چهند وتهيهک لهسهر بۆنه و جهژن و سيمبۆلی نهتهوەيی

هه ۆ بهرزنجهيی

ههرچهندە ناتوانين له هيچ ڕوويهکهوە به ئهمهريکييهکان،ب ن نهتهوە ئهمهريکا ،لهگهڵ
ئهوەشدا ،ئهوان پلهههنووکهدا گهورەترين زله زی جيهان و خاوەنی بهه زترين
دەو هتن،ئينجا بۆ دروستکردنی سيمبۆل و ئاو تهکردنی خه کهکهی و سازدانی ه مای
شانازيی و يهکگرتووی ،کۆمه بۆنهيان بۆ خۆيان سازداوە ،ت يدا ئاههنگی نهتهوەيی و
پشووی فهرمی ئهنجام دەدەن.
کورد تاکه جهژنی راستهقينهی لهگهڵ ئهو ش واوييهيشی که دەوری م ژووەکهی داوە،
جهژنی نهورۆزە،کهچی نه داگيرکهران ئهو بۆنهيهمان پ ڕەوا دەبينن و نه گای بنهی
خۆيی ل دەگهڕ ن به ئاسوودەيی ئهم يادە بکر تهوە.
وەک تاک کی کورد بههيوام  ،رۆژی ئا و رۆژی پ شمهرگه و رۆژی
گيانبهختکردووان،گهشمردان /شههيدان  ،ڕۆژی کۆماری کوردستان و رۆژی ريفهراندۆم
بکر نه جهژنی نهتهوەيی و جهژنی سهربهخۆييش ب ته پ شهوە .هيوادارم ڕۆژ ک بۆ
زمانی کوردی و ژنانی کورد و جهژنی لهدايکبوونی ئهحمهدی خانی و جهژنی سروشت
/داربهڕوو وەک سيمبۆل ب نه کايهوە.
ديارە ئهمه دەب ته بهش ک له پهروەردەی تاک و ئهم تاکهش له سيستهم ک دا گهورە
دەب ت ،بهم پ وەر و خهس هتانه ساز بووە و قالبووە و کار دەکات .جا ئهوسا بڕوانه!
کهسايهتی خو قاوی ژ ردەستی ئهم سيستهمه چ کهسايهتييهک دەب ت! .
تاک کی کورد ،کوڕی نهتهوەيهکی داگيرودابهشکراو،ب بهشه لهههموو سيمبۆلهکانی
ژيان،بۆيه زۆر به خۆی نهناسه و گهل جار له ساکاری خۆيهوە بهها و نرخی سيمبۆله
نهتهوەييهکان بهرز ڕاناگرێ  ،ياخود نازان چۆن مامه هياب لهتهک دا بکات.
بنۆرن ئهمهريکا خاوەنی چهند رۆژی پشوو و جهژنی نهتهوايهتييه:
١ـ رۆژی سا ی نوێ ،رۆژ که ئهمهريکا سهرلهنوێ ئايديالی ئهمهريکی بهرجهسته
دەکاتهوە.
٢ـ رۆژی لهدايکبوونی ئهبرەهام لينکۆلن
٣ـ رۆژی لهدايکبوونی جۆرج واشنتۆن

٤ـرۆژی درەخت)تهرخانه بۆ بهرپرسيار تيمان له بهکاره نانی سهرچاوە سروشتييهکان(
٥ـ رۆژی يادەوەريی کوژراوەکان/شههيدان ٦ـرۆژی ئا ٧ـرۆژی سهربهخۆيی ٨ـ
رۆژی کارکردن ٩ـرۆژی دەستوور ١٠ـ رۆژی کۆلۆمبوس) رۆژی ڕ زل نانی رۆحی
پ شهنگ( ١١ـرۆژی نهتهوە يهکگرتووەکان ١٢ـ رۆژی هه بژاردن ١٣ـ رۆژی
سوپاسگوزاری)رۆژێ لهپ ناوی سوپاسگوزاری ژيان له ئهمهريکا(  ،ــــــــــــــــــــ
بهدووری نابينم ئهم ليسته در ژتريش ب تهوە.چونکه بۆ ههر سهرکهوتن ک ،سيمبۆل ک
دروست دەکهن تا شانازييهکان زياتر و ههستهکان بهتينتر بن.
هاوکات ڕەنگه ههر وﻻيهت کيش لهدەڤهری خۆيدا بۆنه و جهژنی تايبهتی ههب ت .ههر بۆ
نموونه ئهمساڵ له پهرلهمانی ئه مانی بڕيار درا ،سا ی  ٢٠١٩رۆژی ژنان ب ته پشوويهکی
فهرمی بهس له ههڕ می بهرلين بهرلين .چونکه بهرلين وەک وﻻيهت ک کهمترين بۆنه و
پشووی فهرمی ههيه،بۆ ئهوەی ههست به ناههقی نهکهن بهرامبهر به ههر مهکانی تر،ئهو
ڕۆژەيان بۆ ناس ندرا.
له بهريتانيا سهردەمان کی زۆر سروودی God save the Queenبهر له دەسپ کی
فليم له سينهما و شانۆ دەچڕ ندرا.
فهرەنسييهکانيش کهميان بۆ مارسيليزی / Marseilleiseخۆيان نهکردووە.
له کوردستانی ئازاد و سهربهخۆش دا دەکرێ،ههر دەڤهر کی جهژنه تايبهتييهکانی خۆی
ياد بکاتهوە و تهنانهت بيشيکهنه رۆژی پشوو.
به هيوای )) کوردستان کی ئازاد و گهل کی يهکسان(( به دەيان بۆنه و جهژن و پشووی
فهرمييهوە.
ئهم بابهته دەب ته چمک کی کت بی ئايندەم )) کوردبوون و ناسيۆناليزم((

