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   عيراق عيراقيي كريكار كريكار كؤمؤنيسيت كؤمؤنيسيتييحيزحيز   كوردستاين كوردستاينيي ِريكخراو ِريكخراويي ِرابةر ِرابةريي كؤميتة كؤميتةِراطةياندينِراطةياندين
  

 سالَ لةمةوبةر لة 17  بةعسةوة ناسيوناليسيتي كوردستان لةاليةن ِرذيمي خةلَك ئةنفالكردينيلة ياد
 ياش ئةوةث،  بةعس ناسيوناليسيتي دِرةندةو خوينمذو ديكتاتؤردا حكومةيت1988 ي سالَ نيساينيمانط

وة بؤ ، ئاسودة نةبوو،  هةلةجبة بارايني بة كيمياي عةرةيبيشؤفينيزم- ناسيوناليكة طةرو
 و كة فتوحات،  بةوةهةبووثيويسيت،  كوردستانداي بةسةر خةلَكي خؤي ِرةش دةسةالَيتيقاميكردنةوة

، هةزار ئينسان بوون زياتر لة سةدو هةشتا كة قوربانيةكاين،  كوردستان دةست ثيبكاتي خةلَكئةنفايل
 تر لة كوردستان بؤ  سةدو هةشتا هةزار ئينساينسةربِريين و كوشنت. ثريسال بوون و كة زؤربةيان مندالَ
 يبؤ ئةوة،  ئاسودة بيت لة كوردستانيبؤ ئةوة،  بةعس ثيويست بووي ناسيوناليزميئةم حكومةتة هارة

  .  كوردستاندايبِرذينيت بةسةر خةلَك، طةنبؤ و  قيزةون عةرةيب نةتةوةثةرسيتهةسيت و كينة و رق
 يلة ئةستؤ، ي بةشةريكؤمةلَطا و  كوردستاني ئةم تاوانة طةورةية دةرةحةق بة خةلكي يةكةميبةرثرس

 ي عةرةب سةرلةوحةنةتةوةثةرسيت و  عةرةبيدةسةالتيكداية كة ناسيوناليزم و بزوتنةوةو حيزب
نزار ي و تةها جةزراوي و  كيمياييعل و صدام حسني ،بوويدةستورةكة و ياسا و بةرنامةو سياسةت

 ي ناسيوناليزمي بزوتنةوةي بة ئةمةكيِرؤلة، هةموو ئةم تاوانبارانة… يوةفيق سامةرائي و خةزرةج
 يتةواو و  ئةم ناسيوناليزمة لة كوردستان لة شيخ جةعفةربةكريطرياواين و نؤكةران. عةرةب بوون

 يكرانة بةرثرس يان ِرةوانة و  كوردةوة رزطارطرانييةن ناسيوناليزمموستةشارةكانةوة كة لةال و سيخور
  كوردستان بوني خةلَكيخوين مذ و يةوةي كورديبة بةرط و  ئةم دةسةالَتة بونييئةلقة لةطو، دةرةوة كران

 ئةنفالكراوةكان ثيادة خيزاناين و  كوردستاني دةرحةق بة خةلَكيِراستةوخؤ بةرثرسن لةم تاوانةو 
،  ئةم كارةساتة ئيسنانية طةورةو جةرطِربةي هةظدةهةمني سالَِرؤذيئيمة ئةمسالَ لة كاتيكدا ياد. كراوة

خةريكن دةولَةت ساز ،  كورداي لةطةل ناسيوناليزمي شيعي سياسيئةم جينؤسايدة دةكةينةوة كة ئيسالم
 يئيسالم و  عةرةبييزموة خةريكن بة هةموو توانايانةوة ناسيونال، خةريكن دةستور دادةِريذن، دةكةن
دةولَةتيك كة ، دةسةالَتةوة و دا دةئاخننة نيو دةولَةت" سوننةعةرةيب " ي لة ذير ناو بنالدينيسياس

 ئينسانةكاندا  ئةو كارةساتة جةرطِربة لة زةيينينةك ناتوانيت قورساي، لةسةر ئةم بناغةية ثيك بيت
 و  ليك ترازاني زةمينةيبةلَكو بؤخؤ،  خؤشترو باشترييكطوزةران و شاديان بكات بة ذيان و كالَ بكاتةوة
 و  كوردستانيدةبيتةوة دةرحةق بة خةلَكي لي طةورةتاوايني و تائيفي و  قةوميشةِرو كيشة و هةلوةشان

  . فةردييةكانيان و مةدةيني و  مافة سياسي تةواوزةوتكردين و  عيراقي خةلَكيتةواو
بؤ ،  سياسيانيسةبارةت بة ضارةنوس،  كوردستاني خةلَكاوةِرواينضي و بؤ رزطاربون لة دلَةِراوك

وة بؤ دةستِراطةيشنت بة مافة ، ئةنفالكردن و  باراني كيميايي دوبارةبونةوةيرزطاربون لة مؤتةكة
 ي قةوم دةسةالَتداريـيتي ئةم جينؤسايدةيلة ياد،  كوردستاني خةلَكفةردييةكاين و مةدةيني و سياس
ثيويستة ،  بارانكراوةكانيكيمياي و  ئةنفالكراو خيزاينخةمةكاين و  زاماريذ بوينوة بؤ س، بةعسدا
بكةنة ، نا دييني و  نا قةومي دةولَةتيكثيكهيناين و  كوردستانيجيابونةوة  كوردستانيخةلَك

 ي عيراق لة ريزي كريكاري كؤمؤنيسيتحيزيب، ناِرةزايةتيةكانيان و تيكؤشان و  خةباتيسةرلةوحة
  .  ئةم خةباتةدا تيدةكؤشيتيثيشةوة
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