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  بوار عارفبوار عارفِريِري ...  ... !! خويندكاراين دةربةندخيان بةرزِراطرن خويندكاراين دةربةندخيان بةرزِراطرن ناِرةزايةيت ناِرةزايةيتدةنطيدةنطي

fediraq@welho. com  

هيشتا هةوالَي سةركةوتنةكاين خويندطاراين بةصرة دذبة تاقمة نريؤريستةكاين مقداد سةدر وةك ثيويست 
وا خويندكارين دةربةندخيانيش سةركةوتنيكي تريان ، دستان نةكةوتبووبةرطويي خويندكاراين كور

ماوةيةك لةمةوبةر شارةواين . بةسةر ئيسالمي سياسي دا لة ئارشيفي خةباتكارانةي خؤياندا تؤمار كرد
، ئامادةي ثيشةوا (شاري دةربةرندخيان بِرياري دروستكردين مزطةوتيكيدا لة نزيك سي قوتاخبانةي

شايةين باسة كة كارةكاين ئةم ثرؤذةية تا ئاسيت بناغة ) . قوتاخبانةي ِراثةِرين،  دةربةندخيانئامادةيي
بةالم دروستكردين ئةم مزطةوتة هةر لةسةرةتاي دةست . ثِركردنةوةو ثايةدانان دريذةي ثيدرا

ياند ئةطةر بيتو بةكاربوونةوة ِرووبةِرووي شةثؤيل نارةزايةيت خؤيندكاران بووةو ليِرباوانة ِرايانطة
ئةوا ئيمة هيزي خؤمان بؤ ناِرةزايةيت دةبِرين ، دروستكردين ئةو مزطةوتة لةو شوينةدا ِرانةطرييت

بةم شيوةية . دةهينينة سةر شةقامةكان ودةستدةكةين بة بةرثاكردين خؤثيشاندان و ناِرةزايةيت دةربِرين
شاري خويندكاراندا ناضاربوو بةوةي كة بِرياري شارةواين دةربةرندخيان هةفتةي ِرابردو لة ذير طو

ِراطرتين دروستكردين مزطةوتةكة بدةن و لةم ِريطةيةشةوة خويندطاران سةركةوتنيكي مةزنيان لةئةرشيفي 
  ! خةباتكارانةي خؤياندا دذ بة ئيسالمي سياسي تؤماركرد

يةيت و بيكاري و هةذاري و دةورو طوماين تيدانية لةم ساالنةي ِرابردودا كوردستان لةاليةك بةهؤي برس
قؤستنةوةي ئةو هةل و مةرجة لةاليةن كؤِرو كؤمةلَة ئيسالمي يةكانةوةو لةاليةكي تريشةوة بةهؤي 
ثشطريي و هاوكاري كردين حزبة دةستةالتدارةكان و ثيشِربكيي نيوان ثاريت و يةكييت بةمةبةسيت 

يسالميةكان بؤ خؤيان هةر اليةكيان بةجيا لة ِراكيشاين سةرجني زؤرترين ذمارةي كؤروكؤمةلَة ئ
ناوضةكاين ذير دةستةاليت خؤياندا لة هةولَي كردنةوةي زياترين و زؤرترين مةزطةوت و تةكيةو 

تا كار بةوة طةشت كة لة هيض كويرة الدي يةكدا كة . ِرةواجدان بة ئاين و داب و نةرييت ئيسالمدا بوون
و قوتاخبانةو هةرجؤرة ثرؤذةيةكي ئاوةدان كردنةوةش يب بةشنب ئةوا ئةطةر خةلَكي ئاواي لة خستةخانة

تا لةم ِريطةوة هيزيكي . دةبوو باشترين بيناو بنارةي مزطةوت وةك دومةلَ بة الشاين ئاواي يةدا بكيشراية
بؤية ئةم بارودؤخة بووة هؤي ئةوةي كة كوردستان . زياتري حزب و اليةنةكان بة دواي خؤياندا بكيشن

بكريتة مةلَبةندي زؤرترين ذمارةي ئةو مزطةوتانةي كة دةكرانة بنكةو بارةطاي بارهيناين ئيسالمي يةكان 
و لةِريطةي ميشكشتنةوةي الوانةوة ترسانكترين و نا ئوميدانةترين بارودؤخيان لةنيو الواين كوردستاندا 

