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  فاروق هةذارفاروق هةذار ...  ... ثةتاي برايةيت كورد و عةرةبثةتاي برايةيت كورد و عةرةب
بنةماي بريي عةرةب لة جةوهةردا هةلَطري بريي شؤظيين و 

ميذووي ئةم طةلة ليوان ليووة لة ، ثةرستية و ِرةطةز
ئةم ، داثلؤسني و داطريكاري و تاالَن برؤ  كةلتوري

ميذوو بة ضةشنيك لةطةلَ  خةسلَةتةش بة دريذايي
 مومكني نية،  و نةرييت عةرةب تواوةتةوةخورةوشت و داب

بتوانن بة سانايي دةست بةرداري مةزن خوازي و ثاوان 
شارستاين و كياين سةردةم  خوازي بنب و لةطةلَ بريي

عةرةيب عيراقيش بة هةردوو الباَيل شيعة . هةلَبكةن
بؤ ، و سوننةي مةزهةب ثِراوثِر زادةي ئةم كةلتورةن مةزهةب
عةرةيب ، داتاشراوي عيراق يي دةولةيتبة دريذا: منوونة

سوننةي كةمينة حوكمراين زؤرينةي شيعة مةزهةبيان 
بة هةموو شيوازيك دةيان ضةوساندنةوة هيز و  دةكردوو

هةميشة خؤيان لة ، اليةنة سياسية شيعةكان ئةو كات
، ضوارضيوة و ثالثشيت دؤزي ِرةواي كورد دةخويندةوة

بوو  كة ضي هةرمان هيز و مةرجةع كة ساالنيك. ويزكردنيان لة دةسةالَتدادةستةيي و ثةرا لةروي ذير
ثرؤطراميكي  ئةوة ئيستا ئةوانيش هيض، تاالَوي دةسيت كةمينةي سوننةيان دةضيشت و دةتالنةوة

ناوةرؤكي ئايدؤلؤذياي ئةوانيش  بطرة، ِرياليستانةو ئينسانيانةيان بؤ كيشةي ِرةواي طةيل كورد نيةو
ئةندازةيةش ثةتاي يب دةواي  ..بةو . نية لة ضةوساندنةوة و داطريكاري كوردستان شتيكي ترجطة 

دةيب سةراين كورد ئةوةبزانن كة ، بانطةشةي بؤ دةكات برايةيت كورد و عةرةب كة كورد ضةندين سالَة
 شلَةذاوي نيوة لةوةدادةردةكةويت كةعةةب ئيستاش لةطةلَ بارودؤخي حةقيقةيت ئةم برايةتيةويةكسانية

 بووين هاوثةميانان لةناوضةكة و طؤراين دونيا و طةيشتين كيشةي ِرةواي كورد بؤ خؤي عيؤاق و

دةزانن بؤ  كةضي هيشتا نةك فيدرالَي بةلَكو ئؤتؤنؤميش بة سةرةتا يةك، سةرميزي هةموو جيهان
م هةرطيز ئةم الَبة، الي ئةوان لة) سةموقةدة (ئةو دةولَةتةي كة هيندة ثريؤز و، لةتبووين دةولةيت عيراق
لةسةر بناغةي ضةوساندنةوةي نةتةوةيي و  كة ئةم قةوارة شيواو ناسةنطة، ميذووة لةبةر ضاو ناطدن

ضونكة داننان بةم ِراستية حاشا هةلَنةطرة ، داتاشراوة دوور لةويست و ئِريادةي خةلَكي كوردستان
بريي شؤفينيزم و داطريكاري و خؤ تةكاندن لةم كةلتورة و ئاسيت بةرزي  ثيوويسيت بة خؤ رزطاركردن لة

بةلَكو  كة ئةمةش بؤ عةرةيب عيراق و عةرةيب تريش نةك هةر ثي نةطةيشتوون. طؤران هةية شارستاين و
 بيت يان) غازي ياوةر (جا. نةيانتوانيوة زايت ئةوةش بكةن كة لة دةسثيكي ئةم دةروازةيةش نزيك بنةوة

ضونكة ، هيض لة مةسةلةكة ناطؤِري بةراي من لة جةوهةردا) عةالوي (بيت يان) تارق عزيز(، ) ةدامس(
سةرةكيةكةي كوردستان بة لؤذيكي سياسي و بة ثشت  بؤية ثيويستة هةردوو حزبة. عةرةب هةر عةرةبة

سياسي كورد فةرز اليةنة سياسيةكاين تر سةراين كورد قةوارةي  بةسنت بة ئريادة و يةك ريزي خةلَك و
 ضونكة ئةوةي ِرون و ئاشكراية لة دواي روخاين، بِروبيانويكي نيوة خؤ و دةرةكي يب طويداين هيض، بكةن

داثلؤسينةرةكان و نة هةر شتيكي  رذيم شريازةي دةولَةيت عيراق بضراوة و نةهيزي سةربازي و نة دةزطا
تاكة هيزيكيش كة هةلوةستة ، ريشةكيش كراوة و ةلَكونةك لةباري ئاسايي خؤي نةماوة ب، تري دةولَةت
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جا سلَةمينةوة و . ئةوة هيزي سياسي و سةربازي كوردة، ناوضةكةدا و حسايب بؤ بكريت لة عيراق و
 يش هيض ثيطة و ثايةكي) رذيم (ئةو خةلَكانةي كة تاكو روخاين؟ بةرامبةر ضي و كي هةلويستةكردن لة

تكاو نزاي مايف  كورد. كةضي ئيستا ئةوان ببنة كويخاي كورد و، نةبوو لة عيراقكاريطةرو جةماوةرين 
كردايكي لةم ضةشنة كة بة كؤ دةنطي  لةطةلَ هةموو ئةمانةش من ثيم واية داخوازي و! ؟ خؤي ليبكات

ويةك هيزي هاوثةمياننيش ناتوانن ثيش لةم كرادرة  تةنانةت، سةرجةم خةلَكي كورستان بيتة ئةجنام
 . ئريادةيية بطرن

faroqhejar@yahoo. com 
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