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 ديــارى
 
 

 بؤ طيانَى بابَى خؤشتظى و دايكا هَيذا.
 هةظذينا من ئةمريا و زارؤكَين خؤشتظى سيثان و مَيديا و سامان.

 خويشك و برايَين خؤ يَين بةرَيز.

 حةذَيكةرَين راستيَى و مروظايةتيَى.

هةمى وان كةسان يَين تَيكوشينَى ل ثَيناظى جيهانةكا دوير ذ شةر 
 ئاذاوة وضةسثاندنا طيانَى ئاشتيَى دكةن. و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
 سوثاس و ثَيزانني

 
ل دةستثَيكَى سوثاس و ثَيزانينَين خؤ ئاراساتةى ثروفيساور دكتاور         

عةبدولفةتاح عةال بؤتانى دكةم بؤ هاندنا وى ظى بابةتى ب هةلبذَيرم، 
ظاة طرتاى، و ب درَياذاهيا    و كةرةمكرى سةرثةرشتيا نامَى ب ساتويَى خؤ 

ماااوةيَى نظيسااينا نااامَى بااَى مانااديبوون شااريةت و تَيبينيااَين خااؤ يااَين    
زانسااتى نامااة دةولةمةناادتر كاارى، و ب مةردانااة ذَياادةر داناينااة بااةر      

 دةستَى مة بؤ هندَى سودَى ذَى وةربطرين.
ِرَيااز و سوثاساايَين بااَى ثايااان ئاراسااتةي ماموسااتايَين دى يااَين ب            

كةين د ماوةيَى قوناغا خوَيندنا ماستةرَى وانة طؤتينة مة و د رؤمةت د
وارَى زانستيدا بةرهةظكرين و تَيبينيَين وان يَين هَياذا ئاةوذى: )دكتاور    
عةبدولفااةتاح عااةال بؤتااانى، دكتااورا سااوعاد حةسااةن جااةواد، دكتااور      
كامَيران عةبدولسةمةد دوسكى، دكتاور عاةال تةتاةر نَيروةياى و دكتاور      

 فا سةيفةدين(.      بةيار مستة
سوثاساى و ثَياازانينَين خااؤ ثَيشكَيشااى هااةر ماموسااتايةكَى بااةِرَيز د       

كةم هاريكارياا مان كارى ب دابينكرناا ذَيادةران ذ واناا: )دكتاور خاةلي          
مسااتةفا عونااان ئةتروشااى، دكتااور يةمااةد سااةيد نااورى بازيااانى،        

 ثشتيوان سادق عةبدوَلَلا(.
بيَين خوَيناادنا بلنااد )شااَيرزاد زةكااةريا    قوتااا ِرَيااز و سوثاسااى بااؤ       

يةمةد( قوتابيَى )دكتوراَى( و مانديبوون وتَيبينيَين وى يَين زانساتى،  
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و )عيماااد عااةال سااةفةر، ِرةقيااو سااةبرى و ئااةياد عااةجاج( قوتااابيَين     
 )ماستةرَى( وهاريكاريا وان دطةل مة ب دابينكرنا ذَيدةران.

ةكى يَين هاريكاربووين دطاةل ماةدا   ِرَيز و قةدرطرتن بؤ هةر بةِرَيز     
هةنة ب دابينكرنا ذَيادةران و زةةةتكَيشااين ياان ذى بوويناة هاريكاار      
دهااتن و ضااووناندا باؤ ثةيااداكرنا ذَيادةران ذوانااا: )نيااز سااةعيد عااةال،     
ئةةااةد ِرةجنيااار، بااةدر ئسااماعي  شااَيروكى، خالااد حسااَين يااةعقوب،     

ى، وةساافى حةسااةن  فةتااةح زاخااؤيى، سااةعيد عةباادولرةةان ِرويساا    
ئيساماعي    ردَينى، سةميان عةبدوخلالق، شرام مةةود حةماة رةشايد،  

 عةبدوَلَلا، هةوار ِرةشيد بؤسةال و عادل خَيركى(.
سوثاسيا )دخلاز موسى( دكةم زةةةت ديتاى باؤ وةرطَيراناا دةقاَين          

ب زمانَى ئينطليزى و ثوختةيا زمانَى ئَينطليزى، و)خورشيد يوسف( باؤ  
 ضوونا ثوختةيا ئينطليزى. ثَيدا
جهااَى ِرَيزطرتنَينااة كةسااانَين بااةِرَيز يااَين ماان دياادارَين كةسااايةتى        

دطااةل وان ئةجنامااداين و ب سااينطةطَى بااةرفرة  ورطاارتني كااو ناااظ و       
 مَيذوويا وان ديداران د ليستا ذَيدةراندا هاتينة دياركرن.

َين ب ئااااااةرك د زاس سوثاساااااايا هااااااةمى كارمةناااااادَين بااااااةِرَيز        
ثةرتؤكحاناااةيَين: )كولياااذا ئاااادابَى، ساااةنتةرَى ظاااةكولينَين زانساااتى و    

زانكؤيا دهؤك، مةَلبةناديا زانكؤياا دهاؤك، دةزطاايَى      -ثاراستنا بةَلطةناما
خااانى، بااةدرخانيان، طشااتى يااا زاخااؤ، طشااتى يااا هااةولَيرَى، سااةنتةرَى     

َى ل لَيكااولينَين سااجاتيجى ل ساالَيمانيَى، طشااتى يااا ساالَيمانيَى، ئااةوقاف     
ساالَيمانيَى، طشااتى يااا هةَلةجبااة، مةكتااةبا سياسااى يااا ثااارتى دميااوكراتى   
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كوردستان، مةكتةبا ناوةندى يا ديراسات و تؤذينةوة يا ثارتى، مةكتاةبا  
سياسى يا كؤمةَلا ئيسالمى، مةَلبةندَى ئَيك و مةكتاةبا باري و هؤشايارى    

 يا ئَيكةتى نيشتمانى كوردستان ل سلَيمانيَى(.
يكَى سوثاساايا هااةر بااةِرَيزةكى دكااةم يااَين هاريكاريااا ماان    ل دوماااه     

كرين و نااظَى وان نةهاتياة ديااركرن و بةشادارى باووين باؤ ئةجنامادانا        
 ظى كارى.
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 :تقديم
بدءًا البد من القول: ان هذا الكتـا  ال يحثـا اي يقـااال االسـ       
بوصــ د ديقــًا  يال يقــااال اديارب ي كابــد   خــا  ــايل  كحــاء االســ      

ت  لكقــد يحثــا ا تيــاراا ياالــزا  االســ   السياســت تيــويد الــعلم ال لخــ
( يالـ   2003-1991السياست الـ  هرـعا ا  وردسـتان  ـ ل ا)ـد        

 تتخذ من االس   ياجرة يغكاًء العخاهلا ينياطاترا يبعاجمرا السياسية.
ــل ي  النرــم ال       ــاا الوــوفية يالس ــعا الكتــا  اع تاع مل يتك

ن ضد  ل اشكال اد ـال الـدين ا   ي دين الزبًا اي تيارًا سياسيًا فرم يق و
السياسة يج لد مقراجـًا الالـزا  سياسـية  بـدليل م ـاداترم يانتقـاداترم       

 الوع ة لكل االزا  االس   السياست ا  وردستان.
ــاط         ــى ا)ق ــع عل ــد تقتو ــ مت  فتققيخات ــع االس ــز  التثعي ــا ال ام

وردسـتان   ال عبية السقية  يليس لد فعع  وردم  اال وان ا)سلخ  ا االـيم   
 بل هقاك اشخاص متأثعين بافكارب يهلذا مل يتكعا اليد الكتا  ايضًا.

ان هرــور يبــعيس االســ   السياســت ا  وردســتان يبيــكل مــ ثع ب ــد 
  ي ــود اع تلــة اســحا   ارجيــة ي موضــوعية ااتيــة(  1991انت اضـة لاار  

كـان  يلكن الس ال الذم جييب عليد هـذا الكتـا   يبيـكل غـا محاشـع  هـل بام      
هذب التياراا ياالالزا  اياد  اليـ ب الكـوردم يالـل ميـا لد  يميـا ل الوااـ        
ــحا        ــان السـ ــا  ـ ــل ان هرورهـ ــتانر يهـ ــيم  وردسـ ــع ا االـ ــان ا) اصـ ياالنسـ

 موضوعية دا لية  ييليد  احلاجة ا  السحا   ارجية ال ع اة للكورد برار
د  ا رليــت انرــا ال تســتكي  ايــاد  اليــ ب الكــوردم ي قيــ  اهدافــ  

النرا هرعا بـدياف  يوويـل  ـارجت  ياهـدافرا ال تقسـهم ياهـداة احلع ـة        
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القومية الكوردية  يالبـد هقـا مـن اعـاد  التأ يـد علـى القيقـة ال وـل بـ           
ــدين       ــة يال ــدين يالسياس ــ  ال ــة  يب ــزا  الديقي ــاراا ياالال ــ  التي ــدين يب ال

الـدين   يالديلة  ان هذب االالزا   ايل الت عب ب واطف الكـورد مـن  ـ ل   
ياستخدا  ا)ساجد ياجلوام  لتضليل القاس ياب ـادهم عـن اهـدافرم القوميـة     
ــ يلية تــعدم        ــاء مس ــا  يالق ــداء للقوميــة ياالزابر ــع ريع ال  ــة بقي يالوطقي
االيضاع عليرا  هذا فضً  عن نيعها ال ـداء ياحلقـد علـى غـا ا)سـلخ  مـن       

سـة يالديلـة ا ايـعان    الكوردستاني   يال نقسى هقا  ان تد ل الدين ا السيا
 يافغانستان يالوومال...  يالتى ا ال عاا هو اساس موائب هذب الديل.

ان االس   السياست تيار ال ي من بالدميقعاطية ياحول اال ع  ي ايل 
ا ســحيل بلــود اهدافــد التســ  بالــدين ياســتغ ل القــاس يا ضــاعرم ل لســ ة  

اـول االسـتاا الـد تور تيسـا      علـى الـد   -سياسية ختت ت يراء الدين  فرو اآلن 
جيسد ال قد  ا ا)قيار  يهو ميكلة ا)يا ل ا اجملتخ ـاا   -عحداجلحار اآللوست 

. ي ا دليل على الك صور االس   السياست ا افغانسـتان  (1 الحيعية ا) اصع 
يايــعان يا الع ــاا ارهابيــة  القاعــد  يموي ترــا  يا الــققم الــ  تتحقــى اي  

  جند انرا وول  ا ارضية لوالد  [السياست]باالعتدال الديين تععى ما يسخى 
 عقاصع التكعة الداعخة ل رها  الديلت. 

 خا ان جتار  االس   السياست ا موـع يتـونس يليحيـا... باتـ      
تزرع الععب لدى اـوى التقـويع مـن فقـان  يادبـاء يمـوق   يمحـدع         

قسوية. يماسال ال ـعاا  يمن  وادر علخية متخووة فضً  عن االيساط ال

                                                 

شحاط  29( 377يققع مقالد " االزا  االس   السياست الل ا  ميكلة"  جملة الووا اال ع ال دد   (1 
2012. 
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ييرد مسلسل االرها  الدموم الـتك ام ياف الـد يجعائخـد م تخـدًا علـى      
  [ا)سـخا  با) تدلـة  ]ارضية اخل فاا السياسية الالزا  الكائ ة السياسية 

فقهاالرا يقود اع ا)زيد من الق ميـة يرفـا الدميقعاطيـة  خـا اثحتتـد      
 جتار  با ستان يالسودان يافغانستان.

البد من الواوة اما  مول هذب التياراا ا االيم  وردستان  اان 
التياراا ال   ايل فعض ن سرا يصية بأسم اهلل علـى ا)ـواطق  يتك ـع    
اجملتخ  الذم ي ارضرا يتيـكعب يتقسـخد يفـ  مقكقرـا السياسـت ا)تسـ        
ب حاء  الدين  ي ـا موـال علـى الـك مـا الوـل ا سا ـو ا يـو  اجلخ ـة          

ــ   ــ    2/12/2011ا)واف ــاء ا)واف ــو  الو ث ــل ي ــار  8  يا اربي  2012آي
عقدما هات  توع من ا)ضلل  بـدعاياا يت ليخـاا االسـ   السياسـت     

 ام ك القاس يبع)ان  وردستان.
ان الحديل يكخن ا تكويع يتقييط االالـزا  القوميـة الكورديـة    
يم سســاا يمققخــاا اجملتخــ  ا)ــدنت ي ــل اجلرــاا الــ  ت تخــد  كــا    
ــذا ال       ــًا ه ــد   ييقيق ــديا يالتق ــ ة التث ــانية يفلس ــارة االنس ــو  يا)  ال ل
يت ارض م  دين اي اميان يم تقد  لكقـد يسـتهيب لحقـاء الـح د ي عيـع      
ال حاد من ادعيـاء االسـ   السياسـت الـذم يسـ ى اع  لـ  اسمـاا جديـد          

 يوزاد. (1 تكثن جمتخ قا
ــزا  االســـ   السيا    ــدة االســـ اتيهت الالـ ــت ا االـــيم  ان اهلـ سـ

 وردستان هو تأسيس ديلة اي نقا  الكم اس مت سياست  فااا  ق  هلـا  
سـتقو  تلـك الديلـةر يهقـاك ا وـع       [ناجيـة ]الك  ف لى مذهب ام فعاة 

                                                 

 اآللوست  ا)ودر الساب .( 1 
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يغـا متـوفع   ]  ياالتـاع غـا متوـور عقـً      [ناجيـة ]من سح   فعاـة  
يان لم   ااا  ان  القضـية ا)ـعاد االتـاع عليرـا اضـية سياسـية        [تارخييًا

ســلكة اامــ  باســم الــدين ا التــاري  االســ مت مل تكــن ووــل جمخــوع    
التياراا االس مية. فالديلة االس مية سـتثكم علـى مـذهب مـنر يعلـى      
لم تيار سياست سين اي شـي ت...ر فالكـل يـدعت انـد علـى ا)ـقري القـويم        

 .(1 يالسليم  يبذلك توحح اسلخة السياسة  كع على االديان يااليطان
تيرد  وردسـتان ا نضـاهلا تـأثاًا ل سـ مي  السياسـي  اال       مل

  عقـدما سـك  جنـم االالـزا  القوميـة القائـد        1991ب د انت اضة لاار 
ل نت اضة يالقضال القومت الكوردم تأرخييًا  يبـدل ان تـاع اليـحا  عليرـا     
يالت افرم الوهلا  ممـا دفـ  الـديل الـ  تتقاسـم  وردسـتان  ان تسـ ى اع        

ــدافرا القوميــة اخلكــع  جــدًا    اضــ ا فرا ييضــ  ال عاايــل امــا   قيــ  اه
بالقسحة هلا  فقيك  ا تيكيل االـزا  االسـ   السياسـت بكافـة الوسـائل      
ياالياء نياطاا القدمية مقرـا  موـل اال ـوان ا)سـلخ  الـ  اامـ  اصـً         
بواجرــة مذهحيــة  يبــدلا بضــ  االمــوال يال كايــا هلــا  فــاالزا  االســ     

ا  وردستان اليو  ولك اموااًل طائلة  ياجرـز  اع ميـة ضـخخة    السياست 
 مقارنة باالالزا  ال لخانية يالليربالية اليسارية.

ان الواائ  ياالالداث ياالالزا  السياسية االسـ مية الـ  توـدى    
هلا هذا الكتا  بالحثا يالدراسـة يالتثليـل مل يسـح  ان  وـ  ا رسـالة      

د مـن م لومـاا ييثـائ  هـت جديـد  اع      جام ية  لذا فخ قم مـا يرد فيـ  

                                                 

 تور( بقية اجملتخ  ال عاات جدلية السلكة يالتقوع  ال رد اجلخرـورم  ياس  س د الحكعم الد( 1 
 .254( ص2011لمنواجًا  بايا   1963-1958االيل 
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الد ما  ياضافة للخكتحة التأرخيية يالسياسـية  يباالمكـان م القـة الـك     
 بالواوة على اائخة موادر يمعاج  الكتا .

ي ــد هــذا الكتــا  ايل دراســة ا ادمييــة لقــاهع  االــزا  يتيــاراا  
االس   السياست ا االـيم  وردسـتان  يتتحـ   ي يـة ياسـحا  نيـوء هـذب        

قاهع   يهرورها ا  وردستان ب  ل عوامل  ارجية يااليخية ال تعيد ال
اخلا للكورد ي وردستان  ييتهلى الك مبواف هذب االالـزا  مـن ال كـع     
يالدعو  للقومية الكوردية  يمـن الدميقعاطيـة يالقـوا ا)ـعل  يمققخـاا      
اجملتخـ  ا)ــدنت  يا كــع مـا ا مواا رــا هــو ع ااترـا ا)لتويــة مــ  الــديل    

اليخيــة  اصــة مــ  الــديل الــ  تتقاســم  وردســتان  ياالمــوال الكائلــة اال
 ال  تدف  عليرا لتق يذ اجقداا هذب الديل يالقوى اخلارجية اال عى.

ــع     ــاري  ا) اص ــتا ا آدا  الت ــالة ماجس ــل رس ــا  باالص ــذا الكت ه
ياحلـ   خـا هـت يبامتيـاس      2012آيـار   17نواي  ا جام ـة دهـوك ا   

 اثقــان مــن ا)رــتخ  بالدراســاا االســ مية يال كــع   ي ــان بــ  ا)قاايــ  
ــع        ــدى ال ك ــيس مقت ــد رئ ــعيف ات ــد ش ــد تور يخ ــا ال ــ مت  يهخ االس
االس مت ا  وردستان يالد تور عوخـان علـت القاشـط السـاب  ا صـ وة      

 احلع ة االس مية يال ضو ا جملس شورترا.
ــًا  يمب      ــًا عالي ــالة تقييخ ــون العس ــاد  ا)قااي ــيم الس ــد ا ــب يا وج

 شرادترم  ان الحاالا موفقًا ا عخلد الذم استث  عليد االمتياس.
امــا م لــف الكتــا  الحاالــا الك ــوء يا)قتــدر الســيد  ــ ا موســى    
يوســـف  فرـــو االـــد ط بـــت القـــابر  يالقهحـــاء ياـــد درســـتد ا مـــعالل   
الحكــالوريوس يا)اجســـتا ياشــعف  علـــى رســـالتد   تابــد هـــذا( فوجدتـــد    
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تز  ياخللوا ميتلك اـدر  ممتـاس  علـى الكتابـة يالتثليـل      منواجًا للكالب ا)ل
ياالســتقتاو يعلــى الــعبط يتعتيــب ا) لومــاا  هــذا فضــً  عــن موضــوعيتد   
ا)ل تة  يالبد من التقويد هقا ان السـيد  ـ ا لـيس مـن الكـ   ا)حتـدئ        
بالكتابة  بل هو  اتب يصـث ت يم لـف احـل ان يقـتقم طالحـًا ا الدراسـاا       

 ند يبقاًء على طلحد  تح  هذا التقديم ا)تواض .ال ليا  يا
يالن هــذا الكتــا  ايل دراســة ا هــاهع  االســ   السياســت  االزابــد   

( 13يتياراتــد ياياداتــد ا االــيم  وردســتان  يالــ  بلــ  عــددها ا وــع مــن   
ــة ان      ــاا الكوردي ــة يالدراس ــاث ال لخي ــز اال  ــأى مع  ــد ارت ــارًا  فق ــًا يتي الزب

قايل ا) قي  برذب القاهع  يا متقـايل القـعاء  يليأ ـذ    يكح د ليكون ا مت
 مكاند ال ئ  ا ا)كتحة الكوردية  ال قا  اصً  )ول هذب الدراساا.

يللتقع  من ا)وضوعية ياحلقيقة التأرخيية ا وع نكون شـا عين  
للكتا  يا) قي  يالغيورين على تسهيل ياائ  تارخيقا ا) اصـع ان يغقـوا   

تـا  مب القــاترم يت ليقـاترم يت قيحـاترم عــن  ـل مــا يرد     م لومـاا الك 
 فيد  ييقيقًا ان  تاباترم ستأ ذ مكانرا ااا طح  الكتا  ثانيًة.

 
 

 ل.د                                             
 عحدال تاع علت الحوتانت                               

  اث ال لخية يالدراساا الكورديةمديع مع ز اال                           
 2012الزيعان  16                                            
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 ثَيشطؤتن
 

ل سةرى دظَيت بَيذم: ئةظ كتَيبة بةحساَي ئساالمَي ناكاةت وةك    
دين، هةر وةسا ئةو بةحسَي رؤلَي وَى ذى ناكةت وةكى كو داخوازكةرَين 

ينن، باةلكى ئاةو بةحساَي رةوت و    ئيسالما سياسى دظَين طةال تاَي بطاةه  
( 2003-1991ثارتَين ئيسالمى يَين سياسى دكةت ياَين كاو ل ساالَين )   

ثةيدا بووين، و ئيسالم بؤ خؤ كريية )الفتة( و ثةردة باؤ كاار و بازاظ و    
 بةرنامةيَين خؤ يَين سياسى.

نظيسةر بةحسَي كؤمَين سووفى و سةلةفييان ذى ناكةت، ذ باةر  
ارتن وةك ثارت و رةوتاَين سياساى، باةلكى ئاةو دذى     كو ئةو نائَينة هذم

ة بؤ بةرناماةيَين ثاارتَين سياساى، و    غهندَى رادوةسنت كو دين ببتة بنا
باشااجين نيشااان ل سااةر ظااَى ضااةندَى نااةيارةتى و رةخنااةطرتنا وان يااا    

 ئاشكةراية بؤ ثارتَين ئيسالما سياسى ل كوردستانَى.
ن وَى ل دةظااةرَين و ثارتااا )تااةحرير يااا ئيسااالمى( رَيكخسااتييَ   

عةرةبى يَين سوننى ب تنَى هةنة، و ضو لقَين وَى وةكاى ياَين ئيخواناان    
ل هةرَيما كوردستانَى نيانن، باةلكى هنادةك كاةس هةناة ثاَي دداخباار،        

 لةو نظيسةر بةحسَى وان ذى ناكةت.
ثةيااادابوونا ئيساااالما سياساااى ب رةنطاااةطَى كاريطاااةر ثشاااتى      

ةرَين دةرظااةيى و )باباااةتينى  بااؤ ضاااةند ئةطاا   1991سااةرهلدانا ساااال   
وخؤيى( دزظرت، باةاَل ثسايارا ئاةظ كتَيباة ب رةنطاةطَى ناة ياَى ئَيكساةر         
بةرساااظَى ل ساااةر ددةت ئةظةياااة: ئاااةرَى ئاااةظ رةوت و ثارتاااة دشاااَين     
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سةركَيشييا مللةتَى كورد بكةن و طرفتاريَين وى وياَين واقىاى و مرؤظاَى    
ةرَى ئةطاااةرَين هةظضاااا  ل هاااةرَيما كوردساااتانَى ضارةساااةر كاااةن  و ئااا 

ظييا هاةبوونا وان باوون،   دثةيدابوونا وان د نااظخؤيى باوون و ذ باةر ثَيا    
يااان ذى ئااةو هناادةك ئةطااةرَين دةرظااةيى بااوون يااَين ضااو ثةيوةناادى ب 

 كوردان ظة نةهةين 
ب هزرا من ئةو ثارت نةشَين سةركَيشييا مللةتَى كورد بكةن، و 

ةك ئةطاااةرَين ئارماااجنَين وى ب جاااه بيااانن ضاااونكى ئااةو ذ باااةر هناااد  
دةرظااةيى ثةيدابووينااة و ب مااال و ثشااتةظانييا دةرظااةيى، و ئارماااجنَين  
وان رَيك ناكةظن د طةل ئارماجنَين بزاظا نةتةويى يا كاوردى، و ل ظَيارَى   

ظييااة دوبااارة تةئكيااد ل سااةر هناادَى بَيتااةكرن كااو دياان و ثااارتَين    دثَي
كااا دينااى  سياسااى يااَين دينااى د ذَيكجودانااة، ئااةظ ثارتااة دخااوازن ب ريَ    

يارييان بؤ خؤ ب هةست و عاتيفةيا كوردان بكةن، و مزطةفتان باؤ خاؤ   
بكةنة رَيك دا كوردان ذ ئارمااجنَين وان ياَين نةتاةوةيى دويار بكاةن، ب      
رَيكا بةالظكرنا نةظيانا نةتةوة و ثارتَين نةتاةوةيى، وبةرسويضاكرنا وان   

َى دذى ذ بااةر خرابوونااا رةوشااا خااةلكى، هااةر وةسااا بااةالظكرنا نااةظيان    
كةسَين نةموسلمان ل كوردستانَى، و دظَيت ذ بري نةكةين كاو تَيكاةلكرنا   
دينااى د طااةل سياسااةتَى ل ئريانااَى و ئةفَانسااتانَى و سااؤمااَل.. و حااةتا    

 ةيَى هةر طرفتارييةكَى ل ظان وةالتان.غعرياقَى ذى بنا
تةكة باوةريَي ب دميوقراتيياةتَى نائينات، و   وئيسالما سياسى رة

َيت خااؤ ل ثشاات دينااى ظةشااَيرت دا بطةهتااة ئارماجنااا خااؤ، و   اَل دطااةري
دظَيت خةلكى بَيختة بن دةستَى خاؤ و وان بَيختاة بان سياساةتا خاؤ ياا       
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وةكااى دكتااؤر تةيسااري -كااو خااؤ ل ثشاات دينااى ظةدشااَيرت، و ئااةو نوكااة  
سةرَى هةر طرفتارييةكة د جظاكَين مرؤظينييا هةظضاا    -ئالؤسى دبَيذت

ن ل سةر ظَي ضةندَي وَينةيَين ئيسالما سياسية ل ، و باشجين نيشا(1)دا 
ئةفَانستان و ئريانَى، و بزاظَين تريؤريَين قاعدة و يَين وةكى وَى، و ئةو 
سيسااتةمَين دبَيااذن كااو ئااةو ناظنجياتييااا دينااى )سياسااى( د ناااظ خااؤ دا  
دحاااةوينن ئاااةم دبيااانني ئاااةو باشاااجين عاااةردى بةرهاااةظ دكاااةن باااؤ    

ظانيَي ل تااريؤرا جيهااانى دكااةن. هااةر وةسااا ثةياادابوونا وان اليااَين ثشااتة
سةربؤرَين ئيسالما سياسى ل مصرَى و توونسَى و ليبيايَى ترس د دلاَين  
هونةرمةنااد و تؤرةظااان و رةوشااةنبري و داهَينااةران دا ثةيداكرييااة.. و    
زجنريا رويدانَين تريؤرى يَين خوينةلؤ ل عرياقاَي هَيشاتا ياا بةردةواماة،     

َين دئَينة ئةجنامدان ياَين ثاال ددةناة ساةر قاادا      د طةل وان كريار وتاوان
خيالفَين سياسى يَين ثارتَين دةستةكا سياسى )يَين دبَياذنَى نااظنجى( و   
سةركةفتنا وان سةرى دكَيشتة زَيدةتر تاريَي و الدانا دميوقراتيَي، وةكى 

 ذ سةربؤرَين ثاكستان و سوودان و ئةفَانستانَى ئاشكةرا بووى.
تنا ظااااان رةنطااااة رةوتااااان ل هااااةرَيما  لااااةو فااااةرة بةرساااانكطر

كوردستانَى بَيتةكرن، ئةو رةوتَين دخاوازن ب نااظَى خاودَى خاؤ ل ساةر      
وةالتيياااان بساااةثينن، و وَى جظااااكَى كاااافر بكاااةن ياااا بااااوةريَي ب وان   
نةئينت، و باشجين منوونة ل سةر ظَى ضةندَى رويدانَين زاخاؤ باوون ل   

دةمااَى  8/5/2012ل  ، هااةر وةسااا روياادانَين ئااةربيلىَ   2/12/2011

                                                 

)الصاوت االخار(    جملـة االزا  االسـ   السياسـى الـل ل  ميـكلة(     ) :طؤتارا وى( بةرَي خؤ بدة 1)
  .2012 طشحا 29( 377) الىدد
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ناادةيَين ئيسااالما سياسااى هَياارش دايااة سااةر طهناادةك خاثانااديَين ثرؤثا
 ملكَى خةلكى و ثةرلةمانَى كوردستانَى.

و بةدي  ئةوة ثارتَين نةتةوةيى يَين كوردى بَيناة خاورتكرن و   
ثَيشااظةبرن، هااةر وةسااا دةزطااة  و رَيكخسااتيَين جظاكااا مااةدةنى، و هااةر 

انسات و فةلساةفةيا ناوى و ثَيشاكةفتى، و باَى      اليةكَى ثال بدةتاة ساةر ز  
طومان ئةظة تشتةكَى دذى دينى و باوةريَي نينة، بةلكى ئةو رَيكةكة باؤ  
ئاظاكرنا وةالتى و رزطاركرنا وةالتييان ذ داخوازكاةرَين ئيساالما سياساى    

و  (1)يَين كارى بؤ ثةيداكرنا قةيرانَين نوى دكةن يَين جظاكا مة دهَيارن 
 ثرت ثرت دكةن.

ارماجناااا ساااجاتيجى ياااا ثاااارتَين ئيساااالما سياساااى ل هاااةرَيما   ئ
كوردستانَى ئةوة دةولةتةكَى يان سيستةمةكَى حوكمرانيياا ئيساالمى ياا    
سياسى دامةزرينن، و ئةطةر وان ئةظ ضةندة كر، ئةو ل سةر رَيبازا كيذ 
)دةستةكا رزطاربوويى( دَى ئَيتة ئاظااكرن  و ئاةو ب خاؤ ثاج ذ حاةفتَى      

زطاربوويى هةنة، و كؤمبوون تشتةكَى بةرعاةق  نيناة، و د   دةستةكَين ر
ديرؤكَى دا ضَى نةبووية، ئةطةر ئةو مةسةلة ياا كاو دظَيات كؤمباوون ل     
سةر بَيتةكرن مةسةلةكا سياسى بت، و هةر دةسهةالتةكا ب نااظَى ديناى   

تيا هةمى رةوتاَين ئيساالمى   يةينةراود ديرؤكا ئيسالمى دا ثةيدابووى ن
لااةتا ئيسااالمى ل سااةر كيااذ مةزهااةبى دَى حااوكمرانيَي  نةكرييااة، و دةو

كةت  يان ل سةر كيذ رةوتَى سياسى يَي سوننى يان ياَي شايىى  و هاةر    

                                                 

  ئالووسى، ذَيدةرَي بؤرى.( 1)
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ئَيك دبَيذت ئةو يَى ل سةر رَيكا راسات، و ب ظاَى ضاةندَى ئيساالميكرنا     
 .(1)انسياسةتَى دَى بتة مةترسى ل سةر دين و وةالت

باتا خةلكَى كوردساتانَى  كارتَيكرنا ئسالميَين سياسى ل سةر خة
، دةمااَى سااتَيرا 1991ئاشااكةرا نةبوويااة بااةرى سااةرهلدانا ئااادارا ساااال   

ثاااارتَين نةتاااةوةيى طةشاااكرى، ئاااةو ثاااارتَين رَيباااةرييا ساااةرهلدانَى و    
سةركَيشييا خةباتا نةتةوةييا كاوردى ياا ديرؤكاى كارى، هنطاى طاةنج و       

دةولااةتَين  الو ل دؤر كؤمبااوون، تشااتَى بوويااة ئةطااةرا هناادَى كااو ئااةو    
كوردسااتان د ناظبااةرا خاااؤ دا لَيكظااةكرى كاااارى بااؤ هنااادَى بكااةن كاااو      
ئاسااتةنطان بَيخنااة د رَيكااا ب جهئينانااا ئارماااجنَين نةتااةوةيى دا، هنطااى 
وان بزاظ كر ثارتَين ئيسالما سياساى ب هاةمى رَيكاا داماةزرينن، و ياَين      
كاااةظن ذى ذ وان خاااورت بكاااةن، وةكاااى ئيخواناااان، ئاااةوَين ب روياااةكَى  

ةزهةبى هاتيية دامةزراندن، و وان دةستَى خؤ ب ماةردينى باؤ ظاةكر،    م
و ثارتَين ئيسالما سياساى ئاةظرؤ ل كوردساتانَى مالاةكَى زَيادة هةياة، و       
دةزطةهَين راطةهاندنَى يَين مةزن ذى هةية ئةطةر بَيناة هةظباةركرن د   

 طةل ثارتَين علمانى و ليرباال يَين ضةث.
َين سياسى يَين ئيساالمى ئاةوَين   ئةو بةحس و رويدانَين و ثارت

ظَى كتَييَب بةحس ذَى كارى و شارؤظةكرى، باةرى نوكاة د ضاو ناماةيَين       
زانساااتى دا باااةحس ذَى نةهاتيياااةكرن، لاااةو باااارا ثاااج ذ وان زاناااني و   
بةلطةيَين د ظاَى كتَيباَى دا هااتني دنويناة، و ئاةو زَيدةهيياةكا باشاة باؤ         

                                                 

ر( بقية اجملتخ  ال عاات جدلية السلكة ي التقوع  ال رد اجلخرورى و س د الحكعى  د تياس ( 1)
  .254( ص 2011امنواجا  بايا  1963-1958االيل 
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دة ب ساناهى دئَيتة ديانت  ثةرتووكخانةيا ديرؤكى و سياسى، و ئةظ ضةن
 دةمَى خواندةظان بةرَى خؤ ددةتة ليستةيا ذَيدةرَين كتَيبَى.

ئااةظ كتَيبااة ئَيكااةمني ظااةكؤلينا ئةكادميييااة بااؤ دياااردا ثااارت و  
رةوتَين ئيسالما سياسى ل هةرَيما كوردستانَى، كانَى ضاوا و ب ض ئةطاةر  

بااةر هناادةك  ئااةو ثةياادا بووينااة، و ثةياادابوونا وان ل كوردسااتانَى ذ     
ئةطااةرَين دةرظااةيى يااَين خَياار بااؤ كااورد و كوردسااتانَى نااةظَيت، و ئااةظ   
ضةندة ذ هةلويستَى ظان ثارتان ديار دبت ذ مةساةال نةتاةوةييا كاوردى،    
و دميوقراتييةتَى، و مافَين ذنَى، و رَيخراويَين جظاكاا ماةدةنى، و تشاتَى    

ة د طاااةل ذ هاااةميَي ب ترساااج د هةلويساااتَى وان دا ثةيوةناااديَين وانااا   
دةولةتَين هةرَيمى، ب تايبةتى ئاةو دةولاةتَين كوردساتان لَيكظاةكرى، و     
ئةو مالَي زَيدة يَى باؤ وان دئَيتاةدان، دا ئاةو ئارمااجنَين ظاان دةولاةت و       

 هَيزَين دةرظةيى ب جه بينن.
/  5/ 17ئةظ كتَيبة نامةيا ماستةرَيية د ديرؤكا هةظضا  دا، ل 

طةنطةشاةكرن، و ب ثلاةيا نايااب هاتاة      ل زانكؤيا دهؤكَى هاتبوو 2012
وةرطاااارتن، و د ليااااذنا طةنطةشااااةكرنَى دا دو كةسااااَين تايبة ةناااادَين  
ظااةكؤلينَين ئيسااالمى هااةبوون، ئااةو ذى ئَيااك دكتااؤر يةمااةد شااةريف  
ئةةةد بوو سةرؤكَى كؤربةندا هزرا ئيسالمى ل كوردساتانَى، و ياَى دى   

َين بااةرَى يااَين بزاظااا  دكتااؤر عونااان عااةال بااوو، كااو ئَيااك ذ ضاااالكظان   
 ئيسالمى بوو، و ئةندامَى مةجلسا شوورايا وَى بوو.
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و ئااةو هَيااذايَين طةنطةشااة كاارى ب رةنطااةكَى بلنااد ئااةظ نامااة    
هلساااةنطاندن، و ب شااااهدةييا وان ظةكؤلاااةر د ظاااى كاااارَى خاااؤ دا ياااَى    

 سةركةفتى بوو، لةو ثال ناياب ستاندن.
يان هَياذا خااةالت  و نظيساةرَى ظاَى كتَيباَى ظةكؤلاةرَى خاودان شا      

مووسا، ئَيك ذ قوتابيَين من يَين زيرةكة، و من ل قووناغا باةكالوريوس  
و ماسااتةرَى دةرس يااَين طااؤتينَى، و ماان سةرثةرشااتييا ظااَى نامااةيا وى    
كريية، و من ديت ئةو منوونةيَى قوتاابيَي ثاَيطري بووياة، و وى شايانَين     

نَين لَيكادان و ب  باش يَين نظيسني و شرؤظةكرنَى هةنة، هةر وةساا شايا  
رَيزكرنا ثَيزانينان، و هَيذاى طؤتنَيية كو هَيذا خاةالت مووساا ناة ذ وان    
قوتابييانااة يااَين ذ نااوى دةساات دايااة نظيسااينَى، بااةلكى ئااةو نظيسااةر و  
رؤذنامااةظان بوويااة بااةرى ببتااة قوتااابيَي خواناادنَين باااال، و ل دوياا       

 داخوازا وى من ئةظ ثَيشطؤتنة نظيسيية.
ئاااةظ كتَيباااة ئَيكاااةمني ظةكؤليناااة ل دؤر ديااااردا  و ذ باااةر كاااو 

ئيسااااالما سياسااااى، ثااااارت و رةوت و سااااةركردايةتيَين وان ل هااااةرَيما  
كوردى باش ديات   خاندنني كوردستانَى، سةنتةرَى ظةكؤلينَين زانستى و

كااو وَى ضاااث بكااةت، دا بكةفتااة بااةر دةسااتَى كةسااَين ثةيوةندياادار و      
خاؤ ياَى ذ هاةذى د ثةرتؤكخاناةيا     خواندةظانان، هةر وةسا دا ئاةو جهاَى   

 كوردى دا ببينت.
و دا ثااج نَيزيكااى بابااةتينى و راسااتييا ديرؤكااى باابني، ئااةم دَى 
سوثاسدار باني باؤ هاةر كةساةكَى باباةتَى ظاَى كتَيباَى ب تَيبينياَين خاؤ          
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دةولةمةند بكةت، و باَى طوماان نظيساينَين وان دَى جهاَى خاؤ د ضااثَين       
 بهَين دا يَين كتَيبَى بينن.

 
 
 
 

 أ. د                 
 عبدالفتاح على بؤتانى                 

 كوردى خاندنني رَيظةبةرَى سةنتةرَى ظةكؤلينَين زانستى و
 1012خزيران  16                 
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 ثَيشةكى
 

ل مَيذوويااةكا كااةظنار  وةكااو اليااةنَى ِرَيكخسااتنَى   سياسااى ئيسااالما      
ذ دةرئااةجنامَى كؤمااةكا هؤكااارَين   كااو دياااردة  وةنينااة، بااةلكو  جيهااانَى 

 ب 1928ل سااةر دةسااتَى حةسااةن بااةنناى ل ساااال   ناااظخؤى و دةرةكااى
 دبيتااةسااةرهلداية، و ل مساارَى موساالمني  ا ئيخااواندامةزراناادنا كؤمااةَل

قوتاخبانااة و سةرضاااوَى هزريااَى ئيسااالما سياسااى، و مساار وةكااو وةَلااات   
 .بؤ وةَلاتَين جيهانَى مَىَى سةرةكيَى طةهاندنا ثةياثَيطةهدبيتة 

( ماوةياةكَى  2003نيساانَى   9 -1991ئاادارَى   5قوناغا دناظباةرا )      
طرنااك ذ مَيااذوويا هااةرَيما كوردسااتانا عَيراقااَى ب شااَيوةيةكَى طشااتى و    

ب تايبااةتى ل هااةرَيما كوردسااتانَى  ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى    
 زة يا كارَى سياساى باوو  وةرضةرخانةكا طرنك و تادهَيتة هةذمارتن، كو 

، ذ ئاوارةيَى و ِرَيكخستنا نهَينى و شةِرَى ثاارتيزانى د  بؤ ئيسالما سياسى
عَيراقاااَى باااؤ كاااارَى سياسااايَى دذى حكوماااةتا  (جيهادَيااادا)ضارضاااووظَى 

هناادةك ذوانااا درَيااذى ب كااارَى خااؤ دان و ظةذاندةنااةكا      كااو ، ئاشااكةرا
، ئَيادى ملمالناة د   بةرفرة  ب خؤظة ديات و ضاوونة د قوناغاةكا نويادا    

 .د كرن دةستهةَلاتَى ل سةرطةل ثارتَين نةتةوةيى و عةملانى و ليرباال 
ل طؤرةثانان هةرَيما كورستانَي ذى طةلةك ثارت و ِرةوتاَين ئيساالما        

سياساااى ب ِرةنااار و ئاراساااتةيَين جاااودا جاااودا ساااةرهلداينة و ل طاااؤر  
ين ساااخلةتَين كاودانااةكَى تايبااةت دروساات بوويااة، كااو سااةرةراى ضااةند 

هةظثشااك دطااةلَيك هااةبوون، اَل هااةر ئَيكااَى تايبة ةنديااةك و دياانت و    
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هةَلويستَين جودا هاةبوون، و ئامادةبووناةكا كاريطاةر د ذياناا سياساى و      
ثارتايةتيااادا هاااةبوون، و ِرؤاَل خاااؤ د نااااظ جظااااكَى كورديااادا ل هاااةرَيما 

َيرايناة، و  ط ب شَيوةيةكَى طشتى وةكو بةشاةك ذ تاةظنَى وىَ   كوردستانَى
ِرةنطظةدانااةكا كاريطااةر ل سااةر كاااودانَين سياسااى و ئااابورى و جظاااكى     
 زَيدةبارى اليةنَى ئايينى ذى وةكو تومخةكَى طرنطَى كوردان هةبووينة.

 -1991هؤكارَين هةلبذارتنا ظى بابةتى بؤ طرنطيا قوناغا دناظباةرا       
ن ضاااةندي 1991ثشاااتى ساااةرهلدانا ئاااادارا ظةدطاااةريت، كاااو   2003

يَين طاارنر ل هااةرَيما كوردسااتانَى دان و بويااةرَين سياساايَين ناااظخؤِروياا
بةرضاظ كرينة سةر باارودؤخَى سياساى و    كارتَيكرنةكاكو  ،ثةيدابووينة

نةوارَين مةزن ل ساةر كاةتوارَى دةظاةرَى ل    ئابورى و كؤمةَلايةتى و شوَي
ن َيِرةوتااثااارت و ئاسااتَى ناااظخؤى و دةرةكااى ل ثاااش خااؤ هَيالينااة، ساةر  

ئيسالما سياساى ذى هةلويساتَين جاودا جاودا ذ ظاان ِرويادان و بوياةران        
و هناادةك ذَى زيانبااةخ    ،بووينااةمةندهناادةك ذَى سااود   ،هةبووينااة

بووينة، بةلكو ئةو ب خؤ جاران بةشةك بوون ذ ظاان ِرويادانا و خاودان    
، هةروةسااا ئااةظ قوناغااا دةستنيشااانكرى ذ مَيااذوويا ثااارت و ِرؤل بوويناة 

ئيسااالما سياسااى ل هاااةرَيما كوردسااتانَى يااا ثااِر ذ ِرويااادان و      ِرةوتااَين  
بويااةرَين طاارنر ذاليااَى ئةكادمييظااة بااةهرا خااؤ نااة وةرطرتيااة، وهااةتا    
ِرؤذطارَى ئةظرؤكة مَياذوويا وان ذباةر هةساتياريا باباةتى كاو زؤر ذ وان      
كةسااااانَين د ظااااى بوارياااادا كاااااركرين د ذيانَياااادا ساااااخن، كااااو ذاليااااَى  

 دانةكا باش ثَى نةهاتية دان.ظةكولةرانظة ثويتةثَي
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سرؤشتَى بابةتى يَى تَير ِرويدان و بوياةر وةساا د خواسات ثالناا ظاَى           
ظةكولينَى ب ظى ِرةنطى بهَيتاة داناان و دابةشاكرن، كاو ذ ثَيشاةكى و ضاار       
بةشان و دوماهيك و هةظثَيضان ب خؤظاة دطريات، د بةشاَى ئَيكَيادا وةكاو      

ؤظااة دطرياات، كااو باسااَى ثةياادابوونا  بةشااةكَى دةروازة شااةش تااةوةران خب
دا دكااةت، و ِرةهةناادَين   1991-1928ئيسااالما سياسااى دناظبااةرا ساااال    

هزرى و مَيذوويى يَين ضةمك و ثَيناسةيا ئيسالما سياساى، و ثةيادابوونا   
كؤمةَلا ئيخوان موسلمني ل مسرَى، و ضااواتيا ظةطوهاساتنا ظاَى هازرَى باؤ      

راقااَى، و ئااةو قوناااغَين تَياادا دةرباااز   عَيراقااَى و ثاشااى بااؤ كوردسااتانا عيَ 
 بووى.
بةشااَى دووَى هاتيااة تااةرخانكرن بااؤ وان ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما        

، كااو 2003-1991عَيااراق دناظبااةرا   - سياسااى ل هااةرَيما كوردسااتانىَ  
باسَى مَيذوويا ثةيادابوونا وان ب هاةردوو ئاراساتةيَين ضاةكدارى وةكاو       

، شورشاااطَيرى كاااورد -انَى، حااازب اهللبزوتناااةوةيا ئيساااالمى ل كوردسااات 
كؤماااةَلا ئيساااالمى ل ، بزوتناااةوةيا ياااةكبوونا ئيساااالمى ل كوردساااتانىَ 

يااةكطرتووى ئيسااالميى ، و ثااةروةردةيى و نةضااةكدار وةكااو كوردسااتانَى
اديكاال وةكااو جوندولئيسااالم ل  توناادِرةو و ِر، زَياادةبارى ياَين  كوردساتان 
هاتياةكرن، و   ل كوردساتانىَ  كؤمةَلا ثشاتيواناني ئيساالمى  و  كوردستانَى

، كااةرتبوون ودابةشاابوون و هةظثااةميانيَين دناظبااةرا واناادا ثةياادابووين  
وان، بياااظَين ِرَيكحسااتنَى، دطااةل بااوارَين دى وةكااو ثااةيرة وثرؤطاارامَين  

ثةيوةنااديَين وان ل سااةر  و  و كؤمااةكىلةشااكةرى، ِراطةهاناادن، دارايااى   
 .كرنباسد هَيتة ةتى هندى طرَيدايى بابئاستَى دةرةكى و ناظخؤيى 
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دةربارةى بةشَى سيَى هةَلويستَى ثارت و ِرةوتَين ئيساالما سياساى ذ        
وةرار و رويدانَين سياسيَين ناظخؤيى بةرضاظ دكةت، كاو ذ دة  تاةوةران   

 1991ثَيك دهَيت. دةستثَيدكةت ذ هةَلويساتَى وان ذ ساةرهلدانا ئاادارا    
ةل حكوماااةتا عَيراقاااَى و و ذ دانوساااتاندنَين باااةرةَى كوردساااتانى د طااا 

دامةزراندنا ثةرلةمان و حكومةتا هاةرَيما كوردساتانَى، و ئاةو هاةظركى     
و شةِرَين ناظخؤيَين ثارتَين كوردستانى يَين ثةيدابووين كاو جااران ئاةو    
ب خؤ بةشةك باوون ذ وَى هاةظركيا سياساى وشاةِرَين نااظخؤيى ياَين ل       

 .هةرَيمَى ل سةر دةستهةالتا سياسى بةرثا دبوون
ساااةبارةت بةشاااَى ضاااارَى و دومااااهيكَى، رؤنااااهيَى بةرددةتاااة ساااةر           

هةَلويستَى سياسى و كؤمةَلايةتيَين وان ثارت و ِرةوتاَين ئيساالما سياساى ل    
هةرَيما كوردستانَى ذ ضةند كَيشةيَين طرنر و ضارةنظيسى باؤ طاةاَل كاورد    

ان وةكاو  ب شَيوةيةكَى تايبةت، كو يَى دابةشكرى بوو ل سةر حاةفت تاةوةر  
كَيشااةيا كااوردى، دميوكراساايةت، تااريؤر، ئااافرةت و مااافَين وَى، ثااةروةردة و  
فَيركاارن، ثَيكهاتااةيَين ئااايينى ونةتااةوةيى يااَين نةموساالمان تااا د طةهيتااة   
ِروخاندنا ِرذَيما عَيراقَى وةكو ويستطةهَى داويَى، كو هةَلويساتَى ئَياك ئَيكاَى    

 ددةت.ظان ثارت وِرةوتَين ئيسالمى سياسى نيشان 
ياااا دهَيتاااة تَيبينيكااارن ئاااةظ ثاااارت و ِرةوتاااَين ئيساااالما سياساااى          

بااؤ هناادَى  ئاراسااتةيَين خااؤ ذ ئااايينَى ثااريؤزَى ئيسااالمَى وةرطرتينااة      
ثريؤزى و شةرعيةتَى بدةنة كار و هةَلويست و بزاظَين خؤ يَين سياساى،  
، و يااا بااالكَي  ئااةوة  ئَيكرَيزيااةك د طؤتااارا و هةَلويسااتَين واناادا نينااة   

بةلكو هةر اليةنةكى ب ِرةنطاةطى جاودا دةرباِرين ذ ديانت و هةَلويساتَى      
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خااؤ كريااة، دطااةل هناادَى ذى هااةمى دبَيااذن ئيسااالم وةكااو بةرنامااة          
 وةرطرتينة و ثةيرةودكةن.

جهَى ئاماذَيية، ئةظ ظةكولينة، وان ثارت و ِرةوتَين ئيساالما سياساى ياَين         
ا سياسااى و ثااةيرةو وثروطاارام   ل هااةرَيما كوردسااتانَى خااودان رَيكخسااتنةك   

ظاااةدطريت، و ذ ِرةوتاااَى ساااةلةفى ياااَى كاااو هاااةبوونا وَى طورةثاناااا هاااةرَيما    
 كوردستانَى هةيى ناطريت، ذبةركو نةوةكو رَيكخستنةكا سياسى كاركرية.  

يا خؤياية ذى ظاةكولينا ئاةكادميى ياا باَى ئاساتةنر و طارَى نيناة، كاو              
بوويااة، طاارنكجين ئاسااتةنر     ئااةظ ظةكولينااة توشااى ئاسااتةنطَين مااةزن    

نااةبوونا ذَياادةرَين ثَياادظى ل سااةر ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى، كااو     
هندةك ذوانا ماوةياةكى دةستنيشاانكرى ذئاةجنامَى هازروبريَين وان مايناة،      
وهندةكَين دى ذ ئةجنامَى هةظركى و ملمالنة و شةِرَين نااظخؤيى ئةرشايف   

سااوتن بووينااة، هةروةسااا سرؤشاات و  و ئااةدةبياتَين وان توشااى تاااالنكرن و
هةستياريا بابةتى وةكرية كةسانَين كارَى ئيسالما سياسايدا كارين ئارةزَوياا    

 هندَى نةبوون ثَيزانني و بةَلطةنامة بكةظنة بةر دةستَى ظةكولةرى.
د نظيساااينا ظةكولينَيااادا ساااود ذ كؤماااةكا ذَيااادةرَين جاااؤرا و جاااؤر         

نةبةَلاظكرى ياَين )ساةنتةرَى ظاةكولينَين    وةرطرتينة، ذوانا بةَلطةنامةيَين 
زانكؤيا دهؤك(، كاو ِرؤناهياةكَى د بةردةتاة     -زانستى و ثاراستنا بةَلطةناما

 سةر بزاظ و ضاالكيَين وان يَين سياسى و هةلويستَى حكومةتا عَيراقَى.  
دةربارةى بةَلطةنامةيَين بةَلاظكرى، طرنطياا وان كاَيمج نةبووياة ذ ياَين          

 -ى، ذواناااا ثاااةرتؤكَين ديكياااومَينتى، وةكاااو ثاااةرتؤكا ئاااارام قاااادر  باااةَلاظكر
ئياااادريس ساااايوةيلى )بةَلطةنامااااةكان دةدوَياااان بزووتنااااةوةى راثااااةِرينى  
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(، و ثاااةرتؤكا ئوساااامة قاااةرةداغى ياااا بنااااظى   1999 -1992ئيساااالميى 
)كؤمااةَلى ئيسااالميى لااة ثةيوةندييااةكانى عااةال باااثري و حيزبااى بةعساادا   

فاياا  و بةلطةنامااةكانى نَيوانيااان(، كااو د ظااان     خسااتنة ِروى هةناادَيك لااة  
ثةرتؤكانااادا ذمارةياااةكا زؤر ياااا بةَلطةناماااةيان باااؤ جاااارا ئَيكاااَى هاتيناااة     
بةَلاظكرن، كو بؤ دةزطةهَين ثارت و حكومةتَى د زظرن، و ساودةكا بااش ذَى   

 هاتية وةرطرتن.
سياسااى بةشااةكَى طرنطااَى    ِرةوتااَينَين ثااارت و ظيساااربااةَلاظؤك و ن     
 و دةرَين ظااَى ظااةكولينَى دهَيتااة هااةذمارتن، وةكااو بةرنامااة و ثااةيرة ذَياا

ثروطرامَين ثارتَين ئيسالما سياسى، كو تَيدا وان ثارتان ددةتاة ناساني و   
هةَلويساتَين وان دباوارَين جاودا جااودا دياردكاةت، زَيادةبارى بااةَلاظوكَين      
وان وةكااااو )بةياننامااااة و راطةيااااةنراوةكانى يااااةكطرتووى ئيسااااالميى   

(، كاااو تَيااادا زؤرياااةيا 27/12/1998تاااا  6/2/1994دساااتان لاااة كور
ما كوردساتانَى دروسات بووياة ياةكطرتوو ب     ِرويدان و بوياةرَين ل هاةريَ  

ديـوان   بةياننامة هةَلويستَى خؤ ِراطةهاندياة، زَيادةبارى هنادَى ثاةرتؤكا    
 تـاري  تاعـة انوـار االسـ        ياا بنااظىَ  االع   تاعـة انوـار االسـ      

تَيادا    اري  ايل رايـة جراديـة للـتخك  ياالمـار  ا ال ـعاا(     شواهد مـن تـ  
، اَل ب مَياذوويا دروسات بوونااا ظاَى كؤمااةاَل و ثةيوناديَين وَى دياردكااةت    

ذالياااَى ئَيكاااةتى نيشاااتمانى    ، و ثاااةرتؤكاديتناااةكا ِراديكاااال نظيسااااية  
يثائ  االدانـة جمخوعـة مـن الوثـائ  تـدين اجلقـاع       ) كوردستانظة ب ناظَى

ــزا يا ــتانية ي تــ    ا)عت ــ مية الكوردس ــة االس ــابت ا احلع  ــى أالره معب عل
ذ ، بااااةَلاظكرى ( احلكومــــة ال يدراليــــة ا االــــيم  وردســــتان ال ــــعاا    
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ئيسااااالمى ل  بةَلطةناماااةيَين طاااارنر و مةترسااايدار يااااَين بزوتناااةويا   
 كوردستانَى، كو مفايةكَى باش بؤ ظةكولينَى ذَى هاتية وةرطرتن.

ا مفاااا ذ بريوةرياااَين كةساااايةتى هاتياااة    هةروةساااا دظاااَى ظةكولينَياااد       
وةرطاارتن، نااةمازة خااودانَين وان ئااةو كةسااانة بووينااة رؤل د ِرويداناناادا      
هةبووينااة، يااان ذى نَيزيااك ئاطةهاادارى ِروياادانا بووينااة، يااان ذى دياادةظان  
بووينة، ساةرةراى طرنطياا بريةوةرياَين كةساايةتى دمينيتةظاة دةربِريناَى ذ       

 يةنَى سياسايَى دطاةل دكاةت. ياَين عاةرةبى وةكاو      بؤضوونا خودانَى وَى و ال
كاوردى وةكاو هياوا و بريةوةرياَين     السن الحقا   مذ عاا الـدعو  يالداعيـة(    

وى )هاَلااةكؤك ثوختااةى يااادةوةرى يااةكاس لااة ناااو بزووتنااةوةى ِراثااةرينى 
ئيسااالمى لااة سااةرهَلدان تااا تَيكشااكان( كااو نظيسااةرةكَى نااة ئاشااكةراية،         

 بزوتنةوةيا ِراثةرينا ئيسالمى توماركرينة. ثَيزانينَين باش ل سةر
ديدارَين كةسايةتى يَين ظةكولةرى ئةجناماداين كةرساتةيةكَى بااش         

دظااَى ظةكولينَياادا هاتينااة ب كارئينااان، كااو زؤربااةيا وان ذ وان كةسااان     
بوون يَين دناظ ِرويداناندا ذياين و ِرول دنااظ ثاارتَين ئيساالميدا هاةيني     

دة ل سةر زؤر ِرويادانان الدايناة، اَل دطاةل هنادَى د     وةكو ديدةظان و ثةر
ظاال نةبوون ذ ظةطَيرانا ِرويدانا ب شَيوةيةكَى نة بابةتى، و خاؤ الددان ذ  
بةرسظا هندةك ثرسيارَين طرَيدايى باباةتى. هةروةساا ذباةر هةساتياريا     
بابااةتى هناادةكا سااازدانا ديااداران ِرةت دكاارن و هااةر دةليظااة نااة ددان      

نن، و هندةكَين دى دخواسانت ب ناماة بةرساظا ثِرساياران     ظةكولةرى ببي
باادةن يااان ب ثوسااتَى ئااةلكجونى اَل هااةر بةرساا  ل سااةر نااة ددان و      

 هةالويستى د هَيالن.  
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هةروةسا دنامَيدا هندةك نامةيَين زانكؤيان هاتيناة ب كارئيناان، وةكاو         
 ت يــة  يااا بناااظَى اميــان عحداحلخيــد يخــد الــدباد( نامااةيا ماسااتةرى يااا 

، كااو هةرضااةندة تنااَى اليااةنَى (1954-1949اال ــو  االســ مية ا ال ــعاا 
 ئةرَينى ل سةر ئيخوانان دياركرية، دطةل هندَى سود ذَى هاتية وةرطرتن.      

ذَيدةرَين ظَى ظةكولينَى ثةرتؤكَين جؤرا و جؤر باوون ب هاةر ضاوار         
ةرتؤكان ب زماناااان كاااوردى و عاااةرةبى و ئينطليااازى و فارساااى، ظاااان ثااا

ثَيزانينني خؤ نامة دةولةمةندكرية، ذوانا يَين نياز سةعيد عةال وةكاو  
ى ئيسااالمى سياسااى لااة كوردسااتانى ِرةوتاا)دياااردةى ئيسااالمى سياسااى و 

(، كاو ظةكولاةر وةكاو تايبة ةنادةك     ، )جند االسالم يف كردساتان عَيراق(
ِريناَى ذ  ب ئيسالما سياسى، مفاياةكَى بااش ذَى هاتياة وةرطارتن، اَل دةرب    

ى ِرةوتاائياادريس ساايوةيلى )ديتنااةكا لَياارباال دكااةت، هةروةسااا ثااةرتؤكا  
توَيذينةوةياااةكى  1991-1946ئيساااالمى لاااة باشاااوورى كوردساااتان    

(، كاااو مَياااذوويى لاااة كاااار و ضااااالكيى ثاااارت و كؤمةَلاااة ئيساااالمييةكان
سةرةراى ثَيزانينَين باش تَيدا هةنة و مَيذوويا ثارتَين ئيساالما سياساى   

اغاااةكا بةرفرةهااادا بااااس دكاااةت، اَل ياااا باااَى الياااةن نةبووياااة و     د قون
ئاراستةيةكا ئيسالمى ثَيظة ديارة، زيدةبارى ثاةرتؤكا )كااروانى رَى( كاو    
ناااظَى دانااةرى ل سااةر نةهاتيااة دياااركرن، و زؤر ب كَيمااى بااةَلاظ بوويااة،  
بةشةكَى مةزن ذ مَيذوويا ئيسالما سياسى ل كوردستانَى باس دكاةت، اَل  

 دةربِرينَى ذ ئاراستةيا بزوتنةوةيا ِراثةرينا ئيسالمى دكةت. زَيدةتر
بةشااَى دى يااَى ثااةرتؤكَين هاتينااة ب كارئينااان ثااةرتوكَين عااةرةبى       

الهـوا السياسـة     (رشيد اخليونبوون سود ذَى هاتينة وةطرتن وةكو يا )
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و ثةرتؤكَين على باثري يا ب ناظَى  ( االالزا  ياحلع اا الديقية ا ال عاا
 - مســـائل عوـــعية رائهـــة نقـــع  ياا يـــة ي تقيـــيم شـــععت االرهـــا   )

وةكاو منووناة، كاو ب     (الدميقعاطيـة  - ال و)ة - القوا االنسان - ال لخانية
 ديتنةكا ئيسالمي و ل دوي  دةربِرينا خؤ هندةك تَيطة  ِراظةكرينة.

ديسان ئينسكلوثيديا بةشةكَى دى بووية ذ ذيادةرَين د نامَيادا ساود         
 اتيااة دياانت، كااو طرنطيااا وان كااَيمج نااةبوو ذ ثااةرتؤكان وةكااو يااا     ذَى ه

االرهــا  ا  وردســتان التــاري      -صــادا   موســوعة االرهــا    ثشااتيوان
و ِرةوتاَين  كاو ضاةند الياةنَين طرناك ل ساةر ثاارت         التيعي   التهعبـة( 

 كوردستانَى نظيساية. مائيسالما سياسى ل هةرَي
كَى طرناك و باةرفرة  د ظةكولينَيادا    سةبارةت ِرؤذنامةطةريَى بةشاة      

ِرؤذناماة و كؤظااران، كاو كؤماةكا ظاةكولني و طؤتاار و        ب خؤظة طرتية ذ
دةناار و باسااَين جااؤرا و جااؤر  ب هااةردوو زمانااان كااوردى و عااةرةبى    
بةَلاظكرينة و هاتينة ب كارئيناان، ذ ِرؤذناماةيان ياَين ب زماانَى كاوردى      

)راثاةرين( )رَيطااى ياةكبوون(    )يةكطرتوو(  )بزوتنةوةى ئيسالمى(وةكو 
، كو طرنطيا وان د هندَيداية ئؤرطانَين فةرمى يَين ثاارتَين خاؤ   )كؤمةَل(

بااوون و دةربااِرين ذ سياسااةتا وان دكاار، كااو مفااا دضااةندين بواراناادا ذَى 
هاتية وةرطرتن وةكاو دياركرناا هةَلويساتَين وان، بةيانناماة، مَياذوويَين      

ةر ئةو بووية ثَيازانني كاَيم د وةشااندن و    ِرويدانا، اَل خاال تَيبينيى ل س
زةالليةك د هةَلسوكةفتَى واندا د ِرؤنامةطةريا واندا ب دروستى بةرضااظ  
نابن. زَيدةبارى وان هنادةك رؤذناماةيَين ساةربةخؤ طرنطياةكا بااش ب      
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باازاظ و دةناار و باسااَين ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى داينااة وةكااو    
 هاتية دينت.   )هاوَلاتى( مفايةكَى باش ذَى

ذ ِرؤذنامااةيَين عااةرةبى، ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى ثَيطةهااةكَى      
باااش دناظاادا هااةى بااؤ بااةَلاظكرنا ضااةند هةَلويساات و دةناار و باسااَين وان    

 اليـعا  سودةكا باش ذَى هاتية وةرطرتن ثَيشةهيكا وان ِرؤذناماةيا جيهاانى   
اَل ظةكولااةر نةشااَيت   تىضاااثا نَيظدةولااةااليســط جعيــد  ال ــع  الديليــة(  

 متمانةيةكا تةمام بدةتة سةر ذبةر الوازيا هويربينيَى د بةَلاظكرنَيدا.
زَيااادةبارى هنااادَى بيااااظَى دى ياااَى رؤذنامةطاااةريَى، ئاااةوذى كؤظاااار       

بوويناااة، كاااو كؤماااةكا كؤظاااارَين كاااوردى و عاااةرةبى ب كارئينايناااة، ذ    
كؤظااارَين ب زمااانَى  )سااتاندةر(. و ذ)جاةماوةر(،  كؤظاارَين كااوردى وةكااو  

 سودةكا باش ذَى هاتية دينت.   )ئاالى ئيسالم(و  )النفري(عةرةبى وةكو 
باَى   هيض بةرهةم و نظيساينةك ياا  ل داويَى ذى ثَيويستة بهَيتة طؤتن     

اسى و شاشى نينة، هيظيدارم شيامب خزمةتةكا جبيك ثَيشاكَي   كَيم و ك
 كربيت.

 
 ظةكولةر                                                                  
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 بةشَى ئَيكَى

 
 1991 -1928ثةيدابوونا ئيسالما سياسى 

 تةوةرَى ئَيكَى: ضةمك و ثَيناسة.
 تةوةرَى دووَى: دةرازينك.

 تةوةرَى سيَى: ثةيدابوونا كؤمةَلا ئَيخوان موسلمني ل مسرَى.
 قَى.تةوةرَى ضوارَى: ثةيدابوونا ئيسالما سياسى ل عَيرا

تاااةوةرَى ثَينجاااَى: ثةيااادابوونا ئيساااالما سياساااى ل كوردساااتانا  
 :1991-1952عَيراقَى 

 -1952ثةياادابوونا ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانا عَيراقااَى     -1  
1975. 

ثةيدابوون و طةشةثَيدانا ئيسالما سياسى ل كوردستانا عَيراقَى  -2 
1975- 1991: 

 ل كوردستانا عَيراقَى. هؤكارَين ثةيدابوونا ئيسالما سياسى -ا   
 -1975ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانا عَيراقااَى   -ب   

1991. 
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تااةوةرَى شةشااَى: ِرؤاَل ئيسااالما سياسااى د ِروياادانَين كارةساااتا      
 .1988هةَلةجبةدا ل ئادارا 
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ئيساااالما سياساااى ب شاااَيوةيةكَى طشاااتى د ضاااةندين قوناغانااادا           
ازبووية، تاكو ثَيطاةهَى خاؤ ل كوردساتانا عَيراقاى دروسات كارى، د       دةرب

ظااى بةشاايدا مااة هةوَلدايااة ب كورتيااةكَى ِريشااالَين ثةياادابوونا دياردةيااا 
ئيساالما سياسااى بةرضاااظ بكااةين، و ئااةو قوناااغَين تَياادا دةربااازبووين ذ  
دةركةفتنا هزرا وَى ل مسرَى وةكو ذَيدةر و ضاوانيا ظةطوهاساتنا وَى باؤ   

راقااَى و ثاشااى بااؤ كوردسااتانا عَيراقااَى، تاااكو ب هااةردوو ئاراسااتةيَين  عَي
ثةروةردةيى و جيهادى طةشةكرى ب نوَينةرايةتيا ثارت و ِرةوتَين جودا 

 جودا هةبوون و ثَيطةهَى خؤ موكم كرين.     
 

 تةوةرَى ئَيكَى: ضةمك و ثَيناسة:
َلاتانادا بهاايَى   لينا ل ساةر دياردةياا ثارتاياةتى د نااظ وة    ؤطرنطيا ظةك     

تاااك ل سااةر ثَيكهاتااةيا  دياااردَيخااؤ هةيااة، كااو ظةخوَيناادن ل سااةر ظااَى 
دناظبااةرا كؤمةَلايااةتى و ئااابورى ئاطةهاادار دبياات، هةروةسااا ثةيوةناادى  

لَوذيا، شاااَيوازَين كاركرناااا سياساااى و   ؤهَياااز و ضاااينَين جظااااكى، ئاياااد   
سااتةمَى اناادنا كااارَين جااودا جااودا يااَين سي   ثارتايااةتى و ضاااوانيا ِراثةرِ 

 .(1)سياسى
                                                 

اسامة الغزالت  الد تور(  االالزا  السياسـية ا ال ـامل الوالـا   عـامل ا) عفـة(  سلسـلة  تـب         (1)
 .5(  ص1987(   الكوي   117شرعية  ال دد  
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ل ظَيااارَى باااةرى بضاااينة د نااااظ ناظاااةِرؤكا باباااةتَى فاااةرة ثَيناساااةيا      
ياا ئينطليازى    party)َى وَى ذ )بنياات ناظونيشانَى بكاةين. زاراظاَى ثاارت    

، و ب زمانَى عةرةبى بةرامباةر ثاارت زاراظاَى )حازب(     (1)هاتية وةرطرتن
ةوشاةنبريى و دةزطاةهَين   ناظةندَين سياسى، ِرد ؤب كار د هَينت، كو تا نه

 هةردوو زاراظ ل هةرَيما كوردستانَى دهَينة ب كارئينان. َيداِراطةهاندن
ثَيكهاتناةك دناظباةرا ظةكولةرانادا ل ساةر     ِرةنطة تا ِرؤذطارَى ئةظرؤ      

و ب ِرةنااار و كااا دروسااات نةبووياااة،ثَيناساااةيةكا ئَيكطرتاااى باااؤ ثاااارتَى 
ية ذ يِرَيكخراوةكاااا سياساااثاااارت:  ،شاااَيوازَين جاااودا جاااوادا هاتياااة كااارن

ل طور ثالنةكا دةستنيشاانكرى    ثَيك دهَيت دةنطدةر و كةسانَين سياسى
ب بااؤ هناادَى بطةهنااة حااوكمى و سياسااةتا دةولااةتَى     كاردكااةنثَيكظااة 

، هةروةسااااا ب ِرةنطااااةكَى دى هاتيااااة (2)اسااااتة بكااااةنو ئارِرَيظةببااااةن 
ياناة بااوةرى ب   ثَيناسةكرن و دبَياذيت: ثارتاا سياساى كؤمةَلاةكا هاوةَلات    

ئارماجناا طةهشانت    ؤبا  ،ئارماجنَين سياسى و ئايدؤلؤذيَين هةظثشك هةنة
خااؤ ِرَيااك د  و  كاردكااةن بةرنامةيااةكىب دةسااتهةَلاتَى و جَيبااةجَيكرنا  

 .(3)ئَيخن
ديسااان ب جااؤرةكَى دى ثااارت هاتيااة ثَيناسااةكرن و دبَيااذيت: هااةر        

بيات ب   جناةكا سياساى  اساتةيةك وان باَو ئارما  رك ئاكؤمةَلاة ك يان تايفة
دكاةتوارَى  هةروةساا  خرظاة دكاةت،    ثلةيا ئَيكَى يان ذى نة سياساى بيات  

                                                 
(1)

 Oxford dictionary, (oxford university press,  2004), p.924.      
 

 .713(  ص1959جمخوعة من ا) ل    ا)وسوعة ا)يسع    د.    (2)
عحدالوها  الكيالت  الد تور(  موسوعة السياسة  ا) سسة ال عبية للدراساا يالقيـع   بـايا     (3)

 .310  ص2(  و1991
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نوى و هةظضةرخدا زاراظَى ثاارت باَو ِرَيكخساتنَى دهَيات، ياا كاو كؤماةكا        
دا بااَو هناادةك مااذارَين  يتنةكَيااكةسااان خرظااة دكااةت د هةظثشااكن د د   

يااا ثااارتَين  جوداه . ئااانكو(1)هةنااة بَوضااوونةكا هةلبااذارتنان سياسااى و 
سياسااااى ذ ِرويااااَى ثَيكهاتااااة، ئارمااااانج، ضاااااالكى، ذينطااااةها سياسااااى و 
كؤمةَلايةتى ذاليةكيظة، و جوداهياا باريو بَوضاوونَين ظاان ثارتاان ذالياَى       
ظةكولةرانظااة ذاليااةكَى ديظااة بوويااة هؤكااارَى هناادَى دوخااةك دروساات     

ان ببيت ثَيناسةيةكا طشتى بَو ثارتاا سياساى ثةيادا ناةبيت، اَل د ساةر ظا      
هةمى جوداهيانِرا، هةمى ثارتَين سياسى دطةهناة ئَياك كاو كؤمةَلاةيَين     

 .(2)بنبزاَل ِرَيكخستينة هةوَلددةن ل سةر هَيزا سياسى
هةياة و  بؤ ثارتَى اَل د هةمان دةمدا ِرةوتَى ِراديكال ثَيناسةيةكا دى      

 كؤمبوويناة،  دبَيذيت: كؤمةَلة كةسةكن بؤ ب دةستظةئينانا دةستهةَلاتَى
يان بؤ ثارَيزطاريا دةستهةَلاتَى يان بةشدارى اليةنَى سياسيَى وةَلاتى بنب 

ة، و دوو جاؤرَين ثارتاا ياا خؤداناسايَى و ياا      هةنا و ئارماجناةكا ديااركرى   
 .(3)شةيتانى هةنة

دةربااارةى زاراظااَى ِرةوت يااان ذى باسااك  ِرةنطااة ضااةمكةكَى نويااة و       
َى عاةرةبى دبَيااذنَى )التيااار(  تاازة سااةرهلدابيت دقاادا سياساايدا، ب زمااان  

ئااةو ذى دةربِرينااَى ذ هناادةك كؤمةَلااةيَين سياسااى دكااةت ب شااَيوازةكَى  

                                                 
   .128 تور(  م ع ة ا)وكلثاا ب  الغع  ياالس     د.   د.ا(  صيخد عخار   الد (1)
ديقدار ش ي  الديسكت  الت ددية ياحلزبية ات ال كع االس مت احلديا  دار الزمـان   دميـ      (2)

 .11(  ص2009
هااةَلطورد ئةةااةد، فاارة حيزبااى لااة ئيسااالمدا لااة نَيااوان شةرعياااةت و ياساغبوونااادا، لااة       (3)

 .35نى ماةركةزى ئيسالمى لة كوردستان، )ب.ج، ب.م(، لبَلاوكاراوةكا
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كا كؤمةَلاة : ِرةوتاى كرياة  ب ظى ِرةنطى ثَيناساةيا    عحداهلل الق يست(دى. 
د بؤضااوونةكَيدا ل سااةر    ،كةسااانة خااودان بؤضااوونَين جااودا جودانااة    

بَياى  دا ِرَيكدكاةظن  كريدةستنيشاان كَيشةيةكا دةسنيشاانكرى د قوناغاةكا   
 .  (1)حوكمرانيَىَى بةرنامئةظ ِرَيككةفتنة ببيتة كو ملكةض بنب 

سةبارةت زاراظَى ئيسالما سياسى، دةربِرينةكا كورديانةية بؤ زاراظَى      
، ل دؤر ئاسااااتةنطَين (2)داعةرةبيااااد ئااااةدةبياتَين   االســــ   السياســــت(

ساااةرطَيذاهيَين هاااةر   بكارئيناااانَى، ظةكولاااةرةك ئامااااذَى ددةت ئَياااك ذ  
ظةكولاةرةك د بااوارَى ئيساالمَيدا وةكااو دياردةيااةكا سياساى تااوش دبياات    

ذ دوو  بؤضوون  ضونكة دينت و (3)ئةوة هةلبذارتنا زاراظةيةكَى طوجناية
ئَيكااَى: ِرةهةناادَى وَى يااَى    ياااو هةظاادذن   كناااكؤل سااةر د  ظااةاليةنان

 كو زاراظ.  دووَى: ِرةهةندَى تَيطةهَى وَى وة يامَيذوويى، و 
ل طور ذَيادةرَين ل بةردةسات، تاا نوكاة ب دروساتى نةهاتياة زاناني             

ظى ضةمكى طةنطى و ذ بَو ض مةبةست سةرهلداية  و ئَيكةم جاار ذالياَى   
كَيظة هاتية ب كارئينان . بؤضوونةك هةياة دبَياذيت: ئَيكاةم جاار ئاةظ      

. (4)ظاااة هاتياااة ب كارئيناااان   (1945 -1889)زاراظاااة ذالياااَى هَيتلاااةرى   
                                                 

اتد طثـان  الد تــور(  احلــع اا االســ مية بيــن ال تــقة ياجلــراد  دار ا) عفــة   بـايا          (1)  
 .73(  ص2007

عومةر عةال غةفوور، ساةرةتايةك لاة باارةى جاةدةال ئيساالمى و عاةملانى، دةزطااى ضااث و          (2)
  .36(، ل2009، )هةولَير، 2ضاثخانةى ئاراس، ض بَلاوكردنةوةى ئاراس،

شَياااركو كارماناااج، بااة سياساايكردنى ئياااسالم ديااااردةى ئياسالميااازم، لااة باَلاوكراوةكاناااى         (3)
 .15(، ل2005دةزطااى ضاث و ثاةخشى سةردةم، )سلَيمانى، 

ن ضالندا، يَى داوياَى  ل ضاخَى ئةمني حسينى مفتيَى فلةستني د ديدارةكَى دا د طةل هَيتلةر ل سالَي (4)
طؤتيااة: هنااد ئااةز ذ جوهيااا و كؤمؤنيسااتان ناترساام، هاااند ذ ئيسالماااا سيااااسى د تااارسم. بنَيااااارة:  



 47 

ــد عخــار ( بؤضااوونةكا دى هةيااة ئااةوذى ل طااور     دياردكااةت كااو    يخ
، ئيكاااةم كاااةس بووياااة زاراظاااَى   (1935 -1865) يةماااةد ِرةشااايد ِرةزا 

ئيسااااالما سياسااااى وةكااااو دةربِرينااااةك بااااؤ حكومااااةتَين ئيسااااالمى      
. هةروةساااا بؤضاااوونةكا دى هةياااة د ِراثورتاااةكا )كؤماااا   (1)بكارئيناااايى

راظاااَى ئيساااالما سياساااى ل ويالياااةتَين  قاااةيرانَين نَيظدةولاااةتى( كاااو زا 
ئَيكطارتيَين ئااةمريكا دةركةفتيااة و ثاااش شوِرةشاا طااةلَين ئريانااَى هاتيااة   

، ددةمةكياادا هةنااة بكارئينانااا ظااى زاراظااى بااؤ قوناغااةكا      (2)بكارئينااان
د ثَيشةكيا ثاةرتؤكا خاؤدا     يخد س يد ال يخايم(درةنطج دزظرينن، ذوانا 

ل سااةر شااَيوازَى   1987تااا داويااا   1985دياردكااةت كااو ل ناظةِراسااتا   
لني و طؤتاران نظيسية، و خاؤ ب ئَيكاةم كاةس دزانيات ئاةظ زاراظاة       ظةكؤ

بكارئينابياات وةكااو ساااخلةتةك بااؤ كؤمةَلااة و دةسااتةيَين ئارماجنااا وان   
سياسةت و ثارتايةتى بيت و ئارماجنَين خؤ ب ئايينى ياان ب دةماامكَين   

يا داويَى بؤضوونةكا لةنر بيات    ، ِرةنطة(3)يىةتَى ئيسالمَى ثَيضابنشةر

                                                                                                              

  سليخان صاحل اخلــعاشت "االســــــــــ   السياست"  الحثا غا معام  متاع عـلى ا)ــواــ  االلك ينت:

 alatanvoice.com/articles/2008/12/24.  http://pulpit  :وــــ  سيــــار  ا)واــــ  ا الســــاعة  
14,53 :8/2/2011.  

  .ن سدا)ودر (1)
(2) Understanding Islamism, Middle East/ North Africa Report N°37 2 Mar 2005, 

,the report is un numbered, at  http://www.crisisgroup.org/…. ….via at::14,35 : 
3/12/2011 

(3)
 .5(  ص1992   القاهع   3الس   السياست  سيقا للقيع القاشع(  طا بنَيرة ثةرتؤكا وى: 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/north-africa/037-understanding-islamism.aspx
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 1983ل سااَلا   brier Claire)ضونكة باةرى وى ذالياَى باريري كلَيار )    
 .(1)ئاماذة ب ظى زاراظى هاتية دان

هةرضااةوابيت، ذ ظااان بَوضااوونَين ل سااةرى ديااار هاتينااة ِرَيزكاارن         
دبيت مَيذوويا ظى زاراظى هند يا كاةظن نيناة، باةلكو ب كارئيناناا      ياخؤ

وةشاااندنا دةولااةتا ئونااانى ثاااش  ةدطااةريت بااؤ قوناغااا ثاااش هةلَ وى ظ
(، ب تايبةتى ثااش دروسات بووناا    1918-1914جةنطا جيهانيا ئَيكَى )

ئَيكةمني ِرَيكخاراوا ئيساالما سياساى ل مسارَى ل ساةر دةساتَى حةساةن        
و زاراظ دهَيتاااة بكارئيناااان باااؤ دةستنيشاااانكرنا وان ثاااارت و  (2)باااةنناى

ن ئيساااالمَى و سياساااةتَى تَيكاااةال ئَياااك دكاااةن، و  ِرةوتاااَين سياساااى ياااَي
ئيساااالمَى وةكاااو ضاااةكةك دخاااازن بكااااربينن ميناااا ميكانيزماااةك و       
ناظطينااااةك بااااؤ ب دةسااااتظةئينانا مااااةرةمَين سياسااااى و طةهشاااانت ب  

َى و كاردكةن ئيسالمَى بؤ نااظ باازن  حوكمِرانى و دةستهةَلاتا سياسى، ئانك
نيَى بكَيشان، ئاانكو ئيساالما    كى و ملمالنةيا سياساى ذ باؤ حاوكمِرا   هةظِر

                                                 
  2س ـــعم  الـد تور(  ط   فعانسوا بورجا  االسـ   السياسـت صــوا اجلقـو   تعتـة  لـــورين       (1)

 .27(  ص2001 االسكقدرية  
ل مسااارَى ذ داياااااكبووية،   1906حةساااةن ئةةاااةد عةبااادولرةةان باااةننا ساعااااااتى ، ل  (2)

خاناةيا زانساتى    1927دامةزرينةر و ِرابةرَى ئَيكَى يَى ئيخوان موسالمني باوو ل مسارَى، ل    
ل مسرَى دهَيتة كاااوشنت. باؤ ثاج     1949شوباتا  12)دار الىلوم ( ب دوماهيك ئيناية، و ل 

الســن الحقــا  مــذ عاا الــدعو  يالداعيــة  مكــاب  الزهــعاء ل عــ   ال عبــت     ثَياازانني بنَياارة:
ــاهع    ــدها  36(  ص1990 القـ ــة   يب ـ ــلخون  تعتـ ـــوان ا)سـ ــل  اال ــ ــارد  . ميتيـ ، ريتيـ

 .يب دها 67ص(  1979ابـو الس ود  الـد تور(  ت ليــ   صاحل ابــو راي    د.   .يخود
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سياسى ثارتيكرن و سياسةتكرنا ئيسالمَى دكاةت، ئاةظ ضاةندة وةدكاةت     
 .(1)ئيسالم بارَى خرابيَين سياسةت و ثارتايةتيَى هةلبطريت

ية، يدةربارةى خاال دووَى ِرةهةندَى تَيطاةهَى زاراظاَى ئيساالما سياسا         
ى و ِرةوشااةنبريى و ئااةظ زاراظااة زؤر د ناظةناادَين ئااةكادمي    نهااؤكااو تااا  

َين ب ناةيار الياةنطر و  دناظباةرا  كياةكا توناد   ناكؤسياسيدا بكار هاتية و 
. ئاااانكو دوو بؤضااوون ل ساااةر هةناااة  (2)دا هةياااةزاراظياا كارئينانااا ظاااى  

ة. الياةنَى  يا َيوية، واليةنَى دى دذى بكارئيناناا  ياليةنةك د طةل ظى زاراظ
ب  ظةكولاةرةك رئيناان،  ئَيكَى ب زاراظةكَى دروسات د بينيات بهَيتاة ب كا   

ظاااى ِرةنطاااى ثَيناساااةيا وَى دكاااةت: ضاااةمكَى ئيساااالما سياساااى باااؤ وان  
جااوداهى دناظبااةر ئااايني و   كااو ض  ،دةسااتةيَين ئيسااالمى يااَين د بياانن   

 دا نينة، ذوى بنطةهى كو ئيسالم عةقيدةياةكا طشاتطرية هاةمى   سياسةتَي
، ِرةنطااة ذ كاروبااارَين ذيااانَى يااَين ئااابورى و ِرةوشااةنبريى ِرَيااك دئَيخياات

ا ئيخااوان كَؤمااةَلية( هاتبياات يااا كااو ضارةسااةريثشاات دروَااَى )ئيسااالم 
 .(3)بلندكريموسلمني ل مسرَى 

                                                 
ال ـعاا م القـاا    -عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور(  االس   السياسـت ا االـيم  وردسـتان    (1)

يانكحاعاا تأرخيية يسياسية  مع ز اال اث ال لخية يالدراسـاا الكورديـة  القاشـع(   دهـوك      
 .135(  ص2012

 1991-1946ئيااااادريس سااااايوةيلى، ِرةوتاااااى ئيساااااالمى لاااااة باشااااااوورى كااوردستااااااان    (2)
، )ب.ج، 2توَيذيانةوةيااةكى ماَيذوويى لة كاار و ضااالكيى ثاارت و كؤمةَلاة ئيساالمييةكان، ض    

 .15(، ل2009
"االســ   السياســت يا)عج يــة الدســتورية" ا)قــال غــا معاخــة  متاالــة علــى ا)واــ     الساايد ياسااني:  (3)

 .22/8/2010: 10,5لساعة:   و  سيار  ا)وا  ا ا.http://www.alarabiya.netااللك ينت:
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مؤركاااةكا  ديساااان ظةكولاااةرةكَى دى د باااوارَى ئيساااالما سياسااايدا         
يااَين ب ِرَيكااةكا  ةدبَيااذيت: ئااةو بزاظةناا  ثارتايااةتى دايااة ثَيناسااةيا وَى

دكاااةن، و هاااةوَل ددةن ل ساااةر   كار داثارتاياااةتى د باااوارَى ِرَيكخساااتنيَ  
بنطااةهَى طؤتنااةكا عةقياادةيى ثااَى ب طةهنااة دةسااتهةَلاتَى، يااان هااةر ض   
نااةبيت بةرامباااةر دةساااتهةَلاتَى ِراباان باااؤ هنااادَى ناضااار بكاااةن باااؤ ب    
دةسااتظةئينانا هناادةك داخااازيَين سروشااتةكَى سااومبؤال يااان سياسااى       

دبَياذيت:  رةكَى دى ظةكولة، اَل (1)خودان بةطراوةندةكَى سومبؤال هةبيت
ب كاورتى ئاانكو ئاايينَى ئيساالمَى بكةظيتاة د خزماةتا       ئيسالما سياسى 

ئارماااجنَين سياساايدا، ذ هااةميان طاارنطج، وةرطرتنااا دةسااتهةَلاتَى د ِرَيكااا 
 .(2)طؤتارةكا ئايينى يا بةرنامةكريدا بيت

َى ب دةربِرينةكا ديج ظةكولةرةكَى كاورد د ظاى بواريادا دبَياذيت: زاراظا          
ئيسالما سياسى ئَيكة ذ وان زاراظةيَين ئاةكادميى و زانساتى ياَين ناوى، ئاةظ      

وان ِرَيباازَين د كاار    زاراظة ب بةربةَلاظى دهَيتة ب كارئينان باَو  ثَيناسااندنا  
و ِرةوتَى سياسيدا، ثةيرةوكةرَين وَى دظَيت ب ناظَى ئيساالمَى شاةرعيةتةكا   

كى و ملمالنَى د طةل ناةيارَين خاؤ،   خودايى بدةنة خؤ بَو ب ِرَيظةبرنا ناكَو

                                                 
رضــوان الســيد  "االســ   السياســت ياضــايا التســوية يالتكحيــ "  ا: يخــد نــزال يا ــعين      (1)

احلع ـاا االسـ مية ا مواجرـة التسـوية  مع ـز الدراسـاا االسـ اتيهية يالحثـوث يالتوثيــ           
 .67(  ص1995 بايا  

م سسـة تـدم للكحاعـة يالقيـع      س ط   يقة الدين ا فقراء ال، طخيال  الد تور(إصادا  (2)
 .36(  ص2010 السليخانية  
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يان طةهشنت ب دةستهةَلاتَى، يان ذى بؤ ب دةستظةئينانا دةساتكةفتان، ياان   
 .(1)بَو مسؤطةركرن و ثاراستنا بةرذةوةندى و ئارماجنَين خؤ يَين سياسى

هةر دظى ضارضووظةيدا، ظةكولةرةك دبينيت طاةر دادطاةها زاراظاَى         
كو يَى نوى و ِرؤذئاظاية ب ِراست دزانيات، اَل  ئيسالما سياسى بهَيتة كرن 

نابينيت هةظدذ بيت د طةل شارساتانيةتا ئيساالمى، باةلكو     وةكو تَيطة 
  .(2)و زاراظةيَين دى بةروظاذى د طةلدا يَى كؤكة وةكو زؤر تَيطة 

يناة ب  ةسةبارةت اليةنَى دووى يَين نة دطاةل، باةلكو دذى ظاى زاراظ        
ئَيكاااة وناهَيتاااة ذَياااك ذَيكااارن. ئَياااك ذواناااا     بهاناااةيا هنااادَى ئيساااالم   

د  نامؤيااةكَى زاراظااةهزرمةناادةكَى ئيسااالمَى دبَيااذيت: ئيسااالما سياسااى 
كؤمةَلطاااةهَى ئيسااااالمَيدا، و ناظاااةكَى نةثةسااااةند و شاشاااة، ثالنةكااااة    

ن، وَى ظالاة بكاة   ذ ناظاةِرؤكا  دوذمنَين ئيسالمَى ثةيرةو دكةن  ئيساالمىَ 
المَى ل دوي  دابةشَين جودا جاودا وةكاو   و ذ بَو ثرت و ثةالتةكرنا ئيس

هةرَيم، سةردةم، ِرةطةز، مةزهةب و بنةمايَى سةمتا، ئاةظ دابةشاكرنة د   
. ل (3)ذبةر كو ئيسالم نابيت ياا سياساى ناةبيت    ِرةتكرينة  ئيسالمَيدا د

دياردكاةت   هةياة، ذى  يخد عخـار (  سةر ظى بنطةهى، هةمان بؤضوون 
                                                 

نياز سةعيد عةال، لَيكؤَليناةوة لة ئيسالمى سياااسااى ضاةماك، مااماةَلااةى دةق، ثلاورالياازم،    (1)
خااةساااَلةت، لااة بَلاوكراوةكااانى مةكتااةبى بااري و هؤشاايارى يااةكَيتى نيشااتمانى كوردسااتان،     

 .4(، ل2004)سلَيمانى، 
عحدالعتن احلحيب  الد تور(  "االس   السياست ا)وكلح يالتكحي "  ا)قالة غـا معاخـة  متاالـة علـى      (2)

ــ  االلك ينــت:   ـار   http://www.al-jazirah.com.sa/2008jaz/may/26/ar4.htmا)واـــ   وــ  سيـ
 .5/12/2010  :14ا)وا  ا الساعة: 

يوسف القعضايم  الد تور(  الدين يالسياسة تأصيل يرد شحراا  من بؤ ثج ثَيزانني بنَياارة:  (3)
 يما ب دها. 76(  ص2007اصـداراا اجمللس االيريبت ل فتاء يالحثوث   دبلن  

http://www.al-jazirah.com.sa/2008jaz/may/26/ar4.htm،%20تمت%20زيارة%20الموقع%20في%20الساعة:%20....14
http://www.al-jazirah.com.sa/2008jaz/may/26/ar4.htm،%20تمت%20زيارة%20الموقع%20في%20الساعة:%20....14
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بابااةتى و ل ذَياار ظااى ناظؤنيشااانى هةرضااةندة زؤر ثااةرتؤك ل سااةر ظااى 
نينة  ضونكة ئيساالمَى ذ سياساةتَى ظاةدةر     يَى ئارامهاتينة دةركرن، اَل 

، باااةلكو زَيااادةكرنا ثاااةيظا (1)دكاااةت، و ض ئيساااالم باااَى سياساااةت نيااانن
 شاااَيواندنةكَى)سياساااةت( ل ساااةر ثاااةيظا )ئيساااالمَى( تَيكةلكرناااةك و  

 .  (2)دروست دكةت و ئايينى ثةالتة دكةت
دةربارةى هةَلويستَى كةسايةتيَين د وارَى كارَى ئيساالما سياسايدا ل        

هااةمى د طةلاادا نياانن  نةبَيااذيطااةر   هااةرَيما كوردسااتانَى ذ ظااى زاراظااى
، بااس ل ظاى زاراظاى كرياة،     (3)زؤربةيا وان د دذن. ئَيك ذوانا عةال بااثري 

ب كارئيناناااا وى ب فَياااَ  و ضةواشاااةكرنا خاااةلكى دزانيااات  ضاااونكة      
يااا دكااةت طااةر خؤ، ل جهااةكَى دى (4)دبينياات ذى ب سياسااةت َىئيسااالم

                                                 

 الساب . سليخان صاحل اخلعاشت  ا)ودر (1)
السن ال ابت يا ـعين  االســ ميون يا)سألة السياسية  مـــع ز دراســـاا الـــوالد  ال عبيـة       (2)

 .236(  ص2003   بايا  2ط
ل سةنطةسةر سةرب باذارَى ِرانيةظاة ذ دايكبووياة، دةرضاوويَى     1961عةال باثري و ان ل  (3)

شتية نااااااظ ِرَيااااازَين بزوتنةوةياااااا   طاااااةه 1987ثةميانطاااةها ئيساااالميية ل ساااااَلمانيَى، ل  
بوويااة  1988ئيسالماااى ل كااوردستااااانَيدا، و بااووياااااااااة ئَيااااك ذ سااااةركردةيَين وَى و ل   

كؤماااةَلا ئيساااالمى ل كوردساااتانَى     2001ئةنااادامَى مةكتاااةبا سياساااى، ل داوياااا طوالناااا     
هَيااازَين ئةماااريكاظة   ذاليااَى 2003تااةزوزا  10دامةزرانديااة و بوويااة ئاااةمريَى وَى، و ل  

هاتياااة ئاااازادكرن،  2005نيساااانا  28هاتيااااة دةساااتة ساااةركرن، و هاتياااة زينااادانكرن تاااا 
( ثاااةرتؤك و نامَيلكاةيَين ضاثااكرى هةناة. بنَياارة:      40نظيسةرةكَى ئيسالمية و زَيدةتر ذ )

  صبااااح يمااد الربزجنااااي )الاادكتور(،    29/4/2005(، 170)كؤمااةَل( ِرؤذنامااة، ذماااارة )  
جمخوعـة بـاالو   االسـ مية    "، يف: شخوياا يرموس احلع ة االس مية ا  عدسـتان ال ـعاا  "

 .183-182(، ص ص2008)الناشر(، )دبي،  الكعدية  مع ز ا)سحار للدراساا يالحثوث
 .40(، ل1998بنَيرة ثةرتؤكا وى: ئيسالم و كَيشة هةنووكةيى يةكان، )ب.ج،  (4)
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مةبةسات ب ئيسااالما سياساى ئيسااالم ب خااؤ بيات ئةظااة وَى ضااةندَى د    
طااةهينيت كااو ضااةند جااؤرَين ئيسااالمَى هةنااة، ئَيااك ذوانااا ئيسااالما         

، و ية، و ظَى ضةندَى ب شاش دزانيت  ضونكة ئيسالم تاةنها ئَيكاة  يسياس
يااَى عةملانيانظااة هاتيااةكرن بااؤ تااةوذمَى   دبينياات ئااةظ تاوانباركرنااة ذال 

و ئيساالميان، كاو تاةنها ئارماجناا وان ئاةوة بطةهناة كورسايكا         ئيسالمَى
 .   (1)بطرن َيحؤكمرانيَى و سامان و دةستهةَلات

ياَى  د طاةل عاةال بااثري     (2)هةروةها سةالحةدين يةماةد بهائاةدين       
ِراماناا   ا ظاى زاراظاى  بكارئينانا و كا  ،دزانيات  شاشظى زاراظى ب  ئَيكدةنطة

ئيسااالم ئااانكو كااار و خااةباتا   نةشااارةزابوونَى ذ ئيسااالمَى د طااةهينيت، 
 . (3)سياسى بؤ دهَيتة كرن

                                                 
 .24/2/2007(، 261)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 1968ل شااروضكَى تةوَيَلة ذ دايكباووية، ل 1950سةالحةدين يةمةد بهائةدين ساادق ل  (2)

دوماهيااك ئينايااااة، ل سااالَياااان شَيسااتان ثااةيوةناااادى ب ئيخواناااان   .خانااةيا مامؤسااتايان ب
كَى ئيخوانااان ئاااااوارةيى ئريانااااَى بااااووية و ل وَياارَى وةكااو ضاالكظاناااة     1981كااارية، و ل 

د طاةل ضااةند هاةظالَين خااؤ يااةكطرتووى    1994شااوباتا  6كاااركرية و بااةردةوام بووياة تااا   
ئيسالميى دامةزراندينة و بووية ئةميندارَى طشتى. بنَيرة: ئيادريس سايوةيلى، لاة هاةناوى       
ئيخوانةوة بؤ ضاةمخاخةى ضاةك كؤمةَلاة ديدارَيكاة دةرباارةى مَياذووى ِرةوتاى ئيساالميى         

(، 2009ن، لااة بَلاوكراوةكااانى ِرؤذنامااةى كؤمااةَل، ضاااثخانةى شااظان، )ساالَيمانى،     كوردسااتا
السن لكيف الزبيدم  الد تور(  االالزا  ياجلخ ياا ياحلع اا ياليخوياا السياسـية    93ل

 .245(  ص2007يالديقية ا ال عاا  م سسة ال ارة للخكحوعاا  القاشع(   بايا  
، مةكتةبى ِراطةياندن، دميانة طفتوطؤيةكى ِرؤذنامةوانى لة يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان (3)

 .10طةَل بةرَيز  ئةميندارى طشتى يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، )ب.ج، ب.م(، ل
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، هااةمان هةَلويساات هةبوويااة و دبَيااذيت: (1)َيكاااررهةروةسااا مااةال ك     
، ياان  (2)تشتةك نينة ب ناظَى ئيسالما سياسى ياان ئيساالما كؤمةَلاياةتى   

ساااتنَى، ئيساااالم ئَيكاااة و جوانياااا  ئيساااالما ثةِر ئيساااالما ئاااابورى، ياااان
. (3)و هااةمى اليااةنَين ذيااانَى تَياادا هةنااةكااوَى دايااة،  اميااائيسااالمَى د  

نظيساةرةكى دى دياردكاةت ئاةظ زاراظاة ياَى شاةرعى نيناة و باؤ ثاارتَين          
ى دةركةفتيااة بااؤ هااةر بازنااةئيسااالمى دهَيتااة بكارئينااان، بااةلكو ذ وى  

بَياااذيت ئيساااالم ئاااايني و دةولةتاااة ياااان   كةساااةكى دهَيتاااة ِرادان ياااَى  
يىةت و سياسااةتة طااةر د ناااظ ض ثارتاناادا ذى نااةبيت، بااؤ ثارتَياات    شااةر

ئيسالمى وةكو منوونةياةكا خاراب ل ساةر ظاى ِرةنطاَى ئيساالمَى دهَيتاة        
. زؤرَين دى هةناة ياَين دنااظ كاارَى ئيساالما سياسايدا هاةمان        (4)باسكرن

                                                 
ل سالَيمانيَى ذ دايااكبووية،    1956نةمجةدين فةرةج ئةةةد، ناساناااظَى وى )كااارَيكار(ة، ل  (1)

ااانَى عاةرةبية ل زانكااؤياااا ساااةالحةدين، و مااااجستري    دةرضااوويَى كااوليذا ئاادابَى ثشكا زم
ل ثاكستااااااانَى ب زانستَياااااان فةرمودةياااااان وةرطرتيااااااة، ئااااااةندامَى ئَيكةتياااااا قوتابيَيااااان  

بوويااة ثَيشاامةرطَى شوِرةشاااا ئااةيلواَل، ثاشااان بااؤ     1974كاوردستاااانَى )ى.ق.ك( بااوو، و ل  
ساةلةفى جيهاادى، ثااش دامةزرانادنا بزوتنةوةيااا       قوتاخباناةيا ئيخوان موسلمني باؤ ِرةوتااىَ  

ئيسالماااى ل كاوردستاناااَى طاةهشتياااة ناااظ ِرَيازَيااان وَياادا، دويظاارا كااؤماةَلااااةى ئيسااالمي        
دامةزراناديااة، ِرابةرَى ثشتيوانانااى ئيسالمى بوو، ثةنابااةرة ل دةولااااةتا ناااةرويج. بنَيارة:    

 .184-183السابـــ   ص ص صحـــــــاع يخد الربسجنت  ا)ودر
 .3/2/2003(، 109)هاوَلاتى(، ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
 .11/2/2002(، 60هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (3)
بااؤ ثااج ثَياازانني بنَياارة: تةحسااني ئياارباهيم دؤسااكى، "سياسااةتا ئيسااالمَى يااان ئيسااالما         (4)

 شتى وَى.وث 4، ل2008(، كانوونا دووى 164سياسى"، )مةتني(، كؤظار، ذمارة )
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، و (1)اراظةكَى نة زانستى دزانان ى. هندةك ب زيبؤضوونا ِرةتكرنَى يا هة
، و (2)كَى نااامؤ دكؤمةَلطااةهَى ئيسااالمَيدا دبياانن زاراظااةهناادةكَين دى ب 

هندةكَين دى دبينن ثيالنةكة بؤ جوداكرنا سياسةتَى ذ ئيساالمَى ئاانكو   
 .(3)بَى ناظةِرؤك بهَيلنئيسالمَى  ناظَى
 ياة د ونو ضااوا زاراظةياةكىَ  ئيساالما سياساى    راظاىَ از ،ضةوابيت هةر     

، ئاانكو ئاةظ   (4)جيهانا عةرةبى و ئيسالميدا، دناظ كورداندا هَيشتا نويجة
ب ضاةند ساالةكا    1991 تا قوناغا ثشاتى ساةرهلدانا  زاراظة طريؤ بووية 

كةسااانَين د وارَى و هااةر دناااظ كؤمةَلطااةهَى كوردياادا    كاا ،بااةَلاظ بوويااة 
المى ناةك  ناسايار باوون ب ئيسا    درَيكخستنا ئيسالما سياسيدا كاردكرن 

 ئيسالما سياسى.ب 
ل ظرَيَى دشيَين ثَيناسةيةكَى بدةينة ئيسالما  ،ل سةر بنطةهَى بورى     

كا ثااارت و باازاظ و ِرةوتااَين سياساايَين    ة: كؤمةَلااب ظااى ِرةنطااى  سياسااى
ِرَيكخستينة، د هةظ دةنطن ل سةر هزر و ئارماجناةكا دةستنيشاانكرى ياا    

كا سياساااى و ةذياااؤلؤو ئايدو ئاااايينَى ئيساااالمَى وةكااا  كاااحاااوكمِرانيَى، 

                                                 
(، 36ئيكاارام كااةريم، "ئيسااالمى سياسااى بااؤ قااةبووَل ناكرَياات "، )رابااةر(، كؤظااار، ذمااارة )   (1)

 .48، ل1998ثاييزى 
، 1998(، ثاااييزى  36ئااارام قااادر، "ئيسالمى سيااساى باؤضى "، )رابةر(، كاؤظااار، ذمااارة )   (2)

)ثاااةيامى ِراساااتى(    كاميااا  مااااةةود، "ئيساااالمى سياساااى و مااااةسةال دةساااةَلات"،  52ل
 .58-57، ل ل2000(، كاناووناااى دووةم 58كااااااؤظار، ذماااااارة )

(، 36دارا يةمةد ئةمني، "ئيسالمى سياسى و ضةند ساةرجنَيك"، )راباةر(، كؤظاار، ذماارة )     (3)
 .54، ل1998ثاييزى 

(، 2004ا، )دهااؤك، ئيسااالما سياسااى و شاشااييَين كارئينااانَى، ضاااثخانةيا زاناا  عوخــان يــونس ليتــوتت  (4)
 .46ل
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ناظطينةكَى ثريؤز ب كار دئينن، بؤ ثريؤزكرنا ثةياما خؤ، وةكو بةشةكَى 
تَى و دةساااتهةَلائارمااااجنَى ذباااؤ ب دةساااتظةئينانا ئارماجناااا ساااةرةكى ذ  

 سةرةكى يَى ذيانَى.     َىدةستؤر و بةرنام ئيسالم ببيتة
َيزيكااى زاراظااَى زاراظااةكَى دى هةيااة وةكااو تَيطااة  ن  ،ةيااجهااَى طؤتنَي     

بكارئيناان ئاةوذى    هاتيةية و جاران بؤ هةمان مةبةست يئيسالما سياس
زاراظَى )ئيساالمى(ية. ظةكولاةرةك ظاَى ضاةندَى دبينيات ئيساالمى ئاةو        

، و ل دؤر جوداكرناا  (1)كةسة يَى طةهشتية دناظ ِرةوتَى ئيسالما سياسيدا
و شاااهؤ  (2)كةسااَى موساالمان ذ كةسااَى ئيسااالمى مااةريوان وريااا قاااني     

 نة كو موسلمان ئاةو كةساة ياَى ِراهَيناناا ئاايينى د     كةفتيدِرَيك (3)سةعيد
دا دكةت، باةاَل ئيساالمى ئاةو كةساة     دياريكريِرَيكا ضةند ِرَى و ِرةنَين 

يااَى ئااايينى بااؤ مةبةسااتةكا سياسااى يااا دياااركرى وةكااو ئايدؤَلؤذيايااةكا   
جنةكا سياسى سياسى بكاردهينيت و بةشدارى ضاالكيَين سياسى بؤ ئارما

دبياات، واتااة هااةر ئيسااالميةك د هااةمان دةماادا موساالمانة، اَل هااةمى       
 موسلمان ئيسالمى نينن.

ل ظَيرى ئةميندارَى طشتى يَى ياةكطرتوو ساةالحةدين يةماةد ذى         
ة،  دياردكااةت ئيسااالمى ئااةو اليااةن و خااةلك و ينَيزيكااى ظااَى بؤضااوونَي

ذياانَى و خاةباتا سياساى     َىباةرنام دةستةنة يَين ئيسالم هةلباذارتى باؤ   

                                                 
 .30فرانسوا بورجا، املصدر السابق، ص (1)

بنَياارة طؤتااارا وى: " لااة نَيااوان مؤدَيرنااة و ئيسااالمى سياساايدا"، )رةهةنااد( كؤظااار، ذمااارة   (2)
 .53-52، ل ل2000(، 11)

بنَياارة طؤتااارا وى: "ئاسااتةنطةكانى بااةردةم ئيسااالمى سياسااى"، )هاوَلاااتى( ِرؤذنامااة، ذمااارة   (3)
(42 ،)30/9/2001. 
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دكااةن بااؤ طةهشاانت ب ئارماجنااا خااؤ ب ِرَيكااا ئيسااالمَى ئااةو دةسااتةيةكا  
هاةمى   نابينات ة، هةيا دةستنيشانكرينة و ثِرؤذةيةكَى سياسى ئيساالمى  

كةس خةباتطَير يان سياسى بيت  بةاَل ضَيدبيت هةمى كاةس موساَلمان   
 .(1)بيت
اظَى ئوساوليةتا ئيساالمى   كَى دى هةياة ب نا  زارظاة  ،زَيدةبارى هنادىَ      

زؤر جاااااران دهَيتااااة بكارئينااااان وةك  ،هةيااااة االصــــولية االســــ مية( 
ة. يهةظشَيوةيةك بؤ ئيساالما سياساى دطاةل هندَيادا جهاَى دانوساتاندنيَ      

يا دكةت الرى نينة و ِرةواية ئاةظ زاراظاة   خؤئَيك ذ هزمةندَين ئيسالمى 
)االصاول( طاةر بياانى    بهَيتة بكارئينان ب بةهانةيا هنادَى ثاةيظا بناةما    

بياات ب زمااانَى زانسااتَى عةرةبيااة و جهااةكَى تايبااةت دناااظ ِرةوشااةنبرييا 
 . (2)ئيسالمَيدا هةية

هاتيناة   ب كورتى، هةرضةندة ِرةخنةيَين بَو زاراظَى ئيسالما سياسى     
اساااتةكرن و ياااَين بكااااردئينن، اَل زؤر ياااَى بةرباااةالظ و بكاردهَيااات،    رئا

ج دةربِريناَى ذ دياردةياا بازاظَين ئيساالمى ياَين      ديا زَيدةتر ذ زاراظاةيَين  
بينينااةكا سياسااى هااةيني، دةربِرينااَى ذ دياردةيااا سااةمتا ضةسااثاندنا       

ب شَيوةيةكَى ناظةكى الياةنَين دى ياَين    ئيسالمَى د ذيانا سياسيدا دكةت
ذيااانَى ب خؤظااة دطرياات، تَيطةهةكااة هةرضااةندة ذاليااَى بريدؤزيظااة يااَى  

ارَياادا دطةهيتااة مَيااذوويا ئيسااالمَى و ثةياادابوونا   تازةيااة، اَل دوارَى كري

                                                 
 .11-10يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، دميانة...، ل ل(1) 
يوسف القعضايم  الـد تور(  مسـتقحل االصـولية االسـ مية  سلسـلة رسـائل تعشـيد الوـثو            (2)

 .13-12(  ص ص1998   بايا  3ا)كتب االس مت  ط
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. هةرضااةند زاراظ جهاااَى ِرةخنااَى بياات، ل داوياااَى    (1)دةولااةتا ئيسااالمى  
كَى ناوى ياَى ظةداياة    زاراظاة ِرةواتيا خؤ يا زمانةوانى وةردطريات، و هاةر   

بةرامبةر ثرسايار و ِرةخناة و ناةرازيبوون و قاايلبوونَى، و هاةمى زاراظ      
 .(2 ناظةِرؤكَين هزرى دطةل خؤدا هةلدطرندبَى طونة  نينن و 

دهَيتة هةذمارتن  زاراظَى ئيسالما سياسى ذظَى ضةندا بورى، ذبةركو     
زاراظاااةكَى ئاااةكادميى زانساااتى، دظاااَى نامَيااادا هاتياااة ذَيطااارتن وةكاااو       

سياساى   دطورةثاناا واليةنَين ئيسالمى ياَين   ِرةوتدةربِرينةك بَو ثارت و 
اردكااةن و باااوةرى ب ئيسااالمَى هااةيني وةكااو  ل هااةرَيما كوردسااتانَيدا ك

 .و هةوَلددةن ب ضةسثينن سيستةمةكَى سياسى يَى حوكمِرانيَى
 
 
 
 
 

                                                 
السياســـت مــن مققــور الـــع اا االســ   السياســت ا  بـــ ل يخــود يخــد اليوبـــكت  التغــيا  (1)

الض ة الغعبيـة ياكاع غـز  الــع ة تاس منواجــا  رسـالة ماجسـ  غـا مقيـور   اــدم      
. متـاع  19(  ص2007اع جملس  ـلية الـدراساا ال ليــا  جـام ة القهاع الوطقيــة   نـابلس    

ــت:  ــ  االلك ينـ ــى ا)واـ ــاعة:    http://scholar.najah.edu علـ ــ  ا السـ ــار  ا)واـ ــ  سيـ   وـ
15,15 :3/12/2010. 