ئةم حزبانة خؤشيان باجي دروست خولقاندو هةر ئةم كردةوانةش بوونة هوي ئةوةي كة تةنانةت 
هةلَةكاين خؤيان بدةن و بةالم لة هةموو حالَةتةكاندا الوان و خويندكاران قوربانياين ِريزي ثيشةوةي 

  . ئةم سياسةت و سات و سةوداو نةهامةتانة بوون

 بةداخةوة دةميك سالَة دةبةرندخيامن نةديوةو نازامن لةهةر كؤالن و كةلةبةريكدا ئاخؤ ضةند مزطةويت
بةالم لةوةيان دلَنيام كة الواين دةبةرندخيان لة كةمترين ثيداويسيت يةكاين ذيان و . تيدا كرابيتةوة

شويين سةرطةرمي و وةرزشطاي جؤراوجؤرو شانؤو مةلةوانطةو كافيترياو ثارك و جي ذوان و سينةماو 
يب .. .  كؤمةاليةيت وبنةكةي هونةري و ئةدةيب و مةلبةندي رؤشنبريي و يانةي ضاالكي جؤراوجؤري

لة وةيان دلَنيام كة تا ئةم ساالنةي دوايش زؤرترين ذمارةي بيكاري لة نيو الوان و خويندكاراندا . بةشن
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هةر ئةمة بارودؤخةش واي كرد كة دةرةبةندخيان ببيتة يةكيك لةطةورةترين شارةكاين . شةثؤيل دةدا
ة هةندةران و ذمايةكي زؤريشيان لةو ِريطةو بانةدا بوونة كوردستان كة زؤرترين ذمارةي الواين ِروو بكةن

قورباين خةوين ذيانيكي ئاسيش بؤ بةهرمةندبوون لة ماف و ئازاديةكاين خؤيان لة طؤشةيةكي ئةم 
كة بيطومان يب بةش بووين الوان و خويندكاران لة ثيداويسيت و خةون و ئارةزوةكانيان تةا . جيهانةدا

ان و خويندكاراين دةربةندخيان نيةو لة ضةند سالَي ِرابردا الوان و خويندكاران طةورةترين تايبةمةندي الو
كراونتة ، تويذي كؤمةلطاي كوردستان بوون كة لةبايت هةموو ماف و ئازادي و بةختةورةيةكيان

ةل سووتةمةين شةِرةكاين ناوخؤو برسي يةيت و بيكاري و هةذاري و هةرةيت تةمةين الواييان لةط
زؤرترين ناهةمواري و تراذيدياو ناخؤشيدا بةسةربردو تازة ئةطةر كةسانيك شانسي بةردةوام بووين 
خوينديشيان هةبووبيت ئةوا لةطةلَ جؤرةها ئاستةنطي و كيشةو طريو طرفيت سياسي و كؤمةاليةيت و 

طة كةمترين سةرنج و طرنطي كة تةا يةكيك لةو كيشانة كة ِرةن. ئابوريدا دةست و ثةجنةيان نةرم كردوة
لة ثةنا دةست بووين مزطةوتةكان و ئيزعاجكردين خويندكارانة بة دةنطة دةنط و هات و ، ثيدرابيت

ئاليرةداية كة ئةم هةنطاوةي . هاواري بانط و مةالو منجات و مةولو ثرسةو حديس وقورئان خويندنةوة
 بة كردنةوةي مزطةوت لة نزيك خويندكاكاين خويندكاراين دةربةندخيان لة ثةيوةند بة ِريطرتن

هةنطاويكي طرنطةو دةبيت لةاليةن هةموو كةسانيكي ئازادخيوازو بةرطريكةر لة ماف و ، خؤيانةوة
نةك هةر ئةمة بةلكو جيطةي خؤيةيت . ئازاديةكاين الوان و خويندكاران جيطةي ستايش وبةرزِراطرتن بيت

كاين تريش ئةم دةست ثيشخةريةي خويندطاراين دةربةندخيان بكةنة كةخويندكاراين شارو شاروضكة
دةستمايةيةكي طرنط و لةهةر شوينيك مزطةوت لة دةوروبةري خويندطاكانةوة هةبيت بة توونترين شيوة 
بكةويتة بةردةم ناِرةزايةيت دةربِريين شارستانيانةي خويندكاران و كار بؤ هةلَسثاردن و داخستنيان 

