
  هكذا احتفل العفرينيون بنوروزهم
  

أنار العفرينيون ليلة ...في سفوح وقمم جبال الكرد
نوروز السالم ... زالحادي والعشرين من آذار بنار نورو

في الكثير من القرى والبلدات كانت . والحب واإلخاء
داخل البيوت ... الدبكات عامرة حتى وقت متأخر من الليل

د تزي فانش الشموع وأغنياتوعلى شرفاتها كانت الزينة و
، وكل ذلك كان في هدوء ليلة نوروز بهاء وبهجة وفرحة

  .وروز ـيليق بن
زقات وأولى زق، مع بزوغ شعاعات الفجر األولى

، ازدحمت الطرقات الدوري السكير بمجيء الربيع
 عبقت األزهار بشذاها في سائر...بالعجالت والمشاة

تنطق بكرديتها حتى الطبيعة كانت .. .نعم...األرجاء
 نـوروز كاوا.. كانت تنطق بلغة نوروز   ...وعفرينيتها

جبال الكرد التي هي روضة من ... الميدي ) كيخسار (
ها طقوس نوروز إلى جنة من ترياض الجمال الطبيعي، حول

  .جنان األرض
التابعة لناحية المركز نطقت الميتانية  عيندارة ففي

كانت أغصان  مستقبلة أحفادها بكل شوق وحرارة ،
األشجار تتمايل غنجاً مع زغاريد الفتيات منذ الصباح 

لكلور الكردي وللف Zîlan زيالن ما أن أطلقت فرقة . الباكر
صداها في أودية جبل ليلون  ترددتْحتى أنغامها الموسيقية 

تقاسمت أدوار . النياندرتال أجداد البشر األوائلمأوى 
الن الفرق الرقص والغناء في هذا الموقع بعد زي

 ،Hunermend هونرمند، Hawar هاوار (لكلورية والف
وكان لهذه الفرق . ) Niştiman نشتمانو   Aras آراس

  .داء جميالً جداً في إحياء االحتفال أكلورية لالفنية والف
التابعة لناحية جنديرس، حين  قرية جلمةأما في موقع 

ا لكلور الكردي أنغامهوللف Zanîn زانينأطلقت فرقة 
ار الزيتون رقصات ، تراقصت أغصان أشجالموسيقية

أغانيها سائر أرجاء  وأسمعت أجمَل. الحرية والسالم
، Çiya جيا( لكلورية ووكان للفرق الف. )مارونمار (ديار
أدواراً )  Evîndarأفيندارو   Zarok زاروك، Cûm جوم

  . مميزة في احتفال موقع جلمة  
التابع  Geliyê Tîran وادي النشابأما في موقع 

يان للتاريخ يوماَ عبقت السند وعفقد دونت جذ ،لناحية راجو
ور قبل أوانها احتفاء بما ، وتفتحت أزهار الزعربكرديتها
 جقال،  Rojava روآفا( لكلورية الكردية والفرق الف قدمت

Çeqela و برخدان Berxwedan  ( من رقصٍ  وغناء
  .بمناسبة عيد نوروز 

عية في الصباح الباكر توجهت جماهير نسمات الربيالمع 
ناحية شيخ الحديد والقرى المحيطة إلى موقع تل جرناس 

في موقع تل جرناس قدمت الفرق . لالحتفال بعيد نوروز
 أرندة،  Çeqela جقال،   Alkanaآلكانا ( الفلكلورية 

Erendê  قرمتلقو فرقة Qermêtliq ( أجمل ما لديها من
 لجغرافياالتي أطربت كل ا الدبكات الكردية واألغاني
التابعة لموقع  ميدانكيأما في  .المحيطة بموقع االحتفال

ناحية شران تراقصت أمواج بحيرتها طرباَ مع أنغام 

 ، زوزان  Xormal خورمال( موسيقى الفرق الفلكلورية 
Zozan نشتمانو Niştiman . (  

فعلى الرغم من محاولة بعض عناصر األمن تعكير 
االت وخاصةَ في الليل هنا وهناك ، إال أن يوم أجواء االحتف

العفريني انتهى بالفرح والبهجة وتبادل التبريكات  نوروز
  .بحلول رأس السنة الكردية 

األمن والسالم بالدنا، وأن ينال شعبنا  عميآملين أن 
في إطار وحدة ، وكامل حقوقه المشروعة الكردي حريته

  .البالد
  .وب العالم بألف خيركل عام وشعبنا الكردي وشع

  
  نـوروز كوباني

أحيا اآلالف من أبناء شعبنا الكردي  آذار ٢١في يوم 
ذات  عيدهم القومي نـوروز في وسط الغابة كوباني في