 عحدالعتن احلحيب  ا)ودر الساب . (2)
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 تةوةرَى دووَى: دةرازينك:

هيض ثارت و كؤمةَلةكا خودان ئارماجنةكا سياسى بةرى شوِرةشا دةساتؤرى       
تا ئونانيادا  د عَيراقَيدا يا كو ل ذَير دةستهةلَاتا دةولاة  1908تةزوزا  23ل 

، د طةل هندَيدا، ئَياك ذ بنطاة  و ثاشاخانةيا هازرا ئيساالمى و      (1)ثةيدا نةببوو
بزاظَين ئيسالمى ل سةر هاتية ئاظاكرن، وةكاو تاياةك ياا بازاظَين هةظضاةرخَين      
َانى  ئيسالمى  بزاظا ضاكسازيا ئايينى بوو يا كو ل سةر دةستَى جةمالةدين ئةف

( و يةماةد ِرةشايد ِرةزا   1949-1905( و يةمةد عةبادة ) 1839-1897)
دةسااتثَيكرى، ظااَى بزاظااَى هةوَلاادا بااوو وَينةيااةكَى ِرةوشااةنبريى سياسااى يااَى       
ساةربةخؤ بطاةريت، د هاةمان ضااخدا دطاةل وةرارا شارساتانيةتا ِرؤذئاظاايى ب        
ِرَيظةبضااايت، ئاااانكو ب بَياااى هةظااادذى دناظباااةرا كاااةلتَور وهةظضاااةرخيَيدا،      

 .(2)، يان ذى بنةما وهةظضةرخيَيداِرةسةنايةتى و نويطةريَيدا
ذ قوناغَين دى يَين ئةجنامَين مةزن ل سةر هَيمايَى ناظَى ئيساالمى دروسات        

( بااوو و دؤراناادنا  1918-1914بااووين، داوى هاتنااا جااةنطا جيهانيااا ئَيكااَى )    
دةولةتا ئونانى، قوناغا شةِرَين سةربةخؤيَى دةساتَثيدكةت و دةستَثيشاخةريَين   

يااَى سااةركردةيَين وَى بااَو تَيطااةهَين نةتةوايااةتيَى وعةملانيااةتَى وةكااو    ئَيكااَى ذال

                                                 
(  2003   اربيـل   1958 -1926عحدال تاع علت الحوتانت  الـد تور(  احليـا  احلزبيـة ا ا)وصـل      (1)

 .36ص
ز دراســاا اليـدر ابـعاهيم علــت  الـد تور(  التيــاراا االسـ مية ياضـية الدميقعاطيـــة  مـع ــ       (2)

 .26(  ص2009   بايا  2الـوالد  ال عبية  ط
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ئةلتةرناتيفاةك بااَو ئيسااالمَى دبزاظااا سياساايا ناظخؤياادا ثةسااةند كربااوون تااا وى  
 .(1)رِادةيى نةتةوايةتى د هزرا واندا واتةيا تَيطةهَى عةملانيةتَى بووية

ةوَلاادابوو ( ه1938-1923ذبااةر ظااَى ضااةندَى ذى، مسااتةفا كااةمال )        
دةسااتهةَلاتا دةولااةتَى ئَيكالبكااةت بااؤ جوداكرنااا سااةلتةنةتَى ذ خةالفااةتَى.  
لةوان ذى سنؤرةك بَو ظَى دةستهةَلاتَى دارشت باوو و ثِرؤذةياةك ثَيشكَيشاى    
جظاتا نيشتمانيا مةزن )ثةرلةمان( كر بَو ذناظربناا ساةلتةنةتَى، دئةجنامادا    

. ثَينطاظااا دى يااا ل  (2)اندسااةلتةنةت هةَلوةشاا  1922تشاارينا  دووَى  1ل 
ثااَي  مسااتةفا كااةماال ماااي بةرجةسااتةكرنا خةالفااةتَى بااوو، لااةوان ذى ل  
دةساااتثَيكَى ِرازى باااوو ل ساااةر جوداكرناااا دةساااتهةَلاتا ئاااايينى و سياسااايا   

و ِراطةهاناادنا سيسااتةمَى  1923خةليفااةى، و ب ئيمزاكرنااا ثااةميانا لااوزان 
َيرابااوونَين كاارين، مسااتةفا كَومااارى و وةرطرتنااا ثشااتةظانيا لةشااكةرى بااؤ ث

 1924ئاااااادارا  3كاااااةمال د كؤمبووناااااا جظاتاااااا نيشاااااتمانيا مةزنااااادا ل 
. ب ظااَى ضااةندَى ِراونةةسااتا، بااةلكو   (3)هةَلوةشاااندنا خةالفااةتَى ِراطةهانااد 

هنااادةك ثرياباااوونَين دى ل دويظااارا وةرطااارت باااوون وةكاااو هةَلوةشااااندنا   

                                                 
  اطعيالـة  1983-1945ط ل يونس اجلليلت  التيـار االسـ مت ا احليـا  السياسـية ال  يـة       (1)

(  1999د تــورا غــا مقيــور    اــدم  اع جملــس  ليــة ال بيــة  جام ــة ا)وصــل   ا)وصــل  
 .21ص

(2)
" ـــارطة احلع ـــاا االس ميـــة ا تع يـا ا) اصـــع "        ابـعاهيم  ليــل ال ــ ة  الـــد تور(     

ــت:    ـــ  االلك ينــــــــ ــى ا)ــواـــــــــ ــاع علــــــــ ــعام  متــــــــ ــا مــــــــ ــا غــــــــ  الحثــــــــ

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/09/34756.html     ــار ــ  سي و
 .4/12/2010.:16,15وا  ا الساعة: ا)

ابعاهيم  ليل ال  ة  الـد تور(  نـن يتع يـا  دراسـاا ي ـوث  مع ـز الدراسـاا االاليخيـة           (3)
 .260(  ص2008جام ة ا)وصل   ا)وصل  

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/09/34756.html
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ةك داناااا ب نااااظَى وةزارةتاااا شاااةريىة و ئاااةوقا  ول جهاااَى وَى ِرَيظةبةريااا 
)سااةرؤكاتيا كاروبااارَين ئااايينى( طرَياادايى سااةرؤكاتيا وةزيااران و هااةمى       

 .(1)مزطةفت و تةكية ئَيخستنة ذَير ِرَيظةبةريا وَيدا
وةشااندنا خةالفااةتَى هناادةك دبيانني كارتَيكرنااا خااؤ هااةبوو ل   هةَل     

ذَياادةرةك ئاماااذَى ددةت كااو   سااةر موساالمانان. ب ذناظربنااا خةالفااةتَى،   
يةكا بَى دةنطدا ذبَو ِرَومةت و وارةكاَى ذ  شينجيهانا موسلمانان كةتبوو د

، زَياادةتر ذظااَى  (2)دةسااتدايى، و اليةنااةك بااوو ذ سةرشااورى وشااكاندنىَ   
ضةندَى هندةك ظَى بويةرَى و كارظةدانا وَى ثةسن دكةن ب شكةست باؤ  

. ئارمااانج ذَى دابِرينااا ثةيوةنااديَى بااوو    (3)مللااةتى و طااةلَين موساالمان  
وةشاايانا . ذ دةرئااةجنامَى هةَل(4) دناظبااةرا توركيااا و جيهانااا ئيسااالميدا   

دةولةتا ئونانى ساَى ئايادؤلوذيا ذ ناظضاوون، ذواناا ئايادؤلؤذيا كؤمكاارا       
ئونااانى، ئاياادؤلؤذيا كؤمكااارا ئيسااالمى و ئاياادؤلؤذيا كؤمكااارا تااورانى،  

لااةت، مل -وةشاايانا ب كااَوم يااا ظااان ئاياادؤلؤذيان  دةولااةت     ذظةرَيااذا هةَل
 . (5)بووبذَى ثةيدا  نةتةوة يا توركيا

                                                 
 29ط ل يونس اجلليلت  ا)ودر الساب   ص (1)
  االســـان القــت  الــد تور(  دار يخــد فـــعيد بـــك  تاريـــ  الديلــة ال ليـــة ال وخانيــة   قيــ   (2)

 .727(  ص2009   بايا  11الق ائــس  ط
اتد يوسف  الد تور(  اال وان ا)سلخون يالوور  االس مية ا ايعان جدلية الديلة ياالمـة ا   (3)

ــاا       ــة للدراس ــ  احلكخ ــد تور(  بي ــدم  ال ــد اهلق ــديم  يخ ــيين  تق ــا ياخلخ ــام  الحق ــع االم فك
 .5(  ص2001ياالستياراا   د.   

 .194اتد طثان  ا)ودر الساب   ص (4)
ــة      (5) يخــد تــال بــاريا  "الغــاء اخل فــة ينيــوء احلع ــة االســ مية ا) اصــع "   الــقري( جمل

 .97  ص1999بي  ر(  54ال دد 
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وةشاااااندنا خةالفااااةتَى و دةرئَيخسااااتنا  هةرضااااةوابيت، ثاااااش هةلَ      
خةليفااةى ذ توركيااا دةرطةهااةك بةرامبااةر خةلكااةكى ظااةببوو و كاايَ    

ى ثةياادا خةليفااةظةكَيشااةكا دذوار ل سااةر ب دةسااتظةئينانا ناسااناظَى    
حااوكمِران كةتبوونااة  ببااوو. كااو ل دوياا  بةرذةوةناادخوازيَى هناادةك     

بزاظان بؤ هندَى ناساناظَى خةليفاةي ل ساةر خاؤ دانان و خاؤ ثاَى بهَياز         
وةشاندنا خةالفاةتَى كؤماةك ذ زاناايَين    ، ثاش ضوار ِرؤذان ذ هةَل(1)بكةن

وةشاااااندنا خةالفااااةتَى ب نةدروساااات زانااااني و    ئةزهااااةر بِريااااارا هةلَ 
َيكاااةكا ب ِر داخازكريناااة ب لاااةز كونطرةياااةك بهَيتاااة بةسااانت و بِرياااار 

شااةرعى ل سااةر خةالفااةتَى بهَيتااة دان، داخاااز ذ موساالمانان كربااوو د     
ى، يااان طااةر دةسااتا ذَى  خةليفااة (بي ــةثااةميانا )بااةردةوام باان ل سااةر  

 (2)دانموسلمانان بهَيتة  يَىكَى دى خةليفةبؤ ثةميانَى بةردةت 
داخازكرناااا خةالفاااةتَى ضااةند ساااالةكا ظةكَيشاااا،   َىماااو يااا طرناااك،       

بؤ هنادَى  يا بةردةوام بوو، هؤكارَى ظَى ضةندَي  1926-1924 دناظبةرا
هنادةك مااةزن و دةساتهةَلاتدارَين موساالمان ذ مساارَى ب   كااو ظةدطاةريت  

                                                 
رفىت السىيد )الدكتور(، بة ناو ئيسالمةكان تريؤر و ئااذاوة لاة نااو ثاةيِرةوانى ئايينةكانادا،       (1)

ان، حةسااةن عةبدولكااةريم، بةرَيوةبااةرَيتى خانااةى وةرطَيااِران، ضاااثخانةى ِروون،     وةرطَيااِر
 .253(، ل2004)سلَيمانى، 

ثااةميان بااَو هاتااة دانااَى ببيتااة    1924ئااادارا  14بااؤ وَينااة شااةريف حسااَين ل حيجااازَى ل    (2)
ا خةليفة، ثاش دوو ِرؤذان نةظيَى عةبدولقادرَى جةزائريى شا  فوئاد كارة خةليفاة، لادويظر   

بةسانت   1924ئاادارا   25ليذنا خةالفةتَى ثَيكئينا باوو، و كاونطرَى خةالفاةتَى ل قااهرية ل     
دةستةيةكا زانستى ئاايينى ب ساةرَوكاتيا شاَيخَى ئةزهاةر دروسات باوو، و ثاةميانا خاةليفَى         
)روحى( عبدوملةجيد ذ نااظرب ذ ساةدةما خوجهياا وى ل وةَلااتَى وى نيناة. باؤ ثاج ثَيازانني         

 .105د مجال باروت، املصدر السابق، صبنَيرة: يم
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اساتنا  رطومان بوون، زانايَين ئةزهةر مةبةساتا وان ذ كاونطرَى قااهرية ثا   
ثااَى  و دلوظااانيَى ب ثااةيظا ئيسااالمَى نااةبوو، بااةلكو مااةرةم    خةالفااةتَى

كناااارَى بسااافور باااؤ كناااارَى نيااا  ظاااةطوهَيزن و تاااةختَى   خةالفاااةتَى ذ 
، كو يَى داوياَى ياريكاةرَى ساةرةكى    (1)خةالفةتَى بطةهيننة شاهَى مسرَى

باااوو دظاااى هةظكَيشاااَيدا ظاااى ناساااناظةى ب دةساااتظة بينيااات، اَل ذالياااَى   
ئةزهةرظة بةرهنطارى هةبوو ب بةهانةيا هندَى مسار ل ذَيار داطريكرناا    

َيطةهَى خةالفاةتَى ماذارةكا سياساى ياا ِرويات باوو       بةريتانيا داية، واتة ت
 .(2)نةك مذارةكا شةرعى و باوةريى بوو

هةر دظى ضارضاووظةيدا، ماذارا خةالفاةتَى كاَي  ظاةكَي  دناظباةرا            
عاةال   1925شَيخَين ئةزهةر ب خؤ ب خؤدا ذى دروستكر بوو، ل سااال  

ةهى باسااى ، كااو تَياادا ب بااةرفر(3)عةباادولرةزاق ثةرتَوكااةك وةشاااندبوو
بريوكااةيا خةالفااةتَى و بنااةمايَين وَى د ديرَوكااا ئيسااالمَيدا كربااوو، كااو   
دياردكةت  موسلمانان ثَيويستى ب خةالفةتَى بَو ب ِرَيظةبرنا كاروبارَين 
ئااااايينى دنيااااايى نينااااة، خةالفااااةت ل سااااةر ئيسااااالمَى و موساااالمانان 

ينى ب دوو نةهامةتة، كانيا شةِر و طةندةليَية، هةروةسا سياسةتَى و ئااي 
دكاةت ويالياةتا ثَيَةمباةرى ل ساةر      ياا خؤتشتَين ذَيك جاودا دبينيات،   

مللةتى يا ِروحى بوو و ثشتى ثَيَةمباةرى ض ِراباةراتيَين ئاايينى نيانن،     
ل داويااا ثااةرتؤكا خااؤدا دبَيااذيت: "ب ِراسااتى ئااايينَى ئيسااالمَى ذظااَى       

                                                 
 .33(  ص1997   دمي   10رف   الس يد  الد تور(  السن الحقا متى...  يف... ي)ااار  ط (1)
 .108-106يمد مجال باروت، املصدر السابق، ص ص (2)
(3)
 .34رف   الس يد  ا)ودر الساب   ص 
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رنامَى خةالفةتَى يا موسلمانان ناسكرى ياا باَى طونةهاة، خةالفاةت ذ باة     
 .(1)ثالنةكا سياسى يا ِرويتة"ئايينى نينة، بةلكو 

طؤتنَيية، هندةك وةساا دبيانن ظاَى ثاةرتؤكَى كارتَيكرناا خاؤ        هةذى     
 َىى شاا  فوئااد  ةاسات رطورزةك بوو دةرباارةى خةالفاةتَى ئا   هةبووية، كو

شااااهَى مسااارَى و ثيااااوَين ئةزهاااةر كااارى، د      ( 1936-1917ئَيكاااَى )
، و ذالياَى  (2)توشاى بةربةسات و بنضاافكرنَى دبيات     ئةجنامدا دانةرَى وَى

، و ل دويظاارا (3)ئةزهةرظااة دهَيتااة دوياار ئَيخساانت ذ ناااظ ِرَياازَين وَياادا    
 . (4)بريوكةية ِرةتكرية هندةك شَيخَين ئةزهةر ئةظ

ل مساارى طااةرم ب  مزطينكااةرانباازاظَين  ،هااةر د ظااان بارودؤخاناادا      
دهاتااة زانااني و ئارماجنااا وان   بااوون، زَياادةتر ب ياريااةكا كولونياااليزمى 

اساتةيا وان ذ خاةباتا ِرزطاركرناا    رنكراندنا هةستَين موسلمانان باوو و ئا 
اسااتةيا ذ ئاركيَين ناااظخؤيى وةرطَيرياات و شااةِرى  وةَلاااتى بااةرة  هااةظرِ 

                                                 
كــم  ــا ا اخل فــة ياحلكومــة ا  علــت عحــدالعساا  االســ   ياصــول احل هاتيااة وةرطاارتن ذ:  (1)

 يب دها. 34(  ص2004االس    دار ا)دى   دمي   
 .257-253فىت السىيد، ذَيدةرَى بةرَى، ل لر (2)
 .37-35بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: رفىت السىيد، املصدر السابق، ص ص (3)
القيقـة االسـ     ئيك ذ وانا )يمةمةد نةجيو متيىى( موفتيَى مسرى ثةرتؤكةك ب نااظَى )  (4)

 نقـا  تـا  االسـ      (، و يَى دى )يةمةد خزر حساَين( ثةرتؤكاةك ب نااظَى    ياصول احلكم
دةرئَيخست بوو. بنَيرة: مستةفا موحةمةد تةحان، ئيمام حةساةن   1926ل  ياصول احلكم(

، 2باااةننا، وةرطَياااِران، موحةماااةد عبااادول ِرةحااايم، لاااة بَلاوكراوةكاااانى ثاااِرؤذةى تيشاااك، ض
 .36(، ل2009)سلَيمانى، 
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، زَيااادةبارى هنااادَى داطريكرناااا مسااارى ذالياااَى  (1)دذى وان دويااار بكاااةت
 .(2)و ئايينى د ئازراندنبةريتانياظة هةستَين وان يَين نيشتمانى 

                                                 
 .37-35فىت السىيد، املصدر السابق، ص صر (1)
السيد يوسف  ا)سلخون يجذير التكعة الديين ياالرها  ا موع  مـن  بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة:  (2)

 .16ص(  1999مقيوراا اهليئة ا)وعية ال امة للكتا    د.   
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  خوان موسلمني ل مسرَى:ا ئيتةوةرَى سيَى: ثةيدابوونا كؤمةَل
سةرئةجنامَى ذ ناظربنا خةالفةتى ذاليَى توركياظة و دانانا بنطةهَين      

دةولةتَى، دةرطةهةكَى دى بؤ ثةيدابوونا بازاظَين   ؤعةملانيةتا ئَيكالكةر ب
ا باؤ ئاظاكرناا جيهاناةكا ئيساالمى     ئيسالميَين هةظضةر  ظةبوو و هةوَلاد 

كاو خةالفاةتا ئيساالمى ب     ،يا ناوى ل دةم و جاه و دةساتودارةكَى جاودا    
حةساااةن باااةننا، ب خاااؤ دبَياااذيت:     ظةطاااةرينن. ل دؤر ظاااَى ضاااةندىَ  

"خةالفةت ِرةمزى يةكيةتى ئيسالمة و نيشانةى  ثَيكةوةبوونى طاةالنى  
ى موساَلمانان ثاِر   موسَلمانة، ئةو دروَة ئيساالميية كاة ثَيويساتة هازر    
دا، لاة باةر    1924بكات، بة تايبةتى ثاش وةالنانى خةالفاةت لاة سااَلى    

ئةماة برايااانى موسااَلمان ئااةم بابةتااة ل شااوَينى باَلااايى بةرنامةكانياناادا  
 . (1)"دادةنَين و كارى بؤ دةكةن

لةورا زؤرباةيا ظةكَولاةران دظاى بواريادا ئامااذَى ب دامةزرانادنا ظاَى             
كااو بةرسااظدانةك بوويااة بااَو هةَلوةشاااندنا سيسااتةمَى       ةن،كَومااةَلى دد

ى هاازر يحةسااةن بااةننابااةلكو ، (2)خةالفااةتَى و ِراطةهاناادنا عةملانيااةتَى
موسالمان دَى ذباةِرَيك ضان و داناناا دةولاةتا       ،دكر ذناظضوونا خةالفاةتىَ 

موساالمانان ب ئااةرك دزانااى و ئااةظ كااارة ب   ل سااةر هااةمى  خةالفااةتَى 
 .(3)نكؤمَلطةرى بهَيتة كر

                                                 
 .185َى، لهاتية ظةطوهاسنت ذ: مستةفا موحةمةد تةحان، ذَيدةرَى بةر (1)
(  43غسان فقياس  الد تور(  "التثليل ال لس ت للثع اا االس مية"   القري( جملـة  ال ـدد    (2)

  اتـد يوسـف    96  يخـد تـال بـاريا  ا)وـدر السـاب   ص     168  ص1996صيف  -ربي 
  .38  صطخيال  ا)ودر الساب إ  صادا 6ا)ودر الساب   ص

 .28  ص1999(  1337 اجملتخ ( جملة  ال دد   (3)
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ى يحةساةن باةننا   1928سةرئةجنامَى كاارَى بانطاةوازيَى، ل ئاادارا         
، ذ (1)خوان موسلمني دامةزراند، ثشتى كؤمبوونا شةش كةساان كؤمةَلا ئي

، هاةر ل ماَلاا   (2)َيكارَين سةربازطةها بةريتانى د طةل حةسةن باةنناى رك
ة ئَيكالكارن  وى د كؤمبوونةكَيدا باس ل ناظَى كؤمةَلَى هاتاةكرن، اَل هاتا  

طااؤتَى: "ئااةم باارايَين ئااَيكني د خزمااةتا      يىل ضاااخَى حةسااةن بااةننا  
ئيسااااالمَيدا، ئااااانكو ئااااةم باااارايَين موساااالمانني"، و ئَيكااااةم دةسااااتةيا  

 (3)دامةزرَينةر ذ وان هةر شةش كةسان ثَيكهات
خااوان موساالمني دهَيتااة هااةذمارتن ذ باازاظَين مااةزن يااَين    ئيبزاظااا      

ووياااة، ضارضاااوظةكَى باااةرفرةهَى وةَلااااتَين   ئيساااالمى ل مسااارَى ثةيداب 
بانطاةوازا   ، كار د باوارىَ (4)عةرةبى و جيهانا ئيسالمى ب خؤظةطرت بوو

 . (5)ئيسالميا سوننيدا دكر
ِرةنطة ثاش بةرفرةهبوونا بزاظا ئيخوان د نااظ شاار و شاروضاكةيَين         

 هاةبوو، لاةورا   مسرَيدا ثَيدظى ب موكمكرنا مةَلبةندى خؤ ل ثايتاةختى 
حةسااةن بااةننا قةسااتا باااذارَى قاااهرية كريااة هااةر د   1932ذى ل ساااال 

                                                 
ناظَين وان ئةظة بوون: )حافز عةبدوحلةميد، ئةةاةد حسارى، فوئااد ئيارباهيم، عةبادولرةةان       (1)

 .95السن الحقا  مذ عاا...  صحسو اهلل ئيسماعي  عز و زةكى مقرةبى(. بنَيرة: 
 .270عحدال تاع علت الحوتانت  احليا ...  ص(2) 
 .95: مذ عاا...  صبنَيرة ثةرتوكا وى (3)
  رسـالة  1954-1949اميان عحداحلخيد يخـد الـدباد  ت يـة اال ـو  االسـ مية ا ال ـعاا        (4)

(  2005ماجســتا غــا مقيــور   اــدم  اع جملــس  ليــة االدا   جام ــة ا)وصــل   ا)وصــل   
 .10ص

عحدا)ق م احل ـين  الـد تور(  موسـوعة ال ـعا ياجلخاعـاا يا)ـذاهب االسـ مية  دار العشـيد           (5)
 .26(  ص1993   القاهع 
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، و ل (1)طةلدا سةركردايةتيا بزاظَى ذى بَو هةمان شاار هاتاة ظةطوهاسانت   
، د هاااةمان ساااالدا  (2)كاااونطرَى خاااؤ ياااَى ئَيكاااَى ساااازدا    1933طوالناااا 

، و (3)ِرؤذنامةياااةكا حةفتياناااة ب نااااظَى )االخاااوان املسااالمون( باااةَلاظكر   
، (4)باةَلاظكر  1938ل سااال    القذيع(سياسيا حةفتيانة ب ناظَى  كؤظارةكا

ثاش مرنا يةمةد ِرةشيد ِرةزا ل دوي  داخازا خَيزاناا وى، ئيخواناان ل   
ئااةظ ِرؤذنامةيااة وةرطاارت بااوو، ثاشااان ضااةندين كؤظااار و     1939ساااال 

 .(5)ِرؤذنامةيَين دى بةَلاظكربوون
طااةوازا خااؤ ل ذَياار ناااظَى  ى بانييااا طاارنر ل ظَياارَى، حةسااةن بااةننا      

ئيسالمَى ِراطةهاندبوو. و ب بانطةوازةكا خودايى مروظاياةتى جيهاانى د   
، و ديتنااا وى بااؤ ئيسااالمَى يااا كشااتطري بااوو هااةمى بياااظ ب  (6)هااةذمارت

ئيسالم ثةرسنت و سةركردايةتية، ئاايني  كو  ،دطرتن، و دياردكةت خؤظة
ذ و جيهاادة، تاعاةت و   )رؤحانيةت( و كارة، نظَي طيانثةرستىو دةولةتة، 

. (7)هااةر ئَيااك ذ يااا دى ناهَيتااة جااوداكرن  حوكمِرانيااة، قورئااان و شاارية

                                                 
 -توفي  الواعت  الد تور(   ـربى اجلخاعـاا االسـ مية االصـ الية ا ال ـامل ا) اصـع تاعـاا        (1)

 .31ص  1(  و2006االزا   م سسة اليعيا   ا)قوور    -الع اا
 .270عحدال تاع علت الحوتانت  احليا ...  ص (2)
اصع   اشعاة يختكيط يمعاج ة  مان  بن ا)وسوعة ا)يسع  ا االديان يا)ذاهب ياالالزا  ا)  (3)

  5تــاد اجلرــين  الــد تور(  دار القــدي  ال ا)يــة للكحاعــة يالقيــع يالتوسيــ   القاشــع(  ط        
 .198  ص1(  مي2003 العياض  

 .187صالسن الحقا  مذ عاا...   (4)
 .170(  ص1993يخود عساة  الد تور(  م  االما  اليريد السن الحقا   القاهع    (5)
 .27عحدا)ق م احل ين  ا)ودر الساب   ص (6)
 .188السن الحقا  مذ عاا...  ص (7)
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هةروةسا بنةمايَين ئيخوانان ب ضاةند دةساتةواذان ِرَياز دكاةت: خاودَى      
مةبةسااتا مةيااة، ثَيَةمبااةر ثَيشااةوايَى مةيااة، قورئااان دةسااتَورَى مةيااة، 

سايمايَين   .ا هيظياا مةياة  خودَياد جيهاد ِرَيكا مةية، خؤ طوريكرن د ِرَيكا 
دنا قورئاانَى  خوَينا وان ذى د ثَينج ثةيظاندا هاتيناة كاَومكرن: ساادةيى،    

 .(1)نظَيذ، سةربازى و ِرةوشت الت ي (  
ب  1939هااااةر دظااااى سااااةروبةريدا، كااااونطرَى ثَينجااااَى ل ساااااال        

دةسااتثَيكةكا نااوى بااَو كؤمااةَلا ئيخوانااان دهَيتااة دانااان، حةسااةن بااةننا    
دكاةت " بانطاةوازةكا ساةلةفيية،     تطرييَى ظَى كؤماةَلَى دياار  سروشتَى طش

ِرَيكااةكا سااوننةطةريية، ِراسااتيةكا سااوفيطةريية، ِرَيكخراوةكااا سياساايية،  
كا وةرزشايية، هةظطرتناةكا زانساتى ِرةوشاةنبرييية، كؤمثانياةكا      ةكؤمةَل

 .(2)جظاكيية ئابوريية و هزرةكا
ا ئيساااالما سياسااايدا  هاااةذى طؤتنَيياااة، ئيخواناااان د بزاظاااا خاااؤ يااا        

ئاراماااجنَين خااؤ هااةبوون. دةسااتثَيدكةن، ب ئاظاكرنااا تاااكَى موساالمان،      
خَيزانااا موساالمان، مللااةتَى موساالمان، حكومةتااةكا ئيسااالمى، ئَيكطرتنااا   
وةَلاتَى موسلمانان، ظةطةراندنا وةَلاتَين داطريكرى و طةهاندنا بانطاةوازَى  

كخساااتنَيدا بااااوةرى ب . ديساااان د كاااارَى ِرَي(3)باااؤ هاااةمى مروظاياااةتيَى
ى يسيساااااتةمَى سياسااااايَى قوناغبةناااااديَى هاااااةبوو. حةساااااةن باااااةننا 

                                                 
 .270صعحدال تاع علت الحوتانت  احليا ...   (1)
 .101فىت السىيد، املصدر السابق، صر (2)
السـا  وـا    ـوالا      211-209بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: يماود عساا ، املصادر الساابق، ص     (3)

كيك االيـديلوجيا ينرايـة التققـيم  مكتحـة ا)ـدبولت  القاشـع(   القـاهع          اال وان ا)سلخ  ت 
 .18(  ص2006
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ضةساااثاندبوو، هاااةر بانطاااةوازةك ياااان ساااجاتيذيةك ثَيدظيياااة د ساااَى   
قوناغاناادا دةرباااز ببياات، يااا ئيكااَى: قؤناغااا ثروثاطناادة و طةهاناادن و      
ثَيناسااةكرنَى، يااا دووَى: قوناغااا ثَيطةهاناادن و ئامااادةكرنَى، يااا ساايَى:      

 .(1)اندن و كار و بةرهةمىقوناغا ِراثةِر
ى و ياااةتجهاااَى باساااكرنَيية، د وارَى ِرَيكخساااتنَيدا، بنطاااةهَى كؤمةَلا      

ديظةالنكَين كؤماةَلا ئيخواناان بةرفرةهبووناةكا بةرضااظ ب خؤظاة ديات       
( 2000دبنااة) 1948ضااوار لااق هااةبوون تااا ساااال  1929بااوو، ل ساااال 

ئامااااذى ب  1945َين وان ل سااااال هااازار لاااق، و ل دَور ذمارةياااا ئةنااادام
كؤماااةَلا  يَىنااااظخؤل دَور ثاااةيرةوَى  .(2)( ئةنااادامان ددةت500.000)

ئيخوانااان، شااريازةكَى هااةرةمى دارشاات بااوو، خَياازان بضااوكجين يةكااةيا   
و لاق   ظةطرَيادايى باوو  و ب لقَى  دهاتِرَيكخستنَيية ذ ثَينج كةسان ثَيك 

ونظيساينطةها دةظاةرَى ب    ند هاتاة طرَيادا  ذى ب نظساينطةها دةظةرَيظاة   
و نظيسااينطةها ِرَيظةبااةرى ب   طرَياادايى بااوو نظيسااينطةها ِرَيظةبةريظااة  

. هةروةساا ئاافرةت د نااظ ِرَيازَين     (3)د هاتاة طرَيادان  بةندَى طشاتيظة  مةَل
بةشااَى خوشااكَين  1944واناادا د فةراموشااكرى نااةبوون، لااةوان ل ساااال  

 .(4)موسلمان ظةكرينة
                                                 

ــ ثاا        (1) ــع   ص ــ مية ا) اص ــولية االس ــع االص ــيف اال ض ــد تور(  الس ــدرم  ال ــا ع الح ــال ش ت
 .65(  ص2007للدراساا يالقيع   دمي    

 ـوان ا)سـلخون مقومـاا      ط ل  الدم  اال119-118  ص ص املصدر السابقف   الس يد  ر (2)
 .5-4(  ص ص1985ينتائي   د.   

 .270صعحدال تاع علت الحوتانت  احليا ...   (3)
زطااار كااريم، ئيخااوان موساالمني مَيذوويااةكى ثرشاانكدار و خااةباتَيكى بااَى وضااان، )ب.ج،        ِر (4)

 .97-96(، ل ل2000
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ل مسرَى مةترسايةك ل ساةر   موسلمني ن ئيخواوة ديارة طةشةكرنا      
ا كؤماةلَ دةستهةَلاتَى دروست كرباوو، ئاراساتة باةرة  هندَيظاة د ضاوون      

وةشااااندن. ثشاااتى ضاااةند كرياااارَين توندوتياااذيَى ئيخواناااان بهَيتاااة هةَل
ذاليااَى وانظااة هاتبنااة  ثةياادابووين كااو ئيخااوان ثااَى دهاتنااة تاوانباااركرن

، دانااين و باةرة  كاارَى    (2)َى نهَيناى( ، نةخانة ثشتى )باَل(1)ئةجنامدان
يااا دلطرانلةشااكةريظة ضااووين و خااولَين سااةربازى ظااةكرين ببااوو جهااَى  

 . (3)مسرَىحكومةتا 

ئةجنامَى كارَين ئيخوانان بؤ تَيكدانا ئارامياا مسارَى  ماةةود     سةر     
فةهمى نةقراشى سةرؤك وةزيرَى مسرَى بِريارا دةرخستنا هةَلوةشااندنا  

كانوناا ئَيكاَى    8سلمني و دةستةسةركرنا سةركردةيَين وان ل ئيخوان مو

                                                 
 بىدها.وما  277بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: السيد يوسف، املصدر السابق، ص (1)
(2)
باااَلَى نهَينااى: ل دةسااتثَيكا سااالني ضااالندا ثةيدابوويااة، و ب ضااةندين ناظااان ناساايارة وةكااو     

)دةزطايَى نهَينى( يااان )دةزطايَى تايبةت( يان )ِرَيكخستنا تايبةت( يان )سيساتةمَى تايباةت(،   
سااَى بااةش ب خؤظااة دطاارتن  دةزطااايَى سااظي ، دةزطااايَى لةشااكةرى و دةزطااايَى ثوليسااى و      
سةرؤكَين هةرسىََ دةزطةهان ِراستةخؤ ب ِرابةرَى طشتيظة دطرَيدايى بوون، وةكو دةزطايةكَى 
ميليشاايايى بااوو ل ثَيناااظى دةسااتظةئينانا ئارماااجنَين خااؤ دامةزرانااد بااوو. بااؤ ثااج ثَياازانني  

املصاادر وبىاادها  رفىاات السااىيد،   125بنَياااااارة: يمااود عسااا ، املصاااااااادر الساباااااااق، ص  
وبىاااادها  فوئاااااد مةجيااااد ميساااارى، بااااريى ئووسااااوَليى ئيسااااالميى        183، صالسااااابق

 .250-246(، ل ل2005، )سلَيمانى، 2خوَيندنةوةيةكى سوسيؤلؤذى ِرةخنةيى، ض
زطااار شااةمَيرانى، ئااةزموونى ئيسااالمى سياسااى لااة ميساار لااة ِرةوتَيكااى ِريفور ااوازةوة بااؤ ِر (3)

 .20-19(، ل ل2002بانديكى مافيا، )ب.ج،
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، ئيخوانااان ئااةظ بِريااارة ب ِراطةهاناادنا شااةِرى زانااى، و  (1)دةركاار 1948
ثااااش كَيماااةكَى ذ هةَلوةشااااندنَى نةقراشاااى ذالياااَى ئيخوانانظاااة هاتاااة    

هاتاااة  1949شاااوباتا  12، دئةجنامااادا حةساااةن باااةننا ل   (2)كوشااانت
بَيذين، ئةظ كؤمةَلةية باؤ ذيادةرَى ساةرةكيَى     . د جهَى خؤداية(3)كوشنت

 .(4)ئيسالما سياسى، لةوا د بَيذنَى )ثارتا دايك(

                                                 
سـيد عحـدالعساا يوسـف عحـداهلل  الـد تور(  يخـود فرخـى الققعاشـى          ج ثَيزانني بنَيارة: بؤ ث (1)

(  مكتحة ا)دبولت  1948 -1888يديرب ا السياسة ا)وعية يالل تاعة اال وان ا)سلخ   
 .يب دها 609(  ص1995 القاهع   

 .283السيد يوسف، املصدر السابق، ص (2)
(3)
 .70-69ب   ص صتوفي  الواعت  ا)ودر السا 
اليحكة االصولية ت عيف باَلخققخـاا االصـولية االسـ مية ا ال ـامل      )الدكتور(،  هلىمايك  ثو (4)

  من مقيوراا مع ز  عدستان للدراساا االس اتيهية   السـليخانية   كاكةيىتعتة  فعيدين 
 .13(  ص2001
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 َى:عَيراقتةوةرَى ضوارَى: ثةيدابوونا ئيسالما سياسى ل 
َى دزظريات  عَيراقا ويستطةهَى طرنطَى ثةيدابوونا ئيسالما سياساى ل       

ا ئيخوانان بَو سالَين ضال كؤمةَلا بنةمايَين وانان. ثةيدابوونخبؤ بزاظا ئي
و ذباااَو باااةالظكرنا بناااةما و ِرَيكخساااتنا ئيخواناااان ل جيهاناااا ئيساااالمى  
 ظةدطةريت، كو بةشَى ثةيوةنديان ب جيهاناا دةرظاة، لياذنا سايَى هاةبوو     

َى و عَيراقا طرَيدايى ظى بةشى يا تايبةت بوو ب باةَلاظكرنا بانطاةوازَى ل   
يبياا و ئاوردنَى، و قوتاابيَين ل ئةزهاةر د خوَيناد      سوريا و فلةساتني و ل 

قةسااتا مةَلبةناادَى ئيخوانااان ل قاااهرية د كاارن و ِرؤلااةكَى كاريطااةر بااؤ    
بةَلاظكرنا بريوباوةر و ئارماجنَين ئيخواناان هاةبوون ل دةماَى ظةطاةريانا     

سااةركردايةتيا ئيخوانااان حسااَين  1942وان بااؤ وةَلاااتني وان، و ل ساااال 
( و يةمااةد عةبدوحلةميااد اجلوالـة تيثاا طااةرؤك )  كةمالاةدين سااةرؤكىَ 

ئةةااةد )ئةناادامَى دةسااتةيا دامةزرينااةرَى بزاظااا ئيخااوان موساالمني(     
، و ضااةند كةسااَين دى ب ئااةركَى   (1)ثاشااى يةمااةد مااةةود سااةوا    
َى و دروسااااتكرنا ِرَيكخسااااتنَى عَيراقاااابااااةَلاظكرنا بنااااةمايَين بزاظااااَى ل 

 .(2)ِراسثاردبوون
شاااندَين بااَو طةهاناادنا هاازرا ئيخوانااان    ،ووظةيداهااةر دظااى ضارضاا       

سةوافى جارةكا دى قةساتا   1943كارتَيكرنا خؤ هةبوو، ل ساال  زانستى
                                                 

مسرَى، ضاظدَيرَى طشتى ياَى   ذ دايكبووية، دةرضوويَى زانكؤيا ئةزهةرة ل 1915ل ميس  ل  (1)
عحـداهلل  ل ستةنبواَل وةغةركرية. بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة:  1992ئيخوانان بوو ل عَيراقى، ل 

عقيل سليخان ال قيل  من لع   الدعو  ياحلع ة االس مية ا) اصع   تقديم  بدر يخد بدر  
 .يب دها 202(  ص2002 القاهع   

 
 .271احليا ...  صعحدال تاع علت الحوتانت  (2)
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قوتابياان ياا ثَيكهااتى ذ     طاةل شااندةكىَ  ئةزهةر كربوو، باَو خوَينادنَى د   
ى شااد  يدة  كةسان و ئةو ساةرؤكَى وَى باوو و ب ديادارا حةساةن باةننا     

سااااتةيا دامةزرينااااةرا ئيخواناناااادا دهَيتااااة دبياااات و وةك ئةناااادام د دة
خواناان دروسات ناةببوو    ئي. و هيض ِرَيكخستنةكا فةرمى يا (1)هةلبذارتن

، هةرضةندة خةلكةك هةبوو ئاشانا بباوون   شاندىتا ثاش ظةطةريانا ظَى 
َى و ب تايبااةتى عَيراقااب بريوباااوةرَين وان ل باااذارَين جااودا جااودا يااَين 

 1946ش ظةطاةريانا ساةوافى ل هاظيناا    ، ثا(2)خرظة بوونا وان ل ميس 
كَى ب نااظَى )االخاوان   ةَى داخاز ذ موتةسرفيا ميس  كار كؤمةَلا  عَيراقبَو 

املساالمني( ظةكااةن، اَل وةزارةتااا ناااظخؤيى داخااازا وان ِرةتكاار، و ل هااةيظا  
، ل وَياارَى (3)ميساا  جبااه دهَيلياات و قةسااتا بةغاادا دكااةت    1946 ائاباا

(دا يا كاو ئةةاةد زةهااوى    االدا  االس ميةا )كؤمةَلدضيتة د ناظ ِرَيزَين 
، اَل بزاظَين ظاَى كؤماةَلَى هيظياَين وى تَيرناةدكرن،     (4)سةرؤكاتيا وَى دكر

                                                 
ومااا  96، ص(1987يخــد يخــود الوــواة  مــن ســهل ا عيــاتت  دار االعتوــا    القــاهع     (1) 

 بىدها.
 .273صعحدال تاع علت الحوتانت  احليا ...   (2)
( دراســة ا سـاتد   1992-1915جاسم يخد عحداهلل جنم اللـري،  يخـد يخـود الوـواة      (3)

ادم  اع جملس  لية االدا   جام ة غا مقيور   ة ماجستا يديرب الديين يالسيــاست  رسال
 .62-61(  ص ص2005ا)وصل   ا)وصل  

بااؤ كااارَى   1946ذ دايكبوويااة، ل سااتةنبواَل كوليااذا داد خوَينديااة، ل     1883ل بةغاادا ل  (4)
بانطةوازيَى خؤ تةرخان دكةت، و بةشدارى د دامةزراندنا ضةندين كؤمةَلاةيَين ئيساالمى ل   

يخــد يخــود الوــواة  بااؤ ثااج ثَياازانني بنَياارة:  .وةغةركريااة 1967قااَى كريااة، و ل عَيرا
هــ  دار  1387-1300ال  مة اجملاهـد اليـي  لجمـد الزهـايم شـي  علخـاء ال ـعاا ا) اصـعين         

يب دها  عحـداهلل عقيـل سـليخان ال قيـل  ا)وـدر السـاب          3(  ص1988االعتوا    القاهع   
 يب دها. 319ص
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داخااااز ذ وةزارتاااا نااااظخؤ كااار باااؤ وةرطرتناااا        1948لاااةوا ل ئاااادارا  
ا )االخاااوان كؤماااةَلكَى ب نااااظَى ةدةساااتويردانَى ذ باااَو ظاااةكرنا كؤمةَلااا  

، ب (2)ةظ داخاااازة جارةكاااا دى ِرةتكرةظاااة ، اَل وةزارةتاااى ئااا(1)املسااالمني(
َيادا كاارَى ئيساالمى ناة دباوو      عَيراقبةهانةيا هنادَى د ياساايا حكوماةتا    

ثارت و كاَوم و كؤماةَل نااظَين وان وةكاى ياَين ل وةَلاتاةكَى عاةرةبى ياان         
 .(3)ئيسالمى هةبن

سااةرئةجنام، ثشااتى بااةرفرةهبوونا ِرَيكخسااتنَين ئيخوانااان ل ساااال          
ةبوونا ذمارةيا كةسَين طةهشتينَى، دةستةيةكا دامةزرَينةر و مش 1948

وةرطرت   االدا  االس مية(يا ئيخوانان هاتة هةلبذارتن و مفا ذ كؤمةَلا 
بؤ ئةجنامدانا ضاالكيان وةكو ِرؤكارةك و سةوا  وةكو ضااظدَيرَى طشاتى   

كيااا دناظبااةرا ناكؤيااَى ِرَيكخسااتنَى هاااتبو هةلبااذارتن، اَل ذبااةر هناادةك   
دا، سااةوافى و زةهاااوى واز ذَى ئينااا، و كؤمااةَلا    َيااناادامَين ظااَى كؤمةلَ ئة
( دامةزراندن، و ثاش كَيمج ذ سَى هةيظا دةساتويردانا  اال و  االس مية)

، كااو ئةةااةد زةهاااوى وةكااو  (4)وةرطاارت 1949ئااةيلوال  13فااةرمى ل 
سااااةرؤك و يةمااااةد مااااةةود سااااةوا  وةكااااو سااااكرتَير هاتبوونااااة  

ةك بووية د طةل ظَى كةسَى ئَيكَى وةكو سيبةر و ِرؤكار، كو (5)هةلبذارتن

                                                 
اميـان عحداحلخيـد يخـد     (. بنَيارة: اال ـو  االسـ مية  َى دى هاتياة ب نااظَى كؤماةَلا )   ل جهةك (1)

 .54، صالدباد  ت ية...
 .66جاسم يخد عحداهلل جنم اللري،  ا)ودر الساب   ص (2)
 .29(  ص2008رسول يخد رسول  االس   السياست ا ال عاا ا)لكت   دمي    (3)
 .56-54، ص صت ية...اميان عبداحلميد يمد الدباغ، بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة:  (4)
 .56ا)ودر ن سد  ص (5)
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 (2)( ذى نَيزيكاى نااظَى )االخاوان( باوو    اال و ، هةروةسا ناظَى )(1)َىكؤمةَل
ئةظ كؤمةَلة ببوو ِرؤكارةكَى ئاشكةرا يَى ِرَيكخساتنا ئيخاوان موسالمني و    
بريوبااااوةر و ئارمااااجنَين ِراساااتةقينة ياااَين ظاااَى كؤماااةَلَى و ثاااةيرةوَى     

 .(3)ؤيى هةمان بريوباوةر و ئارماجنَين ئيخوانان بوون ل مسرَىناظخ

                                                 

   د.   2ابو ال ز الربسجنت  اعداد يت (  اضواء على تـأري  احلع ـة االسـ مية ا ال ـعاا  ط    (1) 
 .6(  ص2000

 .29  صا)ودر الساب سول يخد رسول  ر (2)
 .276عحدال تاع علت الحوتانت  احليا ...  ص (3)
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تااةوةرَى ثَينجااَى: ثةياادابوونا ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانا     
 :1991-1952َى عَيراق

 :1975-1952ياسى ل كوردستانا عَيراقَى ثةيدابوونا ئيسالما س -1
و بةشاااداريا كاااوردان د نااااظ ِرَيكخساااتنَين ئيخاااوان   ساااةبارةت ِرؤل      

كا عاةرةبى  كؤمةَلاة موسلميندا ب شَيوةيةكَى ِرَيذةيى بوو. كوردان وةكاو  
، لةوا هند د طاةل وان د ظاةكرى ناةبوون تاةنها ل ساةر      َىددايبةرَى خؤ 

، كاو  (1)ئاستَى دةستثَيشخةريَين تاكاة كةساى ياَين دةستنيشاانكرى ناةبن     
بااَو ئةزهااةر هاتيااة هنااارتن ذ دة    1943هااةر دطااةل وَى بةعسااا ساااال  

 . (2)ذ عةرةب و كوردان ثَيكهاتى بوو و ب سةرؤكاتيا سةوافى بوو كةسان
بنطةهَى ِرَيكخستنا ئيخوانان سنؤرةكَى باةرفرة  ب خؤظاة دطارت و         

َى ذى، هؤكاارَى هاريكاار باَو ظاَى     عَيراقا تا دطةهيتة دةظاةرَين كوردساتانا   
َين كؤمةَلَى كةسَى زةهاوى بوو، ذبلى كو زانا و ِرويَى خؤ ل دة  سومبؤل

ا شاهاتى هةبوو، زةهاوى كورد بووية ساةرجنا ساةوافى   عَيراقدةستهةَلاتا 
َى عَيراقااكَيشااا بااوو بااَو هناادَى بانطااةوازى د ناااظ كؤمةَلطااةهَى كااوردى ل  

زةهااوى   ، زَيدةتر ذ ظَى سةوافى ذبةر طرنطيا ثَيطاةهَى وى (3)بةالظ بكةت
 .(4)سالوخةتدايةب كانزا 

( ِرويَى ئاشكةرا ورَيدايى بؤ ب شاَيوةيةكَى  اال و  االس ميةا )كؤمةَل     
 ياناااداعَيراقفاااةرمى ذ باااَو باااةَلاظكرنا هااازرا ئيخواناااان د نااااظ ِرَيااازَين    

                                                 
 .7ابو ال ز الربسجنت  ا)ودر الساب   ص (1)
 يما ب دها. 96يخد يخود الوواة  من...  ص (2)
 .29-28ص ص  ا)ودر الساب سول يخد رسول  ر (3)
 .109يخد يخود الوواة  من...  ص (4)
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كاوردا تاا ساالَين     ل دة ، اَل ِرَيكخساتنا سياساى ياا ئيساالمى     (1)كاربكةت
دبانطاةوازا خاؤدا   ، هةر ضةندة (2)يةطريوبوو ثَينضيان ذ ضةرخَى بيستَى

ن نةدايااة، بااةلكو ب ئافرةتااان ذى هاتيااة دان و    تنااَى طرنطااى ب زةالمااا  
اال ـــ  ا خوشااكَين موساالمان )  كؤماااةَلِرَيكخسااتنةكا ئافرةتااان ب ناااظَى    

 . (3)( دروست كربوون و نهال ئةةةد زةهاوى سةرؤكا وَى بووا)سلخة
ل دؤر لااق و هااؤبَين وَى ل كوردسااتانا عَيراقااَى، ئيخااوانَين كااةركوكَى ل ساااال       

ةزارةتا ناظخؤ وةرطرت، نورةدين واعاز هاتياة هةلباذارتن وةك    مؤهلةت ذ و 1953
، و كار ل سةر طةجنَين توركمان و كورد و عةرةب دكر، كو نةتةواياةتيَى  (4)سةرؤك

لقا هةولَيرَى ذى هاتياة ظاةكرن و يةماةد صاادق      1953، ل ساال (5)بَى بها بكةت
هؤباا   د هةمان ساالدا   تار وةكو سةرؤكَى لقَى هاتية هةلبذارتن، و ل شنطارَى ذى

 .(6)وةك سةرؤكَى وَى هاتية هةلبذارتن ]شنطارى[وان هاتة ظةكرن و تةها حةسةن 
ئيخواناااان هةوَلااادا بانطاااةوازا خاااؤ بطةهينناااة شاااارَى سااالَيمانيَى كاااو         

ب ظااااَى ئااااةركى ِراببااااوون و دوو   1952ئيخااااوانَين كااااةركوكَى ل ساااااال  
ركةفنت ناااةئينا و مااااوةيَى نظيسااينطة  اَل ظاااةكر باااوون، اَل بزاظااا وان ساااة  

نةخاناة د وى   (7)شةظةكَى نةكَيشاا كومونيساتا نظيساينطةهَين وان ساوتن    

                                                 
 72جاسم يخد عحداهلل جنم اللري،  ا)ودر الساب   ص (1)
 75، صت يــة...بنَياارة: اميااان عبداحلميااد يمااد الاادباغ،   بااؤ ثااج ثَياازانني ل سااةر ظااى كااارى   (2)

 وبىدها.
 .3031ا)ودر الساب   صسول يخد رسول  ر (3)
 .98اميان عحداحلخيد يخد الدباد  ت ية...  ص (4)
 .134يمد يمود الصوا ، من...، ص (5)
 وبىدها. 88، ص ت ية...بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: اميان عبداحلميد يمد الدباغ،  (6)
 
 .102املصدر نفسة، ص(7)
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ضاااخيدا ِرةوتااَى كومونيسااتَى د شااةقامَى عَيراقَياادا ِركَيفااَى وَى د لااوتكَى      
. ظَى ِرويادانَى ِرةنطاة وةناةكربيت ئيخاوان دةساتان ب هليانن، لاةوا        (1)دابوو

اندةكَى زانااايَين بةغاادا سااةرةدانا   ذى زةهاااوى وسااةوا  ب سااةرؤكاتيا شاا   
هةَلةجبااة كاارن، اَل ل ظاارَيَى دوو بووضااوون هةنااة ل دؤر ظااَى سااةرةدانَى، يااا  

 1954، و يااا دووَى دبَيااذيت ل ساااال (2)بااوو 1952ئَيكااَى د بَيااذت ل ساااال 
و ماااااةال ساااااا   (4)، و د طاااااةل شاااااَيخ عوناااااان عةبدولىاااااةزيز(3)باااااوو

، كااااو شااااَيخ عونااااان  (1)ثةيوةناااادى دروساااات كاااارن  (5)عةبدولكااااةريم
                                                 

عادل رؤية  ال خل االس مت ا ال ـعاا بـ  ا)عج يـة ياحلزبيـة اـعاء  نقديـة )سـا  نوـف          (1)
 .22(  ص2000(  ا)ع ز ال عاات للدراساا يالقيع   دمي   2000-1950اعن  

انى بةشاااى دلَيااار عةبااادولرةةان، ئيساااالمى سياساااى )ئيخاااوان وةك حااازب(، لاااة بَلاوكراوةكااا     (2)
، عــادل رؤية  21-20(، ل ل1999ِرووناااكبريى يااةكَيتى ى نيشااتمانى كوردسااتان، )ساالَيمانى،     

  و هاةمان بؤضاوونا ساديق عةبدولىاةزيز ذى هةياة. بنَيارة: ِريااز كاكاة         409املصدر الساابق، ص 
مااةةوود، رِابااوونى ئيسااالميى لااة بااةردةم تيَااة ناديارةكااان دا ، ثَيشااةكى، م. كرَيكااار، )ب.ج،        

 .129(، ل2011
حةكيم مةال ساَلح، "هةندَى لة سةروةريةكانى هةَلةجبة بؤ مَياذوو"، )راباةر( كؤظاار، ذماارة      (3)

(، 40  )بزووتنااااااةوةى ئيساااااااالمى( ِرؤذنامااااااة، ذماااااااارة )  51، ل1999(، بااااااةهار  37)
مستقحل احلع ة االس مية ا  عدسـتان ال ـعاا      يخد سيد نورم الحاسيانت  28/5/1999

 .91  ص(2006 اربيل  
ذدايكبوويااة، ل سااالَين ثَينجياااان    1922ل طوناادَى ثااريس سااةرب دةظااةرا هةَلةجبةظااة ل       (4)

 1987ثةيوندي ب ئيخوان موسلمني كرية، بةردةوام دبيات ل ساةر بانطاةوازا ئيساالمَى، ل     
ثشتى مشةختى ئريانَى دبن دبيتة ِرابةرَى طشتى يَى بزوتناةوةيا ئيساالمى ل كوردساتانَى و    

وةغةركرية،  1999طوالنا  12دبيت تا ثيَ  مرنا خؤ ب كَيمةكَى، ل دميةشقَى ل  بةردةوام
و كؤمةَلااةكا بةرهااةمَين نظيسااى د وارَى ئايينياادا ل ثاااش خااؤ هَيالينااة نةخانااة د بااوارَى   

 .28/5/1999(، 40ِراظةكرنا قورئانَيدا. بنَيرة: )بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة )
ذ دايكبووية، ل سةر دةستَى زاناايَين دةظاةرا    1904)مةال ساحلى طةورة(، ل يان ذى دبَيذنَى (5)

سلَيمانيَى فَيرى زانستَين شةرعى بووية، ل داوياا ساالَين ضاالن ثةيوةناديَى د طاةل ئةةاةد       
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عةبدولىاةزيز ب هازرا ئيخواناان داخباارببوو، ِرَيككاةفنت كاو ياَى داوياَى ب         
بةرثرسايةتيا بةَلاظكرنا بانطةوازَى ِراببيات، و ب ِرؤاَل خاؤ شايا كاارتَيكرنَى     

بكاةت، ظاان هازرَين كؤماةَلا      (4)و ساديق  (3)و عاةال  (2)ل برايَين خؤ عوماةر 
ل دة  كاااةس و كاااارَين نَيزيكاااى خاااؤ  ( ل دةساااتثَيكَىاال ـــو  االســـ مية)

                                                                                                              

زةهااااوى دروسااات دكاااةت، و ل ساااةر دةساااتَى وى ضاااةندين كةساااان دةساااتويريا زانساااتى     
 .49: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، لوةغةركرية. بنَيرة 1990وةرطرتينة، و ل 

 .7، ل1999مايس  -(، نيسان84)جةماوةر( كؤظار، ذمارة )(1) 
ل باذارَى هةَلةجبة ذ دايكبووية، ل ساةر دساتَى باابَى خاؤ فَيارى زانساتَين ئاايينى         1912ل  (2)

د بووية و دةستويريا زانساتى وةرطرتياة، ذباةر شاارةزايا وى د وارَى شاةريىةتَى ئيساالمَيدا       
ثشاااتى مشاااةختى ئرياناااَى دبااان ئَياااك باااوو ذ د     1987طاااؤتنَى )شاااافىيَى شاااارةزوور(، ل  

وةغةركرية. بؤ ثج ثَيزانني  2008دامةزرينةرَين بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى، و ل 
 .10/8/2008(، 312بنَيرة: )بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة )

ذ دايكبووياة، و ل سااةر دةساتَى زانااايَين    1927ة ظاة ل  ل طونادَى ثاريس سااةرب دةظاةرا هةَلةجباا   (3) 
دبيتاة ئَيكاةم ِرَيظةباةرَى قوتاخباناةيا ساةرةتايى       1952دةظةرَى دةستويريا زانستى وةرطرتياة، ل 

ل ثريس، و ل سالَين شَيساتاندا دةماةكى دبيتاة ِرَيظةباةرَى ثةميانطاةها ئيساالمى ل هةَلةجباة، ل        
ثشاااتى  1987ذَيماااا عَيراقَيظاااة باااؤ نَيزيكاااَى بةغااادا، ل دهَيتاااة دويرئَيخسااانت ذالياااَى ِر 1975

مشااةختى ئريانااَى بااووين دبيتااة ئَيااك ذ دامةزرينااةرَين بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى و      
ل  2007ئاادارا   17دبيتة رِاباةرَى طشاتى ياَى بزوتناةوَى، و ل      1998جَيطرَى رِابةرَى طشتى، ل 

رة: )بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذماارة )تايباةت(،   بريتانيا وةغةركرية. بؤ ثج ثَيزانني بنَي
21/3/2007. 

ذ دايكبووية، لسةر دةستَى بابَى خؤ زانستَين شةرعى خوَيندياة،   1939ل طوندَى ثريس ل  (4)
ثةيوةندى ب ئيخوان موسالمني كرياة و ئةنادامَى ئَيكاةم شاانةيا ئيخواناان باوو ل         1960ل

مشااةختى ئريانااى  1987دروسااتكرية، و ل  1979 نااان لهةَلةجبااة، و ئَيكااةم شااانةيا ئيخوا
د طةل ضةند كةسانَين دى بزوتنةوةيا ِراثةرينا ئيساالمى ِراطةهاديناة و    1992بووية، و ل 

دبيتة جَيطرَى بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى ل كوردستانَى.  1999دبيتة ِرابةرَى وَى، و ل 
 .33بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل
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باااةَلاظكر، و ثااااش ماوةياااةكَى كاااَيمج ظاااَى كؤماااةَلَى ليذنةياااةكا تايباااةت اَل 
دروساااتكر، و هةَلةجباااة بباااوو مةَلبةنااادةكَى كةشةساااةندنا بةرباااةَلاظكرنا   
بانطااةوازيَى و بااةرة  ساالَيمانيَى و دةظااةرَين دى ضااوو طااةر ب ساانؤرةكَى     

 .(1)بةرتةنر ذى ببيت
باساكرنَيية، ظااَى كؤماةَلَى طةلاةك ظةنةكَيشااا و تةماةنَى وَى يااَى     هاةذى       

كاركرنا فةرمى يَى درَيذ نةبوو، اَل يا بةردةوام بوو تا حكوماةتا عَيراقاَى ل   
( ب لق و هاوبَين وَيظاة هةَلوةشااندى    اال و  االس ميةكؤمةَلا ) 1954ساال 

، (2)ستةساةركرن و بارةطايَين وَى هاتنة طرتن و كةل و ثاةلَين وان هاتناة دة  
( يا دةساتويردايى كاارَى خاؤ كارن تاا      انقاا فلسك و ل ذَير ثةردا كؤمةَلا )

و سااةرجةم ئاةو بارةطااا و كاةل و ثااةلَين وَى    1958تاةزوزا   14شوِرةشاا  
 .(3)يَين حكومةتَى دةستةسةركرين دانة ظَى كؤمةَلَى

لَين ئيخوان نةشايان بنطةهاةكَى جاةماوةرى ياَى باةرفرة  دناظباةرا ساا            
دروساات بكااةن تااةنها شاايابوون بنكااةيَى ِرَيكخسااتنا خااؤ ب   1949-1958

ئاراسااتةيةكا ئااايينى كالساايكى بااةرفرة  بكااةن، دطااةل سااةركةفتنَى دظااى    
بواريدا نةشيا بوون ئايينى وةكو ئامرازةكَى سياسى بَو دروساتكرنا بزاظاةكا   
  جااةماوةرى يااا بااةرفرة  و ل ئاسااتةكَى بااةرزَى ِرَيكخسااتنَى ب كاااربينن     

 .(4)ضونكة كادرَين خودان توانا و يَين ب هَيزَين ِرَيكخستنَى نةبوون

                                                 
 .102، صت ية...اميان عبداحلميد يمد الدباغ،  (1)
 .104املصدر نفسة، ص (2)
 .13ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (3)
ى تاةمووز"، )طاوالن كاوردى(    14عةبدولفةتاح عةال بؤتانى، "ئيخوان موسالمني و شؤِرشاى    (4)

 .29، ل1999(، 247كؤظار، ذمارة )
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َى كاااةتوارَى عَيراقااائيخاااوان موسااالمني نةشااايان ل   ،هةرضاااةوابيت     
سياسى و ئابورى و كؤمةَلايةتى بابةتيانة هةَلسةنطينن و ببينن، هاةمى  
طؤتنااا وان د وى ضارضااووظةيدا بااوو كااو حكومااةتا وَى ئيسااالمى نينااة،   

ة ذى هاايض ضارةسااةريةك بااَو وان كَيشااةيان ثااَى نااةبوو كااو ِروى ب بووياا
ةوى و ثةيوةنديَين خراب د ِروى خةلكى دبوون، سةرةراى وَى ذى توندِر

زؤر الياةنطرَين خاؤ ذ دةسات بادةن،      وةلَيكار ج ديا طةل هَيزَين سياساَين  
تومةتا بَى باوةرى ب خودايى و طاوركرن تاكة ضاةكَى دةساتى ئيخواناان    

رامبااااةر هااااةر كةسااااةكَى ل بةرامبااااةرى وان د ِراوةسااااتان،   بااااوو ل بة
رة  بااااوو، بااااَو وان  اااااا ةرفااوارةكَى باااااااامزطااااةفتان ذى ب  مينبااااةرَين

 .(1)ةتةوثةروةر وسوساليستان بنباةرةنطارى نيشتمانثةروةر ونااب

 اال ـــو  هةرضاااةندة شاااَيخ ئةةاااةد زةهااااوى ساااةرؤكَى كؤماااةَلا          
ةر ئااةربيلى بةرثرسااَى ِرَيكخسااتنا   ( و مااةال عةباادوَلَلا عوماا  االســ مية

مويس  هةردوو كاورد باوون، ذبلاى وان كؤماةَلَى لاق ل زؤرباةيى شاارَين        
كااااوردى هااااةبوون، و سااااةربازطةهَين ِرَيكخسااااتنَى و ِرةوشااااةنبريى ل     

 1954كوردسااتانَى ظااةكربوون، ظااَى كؤمااةَلَى ب ئاشااكةرايى تااا ئااةيلوال   
 1958 تاةزوزا  14ا ضاالكيَين خؤ نيمضة ئاشكةرا د كرن و تا شوِرةشا 

طرنطااى ب كَيشااةيا كااوردى نااة ددا  نااة دثروطاارام و نااة د ئااةدبيات و      

                                                 
 هةمان ذَيدةر. (1)
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ِرؤذنامةطااةريا خااؤدا هاايض تشااتةك ل سااةر كااوردان و مااافَين وان يااَين     
 .(1)نةتةوةيى، يان ذى زؤرداريَين ب سةر كورداندا هاتني باس نةكرينة

شاااهاتيدا، ل  َى د سااةردةمَىعَيراقااذ ظةرَيااذا كاااودانَين طشااتى يااَين      
ِرويداناااةكا طااارنر ثةيااادابوو، ذ ئاااةجنامَى     1958 تاااةزوزا 14ِرؤذا 

 َىسااةركةفتنا ِرَيكخسااتنا ئةفساااةرَين ئااازاد ب هاااةظكارى د طااةل باااةرة    
ئَيكةتيا نيشتمانى سيستةمَى شاهاتى شيان ب ِروخينن يَى كو د ماوةيَى 

 . شااوِرةش ذ دةرئااةجنامَى توقاناادنا (2)حااوكمِرانى كاارى 1958 -1921
َى بااوو، و ئااامرازَين  عَيراقااهةظاادذيَين ِرذَيمااا ئااابورى و كؤمةَلايااةتى ل  

ضةوساااندنا سياسااى ذناااظربن، ئااانكو ِرذَيمااا كؤمةَلايااةتى و سياسااى يااا      
هةظدذيَين سةرةكى ضارةسةربكةت و لبةر  بووسةردةمَى شاهاتى نةشيا 

بةرذةوةناادَين جااةماوةرى ِراباان ذ ئااازادى و ذيانااةكا بةختااةوةر دابااني    
 .(3)ةتبك

يااَى  1958 تااةزوزا 14هةَلويسااتَى ئيخوانااان سااةبارةت شوِرةشااا        
ئارام نةبوو، لةوا سةركردايةتيا ئيخوان موسلمني ثشتطريى و ثَيشةوازى 

بااش  ل هةلطريساندنا شوِرةشَى نةكر، ذبةر هؤيَى ساةوافى ثةيوةناديَين   
                                                 

-1946ت الحوتانت  الد تور(  مواف االالـزا  السياسـية مـن القضـية الكعديـة      عحدال تاع عل (1)
  مع ز الدراساا الكورديـة يال ـا الوثـائ  جام ـة دهـوك  القاشـع(  مكح ـة  ـانت          1970

 .61(  ص2007 دهوك  
-1946مواف االالـزا  السياسـية ال عاايـة مـن القضـية الكورديـة         مَيظان عار  بادى )الدكتور(، (2)

(  2008دراسة تارخيية(  م سسة مو عيـانت للحثـوث يالقيـع  مكح ـة  ـانت   دهـوك        (  1970
 .63ص

ا ال ـعاا  مـن    1958وـوس   14: ليـا عحـد احلسـن الزبيـدم  ثـور       بؤ ثاج ثَيازانني بنَيارة    (3)
 .وبىدها 19(  ص1981   بغداد  2مقيوراا مكتحة اليققة ال عبية  ط
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ووياة  د طةل ِرذَيما شاهاتى هةبوون ثَيشبينى دكار شاوِرةش وى بطارن، ب   
َى كاار، و هااةر د ِرؤذا ئَيكااَى يااا شوِرةشااَيدا    عَيراقاابااري ل دةرضااوونَى ذ  

، و شااوِرةش ب (1)سااةركردايةتيةكا نااوى دانااا ذ مةترساايا ثةالتااة بااوونَى
  . (2))شوِرةشا ِرةش(، يان ذى )شوِرةشا خوين ونةمانَى( سالوخةت داية

ى دكاااةت اَل ياااا طااارنر و دةربِريناااَى ذ هةظااادذيا هةَلويساااتَى ساااةواف       
، ِرةوانةكرنا بروسكةيَين ثشاتطَيريَى  1958تةزوزا  14سةبارةت شوِرةشا 

بوو بؤ ضةند ساةركردةيان و ثريؤزباهياا شوِرةشاَى كرياة و خوشاحاليا خاؤ       
. ئةظة ذى نيشانا الوازياا وى ياا هازرى ياا كاويرة كارظاةدانا خاؤ        (3)دةربِرية

َلطاةري، و نةشايان   كربوو ل سةر هووشاياريا سياساى ياا كاارَى وَى ياَى كؤمة     
ساااودَى ذ يارياااا سياساااى ل عَيراقاااَى بطااارن، باااةلكو ساااةرةدةرى د طاااةل      
دةسااااااتهةَلاتدارَين عَيراقااااااى دكاااااار وةكااااااو بااااااانطخواز نااااااةك وةكااااااو   

 .(4)سياسة ةدارةك
هاااااةر دظاااااى ضارضاااااووظةيدا، ئيخاااااوان موسااااالمني ذ سياساااااةتا         

( د ِرازى ناةبوون و ثاةنا بربووناة    1963-1958عةبدولكةريم قاسام ) 
، د باوو وةرطارت   بةلكو هةَلويستةكَى دذى سياسةتا وى ،َير ِرؤكارَين دىذ

ضاااخَى بااةرفرةهبوونا ضاااالكيَين كَومؤنيسااتان سااةركردايةتيا ئيخوانااان 
َى بااةرةناضااار بااوو ضاااالكيَين خااؤ ِراطاارن و ل ذَياار ناااظَين دى وةكااو        

                                                 
 .29َى بةرَى، لعةبدولفةتاح عةال بؤتانى، ذَيدةر (1)
 .55يمد يمود الصوا ، من...، ص (2)
. ذ وان كةسايةتيا يَين نامة بؤ هناارتني عةبدولكاةريم قاسام و يةماةد ناةجيو ِروباةيىى       (3)

 .152-151جاسم يخد عحداهلل جنم اللري،  ا)ودر الساب   ص صبنَيرة: 
 .41-40  ص صا)ودر الساب سول يخد رسول  ر (4)
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ــ مية ئيسااااالمى ) ــة االســ ــة ( و هااااةظطرتنا ئيسااااالمى ) اجلحرــ العابكــ
 شايار ياا قوتابياان داياة ناساني،     وو، و خاؤ ب دةساتةيةكا ه  (1)(االس مية

 .(2)( كاربكةتالكتلة االس ميةزَيدةبارى )
نةرحاااةتيا ئيخواناااان بةرامباااةر سياساااةتا عةبدولكاااةريم قاااانى        

َى و عَيراقااازَيااادةتر ظةدطةريتاااة ساااةر طةشةساااةندنا كؤمؤنساااتيَى ل     
وان. كاو د دةمةكيادا   دخواسنت ل سةر ِرَيبازا كةظن بضن يا دذايةتيكرنا 

بوو ِرةوتَى نةتةوةيَى عةرةبى و ئايينى ئيسالمَى نة درازى باوو ل ساةر   
ِرَيبااازا وى و خااؤ ذ دةسااتهةَلاتَى ظةكَيشاااين و دؤذمنكاريااا وى كاارين و    
ثيالن ل سةر طَيراين ب هةظكارى د طةل كؤمارا عةرةبى ياا ئَيكطرتاى و   

تاا كؤمؤنيسات و جاةماوةرَى    َى باؤ ثار ثاةناي دةولةتَين ِرؤذئاظا ناضااربوو  
وَى ياااَى باااةرفرة  بباااةت باااؤ ثةياااداكرنا بنطةهاااةكَى جاااةماوةرى و ب  

، نةخاناااة د قوناغاااا ئَيكاااَى ثشاااتى ساااالةكَى د ساااةردةمَى (3)ثارَيزيااات
 .(4)كؤماريدا طةشةيةكا بةرضاظ ب خؤظة ديت بوو

 تااةزوزا 14بااةرةى ئيسااالمى دلطرانيااا خااؤ بةرامبااةر شوِرةشااا           
ولكاااااةريم قاسااااام ب ظاااااةكرنا وى بيااااااظَى بةرامباااااةر  و عةبد 1958

                                                 
 .29تاح عةال بؤتانى، ذَيدةرَى بةرَى، لعةبدولفة (1)
)س. ظ. ز( سااااةنتةرَى ظااااةكولينَين زانسااااتى و ثاراسااااتنا بةَلطااااةناما، فاكولتيااااا زانسااااتَين    (2)

اللهقـة ال لــيا للعابكـة االسـ مية  بيـان رابكتقـا  ال ـدد  بـ (          زانكؤياا دهاؤك،    -مروظايةتى
22/12/1958. 

 8 -وــوس 14التكــوراا السياســية الدا ـــلية ا ال ــعاا عحــدال تاع علــت الحوتــانت  الــد تور(   (3)
 .115(  ص2007للكحاعة يالقيع  مكح ة  انت   دهوك    سثريَيز   دار 1963شحاط 

  تعتـة  جــعجيس فـتح اهلل     1963-1958ليريل دان  ال عاا ا عرد ااسم تـاري  سياست  (4)
 .129(  ص1989دار نحز للكحاعة يالقيع   السويد  
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كؤمؤنيسااتان ظااةكرى كااو ب دةسااتةيةكا ئاااذاوطَير و طاااور و نوكااةرَين      
ثاااش ماوةيااةكَى كااَيم جارةكااا دى سياسااةتا   ،(1)موسااكو سااالوخةت دايااة

ئاايينى ل قةلاةم ددةت،    كؤمؤنيستان ِرساوا دكاةت و ب ئااذاروطَير و باىَ    
َى و دةولاةتَين عاةرةبى و ياَين كاورد و     عَيراقكو هةوَلداية ثةيوةنديَين 

 . (2)عةرةبان تَيكبدةت
ِرةوشاااا سياساااى و ثةيااادابوونا دووباااةرةكيَى دناظباااةرا كؤمؤنيساااتان و      

ل  1959ئيخوانانااادا طورةثاناااا كوردساااتانَى ذى ظاااةطرت باااوو. ل ساااااال      
هةَلةجباااااة كؤمؤنيساااااتان خؤنيشااااااندانةك ساااااازدا، اَل ئيساااااالميا وةك     

ن ِرؤذدا خؤنيشااندانةك دذى كومؤنساتيان ئةجنامادا،    بةرسظدانةك د هاةما 
، و ظاَى  (3)سةرئةجنام شةِروثَيكدادان دناظباةرا هاةردوو اليانادا دروسات باوو     

خؤنيشااااندانَى ساااديق عةبدولىاااةزيز ب تاااوظَى هااازرا جيهاااادَى نااااظى اَل     
 .(4)دكةت
 ظان بارودؤخان باندؤرا خؤ ل سةر ثَيظاذويا بزاظا ئيخواناان ل عَيراقاىَ       

كربااااوو، و ِراوةسااااتيان ب ضااااةكَى ئااااايينى دذى عةبدولكااااةريم قاساااام و 
كومؤنيسااتان ب ِرَيكااا هةلكااةفتَين ئااايينى و طؤتااارَين ِرؤذَياان ئااةينيان، بااؤ   
هااةمان مةبةساات ئيخوانااان ِرَول هااةبوو د دامةزراناادن و بةشااداريكرن د     

                                                 
 .21/12/1958اجلحرة االس مية  ههو  على الييوعي   ال دد  ب (  .ظ.ز(، )س (1)
ــعم  اع      )س.ظ.ز(،  (2) ــعم  س ــم الس ــل  القل ــواء ا)وص ــن ل ــة ام ــا  مديعي ــة   ت ــة ال عااي اجلخروري

   ا)وضوع  نداء اجلحرة االس مية.29/1/1959(  136متوعفية لواء ا)وصل  ال دد 
"هةوَلَيك باؤ نوساينةوةى ِريشاةى ِراباوونى ئيساالمى كوردساتان        ئةرسةالن تؤفيق يةمةد، (3)

 .14، ل2000(، بةهار 1"، )بوار( كؤظار، ذمارة )1981-1952قوناغى يةكةم 
 .29، ل1999(، حوزةيران 6)بانطةواز( كؤظار، ذمارة ) (4)
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َى . ذ دةرئاةجنام (1)(الـديين  -التهخـ  القـومى  ئايينى ) -ظةجةميانا نةتةوةيى
( 49ظَى ضةندَى، ضاالكيَين سةوافى يَين سياسى بَو ساةدةما هنادَى دطاةل )   

كةسااان بهَينااة دةستةسااةركرن و هاتنااة تاوانباااركرن ب ياااخيبوونَى دذى     
دةولةتَى، ثاشى هاتينة ئازادكرن بَو جارا داوياَى ساةوافى عَياراق ل ئاةيلوال     

ثالنااةكَى ب جااه هااَيال، و ب ضااوونا وى بااؤ دةرظااة ذى هةوَلاادابوو    1959
و ل جهاَى وى عةبدولكاةريم    (2)دارَيذيت بؤ وةِرطَيرانا حوكمِرانياا عَيراقاىَ  

 .(4)سةركردايةتيا ِرَيكخستنا ئيخوانان ل عَيراقَى وةردطريت (3)زَيدان
1960كانوينا دووَى  2ثاش دةرضوونا ياسايا كؤمةَلةيان ل      

، ل طؤرةى (5)
اتاااة دان ظةطةرناااة ساااةر ذياناااا ظاااَى ياساااايَى ِرَياااك ب شاااَيوةيةكَى فاااةرمى ه

                                                 
و ذ ذ ثارتاااا بةعساااا عاااةرةبى ياااا سوساليسااات، ثارتاااا ساااةربةخؤ، بزاظاااا نةتاااةوةخوازَين عاااةرةب      (1)

 152جاســم يخــد عحــداهلل جنــم اللــري،  ا)وــدر الســاب   ص سااةربةخؤيى يااا ثَيااك دهااات. بنَياارة: 
 .وبىدها

عحدال تاع علت بوتانت  الـد تور(  "معشـد تاعـة اال ـوان ا)سـلخ       بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة:  (2)
( ذينظاة "   1959ا ال عاا اليي  يخد يخود الوواة ي كتة ا الب نقا  احلكـم سـقة   

 يب دها. 173  ص1998(   عيف 13جملة  ال دد  
ذ دايكبووية، باوةرنامةيَين ماستةر و  1917عةبدولكةريم زيدان بةهيج عانى، ل بةغدا ل  (3)

بووية ضاظدَيرَى طشتى يَى ئيخوانان تا سالَين  1960دكتورا ل زانكؤيا قاهرية وةرطرتينة، ل
 ةسااااتا يةمااااةن كريااااة. بنَياااارة:   ب جااااه هَياليااااة و ق  1992نوتااااان، و عَيااااراق ل  

http://www.ikhwanwiki.com ، :4/1/2012 :15,48و  سيار  ا)وا  ا الساعة. 
زؤراب عةباادولرةةان، "مااةةود يةمااةد سااةوا  لااة دامةزراناادنى لقااى ئيخااوان موساالمينى      (4)

-91، ل ل2006(، شاوبات  1َيى ئيسالم( كؤظاار، ذماارة )  عَيراقةوة بؤ مةرط لة غوربةتدا"، )دوس
94. 

 .333ليريل دان  ا)ودر الساب   ص (5)

http://www.ikhwanwiki.com/
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. ذ بااؤ سااود وةرطاارتن ذ ظااَى ياسااايَى و دامةزراناادنا ثارتااةكا       (1)ثارتايااةتى
ضةند ِرَيبةرَين ئيخوانان داخازيةك ثَيشكَيشى  1960شوباتا  2ئيسالمى، ل 

وةزارةتا ناظخؤيى كر بَو هندَى رِازى بيات ل ساةر دةساتويردانا ثارتاياةتى ب     
راقَى، دطةل داخازيا خؤدا ثةيرةوَى ثاارتَى ذى باوو، و   ناظَى ثارتا ئيسالميا عَي

تَيدا هاتبوو مةبةساتا وَى ثاةيرةوكرنا  ئاةحكامَين ئيساالمى ثةيرةوكرناةكا      
 .(2) ام و طشتطري د هةمى كاروبارَين ذيانَى و يَيت تاك ودةولةتَيدا

هةرضاااةندة حكوماااةتا عَيراقاااَى ب دامةزرانااادنا ثارتاااةكا ئيساااالمى ياااا      
بِرياارا ِرةتكرناَى ل    1960ئاادارا   27ناةبوو. وةزارةتاا نااظخؤيى ل    خوشحال 

سااةر داخازيااا واناادا، اَل ثارتااا ئيسااالمى يااا عَيراقااَى داخازيااا خااؤ ِرةوانااةيى     
 1960نيساااانا  26دادطاااةها تاااةميزَى كااار و بِرياااارا وةزارةتاااا نااااظخؤيى ل  

اقااَى هةَلوةشاااند و ب فااةرمى موهلااةتا دامةزراناادنا ثارتااا ئيسااالمى يااا عَير   
و ل سةر ظاى نااظى ِريككاةفت     (4)، وةكو ِرؤكارةكى بوو بؤ ئيخوانان(3)بةخشى

و  (5)بوون بؤ هندَى ِرةوتاَين دى ياَين ئيساالمى و ياَين ساةرخبؤ بطةهناة وان      
عةبدولكاااةريم قاسااام ب ظاااَى بِرياااارَى تاااورة بباااوو و ساااةركردايةتيا وان د   

اهاتى ئاةو ل كيظاة   ئَيخستة بن بارَى طونةهباريَى و دطاؤت: "ل ساةردةمَى شا   

                                                 
 .262عحدال تاع علت الحوتانت  التكوراا...  ص (1)
 .240ليا عحد احلسن الزبيدم  ا)ودر الساب   ص (2)
ان عحداحلخيـد    اميـ 304: عحـدال تاع علـت الحوتـانت  التكـوراا...  ص    بؤ ثج ثَيزانني بنَيارة  (3)

  اطعيالـة د تـورا غـا مقيـور       1971 -1959يخد الـدباد  اال ـوان ا)سـلخون ا ال ـعاا     
 .وبىدها 38(  ص2011اـدم  اع جمـلس  ليـة االدا   جـام ة ا)وصل   ا)وصل  

 .19ئيدرس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (4)
 .124جاسم يخد عحداهلل جنم اللري،  ا)ودر الساب   ص (5)
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باااوون  ماااة خاااةباتا وان ذ باااؤ ئازادياااا عَيراقاااَى و ِرزطااااركرن ذ زؤردارياااَى   
 .(1)نةبهيستية"

ثشتى وةرطرتنا دةستويريَى ثارتا ئيسالميا عَيراقاى هةوَلادا كاروباارَين         
ساازدا و   1960تاةزوزا   29خؤ ِرَيكبَيخيت، و كاونطرَى خاؤ ياَى ئَيكاَى ل     

، هاةروةها كؤمةَلاةك ذ زاناايَين ئاايينى     (2)اباةرَى وىَ بوو ِر نوعمان سامرائى
يااَين كااورد ب سااةرؤكاتيا شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز دظااى كونطرةياادا      

، ب نااااظَى شااااندَى لياااوا سااالَيمانيَى و قاااةزا هةَلةجباااة (3)بةشااادار ب باااوون
ثةيظةك تَيدا خوَيند بوو دةربِرين ذ سياساةتا ئيخواناان دكار و ثشاتةظانيا     

، و ل دويظااادا و ل دويااا  ِراساااثاردةيا  (4)وان ديااااركربوو خاااؤ باااؤ ثاااةياما 
 1960سااةرَوكَى ثااارتَى سااودى داودى د طااةل عاباادين ِرةشاايد ل هاظينااا    

                                                 
 .305-304عحدال تاع علت الحوتانت  التكوراا...  ص ص هاتية ظةطوهاسنت ذ: (1)
ذ دايكبووياااة،  1936ياااان  1935نوعماااان عةبااادولرةزاق ساااا  ساااامرائى، ل ساااامرا ل      (2)

بوويااة  1958باوةرنامااةيا ماسااتةرَى ل بةغاادا و يااا دكتااورايَى ل قاااهرية وةرطرتينااة، و ل   
 1960ان، و ب دامةزراناادنا ثارتااا ئيسااالمى يااا عَيراقااَى ل  ئةناادامَى سااةركردايةتيا ئيخواناا

بؤ ماوةيةكَى درَيذ بووية وانةبَيذ ل زانكاؤيَين   1968بووية ئةميندارَى وَى يَى طشتى، و ل 
ار  ا)واـ  ا  و  سيـ ،  www.ikhwan.net/wiki/indexttph//:عةرةبستانا سىودية. بنَيرة:

 .4/1/2012: 15,32 الساعة:
 .58ئيدرس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (3)
بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: سةالم عةبدولكةريم، طؤتارى ئيساالمى و طرفتاى ئؤثؤزسايؤنى سياساى      (4)

ئسااالمى لااة كوردسااتاندا لَيكؤَلينااةوةو و تووَيااذ و بةَلطةنامااة، لااة      -ئايناادةى ملمالنَيااى عااةملانى 
 .366-364(، ل ل2009وكراوةكانى خانةى ِرهةند، ضاثخانةى سيظا، )سلَيمانى، بَلا

http://www.ikhwan.net/wiki/index
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قةسااتا هةَلةجبااة دكااةن و ئَيكااةم شااانةيا ِرَيكخسااتنَى اَل دادمااةزرينن، ئااةظ   
 .(1)شانة دبيتة شةنطستى كارَى ِرَيكخستنَى ل هةَلةجبة و شارةزوور

َى زؤر عَيراقااوناغااا كااارَى ئاشااكةرا يااَى ثارتااا ئيسااالمى يااا    ديااارة ق     
ظةنةكَيشاااا و توشاااى طظاشاااتنان باااوو. ذ ئاااةجنامَى ناااةرازيبوونا وان ذ     

تشااارينا دووَى  15سياساااةتا عةبدولكاااةريم قاسااام ياداشاااتنامةيةك ل  
باااَو ِرةواناااةكرن، كاااو ب مةترسااايدارترين ياداشاااتنامة دهَيتاااة    1960

( سياساةتا عةبدولكاةريم قاسام ياا كاو      ثـاء ال يهةذمارتن و ِرؤذناماةيا ) 
بااريَى باوو باؤ دةساتهةَلاتَى و سياساةتا وى ِرساوا       تومةت زَيدةتر الئيحا 

، حكومةتَى ذى ثَيرابوون دذى وان وةرطرتن ساةرَوكَى ثاارتَى و   (2)كربوو
َى ثَيانج هاةيظا دةستةساةركرن، ثاشاى هاتيناة      ماودةستةيا كارطَيرى بَو 

ن كرى ثارتا خؤ هةَلوةشينن و بكةنة كؤمةَلة، بةردان، ثشتى داخاز ذ وا
اَل ِرازى نةبوون سةرئةجنام دادوةرَى لةشكةرى يَى طشتى ئةةاةد ساا    

بِريااارا هةَلوةشاااندنا ثارتَياادا، ب    1961ئااادارا  16، ل ِرؤذا (3)عةباادى
بةهاناااةيا هنااادَى ئاااايينَى ئيساااالمَى ئاااايينَى دةولاااةتَى ياااَى فةرمياااة و  

ئيسااالمى خزمااةتا ئااايينى ب  ااامى ناكااةت و د     دامةزراناادنا ثارتاكااا  
 . (4)جهةكَى بلند هةية وكو ئايينى ثريؤزي  ئينتة ِرَيزا ثارتا

                                                 
)سديق عةبدولىاةزيز، جاةالل ماةال ساا ، عوماةر ِريشااوى و عةبدولىاةزيز         ثَيك د هاتن ذ: (1)

 .59ثارةزانى(. بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل
 .306عحدال تاع علت الحوتانت  التكوراا...  ص (2)
 .126اسم يخد عحداهلل جنم اللري،  ا)ودر الساب   صج (3)
(  اجلخروريــة ال عاايــة   تــا  مديعيــة امــن لــواء ا)وصــل  اع م ــاين امــن ا)وصــل    )س. ظ. ز (4)

   ا)وضوع  الل احلز  االس مت.22/3/1961م اينية االمن  ال دد  اس(  
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د ساااةردةمَى عةبدولكاااةريم قاااانى    ،ذ ظاااَى ضاااةندى دياردبيااات       
موهلةت ب ضااالكيَين ِرَيكخاراوَين ئيساالمى ناةددا و موهلاةت باَو هايض        

، (1)َى حوكمِرانيا ويدا كاربكاةت ثارتةكا ئيسالمى ذى نةداية، كو د ماوةي
ئةوا هاتيةكرن ذى ِرةنطة ل دةرظةيى دةساتهةَلاتا وى بيات، لاةوان ثااش     

 .(2)ماوةيةكَى كَيم هةمان ثارتا ئيسالمى هةَلوةشاند
ثشتى هةَلوةشاندنا ثارتا ئيسالمى، كؤمةَلا ئيخاوان موسالمني بووناة دوو         

ة ثاراسااانت و باااةرة    باااةش، بةشاااةكى د خواسااات نهَينياااا ثاااارتَى بهَيتااا     
ضارضووظةكَى دى بهَيتة ظةطوهاسنت و ب شاَيوازةكَى ناوى ياَى كاارى بطريتاة      
بةر، اَل نةشيان بةشَى دى رِازى بكةت كو ب بينينا وان بارودؤ  ِرَيكاَى ناادةن   
بزاظَين بةرضاظ و ئاشكةرا بكاةن، و دوثاات دكارن باةرة  ثاةروةردَى بضان و       

ماةكَى دى. اَل هنادةك كاوداناا و ِروياادانا    هايض بزاظاةكا ئاشاكةرا نةكاةن تاا دة     
طظاشاانت ل سااةر وان دكاارن بةياننامااةيَين ب ذمااارةيَين دةستنيشااانكرى و      
دابةشكرنةكا دةستنيشانكرى و ل ذَير ناظَين جودا دةربكاةن وةكاو هاةظطرتنا    

ــ مية( ئيسااااالمى  ــة االســ ــة يااااان ذى بااااةرةَى ئيسااااالمى )   العابكــ اجلحرــ
ناااظَى )االخااوان املساالمون( كااو حوكمرِانيااا     ، يااان ذى هااةر ب  (3)(االســ مية

عةبدولكاااةريم قاسااام ب حوكمرِانياااةكا طااااور ل قةلاااةم داياااة، و دياركرياااة  
ضارةساااةريا عَيراقاااَى نابيااات تاااةنها ب الداناااا حكوماااةتا زؤردار و ل جهاااَى   

                                                 
، وةرطَياِران، ئاماانج نيىماةت،    2008-1908، عَيراق َليكؤَلينةوةيةك لة مَياذوو  هاهاالسن  (1)

 .29(، ل2009لة بَلاوكراوةكانى خانةى ضاث و ضوارضرا، )سلَيمانى، 
 .328أوري  دان، املصدر السابق، ص (2)
 .308صعحدال تاع علت الحوتانت  التكوراا...   (3)
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، هةروةسا د بةيانامةياةكا ديادا هاتياة و    (1)حكومةتةكا ئيسالمى بهَيتة دانان
حوزةيرانااا  29ت بةسااتنا كااونطركَى ئيسااالمى ل   هةَلويسااتَى خااؤ سااةبارة  

داية خؤياكرن ل دويا  داخاازى و ضااظدَيريا عةبدولكاةريم قاانى،       1962
ئيخواناااان ناااةرازى بووناااا خاااؤ دياركرياااة ب بةهاناااةيا هنااادَى كَيشاااةيَين     
موسلمانان ب هاريكاريا حاوكمرِانَين موسالمانان ضارةساةرنابن  ضاونكة ئاةو      

. (2)كو الدانااا وان ذ حااوكمرِانيَى ضارةسااةريية ب خااؤ ماكااا نةخوشاايانة، بااةل 
لااةوان ذى حكومااةت و ل سااةر طظاشااتنان يابااةردةوام بااوو و ل جهااَين جااودا  
جودا دوي  ضوونا ضااالكيَين وان دكار و ثشاكنينا ِريظينطاان ل زاَلطةهانادا د      

 .(3)هاتة كرن
ئيخوان موسلمني بَى دةنر نةمابوون، بةلكو ل ساةر   ،هةرضةوابيت     
 شااوباتا 8 ]كودةتايااا[كيَين خااؤ د بااةردةوام بااوون، ثاااش شوِرةشااا  ضاااال

، و كوشاااتنا عةبدولكاااةريم قاااانى ب ِرَيكاااا ساااازدانا ئاهاااةنطَين 1963
ئايينى ب هةلكةفتَين ئايينى، يان ذى ب ِرَيكاا بلنادكرنا ياداشاتنامةيان،    

ضاالكيَين وان د نهَينى و ثةسةند نةبوون ذ الياَى دةزطاايَين    هةرضةندة

                                                 
 .14/12/1961اال وان ا)سلخون ا ال عاا  لكت اليقسى القاس  ال دد  ب (  )س. ظ. ز(،  (1)
 .29/5/1962اال وان ا)سلخ   الول م وع بغداد  ال دد  ب (   )س. ظ. ز(، (2)
اجلخرورية ال عااية   تا  مديعية امن لواء ا)وصل اجلقائية  سعم  اع متوعفية  )س. ظ. ز(، (3)

  ا)وضـوع  القـحا علـى طـ   ي ـوسترم نيـعاا       3/6/1962(  821لواء ا)وصـل  ال ـدد    
سلخ   اجلخرورية ال عااية   تا  مديعية امن لوء ا)وصل  سعم  اع متوعة لواء اال وان ا)

  ا)وضـوع  نيـع  اال ـوان ا)سـلخون  اجلخروريـة      31/5/1962(  813ا)وصل  ال دد  ا.س/
  ا)وضـوع   23/6/1964(  3215ال عاية   تا  مديعيـة امـن لـواء ا)وصـل  سـعم  ال ـدد        

 ع  اال وان.القحا على مترم ي وستد ني
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، اَل ثارتةكا الواز و كاَيم ضااالك بووياة، ثاارتَين دى ياَين ل      (1)هيَيظةتةنا
سااةر طورةثانااا سياسااى ئارةزؤريااا هاريكاااريَى د طةلاادا نااةبوو، ذبااةر ظااَى  

َى يااَى وى عَيراقااضااةندَى كاريطااةريا ظااَى ثااارتَى ل سااةربارَى سياساايَى     
 .(2)ضاخى سنؤردار بووية

ن ئيخاااوان موسااالمني ب  ب كاااورتى، ب درَياااذاهيا ساااالَين شَيساااتا        
شَيوةيةكَى نهَينى كاردكر، هةرضاةندة عةبدولكاةريم زَيادان د كودةتاياا     

، اَل طةلاةك  باوو َى وةزارتاا ئاةوقافَى وةرطارت    ثوست 1968تةزوزا  17
بةعسايان ئيخاوان تاةنطاظ     1968وزا ةزتا  30ظةنةكَيشا و د كودةتاياا  

م زَياادان كاارن و ئااةو ثوسااتة ذى ذ دةسااتدا، سااةرئةجنام عةبدولكااةري    
ب فاااةرمى  1971نيساااانا  4َى عَيراقاااِرَيباااةرَى ئيخاااوان موسااالمني ل  

، ذ ئاااةجنامَى سياساااةتا حكوماااةتا  (3)ِرَيكخساااتنا ئيخواناااان هةَلوةشااااند 
َى دذى ئيخوانان ثشتى كاو ذمارةياةك ذَى كوشاتني و زينادانكرين     عَيراق

 . (4)ببوو دوزةخا ئيسالميَين سياسى عَيراقو 
قوناغااا ب  1971 1952سااالَين دناظبااةرا ا ب هااةر حااال، قوناغاا       

بااؤ ِرَيكخسااتنا ئيخوانااا دهَيتااة هااةذمارتن  ضااونكة       (5)دةروَيشااطةريَى
                                                 

 .126جاسم يخد عحداهلل جنم اللري،  ا)ودر الساب   ص (1)
 .30عةبدولفةتاح عةال بؤتانى، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
 .75ابو ال ز الربسجنت  ا)ودر الساب   ص (3)
 .65عبدالفتاح علي البوتاني، االسالم...، ل (4)
سااوفيطةريَى ئااانكو يااَين هنااد حااةز و  ثةيظااةكا فارساايية ئااانكو خازخااازوكى و سااوالكةر، د    (5)

ئارةزويااااااااااااااا خوشاااااااااااااايَين دنيااااااااااااااايَى نااااااااااااااةبن )الزاهااااااااااااااد(. بنَياااااااااااااارة:       
http://www.mawsoah.net/gae_portal/maogen ،  ــ  ا ــار  ا)واـ ــ  سيـ ــاعة: وـ  السـ

17,10 :10/2/2012. 

http://www.mawsoah.net/gae_portal/maogen
http://www.mawsoah.net/gae_portal/maogen
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زؤربةيا هةَلويستَين ِرَيكخستنَى بةرسظدانةك بووياة ياا ثاارتَين سياساى     
َى وةكاااو هَيزةكاااا كارتَيكاااةر وةكاااو ثارتاااا كؤمؤنيسااات و     عَيراقاااياااَين 

ثاااارتى دمياااوكراتى  ةرةبى و نةتاااةوةخوازَين عاااةرةب ل دةظاااةرَين عااا   
)ث.د.ك( وكؤمؤنستَين كوردساتانَى، ذباةر هنادَى ذى ثارتاةكا     كوردستان 

سياسااى ذ باوةشااا بانطااةوازا ئيخوانااان نااة دةركااةفت بشااَيت ثيظاااذو و      
ئارماجنَى بؤ خؤ و خةلكةكَى دى دةستنيشان بكاةت و قونااغَين كاارى و    

 .(1)كةتو شريازى خؤ يَى ِرَيظةبةرنَى ديارب ضاواتيا وَى
واتااة زَياادةتر سااةمتا ئيخااوان موساالمني و ثةياادابوونا وان ل سااةر         

بنةمايَى هةَلويست وةرطرتن و بةرساظدانا بووياة بةرامباةر دةساتهةَلاتا     
َى، كاو دةولةتاةكا ناة ئيساالميية و     عَيراقا دةولةتَى و ثارتَين عاةملانى ل  

ةرى وان ئااايينى ئيسااالمَى وةكااو ئااامرازةكَى سياسااى بكاردئينااا بةرامباا   
وةكااو ثةيامااةكا خااودايى و ضااةكَى طاااوركرنَى ناظطينااةكَى ئاسااان بوويااة  

كيااةكا ثااةنا دبرنااَى نااةمازة بةرامبااةر كؤمؤنيسااتان د ضارضااووظَى هةظِر
 سياسيدا.

 نااةَى هنادةكا ثاةنا بر  عَيراقا وةشااندنا بزاظاا ئيخواناان ل    ثشاتى هةلَ      
، كاو  (1)ان طةشاةبكةت هةوَلدا ل جهَى بانطةوازا ئيخوانا  (2)نوور بانطةوازا

                                                 
 .409ص عادل رؤية  ا)ودر الساب   (1)
ل طوندَى نةورةس سةرب وياليةتا بدليساَيظة ذ داياك و    1876ذ سةعيد نورةسى هاتية، ل  (2)

بابااةكَى كااورد بوويااة، ل كوردسااتانا توركيااا بزاظااا نااوور دامةزرانديااة، ذ بنااةمايَين وَى خااؤ   
طرَيدان ب قورئان و سوننةتَى و مؤكمكرنا ئيمان ب خودى و ِرةتكرناا ِرةوشاةنبريى و هازرا    

اساد س يد تـو  الـد تور(  سـ يد    وةغةركرية. بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة:  1960ذئاظايى، ل ِرؤ
  دار الزمـان للكحاعـة يالقيـع    1960-1876القورست الع تد يميعيعد االص الت ا تع يا 

 . وبىدها 63(  ص2008يالتوسي   القاشع(   دمي   
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ددا، ديااارة  زَياادةتر طرنطااى ب بابااةتَين ئيماناادارى و بااوارَين ثااةروةردَى
بةعسيان ذى هند ب مةترسى نة دزاني  ضونكة خاؤ ذ ماذارَين سياساى    
د دانااة ثاااش، و هااةر ظااَى ضااةندَى وةكاار تااا ِرادةيااةكَى ثارتااا بااةعس        

 .(2)ضاظثؤشيَى ل ظَى بانطةوازَى بكةن
( ساةركردةيَين  2003-1979ثشتى سةدام حسَين ) ،ةجهَى طؤتنَيي     

َى ئَياك ل دويا  ئَيكاَى ذ نااظربين،     عَيراقا ئيساالما سياساى ياا ساوننى ل     
( دةرطاة  باؤ واناا ل كوردساتانَى     1979-1903مةال مساتةفا باارزانى )  

ظااةكربوو و ثَيشااةوازى اَل دكاار و د ثاراساانت، و ب دةستثَيشااخةريا وى ل 
زانااايَين ئااايينَى ئيسااالمَى وةكااو سااازيةكَى   ئَيكااةتيا 1970ئااةيلواَل 29

شوِرةشا كوردى دامةزراند، كو ئارماجنا مةال مستةفا بارزانى ذظاَى ساازي   
َى ب ِراوةسااتيت بااؤ  عَيراقاائةوبوويااة دذى هااةر ثَينطاظااةكا حكومااةتا    

توايا دذى شوِرةشااَى دةربااَيخن، ةكَيشااانا زانااايَين ئااايينى بااؤ اليااَى خااؤ فاا
زاناايَين ئاايينى و ثشاتةظانةك باؤ شوِرةشاَى،       هةروةسا ببيتة بةرثرساىَ 

ئةظااة ذى وَى ضااةندَى دطااةهينيت دةسااتهةَلات قاياا  نااةبيت ب ثَياادانا    
، و هنادةك  (3)دةستويريَى، هةروةسا ئيخوان نةطةهناة نااظ ِرَيازَين وَيادا     

ذَياادةر ئاماااذَى ددةن شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز ِرؤل دظااى ضااةندَيدا   
، و ثاااش هاتيااة دامةزرانااد (4)تااة دامةزراناادنهااةبوو ئااةظ ِرَيكخااراوة بهَي

وةكااو ثةرثرسااَى لقااا دوو يااا ثارَيزطااةها ساالَيمانيَى و ئةناادامَى دةسااتةيا  
                                                                                                              

 .38ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (1)
 .88وةيلى، ِرةوتى...، لئيدريس سي (2)
 .66عحدال تاع علت الحوتانت  االس  ...  ص (3)
 .11/5/2008)بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة )تايبةت(،  (4)
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ساااةرؤكاتيَى هااااتبوو هةلباااذارتن و ب ظاااَى ثَينطااااظَى كاااارَى ئيساااالمى    
و تَياادا كااارَى   بااوو ضارضااووظةيةكَى فااةرمى و ياسااايى ب خؤظااة طاارت  

ةتى دكر و ظةذاندناةكا ماةزن ب خؤظاة    بانطةوازيَى و زانستى و كؤمةَلاي
 (1)بوو طرت
بزاظااا ِرزطاااراوازا كااوردى ب سااةرؤكاتيا مااةال مسااتةفا     ،ب كااورتى     

نوَينةرايااةتيا  1975-1961بااارزانى و هةلطريساااندنا شوِرةشااا ئااةيلواَل 
و ِروحااى دكاار و مللااةتَى كااورد ثَياادظى ب ثارتااةكا      اليااةنَى نةتااةوةيى 

، تاااا كاااو شاااوِرةش د نااااظخؤدا توشاااى (2)ئيساااالمى ناااةبوو ساااةرهلبدةت
ى هةَلويساتةكَى ئاايينى د ناظادا ناةبوو، واتاة      بووَى ندابةشبوون و ملمال

كا ئايينى بؤ سياسةتَى نةبوو تا د ملمالنةيا سياسايدا ديتناا خاؤ    نَيرينة
. د طةل هندَيدا ئيخوان د بَى هةَلويست بوون بةرامباةر بزاظاا   (3)هةبيت

ى ئةندامااةكَى دَيرينااَى وان ظااةدطَيريت، كااوردى، هااةروةكو سااودى داود
هاايض وةختااةكى نةشاايان كةناَلااةكَى د طااةل بزاظااا ِرزطاااراوازا كااوردي     

ت:"ئَيمااة يظةكااةن، نااةك نةشاايان، بااةلكو هااةوَل ذى بااؤ نااةدابوو و دبَيذ
كاااةموكورتيمان بةرامباااةر بزووتناااةوةى كاااوردى هاااةبوو، ثشاااتطريميان 

نةوةستاين"، و ظاَى ضاةندَى   نةكرد و تةنانةت وةكو ناصح االمني ي  ِرا

                                                 
 مةال ئةةةد شافىى، طوزةِرَيك بة ذيان و تَيكؤشانى زانا و موفةسريى قورئان مامؤستا ماةال  (1)

ت، وةرطَيِران، ناصح يماد شاارباذَيرى، ضااثةمةنى    عبدالىزيز ِرةةةتى خواى اَل بَي عوخان
 .185-182(، ل ل2008و ئؤفسَيتى ثةي ، )ب.ج، 

 .220سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل(2) 
(3)
سةرؤ قادر، كؤماةَلطا، ديان و توندوتياذى، دةزطاايى توَيذيناةوة و بَلاوكردناةوةى موكرياانى،         

 .124(، ل2008ضاثخانةى خانى، )دهؤك، 
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سةرئةجنام ناة ثشاتطرييا وان باؤ كَيشاةيا      .(1)ب هةَلةيةكا مةزن دبينيت
كوردى وةكاو مللةتاةك زؤرباةيا وان موسالمان، كارتَيكرناةكا كاريطاةر ل       
سةر ثَيطةهَى ئيخونان دناظ كورداندا هةبوو، و بنطةهةكَى ماةزنَى مللاى   

ةكا سياساى ياا ناامؤ دهاتاة     و سياسى دطةلدا ذ دةسات دان، كاو ب ثةياما   
زانااني، و ل ذَياار كاريطااةريا دةولااةتَين هااةرَيمى و بيااانى سياسااةتا خااؤ    

 بةرامبةر كوردان ئاراستة دكر.  
  

 -1975ثةياادابوون و طةشااةثَيدانا ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانا عَيراقااَى    -2
1991: 
1975يا ساااال نسااكؤثاااش      

بااوو  ،شوِرةشااا كااوردى يااا ذ ناظضااووى  (2)
ثااارتيَى بااَو سةركَيشاايا بزاظااا طااةاَل كااوردى ب   دةما هناادَى ِرَواَل تاااكسااة

داوى بهَياات و قوناغااا فرةثارتايااةتى دروساات ببياات، ذ دةرئااةجنامَى ظااَى 
بةشادار بوويناة بطةهناة ظاَى      ئاظاا ثيالنا نَيظدةولةتى، كو دةولاةتَين ِرؤذ 

  هناادَى ثااارت و ِرَيكخااراوَين كااوردى بااةرة    اِرَيككااةفتنَى، بااوو ئةطااةر 

                                                 
 .31-29ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل لهاتية ظةطوهاسنت ذ:  (1)
دناظبةر ساةدام حساَين و ِرةزا    1975ئادارا  6يا ناظدار دبَيذنَى ِرَيككةفتنامةيا جةزائريَى ل  (2)

مسـ ود الحـارسانت  مسـ ود الحـارسانت      شا  دا هاتية موركرن. بؤ ثج ثَيزانني ل ساةر بنَيارة:   
  3مــ  ملثــ  يثــائقت  و 1975-1961 ــة التثعريــة الكعديــة ثــور  ايلــول  الحــارسانت ياحلع

 .وبىدها 343(  ص2002 اربيل  
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)ث.د.ك(  و عةملانيَيظاة بضان، و ل دوماهيكاا وان   (1)ئاراستةيا ضةثرةويَى
  .(3)، و د ثةيرةوَى خؤدا ضةسثاندية(2)اَلؤبوو كةفتة دوي  وَى شةث

 
 هؤكارَين ثةيدابوونا ئيسالما سياسى ل كوردستانا عَيراقَى: -ا

ثةيادابوونا ئيساالما   هؤكااران هةبوويناة بوويناة ئةطاةرَين     كؤمةكا      
 ب ظى ِرةنطَى:   تانا عَيراقَى سياسى ل كوردس

ِراطةهاناادنا كؤمااارا ئيسااالميا ئريانااَى و كااار و مجوجااولَين وَى بااو        -1
هنارتناااا شوِرةشاااا ئيساااالمى باااَو هاااةمى ثارضاااَين جيهاااانى وشااايا       
كارتَيكرنااةكا ِراسااتةوخؤ يااان نااة ِراسااتةوخؤ ل سااةر هااةمى طااةلَين     

ة هؤكارةك بووية ذ هؤكاارَين  دةظةرَى بكةت ذ وانا طةاَل كورد، كو ئةظ
ثةرةساااةندنا ِرابووناااا ئيساااالمى )ئيساااالما سياساااى( ل كوردساااتانا     

                                                 
شكيب عقعايم  سقواا احملقـة ا  عدسـتان اهـم احلـوداث السياسـية يال سـكعية ا  عدسـتان         (1)

 .وبىدها 383(  ص2007   اربيل  2  ط1980اع 1958يال عاا من 
انة فيكرياةكان و حيزباة سياسايةكانى كوردساتان، ثَيداضاوونةوة،      مسىود عبداخلالق، قوتاخب (2)

رؤستايى، لة بَلاوكراوةكانى ثةميانطاى كاديران بزوتنةوةى يةكبوونى ئيسالمى لة سانا س يد 
 .164كوردستانى عَيراق، )ب.ج، ب.م(، ل

بااؤ  ( دا هاااتى: )ذ5ضةسااثاندبوو، هااةروةكو د ماااددةَى ) 1979د كااونطرَى خااؤدا يااَى ساااال   (3)
خةباتا سياسى و كؤمةَلاياةتى و ئاابورى ثاارت ل باةر ِروناهياا باريدؤزا ماركيساى لينيناى ل         

( دا هاتية: )خةباتَى دكةين ذ بؤ وةرارا نيشتمانى 12سةر د ضيت...(، هةروةسا د ماددةَى )
و بلندكرنا ئاستى ذيارا مللةتى د هاةمى بوارانادا ل طاور بناةمايَين سوساليساتا زانساتى...(.       

ال عاا  ا)قراو يالققا  الدا لت  ااـعب ا)ـ وع التاسـ      -احلز  الدميقعاطت الكعدستانترة: بنَي
 .5-2   د.   د.ا(  ص ص1979للثز  ا)ق قد ا تيعين الوانت 
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ظدةولاةتى بااؤ طةشةسااةندنا  ئااانكو هؤكاارَى هااةرَيمى و نيَ  ،(1)َىعَيراقا 
ئيسالما سياسى و ِرةوتَين نوَينةرايةتيا وَى دكةن يَى بناةرةت باوو، و   

مى ثشاتةظانيا ماادى   شوِرةش ببوو هةمبَيزةكا طةرم يا ِرةوتاَين ئيساال  
، واتاة كؤماارا ئيساالميا ئرياناَى ب     (2)و مةعنةوى يا ثَيويست اَل دكرن

وارَياان  كاااراترين ثرؤسااةيا ثةيااداكرنا ئيسااالما سياسااى يااا كااوردى د   
دا ذ ثااةروةردةيى، جيهااادى، سااوفى و سااةلةفى د هَيتااة    جااودا جااودا 

 .  (3)هةذمارتن
ساااالَين حاااةفتيان و   جيهاااادا ئاااةفَانى دذى ئَيكاااةتيا ساااوظيةتَى ل    -2

. كو ل هةمى جيهانا ئيسالمى سةرهلدانا جيهادا ئاةفَانى  (4)هةشتيان
ببااااوو منوونااااةيا بااااةرخودان و قوربانياااادانَى ل ثَيناااااظَى ئااااايني و    
نيشتمانيدا بةرامبةر زهلَيزةكا جيهانى و جيهانا ئيساالمى ثشاتةظانى   

ظاااَى  وردساااتانَى ذى ذو هاريكارياااا ئةفَانساااتانَى دكااار، ئيساااالميَين ك

                                                 
ــاحل        (1) ــد ص ــديم  يخ ــلخون  تق ــوانرم ا)س ــورد يا  ــ  ون الك ــز  ا)ستض ــال نح ــن  طااابورى،ت م

 .136(  ص2006    السليخانية 2مقيوراا  وردنامة  ط
عحداهلل فرد الق يسـت  الـد تور(  ال كـع احلع ـت للتيـاراا االسـ مية  شـع ة العبي ـان للقيـع          (2) 

 .11-10(  ص ص1995يالتوسي   القاشع(   الكوي   
بااارزان كماااال حساان، ِرةهةنااادة كؤمةاَليةتييااةكانى توندوتياااذى سياسااى لَيكؤَلينةوةياااةكى      (3)

عَيااراق، نامااةيى ماسااتةر بةَلاونااةكراو، ثَيشااكَي  بااة    -نمةيدانييااة لااة هااةرَيمى كوردسااتا 
 .98(، ل2008ئةجنوومةنى كؤليذى ئاداب كراوة، زانكؤى سةاَلحةددين، )هةولَير، 

هااادى عااةال، يااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان ل دةيااةمني ساااَليادى ِراطةياندنياادا مَيااذوو    (4)
هرايااااااةر دَيكمةضاااااايان،  رجيااااااارد  5(، ل2004هةلوَيسااااااتةكان دةسااااااكةوتةكان، )ب.ج، 

فةندةمَينتاليزمى ئيسالمى لة جيهاانى عةرةبادا، وةرطَياِران، ئاساؤ كاةريم، دةزطااى ضااث و        
 .14(، ل2005بَلاوكردنةوةى موكريانى، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، 
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ةش ناااةبوون و ب هيظاااى باااوون هاااةمان شاااَيوازَى    كاريطاااةريَي بَيبااا 
 . (1)بةرهنطاربوونَى ل كوردستانَى ثيادة بكةن

زَيااادةبارى هنااادَى كاااورد شااايابوون ثةيوةناااديَى دطاااةل ِرَيكخاااراوا        
قاعيدةدا دروست بكةن، ئةوَين بةشدار د جيهاادا ئةفَانساتانَيدا، تاا وى    

ركردايةتيا ِرَيكخااراوا قاعياادة. ل دَور ظااَى  ى بووينااة ئةناادامَين سااة ادةِر
ضااةندَى جااةمال ئةةااةد فااةزل يااَى ناظاادار ب ئااةبى بااةكر سااودانى       

ى ئَيكاةم  عَيراقا ئةندامَى ِرَيكخراوا قاعيدة بوو دياردكاةت ئاةبو ئاةيوب    
ِرابةرَى ظاَى ِرَيكخاراوَى باوو و براياَى وى د طاؤتنَى )ياساني(، و دياار ذى        

ا قاعياادة بااوو، اَل  ى ِرابااةرَى ِرَيكخااراو راقااَيدكااةت كااو ئااةبو ئااةيوب ع   
ِراباااةرَى وَى ياااَى طشاااتى باااوو. هةروةساااا كةساااةكى دى  (2)الدن ئوساااامة

ئةفَانيَى ليبى ب ناظَى نوعمان بن عونان )ئةبو توماماة( ظاَى ِرواياةتا    
سااةرى دوثااات دكااةت، كااو ئَيكااةم ِرابااةرَى ِرَيكخااراوا قاعياادة كااوردةكى    

بوو ل دةظةرا هَوزَين ثاكساتانى هاتياة   ى بوو ئةو ذى ئةبو ئةيوب عَيراق
ب ضاااةندةكَى  1989كوشاانت ثشاااتى كاااو ِراباااةراتيا مريطاااةهَى ل سااااال  

                                                 

 
 .98ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل(1)
ذ دايكبووية، ِرابةرَى ِرَيكخراوا قاعيدة باوو ياا   ل سىودية  العياض( ل باذارَى ِرياز  1957ل  (2)

دروست كري، ضةندين كريارَين تريؤرستى ل جيهانى ئةجنامدايناة طرنكجياان    1988كو ل 
باااؤ ساااةر مةَلبةنااادى بازرطانياااا جيهاااانى و باااةنتاطؤنَى ل     2001ئاااةيلوال  11هَيرشاااَين 

ماةران حةماة ساةعيد )وةرطَياِران     وياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكا. بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: كا
وثشااااتى وَى   71(، ل2003و ئامااااادةكرن(، فةناااادةمينتاليزم، ضاااااثخانةى ِرةنااااج، )ب.ج، 

جؤناتااان ِراناادةَل، ئوسااامة ضااؤن خااؤى ثااَى طةيانااد ، وةرطَيااِران، تاااهري تااةيو ئةةااةد         
وثشااتى وَى.  17(، ل2010)مامكاااك(، دةزطاااى ضاااث و باَلوكردنااةوةى ئاااراس، )هااةولَير،    

  ل ثاكستانَى ذاليَى هَيزَين ئةمريكيظة هاتية كوشنت. 2011طوالنا  2اظربى ل ن
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دا ل وةرطرتاااى، هةروةساااا براياااَى وى ئاااةبو ياساااني د ِرويداناااةكا ديااا     
 .  (1)ئةفَانستانَى هاتية كوشنت

ويسااتطةهَى دى يااَى طاارنر كاريطةريااةكا نااةكَيم ل سااةر     هةروةسااا     
ةفتنا بزاظااا تاليبااان و دامةزراناادنا مريطةهااةكَى ل  كااوردان كاارى سااةرك 
ثشتى كابول كاونجول كارين، كارتَيكرناا خاؤ      1996ئةفَانستان ل ساال 

ل سةر كوردان كربوو هةمان سةربور ل كوردساتانَى ذى كاوثى بكاةت و    
 )دار االسالم( اَل ب دامةزرينن.