بةالم دةبيت ئةو . تا بتوانريت ئارامترين وئاسايشترين خويندنطا بؤ خويندكاران دةست بةربكريت .بكريت
ِراسيت يةمان لة ياد نةضيت كة بةهةموو ئةمانةشةوةو تةنانةت بة داخسنت و دورخستنةوةي هةموو 
مزطةوتةكان لة خويندطاكان هيشتا ناتوانريت نيطةرانية طةورةترةكاين ديووي ناوةوةي مزطةوتةكان 

ةا هةنطاويكة بؤ دةستةبةر كردين ضونكة دورخستنةوةي ئةم مزطةوتانة لة خويندطاكان ت. بشاريتةوة
ئةوةي كة جيطةي مةترسيةكي زياترو زؤرترةو ثيويستة ، ذينطةيةكي تةندروستيدار لة خويندنطاكاندا

ئةوة تةا . ندطاكانةِريشةكيش كردين مزطةوتةكاين ناوةوةي خوي، خويندطاران خةبايت بؤ بكةن
دةر لة هيض حةزو ئارةزويةكي خويندكاران داسةثاوةو بووتة وانةكاين ئاين نية لة خويندطاكاندا كة بة 

بةلَكو تةنانةت هةنديكي تريش لة وانةكان لةذير كاريطةري داب و نةريتةكاين هةمان ، وانةيةكي ئيجباري
ئايندا ليواوليو بوون بة تايبةت ئةمة لةبواري ميذوو ئةدةب و جغرافياو ثةروةردةشدا بة ِرؤشين بةدي 

، دياريدةيةك كة لةمانةش مةترسيدار تربيت! كة لة ِراستيدا هةموو ئةمانةدةبيت قةدةغة بكرين. دةكريت
لةم . دةخالةيت ئاينة لة ذياين فةردي و مةدةين خويندكاراندا تةنانةت لة ناو ثؤيل خويندنطاكانيشدا

خويندكارندا بةو جي ية ساالنةي ِرابردودا سنووري دةخالةيت ئاين و داب و نةريتةكةي لة ذياين فةردي 
كةمنني ذمارةي ئةو خويندكارانةي كة لة يةك دوو سايل . طةشت كة ضةندين كةس بوونة قورباين

ِرابردودا بة تاواين خؤشةويسيت دةخالةيت مامؤستايان لةمبارةوة كاريان بةوة طةياندبيت كة كضان 
لةكاتيكدا كة . ؤسووتان بوونلةترسي كةشف نةبووين ثةيوةنديةكانيان ناضار بة خؤكوشنت و خ

ثشكنيين طريفان و جانتاو شتو مةكي خؤيندكاراين كضان بة ئاشكرا دةبيتة دياريدةيةكي بةرضاو لة 
بؤية بةبِرواي من لة . خويندطاكانداو طرتين نامةي خؤشةويسيت دةبيتة هةويين سزاداين خويندكاران

ة قوناغيكي تري ئةوتؤوة كة بتوانيت خالَي يةكانطريو ئيستةدا ثيويستة خةبايت خويندكاران ثي بنيت
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جياكردنةوةي تةواي دين لة خويندن و  (بزوتنةوةي خويندكاران بيت لة ئيستةدا كة ئةويش سةرتاسةري
جياكردنةوةي تةواي دين لة خويندن و ( بةدلَنياي ئةطةر الوان لة قوناغي ئةمِرؤدا شيعاري! ) ثةروةردة
ئةوا بة جيكةوتن و دارشتين دةستوورةكاين حكومةيت ، الي تيكؤشاين خؤياننةكةنة ئا) ثةروةردة

طومان لةوةدا  باري شاين خويندكاران و الوان و بةتايبةت جضان و ذنان قورستر دةبيت و، ئيسالمي عرياق
ط و نية كة زؤريك لة دةستكةوتةكاين ئةم ضةند سالَةي ِرابردومشان ليزةوت دةكةنةوةو ثاشةكشة بةدةن

كة دةست تيكةلكردين . ِرةنطي ِراديكال و بةرةي عةملاين و سكؤالرو موديِرين كؤمةلطاي كوردستان دةكةن
ثاريت و يةكييت لةطةل ليسيت شيعةكاندا سةرةتاي قؤناغيكي نوي لةو مةترسيانةية كة ئيسالمي سياسي 