، وفي جو ربيعي  غرب منطقة كوباني - الطبيعة الخالبة 
فرقة زوزان (جميل قدمت الفرق الفلكلورية نشاطاتها 

فرقة  –بهار كوباني  فرقة –فرقة يكبون  –كوباني 
، وقد بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ثم دقيقة صمت على ) كرداغ

وفي الختام حيا . والنشيد القومي أي رقيبأرواح الشهداء 
عريف الحفل جميع المشاركين وانتهى االحتفال دون وقوع 

  .أحداث مؤسفة تذكر 
  نـوروز تـل أبيض

 عيد تل أبيضوأيضاً أحيا آالف الكرد في منطقة 

بكلمة ترحيبية حيث بدأ في أحضان الطبيعة نـوروز بحفل 

ثم دقيقة صمت إجالالً وإكباراً ألرواح الشهداء ونشيد أي 

 فرق الفلكلورية ما لديها من أغانحيث قدمت الرقيب ، 
مودعين اليوم الجديد بتفاؤل ...ورقصات وموسيقا جميلة ، 

  . وأمل 
  نـوروز مدينة حلب

 في مدينة حلب بحضورٍ توجهت الجماهير الكردية
منقطع النظير إلى الموقع المعروف باسم حقل الرمي صباح 

القومي في جو ربيعي  نـوروز همآذار لالحتفال بعيد ٢١
معت حول المسرح تج وبشكل حضاري الئقلطيف ، 

ويرفرف مزين بالزهور والبالونات ال، المشيد في الساحة
 اوب عليهوالفتة كبيرة مكتعليه العلم الوطني السوري 

  .كل نـوروز وأنتم بخير" باللغتين الكردية والعربية عبارة 
  

في تمام الساعة التاسعة بتهنئة من حزب بدأ الحفل 
للجماهير الغفيرة دة الديمقراطي الكردي في سوريا ـالوح

، اليوم الجديدووبكلمة ترحيبية معبرة عن معاني نـوروز 
الشباب أجمل أنغام الموسيقى والغناء الكردي دبك  ىوعل

 اًصغاراً وكبار –الرقصات، وقدمت الفرق الفلكلورية 
كما كان صات التراثية واإليمائية المعبرةالرق -ونساء ،

لصوت المرأة وقعه الخاص ضمن البرامج الفنية التي 
ع أبناء الكرد ، فودي تمام الساعة الرابعة بعد الظهرانتهت ف

  .لقادم بخير وسالمقاء في العام ابعضهم بعضاً على أمل الل
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عناصر  بابتعادتميز في هذا العام يذكر أن االحتفال 
لشرطة واألمن عن الجمهور والحفل عدا البعض الذين ا

كانوا يراقبون الوضع ويريدون التعرف على األشخاص 
، كما تميز بدقة المواعيد المعنيين بالحفل وما يجري فيه
ات الفنية واإلدارة السليمة واالنضباط الجيد وتنوع الفقر

  .والناجحة 
  

  حفل فني ليلة عيد نـوروز بمطعم باتيل
  

رغم أجواء القلق والخوف والترقب التي سادت أحياء 
ة حلب والتي تسكنها األشرفية والشيخ مقصود في مدين

ب الوجود األمني ، بسبآذار ٢٠غالبية كردية مساء 
المنازل عكس ما توحي بها شرفات والعسكري الكثيف، 

عيد المضاءة بالشموع والزينة واإلنارة الملونة احتفاء بقدوم 
ما يقارب  –اجتمعت مجموعة من العائالت ... نـوروز

لحضور حفل فني  باتيلفي مطعم  –خمسمائة شخص 
موافقة رسمية من ، وذلك بموجب ساهر فرحاً بالعيد
، وقد استهل الحفل بكلمة ترحيبية من السلطات المحلية

أكد فيها على المعاني  المحامي حسين نعسوه األستاذ منظم
اإلنسانية لنـوروز، وقام بإيقاد شعلة العيد وسط تصفيق 

  . وحماس المحتفلين
بأدائه الجميل  بريشانأدار الحفل األستاذ الموسيقي 

فرقة رامان الموسيقية بقيادة وأشعاره العذبة ، وأحيته 
وليد  –د بوزان محمو –آري وهيفي (هيثم برج والفنانون 

، تخللته معزوفات  )جان بورو  –خبات تيفور  –آلو 
لفرقة ودبكات كردية فلكلورية  شيرو منانرائعة للموسيقار 

نهاد ومقاطع غنائية عربية جميلة للفنان الضيف  كرداغ
شارك الحضور برقصاتهم الجميلة الحماسية إلى .  نجار