رى كاريطاااة 1988-1980ئرياناااَى  -َىعَيراقاااهةلطريسااااندنا جاااةنطا  -3
َى كاو  عَيراقهةبووية ل سةر ثةيدابوونا ئيسالما سياسى ل كوردستانا 

زانايَين ئايينَى ئيسالمَى و هندةك طاةجنَين موسالمان ئاةظ جةنطاة ب     
، و (2)دوو طااةلَين موساالماندا دهَيتااة كاارندناظبااةرا ِرةوا نااةدزاني كااو 

 َى دكار، باةلكو هاةر اليةناةكىَ    عَيراقئريانَى ذى هاريكاريا ئؤثؤزسيؤنا 
 .(3)ب ناظَى ئيسالمَى كاركرباية يارمةتيا وان ددا

ديسااان ذ دةرهاظَيااذَين ظااَى جاااةنطَى، كارتَيكرنااةكا مااةزن ل ساااةر           
ضاالكى و وةرارَين ئيخوانان كر، ب تايبةتى ِرةظني ذ خزمةتا لةشكةرى، 
نةخانااة هنااادةك ذ ئةناادامَين ظاااان ِرَيكخسااتيان ثاااةنا بااَو دةظاااةرَين     

َى و ئورديطااا و باااذارَين ئريانااَى باارن، ظااَى عَيراقااانا ئااازادكريَين كوردساات

                                                 
 خيـل الكويـل  القاعـد  يا وترـا اوـة اجلرـادي  ال ـع    بـايا           بؤ ثاج ثَيازانني بنَيارة:    (1) 

 .33(  ص2007
(2)

ا  " احلع ـة االسـ مية ا ال ـعاا اال ـاد االسـ مت     جمول يخد يخود ال كيدم  الـد تور(    
 .5 عدستان ال عاا  لمنواجا( دراسة تارخيية"   ا غا مقيور  وس   اتحد  ص

 .25، ل2يةمةد حاجى يمود، ذَيدةرَى بةرَى، بةر (3)
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ضةندَى ذى وةكر زَيدةتر تَيكةال و ديدارَين ئاازاد ب هاةظرا بكاةن، ئاةظ     
قوناغة دهَيتة هةذمارتن دةستثَيكا قوناغةكا نوى يا دامةزراندنا كاور و  

استةيا جيهاادى  ركؤمةَلةيَين ئيسالمى و سياسى و لةشكةرى و بةرة  ئا
 .(1)ما بةعسياندذى ِرذَي

كارتَيكرناااا كؤمةَلاااةيَين مسااارى و مشاااةختبوونا طاااروثَين مسااارى باااؤ   -4
عَيراقَى و كوردستانَى نةخانة ثشتى كؤشاتنا ساةرؤكَى مسارى ئاةنوةر     

( و ب ساةر طاةجنَين كاورد هاةل بباوون زانكاؤ و       1981-1970ساداتى )
ما جهااَين كااارى و وانااةيَين تايبااةت ددانااة طااةجنَين كااوردان ل دَور ئيسااال

   .(2)سياسى، مشةبارى هندَى ثةرتؤكَين وان د طةهشتنة كوردستانَى
ظاالبووية ذ هةبوونا بزاظَين ئيساالمى   ياَى عَيراقطورةثانا كوردستانا  -5

َين ضةكدار، بزاظَين نةتةوةطةرى و ضةبطةرى ل ساةر  ى ييَين عةقائد
َى د ساااالَين شيساااتان و حةفتيانااادا ذ   عَيراقاااطورةثاناااا كوردساااتانا  

 .(3)رخَى بيستَى د زال بوونضة
باوةريا سةركردايةتيا كوردستانَى ب سيساتةم و كاارَى دميوكراساى و     -6

خةباتا نهَينى ل ضايايى و ئاشاكةرا د نااظ باذارانادا ِرَياك داياة هاةمى        
ِرةوت و ئاراستةيان )نةتةوةيى، ئايينى، ماركسي( كاربكةت و دةرطة  

                                                 
ذبةر كو نااظَى داناةرى ل ساةر ثاةرتؤكَى ناةبوو، ماة نااظَى )داناةرةكَى ناةديار( باؤ خاودانَى             (1)

 .16تة بكارئينان، كاروانى ِرَى، )ب.ج، ب.م(، لثةرتَؤكَى هةلبذارتية و ذظَيرَى ثَيظة دَى هَي
وةكو ثةرتؤكَين )مجاعة اجلهاد(، و يَين عةبدولرةةان عاةزام و عوماةر عةبادولرةةان و     (2)

  )بزوتناةوةى  406، املصادر الساابق، ص  رؤيةيةمةد عةبدولسةالم فاةرةج. بنَيارة: عاادل    
 .21/4/2002(، 148ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة )

(3)
 .104ص د سيد نورم الحاسيانت  مستقحل... يخ 
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يَى د كااارَى سياساايدا بةرامبااةرى هااةمى اليةنااةكى ظااةكربوو بةشاادار 
هةروةسا زَيدةتر طرنطى ب كَيشاةيا نةتاةوةيى و نيشاتمانى ياا      ،بكةن

 .(1)داية طةاَل كوردستانَيدا ذ اليةنَين دى وةكو اليةنَى ئايينى
دشاايَين خالااةكا دى زَيدةبكااةين، ل ضاااخَى شوِرةشااا هااةر طةلااةكى       -7

لددةن توشى شكةستنَى دبيت، ل دويظدا ثارتَين سياسيَين ناوى ساةره  
و دياردكةن كو ئةو دَى ضارةسةريا شكةستنَى كةن، ياان دَى شورةشاَى   
زظريننةظة، و ئةظ ضةندة ل ئةَلمانيا ثشتى جةنطا جيهانيا ئَيكَى و ل 

 دووبارةبووية.   1975كوردستانا عَيراقَى ثشتى شكةستنا ساال 
هؤكاارَى دةرةكاى ِرؤلاةكَى ساةرةكى طَيراياة باؤ        باورى،  نخالَي ذ ظان     

و هاةر دةولةتاةكَى ل   عَيراقاَى  ثةيداكرنا ئيساالما سياساى ل كوردساتانا    
طور بةرذةوةندَين خؤ يَين سياسى ياَين بلناد ساةرةدةريكرية باؤ هنادَى      
كارتَيكرن و ثَيطةهَى خؤ ل كوردستانَى هةبيت و بباوو جهاَى ملمالناةيا    

 ثارتَين ئيسالما سياسى و ِركابةرايةتيا ب نوَينةرى د طةلَيك دكرن.  
جهَى طؤتنَيية، كاريطةريا هؤكاارَى دةرةكاى ل ساةر ثاارت و ِرةوتاَين           

 1991بااةرى سااةرهلدانا ئااادارا  ئيسااالما سياسااى يااا بةرضاااظ بااوو، كااو   
 :(2)نئيسالما سياسى يا كوردى ل سةر ظان قوتاخبانةيان دابةش دبوو

 .قوتاخبانةيا ئيسالميا مسرَى -1
 قوتاخبانةيا ئيسالميا ئريانى. -2

                                                 
ــوعة االرهــا  ثشااتيوان صااادق،  (1) ــتان  التــاري   التيــعي   التهعبــة(     -موس االرهــا  ا  وردس

 .41، ص3(، ج2006)اربي ، مكح ة الهت هاشم  
بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: عادل باخةوان، تريؤريسم وةك بيناكردنى كؤمةَلايةتى، دةزطاى ضااث   (2)

 .234-233(، ل ل2007خشى سةردةم، )سلَيمانى، و ثة
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 سالميا سىودى.يوتاخبانةيا ئق -3
 قوتاخبانةيا ئيسالميا كوردى. -4
 
-1975ياسااى ل كوردسااتانا عَيراقااَى  ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما س  -ب

1991. 
 :عَيراق/بزوتنةوةيا ثةيوةندى ئيسالمى ل كوردستانَى -1

ل كوردساااتانَى جاااؤرةكَى دى ياااَى طؤتاااارا  ،هاااةر دظاااى ساااةروبةريدا     
ى ثةيادابوو كاو ياا دويار باوو ذ ماودَيلَى ئيخاوان        ثِرؤذَى ئيساالما سياسا  

ب ناااااظَى )بزوتنااااةوةيا ثةيوةناااادى ئيسااااالمى ل   ئااااةوذى ،موساااالمني
ئااايينى ا ثَيكهاتااةيا وَى ذ كةسااايةتيَين َى( كااو زؤربااةيعَيراقااكوردسااتانا 

و زؤربااةيا بؤضااوونا ل سااةر وَى ضااةندَى د كااوكن دةسااتثَيكا كاا، (1)بااوون
. و ئااااةظ ثارتااااة ب (2)ظةدطااااةريت 1978دامةزراناااادنا وَى بااااَو ساااااال  

شَيوةيةكَى نهَينى مابوو تا ذمارةيةك ذ ئةندامَين وَى ضووينة دةظاةرَين  
ب فةرمى ئةظ ثارتاة دهَيتاة ِراطةهانادن     1984ئةيلوال  14ضيايى و ل 

. و (1)، وةكو ِراباةر د هَيتاة دةستنيشاانكرن   (3)و شَيخ يةمةد بةرزةجنى
                                                 

 .59سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
ــتقحل...   (2) ــانت  مس ــورم الحاسي ــيد ن ــد س   141ل  ئياادريس ساايوةيلى، ِرةوتااى...،  95، صيخ

 .33حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل
ذ دايكبوويااة،  1945، ل شااَيخ يةمااةد جنيااو حةسااةن بااةرزةجنى ذ مالباتااةكا ئاييناادارة     (3)

ل كولياذا ئاادابَي ل زانكؤياا     1978بةكالوريؤس ب زمانَى عاةرةبى و زانساتَين ئيساالمى ل    
بةغاادا وةرطرتيااة، ذ دامةزرينااةرَين بزوتناااةوةيا ثةيوناادى ئيسااالميية ل كوردساااتانَى، ل      

ل دويظاارا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى، ثاشااى بوويااة ثَيشااةوايى كؤمااةَلا ئيسااالمي   
  .175صحاع يخد الربسجنت  ا)ودر الساب   صكوردستانَى. بنَيرة: 
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دبيتااة  1985 ائاباا 11َيكَياادا ل دى هااةر ناااظربى د كااونطرَى ئ  جارةكااا
 .(2)ِرابةر
ئاراستةيا ظاَى ثاارتَى ئاشاكةرا دبيات دةساتثَيكا       ،ذ ِرويَى لةشكةريظة     

دامةزراناادنا ظااَى ِرَيكخااراوَى باااوةرى ب ضااةكى هااةبوو  ضااونكة بزاظااا     
ئةجناماةكَى سروشاتى باوو    َى جيهادى ل كوردستانَى ضةكدارى واتة ِرةوت

زَوردارياااا ِرذمياااا باااةعس باااؤ داكاااوكيكرن ذ  ياااَى كاردانةظاااةيا ساااتةم و 
 14ةبةستَى، ل اؤ ظااَى ماا ا، ذ باا(3)زوريلَيكاارى و سااتةمديتا طااةاَل كااورد  

 ةن ب  اةرى دروست دكاةشكاةكَى لاباَل 1985ئةيلوال 
كاو ل ساةر ضاوار     ناظَى لةشكةرى قورئانب  (4)سةركردايةتيا عةال بيارة

ثَينجاوين و شاارباذَير و   هَيزا يا دابةشكرى بوو )هَيازا خالاد باؤ دةظاةرا     
سااالَيمانيَى، هَيااازا ساااةالحةدين باااؤ دةظاااةرا هاااةورامان و هةَلةبضاااة و    

                                                                                                              
 .7/6/2002(، 40)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .16/8/2001(، 6هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (2)
حوساااَين يةماااةد عاااةزيز، سااانوورة قاةدةغااااةكان مااااةشكَينن  دةقاااى ضااااااوثَيكةوتن و        (3)

عةال باثري، ضاثخانةى  -ى ئيسالميى لة كوردستان/عَيراقدةمةتةقَييك، لة طةَل مريى كؤمةَل
 .55(، ل2004، )سلَيمانى،  2سيما،ض

ل طوندَى بناوة سووتة سةرب قاةزا ثَينجوينظاة ذ دايكبووياة،     1946عةال حسَين مريزا، ل   (4)
ثةيوةناادي ب بزوتنااةوةى  1984بوويااة ئيمااام و طؤتاربَيااذَى خانااةقايا بيااارة، ل   1967ل

ئيسالمى كرية، ثاش دامةزراندنا بزوتناةويا ئيساالمى بووياة ئةنادامَى مةكتاةبا      ثةيوةندى 
ب طولة توثةكا حكومةتا عَيراقَى  1988ئادارا  9سياسى و بةرثرسَى مةكتةبا عةسكةرى، ل

بنَياارة: كؤمااةَلَيك نووسااةر، ئةسااتَيرةكانى ترؤثكااى سااةروةريى ذياننامااةى    دهَيتااة كوشاانت.
ئيساالميى كوردساتان، لاة باَلكراوةكاانى مةكتاةبى ِراطةيانادنى       شةهيدانى كاروانى ِراباوونى  

 ويَين ثشتى وَى. 48(، ل2007كؤمةَلى ئيسالميى كوردستان، )ب.ج، 
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شارةزوور و طةرميان، هَيزا شافىى بؤ دةظةرا هةولَير و هَيزا فارووق باؤ  
 .(1)قةرةداغ و كةركوكَى(

كاونطرَى خاؤ ياَى دووَى     1986ظَى ثارتَى ل ئةيلوال  ،جهَى ئاماذَيية     
ب ِراباةرَى طشاتى هاتاة     (2)دا، و شَيخ عةبدولاةتيف واذةياى  ل ئريانَى ساز

ثشتى كو ذاليَى بةعسايانظة هاتياة باةردان و قةساتا ئرياناَى      بذارتن، هةل
، هاااةر دظاااى كونطرةيااادا دةساااتةيةك باااَو مةكتاااةبا سياساااى و   (3)كااارى

َى هةلبااذارت، باَو ب ِرَيظااةبرنا كاروبااارَين وان  ورائةجنووماةنَى باَلااايَى شا  
ظاااةكرنا ضاااةندين نظيساااينطةهاندا وةكاااو ِرَيكخسااانت،    بِرياااار ل ساااةر  

كاروبارَين كؤمةَلايةتى، ثةيوةنديان، كارطَيرى و دارايى، و ِراطةهانادن، و  
بةسنت كاو زَيادةبارى ثةساةندكرنا ثاةيرةو      1987ذى ل َى سيَى كونطر

ثروطرامى، ئةجنومةنَى باَلا شورا هاتاة هةلباذارتن كاو جارةكاا دى شاَيخ      
 .(4)ى ب ِرابةرَى طشتى هاتية هةلبذارتنعةبدولةتيف واذةي

                                                 
 .148، ل  ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...7/6/2002(، 40)كؤمةَل(، ِرؤذنامة، ذمارة )(1)  

شااارباذَير ذ دايكبوويااة،  ل دةظااةرا 1942شااَيخ عةبدولااةتيف عةباادوَلا واذةيااى بااةرزةجنى ل    (2)
و   االمـــا  االعقــم(   فقـــد وةرطرتيااة، ماجساااتَير ل زانكؤيااا    1964دةسااتويريا زانساااتى ل  

وةرطرتية، بةشدارى د دامةزراندنا بزوتنةوةيا ثةيوةندى ئيسالميدا كرياة   1974بنةمايان ل 
نااادنا قةساااتا ئرياناااَى كرياااة، ب دامةزرا  1986و بووياااة بةرثرساااَى ِرَيكخساااتنا نااااظخؤيى، ل  

بزوتنةوى بووية جَيطرَى ِرابةرى و ئةندامَى مةكتةبا سياسى، د ِرويدانةكا هاتن و ضاوونَيدا ل  
، الربسجنـت  ا)وـدر السـاب    صاباح يماد   طيانَى خؤ ذ دةستداية. بنَيارة:   1993حوزةيرانا  21
 .175ص

ــت ا  عدســتان ال ــ       كاااوة  (3) ــعة: "االســ   السياس ــدالقادر  االعتــدال يالتك عاا"  ا: نــادر عح
  .63جمخوعة باالو   ا)ودر الساب   ص

 .150، لئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى... (4)
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سةبارةت ثةيوةنديَين وَى دطةل ئريانَى د موكم بوون ضونكة ذاليَى      
ئرياناَى ثاِرؤذَى خرظاةكرنا     1982وان ثشتةظانى اَل دهاتة كرن، ل سااال  

َى دانااا، و بااَو ظااَى مةبةسااتَى ئةجنومااةنى  عَيراقاائؤثؤزساايؤنا ئيسااالميا 
َى دانا، كو ساةرجةم ِرةوتاَين ئيساالمى    عَيراقمى ل باَلايَى شوِرةشا ئيسال

َى تَيدا بوونة ئةندام، بزوتنةوةيا ثةيوةندى ذى ببوو ئةنادام  عَيراقيَين 
 .     (1)بووو ب ثَينج نوَينةران بةشدارى كر

، نظيساااينطةها وَى ياااا ِراطةهانااادنَى ل سااااال ظاااةذ ِروياااَى ِراطةهاندنَي     
يساالم( ب زماانَي كاوردى و عاةرةبى     كؤظارةك ب ناظَى )ئاسؤى ئ 1985
 .(2)بةَلاظكر

هةرضةوابيت، ثَيكهاتةيا ساةركردايةتيا وَى ذ زاناايَين ئاايينى بباوو          
. (3)جهَى ِرةخنَى و تَيبينياا كةساانَين د وارَى ِرةوتاَى ئيساالميدا كااردكر     

ِرةنطة هةر ئةظ هؤكارة بيت كو ِرَيكخستنا وَى ياا ساةرةتايى و ناظةنادى    
. اَل ب هاةر حاال ئاةظ ثارتاة بباوو بناغةياةك باؤ بزوتناةوةيا         (4)نةبيت

، واتااة ئَيكااةم ثااارت بوويااة خااودان ثِرؤذةيااةكَى بانطااةوازى،  (5)ئيسااالمى

                                                 
 .53حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
جةمال خةزناةدار، ئينساكلؤثَيدياى ِرؤذنامةطاةريى كاوردى ثاِرؤذةى نووساينةوةى مَياذووى         (2)

ديكاى ِرؤذنامةنووساااانى ، لاااة بَلاوكراوةكاااانى ساااةن 2010-1898ِرؤذنامةطاااةريى كاااوردى 
كوردستان كؤظارى ِرؤذنامةنووس، ثَيشةكى، فاةرهاد عاةونى، ثَيداضاوونةوة و ثوختاةكردن،     

 .164(، ل2011عةبدوَلَا زةنطةنة، )هةولَير، 
 .53حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
 .56ذَيدةرَى بةرَى، لحوسَين يةمةد عةزيز،  (4)
انى باشاورى كوردساتان و دةساتى دةرةكاى"، )رَيطاا( كؤظاار، ذماار        ، "كارى ئيساالميةك كرَيكار (5)

 .6، ل2008(، كانونى يةكةم 6)
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َى عَيراقاااثاااةروةردةيى، هااازرى، ضاااةكدارى و ِراطةهانااادن ل كوردساااتانا 
 .(1)هةي

 
 : 1991-1975ِرةوتَين ئيخوان موسلمني ل كوردستانا عَيراقى  -2

هةوَلداياة   1978ب سةركَيشيا سديق عةبدولىةزيز ل ساال  نائيخوا     
كاارَى  كارَى ئيخوانان دةستثَيبكةت و قةستا بةغدا كرية اَل ِرَيك نةدايَى 

ب فةرمانا ِرَيكخساتنا  كاركرن و ك بكةت و حةرام داية زانني، َىِرَيكخستن
ساااديق عةبدولىاااةزيز اَل َى ِراطرتياااة، عَيراقااانَيظدةولاااةتى بانطاااةواز ل 

، و (2)كاااربوودةساات ب  1979َيطريى ب بِريااارَين وان نااةكر و ل ساااال ثاا
تاازة و ئاةو بؤشااهيا د نااظ ِرَيازَين       سةر ذنوى ب دروساتكرنا خةلةكاةكا  

، و ئَيكاااةم (3)ئيخوانانااادا ب شاااَيوةيةكَى نهَيناااى ثةيااادابوويى ثربكاااةت 
 ِرَيكخستنا ئيخوانان ل هةَلةجبة د دادنيت ب ئَيكةم شانة ياا ِرَيكخساتنىَ  

بااةرَى دانااةرَى كااةم واتااة سااديق عةبدولىااةزيز ب ئَي، (4))خَياازان( دانااا 
 .(5)بنياتَى يَى كارَى نويى يَى ئيخوانان دهَيتة هةذمارتن

                                                 
ديااادارةكا كةساااايةتى د طاااةل شاااَيخ يةماااةد ناااةجيو حةساااةن باااةرزةجنى، سااالَيمانى،         (1)

22/1/2011. 
 .39-38ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل ل (2)
 .246(، ل2004ذوودا، )ب،ج، حةكيم مةال ساَلح، هةَلةجبة لة ئامَيزى مَي (3)
ذ ظان كةساان ثَيكادهات: )ناازم عةبادوَلا شاوانى، ئةةاةد شاافىى، يةماةد ِرةئاو ، ئؤمياد            (4)

ثارةزانى، مةولود بااوة ماوراد(. بنَيارة: هياوا، هاَلاةكؤك ثوختاةى ياادةوةرى ياةكاس لاة نااو           
 .15م(، لبزووتنةوةى ِراثةرينى ئيسالمى لة سةرهَلدان تا تَيكشكان، )ب.ج، ب.

 .13دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل (5)
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ِرَيكخساتنَين وان ل   1984 -1979هةذى طؤتنَيية، دناظبةر ساالَين       
دنااااظ شاااارَين ماااةزن ياااَين كوردساااتانَى و ضاااةند شاااار و شاروضاااكة و    

، هاااةتا ل دةظاااةرا باديناااان ذى كاااارَى (1)ةرباااةالظ بباااوونئورديطاياناادا ب 
 ]ارىطشاان[ِرَيكخسااتنَى طةهشااتبوويَى، ل زاخااؤ حاااجى تااةها حةسااةن     

كؤمااةكا طااةجنان خرظااة كربااوو و وانااة د طؤتنااة وانااا و ظااان طااةجنان د    
كَى ذى خاةلي   دهاؤ قوتاخبانة و مزطةفتان كارَى بانطاةوازيَى د كار، و ل   

 .(2)رئيرباهيم يةمةد لظينةك دك
ذ ظةرَيااذا هؤكااارَين دةرةكااى ل سااةر ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانا        

و وئَيكاااةم هاااةوَلا َى دةركاااةفتنا باَلاااةكَى دى ياااَى ئيخواناااان باااو  عَيراقااا
ظةدطاةريت، د كؤمبوونةكَيادا ل    1980ظى باَلى بؤ سااال  دةستبكاربوونا 

 كااارى طاللااة دكااةن و د طااةل دةسااتثَيكرنا  ةجبااة هاازرا دةسااتثَيكرنا  ةَله
َى ِرةظني و بةرة  ئرياناَى  عَيراقجةنطى زؤر طةنج ذ خزمةتا لةشكةرَى 

ضااوون ذ وانااا سااةالحةدين يةمااةد بااوو و ل وَياارَى دةساات ب كااارَى       
 1982. سةرئةجنامَى كارى، د كؤمبوونةكَيادا ل سااال   (3)ِرَيكخراوةيى كر

ل هاوتَيال ئةلوةنادرود ل تاةهرانَى ب ئامادةبووناا ذمارةياةكا ئيخواناان،       
 كؤماةَلا ِريارا دامةزراندنا ثارتةكَى ب ناظَى )ئةنسار( يان يا كو دبَياذنَى  ب

                                                 
بااؤ ثااج ثَياازانني ل سااةر بةربااةَلاظبوونا ِرَيكخساانت و كااار و ضاااالكيَين وان بنَياارة: ئياادريس   (1)

 .109-105سيوةيلى، ِرةوتى...، ل ل
خالاد يةماةد    -ئاةبو ذؤظاان  [ئةو كؤمةَلا طةجنان ذ ظاان كةساان ثَياك د هاات: )ئاةبو شاظان        (2)

، جااةمال ئةةااةد، يمااةد تاااهر، زهَياار  ]ئااةبو خوبااةيو[وةليااد يااونس ئةةااةد  ، [اساامق
 .33-32حةجى و زةكى نورةدين(. بنَيرة: دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل

( جملـة   k21نادر اادر  "االس   السياست ا جقو   وردستان ب  احلقيقة ياالدعاء"  كاوة  (3)
 .749  ص2008(  3-2ال دد  
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، كاو ِرَوكاارةك بووياة    (1) تاعة االنوـار االسـ مية(  ئةنسارى ئيسالمى 
باااَو كاااارَى ئيخواناااان، وكَوظاااارةك ب نااااظَى )انصاااار( ئورطاااانَى وَى باااوو  

 .(2)بةَلاظكر
دارى، دوو بَوضاوون هةناة،   َى ياا ضاةك  كؤمةَلاستةيا ظَى ردةربارةى ئا     

، كااو بانطةشااةيا جيهاااد  (3)يااا ئَيكااَى دياردكااةت ثارتااةكا ضااةكدارى بااوو  
وسةربةخؤيَى ذ ئيخوانان وةك دوو بنةمايَين سةرةكى ب خؤظاة دديات،   

َيكاااار دةستنيشاااانكرية ل ئورديطاااايَى خاااورةم ئابااااد مةشاااقا رو ماااةال ك
دى ياااا ئَيكاااَى . اَل بَوضاااوونا (4)ساااةربازى ب الوَيااان ئورديطاااايى بكاااةت 

ِرةتدكةت، ذوانا ساةالحةدين يمةماةد و حةساةن شاةمريانى كاو دوو ذ      
بِريااارا دامةزراناادنا ثااارتَى   وان كةسااانَين ئامااادةبووين د وَى كَومبوونااا 

 .(5)داين
وَى ذى عةباادولرةةان ئااازادى ب كةسااَى   سااةبارةت سااةركردايةتيا     

شااانكرن بااةاَل  ئَيكااى وسااةالحةدين يةمااةد ب جَيطاار هاتينااة دةستني   
ثشتى ماوةيةكَى سةالحةدين يةمةد بووية كةسَى ئَيكاَى  خواساتةكَين   

                                                 
زَيدبارى كةسانَين بةشدار دظى كؤمبوونَيدا: )حةسةن شاةمَيرانى، ئيارباهيم ِريشااوى، عاةال      (1)

 .112ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل يةمةد(. بنَيرة:
ادريــس ســيويلت  "القيــأ  يالتكــور: التيــاراا االســ مية ا  عدســتان ال ــعاا"  ا: جمخوعــة    (2)

 .17باالو   ا)ودر الساب   ص
نياز سةعيد عةال، دياردةى ئيسالمى سياسى و ِرةوتى ئيسالمى   6كرَيكار، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)

 .72(، ل2010سياسى لة كوردستانى عَيراق، ضاثخانةى ِروون، )سلَيمانى، 
(4)
 .19-18  هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل29دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى، ل 
 .234، 97ل ل.، ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى.. (5)
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ظَى ثارتَى سةرب ئيخوان موسلمينظة بوو، باةاَل ِرةزامةناديا ئيخواناان ل    
 .(1)سةر كارَى وان نةبوو، واتة كارةكَى خودسةرى بوو

يَى اَل ثِرؤذَى ظَى ثاارتَى ب هيظياا ئريانَيظاة باوو باَو هنادَى ثشاتةظان            
ى ة. و هةناة ظاَى ثاِرؤذ   (2)هاتية ِرةتكرن وض بةرس  باَو ناةبوو   بكةت، اَل

ب ماارى هاتيااة سااةر دونيااايى ل قةلااةم ددةت، و ِرؤذ بااؤ ِرؤذَى ثةالتااة    
ب ئَيكجاااارى ناااةما، ساااةرئةجنام ساااةالحةدين   1985بووياااة تاااا سااااال 

خاااؤ  1985يةماااةد ل ظاااى ويساااتطةهى نةراوةساااتا، باااةلكو ل سااااال    
اتَى ئيماااارات و ثاااةميان باااَو ساااةرانَين ئيخواناااان ناااوى    طةهانااادة وةَلااا 

 .(4)، و ثةميانا ِرنيةتَى )طوَيرايةال( ذَى وةرطرتية(3)ظةيةكر
َى ل عَيراقااثشااتى سااةركردايةتيا ِرَيكخااراوا ئيخااوان موساالمني يااا          

دةرظاة، و ِرَيكخااراوا نَيظدةولااةتى ياا ئيخااوان موساالمني، ب هااؤيَى ِرَول و   
ا يةمةد ئةةة ِراشد، سةركردةيَى ِرَيكخراوا ئيخاوان  هةوَل و كاريطةري

ى بَو ثَيدانا موهلةتا فةرمى باؤ ِرَيكخاراوا   بووَى ِرازى عَيراقموسلمينَين 
ئيخااوان موساالمني، بااةاَل تااةنها د ناااظ ئريانَياادا و بااَو هااةمى نةتااةوةيَين  

َى، نةك هةر ب تةنها بَو ئةندامَين كورد، ساةالحةدين يةماةد و   عَيراق
 .(5)الَين ضووينة د ناظ ضارضووظى كارَى ئيخوان موسلمينداهةظ

                                                 
 .115-114لئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل  (1)
 .6كرَيكار، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)

 .30-29دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى، ل ل(3) 
 .19هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (4)
 .305سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (5)
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جارةكا دى ئيخوان موسلمينَين كوردان خؤ ئَيخستنة ذَير مةَلبةنديا     
َى ل دةرظاااة و عَيراقاااساااةركردايةتيا ِرَيكخاااراوا ئيخاااوان موسااالمينَين   

ِرَيكخراوا نَيظدةولةتى يا ئيخوان موسلمني و خؤ طرَى داينة ب بِرياارا و  
هاةردوو  دناظباةرا  . ب ظَى ثَينطاظَى ملمالناةيا  (1)نما وئامؤذطاريَين وانِرَي

دناظباةرا هاَيال ساديق    زَيدةترلَيهات، وهَيدَى ل ظَيرَى ملمالنة  (2)هَيالندا
 .(3) سةالحةدين يةمةد زَيدةتر دةردكةظيتعةبدولىةزيز و هَيال 

وةساااتايى ِرةنطاااة دةستثَيشاااخةريَين ئَيكطرتناااا هاااةردوو هاااَيال د ِرا      
نااةبوون، كااو ئاشاانابوونا باااَلَى سااديق عةبدولىااةزيز د طااةل طروثااةكَى    

َى دةسااتبكار ببااوون و شاايا بااوون عَيراقاائيخوانااان ل باااذارَين ناظةِراسااتا 
ِرَيكخستنا نَيظدةولةتى يا ئيخوان موسلمني ِرازى بكةن فةرميكرنا كارى 

كةسان ب ناظَى بدةنة وان، سةرئةجنامَى كار و دانوستاندنَين ئَيك ذ وان 
عيسام ِراوى، د طةل باَلَى ساديق عةبدولىاةزيز و ساةالحةدين يةماةد،     

بااَلَى  دناظباةرا  ِرَيككةفنت ئَيكطرتن  1985ل ناظةِراستا ساال  ،سةرئةجنام
َى دروسات ببياات، و  عَيراقا ساديق عةبدولىاةزيز و ئيخاوانَين ناظةِراسااتا    

نى ب ئيخاااوانَين كاااارَى ئيخواناااان ل كوردساااتانَى ب شاااَيوةيةكَى ئورطاااا 

                                                 
 .71نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل (1)
هَيال )خةتَى( ئَياك ب ساةرؤكاتيا ساةالحةدين يةماةد و هاَيال )خاةتَى( دوو ب ساةرؤكاتيا         (2)

ساديق عةبدولىاةزيز بااوو. ل ظارَيى ئاارام قااادر و يةماةد ِرةئاو  د كااوكن كاو ئاةظ ناظااة ذ         
داهَيناناااا ماااةال كرَيكاااارة بووياااة باااؤ جوداكرناااا كاااارَى ساااةالحةدين يةماااةد و ساااديق        

  ئيادريس سايوةيلى، لاة    204عةبدولكةريم، ذَيدةرَى باةرَى، ل  عةبدولىةزيز. بنَيرة: سةالم
 .309هةناوى...، ل

 .19هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
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َى ل ذَياار عَيراقاا. ب شااَيوةيةكى كوردسااتانا (1)َيظااة هاتااة طرَياادان عَيراق
َى ذى بؤ وان بيات  عَيراقدةستَى ئيخوانَين كوردستانى بيت، و ناظةِراستا 

و ئَيااك سااةركردايةتى هااةبيت و شاايخ عونااان عةبدولىااةزيز كرنااة       
 .(2)ِرابةرِى كوردستانَى

ثةيوةنااادى ب ساااةالحةدين يةماااةد    جهاااَى طؤتنَيياااة، ل ئرياناااىَ       
هاتياااةكرن، اَل ب ظاااَى ئَيكطرتناااَى قايااا  ناااةببوو و بةشااادار ذى ناااةبوو 

  ضونكة د ظيا كارَى سةرجةم ئيخوانان ذَير ضةترَى ئيخوانيةتَى (3)تَيدا
ل كوردسااتانَى ل طااور ظااَى ئَيكطرتنااَى سااديق عةبدولىااةزيز و هاوكااارَين 

عةبدولىاةزيز بارن وةكاو تاكاة      وى بهَيتة ساثاردن، و ثاةنا باؤ عوناان    
جهاَى متماناةيا هاةمى الياةكَى     نااظربى   ، كاو (4)ضارةسةرى بؤ ظَى ماذارىَ 

 ثاةميان بوو، بووية ذى ب ِرابةر بَو كارَى كوردستانَى هاتية هةلباذارتن و 
ذى وةرطاارت، اَل ب شااَيوةيَى كريااار سااديق عةبدولىااةزيز جَيطاارَى وى     

 .(6)روبارَين وى بوو دظى بواريداسورينةرَى سةرةكى يَى كا، و هةَل(5)بوو
 1986ظَى ئَيكطرتنَى زؤر ظةنةكَيشاا، ل دوماهياا سااال     ،ب هةر حال      

ساااام ِراوى يِرَيكخسااتنا وان ثةالتاااة د بياات ذ ئاااةجنامَى دةسااتطريكرنا ع   
                                                 

 .123-121بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل ل (1)
 .41ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (2)
ة بريمااة مجوجااؤال ئيسااالميى لاااة    حةسااةن بابااةكر، هااةوراز و نشااَيؤ كااةمَيك لااةوةى لاا        (3)

، ثَيداضااوونةوة و ثَيشااةكى، عااةال باااثري، ضاااثخانةى   1991-1983كوردسااتانى عَيااراق دا  
 .50(، ل2011سيما، )سلَيمانى، 

 .22-21هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (4)
 .41ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (5)
 .39لدانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى،  (6)
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َيظااة و ل ذَياار ئةشااكةجنَى زاناااريَين ِرَيكخسااتيا    عَيراقذاليااَى حكومااةتا  
( 70زؤر ناظ بوون، د ئاكامدا زَيادةتر ذ )  ئيخوانان ئاشكةرا دكةت ذ وانا

كااادرَين بااةرزَين سااةركردايةتيَى دةسااتطريكرن، و ذمارةيااةكا كااوردان،      
، وبةشةكَى دى ناضار بوون ثةنا بَو دةرظةيى وةَلاتى بارن  (1)دناظدا بوون

 .(2)و بَو ئريانَى ذوانا سديق عةبدولىةزيز بوو
طوالناا   13ا دةربازناةبوو، ول  ماوةيةكَى درَيذ ب سةر ظاَى ِرويدانَياد       

هاتااة ل هةَلةجبااة ةماوةرى دذى بةعساايان ااااخؤنيشاااندانةكا ج 1987
 مان  اا، و شيخ عوس(3)هاتة بةرسظدان دذوارىكرن، اَل ب 

 . (4)نعةبدولىةزيز د طةل خةلكةكَى دى ثةنا بو ئريانَى بر
 ِرةنطاااة هةَلويساااتَى ئيخواناااان ذ ظاااَى ثَينطااااظَى باااةرة  ئاراساااتةيا       

ضةكدارى ياا بزوتناةوةيا ئيساالمى ل كوردساتانَى د دذباوون. هاةروةكو       
ساااااديق عةبدولىاااااةزيز ظاااااةدطَيريت وان داخااااااز ذ شاااااَيخ عوناااااان  
عةبدولىااةزيز كاارن خااؤ د كااارَى هَياازا ضااةكداريدا نااةئالينيت و عااةال    
عةبدولىةزيز ب ظى كارى ب ِراسثَيريت و عوناان عةبدولىاةزيز ذ وان   

ل  1987ثاااش ماوةيااةكَى كااَيم ل حوزةيرانااا    ، لااةوا و (5)تااورة دبياات 
ئريانااَى بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ِراطةهانااد و شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز 

                                                 
 .40لنةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى، دا (1)
 .246ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (2)
 .25هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
عااةال حاااجى زةَلمااى، "طوزةرَيااك بااة ِروداوةكااانى ذيااانى موجاهيااد ماموسااتا مااةال عااةال         (4)

 .4، ل2008(، ئادار 1عةبدولىةزيز"، )رابةر( كؤظار، ذمارة )
 .144مةةوود، ذَيدةرَى بةرَى، ل ِرياز كاكة (5)
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، بااَو هناادَى سااةرجةم طااروث و كؤمااةَل و ِرَيكخااراو و     (1)كرينااة ِرابااةر 
كةسايةتيَين بَى اليةن د ضارضووظةيَى ئَياك ِرَيكخاراوا ئيساالما سياساى     

ةظ بزوتنةوة نةشيا ظَى ئارماجنَى جبه بينيات  يا ئَيكطرتى ئَيكبطرن، اَل ئ
 .(2)ِرَيك بَيخيت َىبزوتنةوول ذَير ضةترَى 

ةنطة ب ظَى ثَينطاظَى سةالحةدين يةماةد نيطاةران كربيات و باَى     ِر     
هةَلويست نةما. لةورا ذى ب ِراطةهاند بزوتنةوَى قةستا ئيماارات دكاةت   

هنادَى ِرَيكخساتنَين ناوى     و نامةيةكَى ذ دةظ نىمان سامرائى دئينينت بَو
و كؤمةَلةك زؤر ذ خاةلكَى كاو باَو ضاةك هاةلطرتن و جيهاادَى هااتبوون        

، كاو نامةياةكا   (3)ساربكةن و ثَى شَيخ عونان عةبدولىةزيز الواز بكاةن 
كةسوكى بووية بِريارا ثاشةكةشيَى ذ جيهادى بَو هةمى ئيخوانان ئينا و 

ذَى كرباوو هَيادى خاؤ ذ     ثَيشكَيشى عونان عةبدولىاةزيز كار و داخااز   
كارَى ضةكداريَى بكَيشيت و مةال عةال ل جهَى خؤ دانيت  ضونكة مذارا 

ظاَى   ،(4)هةلطرتنا ضةكى بَى ِرةزامةناديا ئيخاوانَين نيظدةولاةتى ناةدبوو    
ِرةوتاَى ئيساالما سياساى ل كوردساتانا      نامَى كاريطةرياةكا ماةزن ل ساةر   

 كةرت: َى كر، و ِرةوتَى ئيخوانان كربوو سَىعَيراق
 باَلَى سةالحةدين يةمةد هةمى ثابةندَين بِريارَى بوون. -1

                                                 
 .55  حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل144ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (1)
 .83نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل (2)
صاااا  حكااايم، هوشاااياركردنةوةى )هوشااايارى( وةَلاااامى ئؤرطاااانى ِرَيكخساااتنى ياااةكطرتووى  (3)

 .15-14ئيسالمى، )ب.ج، ب.م(، ل ل
 .49لدانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى،  (4)
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 شَيخ عونان عةبدولىةزيز و كؤمةَلةك ذ زانا و ئيخوانان باثةندَين -2
ضااةندَى شااَيخ عونااان طااؤت بااوو: ")بساام   بِريااارَى نااةبوون، تااا وَى 

 اهلل(ى بِريارةكة البةن، با ئةوى ترى خبةمة ذَيرثَيم".

دناظباةرا  ق عةبدولىاةزيز، هةَلويساتَى وى توشاى لاةرزينَى     باَلَى سدي -3
 .(1)كربوو باَلَى سةالحةدين يةمةد و بزوتنةوَيدا

َى بااةرة  عَيراقااب هااةرحال، ِرةوتااَين ئيسااالمى يااَين كوردسااتانا          
ئاراستةيَين جودا جودا و ملمالنةيَين دذوار ضوو، زَيدةتر ل ظَيرَى بااَلَى  

هاةردوو بااَلَين   دناظبةرا ةرطَيذاهيةكَى بوو سديق عةبدولىةزيز توشى س
ديدا نااَلى ساديق عةبدولىاةزيز سةرضااوةيَى دوو دل باوو  ضاونكة ثاَى        

ش نةبوو دةسات ذ خوشةويساتى و ثةيوةناديا براياةتى و ِروحاى ياا       ؤخ
كوردساتانَى وةرطرتاى و    ِرابةراتيا عونان عةبدولىةزيز بةردةت يَى كو

ن بةردةت كو ضةندين سال بوو ثَيظاة  ئامادة ذى نةبوو دةست ذ ئيخوانا
ى و ل ئريانااَى ذى سااةالحةدين يةمااةد ببااوو نوَينااةرَى    بااووخااةريك 
 .  (2)ئيخوانان

ب ِرامانااةكا دى، ئااانكو نااة دخواساات خااؤ ذ هااةردوو ئاراسااتةيان            
بكاااةت، بزوتناااةوة د كاااارَى ضاااةكدارى ذاليةكيظاااة، ئيخاااوان و كاااارَى      

سياسااةتا )خورمااذَى دخااوم(   نةضااةكدارى ذاليااةكَى ديظااة، ناضااار بااوو   
، و ل سااةرَى دى ثشااتا  دزاناايثةيرةبكااةت، ل سااةرةكى خااؤ ب ئيخااوان   

، و ل (3)بزوتنااةوَى بةرنااة ددا و بااةرطرى ذ مااذار كااارَى ضااةكدارى دكاار 
                                                 

 .31-30  هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل50-49هاتية ظةطوهاسنت ذ: هةمان ذَيدةر، ل ل(1) 
 .145ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (2)
 .51-50دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى، ل ل (3)
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دؤر ظَى ضةندى سديق عةبدولىةزيز ب خاؤ دانثَيداناةكا ئاشاكرا ب ظاَى     
دةزاناى كاة   سياسةتَى دكةت و دبَيذيت:"من ئةو كات وا بة مةسالةحةت  

تا دةتوانرَى ئةو هَيزة بة ثَيز بكرَى و باؤ ئاةوش مان هايض درَيَيياةكم      
نةكرد، لة طةل ئةوةشدا دةست لةو كةسانة بةرنةدرَيت كة قةناعاةتيان  
بة هَيزى ضةكدارى نيية بؤ ئةوةى هَيزى تةنزيم ياان هَيازى باازوو لاة     

ةروورة يةك جيا نةبنةوة و ئةو خؤى بة بةديلى ئاةو بزانيات، باةلكو ز   
. لةوان ذى ظاَى بااَلى زؤر   (1)يةك خؤى بة تةوةكةرى ئةوى تر بزانَى..."

داكااوكى دكاار ل سااةر دذايااةتيكرنا حزبااا بااةعس وهااةلطرتنا ضااةكى        
مااااَى، اَل ئيخااااوانَين دةرظااااة ب هااااةمى شااااَيوةيةكَى   بةرامبااااةر وَى ِرذَي

 .(2)ثشتةظانى ل سةدام حسَين ذ ِرويَى مادى ومةعنةويظة دكر
اليااااةنَى زيانبااااةخ  دظااااى هةظكَيشااااَيدا باااااَلى سااااديق     ِرةنطااااة      

عةبدولىةوزيز باوو. كاو خاؤ ئَيكالدكاةت و باةرة  ئيخواناان دضايت و        
ثةيوةنديَين وان د طةل بزوتنةوَى د هَيتة تَيكادان و بارين، ساةرئةجنام    

بزوتنةوَى و باَلَى ساديق عةبدولىاةزيز، ياَى    دناظبةرا كى دذوار دبن ناكؤ
، و (3)َيكخساتنَى و بانطاةوازيَى ل ئرياناَى ذاليةكيظاة    داويَى كةفتة كارَى ِر

َى ذاليااَى سااةالحةدين يةمااةد تَيكضااوونا ثةيونااديَين بزوتنااةوَى و بااالَ 
، ل (4)كار ن دباَلاا ى هةردوو ةديظة و هةرةشةيَين توند بزوتنةوَى ئاراست

                                                 
 .145بةرَى، ل ِرياز كاكة مةةوود، ذَيدةرَى هاتية ظةطوهاسنت ذ: (1)
 .9صا  حكيم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
 .53-51ل لبؤثج ثَيزانني بنَيرة: دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى،  (3)
عااةال عةبدولىااةزيز ل سااةرياس سااويند خواريااة و دبَيااذيت: "ئااةوةى ضااةكمان َلااة طااةَل        (4)

ى ذَى ثرساى باوو: كَياوى    هةَلنةطرَى ِرةوانةى كَيوى ئةبو قوبةيسى ئةكةم "، دويظرا كةسةك
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داويااَى هااةردوو باااَل ل دوياا  داخااازا سااةركردايةتيا ِرَيكخااراوا ئيخااوان   
َى وساةركردايةتيا نيظدةولاةتى ياا ِرَيكخاراوا ئيخاوان      عَيراقا موسلمينَين 

 (هيااوا).ل دؤر ظااَى ئاراسااتةيا دوو سااةرى، (1)موساالمني بةشاادار نااةبوون
سةرةتاى بَى سجاتيذيةت و  1987 ِرةخنَى اَل دطريت و دبَيذيت:" ئابى

سةرثَى ى بِريارى ئَيمة باوو  ضاونكة باَى بريكردناةوة و باَى بةرناماة و       
ينااى خؤمااان كاارد بااةناو بزووتنااةوةدا و بااة هااةمان شااَيوةش  بااَى دوورب

ناة دةناا   ابوو ئيخاواني  داناى باة بومنانادا     هاتينة دةرةوة. سةير لةوةد
      .(2)نةل ناوةوة و نةلة دةرةوة"

هااةردوو باَلاناادا ب داوى  دناظبااةرا ملمالنااة  كى وناااكؤوةكااو ديااار       
سةربةخَو و جياواز كااردكر  دوو ِرَيكخراوَين  نةهات. هةردوو باَلان وةكو

و هاايض باَلااةك ذى ئامادةنااة بااوو قاياا  بياات ب ِرابااةراتيا باااَلَى دى و        
َى و كَيشااا. ذ باااؤ ضارةساااةركرنا ظاااَى   (3)دانثَيااادانَى ب ياااَى دى بكاااةت  

 1988نَيزيككرن و ئَيكطرتنا هةردوو باَلان، ل دوماهيكا تشارينا ئَيكاَى   
ان باااوو د نااااظ خؤياااا  ِراباااةرَى ئيخوانااا  ار(عةبدوحلةمياااد ئاااةبو زةر )

، ثاااش (1)، موهلااةتا فاةرمى يااا كاااركرنَى ذ ئيخواناان هااةبوو  (4)َيادا عَيراق
                                                                                                              

ئةبو قوبةيسى لة كيظةية  ناظربى دبَيذيت:"ئةو شوَينةية شةيتانى اَل ئةخةوَى". هةروةسا 
عةال باثري ذى د وانةيةكا طشتيدا طؤتبوو:"سوَيند بة خوايان ئةوةياة لاة طاةَل ئَيماة ضاةك      

". هاتياة  عاتياان ئةكاةم  طـ  هةَلدةطرن، يان نةفييان دةكاةم باؤ جاةهروم ياان تةساليم باة ا      
 .33ظةطوهاسنت ذ: هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل

 84-83، ل ل…نياز سةعيد عةال، دياردةى (1)
 .34بنَيرة ثةرتؤكا وى:  ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
 .85، ل…نياز سةعيد عةال، دياردةى (3)
 .132ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (4)
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ضاةندين كؤمبووناا د طاةل هااةر ئَياك ذ ساةالحةدين يةماةد و سااديق       
طةهشاتينة ِرَيككةفتنامةياةكَى    1988تشرينا دووَى  9عةبدولىةزيز ل 

دايةتيا طشاتى ياا   َيدا بن ب ساةركر عَيراقوةَلاتَى  ل طورةيى وَى يَين دناظ
َى ب عَيراقا ى دةرظاة َيدا ملكةض بان، و ياَين ل   عَيراقكارَى ئيخوانان دناظ 

، كاو ئةظاة   (2)َى ل دةرظة ملكةج بان عَيراقسةركردايةتيا كارَى ئيخوانَين 
ل بةر ِرؤناهيا ماددةيةكَى سيستةمَى طشتى يَى ئيخوان موسلمني هاتياة  

خؤ ب جه د هاَيلن ثَيادظى ياة     دارَينت و دبَيذيت: "ئةو ئيخوانَين وَلاتَى
ب كةظنااة ذَياار سااةركردايةتيا كؤمةَلطااةرى يااا وى وةَلاااتَى اَل ئاااكنجى       

 .(3)"دبن
ذ بااؤ ئَيكالكرنااا مااذارَى، هااةردوو باااَل ِرَيكدكااةظن سااةر تَيكااةلكرنا        

. (4)فةرميكرنا كاارى وةرطارت باوو   سةالحةدين يةمةد كارى كو ثَيشج 
بريكاارَى خاؤ    وملةجيد ئةبو زةر كرباوو هَيال سديق عةبدولىةزيز عةبد

بااَو ظاااَى ِرَيككااةفتنَى و عوماااةر ِريشااااوى نوَينااةرَى هاااَيال ساااةالحةدين    
. باؤ وةرطرتناا ِرابةراياةتيَى    (5)يةمةد بوو بَو ئيمزاكرناا ِرَيككاةفتنامىَ  

سةركردةيَين هةردوو باَلَين كةظن ذَى بَى باةهر باوون، عوماةر ِريشااوى     
واردا نااظربى تاةنها ِرؤكاارةك باوو، و ساةالحةدين      ، اَل دكاةت (6)بوو ِراباةر 

                                                                                                              
 .43ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (1)
 .256-255نا دقَى ِرَيككةفتنامةيَى بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل لبؤ ديت (2)
 .224تال شا ع الحدرم  ا)ودر الساب   ص هاتية ظةطوهاسنت ذ: (3)
 .38هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (4)
 .55دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى، ل (5)
 .149ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (6)



 121 

. اَل ل دؤر (1)يةمةد ب كريار بِرياردةر و بةرثرسَى ئَيكَى يَى كارى بوو
ظاااَى ضاااةندَى ساااديق عةبدولىاااةزيز دياردكاااةت كاااو ئةجنومةناااةكَى       
سةروكاتيَى هاتبوو دروستكرن كو ئةو بةرثرسَى ماذارَين سياساى باوو و    

ِرَيكخسااتنَى بااوو و عومااةر ِريشاااوى     سااةالحةدين يةمااةد بةرثرسااىَ  
 .(2)بةرثرسَى ثةروةردَى بوو

ذ بااؤ ضارةسااةركرنا كَيشااةيا وان، ل ساااال  ،هااةر دظااى ضارضااووظةيدا     
، بؤ دةستنيشانكرنا ئةجنوماةنَى شاورا،   (3)هةلبذارتن هاتنة كرن 1989

ذ باَلَى  (4)سةرئةجنام ذ سةرجةمَى هةشت ئةندامَين شورا تةنها كةسةك
، (5)عةبدولىةزيز دةرضوو تا كو يَى داوياى ب خاؤ ذى دةرنةضاوو   سديق 

. (6)ثاشى ب بِرياارا شاورا ل طاور ساةالحةدين يةماةد هاتياة زَيادةكرن       
دناظباةرا  كوير  ئةظة ذى ب ويستطةهةكَى طرنك يَى جوداهيَى و برينَين

. ل دؤر ظااااَى ئَيكااااَى هةنااااة دياردكااااةت   كرهااااةردوو باَلاناااادا دروساااات 
ككاةفتنَى ثاشاى   نة دةرنةضوو و شوَينةوارَين وَى ِرَيهةلبذارتنةكا عاديال

                                                 
 .134س سيوةيلى، ِرةوتى...، لئيدري (1)
 .154ِرياز كاكة مةةوود، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
 .51حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
ئةو ذى يةمةد ِرةئو  بوو، اَل دةنطَين وى د طةل مةال ئةمينَى مةردوخى د يةكسان بوون،  (4)

ماافَى خاؤ بينيات. بنَيارة: صاا       و بؤ هةظسةنطيا كارى يَى داويى هاتبوو ِراساثَيران وازَى ذ  
 .10حكيم، ذَيدةرَى بةرَى، ل

 .55لدانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى،  (5)
. د ذَيدةرةكَى ديدا هاتياة داناياة ِرَيازا ساَى كةساَين      102ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (6)

ا ئَيازطَين جيهاانى بكاةت    ئَيكَى و ب ناظىََََََ لَيهاتيا وى د مذارَين سياسيدا ثيشةيا وى طوهاداري 
 دةستنيشانكرينة، بؤ هندَى ل ساةر طورانكااريَين جيهاانَى و دةظاةرَى ئاطةهاداربيت. بنَيارة:      

 .55لهةمان ذَيدةر، 
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، و هةناة ذى ب هةلبذارتناةكا كاارتونى ياا باَى وذداناة ل       (1)دةركةفتينة
 .  (2)قةلةم ددةت

سةرئةجنام، بارودؤخَى كارَى وان يَى ِرَيكخراويى ب دوو ِرَيكخاراوَين       
. اَل (3)و ثشااتى وَى مااابوو  1991جااودا كاااردكرن تااا سااةرهلدانا ئااادارا   

َى ل دةرظااااة و عَيراقااااسااااةركردايةتيا ِرَيكخااااراوا ئيخااااوان موساااالمني  
سةركردايةتيا نَيظدةولةتى يا ِرَيكخراوا ئيخاوان موسالمني ب سيساتةمَى    

، (4)و ثشااتطرييا باااَلَى سااةالحةدين يةمااةد كاار دوو هَيلااى ِرازى نااةبوون
ضاى  راقعَينةخانة هَيال سةالحةدين هةر ل دةستثَيكا كاركرنَى هَيلةكا 

 .(5)سديق عةبدولىةزيز هَيلةكا كوردستانَى بوو ، بةاَل هَيالبوو
 

 : ثارتيا ئيسالميا كوردستانَى -3
ظةدطااةريت و ل  1980مَيااذوويا دامةزراناادنا ظااَى ثااارتَى بااؤ ساااال        

ب  (6)مةكااةهَى ذاليااَى هناادةك ئيسااالميَين كوردظااة هاتيااة دامةزراناادن   

                                                 
 .38هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
 .10-9بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: صا  حكيم، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (2)
 .51حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
 .88نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل (4)
ساااةفينى شاااَيخ ناااايلى دَيلَياااذة، "نهَينياااة شااااراوةكانى ملمالناااَى و نااااكؤكى نَيوخاااؤى          (5)

 .45، ل2008(، كانونى يةكةم 6ئيسالميةكانى كوردستان"، )رَيطا( كؤظار، ذمارة)
(6)
ئةمريكا، م. كوردى ذ سودان  وةكو سا  كابورى ذ سوريا، ئةسرةوان ذ وياليةتَين ئَيكطرتيَين 

  ص 1ا)وسوعة ا)يسع  ا االديـان...  ا)وـدر السـاب   مـي    وم. كةزةب شوتى ذ تركيا. بنَيرة: 
 .228-227ص
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ة، باااؤ ب (PIK)ثاياااك ورتكرياااا ، و ك(1)ساااةرؤكاتيا مزةفاااةر هؤشااايار 
دةسااتظةئينانا مااافَين ِرةوا يااَين طااةاَل كااورد و طااةلَين موساالمان هاتيااة     

، و خاؤ ب  َينماايَين ئاايينَى ئيساالمَى هاةبوون    دامةزراندن و باوةرى ب ِر
بةشةك ذ بزاظا ئيسالمى يا جيهانى دزانيت، و طةاَل كوردَى موسالمان ب  

دزانيت و كوردستانا موسلمان ب  بةشةك ذ مللةتَى موسلمانَى يةكبوويى
بةشةك ذ وةَلاتَى ئيسالمَى يَى ماةزن دزانيات ئاةوَى ذ ئااليَى ديرؤكاى و      
جوطرافيظة نيشاتمانَى طاةاَل كاورد و عاةردَى كاو كاورد تَيادا ثرانياا وان         

، و سَى لق ل دةرظاة ل ويالياةتَين ئَيكطارتيَين ئاةمريكا و     (2)جهطري تيدا
، زَيدةبارى هنادَى ئاةظ ثارتاة ل هاةمى     (3)نئةوروثا و ثاكستان ظةكربوو

َى و ئريانااَى و سااوريا يااا   عَيراقاابةشااَين كوردسااتانا مااةزن ل توركيااا و    
 .(4)بةربةَلاظ بوو

 
 لةشكةرَى ئيسالمى كورد: -4

لةشكةرَى ئيسالمى كورد دهَيتة هةذمارتن ئَيكةم ثارتا ئيسالمى ياا       
انادنا وَى باَو دةساتثَيكا    َى، دامةزرعَيراقضةكدار و ئاشكةرا ل كوردستانا 

. ل دؤر ساااااال (5)سااااالَين هةشااااتيان ذ ضااااةرخَى بيسااااتَى ظةدطااااةريت   
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 الد تور(  " كا  م توع للخسـلخ  يال ـع   اصـة"    عدسـتان اجملاهـد (  ال ـدد        طابورى 

 .76  ص1992(  ايار 2 
 .239، ص1املوسوعة امليسرة يف االديان...، املصدر السابق، مج(4) 
 . 151ل ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، (5)
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 1980دامةزراندنا وَى دوو بَوضاوون هةناة، ياا ئَيكاَى دبَياذيت: ل سااال       
هاتيااة  1981، بؤضااوونا دووَى دبَيااذيت: ل ساااال  (1)هاتيااة دامةزراناادن

ِراساتَيية  ضاونكة ظاَى    . اَل بوضوونا ئَيكَى زَيدةتر نَيزيكى (2)دامةزراندن
 .(3)ل سةر ئارمَى خؤ داناية 1980ثارتَى ساال دامةزراندنا خؤ ساال 

، (4)ذ دامةزرينااةرَين لةشااكةرَى ئيسااالميَى كااورد مااةال حسااَين مارونسااى        
وشاَيخ قاادر   ] ئاةبو ئوساامة   -عةباس عةبدوَللَا شاهني شاةبةك ] عةباس شاهني

، مةال حسَين مارونسى بةرثرساَى  (5)وونسوتكة وبارةطايَى خؤ ل تةهرانَى داناب
، كاو ب  (6)طشتى يَى ظى لةشكةرى بوو اَل كار د دةستَى عاةباس شااهني داباوون   

ثشتةظانيا ئريانَى هاتبوو دروستكرن و ضاةند سةرثشاكى هاةبوو وةكاو ثاارةكَى      
                                                 

الامـد    267  ساةالم عةبدولكاةريم، ذَيادةرَى باةرَى، ل    136تال نحز  ا)وـدر السـاب   ص   (1)
 .195يخود عيسى  ا)ودر الساب   ص

نةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان يةكجى ئةشاكَينني دياوى نااوةوةى ِروداوةكاانى كوردساتانى       (2)
س يد ريستام  "ياا  الوـثو  االسـ مية:     سانا 201(، ل1997، )بةرلني، 1983-1979عَيراق 

 .105اجلخاعة االس مية الكعدستانية منواجا"  ا: جمخوعة باالو   ا)ودر الساب   ص
ارتاا   نقــامىبااؤ ديتنااا ئااارمَى وَى بنَياارة بااةرطَى ثااةرتؤكا: ارتاا  اسااالمى كااورد، عمليااات   (3)

 .1اسالمى كورد، )ب.ت، ب.ج(، ق
سةرب ثارَيزطةها دهؤك ذ دايكبووية، بةشادارى د شوِرةشاا ئاةيلولَي     ل طوندَى مامزدينا 1912ل  (4)

بوويااة ثةنابااةر ل ئريانااَى، ذمارةيااةكا ثااةرتؤكان      1979 -1975دا كريااة، و ل 1975 -1961
اتـد مارينسـى  شــتء مـن التـأري  نحـذ  عـن اليـا  مـ  الســ          هةياة. باؤ ثاج ثَيازانني بنَيارة:      

ل دهاؤكَى   2012ئاادارا   20نااظربى ل  يب ـدها.   9ص(  2011مارينسى  مكح ة  انت   دهوك  
   وةغةركرية.

 .202...، لنةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان (5)
عةال تةتةر نَيروةى )دكتور(، بزاظى ِرزطاراوازى نةتةوةى كورد لاة كوردساتانى عَياراق لاة      (6)

عةبدولفاةتاح   (، ثَيداضوون و ثَيشاةكى، 1988-1980سالةكانى جةنطى عَيراق و ئريان دا )
 .225(، ل2008عةال بؤتانى )دكتور(، دةزطاى سثريَيز، ضاثخانا حةجى هاشم، )هةولَير، 
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مانطانة، ضةكى نوى، ئةندامَين وَى دشيان مال و خَيزانَين خؤ ببةنة ئرياناَى و  
. د هةمان دةمدا ظَى ثارتَى شيا باوو كةناَلاةكَى دي   (1)ل ئريانَى بطةرنب ئازادى 

، ئااانكو هااةردوو دةولااةتان (2)ظةكااةت بااَو وةرطرتنااا ثشااتةظانيَى ذ وةَلاااتَى ليبيااا
 .(3)ئريان و ليبيا هاريكاريةكا زؤر ل ظَى ثارتَى دكر

و ذ دةرئااةجنامى ظااان سةرثشااكيان ب بااةرفرةهى ئااةو خااةلكَى ذناااظ            
زَين لةشااكةرَى عَيراقااَى ِرةظااني و ب ناااظَى خزمااةتا ئااايينى ونيشااتمانى  ِرَياا

 (4)وةكر، د ماوةيةكَى كورتدا ثةرةسةندنَى ب خؤظة ببينيات و هَيزةكاا زؤر  
، كاو ضااالكيَين   (5)( كةسان ثَيك بينيات 500ذ ثَيشمةرطةيى يا ثَيكهاتى ذ )

كوردساتانا  لةشكةرَى دذى حكومةتا عَيراقاَى ل دةظاةرَين جاودا جاودا ياَين      
، و ئااةظ ضااةندة ببااوو جهااَى طرنطيااا حكومااةتا      (6)عَيراقااَى ئةجنامداينااة 

( زانية و دبةَلطةنامةياةكا وَيادا   احلز  االس مت الكعدمعَيراقَى و ب ناظَى )
 .(7)( كادرَين سياسيَين وَى ب تاوانبار ِرَيزبةندكرينة20ناظَى )

                                                 
 .202...، لنةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان (1)
ــار        (2) ــال غخح ــديم   خ ــة يتق ــوردم  تعت ــ ب الك ــاع الي ــأري     ــن ت ــ ثاا م ــول  ص فــاتح رس

 .105يستام  ا)ودر الساب   ص  سانا س يد ر341  ص2(  و2006 السليخانية  
 .227عةال تةتةر نَيروةى، بزاظى...، ل (3)
 .202...، لنةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان (4)
 .136مجال نبز، املصدر السابق، ص (5)
بااؤ ثااج ثَياازانني ل دؤر كريااارَين وان يااَين لةشااكةرى بنَياارة: ارتاا  اسااالمى كااورد، مصاادر    (6)

 .آنبىد از  1ثيشني، ص
بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: عةال تةتةر نَيروةيى )دكتاور(، سياساةتى حكووماةتى عَياراق لاة       (7)

، ذ وةشاانَين زانكؤياا دهاؤكَى    1991-1975كوردستان لة ساايةى بةَلطةناماة فةرمييةكانادا    
سااةنتةرَى ظااةكولينَين كااوردى و ثاراسااتنا بةَلطااةناما، ضاااثخانا زانكؤيااا دهااؤك، )دهااؤك،         

 وثشتى وَى. 524، ل1(، بةر2010
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رضااووظَى ئايينياادا سااةبارةت ب ئارماااجنَين ظااَى ثااارتَى زَياادةتر د ضا     
دنَيرى مافَين كوردان، ل جهةكيدا دياردكةت كو لةشكةرَى ئيساالمى باؤ   
ضاااوار مةبةساااتان هاتياااة دامةزرانااادن، باااؤ ئاااايينى، ئَيكطرتناااا هاااةمى 
ئيسالمَى زَيدة برايَين كورد، كؤمكرنا ضةكى، شةِرَى دوذمناى ب ضاةكى   

ر تَيطااةهَى ، هةروةسااا داخااازا مااافَين كااوردان ل طااو (1)و باااوةريَى بكااةت
مافَين ئيسالمَى داينة كوردان بهَينة دابينكارن كاو    ئيسالمى دكر، و ئةو

ضاوا برايَين موسلمان ذ عةرةب و فارس و توركا ئةو ما  هةناة، دظَيات   
كااورد ذى ل وةَلاااتَى خااؤدا دةسااتهةَلاتداربن، ضاااوا ئااةو ل وةَلاااتَين خااؤ    

و  ى و ج  و باةرط دةستهةَلاتدار و ئازادن د ِرةوشت وتيتال و ِرةشةنبري
 . (2)زمانى دظَيت كوردان ذى ئةو ما  هةبن

ِرؤذنامةياااةك ب نااااظَى )بااازاظ( ب زماااانَى   ،ذ ِرؤياااَى ِراطةهاندنَيظاااة     
 .(3)دةرضووية 1981 ئادارا 21خست، و ئَيكةم ذمارة ل كوردى دةردئَي

ِرةنطااااة ئَيااااك ذ كَيشااااةيَين سااااةرةكى يااااَين ظااااَى ثااااارتَى اليااااةنَى       
يَى بااااوو. كااااو د دةزطااااةهىََ سااااةركردايةتى ومةَلبةناااادى سااااةركردايةت

ى دناظ خؤيا دامةزرينةرَين وَى ادة، تا وى ِر(4)ولةشكةريدا الوازى هةبوو
مةال حسني مارونسى و شَيخ قادر سوتكة و عةباس شاهني يا باَى كَيشاة   
نةبوو و دكوك نةبوون دطةل ئَياك، و خرظاةبوونا وان ل ساةر بناةمايَى     

                                                 
 .21/3/1981(، 1)بزاظ( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)

 .69-68املصدر السابق، ص ص   اةد مارونسى،137مجال نبز، املصدر السابق، ص (2)
  .21/3/1981(، 1بنَيرة: )بزاظ( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3) 

 .195حامد يمود عيسى، املصدر السابق، ص (4)
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، ئاانكو ثَيكهاتةياةكا   (1)دى و مةبةساتةكا تايباةت باوو   دةستكةفتةكَى ماا 
 .(2)لَيكدايى و هةماهةنر نةبوو

سةرئةجنام، هندةك ذ ثارتَين كوردستانَى شيا باوون هنادةك قاةوارا         
ئَيكااااااةتى نيشااااااتمانى  )ث.د.ك( و  ل ظااااااَى ثااااااارتَى ظةكااااااةت، كااااااو  

)ى.ن.ك( شاايابوون هناادةك ذ كةسااَين خااؤ ب هنَيرنااة دناااظ    كوردسااتان
 ، و ظان هةردوو ثارتَين مةزن ضةك باَو خاؤ ذَى ضاَيدكرن   (3)َين وَيداِرَيز

، (4)بزاظاان بكاةت   ِرَيك نة ددايى ل دةظةرا باديناان  ندة )ث.د.ك(هةرضة
كانوناا ئَيكاَى    26دطةل هندَيدا )ث.د.ك( و لةشكةرَى ئيسالمى كاورد ل  

رَيككةفتنااةك مااوركر بااوون ذ طاارنكجين خااالَين وَى، هااةردوو      1980
د ئازادن د خةباتا خؤدا د ناظ طةاَل كورد دا، و د ئاازادن د خاةباتا   اليةن 

لةشااااكةريدا ل عَيراقااااى ب طشاااااتى و ل كوردسااااتانَى ب تايباااااةتى، و    
 . (5)ثَيشمةرطة ئازادة بؤ خةباتكرنَى هةر اليةكى ب هةلبذَيريت

دةربااارةى )ى.ن.ك( ذى ل دةسااتثَيكَى ثةميانااةك د طااةل لةشااكةرَى       
ى وَى )ى.ن.ك( كارئاساانيان باَو بكاةن    طورةا هةبوو، ل ئيسالميَى كوردد

                                                 
د دةمةكياادا ل ئرَيانااَى  َيااذيت: هونةرمةنااد )يةمااةد شااَيخو(دب نةوشااريوان مسااتةفا ئااةمني (1)

 .202-201...، ل لطةهشت بوو ناظ ِرَيزَين وَيدا. بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ثةجنةكان
رشيد اخليون  الهوا السياسة االالزا  ياحلع اا الديقية ا ال ـعاا   عيـع  يخـود عسـاة       (2)

 .373، ص(2009بايا   -اربيل -دراساا ععااية  القاشع(   بغداد
 .202...، لنةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان (3)
 .226عةال تةتةر نَيروةى، بزاظى...، ل (4)

بااؤ ديتنااا دةقااَى بةرهااةظيا كؤمبااوونَى بنَياارة: )س.ظ.ز(، لةشااكةرَى ئيسااالمى كااورد، بةشااى   (5) 
َى(، راطةياناااادن، بااااؤ هااااةموو ثَيشاااامةرطةكانى لةشااااكةرى ئيسااااالمى كااااورد، ذمااااارة )باااا   

26/12/1980. 
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بةرامبااااةر ئااااريان هاريكاريااااا وَى بكااااةن، و لةشااااكةرَى ئيسااااالمى ذى   
دةساااتَيوةردانا دكاروباااارَين خةلكيااادا و دوذمناتياااا )ى.ن.ك( نةكاااةت و 

لَيكاارى دناااظ ِرَياازَين خااؤدا نااةوةرطرت زَياادة بااارى        كةسااانَين طومااان 
 .(1) كةتهاريكاريا )ى.ن.ك( ب ضةكى ب

ضارةنظيساااى ظاااَى ثاااارتَى ل سةردةساااتَى )ى.ن.ك( ذ بةِرَيكضاااوو ل        
 ب نةخشةيةكَى لةشكةرى ئةظ ثارتاة ب شاةرِ   1982دةستثَيكا تةزوزا 

بووية بؤ ثيالنطَياران   ولَيدان ذ ضةككرن ب بةهانةيا هندى مةترسيةك
وازكرناا  و تَيكدانا ِرةوتاَى شوِرةشاَى و ذناظربناا دةساتهةَلاتا )ى.ن.ك( و ال    

هةسااتَى نيشااتمانى و دابِرينااا خااةلكى بااَو بةشااداريكرن د شااوِرةش و       
.د (2)خةباتَيدا، د ئةجنامادا ذى كوشاتى ذالياَى هاةردوو اليانظاة هاةبوون      

اليستا كوردستانَى( كو هةرضاةند باوو   سيهةمان ضاخدا حسك )ثارتا سو
ل  ثةيوةندى د طةل لةشكةرَى ئيسالميَى كورد ل دةستثَيكَى هةبوون، اَل

دةماااَى )ى.ن.ك( د خاااؤ ئامادةكرنَيااادا باااوو باااؤ ضاااةككرنا لةشاااكةرَى    
ئيساالمى ئااةظ ضااةندة بااةَلاظ دكار، كااو حسااك دَى وان ذ ضااةككةت، ئااةظ   
ضةندة ذى بَو سةدةما هندَى ثةيوةنديَين وان تَيك بضان، ساةرئةجنام ل   

                                                 
 .202...، لبؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: نةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان (1)
، )ساالَيمانى، 2بااؤ ثااج ثَياازانني بنَياارة: مااةةود سااةنطاوى، بريةوةرييااةكانى سااةنطاوى، ض      (2)

 .120-118(، ل ل2005
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بةشادارى د ضاةككرنا لةشاكةرَى ئيساالميدا كاار و      1982تاةزوزا   10
 .(1)ةككرنكةس ذَى ض (70)

هةرضاااااةوابيت، شكةساااااتنا لةشاااااكةرَى ئيساااااالمى د وى ِرؤذطاريااااادا        
كاريطةريااةكا مااةزن هااةبوو ب ظااى طااورزى لةشااكةرَى ئيسااالمى هةَلوةشااا و    

. زَيدةبارى هندَى رِاوةستاندنا هاريكارياا ماادى   (2)ئَيدى نةشيا خؤ ِرَيكبَيخيت
شااايان ناااةمان  و مةعناااةوى ذالياااَى ئريانَيظاااة ب شاااَيوةيةكَى وةساااا ئَيااادى    

ثارَيزطاريا مانا خؤ بكةت، ل داويَى ذى سةرؤكَى ظَى ثارتَى قةساتا دةرظاة كار    
. هنادةك بؤضاوون   (3)بَو وةَلاتَى سوريا و ثاشى ل وةَلااتَى فرةنساا باؤ ثةناباةر    

 .(4)ب شَيوةيةكَى رؤخسارى مابوو 1989هةنة دياردكةن ئةظ ثارتة تا ساال 
تة ناهَيتة هاةذمارتن ل ساةر ئيساالميا    ب كورتى، هندةك دبينن ئةظ ثار     

تااةنها ب ناااظى نااةبيت، كااو نااة لةشااكةرَى ئيسااالمى بااوو، بااةلكو لةشااكةرى    
 .(6)، و )ى.ن.ك( ذى بَو طالتة ثَيكرن ب )الك( ناظ كربوو(5)ئيستيسالمى بوو

                                                 
يةك باساى ِرووداوةكاانى   بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: يمد حاجى يمود، ِرؤذ ذمَيرى ثَيشامةرطة  (1)

 -1982، 2، بااةر1996-1976( ساااَلى خااةباتى شؤِرشااى نااوَى ى طةلةكااةمان دةكااات    20)
 .560-559، )سلَيمانى، ب.م(، ل ل1986

 .263...، لنةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان (2)
 .140-137بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: مجال نبز، املصدر السابق، ص ص (3)
عا  من االس   السياست بـ 100اخليون     رشيد156يس سيوةيلى، ِرةوتى...، لبنَيرة: ئيدر (4)

 .151(  ص2011السقة  مع ز ا)سحار للدراساا يالحثوث  القاشع(   دبت   2ال عاا 
موحةمةد زةرزى، جةولةيةك  -شةريف وةرزَير  105  صا)ودر الساب سانا س يد ريستام   (5)

 .52(، ل2009اثخانةى سيما، )سلَيمانى، بة قواليى خاكى نيشتيماندا، ض
 .201...، لنةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجنةكان (6)
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ذ ظااَى ضااةندا ل سااةرى بااورى دياردبياات، لةشااكةرَى ئيسااالميَى كااورد           
ب ضارةنظيسااااةكَى خااااراب ذ ناظضااااوو، اَل هةرضااااةندة د ذيااااةكَى كااااورت و 

تاقيكرنةكا دةولةمةندبوو باَو داناناا باةرَى بنيااتى ياَى ثارتاةكا ئيساالمى ياا         
ضاااةكدار ل كوردساااتانا عَيراقاااَى، و الوازياااا ساااةركردايةتيةكا ئَيكطرتاااى و     
ئَيكااةتيا هاازرى و  متمانااةيا طشااتطري ل سااةر اليااةنَى دةرةكااى هؤكااارَين ذ       

 ناظضوونا وَى بوون.
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 كؤمةَلا جيهادى ئيسالمى ل كوردستانَى/ عَيراق: -5
دةساااتثَيكا دامةزرانااادنا كؤماااةَلا جيهاااادى ئيساااالمى ل كوردساااتانا       

َى بؤ ِرَيكخستنةكا نهَيناى ظةدطاةريت، دةساتثَيكا ساالَين هةشاتيان      عَيراق
، كاو ماةال ئاةمني ثاريداود خوشاناو دامةزرَيناةر و       (1)دةست ب كاربووية

. ل دةساتثَيكا  (3)و كؤمةلةيةكا كةسا د طةلادا باوون   (2)ةِرابةرَى وَى بووي
حةفتيان واز ذ ئيخوانان ئينا بوو، ثاشان هةَلويساتةكَى توناد بةرامباةر    
وان هةبوو كو ل وَى باوةرَى بوون تاوان و نةهاماةت و الوازى ياا بَيادارا    

َى بااةرنامئيسااالمى د سااتويَى ئيخوانااان دايااة، زَياادةبارى هناادَى هاازر و  
 .(4)ن شاشى و الدانةكا زؤر تَيدا هةيةئيخوانا

جهَى كار و ضااالكيَين ظاَى كؤماةَلَى زَيادةتر د قاةوارةكَى داباوو، كاو             
ا كؤمااةَلثَيطااةهَى خااؤ ل باااذارَى هااةولَيرَى موكمكربااوو، كااو سااةركجين   

ئَيكاةم هاؤيَى الوازى ياا     ئيسالمى بووية ل هةولَيرَى، ئةظ ضةندة ذى بؤ
، زَيدةبارى هندَى سنؤرَى ضااالكيَين  (5)ظةدطةريتئيخوانان ل ظى باذارى 

، هةوَلاادان هاتبوونااة (6)وَى طةهشاات بوونااة باااذارَين ميساا  و ساالَيمانيَى
كرن بؤ هندَى ِرابةرَى وَى بطةهيتة د نااظ ِرَيازَين بزوتناةوةيا ئيساالمى     

                                                 
 وشقاي  القواعد االساسية ا االس    من مكحوعاا تاعة اجلراد االس مت ا  ثريداودام   (1)

 .6(  ص1995 عدستان ال عاا   اربيل  
 .54، ص3...، جردستاناالرها  ا  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  (2)
وةكاو )ئيارباهيم تااهر، ئاازاد حاوجرانى، مااةال مجيا ، يةماةد ِرةوانادوزى، حااجى فااارس،           (3)

 .109سةرباز، هاشم، كةيفى شةهيد(. بنَيرة: حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل
 .32لدانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى،  (4)
 هةمان ذَيدةر. (5)
 .158وتى...، لئيدريس سيوةيلى، ِرة (6)
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ل كوردساااتانَى، اَل قايااا  ناااةبوو ب بةهاناااةيا هنااادَى بااااوةرى ب كاااارَى  
نااةبوو يااَين د ناااظ سااةركردايةتيا بزوتنةوَياادا كااو ب   سياساايَى مااةاليان 

 . (1)طرنر و مةزن نة دزانى
ذ ئارماااجنَين ظااَى كؤمااةَلَى جيهاااد ل دوياا  قوناغااان بهَيتااة كاارن، ذ      

بانطةواز و ئاطةهداركرن و ثةروةردة و زانسات و خاؤ ئاماادةكرن و خاؤ     
لمانان و ضةكداركرن ذ بَو باةرةظانى كارن ذ ئيساالمَى و ثريوزياَين موسا     

. (2)يىةتَى خاودايى ل ساةر ِروياَى ئاةردى    شةردامةزراندنا دةستهةَلاتةكا 
لااةوان ذى ِرَيكخسااتنةكا تونااد و تااول ب درَيااذاهيا هةشااتيان ضااااالكى       
ئةجنامدان و ئةندامَين وَى ب ثةروةردةيةكا جيهاادى ياا ماوكم د هاتناة     

 .(3) ثةروةردةكرن
َى تااا ِرؤذطااارَى ئااةظرو زؤر ب ثَياازانَين ل دَور ظااَى كؤمااةَل ،ب كااورتى     

اسااتةيَين ركَيمااى هاتيااة توماااركرن، اَل بنةسااجةكا باااش دانااات ب دوو ئا 
بووياة ياَى دةساتثَيكَى دذى ئيخوانااان     وَيارةك ياا ئَيكاَى: كاارةكَى ئَيكاناة     

يا دووَى: باةرذةنطَين هازرا ِرةوتاةكَى جيهاادَى ساةلةفى ل       ِراوةستاين، و
 َى ثةيداكر.عَيراقكوردستانا 

 
 :عَيراق -حزب اهلل كورد -6

دةستَيوةردانَين ئريانَى د كاروبارَين كورداندا ب دامةزراندنا ثاارتَين       
ئيسااالمى د سااالَين هةشااتياندا يااا بااةردةوام بااوو. بااَو هناادَى كاريطااةرتر 

                                                 
 109لحةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى،  (1)
 .7امني ثريداود خوشناو، املصدر السابق، ص (2)
 .158ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (3)
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سياسةتا خؤ د ناظ كورداندا دذى هةردوو ثاارتَين ساةرةكى ياَين كاوردى     
ضااااونكة ذ ِرويااااَى ئارمااااانج و    )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ضاااااالك بكااااةت  

ئايدَولؤذيظة د طةل ئريانَى نةدطوجنا، ظاَى جاارَى هةوَلادا ب دامةزرانادنا     
، ب ِرَيبااةريا شااَيخ يةمااةد  1983تشاارينا دووَى  3حاازب اهلل كااورد ل 

، كاو هاةر ل   (2)و كوِرَى برايَى وى شَيخ ئةدهةم باارزانى  (1)خالد بارزانى
 .(3)تية دامةزراندنهاباذارَى شنو ئريانَى كوردستانا 

سةبارةت ئارماجنا دامةزراندنا حازب اهلل ضاةند بؤضاوون هةناة، شاَيخ           
دياردكةت هاتية دامةزرانادن باؤ هنادَى     يةمةد خالد بارزانى ِرَيبةرَى وَى

، اَل عاةال تةتاةر   (4)خةباتا ضةكدارى دذى ستةما ِرذَيما بةغدا باةرثا بكاةت  
ثاَى الواز بكاةت، كاو ئاةظ ذى بةشاةك      دياردكةت بَو هندَى بووياة )ث.د.ك(  

بوو ذ ثيالن و سياسةتا هندةك سةركردةيَين ئريانَى و نوَيناةرَى ليبياا دذى   
. اَل ئَيااك ذ سااةركردة و دامةزرينااةرَين ظااَى ثااارتَى  (5))ث.د.ك( طَياارا بااوون

شَيخ ئةدهاةم باارزانى ل دَور مةبةساتا دامةزرانادنا ظاَى ثاارتَى ذباَو هنادَى         
مروظى يا بارزانيان ل زؤر دةظاةرَين ئرياناَى ثارت و ثةالتاة     بووية وَى هَيزا 

بااووين د ضارضااووظَى بزاظااةكا دذى عَيراقااَى خرظااة بكااةت، نةخاساام لظينااا 
 .(6))ث.د.ك( ل ئريانَى تا ِرادةيةكَى يا سنؤردار بووية

                                                 
 .229عةال تةتةر نَيروةى، بزاظى...، ل (1)
 .140مجال نبز، املصدر السابق، ص (2)
  نياز ساةعيد عاةال،   52، ص3...، جردستاناالرها  ا  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  (3)

 .103دياردةى...، ل
 .1987(، 1)ِروناهى( كؤظار، ذمارة )  (4)

 .229بنَيرة ثةرتؤكا وى: بزاظى...، ل (5)
  .1/11/2002(، 135)ميديا( ِرؤذنامة، ذمارة ) (6)
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عَياااراق ثارتاااةكا جيهاااادى    -ذ ِروياااَى لةشاااكةريظة، حااازب اهلل كاااورد        
ؤ ذ ناظربنا ِرذَيما عَيراقاَى و زَيادةتر ضااالكيَين    ضةكدارى بوو خةبات دكر ب

 .   (1)وى يَين لةشكةرى ثةروازيةكَى ثارتيزانى ب خؤظة طرت بوو
و باااؤ هنااادَى دامةزرانااادنا وَى موركةياااةكا شاااةرعى وةربطريااات، ب      

َى و ساةركردةيَى وَى  عَيراقا ئاراستةيا جظاتا بلند يا شوِرةشا ئيسالمى يا 
ا كاااو ئرياناااَى ثشاااتةظانى اَل دكااار هاتياااة     يةماااةد بااااقر حاااةكيم يااا   

، كو حزب اهلل كورد ذى بةشةك بووية ذ ثَيكهاتاةيا وَى ياا   (2)دامةزراندن
، هةروةسااا وَى ضااةندَى ذى ِرةت ناكااةت كااو ثةيوةنااديَين   (3)دةسااتثَيكَى

طةرم د طاةل ئرياناَى هاةبوون و ثشاتةظانيةكا باةرفرة  ذالي وَيظاة اَل د       
َى فااةرمى بةشاادارى د شااةِرَين ئريانااَى و    ، و ب شااَيوةيةك(4)هاتااة كاارن 

 . (5)َيدا دطةل ئريانَى دذى ِرذَيما بةعس كريةعَيراق
 
 

                                                 
 .14-10، ل ل1987(، 1بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: )روناهى( كؤظار، ذمارة ) (1)

 .196امد يمود عيسى، املصدر السابق، صح (2)
 .143اخليون، الهوت...، ص رشيد (3)
  ديدارةكا كةسايةتى د طةل بةدر ئساماعي   1/11/2002(، 135)ميديا( ِرؤذنامة، ذمارة ) (4)

، هاةولَير. ل طونادَى شاَيروكَى ساةرب قاةزا مَيرطةساورظة ل       2012شوباتَى  27شَيروكى، ل
طةهشاتية نااظ ِرَيازَين     1985وةرطرتية، ل  1982ئابورَى ل  ذ دايكبووية، دبلوم ب 1964

حاازب اهلل كااورد، ل سااالَين نوتااان و ئااةظراز ضااةند ثلااة دناااظ حاازب اهلل وةرطرتينااة وةكااو       
، هةروةساااا 2002ئةنااادامَى مةكتاااةبا سياساااى و ثاشاااى ساااكرتَيرَى مةكتاااةبا سياساااى تاااا   

  ِرةشطَيرى كورد بوو.شو -سةرنظيسةرَى ِرؤذنامةيا )رووناكى( ئورطانَى حزب اهلل
 .177(، ل2011ئةةةد بااليى، كورد و ئيسالم، ضاثخانةى ِرؤشنبريى، )هةولَير،  (5)
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 :عَيراقبزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى/  -7
َى و ئاااةو طظاشاااتنَين ل ساااةر كاااوردان عَيراقاااسياساااةتا حكوماااةتا       

ثةيرةودكرن كاردانةظاةيا خاؤ هةبووياة، نةخاناة بةرناماة هاةبوو باؤ        
لاةوا   ى و ئريانَيادا، عَيراقا طوندَين شارةزوور د طةرما جاةنطا   اطوهاستناِر

ل بااذارَى هةَلةجباة دذى    ]خؤنيشاندان[ِراثةرينةك 1987طوالنا  13ل 
ِرذَيمااا بةعساايان هاتااة كاارن، و ب ظااَى ضااةندَي زؤر دةظااةرَين دى وةكااو   

 رماَل و سةيد سادق و ب ضةند ِرؤذةكَين كَيم ِرةوانادووز و هاةرير و  خؤ
اكؤيااان، طااةرميان و طلااةزةرد ظااةطرت بااوون و   ئتااةق تااةق و دةظااةرَين  

، كاو  (1)ضةندين خةلك دظَى خؤنيشاندانَيدا هاتنة كوشنت و بن ئاخكرن
شااايخ عوناااان عةبدولىاااةزيز و براياااَى وى عاااةال      1987 ال طوالنااا

، (2)عةبدولىااةزيز بانطااةوازا خااةلكى دكاار بااؤ جيهااادَى دذى بةعساايان     
ل دوياا  ِراسااثاردةيَين عااةال حةسااةن مةجيااد    َى ذى عَيراقااحكومااةتا 

ساااةركردةيَى فةيلاااةقا ئياااك هةَلويساااتةكَى توناااد دذى خؤنيشااااندانَى    
وةرطرت، كو بريندارَين وَى بهَيناة ساَيدارةدان و طاةرةكا كاانى عةشاقان      

، د ئةجناماادا ذمارةيااةكا بااةرفرةها خانيااان هاتنااة    (3)بهَيتااة خرابكاارن 
 .(4)ِروخاندن

                                                 
 .330-327بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: حةكيم مةال سا ، هةَلةجبة...، ل ل (1)
ميخائي  ليزنرب ، "ساةركردايةتى ماةال عاةال عةبدولىاةزيز لاة دذاياةتى باةعس و ساةركةوتنى          (2)

 .7، ل2008(، ئادار 1وونى سياسى كوردستاندا كةم وَينةية"، )رابةر( كؤظار، ذمارة )ئةزم
من امعية جث ل الدفاع الوطين اخلامس  سعية فوريـة  اع اعضـاء اللهقـة االمقيـة     )س.ظ.ز(،  (3)

  .665/   رام ا)قيىء /اس1ا اللحهة   ي/ا.ا جح د يطين/
ن هاوةَلاتياان هاتبووناة خرابكارن. بنَيارة، ِرةجنياار،      ( خانيَي1050ذَيدةرةك ئاماذَى ددةت ) (4)

 .12، ل1991(، 2"هةَلةجبة لة دروستبونيةوة تا وَيرانبوون"، )رابةر( كؤظار، ذمارة )
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ةيااااةكا زؤر ذ زانااااا و كةسااااايةتى و جااااةماوةرَى ذمار ،سااااةرئةجنام     
هةَلةجبااة و دةوربااةران بااةرة  ئريانااَى مشااةختبوون، و ب زَيدةهيظااة     
حةساااةن باباااةكر ثيشااابينيَى د كاااةت هاااةذمارا وى خةلكيااادا نَيزيكاااى  

، وسةركَيشاااااَين ظاااااَى خؤنيشااااااندانَى و  (1)( كةساااااان باااااوون10000)
باادةن و شااَيخ   مشااةختبوونا وان هةوَلاادا ب موركااةكا ئايينيظااة طاارىَ    

عوناااان عةبدولىاااةزيزل دؤر ضاااوونا وان باااؤ ئرياناااى دبَيذيت:"ئَيماااة 
 .(2)مهاجري و ةاهدين نةك ئاوارة و ثةناهةندة"

ك ب كؤمةَلاااةهاااةر دظاااى ضارضاااووظةيدا، ثااااش ماوةياااةكَى كاااورت         
ا زانايااانى كَوضااةرى كؤمااةَل، ب ناااظَى (3)هاريكاريااا ئريانااَى دامةزراناادبوو

دةركر و  1987طوالنا  4ل  ( و بةياننامةيةكا)راجعينتاعة ال لخاء )
، و ئااةظ (4)مااا بااةعس ِراطةهانااد  شوِرةشااا ضااةكدارى و جيهاااد دذى ِرذيَ  

بةياننامة د هَيتة هاةذمارتن دةساتثَيكةك باَو ِراطةهانادنا ثارتاةكا ناوى       
 .(5)ئةوذى بزوتنةوةيا ئيسالمى بوو

ل ئريانااَى ذاليااَى وان   ذ بااَو دامةزراناادنا باَلااةكَى ئيسااالما سياسااى          
، ل ماَلااااا شااااَيخ 1987ثةنابةرانظاااة. د كَومبوونةكَياااادا ل حوزةيراناااا   

، بااَو هناادَى دوو (6)يةمااةد بااةرزةجنى ل باااذارَى ساانة هاتااة ئةجناماادان

                                                 
 .103لحةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى،  (1)
 .6، ل1992(، كانونى دووةم 2هاتية ظةطوهاسنت ذ: )رابةر( كؤظار، ذمارة ) (2)
 .462نَيروةى، بزاظى...، لعةال تةتةر  (3)
 .252-250بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل ل (4)
 .171ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (5)
 .105لحةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى،  (6)
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 -كوردساتانىَ  ل ، ثةيوةنادى ئيساالمى  (1)ثارتَين ئيسالمى دروسات ناةبن  
ناةوةيا ئيساالمى ل   ا زاناياان ئَيكطارتن، و بزوت  كؤماةلَ د طاةل وَى   عَيراق

ب شَيوةيةكَى فةرمى بزوتنةوَى ِرؤذا  اَل، (2)َى ِراطةهاندعَيراقكوردستانا 
 .(3)دياركرن ب مَيذوويا دامةزراندنا خؤ داية 1978 اطوالن 15
ناااة ئَيكدةنطياااةك دناظباااةر ظةكولةرانااادا هةياااة ل ساااةر شاااَيوازَى       

يااا ئَيكااَى  يااةكبوونَى كااو ضااةندين بؤضااوون ل سااةر ظااى بابااةتى هةنااة، 
دناظباةرا  دبَيذيت: دامةزرانادنا بزوتناةوَى ذ ئاةجنامَى ثَيكهااتنَى بووياة      

، يااا دووى (4)بزوتنااةوةيا ثةيوةناادى ئيسااالمى و بزوتنااةوةيا ئيسااالميدا
دبَياااذيت: طوهاااؤرين بووياااة ذ ثةيوةنااادى ئيساااالمى باااؤ بزوتناااةوةيا    

ثةيوةندى ، و يا سيَى دبَيذيت: خؤ هةَلوةشاندنا بزوتنةوةيا (5)ئيسالمى
ضاوارَى و ياا ئَيكاناة دبَياذيت: بزوتناةوةيا ئيساالمى        ، و بؤضاوونا (6)بوو

. ساااةرئةجنام ذى ظاااَى (7)درَيذةثَيااادةرا بزوتناااةوةيا ثةيوةنااادى ناااةبوو 
                                                 

دياااادارةكا كةسااااايةتى د طااااةل شاااايخ يةمااااةد جنيااااو حةسااااةن بااااةرزةجنى، ساااالَيمانى،    (1)
22/1/2011. 

ــة بــاالو         (2) ــتانية"  ا  جمخوع ــ مية الكعدس ــربراا: احلع ــاا االس ــس يا) ــداخلال   "االس ــ ود عح مس
 .199سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل  42ا)ودر الساب   ص

بزووتنةوةى ئيسالميى لاة كوردساتان/عَيراق، بةرناماة و ثاةيِرةوى نااوخؤى، ثةساندكراوى       (3) 
 . 10(، )ب.ج، ب.م(، ل8، ماددَى )1997-ك148موئتةمةرى حةوتةم 

 .30  هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل49لدانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرى،  (4)
 .106  ص  ا)ودر الساب   سانا س يد ريستام97يخد سيد نورى الحاسيانت  مستقحل...  ص (5)
 .247، ل  حةكيم مةال ساَلح، هةَلةجبة...196حامد يمود عيسى، املصدر السابق، ص (6)
عةبدوَلَلا مةال ئةةةد، مامؤستا ماةال عاةال عةبدولىاةزيز تةماةنَيك لاة بزاظاى ئيساالمييدا، لاة          (7)

بَلاوكراوةكانى يةكةمني ظيستيظاَلى ساَليادى كؤضى دواى رِاباةرى طشاتى بزووتناةوةى ئيساالميى،     
 .29(، ل2008.ضاثخانةى كوردستان، )ب.ج،
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ثاةيظا   ناا االدئَيكطرتنَى، بزوتناةوةيا ثةيوةنادى ئيساالمى كوردساتان ب     
 ، طوهاااؤرين باااؤ بزوتناااةوةيا ئيساااالمى ل كوردساااتانا    (1))ثةيوةنااادى(

َى، و شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز بااوو ِرابااةر و عةبدولااةتيف     عَيراقاا
 .(2)واذةيى ببوو جَيطر

ذظَى ضةندا بورى، بزوتنةوة ل سةر مرياتاَى بزوتناةوةيا ثةيوةنادى         
، واتاااة بزوتناااةوةيا ئيساااالمى درَيذةثَيااادةرا بزوتناااةوةيا   (3)ئاظابووياااة

 طؤرةثاناا ياَى ل ساةر   ثةيوةندى بووية ب هندةك طؤرانكاريانظة و ياا داو 
ذ بزوتناةوةيا   ثةيدادبيتسياسةتَى نامينيت و ثارتةكا نوى يا ئيسالمى 

، و د بيتاة  (4)ثةيوةندى ب هَيزتر و ضاالكج و ِرَولةكَى زَيدةتر د طَيريت
يااَين جااؤرا و جااؤر ل   ئَيكااةم ثارتااا بنكااة فااراوان ضاااالكيَين بااةرفرة    
ناااةطؤتنَى ل دةظاااةرَين مزطاااةفتان ذ خَوينااادنا قورئاااانَى وخةلاااةكَين وا 

                                                 
ل عةربساتان ساىوديَى هاةبوو باؤ هنادَى      عابكـة االسـ مية(    الذبةر كو ثةيظةكا كاورترة، و   (1)

طرَيدانااةك د طااةل هةيااة، د هااةمان دةماادا طوهااؤرين ذى بوويااة.     .ئااريان هةسااات نةكااةت  
ديااادارةكا كةساااايةتى د طاااةل شااايخ يةماااةد ناااةجيو حةساااةن باااةرزةجنى، سااالَيمانى،       

22/1/2011. 
دايةتيا بزوتنااةوةى وةكو)شااَيخ هناادةك ذى ب شااَيوةيةكَى دةمكااى بوونااة ئةناادامَين سااةركر  (2)

يةمةد نةجيو حةسةن بةرزةجنى ئةندامَى مةكتةبا سياسى، عةال عةبدولىةزيز ئةندامَى 
مةكتةبا سياسى و بةرثرساَى مةكتاةبا لةشاكةرى، عوماةر عةبدولىاةزيز ئةنادامَى مةكتاةبا        
سياساااى و بةرثرساااَى مةكتاااةبا داراياااى، ئةةاااةد كاكاااة ماااةةود و ساااديق ساااةرطةتى و    

ولرةةان نةورةسااى ئةناادامَين مةكتااةبا سياسااى، و ئااةبو بااةكر سااديقى، مااةةود     عةبااد
و عاةال بياارة ئةنادامَين     ]مةال ئةنوةر توفياق شايالنى  [ئازادى، يةمةد ِرازى، ئةنوةر طوال 

 .106-105لحةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل  سةركردايةتيَى. بنَيرة:
 .106-105ل لسةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى،  (3)
 .174ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (4)
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َى دطَيران، ئاةظ ضاةندة ذى دبيتاة هاؤيَى هنادَى فشاارا       عَيراقكوردستانا 
ِرذَيمَى ل ساةر وان زؤرتار ببيات، و دةرئاةجنام زؤر ذ زاناايَين ئاايينى و       

ِراطةهاناااادنا ظااااَى بزوتنااااةوَى  كااااو ، دكااااةنطااااةجنان قةسااااتا ئريانااااَى  
دا د نيظاا دووَى  وةرضةرخانةكا مةزن بووية د خاةباتا ئيساالميا كوردانا   

 .(1)دابيستَيذ سةدَى 
جهَى باسكرنَيية، هةر دطةل دامةزراندنا بزوتنةوَى كؤمةَلةكا كَيشاا       

دطةل خؤ هةلطرت بوون، كو ذ ِرويَى ثَيكهاتاةيا ناظخؤيظاة تاا ِرادةياةكَى     
نااااجَور باااوو، ئةظاااة ذى ب ثاااال ئَيكاااَى ظةدطاااةريت كاااو ل دةساااتثَيكا       

َيك قوتاخبانةيا هزرى نةهاتبوون، بنةماياةكَى  دامةزراندنا ظَى بزاظَى ذ ئ
ثااَي  وةخاات نااةبوو، ئااةوا ثَيكهاتااةيا   يااَىثااةروةردةيى و ِرَيكخراوةيااى 

مااا ذيا ئيسااالم و ثَيويسااتى بااةرهنطاريا ِرذيَ  ؤلؤناااجؤرى كااَومكرى ئايااد  
ساةركردةيَين  هةروةساا  َى و ِراكرناا ضةوسااندنا طاةاَل كاورد باوو.      عَيراقا 

ذ زانااايَين ئااايينى بااوون، ثَيشااج مااذويلى كااارَى بزوتنااةوَى زؤربااةيا وان 
دظاى   ،وونبثةروةردة و زانستَين ئايينى بوون، تَيكةال ذيانا سياساى ناةب  

، ئااةظ ِرةوشااة ذى جهااَى تَيبينااَى و    (2)بوارياادا د كااَيم ئااةزموون بااوون   
ِرةخنااَى بوويااة ذاليااَى كةسااانَين د بااوارَى ئيسااالما سياساايدا كاااردكر كااو 

ةيا ثةيوةناادى ئيسااالمى هااةبوو تااا كااو كااونطرَى  هااةر ذ دةمااَى بزوتنااةو
 .(3)هاتية ئةجنامدان 1992شةشى ل ساال 

                                                 
موسااَليح ئريوانااى، ئيسااالم و ناساايوناليزم لااة كوردسااتاندا سااةرةتايةك لااة بااارةيى كؤمةَلناسااايى           (1)

 .75(، ل2003ئايينةوة، دةزطاى ضاث و بلَاوكردنةوةى ئاراس، )هةولَير، 
 .175ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل(2) 
 .54-53ل ل، ذَيدةرَى بةرَى، حةسةن بابةكر (3)
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بوويااة د طااةل دامةزراناادنا ثارتااا سياسااى و سااةركردايةتيكرنا ظااى        
كارى ِروى ب ِروى طرفتَين سياسى، هزرى، سجاتيذى و دبلوماسى باوون،  

طشاااتى  تاااةنها هةلباااذاردنا شاااَيخ عوناااان عةبدولىاااةزيز باااَو ِراباااةرىَ 
ثرةنساي  و ثَيظاةرَى ثارتاياةتى باوو،      بناةماييَ بزوتنةوة ناةك ل ساةر   

ئااايينى و كؤمةَلايااةتى بااوو، كااو ناااظربى د  بااةلكو بةرضاااظطرتنا نااةرَيتَى
يدا كَيم ئةزموون بوو، ظَى ضاةندَى ذى  يبوارَى سياسى و كارَى ِرَيكخراوة

ب ذ ثلاة و  ساودةكا خارا   ِرَى خوشكر بوو كةسانَين دةوروباةرَين ِراباةرى  
بزوتنةوَى وةربطرن، لاةورا   ثايةيا ِرابةرَى طشتى و دارايى و ثةيوةنديَين

، (1)ذى بةندانَى و باَل باَلاانَى دناظباةرا وانادا دروسات بباوو، ساةرئةجنام      
َى عاةال  سَى باَل د ناظ بزوتنةوَيدا ثةيداببوون  باَلَى ِراباةرَى طشاتى، باالَ   

 .  (2)باثري و باَلَى مةال كرَيكار
 6يكاى سااالةكَى ل ساةر دامةزراناادنا بزوتنااةوَى ل   زثااش بورينااا نيَ      

كونطرَى ئَيكَى بةست و ب كونطرَى ضوارَى هةذمارت،  1988حوزةيرانا 
و ل ذَير دروََى )سةرخستنى كار و ضاالكى جيهاادى( ل طونادَى بِرالاة    
سةرب ثَينضوينظة هاتة بةسنت، و تَيادا باارودؤخَى نااظخؤيَى بزوتناةوَى     

دانة  ثةميانى ثةسةندكرن و ؤةَلسةنطاندن و ثةيرة و ثروطرامَى ناظخه

                                                 
 .175ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (1)
 احلوار( يكة تل زيون فضائية  " معاج اا م  ا)  ابو سيد اكب فاتح  عيكار" بعنـامي    (2)

ــديو:      ــيغة فيــــــــــــــ ــت بوــــــــــــــ ــ  االلك ينــــــــــــــ ــى ا)واــــــــــــــ ــاع علــــــــــــــ متــــــــــــــ
/www.youtube.com/watch?v=p2GnTzZckMQhttp:/  سيار  ا)واـ  السـاعة:     و

 ذظَياارَى ثَيظااة دَى ب ظااى ِرةنطااى ئاماااذة ظااى ذَياادةرى هَيتااة دان:        .12/12/2011: 7,8
  احلوار( يكة تل زيون فضائية  ا)ودر الساب .

http://www.youtube.com/watch?v=p2GnTzZckMQ
http://www.youtube.com/watch?v=p2GnTzZckMQ
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شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز بااَو ِرابااةرَى طشااتى و ئةجنومااةنَى شااورا      
 .(1)هةلبذارتن

هةرب مةبةستا ثَيداضوون د باارودؤخَين بزوتنةوَيادا، ل دةساتثَيكا         
َى كوردساتانا  ِراوَيذى يةكطرتوو( ل خدراوا )طونادةك  )كؤِرَى 1990ساال 

َى( ذالياَى ذمارةياةكا ئةنادامَين كاارا د     عَيراقا ئريانَية سةر سنؤرى دطةل 
ناظ بزوتنةوَيدا كو ب نوَينةراتيا هَيزا ب سةرثةرشتيا عاةال بااثري ذ باَو    
ضاككرنا كاروبارَين بزوتنةوَى هاتة ِراطةهاندن، ئةظ كاؤِرة طةهشات باوو    

َى ثشاتةظانى اَل دكارن، ب   ك ذ ئةندامَين ساةركردايةتي كؤمةَلةئاستةكى 
ظااى كااارى فشااارةكا مااةزن ئَيخساات بااوو سااةر ِرابةرايااةتيا بزوتنااةوَى،      
بةرامبااةر ظااَى ضااةندَى ِرابااةراتيَى ذى هةَلويساات هااةبوو وةك فشااارةك   

ذ هةردوو هَيزَين حةمزة وشافىى ياَين ل ذَيار    هةيظةكاموضةيَى ضةند 
 .(2)بِري بوو سةركردايةتيا وان

هااةردوو باَلاناادا، حةسااةن بابااةكر ئَيااك ذ دناظبااةرا  َىملمالناال دؤر      
وان كةسااان بوويااة خااؤ ب  اليااةنَى ئؤثؤزساايؤن زانيااة و ب ئاشااكرايى     

ى ادةوانادا هاةبوو تاا وى رِ   دناظباةرا  دياردكةت كو كَيربكيةك هناد زياق   
و ل جهاةكى دى ئامااذَى ددةت دوو ساال     .نطوهداريا ئَياك و دوو ناةدكر  
وو، و د طااةل وى هةَلسااوكةفتَى د طااةلَيك د  بااوون ملمالنااة درَيااذى هااةب 

كاارن كااَيم يااان زؤر اَل ِراطةهاناادنا ثارتااةكا جااودا ذاليااَى كااَوِرى ِراوَيااذ ب 
. اَل هاةبوونا طروثاةكى ل   (3)هَيلةكا سور دانا بوو و هةوَلددا نةبةزينيت

                                                 
 .176ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (1)
 .249لحةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى،  (2)
 وثشتى وَى. 251بنَيرة ثةرتوكا وى: هةمان ذَيدةر، ل (3)
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ذَير هةر ناظةكى د بن سيبةرا ثارتةكَيادا نااظى ل خاؤ بادةت، مروظاى د      
ةهى كو ل ذَير ض ئارماانج بيات ثارتاة د نااظ جاةرطَى      بيتة سةر وى تَيط

ِرَيكخساتنا ثارتاياةتى و سيساتةمى و ثاةيرةو و      دا، ئةظة د وارَىثارتةكَي
ثروطراميدا ناطوجنيت، و كؤِرى ِراوَيذ بةرَى بنيااتَى ثاارت دنااظ ثارتَيادا     

 .(1)دانا
 هةر دظاى ساةروبةنديدا، باَو زالباوون ل ساةر طاريو طارفتَين د نااظ              

هاةر ل ذَيار    1990حوزةيراناا   16-13بزوتنةوَيدا، كونطرَى ثَينضَى ل 
دداِ  ِي]ناااظَى َِ يِج  ِ يَقدد  ِِ طشااتى ثااةميانا هاتااة بةساانت تَياادا  (2 [َوَجاِهددواوِفيِ يِف

دانة ِرابةرَى طشتى و ثةيرةو و ثروطارام هاتناة ثةساةندكرن، و بااس ل     
را و مةكتااةبا كاروضاااالكيَين بزوتنااةوَى هاتااة كاارن، و ئةجنومااةنَى شااو   

، اَل بَوضوونةكا دى هةية دياردكاةت كاونطرة   (3)سياسى هاتنة هةلبذارتن
َى ِرؤذةكااااَى ظةكَيشااااا و شااااَيخ عونااااان    ماااااول دزاَل ل ئريانااااَى بااااَو  

كاو ل وَى بااوةرَى باوون د     عةبدولىةزيز د ثِرؤذَى هةلبذارتناندا ناةبوو 
وون د ثاةيِرةو  وَى قوناغَيدا وةك ِرابةر مبينيت، و هيض طرنطى و ثَيداض

و ثروطراميااادا ناااةهاتبوو كااارن، باااةلكو زَيااادةتر طرنطاااى ب كرياااارا       
هةلبااذارتنَين ئةناادامَين سااةركردايةتيَى بااوو. اَل خاااال طاارنر ل سااةر     

سااةربازى كااو بااةرفرة  بوونااةك ب خؤظااة دياات بااوو، لااةوان ذى  ئاسااتَى

                                                 
 دَى د ثشكا دووَيدا باس كةين. (1)
 
 (.78الكعيم  سور   احلي(  االية   القعآن(2)
-11، ل ل1990ئاةيلول  -(، ئااب 2، 1بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: )دةنطاى بااوةر( كؤظاار، ذماارة )     (3)

14. 
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طوهَورينااةك دروساات ببااوو كااو سااَى مةَلبةنااد دروساات كاارن، و هااةر        
 .(1)ضةند هَيز ب خؤظة د طرتن مةَلبةندةكى

ظااة، ِرةنطاة ئريانااَى ثشاتةظانيا بزوتنااةوَى دكار ل طااؤر    يذ ِروياَى داري      
، و (2)ىعَيراقاادا بااوو د طااةل  جةنطَيااد قوناغااا خااؤ، كااو   بةرذةوةناادَين

ِرَيكخراوانظااة ذى هاريكاريااا وَى دهاتااة كاارن، بااؤ وَينااة       اليااَيجاااران ذ
مانان لة كوردستان( كاو ضااالكيَين   شاندةكَى )ثةيوةندى قوتابيانى موسل

خؤ ل ويالياةتَين ئَيكطارتيَين ئاةمريكا و ئاةوروثا ئةجناماددا ساةرةدانا       
كاااو ئةظاااة   ،ياااةكر بزوتناااةوَى و خيظةتطاااةهَين ثةناباااةران ل ئرياناااىَ  

( 5,000,000ساااةرةدانا سااايَى باااوو و د دوو ساااةرةداناندا كاااوذمَى )    
 .(3)ةتومةنَين ئريانى ذ بةخشينا ثَيشكَيشى وان كرين

سااااةبارةت ثةيوةنااااديَين ناااااظخؤيى و دةرةكااااَى يااااَين بزوتنااااةوَى،       
ثةيوةنديَين ناظخؤيى د طةل ثارتَين كوردساتانى د جاودا جاودا باوون و     
اليااةنَى هاازرى كارتَيكرنااا خااؤ ل سااةر وان جااؤرَين ثةيوةنااديان دكاار.     