ئةمةش دروست بة ثيضةوانةي . زياتر خؤي بؤ هيرش هينان و داسةثاندين ياساكاين خؤيان ئامادة دةكةن
خويندكارين كوردستان وةك بةشيكي . سروشت و خواست و ئارةزوةكاين خويندكارن و الوانةوةية

سةرةكي لةو بةرة مؤديرن وثيشةكةوتوخوازو سكؤالرةية كة ئةمِرؤ دةستوثةجنة لةطةل ئةنتةرنيت و 
رستاين سةردةمدا نةرم دةكةن و بةدواي كؤمثيوتةر و سةتاليت وتازةترين تةكنةلؤذياكاين ذياين شا

ماحالة بتوانيت شان بداتة بةر ، دواين ليكولَينةوة زانسيت يةكان و علم و داهينانةكاين مرؤظايةتيةوةن
ئةو بارودؤخةي كة بةهؤي دةخالةيت ئاين لة هةموو بوارةكاين ذياندا كالورؤذنةي ئايندةمان بةرةو 

  . ة ثالَثيوة بنيتكزبوون و تاريك بوونيكي زياترةو

بؤية لةثالَ هةموو ئةو راستيانةشدا كة خويندكاران داينةمؤي ئالوطؤِر ثيكردين ئةم دؤخةن و دةتوانن بة 
وة دةوريكي ضارةنووساز ) جياكردنةوةي تةواي دين لة خويندن و ثةروةردة (بةدةستةوةر طرتين شيعاري

لةسةر بنضينةيةكي زانيسيت بتوانيت هاوكيشةكان و طرنطيان هةبيت لة ئايندةيةكدا كة خويندكان 
بةالم دةورو جيطةو ِريطةي حزب وِريكحراوةكانيش لةثشطريي كردين ماف . لةبةرذةوةندي خؤياندا بطؤِرن

وداخوازيةكاين بزوتنةوةي خويندكاران و ناساندن و دابني كردين ثالتفؤرميكدا كة وةالم بة ِريزي 
حزب و اليةنيك كة لة كيشمةكيشة سياسي و ، ندكاران بداتةوةخةباتكانةو يةكطرتووي خوي

كؤمةاليةتيةكاين ئةمِرؤي كوردستان وعرياقدا بتوانيت دةوري هةبيت و سةرباري ئامادةي يةكاين 
حكومةت و ثةرلةماين ئةمِرؤي عرياق بؤ ثشطريي كردن لة حكومةتيكي ئايين و داناين دةستووريك كة لة 

بتوانيت هاوكيشةكان لةبةرذةوةندي ، يتةكاين ئيسالمةوة سةرضاوةي طرتبيتئاين و داب و نةر
  . بزوتنةوةيةكي راديكال و سكؤالرو عةملانيدا بشكينيتةوة

تيكؤشاين ئايندة سةنطي مةحةكة بؤ دةست نيشان كردين ِرؤيل ئةو اليةنةي كة بة كردةوة دةضيتة ثاي 
وبةرووبوونةوةكاين ئةمرؤذانةي شاري بةسرةش لة نيوان كة شةِرو ِرو. داخوازيةكاين خويندكاران

خويندكارين زانكؤ و ئيسالمةيةكاندا بةلَطة نةويستيكي ِرؤشنة بؤ داياري كردين جيطةو ِريطةي حزيب 
كاتيك كةكار بةوة طةشتبيت كة تاقمةكةي سةدر بة ، كؤمؤنيسيت كريكاري عرياق لةم كي بةركي يةدا

) حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري (طاكاين ِراطةياندين خؤيانةوة دان بنني بةوةدا كة ئةوةئاشكرا لة ِريطةي دةز
ية لة ثشت خويندكاراين زانكؤيةو هانيان دةدات بؤ سةرثيضي كردن لة ياساو داب ونةريتةكاين ئاياين 

ثي ) حككع (ئةمة مشتيك لة خةرواري ئةو راسيت يانةية كة دةكريت دةورو جيطةو ِريطةي.. . ) ئيسالم
كةواتة بؤ بةهيزكردين بزوتنةوةي . هةلبسةنطينريت لة ثشتطريي كردين بزوتنةوةي خويندكاراندا

 / 4 !) جياكردنةوةي تةواي دين لة خويندن و ثةروةردة (خويندكاران دةست لةناودةست ثيكةوة بلَني بذي
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