  .ساعة متأخرة من الليل 
  

  عنا عرب يرحلالرفيق رشيد قاسم 
اثر  ٧/٣/٢٠١٠بتاريخ  ربرشيد قاسم عتوفي الرفيق 
، وهو من مواليد قرية مرض عضال

، انتسب ١٩٣٩عام  عفرين–ديكمداش 
لى صفوف الحركة الكردية عام إ

، واستمر في النضال إلى آخر ١٩٦٣
في حياته دون انقطاع بإخالص يوم 

رغم تحصيله العلمي و، وصدق
  .ه األمب بلغتالمتواضع كان يقرأ ويكت

ووري الثرى في مقبرة زيارة  بموكب جنائزي مهيب
، وألقيت كلمة باسم الحزب أشارت إلى نضاله الطويل حنان

  .وإخالصه وحبه لشعبه الكردي ولرفاقه وثقته بهم 
  .جنانه  فسيحيسكنه نسأل اهللا أن يغمره برحمته و

  
  تكريم للمرأة

، كرمت ن آذارلمرأة العالمي في الثامن مبمناسبة عيد ا
منظمة الحزب في مدينة حلب عدداً من الرفيقات والنساء 
بهدايا رمزية تقديراً لدورهن المميز في التربية والعمل 

، وذلك في انب الرجل في تقدم وتطور المجتمعالجاد إلى ج

لتفوق في إطار تشجيع المرأة الكردية على النجاح وا
  .مجاالت الحياة المختلفة

  
  تحالفالعام لل برعاية المجلس

  فرقة نوهالت تشارك في إحياء االحتفال
  بعيد النوروز في دمشق

خرج عشرات اآلالف من أبناء شعبنا الكردي المتواجدين   
بيعة لالحتفال بعيدهم في العاصمة دمشق إلى أحضان الط

وفي يوم ربيعي دافئ زاٍه بألوان قوس ) نوروز( القومي 
رورهم وهم يستقبلون قزح عبر المحتفلون عن بهجتهم وس

عاماً جديداً يحدوهم األمل أن يكون عاماً للخير والمحبة 
  .والسالم والحرية

وقد شارك المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في   
سوريا في إحياء المناسبة حيث تم استقبال وفد من المجلس 
السياسي الكردي ووفود من األحزاب الكردية األخرى و 

خصيات الوطنية الكردية والعربية كما قام عدد عدد من الش
من ممثلي السفارات األجنبية في دمشق بزيارة خيمة 

  .المجلس لتقديم التهاني بهذه المناسبة 
للفولكلور الكردي المناسبة بتقديم  فرقة نوهالتكما أحيت   

فقراتها الفنية من غناء ودبكة ومسرح واحتشد جمهور كبير 
تفاعلين مع الفرقة في منظرٍ رائعٍ حول موقع االحتفال م

 نوهالتجميل واستمر الحفل حتى المساء حيث أبدعت 
  .وأمتعت جمهورها الكبير

  
  اللجنة المنظمة لألمسيات الكردية في دمشق

  تحيي أمسيتها الثانية والتسعين
  
أقامت اللجنة المنظمة لألمسيات الكردية في دمشق في   

لثانية والتسعين حيث أمسيتها ا ٢٠١٠- ٣-٢٦يوم الجمعة 
وقد شارك الفنان  عبدالغني أبوهوزاناستضافت األستاذ 

في تقديم الضيف والذي استعرض للحضور بدايات  دروست
االحتفال بعيد النوروز في أحضان الطبيعة في منطقة 

وباقي الفرق الفنية في  شورشالجزيرة ودور فرقة 
رأيهم  عدد من السادة الحضور ىاالحتفال بالعيد وقد أبد

  وأغنوا األمسية بمالحظاتهم
  

  في القامشلي
  إحياء يوم المرأة العالمي

ليلة السادس من  القامشليفي أقامت منظمة المرأة لحزبنا   
بدأت ، الية بمناسبة يوم المرأة العالميأمسية احتف، آذار

أنغام األمسية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء مع 
ثم تليت كلمة المرأة ورسالة ، ) أي رقيب( النشيد القومي 

لتقدم بعد ذلك عدد من ، جلس العام للتحالف بهذه المناسبةالم
، الرفيقات باقة من األشعار الجميلة التي تمجد نضال المرأة
ت بعدها تم تكريم عدد من الرفيقات تقديراً واحتراماً لسنوا

لتجرى بعدها ، نضالهن الطويلة ضمن صفوف الحزب
ها مجموعة من األغاني بأصوات بعض تتخلل مسابقة ثقافية

الحاضرات ولتختتم األمسية في النهاية بتوزيع الضيافة على 
 .    المحتفالت
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