، بةَلطاة ل دَور  (4)بزوتنةوة دذى هزرَين كؤمونيزم و ناسايوناليزمَى باوو  
َى ضااةندَى كااو ذ ئااةجنامَى هااةوَل و باازاظَين ثااارتَين كوردسااتانى بااَو     ظاا

                                                 
يناة مةَلبةنادَى ئَياك ل سانؤرَى هةَلةجباة، هَيازا )ساةالحةدين،        هَيزا )نةسار و هةَلةجباة( كر   (1)

خالد، فاروق و حةسةن بةننا( كرينة مةَلبةندَى دوو ل سنؤرَى سلَيمانيَى و هةورامان، هَيزا 
)حةمزة، شافىى، ئاازادى و هاةولَير( كريناة مةَلبةنادَى سايَى ل سانؤرَى هاةولَير و ِرانياة و         

ك بؤ داناابوو. باؤ ثاج ثَيازانني بنَيارة: حةساةن باباةكر،        ثشدةر، و هةر مةَلبةندةكى ستافة
 .260-259ذَيدةرَى بةرَى، ل ل

 .279ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (2)
 .43  ص1990شحاط  5(  5 الق ا( جملة  ال دد   (3)
 .463عةال تةتةر نَيروةى، بزاظى...، ل (4)
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َى ِرابيات، )ث.د.ك(،  عَيراقا ماا  ثَيكيئنانا بةرةياةكَى كوردساتانى دذى ِرذيَ  
ى عَيراقا اليستا كاورد )ثاساوك(، ثارتاا كَومونيساتا     سي)ى.ن.ك(، ثارتا سو

طاةل(  هةرَيما كوردستانَى )حش (، ثارتا طةل ياا دميوكراتاا كوردساتانى )   
و )حسااك( ذبااَو يةكخسااتنا هَيااز و دامودةزطااايَين شوِرةشااَى ل ثَيناااظى      

 1988طوالنااا  2بااةرطرى و بااةرهنطاربوونا هةمةاليانااة دذى ِرذَيمااَى ل 
هاتاة ِراطةهانادن كاو باَو طاةاَل       (1)بِريارا دامةزراندنا باةرةَى كوردساتانى  

ر و كةفتاة ضااالكيان. ذ كاا    1988طوالناا   12كورد مذدةيةك باوو، و ل  
َى عَيراقا ئةركَين ظى باةرةي: سةركَيشايا بزاظاا ِرزطااراواز ل كوردساتانا      

دكاار و هااةمى سااازيَين شوِرةشااَى يااَين سياسااى، لةشااكةرى، ِراطةهاناادن،    
دارايى، ِرَيظةبةرى و ثةيوةنديَين شوِرةشا كوردى ب ِرَيكاا ساةركردايةتيا   

ن دى تاةنها ئَياك خااال هةظثشاك هاةبوو دطاةل ثاارتيَ        .(2)هةظثشك د كر
ماا باةعس باوون، اَل ديساان ئاةوذى ب      يَين كوردستانى ئةو ذى دذى ِرذَي

 شَيوازةكَى دى خةبات دكر ب ِرَيكا جيهادَى بوو.
ل دؤر هةَلويستَى بزوتنةوَى ذ دامةزراندنا ظى باةرةَى، بةشادارى تَيادا         

نةكر. ب بوضوونا زؤربةيا ظةكولةر و كةساانَين د بيااظَى ئيساالما سياسايدا     
ركري نَيزيكى هةظ بوون. بؤضاوونةك دياردكاةت كاو باةرةَى كوردساتانى      كا

بةرةيةكَى عةملانى باوو و ئاراساتةيةكا ناسيوناليساتى هاةبوو، و بزوتناةوَى      
خؤ ب ناكؤك دزانى دطةل ِرةوتَى عةملانى، هةروةساا خاؤ ب بةشاةك دزاناى     

                                                 
: الحيـب يخـد   وردساتانى ياَى عَيراقاى بنَيارة    بؤ ديتنا دةقَى ثةيرةوَى ناظخؤيى يَى بةرةَى ك (1)

  1993-1946ال ــعاا ا يكــاا رئيســية  - ــعيم  تــأري  احلــز  الــدميقعاطت الكعدســتانى 
 يب دها. 333(  ص1998   دهوك  خةباتمكح ة 

 وثشتى وَى. 525بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: عةال تةتةر نَيروةى، بزاظى...، ل (2)
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و ، بؤضااوونةكا نَيزيكااى ظااَى هةيااة كاا (1)ذ بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل جيهااانَى
باااةرةَى كوردساااتانى كؤمةَلاااةكا ثاااارتَين ضاااةث و ِراساااتَين كاااوردى تَيااادا    
بةشاادارببوون ثِرؤذةيااةكَى ناساايؤناليزمى هااةبوون، اَل ئيسااالما سياسااى يااا  

. اَل بَوضاوونةكا دى هةياة ذ   (2)كوردى ثِرؤذَى ئةنتةرناسايؤناليزمى هاةبوو  
 -ا عَيراقاى ضارضووظَى بَوضوونا ئَيكَى دةرناكةظيت  ضونكة ثارتا كومونيسات 

 .(3)هةرَيما كوردستانَى بةشدار ببوو تَيدا
بزوتناااةوةيا ئيساااالمى بةشااادارى ناااةكر و خاااؤ ذ     ،ب هاااةر حاااال      

ثشتةظانيةكا مادى و مةعناةوى ل ساةر ئاساتَى نااظخؤيى و جيهاانى باَى       
بةرةييادا زؤر زةرةرمةناد    بةهركر، و ب نةضوونا وَى بَو ناظ ِرَيازَين وى 

ظااَى ضااةندَى ذ زؤر خَياار و بَياار و داهاااتيَى      ببااوو، بةَلطااة ذى ل سااةر  
 .(4)كوردستانَى بؤ ماوةيةكَى زؤر درَيذ بَى بةهر بوو

ساةبارةت ثةيوةناديَين بزوتناةوةيا ئيساالمى د طاةل )ى.ن.ك( د باااش           
بوون، اَل جاران طرذى و ملمالنة دناظبةرا هةردوو اليانادا دروسات د باوون،    

، نةخانااة طاارذى ل (5)ل ئَيااك و دوو بااةاَل نةدطةهشااتة ئاسااتَى تةقااةكرنَى
سةر دانانا بارةطاياةكى باوو ل )قوولاة هاةرمَى( ل ساةر سانؤرَى كوردساتانا        
عَيراقاااَى و ئرياناااَى ذالياااَى هَيااازا حةمزةظاااة دانيااات كاااو هَيزةكاااا زؤر ياااا    

ل وَياااارَى بااااوون، بااااةاَل   1989ثَيشاااامةرطَى )ى.ن.ك( ل داويااااا طوالنااااا  

                                                 
 .108..، لنياز سةعيد عةال، دياردةى. (1)
 .151سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
 .172ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (3)
 .225هةمان ذَيدةر، ل (4)
 .208-207ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل ل (5)
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نامةياةك باؤ وان هناارت باوو      1989 ئةيلوال 4سةركردايةتيا )ى.ن.ك( ل 
، عاةال  (1)وداخاز ذ وان كربوو نابيت بارةطايَى خؤ بَى دةساتويريا وان دانان  

باااثري ب ناااظَى سااكرتاريةتا بزوتنااةوَى نامةيااةكَى بااَو مةكتااةبا سياسااى يااا    
هنااارت و ب ثيويساات زانااى    1989ئااةيلوال  7)ى.ن.ك( ل قانااةرةش ل 

ِرساتَى )والساالم علاى مان اتبا  اهلادى(        بوو ل وَى دةظةرَى مبيانن، و ب ظاىَ  
. ب ظَى ضةندَى شاةِرةكَى دبلوماساى ب ِرَيكاا    (2)داوى ب نامةيا خؤ ئينا بوو

 .  (3)نامةيان و بةرسظدانا وان دناظبةرا هةردوو الياندا ثةيدا دبيت

سةركردايةتيا )ى.ن.ك( ذ نامةيا عةال بااثري تاورة بباوو، نةخاناة          
َى مةكتاةبا سياساى باوو، و هاةر     بارةطااي لةبانى ل د وى دةميدا جةالل تا

ل سااةر هااةمان الثااةرَى نامااةيَى ب خااةتَى خااؤ ثااةرواَيز كربااوو و ديااار   
كرباااوو ب نةشااارينى نظيسااااية و باااَى ِرةزامةناااديا وان نةشاااَين ل وَى     
دةظةرَى بن و داوى ب بةرساظا خاؤ ئيناات باوو )والساالم علاى مان اتبا          

دة  ِرؤذان ظةكَيشاااا، ساااةرئةجنام   . ظاااَى كَيشاااَى باااؤ مااااوةيىَ  (4)اهلااادى(
 .(5)كر واَى خؤ ضولكر و ل قووال هةرمَى و قةستا خدرابارةطاي

ب شيوةيةكَى طشاتى ثةيوةناديَين بزوتناةوَى د طاةل )ى.ن.ك( د بااش           
بوون، كو بزوتنةوة ب هةظثةميانا خؤ دزانى هةر ل دةساتثَيكا دامةزرانادنا   

                                                 
 4ئااةو نامااة حةسااةن كويسااتانى ئةناادامَى سااةركردايةتيا )ى.ن.ك( بااؤ حةسااةن بابااةكر ل   (1)

 .207-206ل لرت بوو. بنَيرة: حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، هنا 1989ئةيلوال 
 وثشتى وَى. 210بؤ ديتنا دةقَى نامةيا عةال باثري بنَيرة: حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
  وثشاتى وىَ  372بؤ ثج ثَيزانني ل سةر ظى بابةتى بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتاى...، ل  (3)

 وثشتى وى. 213لَى بةرَى، حةسةن بابةكر، ذَيدةر
 .367-365ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل ل بؤ ديتنا دةقَى نامةيا جةالل تالةبانى بنَيرة: (4)
 .239-237ل لحةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى،  (5)
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ةرَين ئازادكرى و هاريكاريا وان كرياة و  وَى ِرازى بوون بزوتنةوة بهَيتة دةظ
ِرَيككةفتنااةكا بهَيااز دطااةل سااةركردايةتيا وَى و ِرابااةرَى وَى شااَيخ ئونااان   

، دةربااارةى ثةيوةنااديَين  (1)وةكااو ثرةنساايو و ديتنااةكا سااجاتيذى هااةبوو   
شااندةكَى   1988بزوتنةوَى دطاةل )ث.د.ك( د توناد و تاول باوون، ل سااال      

دةكَى كوردستانا ئريانَيية ل ساةر سانؤرَى عَيراقاى(    بزوتنةوَى ل ِراذان )طون
 8ِرَيككةفتنةك دطاةل )ث.د.ك( ئيمزاكرياة، هةروةساا مةساىود باارزانى ل      

سةرةدانا شَيخ عونان عةبدولىاةزيز كرياة و ديادار     1988تشرينا دووَى 
و دانوستاندن د طةلَيك ئةجنامدايناة، ب هاةمان شاَيوة، دطاةل حساك ذى ل      

 .(2)ةفتنةك دناظبةرا هةردووالياندا هاتية ئيمزاكرنِرَيكك 1987ساال 

سااةبارةت ثةيوةنااديَين دةرظااة يااَين بزوتنااةوَى، دطااةل ئريانااَى دباااش         
( خااالن  12بوون ل سةر ثِرؤذةيةكَى ِرَيككةفت بوون د طةل ئرياناى كاو ذ )  

. نةخاناة بزوتناةوة ل ساةر    (3)ثَيك دهات سةرةدةرى دطاةل ئرياناَى د كار   
َى هاتبوو دامةزراندن، ئةظاة ذى دةساتثيكةكا بااش باوو دناظباةرا      خاكا ئريان

هةردوو الياندا ئريانَى هاريكاريا ماددى و مةعناةويا بزوتناةوَى دكار، ِرَياك     
دابووَى بنكة و بارةطايان دانيت، و مةشق و ِراهَينانَى ب هَيازَين وان بكاةت،   

ن بااَو كااار و و دناااظ خاكااا واناادا ضاااالكى دذى بةعساايان ئااةجنام ددان، ئااريا   
 .(4)ضاالكيَين بزوتنةوَى دةروازةيةكَى ظةكرى بووية

                                                 
 .23-22  ص ص1991(  شحاط 7 الق ا( جملة  ال دد   (1)
 .209ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (2)
 .190س سيوةيلى، لة هةناوى...، لئيدري (3)
 .209ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (4)
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هةروةسااا ثةيوةنااديَين وَى دطااةل عةربسااتانا سااىوديَى ثةيوةنااديَين      
كااةظن بوونااة، كااو شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز ثةيوةنااديَين خااورت د   

( هاةبوون،  1975 -1964طةل ماةليك فةيساةل كاوِرى عةبدولىاةزيز )    
ظةدطااةرن كااو ب نوَينااةراتيا    1974ى بااؤ ساااال  كااو ئااةظ ثةيوةنديااة ذ  

شااااندةكَى زاناااايَين كوردساااتانَى و ب ِراساااثاردا ماااةال مساااتةفا باااارزانى  
دياادارةك ذبااَو ناساااندنا كَيشااا كااوردى د طااةل كريااة و دةردةسااةريَين ب  

َى يَين ئَيك ل دويا   عَيراقسةرَى مللةتَى كورد هاتني ذاليَى حكومةتَين 
ونان بووية ِراباةر ذى ضاةندين جااران ذالياَى     ئَيكَى، و ل دةمى شَيخ ع

 .(1)هظانكرنسىوديةظة هاتية مَي
ِرةنطة ذى هةظسةنطيا نَيظدةولةتى يا شيىةطةرى وساونةطةرى دظاَى        

هةظكَيشَيدا ِرؤل هةبووية، كو ل دةمَى عةرةبساتانا ساىودى ديتاى ئاريان     
َى َيراقااعهةوَلااددةت ل سااةر طورةثانااا ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانَى و 

زال ببياات، ئااةوَى ذى هاريكاريااا دامةزراناادنا بزوتنااةوَى د كاار ب ظااى      
ى بزوتناااةوةيا ئيساااالمى هةظساااةنطيا بةرذةوةنااادَين ساااىودية و  شاااَيوة

. ثةيوةنااديَين وَى دطااةل جيهانااا ئيسااالمى هااةر ل   (2)اسااترئريانااَى د ثا
 دةستثَيكا ِراطةهاندنَى ثةيوةنديَين دبلوماسى دطةل ثاارتَين ئيساالمى ل  

 .(3)ثاكستانَى و ئةفَانستانَى هةبوون

                                                 
وثشاتى   189مةال ئةةةد شافىى، ذَيدةرىَ باةرىَ، ل    117يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص (1)

 وىَ.
 .464عةال تةتةر نَيروةى، بزاظى...، ل (2)
 .8رَى بةرَى، لبؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ميخائي  ليزنرب ، ذَيدة (3)
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دةرباااارةى باااوارَى لةشاااكةرى، بزوتناااةوةيا ئيساااالمى ضااااالكيَين            
لةشااكةرى يااَين جااؤرا و جااؤر دضااار ضااووظَى شااةِرَى ثارتيزانياادا دذى      

َى هااةبوون. وةكااو ظااةدانا مينااا د ِرَيكااَين سااةربازَين      عَيراقااحكومااةتا 
و  (1)بَو سةر بنكة و ِرةبيان و جاشاا ِرذَيمَيدا، دانانا بَوسةيان، هَيرشكرن 

سةربازان، بارةطايَين ِرذَيما بةعس، ِرَيطرتن ل هَيرشاَين حكوماةتَى ذباَو    
باااةرةظانيكرن ذ دةظاااةرَين ئاااازادكريَين كوردساااتانَى، كوشاااتنا ثيااااوَين    

، كوشتنا كةسانَين مةى فاروش و طاةفكرن ل   (2)حكومةتى دناظ باذاراندا
. سااةرئةجنام بزوتنااةوَى (3)دةك ذواناااجهااَين لةشفروشااان و كوشااتنا هناا

ذمارةيةكا نةكَيم بؤ ظان ضااالكيَين ئةجناماداين قورباانى ذ هَيازَين خاؤ      
 . (4)َى عَيراقداينة و زيانَين مةزن طةهاندينة حكومةتا 

                                                 
ثةيظااةكا كوردييااة ئااانكو ِرَيطاار يااان خوينرَيااذ، ئااةظ ناظااة د قوناااغَين جااودا جااودا دا ب ضااةندين   (1)

شااَيوةيان طوهاااؤرين ب خؤظاااة طرتياااة، ل دةساااتثَيكَى حكوماااةتا عةبدولكاااةريم قاسااام د طاااؤتَى  
بنَياارة: ثوليسااَين نااة ِرَيكخسااتى، ثاشااان بووينااة سااوارَين سااةالحةدينى )فرسااان صااالح الاادين(.    

وـوس   17 -1963شـحاط   8شاساد س عيا يخد  احلع ـة القوميـة الكورديـة ا  وردسـتان ال ـعاا      
ثاشااان  .109(  ص2006للكحاعــة يالقيــع  مكح ــة يسار  ال بيــة   اربيــل    سااثريَيز  دار 1968

ــواو الــدفاع الــوطين(  بووينااة فااةوجَين بااةرةظانيا نيشااتمانى   د سااةردةمَى حوكمرانيااا سااةدام   اف
   حسَين دا.

 الـق ا( جملــة   وثشااتى وَى   188باؤ ثااج ثَيازانني بنَياارة: ئيادريس ساايوةيلى، ِرةوتاى...، ل     (2)
 .43-41  ص ص1990(  شحاط 5ال دد  

 .22-20  ص ص1989(  ووس4ال دد   ،( جملة الق ا بنَيرة: (3)
 .وثشتى وَى 188بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (4)
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-1987دناظباااةرا ساااالَين  ،د بيااااظَى ِرةوشاااةنبريى و ِراطةهاندنَيااادا     
ظوك هاااةبوون، ساااةرةرايى ضاااةندين كَوظاااار و ِرؤذناماااة و باااةَلا  1991

 .  (1)ضاثخانةيان بةرهةمَين خؤ اَل ضاث دكرن
 :عَيراق كؤمةَلةى ئيسالمى كوردستانى -8

كيا ناظخؤيى يا بزوتنةوةيا ئيسالمى، ِرَيك خوشكر ذمارةياةك ذ  ناكؤ    
ئةنادامَين ظااَى ثاارتَى جااودا بانب و ِرَيكخراوةكااا ناوى دامااةزرينن و ئااةو     

اطةهاندنا بزوتنةوَى سةرهلدا باوون، هنادةك   ى هةر ل دةستثَيكا ِرؤكناك
. (2)جاااران د طةهشااتة لااوتكَى و جاااران ذى ئااةو بااارطرذى خاااظ دبااوون    

نةخانااة د سااالَين ئَيكااَى و دووَياادا زَياادةتر مااةال د زال بااوون ل سااةر    
( ئةناادامان 21كااارَى بزوتنااةوَى، كااو سااةركردايةتيا وَى ذ سااةرجةمَى ) 

ان طةجنَين كو ذ هةمى تة  و ضاينَين  ( ذَى مةال بوون، نةشيان ئةو18)
 .(3)كؤمةَلايةتى طةهشتينة وان د ناظ ِرَيزَين خؤدا ِرَيك بَيخن

مةال كرَيكار ئَيك ذ وان كةسان بوو كاو ب ظاى باارودؤخى ياَى قايا            
نةبوو، كو كةسةكَى خودان نياز و هيظيَين مةزن بوو، ثشاتى ماوةياةكَى   

. (4)سالمى طةهشتة د نااظ ِرَيازَين وَيادا   كَيم ذ دامةزراندنا بزوتنةوةيا ئي
هةوَل ددا ِرةوتاةكَى ذ بزوتناةوَى دروسات بكاةت، و      1988ل داويا ساال 

                                                 
وةكو ِرؤذنامةيا )النفري( ثاش ضةند ذمارةيةكان بووية كؤظاار، كؤظاارا )راثاةرين(، )دةنطاَى بااوةر(،       (1)

و ذ ضاثخانةيا وةكو يا )شةهيدان، بَيتوشاَى، كؤضاةران،     لواء ص ع الدين(.)بانطةواز(، )الصف( و 
 .201-197..، لبؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى. شةهيد حةسةن بةننا(.

 .16هةمان ذَيدةر، ل (2)
 وثشتى وَى. 268سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
  .183  ص  ا)ودر الساب صحاع يخد الربسجنت (4)
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. هاةبوونا ثةيوةناديَين باةرفرة  د    (1)ئةو ببيتاة ِراباةر و باةرثرس وىَ   
طةل سةركردةيَين ئيسالما سياسى يا جيهانى ثاشخانةيةكا باش بَو مةال 

ر ظَى ضاةندَى ئامااذَى ددةت نياساني دطاةل     َيكار دروست كربوو، ل دَورك
 .(2)( سةركردةيَين ئيسالما سياسى يا جيهانى هةبوو50زَيدةتر ذ )

نااةرازى بوونااا مااةال كرَيكااار ذ كااةتوارَى سياسااى يااَى  ،هةرضااةوابيت     
، ثااةنا بااَو  (3)كيااان د طااةل بزوتنااةوىَ  ناكؤبزوتنااةوَى. دطااةل هااةبوونا   

مى باار ب ناااظَى كؤمةَلااةى ئيسااالمى  دامةزراناادنا ثارتااةكا دى يااا ئيسااال 
ب شااَيوةيةكَى فااةرمى  1990تشاارينا دووَى  5و ل  عَيااراقكوردسااتانى 

وةكاو كاَيم و    ب بةيانامةيةكَى ِراطةهاندية، و تَيدا ضوار خال ِرَيزكريناة 
 :(4)خوارَى ديار كاسيَين بزوتنةوَى يَين ل

 نةبوونا ثةيكةرةكَى ِرَيكخستنَى. -1
 ثروطرامةكَى ثةروةردةيى. نةبوونا هيض جؤرة -2
 .التوثي  يالتض يف( -طرنطى نةدان ب مةرجَين ِرَيكخستنَى )متمانة والوازى -3

 ِرَيظةبرنا كاروبارَين دارايى. الوازيا -4
 

                                                 
 .194-193ل لحةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى،  (1)
 .29، ل2008(، ئاب 37بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: )ستاندةر( كؤظار، ذمارة ) (2)
 .183  صا)ودر الساب صحاع يخد الربسجنت   (3)
ــان     )س. ظ. ز(،  (4) ــعاا  بيـ ــتان ال ـ ــ مية ا  عدسـ ــة االسـ ــانت   18اجلخاعـ ــ  الوـ ــ  1411ربيـ  5هــ

  .1990نوفخرب
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كؤمةَلااااةى ئيسااااالمى كوردسااااتانى عَيااااراق ثااااةيرةوَى خااااؤ         
، خاؤ بةشاةك ذ   (1)كااك( باوو   -هةبووية. كو كورتكرناا وَى )ك.أ.ك 

ياااا ئيساااالميا جيهاااانى داياااة ناساااني، و ب شاااَيوةيةكَى  بزوتناااةوة
. ذَيادةرةك ئامااذَى   (2)تايبةت ثشاتطرييا كؤمةَلاةيَين جيهاادى دكار    

ا   ددةت ثشاااتى كارةسااااتا هةَلةجباااة ماااةال كرَيكاااار ب الياااَى كؤماااةَل
ضاؤبوو و هاةظكارى د طاةل وان دكار و لقاةكا       (3)جيهادى يا مسرى

َى    ، اَل ل طور (4)وان ل كوردستانَى ظةكر بةَلطةنامةياةكا ظاَى كؤماةَل
ا     ِرةتدكاااةت كاااو هااايض ثةيوةندياااةكا ِرَيكخساااتنَى د طاااةل كؤماااةَل

 .(5)مسريدا هةبيت
 
 :كَين ديجوثارتَين بضو -9

                                                 
 .273ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (1)
 .270هةمان ذَيدةر، ل (2)
ا دبَيااذنَى )مجاعااة اجلهاااد( بااؤ دةسااتثَيكا  ناااظَى وَى كؤمةلااةيا ئيسااالمى ل مساارَى د رِاطةهاندنَيااد  (3)

سالَين حةفتيان ظةدطةريت، كار ب ِرَيكا جيهادَى باؤ دامةزرانادنا دةولةتاةكا ئيساالمى و زظرانادنا      
ساةرؤكَى   1981عوماةر عةبادولرةةان بووياة رِاباةرَى وَى، و ل      1979خةالفاةتَى د كار، و ل   

االنكرنا جهَين مةسايحيان ب ِرةوا د زاناني و وى   مسرَى ئةنوةر سادات تريؤر كرينة، ظَى كؤمةَلَى ت
ا)وسـوعة ا)يسـع  ا االديـان...  ا)وـدر     تاالنى ل ضاالكيَين خؤ ب مةزَيخن. بؤ ثج ثَيزانني بنرَية: 

ــي  ــاب   م ــ مية ا      356-348  ص ص1الس ــاا االس ــوعة احلع  ــد تور(  موس ــللت  ال ــد ا)وص ات
(  ص 2005   بــايا   2اا الوالــد  ال عبيــة  ط  الــوطن ال عبــت يايــعان يتع يــا  مع ــز دراســ      

   .214-213ص
 .144عا ...  ص100رشيد اخليون   (4)
 .279ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (5)
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د سااالَين هةشااتياندا كَومااةكا ثااارتَين كااوردان يااَين ئيسااالما سياسااى           
ت دروست بووينة، اَل بااس اَل نةهاتياة كارن تاةنها هنادةك ئامااذةيَين كاور       

نةبن هندةك ذَيدةران ثَى داينة، ِرةنطة ذى هَوكارَى ظاَى ضاةندَى باَو هنادَى     
 ظةدطةريت، كو ِرَولةكَى كاريطةر د طورةثانا ئيسالما سياسيدا نةبووينة:

 :عَيراقبزوتنةوةيا موجاهيدانى كوردستانى  -1
ذاليااَى شااَيخ تاليااو عةبدولكااةريم    1979ئااةظ بزوتنااةوة ل ساااال       

 .(1)ئريانَى هاتية ِراطةهاندن و ِرابةرَى وَى بووية بةرزةجنيظة ل
 بزوتنةوةيا ئيسالمى يا كوردَين فةيلى: -2

ل كارمانشاة ل ئرياناَى ب ِراباةراياةتيااا عاةبادولااواحد    1988ل سااال  
 .(2)فاةيلى هااتية دامااةزرانادن، كو ِرَيكخستنَين وَى ذ كوردَين فةيلى بوو

 :جند اهللكؤمةَلا  -3
، مااةال لوقمااانى (3)دةسااتثَيكا سااالَين هةشااتيان هاتيااة دامةزراناادنل 

 .(4)تةويلةيى ِرابةراتيا وَى دكر
 كؤمةَلا ئةنسار: -4

ئاةظ كؤمةَلةيااة ذاليااَى مااةال ئيسااماعي  ِرابةرايااةتى دكاار، بةشاادارى       
هاَورى،  ونةكرنا وَى دكارةساتا هةَلةجبةدا ئريانَى هةَلويستَى خاؤ دطاةل ط  

 .(5)وةشاندهةَلسةرئةجنام خؤ 

                                                 
 .15/11/1999(، 15)ِرؤذنامةنووس( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .756كاوة نادر قادر، املصدر السابق، ص (2)
 .102نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل (3)
 .247حةكيم مةال ساَلح، هةَلةجبة...، ل (4)
 .هةمان ذَيدةر (5)
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 .(1): ب ِرابةريةتيا يةمةد تاهر طوالاهلل [حزب]ئةنسار -5
 .(2)كؤمةَلا مةهدية: ب ِرابةريةتيا مةال يةمةد مةهدى -6

تااةوةرَى شةشااَى: ِرؤاَل ئيسااالما سياسااى د ِروياادانَين كارةساااتا   
 :1988هةَلةجبةدا ل ئادارا 

َى ِرذَيمااا عَيراقاانؤرَى ل سااةر ساا هااةبوونا طظاشااتنَين هَياازَين ئريانااَى     
َى بةرنامةيةكَى نوى دارشت باوو. جظاتاا ساةركردايةتيا شوِرةشاَى     عَيراق

ب سااةرؤكاتيا سااةدام حساااَين سااةؤرك كؤماااار د كؤمبوونةكَياادا عاااةال     
ِراساااثاردبوو باااَو ثاااةيرةوكرنا   1987ئاااادارا  29حةساااةن مةجياااد ل 

انَى ئاةوذى  سياسةتا ِرذَيمَى ل هةمى دةظةرَين باكَور ب تايباةت كوردسات  
ظةطةراناادنا تااةناهيَى و سااةقامطرييَى و ضةسااثاندنا ياسااايا ماااافَى      بااؤ  

، ثشااتى (3)ةهاااِر ئؤتؤنااؤمى وةكااو حوكمِرانااةكَى لةشااكةرى يااَى طشااتى و 
َى هاةوَين ئاةنفاالن   لةكَى دةست ب ثةيرةوكرنا بةرنامبورينا كَيمج ذ سا

                                                 
ل طونااادَى باااةهنونَى ساااةرب دةظاااةرا باتيفاااا  1925يةماااةد تااااهر ساااادق بااارو، ل سااااال   (1)

قةسااتا  1980ثشااتى بااابَى خااؤ دبيتااة سااةرؤكَى هااؤزا طوليااا، و ل     1967ذدايكبوويااة، ل 
ظةدطةريتاة   1992رياناَى دبيات، و ل   ئاوارةى ئ 1988دةظةرَين ئازادكرى دكةت، ل ئةنفاال 

وةغةركرية. بنَيارة: يماد ماراد فتااح، طاوللى ذيان وذياار،         2006هةرَيما كوردستانَى، و ل 
 . 98-96(، ل ل 2009)زاخؤ، 

فعس  مععت الدهو ت  "التغلغل االيعانت ا  عدستان ال عاا"  الحثا غا معام  متاع على  (2)
و  سيـار  ا)واـ  ا السـاعة:      http://www.fnoor.com/fn0025.htm  ا)وا  االلك ينت:

21,15 :7/8/2011. 
ــت    بااؤ ديتنااا دةقااَى بِريااارَى بنَياارة:    (3) ــا ال عب ــز  الح  ــة يال ــية الكوردي ــقهارم  القض ــت س عل

 .365(  ص2009االش ا ت ا ال عاا  مكح ة  انت   دهوك  

http://www.fnoor.com/fn0025.htm
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بوو هاااات 1988ئاااادارا  19 -شاااوباتَى  23، كاااو ياااا ئَيكاااَى ذى ل (1)كااار
 .(2)دةمكرن و ل ثارَيزطةها سلَيمانيَى دةستثَيكر بوو

 َى ثَيشااوةخت بةرهااةظيَين خااؤ بااَو كريااارَين ئااةنفاالَ  عَيراقااِرذَيمااا      
ذَيماااَى هَيرشاااةكا ِر 1988 شاااوباتا 23دا ل هاااةر دظاااى دةميااا  كرباااوو،

باااوو ساااةر بارةطاااايَين )ى.ن.ك( ل دةظاااةرَين ئاااازادكرى ل باااةرفرة  كر
نيَى، ظاااَى ضاااةندَى ذى طظاشاااتنَين ماااةزن ل ساااةر  دةوروباااةرَين سااالَيما

)ى.ن.ك( كربوو، ثااش خوراطرياةكا ماةزن بةرامباةر هَيرشاا باةرفرةها       
َى كوردساتانى  ، كاو ماةفرةزةيَين باةرة   (3)ِرذَيمَى باَو ساةر بارةطاايَين وان   

ياااَين حساااك و )ث.د.ك( و ثاساااوك بةشااادار بباااوون دظاااَى بةرطريَيااادا.  
َى كوردستانى ب طشاتى هازر   ةرةو ب سةركردايةتيا )ى.ن.ك( ب تايبةتى

ل هناادَى كاارن بةرةيااةكَى دي ظةكااةن بااَو شااةِركرنَى بااَو هناادَى هَياازَين   
َى دوَلااا ضاااظةتى و  شااارةكا دذوار ل سااةر هَياازَين بااةرة  ِرذَيمااَى نةبنااة ف 

                                                 
هةشت كريارَين ئاةنفاالن دذى   1988ئةيلوال  -1987ئادارَى  29ذَيما عَيراقَى ذ مَيذوويا ِر (1)

علـت نـ، صـاحل ديسـكت  عخليـاا االن ـال ا       طةاَل كورد ئةجنامدان. بؤ ثاج ثَيازانني بنَيارة:    
(، 2006حجااي هاشاام، )هااةولَير،  مكح ــةوالنشاار،  للكحاعــة دار سااثريَيز  عدســتان ال ــعاا 

َى  فايةق يةمةد طوَلثى )دكتور(، لة توَيشووى ثزيشكَيكى ثَيشامةرطةوة،  وثشتى و 147ص
 وثشتى وَى. 41(، ل2007)سلَيمانى، 

عااةال تةتااةر نَيروةيااى )دكتااور(، سياسااةتى حكوومااةتى عَيااراق لااة كوردسااتان لااة سااايةى      (2)
َين ، ذ وةشاانَين زانكؤياا دهاؤكَى ساةنتةرَى ظاةكولين     1991-1975بةَلطةنامة فةرمييةكاندا 

 .104، ل2(، بةر2010كوردى و ثاراستنا بةَلطةناما، ضاثخانا زانكؤيا دهؤك، )دهؤك، 
بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ميدَل ئيست وؤض، جينؤسايد لاة عَيراقاد ثاةالمارى ئاةنفال باؤ ساةر        (3)

كاااورد، وةرطَياااِران، يةماااةد حةماااة سااااَلح تؤفياااق، بةِرَيوبةراياااةتيى خاناااةى وةرطَياااِران،   
 وثشتى وَى. 149(، ل2004يشك، )سلَيمانى، ضاثخانةى ت
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كااو ب ظااةكرنا بةرةيااةكَى دى ِرذَياام ناضااار     (1)سااةركردايةتيا )ى.ن.ك(
 .(2)بيت بةشةكى ذ هَيزَين خؤ ظةكَيشيت

ثالنااا ئازادكرنااا شااارَى هةَلةجبااة نةخشااةيةكَى دارشااتى بااوو كااو             
ثالنااةك بوويااة وةكااو دةسااتثَيكةك بااَو ئازادكرنااا باااذارَى ساالَيمانيَى، و     

ى د ِرازى باااوون، ب َين كوردساااتانَى ل ساااةر ظاااى بةرناماااةهاااةمى ثاااارت
و ئااةو زانينااا ل كرمانشاااة هاااتبوو دانااان هاريكاريااا ئريانااَى كااو بانكااا ثَي

َى ئةجنام بااةرةمااانر بااوو لَيكااولني ل سااةر دهاتااة كاارن، سااةر      شااةش
كوردستانى دطةل ئريانَى طةهشت بوونة بِريارةكَى بؤ ظةكرنا بةرةياةكَى  

َى دوال جاظةتى ساظك بكاةت و   سةر بةرة ل هةَلةجبة بؤ هندَى فشارَى ل
 دفـاع  بؤ ظَى مةبةستَى ذى ثةيوةندى ب فةوجَين باةرةظانيا نيشاتمانى   

ــوطين( ( مستشاااران 12، كااو د طااةل ) (3)ستةشااارارا هاااتبوو كاارن  و م ال
ِرَيككةفت بوون ثَيكظة كارةكَى هةظبةش بَو ئازادكرنا هةَلةجبة و دوكاان  

 .(4)قةالدزَى و ِرانية بكةن
هااةذى طؤتنَييااة، بااَو سااةركردايةتيا ظااى كااارى )ى.ن.ك( ب سااتويَى        

تيا خؤظااة طاارت بااوو كااو شااةوكةت حاااجى مشااري ئةناادامَى سااةركرداية   
. باَو  (5))ى.ن.ك( بَو فةرماندةيا شةِرَى هةَلةجبة هااتبوو دةستنيشاانكرن  

                                                 
كورتااة باسااَيكى   1988شااةوكةت حاااجى مشااري، كارةساااتى كيميابااارانى هةَلبجااة بااةهارى     (1)

 .82(، ل1998سياسى، )سلَيمانى،  -كؤمةَلايةتى -ئابوورى -جوطرافى
ردساتانى  نةوشريوان مستةفا ئةمني، خوالنةوة لة ناو بازنةدا دياوى نااوةوةى ِروداوةكاانى كو    (2)

 .145(، ل1999، )سلَيمانى، 2، ض1988-1984عَيراق 
 وثشتى وَى. 79بؤ ثج ثَيزانني ل سةر ظَى ثالنَى بنَيرة: شةوكةت حاجى مشري، كارةساتى...، ل (3)
 .144نةوشريوان مستةفا ئةمني، خوالنةوة...، ل (4)
 وثشتى وَى. 83شةوكةت حاجى مشري، كارةساتى...، ل (5)
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ظااَى مةبةسااتَى ذى ضااةندين كَومبااوون هاتينااة ئةجناماادان ل ناظةِراسااتا  
)ى.ن.ك( دطااةل نوَينااةرَين حكومااةتا ئريانااَى )يةمااةد    1988شااوباتا 

مقاادم تهرانااى، ئاغاااى دهقااانى، ئاغاااى ساالَيمانى و ئاغااا شااةهاليى( و د   
َومبوونةكَيااادا ل ساااةر ضاااةندين خااااالن ِرَياااك دكاااةظن كاااو ئاااريان         ك

بةرثرسياربيت بَو طرتنا هةمى ضيا و سةربازطةهَين دةوروبةرَين شارى 
و بلنداهيَين ضيايني )شنروى و باَلانبو و ماةطر و مللاةى دارَى( د طاةل    

ى و باااَلَى وَى يااَى عَيراقااهَياازَين ئةجنومااةنَى باَلااايَى شوِرةشااا ئيسااالمى  
 .(1)بةدر ]فةيلةق[كةرىلةش
هةروةساااا ثااااش ضاااةندين كؤمبووناااا دطاااةل ثاااارتَين كوردساااتانى        

، (2)ل سةر وةرطرتنا بةرثرسارتيان ِرَيككةفنت 1988دناظبةرا ل شوباتا 
هَيزَين )ى.ن.ك( بةرثرسااتيا طرتناا توثخاناةيَين دةلةماةر و نااظ شاارَى       

نااا ثاارا زةَلاام  هةَلةجبااة وةرطاارت بااوو، هَياازَين حسااك بةرثرساااتيا طرت   
وةرطارت باوو، و    رماالَ بةرثرساتيا ئازادكرناا خؤ وةرطرت بوو، )ث.د.ك( 

هَياازَين بزوتنااةوةيا ئيسااالمى بةرثرسااايةتيا كااارَين لوجسااتى دطااةل        
( 500هَيزَين ئريانَى سود ذَى بهَيتة دينت، سةرجةمَى هَيزَى زَيدةتر ذ )

 .(3)ثَيشمةرطا ل سةر تي  و مةفرةزيان هاتبوونة دابةشكرن
 1988 ائاااااادار 14ل  ىثاااااةيرةوكرنا ثالناااااا دارشاااااتب كاااااورتى،      

ناضااار بااوو هَياازَين    عَيااراقدةسااتثَيكر و هةَلةجبااة هاتااة ئااازاداكرن و    
َى ب فاةرمانا  عَيراقا هَيرشا ئاةنفاال ئَياك ساظك بكاةت، و ساةركردايةتيا      

                                                 
 .92-90ةر، ل لهةمان ذَيد (1)
 .145نةوشريوان مستةفا ئةمني، خوالنةوة...، ل (2)
 .100-96شةوكةت حاجى مشري، كارةساتى...، ل ل (3)
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ساااةدام حساااَين هةَلةجباااة فةراموشاااكر و هااايض هَيااازةك باااَو طرتناااا وَى 
( 50) 1988ئااااادارا  16ثااااَي  هندَيظااااة ل ِرؤذا   نااااةهنارت، بااااةلكو 

( كَم كيمياوى هةلطرت 500فروكةيان كو هةر ئَيكَى ضوار بومبةيَين )
واتااة سااةد تااةنَين طااازا ذةهااراوى ب   ،(1)بااوون و هةَلةجبااة بومبااارانكرن

( جاارا ناة تناَى نااظ شاار،      16دظاى ِرؤذَيادا )   سةر شارَى هةَلةجبةدا باران
يلَى، ساةرطةلو، بةرطاةلو، ياخساةمةر، شاةمَيران،     رماَل، عةبابةخؤبةلكو 

سااورين، باَليسااان، دَوَلماااز و ضااةند طوناادَين دى كيميابااارانكرن، دظااَى       
( هااازار قوربانيانااادا، و  5000هَيرشاااا درنداناااةيا ِرذَيمَيااادا نَيزيكاااى )  

 .(2)دةظةرةكا بةرفرة  ذى ب  امى هاتة وَيرانكرن
ى ساةركةفتنا كرياارَى باؤ خاؤ د     جهى ئاماذَيية، ئرياناَى ل دةساتثَيك       

و ئاةظ   (3)هةذمارت و ِرةنطظةدانا وَى ل دةزطةهَين ِراطةهاندنَى باس دكر
( 102د طاةل )  2(كام 800( ناظكربوو كو )10هَيرشة ب ناظَى )والفجر 

، واليةنَى ناظخؤيى ذى زَيدةتر )ى.ن.ك( كةتة بان باارَى   (4)طوند طرتينة
ني دياردكةت ِرزطاركرنا هةَلةجبة ظَى شكةستنَى، نةوشريوان مستةفا ئةم

ضونكة كارةساات ب ساةرداهات الياةنَين دى تار هاةر ئَيكاَى ب جاؤرةكى        
دا توند  خؤ ذَى ظةكَيشاية و هةوَلداية ئةجنامَين وَى د ستويَى )ى.ن.ك(

بكااةت، ب تايبااةتى ذبااةر هااَويَى هناادَى هَياازا )ى.ن.ك( ذ هَياازا اليااةنَين 

                                                 
 .146نةوشريوان مستةفا ئةمني، خوالنةوة...، ل (1)
 .511عةال تةتةر نَيروةى، بزاظى...، ل (2)
 .146نةوشريوان مستةفا ئةمني، خوالنةوة...، ل (3)
 .161وؤض، ذَيدةرَى بةرَى، لميدَل ئيست  (4)
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وَى دا باااوو اظ شاااارَى هةَلةجباااةدياااج زؤرتااار و طااارنكجين جاااه ذى د نااا
 . (1)طرتبوو

يا طرنر ذى هةَلويستَى بزوتنةوَى بووية، كو خؤ ذبن ظاى باارى تاا         
ِرادةياااةكَى ظةكَيشااااية، اَل بزوتناااةوة د دوو كؤمبوونانااادا ذ ساااةرجةمَى 
ضوار كؤمبوونان بةشدارى شةِرَى هةَلةجباة بووياة، كاو كؤمبووناا دووَى     

ولىااةزيز جَيطارَى ِرابااةرَى طشااتى و بةرثرسااَى  ب نوَيناةراتيا عااةال عةبد 
مةكتااةبا عةساااكةرى و شاااَيخ يةمااةد باااةرزةجنى ئةنااادامَى مةكتاااةبا   
سياساااى ل كرمانشااااة، و كؤمبووناااا سااايَى ياااا دوو قاااووال باااوو د طاااةل   
)ى.ن.ك( هاااةمان نوَيناااةرَين بزوتناااةوَى بةشااادارببوون و د كؤمبووناااا  

نةرَى ئريانَى باَو نوَيناةرَين   َى )ث.د.ك( ل ثاوة نوَيدا ذى ل بارةطايضوارَي
سةرب ئرياناَي   بزوتنةوَىهةرسَى ثارتان ِراطةهاندبوو كو هةمى بِريارَين 

. ِرَواَل خاؤ ذى  (2)ظةية دظى شةِريدا تاةنها دَى ب كاارَين لوجساتى ِرابيات    
دظااى كارياادا هااةبوو د بياااظَى لوجسااتيدا نةخانااة ظةطوهاسااتنا ضااةك    

ئةناااادامَى ى عااااةال بيااااارةى  دا ذوتةقةمااااةنيان، هااااةر د ظااااان كاراناااا  
ئاادارا   9، ل (3)سةركردايةتيا بزوتنةوةيا ئيسالمى و بةرثرسَى سةربازى

د طااةل سااَى كةسااَين دى ذ هَياازا نةساار ب تااوثَين دويرهاظَيااذين   1988
 . (4)ى دهَينة كوشنتعَيراقحكومةتا 

                                                 
 .147خوالنةوة...، لبنَيرة ثةرتؤكا وى:  (1)
 .97-93شةوكةت حاجى مشري، كارةساتى...، ل ل (2)
 .116-115هةمان ذَيدةر، ل ل (3)
 .14  ص1989(  ووس 4 الق ا( جملة  ال دد   (4)
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ب هةر حال، بزوتنةوة ثشتى كيميابارنكرناا هةَلةجباة هةوَلداياة خاؤ ذ           
ى بااارى ظةكَيشاايت. كااو رِازى نةبوويااة ل سااةر هَيرشااا هةَلةجبااة ذ       باان ظاا 

رِاباةرَى طشاتى نامةياةكَى     1988ئاادارا   12مةترسيا زؤرداريا بةعسان، و ل 
طةهشاات  1988ئااادارا  14ل ساانة بااؤ عااةال عةبدولىااةزيز هنارتيااة و ل     

بااااووَى ذَى خواسااااتيية بةشااااداريَى د هَيرشااااا هةَلةجبااااةدا نةكااااةن و خااااؤ 
زانيااات بةرامباااةر ئرياناااَى والياااةنَين دى، اَل د هاااةمان دةمااادا  بةرثرسااايار د

بةشااادارى د ئازادكرناااا هنااادةك ضااايا و نهاااالَين دةوروباااةرَين هةَلةجباااة و     
. هةروةساا ئةةاةد   (1)خؤرماَلدا كرية و هندةك ِرةبياَين ِرذَيماَى ذى طرتيناة   

كاكة مةةود جَيطرَى مةكتةبا عةسكةرى ِرةت دكةت دةسات دظاى كريارَيادا    
يت و ب شااةرعى نااةدزانني و ثاااش ِروياادانَى بااؤ هاريكاااريى د هاااوارا      هااةب

، و د سااةر هندَياادا ذى ديسااان عااةال عةبدولىااةزيز وَى   (2)خااةلكى ضااووينة 
( 450هَيزةكاا ثَيكهااتى ذ )   1988ئاادارا   16ضةندَى ئاشاكةرا دكاةت كاو ل    

ل دويا  داخاازا خاةلكَى هةَلةجباة و خؤرمااَل و ساريوان        ] ضاةكدار [ةاهدا 
، و هَيازَين بزوتناةوَى ئاهاةنر    (3)وينة ناظ باذارانادا باَو ثاراساتنا خاةلكى    ضو

، (4)بةرامبةر بارةطايَى ئاساي  وهاةواَلطَيريَى طَيرايناة ذ ئاةجنامَى طرتناا وان    
واتااة بزوتنااةوَى ِرؤل دظااَى كريارَياادا وةكااو ِرزطاااربوون و هاوارهاتنااا خااةلكى  

 .(5) هةبوو

                                                 
 .15-14ا)ودر ن سد  ص ص (1)
 .199-198ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل ل (2)
 .15  ص1989(  ووس 4 الق ا( جملة  ال دد   (3)
 .162ميدَل ئيست وؤض، ذَيدةرَى بةرَى، ل (4)
 .171-170حوسَين يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى، ل ل (5)
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ا خاااؤ ل ساااةر ئيساااالما سياساااى ل   كارةسااااتا هةَلةجباااة كاريطاااةري      
كوردسااتانَى هةبوويااة، كااو هَيرشااا ِرذَيمااَى ل سااةر هةَلةجبااة ئَيااك ذوان   
خاالن بووية بزوتنةوة ذ كؤمةَلا ئيخوان موسلمني وةكو تورةكا جيهاانى  
يا سةرةكى ذَى دوير بكةظيت، كو شَيوازَين دذوار وةكاو كاارَى ضاةكدارى    

، و ئيسااالميَين كااورد توشااى بااَى    ِرةتاادكر دذى ِرذَيمااَين دةسااتهةَلاتدار  
هيظيةكَى ببوون ثشاتى كاو لقاَين عاةرةبان هريشاا ساةر هةَلةجباة ِرساوا         
نةكرى، و زَيدةتر ئاراستةيا وَى باةرة  ثاكساتانَى و ئةفَانساتانَى ضاوو     

. ِرةنطاااة عاااةرةب ل   (1)و ثةيوةنااادى دطاااةل ِرَيكخاااراوَين وَى طرَيااادان    
ينااة، ثاااش ِروياادانَى مااةال  ئةفَانسااتانَى ذى بااؤ كااوردان ثشااتةظان نةبوو
ئَياك ذ   ، كاو ئوساامة الدن  كرَيكار شاندةكَى ساىودى ل بيشااوةر دبينيات   

ئامادةبوويان بوو، و هةوَلدا هاريكاريةكَى بؤ كوردان وةربطريات اَل ِرازى  
نااةبوون ب بةهانااةيا هناادَى بااؤ ئةفَانسااتانَى د هَيتااة خااةرجكرن، اَل      

دياركرياة طاةر دذى ئرياناَى    شاندَى سىودى هةمى ثشتةظانيا خؤ بؤ وان 
كاويرتر ذ   ِراوةسنت دَى د هاريكاربن  ضونكة مةترسايا وَى ب ماةزنج و  

 .(2)طةظ د زانني ل سةر سوننةيانىة ب يت، و شييا بةعسيان دد
ظَى كارةساتَى كارتَيكرنةكا كاريطةر ل سةر خةلكَى  ،ثوختةيا طؤتنَى     

نة  ذَى هاتنة كوشنت و وط دةظةرا هةَلةجبة كر، ب هزاران خةلكةكَى بَى

                                                 
ــعين  ميخائياا  ليزنااربغ، " االسااالم السياسااي بااني الكاارد"،     (1) ــدام يا  ــد هالي ــة  ا: فعي االثقي

ــع  ــة    عيــع   ان يتع يــا يالديلــة اال ــعاد ا ال ــعاا ياي ــا  دايد  تعت فــاحل عحــداجلحار يهي
(  ص 2006بـايا    -عحدااللد الق يخت  من مقيوراا م رد الدراسـاا االسـ اتيهية   بغـداد   

 .363-362ص
 .382-381رشيد اخليون  الهوا...  ص ص (2)
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دبوارَين دةرووناى،   نةوارَين مةزن ل ثاش خؤ هَيالن،َيوبرينداركرن و ش
َى ن نالةبار بؤ هؤكارَى هندَى ثةناييَيو ساخلةمسياسى  ئابورى، جظاكى،

بؤ ئايينى ببةن مينا تاكة ضارةسةرى ذ بؤ دةرباازبوون ذ وَى قاةيران و   
 سودمةند بوو. دةتر ذَىقوناغا سةختدا، و ئيسالما سياسى زَي
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وةرضةرخانةيةكا طرنك و تازة يا كارَى  1991سةرهلدانا ئادارا 
، ةوةتَين ئيسالما سياسى ل هةرَيما كوردستانَىسياسى بوو بؤ ثارت و ِر

 سياسى ب ةوتَين ئيسالماِرقوناغةك بوو تازة كؤمةَلةيةكا ثارت و 
ئاراستةيَين جودا جودا دناظبةرا يَين فةرمى و نة فةرمى و ضةكدار 
 نةضةكدار، وميانِرةو ذاليةكيظة و توندِرةو و ِراديكال ذاليةكَى ديظة

ؤد ل وَى دةليظا ئازادى و سةقامطرييا سياسى يا بةرقةرار وةرطرت س
 بوون، و هةر ئَيكَى ل طؤر بةرنامةيةكَى ديار هةولدابوو ِرؤاَل خؤ يَى
سياسى بطَيريت، د ظى بةشيدا هةولدان هاتية كرن ثةيرةو و ثروطرام، 
ِراطةهاندن، كؤمةكى و دارايى، لةشكةرى، ثةيوةندى و ِرؤاَل وان دناظ 
ئؤثؤزسيؤنا عَيراقَيدا يَين ظان ثارت و ِروتَين ئيسالما سياسى جودا 

 جودا نيشابدةين ب ظى ِرةنطَى خلوارَى ديار: 
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 المى ل كوردستانَى:بزوتنةوةيا ئيس -1

ثشااتى سااةرهلدانَى جااودا ذ قوناااغَين بااؤرى قوناغااةكا نااوى يااا كااارَى       
ئيسالما سياسى دةستثَيكر، بؤ هندَى بزوتنةوة خؤ د طاةل كاةتوارَى تاازة    
بطوجنينيت و دانانا ساتافةكَى ناوى كاونطرَى شةشاَى ب نااظَى كونفرانساَى       

 27-25ئيمانااادا( ل شةشاااى ل ذَيااار دروَاااَى )ِرزطاااارى ل ذَيااار ساااايةى 
1992تةزوزا 

ل )سةرئةشاكةوتان( ل طونادَى بَيتواتاة ب شاَيوةيةكَى      (1)
. د ِراثورتااا ليااذنا ئامادةكرنااا كونفرانساايدا هاتيااة كااو    (2)نهَينااى بةساانت 

كاااااونفرانس ب شاااااَيوةيةكَى ئاساااااايى و ياساااااايى ب ِرَيظاااااة ضاااااووية و  
دام و ثَيانج  ( ئةنا 25هةلبذارتنَين ئازاد هاتيناةكرن، باؤ شاورا ناوةنادى )    

. شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز بااؤ ِرابةرايااةتيَى     (3)يااةدةك دةرضااووينة 
دةرضووية، د ظى كونطرةيدا سَى باَل زيق و دياربوون، باَلَى شَيخ عوناان  
عةبدولىااةزيز ِرابااةرَى بزوتنااةوَى كااو زَياادةتر مااةال ثشااتةظان بااوون ب     

بااَلَى ماةال كرَيكاار،     باَلةكَى نةرم د هاتاة نيشااندان، و بااَلَى عاةال بااثري و     
. نةخاناة ذى هاةر   (4)هةردوو باَلَين داويَى زَيدةتر طةنج ثشتةظان باوون 

ثااااش ساااةرهلدانَى كؤمةَلاااةى ئيساااالمى كوردساااتان ب ساااةرؤكاتيا ماااةال  

                                                 
(1)

 .23/8/1992(، 6)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

 .19/7/2001(، 2امة، ذمارة ))كؤمةَل( ِرؤذن 
(3)

 . 23/8/1992(، 6)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 . 10، ل1992(، كانونى يةكةم 2)طؤظارى ِرَيكخسنت( كؤظار، ذمارة ) (4)
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كرَيكااار جارةكااا دى ظةطةراينااة د نااااظ ِرَياازَين بزوتنااةوةيا ئيساااالمى ل      
 .(1)كوردستانَى

َى كاااونطرَى َى وَى ب هاااةمان شاااَيوةدةرباااارةى ثاااةيرةو و ثروطرامااا     
ظااى كونطرةياادا تااازة َين سااظك دثَينجااَى هاتيااة د طااةل هناادةك طوهااؤرين

)بزوتناةوةى ئيساالمى لاة    ِرةنطى هاتياة   ناظَى وَى ب ظىثةسةندكرينة. 
(. دروَاَى وَى )قورئاناةك، تظةنطاةط، خةجناةرةك و     عَياراق -كوردستان

  . (2)سول اهلل(ر يمد -ئااليةك ل سةر نظيسابيت )ال الة اال اهلل
سةبارةت ثَيناسةيا وَى: بزوتنةوةيةكا ئيسالمى يا ثااك و بَيطاةردة،        

د هةمى بوارَين ذيانَيادا ذ ِروياَى ئايادؤلؤذى و كؤمةَلاياةتى و سياساى و      
ئااابورى و عةسااكةرى و دادوةرى و شارسااتانى ذ بةرنامااةيَى بااةرفرةهَى  

نج و مةبةستَين وَى ذى ثَياك  . هةروةسا ئارما(3)ئيسالمَى ثةيرةو دكةت
 :(4)د هاتن ذ

بانطكرنا خةلكى باؤ ضااكي و خَيرخاوازيَى و باةَلاظكرنا ئيساالمَى ب       -1
 شَيوازةكَى شةرعى و ِرةخسايى.  

ِرَيكخسااتنا هااةمى كةسااانَين د بانطااةوازا ئيسااالمَيدا د هااَين ل ذَياار      -2
 ئاَلايَى ئيسالمَيدا.  

 خودَى ل سةرانسةرى وةَلاتيدا.  جيهادا ب كريار بؤ ئينانا حوكمَى  -3

                                                 
  احلوار( يكة تل زيون فضائية  ا)ودر الساب . (1)
ِرةوى نااوخؤى، ثاااةسندكراوى   بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان/ عَيراق، بةرناماة و ثاةي   (2)

  .8(، ل1ز، )ب.ج، ب.م(، ماددَى )1992 -ك1413بزووتنةوة  كؤنطرةى شةشةمى
 (. 2هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (3)
 . 9 -8(، ل ل3هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (4)
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تَيكوشاااان باااؤ ثاِراساااتنا قاااةوارة و بووناااا طاااةاَل موسااالمانَى كاااورد و  -4
 ثارَيزطاريكرن ذ نيشتمانَى وَى يَى ئيسالمى. 

هاااةر د ظاااى ضارضاااووظةيدا سةرضااااوةيَين باااةرنامَى بزوتناااةوةيا         
َيباازا  ئيسالمى ذ قورئان و سوننةتا ثاكا ثَيَةمبةرى ثَياك دهَيات، و ل رِ  

جيهااادَى: مَيااذوويا ئيسااالمَى و ِرَياارةوَى ثياااوَين ضاااك و موجاهياادان، و 
 .  (1)ى وةردطرنيئةزموونَين بزاظَين ئيسالمى يَين جيهانى ذَى مفا

جهااَى طؤتنَييااة، بزوتنااةوةيا ئيسااالمى هةَلويسااتَين خااؤ دياركرينااة بااؤ      
انادا د طاةل   سةرجةم بوارَين سياسى ذ هاةميان طارنكج، د باوارَى ثةيوةندي   

مللةتى ئيسالمَى ب مللةتةكَى ئَيك ثارضة دزانيات و جاوداكرن باؤ نيناة و     
طةاَل موسلمانَى كورد بةشةكة ذ ئومةتا ماةزن و هاةر ض جااران ذَى ناهَيتاة     
جااوداكرن، و دطااةل بزوتنااةوة و ِرَيكخااراو و كومااةَل و دةزطااايَين ئيسااالمى 

ئةفَانساتان و فلةساتني و   ثشتةظانى اَل كرية ب تايبةتى بزاظَين جيهادى ل 
لوبنااان و ئااةريترييا و فلااثني و كااةَري و بؤساانة و هَيرسااك و جااةزائري.     
بةرامبةر دةولةتَين جيهانا ئيسالمَى ذَير ِرؤناهيا هةلويساتَى وان بةرامباةر   
ئيسااالمَى و ِرَيكخااراوَين جيهااادى دياردكااةت. بةرامبااةر دةولااةتَين دى يااَين 

ةرامبااةرى ئيسااالمَى دياردكااةت. بةرامبااةر جيهااانَى، ذَياار هةلويسااتَى وان ب
اليااةنَين كوردسااتانى هةماهااةنطى د طااةل كرنااة ب جااؤرةكى كااو هيظيااَين    

 .  (2)موسلمانَى كورد بؤ ب دةستظةئينانا مافَين ِرةوا كاربكةت

                                                 
  .9(، ل5هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (1)
(2)

 وثشتى وَى.  10(، ل6بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ماددَى ) 
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زمااانَى كااوردى وةكااو ناساانامةيةك كرنطيااا خااؤ     ،جهااَى سااةرجنَيية      
هاتياااة، زماااانَى فاااةرميَى َى بزوتنةوَيااادا كاااو تَيااادا هةبووياااة د باااةرنام

 :(1)بزوتنةوَى
 زمانَى كوردى زمانَى فةرميَى بزوتنةوَيية.   -1

ذبااةر كااو زمااانَى عااةرةبى زمااانَى قورئااان و سااوننةتَيية، بزوتنااةوة    -2
 ثويتةى ددةتَى بؤ فَيربوون و خوَيندن و بةَلاظكرنا زمانَى عةرةبى.  

 دان ب هةمى زمانَين بايةخدارَين جيهانى. يطرنط -3

دةربارةى ئؤرطانَين بزوتنةوةيا ئيسالمى شاريازةكَى هاةرةمى هةياة         
ئةجنوماااةنَى شاااورا )ساااةركردايةتى( و مةكتاااةبا  ، كاااو ِراباااةرَى طشاااتى 

انادنَى د كار:   ، كو يا داويى سةرثةرشتييا ظان مةكتاةبَين ِراثةرِ (2)سياسى
مةكتاااةبا عةساااكةرى، ِرَيكخسااانت، ِراطةهانااادن، ثةيوةناااديَين نااااظخؤ،      

ديَين دةرظة، دارايى، قاةزايى، دةعاوة و ئريشااد، خزماةتطوزاريَين     ثةيوةن
 .  (3)كؤمةَلايةتى و سكرتاريةتا سةركردايةتيَى

دا، مةكتااةبا ِرَيكخسااتنَى هااةبوو، سااَى بااةش ب يَنند بااوارَى ِرَيكخساات     
خؤظااة دطاارتن، ثااةروةردة و ِرَيكخساانت، زانيااارى و ئَيكااةتى و ِرَيكخااراو،  

، بااؤ ئةناادامَين وَى ذى و (4)ياسااى ب ِرَيظااة دباارئةندامااةكَى مةكتااةبا س
ثلةيَين وان: اليةنطر، ثااليوراو، ئةنادام، ئةنادامَى هةلباذارتى، هةروةساا      

                                                 
  .17، لهةمان ذَيدةر (1)
 . 21 -19(، ل ل1هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (2)
 . 24 -23(، ل ل3هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (3)
 . 25(، ل5هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (4)
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مةكتااةبا سياسااى بااؤ وَى هااةبوو ثلااةيَين ئةندامااةتيا شااانازى بدةتااة        
 . (1)بةرثرسَين خؤ ل هةر ئاستةكى بن

كخستنا خاؤ نةكرياة د   بزوتنةوَى باس ل شَيوازَى ِرَي ،جهَى ئاماذَيية     
اَل ظَى خؤدا ذ مةكتةبا سياسى بؤ خوارَى.  بةرنامة و ثةيرةوَى ناظخؤيَى

ياا بهَياز ل ساةر     دكاةت ِرَيكخساتنا بزوتناةوىَ    ياا ضةندَى عةال ثاثري خؤ
دامةزراناادن و ل سااةر شااَيوازَى   هاتيااة 1992ل ساااال بناغااةيَى هاازرى 

 . (2)ووشانة، ثؤل، ِرَيكخراو، ناوضة و هةرَيم دابةش دب
ساااةبارةت ِرَيكخاااراوَين جاااةماوةرى و ثيشاااةيى ذى جهاااَى طرنطياااا        

بزوتنااةوَى بووينااة. ثاااش سااةرهلدانَى )يااةكَيتى ئيسااالمى قوتابيااان و    
، ذباااؤ ئَيكطرتناااَى ذى، ل  (3)الواناااى كوردساااتان( هااااتبوو دامةزرانااادن   

ِرَيكخاراوَين   1992 حوزةيراناا  24هةولَيرَى د كاونطرَى ئَيكطرتنَيادا ل   
لاااة كوردساااتان( د طاااةل )ياااةكَيتى وتابياااانى موسااالمانان ةيوةنااادى ق)ث

ئيساااالمى قوتابياااان و الواناااى كوردساااتان( ل ذَيااار نااااظَى )ثةيوةنااادى    
 1998ئَيكطاارتن، تااا ساااال  ئيسااالمى خوَيناادكاران و الوانااى كوردسااتان(

 .  (4)ضينا الوان خؤ جوداكر و ِرَيكخراوةكا تايبةت دامةزراندن

                                                 
 . 34(، ل23هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (1)
  .61حوسَين يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
(3)

العابكـة يالوـثو  االسـ مية ا  عدسـتان ال ـعاا"   ئـاالى ئيسـ  ( جملـة          تان، "كاوة كردس 
  .42  ص1996االيل .(   انون3  2ال دد  

  كاماااةران باباااان زادة،  26/6/1999(، 42)بزووتناااةوةى ئيساااالمى( ِرؤذناماااة، ذماااارة )   (4)
، 2000نيساان   -ئاادار (، 2"وةاَلمَيكى واقيىى بؤ ناسيوناليستةكان"، )رابوون( كؤظار، ذمارة )

 . 33ل
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ك ذ وان ئاَلاااظَين بزوتنااةوةيا ئيسااالمى بااوون كااو     ِرؤذنامةطااةرى ئَياا      
كارتَيكرنةكا كاريطاةر باؤ ِرةوشاةنبريكرنا خاةلكى ب ِرةوشاةنبرييا ئيساالما       
سياسى هةبوو. نظيسينطةها تايبةت بؤ كاارَى ِراطةهانادنَى تاةرخان كرباوو،     
كو هةمى ئاَلااظَين ِراطةهانادنَى ب خؤظاة دطارتن، و ذ ظاان بةشاا ثَيكادهات،        

 .  (1)و تةلةظزيؤن، ِرؤذنامةنوسى و ئةرشيف و كتَيبخانةِراديؤ 
 1999 -1991َيدا دناظبااااةرا ند بااااوارَى ئاَلاااااظَى ِرؤذنامةنظيسااااي       

ضةندين كؤظار و ِرؤذنامة و بةَلاظوك دةردئَيخسنت وةكو كؤظاارا )دةنطاَى   
ل ثاكسااتانَى و ئريانااَى دةردضااوو، و ِرؤذنامااةيا    1992 -1987باااوةر( 

كو تةنها سَى ذماارة ذَى دةرضاووينة، كاو دهَيتاة      1989ال )النفري( ل سا
، و ذ (2)هةذمارتن ئَيكةمني ِرَوذنامةيا ثارتاةكا ئيساالمى ياا كوردساتانىَ    

دةرضااووية بوويااة كؤظااارا     1989وزا ذمااارة ضااوار و ئااةظراز ل تااةز   
، د طةلااادا (3))الااانفري( كاااو ب زماااانَى عاااةرةبى ل ثاكساااتانَى دةردضاااوو  

ب زماانَى   1991 -1990ظاارا )راثاةرين( ل سااال    ثاشكويةك ب ناظَى كؤ
كوردى هةر ل ثاكستانَى دةرضووية. هةروةسا كَوظارا )الصاف( ل هاةمان   

)تابااان( ل ساااال  ا، و كَوظااار(4)دةم و جهااى ب زمااانَى عااةرةبى دةركةفتيااة
و )جاةماوةر( و )ئاةزموون( ل سااال     1993و )سةنطةر( ل ساال  1992

                                                 
بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان/ عَيراق، باةرنااماة و ثاةيِرةوى نااوخؤى، ثةساندكراوى     (1)

  .25(، ل6، ماددَى )1992 -ك1413كؤناطرةى شةشةمى بزووتنةوة 
(2)

، لاااة 1991 -1982هاااةذار حاتاااةم، ِرؤذنامةنووسااايى ئيساااالميى لاااة كوردساااتانى عَياااراق  
 وثشتى وَى.  70(، ل2005ى ِرؤذنامةى كؤمةَل، ضاثخانةى ِروون، )سلَيمانى، بَلاوكراوةكان

(3)
 . 1989(  ووس 4 الق ا( جملة  ال دد   

(4)
 وثشتى وَى.  86هةذار حاتةم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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دةرضااووينة. مشااةبارى بااةَلاظوكان   1995و )ثااةيرةو( ل ساااال   1994
 1998و )هةَلويساات( ل ساااال    1993ذوانااا )سااةداى جيهاااد( ل ساااال     

، ذ ِرؤذنامااةيان ذى ِرؤذناماااةيا )بزوتنااةوةى ئيساااالمى(   (1)دةرضااووينة 
ئَيكاةم ذماارة ذَى    1992نيساانا   11ذمارة )ئةزموونى( واتة )سافر( ل  

 . (2)ودةرضووية وةكو ئورطانَى بزوتنةوةيا ئيسالمى بو
ب كورتى وةَلاتَى ثاكساتانَى بنطةهاةكَى ساةرةكى باوو باؤ ضااالكيَين            

دا وةكاااو دةرطةهاااةك و   بزوتناااةوةيا ئيساااالمى د باااوارَى ِراطةهاندنَيااا   
ب طشاتى  دةرظة  ل جيهاناويستطةهَى ئَيكَى بؤ بةَلاظكرنا بةرهةمَين خؤ 

وتناةوَى    كو ذ ئةجنامَى هةبوونا ثةيوةناديَين بز ب تايبةتى و ئيسالمَى
د طةل ئيسالميَين ثاكستانَى سةرةراى ئازاديياا بةرقاةرارا ئيساالميان اَل    
هةيى، هةروةسا عَيراق د قةيرانةكا سياسيدا يا نيمضاة طرتيادا باوو باؤ     

، اَل ظةطوهاسنت بؤ ويستطةهَى دووَى ثاش سةرهلدانَى باوو  جيهانا دةرظة
نَى ثةيادابوويى  يا بةرقةرار ل هاةرَيما كوردساتا  سود وةطرتن ذ ئازاديب 

قوناغةكا نوى بوو بؤ ِراطةهاندنا وَى ديساان ضاةند كَوظاار و باةَلاظوك و     
 .  ِرؤذنامة بؤ طةهاندنا ثةياما خؤ دةرئَيخستينة

ديساااان ِرَيكخاااراوَين جاااةماوةرى و ثَيشاااةيَين ساااةرب بزوتناااةوةيا        
ئيسااالميظة ِراطةهاناادنا خااؤ هةبوويااة د بااوارَى نظيسااينَيدا، ثةيوةناادى  

                                                 
(1)

هياوا ئاةمني زَييااايى، "بيبلؤطرافيااى ِرؤذنامةطاةرى ئيسااالمى كاوردى"، )جاةماوةر( كؤظااار،        
 . 34 -33، ل ل1998ئايار حوزةيران  (،78ذمارة )

(2)
 . 11/4/1992بنَيرة: )بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة )ئةزمونى(،  
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ل ، (1)ى ئيسااالم()ئااااَلمى خَوينكاااران و الوانااى كوردسااتان كَوظااارا ئيسااال
ة، وكَوظاارا )ثاةيامى خوشاكان( ذالياَى )ئَيكاةتيا      دةرئَيخستي 1992ساال 

 .(2)دةركةفتية 1993ئافرةتَين موسلمانَين كورد( ل ساال 
دةرباااارةى ئاَلااااظَى ِراطةهانااادنَى ياااَى بهيساااتنَى، بزوتناااةوةيا ئيساااالمى       

ضااةندين  1993 -1992كا باااش ثااَى دايااة، كااو دناظبااةرا سااالَين   طرنطيااة
ِراديااؤيني ناوضااةى ل دةظااةريَين جااودا جااودا يااَين هااةرَيما كوردسااتانَى        
داناينااة، ل ساالَيمانيَى و دهااؤك و سااؤران و هةَلةجبااة، و يااا هااةولَيرَى ذى      
ذاليَى ِرَيكخراوا )ثةيوةندى ئيسالمى خوَيندكاران والوانى كوردساتان( باوو،   

َياادةبارى ِراديااؤا )دةنطااَى ئيسااالم( كااو ِراديؤيااا ناظةناادى يااا بزوتنااةوةيا      ز
 .(3)ئيسالمى بوو ل شارَى سنة ل ِرَوذهةالتا كوردستانَى هاتبوو دانان

ضااةندين ويساااتطةهَين   1998 -1995جارةكااا دى دناظبااةرا سااالَين         
انيااة و ِراديؤيااا داناينااة بااؤ وَينااة ِراديؤيااا ب ناااظَى )دةنطااَى ئيسااالم( ل رِ      

و هاااةورامان و  1997و ل هاااةولَيرَى ل سااااال   1995سااالَيمانيَى ل سااااال 
هاتينااة  1998و ل دهااؤكَى ل ساااال  1997شااارةزوور ل خؤرماااَل ل ساااال  

دامةزراندن. بةرنامةيَين ظان ِراديؤيان د جؤرا وجاؤر باوون ذ دةنطوبااس و    

                                                 
(1)

ل وةَلاتَى كةنةدا ذالياَى ثةيوةنادى قوتابياانى موساَلمانى كوردظاة       1986ئَيكةم ذمارة ل تةزوزا  
   .190 -188، ل ل1بةرَى، بةر ثج ثَيزانني بنَيرة: جةمال خةزنةدار، ذَيدةرَى.دةرضووية. بؤ

(2)
  .34هيوا ئةمني زَييايى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(3)
بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: شةريف وةرزَير، ِراديؤ و ِراديؤى كوردى ضةند باسَيك لة مةِر ذانارى   

مَيااذووى سااةرهَلدانى ِراديااؤ كورديااةكان، لااة بَلاوكراوةكااانى ِرؤذنامااةى كؤمااةَل،     .بيسااجاو و
 ويَين ثشتى وَى.  202(، ل2010ى ضوار ضرا، )ب.ج، ضاثخانة
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ن، اَل بةرنامااةيَين ئااايينى و ِرةوشااةنبريى و كؤمةَلايااةتى ب خؤظااة دطاارت     
 .  (1)بةهرا شَيرى ذ ظان بةرنامةيان ئايينى بوون

سةبارةت ئاَلاظَى ديتنَى ذى ديسان بزوتناةوةيا ئيساالمى ئاةظ بياظاة          
دا بزوتنااةوَى شاايا زؤربااةيا  1991نةهَياليااة ظاااال. د سااةرهلدانا ئااادارا  

ئاااااااامريَين ويساااااااتطةهَى تةلاااااااةفزيونَى ل ثارَيزطاااااااةها كاااااااةركوكَى  
وهَيزيتة دةظةرا ضوارقورنة و ئَيكةم ويساتطةهَى  دةستةسةربكةت و ظةط

ل هةرَيما كوردستانَى داماةزرينيت ل ذَيار نااظَى     ]ئيسالمى[ تةلةفزيونا
ى و د قوناااغَين عَيراقااتةلااةفزيونا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل كوردسااتانا  

كاةناَلَى تةلاةفزيونا    1992دويظرا ضةند ويستطةهَين دى دانان، ل ساال 
كااااةناَلَى تةلااااةفزيونا هةَلةجبااااة هاتيااااة  1996ال هااااةولَيرَى، و ل سااااا

 .  (2)ظةكرن
بزوتناااةوةيا ئيساااالمى ميناااا ثاااارتَين دى ياااَين ئيساااالما سياساااى          

ناظطينةكَى دى يَى ِراطةهاندنَى هةبوو. ئاةوذى طؤتاار بوويناة كاو زؤر ذ     
ثَيشااانظَيذ و طؤتاااارخوينَين مزطاااةفتان ل زَورباااةيا دةظاااةرَين هاااةرَيما    

الياةنطر ياان ذى ضااووينة د    1991ساةرهلدانا ئااادارا  كوردساتانَى ثااش   
ناااظ ِرَياازَين بزوتنااةوةيا ئيسااالميدا، كااو طؤتااارا ئاراسااتةى جااةماوةرَى      
كوردَى موسالمان د كارن هاةمان طؤتاارا بزوتناةوةيا ئيساالمى باوو و ب        
ضاظةكَى مةزن دنَيرينة كةسايةتيا شَيخ عونان عةبدولىاةزيز ِراباةرَى   

 . (3)تن ثَيشةنر وشانازى ثَى د برنبزوتنةوَى و د هةذمار
                                                 

(1)
  وثشتى وَى. 208هةمان ذَيدةر، ل 

(2)
 . 130 -129يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص ص 

 . 132 -131ص ص  دسن ا)ودر  (3)
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ذ ِرويَى سةربازيظة، بزوتنةوةيا ئيسالمى طةلةك طرنطاى ب الياةنَى        
سااةربازيداية، نةخانااة ثارتااةكا جيهااادى خااؤ ددياات، كااو ثَيويسااتى ب  

اناادنا ظااى كااارى )مةكتااةبا   هَياازا ضااةكدارى هةيااة، لااةورا ذى بااؤ ِراثةرِ  
ى كار وضااالكيَين ساةربازى،   عةسكةرى( هةبوو بؤ سةرثةرشتيكرنا هةم

كو ئةظ مةكتةبة بةرثرس بوو بةرامباةر ثَيكهاتاةيَين ساةربازى و ثاالن     
دانااان بااؤ ضاااالكيَين جااؤرا و جااؤر و ضااةندين بااةش ب خؤظااة دطاارتن    
وةكو: ِرَيظةباةرى، مةشاقكرن، ضاةكداركرن، عةماةليات و ثَيداويساتيَين      

ثشاااتيوان،  . هةروةساااا ثلاااةيَين وَى ب ظاااى ِرةنطاااى باااوون:   (1)جاااةنطَى
( ثَيشامةرطةيان كاَيمج ناةبن،    15َى كاةرتى كاو ذ )  فةرماناد ثَيشمةرطة، 

َى هَيازَى كاو ذ   فةرماناد ( كةرتان ثَيك دهاات،  5 -3َى تيثَى كو )فةرماند
َى لةشكةر كو ذ سَى هَيزان كاَيمج ناةبن   فةرماندسَى تيثان كَيمج نةبن، 

 .  (2)و بةرثرسَى مةكتةبا عةسكةرى
و ثَيطةهانااادنا لةشاااكةرةكَى ضااااالك وئاماااادة، ماااةال  باااؤ ِرَيكخسااانت     

كرَيكار ِرؤلةكَى كاريطةر هاةبوو دوارَى باريدؤزى و كرياريادا، كاو ساود ذ      
دوو سةربوران وةرطرت بوو، يا ئَيكَى: وةكو ئاةو خباؤ دياردكاةت ل سااال     

ةشا ئاةيلواَل ل دةظاةرا ئاازادى    َى شوِرَيزَين ثَيشمةرطضووية ناظ ِر 1974
 َىوةكو ثَيشامةرط  1975ا تا نسكؤيا اجى ئومةران و ضومانددناظبةرا ح

، يااا (3)قوتاخبانااةيا )تووثااا( كاريطةريااةكا زؤر هااةبوو ل سااةر ذيانااا وى   
                                                 

بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردساتان/ عَياراق، بةرناماة و ثاةيِرةوى نااوخؤى، ثةساندكراوى        (1)
  .24(، ل4، ماددَى )1992 -ك1413بزووتنةوة .شةشةمى كؤنطرةى

 .35(، ل24هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (2)
 .28 -26كةمال ضَومانى، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (3)
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ظينااَى خولااةكا  دووَى: سااةربورا ئةفَانسااتانَى كااو د خواساات بكةتااة هيَ   
خولااةكا سااةربازى ب ناااظَى   1991سااةربازى، سااةرئةجنام هااةر ل ساااال  

دةظاااةرا ئااااو كاااورتَى ل سااانؤرَى ثارَيزطاااةها     خاااوال )يةكخواناساااى( ل  
ل دويظارا ب هةلكاةفتا ساَيدارةدانا ساةيد قوتاو       .(1)سلَيمانيَى ظةكربوو

المى فَيرطةهاةكا  بزوتناةوةيا ئيسا   1992 ائاب 29( ل 1966 -1906)
، و (3)ظاةكربوو  ل شارَى ديانا ساةرب ثارَيزطاةها هةولَيرَيظاة    (2)سةربازى

ظاةكرن   1992 ئاةيلوال  23وبةيادة( ل  ئَيكةمني خؤل ب ناظَى )ئاةبو ع 
 -9( قوتابى وةرطرت باوون باؤ مااوةيَى شاةش هاةيظان، ِرؤذاناة       62كو )
دةمااااذمَيران ب شااااةظ وانااااة د هاااااتن   2 -1دةمااااذمَيران ب ِرؤذ و  10

. هاااةذى (5)كاااو ياااا تايباااةت باااوو باااؤ ئةفساااةرَين ئيساااالمى     (4)طاااؤتن
ا ب ضاوار قوناغاان   ئاماذةثَيكرنَيية، مةشاق و ِراهَيناان د ظاَى فَيرطةهَياد    

قوناغااا  -2ى. ى يااا سااةرةتاي قوناغااا مةشااقا سااةرباز  -1دةرباااز د بااوو:  
 .  (6)قوناغا ئةمريايةتى -4قوناغا ثةرةثَيدان.  -3ثَيشِرةوايةتى. 

جهَى طؤتنَيية، د ظان قوناغاندا هةمى جؤرَين مةشق و ِراهَينانَى ب      
ن كورد و عةرةب تَيادا  سةربازان يا بريدؤزى و كريارى د كرن، و ِرةطةزَي

بةشدارببوون، و بةرنامة وثروطرامَين وانةطؤتنَى كربوونة كاوردى و ب  
                                                 

(1)
نقيو حسن طاَوران، "فَيرطاةى ساةربازى صاالح الادينى ئاةيوبى"، )ساةنطةر( كوظاار، ذماارة           
  .29، ل1993.كانونى يةكةم (، 1)

(2)
 .30دةر، لهةمان ذَي 

 .9/5/1993(، 13)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
 .30نقيو حسن طَوران، ذَيدةرَى بةرَى، ل (4)
 .9/5/1993(، 13)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (5)
(6)

 .30بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: نقيو حسن طَوران، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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ئاااادارا  30. و د ئاهةنطةكَيااادا ل (1)زماااانَى كاااوردى ذى د هاتناااة طاااؤتن
 . (2)ئةظ خولة ب دوماهيك هاتية 1993

بزوتنااةوةيا ئيسااالمى هااةوَل ددا بببتااة خااودان هَيزةكااا لةشااكةرى يااا        
 12لااةوا ذى مااةال كرَيكااار بةرثرسااَى مةكتااةبا عةسااكةرى ل      بااةرفرة ، 

بِريااارا دامةزراناادنا سااوثايَى بااةرطرى ذ ئيسااالمَى دايااة و     1992ئااةيلوال 
 -1992ئاةيلوال   20دةليظةيا توماركرنا ناظان بؤ مااوَى هةيظاةكَى داباوو ذ    

1992تشارينا ئَيكاَى    20
، و د بةلطةنامةياةكا وانادا هاتياة ل دؤر هَياازا    (3)

دهاتاة   ]ضاةكدار [( )موجاهيد( 12000يا لةشكةرى دياردكةت كو ب ) وَى
خةمالناادن د ناااظ بارةطااايَين وَياادا هااةبوون، و لةشااكةرةكَى مةشااقدايى يااَى 

( 16000يةدةك ب ناظَى )سوثاى بةرطرى لة ئيساالم(دا هاةبوو، كاو دباؤ )    
موجاهيد، و هَيزةكا ظةشارتى ل هةر تاةوةرةكَى ل طاور قاةبارَى وَى هةياة،     

، اَل شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز (4)ضااةكَى وان ذى ذ جااؤرَى سااظك بااوو  و
( و ياَى نهَيناى   12000دياردكةت هَيزا لةشكةرَى بزوتنةوَى ياَى ئاشاكةرا )  

. هةرضةندة د ظاان ذمارةيانادا زَيادةهى    (5)( كةسان200,000زَيدةترة ذ )
   ديارة، اَل طرؤظَى وَى ضةندَى قةبارة و هَيزا وَى ددةتة خؤياكرن.

                                                 
(1)

 .هةمان ذَيدةر 
(2)

 .9/5/1993(، 13زووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ))ب 
(3)

ــزا        ــاع ا)عت ــدين اجلق ــائ  ت ــن الوث ــة م ــة جمخوع ــائ  االدان ــتانت  يث ــوطين الكوردس اال ــاد ال
ــيم     ــى احلكومــة ال يدراليــة ا اال ــ مية الكوردســتانية ي تــامعب عل ياالرهــابت ا احلع ــة االس

 .174  54(  ص ص1994 وردستان ال عاا   د.   
 .193، 64 -63، ص صا)ودر ن سد (4)
(5)

 .9/5/1993(، 13)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 



 177 

باااوارَى ضاااةكدارى و مةشاااقا ساااةربازى باااةردةوام جهاااَى ثويتاااة داناااا       
بزوتنااةوةيا ئيسااالمى بااوو، دسااةرطؤتارا ئورطااانَى وَياادا هاتيااة: بزوتنااةوةيا 
ئيسالمى ل كوردساتانَى ذ باؤ طةشاةثَيدانا طياانَى ساةرهلدانَى و ِرَيكخساتنا       

ن ب جااةماوةرى د ظااَى قوناغَياادا مةشااقا سااةربازى ل سااةر ضااةند قوناغااا   
طرنر زانية بؤ باةرهنطاربوونا هاةر مةترسايةكا ِروى ب ِروى ئازادياا طاةل      

. لةورا شيابوو وةكو د بةَلطةيةكا وَيادا هااتى ساَى خاؤلَين لةشاكةرى      (1)بيت
( 191ظةكرينة  دوو بؤ ثياوان كاو ذمارةياا بةشاداربوويان )    1992ل ساال 

( ئاافرةت  178) كةس بوون، و ئَيك بؤ ئافرةتان كو ذمارةياا بةشاداربوويان  
، و نظيسااينطةها عةسااكةرى يااا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى مةشااقةكا      (2)بااوون

سةربازى ل سةرانسةرى كوردستانَى ب ناظَى )سوثاى بةرطرى لة ئيساالم(دا  
هاتياة ئةجنامادان، و    1993شوباتا  19 -1993كانونا دووَى  26دناظبةرا 

مةشاااقدانَى  ( بنطاااةهَين53، ل )(3)خةلكاااةكَى زؤر تَيااادا بةشااادار بباااوون 
( كاااةس فَيااارى هنااادةك جاااؤرَين ضاااةكى و شاااَيوازَى شاااةِركرنَى    5600)

، كااو بنطااةهَين سااةربازى يااَين بزوتنااةوَى ل زؤربااةيا دةظااةرَين   (4)كربااوون
 .(5)هةرَيما كوردستانَى هةبوون

هَيااازَين لةشاااكةرى ياااَين بزوتناااةوةيا ئيساااالمى بةشاااةك نةبووياااة ذ         
شامةرطةى ياا حكوماةتا هاةرَيما كوردساتانَى      ثَيشمةرطَى طرَيدايَى وةزارةتاا ثيَ 

                                                 
  .8/2/1993(، 8هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
 .179 -178  57 -56اال اد الوطين الكوردستانت  ا)ودر الساب   ص ص (2)
(3)

  .5/3/1993(، 9)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(4)

 . 30نقيو حسن طَوران، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 (.1بنَيرة ثاشبةندَى ذمارة ) (5)
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ئااانكو هَيزةكااا سااةربةخؤ بوويااة طرَياادايى ِرَينمااايَين ثارتااا خااؤ بوويااة. د       
مةكتةبا عةسكةرى ضةند مةرج  1993شوباتا  17بةَلطةيةكا وَيدا هاتية ل 

هااةبوون تااا كااو بةشاادار ببياات د ثَيشاامةرطَى ئَيكطرتيااَى كوردسااتانَيدا، ذوانااا  
طةى دانثَيدانَى بكةت ب ثلةيَين بزوتنةوة بدةتة هَيزَين خؤ، وةزارةتا ثَيشمةر

ل طااور قااةبارَى خااؤ بةشاادارببيت د دةسااتةيا ئةركاناناادا، ثَيدظيااة بزوتنااةوة 
ئيمام و طؤتاربَيذان بؤ سةربازطةهان دةستنيشان بكةت، هاةر ثَيشامةرطةيةط   

نيناة هايض   ئازادة د جهئينانا ئةركَين ئيسالميدا و ل داويَى بزوتنةوة ئاماادة  
، زَيدةبارى ظَى (1)كار و هةَلويستةكى ئةجنام بدةت ثَيضةوانةيى ئيسالمَى بيت

ضةندَى شاَيخ يةماةد باةرزةجنى ئةنادامَى مةكتاةبا سياساى ياا بزوتناةوَى         
ئاماااذَى ب دوو مااةرجَين دى ددةت يااَى ئَيكااَى: ئااةو وةزارةتااَين ذ حكومااةتَى   

 .(3)ثَيشمةرطةى هةبن ، دوو: ضوار ليوايَين(2)داخازكرين بدةنة وان
هةروةسا نيشاندانا هَيزا لةشاكةرى بزوتناةوةيا ئيساالمى ل بةرضااظ         

َوأَِعوُّوِفْيََلاد يَّ دايوةرطرتبوو ب ِرَيكا مانورَين سةربازى. كو ل ذَير دروََى ]
رينا تش 9، ب سةرثةرشتيا نظيسينطةها لةشكةرى ل (4)[ِفْسَتطَْعتا يَِّ نيقدادَّ   ي

                                                 
  .176  55اال اد الوطين الكوردستانت  ا)ودر الساب   ص ص (1)
(2)

شَيخ عونان عةبدولىاةزيز ِراباةرَى بزوتناةوَى دياردكاةت وةزارةتاا داد ِرةتكريناة ، باةلكو         
 ، ثااةروةردة، ِرةوشااةنبريى و ِراطةهاناادن و ثَيشاامةرطة  داخااازا وان وةزارةتااَين وةكااو ئااةوقا 

 . 9/5/1993(، ل13ِرؤذنامة، ذمارة ).بوون. بنَيرة: )بزووتنةوةى ئيسالمى(
(3)

 . 24/6/1993(، 15هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 
   (.60الكعيم  سور  االن ال  االية   القعآن (4)
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 َى سَى ِرؤذان مانورةكا سةربازى وةكو قوناغاا ئَيكاىَ  بؤ ماو 1998دووَى 
 . (1)ةئةجنامداي

بزوتنااةوَى ثةيوةنااديَين باااش د طااةل زؤر    ،ذ ِرويااَى ثةيوةنديانظااة      
دةولةتَين جيهانا ئيساالمى هاةبوون. ل طاور بةَلطةنامةياةكا بزوتناةوَى      

( مةكتاااةبَين ثةيوةناااديَين طشاااتى ل  11) 1993كاااو تاااا داوياااا سااااال   
ئااريان،  -ئااريان، بااةخجان -ى هااةبوون ذوانااا: ل تااةهرانعَيراقااى دةرظااةي

ئااريان،  -ئااريان، بساااوة  -ئااريان، ثااريان شااةهر   -ئااريان، سةردةشاات  -شاانو
ثاكستان،  -كةنةدا، بيشاوةر -بةريتانيا، تورةنتو -ئريان، لةندةن -مةريوان
. ذ (3)، ل دويظاارا مةكتةبااةك ل توركيااا ذى ظااةكربوو(2)سااوريا -دميةشااق
طاةر   ،كاو حاةفت مةكتاةبَين وَى تناَى ل ئرياناَى هاةبوون       جةمَىظى سةر

و قااةبارَى كارتَيكرنااا سياسااةتا دةولااةتا   هَيااز  ِرامانااةكَى باادةت طرؤظااىَ 
 .  خؤيادبيتبزوتنةوَى ل سةر  ب شَيوةيةكَى تايبةتئريانَى 

د بوارَى داراييدا، ِرةنطة ئاستةنطةك بيات بةرامباةر ظةكولاةرى بشاَيت          
ةنالَين وَى يَين داراياى هاةلبيت  ضاونكة زَيادةتر باوارةكَى      ب سةر هةمى ك

خنافتى و نهَينى و جوارو جؤر بووية. شَيخ عوناان عةبدولىاةزيز ل سااال    
( زارؤك هاريكاااريَى ذ دة  وان وةردطاارن و 900خؤياا دكااةت كااو )  1992

، بؤ ظَى مةبةساتَى ذى بزوتناةوَى   (4)( زارؤك18000ثةميان دابوو بكةنة )

                                                 
(1)

(، 28ووتناةوةى ئيساالمى( ِرؤذناماة، ذماارة )    بؤ ثج ثَيزانني ل سةر ظَى مانورَى بنَيارة: )بز  
28/11/1998.  

(2)
 .(1بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) 

 . 119يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص (3)
 . 5، ل1992(، كانونى دووةم 2)رابةر( كؤظار، ذمارة ) (4)
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هااةبوو يارمااةتيَين جااؤرا و جااؤر وةردطاارتن ب ناااظَى )دةزطاااى    دةزطايااةك
كارطوزارى و فرياكةوتنى ئيسالمى لة كوردستان( كاو خزماةتكاريَين جاؤرا    
و جؤر ثَيشكَيشى هاوةَلاتيان د باوارَين فَيركارن و نةخوشاخانة و مزطاةفت     

( ئَيتيمااااان 10000و دابينكرنااااا ثَيداويسااااتيان دكاااار، و ئاماااااذَى ددةت )
، د بةَلطةنامةيةكا وَيادا دياردكاةت كاو ساةرجةم     (1)ذَى وةردطرتن هاريكارى

( $1,578,850خااةرجَيى دارايااى يااَى ثَياادظى بااؤ بزوتنااةوَى د كةتااة )     
. ئااةظ ذى ِرامانااا وَى ضااةندَى ددةت شاايانَين وَى يااَين  (2)دوالرَياان ئااةمريكى

 ماددى و ئةو ثشتةظانيا بؤ د هاتة كرن ب تايبةتى ذاليَى ئريانَيظة.  
بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ِرؤاَل خااؤ د بياااظَى ئايينياادا ضااول نةكريااة          

وةكااو )مرجاا (كَى ئااايينى سااةردةرى دكاار. ذ بااؤ ظااَى ئارماااجنَى ذى د       
نظيساينطةها دادوةرى دروسات كرياة و     1990كونطرَى ثَينجَيدا ل ساال 

، كااو سااَى بااةش ب خؤظااة    يةثااةيرةو و ثروطرامااَى خااؤدا ضةسااثاند   د 
توا و حاوكم  ةفا طشاتى و   كاارىَ اال و لَيكاولينَى، داو دطرتن: وةرطرتنا ساكا 

توايا ل زؤربااةيا طونااد و ة، ثاااش سااةرهلدانَى ذى جظاااتَين فاا (3)دةركاارن
ةريَين بااااذارَين كوردساااتانَى هاتبووناااة داناااان ثشاااتى ظةكَيشاااانا ِرَيظةبااا 

يات  َيظاة ذباؤ هنادَى بب   عَيراقى ذ هةرَيما كوردستانَى ذاليَى ِرذَيما ناوضة
و ثاااش  ،رةسااةركرنا طريوطرفاات و كَيشااةيَين هاوةَلاتيااانكةناَلااةك بااؤ ضا

 1992دامةزرانااادنا كابيناااةيا ئَيكاااَى ياااا حكوماااةتا هاااةرَيمَى ل سااااال    
                                                 

 . 16/7/1992(، 5)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 (.1ذمارة ) ثاشبةندَى( 2)

، ]كااونطرةى ثَينجااةم[ثااةيِرةو و ثرؤطاارام،  ،بزووتنااةوةى ئيسااالمى لااة كوردسااتان/ عَيااراق (3)
 . 36(، ل1990، )ب.ج، 3(، ض12بةندا )
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توادانَى و ةهاااةظكارى و هةماهاااةنطى هاااةبوو دناظباااةرا ليذناااةيَين فاااا     
دادطاااةهَين كوردساااتانَى، و كَيشاااةيَين ل ظاااان ليذناااةيان ياااَين د هاتناااة  

ن كوردسااااتانَيظة بةرضاااااظ د هاتنااااة  ضارةسااااةركرن ذاليااااَى دادطااااةهيَ 
 .  (1)وةرطرتن

ذبؤ زَيدةتر ِرَيكخستنا ظى بياظى، دكاونطرَى شةشاَيدا مةكتاةبا بانطاةواز و         
، و جاااران (2)ِرَينااوَينَين ئيسااالمى )الاادعوة و االرشاااد( هاااتبوو ثةسااةندكرن   

ظَى  فةتوايَين جؤرا و جؤر داينة، بؤ وَينة ليذنا فةتوايَى لقَى هةولَيرَى سةرب
مةكتةبَيظة فةتوايةك دةرئَيخستية كو نرخَى بةخشينا زةكاتَى سةر فيجَى ل 

( ثَيانج ساةد ديناار ل ساةر مةزهاةبَى      500باؤ هاةر تاكاةكَى )    1993ئادارا 
و جاران رِاباةرَى طشاتى ب خاؤ فاةتوا دايناة، باؤ        (3)حةنةفى دةسنيشانكرينة

َى موساالمانَين فةتوايااةك ئاراسااتةيى جااةماوةر  1993ئااادارا  25منوونااة ل 
كوردسااتانَى كريااة تَياادا حااةجا سااونةتَى بااؤ وَى سااااَل رِاطرتيااة و ب دروساات  
نةزانية ذبةر بارَى ئابوريَى نالةبارَى خةلكى، بةلكو شةرعيج زانية ئةو ثاارة  
بؤ دابينكرن و يارمةتيدانا بارَى ئابورَى موسالمانَين هاةذارَين كوردساتانَى ب    

 . (4)مةزَيخن

                                                 
(1)

  .124يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص 
ى بزووتناةوةى ئيساالمى لاة كوردساتان/عَيراق، بةرناماة و ثاةيِرةوى نااوخؤى، ثةساندكراو         (2)

  .30(، ل14، ماددَى )1992 -ك1413كؤنطرةى شةشةمى بزووتنةوة 
(3)

 .5/3/1993(، 9)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
ذظااَى ذماااارَى ثَيظااة ثاةيظاااا  . 5/4/1993(، 11)بازووتااانةوةى ئيساااالمى( ِرؤذناااماااة، ذماااااارة )  (4)

 .ينا ئَيك ثيتا )واو( كرينة دوو ثيتَين )واو()بزوتنةوةى( دلاؤطاويَى ِرؤذنامَيدا طوهؤرينة، ل شو
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ئيسااالمى ثشااتى ثَياانض سااال ب سااةر دةرباااز بوونااا بةسااتنا    بزوتنااةوةيا     
كونطرَى  1997كانونا ئَيكَى  26 -21كونطرَى شةشَيدا دةرباز دبن، دناظبةرا 

( ئةناادامان بةساانت و تَياادا جظاتااةكا شااورا    300حااةفتَى ب بةشااداربوونا ) 
، و (2)، ئااةظ كااونطرة ل شااارَى هةَلةجبااة هاااتبوو طرَياادان(1)هااتبوو هةلبااذارتن 

يرةو و ثرؤطرامةكَى نوى هاتة ثةساةندكرن، نااظَى وَى هاةر وةكاو خاؤ ماا       ثة
)بزووتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى/ عَيراق( كورتكرنا وَى كرينة )باساك(،  

ــعاا(  و ب زماااانَى عاااةرةبى ذى   ــتان / ال ـ ــ مية ا  وردسـ ــة االسـ و   احلع ـ
 THE ISLAMIC) كورتكريااا وَى كرينااة )حاااك(، و ب زمااانَى ئينطلياازى ذى 

MOVMENT IN KURDISTAN)  و كورتكريا وَى ذى كرينة(IMK)
(3) . 

