
 

 يزدا: تصريح صحفي بمناسبة رأس السنة االيزيدية " چارشما سه رئ سالى" 

 ٢٠٢١نيسان )آبريل(، ١٢ 

)چارشما سه   سوف نستقبل عيد رأس السنة االيزيدية المعروفة بـ   ٢٠٢١نيسان )ابريل(،    ١٤غدا المصادف  

حيث ان االيزيديين من مختلف انحاء العالم سوف يجتمعون ويحتفلون بهذه المناسبة الفريدة التي   ئ سالى" ،ر

اكمل فيه الخالق )خودئ( الكون وبدء الحياة والطبيعة؛ واوكلت مهمة رعايته الى سبعة مالئكة مقدسين حسب  

 األرض يزديين، حيث ان الربيع يغير  ميثولوجية الديانة االيزيدية. العام الجديد يمثل لحظة رمزية جميلة لدى اال 

انتشار  خطورة ل في العقيدة االيزيدية. وبسببمالى حالة أكثر خصوبة وحيوية، مما يجسد تجديد الطبيعة واال 

 المراسيم الدينية لهذا العيد في معبد اللش المقدس.   إقامةجائحة كورونا قررت القيادة الدينية االيزيدية بعدم 

 واألطفالمن الفتيات، النساء  ٢٨٠٠بل فيه هذا العيد ونحتفل به، البد لنا ان نتذكر حوالي في الوقت الذي نستق

يواجهون  الذين  وااليتام  االرامل  الناجيات،  من  االالف  داعش،  أسر  في  مفقودين  الزالوا  الذين  االيزيدين 

ا  ٢٥٠الجماعية، كذلك نتذكر اكثر من    اإلبادةصعوبات يومية كبيرة بعد   انسان  الذين يواجهون الف  يزيدي 

عند الوضع المأساوي الذي يعيشه    أيضاصعوبات كبيرة في مخيمات النزوح منذ اكثر من ست سنوات، نقف  

االيزيديون في سوريا والتهديدات التي تستهدف وجودهم؛ خاصة بعد احتالل مدينة عفرين، وكذلك الظروف 

 وريا(، تركيا واليونان.  الصعبة التي يمر بها االيزيديون في لبنان )نازحون من س

الضعيفة    واألقلياتلاليزيديين    اإلنساني في هذه السنة الجديدة، ندعو الدول الصديقة الى مواصلة تقديم الدعم  

برامج  األخرى ذلك  في  بما  العراقية    إعادة،  الحكومة  ندعو  ديارهم.  الى  العودة  يستطيعون  ال  لمن  التوطين 

في أسر داعش، تحقيق    ايد من الجهود لبيان مصير االيزديين الذين الزالوكوردستان الى بذل المز  إقليموحكومة  



الى اتخاذ خطوات جادة   أيضاالجماعية. كما ندعو الجهات المذكورة  اإلبادةالعدالة للضحايا ومحاسبة مرتكبي 

العودة الى   إلعادة االمن واالستقرار الى مناطق االيزديين وخاصة في سنجار، وتقديم الدعم لالزم لتمكنهم من

 اعمار المنطقة.   بإعادةمنازلهم والبدء 

في هذه السنة الجديدة، قيادة يزدا بكافة أعضاءها والمتطوعون فيها يتمنون السالم والمحبة لجميع الناس حول  

 العالم، ويقدمون أسمي التهاني والتبريكات الى شعبنا االيزيدي بمناسبة قدوم السنة الجديدة.  
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