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  خاليد مةجيد فةرةجخاليد مةجيد فةرةج.. .. . .. .. .  هةلَةجبة هةلَةجبة و خةلَكي و خةلَكي ذةهراويةكةي عرياق ذةهراويةكةي عرياقالَالَئائا
  

م ئةوةي الَكةي بةعس لة كوردستان جصطةي سةرسورمانة بةالَئاتائصستاي ثاساو بؤ مانةوةي  هةرضةندة
جطة لةوةي هصمايةكي  يةالَئةوئا، لة شاري هةلَةجبة ةيتمانةوةيةهيض شصوةيةك قبولَ نية كةب

سةرةأاي .  تيانية بؤ نةتةوةي كوردييشهيض ئيشارةتصك، نكارو شةرنطصزانةي عةرةبة دوذمنةتةوةثةرسيت
هراويانةي كة طازة ذةو بة ثةلةوةرةوةئاذةلَ و هةلَةجبةيان بة ئينسان و خاك و ئةو فرؤكانةيئةوةش

ي يةكطرتين لةثصناو، طةورةترة خوا (صفةرمووكةدة ثصوةبوو ئةو بةيداخةيان، شةهيد كرد هةلَيان طرتبوو
بؤية ) . ةخنكصننيئةم شارة د،  هةموو دونيابة طةياندين ثةيامة مرؤظ دؤستانةكةينيشتماين عةرةب و

كة ، خةلَكي هةلَةجبة دووجار تاوانبارن، انباربن بة النةبردينئةطةر حيزبة سياسيةكان جارصك تاو
رصثصوانصكي ئاشيت لة طةخؤز.  لةئامساين شارةكةياندا بةئازادي بشةكصتةوةهصشتوويانة تائصستا

 بؤ تانو هؤيةكةشي، دةتان سوتان، و لة بةر ضاوي هةموو دونيا، تين ميدياكان بة بانطهصشوخوازانةدا
سةرةراي زياين ، نكة ئةو ثارضة ثةرؤيةضو،  هةقي شةرعي و قانوين خؤتانةئةوة. وةروون دةكرد هةموان

كة ثصي دةوترص ،  لةوة طةورةتري ثص طةياندوونيبةمانةوةي زةرةرصك، طياين و مادي لةأادةبةدةري بؤتان
قوربانيةكاين ئةو كارةساتةتان ) ضوونكة هةموو ساتصك كةس وكارودؤستان و ئازيزان (زياين مةعنةوي
ئةم نوسينةي . عرياق بةشي ناكا ةبلَصنرص هةموو سةرمايةيئةطةر بة ثارة بق  وئةوئازارةوةبري دصنصتةوة

حورمةت نةطرتين عةفلةقيةكان لة ، بؤ لصثصضينةوة بةلَكو رصطة نيشاندانصكي ياسايية، بةندة تةحريزي نية
 خؤ.  ثصوة نيشانداوةجنةمؤريان كردوون و ثابةنديانكة خؤيان ثة ياسا نصو دةولَتيةيانةشيئةو لة هةتا 
ثةسةند بةكار هصناين ضةكي كيمياوي كة ثةمياننامةي تةحرمي كردين  تانةالَ لةو وويةكصك بوو عصراق
دونياش  ئةطةر بةئاوي هةموو دةريا لووشةكاين  كة ـيةداالَ لةسايةي ئةو ئاوم لة دذي كوردالَبة، كردبوو

هةموو خةلَكاين  لصرةدا ثرسيارصك ئاراستةي.  بةكاري هصنا لص نابرص ـ هةربشؤرص بؤين ذةهري
نيان لة كوردستانيش ثص قبول ي كوردستاالَكوردستان و اليةنة بةرثرسةكاين دةبصتةوة ئايا ئةوان بؤ ئا

بةكار  نكردنيانالَو تا قةالضؤكرين طةالين غةيري كورد نةبؤبؤ سةركوتكردن و  نةنية؟ كة رؤذصك لةرؤذان
يةو الَئايا ئةو ئا، ي ئةنفال و كيميا باران بداالَئةي بؤ كورد لةسةرصيت حورمةت و رصز نيشاين ئا، هصنراوة

 بؤ ئةوةي هيتلةر لة ؟ك بؤ بةرز راطرتين رةطةزصك بةكار نةهصنرانخاضة خواركراوةكةي هيتلةر وةكو ية
هةموو دونيادا قةدةغةيةو ئةوةي بةرزي بكاتةوة دووجاري رسوايي و لص ثصضينةوةي قانوين دةبصت بؤ 
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