دةربااارةى ثَيناسااةيا وَى ذى ِرةنطااة ئاراسااتةيا وَى موركااةكا جيهااادى ب      
خؤظة طرتية و ب ظى ِرةنطى خؤ داية ثَيناسةكرن: بزوتنةوةيةكا ئيساالمى  

ةتَى سياسى ثةروةردةيى جيهاديية بؤ ضةساثاندنا فةرمانِرةواياةتيا شاةريى   
عَياراق( تَيكوشاينَى دكاةت، دةربِريناَى ذ خواساتا       -ئيسالمَى ل )كوردستانَى

 .  (4)طةاَل موسلمانَى كورد بؤ دةستظةئينانا مافَين ِرةوا دكةت
َى بزوتنااةوَى ذ قورئااان و  بااةرنامسااةبارةت سةرضاااوةيَين هاازرى،        

ذ  سوننةتَى ل دوي  تَيطةهشتنا ثَيشينانَين ضاك باوو، و ساود وةرطارتن   

                                                 
(1)

بااؤ ثااج ثَياازانني ل سااةر كااونطرَى حااةفتَى بنَياارة: شااةوكةت حةمااة شااةريف، "بزوتنااةوةى   
 .9 -8، ل ل 1998(، شوبات 5ئيسالمى حةوتةم كونطرةى بةست"، )تايم( كؤظار، ذمارة )

(2)
 .14/12/2002(، 53)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

 -نةوةى ئيسالميى لة كوردستان/ عَيراق، بةرنامة وثةيِرةوَى ناوخَوى، ثةساند كاراوى  بزووت (3)
 .8(، ل1ز، ماددَى )1997 -ك 1418حةوتةم .موئتةمةرى

 .(2هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (4)
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ثَيشااةوايان و زانايااان و ثياااوَين ضاااك، و   مَيااذوويا ئيسااالمَى و ِرَياارةوىَ 
 . (1)سةركردةيَين موجاهيد و ئةزموونا بزوتنةوةيَين ئيسالمى

َوَجاِهدواوِفيِ ي](2)دةربارةى دروشم و ئارمَى بزوتنةوَى، دروََى وَى ئاياةتا      
داِ  ِي َِ يِج  ِ يَقد  ِِ هَيمايان ثَيكدهات: بازنةيةك ناظ و  ، و ئارمَى وَى ذى ذ ظان(3)[ِف

دروَااَى باسااك لسااةر نظيسااابيت د طااةل سااالرَوذا دامةزراناادنَى ب كَوضااى و  
زايينى، قورئانةك تيشاك دابيات، قةلةماةك، تفةنطاةك، طَولياةكا طاةمنى كاو        

. اَل (4)( دنك تيدابيت، كو ذمارةيا ثيتَين )ال الة اال اهلل يمد رساول اهلل(ة 24)
طوهؤرين د  1998نيسانا  20 -18ؤمبوونا شورا ناوةنديدا ل بزوتنةوَى د ك

داِ  ِي]ئارمَى خؤدا كرن ب ظى ِرةنطى: ئايةتا  َِ ِ يِج يَق  ِِ ب ِرةنطَى [ َوَجاِهواوِفيِ يِف
سور بهَيتاة نظيساني  ضاونكة ساور نيشاانا جيهااد وقوربانيَيياة، بزوتناةوةى         

نظيسني  ضونكة كةساك  ب ِرةنطَى كةسك بهَيتة  ياحلع ة االس ميةئيسالمى 
نيشانا زيندبوون و طةشةسةندنَيية، بازنة ب ِرةنطَى شني بهَيتة نظيسني واتة 

ب ِرةشى بهَيتة نظيسني، طةس و تيشك ب ِرةنطَى  (IMK)ثةيامةكا ئانانيية، 
 . (5)زةر بيت و قورئان ب ِرةنطَى سثى بيت

                                                 
 .9(، ل3هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (1)
 .(4هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (2)
 .(78الكعيم  سور  احلي  االية   القعآن (3)
 -بزووتنةوةى ئيسالميى لة كوردستان/ عَيراق، بةرنامة و ثةيِرةوَى ناوخَوى، ثةسند كاراوى  (4)

 .9(، ل5ز، ماددَى )1997 -ك 1418موئتةمةرى حةوتةم 
 .9، ل1998حوزةيران  -(، ئةيار78)جةماوةر( كؤظار، ذمارة ) (5)
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ياةكَى  َلاكاو ئا  هةبووية، يَى سةربةخؤَى خؤ هةروةها بزوتنةوَى ئاَلاي    
سـول  راال اهلل يخـد   د ال الـ (ثلـا ) فاؤنتىَ سثى باوو، ب ِرةنطاَى ِرةش وب   

 . (1)ل سةر هاتبوو نظيسنياهلل( 
بزوتناااةوَى شاااةش ثلاااةيَين ئةنداماااةتيَى    ،ذ ِروياااَى ِرَيكخساااتنَيظة      

هااةبوون ل دوياا  ئَيااك: اليااةنطر، ئةناادام، ثشااتيوان، نااةقيو، ِروكاان،      
َى هاااةرةمى باااوو دةساااتثَيدكر ذ شاااانة، ثاااول    ، و شاااريازَى و(2)ئاااةمني

بةناااد، مةكتاااةبا ِرَيكخساااتنَى، شاااورا ناوةنااادى،   ِرَيكخاااراو، ناوضاااة، مةَل
مةكتااةبا سياسااى، ِرابااةرَى طشااتى، ئااةهلى حااةل وعةقااد )ثلينيااؤم( و      

 . (3)كونطرة
نَيااادا اندهااةروةها ضااةند طوهااؤرين د مةكتاااةبَين خااؤ يااَين ِراثةرِ          

كتةبا ِرَيكخستنَى، عةساكةرى، ِراطةهانادنَى،   مة: ىكربوون و ب ظى شَيوة
 .  (4)توا و كؤمةَلايةتى هَيال بوونةثةيوةنديان، دارايى، بانطةواز و ف

هاااةبوون وةكاااو  ضاااةند دةزطاااايَين مةَلبةنااادى  ،زَيااادةبارى هنااادَى     
ثَيطةهانادنا كاادران،  دةزطاايَى نةخشاة و ساؤراغ، ساةنتةرَى       ثةميانطةها 

 . (5)َيتةال ناوةندى و دادطةها باَلا يا شةرعىلَيكولينةوة، دةزطايَى ب

                                                 
 -ِرةوَى ناوخَوى، ثةساند كاراوى  بزووتنةوةى ئيسالميى لة كوردستان/ عَيراق، بةرنامة وثةي (1)

 .10(، ل6ز، ماددَى )1997 -ك 1418موئتةمةرى حةوتةم 
 .32(، ل4هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (2)
(3)

 .وثشتى وَى 36(، ل18 -8بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةمان ذَيدةر، مادةيَين ) 
 .55(، ل19هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (4)
(5)

 .67 -63(، ل ل30-26ن ذَيدةر، مادةيَين )بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةما 
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ضااةند طوهااؤرين ب سااةر بزوتنةوَياادا هاااتن.    ،ثاااش ظااى كااونطرةى      
ثشتى جظاتاا شاورا هةلباذارتني هةوَلادا ِراباةرى هةلباذَيرن، و دةنطادان        

َى وى عااةال ا شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز و براياادروساات بااوو دناظبااةر
( 14( دةنر برن و يَى دووَى )12كَى )عةبدولىةزيز، سةرئةجنام يَى ئَي

دةناار بربااوون و عااةال عةبدولىااةزيز ِرابااةرَى طشااتى يااَى بزوتنااةوَى      
، و ئَيدى شَيخ عونان عةبدولىةزيز ذى بِريارا دويركةفتنَى (1)دةرضوو

ذ بزوتنااةوَى و كااارَى سياساايدا و هةَلةجبااة ب جااه هااَيال و ل هااةولَيرَى  
 . (2)ئاكنجى بوو

، بزوتنةوة ل سةر كارَى خاؤيَى ئيساالما سياساى باةردةوام     هةرضةوابيت     
بووية تا كو ثِرَوذَى ئَيكطرتنا وَى دطةل بزوتنةوةيا رِاثةِرينا ئيساالمى هاتياة   

هااةردوو بزوتنااةوةيان ئيكطاارتن و    1999ئابااا  21ثااَي  و سااةرئةجنام ل  
، اَل (3)بزوتناااةوةيا ياااةكبوونا ئيساااالمى ل كوردساااتانَى هاتياااة رِاطةهانااادن    

ةكبوونا هةردوو بزوتنةوةيان زؤر ظةنةكَيشا ذ ئةجنامَى كَوماةكا هَوكااران و   ي
 12جودابوونا ضةندين ِرةوتاان ذ جةساتةيَى بزاظاا ياةكبوونا، بزوتناةوَى ل      

د بةياننامةيةكَيدا يا شاورا ناوةنادى بِريااردا ظةطاةريانا نااظَى       2001ئةيلوال 
ثَي  يةكبوون ِرَيكخستنةكا عَيراق وةكو  -بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى

نوى دانيت د طةل قوناغا تازة ياا كااركرنَى ب طوجنيات، و دوسات و دلساوز و      
الياااةنَين سياساااى ثشجاسااات كرباااوون ب ثابةنااادبوونا خاااؤ ل ساااةر هاااةمى 
ِرَيككةفنت و ثةميانَين ثَيشيَين خؤ دطةل هاةمى هَياز و اليةناةكَى ب ئاةجنام     

                                                 
 .168 -167ياز كاكة مةةوود، ذَيدةرَى بةرَى، ل لِر (1)
(2)

 .232ئةةةدى شافىى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(3)

 .93نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
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َى ذى، بزوتناااةوةيا ئيساااالمى د  طةهشاااتبيت. ذَيااادةرَين نااااكؤكى وملمالنااا   
بةياننامةيا خؤدا ب خةتايَين كَوماةك ذ ئةنادامَين ساةركردايةتى و كاادرَين     
بزوتنةوةيا رِابةرين داية زانني، هةرديسان عةال عةبدولىةزيز دبيتة رِابةرَى 

. ذ ناظاةِرؤكا باةياننامَى خاو ياا دبيات كاو       (1)طشتى يَى بزوتناةوةيا ئيساالمى  
اتَى ِرةسةنَى بزوتنةوةيا ئيسالمى ثَي  يةكبوونَى داياة  بزوتنةوَى خؤ ب مري

 نياسني، كو درَيذثَيدةرا وَيية كو هةمان ناظ هةلطرت بووظة. 
بزوتناةوةيا   ،ىعَيراقا د بياظَى سياسيدا و ل سةر ئاستَى ئؤثؤزسايؤنا      

َى ظاَى  و زَيادةتر سايماي  ئيسالمى سةنطا خاؤ د نااظ ِرَيازَين وَيادا هاةبوو،      
َى بااةيروتَى سااةرهلدانَى زةالل دبياات. كااو هااةر ل كااونطر ضااةندَى ثاااش

َينةراياةتيا بزوتناةوةيا   عةال عةبدولىةزيز ب نو 1991ئادارا  13 -12
ئيسااالمى بةشااداربووية و تَياادا ثةيظااةك خوَينديااة و داخااازا ِرؤخاناادنا 
ِرذَيمااا سااةدام حسااَين كريااة و دةولااةتَين هااةظتوخيو هاريكاريااا طااةاَل     

 .(2)َى بكةنعَيراق
َى هةوَلاادا زَياادةتر كااارَى خااؤ عَيراقااثاااش سااةرهلدانَى ئؤثؤزساايؤنا      

ِرَيكبَيخياات ب ئَيكرَيزيااا ِرَياازَين خااؤ. ليذنااةيا كااارَى هةظثشااك ثاااش        
 ( الياااةنَين سياساااى14ليذنةياااةكا ئامادةكاااارى ذ ) كاااونطرَى باااةيروتَى

، و ئاااةركَى ظاااَى لياااذنَى ياااَى ئَيكاااَى باااةرفرةهكرنا سااانؤرَى  ثَيكئيناااابوو
ماااةتيا وَى باااوو و ثااااش ضاااةند كؤمبووناااا ل دميةشاااقَى هاتياااة     ئةندا

بباااوو ئةنااادام   1992باااةرفرةهكرن و بزوتناااةوة ذى ل كانوناااا دووَى  

                                                 
(1)

 .29/10/2001(، 98)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

  .86 -85وى ا) ارضة ال عااية   د.   د.ا(  ص صيثائ  ا) وع ال ا  لق 
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، واتاة كورسايةك باؤ هااتبوو تاةرخانكرن و عاةال عةبدولىاةزيز        (1)تَيدا
 و ئاماادة ناةبوو   زوتنةوَى بوو قةساتا دميةشاقَى كاري   سةرؤكَى شاندَى ب

رَى وان نة اميةكا زؤر ثَيظاة دياارة و زؤر بازاظ    و دياردكةت كو كا تَيدا،
و كةساااايةتى هاتيناااة فةرامؤشاااكرن، هةروةساااا ثاااةيظا خاااؤ ئاراساااتةى  
ئؤثؤزسيؤنَى كرية و دبَيذيت:"ئَيوة لة كاتَيكدا داواى دميوكراتى دةكاةن  
بااةَلام هااةر ضااى كردارتانااة ديكتاتؤريانةيااة...، وة ئةطااةر ئَيااوة خؤتااان   

ى ناكةين"، و دياردكاةت ذى ئاةو كورسايا باؤ     ضاك نةكةن ئَيمة بةشدار
وان هاتيااة تااةرخانكرن دَى ثارَيزطاااريَى اَل كااةن هااةتا هااةمى اليااةنَين     

، (2)سياسى و نيشاتمانى هةظباةش بانب و كاارَى ب كؤماةَل دةساتثَيبكةن      
هااةر ل دؤر ئةطااةرَين بةشاادار نااةبوونا وَى، هةَلويسااتَى خااؤ د دةركرنااا  

   .(3)بةياننامةيةكَيدا دياركرية
هااةر د ظااى ضارضااووظةيدا، د ويسااتطةهةكَى دياادا يااَى ئؤثؤزساايؤنا           

كااونطرَى ظييااةنا هاتيااة بةساانت     1992حوزةيرانااا 19 -16عَيراقااَى ل 
دوياار ذ ملمالنااةيا سااَى طؤشااةيَى دةولااةتَين هااةرَيمى )سااىودية، سااوريا و  
ئااريان( و ب ضاااظدَيريا ِراسااتةخؤ يااا وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا و     

وثا، كاااو عاااةال عةبدولىاااةزيز وةكاااو نوَيناااةرَى بزوتناااةوَى ئَياااك ذ ئاااةور
( كةساان هاتياة ثَيكئيناان.    17ئةندامَين ليذنا ِراثةِراندنَى باوو ياا كاو ذ )   

 1992تشاااارينا ئَيكااااَى  31 -27هةروةسااااا د كااااونطرَى سااااةالحةديندا 
                                                 

(1)
  دار 2003اع بغــداد  1991عزيــز اــادر الوــخاجنت  اكــار ا) ارضــة ال عاايــة مــن بــايا    

  .91 -90(  ص ص2009.احلكخة  القاشع(   لقدن 
(2)

   .15/5/1992(، 2هاتية ظةطوهاسنت ذ: )بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 (.  2: ثاشبةندَى ذمارة )بنَيرة 
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، ديساااان وةكاااو اليةناااةكَى ئؤثؤزسااايؤنَى ياااا (1)بزوتناااةوة  بةشاااداربووية
و د كؤمبااوونَين جظاتااا ِراثةِراناادنَى  يااا كااونطرَى نيشااتمانيا  بااةردةوام بااو

نوَينةراياةتيا عاةال عةبدولىاةزيز ذباؤ      1993شوباتا  21 -17ئَيكطرتى 
 .(2)ِرؤخاندنا ِرذَيما عَيراقَى

بزوتنااةوة بةشاادارى د   1999 -1997هةروةسااا دناظبااةرا سااالَين        
ريا باةريتانيا و ب  ظدَيَيادا ل ذَيار ضاا   عَيراقزؤر كؤمبوونَين ئؤثؤزسيؤنا 

ئيحسااان عةبدولىااةزيز كريااة، ديسااان ئَيااك ذ وان هَياازَين     اتيا نوَينااةر
سياسى بووية يَين سةرؤكَى وياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكا بي  كلنتون 

 1999كانوونا دووَى  20ناظَى وَى دنامةيا خؤدا ل ( 2001 -1993)
َى كو هاةذى  عَيراقكرنا ئينايى ثَيشكَيشى كونطرسى كرى بؤ ياسايا ِرزطار

 . (3)ثشتةظانيَيية اَل بزوتنةوَى ِرةتكرية
كاو   2002تشرينا دووَى  16 -14ل سةر هةمان مذار، كونطرَى لةندةن      

ب ويسااتطةهَى داويااَى دهَياات يااَى ئؤثؤزسااؤنا عَيراقااى بااؤ ِرؤخاناادنا ِرذَيمااَى،  
ةكنيكى، و ناااكؤكى دروساات دباان دناظبااةرا هَياازَين وَياادا ل سااةر كَيشااةيَين تاا 

شااةش اليااةنَين عَيراقااى ذوانااا ثارتااا ئيسااالمى يااا عَيراقااى و بزوتنااةوةيا        
ئيساااالمى ل كوردساااتانَى و ياااةكطرتووي ئيساااالميى كوردساااتان و كؤماااةَلا    
ئيساااالمى ل كوردساااتانَى و باااةرةَى توركماااانى ياااَى عَيراقاااى و بزوتناااةوةيا  

اشئَيخسانت باؤ   نيشتمانى يا عَيراقى كربوون، داخاز كربوون كونطرة بهَيتاة ث 

                                                 
(1)

 . 152 -101عزيز اادر الوخاجنت  ا)ودر الساب   ص صبؤ ثج ثَيزانني بنَيرة:  
  .5/3/1993(، 9ِرؤذنامة، ذمارة ) )بزوتنةوةى ئيسالمى( (2)
(3)

 .وبىدها 288عزيز اادر الوخاجنت  ا)ودر الساب   ص بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: 
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كانوناا ئَيكاَى    12، و ياداشتنامةيةك ل لةنادةن ل  (1)ضارةسةريا وان كَيشةيان
ئاراستةى ليذنةيا ئامادةكارى يا كاونطرةى كرباوون و ضاةند تَيبيناى      2002

ِرَيزكربااوون ذوانااا بةشاادار نااةبوونا هااةمى نوَينااةرَين سااةرةكى د ليذنااةيا      
ويان ل ساةر بنضاينةيةكَى ناةديار،    ئامادةكاريدا، دابةشكرنا ذمارةيا بةشاداربو 

نةئاطةهااااداربوون ل سااااةر بااااةرنامَى كااااونطرةى و طيااااانَى ناوضااااةطةرى و  
، ثاااااش دوو ِرؤذان مةكتااااةبا سياسااااى يااااا بزوتنااااةوَى ذى   (2)تايفةطااااةريَى

ِروونكرنةياةك ل ساةر كاونطرةى دةركربااوو و تَيادا دياركرياة وةك ثَيويساات      
 . (3)رس و رِايا وَى وةرنةطرتيةنر  و ِرَيز و حورمةتا خؤ نةديتية و هيض ث

 شطَيرى كورد:حزب اهلل شوِر -2
ِرةوشاا حاازب اهلل كااورد وةكاو خااؤ نااةما، باةلكو ضااةند طوهااؤرين ب         

َى الو د نااظ ظاَى ثارتَيادا و    بةرة 1990دا هاتبوون، ل ثاييزا سةر وَى ذي
سةرجةم كادر و ئةندامَين سياساى ياَين حازب اهلل ب ِرَيبةراياةتيا شاَيخ      

ى ظاَى ثارتَيادا د وارَيان    اظ جةساتة دهةم باارزانى بِرياارا طوهؤريناا دنا    ئة
، ب مةبةساتا  نَى وةرطارتن باوو  سياسى، لةشكةرى، ِرَيكخسنت و ِراطةهاند

ة بطاوجنن، و ئاةظ ضاةند   تةم و باريدؤز وثيظاةرَين ساةردةمى    دطةل سيسا 
و ئَيكاةم كونفرانساَى   كا ِراطةهانادن،   هاتياة  1990كانونا ئَيكَى  1ذى ل 
هاتيااة بةساانت، و طوهااؤرين د    1991كانونااا دووَى  21-19ل  حزبااَى

شااطَير بااؤ هناادَى  ناااظَى حزبااَى ذياادا دروسااتكر ب زَياادةكرنا ثااةيظا شورِ  

                                                 
 وبىدها.  527، صا)ودر الساب  عزيز اادر الوخاجنت  (1)
  .17/1/2002(، 138)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
 هةمان ذَيدةر.   (3)
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. ب ظااى (1)زَياادةتر ثَيناسااة و ئارمااانج و ئاياادؤَلؤذيا حزبااَى وةربطرياات  
ِرةنطااى هاتيااة ثَيناسااةكرن: بزاظااةكا ِراسااتةقينةيا ئيسااالمى جااةماوةري 

ةشاااطَيِرا ن موسااالمانان ياااَين بااااوةرى ب ئيساااالما شوِرباااوو، ذ هاااةمى وا
يةمةد )س. ( ثَياك دهَيات، و خةباتاةكا ئَيكطرتاى ئيساالمى جيهاانى       

 .(2)هةبوو، و هةوَلداية دةستورَى قورئانا ثريؤز ب جه بينيت
شاطَيرى كاورد   سةبارةت ذَيدةرَين بةرناماةيَى خاةباتا حازب اهلل شورِ        

ةرَى خاااؤ ثَياااك دهااااتن ذ: قورئاااانَى، باااؤ ثاااةروةردةكرنا خاااؤ و جاااةماو
سااوننةتا ثَيَةمبااةرى، مَيااذوويا خةليفااةيان و هااةظالَين ثَيَةمبااةرى و   

ةشااَين ِراسااتةقينةيَين ئيسااالمَى ل   زانااايَين مااةزنَين ئيسااالمَى، و شورِ  
 1979) ةشااا ئيمااام خومااةينى كوردسااتانَى و جيهااانَى ب تايبااةتى شورِ 

 1995طرَى خااؤدا ل ساااال  ، هااةمان بةرنامااة د ئَيكااةم كااون  (3) (1989
ةشاااا ئيماااام خوماااةينى( ضةساااثاندية، ذبلاااى ِرساااتةيا )ب تايباااةتى شوِر

 .  (4)الداية
شااطَيرى كااورد ب مةبةسااتا زَياادةتر خااؤ طوجناناادن     حاازب اهلل شوِر     

دطةل دورهَيلَى سياسى و ثَيداضوون د ِرةوشا خؤدا ل سةر ئاستَين جودا 
كونفرانساَى خاؤ ياَى دووى     1992كانونا ئَيكَى  20-16جودا، دناظبةرا 

                                                 
 .1/10/1998(، 38)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
حاازب اهلل شؤرشااطَيرى كااورد، ثرؤطاارام وة بااةيان نامااةى يةكااةمني كؤنفرانسااى حاازب اهلل      ( 2)

  .19ب.م(، بةندا ئَيك، ل شؤرشطَيرى كورد، )ب.ج،

 .21(، ل7، بةندا )املصدر نفسة (3)
حاازب اهلل شؤرشااطَيرى كااورد، ثروطرامااى حاازب اهلل ى شورشااطَيرى كااورد، ضاااثخانا هاااوار،        (4)

 .7(، ل7)دهؤك، ب.م(، بةندا )
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بةست بوو، و تَيدا شاورا ناوةنادى ذ ظاان كةساان هاتبووناة هةلباذارتن:       
)عةبدولىةزيز جاةمي  يةماةد، قاادر حةماةد ماةولود، دلَيار ساوركان        

بااةدر ئيسااماعي  حسااَين، ئياارباهيم مااةال، ساايامةند مااةةود ئةةااةد، 
ةد عاةال،  مةد ئةمني ِرةساول، قاادر عوناان حااجي، باةهزاد ئةةا      ةي

مةال عةبادوَلَلا،   ، حادى خالطودار تَيمز ئارةب، تةتو ئةةةد ئيسماعي 
قادر باب يزدين ِرةسول، كةمال خورشيد عةمةر، حامد ملكو عةبادوَلَلا،  
نااةجات عااةزيز عااةزيز، نااةزمى حاااجي عةمااةر(، و ل دويظاارا شااورا       
سياسااى )مةكتااةبا سياسااى( ذظااان كةسااات هاااتبوو هةلبااذارتن: )بااةهزاد  

ةةد عةال، عةبدولىةزيز جةمي  يةمةد، بةدر ئيسماعي  حساَين،  ئة
ةد دلَياار ساوركان مااةال، ئياارباهيم مةحةماا سايامةند مااةةود ئةةااةد،  

ل حااجى   1995 ئاادارا  13، و ل (1)ئةمني ِرةسول، طودار تَيمز ئاارةب( 
ًع دايَوَتيفَدَ   يئومةران ل ذَير درَاى ]  َِِ ي  ِِ ُاَِّْفيِحَْْدِ يِف كاونطرَى   (2)[قادَِّفْيَوِفْعَتِصد

هاتياااة بةسااانت و شاااَيخ ئةدهاااةم باااارزانى وةكاااو ِرَيباااةرَى وَى   حزباااَى 
 .(3)دةرضووية

ما هةمى دةظاةرَين هاةريَ   سنؤرَى جوطرافيى يَى ضاالكيَين ظَى ثارتَى     
و ئاةظراز   1991كوردستانَى ب خؤظة دطرت، كو ثاش سةرهلدانا ئاادارا  

ك، هاةولَير،  كاو ل دهاؤ  دستانَى وةبارةطايَين خؤ ل زؤربةيا دةظةرَين كور
 .(4)سلَيمانى، هةَلةجبة ظةكربوون

                                                 
 .1413ِرةجةب  11(، 8)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة )( 1)
  (.102ة  الكعيم  سور   ال عخعان(  االي القعآن (2)

 .1/10/1998(، 38)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
 . 27/2/2012ديدارةكا كةسايةتى د طةل بةدر ئيسماعي  شَيروكى، هةولَير، ( 4)



 192 

َيظة، حااازب اهلل بةشاااةك ذ داهااااتيَى  ذالياااَى كؤماااةكى و ثشاااتةظاني      
ةردطاارت نةخانااة ثشااتى %( و40طومركااا حاااجى ئومااةران ب رَيااذةيا )

 باةرَى وَى ظاىَ  ، و ِرَي(1)دا يى دناظباةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( شةِرَى نااظخؤ 
كاا حااجى   ومرطَى دوو سااالن ثشاك د   دوثات دكاةت كاو باؤ مااو    ضةندَى 

، اَل ثشاتى هينطاَى كةتياة ددةساتَى     ئومةران و ضةند خالَين ديدا هاةبوو 
حكومةتا هةرَيمَيادا، و حكوماةتَى ذى بؤدجةياةكا مانطاناة باؤ تاةرخان       

 .  (2)كربوو
وَى حزب اهلل ِرؤذناماةيا )روونااكى( ئورطاانَى     ،ذ ِرؤيى ِرطةهاندنَيظة     

طشااتى بااوو ئَيكااةم ذمااارة ل     -سياسااى -بااوو و ِرؤذنامةيااةكا ئيسااالمى  
 ، هةروةسا ِرؤذنامةيةك ب ناظَى  (3)دةرئَيخست بوو 1992

 .(4)دكاار بااةَلاظكر 1993ل ساااال )هااةولَير تاااميز( ب زمااانَى ئينطلياازى  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 5، ل1997(، تشرينى دووةم 4)تايم( كؤظار، ذمارة ) (1)
 .16/9/2002(، 90)هاوَلاتى( رؤذنامة، ذمارة )( 2)
 .35دةرَى بةرَى، لهيوا ئةمني زَييايى، ذَي (3)

 . 27/2/2012ديدارةكا كةسايةتى د طةل بةدر ئيسماعي  شَيروكى، هةولَير،  (4)
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 بزوتنةوةيا ئيسالمى نةتةوايةتى ل كوردستانَى: -3

ئَيكاةم بةيانناماةيا خاؤ     1990كانوناا ئَيكاَى    21ل  ةئةظ بزوتناةو      
بةَلاظكرية ثشاتى كاو ِرَيككاةفتني ل ساةر نااظَى وَى، كاو بةيانناماةيا وَى        

 اتااةزوز 5وةرطرتااى بااوو ذ يااا سااةركردايةتيا كاااتى يااا )ث.د.ك(، و ل   
كانوناااا ئَيكاااَى   21ب شاااَيوةيةكَى فاااةرمى ِراطةهانديناااة، و ل    1991
( كةسان ذ 120ؤ ل كرمانشاة ب ئامادةبوونا )ئَيكةم كونطرَى خ 1991

و جظاتااةكا شااورا يااا ثَيكهاااتى ذ  ية بةساات كااورد و عااةرةب و توركمانااان 
، (1)( كةسااان هةلبااذارت بااوون و ثَياانض كااةس بااؤ مةكتااةبا سياسااى  31)

مةال يةماةد ماةال حاماد، ماال عوماةر ماةال ساا  ماةعرو ،         ) :ئةوذى
يد ئيارباهيم و ِرزطاار   عةبادولقادر حةماة ساةعيد جاا ، شاةونةم ساةع      

                                                 
. ل 25/1/2011دياادارةكا كةسااايةتى د طااةل نيهاااد سااابر ئةةااةد بااةرزةجنى، هااةولَير،      (1)

ب ِرَيزَين  1967، ثةيوةندى ل1973ذ دايكبووية، دةرضوويَى كوليذا عةسكةرية ل  1952
ية، بةشدارى د شوِرةشا طوالنَيدا دناظ ِرَيزَين سةركردايةتيا كاتيدا كرية، ثاشاان  )ى.ق.ك( كر

  قةستا ئريانَى كرية و ل وَيرَى هزر د دامةزراندنا بزاظةكا ئيسالميدا كرية.
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و نيهاااد سااابري ئةةااةد بااةرزةجنى )مااالزم نيهاااد       (1)عاازةدين سااا ( 
 .  (2)بةرزةجنى( وةكو سكرتَيرَى ثارتَى دةرضووية

بةرزكرنا ئاستَى كار بؤ سةبارةت ئاراستةيا هزرى يا ظَى بزوتنةوَى،      
ا طياانَى  ِرةوشةنبريى ل سةر بنةمايَين ئايينى و نةتةوايةتى و ثارَيزظاني

يىةتَى ئيساااالمَى بهَيناااة  ةرل ساااةر بناااةمايَى شااا و  دكااارنةتةواياااةتى 
ذ ئارماااجنَين وَى ِرزطاركرنااا نةتااةوةيا كااورد بااوو و   ديسااان زينااديكرن، 

، د هةمان دةمادا  (3)طةهشنت ب مافَين نةتةوةيى ل ذَير ئاَلايَى يسالمَيدا
باوو ب  َى ب طااور ناسااند   عَيراقا بزوتنةوةيةكا جيهاادى باوو، حكوماةتا    

تايباااةتى كةساااَى ساااةدام حساااَين، و ضاااةند ضااااالكيَين ضاااةكدارى دذى  
 .(4)ئةجنامداينةل دةظةرا كةركوكَى  حكومةتا عَيراقَى

ِرؤذنامةيااةك ب ناااظَى )رَيبااازى يةكسااانى(    نَى،دةربااارةى ِراطةهانااد      
، و (5)دةرضاااووية 1990ئورطاااانَى وَى باااوو ئَيكاااةم ذماااارة ل طالظياااذا   

شتةظانى ذاليَى ئريانَيظة باؤ د هاتاة كارن، و سانؤرَى     زَيدةتر كومةك و ث
وَى ياااَى جاااوطرايف ثشاااتى ساااةرهلدانَى بارةطاااايَين خاااؤ ل سااالَيمانيَى و   

                                                 
 .53  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  (1)

 .25/1/2011ئةةةد بةرزةجنى، هةولَير،  ديدارةكا كةسايةتى د طةل نيهاد سابر (2)

(3)
ف اد علت اتد  االتوال السياست ا االالزا  الكوردية اال اد الوطين الكوردسـتانت منواجـا     

(، 2009مكتــب ال كــع يالــوعت ا اال ــاد الــوطين الكعدســتانت   الســليخانية   .مــن مقيــوراا
 .129ص

(4)
  ديدارةكا كةسايةتى د طاةل نيهااد   15/11/1990(، 2)رَيبازى يةكسانى( رؤذنامة، ذمارة ) 

 .25/1/2011سابر ئةةةد بةرزةجنى، هةولَير، 
 .1990(، طةالوَيذ 1بنَيرة: )رَيبازى يةكسانى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (5)
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هااةبوون، و د زؤربااةيا هةَلويسااتَين سياسااى  هااةولَيرَى و كااةالر و كفاارى
 . (1)كرد كوردستانَى ثشتةظانى ل )ث.د.ك(هةرَيما يَين ل 

ةوة يا فةرمى بوو ل هةرَيما كوردستانَى، هةذى طؤتنَيية، ئةظ بزوتن     
دةساتيوريا فاةرمى ذ حكوماةتا هاةرَيمَى      1994تشرينا دووَى  22و ل 

 .(2)وةرطرت بوو
 
 

 بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى:  -4
ةنطااة هااةظِركى وملمالنااةيا ئيخااوانَين كوردسااتانا عَيراقااى ل سااةر      ِر     

ثاااش سااةرهلدانا ئااادارا   وةرطرتنااا موهلااةتا فااةرمى يااا ئيخااوان موساالمني   
ب دوماهيك نةهاتبوو، كو جارةكا دى ظى بابةتى دناظباةرا هاةردوو    1991

باَلَين سةالحةدين يةماةد و ساديق عةبدولىاةزيز ساةرهلدا بووظاة، ثااش       
ضاااةند ِرَوذان ذ ساااةرهلدانَى كؤمبووناااةك دناظباااةرا بااااَلَى ساااةالحةدين      

ديق عةبدولىااةزيز ب يةمااةد ب نوَينااةراتيا عومااةر ِريشاااوى و باااَلَى ساا    
ب سةرثةرشاتيا عوماةر    (3)نوَينةرايةتيا نازم عةبدوَلَلا شوانى هاتية بةسنت

ِريشااااوى كاااو ل دَور ساااةرهلدانَى ياااا تاااةرخانكرى باااوو، و بِرياااار داباااوون   
ناااازم عةبااادوَلَلا  (4)بهَيتاااة ئةجنامااادان 1991ئاااادارا  21كؤمبووناااةك ل 

                                                 
.25/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل نيهاد سابر ئةةةد بةرزةجنى، هةولَير، (1)

 

سـية ا  عدسـتان ال ـعاا اـعاء  ا مل ـاا احلع ـاا ياالالـزا         ص ع اخلعسان  التيـاراا السيا  (2)
 ..822(  ص2001  م سسة الح د   بايا  2001 -1946الكعدية ا ال عاا  

(3)
 .40هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(4)
 .73دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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ناااةئينيت، و بااااَلَى  هااايض كةساااةكَى د طااةل خاااؤ  (1)هاااتبوو ئاطةهاااداركرن 
ساااةالحةدين ئاااةو ئاطةهااادار ناااةكربوو ئاااةظ كؤمبووناااة باااؤ هةلباااذارتنا    
ساةركردايةتيا تااازة يااا كوردسااتانَيية، باةلكو بااؤ ِراطوهؤرينااا هةلومااةرجني   

 .(2)تايبةتَين هاتينة ثَي 
ل ضاااااخَى ئامادةبوونااااا نوَينااااةرَى باااااَلَى سااااديق عةبدولىااااةزيز بااااؤ       

ةسااان ذ باااَلَى سااةالحةدين يةمااةد و ضااةند    ( ك40 -30كؤمبااوونَى كااو ) 
كةسااَين دى دانيشااتويَين ئريانااَى و عومااةر ِريشاااوى بااَى دةناار مااابوون و        

دياااركربوو ثاااش هةوَلاادانَين زؤر د طااةل دةرظااة    (3)سااةالحةددين يةمااةد 
ِرَيااك دايااَى بااؤ كوردسااتانا عَيراقاااَى ظةطااةريت و كاربكااةت، و هااةر د ظاااَى        

ارتناناادا هاتيااة وةرطاارتن و تَياادا جظاتااةكا شااورا    كومبوونَياادا بِريااارا هةلبذ 
هاتية دانان، و نوَينةرَى باَلَى سديق عةبدولىةزيز ذى تةنها ئَيك دةنار ئيناا   

 .  (4)بوو

                                                 
(1)

 .40هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(2)

 .4/9/2011نى بؤ ظةكولةرى، لنامةيا نازم عةبدوَلَلا شوا 

، خااةلكَى دةظااةرا ضةمضااةماَلة،   1963ذ دايكبااوويَى ساااال   نااازم عةباادوَلَلا ِرةشاايد شااوانى،   ....
دةساات ب كااارَى ئيسااالمى   1979زانسااتَين ئيسااالمى وةرطرتيااة، ل  .باوةرنامااةيا ماسااتةرَى ب

ةكتاااةبا سياسااايا كرياااة، جَيطااارى ِراباااةرَى بزوتناااةوةيا ِراثاااةِرينا ئيساااالمى باااوو، ئةنااادامَى م 
سياسايا كؤماةَلا ئيساالمى ل    .بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى و ثاشاى بووياة ئةنادامَى مةكتاةبا    

 كوردستانَى.
 .40هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
(4)

جظاتاااا شااورا يااَين دةرضااوويني وةكاااو: )عاوماااةر ِريشااااوى، ئياارباهيم ِريشااااوى، حاةبياااو        
يا، يةمةد ِرشيد ئااكرةيى، حااجى جاةمي ، ماوخلس     ياةماةد سةعيد، فاروق ِرةسول يةح

  .74يونس...(. بنَيرة: دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل
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ثشاتى  نادا شاَيلى تار باوو.     الياَى ثةيوةنديان دناظبةرا هةردوو سةقاي    
 ب تَيكضوونا سةرهلدانَى قةستا سانؤران كارين ذواناا    خةلكَى كوردستانَى

ذى ئيخاااوانَين كوردساااتانَى باااوون، ل ئرياناااَى ذى ضاااةندين كَومباااوون    
دناظبااةرا هااةردوو باَلاناادا دروساات بااوون بااؤ هناادَى شااورايةكا هةظثشااك 
دروست بكةن، باَلَى سةالحةددين يةمةد ب ظَى ضاةندَى ِرازى ناةدبوو.   

طةهاداركربوو هاةر   و سديق عةبدولىاةزيز باؤ ساةالحةددين يةماةد ئا    
، ل دؤر (1)َى دَى دطةل ِرَيكخستنا خؤ بيات عَيراقطةريتة ب ظةوةختةكَى 

ظَى ضةندَى سةالحةددين يةمةد دياردكةت دوو شورا هاةبوون ئَياك ل   
ئَيرانَى و ئَيك كوردستانَى بوو، ثشتى مشةختبوونا ب كؤماةَل و زظريناا   
خةلكى بؤ كوردستانَى، هةوَلادان هاتبووناة كارن هاةردوو شاورا تَيكاةال       

سديق عةبدولىةزيز لبةر نةدهات و ثاش ضاةند كومبووناا    ئَيك بنب، اَل
د خواساانت ئااةمري ذ وان بياات وجَيطاار ذ مااةبيت و شااةرعيةت يااا مااة      

. سةرئةجنام، ئيخوانا ثشتةظانى ل سةالحةددين يةمةد دكار، ب  (2)بوو
بااؤ َى سااةالحةددين يةمااةد  عَيراقاابِريااارا سااةركردايةتيا ئيخااوانَين   

 . (3)ل كوردستانَى ِراسثارد بووسةرثةرشتيا كارَى ئيخوانان 
ب هةر حال، ئَيدى ملمالنة دناظبةرا هةردوو باَلاندا دروسات دبيات        

نةخانة ثاش ظةطةريانَى باؤ كوردساتانَى،    (4)َى دابِرانَىادو د طةهيتة ِر
كو هةردوو باَل سنؤرَين شاةرعى دبةزانادن و ِرةفتاارَين نةشايساتة دذى     

                                                 
(1)

 . 76 -75هةمان ذَيدةر، ل ل 
 . 104ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (2)
 . 151هةمان ذَيدةر، ل (3)
 .151ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل (4)
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ين يةمااةد ل دَور وَى َين باااَلَى سااةالحةدو بةهانااةيئَيااك و دوو دكاارن، 
، و واناان جاودا بووياة   ضةندَى بوون كو باَلَى سديق عةبدولىةزيز ذ ئيخ

بااؤ سااةدةما هناادَى هناادةك ذ سااةركردةيَين باااَلَى سااديق عةبدولىااةزيز  
 . (1)جودا بوون و طةهشتنة ناظ ِرَيزَين باَلَى سةالحةددين يةمةدى

اَلَى ساةالحةدين يةماةد باؤ كوردساتانَى     ب كورتى، ثشتى ظةطاةريانا با      
ِرَيكخستنا خؤ دةساتثَيكر، و بااَلَى ساديق عةبدولىاةزيز ذى ل وَى ئومَيادى      
بااوو ب ظةطااةريانَى بااؤ كوردسااتانَى ثايةناادبن بكااارَى ل كوردسااتانَى كااو        
بكةظيتاة ذَيار سةرثةرشاتيا وى، اَل ساةالحةدين يةماةد نةهاتاة دبان ظااَى        

دياااااارة ذى هاااااةر باَلاااااةكى ب ِرةنطاااااةكى باريظاااااة و ثابةناااااد ناااااةبوون، 
ِرَيككةفتنامااةيا دناظبااةرا هااةردوو باَلاناادا ِراظااةدكر، و ب هااويرى ل ئريانااَى   

 .  (2)ِرَيككةفنت شروظة نةكربن و ب شَيوةيةكَى زؤر الستيكى بووية
ل دَور هااةمان مااذار دوماهيااك جااار هااةروةكو كرَيكااار دياردكااةت           

ساديق عةبدولىاةزيز هناارتبوو،     مستةفا مةشهور نامةيةك ب دزيظة بؤ
اَل ساااةالحةدين يةماااةد شاااةثرزة كرباااوو، و نامةياااةكا توندوتياااذ و    
بةرجةستكرى بؤ مستةفا مةشهور هناارت باوو، و تَيادا ديااركربوو طاةر      

بااَلَى  سةرئةجنام ، (3)باَلَى سديق عةبدولىةزيز بناسينن دَى خؤ ظةكَيشن
ئيخواناااان ياااا  ساااةالحةدين يةماااةد شااايابوو فةرمياااةت و شاااةرعيةتا 

                                                 
 . 44 -43بةرَى، ل ل هيوا، ذَيدةرَى (1)
(2)

 . 19/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل نازم عةبدوَلَلا شوانى، سَليمانى،  
  .45نايلى دَيلَيذة، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
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َى وةربطرياااات و داخااااازيَين سااااديق   عَيراقااااكاااااركرنَى ل كوردسااااتانا  
 . (1)عةبدولىةزيزى ذى ِرةتكرن

هةرضةوابيت، ل ظَيرَى الوازيا سياسةتا ئيخوان موسلمني بؤ ظى كَيشاَى       
دياردبيت، كو ئيخوان د كارَى سياسيدا د سةركةفتى ناةبوون، باةاَل د كاارَى    

بريى و ئاراسااااتةكرنا جااااةماوةرى د سااااةركةفتى  بااااانطخوازى و ِرةوشااااةن 
  ضاااونكة يارياااا سياساااى د طاااةل الياااةنَى ئاااايينيَين ثاااريؤز رَياااك (2)باااوون

ناكةظيت، و زَيدةتر ئةو ملمالنة ذ بؤ ئارماجنةكا سياساى ياا رويات باوو ناا      
 يا ئايينى.  

ثااااش هاااةوَل و بااازاظَين بااااَلَى ساااديق عةبدولىاااةزيز باااَى ئاااةجنام       
طرتنااا شااةرعيةتا ئيخوانااان ل كوردسااتانَى دناظبااةرا   دةركااةفنت بااؤ وةر 

كةفتناة بازاظ و ضااالكيَين     1992تشارينا دووَى   22 -1991داويا ساال 
بااةرفرة  ل سااةر ئاسااتَى ناااظخؤ و دةرظااة بااؤ بةرضاااظكرن و زةالكرنااا      

د ظاَى   ،(3)بابةتى و طةهاندنا ظَى مذارَى بؤ نااظ ِرَيازَين ِرَيكخساتنَين خاؤ    
 ياردكةت ضةند ثَينطاظَين طرنر هاظَينت:د (هيوا)قوناغَيدا 

ك يااَين موكمكرنااا ثةيوةنااديان د طااةل هناادةك كؤمةَلااةيَين بضااوي      -1
ئيخواناا د وى وةختيادا ِرازى ناةبوون ب     ئيخوانان كاو ساةركردايةتيا  

 تايبةتى ل هةولَيرَى و كةركوك.  
خؤ ِرَيكخسنت وباةرفرةهكرن و ساةرهلدانا ضااالكيَين ِراطةهانادنَى و      -2

 شةيى.  كئينانا ِرَيكخراوَين ثَيثَي

                                                 
(1)

 . 17/8/1997(، 18)ئةمرؤ( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

 . 154ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل 
(3)

 .80رَى، لدانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بة 
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 ذ ئةندامان.ةظانيكرن و و ثروثاطندَى و بةرابةرثةرضدانةوةيا شاَل -3

تَيكشكاندنا ئيخوانا و ئيخوانياةتَى و هةوَلادان باؤ ناةهَيالنا ثريَوزياا       -4
دروسات كارى ب تايباةتى د ِرَيكاا وان     .ضةندين ساال بوو بؤ ئيخواناان 

 .  نة نظيسنين ل سةر ئيخوانان هاتينظيسينَي
ب هنارتناااا شااااندةكى باااؤ وةَلااااتَين ساااىودية و ئاااوردن و يةماااةن و   -5

 سودان.  

موكمكرنااا ثةيوةنااديان دطااةل بزوتنااةوةيا ئيسااالمى و موركرنااا ضااةند   -6
تشاارينا دووَى  13، و ل 1992نيسااانا  22، ذوانااا ل (1)ِرَيككةفتنامااةيان

1992
(2).  

ثايَ  ِراطةهانادنا خاؤ، وةكاو      دةربارةى كاار و ضااالكيَين ظاَى ثاارتىَ         
ِرَيكخراوةكااا ِرةوشااةنبريى كااار د كاار. باااَلَى سااديق عةبدولىااةزيز د ظااَى   
قوناغَيااادا ل ذَيااار ثاااةردا ضاااةند ئاَلااااظَين ِراطةهانااادنَى و ِرَيكخاااراوَين    

 1991جةماوةرى و ثَيشةيى وةكو ِرؤكارةك كارَى خؤ دكرن. ل ئةيلوال 
، هةروةسااا ل كانونااا ئَيكااَى  (3)دةردكاارن كَوظااارةك ب ناااظَى )هةَلويساات( 

دامةزراندن  (4)(-يةرموك -)يةكَيتى ِروشنبريانى موسَلمانى كورد 1991
 1992اباااةر( ل هاااةيظا كانووناااا دووَى رو ذماااارة )سااافر( ياااا كَوظاااارا ) 

                                                 
(1)

 .48 -47بنَيرة ثةرتؤكا وى: ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
ئيادريس سايوةيلى، بةَلطةناماةكان دةدوَيان بزووتناةوةى       -بؤ ديتنا دةقَى وان بنَيرة: ئارام قادر (2)

ويااَين ثشااتى  70، ل1(، بااةر2010، ضاااثخانةى ضااوار ضاارا، )ب.ج، 1999.-1992ئيسااالميى 
 وَى.

(3)
 ويَين ثشتى وَى.  96ظَى كؤظارَى بنَيرة: هةذار حاتةم، ذَيدةرَى بةرَى، ل بؤ ثج ثَيزانني ل دؤر 

ثاةيظا )يةرموك( كورتكرنا ناظَى )يةكَيتى ِروشانبريانى موساَلمانى كاورد( باوو، كاو ذ ثيتاَين        (4)
   ئَيكَى يَين هاةر ضاار ثةيظَين دناظ كظانيدا هاتى هاتية ثَيكئينان.
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، وةكو ِرَوكارةكَى بوو و هةر ض بزاظ و كاارَى ِرَيكخساتنَى د   (1)دةرئَيخسنت
اتاة كارن نةخاناة كاار زَيادةتر مةيادانى       ناظ ئاظاهيَى ظَى كَوظارَيادا د ه 
، هةروةها قوتابيان و ئافرةتان ذى د ظاى  (2)بوو و بنكة و بارةطا نةبوون

ِرَيكخراوا )ياةكَيتى   1992طوالنا  26بياظيدا د بَى بةهر نةبوون، كو ل 
، د هااةمان سااالدا  (3)قوتابيااانى موسااَلمانى كااورد( هاااتبوو دامةزراناادن    

، و (4)ةتاانى موسالمان كاورد( هاتياة دامةزرانادن     )يةكَيتى ئافرا ِرَيكخراو
ثاشااى )يااةكَيتى  . (5)كَوظااارا )ثااةيامى خوشااكان( ل ساالَيمانيَى دةردكاارن  

ستايان و يةكَيتى ئةندازياران و كؤمةَلاةى ثزيشاكان( ب هةظثةشاى    مامؤ
د طااةل بزوتنااةوةيا ئيسااالمى هاتنااة دامةزراناادن اَل نةشاايان ِرؤاَل خااؤ    

 . (6)و ئابورى ئةظ ثرَوذةية ذكاركةفت ببوون بطَيرن ذبةر هويَين سياسى
ياَى ئاارام   ب هةر حاال، بااَلَى ساديق عةبدولىاةزيز ب ظاى كاةتوارى            

. دامااةزرينتخااؤ ئَيكالبكااةن و ِرةوتااةكَى سااةربةخؤ  نااةبوو و دخواساات
ئةجنام ِريفراندوماااةك د نااااظ ِرَيكخساااتنَين خاااؤدا كااار ساااةبارةت   ساااةر

ؤ ب طوهاؤرن، و د كَومبووناةكا طشاتيدا    وازهَينانَى ذ ئيخوانان و ناظَى خ
، اَل رينَى كرباااووننااااظ طوهاااؤ % داخاااازا95َياااذا ياااا ئةنااادام و كاااادران ِر

نة يَى ئيخواناان ضاوو  باديناان ب نةخشاةي   كةرتبوون ذى دروست بوو، ل
                                                 

(1)
 .84 -83بةرَى، ل ل دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى 

(2)
 .19/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل نازم عةبدوَلَلا شوانى، سلَيمانى،  

(3)
 .47هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(4)
 .18/5/1998(، 14)راثةرين( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(5)
  )راثةرين( ِرؤذنامة، ذماارة  6/5/2006(، 217)بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(13 ،)4/5/1998. 

 .84دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل (6)
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خاةلي    ، ذواناا (1)دطةل ئيخاوانَين فاةرمى )بااَلَى ساةالحةدين يةماةد(     
، و ل كاةركوكَى ذى كاو   (2)تباوو   ضونكة فةرميةتا كاارى وةرطر ئيرباهيم

ثَيشج هاتبوونة دطةل ظاى بااَلى بووناة دوو باةش، بةشاةك ضاوو دطاةل        
 . (3)دطةل بزوتنةوة يا ئيسالمى يةئيخوانَين فةرمى، و بةشَى دى ضوو

هةروةسااا د ِريفراندومَياادا ضااةند ناظااةك ئَيخسااتبوونة دةنطاادانَى          
رتاا ئيساالمى، بزوتناةوةيا    ئيساالمى، باةرةيى ئيساالمى، ثا    كؤمةَلا ذوانا

ِراثاااةِرينا ئيساااالمى، دئةجنامااادا زؤريناااةيا دةنطاااان وةرطااارتن ل ساااةر   
 دةرضوونا ناظَى )بزوتناةوةيا ِراثاةِرينا ئيساالمى( و دةساتةيةكا تاازة ياا      
سةركردايةتيَى هاتاة دامةزرانادن كاو ساديق عةبدولىاةزيز باؤ ِراباةر و        

ةنادامَين ساةركردايةتيَى   ئ (12)بوو جَيطر د طةل  (4)ئةةةد عةبدوَلَلا
ديتناااةكا ظااااذى باااؤ ظاااَى ذَيااادةرةكى ، د هاااةمان دةمااادا (5)هاتناااة داناااان

ِريفراندومَى هةية ب كارتونى ل قةلاةم ددةت، و نااظ ذى هااتبوو داناان،     

                                                 
 .86هةمان ذَيدةر، ل (1)
(2)

 . 8/7/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ديندار نةمجان شةفيق دوسكى، دهؤك، ل 

ل دهاؤكَى ذ دايكبووياة، باوةرنامااةيا ماساتةرَى ب زانسااتَين سياساى وةرطرتيااة، ذ      1954ل ....
ووى ئيسالميي كوردستان، هاةر ذ دامةزرانادنا وَى ئةنادامَى مةكتاةبا     دامةزرينةرَين يةكطرت

 سياسى بووية.
 .86دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
.4/9/2011نازم عةبدوَلَلا شوانى ية. نامةيا نازم عةبدوَلَلا شوانى بؤ ظةكولةرى، ل ( 4)

 

(5)
ذ ظاان كةساان ثَيكهااتى باوو: )عاةال      ئةندامَين ساةركردايةتيَى زَيادةبارى ِراباةرى وجَيطارى      

عةبدوَلَلا، يةمةد عومةر، هَيمن كةريم، غازى حةماة ئاةمني، ناساح سااَلح، سااة ئةةاةد،       
غةفور، ئيحساان عةبدولىاةزيز ثاارةزانى، ساةردار كاةريم،      .ئارام قادر، يةمةد حةسةن، دانا

 .86بةرَى، ل.عةبدوَلَلا عةزيز(. بنَيرة: دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى
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. اَل ناازم عةبادوَلَلا   (1)وب طومانة ل دةرظة ئةظ كارة هاتبيتاة ئةجنامادان  
شاااةش هاااةيظان   ظاااَى ضاااةندَى ِرةت دكاااةت  ضاااونكة ثااااش نَيزيكاااى     

 .  (2)بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى هاتية ِراطةهاندن
َى )يااةكَيتى ِرؤشاانبريانى موساالمانى و د ناااظ بارةطااايهةرضااةوابيت،      

كورد( بِريارا وازهَيناانَى ذ ئيخاوان موسالمني ئيناان و ِرَيكخراوةكاا ناوى       
كاااةم ، و ئَي(3)دامةزرانااادن ب نااااظَى )بزوتناااةوةيا ِراثاااةِرينا ئيساااالمى(  

تشااارينا دووَى  22ناااظى ل  نَى ل ذَياار ظااى   بةياننامااةيا خااؤ ِراطةهانااد   
و يا طرنر د بةياننامَيدا هاتى ئاراستةيا جيهادَى بوو دةركرية،  1992

وةكااو ئارماجنااةك تَياادا هاتيااة، ظةطااةريانا ئيسااالمَى بااؤ سااةر طورةثانااا    
ن دةساتة و  زينديكرنا طيانَى جيهادَى و ئَيكطرتنا ِرَيزَيَيكا سياسةتَى ب ِر

 .(4)ِرَيكخراوَين ئيسالمى
ئانكو ظَى بزاظَى ساخلةتةكا جياواز هةبوو، كو نة ب  اامى ثارتاةكا        

ةو و ضااةك هااةلطرتنَى ِرةت  ضااةكدار بااوو، و نااة ببااوو ثارتااةكا ميااانرِ    
َى ئيسااالما سياساايدا نةضااةكدار و طؤتااار و ثااِروذ بكااةت، لااةورا ذى دناااظ

َيكخسنت و كارَى سياسايدا باوةرياةكا  اام ب    ةوة، بةاَل د ِرويَى ِرنةميانِر
. ئاراساتةيا ظاَى   (5)كارَى ضةكدارى و خةباتا سةربازى و جيهاادى هاةبوو  
كو سَى سايمايَين   ،ثارتَى ثاش ِراطةهاندنا وَى طوهؤرين تَيدا دروست بوو

                                                 
(1)

 .50هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(2)

 .4/9/2011نامةيا نازم عةبدوَلَلا شوانى بؤ ظةكولةرى، ل 
(3)

 .88نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
(4)

 .107 -105بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(5)

 .71سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 



 204 

، ياا ئَيكاَى : ب هاةمى شاَيوةيةكى دذاياةتيكرنا      نسةرةكى ب خؤظة دطرت
خوانااان دكاار، يااا دووَى: بانطةشااةيا جيهااادَى و يااا هاازر و بةرنامااةيَين ئي

 . (1)سيَى: ثيادةكرنا سةلةفيةتَى بوو

زَيدةتر ذظَى ضاةندَى ئَياك ذ ظةكولاةران دوثاات دكاةت، ثشاتى ئاةظ             
نااةك هااةر بةرنامااة و ثروطرامااَى   ،دابااِرين باَلااة ذ ِرَيكخسااتنا ئيخوانااان 

هاازرا ئيخوانااان  ئيخوانااان الدا، بااةلكو بوونااة سةرسااةخجين نااةيارَين     
وناظزرانادنا ئيخااوانَين هااَيال ئَيااك ياا كوردسااتانَى و ئيخااوانَين مساارَى و   

وذةيااَى ب ِرَيطاار و بةربةساات بةرامبااةر ثِرو  ،وةَلاااتَين دى يااَين جيهااانَى
، ئَياادى كةفتنااة ذَيار كاريطااةريا مااؤديلَى  د زاناني  يا ضااةكدارىتناةوة بزو

طااروثَين ضااةكدارَين طؤتااارا ئيسااالمى و ئااايينى و سياسااى يااا ئااةزموونا 
 .  (2)ئيسالمى، زَيدةبارى مؤدَيلَى سةلةفيةتا ئيسالمى يا سىودية

خاؤ د وارَى   ئيسالمى هةوَلادا  قوناغا د دويظرا، بزوتنةوةيا ِراثةِرينا     
بااوون وةكااو   ئَياادى ضاااالكيَين وان دةسااتثَيكر   ،ِرَيكخسااتنَيدا ِرَيكبااَيخن 

كخااراوَين جااةماوةرى و  ظااةكرنا لااق و نظيسااينطة  و سااكرتاريةتَين ِريَ   
د ذيانا خؤ ياا سياسايدا بزوتناةوةيا ِراثاةِرينا ئيساالمى تاةنها        .ثيشةيى

ل ساالَيمانيَى  1996 شااوباتا 26ةسااتينة، يااَى ئَيكااَى ل   دوو كااونطرة ب
كاو   ،طرَيداية، كو د ظى كونطرةيدا ئةندامَين وَى ب دةستنيشاانكرن باوو  

ردايةتى و ئةجنوماةنَى  تَيدا ئةميندارَى طشتى، مةكتةبا سياسى و ساةرك 

                                                 
 .51هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
(2)

 .73 -71سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 



 205 

، كو ل ذَير دروََى )باةناوى ِراثاةِرينى   (1)ئيستيشارى ب هةلبذارتن بوو
 . (2)ئيسالمى و هةنطاونان بةرةو قؤناغى نوَى( بووية

ةنطااة بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى تَيبينااى ل سااةر ئااةجنامَين      ِر     
لاةورا  باوو.  كونطرةى هةبوون كو دةظةرا بادينان ذى لبةر ضاظ وةرطارت  

ل مزطااةفتا مااةال ساااَلح ل ساالَيمانيَى مةكتااةبا      1996 ئااادارا 4ذى ل 
ستيشارى كَومبوون بؤ دارشاتنا ساةر ذ ناوى ذبةرناماة     يسياسى و شورا ئ

وليد ياونس  [خوبةيو  ا ئةبوو ثةيرةوَى ناظخؤيى كر، د ظَى كَومبوونَيد
ديناان  و نوَيناةرَين با وةكا  ]خالد يةمةد قاسام [شظان  وو ئةب] ئةةةد

 .  (3)كرينة ئةندامَين سةركردايةتيَى
ل هااوال  1998 ئَيكااَى تشاارينا 10سااةبارةت كااونطرَى دووَى ذى ل       

ِرةوشااةنبريى ل ساالَيمانيَى هاتيااة بةساانت، و تَياادا ثروسَيسااا دةنطاادانَى    
هاتية ئةجنامدان، ئةميندارَى طشتى و مةكتةبا سياسى و ساةركردايةتى  

، و دروَااَى وَى ذى (4)هةلبااذارتن بااوو و ئةجنوومااةنَى ئيستيشااارى ب  
)ثابةنااادبوون، كراناااةوة، داهَيناااان( بووياااة، و د هاااةردوو كونطرةيانااادا  
ساديق عةبدولىاةزيز ئةمينادارَى طشاتى و ناازم عةبادوَلَلا شاوانى وةكااو        

 .  (5)جَيطر دةرضووينة

                                                 
(1)

 .57 -55هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

 . 4/9/2011نامةيا نازم عةبدوَلَلا شوانى بؤ ظةكولةرى، ل 
(3)

 . 58 -57هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(4)

 . 26/10/1998(، 25)راثةرين( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(5)

  .4/9/2011نامةيا نازم عةبدوَلَلا شوانى بؤ ظةكولةرى، ل 
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هةروةسا بةرنامة و ثةيرةوَى ناظخؤيى ثةساةند كرياة كاو ذ ضاوار           
 مابوو. ناظَى وَى هةر وةك خؤ (1)ددةيان ثَيك هاتي بوو( ما23بةش و )

. (2)و كورتكرياااا وَى كريناااة )بااارا(  ،)بزوتناااةوةيا ِراثاااةِرينا ئيساااالمى( 
ثَيناسااةيا وى ذى ب ظااى ِرةنطااى هاتيااة: بزاظااةكا ئيسااالمى طشااتطرية، ل   
سااةر ثااةيِرةوَى ئااةهلَى سااوننة و جةماعااةتَى كاردكااةت، و ئيسااالم تاكااة 

ن و هةَلساااةنطاندنا و كاركرنَيياااة، هةوَلاااددةت باااؤ  سةرضااااوةيَى بريكااار
دامةزراندنا ذيانةكا ئيسالمى يا بةختةوةر بؤ طاةاَل موسالمانَى كاورد، و    

َى عَيراقا كارَى خؤ يَى سياسى ل كوردساتانا   1992تشرينا دووَى  22ل 
 .           (3)ِراطةهاندية

دَّي، ](4)دةربارةى دروََى وَى ذى ئاياةتا       ُا نَنيَوتيفَدتَدَ   قادَِّفأَْنيأَِقً  (5)[ِفيِفلدوِ 
و ئااااارمَى وَى ذى ثَيكهاتيااااة ذ )بازنااااةكى( نيشااااانا بااااةردةوامى وبااااَى  
ئومَيدنةبوونَييااااة )كَوَلنااااةدان(ت )دوو كتَيااااو( ذى نيشااااانا قورئانااااا و   

 . (6)سوننةتَيية، و )دةست وِرم( ذى نيشانا بوونا هَيزَيية
يسااالمى شااريازةكَى هااةرةمى   هااةذى طؤتنَييااة، بزوتنااةوةيا رِاثااةِرينا ئ        

هةبوويااة دةسااتثَيدكةت ذ كااونطرى، ئةميناادارَى طشااتى، مةكتااةبا سياسااى،     
                                                 

(1)
بنَياارة: بازوتناااةوةى ِراثاااةِرينى ئيسالماااى، باةرنااماااة و ثَيااِرةوى نَيوخااَوى، ثةسااندكراوى      

 وثشتى وَى.  1(، ل1999كؤنطرةى دووةم، )ب.ج، 
 . 1(، ل1(، برطا )1، بةشَى )هةمان ذَيدةر (2)
 (. 2(، برطا )1ةشَى )هةمان ذَيدةر، ب (3)
 .(3(، برطا )1هةمان ذَيدةر، بةشَى ) (4)
 .(13الكعيم   سور  اليورى(  االية   القعآن (5)
بااازوتنةوةى ِراثاااةِرينى ئيسالماااى، باااةرنامة و ثَيااِرةوى نَيوخااَوى، ثةسااندكراوى كااؤنطرةى     (6)

 .1(، ل4(، برطا )1دووةم، بةشَى )
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ئةجنومةنى شورا، ئةجنومةنى ئيستيشارى، نظيساينطة ، مةَلبةناد، ِرَيكخاراو،    
، هةروةساااا باااؤ رِاثةرِانااادنا كاااارَى وان ضاااةند نظيساااينطة     (1)ثاااَول، شاااانة 

ا هاتى ل دويا  ئَياك نظيساينطةها    هةبووينة هةر وةكو د ثةيرةوَى ناظخؤيبد
فااةتوا و ديراساااتَين شااةرعى، رِاطةهاناادن، دارايااى، ثةيوةنااديان، سااةربازى،      

 .  (2)كاروبارَين ئافرةتان، ِرَيكخسنت، كاروبارَين كؤمةَلايةتى
ذ ِرويَى رِاطةهاندنَيظة، ل دةستثَيكَى بزوتنةوةيا رِاثةِرينا ئيسالمى ل ذَير      

 23ِرةوشةنبريى ِرَيكخستنا خؤ دكر تاا ماوةياةكَى طاريو ل    ثةردا ِرَيكخراوةكا 
ئَيكااةم ذمااارة ذ ِرؤذنامااةيا )رِاثااةِرين( بااةَلاظكر كااو       1997تشاارينا دووَى 

. دةربارةى ئاَلاظَى بهيساتنَى ذى، تاةنها رِادياؤ ل سالَيمانيَى     (3)ئورطانَى وَى بوو
، (4)اثااةِرين(هاااتبوو دانااان لااذَير ناااظَى )دةنطااَى ِر 1997ئااادارا  21هااةبوو ل 

زَيدةبارى هندَى د ذيَى خؤدا كوظارا )الصاحوة، رِاباةر، و بَلااوكراوى مةكتاةبى     
. ئاَلااااظَى ديتناااَى ذى ناااةبوو، هةوَلاااددان هاااةرض ناااةبيت  (5)فاااةتوا( هاااةبوون

( كةناَلَى شاارةزوور ب وةشاينن، اَل ل ساةر    T.Vبةرنامةيةكى ل )سوشاليست 
تومااركرن و ثةخشاكرن اَل زؤر    نةطرت تةنها ضةند طؤتاارةك ناةبن د هاتناة   

 . (6)ظةنةكَيشا

                                                 
(1)

 وثشتى وَى. 15(، ل17 -14، 5 -1ن ذَيدةر، ماددةيَين )بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةما 
 ويَين ثشتى وَى. 20(، ل13 -6بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ماددةيَين ) (2)
(3)

 .23/11/1997(، 1بنَيرة: )راثةرين( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(4)

 .216 -214شةريف وةرزَير، ِراديؤ...، ل ل 
(5)

  .4/9/2011شوانى بؤ ظةكولةرى، ل نامةيا نازم عةبدوَلَلا 
(6)

هَيوا دياردكةت كو طَوتار يَين مةال ناساح ساا  باوون )ئةنادامَى مةكتاةبا سياساى(، اَل ذباةر         
 . 61هؤيَى ملمالنةيا دطةل يةكطرتوو ذ كيسَى وان ضوو. بنَيرة: ذَيدةرَى بةرَى، ل
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ذ ِرويااَى لةشااكةريظة، نظيسااينطةهةكا سااةربازى هااةبوو، كااو ب ئااةركَى           
ِرَيظااةبرن و ثةرةثَياادانا  كاروبااارَين سااةربازى د ناااظ ئةنداماناادا رادبااوو، و      

خولااةكا سااةربازى   1994، لااةوا هااةر ل ساااال   (1)ظااةكرنا خااولَين مةشااقىَ  
، د طةل هندَيدا هَيزةكا مةزنا سةربازى (2)ها سةالحةدينظةكربوو ل هاظينطة

 . (3)نةبووية
ذ ِرويااَى دارييظااة، بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى كةنالااةك هااةبوو ب       

ناظَى )كؤمةَلا سةالمة يا خةيرى( كو ئَيك ذ دةستكةفتَين ظَى بزاظاَى بووياة   
ابينكرناا موضاةى باؤ    ب درَيذاهيا ذيَى وَى، و ضةند ثِرؤذة هاةبوون وةكاو د  

، (4)ئَيتيمااان، دروسااتكرنا مزطااةفتان، ثااِرؤذَى دابةشااكرنا تااةرش و كااةواال    
زَيدةبارى وَى د سةرةدانَين دةرظةدا د شيان هاريكاريا خرظاة بكاةن، ل سااال    

د سااةرةدانةكا شاااندَى بزوتنااةوةيا ِراثااةِرين كااو ثَيااك هاااتى بااوو ذ   1996
 ($6500خوبااةيو كااوذمَى ) سااديق عةبدولىااةزيز و ئااارام قااادر و ئااةبو   

ثةيادا بكاةن، و ل جهاةكَى دى ناساح سااَلح دياردكاةت د        دوالرَين ئةمريكى
 .  (5)( ديناران ثةيدا بكةن12,000,000سةرةدانةكَيدا بؤ دةرظة شيان )

 
 
 

                                                 
(1)

وى نَيوخاااَوى، ثةساااندكراوى بنَيااارة: بزوتناااةوةى ِراثاااةِرينى ئيساااالمى، بةرناماااة و ثَياااِرة   
 . 24 -23(، ل ل10كااؤنطرةى دووةم، ماااااددَى )

(2)
 . 55هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(3)
 . 19/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل نازم عةبدوَلَلا شوانى، سلَيمانى، ل  

(4)
  .66 -65هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 

 (. 9، ثةراويزَى ذمارة )60هةمان ذَيدةر، ل (5)
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را سااةالحةدين يةمااةد و سااةرةراى ملمالنااةيا باااَل باَلااانَى دناظبااة       
ثاااش ساةرهلدانَى هاةوَل و باازاظَين بااَلَى سااديق    لىاةزيز ل  ساديق عةبدو 

عةبدولىاااةزيز ساااةرنةطرت و ل دة  ساااةركردايةتيا نَيظدةولاااةتى ياااا   
اتيا ئيخوانان شكةسانت خاوار، و داخاازيَين وَى هاتيناة ِرةتكارن و ِراباةر      

ما كوردساتانَى  ثاتكرن بؤ ئيخوانَين هاةريَ سةالحةددين يةمةد هاتة دو
، و (1)و اليةنااةك ئَياادى نينااة ب ناااظَى ئيخااوانَين كوردسااتانَى كاربكااةت  

كةفتنة د قوناغا دةست ب كاربوونَيدا دناظ ِرَيزَين جةماوةريدا، ئاةو ذى  
قوناغااا ئَيكاااَى يااا دةساااتثَيكا ئيسااالما سياساااى بااوو ل كوردساااتانَى ياااا     

 . (2)يخوان موسلمنيَى يا ئعَيراقيةكطرتوو ب دامةزراندنا لقا باكؤرَى 
ئيخوانَين هةرَيما كوردستانَى ئَيدى هةوَلدان بةرة  كاارَى ئاشاكةرا        

بضن، ثاش هةوَلادان باؤ ِرَيكخساتنا ِرَيازَين خاؤ و كَومكرناا ئيخواناان ب        
مةبةسااتا خااؤ ئامااادةكرن بااؤ ئةجناماادانا ِرؤل و بةرثرسااارةتيا، ئَيكااةم   

ل  زجنريةيااةكا كَومبووناااتى كَومبوونااا شااورا يااا هااةرَيما كوردسااتانَى ثشاا
طرَياااداين، بِريااااردان ل دويااا  بةرنامةياااةكَى  1992 شاااوباتا 22 -20

ئاشاااكةرا د نااااظ جةماوةريااادا كاربكاااةن و بانطاااةوازا ئيساااالمى د نااااظ     

                                                 
(1)

شااةنطار عةباادوَلا، "يااةكطرتووى ئيسااالمى لةخااةونى حوكمِرانيااةوة بااؤ دوكااانى سياسااى"،     
 . 28، ل2010(، تشرينى دووةم 8)شوك( كَوظار، ذمارة )

(2)
هَيرش، يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان حَيزبيكى كاراى غافلطَير )فاع  ةهول(، زجنريةى  

(، 1996دساتانى باشاور دا، دةساتخةت، )ب.ج،    توَيذينةوة لة ساةر ئيساالمى سياساى لاة كور    
  .22ل
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كؤمةَلطةهَيدا ئاساايى بكاةت و ب شاَيوةيةكَى سيساتةمى ضااالكيَين خاؤ       
 . (1)ئةجنام بدةن

ظاتا سةركردايةتيَى دروست كرباوون،  دةربارةى شريازَى ئيخوانان، ج     
، (2)كااو ذ ثَياانج كةسااان ثَيااك د هااات سااةالحةدين يةمااةد، هااادى عااةال

يةمةد فةرةج، دينادار جنماان دوساكى وماوخلس ياونس مساتةفا ميناا        
جظاتااا شااورا بوويااة، و ل هااةر ثارَيزطةهااةكَى نظيسااينطةهةك اَل هاتااة     

داخاز كر ئةو ببيتاة   ، و هةر ل دةستثَيكَى سةالحةدين يةمةد(3)دانان
، و ضااةند جظاااتَين دى هااةبوون وةكااو يااا (4)سااةرؤكَى جظاتااا ِرَيظةبااةرى

 .(5)ثةروةردةيى و سياسى سةرب جظاتا ِرَيظةبةريظة بوون
                                                 

(1)
 . 8هادى على، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

ل باذارَى هةَلةجبة ذ دايكبووية، دةرضوويَى زانكؤيا سلَيمانيَى كوليذا زانست ثشاكا   1953ل  (2)
 ، ل داويا سالَين شَيستان كارَى ئيسالمى كرياة، هاةر ل كااونطرَى ئَيكَى ياىَ 1975فيزيايى ل 

يةكطرتووى ئيسالميااى بووياة ئةنادامَى مةكتااةبا سياساى، سااةرنظيسةرَى كااوظارا )ثاةيامى         
، و د كابينا ضوارَيدا ل 1996ئةيالوال  26ِراستى( بوو، وةزيرَى هاةرَيمَى د كابينةيا سيَى ل 

ــدد  بوويااااة وةزيااااارَى داد. بنَياااارة: )خااااةبات(    1999كاناااااونا ئَيكااااَى   20 ــد   ال ــ جعيــ
 .22  ص1999(   انون االيل 43ال عبت( جملة  ال دد   )طوالن  7/10/1996.( 789 

(3)
 . 8/7/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ديندار نةمجان شةفيق دوسكى، دهؤك،  

ل  1949.ل 31/7/2011ديدارةكا كةساايةتى د طاةل ماوخلس ياونس مساتةفا، هااةولَير،       (4)
ِرَياااازَين ئيخوانانااادا، دةرضاااااوويَى    ضااااووية د نااااظ   1964.هاااةولَيرَى ذ دايااااكبووية، و ل 

واز ذ كااارَى ئيخوانااا   1992ل بةغاادا، تااا ساااال    1972ثةميانطااةها سااااخلةميا ئاذةَليااة ل   
 ئيناية.

. ل 17/10/2011دياادارةكا كةسااايةتى د طااةل عةباادولِرةةان سااديق كااةريم، هااةولَير،     (5)
ى ل زانااااكؤيا ميسااا  ل ل كااةركوكَى ذ دايكبووياااة، دةرضاااوويَى كااااوليذا ئاااةندازيار    1962
ئاااةناادامَى ساةركردايةتيااا يااةكطرتااووى   .ضووية ناظ ِرَيازَين ئيخوانادا، 1979، و ل 1989

ئااةناااادامَى مااةكتاااةبا  2007 -2005بااوو، و ل  2008 -1996ئيسااالميى كااوردستاااان ذ 
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ئيخواناان  زراندنا يةكطرتوو ، ثاش سةرهلدانَى تا دامةجهَى ئاماذَيية     
ريكرنةكا باش ِرؤلةكَى بةرضاظ هةبوو د كارَى خَيرخوازيدا. وةكو بةشدا

و باااةرفرة  د كاااارَى خَيرخاااوازى و ثَيشكَيشاااكرنا خزماااةتطوزاريان د     
بوارَين ثةروةردة، سااخلةمى، ِرةوشاةنبريى و ِراطةهاندنَيادا ل دةظاةرَين     
جااااودا جااااودا يااااَين كوردسااااتانَى، و ئاظااااةدانكرنا مزطااااةفتان د ِرَيكااااا  

ئيساالمى   اِرابيتا  (1)وااا وةكخوازَين ئيسالمى و جيهاانى  ِرَيكخراوَين خَير
 ى فرياكاااةوتناَياااااااا، دةزط(2)ة(ـ مية الكعديــــعابكة االســــ الـــ كاااورد ياااا

ـــاثة االس ميــــة ال ا)يـــة( ئيسااالمي يااا  دي  ـ القــ(3 جيرــانى  هيئـــة االغـ
                                                                                                              

ياااارَى وةز 2004 -2003ئااةناااادامَى ضااظاتا شااورا، و ل  2009 -2008سيااااسى بااوو، و ل 
واز ذ يااةكطرتووى  2009ئااةيلوال  9ذينطااةهَى باااااووية د حكومااةتا عَيراقااا فَيدراَلاادا، و ل   

 ئيسالميى كوردستان ئيناية.  
هةَلمااةت بااةرزجنى، بااة دَلنياييااةوة دةروازةيااةك بااؤ ناسااني و تَيطةيشااتنى ِراسااتةقينة لااة       (1)

 .16(، ل2001يةكطرتووى ئيسالمى، )سلَيمانى، 
(2)

ثااش كارةسااتا هةَلةجباة و ئاةنفاالن وةكاو       1988كطرتووى ئيساالمى كاورد( ل   يان ذى )ياة  
ِرَيكخراوةكاااا ئيساااالمى ياااا ساااةربةخؤ خاااودان سروشاااتةكَى خَيرخاااوازى و كؤمةَلاياااةتى و   

بؤضوونةكا ئيسالمى ل سةر كَيشةيا كاوردى، و  .شارستانى هاتية دامةزراندن بؤ ثةسةندكرنا
و ل سااويد و ئااةَلمانيا و .ةر ل بريتانيااا هاااتبوو دانااانلقاا وَى يااا سااةرةكى ل باااذارَى مانشساات 

)باانطي  .ثاكستانَى و زؤر وةَلاتني دى لق هةبوون، و عةال قةرةداغى سةرؤكَى وَي بوو. بنَيرة:
 .9-6  ص ص1992(  ووس 1جملة  ال دد   هةق(

ة ل عةرةبسااتانا سااىودية هاتيااا   1979َيكخراوةكااا خَيرخااوازى ئيسااالمى جيهانييااة، ل     ِر   (3)
دامةزراناادن، كاردكاااةت باااؤ خرظاااةكرنا هاريكاااارى و بةخشاااينا و ل ساااةر خاااةلكَى ثَيااادظى  
ولَيقةومايى موسلمان دابةش بكةت، و نظيسينطة  ل ضاةندين وةَلاتَياان جيهاانى هااةناااة، و     

نظيسااينطةها كاااوردستان ب لقَيااان هااااةولَير و ساالَيمانى ظااااةكرية، ثةيوةنااديَين       1992ل 
انَين كوردساااتانَى هاااةبوون، ضاااةندين باااةش ب خؤظاااة دطااارتن      دوساااتانة د طاااةل ئيخاااو  

خزماااةتطوزاريَين ب لاااةز، ئاظاااةدانكرن، كاااارطوزارى، ضااااظدَيريا تةندروساااتى، كؤمةَلاياااةتى، 
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ــ ـــال ا)ي ـــا  االسـة لليح ــرب  ) ، ليااذنا بااةِر يااا ئيسااالمى   (1)(ـت م ــة ال جلق
 .(3)و ِرَيكخراوا خَيرخوازا بزاظ (2)االس مية(

ِرَيكخااااراوَين ل سااااةرى ديااااار جهااااَى دخلوشاااايا خااااةلكَى هااااةرَيما       
خَيرخاااوازى و  ا كاااارَينكوردساااتانَى باااوون. ذباااةر كاااو ظاااان ِرَيكخاااراو   

خزمةتطوزارى ئةجنام ددان، و جهَى ِرةزامةناديا خاةلكى باوون  ضاونكة     
د ِرؤذطارةكيدا بوو هاريكاريا خَيزانَين هاةذار دكار، و تاا ئاساتةكَى بااش      

                                                                                                              

ضااااظدَيريا فَيركاااارى و كوالناااا باااريا، هاااةر بةشاااةكى كؤماااةكا ثِرؤذةياااان ل كوردساااتانَى         
ن ثشتى وَى  سايتَى فةرمى ياَى ظاَى   يَي.و 242ئةجنامداينة. بنَيرة: هَيرش، ذَيدةرَى بةرَى، ل

وـ  سيـار  ا)واـ  ا السـاعة:      ?http://www.egatha.org/portal/index.php ِرَيكخراوَى
14,55 :12/2/2011.  

ل عةرةبسااتانا سااىودية هاتيااة دامةزراناادن، بارةطااايَى وَى يااَى سااةرةكى ل      1972ل ساااال  (1)
ةرباةخاؤياة، و لااق ل دةرظااة هاةناااة، ئارماااجنا     ة، ِرَيكخراوةكا ئياسالمى جيهاناى ساا رياض(

وَى خااااازمةتا بانطااااةوازا ئيساااالمَى بكاااةت وةكاااو عاةقاياااادة و شاةرياىااااةت و ِرةفتاارَياااان    
نظااايسينطةها خاااؤ ل   1993كاؤمةَلاياااةنى دنااظااابةرا طاةجنَيااان ماوسالماااانَين جيهانَياادا، ل   

ظ و ضاااالكيَين وَى ل ثارَيزطااةهَين دهااؤك و   هاااةرَيما كاااوردستانَى ظااةكربوو، و زَياادةتر باازا   
 ، http://www.wamy.org 248 -247هةولَير بوون. بنَيرة: هَيرش، ذَيدةرَى باةرَى، ل ل 

 . 12/2/2011: 14,35و  سيار  ا)وا  الساعة: 
(2)

يَى سةرةكى ل سىودية بوو، ِرَيكخراوةكاا خَيرخاوازى كاارطوزارى و فريااطوزارى      بنطةهَى وَى 
ل هةرَيما كوردستانَى كار و ثِرؤذة ثاش سةرهلدانَى د بوارَى ئاظةدانكرن .و ئاظةدانكرنَى بوو،

 . 249هةبوون. بنَيرة: هَيرش، ذَيدةرَى بةرَى، ل.و ساخلةمى و موضَى ئَيتيماندا
دةستثَيشخةريةكا ناظخؤيى ثشتى ساااةرهلدانَى ذالياَى ئيخاوانَين دهؤكَيظاة      ئةظ ِرَيكخراوة ب (3)

هاتياااة دامةزرانااادن، ثااااِرؤذةيَين وَى د بااااضوك بااااوون وةكااااو كاؤمظةكاااارنا هاريكارياااااان ذ   
داباةشااكرن ل ساةر هاةذاران، و هااةر ل سااةر بنااطةهَى    .دةولةمااةنادَيان دةظاةرَى و دهاتاناة

دةزطااايَى فاارياكةوتنى ئيساالمى هاتياة داناان و ب هاةمان ساتافَى ِرَيكخاراوا         ظَى ِرَياكخراوَى 
 .8/7/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ديندار نةمجان شةفيق دوسكى، دهؤك، بزاظ. 

http://www.wamy.org/index.cfm?method=home.cat&Categoryid=215
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يا خاةلكَى باؤ الياَى خاؤ كَيشاابوون و ل دومااهيكَى ذى د قازاجناا        سوزدار
ب بهَيزتار ذ ل كوردساتانَى    وئيخوانان دابوو، بووية ذى وةكار ياةكطرتو  

دايكبوو جودا ذ هاةمى ثاارتَين دى ياَين كوردساتانى، زَيادةبارى ئاايينَى       
ئيساااالمى يارمةتيااادةرةكَى بااااش باااوو باااؤ طةشاااةكرنا وان د ساااةرجةم 

اَل د هااةمان دةماادا و د بنةرةتاادا ظااان كااارَين خَيرخااوازى     .(1)بواراناادا
ئارماجناااةكا سياساااى و ِرَيكخراوةياااى هاااةبوو باااؤ ِراكَيشاااان و نَيزيكرناااا  
خااةلكى بااؤ اليااَى خااؤ  ضااونكة ب دروشاام و خااةبات و دةسااتكةفت و       
سااةروةرى و قوربااانى و تَيكوشااانا سياسااى نةدشاايا ب بةهرةمةندانااة و   

سياساايدا خاؤ نيشاان بادةت و جااةماوةرى     دةسات ِرةنطيناناة د طؤرةثاناا   
 .   (2)خرظة بكةت

كةناَلاااةكَى طااارنر بووياااة   ،د بيااااظَى ِرةوشاااةنبريى و ِراطةهاندنَيااادا    
ئيخوانان تَيدا هةوَلددان هةبوونا خؤ ب ساةملينن. د ئاَلااظَى نظيساينَيدا،    

)كؤمةَلا نظساةرَين ئيساالمى كاورد( دامةزراناد، و كَوظاارا       1992ل ساال 
( ئاااةزموون ل 0، ذماااارة )(3)مى ِراساااتى( وةك ئورطاااانَى وَى باااوو)ثاااةيا
 . (4)دةرضووية 1992شوباتا 

ب هااةر حااال، ثشااتى ئيخوانااان ثَيطااةهَى خااؤ د ناااظ جةماوةرياادا            
خاورتكرى، ثَيشانيار دايناة نظيساينطةها ئريشاادَى ياا ئيخاوان موسالمني         

                                                 
(1)

 . 31 -30شةنطار عةبدوَلا، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

 . 16هةَلمةت بةرزجنى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(3)

 . 156ةرَى، لهَيرش، ذَيدةرَى ب 
(4)

 .  6/5/2006(، 217)بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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، و (1)كوردساتانىَ ِرَيكخستنةك بهَيتة دامةزراندنا يا ئيخوانان ل هاةرَيما  
ب  دا داباوون بِرياار  1993 وزاتاةز  21هادى عةال دوثاات دكاةت كاول    

ِرذدى ماااااذارا دامةزرانااااادن و ِراطةهانااااادنا ثارتاااااةكا سياساااااى بهَيتاااااة 
نااة دامةزراناادن بااؤ ئةجناماادانا ظااى  يطةنطةشااةكرن و ضااةند ليذنااة هات

 :(2)كارى
ةيان و ثااروذَى ليذنةيااةك بااؤ ديراسااةكرنا ياسااايا ثارتااا و ياسااايا كؤمةَلاا -1

   ثروطرام و ثةيرةوَى ناظخؤيى بؤ ثارتَين سياسى ئيسالمى ئامادةبكةت.
 وَيذكرنَى د طةل كةسايةتى و دوستليذنةيةك بؤ ثةيوةنديكرن و ِرا -2

واليةنَين ئيسالمى د ناظ هةرَيما كوردستانَيدا ب تايبةتى بزوتناةوةيا  
رطرتنااا ِراو و ئيساالمى ل كوردسااتانَى ب مةبةساتا ئاطةهااداركرن و وة  

 ثَيشنيار و هةر ِراسثاردةيةكا ب ثيويستى ب زانن.  
شاةكرنا باباةتى دطاةل    ليذنةيةك باؤ ساةرةدانا ِرَيكخساتيان و طةنطة    -3

ثَيشانياران  و ب شَيوةيةكَى ِراستةوخؤ بؤ وةرطرتنا ِراو و ساةرنج  وان 
ِراثرسيةكَى دناظبةرا كادرَين ثَيشاكةفتى ئاةجنام بادةت كاو ذمارةياا       و

 ( كادران ذ ثياو و ئافرةتان.  150طةهشت بوو ) وان
هةذى طؤتنَيية، ماوةيةكَى دةستنيشانكرى بؤ ظاى كاارى هاةبوو، كاو          

دوو هةيظاناادا ليذنااةيَين ل سااةرى ديااار كااارَى خااؤ   َىبااوو د ماااو بِريااار
 28شى شاورا ناوةنادى بكاةن، و ل    ، و ِراثورتَين خؤ ثَيشكَيئةجنام بدةن

دا، بِريااار ل سااةر  ونااةكا دى يااا شااورا ناوةندياا  د كومبو 1993لوال ئااةي

                                                 
(1)

  .56(  ص1999اتد طاهع عحداهلل اس    القيقة اال وان  معاج ة  ئاسا  عدستانت   د.    
(2)

 . 17بنَيرة ثةرتؤكا وى: ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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ِرابطاااةهينن و هاااةمى   ةكاااا سياساااى ضاكساااازيدا  دامةزرانااادنا ِرَيكخراو
 ثَيداويستيان بؤ ئامادةبكةن.  

 18ساااةرئةجنامَى كاااار و بااازاظَين ئيخواناااان د كؤمبوونةكَيااادا ل          
يا شورا ناوةندى بِريار ل ساةر ضاةند ماذاران دان     1993تشرينا دووَى 

َيكالكرن، ذ هةميان طرنكج ِراطةهاندنا ثاارتَى ب نااظَى )ياةكطرتووى    و ئ
ى كوردساتان( و ثةساةندكرنا ثروطارام و ثاةيرةوَى نااظخؤيى و      يئيسالم

 .  (1)ئةجنامدانا هةلبذارتنَين سةرتاسةرى د ناظ ثَيكهاتة و ِرَيكخستياندا
 ب هةر ض حااال بيات، هةلباذارتن ل سةرانساةر هاةرَيما كوردساتانىَ           

طرَيادانا  ى ثَيداويساتيَين  هاةم  1993كانونا ئَيكاَى   19هاتنة كرن، و ل 
وو ب دوماهياك هااتبوون، و بِرياار با     كونطرَى طشتى و ِراطةهاندنا ثارتَى

بهَيتاة كارن، اَل ذباةر شاةِر و ثَيكادادانَين      كونطرة ب شَيوةيةكَى ئاشكةرا 
َيوةيةكَى دناظبةرا بزوتنةوةيا ئيساالمى ل كوردساتانَى و )ى.ن.ك( ب شا   

بهَيتااة كارن، ئاةو بااؤ ل دويا  ثالناةكَى كااونطرَى     دان كاونطرة  دى بِرياار 
طشااتى ب شااَيوةيةكَى ناااظخؤيى ل ضااةند جهااان هاتااة بةساانت و شااورا      

هةلبااذارتن، و ثاااش ضااوار ِرَوذان    1994كانونااا دووَى  25ناوةناادى ل 
شاااورا ناوةناااادى كَومبووناااةكا دى بةساااات تَيااادا مةكتااااةبا سياسااااى و    

، كااو سااةالحةددين يةمااةد بهائااةدين (2)طشااتى هةلبااذارتنئةميناادارَى 
، هةروةسااا د (3)وةكااو ئةميناادارَى طشااتى د وان هةلبذارتناناادا دةرضااوو  

                                                 
(1)

 . 19 -17هادى عةال، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

 .20 -19ذَيدةر، ل هةمان 
(3)

 .7جمول يخد يخود ال كيدم  ا)ودر الساب   ص 
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هاتبوو ديااركرن باؤ ِراطةهانادنا     1994 شوباتا 6دا ل هةمان كومبوونَي
 .  (1)ى كوردستانييةكطرتووى ئيسالم

ى ييةكطرتووى ئيساالم ذ ظَى ضةندا لسةرى ديار، كونطرَى ئَيكَى يَى      
كوردسااتان كااونطرة نااةبوو ب ِرامانااا ِرَى و ِرةنااَين فااةرمى، بااةلكو ذ       
ئاااةجنامَى كؤماااةكا ثرياباااوونَين كاااونطرةى د كومباااوونَين جاااودا جاااودا  

 بةرنامة و شريازَى وَى ب شَيوةيةكَى نهَينى دارشتينة.  
ثشااتى داخازيااا خااؤ ئاراسااتةيى      1994 باتاشااو  6سااةرئةجنام، ل       
ياساايا  ل طاور   رةتا ناظخؤيى ياا حكوماةتا هاةرَيما كوردساتانَى كاري     وةزا

ى يثاااارت و كؤمةَلاااةيان ب شاااَيوةيةكَى فاااةرمى ياااةكطرتووى ئيساااالم    
، و (2)و ئَياادى وةكااو ثااارت كااارَى خااؤ دكاار كوردسااتان هاتااة دامةزراناادن

ئَيكاااةم بةيانناماااةيا خاااؤ ِراطةهانااادنَى ب نااااظَى )لياااذنا ساااةركردايةتيا 
ة وةكاو  دةركريا  1994شاوباتا   6ميى كوردساتان( ل  وى ئيساال يةكطرتو

كؤمةَلاةكا ضاكساازى ثااةروةردةيى طشاتى د قااالبَى ِرَيكخراوةكاا سياساايدا     
، و دةساتويريا خاؤ ل   (3)دضارضووظَى ياسايا ثارتَين هةرَيما كوردستانيدا

ب ناظَى ساةالحةدين   1994تشرينا دووَى  12( ل 1849ذَير ذمارةيا )
 . (4)يةمةد وةطرتية

                                                 
(1)

 .20هادي عةال، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(2)

 .7جمول يخد يخود ال كيدم ا)ودر الساب   ص 
(3)

بؤ ديتنا دةقَى باةياننامَى بنَيارة: ياةكطرتووى ئيساالميى كوردساتان، مةكتاةبى ِراطةيانادن،         
تاااا  6/2/1994راوةكانى ياااةكطرتووى ئيساااالميى كوردساااتان لاااة    بةيانناماااة و ِراطةياااةن 

 .12 -9(، ل ل1998، ضاثخانةى ذيان، )هةولَير، 27/12/1998
(4)

 .57  ص3االرها  ا  وردستان...  و -  موسوعة االرها ثشتيوان صادق 
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ى كوردساااتان هاتياااة يدةرباااارةى باااارودؤخَى ياااةكطرتووى ئيساااالم      
دامةزراندن د ِرَوذطاارةكَى هةساتياردا باوو، كاو شاةِرَى نااظخؤيى تاازة ب        
داوى هاتبوو دناظباةرا بزوتناةوةيا ئيساالمى لاة كوردساتان و )ى.ن.ك(.      
لةورا ذى بؤضوونةك هةياة كاو ئيخواناان ب دةليظةياةكا طوجناايى زاناى       

طورةثانااا كوردسااتانَى ظاااال بااوويى ذ شااةِرَين بزوتنااةوَى و     بااوو ثشااتى  
، و هنادةك  (1)ى كوردساتان ب ِراطاةهينن  ييةكطرتووى ئيساالم  )ى.ن.ك(

نا دويرتااار دضااان ثشاااتةظانيَى ل ظاااَى بؤضاااوونَى دكاااةن كاااو ِراطةهاناااد  
سياسااى بااوو ل بزوتنااةوَى هاتيااة كاارن كااو د يااةكطرتووى تولظةكرنااةكا 

د شااةِرَى د طااةل )ى.ن.ك( شكةساات بااوو و ئااازار و تةراذيديااةكَى دابااوو 
شاايخ عونااان عةبدولىااةزيز هاااتبوو ديلكاارن ذاليااَى هَياازَين )ى.ن.ك(   

 . (2)ظة
يااةكطرتوو بااةرةظانيَى ذ ثَينطاظااا خااؤ دكااةت كااو   ،د هااةمان ضاااخدا     

ثةيوةندى نةبووية دناظبةرا شةِرَى هةردووال و ِراطةهاندنا ياةكطرتوو و  
كرى هاااةر وةكاااو ساااةالحةدين يةماااةد ظةدطاااةرينيت باااؤ دةماااَى دياااار

دياردكاااةت شاااةِرَى بزوتناااةوَى و )ى.ن.ك( ئاااةو تاااةنطاظ كريناااة، و ب    
ن و ذباااةر وى شاااةِرى ابطاااةهيننياااازبوون هاااةر زوياااى ياااةكطرتوو ب رِ 

دوماهياااك ذظاااان باااوو باااؤ     1994 شاااوباتا 7َوذا ِراوةساااتا باااوون، و رِ 
دناظباةرا   ثَيشكَيشكرنا موهلةتَى يا تاةرخانكرى باوو، و هايض ثةيوةنادى    

شةِرَى بزوتنةوَى و ِراطةهاندنا ياةكطرتوودا و ساود وةطارتن ذ دةرفاةتَى     

                                                 
(1)

 .109، املصدر السابق، صسانا س يد ريستام 
(2)

 .93سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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، و هنادةكَين دى ظاَى بؤضاوونَى ثشِجاسات دكاةن كاو       (1)نةببوو ئارماانج 
مااةرةم ل ِراطةهاناادنا يااةكطرتوو د ظااَى قوناغَياادا دةليظةيااةكا ياسااايى ذ  

 .  (2)ست بكةندةست نةدةت يا كو ياسايا ثارتان ِرَيك دايى ثارتان درو
 1994ياةكطرتوو كاارَى ئيساالما سياساى ل سااال       ،جهَى سةرجنَيية      

ب دةستثَيكا خؤ نزانيت، بةلكو  يا ئيخوانان ذى ل كوردساتانَى بةشاةك   
ذ ديرَوكا خؤ د بينن. هةر وةكو د بةيانناماةيا خاؤ ِراطةهاندنَيادا هااتى     

نى تؤقانااادن و :"لاااة دةياااان سااااَلى ثاااَي  ِراثةِريناااةوة لاااة ِرؤذطارةكاااا   
خةفةكردنااادا شاااَيوازى خاااةباتى نهَيناااى و ذَيااار زةمينماااان طرتباااوو      

بااؤ سااالَين ثَينضاايان و  زَياادةتر ذظااَى ضااةندَى ظةدطااةرينيت ، (3)بااةر..."
ب مَياااذوويا  1994 شاااوباتا 6َوذا ، لاااةورا ذى ياااةكطرتووا رِ (4)ئاااةظراز

 . (5)كرنا خؤ دزانيتدةمَى ئاشكةرادامةزراندنا خؤ نزانيت، بةلكو 
سااةبارةت ناااظَى يااةكطرتووى د ظةخوَيناادنا وَياادا تَيبينااى ل سااةر          

دا: ظَى وَى ب زماااانَى كاااوردى و عةرةبيااا  دروسااات دبيااات دناظباااةرا ناااا  
و (، اال ــاد االســ مت ا  وردســتانيااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان )

                                                 
(1)

فوئااااد ساااديق، طاااةردةلووال سياساااةت، دةزطااااى توَيذيناااةوة و بَلاوكردناااةوةى موكرياااانى،     
 .92 -91(، ل ل2008ضاثخانةى خانى، )دهؤك، 

(2)
  ديادارةكا  8/7/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ديندار نةمجان شةفيق دوساكى، دهاؤك،    

 . 17/10/2011عةبدولرةةان سديق كةريم، هةولَير، .كةسايةتى د طةل
(3)

   .10هاتية وةرطرتن ذ: يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى رِاطةياندن، بةياننامة...، ل 
(4)

 . 16/6/1994 -3(، 3)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(، 2010، )ب.ج، 4  شوان ئةةةد، ئيساالمى سياساى، ض  2/2/1995(، 28هةمان ذَيدةر، ذمارة) (5)

   .271ل
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. دشايَين ل ظَيارَى تَيبينياَى ل    (1)َيياة عَيراقوَى هاةرَيما كوردساتانا   جهَى 
ناااظَى وَى وةربطاارين كااو د زؤربااةيا ئااةدةبيات و بةَلطةنامااةيَين       سااةر

يةكطرتووَياادا ب كااوردى هاتيااة ل ذَياار ناااظَى )يااةكطرتووى ئيسااالميى     
( اال ـاد االسـ مت ا  وردسـتان   كوردستان( و ب زمانَى عةرةبى هاتية )

د هةظبةركرنةكَى بؤ وةرطَيرانا ناظَى وَى يَى كاوردى باؤ زماانَى عاةرةبى     
هَوريناا ثيتاةكَى   وكاو ب ط  ،ةروظاذى ئَيك ِرامانا ناظونيشاانى ناادةت  يان ب

د طوهؤرياات و ِرامانااةكا دى ددةت  ضااونكة  ناظةروكااةكَىيااان ثةيظااةكَى 
ناااظَى وَى ب زمااانَى كااوردى دةربِرينااَى ذ وَى ضااةندَى دكااةت ثارتااةكا       
كوردستانيية، اَل ب زمانَى عةرةبى دةربِرينةكا دى ددةت كو ثارتةكاة ل  

 ستانَيية كو دوو ِرامانَين ئَيكجار ذَيك جودانة.  كورد
ر ل سةر هةمان بابةت، مةةود عةال ثَينضاوينى ئاةظ ضاةندة ساة          

ةتدا ناظَى وَى )يةكطرتووى ئيسالمى لة كوردساتان(  دبنةِر، كو ِراستكرية
، هةروةساا ظةكولاةرةكَى دى   (2)نةك )يةكطرتووى ئيساالميى كوردساتان(  

كطرتووى ئيسالمى ذ ظَى وةرطَيراناَى ذ ناةزانني و   دياردكةت مةبةستا ية
نةشااارةزايى نينااة بااؤ سااةر زمااانَى عااةرةبى، بااةلكو دةربِرينااَى ذ وَى       

. واتااة (3)ت ذ ئيخااوان موساالمنييااضااةندَى دكااةت خااؤ ب بةشااةك د زان 
                                                 

ــاد اال (1) ــتان اال  ــ مت ا  وردس ــدا لت   ، س ــا  ال ــاو يالقق ــ وع االيل[ا)قر (، )د.م، 1املااادة ) [ا)
 . 2د.ت(، ص

(2)
بنَيارة ظااةكولينا وى: "يااةكطرتووى ئيسااالميى لاة نَيااوان كوردايااةتى و صااةحوةى ئيسااالمى    

(، 20جيهانيدا قةوارةى عةقيدة لة بارى قاةوارةى نةتاةوةيى": )ئاةمرَو( ِرؤذناماة، ذماارة )      
23/9/1997. 

بةختيار عبدالرةن، يةكطرتووى ئيسالمى لاة نَياوان ئيساالميبوون و نةتةوةييبوونادا، لاة       (3)
 .37(، ل2008بَلاوكراوةكانى مةكتةبى بري و هَوشيارى )ى.ن.ك(، )سلَيمانى، 
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زَياادةتر بااؤ تااةكتيك و سااجاتيذيةتَيظة د ضاايت كااو ب ثااالن و نةخشااة  
 ناظَى هاتبيتة دارشنت.  

ؤر ثَيناسةيا يةكطرتوو وةها ثَيناسةيا خاؤ كرياة، ِرَيكخراوةكاا    ل د       
ضاكسازيى طشتيية، هةوَلددةت ضارةسةريَى بؤ هةمى كَيشاةيَين سياساى   

. (1)و كؤمةَلايةتى و ئابورى و ِرةوشةنبريى ب بينينةكا ئيساالمى بكاةت  
بؤ هَيما و ئارمَى وَى ذى، هَيماايَى وَى ثاةيظا ياةكطرتوو ل جهاَى نااظَى د      

َيتاااة ب كارئيناااان، ئاااارمَى وَى ذى، كظاااانَى هاااةيظَى )هاااالل( كاااو دوو   ه
دةستَين ئَياك و دووطارتني د باوةشاا وَى داناة د طاةل ضايايةكى باةفرَى        

. ل دَور دروَى ذى هةرضاةندة ب شاَيوةيةكَى   (2)سةرَى لوتكا وَى طرتى
فةرمى د ثةيرةو و ثروطرامَى خؤدا باس نةكرية، اَل دنااظ ئاارمَى خاودا    

 . (3)ية خوارَى ئةو ذى: برايةتى، ئازادى، دادثةروةرى بووئينا
هااااةرةمى بااااوو، كااااونطرَى طشااااتى،    ،سااااةبارةت ثةيكااااةرَى وَى ذى     

ئةميندارَى طشتى، مةكتةبا سياساى، جظاتاا شاورا، مةكتاةبا ِرَيكخساتنَى،      
اناادنا كااارَى وَى ذى ضااةند   ، بااؤ ِراثةِر(4)خَياازانو لااق، دةظااةر، كااةرت   

ِرَيكخساانت، ِراطةهاناادنَى، دارايااى، ثةيوةناااديان،    نظيسااينطة  هااةبوون:   
 . (5)داد

                                                 
 .2(  ص2ا)اد    ،]ا) وع االيل[ا)قراو يالققا  الدا لت  ، اال اد االس مت ا  وردستان (1)
 (.3ا)ودر ن سد  ا)اد    (2)
(3)

 .بؤ ديتنا ئارمَى وَى بنَيرة بةرطَى: املصدر نفسة 
(4)

 .وما بىدها 6بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: املصدر نفسة، ص 
(5)

 .11-9بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: املصدر نفسة، ص ص 
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يااةكطرتووى كؤمةَلااةكا تايبة ةنااديان دارشااتينة وةكااو طشااتطريى،        
، د (1)ميااانرةوى و قوناغبةناادى د ثروطاارام و بةرنامااةيَى كااارى خااؤدا    

دا ل ساةر شاَيوازَى   اليةكَى ديدا ئةزموونا يةكطرتووى دبوارَى ِرَيكخستنَي
ب هاَويَى تااك هاةوَلا    ةت هاةوَلا ِراكَيشاانا تااكى دكا     كاو  ن باوو، يا ئيخوانا

خَيزانااَى ددةت، و ب هااويَى خَياازان ذى هااةوَلا جظاااكى ددةت، ب هااَويَى    
جظاااك ذى هااةوَلا حكومااةت و دةولااةتَى ددةت. د دةستنيشااانكرنا تاكااادا 
زَيدةتر طرنطى ب خةلكَى بةربذارة وضاني و توياذَين باَلاا و قوتابياان و     

ئااايينى وئيمااام و طؤتاربَيااذان ددةت، و ِرَيكخااراوَين ثَيشااةيى و    ثياااوَين
جةماوةرى بؤ ظةكرينة ب تايباةتى ل ثارَيزطاةهان وةكاو )ياةكطرتووى:     
كاساابكاران، ثزيشااكان، ئةناادازيان، ثااارَيزةرانى ئيسااالمى كوردسااتان و      

.، باااةلكو وَى ضاااةندَى ذى ناظةشاااَيريت كاااو ِرابووناااا   (2)تةندوساااتكاران
و طةشاةكرية   بةرى سةرهلدانَى ذ مزطةفتان دةستثَيكريةئيسالمى هةر 

، وةكااو ئَيااك ذ ِرَيكااَين    (3)و دةرضااووَين مزطااةفتَين كوردسااتانَى بااوون    
ئيساااالما سياساااى باااوون دهاتناااة بكارئيناااان باااؤ ماااةرةمَين سياساااى و   

 . (4)ثارتايةتى و جهَى خرظةبوونا ئةندام و اليةنطرَين وان بوو
مةزن باؤ ثَيشاظةبرنا ِروياَى هاةر ثارتاةكَى د      ِراطةهاندنَى طرنطيةكا      

ناظ جةماوةريدا هةية. نةخانة ذ سااخلةتَين ِراطةهانادنا ئيساالمى ذى    

                                                 
(1)

 .28/2/1995(، 28)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

 
(2)

 .57 -54ة هَيرش، ذَيدةرَى بةرَى، ل لبؤ ثج ثَيزانني بنَير 
(3)

 .1/3/1996(، 81)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(4)

 .19/5/2011(، 390)وار( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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يااا ملكةضااة ب عةقياادة و شااةريىةتى و شاايانَين قايلكرنااا جااةماوةرى     
، و ثاااش دامةزراناادنا خااؤ، يااةكطرتوو بةرهااةظى بااؤ ظااى كااارى   (1)هةنااة

هانادنَى ئَياك ذ دةزطاايَين ضااالك و     يَى ِراطةدةزطاايَى ناظةناد  كرينة، كاو  
ذ نظيسااني و ديااارَين يااةكطرتووى بااوو طرنطااى ب هةرسااَى بااواران دايااة   

 2003 نيسااانا 9 -1994 شااوباتا 6 . كااو دناظبااةرا(2)سااتنَىدياانت و بهي
ساتنَيدا ثَينطااظَين بلاةز ذ    بياظَى ئاَلااظَى بهي  ثَينطاظَين باش هاظيتبوون، د

ثاااش دامةزراناادنا خااؤ و ضااةندين     بااؤ دامةزراناادنَى دةسااتثَيكربوون  
كةناَلَين ِراديؤيا ل دةظةرَين جاودا جاودا ياَين كوردساتانَى داناا باوون، ل       

ِراديؤيا سلَيمانيَى ئَيكةمني ِراديؤياا   -دةنطَى يةكطرتوو 1994 ائادار 13
دةنطااَى   1994 ائااادار 14يااةكطرتوو بوويااة هاتيااة دامةزراناادن، و ل    

دةنطاااَى  1994 نيساااانا 4يناااة، و ل ك ظةكردهاااؤ ِراديؤياااا -ياااةكطرتوو 
 1995تشااارينا دووَى  17ِراديؤياااا هاااةولَير ظاااةكرن، و ل   -ياااةكطرتوو

 1997 شاوباتا  6و ل ، (3)ِراديؤياا ِرانياة هاتياة داناان     -دةنطى يةكطرتوو
 اوزتاةز  25، و ل (4)ِراديؤياا هةَلةجباة هاتياة داناان     -دةنطَى ياةكطرتوو  

                                                 
(1)

الامـد يخـد علـت  الـول االعـ   ياالعـ   االسـ مت  مـن مقيـوراا مكتـب االعـ   ل  ـاد              
 .33 -32(  ص ص1998االس مت ا  عدستان   اربيل  

(2)
 .126هَيرش، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(3)
 .وثشتى وَى 315بؤ ثج ثَيزانني ل سةر ظان ِراديؤا بنَيرة: شةريف وةرزَير، ِراديؤ...، ل 

(4)
. ذ 31/7/2011ديااااادارةكا كةساااااايةتى د طاااااةل حاماااااد يةماااااةد عاااااةال، هاااااةولَير،      

، 1986 -1985ِراطةهاناادنَى يااة ل زانكؤيااا بةغااادا     ، دةرضااوويَى ثشااكا  1960دايكبااوويىَ 
بااووية، كارطَيرَى مةكتةبا ِراطةهانادنا   2005 -1996سةرنظيسةرَى ِرؤذنامةيا يةكطرتوو ذ 

 .يةكطرتووية
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 ائااادار 9، و ل (1)ر هاتيااة دانااانِراديؤيااا كااةال -دةنطااَى يااةكطرتوو 1997
، و (2)ِراديؤياااا ضةمضاااةمال هاتياااة ظاااةكرن  -دةنطاااَى ياااةكطرتوو 2002

ةنطااَين بااوون، كااو د ظةخوَيناادنا    ِر بابااةتَين اَل د هاتنااة ثَيشكَيشااكرن د 
واندا يَين ب خؤظة د طارتن زانساتى، كؤمةَلاياةتى، مَياذوويى، وةرزشاى،      

 . (3)بابةتَين وان ئايينى بوون ثةروةردةيى، ياسايى، اَل بةهرا ثج ذ

كاو  طرنطيا وَى لبةرضاظ هاتية وةرطرتن.  ،دةربارةى ئاَلاظَى نظيسينَى     
 20، و ل (4)ئَيكااةم ذمارةيااا )يااةكطرتوو( دةرضااووية 1994 نيساانا  22

( ال عبــــتثاشااااكؤيةك ب ناااااظَى )ملحااااق يااااةكطرتوو     1994 اطوالناااا
ظاة  مةَلبةنادَى يةكطرتوويَ  كَى ذى ِرؤذنامةيةك ذاليَىل دهؤ. (5)دةركرية

، و ل (6)ئَيكاةم ذماارة وةشااندية    1995 ئاةيلوال  1ب ناظَى )رةساةن( ل  
كؤظاااارةك ب زماااانَى عاااةرةبى ب نااااظَى )احلاااوار(    2002 اهاااةيظا ئابااا 

 .  (7)دةركرية
ديسااان يااةكطرتوو ئااةظ بياظااة ضااول نةكريااة و     ،ئاااالظَى ديتنَياادا د      

ئَيكةم تةلةفزيونا خؤ ل  1995 ائادار 16ل ثويتةيةكَى باش ثَى داية. 
 4و ل ل سالَيمانيَى ظةكرياة،    1996 ةزوزات 1هةولَيرَى ظةكرية، و ل 

                                                 
(1)

 .331شةريف وةرزَير، ِراديؤ...، ل 
(2)

 .31/7/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل حامد يةمةد عةال، هةولَير،  

 
(3)

 .وثشتى وَى 315يف وةرزَير، ِراديؤ...، لبؤ ثج ثَيزانني ل سةر ظان ِراديؤا بنَيرة: شةِر 
(4)

 .6/5/2006(، 217)بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(5)

 .36هيوا ئةمني زَييايى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(6)

 .6/5/2006(، 217)بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(7)

 .2002(  ا  1 احلوار( جملة  ال دد  بنَيرة:  
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ل كفاارى  2001 كانونااا دووَى 1ل كااةالر ظةكريااة، و ل   2000ئااادارا 
 رانااااحوزةي 5ل ِرانياااة ظةكرياااة، و ل   2001 اطوالنااا 8ظةكرياااة، و ل 

ايَين ِراطةهانااادنَى . ل ظااارَيَى ذى دةزطااا(1)ياااا هةَلةجباااة ظةكرياااة 2002
ةكا زؤر هةياااة تاااا ئاااةظ ثاااِرؤذة هاتيناااة داناااان، واتاااة  ياااثَيااادظى ب داري

يةكطرتوو ذَيادةرَين باةرفرةهَين دارياى هاةبوون تاا شايايى ظاى كاارى د         
قوناغااةكا دةستنيشااانكريدا بكااةت ب ظةرَيااذةكا زؤر، و ضااةكةكَى باااش    

 بووية د دةستدا ثَيطةهَى خؤ ثَى موكم بكةت.  
َى ظةكولينامةدا، ياةكطرتوو ساَى كاونطرة ئاةجنام دايناة، ياَى       د ماوةي     

هاتياااة  1996 ائابااا 23 -20ئَيكاااَى هاتاااة باساااكرن، ياااَى دووَى ذى ل   
، و طوهؤريناااةك ئَيخساااتبوو د دروَاااَى خاااؤدا )ئاااازادى،  (2)ئةجنامااادان

برايااةتى، دادثااةروةرى(، ئااانكو ثااةيظا )ئااازادى( ئيناينااة ثااَي  ثااةيظا      
 . (3))برايةتى(

ِإْنيأارِندددددوايِإت يِفِحْ ددددد َ يََّدددددايونطرَى سااااايَى ذى ل ذَيااااار دروَاااااَى ]كااااا     
ل و هاااةولَيرَى هاتياااة ئةجنامااادان،   1999 ئاااةيلوال 3ل  (4)[ِفْسدددَتطَْع اي

هةرديساااان دروَاااَى وَى )، ئاااازادى، براياااةتى، دادثاااةروةرى( ، بووياااة، 
ساااةرئةجنام ذى كةنطةشاااةيا ثرةنساااي  و ئارمااااجنَين طشاااتى و هَيلاااَين  

هاتياة كارن،  و تَيادا جظاتاا شاورا ناظةنادى هاتياة         ى ياَين ثاارتىَ  سةرةك

                                                 
(1)

 .31/7/2011دارةكا كةسايةتى د طةل حامد يةمةد عةال، هةولَير، دي 
(2)

 .19/11/1999(، 264)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .19يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، بةياننامة...، ل (3)
(4)

 (.88الكعيم  سور   هود(  االية   القعآن 
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هةلبذارتن، و سةالحةددين يةمةد بهائاةدين وةكاو ئةمينادارَى طشاتى     
 .  (1)ب زؤرينةيا دةنطَين ِرةها هاتية هةلبذارتن

ظة، وةكو ياةكطرتوو دياردكاةت كاو ذَيادةرَين وَى ياَين      يذ ِرويَى داراي     
ئةناادام و اليااةنطرَين وَى،   يارمااةتيَينئابونااة و دارايااى ثَيااك د هااَين ذ  

زكااات، هاريكااارى و بةخشااينَين ضاااكان و اليااةنَين خَيرخااواز يااَين بااَى    
، ل دؤر ظَى ضاةندَى  (2) االموال ا)واوفة(مةرج، مفايَين ثِرؤذةيَين وَى و 

ئةميندارَى طشتى يَى يةكطرتوو و داهاتيَى وان دبَيذيت:" بريتى ياة لاة   
امنان و هةر دةساتَيكى خَيرخاوازى باَى شاةِرت و شاروت، و      طريفانى براك

هااةر كااةس و اليااةن و ِرَيكخراوَيكااى خَيرخااوازى ض لااة ناااوةوة و ض لااة    
دةرةوةى وةَلااات  ضااونكة ئَيمااة بوعاادَيكى جيهااانى ئااةبينن بااؤ ئااي  و  

، و يااةكطرتوو ثاااش (3)وجودمااان و بةشااَيكني لااة ئوزااةتى ئيسااالم..."  
ِرَيكخاااراوَين خزماااةتطوزارى ل ساااةركار و   دامةزرانااادنا خاااؤ ب ِرَيكاااا   

 .   (4)ضاالكيَين خؤ يَين سياسى بةردةوام بووية 
َى، وةكااو ديااار عَيراقاانا طااةل ئؤثؤزساايؤدةربااارةى ِرؤاَل يااةكطرتوو د      

ِرؤلااةكَى كاريطااةر ل دةسااثَيكَى دكااَور و كؤمبااوون و كااونطرةيَين وَياادا      
ذ ِروخانااا ِرذَيمااا بةغاادا.  نااةبوو ل دةرظااةريى وةَلاااتى تااا سااالَين داويااَى   

                                                 
(1)

  .17/9/1999(، 255))يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة  
 . 12(  ص25  ا)اد   ] ا) وع االيل[ا)قراو يالققا  الدا لت  ، اال اد االس مت ا  وردستان (2)
 . 16/6/1994 -3(، 3هاتية ظةطوهاسنت ذ: )يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ) (3)
(4)

تان يةكطرتووى ئيسالميى كوردساتان، مةكتاةبى ِراطةيانادن، ياةكطرتووى ئيساالميى كوردسا       
)ديدو هةَلويست( لة ِروانطةى ضةند ضاوثَيكةوتنَيكى ِرؤذنامةطةريى بةرَيز مامؤستا )صالح 

الادين( ئةمينادارى طشاتى ياةكطرتووى ئيساالميى كوردساتان، ضااثخانةى        برـاء   الدين يماد 
 .17(، ل1997وةزارةنى ثةروةردة، )هةولَير، 
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 29َى( ل عَيراقاايااةكطرتوو دكااونطرَى نيويااورك )كااونطرَى نيشااتمانيَى   
بةشااادارى كرياااة، كاااو تَيااادا   1999تشااارينا دووَى  1 -تشااارينا ئَيكاااَى

جظاتاااةكا مةَلبةنااادى هااااتبوو دامةزرانااادن ياااةكطرتوو كورساااايةك ذ      
 .  (1)( كورسيان هةبوو65سةرجةمَى )

شاادارى دكاااونطرَى لةناادةن يااَى ئؤثؤزسااايؤنا    هةروةسااا يااةكطرتوو بة       
، (2)هاتية بةسانت  2002تشرينا دووَى  16 -14عَيراقَيدا كر، كو دناظبةرا 

و سااةالحةددين يةمااةد ئةميناادارَى طشااتى يااَى يااةكطرتووى ئيسااالميى     
ثةيظةك ب ناظَى ثارتَين ئيساالمى ياَين كوردساتانَى )بزوتناةوةيا ئيساالمى      

سااالميى كوردسااتان و كؤمااةَلا ئيسااالمى ل    ل كوردسااتانى، يااةكطرتووى ئي 
. كو تَيدا شةش خاال ِرَيزكرباوون   (3)كوردستانَى( ثَيشكَيشى كونطرةي كرية

وثاةراوَيزكرنا   تَيبينى ل سةر كونطرةى هةبوون، وةكو ثشات طاو  ئَيخسانت   
ب مةبةساااات بةرامبااااةر اليااااةنَين ئيسااااالمى يااااَين سااااوننة ب طشااااتى و 

، ديساان ياةكطرتوو ئَياك ذ وان شاةش     (4)ئيسالميَين كوردستانَى ب تايبةتى
اليةنان بوو كونطرة بهَيتة ثااش ئَيخسانت و دطاةل وان الياةنان ياداشاتنامة      
ثَيشكَيشااى ليااذنا ئامادةكااارى كاارين بااؤ نااةهَيالنا كَيماساايان و ئامادةكرنااا    

 .(5)كونطرةى، اَل ليذنة ل بةر داخازيَين وان نةهاتبوو

                                                 
(1)

 .412عزيز اادر الوخاجنت  ا)ودر الساب   ص 
 .وما بىدها 527، صودر ن سدا) (2)
(3)

 .20/12/2002(، 418)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(4)

، مركاز ارا  برـاء الـدين  يكـاا سياسـية    بؤ ديتنا دةقاَى ثاةيظَى بنَيارة: صاالح الادين يماد        
 .166 -164(، ص ص2009لالعالم، )د.م، 

(5)
 .532 -531عزيز اادر الوخاجنت  ا)ودر الساب   ص ص 
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 كوردستانَى: ِرَيكخراوا حةماسا ئيسالمى ل -6

طورةثانااا هااةرَيما كوردسااتانَى و سااةرةراى ئازاديااا بةرقااةرار يااا ظاااال      
ةو. هةرضااةندة كَيشااا كوردسااتانَى، كَيشااةيةكا   نااةبوو ذ ِرةوتااَين توناادرِ 

نيشتمانى و نةتةوةيى بووية كو سةدةما هندَى طةاَل كوردساتانَى توشاى   
هناادَى ذى  ضةوساااندنةكا نةتااةوةيى بووينااة نااةك يااا ئااايينى، دطااةل     

هندةك ثارتَين ئايينى ل هةرَيما كوردستانَى دروست بوويناة و بةشاةك   
بووينة، هةماهةنطى دطاةل دذوارتارين   و ةذوانا تا ِرادةيةكَى دوير توندِر

دوذمناااَين كاااوردان كريناااة دذى دةساااتكةفت و ئاااازاديَين سياساااى ياااَين  
 . (1)و ئةظراز 1991دةستظة ئيناين ثشتى سةرهلدانا ئادارا 

 (2)ِرَيكخاااراوا حاااةماس نااااظَى وَى ذ ِرَيكخاااراوا حةماساااا فلةساااتينى      
ة ل ، ئةظ ِرَيكخاراو (3)، هاتية وةرطرتنتاس(-الع ة ا)قايمة االس مية)

 وردستانَى  اااذ بزوتنةوةيا ئيسالمى ل ك 1997 ئةيلوال 15

                                                 
(1)

 .758، صا)ودر الساب ة نادر قادر، كاو 
(2)

حةسةن ياسني، مَياذووى ثَيوةنديياة نهَينياةكانى نَياوان ثشاتيوانانى ئيساالم و قاعيادة، لاة          
 .35(، ل2005مةكتةبى ِراطةياندنى )ى.ن.ك(، )سلَيمانى، .بَلاوكراوةكانى

(3)
 .99يمد سيد نورى البازيانى، مستقب ...، ص 
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ةفتناماااةيا ك، وةكاااو هةَلويسااات وةرطرتناااةك دذى ِرَيك (1)جاااودا بووياااة 
ظبااةرا )ى.ن.ك( و بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى   دنا (2)َىتااةهران

، كااو ظااَى ِرَيككااةفتنَى بااؤ    (3)خااؤ ِراطةهانديااة، و )ى.ن.ك( طاااور كريااة   
يىةتَى ئيسااالمى ل دةظااةرَين ذَياار دةسااتَى بزوتنااةوَى   شااةرضةسااثاندنا 

، و دبةياننامةيا وَيادا هاتياة: دَى   (4)ِرةتكربوو، و ثةنا بؤ جودابوونَى بر
ويسااتَى بزوتنااةوَى يااَى الواز ِراوةسااتني كااو ضااووية ذَياار    بةرامبااةر هةَل

ساااايبةرا دوذمنااااان، نااااةيارَين قورئااااانَى )ى.ن.ك( و بااااازار ب خوينااااا   
)شااةهيدان( كريااة و ِرازى بوويااة بةشااداريَى د حكومةتااةكا دةساات ب     

ى، هةروةسااا ثَيظااة دضاايت و دبَيذيت:"طااةر   يخوينااا زؤرى لَيكريااا هااة  
ناااا خاااؤ ياااا نةخشاااةكرى كاااةين و طرتياااان نةباااةردن دَى دةسااات ب ثال

. (5)"َى )ى.ن.ك( و بزوتنااةوةيا ئيسااالميداسااتوبةرثرساااتى دكةظيتااة د 
ياااَى جاااودا بووناااا ظاااَى ِرَيكخاااراوَى ذ ئاااةجنامَى   ئاااانكو هاااؤيَى ساااةرةكى

 ةفتنَى شااةِر دناظبااةراكااةفتنامااةيا تااةهران بوويااة. ل طااور ظااَى ِرَيك كِرَيك
 .  (6)هةردوو الياندا بهَيتة ِراطرتن

                                                 
(1)

 .83، ص3االرهاب يف كوردستان...، ج -االرهاب ثشتيوان صادق، موسوعة 
(2)

  ثاشى دَى هَيتة باسكرن. 

(3)
(، 2001نياز سةعيد عةال، )جناد االساالم يف كردساتان(كَين و ضاييان دةوَيات ، )سالَيمانى،        
 .44ل

)4  ( Radical islam in kurdistan: the mouse that roared?,iraq briefing  amman 

/brussels,7 february 2003, international crisis group.The searching is un 
numbered, Via at: http://www.docstoc.com.at :1,48, 25/4/2011. 

 .84 -83، ص ص3االرهاب يف كوردستان...، ج -ثشتيوان صادق، موسوعة االرهاب (5)
(6)

 .32َى بةرَى، لحةسةن ياسني، ذَيدةر 

http://www.docstoc.com.at/
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ى ذ ظااَى ا حااةماس ثااَى تااةنطاظ بااوو   اال هااةرة طاارنر ِرَيكخااراو  خاا     
ةفتنَى وةك كاردانةظةيااااةك بةشااااداريا بزوتنااااةوَى د حكومااااةتا كااااِرَيك

، و ِرةتكرنااااا ثااااارَى ذ حكومااااةتَى (1)دا( َئياااادارا ساااالَيمانيَي)هااااةرَيمَي 
وةردطريااات، كاااو بزوتناااةوَى ئيجتهااااد و بؤضاااوونةك دناظباااةرا ساااالَين  

كاو ثاارةكَى حاةرام و نةشاةرعية، و ل طاور      ثةيرةودكر  1997 -1992
( ديناااااران ذ حكومااااةتَى  2,000,000ةفتنَى هةيظانااااة )َيككااااظااااَى ِر

، ئااةظ ضااةندة ببااوو هااؤيَى هناادَى ئااةوَين نااةرازى ذ ظااَى     (2)وةردطاارتن
ةفتنَى وازَى ذ بزوتنااةوَى بياانن و جااودا باانب ذبااةر كااو د باوةريااا   كااِرَيك

دامةزرانادنا مريطةهاةكا ئيساالمى،     واندا بكارئينانا هَيزَى تاكة ِرَيكة باؤ 
و ئةو حكومةتا )ى.ن.ك( ثَيكئيناتى نوَينةراتيا ئيسالمَى ناكةت و دظياا  

 . (3)هةوَلَين بَى ِراوةستيان بؤ ِرؤخاندنا وَى بهَينة كرن
زؤربااةيا ذَياادةران ل سااةر وَى ضااةندَى د كااوكن كااو   ،جهااَى ئاماذَييااة    

، كااو (4)ةو ل سااالوخةت داينااةِرِرَيكخااراوا حااةماس ب ِرَيكخراوةكااا تونااد 
، دةسااتةيا دامةزرينااةر  (5)ِرَيبازةكااا سااةلةفى جيهااادى طاارت بااوو بااةر     

)حةساةن ساوفى، عوماةر بازياانى، كاماةران مورياسااى،       ثَيكهااتى باوو ذ:  
                                                 

دوو حكومةت ل هاةرَيما كوردساتانَى هاتبووناة دامةزرانادن      1997 -1996ذبةركو ل ساال  (1)
ئَيااك ل هااةولَيرَى و ئَيااك ل ساالَيمانيَى، ذظَياارَى ثَيظااة دَى ب ظااى شااَيوةيى هَيتااة خااوارَى،        

    حكومةتا هةرَيمَى )ئيدارا هةولَيرَى( و حكومةتا هةرَيمَى )ئيدارا سلَيمانيَى(.

