئافراندن
  . خوات رخ سووڕ ده چه

بۆر ، رد وز و زه سه، رم و سارد گه. نگ و جۆراوجۆره نگاوڕه ڕهوام و  رده به، رخی جیھان سووڕی چه
کی  رزی زمسان پشه وه. کردنی ئافراندنه شه خاو و خرا بۆ گه، تاریک و ڕۆشن، و سپی

ستپکی ساڵ  باشی سرووشت و ده وه و ئاماده نگی بداربوونه ورۆز زه نه. هاره به، رهاتنی به خه به
ی  النی دیکه یه و کوردان و گه رخی سای تازه ستپک چه رۆز دهو بۆیه نه. و سووڕکی نویه

  . زانن مان ده تای زه ره ورۆز به خای سه نه،  زانابوون زاران ساه به هه، ئاری
kurdavesta@msn. com
www. kurdavesta. tk  
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