(2)
 .92نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 

(3)
 .34حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(4)
  ثشاتيوان صاادق،   36  حةسةن ياساني، ذَيادةرَى باةرَى، ل   14نياز سةعيد عةال، جند...، ل 

 .84  ص3االرها  ا  وردستان...  و. -موسوعة االرها 
(5)

 .92نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
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، (1)جيهاادَى سالَيمانى(   ئازاد عةزيزى كةالر و ئةبودلشاد سورى كةالرى، 
ر ل ذَياار كاريطااةريا بااريو  ، زَياادةت(2)و ِرابااةرَى وَى حةسااةن سااوفى بااوو 

بؤضوونَين ضةند هزرمةندَين ِراديكالَين عةرةبدا بوون كو د نظيساينَين  
ى و تةماشاة دزاناني،   بَى باوةرخؤ دميوكراتى و فرةثارتايةتى ب طاور و 

مَيااذووَى دكاارن كااو ذ ثةياادابوونا ئيسااالمى دةسااتثَيدكةت، تااةنها يااةك  
ئاااةوذى خةالفاااةتا  سيساااتةمَى سياساااى ب كَيااار مروظاياااةتيَى دهَيااات    

ظةطةرانادنا جظااكى باؤ ئيساالمَى ب     باوو  ، و ل وَى باوةرَى (3)ئيسالمَيية
َى ئيسالمَى بةرنامةياةكَى خودايياة و ياَى عاةملانى     َيكا هَيزَى، و بةرنامِر

 . (4)يَى شةيتانيية
هةبوونا ِرَيكخراوا حةماس و بزاظَين وَى يَين سياساى ببووناة جهاَى         

ئيساااالمى، لاااةورا ذى هةِرةشاااة ل ِراباااةرَى وَى   نةرحاااةتيا بزوتناااةوةيا
 رماالَ اذاوطاةريَى باةردةت طةرناة دَى ذ خؤ   وِرَيكخراوَى دكارن دةسات ذ ئ  

ةفتنااةكا زارةكااى دناظبااةرا هااةردوو الياناادا   كدةرئااَيخن، سااةرئةجنام ِرَيك
هاتة كرن كو حةماس هيض لظينةكا سياسى د ناظ ئةندامَين بزوتنةوَيادا  

 .  (5)ئةجنام نةدةت

                                                 
(1)

 .35ن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، لحةسة 
(2)

 .84  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  
(3)

ذ وان هازرماةندَيان ِرادياكال وةكاو: )ئةباو بةساريَى ياةماةناى، ئاةبااو ياةمااةد ماةقادسااى     
 .35، ل.و ئاةباو قاةتاادةى فلةستينى(. بنَيرة: حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى

(4)
 .8، ل1999(، نيسان 9)تايم( كؤظار، ذمارة ) 

(5)
 .37حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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ةفتنَى د ئااارام نااةبوون، لااةورا ذى   كااِرةنطااة هااةردوو اليااةن ب ِرَيك      
بِرياارا   زوتنةوَى ل خؤرماالَ ثابةندبوون ب ِرَيككةفتنَى زؤر ظةنةكَيشا، ب

دةستةسةركرنا سةرانَين حةماسدا، و ب هَويَى طةهشتنا ظاى دةنطوباساى   
ا ثشات طونادَى باانى    ضاولكر و قةسات   رماالَ ل خؤَى خؤ بارةطاي حةماسَى

ماةتا طرتناا   خؤ ئاساَيكرن، اَل بزوتناةوَى ذبلاى هةلَ    رماَلار نَيزيكى خؤش
هَيارش ناةكرة ساةر ئةنادامَين وَى ياَين       رماالَ اليةنطرَين حةماس ل خؤ
 . (1)خؤ ل ضيايى ئاسَيكرين

هةرضةوابيت، ِرةنطة ِرابةرَى حةماس باؤ قورباانَى هازروبريَين خاؤ          
، ل شااااارَى (2)الةكَيااااداد ناااااظ م 1999كانونااااا دووَى  9\8كااااو شااااةظا 

 . (4)، د ِرويدانةكا شَيليدا هاتية كوشنت(3)هةَلةجبة
ِرَيكخراوا حةماس ذى ب شَيوةيةكَى فةرمى بزوتناةوةيا ئيساالمى ب       

ئةجنامااادانا ظاااى كاااارى تاوانباركرياااة، بزوتناااةوَى ذى خاااؤ باااَى طؤناااة  
يا . ثاااش ماوةياةكَى كااَيم ذ كوشااتنا ِراباةرَى حااةماس بزوتنااةوة  (5)زانياة 

ئيسالمى ضةند ئةندامَين ظَى ِرَيكخراوَى ذواناا عوماةر بازياانى طارتن و     
زيناااادانكرن، ثاشااااى ئااااازادكرن ب مااااةرجَى هةَلوةشاااااندنا ِرَيكخااااراوا   

                                                 
(1)

 .38هةمان ذَيدةر، ل 
(2)

ــا  د ناااظ ماااال مااةروان طةرميانياادا. بنَياارة: ثشااتيوان صااادق،        ــوعة االره ــا  ا  -موس االره
 .85  ص3 وردستان...  و

(3)
 .92نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 

 .8، ل1999(، نيسان 9)تايم( كؤظار، ذمارة ) (4)
(5)

 .1999(، ئادار 3)ِرؤذنامةنووس( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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، كو ب رؤخسار هةَلوةشاابوو اَل ب شاَيوةيةكَى نهَيناى عوماةر     (1)حةماس
 . (2)بازيانى سةركردايةتيا وَى دكر

وةنااديَين ِرَيكخااراوا حااةماس د خااراب  هااةذى ئاماذةثَيكرنَييااة، ثةي     
ثااااش ياااةكبوونا ئيساااالمى ل كوردساااتانَى   باااوون د طاااةل بزوتناااةوةيا 

دامةزراندنا وَى، و ذَيدةرةك ئامااذَى ددةت جيهااد دذى وَى ِراطةهاندياة،    
ة ساااةر ساااةربازطةها ش كرياااهَيااار 1999 ئاااةيلوال 25/26و ل شاااةظا 

كةسةك ذَى دا ضةند عةنةب يا سةربازى ل نَيزيكى هةَلةجبة و دئةجنام
لةوان ذى بؤ بنرِبكرنا ظَى ِرَيكخراوَى  مةكتاةبا سياساى ياا    ، (3)ينةبرينداركر

بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى بِريارةك ئاراستةى مةكتةبا خؤ يا عةساكةرى  
كرية كو تَيدا هاتية )عوماةر بازياانى، كاماةران ِرةماةزان قاازى، دلشااد عاةال        

يونس( كو ثَيشج د طةل بزوتنةوَى باوون   ئةةةد و موحسن جةمال ِرةشيد
و واز ذَى ئيناينااااة و ثااااةميان ذَى وةرطرتينااااة هناااادى ل ذَياااار دةسااااتهةَلاتا 
بزوتنةوَياادا باان هاايض طرفتاريااةكَى دروساات نةكااةن، ديااارة ئااةو ثااةميان         
شاااكاندينة و طااارنكجين خاااال ئاااةو بووياااة: ثَيويساااتة سااانؤرَى دةساااتهةَلاتا 

َيزنة هةر جهةكَى بظَين ذ ظَى مَياذوويَى ذَى  بزوتنةوَى ب جه بهَيلن و ظةطوه
. (4)بةرثرسيار نينن و ئَيدى مةكتاةبا عةساكةرى فشاار ئَيخساتبوو ساةر وان     

                                                 
(1)

 .40 -39حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

يوسااف طااؤران، دةركااةوتنى ِرَيكخااراوى قاعياادة لااة كوردسااتانى عَيراقاادا، لااة بَلاوكراوةكااانى        
(، 2009، دةزطاااى ضاااث و ثةخشااى حةماادى، )ساالَيمانى،  مةكتااةبى بااري و هؤشاايارى )ى.ن.ك(

 .30ل
(3)

 .31/10/1999(، 14)ِرؤذنامةنووس(ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .15/12/1999(، 17هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (4)
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ثشتى ماوةيةكَى كَيم ب سةر ظَى بِريارَى بزوتناةوةيا ياةكبوونا ئيساالمى باؤ     
ثاككرناااا وان ذ دةظاااةرَين هاااةورامان و هةَلةجباااة هةَلمةتاااةكا رِاطوهاسااانت و  

  .(1)نَى دذى ذمارةيةكا ئةندامَين ِرَيكخراوا حةماس رِاببوودويرئَيخست
هااازرا ضاااوونا ئةفَانساااتانَى بباااوو ئارماجناااةك ياااا    ،ب هاااةر حاااال     

طروثااةكَى ِرَيكخااراوا حااةماس كااو ب هاناادانا ضااةند كةسااان يااا مااادى و  
قاةتادة   اد ئةةةد كةركوكى و ئاةبو ، عومةر بازيانى و فوئ(2)مةعنةوى

قةسااتا  2000ةيَين ِرَيكخااراوا حااةماس، ل ساااال   هااةولَيرى ذ سااةركرد 
ةرَيما ، باؤ هنادَى درَياذيَى ب جيهاادَى بادةن، و ها      (3)ئةفَانستانَى دكاةن 

ديتناا ساةرانَين قاعيادة هازرا     ثااش  ديانت،  كوردستانَى ب طوجناايى ناة د  
ببااوو ئارماجنااةكا   قاعياادة َىةكااا ئيسااالمى هةظشااَيوثَيكئينانااا ِرَيكخراو

 .  (4)ظَى ِرَيكخراوَىسةرةكى يا ظى طروثَى 
ب ئارماجنا ئَيكطرتنا باَلَين جيهادى، ساةرانَين قاعيادة هاةوَلَين زؤر         

مةزاختينة ِرَيكخراوةكا جيهاادى ساةرب قاعيادة ل هاةرَيما كوردساتانَى      
ب دامةزرينن، ئةميةن زةواهريى و ئةبو موساىو ساورى و ئيبنولشاَيخَى    

يكرنا ِرَيكخراوا حةماسا ئيسالمى ليبى ِرؤاَل سةرةكى د طَيران بؤ لَيكنَيز
                                                 

(1)
 .3/1/2000(، 20هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 

(2)
ظةدطاةريت، كاو    1999دةستثَيكا ثةيوةناديَى دناظباةرا حاةماس و كاوردَين ئةفَانادا باؤ سااال         

ئةبو جةعفةر كوردةكَى ئةفَانى بوو، نَيزيكى طروثَى حكمةتيار بوو هاتن و ضوونا ئةفَانساتانَى  
و هااةرَيمَى دكاار و شااارةزا بااوو د ِرَيكااا هاااتن و ضااوونَيدا، دةسااتةكا حااةماس هانداينااة بضاانة         

ؤ خاةرجيَين  ( دوالرَيان ئاةمريكى ذ لةنادةن با    $1500ئةفَانستانَى، و ئةبو قةتادةى فلةستينى)
 .45 -42ضوونَى ِرةوانةكرينة. بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل

(3)
 .85  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  

(4)
 .30يوسف طؤران، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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و مةركاةزى ئيسااالمى بااؤ دروسااتكرنا ِرَيكخراوةكاا ئيسااالمى يااا تااازة، و   
زؤرينة بوون ب بؤضاوونا   :دوو سةمت هةبوون د ناظ قاعيدةدا، يا ئَيكَى

وان دظيا مةركةزى ئيسالمى )هَيزا دووى سؤران( ِرؤاَل ساةرةكى هاةبيت   
ِرَيكخراوَين دى بضنة دناظدا، كو زؤرباةيا  د ِرَيكخراوا نوى بهَيتة دانان و 

سااةرانَين قاعياادة ثشااتطريى اَل دكاارن ب تايبااةتى ئةميااةن زةواهااريى.      
باااوةرى ب مةركااةزى ئيسااالمى )هَياازا  ،الواز بااوويااَى كااو  :ِرةوتااَى دووَى

ب شايان ل كوردساتانَى    دووى سؤران( نةبوو كو ئةو نةشَين ِرَيكخراوةكا
ا ئةبو موساىو زةرقااوى باوو و ثشاتطرييا     دروست بكةن، ب نوَينةرايةتي

 . (1)ِرَيكخراوا حةماسا ئيسالمى د كر
هةذى طؤتنَيية، ل ئةفَانستانَى سةرانَين ِرَيكخراوا حةماساا ئيساالمى         

، يااَى داويااَى دوثاااتى ل  (2)ضاااظ ب ئوسااامة الدن كةفتيااة و ثةميانااة داينااىَ  
اوةكااا ِراديكااالجة و بااَى هناادَى كربااوو كوردسااتانا عَيراقااَى ثَياادظى ب ِرَيكخر

ئومَيااديا خاااؤ دةربااِرى باااوو ذ َيكخاااراوَين ئيسااالمى ياااَين كوردساااتانَى، و    
ِريكخااراوا حةماسااا ئيسااالمى و كؤمااةَلا تةوحياادا ئيسااالمى هاناادا بااوون د   
طااةل هَياازا دووى سااؤران ئَيكبطاارن و ِرَيكخراوةكااا بهَيااز دروساات بكااةن و     

ل ئةفَانساتانَى بةشادارى د    . هاةر (3)هاريكاريةكا مااددى دطاةل وان كرباوو   
خولةكا مةشقا سةربازى يا ِرَيكخاراوا قاعيادةدا كريناة كاو عوماةر بازياانى       

( كةسااان ذ كااادر و ضااةكدار و ئةناادامَين حااةماس يااَين بةشاادار  19ناااظَى )
                                                 

 .35هةمان ذَيدةر، ل (1)
 .93لنياز سةعيد عةال، دياردةى...،  (2)
(3)

( $1000بؤ ِرَيكخراوا حةماسا ئيسالمى و كؤمةَلا تةوحيادا ئيساالمى هاةر ئَيكاَى كاؤذمَى )      
 .59ئةمريكى خةرض كربوون. بنَيرة: حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل.هزار دوالرَين
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. ثاشااى (1)بااووين ئيناينااة كااو زؤربااةيا وان ذ ثارَيزطااةها ساالَيمانيَى بااوون   
، ِرَيكخاراوا حاةماس د   (2)ا كوردساتانىَ طروثَى سَى كةسى ظةطةرياينة هةرَيم

 .(3)ئَيكطرتينة 2001طةل )كؤمةَلا تةوحيدا ئيسالمى( ل ساال 
 
 
 
 
 بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى ل كوردستانَى: -7

ثِرؤذَى ئَيكطرتنا بزوتنةوةيا ئيسالمى و ِراثةِرينا ئيساالمى هزرةكاا        
 1993دطةريت باؤ سااال   نوى نةبووية، بةلكو دةستثَيكا ظَى ثِرؤذةيى ظة

نيكاارن ذ ي. د هَيتااة تَيب(4)دناظبااةرا هااةردوو الياناادا هاتيااة طَلالااةكرن    
و  1996ةفتنَين دناظبااةرا هااةردوو الياناادا ذ ساااال  كاادانوسااتاندن د ِرَيك

ئةظراز ب شَيوةيةكَى فاةرمى زةمينةياةك ل باار باوو دناظباةرا هاةردوو       
وتنااةوةيَين دى تاارَين  بزوتنةوةياناادا لَيااك نَيزيكبوونااةك زَياادةتر ذ بز 

ئيسالمى هةبيت، بؤ وَيناة ذ ئاةجنامَى دانوساتاندنَين دناظباةرا هاةردوو      
هاتياااة  1996 شاااوباتا 1ئيساااالمى ل  اليانااادا ئةجنوماااةنَى هاريكارياااا 

ِراطةهاناادن، ئارمااانج ذَى هااةوَلا نَيزيككاارن و يةكخسااتنا بةرنامااةيَين      
                                                 

(1)
 .15بؤ ثج ثَيزانني ناظَين وان بنَيرة: نياز سةعيد عةال، جند...، ل 

(2)
 .60دةرَى بةرَى، لحةسةن ياسني، ذَي 

(3)
 .186ئةةةد بااليى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(4)
  صديق عبادالىزيز، "ئاةم يةكبووناة ئةبَيتاة ساومىةيةكى طاةورة باؤ        52هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

 .35، ل1999تةزوز  -(، حوزةيران85يةكانى كوردستان"، )جةماوةر( كؤظار، ذمارة ).ئيسالمى
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فتناةكَى موردكاةن   ، بؤ ظاَى ضاةندَى ِرَيككة  (1)هزرى و ثةروةرديى بووية
كو بوارَين سياسى، ِراطةهاندن، جيهااد، ثاةروةردة و بانطاةواز، ئاابورى و     

، كاااو ل ساااةر ئاساااتَى ثارَيزطاااةهَين   (2)ثةيوةناااديان ب خؤظاااة دطااارتن 
 .  (3)ك( ليذنةيَين سةرةكى هاتبوونة داناندهؤ)هةولَير، سلَيمانى، 

 1999 ل نيساااناهةوَلاادانَين ئَيكطرتنااَى دناظبااةرا هااةردوو الياناادا،       
، بؤ ظَى مةبةستَى شاندةكَى بلنادَى  (4)ئةو دةنطَى ئَيكطرتنَى سةرهلدابوو

 1999 اطوالناااا 8سااااةركردايةتيا بزوتنااااةوةيا ِراثااااةِرينا ئيسااااالمى ل 
سااةرةدانا سااةركردايةتيا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل هةَلةجبااة كرينااة ب     

 .(5)يداببيتمةبةستا ثةيداكرنا ئَيكرَيزى دناظبةرا هةردوو الياندا ثة
َى د مااو  َى كرياار ب شاَيوة اَل كَومباوونَين ئَيكطرتناا هاةردوو اليانادا          
دةستثَيكر بوون، كو ضوار كؤمبوونَين  1999 حوزيرانا 30 -اطوالن 25

كااةفت كطاارنر هاتينااة بةساانت دناظبااةرا هااةردوو بزوتنةوةياناادا، و ِريَ   
و الياناادا، كااو بااوون ل سااةر دارشااتنا ميكانيزمااا كااارَى ئَيكطرتنااا هااةردو

بنياتةكَى تازة بووية، ل طور بِريارَين وان بؤ دامةزراندنا بزوتنةوةياةكا  
تااازة، ذ بِريااارَين طاارنر ِرابااةرَى طشااتى ذ بزوتنااةوةيا ئيسااالمى بياات     

( 16وجَيطااار ذ بزوتناااةوةيا ِراثاااةِرين بيااات، و مةكتاااةبا سياساااى ذ )     

                                                 
(1)

، ل 1ئيادريس سايوةيلى، ذَيادةرَى باةرى، باةر      -ندنَى بنَيرة: ئارام قادربؤ ديتنا دةقَى ِراطةها 
 .207، 82ل

(2)
 .206 -205، 81 -79هةمان ذَيدةر، ل ل 

(3)
 .وثشتى وَى 83بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ل 

(4)
 .67هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(5)
 .13/5/1999(، 39)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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ورطااان ب ( ئةناادامان ثَيااك بهَياات، هااةردوو ئ  52ئةناادامان و شااورا ذ ) 
 . (1)يةكسان ذ هةردوو اليان ثَيك بهَين

ثَيشااخةر بااؤ يااةكطرتنَى بؤضااوون دجااودا     تدةربااارةى اليااةنَى دةس      
جوداناااة، بؤضاااوونةك هةياااة دياردكاااةت بزوتناااةوةيا ِراثاااةِرين داخاااازا 

، بؤضاوونةكا دى هةياة   (2)كرياة  ئَيكطرتنَى د طةل بزوتناةوةيا ئيساالمى  
و ثِرؤذةياةك  كا  ،وةيا ئيساالمى د زظريات  كو هزرا ئَيكطرتناَى باؤ بزوتناة   

ثَيشكَيشااكربوو ِرةوتااَين ئيسااالمى ل كوردسااتانَى ئَيكبطاارن، يااةكطرتووى 
ى ثااِرؤذة ِرةتكربااوو، اَل بزوتنااةوةيا ِراثااةِرين داخااازيَين مااةزن  يئيسااالم
ال ة ِرةتكارن،  شَيخ عونان عةبدولىةزيزظاة هاتيا   لةوان ذاليَى ،هةبوون

يااة ِرابااةر زَياادةتر نااةرماتى نيشااانداية  ثشااتى عااةال عةبدولىااةزيز بوو 
 .(3)يةكبوون دروست بوو، سةرئةجنام بةرامبةر بزوتنةوةيا ِراثةِرين

بؤضااوونةكا دى هةيااة ظةدطةرينيتااة هؤكااارَى  ل دؤر هااةمان مااذار،      
ل ساااىودية  1999دةرةكاااى ذواناااا ماااةال كرَيكاااار دياردكاااةت ل بهاااارا   

شيخ عوناان عةبدولىاةزيز   كؤمبوونةكا سَى قوال هاتية ئةجنامدان كو 

                                                 
(1)

ئيادريس   -بؤ ثج ثَيزانني ل سةر برطة و خالَين بِريار ل سةر هاتينة دان بنَيرة: ئارام قاادر  
 .254 -253، 152 -150، ل ل1بةرَى، بةر .سيوةيلى، ذَيدةرَى

(2)
 .67هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(3)
مانى، ديااادارةكا كةساااايةتى د طاااةل ئاااةنوةر ئةةاااةد يةماااةد )حااااجى ئاااةنوةر عةناااةبى(، ساااليَ   

ذ دايكبوويااة، دةرضااوويَى  1967عةنااةب سااةرب دةظااةرا هةَلةجبةظااة ل  .. ل طوناادَى24/1/2011
دةسات ب كاارى ئيساالمى كرياة، ل      1984، ل 1987 -1986.ثةميانطةها ئيسالميية ل هةَلةجبة ل

بااةرثرسَى ماةكتااةبا عةساكةرى     2003 -2001ضووية ناظ ِرَيازَين بزوتناةوةيا ئيساالميدا،     1987
باةرثااارسَى مااااةكتةبا ِرَيكخسااتنَى بااوو، ثاشااااان بااااووية بةرثرسااَى مةكتااةبا   2008 -2005، بوويااة

.رِاطةهاندنَى يا بزوتنةوةيا ئيسالمى
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و عااةال عةبدولىااةزيز و ئةةااةد كاكااة مااةةود ذاليااَى بزوتنااةوةيا       
ئيسالميظة و سديق عةبدولىةزيز ذاليى بزوتنةوةيا ِراثةِرينظاة و فلايح   

َى كاااو ياااَى راساااثاردى باااوو باااؤ عَيراقاااساااامرائى ذ ئيخاااوانَين كاااةظنَين 
طااروثَين سااوننى هةماهااةنطيَى دناظبااةرا هااةواَلطَيريا سااىودية و باازاظ و  

يااَين نااةيارَين سااةدام حسااَين، داكااوكى ل سااةر ئَيكطرتنااا هااةردوو اليااان  
، هةروةسا بؤضوونةكا دى هةية دياردكةت هاةردوو بزوتناةوة ذ   (1)كرية

، (2)طةشاااةكرنَى ِراوةساااتابوون و ئةطاااةر كاااةفنت ب ساااةرَيكدا بكاااةظن    
بؤضوونةكا دى هةياة دياردكاةت كاو هاةردووال دةسثَيشاخةربوون كاو ب       
قةناعااةت ثااَي  يااةكبوونَى د ثااةيرةو و ثروطاارامَين خااؤدا ئَيكرَيزيااا      

 . (3)موسلمانان هةلطرت بوو، وشيان وى دروَى جبه بينن
 :  كَومةكا هَوكاران هةبووندةربارةى ئارماجنَين يةكبوونَى،      

يةكبوون و يةكرَيزى ياا موسالمانان ئاةجنام و بةرهاةمَى عةقيادة و       - 1
جين و ب هَيزتاارين ياسااا و هاناادةرَى يااةكبوونا ئايينييااة، كااو سااةرةك

 . (4)ئايني ب خؤ ية
 ضارةسةركرنا كَيشةيَين ناظخؤيى. -2
ِرَوكارةكَى ئيسالمى يا بزوتنةوَى ب هَيزبكةن.   -3

                                                 
 .47بنَيرة ظةكؤلينا وى: ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
 .80سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
اق، مةكتاةبى ِرَيكخسانت، ياةك ِرَيازى و     بزوتنةوةى يةكبوونى ئيساالمى لاة كوردساتان/عَير    (3)

يااةكبوون ل دياادو بؤضااوونَى ئةناادامانى مةكتااةبى سياسااى بااةرَيزان ماموسااتا علااى باااثري و  
 . 25(، ل2000ماموستا نازم عبداهلل، )ب.ج، 

 . 4 -3هةمان ذَيدةر، ل ل (4)
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َوذةيةكَى هزرى و سياسى.  ئَيكطرتنا ثِر -4

هةردووال ل ذَير فشارا ِرَيكخستيان دابوون ئَيكبطرن.  -5

رَين وان باارايَين ئَيااك بااوون، ثرسااا ئَيكطرتنااا هااةردوو هااةردوو ِرابااة -6
 .  (1)برايان هةبوو

دضااوو، مةكتااةبا  ظةضااةكداري بيا وَى بزوتنااةوةيا ِراثااةِرين ئاراسااتة -7
جهاااَى نةرحاااةتيا بزوتناااةوةيا  ئةظاااة بباااووساااةربازى دروسااات كااار، 

بزوتناةوةيَين  دزانى دوو ئيسالمى كو ذ ِرويَى شةرعيظة ب دروست نة
. (2)ةكدارى ئيسالمى ل دةظةرةكَى هةبنجيهادى و ض

هةردوو الياان   1999ذبؤ دانانا ميكانيزما ئَيكطرتنَى ذى، ل هاظينا      
، و ب دايناة ئةجنام كؤمةكا كؤمبوونان بؤ هندَى بطةهناة ِرَيككةفتناةكىَ  

ِرابااةر ذ  ،نَىذ خااالَين طرنااك طةهشااتيهااويرى هااةمى اليااةن ظةكولينااة، 
 اجَيطر ذ بزوتنةوةيا ِراثةِرين بيت، و ذماار بزوتنةوةيا ئيسالمى بيت و 

( كااةس باان بااؤ هااةر اليااةكى هةشاات   16ئةناادامَين مةكتااةبا سياسااى ) 
َى وَى ل هةَلةجباة بيات و تاياةكَى وَى ل هاةولَيرَى     و بارةطااي ئةندام بن، 

( كاةس بان، د   26( كةس بن بؤ هاةر الياةكى )  52دانن، و جظاتا شورا )
و ِرَيكخااراو و فااةرميَين هااةردوو  طااةل طوهؤرينااا ناااظَى هااةمى بااةالظؤك

بزوتنةوةيان، و سوز و ثةميان و سويندخوارن باؤ ثاِراساتنا ئَيكرَيازى و    

                                                 
(1)

  .19/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل نازم عةبدوَلَلا شوانى، سلَيمانى،  
(2)

 . 81 -80سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
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َى ئَياك ساال   وماوَى كاركرنا ظَى ثَيكهاات ثَيكهاتةيا نوى و ب هَيزكرنا وَى، 
 .   (1)طرَيدان د ِرؤذا ِراطةهاندنَيدا بيت و ثاشى كونطرة بهَيتة

بزوتناااةوةيا  1999 ائابااا 21كا طرنطااادا ل ساااةرئةجنام، دثَينطاظاااة     
ئيسااالمى ل كوردسااتانَى و بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى ئَيكطاارتن و    

، و عااةال (2)بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى ِراطةهاناادن   
، و سديق عةبدولىاةزيز باوو جَيطار،    (3)عةبدولىةزيز بوو ِرابةرَى طشتى

 دكةسااان ثَيكهاااتبوو: )شااَيخ يةمااة  و مةكتااةبا وَى يااا سياسااى ذ ظااان   
بةرزةجنى، ئةةةد كاكة مةةود، عةال بااثري، ماةال كرَيكاار، ئيارباهيم     
تاااهر مااةعرو ، كاماا  حاااجى عااةال، دارا يةمااةد ئااةمني، ئااارام قااادر، 
ئيكرام كةريم، ناسح ساَلح، كةمال ِرةحيم، غاازى حةماة ئاةمني، دلشااد     

  .(4)كةمال ِرةحيم( و َلا شوانىكةالرى، عةال عةبدوَلَلا، نازم عةبدوَل
ثروطراماَى خاؤ هةبووياة    و هةروةسا بزوتنةوةيا ياةكبوون ثاةثرةو        

ياااةكبوونا  نااااظَى وَى )بزوتناااةوةيا( ماددةياااان ثَياااك دهاااات، 28كاااو ذ )

                                                 
(1)

بااؤ ثااج ثَياازانني ل سااةر بِريااارَين هااةردوو بزوتنااةوةيان وةرطاارتني بنَياارة: )رؤذنامااةنووس(         
، ل 1ئياادريس ساايوةيلى، ذَياادةرَى بااةرَى، بااةر    -  ئااارام قااادر 3/7/1999(، 8ِرؤذنامااة، ذمااارة ) 

 .  159 -148ل
(2)

علـــى  الـــد تور(  "ت عيـــف باحلع ـــة   ساااةروةر 171خباناااة...، لالق، قوتامساااىود عباااداخل 
 .8  ص2001( شحاط 2ال دد .ياهدافرا"   الو و ( جملة 

(3)
ام  الزردارم  نيأ  يتكور اجلخ ياا ياالالزا  يالتيـاراا السياسـية الكورديـة ا     ةةلر ان  

 .161(  ص2009ال عاا  من مقيوراا دار جيا للكحاعة يالقيع   بغداد  

  8/5/2000(، 62  )24/4/2000(، 61باانريََة: )رَيطاااى يااةكبوون( رؤذنامااة، ذمااارَين )  ( 4)
(64 ،)29/5/2000( 69 ،)3/7/2000 
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: كريااااة خااااؤثَيناسااااةيا وةسااااا ، و (1)ئيسااااالمى ل كوردسااااتانَى( بااااوو 
ؤ نويكرناااا بزوتنةوةياااةكا ئيساااالمى طشاااتى جيهاديياااة هةوَلاااددةت بااا  

بانطااااةواز و ئااااايينى ثَيَةمبااااةرَى )س. ( ذ ئاراسااااتةيَين قورئااااانَى و  
ساااوننةتا ثَيَةمباااةرى، و هاااةوَل و تَيكوشاااانَى دكاااةت باااؤ ضةساااثاندنا  
فةرمانِرةوايا ئيسالمى و ب دةستظة ئينانا مافَى ِرةوايَى طةاَل موسالمانَى  

ةال ل ساةر  )طةاَل كورد ل كوردستانَيدا( و ثاةروةردةكرنا ناةظيَين ظاى طا    
ضاااك ئاراسااتةيَين ئيسااالمى هااةتا ببيتااة طةلااةكَى بهَيااز وشاايان و زانااا و

، و سةرضاااوةيَين بااري و بؤضااوون و بةرنامااة و (2)طااةلَين جيهانَياادادناااظ 
 :(3)ثَيك د هات يةكبوونَىياسايا بزوتنةوةيا 

 قورئان و سوننةت، ل دوي  ئاراستةيا ثَيَةمبةرى و ثياوَين ضاك.  -1
رتن ذ سةرهاتى و مَيذوويا ئيسالمَى و تاقيكرنَين جيهاانَى  سود وةرط -2

 و ئةزموونا ئيسالميَين جيهانَى. 

 (4)دةربااااارةى دروَااااَى وَى ذى ثَيكهاتيااااة ذ ئايةتااااةكا قورئااااانىَ        
يناَِّق اددَّنَي] ددايل َِوددَّْ    ُ يقاْك  ِِ ددنايَِّددَنيِف ََ َاددََّنيَوََّددْنيَأْق َاِهِيً ددِ ينَدْدْ َْ  . ئااارمَى(5)[أََفحاْكددَ يِف

 وَى ذى ب ظى ِرةنطى ل خوارَى بوو:

                                                 
بازوتنةوةى ياةكبوونى ئيساالمى لااة كااوردستان/عَيراق، ثاااةيِرةو و ثااارؤطرامَى ناااوخَوى،        (1)

 .5(، ماااددَى ئَيكَى، ل1999)ب.ج، 
 َى دووَى.هةمان ذَيدةر، مادد (2)
 هةمان ذَيدةر، ماددَى ضوارَى. (3)
 .هةمان ذَيدةر، ماددَى سيَى (4)
 (.50الكعيم  سور   ا)ائد (  االية   القعآن (5)
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ب دا دروشاام و ناااظ   َين طروظاارَين مااةزن، دبازنااا بضااوك   ةيدوو بازناا -1
 عةرةبى و ئينطليزى سةر نظيسى بوو.  ،زمانَين كوردى

وينةيااةكَى قورئانااةكا ظااةكرى ل سااةر بااوو و ذاليااَى ِراسااتَى ل سااةر     -2
َِينظيسااااى بااااوو ]  ، و ل اليااااَى ضااااةثَى  (1)[ِفقْددددد َأْيِمْسددددِ يَرَّ ِددددَليِفل ددددِ  يَ يَدددد

ِاْ يساددْداَيَ انظيساايبوو ] ددِونَد د  ِْ . و وَينااَى ثَينؤسااى (2 [َوِفل ددِ نَنيَجاَهددواوِفيِفً َددايلَ َد
، و ئاااليَى وَى ذى،  (3)وتظةنطَى ل ئاليَى خاوارَى ياَى قورئاانَى ثَيظاةبوو    

ال الــد ال اهلل ئااليااةكَى سااثى ضااوار طؤشااَين درَيااذ ل سااةر نظيساايبوو )  
 . (4)(يخد رسول اهلل

بزوتنااةوةيا يااةكبوون ثةيكااةرةكَى هااةرةمى هةيااة مينااا زؤربااةيا          
ثارتَين ئيسالما سياساى، كاونطرة، ِراباةر، مةكتاةبا سياساى، ئةجنوماةنى       

بةند، ناوضة، ِرَيكخراو، شانة و ثاول. هةروةساا باؤ ِراثةِرانادنا     شورا، مةَل
َيكخاراوَين  كارَى وَى ذى ضةند نظيسينطة  بوون: سةربازى، ِرَيكخسنت، ِر

جةماوةرى، دةعوة و ئريشاد، ديراساتَين شةرعى، ثةيوةناديان، داراياى و   
. زَياادةبارى ضااةند دةزطااة  هةبووينااة، وةكااو (5)كاروبااارَين كؤمةَلايااةتى

                                                 
 .(1الكعيم  سور   ال ل (  االية   القعآن (1)
 .(69الكعيم  سور   ال قكحوا(  االية   القعآن (2)
عَيراق، ثةيِرةو و ثرؤطرامَى نااوخَوى، مااددَى   بزوتنةوةى يةكبوونى ئيسالمى لة كوردستان/ (3)

 . 6ثَينجَى، ل
 هةمان ذَيدةر، ماددَى شةشَى.  (4)
(5)

 وثشتى وَى.  11بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ل 
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دةزطااةهَى سااةنتةرَى لَيكولينااةوة، دةزطااةهَى بَيتااةل و دادطااةها باَلااَا يااا    
 .  (1)تواةشةرعى وف

دبوارَى سزادانان ئةندامَين خاؤ ياا دذوار    خاال هةذى ئاماذةثَيكرنَى،     
بووياااة بياااَى بةرضااااظ طرتناااا الياااةنَى ياساااايى، ثلاااةيَين وَى ِرَيزكريناااة  
 -دةسااتثَيدةكةت ذ سةرزةنشاات )لومااةكرن( و ئاموذطااارى تااا دارَى حااةد  

كوشنت، ل داوياَى دةسات باِرين ل دويا  بِرياار و بةرذةوةنادَين        -ِرةجم 
 . (2)ئيسالمَى

ياااةكبوون ِراطةهانااادنا خاااؤ    بزوتناااةوةيااطةهاندنَيااادا، د بيااااظَى ِر     
هةبووية د طورةثاناا ِراطةهانادنا هاةرَيما كوردساتانَيدا كاو نظيساينطةها       

ذ خوَيناادن و  ِراطةهاناادنا وَى ِرؤاَل خااؤ هةبوويااة ب ِرَيكااا كااةناَلَين وىَ   
ستنَى و ديتنَيدا، ل دؤر يَى خوَيندنَى ِرؤذناماةيا )رَيطااى ياةكبوون(،    بهي
هةروةساا ساَى كؤظاار    رطانى وَى بووية حاةفتيَى جاارةكَى دةردكاةفت،    ئو

                                                 
(1)

 . 32 -30هةمان ذَيدةر، ل ل 
  .29(، ل24هةمان ذَيدةر، ماددَى ) (2)
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 (3  الوـــ و (و كَوظاااارا   (2)كَوظاااارا )بااوار(  و (1)وةكااو كوظاااارا )رابااوون(  
 .  (4)بزوتنةوةيا يةكبوون بةَلاظدكرن

دةربااارةى بياااظَى ِراطةهاناادنَى يااَى بهيسااتنَى، ثشااتى دامةزراناادنا            
، و ل (5)اديااؤا ناظةناادى ظااةكر بااوو   بزوتنااةويا يااةكبوون ويسااتطةهَى رِ  

جهااَين ِراديااؤيَين بزوتنااةوةيا ئيسااالمى و ِراثااةِرينا ئيسااالمى اَل هااةيني  
ئَيكطرتينااة و كرينااة ِراديااؤيَين بزوتنااةوةيا يااةكبوون، وةكااو ئَيكطرتنااا   

ى ل ادياؤيَين ناوضاة  ، و ضاةندين رِ (6)ِراديؤيا )ِراثةِرين و دةنطَى ئيسالم(
ن كوردساتانَى ل هةَلةجباة، شاارةزوور، سالَيمانى،     دةظةرَين جودا جودا يَي

 .  (7)ك ظةكربوونهةولَير و دهؤ
سةبارةت بياظَى ِراطةهاندنَى يَى ديتنَى، تاورا ئيساالمى ياا ناظةنادى          

يا تةلةفزيوونا بزوتنةوةيا يةكبوون بؤ دةظاةرَين هةَلةجباة و شاارةزوور    

                                                 
(1)

 -( ل كانوناا دووىَ 1ظا جارةكَى دةردضاوو و ذماارة )  ظارةكا ئيسالمى طشتى بووية دوو هةيكَو 
 زمانَى كوردى ذاليَى نظيسنطةها ِراطةهاندنَيظة دةركةفتية..ب  2000شوبات 

(2)
ب  2000( ل بهاارا سااال   1كؤظارةكا وةرزى، هزرى، سياساى، ِرةوشاةنبريى بووياة، و ذماارة )     

 ة دةرضووية. دةزطايَى لَيكولينةوة و ِرووناكبرييظ.زمانَى كوردى ذاليَى
(3)

ب زمااانَى عااةرةبى  2000( ل شااوباتا 2كؤظارةكااا ئيسااالمى وةرزى طشااتى بوويااة، و ذمااار)   
 ذاليَى نظيسينطةها ِراطةهاندنَيظة دةرضووية. 

(4)
(  2 امل يخود  "العسالة االع مية ا احلع ة الوالد  االس مية"   الوـ و ( جملـة  ال ـدد     

 . 10  ص2001شحاط 
  د.ا)ودر ن س (5)
(6)

 . 214شةريف ورةزَير، ِراديؤ...، ل 
(7)

 . 10كام  يمود، املصدر السابق، ص 
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ةلاااةفزيونَى ل و هاااةورامان هااااتبوو ظاااةكرن، زَيااادةبارى دوو تاااورَين ت  
 . (1)سلَيمانيَى و هةولَيرَى ظةكر بوون

يااةكبوون بزوتنةوةيااةكا جيهااادى ضااةكدارى     ،ذ ِرويااَى سااةربازيظة     
هةوَلددا ب ِرَيكاا جيهاادَى سيساتةمةكَى حاوكمِرانى ئيساالمى ب      ، بووية

، ظااَى ئارماااجنَى ذى ثياادظى ب هَياازا ضااةكدارى هااةبوو،    (2)دامااةزرينيت
( ضاااةكدارا 3000ت كاااو ياااةكبوون نَيزيكاااى )  ذَيااادةرةك ئامااااذَى ددة 

 .  (3)هةبوون
ساااةمخةراتى زالباااوون ل ساااةر طاااريو طااارفتَين دنااااظ بزوتناااةوةيا         

هةيظَين دةستثَيكَى ثاش ئَيكطرتنَى  7 -6يةكبوونا ئيسالميدا نةخانة 
، كارةكَى باش هاتبوو بزوتنةوةيا ئيسالمى و ِراثةِرينا ئيسالمىدناظبةرا 

  كاونطرة بهَيتاة بةسانت بااَل و ِرةهةنادَين سياساى دنااظ        ، اَل ثَي(4)كرن
ى د امى لَيكجاااودا بباااوون و ب ئاشاااكةرايبزوتناااةوةيا يةكبوونااادا ب  ااا

 . (5)هاتنة ناسكرن
ِرةنطااة ثااَيطريى ب ذظااانَى بِريااار ل سااةر هاتيااة دان كااونطرة بهَيتااة         

ئابااا  11 -6بةساانت نةهاتااة كاارن و هاتيااة ثااَي  ئَيخساانت. ئااةو بااوو ل 

                                                 
(1)

 .  ابقسالاملصدر  
(2)

 . 9سةروةر علي، املصدر السابق، ص 
(3)

خاَلة كاوة، "ثانَوراماى ِرووداوةكانى لةتبوودنى بزوتنةوةى ياةكبوونى ئيساالميى طاةرِان باة دواى      
 .  9، ل2008(، ئاب 27حيزبى"، )ستاندةر( كَوظار، ذمارة ) واقيىى بؤ مرياتطرى.ميتؤدَيكى

(4)
 .19/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل نازم عةبدوَلَلا شوانى، سلَيمانى،  

(5)
بَيكااةس ئااةنوةر، "بزوتنااةوةى يااةكبونى ئيسااالمى ل بااةردةم قااةيرانى ناااوخؤدا"، )تااايم(     

 .73اكة مةةوود، ذَيدةرَى بةرَى، ل  ِرياز ك13، ل2000(، تشرينى دووةم 4كَوظار، ذمارة )
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ل   (2)كاااونطرَى خاااؤ (1)بزوتنااةوةيا ياااةكبوونا ئيساااالمى ئَيكاااةم  2000
هاتيااة  بااذارَى هةَلةجبااة دةسااتثَيكر، و ل ِرَوذا دووَى كاونطرة بااؤ تةويلااة  

ى تاااةناهيَى و نةدةركاااةفتنا   ذباااةر باباااةتَين طرَياااداي   ، (3)ظةطوهاسااانت
اناادن و ئاااو ، و بابااةتَين ئااابورى و حةو(4)ثَيزانينااان ذ ناااظ كونطرةيياادا

( 850وَى دةظااااةرَى و زؤريااااا ئةناااادامان كااااو زَياااادةتر ذ )      َىهااااةواي 
، زَيااادةبارى هنااادَى ساااةركردايةتيا بزوتناااةوةيا  (5)بةشااادارببوون تَيااادا

يةكبوون ب خاؤ ذى ِرةنطاة ثَيشابينيا ماذارَين مةترسايدار ذ ئاةجنامَين       
 دويرئَيخسنت.   كونطرةى د كرن لةوا ذى ذ جةماوةرى

يااةكبوونا ئيسااالميدا كااارةكَى ب   اسااتنا هةظسااةنطيَى د كااونطرىَ رثا     
جااودا د ناااظ كونطرةياادا    بةناادَينزةةااةت بااوو. كااو ضااةندين باااَل و    

باَلَى مةال عةال عةبدولىةزيز، باَلَى عةال باثري، باَلَى مةال  هةبوون، ذوانا
كرَيكااار، بااااَلَى هَياازا دووى ساااؤران، باااَلَى ساااديق عةبدولىااةزيز، بااااَلى     

                                                 
(1)

تَيكةلكرنةك دناظبةرا ظةكولةراندا ل سةر هةذمارا كونطرَى بزوتناةوةيا ياةكبوونا ئيساالمى     
هةية، بؤضوونةك هةية د بَيذنَى كاونطرَى هةشاتَى. بنَيارة: كااوة ناادر قاادر،       ..ل كوردستانى

بااؤ ضااةمك و زاراوةكااانى عبااداخلالق، مةوسااوعةى جااودى .  مسااىود754ص، ا)وــدر الســاب 
. اَل 611، ل1(، باااةش2008.ساااةردةم، نوساااينطةى تةفساااري باااؤ بَلاوكردناااةوة، )هاااةولَير،  

بؤضااوونا دووى ب ِرةنطااةكَى دى ناااظ ل كااونطرةى كريااة و ب ظااى ِرةنطااى لَيكداينااة كااونطرَى  
ابق، هةشتَى )كونطرَى ئَيكَى يَى بزوتنةوةيا يةكبوون( بنَيرة: مسىود عباداخلالق، املصادر السا   

 .43ص
(2)

 .16/8/2001(، 6)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 .87  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  
(4)

ديااادارةكا كةساااايةتى د طاااةل شاااَيخ يةماااةد ناااةجيو حةساااةن باااةرزجنى، سااالَيمانى،          
22/1/2011. 

(5)
 .214سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ص 
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مساتةفا، ظاان باَلاان هاةر كؤمةَلاةك د طاةل        ِراثةِرين، باَلَى حااجى قاسام  
خاؤ   ثااليوراوَين ئَيخستنا ليسات و  ةرسثةميانى بؤ ضةند باَلَين ديدا هةظ

بةست بوون، باَلَى ِراثةِرين بوونة دوو بةش، زؤريناة )بااَلَى ئاارام قاادر(     
هةظثةميانى د طةل هَيال حاجى قاسم مستةفا و عاةال بااثري كارن، بااَلَى     

و ئاااةوَين د طةلااادا مااااين د طاااةل هاااَيال عاااةال     ساااديق عةبدولىاااةزيز 
، ساةرئةجنام، دوو تاةكتولَين ساةرةكى    (1)عةبدولىةزيز بوونة ئَيك هَيا  

دروساات ببااوون باااَلَى ِرابااةرى )عااةال عةبدولىااةزيز( و باااَلَى تااةكتوال       
كى دناظباااةرا وانااادا توقاااان و   و نااااكؤ، (2)هةظثاااةميانى )عاااةال بااااثري(  
، و (3)نرَى طشتى ب ئةجنامان ِرازى ناةبوو جودابوون نةخانة باَلَى ِرابة

، لاةوا ب كونطرةياةكَى   (4)شكةسنت ئينات بوو بةرامبةر باَلَى هةظثاةميان 
نة سروشتى هاتية ل قةلةمدان ب بةهانةيا هنادَى ضاةندين ليساتةيَين    

 .  (5)جودا جودا دابةزيبوون و بةرنامةرَيذيةكا زؤر بؤ هاتبووكرن
و ملمالنةيا زَيادةتر ذ دة  سااالن د نااظ     كىناكؤ، ذ ظَى ضةندا بؤرى     

ب ثلاة   هناظَين بزوتنةوةيا ئيسالمى ب ثلة ئَيك و بزوتناةوةيا ِراثاةِرين  
بؤمبةيااةكا مينرَيااذكرى بااوو هااةر دةمااةكى يااا يااةكبوونَى مينااا تااا دوو 

كاااونطرة ب طوجنااااوترين  بةرهاااةظ باااوو ب تاااةقيت، اَل تاااةقينا وَى ذى  
ةيى بهَيتااة كاارن، و بااؤ ئةطااةرا دزانااني دةساات ب ظااى بةرنامااويسااتطة  

                                                 
(1)

 .215ان ذَيدةر، لهةم 
(2)

 .25/3/2005(، 3628)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 .9 -7بؤ ثج ثَيزانني ل سةرهةلبذارتنَين كونطرةيى بنَيرة: خالَة كاوة، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(4)

 .10نياز سةعيد عةال، جند...، ل 
 .8، ل2007(، ئاب 18)ستاندةر( كَوظار، ذمارة ) (5)



 249 

هندَى ضةندين باَلَين جودا جودا د وارَى ئاراستةيَين هازرى و سياسايدا   
 ذ دايك بنب. 

هااةذى طؤتنَييااة، ذ دةرئااةجنامَى كااونطرةي، بزوتنااةوةيا يااةكبوونا          
 :نئيسالمى ل كوردستانَى بؤ ظان باَلان دابةش ببوو

 2001 اداويااا طوالناا ل  اثااةِرينباااَلَى عااةال باااثري و زؤربااةيا باااَلَى رِ   -1
 .  (1))كؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستانَى( ِراطةهاندن

باَلَى عةال عةبدولىةزيز و سديق عةبدولىةزيز هةر ب نااظَى بزوتناةوةيا    -2
يةكبوونا ئيسالمى مان، ثشتى جودا بوونا باَلَين دى بزوتناةوةيا ئيساالمى   

 .  (3)اطةهاندنهاتة ِر 2001ئةيلواَل  12، ل (2)ل كوردستانَى
باَلَى مةال كرَيكارى كو د طؤتنَى باَلَى ئيساالح ساةرخبَو ماان، ثاشاى د      -3

 2001كانوناااااا ئَيكاااااَى  5و ل  (4)طاااااةل جندولئيساااااالم ئَيكطااااارتن
 .  (5)ِراطةهاندن ) ثشتيوانانى ئيسالمى( ئةنسارولئسالم

باااَلَى هَياازا دووى سااؤران سااةربةخؤ جااودا بااوون، ل داويااَى د طااةل      -4
ا تةوحياادا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى( و )رَيكخااراوا حةماسااا     )كؤمااةَل

 1و )مةركاةزَى ئيساالمى( ئَيكطارتن و ل     (6)ئيسالمى ل كوردساتانى( 
 .  (7))جند االسالم( ِراطةهاندن 2001ئةيلواَل 

                                                 
(1)

 .81عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل سةالم 
(2)

 هةمان ذَيدةر. 
(3)

 .98نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
(4)

 .82سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(5)

 .44مس ود عحداخلال   ا)ودر الساب   ص 
(6)

 .81سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(7)

 .8خالَة كاوة، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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 .  (1)باَلَى بَى اليةنان ب سةروكاتيا شَيخ يةمةد بةرزةجنى -5
بةلكو ِرةوت  دا ثةيدابووية،َينةتنَى جودابوون د سةردةمَى يةكبوون     

ذى هاتينااة د ناظاادا كااو )بزوتنااةوةيا جيهااادى ئيسااالمى كوردسااتان( ب   
ةرزةجنى ساااةرئةجنامَى كَيشاااة و ساااةرؤكاتيا عةبدولساااةمةد فااااتيح بااا 

 عَياااراق -كياااان ذ بزوتناااةوةيا موجاهيااادانى ئيساااالمى كورساااتانى  ناكؤ
 . (2)جودابووية و طةهشتية ناظ ِرَيزَين يةكبوونَيدا

بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى سةنطا خاؤ هةبووياة ل ساةر ئاساتَى          
ناااظخؤيى و دةرةكااى. ئَيااك ذ ثشااتةظانَين ئيسااالما سياسااى ل هااةرَيما       

بزوتنااةوَى سااالوخةت ددةت نااةثارت بااوو وةكااو هااةر     كوردسااتانَى ظااىَ 
ثارتةكَى د قوناغا دروست بوونَى و دامةزراندنَيادا، باةلكو دةولاةت باوو     

خؤ يَى بضاووك و بنواشاةيَين دةولاةتَى ذ عاةرد و ضاةك و       ب قةبارةيَى
زسايؤنا  ؤ، تاا كاو ل ساةر ئاساتَى ئؤث    (3)لةشكةر و طةل و سازيان هةبوون

َى ذى سااةنطا خااؤ هةبوويااة، كااو بةشاادارى د كااونطرَى نيويوركاادا عَيراقاا
ب نوَيناةراتيا مااةال   1999تشارينا دووَى   1 -تشارينا ئَيكاىَ   9دناظباةرا  

، و كورسايةك د جظاتاا ناظةنادى ياا كونطرةيادا      كرياة  عةبدولَةنى تةها
 . (4)وةرطرت بوو

                                                 
 .20، ل2007(، حوزةيران 16 -15)ستاندةر( كؤظار، ذمارة ) (1)
(2)

 .15/11/1999(، 15)ِرؤذنامةنووس( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

عحدا)ق م موك ى الليخة  ابو بوا(  "  وا ليـديكم ياتقـوا اهلل يـا اهـل  عدسـتان"  ا)قالـة        
  و  سيـار  ا)واـ  ا   www.abubasser.comعلى ا)وا  االلك ينت: ..غا معاخة  متاالة

 . 25/11/2011: 22,8الساعة: 
(4)

 .412 -410عزيز اادر الوخاجنت  ا)ودر الساب   ص ص 

http://www.abubasser.com/
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 كؤمةَلا تةوحيدا ئيسالمى: -8
 1998كؤمةَلةكا جيهاادى باوو هازرا دامةزرانادنا ظاَى كؤماةَلَى باؤ سااال              

، كاااو ذ كؤمةَلاااةكا ئةنااادام و كاااادر و ضاااةكدارَين بزوتناااةوةيا (1)ظةدطاااةريت
، كاااو ذمارةياااةكا كاااَيم باااوون ب  (2)ئيساااالمى ل كوردساااتانَى ثَيكهااااتى باااوو 

شَيوةيةكَى نهَينى دناظ بزوتنةوَيدا كار دكرن، طةنج و ذ تاةخَين كؤمةَلاياةتى   
يَين كةتى باوون، ب تايباةت د نااظ بااذارَى هةولَيرَيادا و ب هازر و ِرَينماايَين        
سةيد قوتو و ئةبو قوتادةى فلةستينى داخبارببوون، ذ سياساةتا بزوتناةوَى   

، ل وَى بااوةرَى باوون ساةركردايةتيا    (3)دستانَى د رِازى ناةبوون ل هةرَيما كور
بزوتنةوَى هند طرنطى ب جيهاد و رِابوون بةرامبةر عةملانيةتَى نةداياة هناد   
ب باااوارَى سياساااةتَيداية، و هاااةمى ِروخساااارةكا ثَيشاااكةفتنا كؤمةَلاياااةتى      

 . (4)ِرةتدكرن، و باوةريةك هةبوو كو كؤمةَل بووية كؤمةَلةكَى جاهيلى

كؤمةلَا تةوحياد ياا باَى ساةركردة ناةبوو، باةلكو ل دَور طةجناةكى خرظاة              
)ساؤران طاةردى(، و ضاةند كةساةكَين دى وةكاو       (5)ببوون ب ناظَى ئةبو بةساري 

ئةبو بةكر تةوحيدى و ئةبو جيهااد )جةوهاةر عازةت ساورة(، و ئاةبو قوتاادة       
بباوو جهاَى دلطرانياا    ، كو ثَيكئينانا ظاَى طروثاَى ذى   (6))دلشاد حةميد يةمةد(

                                                 
(1)

 .88  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  
(2)

 .16نياز سةعيد عةال، جند...، ل 
(3)

"، )توَيذيناةوة(  تاعة انوار االس   منواو اس مت مل نأل د سابقا ا  عدستان، "اسو كريم 
 .163، ص2007(، ئادار 10كؤظار، ذمارة )

(4)
 .62 -61حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 

(5)
 . 62هةمان ذَيدةر، ل 

 . 89، ص3...، جاالرها  ا  وردستان -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  (6)
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سةركردايةتيا بزوتنةوةيا ئيسالمى  ضونكة ِرَيزَين وَى الواز دكر و دووبةرةكي 
دناظدا ثةيدا دكر، و ذَى خوست بوو ل هازرَين خاؤ ظاةطرن، اَل لباةر ناةهاتن و      

 . (1)ملكةضى ِرَينما و ئاموذطاريَين سةركردايةتيا بزوتنةوَى نةكرن
كؤماااةَلا تةوحيااادا ئيساااالمى ب   2000 ساااةرئةجنام، ل نيساااانا سااااال       

، و ذ بزوتنااةوةيا ياااةكبوونا ئيساااالمى ل  (2)شااَيوةيةكَى نهَيناااى دامةزرانااادن 
، و ضااةندين كااارَين دذوار ل هااةولَيرَى و عااةينكاوة (3)كوردساتانَى جااودا بااوو 

وةكو توقاندن و هَيرشكرن بؤ سةر جوانكااريَين ئافرةتاان ، و دوكاانَين ماةى     
انة وةكو ثةرتوكخاناةيا باري و تريؤركرناا ب دةماجناةيَين     فروتنَى، و ثةرتوكخ

 . (4)بَى دةنر كو بةشةك ذ وان قوربانيان مةسيحى بوون ئةجنامدا بوون
ِرةنطة )ث.د.ك( ذ ظان ِرةفتاران كؤماةَلا تةوحيادا ئيساالمى باَى دةنار           

نااةما، لااةوا ذى دةزطااايَى ئاسايشااَى ضااةند ثَيرابااوون وةرطرتبااوون وةكااو ب  
ضاظدَيريا مزطةفتان دكر، و وانةطؤتن تَيادا قةدةغاةكرن باؤ هنادَى      هويرى

، و ذمارةيةك ذوانا طارتن وةكاو )ئاةبو    (5)ِرَيك ل ضاالكيَين وان بهَينة طرتن
خوبااةيو( ئَيااك بااوو ذ ئةناادامَين شااورا ناوةناادى يااا )كؤمااةَلا تةوحياادا       

                                                 
(1)

  ديدارةكا كةسايةتى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةماةد،  63سةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، لحة 
 . 24/1/2011سلَيمانى، 

(2)
 . 16نياز سةعيد عةال، جند...، ل 

(3)
  .89  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  

(4)
 . 64حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(5)
 ةر.هةمان ذَيد 
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ل هاااةولَير جباااه هَيالباااوون و  (1)ئيسااالمى(، و ئاااةوَين دياااج ب خَيزانظاااة 
 .  (2)باذاركَى سريوان و ب ِرَيذةيةكا كَيمج ل خؤرماَل خؤجه ببوون

ِرةنطااة ل ظَياارَى دةليظااة زيااَدةتر بااؤ هَياازَين كؤمااةَلا تةوحيااد ِرةخسااا ل      
دةظةرا خؤرمااَل و دةوةروباةران، ثةيوةناديَين وان د طاةل ِرَيكخاراوا حةماساا       

ن، كو هةردووال ب ئيسالمى طةشةكرن كو خالَين هةظثشك د طةل ئَيك هةبوو
هةَلويساات و كريااار دذى سااةركردايةتيا بزوتنااةوةيا يااةكبوون بااوون، و دذى   
)ى.ن.ك( و )ث.د.ك( بااوون، و هااةردووال ل ذَياار كاريطااةريا ئوسااامة الدن و    

، و ئَيدى ل دةظةرا سريوان دةسات ب ضااالكيَين   (3)سةربؤرا بزاظا تاليبان بوون
ناةوةيا ياةكبوونا ئيساالمى باؤ الياَى      خؤ كربوون و هةوَلددان ئةندامَين بزوت

خؤ رِاكَيشن، اَل بزوتنةوةيا يةكبوون ب ظَى ضةندَى رِازى نةبوو و ب بِريارةكا 
مةكتااةبا وَى يااا سياسااى دوو ِرَيااك دانااة بااةر وان  يااان خااؤ ب هةلوةشااينن و 
بطةهنة ناظ ِرَيزَين بزوتنةوةيا يةكبوون ياان ذى ذدةظاةرَى دةربكاةظن، دياارة     

هةلبااذارت بااوون و قةسااتا دةظااةرا قةناادي  كاارن و ثاااش ضااةند    ِرَيكااا دووَى
كؤمبوونا دطةل ثارتيا كرَيكارَين كوردستانَى )ث.ك.ك( رِازى بوو و جهاةك ل  

 . (4))قرناتة و ثشت ئاشان( و ضيايَى كَودؤ دابووىََ
ساااةربؤرا ئةفَانساااتانَى ثاشاااخانةيةك بووياااة دوارَى ساااةربازى ذيااادا،       

ذَى وةرطرت بوو، ئاانكو ماةفرةزيَين ضاةكدارى د نااظ     كؤمةَلا تةوحيد سود 
باذارَى هةولَيرَيدا دروست بكةت وةكاو الساايكرنا ئاةزموونا ئةفَانساتانَى و     

                                                 
(1)

 . 16نياز سةعيد عةال، جند...، ل 
(2)

 .  25/3/2005(، 3628)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 . 17نياز سةعيد عةال، جند...، ل 
(4)

 . 89، ص3االرهاب يف كوردستان...، ج -ثشتيوان صادق، موسوعة االرهاب 
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ل ضاايايى ذى يةكااةيا ضااةكدار ثَيااك بينياات كااو ب دذى دامودةزطااةهَين       
حكومااةتَى و بةرثرسااَين ثااارت و حكااومى ِرابياات، ل بنااارَى قةناادي  ذى      

هنارتنااة دةظااةرا حاااجى ئومااةران وكَيشااة دروساات    بااةردةوام مااةفرةزة د  
دكرن، ئةظة ذى ئاماذةياةك بووياة نةدانثَيادانا ظاَى كؤماةَلَى ب دةساتهةالتا       

 2000ئابااا  30، و ثاااش زانينااا يااا داويااَى ب ظااَى ضااةندَى ل     (1))ث.د.ك(
هَيرشااةك كاارة سااةر وان ل ضاايايى كااَودَو ل بنااارَى قةناادي ، سااةرئةجنام     

، و (3)ضااةكدارَين وَى هاتنااة كوشاانت  (2)(13دطااةل ) ِرابااةرَى ظااَى كؤمااةَلىَ 
ِرابةرَى وَى وةسيةت كرباوو ثشاتى مرناا وى ئاةبو باةكر تةوحيادى ببيتاة        

 .  (4)ِرابةر، و يَى داويَى ِرابةراتيا ظَى كؤمةَلَى ب ستويَى خؤظة طرت
جهَى ئاماذَيية، د ئوثةراسايؤنا بناارَى قةنادي  )ث.د.ك( درباةكَى ماةزن           

نيتَى و ناضار بوون قةستا جهةكَى ئاارامج بكاةن. لاةورا ذى ثااش     شيا ب وةش
ظَى ِرويدانَى كؤمةَلا تةوحيد بارةطايَى خؤ بؤ ضايايَى ساورين ظةطوهاسات، اَل    

. باؤ  (5)ل وَيرَى ذى زؤر ظةنةكَيشاا كةفتناة ملمالناة و لَيكادانَى دطاةل حساك      
ككةفتنااةك ظااَى ضااةندَى و ديتنااا ثةناطةهااةكى، عااةال باااثري دياردكااةت ب ِريَ 

دناظبااااةرا وان وةك بزوتنااااةوةيا يااااةكبوون و ثاشااااى حسااااك و )ى.ن.ك( ب 
                                                 

(1)
  .66 -63حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 

، 164( كاااةس باااوون. بنَياارة: اساااو كاريااااام، املصاادر السااابق، ص      17ةكاااا دى دبَيااذيت ) بؤضاوونا (2)
(، 34( كاةس باوون. بنَيارة: )ِرؤذناماةنووس( ِرؤذناماة، ذماارة )      21دبَياذيت )  باؤضاوونةكا دى هةية

15/9/2000. ... 
(3)

ــا ثشاااتيوان صاااادق،   ــوعة االرهـ ــتان...  و -موسـ ــا  ا  وردسـ  كااااوة ناااادر  89  ص3االرهـ
 . 73  صا)ودر الساب عبدالقادر، 

(4)
 .66حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

 .هةمان ذَيدةر (5)
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ئاطةهااداريا ئريانااَى كؤمااةَلا تةوحيااد ل ظااَى دةظااةرَى بااوون، تاااكو كوشااتنا        
 .  (1)فرةنسو هةريرى ناضار بووين بَيذنة تةوحيد وَى دةظةرَى ضول بكةن

ؤ ذبريناةكربوو. لاةورا   ب هةر حال، رِةنطة كؤماةلَا تةوحياد كوشاتنا رِاباةرىَ خا          
ذى بااؤ تولظااةكرن ل )ث.د.ك( ثالنااةك دارشاات بااوو و فرةنسااو حااةريرى ذاليااىَ        
مةفرةزيااةكا سااىَ كةساايظة )سااةيد حةسااةن، عةبدوجلااةبار و كااامريان )مورياسااى(،   

، كااو دهيَتااة هااةذمارتن   (2)شاايان تريؤربكااةن  2001شااوباتا  18دئةجناماادا ذى ل 
. وةكاو هةلَويسات وةرطرتناةك ذى،    (3)ةجناماداى مةزنجين ئوثةراسيؤن ظىَ كؤمةَلىَ ئ

هةرسَى اليةن )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( و بزوتنةوةيا ياةكبوونا ئيساالمى ل كوردساتانىَ    
، كااو تَياادا هاتيااة: ذ  (4)ل هااةولَيرى بةياننامةيااةك دةركرينااة  2001نيسااانا  12ل 

 ئااةجنامىَ هااةظكارى و هةماهااةنطى دناظبااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك(دا دةركااةفت ئااةظ   
كؤماةلَا تةوحيادا   [تاقما تاوانبار سةرب طروثةكيظةية ب ناظىَ )جةماعاةتا تةوحياد(   

ظااان تاوانباااران ل طوناادَين )بااانى شااارى كااون وعااامورا( سااةرب دةظااةرا      [ئيسااالمى
هةَلةجبااة نةخشااة و ثالنااا خااؤ دارشااتينة و ثَياادظيَين تاوانااا خااؤ الَ ئامادةكرينااة و   

ئةجنامادانا تااوانَى جارةكاا دى ساود وةرطارتن ذ      ئيناينة ناظ شاارَى هةولَيرَيادا، ثااش    
سااةقايىَ ئااازادى و دميوكراساايةتىَ ظةطةراينااة هااةمان جااه، و ل داويااىَ مةكتااةبَين     

                                                 
(1)

 .10/6/2001(، 26)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .90  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  (2)
(3)

 .66حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(4)

 .15/4/2001(، 18ِرؤذنامة، ذمارة ) )هاوَلاتى( 



 256 

سياسى يَين هةرسَى اليةنان ئةظ كريارة ِرسوا كريناة و هاةمى هةلَويسات و كرياارَين     
 .  (1)تريؤريستى و تريؤيست هةركى بن و هةراليةنةك بيت شةِرمةزاركرينة

َانساااتانَى ل ساااةر ئيساااالما سياساااى ل هاااةرَيما          كارتَيكرناااا ساااةربؤرا ئةف
كوردستانَى يا خورت بووية. كؤمةلَا تةوحيدا ئيسالمى وةكاو ِرَيكخاراوا حةماساا    
ئيسالمى ثةيوةندى دطةل ئوسامة الدن دروست كرباوون، باؤ ظاَى مةبةساتَى ذى     

َانستانَى كرباوو، هةروةساا ئاةبو قاةتادة     ئةنادامَى شاورا ياا كؤماةلَا      سةرةدانا ئةف
َانساتانَى كرباوو و بةشادارى دخولاةكا مةشاقا         تةوحيدا ئيساالمى ساةرةدانا ئةف

ئاباا   4سةربازيدا كر بوو و د وَى خولَيادا بباوو ئَيكاةم، باؤ ظاَى مةبةساتَى ذى ل       
ل هاظينطةها ئةةةدئاوا )باكؤرَى رؤذهةلَاتا خؤرماَل( كؤمةَلاةك ئةنادام    2001

َانساتانَى و خاواَل و        و كادرَين تةوحيا  د باؤ نااخنوارنَى داخااز كرباوون باساى ئةف
( كةسااان ذ كااوردَين هااةرَيما كوردسااتانَى  15ئوسااامة الدن بااؤ وان كربااوو، كااو ) 

َانستانَى كرينة  . (2)بةشدارى دخوال مةشقا سةربازى يا ِرَيكخراوا قاعيدة ل ئةف
الما سياساى ل  هةذى باسكرنَيية، ئَيكطرتنا طاروثَين ِراديكاالَين ئيسا        

هةرَيما كوردستانَى ئَيك ذ خواستةكَين ِرَيكخراوا قاعيدة بوو. لاةورا ذى  
ثاش ضةندين كومبوونا دناظبةرا هةردوو ِرَيكخراوَين حةماسا ئيساالمى  

، هاةردوو  (3)الدن و ل دوي  داخازا ئوساامة و كؤمةَلا تةوحيدا ئيسالمى 
 2المى و ل ِرَوذا ِرَيكخااراو ئَيااك دطاارن ب ناااظَى بااةرةى تةوحياادا ئيساا   

                                                 
(1)

(  416   اال اد( جعيد   ال ـدد   13/4/2001(  1021جعيد   ال دد  بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: )خةبات(  
13/4/2001. 

(2)
 .17نياز سةعيد عةال، جند...، ل 

(3)
 .18هةمان ذَيدةر، ل 
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باةكر   و ئةبو، (1)وةكو ِرَيكخراوا نوى دهَيتة ِراطةهاندن 2001 وزاتةز
 .(2)مةر بازيانى دبيتة جَيطرتةوحيدى دبيتة ِرابةر و عو

 

 هَيزا دووى سؤران: -9
، كااو ل ساااال (3)ِريشاالَين هَياازا دووى ساؤران بااؤ هَيازا شااافىى ظةدطاةريت         

ةظةرا هةولَيرَى كو سةرب بزوتنةويا ثةيوندى هاتية دامةزراندن بؤ د 1984
، ثاش سةرهلدانَى ذى هَيزا شافىى بارةطايَى (4)ئيسالمى ل كوردستانَى ظة بوو

، و د شااةِرَى بزوتنااةوةيا ئيسااالمى و   (5)خااؤ ظةطوهاسااتية دناااظ هةولَيرَياادا   
باناادؤرا خااؤ هةبوويااة كااو ئااةو ضااةكدارَين  1993)ى.ن.ك(دا ل داويااا ساااال 

ئريان، عةال باثري ِرؤلةكَى  -َين ثةالتة بووينة سةر سنؤرَى ثشدةربزوتنةوَى ي
سةرةكى بؤ ِرَيكخستنا وان ضاةكداران هاةبوو، و ب سةرثةرشاتى و ثشاتطرييا     

، ثشتى ئةظ هَيازة  (1)كرية فةرماندَى هَيزا دووى سؤران (6)وى ئاسؤ هةولَيرى
 . (2)دامةزراندين 1994دطةل هَيزا ئَيكَى بتوين ل ساال 

                                                 
(1)

 .95 -94نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل ل 
(2)

 .164ريم، املصدر السابق، صاسو ك 
(3)

  .102  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  
(4)

ديااادارةكا كةساااايةتى د طاااةل شاااَيخ يةماااةد ناااةجيو حةساااةن باااةرزجنى، ساااليمانى،          
22/1/2011.  

(5)
 . 102  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  

(6)
ذ دايكبووياااة، هةلاااااطرَى    1962وى ياااَى رِاساااتةقينة ئةساااىةد يةماااةد حةساااةن، ل      نااااظَى   

ثةيوةنادى ب بزوتناةوةيا    1991باوةرنامااةيا بااةكالوريوس )كوليذا زانستى(بةشَى جيولوجيا، ل 
دبيتة ئةندامَى شورا ناوةنادى، بةشادارى دخاوال     1997ئيسالمى كرية، و د كونطرَى حةفتَيدا ل 

كرياة. بنَيارة: نيااز ساةعيد عاةال، جناد...،        2000يا تايبةت ل ئةفَانستانَى ل مةشقا سةربازيدا
 .18ل
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ثَيطة  و كاريطةريا هَيزا دووى سؤران دناظ ِرَيازَين بزوتناةوةيا ئيساالميدا          
يا بةرضاظ بوو. دهَيتة هةذمارتن مةزنجين هَيزا بزوتنةوةيا ئيسالمى و ثاشاى  
بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى، ضااةكدارَين وَى ب خَيزانظااة ل شاروضااكةيَى   

مبَياا  و ضااةكَى طااران   بيااارة و دةوروبااةران خؤجااه ببااوون، و ضااةندين ترو   
. د (3)ومةشجةبا سةربازى يا بزوتنةوةيا ئيساالمى ل ذَيار دةساتَين وَيادا باوون     

سةردةمَى بزوتنةوةيا يةكبووندا ذى، هةر ل ذَيار مةكتاةبا عةساكةريدا باوو و     
ناظَى وَى هةر وةكاو خاؤ ماابوو، و مةشاجةبا ساةربازى و ضاةكَى قاورس وةكاو         

زؤربةيا ضةك و تةقةمةنيَين سةربازى هةر ل  ثاَلثشتا )اسناد( توث و رِاجيما و
ذَير دةستَين وَى دابوون و ل هةورامان دانابوون ذبةر كو دةظةرةكا ئاارامج باوو   

 . (4)ذ دةظةرَين دى وةكو هةَلةجبة و شارةزوور
جهاااَى طؤتنَيياااة، ئاااةظ هَيااازة زَيااادةتر خاااةلكَى دةظاااةرَين باَلةكاياااةتى و        

( ذ ضاةكدارَين  60 -50ساؤران، دطاةل بووناا )   خَوشناوةتى و خاةليفان و قاةزا   
عةرةب، و ذ ِرويى ثةروةردةكرنَى جياوازتر بوو ذ هَيزَين دى ياَين بزوتناةوةيا   
ئيسالمى كاو ب ِرَيبازةكاا زؤر هشاك و دةماارطري و ساةلةفيانة ضاةكدارَين خاؤ        

. ذ ئاااةجنامَى هااازرو بريَيااان وىَ، (5)دذى عةملانيااةتى و )ى.ن.ك( ثاااةروةردكرن 
هااةلطرَين ظااان جااؤرة هاازران قةسااتا ناااظ ِرَياازَين وَيداكرينااة. ل ساااال  عااةرةبَين

و ئةظراز ذمارةيةكا عةرةبان ذ وةلَاتَين جودا جاودا ذ ناظيناا عَيراقاَى و     2000

                                                                                                              
(1)

 .  15/3/2005(، 3622)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

  .102  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  
(3)

 . 18نياز سةعيد عةال، جند...، ل 
(4)

 . 24/1/2011تى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى، ديدارةكا كةساية 
(5)

  .19نياز سةعيد عةال، جند...، ل 
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َانستانَى و ب ِرَيكَين جودا جودا قةساتا نااظ ِرَيازَين وَى كارن كاو       ئوردنَى و ئةف
تاَى وان ياَى هازرا ساةلةفى و     كاريطةريةكا مةزن هةبوون ل سةر موكمكرناا ِرةو 

َانستانَى  . (1)جيهادى و خورتكرنا ثةيوةنديان دطةل قاعيدة ل ئةف
ذبااؤ دامةزراناادنا ِرَيكخراوةكااا ئيسااالما سياسااى يااا ِراديكااال ل هااةرَيما       

شاااندةك ب سااةرؤكاتيا ئااةبو وائياا  و ئاسااؤ     2000كوردسااتانَى، ل ساااال  
سااتا ئةفَانسااتانَى كربااوون و   هااةولَيرى و عااةال وةال دروسااتكر بااوو و قة  

( هااازار دوالرَيااان ئاااةمريكى وةرطااارت باااوون باااؤ    $600,000كاااوذمَى )
دروستكرنا ِرَيكخراوةكا ِراديكال و توندِرةو وةكو لقةكا ِرَيكخاراوا قاعيادة ل   
هةرَيما كوردستانَى، و دطةل ئةميةن زةواهريى وئيبنو لشَيخَى ليبى و ئاةبو  

طاةل ِرَيكخاراوا حةماساا ئيساالمى ل     موسىو سورى كؤم ببوون بؤ هنادَى د 
كوردسااتانَى ئَيكبطاارن، نةخاساام كَيشااة هااةبوو تااا ظااَى قوناااغَى هَياازا دووى 
ساااؤران خاااؤ ئَيكالناااةكربوو و ذ  بزوتناااةوةيا ياااةكبوونا ئيساااالمى جاااودا  

، ب ئارماجناااا هنااادَى باااوو ببيتاااة ئةلتةرناتيفاااةك باااؤ ثاااارتَين  (2)ناااةببوو
 .(3)نى اَل دهاتةكرنئيسالمى ل هةرَيما كوردستانى ثشتةظا

كو ثشتى بزاظا تاليباان   ،ظَى دضيتل مةال كرَيكار دويرتر هةروةسا      
سةركةفتى هنادةك ذ ِرةوتاَين ساةلةفى ذ ئيساالح و هَيازا دووى ساؤران       

                                                 
(1)

مينا ئةبو وائ  )سةعدون مةةود عةبدولةتيف عاانى( ذ ناظيناا عَيراقاىَ، و ئاةبو عةبادولرةةان شاامى        
و ئاااةبو تةحلاااة  ئاااوردنىَ كاااو ناسااايار باااوو ب نويَناااةرىَ ئوساااامة الدن دنااااظ هَيااازا دووى ساااؤراندا،        .ذ

مزطةفتةكىَ بوو ل عةمان ل ئوردنىَ، و ئةبو عةبدولَلَا مالكى و سةيف شامى و حةمزة عةرةب .طؤتارخوينَى
َانستانىَ. بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: حةسةن ياسني، ذَيدةرىَ بةرىَ، ل.بوون ذ   ويَين ثشتى وىَ. 26ئةف

(2)
 .وَىوثشتى  21بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ل 

(3)
 .34يوسف طؤران، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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قةسااتا ئةفَانسااتانَى كرينااة و د ظةطااةرانا خااؤدا هةوَلااددان قةوارةيااةكا  
، (1)دةساااتؤر يىةت و ئيساااالم ببيتاااةشاااةرساااةربةخؤ ب داماااةزرينن و 

ثات دكةت هندةك كاةس ذ هَيازا   َى دوهةروةسا عةال باثري ذى ظَى ضةند
دووى ساااؤران قةساااتا ئةفَانساااتانَى كريناااة و ثةيوةنااادى ب هنااادةك ذ 

 .  (2)خةلكَى عةرةب كرينة ئةظ هزرة بؤ وان ثةيدابووية
هَياازا دووى سااؤران سااةنطا خااؤ دناااظ بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالميدا         

جهَى ثويتةثَيدانَى بوو باَلَين سةرةكى د ناظدا بؤ اليَى خاؤ رِابكَيشان،   هةبوو و
لةوا ذى ذبةر وَى هَيزا مةزنا هَيزا دووى سؤران هةيى و طرنطيا دةظةرا بياارة  
كو بارةطايَى سةرةكيَى وَى اَل بوو زَيادةبارى دةسات داناا باوو ساةر مةشاجةبا       

ئَيك ذ عةال عةبدولىةزيز و سةربازى يا بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى، هةر 
عةال باثري هةوَلددان بؤ ناظ ِرَيزَين خؤدا بكَيشان، اَل رِازى ناةبوو بضايتة ثاال     
هيض باَلةكى و مةرجَين طران دانا بوونة بةر وان وةكاو ظةكَيشاان ذ دةظاةرَين    
ل ذَير دةستهةَلاتا ثاارتَين عاةملانى و رِاطةهانادنا جيهاادى و شاةِركرن ل دذى      

 . (3)و مةرجَين سةرةكى بوون بؤ ئَيكطرتنَى دطةل وان)ى.ن.ك( وةك
زَيادةتر   2000ئَيك ذ دةرئةجنامَين كونطرَى يةكبوونا ئيسالمى ل ئاباا       

زةمينااة بااؤ باااَلَين رِاديكااال دروساات ببااوون خااؤ ئَيكالبكااةن بااةرة  باوةشااا   
قاعيدة بضن و هندةك ذَيدةر داكوكيَى دكةن كو ساةرئةجنامَى وَى تةنطاذَى و   

                                                 
 .280سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
هاااوذين عومااةر، ئةشااكةجنة و زيناادان ثَيشاامةرطةيةك، بيساات و دوو مااانر لااة زيناادانى       (2)

طةَل مامؤستا عةال بااثري، ئاةمريى كؤماةَلى ئيساالميى كوردساتان، لاة       .داطريكةردا طفتوطؤ لة
 .33(، ل2006، ضاثخانةى ضوارضرا، )سلَيمانى، 2ةكانى ِرؤذنامةى كؤمةَل، ضبَلاوكراو

(3)
 .20نياز سةعيد عةال، جند...، ل 
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لمالنَى دناظبةرا باَلَين وَيادا، ب رِاطةهانادنا كؤماةَلا ئيساالمى ل كوردساتانَى      م
دةرفةتااةك بااؤ هَياازا دووى سااؤران ِرةخسااا بشااَيت ثةيوةنااديَين خااؤ د طااةل   

 . (1)ِرَيكخراوا قاعيدة موكم بكةت و كارى بؤ جودا بوونا خؤ رِابطةهينيت
ا سياساايدا ل هااةرَيما  ئَيكطاارتن دناظبااةرا باااَلَين ِراديكااالَين ئيسااالم       

كوردسااتانَى جهااَى دانوسااتاندنَين بااةرفرة  بااوو، لااةورا ذى ب مااةرةما     
ئَيكطرتنَى ساَى كومباوون دناظباةرا باةرةيَى تةوحيادا ئيساالمى و هَيازا        

هاتيناة ئةجنامادان ذباؤ     رماَلو ل خؤ 2001ا دووى سؤران ل هةيظا ئاب
دةناار بااوون كااو   دامةزراناادنا ِرَيكخراوةكااا تااازة، كااو هااةردووال د ئَيااك  

ِرَيكخراوةكا ئيسالمى ِراديكال ثَيويستة بهَيتة دروست كارن، ساةرئةجنام   
جوندولئيسالم ل كوردستانَى ذ دايكبووية، د ظان دانوساتاندناندا ضاةند   

 .(2)عةرةبان وةكو ئةبو وائ  و عةبدولرةةان شامى بةشدارى كربوون
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .280  سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل71حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(2)

مى و هَيازا  بؤ ثج ثَيازانني ل ساةر دانوساتاندنَين دناظباةرا شااندَى باةرةى تةوحيادا ئيساال         
 .75 -72حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل.دووى سؤران بنَيرة:
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 ل كوردستانَى: جوندولئيسالم -10

تةوحيادا ئيساالمى و هَيازا     ذ ظةرَيذا دانوستاندنَين دناظبةرا بةرةَى     
هااةردووال ل سااةر دامةزراناادنا ِرَيكخراوةكااا تااازة ب ناااظَى  ،دووى سااؤران

، و عةرةبان ذى ِرؤلةكَى (1)ةفت بوونكجوندولئيسالم ل كوردستانَى ِرَيك
ن دى ياَين ساةلةفى جيهاادى،    دوو ِرَيكخاراويَ  ، كوهةبووكاريطةر د ناظدا 

ئةوذى )كؤمةَلا موةحدوون( ب ِرابةرايةتيا ئةبو وائيا  كاو ِرَيكخراوةكاا    
ى بااااوو، و ذ ئااااةفَانَين عااااةرةب )ِرَيكخااااراوا جوندولشااااام( ب   عَيراقاااا

عةبااادولرةةان شاااامى )رائياااد عةبااادوَلَلا خةلاااة   اياااةتيا ئاااةبوِرابةر
يهادى ذ ئةفَانساتانى  ، و طروثةكَى ئةفَانَين عةرةب يَين ج(2)خريسان(

ذ   طلثة(ا تةَلحة ورةدين ئوردنى وكؤمةَلب سةرؤكاتيا ئةبو عةبدوَلَلا ن
( كةساان د طاةل خَيازانَين وان باؤ بياارة      18ميس  كو ثَيكهااتى باوو ذ )  

دةظااةرا بيااارة وةكااو   ل  2001ئااةيلوال  1، و ل (3)هاتينااة ظةطوهاساانت 
، و هؤكارَى سةرةكى (4)بزوتنةوةيةكا سةلةفى جيهادى هاتية ِراطةهاندن

                                                 
(1)

 .75 -74حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

 .97نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
(3)

ديوان االع   تاعة انوار االس    تاري  تاعة انوار االس   شواهد من تـاري  ايل رايـة    
 -45  ص ص1ياالمار  ا ال عاا  م سسـة االنوـار االع ميـة   د.   د.ا(  و   .جرادية للتخك 

46. 
(4)

 .165اسو كريم، املصدر السابق، ص 
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ياااَى لاااةز ل ِراطةهانااادنَى كااارى، باااؤ ِراطةهانااادنا كؤماااةَلا ئيساااالمى ل    
 .(1)كوردستانَى ظةدطةريت

د هااةمان ضارضااووظةيدا، ِرَيكخااراوا جوندولئيسااالم زَياادةتر وةكااو         
هاازرى و يَين وَى ياَين  ، و ذباةر ئاراساتة  (2)هَيزةكاا ساةربازى دةركةفتياة   
لَيكريناااة ب )تاليباناااا  بزاظاااا تاليباااان نااااظساااود وةرطااارتن والساااايكرنا 

تاليبانااا ئااةفَانى دخواساات     كااو ل ذَياار كاريطااةريا بزاظااا    (3)كااوردى(
ئةزموونا وَى ظاةطوهَيزيت باؤ هاةرَيما كوردساتانَى باؤ هنادَى بطةهيتاة        
دةستهةَلاتَى و ل ثَيناظى ئايينَى ئيسالمَى هَيزةكا ميليشايى سةربازى ياا  

      .  (4)ةو دروست كربووتوندِر
هاااةذى طؤتنَيياااة، ثشاااتى ظاااان باَلاااا ئَيكطااارتني دةساااتةيةك باااؤ             

وةكاو   (5)عةبادوَلَلا شاافىى   ووندولئيسالم ثَيكئينان، ئةبجسةركردايةتيا 

                                                 
(1)

 .47  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و 
(2)

 .2/9/2001(، 38)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 .27/9/2001(، 8339)جعيد   ال دد   اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( 
(4)

 .3نياز سةعيد عةال، جند...، ل. 
(5)

وةكاااو دياااار ثَيااازانني ل دَور كةساااايةتيا وى د ذَيدةرانااادا د زةالل نيااانن. ساااةبارةت نااااظَى وى ب  
هاتية وةكو )سؤران( و )جةعفةر حةسةن يةمةد( و )حسةين عاةال حااجى(،   .ضةندين شَيوةيان

ناسكرن وةكو )وريا ِرةسول( و )ورياا ِرةش( و )ورياا ِرةش هاةولَيرى(،    .اتيةو ب ضةندين ناسناظا ه
ل طوناادَى )تةلةخلااةميى طااةورة( سااةرب ناحيااا طااوَير قااةزا مااةمخور سااةرب ثارَيزطااةها   1968ل

ظةطةرايااة  1991هةولَيرظااة ذ دايكبوويااة، د سااالَين هةشااتياندا قةسااتا ئةفَانسااتانَى كريااة، ل      
عةباادولرةةان تااا .ظ ِرَياازَين ثارتااا طااةل و بوويااة سااكرتَيرَى سااامىكوردسااتانَى، ثاشااى ضااووية نااا

هاتيااة ناااظ ِرَياازَين )ث.د.ك(دا، ثاااش ماوةيااةكَى كااَيم ضااووية د ناااظ ِرَياازَين     1992ئَيكطرتنااَى ل 
بزوتنةويا ئيسالمى ل كوردستانَيدا، كارَى رِاطةهاندنَي دكر كو ذبلاى ِرَيظةباةرَى باةرنامَى زارؤكاان     

ن كااارتونى دوبالذكرينااة كااوردى، و د فلمااَى كااارتونى )ماااوكلى(دا ِرؤاَل )ثلنطااَى   فلمااَي.بااوو، ضااةند
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، ديسان ل دةستثَيكا دروست بوونا (1)ة دانانيِرابةرَى جوندولئيسالم هات
ظاان   ، و هنادةك ذَيادةر ل ساةر   ئةجنومةناةكَى شاورا ثَيكئيناات باوو    خؤ 

 :(2)ناظَين ل خوارَى ديار د كوكن
 ئةبو عةبدوَلَلا شافىى/ ِرابةرَى جوندولئيسالم.   -1
 ئاسو هةولَيرى/ جَيطر و بةرثرسَى دةستةيا سةربازى.   -2
 شةرعى.   )هةيئةى( ةرثرسَى دةستةيا/ ئةبو وائي  -3
 مةال هةلطورد هةولَيرى/ بةرثرسَى ِرَيكخستنَى.   -4
 بةرثرسَى ئاسايشَى.   /ىدئةبو بةكر تةوحي -5
 ئةيوب ئةفَانى )كامَيران مولود كاك (/ بةرثرسَى ِراطةهاندنَى.   -6
 عومةر بازيانى/بةرثرسَى كارطَيرى.   -7

عومةر عةبدوَلَلا خةليفانى )بيجاب(/ ئةندامَى دةستةيا ساةربازى و   -8
 فةرماندَى كةتيبا بةدر.  

 ئةقسا.   ةبو عةبدولرةةان شامى/ فةرماندَى كةتيبائ -9
 .  (3)عةال وةال/ئةندامَى دةستةيا سةربازى -10

                                                                                                              

ِرةش( د طَياارا و ب )شااراان( ناسااياربوو، د ساااالَين نوتاناادا جاارةكاااا دى قاااةستا ئاااااةفَانستانَى     
كارياة و ثاةيوةناادى ب قاعيادة هاةبوو. باؤ ثاج ثَيازانني بنَيارة: نيااز ساةعيد عاةال، جناد...، ل           

  )كوردسااتانى نااوَى( ِرؤذنامااة، ذمااارة  76 -75  حةسااةن ياسااني، ذَياادةرَى بااةرَى، ل ل 21 -20ل
 .41 -38، ل ل2010ئةيار  10(، 126)لظني( كؤظار، ذمارة )  25/3/2005(، 3628)

(1)
 .48ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   ص 

(2)
االرهــا  ا   -مـوسوعــة االرهــا   ان صااادق،    ثشاتيو 74حاةساةن ياااسني، ذَيادةرَى باةرَى، ل    

 .114  -113ص.  ص3 ـوردستان...  و
(3)

ةنطة هةمان كةسَى ب ناظَى هاتى ب ئةةةد عاةال وةال )ئاةبو ساةعد، ئاةبو زيااد مهااجر،       ِر 
مهاااجر(، ل بةغاادا ذ دايكبوويااة و ل كوردسااتانَى ذيايااة، و شااارةزايةكا باااش د  ءئااةبو دةرةدا
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هةروةسا ئاماذة ب ناظَى يةمةد حةساةن كاو ئةنادامَى ئةجنوماةنى         
. ذ بةرثرسااَين دى يااَين ظااَى ِرَيكخااراوى (1)سااةركردايةتى )شااورا( بوويااة

هَوريناا وان ذ ساةدةما كوشاتنا    ويَين خلوارَى ديار دطةل بةرضاظ طرتناا ط 
 :(2)ِرانداهندةكان دشة

 يةمةد ِرةشيد، فةرماندةى كةتيبا سةالحةدين.   -1
 نةسر.  فةرماندةى كةتيبا ،سةملان سادق -2
 بةرثرسَى وةرشَى.  ، حاجى سا  -3

هااةذى ئاماذةثَيكرنَييااة، كااو ل ِرَوذا ِراطةهاناادنا جوندولئيسااالم ب         
رَين ( ديناا 6,000,000ئامادةبوونا ساَى نوَيناةرَين قاعيادة و كاوذمَى )    

هااازار ( $300,000ى ضاااايا سويسااارى كاااو دبووناااة نَيزيكاااى ) عَيراقااا
 . (3)ثَيشكَيشى وان كرية دوالرَين

اطةهاناادنا جيهااادى و ِراوةسااتان دذى ثااارتَين عااةملانى ل هااةرَيما     ِر     
كوردسااتانَى بااةرنامَى جوندولئيسااالم بااوو، د بةياننامااةيا ِراطةهاناادنا     

َى ضةند ساالنة بةرهاةظى كريناة   ئاماذَى ب وَى ضةندَى ددةت ماو خؤدا
بؤ فةرمانكرن ب جيهادَى ل ظَى طورةثاانَى ذالياى مااددى و مةعنةويظاة     
                                                                                                              

وعةرةبى دزانى، ثشتى داطريكرناا عَيراقاَى قةساتا بةغادا      زماانَين كوردىضةكيدا هةباوو، و 
ديوان االع   تاعة انوـار االسـ       كرية و ل سةر دةستَى ئةمريكيا هاتية كوشنت. بنَيرة:

 .37ا)ودر الساب   ص
(1)

ب سكرتَيرَى مةال عةال عةبدولىةزيز بوو، و بةرثرسَى لقا هةَلةجبة يا مةركةزى ئيساالمى،   
(، 3628شااااَيوةيةكَى نهَينااااى بوويااااة. بنَياااارة: )كوردسااااتانى نااااوَى( ِرؤذنامااااة، ذمااااارة )    

25/3/2005. 
(2)

 .114  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها  ثشتيوان صادق، 

(3)
 .28/9/2001(  8340 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   
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ب ظااةكرنا سااةربازطةهَين مةشااقدانَى و خااولَين شااةرعى و ئامادةكرنااا    
ضةك و تةقةماةنيَين ثَيويسات بةرامباةر هَيازا عاةملانى ياا ثشاتةرَى ب        

 .(1)ِراوةسنت
ثةيوةناادى د طااةل كةسااايةتَين   ةشااَيرن ندَى ناظزَياادةبارى وَى ضااة      

ئيسالمى ل دةرظاة هاةبوون باةرى بِرياارَى ل ساةر ِراطةهانادنا جيهاادَى        
ياا دكةن:"ماة شااند هنارتيناة الياَى      ئاشكةرا ظَى ضاةندَى خؤ ، و (2)بكةن

زانااايَين خااودان ِرَيبازةكااا جيهااادى و ِرَيبااازا بانطااةوازى و سااةركردةيَين  
الميدا بااؤ هناادَى خااؤ بااؤ موساالمانان    مةياادانى د طورةثانااا كااارَى ئيساا  

بكاةن ب   ياا باؤ ماة خؤ  و ديتنا خاؤ   ،بدةينة نياسني و ديتنا مة ب زانن
و ناظَين وان د ثارَيزين ذباةر ماذارَين تاةناهيَى"، و ذواناان      ،دانوستاندن

ياااَين دطاااةل شااااندى )ئاااةبو وائيااا ( ذ طروثاااَى بةغااادا ضاااووية و ب       
دا ، و د بةياننامَيااا(3)نظةطرانااادنَى ثشاااتةظانى ل هااازرا وان هاتياااة كااار 

ثاتيَى ل ظَى ضةندَى دكةت كو ثةيوةندى د طةل موسالمانَين دةرظاة ذ   دو
زانايان و باانطخوازان هاةبوون و شاريةت و بؤضاوونَين وان وةردطارتن و      

، ِرةنطااااة )ى.ن.ك( ذى ب ظااااَى (4)سااااود ذ تاااااقيكرنَين وان وةرطرتينااااة
يةناااةكَى ضاااةندَى باااَى هةَلويسااات ناااةبوو و هؤشااادارى داباااوو هاااةر ال   

                                                 
(1)

 . 50 -49االس    ا)ودر الساب   ص صديوان االع   تاعة انوار  
 . 11/9/2001(  8323 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   (2)
 . 46ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   ص هاتية وةرطرتن ذ: (3)
  .50ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   ص (4)
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رَى ثَيشااي  بكااةت وسةرثَيضاايا هةوَلباادةت تااةناهيَى و سااةقامطرييا دةظااة
 . (1)َى بكةت دَى توشى سزايان بيتياساي
دا، جوندولئيسالم هةر ل دةساتثَيكا ِراطةهانادنا   نَيد بوارَى ِراطةهاند     

، (2)هاةورامان ظةكاةت  ادياؤَى ل دةظاةرا   خؤ هةوَلدا بوو  ويساتطةهةكَى رِ 
ى ل طونادَى )دركاا شاَيخان(    ةكا ناوضاة ويستطةهةكَى ِراديؤي سةرئةجنام،

، و هااةر ل حااةفتيا ئَيكااَى ذ  (3)ل نَيزيكااَى شاروضااكةيَى بيااارة ظااةكربوو 
، هةروةسااا (4)ِراطةهاناادنا وَى دةساات ب وةشااانا بةرنامااةيَين خااؤ كربااوو 

سايتةكَى ئَينتةرنَيتَى ل ذَير ناظَى )ئةيوبى( هةبوو تَيدا بري و بؤضاوون  
 .(5)كيَين خؤ بةالظ دكرو ضاال

د وارَى كؤمةَلايااةتى و ئايينيااادا، جوندولئيسااالم ضاااةندين ِرَينماااا و      
ثَيراباااوون وةرطااارت باااوون ميناااا ياااَين بزاظاااا تاليباااان ل ئةفَانساااتانَى  

يىةتى باوو د  شةر، ئارماجنا وان يا سةرةكى ذى ضةسثاندنا (6)سةثاندين
كراسااي و داب و نااةريتان، و  ذيانااا ِرَوذانااةدا ب نااةهَيالنا ياسااايَين دميو   

، ئااةظ (7)داخاااز دكاارن عةقياادة يااا سااةلةفى ب دذوارى بهَيتااة سااةثاندن  

                                                 
  .11/9/2001(  8323االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   اليعا ( 1)
(2)

 . 2/9/2001(، 38)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 . 28/9/2001(  8340 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   
(4)

 . 9/9/2001(، 39)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(5)

 . 19/11/2001(، 49هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 
(6)

 . 17/9/2001(  8329 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   
الوجــد اال ــع  2006 -1966شــارل بعيــزار ي داميــا مــارتيقز  ابــو موــ ب الزراــايم  -جــان (7 

تعتــة  هالــة صــ ع الــدين لولــو  الــدار ال عبيــة  ناشــعين(   بــايا   .لتققــيم   القاعــد (( 
  .148(  ص2006
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ميناا   ،ِرَينماية ذى ذاليَى دةستةيا شةرعى دةرضاوو باوون وةكاو فاةرمان    
دائَيخستنا خانةقايا بيارة و قةدةغةكرنا ساةرةدانا، باةرثاكرنا نظَياذا ب    

انى ل دةمَى بانطى تاا نظَياذ ب   كؤمةَل و دائَيخستنا دوكان و جهَين بازرط
ؤرى و فدوماهيااك بهَياات، ثوشااينا حيجابااا شااةرعى و قةدةغااةكرنا ساا     

دةرضااوونَى ذ ماااال، فرةتااان ب ثؤشااينا عااةبايى ل دةمااَى  ثَيويسااتكرنا ئا
ِراكرنا ِروخسارَى شريكَى ذ هالويستنا وَيناةيَين مرياان ل باازار و دوكاان     

َى يااَين بةربااةَلاظ ل سااةر و جهااَين طشااتى، و قةدةغااةكرنا ثااةيظَين شااريك
زارَى خةلكَى طشتى، قةدةغةكرن و ِراكرنا وَينةيَين ئافرةتان ل دوكان و 
بازار و د ناظ ترومبَيالندا، و ِراكرنا وان وَينةيَين ل ساةر كاةل و ثاةلَين    

سيكَى ل بازار و جهَين طشاتى و  ؤومو قةدةغةكرنا سجان د ناظ بازاريدا، 
يكَى باؤ  قةدةغاةكرنا  ئيناناا ئاامريَين مؤسا    ا، نةبهيستنا وان د ناظ ماالند

 .(1)دةظةرى و قةدةغةكرنا سةتةاليت و كةناَلَين ئانانى
زَيدةبارى هندَى ثَيويست بوو ثياو ِريهَين خؤ بةردةن و درَياذ بكاةن، و         

تَيكااااةال دناظبااااةرا ِرةطااااةزَى نَياااار و مااااَى قةدةغااااةكربوون، و فَيركاااارن و  
ةبوو، و ساازايَين ئيسااالمَى يااَين دذوار ل سااةر   دامةزراناادنا ئافرةتااان قةدغاا  

سةرثَيضيكةران ذ لَيدانا ب شظتانا )قامضاى( وتَيوةركرناا باةرا )جلاد ورجام(      
 .(2)تا مرنَى ل سةر تاوانَين وةكو دزى و ظةخوارنا مةى و زنايَى سةثاند بوو

                                                 
ثشتيوانانى ئيسالم لة كوردستان دا لقَيك و ثَيطةياةك باؤ ِرَيكخاراوى قاعيادة،     نياز سةعيد،  (1)

 . 44-43، ل ل(2002لة بَلاوكراوةكانى مةكتةبى بري و هؤشيارى )ى.ن.ك(، )سلَيمانى، 
)2

 
( Sources on militants in post- war iraqq: Ansar al- islam comiled truls 
tonnessen. terrorism/ asymmetric warfare project, norwejian defence 
researcb est, p14. via at:… http://www. google. iq/search?hl. 

http://www.google.iq/search?hl=ar&lr=&client=firefox-a&hs=29D&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&sa=X&ei=t4QDT8fRBpGwhAfx183sDQ&ved=0CBYQvwUoAQ&q=SOURCES+ON+MILITANTS+IN+POST-WAR+IRAQ%3A+ANSAR+AL-ISLAM+PDF&spell=1&biw=1366&bih=573
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كاريطااةريا خااؤ ل  2001ئااةيلوال  11ذ ِرويااَى سااةربازيظة، ِروياادانَين       
رَيما كوردستانَى هةبوو، كو جوندولئيساالم ب زَيادةبوونا ئةطاةرَين    سةر هة

لَيدانا ئةفَانستانَى و قاعيدة ذاليَى وياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكاظاة ِروى  
ب ِروى كةتوارةكَى ئالوز ببوون، كاو ذالياَى بةشاةك ذ ساةرانَين قاعيادة باؤ       

و ل ثَينااااظَى  خاااؤ ثاِراسااانت ذ طاااورزَى ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين ئاااةمريكا   
ِرَيكخسااتنَين خااؤ بااري ل هناادَى كربااوون بهَينااة هااةرَيما كوردسااتانَى وةك    

 .  (1)دةظةرةكا ئارام وةك ئةلتةرناتيفةك بؤ ئةفَانستانى تَيدا ثَيك بينن
شريازى هَيزا وى يا سةربازى ل سةر بنةمايَى كةتيبان هاتبوو دارشانت كاو        

كةتيبةيا سةلَاحةدين، كةتيبةيا فةتح،  ثَينج كةتيبة هةبوون، كةتيبةيا ئةقسا،
كةتيبااةيا بااةدر و كةتيبااةيا نةساار،  ذمارةيااةيا ضااةكدارَين وَى ل دةسااتثَيكى    

، و د (2)( د طاااةل خَيااازانَين وان و ل دويظااارا ذمارةياااا وان زَيدةبووياااة   200)
( 100( سةرباز دخةمالناد، و نَيزيكاى )  600 -500ذَيدةرةكَى ديدا دناظبةرا )

َانَين عاةرةب( دنااظ ِرَيازَين وانادا هاةبوون       كةسان ذ ِرةطاةز  ، (3)َى ناةكورد )ئاةف
هاتبوونة مةشقدان ل سةربازطةهَين قاعيدة و بةشةك ذوانا بةشدارى د شةِرَى 

، و زؤرباااةيا عاااةرةبَين د نااااظ جوندولئيساااالمدا ذى ذ   (4)ضيضااااندا كرباااوون 
و، باةاَل  كةتيبةيا ئةقسا بوون، كو ئةبو عةبدولرةةان شامى فةرماندَى وَى بو

ثشتى زؤر بوونا عاةرةبان د نااظ ِرَيازَين وَيادا كةتيباةكا دى ثَيكئيناان ب نااظَى        

                                                 
(1)

 .40 -39يوسف طوران، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

 .52  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و 
(3)

 .40ل يوسف طَوران، ذَيدةرَى بةرَى، 
(4)

 .28/9/2001(  8340 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   
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وَى هاااتبوو  ، وةكااو فةرماناادَى(1)كااو ياسااني بااةحر  الغعبــاء(كةتيبااةيا غورةبااا 
 . (2)دانان
ِرةنطاااة باااارطرذى دناظباااةرا جوندولئيساااالم و )ى.ن.ك(دا، هاااةر ل       

الم سةرهلدا بوو. كاو ل طاور باةرنامَى    دةستثَيكا ِراطةهاندنا جوندولئيس
جوندولئيسالم ياَى سياساى ل ساةر بناةمايَى جيهاادَى و و هةَلوةشااندنا       
طااااورَى ثشاااتةرَى، و د طؤتناااة ئاااةو دةظاااةرا ل ذَيااار كاااونجؤال وان )دار   
االسااالم( و ذبلااى وَى )دار احلاارب( بااوو، و ل ظَياارَى ِراطةهاناادنا شااةِرَى     

دا ، و د ئَيكااةم ثَينطاظااا خااؤ (3)ا بااووِراسااتةوخؤ ثاااش دامةزراناادنا خااؤد 
َى بياااارة داطريكااارن و باااةرثرس و فةرمانباااةرَين ئيااادارى ذَى     بااااذارك

يىةتى ئيسااااالمَى اَل شااااةردةرئَيخساااانت ب بةهانااااةيا هناااادَى ئااااةو دَى 
ضةسثينن، و ذمارةيةكا ضةكى ذ ئةندام و اليةنطرَين نة ساةرب ثاارتَين   

ا ضااةند سااةركردةيَين توايااةك بااؤ كوشااتنةئيسااالميظة سااتاند بااوون و ف
 .  (4))ى.ن.ك( دابوو

                                                 
(1)

ل  1975ياسااني بااةحر يااان ناسااناظَى وى د طااؤتنَى ئااةبو شااةهيد )سااهَي  كااؤِرى جاساام سااهلى(، ل    
دايكبووية، ذ ئةفَانَين عةرةب بووية و بةشدارى د شةِرَين ئةفَانستانَى و تاجيكستانَى و .سىودية ذ

شيشاااندا كرياة، ثاشااى بااؤ كوردسااتانَى و بووياة سااةركردة و ِرابااةرَى سااةربازَين   .اشاى بااؤ بوساانة و ث
امـا  " د طةل ثَيشمةرطَى كوردستانَيدا هاتية كوشنت. بنَيارة: .د شةِرَى 2001ئادارا  28عةرةبان، ل 

لاى املوقا    ". متااح ع اجملاهدين ا تاعة انوار االس   ا  عدستان ال عاا سـريل بـن جاسـم السـرلت    
وــ   غــا مــعام .الحثــا ،m/showthread.php?t2536=http://www otaib.net/االلكجونااي: 

 .2/8/2011: 14,45: سيار  ا)وا  ا الساعة
(2)

 .43يوسف طَوران، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(3)

 .165اسو كريم، املصدر السابق، ص 
(4)

 .9/9/2001(، 39ؤذنامة، ذمارة ))هاوَلاتى( ِر 

http://www.otaib.net/
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ذبؤ خؤ بةرهةظكرن باؤ هاةر ثَيشاهاتةكَى ساةركردايةتيا )ى.ن.ك(           
هةَلويستَى خؤ هةبوو. كو كؤمةَلاةكا ثَيراباوونَين سياساى و ساةربازى و     
جةماوةرى وةرطرت بوون، لةورا ذى د حةفتيا ئَيكَيدا ثاش دامةزرانادنا  

طاااااةل عاااااةال د)ى.ن.ك( كَومباااااوون  جوندولئيساااااالم ساااااةركردايةتيا
عةبدولىااةزيز و عااةال ثاااثري ِرؤل و هةَلويسااتَى خااؤ هااةبن، نةخانااة     
جوندولئيسالم شاةِر دناظباةرا خاؤ و )ى.ن.ك( شاةِر دناظباةرا ئيساالم و       

هةَلةجباة و   )ى.ن.ك( هَيزةكا مةزن ل دةظاةرا لةوا طاوراندا د هةذمارت، 
وةيا ئيساالمى هةوَلادابوو   ، هةرضةندبوو بزوتنة(1)سريوان خرظة كربوو

شاااةِر دروسااات ناااةبيت و دياردكاااةت شاااةش جااااران دطاااةل نوَيناااةرَى    
 . (2)خرظةبووينة اَل بَى ئةجنام بوو جوندولئيسالم

 23هةرضةوابيت، شاةِر دناظباةرا هَيازَين جوندولئيساالم و )ى.ن.ك( ل          
ن ، كاااو د هاااةمان ِرَوذدا هَيااازَي(3)ل دةظاااةرا ساااريوان ِرويااادا 2001ئاااةيلوال 

جوندولئيسااالم هَيرشااكرينة سااةر بنكااة و بارةطااايَين هَياازَين )ى.ن.ك( ل      
طوناادَى )خَيلااى حةمااة(، وشااةِر ثةياادا دبياات و ذمارةيااةك ذ ثَيشاامةرطَين      
)ى.ن.ك( ب ديلى د كةظنة د دةستَين هَيازَين جوندولئيساالمدا و ذمارةياةك    

                                                 
(1)

 .هةمان ذَيدةر 
(2)

 .29/10/2001(، 98)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 .23/9/2001(، 41)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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ة خةمةالنادن  ، كاو دهَيتا  (1)ذَى دهَينة كوشنت و تةرمَين وان دهَينة شَيواندن
 . (3)كةسان بووينة (2)(40زَيدةتر ذ )

ب هااااةر حااااال، )ى.ن.ك( ظااااى كااااارى ب تااااريؤر ل قةلااااةم ددةت، كااااو      
جوندولئيسالم ب ِرَيكةكا هؤظانة و نةمروظايةتى و دوير ذ هاةمى ِرةوشات و   

، (4)داب و نةريتَين مروظايةتى و ئيسالمةتيَى هندةك ب سةرذَيكرن كوشتينة
يوب ئةفَانى بةرثرسَى رِاطةهاندنا جوندولئيسالم ِرويادان و  د وةختةكيدا ئة

ئةجنامَين شاةِرى دئَيخيتاة ساتويَى )ى.ن.ك(، و باؤ ماذارا شاَيواندنا تاةرمَين        
كوشتيان و سةربِرينا ديال، ِرةتدكةت كو هايض كةساةك ب ديلاى نةكةفيتاة د     

نةيا دةستَين واندا و ب نةوةيى دةردئيخيت ئةظ كريارة وان وةكربيت ب بةها
هندَى خؤ ب ديظةالنكَين بةرنامة و دةستؤرةكَى طشتى و هةمةاليةنة دزانن، 
و ئايينَى ئيسالمَى ب هيض شيوةيةكَى ِرَيك نةداية دةساتكاريكرن د شاَيواندنا   

 . (5)و بةهايَين مروظايةتَييدا بهَينة كرن و سفكاتى ب تةرمان بهَيتة كرن

                                                 
 . 30/9/2001(، 42، ذمارة )هةمان ذَيدةر (1)
(2)

( كاةس باوون هاتيناة كوشانت ب     42ذَيدةر د كوك نينن ل سةر ذمارةيا وان، بؤضاوونةك دبَياذيت )   
كَير و بظرا و ساةرَى هنادةكان هاتيناة ذَيكارن و ثاانزين ب لةشاَى هنادةكَين دى هاتياة ِرةشااندن و          

. 29/9/2001(، 8342جريادة، الىادد)  االيسـط جعيـد  ال ـع  الديليـة(     . اليعاسوتاندن. بنَيرة: 
ــوعة ة: ثشااتيوان صااادق،  هاتينااة سااةرذَيكرن بنَياار  .( ثَيشاامةرطة47بؤضااوونةكا دى دبَيااذت )  موس

( كاةس باوون هاتيناة    49بؤ ضاوونةك دى دبَياذن )   .114  ص3االرها  ا  وردستان...  و -االرها 
سـ   اااعيـل  "اال ـاد الـوطين الكعدسـتانت يتاعـة جقـد االسـ  " ا)قالـة غـا           كوشنت. بنَيارة:  

، ..http://durbee.org/tafaseel.php/2009/12/23/42/. Htmlمعاخة  متاالة على ا)واـ  االلك ينـت:  
 .11/1/2011: 14الساعة:  ا ت زيارة املوق  

(3)
 . 3/12/2001(، 51)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(4)
  .28/9/2001(  440 اال اد( جعيد   ال دد   

(5)
 . 3/12/2001(، 51)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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زيت و دئَيخيتااااة ثاااااَل بؤيااااةرَى ظااااةدطوهَياَل عااااةال باااااثري ظااااَى       
ئااةبو وائياا   ةوخؤ كااو ثاارس ذ  جوندولئيسااالم ب شااَيوةيةكَى نةِراساات  

قااازيَى وان كربااوو كااو ثااَي  دياا  بهَيتااة كوشاانت ثَياادظى بااوو داخااازا      
موسلمان بوونَى ذَى بكةى خؤ ئةطاةر )ى.ن.ك( ب موسالمان ناةزانن ذى    

وائا    ئاةبو اَل دظيا بةرى كوشتبانة داخازا موسالمان باوونَى ذَى كرباناة،    
وةَلَلاااهى شااَيخ ِراساات دةكااةى، وةَلاميشاام ثااَى   "بةرسااظداية و دبَيااذيت: 

، و (1)"نيية، بؤ ئاطادارييت، ثرسى منيشيان نةكردووة كاة كوشاتوويانن  
. واتااة ب ظااَى  (2)جوندولئيسااالم ظااَى ِروياادانَى ب داسااتان د هااةذمَيريت  

هاازرى و  دانثَياادانا ئاشااكةرا و ذئااةجنامَى ئاراسااتةيا وان يااا سياسااى و     
هاااةذمارتنا كرياااارَى ب داساااتان باااؤ هندَيظاااة دضااايت وان ئاااةظ كرياااارا  

 دورندانة ئةجنامدابيت دذى خةلكةكَى هةظئايينَى وان بيت. 
جهااَى طؤتنَييااة، )ى.ن.ك( ثاااش ظااَى ِروياادانَى بااَى دةناار نااةبوو، بااةلكو        

دا ل بةرهةظيَين خؤ كربوو بؤ لَيدانا هَيزَين جوندولئيسالم. د شةِرَى شانرويَ 
جوندولئيسالم شكةست بوون بةرامبةر هَيزَين )ى.ن.ك(  2001ئةيلوال  27

ذمارةيةك ذ وان هاتبوونة كوشنت و دناظدا سةركردة هاةبوون، و ذ ئاةفَانَين   
ل ضاايايَى شاانروَى ل   2001تشاارينا ئَيكااَى   4 -3، و ل (3)عااةرةب هااةبوون 

                                                 
(1)

 . 53دةرَى بةرَى، لهاتية ظةطوهاسنت ذ: هاوذين عومةر، ذَي 
ديااوان االعااالم مجاعااة انصااار االسااالم،     3/12/2001(، 51)هاوَلاااتى( ِرؤذنامااة، ذمااارة )  (2)

 .53، ص1املصدر السابق، ج
ذ سااةركردةيان وةكااو ئااةبو بةسااري هااةولَيرى، ئااةبو عةباادولرةةان شااامى )رائااد عةباادوَلَلا   (3)

سم ماوساااا عاةبااادوَلَلا دةرادكاااة و   خةلااة  خريسااات(، هةروةسااا )لوئاااةى كااياااد، ماوعتاااة    
ذئةفَانَين عةرةب بةشدارى د شةِرَين شيشاندا .ماةةود خاةلي  نسور(، هةر ضوارَين داويَى

كرينااة، و ثاااش هاتينااة مةشااقدان ل سااةربازطةهَين قاعياادة و قةسااتا كوردسااتانَى كرينااة ل  
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الياندا دروست بباوو  هنداظى بيارة و تةوَيلة شةِرةكَى مةزن دناظبةرا هةردوو 
، كو ئةجنامَى وَى هَيزَين جوندولئيسالم (1)كو طرنطيا خؤ بؤ )ى.ن.ك( هةبوو

شكةسنت خواربوو و زؤر كوشتى دابوون و ب  امى ضيا دهَيتاة كاونجولكرن   
، و شااَيوازَى شااةِرى ئَياادى دهَيتااة طوهااؤرين ذ (2)ذاليااَى هَياازَين )ى.ن.ك( ظااة

، لاةوان ذى ذ ئاةجنامَى شاةِرَين ل بياارة و     (3)شةِرَى بةرةيى بؤ يَى ثاارتيزانى 
 .(5)كوردستانَى (4)بورا -تةوَيلة دروست بووين ناسناظَى وَى كرينة تورا

هةذى ئاماذَيية، و ذ ثَيخةمةت ضارةسةريةكا ئاشاتيانة وبةرقاةراركرنا        
تااةناهيَى ل هااةرَيما كوردسااتانَى سااةركردايةتيا )ى.ن.ك( ب بِريااارا جااةالل 

ل ذَيار نااظَى ساةرَوكَى هاةرَيما كوردساتانَى لَيبؤريناةكا طشاتى باؤ         تالةبانى 
ِراطةهاناد   2001تشرينا ئَيكَى  24ماوةيَى هةيظةكَى بؤ جوندولئيسالم ل 

بااوو ظةطةرنااة دةظااةرَين ذَياار ِركَيفااا حكومااةتا هااةرَيما كوردسااتانَى ذبلااى     

                                                                                                              

الديليـة( جعيـد   ال ـدد     اليعا االيسـط جعيـد  ال ـع     دوي  ِراسثاردةيَين قاعيدة. بنَيرة: 
  1  ديـــوان االعـــ   تاعـــة انوـــار االســـ    ا)وـــدر الســـاب   و27/11/2001(  8400 

 .54ص
(1)

 . 115ص  3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها  ثشتيوان صادق، 
(2)

 . 7/10/2001(، 43)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

  .98نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
تاااورا باااورا ئاااانكو تااؤزا ِرةش، دةظاةرةكاااة دكاةظيتاااة ِرؤذهاةالتاااا ئاةفَانستاااانَى، شاةِرةكاااَى     (4)

دذوار دناظباةرا هَيزَياان هاةظثةميانا ذالياةكيظة و يَين قاعيدة و بزاظا تاليبان ذالياَى ديظاة ل   
مااةزن طةهشتبوونااة   ِروياداية، دظااى شااةِريدا زياانَين     2002و دةستثَيكا  2001داويا ساال 

قاعيدة و بازاظا تاليبان د ئةجناامدا نااضارببوون خااؤ بااؤ دةظاةرَياان ثاااكستانَى ظاةكَيشاان و      
ـــ  ا   ،http://ar.wikipedia.orgئاااوسامة الدن ِرزطاااار دبياات. بنَيااارة:    ـــار  ا)ـوا ـــ  سيـ و

  .3/6/2012:  16,5الساعة:  
(5)

  .148 -147نز، املصدر السابق، ص صشارل بريزار و داميا مارتي –جان  



 276 

ةظ بكةِرَين كوشتنا فرانساو حاةريرى و كوشاتارا طونادَى خَيلاى حةماة، و ئا       
لَيبؤرينااة ذ كااوردَين خااؤ ب سااةركردةيَين جوندولئيسااالم ذى ظااةدطرت ب  
مةرجااةكَى جوندولئيسااالم جبااه بهااَيلن يااان بطةهنااة ناااظ ِرَياازَين كؤمااةَلا     

 .(1)ئيسالمى يان يةكطرتووى ئيسالميى يان ذى ظةطةرنة مالَين خؤ
 ِرةنطة سود ذ وَى لَيبؤرينَى ناةهاتبوو وةرطارتن و جارةكاا دى شاةرِ         

ب دذوارى دناظبااةرا هااةردوو الياناادا ل دةسااتثَيكا هااةيظا تشاارينا دووَى   
ل سااةر  )ى.ن.ك( ثَيشاامةرطةى. ذ ئااةجنامَى فشااارا (2)بااةرثاببوو 2001

 . (3)وان بةرة  باَلَى ئيسالحظة ضوون و ئَيكطرتن
بةرهاااةمَى ِرةوتاااةكَى   ب كاااورتى جوندولئيساااالم كؤمةَلاااةك باااوو       

ةرهلدانَى و ئاةظراز قونااغ باؤ قونااغَى     جيهادى سةلةفى هةر ل ثااش سا  
كو ب نيااز باوون بنطةهاةكَى ب هَياز ياَى      ظة طرتبوو، ثةرةسةندن ب خؤ

)دار االسااالم( ل هااةرَيما كوردسااتانَى دامااةزرينن ب سااود وةرطااارتن و      
السااايكرنا سااةربؤرا ئةفَانسااتانَى و ئاراسااتةيَين سااةرانَين قاعياادة كااو    

سااى ل هااةرَيمَى، اَل تاقيكرنااةكا  ببيتااة ئةلتةرناتيفااةك يااا ئيسااالما سيا 
تةمةن كورت و سةركةفتى نةبوو، ذبةركو نةشايا باوون وةكاو ثَيويسات     
كةتوارَى مللةتَى كورد دبوارَين جودا جودادا خبوينن، ساةربارى هوكاارَى   

 هةرَيمى و ناظدةولةتى يَى فةرمى هاريكار نةببوو.
 

                                                 
(1)

 .26/10/2001(  444 اال اد( جعيد   ال دد  بؤ ديتنا دةقَى بِريارَى بنَيرة:  
(2)

(، 48 )5/11/2001(، 47بااااؤ ثااااج ثَياااازانني بنَياااارة: )هاوَلاااااتى( ِرؤذنامااااة، ذمااااارَين )   
12/11/2001. 

(3)
 .115  ص3..  واالرها  ا  وردستان. -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  
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 كؤمةَلا ئيسالح:  -11
وتاةكَى ئيساالما سياسايية ب ساةركردايةتيا ماةال      كؤمةَلا ئيسالح ِرة     

. دةسااثَيكا (1)كرَيكااار دناااظ بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل كوردسااتانَيدا بااوو    
، و ئارماجنااا (2)ظةدطااةريت 1995دروساات بوونااا ظااى ِرةوتااى بااؤ ساااال    

، (3)ئاشااكةرا يااا ظااَى كؤمااةَلَى ضاكسااازى كاارن بااوو د ناااظ بزوتنةوَياادا        
َى ل بةردةساات نااةبوو د ض وارةكياادا د هةرضااةندة بااةرنامَى ظااَى كؤمااةَل

خواست ضاكسازيَى د ناظ بزوتنةوةيا ئيسالميدا دروست بكاةت، اَل وةساا   
مروظ تَيدطةهيت ذ ديدار و نظيسينَين مةال كرَيكاار هةوَلاددا ثارَوذةيَين    
بةرفرة  د ناظ بزوتنةوةيا ئيسالميدا جَيبةجى بكةت ب سود وةرطارتن  

دةظااةرَين دى يااَين جيهانااا موساالمانان، ذ سااةربؤرَين ئيسااالما سياسااى ل 

                                                 
 .93، صابقسالاملصدر  (1)
(2)

 .21/7/2005(  5024 القدس ال عبت( جعيد   ال دد   
(3)

 .100يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص 
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لةورا ذى هزرَين وى د طةل سةركردايةتيا بزوتناةوَى توشاى لَيكادانَى د    
 بوون.  
ةساثينيت وةكاو   ئةو هزر و ثِرؤذةيَين ماةال كرَيكاار هةوَلاددا ب ض         

سةربةخؤ ياا ئيساالما سياساى حاوكمِرانيَى اَل بكاةت ب      داخازا قةوارةكا 
ظةرةك ل ذَير دةستَى بزوتناةوةيا ئيساالميدا باوو    بةهانةيا هندَى كو دة
( طوناد و ضاوار شاروضاكةيان )دار االساالم( ياا      112كو ثَياك د هاات ذ )  

 . (1)سةربةخؤ اَل ب ِراطةهينيت، اَل د هاتة ِرةتكرن
ِرؤذنامةيااااةكا  2000-1998دناظبااااةرا  ،ذ ِرويااااَى ِراطةهاندنَيظااااة      

، هةروةسااا كؤظارةكااا وةرزى ب  قوتابيااان ب ناااظَى )بَياادارى( بااةَلاظ دكاار  
 .(2)ناظَى )مةئوا( دةردكر

باَلَى ئيسالح هاةر د نااظ هنااظَين بزوتنةوَيادا      ،د وارَى ِرَيكخستنَيدا      
هةبوونا خاؤ هاةبوو، ماةال كرَيكاار دانثَيادانَى ب هنادَى دكاةت كاو ئاةو          
ثارَى ذ دةرظة كاوم دكار ل كاارَى ِرَيكخساتنا خاؤ خاةرج دكار باؤ هنادَى          

، ثشاتى  (3)خؤ ثَى ب ثارَيزيت و ثَيويستى ب خةلكاةكَى دى ناةبيت   باَلَى
كااونطرَى ئَيكااَى يااَى  يااةكبوونا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى ل هااةيظا ئاااب     

ئااةو ئااةجنامَين ذَى دةركااةفتني، باااَلَى كرَيكااار بااَى اليااةن مااابوو   2000

                                                 
 .272سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
ناة هاتياة   سؤران عومةر، "مامؤستا كرَيكار و حةقيقةتةكانى ضةند ساتَيكى ذياانى"، طؤتاار   ( 2)

 ذمااااااااااااااارةكرن، لسااااااااااااااةر سااااااااااااااااااااايتَى ئاااااااااااااااةلكجونى هاااااااااااااااةية:

http://www.islampaik.org/direje.aspx?jimare=4055&Babet=wtar،... هاتياااااااة
 .16/1/2012: 19,10ظااةكاااارن ل دةمذمَير: 

 .17، ل2008حوزةيران  1(، 68( كَوظار، ذمارة ))لظني (3)

http://www.islampaik.org/direje.aspx?jimare=4055&Babet=wtar
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ك عاةال عةبدولىاةزيز و   ياَين ب هاةظرِ  هةردوو باَلَين سةرةكى  دناظبةرا
، اَل ثشاتى طارذى   (1)اثري و هةر خؤ ب بزوتنةوةيا يةكبوون دزانىعةال ب

دناظبةرا كؤمةَلا ئيسالمى و يةكبوون بةرفرة  د بيت د طةهيتة ئاساتَى  
د هااَيلن و قةسااتا  2001ئابااا لَيكاادانَى باااَلَى مااةال كرَيكااار ساالَيمانيَى ل 

 .  (2)(رماَلَوذهةالتا خؤكؤرَى ِردكةظيتة باطوندَى طولو دكةن )
 
 

 كؤمةَلا ثشتيوانانى ئيسالمى ل كوردستانَى: -12
ثشااتى زيااانَين ب جوندولئيسااالم كااةفتني د شااةِرَى دطااةل )ى.ن.ك( و          

سااةرنةكةفتنا دانوسااتاندنَين كؤمااةَلا ئيسااالمى و بزوتنااةوةيا ئيسااالمى بااؤ    
ضارةسااااةركرنا كَيشااااا جوندولئيسااااالم، ِرةوتااااَى ئيسااااالح مااااابوو نَيزيكااااَى 

ِرَيباز و هزرَيدا، و مةال كرَيكار د طؤتارَين خؤدا ثةسنا  جوندولئيسالم د وارَى
 . (4)و ب موجاهدَين رِاستةقينة ناظ دبرن (3)وان دكر و ثشتةظانى اَل دكر

هااةر د ظااى ضارضااووظةيدا، هةوَلاادان بااةردةوام د هاتنااة ئةجناماادان      
ذبؤ هندَى باَل واليةنَين جودا بووين ذ بزوتناةوةيا ياةكبوونا ئيساالمى    

َيكبطرن. مةال كرَيكار ئاماذَى ددةتة هندَى ضااخَى دانوساتاندنا كؤماةَلا    ئ
َلَى ئيسااالمى د طااةل جوندولئيسااالم ئااةجنام ددان هااةوَلَين ئَيكطرتنااا بااا  

اتناااة ئةجنامااادان اَل ثَياااك و دطاااةل كؤماااةَلا ئيساااالمى ذى د هئيساااالح 
                                                 

(1)
 . 1/7/2001(، 29)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(2)
 .12/8/2001(، 35هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 

(3)
  .118  ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  

(4)
  .26/11/2001(، 50)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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و ظةدطااةرينيت بااؤ هناادَى كااو مااةرجَين كؤمااةَلا ئيسااالمى د      نااةهاتن 
 . (1)زانىئريانَى د -بوون و ب مةرجَين )ى.ن.ك(قورس 

ثةيوةنديَين باَلَى ئيساالح دطاةل جوندولئيساالم باؤ ثاَي  ِراطةهانادنا            
جوندولئيسااالم ظةدطااةرن، واتااة د طااةل وان طااروثَين جوندولئيسااالم ثَيااك  
ئيناين، اَل ثشتى شاةِرَى شانروَى و زياانَين ب وان طةهشاتني فشاارةكا زَيادة       

جوندولئيسالم كةتبوونة د ِرةوشةكا نالةباردا و دظياا نةكاةظن    كةتبوو سةر
كانوناا ئَيكاَى    5، كاو ل  (2)و ثاش شةش كومبوونا بِريارا ئَيكطرتناَى داباوون  

ثَيكهاتن ب شَيوةَى كريار ِرَيكخراوةكا ناوى بهَيتاة ثَياك ئيناان، و ل      2001
م ل هاااةمان هاااةي  نااااظَى ِرَيكخاااراوا تاااازة ب نااااظَى )ئةنسارولئيساااال    10

، و كورتكريا وَى كريناة ثااك ئاانكو )ثشاتيوانانى     (3)كوردستانَى( ِراطةهاندن
، و سااةركردايةتيا جوندولئيسااالم واز ذ ثلااةيا  (4)ئيسااالمى ل كوردسااتانَى( 

 .  (5)ئةمريايةتيَى ئينان و مةال كرَيكار ببوو ِرابةرَى كؤمةَلَى
َيكاار هااتبوو   ب ثَيشنيارا ماةال كر جوندولئيسالم ، باسكرنَييةهةذى      
 :(6)ذبةر ظان ئةطةرَين ل خوارَى ديارهَورين طو
ذباةر  ةهةنادةكَى جيهاادى دكاةت    ناظَى جوندولئيسالم دةربِريناَى ذ رِ  -1

و ذباةر   ينا دياال لةكاةدار بباوو،   و ساةربرِ ويدانا خيلى حةماة  هؤيَى ِر

                                                 
 . 281سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
 هةمان ذَيدةر.   (2)
(3)

 . 99نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
(4)

 . 24/12/2001(، 53)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(5)

 . 52  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و 
(6)

  .92 -91حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرى، ل ل 
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هؤيَى ظَى ضةندَى ئةظ ناظة ب ِرويداناةكا نااظ و دةنطاةكَى نةشارين ل     
 نيت. بري د هي

ناظَى جوندولئيسالم زَيدةتر ئاماذة بؤ شةِرو كوشتاران دكاةت و ثَيويساتة    -2
ذظى ِرويظة ناظةكَى هةلبذارتى زَيدةتر ذ مَياذوويا ئيساالمَى هاةَلقوالوبيت    

   و اليةكَى سياسى ب سةردا زال بيت نةك اليةنَى سةربازى.
تازة بضيتة دنااظ  مةال كرَيكار ئةو ئةطةر دانابوو كو ِرةنطة ِرَيكخراوا  -3

كريااارا سياساايدا، ذظااى ِرويظااة ناااظَى جوندولئيسااالم ب كَياار كريااارا     
سياسى نةدهات، زَيدةبارى هندَى مةال كرَيكاار ل وَى بااوةرَى باوو كاو     

كااو قاياا  بياات جوندولئيسااالم   ،)ى.ن.ك( ئامادةيااا هناادَى دةربِرييااة 
 بةشدارى كريارا سياسى بيت طاةر نااظَى خاؤ ب طوهَوريات و دةسات ذ     

 ةو بةردةت.  ِرَيبازا خؤ يا توندِر
هةذى ئاماذةثَيكرنَيية، سةركردايةتيا ظاَى كؤماةَلَى ب ظاى ِرةنطاَى ل          

 خوارَى ديار ثَيكهاتى بوو:
   .مةال كرَيكار/ ِرابةر -1
 / جَيطرَى ئَيكى و بةرثرسَى ئاسايشَى.  و عةبدوَلَلا شافىىئةب -2
 سَى سةربازى.  َيرى/ جَيطرَى دووَى و بةرثرئاسؤ هةول -3
 ئةبو وائي / بةرثرسَى دةستةيا شةرعى.   -4
 يةمةد مةشهدانى/ ئةندامَى شورا.   -5
 ئيسالح(.   َى )كؤمةَلا/ بةرثرسَى ِرَيكخستندكتور عومةر -6
 / بةرثرسَى ِراطةهاندنَى.  ئةيوب ئةفَانى -7
 / بةرثرسَى ثةيوةنديان.  مةال هةلطورد هةولَيرى -8
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 طرَى بةرثرسَى دةستةيا شةرعى.  عومةر بازيانى/ جَي -9
 .  ةرشتيارَى كاروبارَين ئاسايشَى/ سةرثةوحيدىئةبو بةكر ت -10
ــوهداءعةبدوحلةمياااد طاااةرميانى/ فةرمانااادَى كاااةتيبا    -11 )كؤماااةَلا  شـ

   ئيسالح(.
)خاَلااة سااةيد(/ فةرماناادَى كااةتيبا سااةيد قوتااو   ةمااةد سااةيد ي -12

 )كؤمةَلا ئيسالح(.  
 ماندَى كةتيبا موهاجرين )كؤمةَلا ئيسالح(.  قودس )سوارة(/ فةر -13

ماااةال عةبااادوَلَلا خاااةلَيفانى/ فةرمانااادَى كاااةتيبا باااةدر ثااااش زوزك    -14 
  خةلَيفانى.

 / فةرماندَى كةتيبا سةالحةدين.  ةشيديةمةد ِر -15
عةبدوحلةمياااد هاااةولَيرى )حااااجى ِرةماااةزان نانةكاااةال(/ ئةنااادامَى   -16

   .(1)شورا
 ثرسَى بةشَى كؤمةَلايةتى.  يةمةد حةسةن/ بةر -17
 نزار حةمة سا / بةرثرسَى كارطَيرى و دارايى.   -18
 / فةرماندَى كةتيبا فةتح.  من بانى شارىهَي -19
 / فةرماندَى كةتيبا نةسر. ر دةبابةدلَي -20
/ بوويااة فةرماناادَى كااةتيبا بااةدر ثشااتى مااةال      زؤزك خااةليفانى -21

 عةبدوَلَلا خةليفانى. 
   ء.سهي  بن جاسم سهلى(/ فةرماندَى كةتيبا غورةباياسني بةحر) -22

                                                 
(1)

االرهـا  ا   -موسوعة االرهـا    ثشتيوان صادق، 93بنَيرة: حةسةن ياسني، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 وبىدها. 120، ص3...، ج وردستان
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 عةال وةال/ فةرماندَى مةشقا سةربازى.   -23
 . (1)شَىحةجى سا  )عماد(/ بةرثرسَى وةر -24
يوانانى تذ ِروياااَى ساااةربازيظة، ثَيكهاتاااةيا هَيااازا ضاااةكدارى ياااا ثشااا     

 ئيسالمى ل سةر هةمان شَيوازى جوندولئيسالم بوو كو ل سةر بنطاةهىَ 
كةتيباااةيان هاتبووناااة دروساااتكرن كاااو ذ هةشااات كةتيباااةيان ثَياااك       

بةدر، فةتح، سةالحةدين، ساةيد قوتاو    ء نةسر، غورةبا شوهداء دهات:)
هاااادى، ي، باااؤ مةشاااقدان ل ساااةر ِرَيباااازا ساااةلةفَى ج  (2)و موهااااجرين(

يااارة وسااةرطةت و  ضااةندين سااةربازطةهَين مةشااقكرنَى ل دةظااةرَين ب   
هناادةك ذَياادةران د ظااان سااةربازطةهاندا    ، ل طااور(3)ظةكرينااة رماااَلخؤ

فَيرى كريارَين خؤ كوشتنَى دكرن وةكو باةرزترين ثاال جيهاادَى كاو دَى     
( حوريان شادبن، كو ل سةربازطةهَين )تى. ئني. تى( ياان ل دَور  72ب )

 25 -15ضاااوانيا خااؤ تةقاناادنَى نةخانااة طااةجنَين ذيااَى وان دناظبااةرا  
 . (4)ساليَيدا د هاتنة فَيركرن

( ضاةكدار  900د هاتة خةمالندن ) ،دةربارةى هَيزا وَى يا سةربازى     
( ذَى ئةناادامَين قاعياادة و 150د هاتااة خةمالناادن ) ، ذوانااا(5)هااةبوون

، ذ ِرةطااةزَين ئااوردنى، سااورى، مساارى، تونسااى،    (6)بزاظااا تاليبااان بااوون 

                                                 
(1)

  .122 -121  ص ص3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها ثشتيوان صادق،  
(2)

 . 42، ذَيدةرَى بةرَى، ل  يوسف طَوران16/12/2002(، 102)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 . 154شارل بعيزار ي داميا مارتيقز  ا)ودر الساب   ص -جان (3)

 . 18/3/2004(  9242 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   (4)
 . 52  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و (5)
  .7/2/2003(  8837ة( جعيد   ال دد   اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلي (6)
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، جةزائريى، سؤماال، دةولةتَين جزيرَى، توركيا، ئريان، شيشان، ئوساجاليا 
. و بنطااةهَى (1)عااةرةبَين ذ ئااةوروثا و وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا 

ِرَيكخستنا وان ذ شانة و مةفرةزةيَين بضيك ثَياك دهااتن، و كاار ل ساةر     
ظان مةفرةزيان دهاتة دابةشكرن، ذوانا مةفرةزةيَين تايبةت هةبوون بؤ 

يشَين خؤ و ترومبَيلَين مينرَيذكرى وقا بومبَين مينِرَيذكرىدروستكرنا 
و ثةقاندنَى و تةقةمةنى و تريؤركرن و لَيدانا بنطةهان ب ضةكَى ساظك  

 . (2)ناظنجى
ذ ِرويااَى ئايدولؤذيظااة، ثشااتيوانانى ئيسااالمى ل سااةر هااةمان شااوثا        

جوندولئيسااالم بااوون، كااو ِرةوتاااةكَى سااةلةفى جيهااادى باااوون. ذ وان      
سااالمى طرنكجيااان بِريااارَين ِرَيككااةفتني بااؤ ِراطةهاناادنا ثشااتيوانانى ئي  

)الىقااب( كاو   يَى دطاؤتنَى  َى ثَيَةمبةرَى خودى بوو يَى وان ئاَلاناظَى ئاَلاي
يىةتَى ئيساااالمَى ل شاااةرِرةنطاااَى ِرةش باااوو، درَيذيثَيااادان ب حاااوكمَى   

دةظةرَين كؤمةَلَى ئاَلايَى خؤ اَل ِراطةهاندى و باةرفرةهكرنا ظاَى ضاةندَى    
جيهاادَى ذواناا    رماناةض بوون ب فةل دةظةرَين ذَير دةستَين كؤمةاَل، ملك

شااةِرَى دوذمنااَين ئااايينى، خااؤ جااوداكرن د طااةل ثااارت و هَياازَين نااة       
ئيسااالمى كااو نااةدبوو بنطااةهَين خااؤ يااَين سياسااى اَل داناان و خااؤ ب        
درَيذيَثااادانا جوندولئيساااالم و كؤماااةَلا ئيساااالح د زاناااى و موكمكرناااا    

 .  (3)ئارماجنَين وان يَين شةرعى

                                                 
 . 76  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و (1)
  .167اسو  عيم  ا)ودر الساب   ص (2)
 . 68 -67  ص ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و (3)
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ثااارت و رةوتااَين ئيسااالمى يااَين ِراديكااال ل     ،طشااتى ب شااَيوةيةكَى     
جيهاتَى ذ وانا ذى ثشتيوانانى ئيسالمى بوون كؤماةكا بناةمايَين هازرى    
هةبوون ثَيكظة دبوونة رةطةزَين ديااركريَين ئاظااهيَى مةَلبةناديَى هازرا     
وان. بةرهنطاريا عةملانيةتَى، زظِراندنا خةالفةتَى، دروستكرنا بةرةياةكَى  

 .  (1)سةلةفيةتطةرى و دوذمنكاريا رؤذئاظايى ئيسالمى،
ل دؤر ثةيوةنااديَين وان د طااةل قاعياادةدا، ِرةنطااة هاايض طوهَورينااةكا     

ناظةكى د تةكتيك وسجاتيذيةتا ثشتيوانانى ئيسالميدا دروست ناةببوو،  
كو ِرَيكخراوةك بوو د بنةِرتدا وةكو لقةكا ِرَيكخساتنا قاعيادة ل هاةرَيما    

بَيااى كاو ثةيوةنااديا ئؤرطااانى د طااةل  ، (2)دامةزراناادن كوردساتانَى هاتيااة 
بهَيتة بِرين و هيض طوهؤرينةك د بريكارن و هةَلويسات و ِرَيبااز    قاعيدة 

، كااو ل سااةر هااةمان شااَيوازَى (3)و ئارمااانج و سياسااةتَيدا ثةياادا نااةببوو
قاعيدة بوو وةكو كؤمةلةيةكا سةلةفى سوننى بانطةوازا جيهادَى دكار و  

ئيساالمى ياا مسارى د داخبااربوون،      اةيد قوتو و جيهادب ئايدؤلؤذيا س
وةكاو ياَى    ياَي ِرَيكخساتنىَ   َى وَىثةيكاةر و ل سةر ئاستَى ِرَيكخستنَى ذى 

قاعياادة بااوو ل سااةرى ِرابااةر و دوو جَيطاار زَياادةبارى ليذنااةيَين جااؤرا   
 .(4)جؤر

                                                 
  اعان ي سيف من مل اا االس   السياسـت  رف   سيد اتد  الد تور( بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: (1)

 يما ب دها.    132(  ص2002   القاهع   2دراسة موثقة  مكتحة مدبولت  ط
  .22/4/2004(  9277 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   (2)
(3)

  .35نياز سةعيد، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 . 229(  ص2007م  دار الساات   بايا  عحدالحارم عكوان  القاعد  التققيم السع (4)
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خااؤ ل جهاااةكى دانثَياادانَى دكااةن، ثشاااتى    ب ثشااتيوانانى ئيسااالم        
ئَيكطاااارتيَين ئااااةمريكا و هةظثااااةميانا بااااؤ سااااةر   يااااةتَينويالهَيرشااااا 

ئةفَانستانَى بؤ خؤ ِرزطاركرن قةستا ئريانى كربوون ذوانا كؤمةَلا ئاةبو  
موسىو زةرقاوى و ل تةهرانَى ئاكنجى ببوون، و ئةبو عةبادوَلَلا شاافىى   
داخاااز ذوانااا كريااة بهَينااة ذَياار ئااااليَى ثشااتيوانانى ئيسااالمى و قةسااتا    

ئاةفَانَين  باؤ  ، ئانكو ئريان وةكو دةروازيةكَى باوو  (1)بوونكوردستانى كر
َى عَيراقا ، و بةشاةكَى دى ذى قةساتا   (2)عاةرةب ذواناا ئةنادامَين قاعيادة    

َى بنطةهَين خؤ بةرى لَيادانى  عَيراقكربوون ل دوي  داخازا هةواَلطَيريا 
 .  (3)طري كربوونجهل سَى طؤشةيَى سوننى 

، و (4)ذَيادةرَى ساةرةكى باوو    قاعيادة  هةذى طؤتنَيية، وةكو كؤمةكى     
هاريكااااريَين خرظاااة دكااارن ل ثاكساااتانَى و ئاااةوروثا ب ِرَيكاااا هاااةوَين    

ريتانيا و ئااااةَلمانيا، ةبةخشااااينَى ل مزطااااةفتَين وان ب تايبااااةتى ل باااا 
 .  (5)زَيدةبارى ِرَيكخراوَين خَيرخوازَين دةولةتَين كةنداظى

َين جوندولئيسالم ثشاتيوانانى  هةمان ِرةفتار ،ذ ِرويَى كؤمةَلايةتيظة      
دكاارن، كااو ب زَياادةطاظى د هاتنااة هااةذمارتن ل سااةر   ئيسااالمى ثااةيرةو

                                                 
(1)

  .75  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و 
يخود ا)عاغى  س ع ا)وا من افغانستان اع ال عاا يثائ  اخلارجيـة االمعيكيـة  دار اليـعيا     ( 2)

 .221ص.( 2003 القاهع   
(3)

ئيساالمى لاة هؤاَلنادا لَيكؤلينةوةياةك ساةبارةت باة       َيكةوت ئيسماعي  ئيرباهيم، ئيمارةتى ِر 
(، 2006، )ب.ج، 2ِرةوةندى ئيسالمى و ئيسالمى سياساى لاة هؤاَلنادا، ضااثخانةى ِرةناج، ض     

 . 154ل
)4

 
(
 Sources on militants…,op.cit, p52.  

(5)
  .156صجان شارل بعيزار ي داميا مارتيقز  ا)ودر الساب .  
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 . كااو سيسااتةمةكَى مينااا سيسااتةمَى تاليبااان ثااةيرةو   (1)مااافَين مروظااى 
دكااارن كاااو قوتاخباناااةيَين كضاااان طرتباااوون و ساااجان و ثروثاطنااادةيَين 

ر ئافرةتااان ، وحيجابااا ئااةفَانى ل سااة(2) تةلااةفزيونى قةدةغااة كربااوون
ئاهاةنطَين   (3)سةثاند بوو، دطةل بكارئينانا ئةشكةجنَى دذى طرتى ودياال 

 (4)ذنئينانَى قةدةغة كربوون، تا كاو جطاارة قةدةغاة باوو بهَيتاة كَيشاان      
، و خااةلك ب (5)كااو د هااةذمارتن ئَيااك ذ ئااامرازَين جوهيااا وماسااونيان   

ن ياَين توناد   خورتى د كَيشانة مزطةفتان بؤ هندَى طوهداريا طؤتاارَين وا 
 . (6)بكةن بةرى نظَيذا ئةينيَى

 نيسااانا 1ل  ل دؤر ثةيوةنااديَين ثشااتيوانانى ئيسااالمى و )ى.ن.ك(      
كَومبووناااةك دناظباااةرا ثشاااتيوانانى ئيسااااالمى و )ى.ن.ك( ل     2002

دناظبااةرا هااةردوو الياناادا بااؤ ضارةسااةريا كَيشااةيَين  ناادَى خااارطَيالن طو
ِروياادانا طاارنر باناادؤرا خااؤ كاارى سااةر   . اَل (7)دناظبااةرا هةردووالياناادا

ثةيوةنااديَين هااةردوو اليااان هااةوَلا تريؤركرنااا بةرهااةم ئةةااةد سااا      
 2 لبااوو  سااةرؤكَى حكومااةتا هااةرَيما كوردسااتانَى )ئياادارا ساالَيمانيَى(   

ذاليَى طروثةكيظة هاتبوو ئةجنامدان، سةرئةجنام ناظربى  2002 نيسانا

                                                 
)1

 
(  Sources on militants…, op.cit, p p13- 14. 

 . 7/2/2003(  8837 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   (2)
 . 10/2/2003(  8840ا)ودر ن سد  ال دد   (3)
  .14/9/2004(  9422ا)ودر ن سد  ال دد   (4)

)5  (
 Sources on militants…, op.cit, p18.  

 . 14/9/2009(  9422لية(  ال دد   اليعا االيسط جعيد  ال ع  الدي (6)
(7)

  .22/4/2002(، 69)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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وى هاتبوونااة كوشاانت، و دوو   (1)ذَى ِرزطااار ببااوو، و ثَياانج ثاسااةوانَين   
كةس ذ طروثاَى هَيرشابةر ب نااظَى كاماةران مورياساى و يةماةد ئاةبو        
بةكر عةبدولرةةان )عبدالسالم( دهَيناة كوشانت و كةساَى سايَى ذى ب     

ئااةبو عاساام( ذاليااَى هَياازَين     -ناااظَى قااةيس ئياارباهيم )قااادر يةمااةد   
كريارَيادا   . ِرةنطاة د ظاىَ  (2)ئيمناهيَيظة ل باذارَى سلَيمانيَى دهَيتة طارتن 

دةستَى دةرةكى هةبيت، هةروةكو ناظباذيظانَى دناظباةرا هاةردوو اليانادا     
"ثَيدةضيت خةلكةك هاةبيت حةزبكاةت ئاةو ثروساةية تَياك       دبَيذيت:

 . (3)"بضيت
ى انب هاااةرحال، ظاااَى ِرويااادانَى زَيااادةتر طااارذى دناظباااةرا ثشاااتيوان     

َى ب ظاَى كرياارَى ِراباوويى و    ئيسالمى و )ى.ن.ك(دا خاورتكر، كاو طروثا   
، و ماوةياةكَى زؤر نةظةكَيشاا كاو    (4)بكةرَين وى ثشتيواناني ئيسالمى بن

ثشااتيواناني ئيسااالمى ئَيكاليةنانااة ئاطربةساات    2002 ساااناني 14ل 
. و ئااةو دانوسااتاندنَين  (5)هةَلوةشاااند و ل دةسااتثَيكا ِراطةهاناادنا خااؤدا  

 نيساانا  30 -2001ا ئَيكاَى  كانوونا  10دناظبةرا هةردوو اليانادا كاو ل   
هاااةلطورد ئةةاااةد مساااتةفا ئةنااادامَى شاااورا ياااا ثشاااتيواناني   2003

                                                 
(1)

نااظَين وان ئاةظاة باوون: )ئاامانج عةبدولقادر، كارزان ئيرباهيم، شوان خادر، عةبادوَلَلا ئيساماعي      
   .5/4/2002(  467 اال اد( جعيد   ال دد  يةمةد و جةزا حةمة ِرةزا ئةةةد(. بنَيرة: 

(2)
 .74، صا)ودر الساب كاوة نادر عبدالقادر،  

(3)
ناظبذيظان عةبدولرةةان عةبادولرةحيم ئةنادامَى ساةركردايةتيا بزوتناةوةيا ئيساالمى ل       

 .22/4/2002(، 69كوردستانى بوو. هاتية ظةطوهاسنت ذ: )هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة )
(4)

ــدالقادر     كاااوة 8/4/2002(، 67، ذمااارة )ِرؤذنامااة )هاوَلاااتى(  ــادر عح ــاب  ن ــدر الس   ا)و
 .74ص

 .15/4/2002( 68، ذمارة )ِرؤذنامة )هاوَلاتى( (5)
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ئيساااالمى ئامااااذَى ددةت كاااو ناااة  كَومباااوون دناظباااةرا هةردوواليانااادا  
 هاتينة ئةجنامدان، ل دَور حوكمِرانيا دةظةرَى ذى كو حكومةتا هاةرَيمىَ 

بِرياار ل ساةر    مىشتيوانانى ئيسالباَلادةست بيت ل دةظةرَى دياردكةت ث
طور بري و بؤضوونَين وان ئةحكامَين شةرعى ِريكَى ناادةت.   اَل ل ،نةداية

ناظةشَيريت كو هاةر تشاتةكَى ِروى بادةت ئاةو قاةدةرةكا      اَل وَى ضةندَى 
خودايية كو ناظربى د نظيسيت: "ثاك وةك كؤمةَلَيكى ِرةساةنى جيهاادى   

ةياة كاو هاةر شاتيك     ة، باِرواى باةوة ه  اى طةوريىةتَى خوشةرثابةند بة 
مامةَلاةى لاة    بةو شاَيوةيةش بَيتة ثَيشةوة ئةو قةدةرى خواى طةورةية، 

طةَلدا دةكات كاة شاةرد داواى دةكاات، جاا ض جاةنر و كوشاتاربَيت و ض       
 . (1)بَيت..."] ئاطربةست[ِرَيكةوتن و هودنة 

ِرةنطة د طةل هندَيدا هةردوو الياان بةرهاةظيَين خاؤ دكارن. ئَيادى           
دهاات  طرذى و ئالوزى دناظبةرا هةردوو اليانادا خاورتج اَل    ِرَوذَى ِروذ بؤ

. (2)بااةر هةلطريساااندنا شااةِرةكَى طراناادا  و دةظااةرا هااةورامان كااةفتبوو  
دةرئااةجنامَى ذ ناظضااوونا دانوسااتاندنا دناظبااةرا ثشااتيواناني ئيسااالمى و 

ثشااااتيوانانى ئيسااااالمى   2002وزا تااااةز 3/4)ى.ن.ك(دا، ل شااااةظا 
كربااوو سااةر دةظااةرَين هةَلةجبااة و هااةورامان دذى   رفرة  كا بااةهَيرشااة

ب هاةردوو الياان ذ    (3)كو زيانَين طيانى ،هَيزَين )ى.ن.ك( ل ظَى دةظةرَى
 .  (1)كوشتى و برينداران كةفتبوون

                                                 
(1)

 .6/5/2002(، 71هاتية ظةطوهاسنت ذ: هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 
  .20/5/2002(، 73هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (2)
(3)

يادى، ئاةبو ِراوَياذ و    ثشتيوانانى ئيسالمى دياركرية سَى كوشتى هةبوون: )ئةبو باةكر تةوح  
. و )ى.ن.ك( ذى 15/7/2002(، 81بنَيارة: )هاوَلااتى( ِرؤذناماة، ذماارة )    .عةبدولرةزاق(.
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د َثيشهاتةكا ديدا، و كاارَى دى ياَين ثشاتيوانانى ئيساالم ئةجناماداي           
ن ، هةلتكاناادنا طااؤِريَ كااو كاريطةريااةكا خااراب كربااوو سااةر ِرةوشااا وىَ     

 اظةطوهاسااااتنو  2002وزا زل تاااة شاااَيخَين نةقشاااةبةندى ل بيااااارة   
 .  (2)جهةكَى نةديارؤ ِروفاتَين وان ب

جارةكاااا دى  2002ئامااااذة ثَيكرنَيياااة، ل كانوناااا ئَيكاااَى    هاااةذى      
، و هااةردوو (3)ثشااتيوانانى ئيسااالمى هَيرشااكرية سااةر هَياازَين )ى.ن.ك(

َيشخةريا ثشتيوانانى ئيسالم بوو، ماةال كرَيكاار   ثتهَيرشَين مةزن ب دةس
داكوكيَى ل ظاَى ضاةندَى دكاةت كاو دبَيذيت:"ئَيماة دواى ضاوار ماانر و        

كاة ئَيماة ساَى     يةكَيتى نيشتمانى كوردساتان يةك ِرَوذ هةواَلمان بؤ نارد 
ِرَوذى تاار ئاااطر بةسااتةكة هةَلدةوةشااَينينةوة  ضااونكة ئَيااوة هيضااتان      

، و بااااارطرذى زَياااادةتر بااااوو ب دناظبااااةرا    (4)جَيبااااةجَى نااااةكردووة" 
ب تريؤركرناااا شاااةوكةت  2002 شاااوباتا 8/9ل شاااةظا  هةردوواليانااادا

حاجى موشري ئةندامَى ساةركردايةتيا )ى.ن.ك( و ئةنادامَى ثةرلاةمانَى    
، ل طونااادَى طاااامَي  تةثاااة ل دةظاااةرا شاااارةزوور ذالياااَى (5)كوردساااتانَى

و كةسااَين د طةلاادا ل  طروثااةكَى وانظااة، سااةرئةجنام ناااظربى د طااةل دو    
                                                                                                              

(، 480)االحتاااااد( جرياااادة، الىاااادد )  .( كوشااااتى هااااةبوون. بنَياااارة:  80دياركريااااة وان )
5/7/2002 . 

اتى(   )هاوَل2002/ 6/7(  8621 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   (1)
 . 8/7/2002.(،80ِرؤذنامة، ذمارة )

(2)
 .18/7/2002(  8633 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   

(3)
 . 16/12/2002( 102)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

  .3/2/2003(، 109هاتية ظةطوهاسنت ذ: )هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (4)
(5)

  .124  ص3االرها  ا  وردستان...  و -رها موسوعة االثشتيوان صادق،  
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، د (1)ماَلااةكَى د طااةل كابانيااا مااااَل و ضااةند زارؤك دهَينااة تريؤركاارن      
باننامةيةكَيااادا ثشاااتيوانانى ئيساااالمى بةرثرساااايةتيا ظاااَى كرياااارَى ب   
ستويَى خؤظة طرتبوو ب بةهانةيا هندَيدا هةوَلةك بوو د هاتة كارن باؤ   

ناااديكرنا ساااوننةتا "ئاااةظ كاااارة زي:الوازكرناااا ِرَيااازَين وان، تَيااادا هاتياااة
 .(2)ثَيَةمبةرى بوو بؤ كؤشتنا سةرَين طاوران"

َى ذالياَى هَيازَين ويالياةتَين ئَيكطارتيَين     عَيراقا ِرةنطة د طةل لَيادانا       
ئاااةمريكا و هةظثاااةميانَين وَى لَيااادانا ثشاااتيوانانى ئيساااالمى باااةرة      

يا َى ضااةندَى مااةال كرَيكااار ثَيشاابيني ئَيكالبوونَيظااة ضااوو بااوو. ل دَور ظاا
هناادَى دكااةت كااو )ى.ن.ك( ناضااار ببياات بااوارى ب ل شااكةرَى ئااةمريكا  
باادةت بااؤ لَياادانا ثشااتيوانانى ئيسااالمى ثشااتى كااو ذ ِرويااَى سااةربازيظة   

 2003 شاااااوباتا 24/25كاااااو ل شاااااةظا . (3)ساااااةركةفنت ناااااةئينايى
ثشاااااتيوانانى ئيساااااالم و )ى.ن.ك( ل دةظاااااةرا هاااااةورامان ب تونااااادى 

، ئااةظ ضااةندة ذى بااؤ ئةطااةرا   (4)رنسااةنطةرَين ئَيااك دوو بؤردومااان كاا  
هندَى خةلك وارَين خؤ جبه بهاَيلن و قةساتا دةظاةرَين ئاارامج بكاةن ل      

 رماالَ ( هاوةَلااتى ل خؤ 11000سةرجةمَى ) دوي  هندةك زانياريان ذ
% 10% شاروضاااكة ب جاااه هَيالباااوون، و شاروضاااكةيَى بياااارة ذى    30

( ماالن 72جةمَى )هاوةَلاتى تَيدا مابوون، و طوندَى سةرطةت ذى ذ سةر
ضااةند مالااةك تَياادا مااابوون، زَياادةبارى طوناادَين خيلااَى حةمااة و تةثااة  

                                                 
 .10/2/2003(  8840 اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلية( جعيد   ال دد   (1)
 .15/2/2003(  8845ا)ودر ن سد  ال دد   هاتية ظةطوهاسنت ذ: (2)
(3)

 .27/1/2003(، 108)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .26/2/2003(، 112هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (4)
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كاااوِرة و طَوماااةال و ئااااوايى ِروساااتةم باااةط دَى كاااَون ب  اااامى ضاااوول   
، و ل ظَيرى ِراستيا طؤتنا )سةمري ئةمني( د هَيتة سةملاندن كو: (1)ببوون

سااالمى دةسااتى ئيسااالمى سياسااى، ميللااةتانى ئي    كااةمني قوربااانى "ية
 . (2)خؤيانن"

ذاليااةكَى ديظااة، ثشااتى ثشااتيوانانى ئيسااالمى ذاليااَى كااولن ثاااول            
، (3)وةزيرَى دةرظة ياَى ئاةمريكا ب طروثاةكَى تريؤريسات ل قةلاةم داياى      

طاران  يى و نَيظدةولاةتى زَيادةتر   بارَى ظَى طروثاَى ل ساةر ئاساتَى نااظخؤ    
 بوو كو بكةظتة د ِرةوشةكا نالةباردا.  

ثاش ضةند ِروذةكا ذ لَيدانا درباَى لةشاكةرى ذالياَى هَيازَين      هةظدةم     
ئاااةمريكا و دةولاااةتَين هةظثاااةميان، ل شاااةظا   ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين  

دةسات   وياليةتَين ئَيكطارتيَين ئاةمريكا  هَيزَين  2003 ئادارا 21/22
ذ ئةجنام ذمارةيااةكا زؤر ، سااةر(4)ب هَيرشااا موشااةكى و ئانااانى كربااوو

، اَل (5)ران ب ِرَيزَين ثشاتيوانانى ئيساالمى كاةفت باوون    كوشتى و بريندا
( كوشاااتى 25ماااةال كرَيكاااار دياردكاااةت كاااو دظاااَى هَيرشاااَيدا تاااةنها )    

، و ثاش هَيرشا ئانانى و موشاةكان ياا   (6)ثشتيوانانى ئيسالمى هةبوون
هَيرشاةكا باةرفرة     2003 ل داوياا هاةيظا ئاادارا   ثيادة د دويظرا هات، 

                                                 
(1)

 .5/3/2003(، 113هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 
(2)

 .291هاتية ظةطوهاسنت ذ: شوان ئةةةد، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(3)

 .20/7/2005(، 3727)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .20، ل2007(، حوزةيران 16 -15)ستاندةر( كؤظار، ذمارة ) (4)
 .23/3/2003(  8881( جعيد   ال دد   اليعا االسط جعيد  ال ع  الديلية (5)
 .25/4/2003(  8914ا)ودر ن سد  ال دد   (6)
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زَين ك( د طااةل ضااةند يةكااةيَين تايبااةت يااَين هَياا  ذاليااَى هَياازَين )ى.ن.
نى ئيساالم  ئاةمريكا بنكاة و بارةطاايَين ثشاتيوانا    وياليةتَين ئَيكطرتيَين 

و بياارة و تةوَيلاة كةفتناة ذَيار كاونجؤال       رماَلطرتن و ئةو دةظةرَين خؤ
)ى.ن.ك( و ذمارةياااةكا زؤر ذ كوشاااتى و بريناااداران هاااةبوون، ل طاااور    

ضاااةكدار هاتبووناااة كوشااانت كاااو    300-250ئاماااارَين )ى.ن.ك( كاااو  
، زَياادةبارى ا( تااةرم كةتبوونااة بةردةسااتَى هَياازَين ثَيشاامةرطةيد  212)

( 22دةستةسةركرنا زؤر ذضةك و تةقةمةنيان، اَل قورباانَين )ى.ن.ك() 
 .  (1)( بريندار هةبوون60ثَيشمةرطة هاتبوونة كوشنت و )

، زن ببااوويسااالمى توشااى شكةسااتنةكا مااة  شااتيونانى ئب كااورتى ث     
ذ دةساات دابااوو، اَل ثاااش يااا لةشااكةرى هةرضااةندة سااَييةك ذ هَياازا خااؤ 

َى و دةسات ب كرياارَين خاؤ    عَيراقا ماوةيةكى جارةكاا دى خاؤ ئاظااكر ل    
 .(2) كربوو

 
 

 كؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستانَى: -13
ثةياادابوونا كؤمااةَلا ئيسااالمى ذ دةرئااةجنامى كااونطرَى ئَيكااَى يااَى           

وونا ئيسااالمى بااوو دطااةل كؤمااةكا باااَلَين جااودا جااودا  بزوتنااةوةيا يااةكب
دروست ببوون، كو زؤربةيا ئةنادامَين بزوتناةوةيا ِراثاةِرينا ئيساالمى د     

                                                 
(1)

 .2/4/2003(، 117بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: )هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

 .168شارل بريزار وداميا مارتينز، املصدر السابق، ص -جان 
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هةظثاةميانى و ثااش    ب نااظَى تاةكتوال  ، (1)طةل عةال باثري ئَيكطرت بوون
ضةند هةوَل و ناظباذيظانيَى ل ساةر ئاساتَى نااظخؤ و دةرظاة باَى ئاةجنام        

د بةياننامةكَيدا )كؤمةَلا ئيساالمى ل   2001 اطوالن 30، ل (2)طةهشنت
، و ضااةندين بةلطااةيَين شااةرعى و  (3)( ِراطةهاناادنعَيااراقكوردسااتانَى/ 

 .  (4)ثاساوَين ئيسالمى بؤ خؤ جودا كرنَى ئينابوون
كى دناظباااةرا ظةكولاااةران ل دَور  ل ظَيااارَى دوو ماااذار هةناااة نااااكؤ        

َى هةنااة، د زؤربااةيا ئااةدةبياتَين   مَيااذوويا ِراطةهاناادنى و ناااظَى كؤمااةلَ  
كؤمةَلا ئيسالميدا. يا ئَيكى: كؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستانَى بةيانناماةيا  

دةركرية، و ضةندين ظةكولاةر ل   2001 اطوالن 30خؤ ِراطةهاندنَى ل 
سةر ظاَى ِرَوذَى دكاوكن كاو تَيادا كؤماةَلا ئيساالمى ل كوردساتانَى هاتياة         

ا ئااةدةبياتَين وَياادا مَيااذوويا دامةزراناادنى    ، اَل د زؤربااةي(5)ِراطةهاناادن
ِرَوذا دامةزراناااادنا كؤمااااةَلا ئيسااااالمى  2001 اطوالناااا 31ئاماااااذَى ب 

، و (7)وةكاو توفياق كاةريم   هويَى ظَى ضةندَى ذى هندةك هةناة  ، (6)ددةن

                                                 
(1)

 .98يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص 
(2)

 .95ياز سةعيد عةال، دياردةى...، لن 
(3)

 .2/6/2001(، 1بؤ ديتنا دةقَى بةياننامَى بنَيرة: )كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(4)

 .84سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(5)

االرهـا    - موسوعة االرهـا ثشتيوان صادق،   98يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص 
 .95  نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل97ص. 3ا  وردستان...  و

(6)
ــس   13/11/2005(، 197)كؤمااةَل( ِرؤذنامااة، ذمااارة )    ــاب    ساايويليادري ــدر الس   ا)و

 .24  هاوذين عومةر، ذَيدةرَى بةرَى، ل30ص
(7)

 .22/5/2004(، 123)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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، دياردكااةن د ظااَى ِرَوذَياادا ئااةجنامَين كااونطرَى  (1)زانااا سااةعيد ِروسااتايى
بوونا ئيسااالمى هاتينااة ِراطةهاناادن. يااان ذى ئَيكااَى يااَى بزوتنااةوةيا يااةك

 اطوالناا 31رين ل ؤهااوكؤمةَلااةك ظااَى مااذارَى دوثااات دكااةت كااو ناااظ ط    
، ب ديتنا مة (2)بوو ذ بزوتنةوةيا يةكبوون بؤ كؤمةَلا ئيسالمى 2001

ئةظااة زَياادةتر بؤضااوونةكا لةنطااة و يااا ئَيكااَى دهَيتااة هااةذمارتن ِرَوذا      
َلا ئيسالمى ضاونكة ئَيكاةم بةيانناماةيا    ِراستةقينة ياا ِراطةهانادنا كؤماة   

ِراطةهاندنا ثارتاةكَى  و نة لؤذيكة ِراطةهاندنا خؤ د ظَى ِرؤذَيدا دةركرية، 
ى ببيتاة ِرؤذا ِراطةهانادنَى   َين كونطرةيةكَى ناكؤكى ل سةر هةب ئةجنام

 و بهَيتة ضةسثاندن نةك بةياننامة يا ِراطةهاندنَى.  
كااو كؤمااةَلا ئيسااالم خااؤ ب    ،اتطرَييااةدةربااارةى مااذارا دووَى يااا مري     

يااةكبوون دزانياات، هااةروةكو د بةياننامااةيا    يا دريذيثَياادةرا بزوتنااةوة 
ِراطةهاندنا خؤدا ضةسثاندى كو ناظَى بزوتنةوةيا ياةكبوونا ئيساالمى ل   

طوهؤريناة باؤ كؤماةَلا ئيساالمى ل كوردساتانَى كاو         عَياراق كوردستانَى/ 
، و ئاةظ كاارة هاتياة    (3)ةوةيا يةكبووناة درَيذةثَيدةرا كار و جيهادا بزوتنا 

يااةكبوون  ايةتيا بزوتنااةوةياذ سااةركرد 2/3كاارن ب بةهانااةيا هناادَى  
، كاو تَيادا عاةال بااثري وةك     (4)كؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستانَى ثَيكئيناياة 

                                                 
(1)

 .112يى: ا)ودر الساب   ص بنَيرة ظةكولينا 
(2)

( حااوزيران 16 -15  )سااتاندةر( كَوظااار، ذمااارة ) 31  صريااس ساايويلي، املصاادر السااابق اد 
 . 10، ل2007

(3)
  .2/6/2001(، 1)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

 . 17/6/2001(، 2هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (4)
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، (1)ئةمري هةلبذارتن، و ظَى ضةندَى ب كودةتايةكا سثى هاةذمارت باوون  
َى ئَيكااَى يااَى يااةكبوونا ئيسااالمى ب  هةروةسااا كؤمااةَلا ئيسااالمى كااونطر 

د كونطرةيادا متماناة بدةساتظة    عيةت ناساى باوو هاةر ئةنداماةكَى     شةر
، دهاةمان دةمادا بؤضاوونةكا ظااذى     (2)ئينابيت ل هةمان ئاستَى خؤ دابن

ل سةر ِراطةهاندنا كؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستانَى هةية ب جوداباوون د  
 .  (3)هةذمَيرن

ى ديار نااظ طوهَوريناا بزوتناةوةيا ياةكبوون باؤ      ذ ظَى ضةندا ل سةر     
ياةكبوون ماابوو    هَيشتا د ضاخةكى دابوو بزوتناةوةيا  كؤمةَلى ئيسالمى

و ب ِراطةهانادنا  ، كى تةكتوال هةظثةميانى يا زالباوو ل ساةر  و باَلَى هةظِر
ظااةببوو يااَين  كؤمااةَلا ئيسااالمى دةرطةهااةك بةرامبااةر طااروثَين ِراديكااال

هةيني خؤ جاودا ببيانن و دذى ثاارتَين نةتاةوةيى     ئَيك سةمتةكا هزرى 
ب ِراوةساانت، سااةرئةجنام ضارةسااةرى ب ئاااطرى و خااوينَى هاتااة كاارن،     
 هةرضااةندة شاايابوو خةلكااةكَى زؤر ذ ظااى جااؤرى د ناااظ ِرَياازَين خااؤدا     

 .  هةمبَيز بكةن

ِرةنطاااة تاااةكتوال هةظثاااةميانى ب ِراطةهانااادنا كؤماااةَلا ئيساااالمى            
ئيناااابوو، كؤماااةَلا  2001 ئاااةيلوال 10ل ؤدا ساااةركةفنت د بِرياااارا خااا

                                                 
(1)

 . 112سانا س يد ريستام  ا)ودر الساب   ص 
(2)

(، كااانونى 2ضااى"، )ثااةيرةو( كَوظااار، ذمااارة ) كااةيوانى سةنطةسااةر، "كؤمااةَلى ئيسااالمى بؤ  
 . 59، ل2002يةكةم 

(3)
سااةالم عةبدولكااةريم، ذَياادةرَى   عحــد ا)ــق م موــك ى الليخــة  ابــو بوــا(  ا)وــدر الســاب  

 .280بةرَى، ل
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ب ساااةرؤكاتيا شاااَيخ يةماااةد    (1)ئيساااالمى و طروثاااةكَى باااَى الياااةن   
ةندَى يااَى داويااَى  بااةرزةجنى بِريااارا ئَيكطرتنااَى ددةن، ب هااَويَى ظااَى ضاا   

. ل دؤر ظَى دارشاتنا  (2)كوردستانَى لَى( كؤمةَلا ئيسالمى دكةنة )ثَيشةوا
ى ياَى ثَيكهااتى ذ )ثَيشاةوا و ئاةمري(  ماةال      ظى شريازَى كؤماةَلَى ئافراناد  

ةشاا ئرياناَى و سيساتةمَى وَى بووياة ثَيشاةوا و      كرَيكار بؤ كاريطةريا شوِر
ِرابااةر هااةبيت ظةطااةدرينيت، كااو د ئااةدبياتَين سااوننة مةزهةباادا ئااةظ    

 .(3)تشتة نينة
هَيشااتا ماوةيااةكَى درَيااذ ب سااةر ظااَى ئَيكطرتنَيظااة دةرباااز نااةبوو،          

ةدانا عااةال باااثري بااؤ ِرَيكخااراوَين ئيسااالمى د ناااظ شااارَى       ثشااتى سااةر 
، كاو زَيادةتر ل   ئيسالمى ل كوردساتانىَ  كؤمةَلا جيهادى هةولَيرَيدا ذوانا
، و ِرابااةرَى وَى (4)و قااةوارةكا حزبااى يااا بضااووك هااةبوو  هااةولَيرَى بااوو

ئةظ ِرةوتة ضووية ناظ  2002دووَى كانونا  14ناميق نانةكةال بوو، ل 
ن كؤمةَلَيااادا، و ل طاااور بةيانناماااةيا مةكتاااةبا سياسااايا كؤماااةَلا    ِرَيااازَي

ئيسالمى ل دَور ظَى مذارَى ئاماذَى ددةت هاتنا وان باؤ نااظ ِرَيازَين وانادا     
، اَل نة هةمى كؤمةَلا جيهاادى ضاووينة د نااظ ِرَيازَين     (5)يا بَى مةرج بوو

كؤماةَلا   واندا، بةَلطة ل دؤر ظَى ضةندَى، ضةند ئةندامَين ساةركردايةتيا 
و ئااةمني ثااريداود و مااةال  المى ل كوردسااتانَى وةكااو شاااَلا جيهااادى ئيساا 

                                                 
(1)

 .24/1/2002(، 18)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

 .97 -96نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل ل 
 .268دولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، لسةالم عةب (3)
(4)

 .2/1/2002(، 57)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(5)

 .24/1/2002(، 18)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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ئااةمني خوشااناو ئااةظ ضااةندة ِرةتكريااة د طااةل كؤمااةَلا ئيسااالمى ئَيااك    
كيَين كوير دناظبةرا وانادا هةناة ِرَيكاَى ناادةت د     ذبةركو ناكؤ نةطرتينة،

دةظاةرةكا  ، واتة سنؤرَى ضاالكيَين وان ناة طرَيادايى   (1)طةل وان ئَيكبطرن
ساااةركردايةتى و ساااةربازى ل  َىيااااركرى باااوو  ل دةساااتثَيكَى بارةطاااايد

ئةةااةدئاوا بااوو، اَل د هااةمان دةماادا هااةمى كوردسااتانا ئااازادكرى ب      
 .  (2)سنؤرَى ضاالكيَين خؤ دزانى

ماااااددى ل طااااؤر عااااةال باااااثري ب  و  اليااااةنَى كؤمااااةكىدةبااااارةي       
هةَلاتا )ى.ن.ك( ِرَيككةفتنااااااةك بةشااااااةكى ذ داهاااااااتيَى ذَياااااار دةساااااات

 .  (3)نتوةردطر
هااااةذى طؤتنَييااااة، ذ ئااااةجنامَى تَيكضااااوون و بارطرذيااااا دناظبااااةرا        

ثشااتيوانانى ئيسااالمى و )ى.ن.ك( دا، كؤمااةَلا ئيسااالمى وةكااو ثارتااةكا    
تاساالوجة ذ  َىل بازطااةي 2003ئااادارا  4ل ئيسااالمى باجااا خااؤ دابااوو، 

ى، و د طةل هَيزَين بازطاةي دروست دبيت  ئةجنامَى ِرويدانةكَى  ثَيكدادان
، ئةناادامَى مةكتااةبا سياسااى يااَى كؤمااةَلَى دطااةل     (4)عةباادوَلَلا قةساارىَ 

                                                 
(1)

 . 28/1/2002(، 58)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

 . 2/5/2002(، 25)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

 هةمان ذَيدةر. 
(4)

طةهشتية ناظ ِرَيزَين بزوتناةوةيا ئيساالمى ل كوردساتانَيدا،     1990ووية، و ل ذ دايكب 1966ل  
، 1994ئةناادامَى سااةركردايةتيَى و ضااةند ثلااة وةرطرتينااة نةخاساام ثشااتى ساااال   .ثاشااى بوويااة

(، 64. بنَياارة: )كؤمااةَل( ِرؤذنامااة، ذمااارة )  1998دةرضااوويى كوليااذا شااةريىَيية ل دهااؤكَى ل   
8/3/2003.   
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ى ذى َينااة كوشاانت و دوو ثوليسااَين بازطااةي  ، ثاسااةوانَين وى ده(1)ضااوار
ناظخؤياااا حكوماااةتا هاااةرَيما كوردساااتانَى و وةزارةتاااا ، (2)برينااادار دبااان

ةت داية كاو ل ئاةجنامَى   )ئيدارا سلَيمانيَى( ب ِرويدانةكا نةخوش سالوخ
ئااااةو دوخااااَى نةئاسااااايى يااااَى ثشااااتيوانانى ئيسااااالمى ِرةخساااااندى       
هةلومةرجةكَى ئالوز و ثر ب طَومان ثةيداكربوو ِرويادانَين ذظاى جاؤرى    

 .  (3)ثةيدابنب
نااة تنااَى ئااةظ ِرويدانااة ب تنااَى ثةيااداببوو، بااةلكو مااةزنج بااؤ هاتااة       

ذان كؤماةَلا ئيساالمى باجاةكا    ِرَو (17)ظاَى ِرويادانَى ب    ثَي ، كو ثشتى
 2003 ئاادارا  21/22رهَيلَى ئاالوزَى دةظةرَيادا. ل شاةظا    ا دؤمةزنج ي

و دةوروباةران ب باةر موشاةك باريناا      رماالَ وَى ل خؤبنكة و بارةطايَين 
و بريناداربوونا   ،( كوشاتى 43، ساةرئةجنام ) (4)هَيزَين ئاةمريكى كاةفت  

 .  (5)اددى طةهشتبوونَى( كةسان زَيدةبارى زيانَين م50زَيدةتر ذ)
دةربااااارةى ِراطةهاناااادنا وَى ذى، كؤمااااةَلا ئيسااااالمى نظيسااااينطةها       

ديتنااَى و بهيسااتنَى  ،ِراطةهاناادنَى هااةبوو، و هةرسااَى ئاَلاااظَين نظيسااينىَ  
ضااول نااة كربااوون. دبياااظَى نظيسااينَيدا، كؤمااةَلا ئيسااالمى ِرؤذنامااةيا      

َى بةَلاظ دكار، و ئَيكاةم   )كؤمةَل( وةكو ِرؤذنامةيا سياسى حةفتيَى جارةك
                                                 

(1)
: دلَياار حةسااةن ئيسااماعي  )توانااا(، ئةةااةد حةسااةن حةمااة )مااةال ئةةااةد(،   ناااظَين وان 

عةبدوجلااةبار ثااريؤت )عةبدوجلااةبار ثريانااى( و حةمااة ئااةمني يةمااةد )سااريوان(. بنَياارة:  
 هةمان ذَيدةر.  

(2)
 . 5/3/2003(، 113)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(3)
 هةمان ذَيدةر.  

(4)
 . 5/4/2003(، 66)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(5)
  .26هاوذين عومةر، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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، هةروةسااا كؤظااارةك ب (1)دةرئَيخسااتية 2001 حوزةيرانااا 2ارة ل ذماا
 .  (2)دركةفتية 2002ناظى )ثةيِرةو( كو ذمارة دوو ل كانونا ئَيكَى 

سااتنَى، كؤمااةَلا ئيسااالمى ضااةندين كااةناَلَين    دةربااارةى ئاَلاااظَى بهي      
ِراديؤيااا مةركااةزى يااا  ِراطةهاناادنَى هااةبوون، كااو دطااةل دامةزراناادنا وَى

ى ل سالَيمانيَى و  ادياؤيَين ناوضاة  كؤمةَلى دامةزرانادن باوو، زَيادةبارى رِ   
ِرانيااة و هااةولَير هااةبوون كااو هااةر ئااةو ِراديااؤة بااوون يااَين بزوتنااةوةيا 

 .  (3)يةكبوونا ئيسالمى بوون درَيذى ثَى هاتية دان

كؤمااةَلا  د وارَى سااةربازيدا، وةكااو ديااار د قوناغااا ظااةكولينا مااةدا          
ئيسالمى يارتةكا ضةكدارى بوو. كو باوةرى ب جةنر و جيهادَى هةبوو 

. ب ِراطةهاناادنا كؤمااةَلا ئيسااالمى (4)وةكااو ئاَلاااظ و هؤكااار نااةك ئارمااانج
زؤرباةيا هَيازَين سااةربازى ياَين بزوتناةوة يااةكبوونا ئيساالمى ضااووينة      

امااذَى ددةت كاو   ، ل دَور ظَى ضاةندَى ياَى داوياَى ئ   (5)ذَير باَلَى عةال باثري
، و بااؤ (6)( هَياازَين سااةربازى طةهشااتبوونة كؤمااةَلا ئيسااالمى 20 -15)

مةكتااةبا  نيشاااندانا هَياازا خااؤ ئَيكااةم مااانؤرا سااةربازى ب سةرثةرشااتيا 
ل دةظااةرا هاةورامان و شااارةزوور   2001 حوزةيراناا  28عةساكةرى ل  

 . (7)ئةجنامداية
                                                 

(1)
 .2/6/2001(، 1بنَيرة: )كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(2)
 .2002(، كانونى يةكةم 2)ثةيِرةو( كَوظار، ذمارة ) 

(3)
 .وثشتى وَى 219بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: شةريف وةرزَير، ِراديؤ...، ل 

(4)
 .28/10/2001(، 46ارة ))هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذم 

 .3/6/2001(، 25هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (5)
 .28/10/2001(، 46، ذمارة )هةمان ذَيدةر (6)
(7)

 .2/7/2001(، 3)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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ظة طرتبوو بؤ هنادَى  سيستةمَى سةربازى يَى وَى طوهَورينةك ب خؤ     
عاااةال بااااثري  زَيااادةتر ِرَيكبَيخيااات ذ ساااةردةمَى ياااةكبوونا ئيساااالمى     

َى طشااتى يااَى موجاهياادان بااوو ل دويظاارا مةكتااةبا عةسااكةرى  فةرمانااد
هةبوو، كو ل سةر سيستةمَى لةشاكةرى كاارَى خاؤ ِرَيكئَيخسات باوو و ذ      

 و ل سااةر بنطااةهَى قااةوارةيَين جااوطرافى شااةش )لةشااكةر(ان ثَيكاادهات
دامةزراناادبوون، هَياازَين ساانؤرَى ساالَيمانيَى، هَياازَين ساانؤرَى ثشاادةر و    
بتوين و هةولَير، هَيزَين سنؤرَى طاةرميان، هَيازَين شاارةزوور و هَيازَين     

   .(1)هةَلةجبة
هةروةسا كؤمةَلا ئيسالمى هةوَلدان ظان هَيزَين خاؤ ب ثَيكهاتةياةكا        

تشارينا ئَيكاَى    8 -2002 ئاةيلوال  4كاو دناظباةرا   نوى دروسات بكاةن.   
ب ظى ِرةنطى هَيزَين خؤ ِرَيكخسنت و هةر ئَيكَى بةرثرسةك باؤ   2002

داناااابوو لةشاااكةرَى )ساااةالحةدين، شاااَيخ ساااةعيدَى ثاااريان، حاااةمزة،     
 .  (2)موهاجرين، خالد، شارةزوور(

كاو دةظاةرا باديناان جهاَى خاؤ دنااظ        ،ذ ظَى ضاةندا باؤرى دياردبيات        
ئيسااالميدا نااةبوو، ِرةنطااة بااؤ وَى ضااةندَى د   اجوطرافيااا هَياازَين كؤمااةَل

زظريت كو نةشيابن زَيادةتر ذ قةوارةياةكا جاوطرافى دةرباازبنب، باةلكو      
وةكااو رَيكخسااتنةكا ب هَيااز ذى ب هااةمان شااَيوة بااوو، كااو ئةظااة ئَيااك ذ  
ساايمايَين بةرضاااظَين ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى بااوو ل هااةرَيما   

ضاةكدار زَيادةتر ضااالكيَين وان ل قاةوارةكا     كوردستانَى ب تايبةتى يَين 

                                                 
(1)

 .ويَين ثشتى وَى 61، ل2002(، كانونى يةكةم 2)ثةيرةو( كَوظار، ذمارة ) 
(2)

 .74 -73هةمان ذَيدةر، ل ل 
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جوطرافى يا دةستنيشانكرى د هاتنة تةرخان دكارن، ِرةنطاة ذى زَيادةتر    
بؤ ِرؤل و كارتَيكرنا دةولاةتا ئرياناى ل ساةر وان د زظريات ض د ناظخؤياا      
وَى دابيت يان هةظسنؤرَى وَى بيت، واتة بياظَى زيندى يان ذى كويراتياا  

تَى ئريانَى هةبوون، و ئاةظ ضاةندة ل ساةر سانؤرَى     سجاتيذى د طةل وةَلا
دةولااةتا توركيااا بةرضاااظ نابياات، كااو زَياادةتر وةكااو دةولةتااةكا عااةملانى   

 ِرةفتار د ظى بواريدا كرية.
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 بةشَى سيَى:
 
 

ئيسااالما سياسااى ذ وةرار و  هةَلويسااتَى ثااارت و ِرةوتااَين   
 ِرويدانَين سياسيَين ناظخؤيى ل هةرَيما كوردستانَى.

هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانَى د    -:تااةوةرَى ئَيكااىَ 
 دا.                                    1991سةرهلدانا ئادارا 

هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ دانوسااتاندنَين    -:تااةوةرَى دووَى
 .1991ل ساال  ستانى د طةل ِرذَيما عَيراقَىبةرةَى كورد
هةَلويساااتَى ئيساااالما سياساااى ذ هةلباااذارتنَين  -:تاااةوةرَى سااايَى

ئةجنوومةنَى نيشتمانيَى كوردستانَى )ثةرلةمان( وثَيكئينانا 
 :1992حكومةتا هةرَيما كوردستانَى ل ساال 

هةَلويسااااتَى ئيسااااالما سياسااااى ذ هةلبااااذارتنَين ئةجنوومااااةنَى     -ا     
 .1992شتمانيَى كوردستانَى ل طوالنا ني

هةَلويساااتَى ئيساااالما سياساااى ذ ثَيكئيناناااا حكوماااةتا هاااةرَيما    -ب     
 كوردستانَى:
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هةَلويستَى ئيسالما سياساى ذ شاةِرَى دناظباةرا     -:تةوةرَى ضوارَى
 .1992بةرةَى كوردستانى و )ث.ك.ك(دا ل ساال 

زوتناااةوةيا شاااةِرَى دناظباااةرا )ى.ن.ك( و ب  -:تاااةوةرَى ثَينجاااىَ 
 .1994-1993ئيسالمى ل كوردستانَى 

هةَلويستَى ئيساالما سياساى ذ شاةِرَى دناظباةرا      -:تةوةرَى شةشَى
 .1998 -1994)ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ل ساال 

هةَلويستَى ئيسالما سياسى ذ شاةِرَى دناظباةرا    -:تةوةرَى حةفتَى
 .1999 -1995)ث.د.ك( و )ث.ك.ك( ل ساال 

َى دناظباااةرا )ى.ن.ك( و بزوتناااةوةيا  شاااةِر -:تاااةوةرَى هةشاااتىَ 
 .  1997ئيسالميدا ل نيسانا 

هةَلويساتَى ئيساالما سياساى ذ شاةِرَى دناظباةرا       -:تةوةرَى نةهَى
 .2000)ى.ن.ك( و )ث.ك.ك( ل ساال 

هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ هةلبااذارتنَين     -:تااةوةرَى دةهااىَ 
 جظاتَين شارةوانيان ل هةرَيما كوردستانَى:

 .2000شوباتا  3ن ل ذَير دةستهةَلاتا )ى.ن.ك(دا ل دةظةرَي -ا
 2001طوالنا  26دةظةرَين ل ذَير دةستهةَلاتا )ث.د.ك(دا ل  -ب
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ضةندين ِرويادان   1990ذظةرَيذا قةيرانا كةنداظى يا دووَى ل ساال      
باااؤ كوردساااتانا عَيراقاااَى ذى ، يناااة ثاااَي ل ساااةر ئاساااتَى عَيراقاااَى هات

طرنطيةكا تايبةت بوو ب بةرثابوونا سةرهلدانا  وةرضةرخانةيةكا نوى و
وئازادكرنااااا كوردسااااتانَى و كؤضااااا مليااااونى، وضااااةند   1991ئااااادارا 

ويستطةهَين دى يَين جورى بؤ كاوردان هةلكاةفت باوون ب دامةزرانادنا     
ثةرلاااةمان و حكوماااةتا هاااةرَيما كوردساااتانَى، و ل دويظااارا باااةرثابوونا  

 ردستانى.شةِرَين ناظخؤيى دناظبةرا ثارتَين كو
د ظى بةشيدا هةَلويستَى ئيسالما سياساى ذ وان وةرار و بوياةرَين ل        

هةرَيما كوردستانَى ثةيدابووين بةرضاظ دكةت كاو د جاودا جاودا باوون،     
بةلكو جاران بةشةك ذ ثارت و ِرةوتَين ئيساالما سياساى ب خاؤ كةتيناة     

و زَياادةتر  ناااظ وان ملمالنااة و شااةِرين ناظخؤيياادا ل ثَيناااظى دةسااتهةَلات
طَيِرانااا ِرؤاَل سياسااى و ثاراسااتنا هَياازا خااؤ، و هااةرَيما كوردسااتانَى ببااوو  
جهااَى هااةظركيا دةولااةتَين زهلَيااز و هااةرَيمى بااؤ ثاراسااتنا هةظسااةنطيا      

 سياسى و لةشكةرى ل دةظةرَى.
 

تااةوةرَى ئَيكااَى: هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانَى د   
 :دا 1991سةرهلدانا ئادارا 

َى باااةرى داطريكرناااا كاااوَيتَى ذالياااَى عَيراقاااباااارودؤخَى كوردساااتانا      
ياَى كاو ب )شاةِرَى كةناداظى ياَى       1990 ائابا  2َيظة ل عَيراقلةشكةرَى 
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، جااااؤرة سااااةقامطرييةكا سااااةثاندى ب هَياااازَي و  (1)دووَى( ناااااظ دبااااةن
ئاراميةكا ِرَيذةيى ب خؤظة دطرت، بزاظاا ئاازاداوازا كاوردى ياا ضاةكدار      

َى عَيراقا بارةطا و بنطةهَين خاؤ ياَين ساةرةكى ل كوردساتانا      ناضار ببوو
جباااه بهاااَيلن و قةساااتا دةظاااةرَين سااانؤريَين ئرياناااَى و توركياااا بكاااةن ذ  
ئااةجنامَى هَيرشااا لةشااكةرَى يااا بةربااةالظ بااةرى و ثشااتى ِراوةسااتاندنا      

ذالياااااَى لةشاااااكةرَى  1988 ائابااااا 8َى و ئرياناااااَى ل عَيراقاااااجاااااةنطا 
 .(2)َيظةعَيراق

ك هاتنا جةنطا دناظبةرا عَيراقَى و ئريانَيادا ب ويساتطةهةكَى   ب دوماهي
طااارنر د دمَياااذوويا دةظاااةرا ِرَوذهاااةالتا ناظةراساااتدا دهَيتاااة زاناااني، كاااو    
دوماهيااك هاتنااا ظااى شااةِرى دةسااتثَيكةك بااَو قااةيرانا كةنااداظى. كااو ثشااتى  
ِرَوذةكاااَى ذ ِراوةساااتاندنا شاااةِرى  كاااوَيتَى بِرياااارا زَيااادةكرنا بةرهااااةمَى       

ولَيدا، ئةظ زَيدةكرنة ذى ذ بريَين ِروميلة ياَين ساةر سانؤرَى باوو ياَين      ثةتر
كااو ناااكؤكى ل سااةر هااةيى دناظبااةرا هااةردوو دةولةتاناادا بةرهااةم دئينااا،     
عَيراقَى ئةظ ضةندة ب ئازراندن و خيانةت دزانى كو بهايَى ثاةترؤاَل بهَيتاة   

 .(3)% ل سةر ثةترؤاَل بوو90خوارَى كو داهاتيَى وَى ب ِرَيذةيا 

                                                 
(1)

بيار سالقهع يلريك لوران  ا) كع  ا)خ ية حلـع  اخللـيي رؤيـة مكلـ  علـى       ج ثَيزانني بنَيرة:بؤ ث 
ــا   1991   بــايا  2ال ــد ال كســت ل سمــة  ط  ــون  نافــذ  علــى اسمــة اخللــيي   اي (  يخــد بعه

-www.alيب ــــدها. متـــــاع علــــى ا)واــــ  االلك ينـــــت:     7(  ص1991يالقــــائ    عخــــان    

mostafa.com 
(2)

(  2004لزهـايم  الـد تور(  الـع  اخللـيي يانت اضـة  عدسـتان ال ـعاا   سـليخانية          فاضل ا 
 .15ص

 .11بيار سالقهع يلريك لوران  ا)ودر الساب   ص (3)
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جهَى ئاماذَيية، دوو سالَين  ام ب ساةر دةربازبووناا شاةِرَين دةرةكاى و          
باارطرذى دناظباةرا عَيراقاَى     1991ناظخؤيَين عَيراقَى نةبورين. ل شاوباتا  

و ضااةند دةولااةتَين كةنداظياادا دروساات دبياات، و سااةدام حسااَين هَيرشااةكا  
كطرتاى ب بةهاناةيا   زارةكى دكةتة ساةر كاوَيتى و مريطاةهَين عاةرةبيَين ئيَ    

زيااانَين طةهاندينااة ئااابورَى عَيراقااَى و ئااةظ هااةوا ِرةخنااةطرتنَى ب بورينااا  
هةيظا د زَيدةبوونَيدا بوو، و عَيراقَى كَيشةيَين سنؤري يَين نظساتى جارةكاا   
دى هلَيظرين و ئازراندن، و ِراطةهاند ذى ئةو قاةرَين ذ كاوَيتى و ساىودية د    

، و ثااش حاةفت   (1)يسات نيناة ل ساةر بادةت    شةِرَى دطةل ئريانَى كرين ثَيو
هةيظان ذ دروسات بووناا قاةيرانَى و دانوساتاندنَين سياساى و دبلوماساى ل       

، كااو ِرةهةناادةكى جيهااانى يااَى   (2)ئاسااتَين جااودا جااودا يااَين فااةرمى   سااةر
بااةرفرة  ب خؤظااة طاارت بااوو نةطةهشاات بوونااة ضارةسااةريةكا طوجناااى، د 

 .(3)ت داطريكركوَي 1990ئابا  2ئةجنامدا عَيراقَى ل 
َى عَيراقا ب هةرحال، كَومةكا هَوكارَين باباةتى و بةهاناةيا هاةبوون         

يااااةتى، َلاهَوكااااارَين ئااااابورى، سياسااااى، كَومة وةكااااو كوَياااات داطريكاااار، 

                                                 
فعيد هاليدام  االس   ي عافة ا)واجرة الدين ي السياسـة ا اليـعا االيسـط  تعتـة  يخـد       (1)

  .93(  ص1996مستها  مكتحة مدبولت   القاهع   
(2)

جمخوعـة  : بؤ ثج ثَيزانني ل سةر دان و ستاندنَين عَيراقَى دطةل دةرظاة ل دَور ماذارا كاوَيتَى بنَيارة      
ـائ  االسمـة يالوـعاع علـى الكويـ            ـاا ييث باالو  يم ل    موسوعة الـع  اخللـيي مقـدماا ييومي

   يب دها. 7.ا(  صاالس مية على ال عاا  اشعاة  ف اد مكع   بايا  د -ال عبية -ياحلع  الديلية
(3)

اتــد صــدات الــدجانت  الــد تور( يا ــعين  اسمــة اخللــيي يمســتقحل اليــعا االيســط رؤى     
ععبية يامعيكية   عيع  س دالدين ابعاهيم  الد تور( يالسن يجيد  الـد تور(  مع ـز ابـن    

ــاهع   د.ا(  ص     ــحا   الق ــ اد الو ــة  دار س ــاا االمنائي ــدين للدراس ــ    67 ل ــى ا)وا ــاع عل . مت
 www.al-mostafa.com :لك ينتاال
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تةنها ل سةر ظان خالَين ل ساةرى   عَيراقو داليةكَي ديدا،  ،(1)كةسايةتى
هناادةك م حسااَين سااةداديااار نةِراوةسااتا بااؤ داطريكرنااا كااوَيتَى، بااةلكو    

وان ب دوو خاااالن ب  ئاياادؤلؤذى ذى هااةبوون كااو ئااةركَى     بةهانااةيَين
خؤظة دطرت يا ئَيكَى: ِرازيكرناا كةساَى خاؤ ب ئارماجناةكا ثاياة باةرز ل       
ثَيناظَى دروستكرنا بنطةهةكَى وذدانى ثشتطرييا ِرةفتاارَين وى بكاةت، ياا    

كاةن و ثشاتطرييَى   ِرازيكرنا خةلكةكَى دى ظَى ئارماجنى ثةسةند ب :دووَى
اَل بكااةت، كااو ئااةظ بةهانااة بااوون د هاتنااة ئازراناادن يااَين نيشااتمانى،       

 .(2)يةتى و ئايينىَلامَيذوويى، نةتةوةيى، كَومة
َى ذ بِريارا خؤ لَيظة نةبوو كاو خاؤ ذ كاوَيتَى    عَيراقوةكو ديار ِرذَيما      

 ظةكَيشاايت، لااةورا ذى ثشااتى داطريكرنااا وَى ب ثَياانج هااةيظان ذ كااارىَ      
كانووناااا  17دبلوماساااى و لةشكةركَيشااايا هةظثاااةميانان، ساااةرئةجنام ل 

َى دةستثَيكر ل دويظرا هَيرشاا  عَيراقشةِرَى ئةنانى دذى  1991ئَيكَى 
َى ذ كوَيتَى هاتيناة  عَيراقثيادة ل داويا هةمان هةي  هات، تا كو هَيزَين 

 .(4)ب داوى هات 1991 شوباتا 28، و جةنر ل (3)دةرئَيخسنت

                                                 
تع ت احلخـد  الـد تور(  "الغـزي الواـائ  يرديد ال  ـل"  ا: فتـوع اخلـ           بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: (1)

 التـدعياا نـدي   ويـة     -الواـائ  يرديد ال  ـل   - الد تور( يا عين  الغزي ال عاات للكوي  ا)قدماا
 يب دها. 100(  ص1995(   الكوي   195 عامل ا) عفة( سلسلة  تب ثقافية شرعية  ال دد  

(2)
 .يب دها 112ا)ودر ن سد  صبَو ثج ثَيزانني بنَيرة:  

 .94فعيد هاليدام  ا)ودر الساب   ص (3)
(4)

ئةةاةد   فيبى ماِر، مَيذووى نؤيَى عَيراقَى، وةرطَيارِان، حةماة شاةريف حةماة غاةريو و شاَيركو       
 .377(، ل2011حةوَيز، لة باَلوكراوةكانى كتَيبخانةى ئاوَير، ضاثخانةى ِرَوذهةَلات، )هةولَير، 
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َين نَيظدةولااةتى، و قوناغااةكا دى تنا هَياازَين هةظثااةميانكةفب سااةر     
 1991 ئااادارا 2ل ، و (1)دةسااتثَيكر )قوناغااا ثشااتى جااةنطا كةنااداظى(  

دانوسااتاندن دناظبااةرا سااةركردايةتيا سااةربازيا هَياازَين هةظثااةميانان و   
َى ل خيظةتطاااةها ساااةفوان ل بةسااارا  عَيراقاااساااةركردايةتيا ساااةربازيا 

( ذالياَى ئةجنوماةنَى ئاسايشاَى هاتاة     686ِرياارا ذماارة )  دةستثَيكرن و ب
هَيرشااا سااةربازيا ئااةمريكا و دةولااةتَين   اطرتنااا دةركاارن ب مةبةسااتا رِ 

َى، ياا داوياَى ذى ثةميانادا ساةرجةم بِرياارَين      عَيراقا هةظثةميان بؤ ساةر  
 .(2)ئةجنومةنَى ئاسايشَى جَيبةجَى بكةت

يَين ئاةمريكا و ِرؤذئاظاا و هنارتناا    ةنطة ل ظَيرَى وياليةتَين ئَيكطرتِر     
هَيزا خؤ بؤ ِرؤذهةالتا عةرةبى بَى ئارماانج نةبووياة، اَل برهاان غلياون     
)دكتااور( دياردكااةت كااو ئارماجنااا ئَيكااَى يااا ئَيكالكااةرا ظااَى جااةنطَى ئااةو  
بوويااااة نااااةهَيليت هَيزةكااااا عااااةرةبى يااااان يااااا ئيسااااالمى ساااانؤرةكَى  

، و ئَيكطرتنةكا هةرَيمى ثةيدا سةربةخويَى بِريارا خؤ يا سياسي هةبيت
كااةت هةظكَيشاايا جيوسياسااى ل حااةودا ناااظني و جيهااانى وةرطَيرياات،      

ى وزةياااا ثاااةترؤاَل، و ساااتنا بةرذةوةنااادا طرَيااادايزَيااادةبارى طرنطياااا ثارا
نيازَين وياليةتَين ئَيكطارتيَين ئاةمريكا باؤ ئاظاكرناا سيساتةمةكَى ناوى       

وثات بكةت ثشاتى ظةكَيشاانا   د ةتىيَى جيهانى و ِركَيفى خؤ يَى نَيظدةول
سااااوظيةتَى ذ ملمالنااااةيا نَيظدةولااااةتى يااااان ذى دناظبااااةرا عااااةرةبا و   

                                                 
 .67اتد صدات الدجانت يا عين  ا)ودر الساب   ص (1)
(2)

( لااااة باشااااوورى كوردسااااتان   1991ئاااااراس عةباااادولِرةةان مسااااتةفا، رِاثااااةِرينى ئااااادارى )    
(، ل 2009ة، دةزطاااى ضاااث و ثةخشااى حةماادى، )ساالَيمانى، لَيكؤلينةوةيااةكى مَيااذوويى  سياسااي

 .137-136ل
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موساالماناندا، و هااةر هَيزةكااا عااةرةبى كااو دئاييناادةدا ببيتااة طااة  و      
 .(1)هةرةشة ب ِراوةستينيت

َى عَيراقا يا طرنك ل ظَيرَى، هةَلويستَى ئيسالما سياسى ل كوردستانا      
وَيتَى بووية. بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى دذى ل دؤر داطريكرنا ك

 1990 ائاباااا 4ظااااَى ِرةفتااااارَى بااااوو، ئااااةو ذى د بةياننامةيةكَياااادا ل 
بةالظكرية تَيدا هاتية: داطريكرناا كاوَيتَى ثَينطاظاةك بووياة ذ ثَينطااظَين      
ِرذَيما بةعس بؤ بةرفراوانكرنَى ل سةر كيستَى دةولاةتَين كةناداظى، باؤ    

ريااااةتيا خااااؤ ل سااااةر جيهانااااا عااااةرةبى ب سااااةثينيت، و هنااادَى ِرابة 
دةستظةئينانا خةونَين سةرؤكَى ظَى ِرذَيمَى ياَى ناةخوش ب دفان بلنادى     
و دذايةتيكرنا خةلكةكَى دى، هةروةسا داخاز ذ طاةاَل كاوَيتى كرياة دذى    
دوذمنكاريا بةعسيان ِرابن و ضاظةريى ضارةسةركرنا كَيشاةيا خاؤ ناةبن    

ى و كَومكااارا عةرةبياادا، ل داويااَى ذى داطريكرنااا  دناظةناادَين نَيظدةولااةت
 .(2)كوَيتَى ب تاوانةكا ِرذَيما بةعس دزانيت و ِرسوا دكةت

هةر د ظى بياظيدا، بزوتنةوةيا ئيسالمى ثَيشابينيا هنادَى د كار كاو          
ى ب طشاااتى دَى بيتاااة قورباااانَى ِرةفتاااارَين حكوماااةتا   عَيراقاااخاااةلكَى 

َينج ِرؤذان ذ دياركرنا هةَلويستَى خاؤ، ل  َى. لةوا ذى ثاش بؤرينا ثعَيراق
بانطاةوازةك دةركرياة ل دؤر مةترسايا ظاَى دطريكرناَى و       1990 ائاب 9

َى و دوذمنكارياا وَى ل  عَيراقا تَيدا هاتية: بَى طَوماان ِرذَيماا حاوكمِران ل    
َيظاة، هاةمى دةظاةر    عَيراقسةر كوَيتَى، ثاش ِراطةهانادَى كاو طرَيداياة ب    

                                                 
(1)

ماب د اخللـيي اي عوـع ا)واجرـاا الكـربى  سلسـلة الـع  اخللـيي  مكتحـة          بنَيرة ثةرتؤكا وى: 
 يب دها. 135(  ص1992مدبولت   القاهع   

 .11  ص1990(  ا  6 الق ا( جملة  ال دد   (2)
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ةكَى مةترساااايدار و هةسااااتياردا و ئااااةو تنااااَى  ئَيخسااااتية د بارودؤخاااا
نةوارَين ذ ظاَى دوذمنكارياا تاوانباار، و طاةاَل     بةرثرسيارة ذ ِرويدان وشاويَ 

َى هاايض قوناغااةك ذ قوناغااان بةشاادارى وةرطرتنااا ظااَى بِريااارَى     عَيراقاا
َى بااؤ ب كارئينانااا شااَيوازَى جةنطااةكا    ثااةناي نةبوويااة، و داخاااز كريااة  

 .(1)نةبةتطشتطري يان ضةكَى كَومكوذ 
ِرةنطة هةَلويستَى ئيسالما سياسى ل كوردستانَى ل سةر ظَى ضةندَى      

تنَى راونةستيا، بةلكو يارحةت نةبووية ب هةَلويساتَى ئيساالما سياساى    
ب طشاتى و هااةبوونا هَياازَين بيانيااان ل وةَلاااتَى موساالمانان. هااةروةكو د  

ؤ كريناة دنااظ   ثةيظا )النفري(دا هاتى ئيسالمى شاش بوويناة ل دةماَى خا   
جاااةنطا كةنداظيااادا و بوويناااة دوو باااةش د طاااةل دوو الياااةنَين ظاااَى       

توا دةردئَيخسنت بؤ ويالياةتَين ئَيكطارتيَين   ة، كو ذاليةكيظة ف(2)جةنطى
َى، و عَيراقاا ئااةمريكا و هةظثااةميانَين وَى ب ِراطةهاناادنا جيهااادَى دذى    

َينااةرَى توا و بةياننامااة دةردكاارن كااو سااةدام حسااَين نوةذاليااَي ديظااة فاا
موساالماناية دذى طاااور و بااَى باااوةران كااو دذى جوهيايااة و ئارماجنااا وى  

، وباشج دديات ئيساالمى الياةنَى سايَى بان كاو       (3)ِرزطاركرنا فلةستينَيية
خؤ  عَيراقك كربا جةنطى ِراطرن و طظاشنت ل هةردوو اليةنَين ب هةظِر

                                                 
 .12  صدسن ا)ودر  (1)
ينااة ثشااتى داطريكرنااا كااوَيتَى ذاليااَى عَيراقَيظااة، ئوسااامة الدن نامةيااةك بااؤ وةزياارَى      بااؤ و( 2)

ناااظخؤيَى سااىودية وةشاااندية و ثَيشاانيار كربااوو موجاهياادا ذ هااةمى جيهانااا ئيسااالمى بااؤ    
لةشكةريَى خبوازيت ذوانا ئةفَانَين عةرةب ذ بؤ ئازادكرناا كاوَيتَى، و ديااركربوو كاو دشاَيت      

عحـدالحارم  ( هزار كةسان ثةيداكةت باؤ ظاَى مةبةساتى. بنَيارة:     000ت100لةشكةرةكَى ذ )
 .53عكوان  ا)ودر الساب   ص

 .11، ل1991(، ئادار 2)ِراثةِرين( كؤظار، ثاشكؤى )طؤظارى نةفري(، ذمارة ) (3)
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ياااارا ذ كاااوَيتَى ظةكَيشااايت، و داخااااز ذ دةولاااةتَين كةناااداظى كرياااة برِ    
داخازكرناااا لةشاااكةرَى بيانياااان ب هةَلوةشاااينني، هةروةساااا داخاااازَى ذ   
وياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكا و هةظثةميانَين وَى كرياة خاؤ ذ وةالتاَى    
موسلمانا ظةكَيشت و طةظ اَل بهَينة كرن ب ِراطةهانادنا جيهاادا ئيساالمى    

ن وان ل يااا مللااى نااة تنااَى دذى لةشااكةرَى وان، بااةلكو دذى بةرذةوةنااديَ  
 .(1)طشت جيهانا ئيسالمى ب ِراوةسنت

هةروةسا د بابةتاةكَى ديادا هاتياة ئارماجناا ويالياةتَين ئَيكطارتيَين            
َى بااوو نااةك ِرزطاركرنااا   عَيراقاائااةمريكا و هةظثااةميانان هةَلوةشاااندنا   

م و ساةرؤكَى وَى  كوَيتَى، طرؤظَى ظَى ضةندَى ئارماجناا هةظثاةميانان ِرذَيا   
َى ياَين  عَيراقا شايانَين  ناظربناا  َى، باةلكو ذ عَيراقا ل ساةر   نةبوو د هَيرشا

 .(2)لةشكةرى و ئابورى و وزةيا مروظى بوو
 َىاتيا باةرة رةنطة سةركردايةتيا بزاظا ِرزطاراوازا كوردى ب نوَيناةر 

دؤرهَيلااَى هاتيااة ثااَي  وةربطرياات.   ذ وى  كوردسااتانى هةوَلااددا سااودىَ 
بااةرثاكرنا سااةرهلدانةكا   لااةورا ذى ضااةند كَومبااوون ئةجنامداينااة بااؤ   

، نةمازة ثشتى جةنر دناظبةرا دةولاةتَين  (3)سةرتانسةرى ل كوردستانَى
ى، و ل دويظاادا ِراوةسااتا 1991 شااوباتا 28دا ل َيااعَيراقهةظثااةميان و 

َى عَيراقاارَى ن، سااةرهلدان ل باشااؤَى ب لااةز دةسااتثَيكرعَيراقااِروياادانا ل 

                                                 
 .5-4  ص ص1991(  شحاط 7 الق ا( جملة  ال دد   (1)
 يب دها. 9ا)ودر ن سد  ص (2)
(3)

، ضايوةرَو دةروازةياةك باةرةو كاةركوك ئاةوةى ديوماة لاة ِراثاةِرينى         شةوكةت حاجى مشاري  
 81فاضــل الزهــايم  ا)وــدر الســاب   ص وثشااتى وَى  8(، ل2003دا، )ساالَيمانى،  1991

 يما ب دها.
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َى عَيراقا ظ ِرَيزَين لةشكةرَى هةلطريسا كو بؤ هاندةرةك ِرةظني ب كَوم ذنا
ثةيداببيت و ئَيدى هَيزا دى يا مايى ب ظةطةرانادنا بااذارَين ساةرةكيظة    

، و دةليظااة بااؤ ثَيشاامةرطَى كوردسااتانَى ذى ِرةخسااابوو   (1)مااذوي  ببااوو 
 . (2)ثَيطةهَى خؤ موكم بكةت
كوردسااتانى بةرهااةظيَين خااؤ كربااوون بااؤ      َىسااةركردايةتيا بااةرة 

 دا بااوو دةسااتثَيكا هااةيظا ئااادارا  كااو بِريااار  ،سااةرىنسااةرهلدانةكا سةرتا
ل دوي  بةرنامةيةكَى دارشتى سةرثةرشتيا سةرهلدانَى بكاةت،   1991

سااتنَى ِرؤلااةكَى كااارا هااةبوو بااؤ طااةرمكرنا اطةهاناادنَى يااا بهيوكااةناَلَين ِر
، ضريسااكا سااةرهلدانَى ذى ب هااةمى تااة  و ضااينَين  (3)خااةلكى ورةيااَين

 . (4)ل ِرانية دةستثَيكر 1991 ئادارا 5ل جةماوةريظة 
( ثارَيزطااااةهَين عَيراقااااَى 18ثَوختااااةيا طااااؤتنَى، ذ سااااةرجةمَى )

، باااؤ طاااةاَل كاااورد ذى   (5)( ثارَيزطاااةهان14ساااةرهلدان طةهشاااتبوو ) 
 1991ئااااادارا  21 -5كاريطةرياااةكا مااااةزن هااااةبوو كاااو دناظبااااةرا   

                                                 
(1)

(  1996مكــديل  تــاري  اال ــعاد احلــديا  تعتــة  راو لل يخــد  دار ال ــارابت   بــايا     ديظيااد 
 .555ص

(2)
ا  الواليــاا ا)تثــد  يالكــورد دراســة الــاالا عــن ت رــداا الــو اليــاا ا)تثــد      بــا جت.المــرب 

تعتة  مع ز الدراساا الكوردية يال ا الوثـائ  جام ـة دهـوك  مع ـز الدراسـاا الكورديـة       
 .94(  ص2008يال ا الوثائ  جام ة  القاشع(  مكح ة  انت   دهوك  

 .31-29شةوكةت حاجى مشري، ضيوةرَو...، ل ل (3)
(4)

( سااَلى خاةباتى   20مد حااجى يماود، ِرؤذ ذمَيارى ثَيشامةرطةيةك باساى ِرووداوةكاانى)      ي 
، ضاااثخانةى 1991-1987، 3بااةر 1996-1976شؤِرشااى نااوَى ى طةلةكااةمان دةكااات   

 .272(، ل2001تيشك، )سلَيمانى، 
(5)

  يخد االسان   وردستان يديامة احلع   دار ئاراس للكحاعـة يالقيـع  مكح ـة يسار  ال بيـة     
 .77(  ص2001 اربيل  
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سااةركةفنت و دةسااتكةفتيَين مااةزن ب دةساات خؤظااة ئينااابوون، هااةر    
و  ،(3)، دهاااؤك و كاااةركوك(2)، هاااةولَير(1)زطاااة  )سااالَيمانىضاااوار ثارَي

هنااادةك قاااةزايَين كاااوردان ياااَين ساااةرب ثارَيزطاااةها ميسااا  و ديااااال و   
( هااازار 000ت100، هةروةساااا نَيزيكاااى ) هاتناااة ئاااازادكرن  تكريتظاااة

ئةفسااةر و سااةرباز و ضااةكدار هاتنااة ذضااةككرن، وب سااةدان هاازاران       
ن لةشاكةرى و كاةل و ثاةل ب    و ئاامرييَ  ثارضةيَين ضةكَين جؤرا و جاؤر 

كو دهَيتة خةمالندن ب مليونةها دوالران باوو، زَيادةبارى    ،سةردا طرتن
تاااةنَين ديكياااومَينتَين نهَينااااى كاااو تاااااوانَين دةساااتهةَلاتا حكومااااةتَى     

 .(4)ئةجنامداين دذى كوردان ديار دكةن

يا طرنر بؤ مة ل ظَيرَى ِرؤاَل ئيساالما سياساية د ساةرهلدانَيدا، كاو     
شاااتَى خاااؤ دبيتاااة دوو باااةش، بةشاااَى ئَيكاااَى: ِرؤاَل بزوتناااةوةيا  ب سرو

ئيسااالمى ل كوردسااتانَى، وبةشااى دووى: ِرؤاَل ئيخااوانَين كوردسااتانَى. ذ  
ِرةوانطااااةها سياسااااةتا بزوتنااااةوةيا ئيسااااالمى ل كوردسااااتانَى وةكااااو     

َى ب عَيراقا بزوتنةوةيةكا ئيسالمى يا ضةكدارى جيهادى دذى حكوماةتا  

                                                 
(1)

بؤ ثج ثَيزانني لسةر ئازادكرنا باذارَى سلَيمانيَى، بنَيرة: شةوكةت حااجى مشاري ضايوةرَو...،     
 وثشتى وَى. 33ل

(2)
بااؤ ثااج ثَياازانني ل سااةر ئازادكرنااا باااذارَى هااةولَيرَى، بنَياارة: هَوَةنااد عااةال مااةةود،        

َيذينةوةياةكى مَياذوويى سياساية، )هاةولَير،     دا تو 1991ِراثةِرينى شارى هاةولَير لاة سااال    
 وثشتى وَى. 70(، ل2009

(3)
بؤ ثج ثَيزانني ل سةر ئازادكرنا باذارَى كةركوكَى بنَيرة: شةوكةت حاجى مشري، ضيوةرَو...،  

 وثشتى وَى. 278، ل3وثشتى وَى  يمد حاجى يمود، ذَيدةرَى بةرَى، بةر 73ل
(4)

 .127صفاضل الزهايم  ا)ودر الساب    
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وخااض ثةرساتا هازرى د     (1)َى كاو ب طااور  عَيراقا بةعساا  نوَينةراتيا ثارتا 
 .  (2)هةذمارت

ثااَي  هةلطريساااندنا سااةرهلدانَى ثَياادظى خااؤ ئامااادةكرنَى بااوون،      
لةورا ذى سةركردايةتيا بزوتناةوةيا ئيساالمى ب مةبةساتا هةماهاةنطى     

بةرنامةيااةكى دناظبااةرا اليااةنَين سياسااى، ضااةند كَومبااوون د نا و دارشات 
دستانى ل سنة وسةقز و ضةند جهَين دى ئةجنامدايناة،  كور َىطةل بةرة

كو دوو ئةركَين طرنك ل ثَيشيا هاةر اليةناةكَى سياساى باوو، ياَى ئَيكاَى:       
ي، يااَى دووَى: ِراسااثاردنا يكااَومكرن و ئامادةسااازى يااا هَياازَين ثَيشاامةرطة 

ِرَيكخساااتنَين نااااظخؤيى باااؤ خاااؤ بةرهاااةظكرن و ثَيكئيناناااا شاااانةيَين     
ا جاةماوةرى و ثةيوةناديكرن ب زاناياان و ساةرؤك     ضةكدارى و جوشدان
 .(3)هؤز و موستةشاران

ل سةر ظى بنطةهى، شاَيخ عوناان عةبدولىاةزيز ناماة باؤ هنادةك       
ئةفسةرَين حكومةتَى و زانايان و سةرؤك هَوزان وةشاندبوون باؤ هنادَى   

، و ل هةمى سنؤران و ل هةر مةَلبةند (4)ئامادةبكةنخؤ بؤ سةرهلدانَى 
، و (5)دا كرباااوونَى ل ئاساااتَى خاااؤ بةشااادارى د ساااةرهلدانيَ   و هَيزةكااا

                                                 
(1)

اعداغت  الد تور(  "من مثعاا اعـ ن اجلرـاد ا  عدسـتان ال ـعاا"   الـق ا(       بنَيرة: كوضةر 
 .44-43  ص ص1991(  شحاط 7جملة  ال دد 

 .35، ل1991(، ئازار 2)ِراثةِرين( كؤظار، ثاشكؤى )طَوظارى نةفري(، ذمارة ) (2)
(3)

و  1991اثاةِرينى جاةماوةريى ئاازارى    شةريف وةرزَير، ِراثاةِرين وساةروةريى باساَيك لاة رِ     
ِرؤاَل بزاظى ئيساالميى كوردساتان، لاة بَلاوكراوةكاانى ِرؤذناماة )كؤماةَل(، ضااثخانةى شاظان،         

 .28(، ل2007)سلَيمانى، 
 .13/3/2006(، 213)بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة )( 4)
(5)

 .268حةسةن بابةكر، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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و هَيازَين خاؤ ل ساةر ساَى     كا  ،نةخشةيةكَى لةشاكةرى ذى دارشات باوون   
 :(1)تةوةرَين سةرةكى دابةشكربوون ب ظى ِرةنطَى ل خوارَى ديار

تةوةرَى ئَيكَى: مةَلبةندَى ئَيك ل دةظةرا تةوَيلة وشاارةزوور باؤ هةَلةجباةيا    
 اان بؤ دةظةرا طةرميان هةتا د طةهيتة كفرى.تازة بؤ دةربةند

 تةوةرَى دووَى: مةَلبةندَى دوو ل ثَينجوين بؤ سلَيمانيَى تا د طةهيتة كةركوك.
 تةوةرَى سيَى: مةَلبةندَى سيَى ل ِرانية بؤ هةولَيرَى و دةوروبةران.

هةروةسااا ِرَيكخسااتنَين نهَينااى يااَين بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ذ شااانا           
ى كوردساااتانى  87ِرانياااة ب نااااظَى )  َىيساااةرةكيا ئورديطاااا ضاااةكدارا 

، و ضااةند شااانةيَين دى يااَين ضااةكدار يااَين بزوتنااةوةيا    (2)(بااووعَيراق
ئيسالمى دروستكرن. ئاةظ خاؤ ئامادةكرناة ياا ِرَيكخساتنَين نهَيناى ياَين        

 .(3)طشت اليةنة و ثارتَين كوردستانى د سةملينني
1991 ئاااادارا 5ى ل انا جاااةماوةرهةرضاااةوابيت، ساااةرهلد      

، ل (4)
باذارَى ِرانية دةساتثَيكربوو، و بانطاةوازا ساةرهلدانَى ب ِرَيكاا بلنادطَويى      

، و دةنطَى )اهلل أكرب( ب (5)نِراطةهاندذى هاتبوو مزطةفتا طةورة يا ِرانية 

                                                 
 .7/3/2002(، 21ؤذنامة، ذمارة ))كؤمةَل( ِر (1)
(2)

 .307شةريف وةرزَير، ِراثةِرين...، ل 
(3)

  .281ئاراس عةبدولرةةان مستةفا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
ئَيكااةم ِرؤذا  1991ئااادارا  7ل دوياا  بِريااارا سااةركردايةتيا سياسااى يااا بااةرةَى كوردسااتانى ِرؤذا      (4)

جااةماوةرى ضاااظةرَى نااةكر و زويااج سااةرهلدان     سااةرهلدانا سةرتانسااةرى دةستنيشااان كربااوو، اَل    
  شاااةريف وةرزَيااار، 284باااةرثاكر. بنَيااارة: ئااااراس عةبااادولرةةان مساااتةفا، ذَيااادةرَى باااةرَى، ل 

   .30رِاثةِرين...، ل
(5)

 .4/3/2002(، 106)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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، واتاة بلنادطَويَى   (1)سةر هةمى باذاريدا تَيكاةال تةقاةيا جاةماوةرى باوو    
ِراطةهاندنَى هاتبوو بكارئيناان، كاو ب ِريكاا وَي     مزطةفتَى وةكو ئاالظةكَى

. ِرةنطااة (2)بةشااداريَى د سااةرهلدانَيدا بكااةن خااواز ذ جااةماوةرى دكااردا
هناادةك وةسااا تَيدطااةهن كااو ِرامانااا سياسااى ل ثشااجا هااةبوو، ل دؤر ظااَى 
ضةندَى عةبدو لرةزاق مةرزنر د نظيسيت: "ئيسالميةكان ويستيان لاة  

. (3)و بيكةنة حيزبايةتى باةاَل ناةيان هَيشات"    مزطةوت )اهلل اكرب( بكةن
كَى )اهلل اكارب( ماول  دروَاَى  مزطةفت د هةبوونا خؤدا و بانطاةوازكرن ب  

، بةلكو بنطة  و دروَةكَى طشاتيَى ئيساالم   هيض اليةنةكَى سياسى نينة
 .هاتية بكارئينان موسلماناية ذبؤ ئازادى و ِرزطاريا وةَلات ذ ستةمَى

هاااةمان ِرؤذا ساااةرهلدانَيدا بااااذارَى ِرانياااة هاتياااة     ساااةرئةجنام، د      
ئااازادكرن ب طرتناااا بنكااة و بارةطاااايَين ِرذَيمااَى و ناااةهَيالنا حكوماااةتا    

، ذبةر ظَى ضاةندَى ذى بااذارَى ِرانياة ب )دةروازةياى ِراثاةِرين(      (4)بةعس
. د هةمان ضاخدا ذى، خااال ِرؤاَل بزوتناةوةيا   (5)هاتية ناسكرن و ناظكرن

ثَينج  ،يذنةيةك ذ هةمى اليةنَين سياسى هاتبوو ثَيكئيناند سةملينيت ل
، و هَياااازَين (6)كااااةس ذوانااااا سااااةرب بزوتنااااةوةيا ئيسااااالميظة بااااوون 

بزوتنااااااةوةيا ئيسااااااالمى و ِرَيكخسااااااتنَين وَى و شااااااانَين ضااااااةكدار    
                                                 

(1)
 .34شةريف وةرزَير، ِراثةِرين...، ل 

(2)
 .288-287ان مستةفا، ذَيدةرَى بةرَى، ل لئاراس عةبدولرةة 

 .280هاتية ظةطوهاسنت ذ: شةريف وةرزَير، ِراثةِرين...، ل (3)
 .وثشتى وَى 277بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ئاراس عةبدو لرةةان مستةفا، ذَيدةرَى بةرَى، ل( 4)
 .4/3/2002(، 106)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (5)
(، 112  )كؤماااةَل( ِرؤذناماااة، ذماااارة ) 62ةماااةد عاااةزيز، ذَيااادةرَى باااةرَى، ل  حوساااَين ي (6)

6/2/2004. 
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كرنااا شااارَى ، تااا ئازاد(1)بةشااداربووينة د ئازادكرنااا شااارَين كوردسااتانَيدا
( 300كو هَيزا بزوتناةوَى ب نَيزيكاى )   1991 ئادارا 20كةركوكَى ل 

ثَيشمةرطةيان ذ قوال سلَيمانيَى باؤ كاةركوكَى بةشادار بباوون، تاا شاةِرَى       
ذ دةظااةرَين دى (2)سااةربازطةها خالااد يااَى لةشااكةرى هَياازَين بزوتنااةوىَ  

وةكاااو هاااةولَير و ِرانياااة و ثشااادةر و جهاااَين دى بةشاااداريةكا كاريطاااةر 
نااظَى ئازادكرناا كةركوكَيادا داباوون     ، و ضاةندين قورباانى ل ثيَ  (3)هةبوو
د هَيرشاااا ِرذَيمَيااادا باااؤ طرتناااا   1991 ئاااادارا 28تناااَى ل شاااةظا كاااو 

 . (4)كةركوكَى نة  قوربانى داينة
ِرةنطة ب طرتنا كاةركوكَى و دةظاةرَين دى ياَين كوردساتانَى شاةِر ب           

 نيسااانا 7عَيراقااَى ل داوى نااةهاتبوو، بااةلكو ل ضاااخَى هَياازَين ِرذَيمااا    
 ى تةنطا كاَوِرَى ياا ساجاتيذى بطارن، هَيازَين بزوتناةوىَ      يهةوَلدا 1991
َى وان ل طوناادَى حااوجران بااوو بةرامبااةر تااةنطا كااَوِرَى ِرؤلااةكَى بارةطاااي

كاو   ،بةرضاظ هةبوو د ظى شةِريدا كو ب )داساتانا كاؤِرَى( هاتياة نااظكرن    
 َىعَيراقااضااةندين ضااةكَى وَى يااَى طااران ذناااظربن و ل دةمااَى حكومااةتا   

هَيرشااا دووَى بكااةن ب ضااةكَى طااران   1991 نيسااانا 11دايى ل هةوَلاا
جارةكا دى شكةسنت خوار، و بزوتنةوَى د ظَى داستانَيدا شاةش قورباانى   

 .(5)دابوون

                                                 
 .وثشتى وَى 293بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: ئاراس عةبدولرةةان مستةفا، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
 .26/2/2005(، 165)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
 .202-201شةريف وةرزَير، ِراثةِرين...، ل ل (3)
 .26/2/2005(، 165)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (4)
 .146-144يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص ص (5)
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طرنطياااا داساااتانا كاااَوِرَى د وَى ضاااةندَيداية كاااو زَورباااةيا هَيااازَين          
ا كوردسااتانَى ب ئَيااك دةناار و دةساات بةشاادارى د بااةرةظانيكرنا ئاخاا      

كوردساااتانَيدا كريناااة. ذواناااا هَيااازَين ثَيشااامةرطَى )ث.د.ك( ، )ى.ن.ك(، 
َى/ هةرَيما كوردساتانَى، بزوتناةوةيا ئيساالمى ل    عَيراقثارتا كومونيستا 

شطَيرى كورد، ساةرئةجنام زياانَين   ، و حزب اهلل شوِر(1)كوردستانَى، حسك
 .(2)َىعَيراقهَيزَين حكومةتا طةهاندبوونة مةزن 
ى بزوتناااةوةيا ئيساااالمى ل ثَينااااظَى ئاااازادى و ِرزطاااارى و  ب كاااورت     

بةرةظانيكرن ذ ئاخاا كوردساتانَى، ذمارةياةكا قوربانياان د ساةرهلدانَيدا      
( قوربانياان داياة   41دابوون، كو ذَيدةرةك ئاماذة ب ليستةيةكا نااظَين ) 

 .(3)د سةرهلدانَيدا هاتينة كوشنت
 1991ئااادارا  3كااورد هااةر ل  دةربااارةى ِرؤاَل حاازب اهلل شوِرشااطَيرى        

ثَيشاااامةرطَى وَى هاتيااااة دةظااااةرا حاااااجى ئومااااةران و بةشاااادار بوويااااة د    
سااةرهلدانَيدا، و د شااةِرَى ئازادكرنااا كةركوكَياادا نااة  كااةس ذوانااا هاتبوونااة   

 .  (4)كوشنت
دةربارةى ِرؤاَل ئيخوانان و بةشداريا وان د سةرهلدانَى ب بةراورد د      

ياااَين ضاااةكدار، هاااةردوو هَيلاااَين ئيخواناااان   طاااةَل ثاااارتَين نةتاااةوةيى  
بةشاداريةكا ِرَياذةيى هاةبوون د سااةرهلدانَيدا، كاو ثااش ضااةند ِرؤذان ذ      

                                                 
(1)

كةريم ئةةةد، ِرَيرةوى تَيكوشان بريةوةريةكانى كةريم ئةةةد، وةرطَيِران، جةالل دةبااغ،   
 .334(، ل2007ضاثخانةى ِرةهةند، )سلَيمانى، 

 .214-210...، ل لشةريف وةرزَير، ِراثةِرين( 2)
(3)

 .291-287هةمان ذَيدةر، ل ل 
(4)

  .1/10/1998(، 38)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 



 321 

سااةرهلدانَى كَومبوونااةكا تايبااةت دناظبااةرا نااازم عةباادوَلَلا و عومااةر       
ِريشاااويدا هاااتبوو كاارن كااو تايبااةت بااوو ل سااةر سااةرهلدانَى و ظااةكرنا   

. كااو ئيخااوان ثَيشااج ل (1)َين ِراكااالبارةطااا و ثةيااداكرنا ضااةند جيهااازةك
ضةند دةظاةران بةشادارى ساةرهلدانَى بباوون و ببووناة ضاةكدار ذى، و       
بارةطايَين ضةكدارى ل باريكاة و نةسار و دةربةناداان ظاةكربوون و ب     

ثااش   :" اَل ساةرنةطرت نياز بوون ل سلَيمانيَى و جهَين دى ذى ظةكاةن،  
هاااةموو ئاااةو تاااةرزة   ئاااةو كؤبوونةوةياااة باااة ئاراساااتةى كااااك صاااالح  

بريكردنةوانااة وةال خااران لااة طااةَل ئااةوةى طريوطرفتااى زؤريشاايان بااؤ      
دروساات بااؤ، هااةر ضااى قةاليةكيشاايان بااةرز كردبوويااةوة ِرؤخانااديان و 

 .(2)ثاشةكشةيان بةوانة كرد كة طويطريان دةبوون..."
دكااةت هااَيال دوو مااةفرةزةيَين ضااةكدار ب     ل جهااةكى دى ئاماااذىَ      

وةيا ئيسااالمى بةشااداريةكا طااةرم د شااةِرَين كةركوكَياادا د  ناااظَى بزوتنااة
ة بةشااداريَى د شااى كرياا، واتااة هااَيال ئَيااك ثاشةك(3)كرينااةسااةرهلدانَيدا 

كَى ذى )عباادالرةن دا بكااةن، ل دؤر هااةمان مااذار ل دهااؤ   سااةرهلدانَي
ندارى( كو ئةندامةكَى ئيخوانان بوو دياردكةت ئيخوانا بةشادارى د  ياسث

، (4)كاارن ب ثااالن و ثااَيطريى ب فااةرمانَين وةرطاارتني   سااةرهلدانَيدا نااة  
هااةروةكو ئااةو ب خااؤ دانثَياادانَى دكااةن ِرؤلااةكَى ساانؤردار هةبووينااة و  

                                                 
(1)

 .40هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(2)

 .74هاتية ظةطوهاسنت ذ: دانةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 .82، لهةمان ذَيدةر (3)
(4)

( جملة  مةتني)سلخ  من القضية الكوردية"   : "مواف تاعة اال وان ابنَيرة ظةكولينا وى 
 .88  ص2000(   انون االيل 131ال دد  
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ساااةالحةدين يةماااةد دبَياااذيت:" بَيطوماااان ِرَيكخساااتنةكان و خاااةلكى 
ئَيمةش بةشَيك بوون لةو ِراثةِرينة، بةَلام لة بةر ئةوةى ئَيماة ضاةكدار   

 .(1)هةميشة ناديار و سنوودارة" نةبووين بةشدارى ئَيمةش

                                                 
(1)

 .103هاتية ظةطوهاسنت ذ: ئيدريس سيوةيلى، لة هةناوى...، ل 
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تااةوةرَى دووَى: هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ دانوسااتاندنَين   
 :1991بةرةَى كوردستانى د طةل ِرذَيما عَيراقَى ل ساال 

َى كوردساتانَى  باةرة  ِرةنطة هةوَلا دةستثَيكَى يا دانوستاندنا دناظبةرا     
رهلدانَى. ل دؤر ظَى ضةندَى َيدا يا هةظدةم بوو د طةل سةعَيراقو ِرذَيما 

نةوشريوان مستةفا دبَيذيت: سةدام حسَين ثةيامةكا نظيساى و ب ئيمازا   
سكرتَيرَى سةرؤك كَومارى بؤ هةردوو ساةركردةيان مةساىود باارزانى و    
جةالل تالةبانى هنارت بوو، كو دوى ضاخيدا بوو تةنها شارَى كاةركوكَى  

دا و ثَيشانيارا دانوساتاندنا   َى كوردساتاني دةساتَى باةرة  مابوو بكةظيتاة د  
ى باااوو ل ارزانى بةرثرساااَى كاروباااارَين باااةرة كرباااوو، كاااو مةساااىود بااا 
ى باااوو ل لاااةبانى بةرثرساااَى كاروباااارَين باااةرةكوردساااتانَى و جاااةالل تا

ى د اتيا هةظبااةش يااا بااةرةدةرظااةيى وةَلاااتى، هااةردووكا ثَيكظااة سااةرؤك 
ا باَى باةربوو    كرن، وقاي  بباوون ب دانوساتاندنان، اَل دةستثَيشاخةريةك   

، ِرةنطااة ِرذَيمااا (1)َىعَيراقااضااونكة بةرسااظا وان نةطةهشااتبوو حكومااةتا  
َى ب ظَى دةستثَيشخةريَى هةوَلادابيت ساودَى ذ وةختاى بكاةت باؤ      عَيراق

 هندَى زَيدةتر بشَيت ئامادةباشيا لةشكةرى بكةت.
هااةوَلا دووَى يااا دانوسااتاندنا ديسااان دةستثَيشااخةريةك بااوو ذاليااَى       

ل َيمَيظة كو موكةرةم تالاةبانى د طاةل هَيزةكاا ماةزنا لةشاكةرَى خاؤ       ِرذ
بؤ كوردستانَى هنارت باوو باؤ هنادَي دانوساتاندنا د      1991 ئادارا 24

                                                 
(1)

ئةو ناماةيا هناارتى باةرى بطاةهيت ذ ئاةجنامَى هَيرشاا فروكةياةكَى ب ِريظاة د ترومبَيلَيادا           
(، 1991باةعس )  -تةفا، مفااوةزاتى باةرةى كوردساتانى   هاتية سوتن. بنَيرة: نةوشريوان مس

 .وثشتى وَى 7(، ل2009)سلَيمانى، 
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طةل مةسىود بارزانى و جةالل تالةبانى ئةجنامبدةت، و ئاشاكةرا كرباوو   
ضاوار ِرؤذ موهلاةت داباوونَى طاةر بةرساظةكا ئاةرَينى ناةئينيت هَياز ب         

ظةيااة هَيرشااَى دَى كةتااة سااةر كوردسااتانَى، ناااظربى ذى ل فةحتااة   ِرَيكااَى
َى جودا باوو و  عَيراق)برينا ِروبارَى دجيلة ذ ضيايى حةمرين( ذ هَيزَين 

، ناظبااااذيظان (1)ى كوردسااااتانى كربااااوو ةركردايةتيا بااااةرةقةسااااتا ساااا 
ةقَى زةيتاااونَى د دةربِريناااةكا ِراساااتةقينة ددةتاااة ظاااَى بوياااةرَى كاااو ضااا

دهاةمان دةمادا    ،باوو شاري د دةساتَى ديادا    تَيادا باوو و   حكومة دةستةكَى
ئامادةباشاايا لةشااكةرى كربااوو ب ضااةكَى طااران كااو عاازةت ئياارباهيم         

ساالَيمانى، و عااةال حةسااةن   -كااةركوك سةرثةرشاات دانااابوو بااؤ كااةرتىَ 
 .  (2)كدهؤ -هةولَير -مةجيد سةرثةرشت دانابوو كةرتَى ميس 

ود مةساااى 1991 دارائاااا 27ل ب هاااةر حاااال، ناظباااذيظانى شااايا        
كوردسااتانى ببيناات، ل دؤر باااذارَى    َىبااارزانى و ضااةند اليااةنَين بااةرة  

كااةركوكَى موكااةرةم تالااةبانى بااؤ وان دياااركربوو ِرذَياام دَى ل هااةمى       
داوياى  . هةروةسا يَى (3)تشتةكى خؤش بيت اَل ل كةركوكَى خؤش نابيت

اخااز ذَى  ِرذد بوو جاةالل تالاةبانى ببينات  ضاونكة ساةدام حساَين د      يَى 
كربوو هةردوكا ببينيت، ثاشى قةساتا زاخاؤ دكاةت باؤ هنادَى بطاةهيت       

َى هَيرشكرة ساةر  عَيراقجةالل تالةبانى ببينت، اَل هَيشتا ب ِرَيظة ِرذَيما 
كوردساااتانَى و ضاااوار ِرؤذ دةربااااز باااوون ناظياااذيظان نةطةهشاااتة هااايض  

                                                 
 .15، لهةمان ذَيدةر (1)
مكع  طالحانى  الد تور(  معاالل تكور احلع ة القوميـة الكعديـة  م سسـة تـدم للكحاعـة       (2)

 .516-515  ص ص1(  مي2009يالقيع   السليخانية  
(3)

 .291، ل3بةرَى، بةر يمد حاجى يمود، ذَيدةرَى 
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يااازَين دى ، ديااارة د ظااَى هااةوَلا دانوسااتاندناندا ِرذَيمااَى ن  (1)ئةجنامااةكى
هااااةبوون، ل سااااةر ظااااَى ضااااةندَى كااااةريم ئةةااااةد دبَيااااذيت: "وةك  

رةَى كوردساااتانَى ِرووداوةكاااان ساااةملانديان دةساااتهةَلات دةيويسااات باااة   
 .(2)"...ةَلبخةَلتَييَنه

َى دووبااااارة طرتنااااا كوردسااااتانَى بااااوو ب  عَيراقاااانيااااازَين ِرذَيمااااا      
ران كريااة هَياارش ب ضااةكَى طاا 1991 ئااادارا 28كااو ل  بةرنامةرَيااذى،

سةر كةركوكَى، د ئةجنامدا ذى هَيزَين ثَيشمةرطةى ثاشةكشى كرينة باؤ  
. ئةظ ضةندة ذى بؤ هؤكاارَى  (3)دةظةرَين دى يَين ئازادكريَين كوردستانَى

ضاا ملياونى( ياا كاوردان باةرة  سانؤرَين       ؤهندَى مشةختبوونا مةزن )ك
ةرا هناادَى توركيااا و ئريانااَى بضاان و ذ مااةزناتيا كَيشااا ئاااوارةيى بااؤ ئةطاا 

ِرةهةناادةكَى جيهااانى ب خؤظااة بطرياات، كااو كااورد توشااى كارةساااتةكا      
كاو هازران خاةلكى طياانَى خاؤ ذ تارس و بارس و         ،مروظايةتى ب باوون 

-500كاااو ل طاااؤر ئاماااارةكَى ِرؤذاناااة  ،ساااةرمايا زظساااتانَى ذ دةساااتدان
 .(4)د هاتة خةمالندنا د مرنكةسان  1000

نؤرَين توركياااا و ئرياناااَى ضاااا ملياااونى ياااا كاااوردان باااؤ ساااةر سااا ؤك     
ِرةهةناااادةكَى نَيظدةولااااةتى ب خؤظااااة طاااارت بااااوو. جظاتااااا تااااةناهيا    

دةركار، كاو ب بِريارةكاا     688بِرياارا   1991 نيساانا  5ةتى ل نَيظدةول

                                                 
(1)

 .16-15نةوشريوان مستةفا، مفاوةزاتى...، ل ل 
(2)

 .332ذَيدةرَى بةرَى، ل بنَيرة ثةرتؤكا وى: 
 .558مكديل  ا)ودر الساب   ص ديظيد( 3)
(4)

 .407-406فيبى مار، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
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ذباةر دوو ئةطاةران، ياا ئَيكاَى: جاار ئَيكاَى       ، (1)مَيذوويى دهَيتة هاةذمارتن 
ئَيكالكرنا ويالياةتا ميسا    بووية ئاماذة ب ناظَى كوردان دايى )ثشتى بِريارا 

 عوـحة االمـم(   د بةرذةوةندا عَيراقَيدا ذاليَى كَوَلاا مللاةتان    1925ل ساال 
كو ثَيطةهَى كوردان يَى نَيظدةولةتى بةرزكر بوو، يا دووَى: جارا ئَيكاَى باوو   
مللااةتَين ئَيكطرتااى ل سااةر بِريارةكااا سياسااى ل سااةر مااافَى دةسااتَيوةردانا    

، كااو تَياادا داخااازا   (2)دةولةتااةكا ئةناادام ِرذدباانب   كاروبااارَين ناااظخؤيى يااا  
سةركوتكرنا خةلكَى عَيراقاَى ب تايباةتى ل دةظاةرَين كاوردان ب دوماهياك      
بَيت، ل دويظرا دضوارضاووظَى بِريارَيادا دةولاةتَين هةظثاةميان ل ناظةراساتا      

1991نيساانا  
ثاان دةظاةرةكا ئااارام دروسات كاارن،     36ل بااكؤرَى هااَيال   (3)

، كاو ب   Provide Comfort) -عخليـة تـوفا العاالـة   تنَى )دكرياارا دطاؤ  
  (Haven ِرَيكاا دوو ثَيرابووناا ثاةيرةودكرن، ِراطةهانادنا ثةناطاةها ئاارام      

(Safe       و 36بؤ كوردان و هَيزَين عَيراقى ثاَلادا باوون باؤ باشاؤرَى هاَيال ،
ل باااكؤرَى هااَيال   (No-fly zone)قةدةغااةكرنا فروكااةيان )دذةفاارين(   

بااؤ طةهاناادنا هاريكاااريَين مروظايااةتى و ثاراسااتنا طااةاَل كااورد ذ      ناااظربى، 
   .(4)ستةما دةستهةَلاداريا ناظةندى

                                                 
(1)

يى و ثشااكووتنى طااةراس ئاااِر. ظااى. ستانساافيَلد، كوردسااتانى عَيااراق ثةرةسااةندنى سياساا        
 .227(، ل2010دميوكراسيى، وةرطَيِران، ياسني سةردةشتيى، ضاثخانةي سيما، )سلَيمانى، 

(2)
 .524ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص 

(3)
 .227طةراس ئاِر. ظى. ستانسفيَلد، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(4)
يالتكحيـ  دراسـة    انتخاباا االيم  وردستقان ال عاا ب  الققعيةتيد الربسجنت   سةرهنر 

 . 287(  ص2002  )هةولَير مقارنة  م سسة مو عيانت للكحاعة يالقيع 
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كوردساتانى   َىباةرة  نوستاندنا دناظبةرادى داجهَى طؤتنَيية، جارةكا      
، و د نل بةغااادا دةساااتثَيكر باااوو 1991 عَيراقاااَى ل نيسااااناو ِرذَيماااا 

از ببااوون، سااةرئةجنام تااا كااو ضااةندين خوالناادا ئااةظ دانوسااتاندنة دةرباا
د بةردةوام بوون، اَل نةطةهشاتنة ئاةجنامان، و ثااش     1991هةيظا ئاب 

َى كوردساااتانى ثااارؤذَى حكوماااةتَى ِرةتكااار ناااان باااةرةضاااةندين كَومبوو
 .(2)، ذبةر كو كَيمجين داخازيَين كوردان تَيدا نةبوون(1)بوو
تاندنَين نوساايااا طاارنر ل ظَياارَى هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ دا         

َى. هةَلويساااتَى بزوتناااةوةيا عَيراقاااَى كوردساااتانى د طاااةل ِرذَيماااا باااةرة
ئيسااااالمى ل كوردسااااتانى د طااااةل وان دانوسااااتاندنا نةبوويااااة بهَينااااة 
ئةجنامدان، وةكو ديار د ئاةدةبياتَين وانادا دوو هةَلويساتَين ذَياك جاودا      

نان هةبووينااة، ناظااةِرؤكا هااةردوو هةَلويسااتان د طااةل ظااان دانوسااتاند      
نةبووية، هةَلويستةكَى ميانرةو، هةر وةكو د ساةرطؤتارا ئؤرطاانَى خاؤدا    
ئاماذَى ددةت ل دةستثَيكا طفتوطؤيا د طةل ِرذَيمَى ئةجنامداين، ِراياا خاؤ   
دةربِرينة و ب هيض جاؤرةكى ِرازى نةبووياة ب هنادَى كاو دطاةل ِرذَيماا       

ةرَى َى بكااةن  ضااونكة ل وَى باااو طااودكتاااتورى يااا حيزبااا بااةعس طفتو  
 دةتَى سةدام حسَين ئاةو دةرووناة نيناة ِرَيكاَى با     دةروونَى دِرندةبووية 

ضاةند   ئازادى و ئاساي  و دادطةري بةرقةرارببيت، هةروةسا دياردكةت
ِرةقج دبيت، ل وى  هةَلويستَى ب كاربينن د طةل ِرذَيما دكتاتور نةرميَى

                                                 
(1)

 17 -طوالنَى 7، خوال دووَى: ذ 1991نيسانا  28 -20ذ وان خولَين دانوستاندنا يا ئَيكَى: ذ  
. باؤ ثاج ثَيازانني    1991ئابا  13 -تةزوزَى  10، خوال سيَى و داويَى: ذ 1991حوزةيرانا 

 . وثشتى وَى 39ة: نةوشريوان مستةفا، مفاوةزاتى...، لبنَير
(2)

 .533-532ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص ص 
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وتناةوة ناة   دانوساتاندنا دكاةت، كاو بز    دويظرا ب زمانةكَى نةرمج باسَى
دذى دانوستاندناية، بةلكو مةبةست ئةوة ساةدامَى دكتااتور ئاةو كةساة     

، لاةورا ذى ئاماادة نةبووياة    (1)ىدطةلدا ب طةهنة ئاةجنامَين طوجناا   نينة
َى د طااةل ِرذَيمااةكَى بكااةت كااو بااااوةرى ب     طااو ب هاايض جااؤرةكى طفتو  

 .(2)ثةميانَين وَى نةبيت
وتنااةوةيا ئيسااالمى يااَى دذى   ِرةنطااة ذ دةرئااةجنامَى هةَلويسااتَى بز       

َى  كوردسااتانى بزوتنااةوة بانطةهَيشاات نااةكربوو    بااةرة دانوسااتاندنان،
بةشداريَى بكةت، ل دؤر ظَى ضةندَى عةال باثري دوثات دكةت طاةر د وى  

َى كوردسااتانى بزوتنااةوة بانطةهَيشاات كربايااة ذى هااةر    دا بااةرةضاااخي
 .(3)بةشدار نةدبوو

ئيسااالمى كااو زَياادةتر    بزوتنااةوةيا دةربااارةى هةَلويسااتَى دى يااىَ       
دذواريةك ثَيظة ديارة. كو ئةو دانوستاندن ب ثيالن لةقةلةمداياة، تَيادا   
هاتياااة: "ثيالناااا دانوساااتاندنان ل ساااةر ماااافَى ئؤتؤناااؤميَى كاااوردان ل  

َى ئَياااك ذ هاااةوَلَين ِرذَيماااَى بووياااة ل كةناَلاااةكى بطاااةريت ذ وَى عَيراقااا
يت، و هنادةك ِرَيباةرَين كاوردان د    دؤرثَيضا كوذةكا ل ساةر ذَى دةربكاةظ  

شاش بووينة ل ذَير بةستانا هةساتكرن ب ساةرنةكةفنت و نةشايانا..."،    
و دياردكااةت اليااةنَى بهَيتااة دوراناادن اليااةنَى كااوردى و طااةاَل كااوردة،       
ئارمااانج ثااَى سااود وةرطاارتن ذ دةمااى و ديتنااا جيهااانَى ب وةرطَيرياات ذ   

ب كؤمااةَل و ب هااةذمَيريت  كارةساااتَين مروظايااةتى كااو ذ ظةرَيااذا كوضااا
                                                 

(1)
 .15/5/1992(، 2)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(2)
 .5/4/1993(، 11هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 

 .254سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
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ية، باااةلكو باااؤ ذناظربناااا ئاااةجنام و دةساااتكةفتَين    كَيشاااةيةكا ناوضاااةي 
 . (1)هةميَى بوويةعَيراقَى سةرهلدانَى ل كوردستانَى و 

شطَيرى كورد ذ ظاان دانوساتاندنا   سةبارةت هةَلويستَى حزب اهلل شوِر     
ةيا هنادَى  ى ِراياا خاؤ ب ناةرازيبوون دةرباِرى باوو ب بةهانا      يب ئاشكةرا

سةدام حساَين دهةلومةرجةكيادا باوو د شايانَين ويادا ناةبوو بِرياارةكَى        
بدةت وتشتةكى بدةتة كوردان، و دانا ئؤتؤنؤمى بؤ كاوردان ذناضاارية و   
بَيى كو باوةرى ثاَى هاةبيت، لاةوا ذى ئاةظ دانوساتاندنة ناةدجهَى خاؤدا        

بَيى كو  َى كوردستانى شكةسنت ئينابووهةذمارتية، و ل دوماهيكَى بةرة
كةسااااااةك يااااااان اليةنااااااةك ذ دةسااااااتثَيكرن و ثَيداضااااااوونا هاااااازرَى  

 .(2)بةرثرسياربيت

                                                 
 .12ص  1991(  ووس 8 الق ا( جملة  ال دد  ذ:  هاتية ظةطوهاسنت( 1)
 .1/10/1998(، 38)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة )  (2)



 330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 331 

هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ هةلبااذارتنَين    تااةوةرَى ساايَى:  
ئةجنوومااااةنَى نيشااااتمانيَى كوردسااااتانَى )ثةرلااااةمان( و    

 :1992ثَيكئينانا حكومةتا هةرَيما كوردستانى ل ساال 
تَى ئيساااالما سياساااى ذ هةلباااذارتنَين ئةجنووماااةنَى   هةَلويسااا -ا

 :1992طوالنا  19نيشتمانيَى كوردستانَى ل 
َى عَيراقا َى كوردساتانى د طاةل ِرذَيماا    دانوستاندنَين باةرة ئةجنامَين      

يا كَيشاَى دناظباةرا هاةردوو اليانادا ب دوماهياك ناة       دوماهيكَى ضارةسةر
بااوو زَياادةتر طظاشااتنا ل سااةر ئينااات. ِرذَيمااَى ذى ذاليااي خؤظااة هةوَلاادا 

كوردساتانَى باوو د   ا جوداكرناا  َى كوردساتانى بكاةن، ئاةو ذى بِرياار    بةرة
1991بياظَى كارطَيريدا ل تشرينا ئَيكَى 

، و هةمى يةكةيَين خؤ يَين (1)
كَى ظةكَيشاااان و ؤكاااارطَيرى ذ ثارَيزطاااةهَين هاااةولَير، سااالَيمانى و دهااا    

( 150,000مالنااادن )موضاااةيَى كارمةنااادَين كاااوردان كاااو دهاتاااة خة
كارمةناادبوون بااِرين و دؤرثَيضااةكا ئااابورى ل سااةر دةظااةرَين كااوردان      

هااةمى ل ذَياار دورثَيضااا ئااابورى يااا     عَيااراقسااةثاند، د هااةمان دةماادا   
. كااو كاريطةريااةكا خااراب كربااوو سااةر بااارودؤخَى   (2)هةظثااةميانان بااوو

، ثااارَى كوردساتانَى ياَى ئااابورى كاو بااانكَين كوردساتانَى ظااال هااَيال باوون      
دينااارى ذ كارئَيخساات بااوو، كااةرتَين بازرطااانى و   25ذ كااوذمى  عَيااراق

ثَيشةسازى وضاندنَى كةتبوونة د ِرةوشاةكا زَور نالاةباردا، و باَى كاارى و     

                                                 
(1)

 .4/3/2002(، 106)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .116درية عونى  عع  يل عاد  وا  ل  يئا   دار اهل ل   د.   د.ا(  ص( 2)
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مشااةختبوون بااؤ دةرظااةيى وةَلاااتى ساايمايَين بةرضاااظَين وَى قوناااغَى       
 .(1)بوون
طَيرياااا خاااؤ ذ  َى ذ ظةكَيشاااانا كارعَيراقاااِرةنطاااة نياااازا حكوماااةتا        

دروسات   كوردساتانى  َىَى ل سةر باةرة كوردستانَى هةوَلدانةك بيت فشار
كوردستانى ثَيطةهَى خؤ ياَى مللاى ذ    َىكةت. ئارماجنا وَى ئةو بوو بةرةب

دةست بدةت ذ ئةجنامَى برس و سةرمايَى، ديسان ئةظ قةيرانة د هةمان 
ن وَى، اَل َى كوردساتانى ناضاار بكاةت ِرازى ببيات ب ماةرجيَ     باةرة  دةمدا

دؤرثَيضا ئابورى دةليظةيةك بؤ كوردان ظةكر ذ ئَيكالظة كارطَيرياةكَى ب  
، يااا كااو ذ ئااةجنامَى وَى بؤشاااهيا كااارطَيرى كااو سااَيكَين       (2)دامااةزرينن

 .(3)ِروبةرَى كوردستانَى ب خؤظة دطرت
ى باؤ دامةزرانادنا   وَى بؤشاهيا ثةيادابوو بؤ ظَى مةبةستَى و ثركرنا      

دوو ياسا  1992َى كوردستانى ل نيسانا ارتى، بةرةهةلبذ ثةرلةمانةكَى
، دةركرينة، يا ئَيكَى: ياسايا هةلبذارتنَين جظاتا نيشتمانى يا كوردستانَى

وياااا دووى: ياساااايا هةلباااذارتنَين ِراباااةرَى بزاظاااا ِرزطااااراوازا كاااوردى،  
ل ذَير سةرثةرشتيا لياذنا   1992 اطوالن 19سةرئةجنام  هةلبذارتن ل 

ى هاتناة ئةجنامادان،   عَيراقسةرثةرشتا هةلبذارتنَين ل كوردستانا  بلندا
َى كوردساتانى هااتبوو ثَيكئيناان    يَى سةركردايةتيا سياسى يا بةرةكو ذال

                                                 
(1)

ا  عدسـتان   منضال الع ة التثعيع الوطين للي ب الكـعد اا من  اهم الحيب  الد تور(  حمل 
 .568-567صص   (2005 اربيل    2ط  للكح ة يالقيع ال عاا  دار ئاراس

(2)
 .567مكديل  ا)ودر الساب   ص ديظيد 

(3)
اضايا القومياا ياثعها على ال  اـاا الديليـة  القضـية الكعديـة منودجـا(        اادر ام  موقى  

 .118ص  (2003عدستان للدراساا االس اتيهية   السليخانية  من مقيوراا مع ز  
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( كورسايكَين  100كى ل سةر )ب بةشداريا هةشت ثارتَين سياسى هةظِر
ثةرلةمانى دكرن د طةل ضوار ثارتَين مةسيحى ل سةر ثَينج كورسايكان  

 .(1)دكرن كىهةظِر
هةروةسا ل طؤر بةيانناةكا لياذنا بلنادا سةرثةرشاتا هةلباذارتنان ل           

ضوار كةسان خاؤ ثاَلااوت باوون باؤ ثاال ِراباةرَى بزاظاا         1992 اطوالن 5
ِرزطاراوازا كوردساتانَى ل دويا  ثَيتاَين ئةجباةدى زجنريةياا نااظَين وان       

ود عااةال ِراطةهاندينااة، ئااةو ذى: جااةالل حوسااامةدين تالااةبانى، مااةة  
 .(2)عونان، مةسىود مستةفا بارزانى، عونان عةبدولىةزيز يةمةد

دةربااارى سيسااتةمَى هةلبااذارتنان، اليااةنَين سياسااى يااَين بةشاادار د      
هةلبذارتناناادا ِريَككااةفت بااوون ل سااةر شااَيوازَى نوَينةرايااةتيا ِرَيااذةيى   

ل ساةر هااتبوو   % وةكو كَيمجين ثلة بِرياار  7بهَينة ئةجنامدان، ورَيذةيا 
دان، ثَيدظى بوو قةوارةيَين سياسى دةنطان ب دةست خؤظة بينيات تااكو   

 .(3)دثةرلةمانَى كوردستانَيدا بةشداربنب
ساااةرةراى هةلباااذارتن ب ساااةركةفتيانة هاتبووناااة ئةجنامااادان، اَل       

هةلبذارتن يا بَى كَيم كاساى ناةبوو. ل دؤر ظاَى ضاةندَى ديظياد مكادول       
رتنان دكااةت و دنظيسايت: هةلبااذارتنَين كوردسااتانَى  ثةسانا ظااان هةلباذا  

ب لاااةز و سااااختةكارى و ِرةفتاااارَين نااااةباش،    َين ساااةرةراى بةرهاااةظي  

                                                 
 .535ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص (1)
(2)

(ى 19ود هااو  وميخياا  ليزينااربك وثاايج مااوولر، هةلبذاردنااةكانى كوردسااتانى عَيااراق )  ر 
ئاااةزمونَيكى دميوكراساااى ياناااة، وةرطَياااِران، صااافوت رشااايد صااادقى، لاااة      1992مايساااى 

 .43ى ليذنةى سلَيمانى ِرَيكخراوى مافى مرؤظ لة كوردستان، )ب.ج، ب.م(، لبَلاوكراوةكان
(3)

 .547  ص1مكع  طالحانى  ا)ودر الساب   مي 
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ضاااخةكَى مَيااذوويى بااوو، ل سااةر ئاسااتَى دةرظااة ظااان هةلبااذارتنان ب      
شَيوةيةكَى ئَيكانة شيانَين جاةماوةرى دةنطادةر ل ِرؤذهاةالتا ناظةراسات     

ى توركياااا و ئاااازاد و فرةالياااةن دةرظاااة ارتنَينباااؤ ب ِرَيظاااةبرنا هةلباااذ
ئيساارائي  نيشاااندا بااوو، هةروةسااا طةظااةكا هَيمااايى نااةتنَى بااؤ سااةدام     

 .(1)يةحسَين، بةلكو هةمى ِرذَيمَين نةهةلبذارتى ل دةظةرَى دروستكر
ياااا طااارنر ل ظَيااارَى هةَلويساااتَى ئيساااالما سياساااى باااوو د ظاااان             

دا كربااوو، كااو تاكااة ثارتااا  هةلبذارتناناادا، كااو بةشااداريةكا كاريطااةر تَياا  
بزوتناااةوةيا   ئيساااالما سياساااى ب شااايوةيةكى فاااةرمى بةشاااداربوويى  

ئيسالمى بوو كو سةركردايةتيا وى هةَلويساتَين جاودا جاودا ل دؤر ظاان     
هةلباااذارتنا دةربِريناااة ل دؤر ظاااَى ضاااةندَى )اةاااد كاكاااة ماااةةود(     

نياة   ئةندامَى مةكتةبا سياسيى يا بزوتنةوَى د نظيسايت: "هايض طوماان   
لااةوةدا كااة تااةنها خااواى طااةورة مااافى ياسااادانانى بااؤ هةيااة، ئَيمااةى        
ئيسالمى ئةوة ِراو بؤضوومنانة و تةوةرى هةمو كارَيكيشمانة، و هاةموو  
هةنطاوَيكمان لةوَيوة سةرضاوة ئةطرَى. كةواتة هةر كةسَيك داواى ئاةوة  

يساالم  بكات كة ياسا دابنَى بؤ طةل و واَلت، و ئةو ياساايانةش لاة طاةَل ئ   
ناطوجنَين.. ئةوة بَيطومان )كاافر( و باَى بِرواياة و خاوَينى و ساةر مااَلى       
حاااااةاَلَل و ِرةواياااااة..."، و دياردكاااااةت بةشاااااداربوون د ثةرلاااااةمان و  
هةلبذارتنانااادا ل وةَلااااتَين ئيساااالمى تشاااتةكَى ثَيويسااات و ناضاااارية و  
 هةوَلةكة بؤ نَيزيكبوونَى باؤ وةرطرتناا حاوكمى و دويار ناة كاةفنت و ذ      

                                                 
(1)

 .570ا)ودر الساب   ص بنَيرة ثةرتؤكا وى: 
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، هةروةساا عاةال ثااثري    (1)دةست ناة بةرداناة ذ طاةل و وجاةماوةرَى خاؤ     
 ئةندامَى مةكتاةبا سياساى ياا بزوتناةوَى ذى هةَلويساتةكَى نَيزيكاى ظاىَ       

ثةرتؤكااةك نظيساااية ب ناااظَى    1992كااو ل ساااال   ،ضااةندَى هةبوويااة 
كَيشااةى كااورد لااة نَيااوان ئيمااان و   ضارةسااةرى [)ئيمااان و ثةرلةماناادا( 

ثَيدظياة كةساى ئيساالمى دناظباةرا ئيماان و ثةرلةمانيادا       كو  ]ثةرلةمان
 .(2)ئَيكَى ب هةلبذَيريت كو هةردووك ثَيكظة ناطوجنن

بزوتنااةوَى ذى ثشااتةظانيا خااؤ بااؤ ظااان هةلبااذارتنان  ،هةرضاةوابيت      
دياااركربوو وةكااو تاكااة ضارةسااةريةك هااةر وةكااو د سااةرطؤتارا ئؤرطااانَى 

ن جظاتااا نيشااتمانى بااؤ ب ِرَيظااةبرنا وَياادا ئاماااذَى ددةت كااو هةلبااذارتنَي
كوردسااتانَى تاكااة ضارةسااةرية بااؤ دةرضااوون ذ ئااالوزى و طريوطاارفتَين    

د بةيانةمةيةكَياادا  ، و مةكتااةبا سياساايا وىَ (3)سااةختَين ب ِرَيظااةبرنىَ 
هةَلويسااتَى خااؤ ِراطةهانااد بااوو بااؤ بةشااداريكرن د هةلبذارتناناادا وةكااو  

و بيااَى ثَيويساات بااوون دطااةل ليسااتا ئيسااالمى ب شااَيوةيةكَى سااةربةخؤ 
 .(4)اليةنةكَى دى

هةمى اليةنَين ئيسالما سياسى بةشدارى ظاان هةلباذارتنان باوون و         
، اَل بزوتناااةوة و (5)هاااةمى وزة و شااايانَين خاااؤ ياااَين دارياااى خاااةرجكر 

                                                 
(1)

 .13-12(، ل ل1996بنَيرة  ثةرتؤكا وى: ئيسالمييةكان و ثةرلةمان و وةزارةت، )ب.ج،  
كوردستان لة تاقيكردنةوةى تريوريسم، ئيسالميسام، ناسوناليسامدا، دةزطااى     عادل باخةوان، (2)

 .33(، ل2009ضاث و ثةخشى حةمدى، )ب.ج، 
(3)

 .11/4/1992) بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة )ئةزمونى(،  
(4)

 .15/5/1992(، 2هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 
 .82عحدال تاع علت الحوتانت  االس  ...  ص (5)
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ئيخوان د طةل ئَيك بةشدارببوون، كو هةردوو هَيلاَين ئَياك و دوو وةكاو    
طةل بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى ب  ِرؤكارَين ئيخوان موسلمني د

( 93، كاو نااظَين )  (1)ئَيك ليستة دابزى بوون ب ناظَى )ليساتا ئيساالمى(  
، كاو زَيادةتر   (2)كةسان بةربذار كربوون بؤ جظاتا نيشتمانيا كوردساتانىَ 

، و باااةرنامَى وان باااؤ   (3)( ثااااليوران باااةرب ئيخواناااا د كاااةفنت    60ذ )
)ئاازادى، دادثاةروةرى، تاةناهى( كاو هاةمى      هةلبذارتنان ل ذَير دروََى 

الياااةنَين طااارنطَين ذياااانَى ب خؤظاااة د طااارتن و جظاتاااا نيشاااتمانى ياااا    
ى يااا هااةظكارى د طااةل ى هااةذمارت بااوون زةمينةيااةكا طوجنااايكوردسااتان

هةمى اليةنَين سياسى يَين دلسوز ذ بؤ ئاظةدانكرنا كوردستانةكا ناوى و  
 .(4)ئاظا
ناناادا بزوتنااةوَى بةشااداريا جااةماوةرى ب   د ثروثاطناادةيا هةلبذارت     

ئاااةركى شاااةرعى داباااوو زاناااني، هاااةروةكو د بةيانناماااةيا نظيساااينطةها 
ِرابةرايةتيَياادا هاااتى، كااو بةشاادارى د هةلبااذارتنَين جظاتااا نيشااتمانى      
ئةركَى سةر شاانَين هاةمى طاةاَل كاوردة، ضاونكة ئاةوَى بظَيات بطةهيتاة         

ذ دةنطاااَى دكةتاااة د ساااندوقا   ئااااواتَين خاااؤ ذ ئاااازاديَى ئَيكاااةم ثَينطااااظ 
 .(5)دةنطدانَيدا دةستثَيدكةت

                                                 
(1)

 .44هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(2)

 .9/5/1992(، 4)بةرةى كوردستانى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(3)

ديادارةكا    8/7/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ديندار نةمجان شةفيق دوساكى، دهاؤك،    
 .17/10/2011كةسايةتى د طةل عةبدولِرةةان سديق كةريم، هةولَير، 

 (.3ثاشبةندَى ذمارة ) (4)

 .11/4/1992تنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة )ئةزمونى(، )بزو (5)



 337 

يااا طاارنطج ذظااَى ضااةندَى، شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز ِرابااةرَى            
بزوتنااةوةى دوثااات كاار بااوو ئااةو دةنطاادان ثَيدظييااة ب جااؤرةكى ئااةو     
موسلمانَى دةنطَى نةدةت ب تاوانبار هاةذمارت باووت و داخااز كرباوو باؤ      

ارتنان ضةند شريةت و ِراساثاردة ثَيشاكي  كرباوو،    ثاراستنا ِرويَى هةلبذ
كو ثَيويستة خةلك ئَيك بطرن ب ئَيك دةست و ئَيك زماان هاةوَل بادةن    
ئاااذاوَى بناارِب بكااةن و دلثاااك باان د طااةل ئَيااك و زَور حةكيمانااة بزاظااَى   

و ثارَيزطاااربن ل دةمااَى دةنطاادانى و كةسااَى تاوانبااار نةكااةت و       بكااةن
ةت و خةلك ذَيراناة دةنطاَى خاؤ بادةت هاةر      هةستَى كةسَى بريندار نةك

 .(1)بري و بؤضوونةكا هةبيت
ل دؤر بةشااداربوونا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى د طااةل هااةردوو هَيلااَين        

ئيخوانان ل كوردستانَى د هةلبذارتناندا وةكاو ليساتا ئيساالمى ئَيكطارت     
كيااةكا دذوار هااةبوو ل سااةر بةربااذارتنا شااَيخ عونااان      اَل ناكؤ بااوون،
ولىةزيز باؤ ِراباةرَى بزاظاا ِرزطاااوازا كوردساتانَى كاو باةرهنطارى        عةبد

: "يةكِراش باووين   ِرَيككةفنت هةبووهَيال دوو يا ئيخوانا بوو، ل طؤر هة
لاة  هةَلباذاردنى م. ماةال عوناان باؤ       ]هَيال ئَيك و هاَيال دوو  -ئيخوان[

نى الى ، بااةَلامَ  برايااا ]رابااةرَى بزاظااا ِرزطاااراوازا كوردسااتان   [سااةرؤك 
م.صالح الدين بةَلَينةكةيان شكاند و دةنطيان بة سةرؤكَى ثارتى مسىود 

سةنطاندنةكا دذوارتر بؤ هةَلويستَى هَيال ، و د  هةَل(2)بارزانى دا بوو..."
ئيك يا ئيخوانان )صا  حكيم( ظَى ثَينطاظَى ب خياناةت ل قةلاةم ددةت   

                                                 
 .26/4/1992(، 1هةمان ذَيدةر، ذمارة )( 1)
(2)

 .44هاتية ظةطوهاسنت ذ: هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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نةرازى بوون ل ساةر  كو ضاوا هةَلويستَى خؤ ب دزيظة ِراطةهاند بوو بؤ 
ِرابةرايةتيا شَيخ عوناان عةبدولىاةزيز و هاةمى ئةنادام و الياةنطرَين      
خؤ هاندابوون دةنطى بدةنة مةسىود باارزانى كاو ئاةو بةشاةك باوون ذ      

 .(1)ليستا ئيسالمى
اَل ئيخاااوان موسااالمينَين هاااَيال ئَياااك ل كوردساااتانَى ظاااَى ضاااةندَى        

خ عونااان عةبدولىااةزيز بااؤ ِرةتدكااةت، كااو ثااَي  خااؤ هةلبااذارتنا شاايَ 
ِرابةرَى بزاظا ِرزطااوازا كوردستانَى، كَومبوونةكا دويار و درَياذ د طةلادا    
كربوو بؤ هندَى خؤ بةربذَير نةكاةت، كاو ديااركربوون ِراباةرى كاارةكَى      
ب زةةةتة، اَل ثاشج بياَى ِرةزامةنادى و ئاطةهاداريا وان خاؤ بةرباذَير      

ةيااى ب تنااَى  ذ هااَيال ئَيااك ل ظااى ِراد   . هةَلويسااتَى ئيخوانااان (2)كربااوو
ةساااتا، باااةلكو زَيااادةتر ذ ظاااَى ضاااةندَى، ئيخواناااان ذ هاااَيال ئَياااك    رانةو

نكرناااةك ب نااااظَى )ئيساااال وازى ساااةربةخَوى ليساااتةى ئيساااالمى ووِر
ئاراسااتةيى  1992 اطوالناا 13ئةجنومااةنى نيشااتمانى كوردسااتان( ل   

انَى كربااوو كااو خااؤ ليااذنا باَلااا يااا هةلبااذارتنا جظاتااا نيشااتمانيا كوردساات
ثاالوتنا شَيخ عونان عةبدولىةزيز باؤ ِراباةراتيَى بياَى ئاطةهاداريا وان     

 .(3)هاتيةكرن و ثةيوةندى ب وانظة نينة
ل دؤر هااةمان مااذارَى سااةالحةدين يةمااةد ذى دياردكااةت د طااةل        

هةلبااذارتنا شااَيخ عونااان نةبووينااة بااؤ ِرابااةريَى، ب بةهانااةيا هناادَى   
                                                 

 .16-15بنَيرة ثةرتؤكا وى: ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (1)
  ديادارةكا  29/8/2011ديدارةكا كةساايةتى د طاةل ماوخلس ياونس مساتةفا، هاةولَير، ل       (2)

 .8/7/2011كةسايةتى د طةل ديندار نةمجان شةفيق دوسكى، دهؤك، 
 .101، 83نةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، ل لدا (3)
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سية و ئةو شيان نيانن و ملمالناةيا خةلكاةكَى دى بكاةت،     بابةتةكى سيا
"ئَيمةش هاتني و  اَل شَيخ عونان ل بةر نةهات و سةرئةجنام دبَيذيت:

بةيانَيكماندا و طؤ ان خؤ ثااَلوتنى مامؤساتا ماةال عوناان باؤ ِراباةرى      
ثةيوةندى بةخؤى و بزووتنةوة هةياة، وثةيوةنادى باة ئَيماةوة نيياة و      

ةماةد  . اَل عاةال بااثري، و ي  (1)"...نني باة ئةجنامةكاةى   ئَيمةش مولزةم
باةرةظانيَى ذ ظاَى بؤضاوونَى    د ناظ ساةركردايةتيا بزتنةوةَيادا    (2)بازيانى
كااو ثااةميان هاااتبوو دان دةنطااى بااؤ ليسااتَى باادةن، اَل بااؤ ِرابااةرى  دكااةن،

ى ئااةظ هةَلويسااتة  ، و ِرةنطااة ذ(3)ئَيكدةنطيااةك ل سااةر نااةهاتبوو كاارن  
بيت و دةنر نة دابنة شَيخ عونان عةبدولىاةزيز باؤ   رطرتئيخوانان وة

 .(4)كيَى نةبن د طةل ثارتَين نةتةوةيىهندَى ب زظريت توشى هةظِر
سااةرئةجنامَى ظااى هةَلويسااتى هااَيال ئَيااك يااا ئيخوانااان، ليذنةيااةكا         

ظااةكولينَى يااا تايبااةت ذ اليااةنَين ثةيوةندياادار هاااتبوو دامةزراناادن، و    
                                                 

(1)
 .91-90هاتية ظةطوهاسنت ذ: فوئاد سديق، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 

كوليااذا ل كااةركوكَى ذ دايكبوويااة، دةرضااوويَى   1953يةمااةد نااورى ئةةااةد بازيااانى، ل   (2)
، باوةرنامةيا ماستةر و دكتورا ل زانكؤيا جيهانى ياا زانساتَين ئيساالمى    1977ضاندنَيية ل 

ل َلةندةن وةرطرتية، ل دةستثَيكا سالَين هةشتيان طةهشاتية نااظ رَيازَين ِرةوتاَى ئساالمى، ل      
بووياة   1996بووية ئةندامَى سةركردايةتيا بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى، ل  1994

زيرَى ضااندنَى د حكوماةتا هاةرَيمَى )ئيادارا هاةولَيرَى( دا، ثاشاى باةرة  كاارَى هازرى و          وة
ثااةروةردةيى ضااووية و سااةنتةرَى هااودا يااَى ظااةكولينَين سياسااى و سااجاتيذي دامةزرانديااة.  

، املصاادر صــحاع يخــد الربسجنــت   7/10/1996(، 798بنَياارة: )خااةبات( جرياادة، الىاادد ) 
 .186-185السابق، ص ص

(3)
 .229-228، 255سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 

سامت شور   "دعواا االصـ ع يفتـايم ال قـف: االسـ   السياسـت ا  عدسـتان ال ـعاا"  ا:         (4)
 .157جمخوعة باالو   ا)ودر الساب   
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بااوو و ِراطةهاندنااةكا بةربااةالظ بااوو بااؤ نةشاارينكرنا    ؤذة بااَى ئاكااامثااِر
، بةلكو و يستطةهةكى طرنر بوو بؤ ثةياداكرنا باارطرذيَى و   (1)ئيخوانان

 ِراضاند بوو. بنطةهَى بَى باوةريَى دناظبةرا هةر دوو الياندا
شااطَيرى كااورد، ل طااؤر شااَيخ    سااةبارةت هةَلويسااتَى حاازب اهلل شورِ       

وَى بةرناماااااة هاااااةبوو بةشاااااداربنب د   ئةدهاااااةم باااااارزانى ِريَباااااةرىَ 
هةلبذارتناندا، اَل ذبةر كَيشةيةكا ياسايى بةشادار ناةبوون ئاةو ذى ذياَى     

( سااليَى، ظاَى ضااةندَى ب   30ياساايى ياَى ثااليوراوَين وَى نةطةهشااتبوو )   
، ئاةظ ضاةند ذى   (2)خالةكا سةرةكى دزانيات هاؤيى بةشادار ناةبوونا وان    

 )مةكتااااةبا سياسااااى(   اسااااى ببااااوو جهااااَى دلطرانيااااا وان و شااااورا سي   
ياداشتنامةيةك دابوو ليذنا باَلاا ياا هةلباذارتنان و ب كاارةكَى نةياساايى      

، دطااااةل هناااادَى ناااااظربى د ثةيامةكَياااادا ب هةلكااااةفتا (3)دايااااة زانااااني
هةلبااذارتنان هةَلويسااتَى خاااؤ دياركرينااة باااؤ ثشااتةظانيا دامةزرانااادنا     

دايةتى و ئةجنوومااااةنَى نيشااااتمانيَى كوردسااااتانَى و داخاااااز ذ سااااةركر 
ِرَيكخستنَين حزبَى كرية وةكو ليستة دةنطى بدةنة )ث.د.ك( و مةسىود 

 .   (4)بارزانى وةكو ِرابةرَى بزاظا ِرزطاراوزا كوردستانَى
ئيساااااالميان  1991 اطوالنااااا 19ةجنامَى هةلباااااذارتنَين ساااااةرئ     

باااوون، ل ةنطاااَى ساااةركةفنت ب دةساااتظة ناااةئينا، كاااو ئاااةجنام ب ظاااى ِر
( ذ دةنطاااان ليساااتا   335827ولَيرَى ذ ساااةرجةمَى ) ثارَيزطاااةها هاااة  

                                                 
 .83نةرةكَى نةديار، ذَيدةرَى بةرَى، لدا (1)
 .16/9/2002(، 90)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
 .16/5/1992(، 3)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)

 .16/5/1992(، 3هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (4)
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( دةنر ب دةست خؤظاة ئيناابوون، و ل ثارَيزطاةها    11092ئيسالمى )
( ذ دةنطااااان ليسااااتا ئيسااااالمى  349164ساااالَيمانيَى ذ سااااةرجةمَى )

كَى ذى ارَيزطاةها دهاؤ  ( دةنر ب دةست خؤظاة ئيناابوون، ل ث  29334)
( دةنار  3874)( ذ دةنطان ليساتا ئيساالمى   198352ذ سةرجةمَى )

ب دةساات خؤظااة ئينااا بااوون و ل داويااَى ذى ل ثارَيزطااةها كااةركوكَى ذ    
( دةنااار 4808( ذ دةنطاااان ليساااتا ئيساااالمى )88610ساااةرجةمَى )

 .(1)بربوون
ذ ظاااان ئاااةجنامَين ل ساااةرى ليساااتا ئيساااالمى ب دةساااتظةئيناين،         

ئااااةجنامَين طشااااتى ب ظااااى ِرةنطااااى بةرضاااااظ د باااان، ذ سااااةرجةمَى       
( دةنطااَين بااةتال بااوون، ئااانكو 4724ةنطااَين طشااتى )( ذ د971953)

( 49108( بوون، و ليساتا ئيساالمى )  967229دةنطَين ِراستةقينة )
. ئاانكو كاَيمج ذ ِرَياذةيا    (2)%5,77دةنر بربوون كو ِرَياذةيا وَى د باوو   

 % و ثال سيَى ب دةست خؤظة ئينا بوو.7
سااتا ئيسااالمى ب ل سااةر بنطااةهَى ئااةجنامَين بااؤرى يااَين دةنطااَين لي     

دةست خؤظة ئيناين ل هةر ضوار ثارَيزطةهان، كو بزوتنةوةيا ئيساالمى  
ظَى ليستَى بوو، بزوتنةوةياةك باوو  ِروياَى    فةرميَى شةنطستَى سةرةكيَى 

ناوضااةطةريَى ثَيظااة ديااارة بااوو، كااو زَياادةتر بنطااةهَى وَى ثارَيزطااةها       

                                                 
(1)

بةَلطاة و دةساتهاوَيذ،    1992ئايار  19بةدران ئةةةد حةبيو، هةَلبذاردنةكانى كوردستان  
احلـــز  الــــدميقعاطت    11-7(، ل ل1998ضااااثخانةى وةزارةتاااى ِرؤشاااانبريى، )هاااةولَير،    

(  ص 1999انت  مكتــب الدراســاا يالحثــوث ا)ع ــزم   انتخابــاا بــ  الــديد   د.    الكعدســت
 .139-137ص

 و يَين ثشتى وَى. 38، لبةدران ئةةةد حةبيو، ذَيدةرَى بةرَى (2)
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رَين باؤرى تناَى ل   سلَيمانيَى بوو، بةَلطة ل سةر ظَى ضاةندَى ل طاؤر ئاماا   
( 29334( ذ دةنطاان ) 349164ثارَيزطةها سلَيمانيَى ذ ساةرجةمَى ) 

( دةنطاَين طشاتى   622789دةنر برينة، اَل ددةمةكيدا ذ ساةرجةمَى ) 
ك و كةركوك تنَى شايا باوو ذَى   َير و دهؤيَين هةرسَى ثارَيزطةهَين هةول

ا الوازياااا هَياااز  ( دةنطاااان بباااةت، ئةظاااة ذى ذ دةرئاااةجنامىَ   19774)
ن كوردستانَى خؤيا دكةت و هةظسةنطيا وَى يا سياسى ل دةظةرَين دى يَي

 نن.بيبوو ئةجنامَين باش ب دةست خؤظة نةشيا 
دةربارةى ئةجنامَين هةلبذارتنا ِرابةرَى بزاظا ِرزطااراوازا كوردساتانَى        

ئاااةجنام ب ظاااى ِرةنطاااى باااوون: ل ثارَيزطاااةها هاااةولَيرَى ذ ساااةرجةمَى     
( 8712طااان شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز شاايابوو )( ذ دةن339602)

( 348505دةنطاااان بباااةت، ل ثارَيزطاااةها سااالَيمانيَى ذ ساااةرجةمَى )     
( دةنطان ب دةساتظة بينيات، ل ثارَيزطاةها دهاؤكَى ذى     24366شيابوو )

( دةنطاان بباةت و ل   2488( دةنطان شيابوو )206120ذ سةرجةمَى )
( دةنطاااااان تناااااَى 88422ثارَيزطاااااةها كاااااةركوكَى ذى ذ ساااااةرجةمَى )

( دةنطاااان بباااةت، ئاااانكو ئاااةجنامَين هةلباااذارتنا ِراباااةرَى بزاظاااا 3299)
ِرزطاراوازا كوردستانى ب ظى ِرةنطى بوون، ذ ساةرجةمَى كاو ياَى دةنطاان     

(، 466819، ذوانااا مةسااىود مااةال مسااتةفا بااارزانى )    (1)(982649)
(، عوناااان عةبدولىاااةزيز 441057جاااةالل حوساااامةدين تالاااةبانى ) 

                                                 
هااةمان ( دةناار بااوون. بنَياارة: 12599( يااَين بااةتال )982649بااؤ زانااني سااةرجةمى ) (1)

 .37، لذَيدةر
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( دةنااار 23309( و ماااةةود عاااةال عوناااان )  38865ماااةد )ية
 .(1)( دةنر د بةتال بوون12599بربوون، زَيدةبارى )

ل ظَيرَى طةر هةظبةركرناةكَى دناظباةرا دةنطاَين ليساتَى دطاةل ياَين            
 يا دبان، ساةرجةمَى دةنطاَين ليساتىَ    ةنطى خؤِرابةرى دَى ئةجنام ب ظى ِر

( دةنار باوون، و   38865ى ذى )( دةنر بوون و يَين ِرابةر49108)
 -49108ةين دَى خؤياااا بيااات: طاااةر هةظكَيشاااةيا ذمَيرياااارى باااؤ بكااا 

ن ذ دةنطااَين داينااة  دةنطااَين ِرابااةرى كااَيمج بااوو   10243=  38865
 .(2)ليستا ئيسالمى

خؤظااة  ساةرئةجنام، ئيساالميان نةشايان هايض كورسايةكَى ب دةسات           
و ئةظ ضةندة بباوو جهاَى    ،بينن بؤ ئةجنوومةنَى نيشتمانيَى كوردستانَى

دلطرانياااااا وان، بزوتناااااةوةيا ئيساااااالمى ب ئاااااةجنامَين هةلباااااذارتنَين 
ئةجنومةنَى نيشتمانى يا خوشحالة نةبوو و ِرةخناة اَل طرتياة، مةكتاةبا    

بةيانامةياااةك ياااا ثَيكهااااتى ذ    1992 اطوالنااا 26وَى ياااا سياساااى ل  

                                                 
(1)

 .ن ثشتى وَىو يَي 37هةمان ذَيدةر، ل 
(2)

=  38815 - 49108ل ظَيرَى بؤضوونةكا دى د كريارةكا ذمَيرياريدا دياركرية ب ظى ِرةنطاَى:   
دةناار جااودا بووينااة، و ظااان دةنطااَين جااودا، هااةميا بااؤ هااَيال ئَيااك يااا ئيخوانااان د       10293

اَل  .613  مةوساوعةى جاودى...، ل  174زظرينيت بنَيرة: مسىود عةبداخلالق: قوتاخباناة...، ل 
ب باوةريا مة بؤضوونةكا لةنطة  ضونكة هيض ئامارةك نيناة بشاَيت دةنطاَين هاَيال ئَياك ذ ناظاا       
دةنطاادةرَين طشااتى جااودا بكااةن، زَياادةبارى هناادَى مةسااىود بااارزانى ثَيطةهااةكَى سياسااى و        
كؤمةَلايااةتى يااَى ب هَيااز دناااظ خااةلكَى كوردسااتانَيدا هااةبوو، هةروةسااا ضااةند ليسااتةيَين دى    

ةكو ليستةيَين سةربةخؤ  ثااليوراوَين خاؤ ياَين خؤساةر باؤ ِراباةريَى ناةبوون وةكاو         هةبوون و
ليستا طةل، دميوكراتى يةكطرتووى كوردساتان، شايوعى و باَى اليةناةكان و دميوكراساى خاوازة       

  بَى اليةنةكان.
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سياسااى و (خاااالن ل دؤر كااَيم و كاساايَين ظااان هةلبااذارتنان يااَين     11)
تةكنيكى، وةكو نة ِرخساندنا هةلومةرجان ذ دانانا ياساايا هةلباذارتنان،   
ناااة داناااا دةرفاااةتَى بةشااادارببيت د لياااذنا باَلاااا ياااا هةلبذارتنانااادا، ناااة 

هةبوونا فارت  دا، بةشداريا وَى د ليذنَين باَلا و دادوةر و هَيزَين هةظثشك
طاادانَى، تَيكااةلكرنا و فَياا  و ساااختةكاريَى، كَيميااا بنطااة  و ماااوةيَى دةن 

ئافرةت و ثياوان و ب جه هَيالنا ساندوقَين دةنطادانَى ذالياَى نوَيناةرَين     
دةنطاااان دةسااات  ذ قاااةوارةيَين سياسااايظة بووياااة هؤكاااارَى هنااادَى زَور   

 .(1)بدةن
زوتنةوةيا ئيساالمى  هةروةسا مةال كرَيكار ئةندامَى جظاتا شورا يا ب     

ض وةَلاتاااةكَى ل جيهاناااا  دكاااةت ئيساااالمى ل هاااي  ياااال كوردساااتانى خؤ
% ب دةساتظةئينابن  5ئيسالمى نةضووينة دناظ هةلبذارتناندا و ِرَياذةيا  

و ب طومااان بوويااة ل سااةرئةجنامان كااو ضاااوا تنااَى ل باااذارَى هااةولَيرَى  
( مزطةفتان ل مةَلبةندَى 83( كةس نظَيذا ئةينيَى ل )1,500,000)

سالمان و نظَيذكاةر   . واتة ئيسالما سياسى هاةمى خاةلكَى مو  (2)وَى دكةن
ب دةنطدةرَين خاؤ د زاناني، ئةظاة ذى ئَياك ذ نيشاانَين الوازياا تَيطاةهَى        
وان بوويااة ديتنااةكا كااةتوارى بااؤ دؤرهَيلااَى جظاااكَى كااوردى نةبوويااة،     
بةلكو ئةظة قةبارةيَى ئيسالميا بوو د وَى قوناغَيدا كاو كاَيمج ذ ِرَياذةيا    

ة ضةوساااندن ذاليااَى %، كااو كااورد ل سااةر كَيشااةيةكا نةتااةوةيى هاتياا  7
  َيظة نةك ل سةر كَيشةيةكا ئايينى.عَيراقِرذَيما 

                                                 
(1)

 .4/6/1992(، 3)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
( جملة  تودرها العابكة االس مية لكلحة يشحا   عدسـتان  ال ـدد   راية اس   -ئااَلى ئيسالم  (2)

 .8  ص1993الزيعان  -(  مايس2 
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هةَلويسااااتَى ئيسااااالما سياسااااى ذ ثَيكئينانااااا حكومااااةتا هااااةرَيما   -ب

1992ل ساال  عَيراق -كوردستانَى
(1): 

ثشتى ئةجنومةنَى نيشتمانيَى كوردستانَى هاتية هةلبذارتن ثَينطاظاا       
 6ا ذى ل ومةنةكَى ِراثةِراندنَى بوو، لاةو دويظرا دهَيت دامةزراندنا ئةجن

ئةجنومااةنَى نيشااتمانيَى كوردسااتانى بِريااار ل سااةر    1992 حوزيرانااا
َى هةيظااةكَى و ماااوَياادا، عَيراقهااةرَيما كوردسااتانا  حكومااةتا ثَيكئينانااا 

هاةرَيما   حكومةتائَيكةمني كابينةيا  1992 تةزوزا 4ل  تَينة ثةراند
ةرؤكاتيا فوئاااد مةعسااوم )دكتااور( و  ( كةسااان ب ساا 15كوردسااتانَى ذ )

ل ، كاو باارةكَى طاران    (2)دامةزرانادن  )دكتور( شاويس جيطريا ِرؤذ نوري
َى و ياا  عَيراقا ظى حكومةتَى دابوو ذ ئابلوقةيا ئابورى ل سةر  سةر ملَين

ى ل سةر هةرَيما كوردستانَى طرفتَين كؤمةَلاياةتى و ئاابورى ياَين    عَيراق
ى ضااةند طاارفتَين ناااظخؤيى و يااَين ب    مااةزن خولقاناادبوون، زَياادةبار  

َى يَى ثركارمةناد  عَيراقِرَيظةبرنَى، وةكو ثاشخانةيا سيستةمَى حكومةتا 
ناة خاودان داب و    عَياراق و نةبوونا كاادرَى لَيهااتى و شاارةزا، زَيادةبارى     

 .(3)نةريتةكى دميوكراسى بوو

                                                 
(1)

ل دوي  ماددَى ئَياك ذ ياساايا ئةجنوماةنَى وةزيارَين هاةرَيما كوردساتانا عَيراقاَى نااظَى وَى:          
يى ئةجنومااةنَى وةزياارَين هااةرَيما كوردسااتانا عَيراقااَى بااوو. بنَياارة: ئةجنوومااةنى نيشااتمان   

، ضااااثخانةى وةزارةتاااى ثاااةروةردة، )هاااةولَير،  1992كوردساااتانى عَياااراق ثرؤتؤكؤلاااةكان  
 .385، ل1(، بةر1997

(2)
 .289هةمان ذَيدةر، ل 

 .332-231طةراس ئاِر. ظى. ستانسفيَلد، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (3)
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م ل سااةر ذيااَى ئَيكااة باااز نااةبوو  َى كااَيمج ذ دة  هااةيظان دةر ماااوةي     
 25دووَى ل َى، كابينااةيا عَيراقااهااةرَيما كوردسااتانا حكومااةتا كابينااةيا 

 ]كوسارةت ِرةساول  [ب سةرؤكاتيا عةبدوَلَلا ِرةسول عاةال   1993 نيسانا
 . (1)( وةزيران هاتة ثَيكئينان16ذ )

دةربااااارةى هةَلويسااااتَى ئيسااااالميان ب شااااَيوةيةكَى طشااااتى ذوانااااا       
ئَيكااَى و دووَى  حكومااةتَيندوو بزوتنااةوةيا ئيسااالمى بةشاادارى د هااةر  

يَين هاةرَيما كوردساتانَيدا ناةكر ب بةهاناةيا هنادَى نةشايا باوو ِرَياذةيا         
ياسااااايى ب دةسااااتظة بياااانن بةشااااداربن د ئةجنوومااااةنَى نيشااااتمانيَى  
كوردساااااتانَيدا، اَل هةوَلااااادان هاتبووناااااةكرن بةشاااااداربنب وةزارةتاااااا    

خ عوناااان ، و ظاااَى ضاااةندَى شااايَ (2)نيشاااتةجَيكرن ياااان داد وةربطااارن 
ثات دكاةت كاو )ث.د.ك( و )ى.ن.ك(   ابةرَى بزوتنةوى دوعةبدولىةزيز ِر

وةزارةتا داد داية وان اَل ِرةتكرينة ب بةهانةيا بارطرانيا ظَى وةزارةتاَى و  
كَيشةيَين هةرَيما كوردستانَى يَين زَور، اَل داخاازا وةزارةتاةكَى كريناة ل    

طاةل شايان و ئايادؤلَوذيا    دوي  دةربِريناا وان وةزارةتاةك ب طوجنيات د    
وان وةكو وةزارةتا ئةوقافَى، ثةروةردَى و ِرةوشاةنبريى و ِراطةهانادن كاو    

. اَل زَياادةتر (3)زَياادةتر دشااَين خزمااةتَى د ِرَيكااا ظااان وةزارةتاناادا بكااةن  
ِرةنطة داخازا وان وةزارةتا ئةوقافَى بيت، ذبةر ظَى ضاةندَى ذى داخااز ذ   

                                                 
ةتااى ، ضااثخانةى وةزار 1993ئةجنووماةنى نيشاتمانيى كوردساتانى عَيااراق، ثرؤتؤكؤلاةكان      (1)

 .246-245، ل ل7(، بةر1997ثةروةردة، )هةولَير، 
ا  عدستان ال عاا يا)يار ة السياسـية"    االس ميون"  ت  الد تور(الحاسيان ميخد سيد نور (2)

 .132ص ا: جمخوعة باالو   ا)ودر الساب  
(3)

 .9/5/1993( 13)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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رةتاا ئاةوقافَى وةربطارت اَل داخاازا وان     ئةجنومةنَى وةزيران كرباوو وةزا 
. ئاةظ داخازياا وان كاو    (1)ذاليَى ئةجنوماةنَى وةزيرانظاة هااتبوو ِرةتكارن    

زَياادةتر داكااوكى سااةريا ئااةوقافَى دكاارن ذ ئارماجنااةكا ظاااال نااةهاتبوو،     
بااةلكو درَيكااا ظااَى وةزارةتَياادا زَياادةتر ضاااالكيَين خااؤ يااَين سياسااى و        

كا كونجولكرنا مزطةفتان و باةرفرة  كرناا   ثارتايةتى ئةجنامبدةت ب ِرَي
 ثَيطةهَى خؤ يَى جةماوةرى.

هاااةذى طؤتنَيياااة، الياااةنَين ئيساااالمى هةوَلااادابوون مزطاااةفتان باااؤ      
كاروبااارَين سياسااى و ئارماااجنَين ثارتايااةتى ب كااار بياانن، كااو كَيشااةيَين 
زَور ثةياااااداكربوون ذ دةرئاااااةجنامَى بكارئيناناااااا مزطاااااةفتان ذالياااااَى    

ةيا ئيسالمى و ِرةوتَين دى يَين ئيسالمى بؤ كاروبارَين سياساى،  بزوتنةو
كو ل هةر مزطةفتاةكَى ِراباةرةك داناا باوون، كاو دةساتهةَلات ذ دةساتَين        
ئيمام و طؤتاربَيذان دةركةفت بوو، بةلكو ظَى ِرةوشاَى وةرار كرباوو تااكو    
)كَيشاااةيا مزطاااةفتان( ثةيااادابووى، د ئةجنامااادا وةزارةتاااا ئاااةوقافَى و    

خؤيى مايتكرن تَيدا كرن، كو وةزارةتاا ئاةوقافَى هنادةك ثَيِراباوون و     ناظ
تشاارينا ئَيكااَى   14، ل هناادَى زال ببياات ل سااةر مزطااةفتان   ِرَينمااا بااؤ 

بِرياااارةك وةرطااارت باااوو كاااو قةدةغاااةكربوو ذ بلاااى ئيماااام و     1992
 .(2)طؤتاربَيذَين فةرمى بانر بدةن و خزمةتا مزطةفتان بكةن

رَى كاريطةرياااةكا خاااراب كربيتاااة ساااةر ئيساااالما ِرةنطاااة ظاااَى بِرياااا     
سياسااى. كااو ببااوو هؤكااارَى هناادَى طااةفَين كوشااتنَى ب نامااة ل وةزياارَى  

                                                 
 .73  ص3االرها  ا  وردستان...  و -وعة االرها موس ،ثشتيوان صادق (1)
  .74-73ص ص  3االرها  ا  وردستان...  و -موسوعة االرها  ،ثشتيوان صادق (2)
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"جاةنابت ئاطاادار    و تَيادا هاتياة:   كرباوو )يةمةد مةال قاادر(  ئةوقافَى 
دةكةينةوة كو بة هيض شَيوةيةك نةبَي باة كوسا  بةرامباةر قووتابياان     

ضونكة مزطةوت ماَلى خواياة مااَلى تاو    بؤ دةرس خَويندن ل مزطةوتدا، 
نية، و هةركةسيك لة ثَي  بانطَى ئيسالمى ببَيتاة كوسا  كاةوا واجباى     

خاوا وةك ساةط دةتاؤثَينني باؤ الى      موسلمانانة الى ببةن...، قةساةم ب 
ن، ئينجااا بااا ذنةكااةت   يماادى مهاادى وجةماعةتكااةى ِرةواناات دةكااةي    

دبياات ئااةظ طةظااة ثشااتى . (1)و منداَلااةكانت هااةتيم باان..."بَيااوةذن بااَى 
بِريارا وةزارةتا ئةوقافَى دةركرى ئاراساتةيى وةزيارَى ئاةوقافَى هاتبيتاة     

ئاةوة كاو ِرَيظةباةريا ثوليساَين طشاتى ياا        دَىطة ساةر ظاَى ضاةن   كرن. بةَل
 1992تشاارينا دووَى  14َى نظيسااارةك ل عَيراقااهااةرَيما كوردسااتانا  

َى عَيراقا رَيما كوردساتانا  ئاراستةيى ِرَيظةبةريا ثوليسَين ثارَيزطةهَين هة
كرينة كاو ضااظدَيريا ِرةوشاَى بكاةن و ثاراساتنا وةزيارَى ئاةوقافَى قاايم         
بكةن. د هةمان دةمدا ذى نظيسارةك داية وةزارةتا نااظخؤيى ياا هاةرَيما    
كوردستانَى ئاطةهدار كرية كاو ئيساالمى ب شاةظَى ل طاةرةكَين تايباةت      

رلةمان و حكومةتا هةرَيمَى مزطةفت اَل هةيني لظينَى دكةن، كو دذى ثة
 .(2)د ئاخظن كو ثَيدظيية ضاظدَيريا وان بهَيتة كرن

ِرةنطااة بزوتنااةوةيا ئيسااالمى هااةر يااا نةرحااةت بوويااة بةرامبااةر          
هةَلويستَى وةزارةتا ئةوقافَى و ضااالكيَين وان مزطاةفتان، ناةمازة ثشاتى     

ب هايض  بِرياارةك دةركارى كاو     1993 تاةزوزا  4وةزارةتا ئةوقافَى ل 

                                                 
 .145  35-31ص  ص اال اد الوطين الكوردستانت  ا)ودر الساب  :هاتية ظةطوهاسنت ذ (1)
 .185، 62-61، ص صابقسالاملصدر  (2)
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شاااَيوةيةكَى ِرَيكاااَى ناااادةت كَومباااوون ياااان نيناااار ل مزطاااةفتان بياااَى  
كاو هنادةك طاةنج ب     ،ِرةزامةنديا رَيظةبةريا ئةوقافَى بهَينة ئةجنامادان 

بةهاناااةيا خوَينااادنا قورئاااانَى ل مزطاااةفتا باساااَى حكوماااةتا هاااةرَيما      
كوردستانَى ب حكومةتةكا كةظنةثةرسات و تااغوت كريناة. ل ساةر ظاَى      

تنااةوةيا ئيسااالمى ب توناادى نيطااةرانيا خااؤ دةربِريااة ب      ورَى بزبِريااا
و سود ذ حوكمِرانى و ِرويادان  ك زانية، كارةكَى دذى بنةمايَين طةاَل كورد

نااة و نااة هةسااتكرنة ذ كاركااةفتنا  يو طؤِرانكاااريَين جيهااانى نااة وةرطرت 
 .(1)نَى سالوخةت دايةؤب مينا ئةفيكو ِرَيباز و بريدوزَين وان 

كَى ذى د كاودانااةكَى باشااجدا  هااةمان مااذار ثارَيزطااةها دهااؤ    ل دؤر     
ى مزطةفت وةكاو بارةطاايَين ناة فاةرمى     ينةبوو. كو يةكطرتووى ئيسالم

بااؤ ضاااالكيَين خااؤ بكاردئينااا و تَياادا كااارَى خااؤ يااَى ثارتايااةتى دكاارن د  
و هااةوَل ددان تَيكااةليَين خااورت د    1996 -1994قوناغااا دناظبااةرا  

ن بؤ هندَى دةليظَى بدةنة وان وانة و طؤتاارَين خاؤ   طةل ثَيشنظَيذان هةب
كَى ن ئيسااالما سياسااى ل مزطااةفتَين دهااؤ   ثَيشااكَي  بكااةن، و ضاااالكييَ  

نَيزيكَى هندَى بوو ئاذاوةيَين ئايينى و كارطَيرى باؤ ِرَيظةباةريا ئاةوقا     
 1995كانونااا ئَيكااَى  23و  4و كاروبااارَين دروساات باانب، لااةورا ذى ل 

ةرطرتيناااة باااؤ داناناااا سااانؤران باااؤ ئيخواناااان ل    هنااادةك ثَيراباااوون و 
مزطااةفتان، كااو بااةرى ذظااانَى نظَيااذَى ب نااي  دةمااذمَيرَى دةرطااةهَى         

                                                 
ياارا وةزارةتاا ئاةوقافَى و هةَلويساتَى بزوتناةوةيا ئيساالمى ل كوردساتانَى        بؤ ديتنا دةقاَى برِ  (1)

 .182-181، 60-59لسةر بنَيرة: املصدر نفسة، ص ص
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مزطااةفتا بهَيتااة ظااةكرن، و ثاااش نااي  دةمااذمَيرَى ذ دوماهيااك ئينانااا     
 .    (1)نظَيذَى دةرطةهَى وان بهَيتة طرتن

ئيساالمى و  جهَى ئاماذَيية، د دةمةكيادا ساةركردايةتيا بزوتناةوةيا         
ِراطةهاندنا وَى يا فةرمى ب ِرةنطةكَى دى باس ل ئةجنوومةنَى وةزيارَين  

َى دكااةت كااو ب باشااى نيشااانداية. ل دؤر ظااَى  عَيراقااهااةرَيما كوردسااتانا 
ضااةندَى شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز ئاماااذَى ددةت كااو بزوتنااةوةيا       

تَيادا   تشتةكَى خَيارا وى  ئيسالمى بةشةكَى سةرةكيَى ظى مللةتية و هةر
هااةبيت دَى بةشااداربن و ثَينطاظااا بااؤ هاظَيااذين و يارمااةتى دةربياات بااؤ  

. هةروةسااا د سااةرطؤتار ئؤرطااانَى وَياادا (2)حكومااةتا هااةرَيما كوردسااتانَى
ياكرن بارودؤخَى ئازاديَى ب خوينا هزاران شاةهيد وتَيكوشاانا   هاتية خؤ

مى بااَى ِراوةسااتيان يااا ظااى طااةال ب دةسااتظة هاااتى ثَيويسااتة ل سااةر هااة 
 . (3)اليةكى ثارَيزطاريَى اَل بكةن

 ،ذ دةرئاااةجنامَى شاااةِرَى نااااظخؤيى دناظباااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك(دا     
)ث.د.ك( طةهشاتبوو  كاو   ل دويظارا هااتبوو   1996ئااب   31ِرويدانَين 

َى و هَيااازَين عَيراقااالَياااك تَيطةهشاااتنةكا تاااةكتيكى د طاااةل حكوماااةتا   
رَيما كوردساااتانَى ذ ِروياااَى  ، و هاااة(4))ى.ن.ك( ذ هاااةولَير دةرئَيخسااانت 

)ث.د.ك( كااو دةساات دانااا  جااوطرافى و سياساايظة دابااةش ببااوو دناظبااةرا
ك، و )ى.ن.ك( ذى كاااو تاااةوةرَين و دهاااؤ باااوو ساااةر تاااةوةرَين هاااةولَير

                                                 
  .90عحدال تاع علت الحوتانت  االس  ...  ص (1)

 .19/5/1993(، 13)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
 .12/8/1993(، 17هةمان ذَيدةر، ذمارة )( 3)
(4)

 .582-581مكديل  ا)ودر الساب   ص ص ديظيد 
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سااالَيمانيَى و دةربةناااداان )كاااةركوك( دبااان دةساااتدا باااوو و ل هاااةر    
ذيانااا ناوضااةيةكَى ثارتااةكا سياسااى دةساات دانااابوو سااةر كااارطَيريَى، و    

سياسااى ببااوو جةمسااةرطةرى، و ب ثةياادابوونا ظااى سيسااتةمى وةكاار       
 .(1)ثارتَين بضوك دةستهةَلاتةكا سياسى زَيدةتر هةبيت

لااةورا ذى ثشااتى كابينااةيا ساايَى يااا ئةجنوومااةنَى وةزياارَين هااةرَيما       
هاتية دامةزراندن ب ساةرؤكاتيا ِرؤذ   1996 الوئةيل 26كوردستانَى ل 

( 16( و جَيطرياااا نَيضاااريظان باااارزانى كاااو ذ ) ناااوري شااااويس )دكتاااور 
، ِرةوتااَى ئيسااالمى بةشااداريةكا كاريطااةر تَياادا  (2)وةزيااران ثَيكهاااتى بااوو

كربوو، ذوانا بزوتنةوةيا ئيساالمى كاو دوو وةزارةت بةركاةفت باوون ياا      
ئَيكَى وةزارةتا ضاندن و ئاظدَيرى كو ثوستَى وَى يةمةد ناوري بازياانى   

وةكااو وةزياارَى هااةرَيمَى   (3)نى تااةها يةمااةد وةرطرتبااوو و عةبدولَااة 
 .(4)هاتبوو دانان

وةكو بةرسظدانةيةك بؤ ثَينطاظاا )ث.د.ك( هااظَيتى باؤ دامةزرانادنا          
كابينةيةكا تاازة ياا ئةجنووماةنَى وةزياران. )ى.ن.ك( كابيناةيا سايَى ياا        

                                                 
(1)

 .352-351طةراس ئاِر. ظى. ستانسفيَلد، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

ضااااثخانةي  1996-1995ئةجنووماااةنى نيشاااتمانى كوردساااتانى عَياااراق، ثرؤتؤكَولاااةكان   
 .وثشتى وَى 62، ل13(، بةر1997.وةزارةتى ِرؤشنبريى، )هةولَير،

ل هةولَيرَى ذ دايكبووية، دةرضوويى كوليذا ئادابَى ثشكا زانستَين ئيسالمى و  1954ل ساال  (3)
بااادوماهيك ئيناياااة،  1980-1979زماااانى عاااةرةبى ل زانكؤياااا مستةنسااارية ل بةغااادا ل 

 1987هةروةسا ل سةر دةستَى زانايَين دةظةرَى زانساتَين شاةرعى و عاةرةبى خوَيندياة، ل     
بوويااة ئةناادامَى  1994سااالمى ل كوردسااتانَيدا، و ل طةهشااتية ناااظ ِرَياازَين بزوتنااةوةيا ئي 

 .7/10/1996(، 789، الىدد )جعيد شورا. بنَيرة: )خةبات( 
 .122ص  يخد سيد نورم الحاسيانت  االس ميون... ( 4)
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، (1)ئةجنوومااةنَى وةزيااران ل ساالَيمانيَى ب سااةرؤكاتيا كوساارةت ِرةسااول 
( كةساااان 15ذ) 1997كانوناااا دووَى  26رياااا كاااةمال فوئااااد ل وجَيط

كابيناةيا دووَى   هاةمان ةود سةنطاوى ئةظ كابينة دامةزراند، ل طؤر مة
 وةزيران بوو، اَل ثركرنا بؤشااهيان باوو تَيادا هاتياةكرن     يا ئةجنوومةنَى

َياادةتر ئااةظ كابينااة هةظثااةميانيا ثارتااان بااوو، ئااةوَين تَياادا بةشاادار       ز
 بةشادار بباوون،   (هاةولَيرىَ )ئيدارا  حكومةتا هةرَيمَىابينا نةبووين د ك

)ى.ن.ك(، ثارتااااا زةةةتكَيشااااَين  ثااااارتَين بةشاااادارَين ظااااَى كااااابينَى   
كوردسااااتانَى، ثارتااااا يارَيزطاااااران، حسااااك، بزوتنااااةوةيا ئيسااااالمى ل     
 كوردسااتانَى كااو ثوسااتَى وةزارةتااا داد ذاليااَى عةباادولرةةان نةورةسااى  

 .  (3)هاتبوو وةرطرتن (2)ظة
حكوماااةتَين ب ثةيااادابوونا ظاااَى بااااردؤخَى و دروساااتبوونا جاااوت        

ئيسااالمى ذى ل دةظااةرا   كاريطااةريا خااؤ ل سااةر بزوتنااةوةيا    هااةرَيمَى
هةورامان و شارةزوور و هةَلةجبة هةبوو، هاندانا يا داوياَى د هاتاة كارن    
ذاليااَى خةلكةكيظااة ئااةو ذى ئةجنوومةنااةكَى وةزيااران ب دامااةزرينن ل   

ؤ ب ناااظَى )وياليااةتا شااارةزوور(، اَل ِرةتكرينااة كااارةكَى وةسااا  دةظااةرا خاا
 .(4)ئةجنامبدةن كو دبةرذةوةندا خةلكَى كوردستانَيدا نينة

                                                 
(1)

 .349طةراس ئاِر. ظى. ستانسفيَلد، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
ذ دايكبووياة، ذ دامةزريناةرَين    ل سالَيمانيىَ  1947عةبدولرةةان ماةعرو  نةورةساى، ل   ( 2)

بزوتنةوةيا ثةيوةندى ئيسالمى ل كوردستانَى و بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى باوو، ل  
ــت  واز ذ كااارَى سياسااى و ثارتايااةتى ئينايااة. بنَياارة:     2000 ــد الربسجن ــحاع يخ ، املصاادر ص

 .174-173السابق، ص ص
 .589بنَيرة ثةرتؤكا وى، ذَيدةرَى بةرَى، ل( 3)
(4)

 .24/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى،  
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يا دبيت بزوتنةوةيا ئيساالمى تاكاة ثاارت    ل سةرى خؤذ ظَى ضةندا      
كاارى، ب دوو  حكوماةتا هةرَيمَيادا  باوو بةشادارى د هاةردوو كابيناةيَين     

، وب (هااةولَيرَى)ئياادارا  حكومااةتا هااةرَيمىَ طااةل  ثوسااتةيَين وةزارى د
، (ساالَيمانيَى)ئياادارا ل  حكومااةتا هااةرَيمىَ ثوسااتةكَى وةزارى و د طااةل  

بةرامبااةر ديفاكتويااةكَى ناضااار ذاليةكَيظااة )ث.د.ك( ب    و كااةتبووئااانك
هةظثااةميانا خااؤ يااا سااجاتيذى دزانااى و ثةيوةنااديَين دَياارين د طةلاادا       

َيطااةهَى جوطرافيااا وَى يااا سياسااى زَياادةتر ل  ، ذاليااَى ديظااة ث(1)هااةبوون
د كااةفت،  (ساالَيمانيَى )ئيااداراَى ضاااالكيَين ئةجنوومااةنَى وةزيااران ساانؤر

لةوا ذى توشى هةَلويستةكَى تةنطاظ بةرامبةر هةردوو اليةنَين ساةرةكى  
 )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ببوو.

 و ل سةر بنطةهَى ظَى هةظكَيشةيا سياسى، ثاش طةِرا دووَى يا شاةِرىَ 
و )ى.ن.ك( ب سةرثةرشااااتيا ئريانااااَى ب داوى هاااااتى كااااو    بزوتنااااةوَى

1997 نيسااانا 30َيككةفتنامااةيا تااةهرانَى ل  طةهشااتبوونة ِر
، كااو (2)

ئَياااك ذ داخاااازيَين )ى.ن.ك( ئاااةو باااوو بزوتناااةوةيا ئيساااالمى خاااؤ ذ    
ظةكَيشااايت تاااازة ئاشاااتى   (هاااةولَيرَى)ئيااادارا ئةجنووماااةنَى وةزياااران  
هااةردوو الياناادا، و ئااةظ ضااةندة بااؤ )ث.د.ك(  بةرقااةرار ببياات دناظبااةرا

نكااارن نةخاسااام دةظاااةرا وان ذ هةَلةجباااة و شاااارةزوور و     ووهااااتبوو ِر
هةورامان سةرب ثارَيزطةها سلَيمانيَيظة بوو، كو ئةظاة كَيشاةيا ساةرةكى    
بوو طةر نة بزوتنةوةيا ئيساالمى )ث.د.ك( ب هةظثاةميانا خاؤ دزاناى و     

                                                 
(1)

بااؤ ثااج ثَياازانني بنَياارة: ئامااانج ذاذَلااةيى، "سااجاتيذيةتى هاوثااةميانَيتى نَيااوان بزوتنااةوةى  
 .20-17، ل ل1994(، تشرينى يةكةم 1ئيسالمى و ثارتى"، )ئةزموون( كؤظار، ذمارة )

 .605دةرَى بةرَى، ل، ذَيمةةود سةنطاوى (2)
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زوتناةوةيا ئيساالمى ناضاار بباوو ببيتاة      ، واتاة ب (1)كَيشة د طةلدا نةبوو
هةظثااةميان د ظااَى كابينااةيا ئةجنوومااةنَى وةزيراناادا، ذبااةر هااَويَى هَياازا  

 .(2)هةبوو )ى.ن.ك( ل ظَى دةظةرا جوطرافى
ذ دةرئااةجنامَى ظااَى هةظكَيشاايا سياسااى، ضااةند طوهااؤرين ب سااةر       

دا هاااااتبوون، (ساااالَيمانيَي)ئياااادارا كابينااااةيا ئةجنوومااااةنَى وةزيااااران  
،  1997 ائابااا 6وتناااةوةيا ئيساااالمى ذى دوو ثوساااتةيَين وةزارى ل بز

ثوساااتةيَى وةزارةتاااا داد ذالياااَى عةبااادولرةةان نةورةساااى و ثوساااتَى    
وةرطارت   ظاة  (3)وةزارةتا ئةوقافَى ذالياَى يةماةد عوماةر عةبدولىاةزيز    

، باااةلكو )ى.ن.ك( سةرثشاااكيَين زَيااادةتر دايناااة بزوتناااةوةيا    (4)باااوون
د.ك(دايناااَى وةكاااو وةرطرتناااا بريكاااارَى وةزارةتاااا ئيساااالمى ذ ياااَين )ث.

، و ثَيانج كاارطَيرى وةرطارت    (5)ناظخؤيى، بريكارَى وةزارةتا ِرةوشاةنبريى 
هناد طرانياا   َين شاارةوانيا، و  بوون ذ هةرَيمدارى و ناحية و ساَى ساةرؤك  

ةفتنامةيا تةهرانَى زَور بوو ل سانؤرَى  كبزوتنةوةيا ئيسالمى ل طؤر ِرَيك

                                                 
(1)

 .24/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى،  
(2)

 .366طةراس ئاِر. ظى. ستانسفيَلد، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
ل طوناادَى جوالااة ل دةظااةرا سااةيد سااادق ذ دايكبوويااة، ثةميانطااةها ئيسااالمى ب   1947ل  (3)

اَل وةرطرتيناة،   2007و ماساتةر ل   1976ةلئاةزم ل  دوماهيك ئيناياة، و كولياذا ئيماام ئ   
ئاااوارةيى ئريانااَى بوويااة، د  1987ماوةيااةكَى درَيااذ ئيمااام و طؤتاربَيااذ بوويااة ل بةغاادا، ل 

بووياة ِراباةرَى وَى ياَى     2008تاةزوزا   19كونطرَى نةهَى يَى بزوتناةوةيا ئيساالمى و ل   
  )بزووتناةوةى ئيساالميى(   184ص، املصادر الساابق،   صـحاع يخـد الربسجنـت   طشتى. بنَيرة: 

 .2/7/2008(، 309ِرؤذنامة، ذمارة )
(4)

 .9/8/1997(  229 اال اد( جعيد   ال دد   
(5)

 .214عادل رؤية  ا)ودر الساب   ص 
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وومااةنَى وةزيااران ل ساالَيمانيَى بووينااة هةظثشااك د طااةل  كابينااةيا ئةجن
)ى.ن.ك(، شااااةِر نااااةمابوو دناظبااااةرا هااااةردوو الياناااادا، دوسااااتايةتيا    
بزوتنةوةيا ئيسالمى د طةل )ث.د.ك( ما، ظَى ضةندَى وةكار بزوتناةوةيا   

، (1)طةشاااةكرنةكا زَيااادة ب خؤظاااة ببينااات   1997ئيساااالمى ل سااااال  
ةفتناماااةيا تاااةهرانَى هةيظاناااة   ككزَيااادةبارى ظاااَى ضاااةندَى ل طاااؤر ِريَ  

 .(2)دينار وةردطرتن( 2000,000) بزوتنةوةيا ئيسالمى
ب ظااَى ثَينطاظااا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى هاااظيتى، )ث.د.ك( ذى يااا بااَى       

دةناار نااةبوو، لااةورا ذى ب بةشااداريا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى د كابينااا      
 ةجنوومااةنَىسااةرؤكاتيا ئ (ساالَيمانيَى )ئياادارائةجنوومااةنَى وةزيراناادا  

ل هةردوو وةزَيرين بزوتنةوَى عةبدولَاةنى   (ئيدارا هةولَيرَى)وةزيران 
رَى تااةها ئةةااةد وةزَياارَى هااةرَيمَى و يةمااةد نااورى بازيااانى وةزَياا      

. بؤضاوونةك ل ظَيارى هةياة    (3)بؤرين ذ ثوستَين وانضاندن و ئاظدَيرَى 
و )ث.د.ك( ب ئةو ِرادةيَى هةظثةميانيَى دناظباةرا بزوتناةوةيا ئيساالمى    

هةيظا هينطظينى سالوخةت ددةت  كو ئَيدى بارطرذى دناظباةرا هاةردوو   
 الياندا ثةيدا دبيات ذ دةرئاةجنامَى وازئيناناا بزوتناةوَى ذ ئةجنووماةنىَ     
وةزياااران ل هاااةولَيرَى و بةشاااداريا وَى د ئةجنووماااةنَى وةزيرانااادا ل     

 .(4)سلَيمانيَى

                                                 
 24/1/2011ديدارةكا كةسايةنى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى،  (1)
(2)

 .92نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
(3)

 .15/8/1997(  837جعيد   ال دد   بات()خة 
(4)

 .12، ل1998(،  وز 7)تايم( كَوظار، ذمارة ) 
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مى ذ ئةجنووماةنَى  ثةِرينا ئيساال دةربارةى هةَلويستَى بزوتنةوةيا ِرا     
بيت، كاو د  دا ل ذَير ئااليَى خةالفةتا ئيسالمَي زاني ب باشج د وةزيران 

بااةَلاظوكا وَياادا )هةَلويساات و مةسااةلةكان(دا هاتيااة: "هةَلويسااتمان تااا     
الفةتى ئيسالمى( بونى دةوَلاةتَيكى  ةدامةزراندنى دةوَلةتى ئيسالمى )خ
مدا بااة ضاااك دةزانااني. هةَلويسااتمان    ئيسااالمى لااة ذَياار ئاَلاااى ئيسااال    

ئةجنوومااةنَى وةزياارَين هااةرَيما   ] دةربااارةى ئةوةيااة هااةر ضااةند ئااةو   
بتوانَياات خزمااةت بااة طةلةكااةمان بكااات بااايى ئةوةناادة      ]كوردسااتانَى

ري كارى ئيساالمى  ؤجَيطةى ِرَيزة بةَلام بة مةرجَيك دةست نة خاتة سن
، واتاااة د طاااةل  (1)و هةساااتى طةلاااة موساااَلمانةكةمان برينااادار بكاااات"   

بةشداريا سياسى ناةبوون د كابيناةيا حكوماةتا هاةرَيما كوردساتانَيدا ل      
د زاناى ب   ىهةولَير و سالَيمانيَى  ضاونكة ب جاؤرةكى ب الدان ذ شاةرع    

تايباااةت بةشاااداريكرن د طاااةل ثاااارتَين عاااةملانى ب طشاااتى و )ث.د.ك(   
ون و)ى.ن.ك( ب تايبةتى و د طةل وةرطرتنا بؤدجةيا حكومةتَيادا ناةبو  

 .  (2)و ب حةرام د زاني
ذ ِرةوانطةها هةَلويستَى بزوتناةوةيا ِراثاةِرينا ئيساالمى بةشادارى د          

هاااايض كابينةيااااةكا حكومااااةتا هااااةرَيما كوردسااااتانَيدا ل هااااةولَيرَى و   
سااالَيمانيَيدا ناااةكربوو. ثااااش كابيناااةيا سااايَى ياااا حكوماااةتا هاااةرَيما      

ب دوو ِرؤذان هاتيااة  (هااةولَيرَى )ئياادارا 1996 كوردسااتانَى ل ئااةيلوال
نكرنااةك ل سااةر هااةمى مةَلبةناادَين خااؤ بذاناادبوو و   وودامةزراناادن، ِر

                                                 
(1)

 .166، 13، ل ل1ئيدريس سيوةيلى، ذَيدةرَى بةرَى، بةر -هاتية ظةطوهاسنت ذ: ئارام قادر 
(2)

 .72سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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هؤيَى بةشدار ناةبوونا وان د ئةجنووماةنَى وةزيرانادا، و ديااركربوو كاو      
ب فةرمى نةهاتبوونة داخازكرن و هاؤيَى باَى دةنطياا هاةردوو الياان باؤ       

َى َين دى ب شاَيوة نةبووينة تا الياةن هندى زظراندية بارةطايةكَى فةرمى 
وان دظَيت سةرةدةريَى د طةلدا بكةن، و وةرطرتنا وةزارةتَى ئةزمووناةكا  
نوياة ب تايباةتى باؤ ئيساالميان، هةروةساا مةكتاةبا سياساى ذى ثَيشااج        
بِريار دابوو ئةطاةر داخااز ذَى كارن بةشاداريَى دَى كاةن طةرناة د طاةرم        

 .  (1)نابن بؤ بةشداريكرنَى
ئةجنوومااااةنَى ذ ى يتَى يااااةكطرتووى ئيسااااالمدةربااااارةى هةَلويساااا     

ما كوردساتانَى هاةر دطاةل ِراطةهانادنا خاؤ ل ِرؤذا ئَيكاَى       وةزيرَين هاةريَ 
هةَلويسااااتةكَى زةالاَل ثشااااتةظانيكرنَى نيشااااانداية، كااااو د بةياننامااااةيا  

كاااو ثةرلاااةمان و حكوماااةتا    1994 شاااوباتا 9دا ل ِراطةهانااادنا خاااؤ 
ةتَى كااورد زانيااة و ِرَيزلَينااان و  هااةرَيمَى ب دةسااتكةفتةكَى مااةزنَى مللاا 

ثاراسنت و بةرة  ثَي  برن و هاريكاريا وان ب ئاةركَى ساةر ملاَين خاؤ     
 .(2)زانيية
ذ ِرةوانطاااةها ظاااى هةَلويساااتى بةرامباااةر ئةجنووماااةنَى وةزياااران          

بةشدارى د ظى دةزطةهى ِراثةِراندنَيادا باؤ ئَيكاةم جاار كرباوو. ئاةو ذى       
 (داهاةولَيرىَ  )ئيادارا ا ئةجنوومةنَى وةزيران بةشدارى د كابينةيا سيَى ي

كرباااااوو و ثَوساااااتةيةكَى وةزارى وةرطااااارت باااااوو ب   1996ل سااااااال 

                                                 
، 43، ل ل1ئيادريس سايوةيلى، ذَيادةرَى باةرَى، باةر      -دربؤ ديتنا ديتنا دةقاَى وَى بنَيارة: ئاارام قاا     (1)

183. 
(2)

 .11...، ليةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، بةياننامة 
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، (1)وةزَياارى هااةرَيمىَ وةكااو نوَينةرايااةتيا هااادى عااةال عةبدولكااةريم،   
كاو   زظرينات دياةكطرتوو باؤ هنادَى    هؤيَى بةشداربوونَى د ظاَى كابينَيادا   

هاةرَيما كوردساتانَى و ل ثاال     حكومةتةكا يةكثارضةيية و ل ثايتاةختىَ 
نيشاااانداية اساااج ثةرلاااةمانى و د طاااةل ثةرلةمانيااادا ب حكومةتاااةكا رِ 

زَيدةبكاااةين  يَين هؤكاااارةكَى دىظَيااارَى دشااا. ل (2)بةشاااداربووينة تَيااادا
 (هاااةولَيرَى)ئيااادارا د ئةجنووماااةنَى وةزيرانااادا   بةشاااداريا ياااةكطرتوو 

ياا  كو ل شوينا سةنطا خاؤ  بةرذةوةندا باَلا يا ثارتا خؤ ل بةر ضاظطرتية 
و ثارتايةتى سانؤرَى ثارَيزطةهاةكَى نيشاانبدةت، زَيادةتر ساةنطا      سياسى 

ر وةكاو ثايتاةخت و ثارَيزطاةها    خؤ ئَيخساتية ساةر ثارَيزطاةهَين هاةوليَ    
كَى بيَى ثشت طو  ئَيخستنا كارَى ثارتايةتى ل ثارَيزطةها سالَيمانيَى  دهؤ

زطااةها كااةركوكَى، واتااة زَياادةتر و بةشااَين ذ دةظااةرَين ئااازاد كااريَين ثارَي
 دظَى هةظكَيشيَيدا هةظسةنطيا هَيزا خؤ يا سياسى ثاراستية.

رةنطة ذ ئةجنامَى هةَلويساتَى ياةكطرتوو ذ ئةجنووماةنَى وةزياران و     
هةظكَيشاايا سياسااى يااا هااةرَيمَى، د دامةزراناادنا كابينااةيا بةرضاااظ طرتنااا 

)ئيادارا هاةولَيرى(   تانَى وةزيرَين هةرَيما كوردس ضوارَى يا ئةجنوومةنَى
ب سةرؤكاتيا نَيضاريظان باارزانى و جَيطرياا     1999كانونا ئَيكَى  20 ل

سااامى عةباادولرةةان، ظااَى جااارَى يااةكطرتوو ثوسااتَى وةزارةتااا داد ب     
 .(3)نوَينةريا هادى عةال وةرطرت بوو

                                                 
(1)

 .122يخد سيد نورم الحاسيانت  االس ميون...  ص 
(2)

 .14/2/1997(، 125)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
، 2005 -1992ساااتان لاااة نَياااوان دوو هةَلبذارتنااادا    حامياااد طةوهاااةرى، باشاااوورى كورد   (3)

 .330-329)ستؤكهؤَلم، ب.م(، ل ل
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دةربااارةى هةَلويسااتَى بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى، وةكااو ديااار    
ساالَيمانيَى( ئياادارا وةزياارَين هااةرَيمَى ل )  ئةجنوومااةنَى نوَينااةرَين وان

ى عَيراقا ملياون ديناارَين   ( 2000000)هةبوو، هةرضةند بوو كوذمَى 
بزوتناااةوَى ذَى وةردطااارتن، ثشاااتى ئَيكطرتناااا بزوتناااةوةيا ئيساااالمى و  
ِراثااةِرينا ئيسااالمى و دامةزراناادنا يااةكبوونا ئيسااالمى، هااةمان كااوذم       

بااوو ذبااةر كااو قااةبارَى وان بااةرفرةهج دةتر كرداخااازا زَياا وةردطاارت، اَل
، و د (1)بوووةك خاؤ ماا  هاةر  اَل  ،رتر ببوونؤببوو و ثَيداويستيَين وان ز

 2001 ئاااادارا 13مبووناااا شاااورا ناوةنااادى ل   باااةالغا داوياااَى ياااا كو  
هةَلويستَى خؤ بؤ ثَيشاظةبرنا ئاةزموونا كاارطَيرى ياا حكوماةتا هاةرَيما       

و مااااال كاااوردى  ظَيويساااتيا ِرَيكخساااتنا نااااكوردساااتانَيداية ديااااركرن و ث
ثاتكريااة وةكااو ثَيويسااتيةك بااؤ وَى    حكومااةتا هااةرَيما كوردسااتانَى دو  

قوناغا بزاظا ِرزطاراوازا كوردى، و هاةظكارى دناظباةرا وَى و دةزطاةهَين    
 .  (2)حكومةتا هةرَيمَيدا بهَيتة كرن

َين شااطَيرى كااورد بةشاادارى د كابينااةي   اَل دةربااارةى حاازب اهلل شورِ 
ةخناااة ل ساااةر  ، كاااو تَيبيناااى و رِ (3)حكوماااةتا هةرَيمَيااادا ناااةكربوون  

 ( دناظبااااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك(50( ب )50) َىميكانيزمااااا شااااَيوةي 
 . (4)ل سةر ظى بنطةهى هةبوو و ثاشان دامةزراندنا حكومةتا هةرَيمَى

                                                 
(1)

 .11/1/2001(، 7)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .13/3/2001(، 84)رَيطاى يةكبوون( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
 .16/9/2002(، 90، ذمارة ))هاوَلاتى( ِرؤذنامة (3)
 . 27/2/2012ئيسماعي  شَيروكى، هةولَير، ديدارةكا كةسايةتى د طةل بةدر  (4)
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كوردسااتانَى ذ حكومااةتا  لسااةبارةت هةَلويسااتَى كؤمااةَلا ئيسااالمى       
ِرةنطاااة هةَلويساااتةكَى جاااودا ياااَى بةشاااداريكرنَى   ،وردساااتانَىهاااةرَيما ك

هةبوو. لاةوا ذباؤ بةشاداريكرنا كؤماةَلا ئيساالمى دحكوماةتا هةرَيمَيادا        
كؤمااااةَلا ئيسااااالمى يااااا   2002 شااااوباتا 18مانيَى( ل ساااالَيئياااادارا )

ةفت باااوون، كؤماااةَلا ئيساااالمى ب دوو   كااا ككوردساااتانَى و )ى.ن.ك( ِرَي
سااالَيمانى(دا و ئيااادارا ماااةتا هاااةرَيمَى ) وةزياااران بةشااادارببيت د حكو 

ى عَيراقاااا( مليااااون دينااااارَين  1,000,000مج ذ )هةيظانااااة نااااةكيَ 
ةفتناةكا نااة  ك، اَل عاةال بااثري ظاَى ضاةندَى ِرةت دكاةت ِرَيك     (1)وةربطريات 

مةرجدار دناظبةرا وان و )ى.ن.ك(دا هةية بةشاداربيت د حكومةتَيادا و   
 .(2)زانى دَى بةشداربن هةر وةختةكَى ب شَيوةيةكَى باش و شةرعى

دهااااةمان ضاااااخدا ذى عااااةال باااااثري دانثَياااادانَى ب هناااادَى دكااااةت      
ت، اَل وةردطار ( ئيادارا ساليمانيىَ  ) هاريكاريةكا مادى ذ حكومةتا هةرَيمَى

خااؤ ب خااودان بااةش د زانااي ذ داهاااتيَى ل ذَياار دةسااتهةَلاتا )ث.د.ك(      
ساالمى د حكومةتَيادا   . ِرةنطة هؤكارَى نة بةشداربوونا كؤمةَلا ئي(3)ذيدا

بااؤ هؤكااارَى ميكانيزمااا كاااركرنَى ظةدطااةريت، ل طااؤر داخااازا وان دوو      
ثوستةيَين وةزارى وةربطرن، يان ب اليةنَى كَيمى وةزارةتاةكَى وةربطارن   

ِرَيظةباااةرَى طشااااتى و   ،ذوان بااان، وةزياااار، جَيطااار   هاااةمى ساااتافَى وىَ  

                                                 
 .4/3/2002(، 62)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .24/6/2002(، 78، ذمارة )هةمان ذَيدةر (2)
(3)

 .2/5/2002(، 25)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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ِرامانااا وَى  كارمةناادَين دى تاار، اَل )ى.ن.ك( ِرةتكربااوو كااو ئااةظ ضااةندة 
  .(1)ضةندَى ددةت حكومةتا د ناظ حكومةتَي داية

دةربااارةى هةَلويسااتَى بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى يااا كااو     
خااؤ  2001 ثشااتى كااةرتبوونا يااةكبوونا ئيسااالمى دووبااارة ل ئااةيلوال  

ِراطةهاناادى، هةَلويسااتةكَى ثشااتةظان بااؤ حكومااةتا هااةرَيما كوردسااتانَى   
بةياننامةيا خؤ ِراطةهاندنَيادا بِرياارا ثابةنادبوونا     نيشانداية. كو هةر د

خؤ ل سةر هةمى ِريكةفنت و ثةميانَين ثَيشاى خاؤ دطاةل هاةمى هَياز و      
، و هااةردوو ثوسااتةيَين  (2)اليةنااةكى ب ئااةجنام طةهشااتبيت دياركريااة   

ب ساةرؤكاتيا بةرهاةم    (ئيادارا سالَيمانيىَ  )وةزارى يَين كابينةيا ضاوارَى  
ثوساااتةيَين دياااج باااؤ بزوتناااةوةيا ئيساااالمى  ئةةاااةد ساااا  و ضاااةند

، هةروةساا هاةردوو الياةنان بزوتناةوَى و )ى.ن.ك( ل تشارينا      (3)مابوون
ِرَيككةفتنامةيااةك موركرينااة و طاارنطكجين خااال د ظااى    2001ئَيكااَى 

بوارياااادا سااااازيَين حكومااااةتَى و حاكميااااةتا حكومااااةتا هااااةرَيمَى ل      
ةَلاتةكا دى ل دةظاةرَى  سةرانسةرى دةظةرَى بةرقاةراربيت و هاةر دةساته   

 .(4)هةبيت ل دةرظةيى حكومةتا هةرَيمَى ب نةشةرعى هاتية زانني
ديسان بزوتنةوَى خؤ ب بةشةك ذ حكومةتا هةرَيمَي داية زاناني، و       

دةظاةرةك ل ذَيار    بزوتناةوىَ كاو   ،ثاتكرياة دا دودسةرطؤتارا ئؤرطانَى خاؤ 
خااؤ دانةبِريااة ذ  تا خااؤ هةبوويااة و هةيااة ب هاايض شااَيوةيةكَىدةسااتهةَلا

                                                 
(1)

 .176-175حوسَين يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى بةرى، ل ل 
(2)

 .29/10/2001(، 98ة، ذمارة ))بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنام 
 .7/1/2002(، 102هةمان ذَيدةر، ذمارة )( 3)
 .14/10/2001(، 44)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (4)
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حكومةتا هةرَيما كوردستانَى و دةظةر بةشةك بووية و بةشةك دبيات ذ  
حكومااةتا ئياادارةيا )ى.ن.ك(، و دطااةل حكومااةتا ذَياار ِركَيفااَى )ث.د.ك(  
ذى ثارَيزطاريا ثةيوةنديَين دوستانة كرينة و هاريكاريا وَى ياا كاارطَيرى   

 . (1)كرية
دنا ئَيكاةمني كابيناةيا حكوماةتا    هةر ب هةلكةفتا سااليادا دامةزرانا       

هةرَيما كوردستانَى مةكتةبا سياساى ياا بزوتناةوةيا ئيساالمى ثشاتطرييا      
ديااااار كريااااة كااااو كابينااااةيا ضااااوارَى      خااااؤ بااااؤ حكومااااةتا هااااةرَيمىَ 

تايبة ةندياااةك د باااوارَين ئاظاااةدانكرن و بؤذانااادنا باااارَى ئاااابورى و     
 .  (2)ضةسثاندنا ياسايى ب خؤظة دطرت

كخاااراو و كؤمةَلاااةيَين ئاراساااتةيةكا ِراديكاااال هاااةيَين  دةرباااارةى ِرَي
ل ساةر بؤضاوونةكَى كاو حكوماةتا هاةرَيما      بوون نَيزيكى ئَيكدةنطيةكَي 

كوردستانَى ض ل هاةولَيرَى ياان سالَيمانيَى ب حكوماةتَين ناة شاةرعى و       
 َىكوردساتان ل طاور ل قةلةم ددان. بؤ وَينة ِرَيكخراوا حةماسا ئيساالمى  

ةفتناماةيا تاةهرانَى ل   كويساتة وةرطارت باوو ثشاتى ِرَيك    دذواتر ئةظ هةَل
كااو د ئةجناماادا بزوتنااةوَى بةشاادارى د    ،هاتيااة مااوركرن  1997ساااال 

كربوو، كو ل وَى باوةرَى باوو ض   ( دائيدارا سلَيمانيَى) حكومةتا هةرَيمَى
طوهَورين ذ ِرويَى طااورى و ناة شاةرعى و حاةرامى ب ساةر حكومةتَيادا       

. موركرنااا (3)يا ئيسااالمى بةشاادارى تَياادا كاارى  نااةهات بااوو بزوتنااةوة  
ِريكةفتنامااةيا تااةهرانَى هةرضااةندة زَور اليااةنَين وَى خزمااةتا هااةبوونا 

                                                 
(1)

 .29/10/2001(، 98)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .8/7/2002(، 116هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (2)
 .92نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل (3)
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بزوتنةوةيا ئيسالمى كر بوو، اَل ويستطةهةكَى طرنر بوو ب دةساتهةَلاتا  
ئاشاكةرا  ناةكا  فاكتةرَين دةرةكاى و نااظخؤيى بزوتناةوة باةرة  كةرتبوو    

 َيك جودا يَى ميانرةو و ِراديكال.بضيت بؤ دوو ِرةوتَين ذ
ديسان جوندولئيسالم هةَلويستةكَى دذ بةرامبةر حكومةتا هاةرَيمَى  
هااةبوو نةخانااة بةرامبااةر )ى.ن.ك(، كااو ئااةو ملمالنااةيا دناظبااةرا وان 

، (1)ويااا داويَياادا ملمالنااة دناظبااةرا طاااور و ئيسااالمَيدا ل قةلةماادابوو      
حكومةتَى ذى هاةبوو، كاو ئَياك    هةمان هةَلويست بةرامبةر ثةرلةمان و 

خال ذ ِرَيباز و عةقيدةيا وان ئةو باوو حةراماة بضانة د نااظ وةزارةتاَين      
. و بةشااداريا وان دذيانااا سياساايدا  (2)بااَى ئااايني و ثةرلااةمانَين طاوراناادا 

دطااةل عااةملانيان كااارةكَى ِرةتكريااة و طرَياادايى سياسااةتا شااةرعية، هااةر  
هاناادنا جوندولئيسااالم دبَيااذيت: وةكااو ئااةيوب ئااةفَانى بةرثرسااَى ِراطة

"باااةَلام ئةطاااةر مةبةساااتتان طةراناااةوة بَيااات باااؤ ذياااانى سياساااى باااة    
تَيكةَلاوبوون لاة طاةَل عةملانياةكان و بةشادارى كاردن لاة باةرَيوةبردنى        
وَلاااات ناضاااَيتة د بازناااةى سياساااةتى شاااةرعى، باااةلكو ثةيوةنااادى باااة   

 .(3)حة يةتى حاكميةتى ئيسالمةوة هةية..."
ن هةَلويسااات ثشاااتيوانانى ئيساااالمى ذى هاااةبوو بةرامباااةر    هاااةما     

حكومةتا هةرَيمَى كو هةر ل دةستثَيكَى ئةظ مذارة ئَيكالكربوو، كو ئَيك 
ةفتني ل ساةر  كا ذ بِريارَين جوندولئيسالم و كؤمةَلا ئيسالح ل ساةر ِرَيك 

ئَيكطرتنَى دناظبةرا هةردوو اليانادا باؤ ثشاتيوانانى ئيساالمى نةضانة د      
                                                 

(1)
 .9/9/2001(، 39)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(2)
 .56  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و 

(3)
 .3/12/2001(، 51هاتية ظةطوهاسنت ذ: )هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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مان و وةزارةتااااان، و دةظااااةرا ل ذَياااار دةسااااَتهةَلاتا وان ب   ناااااظ ثةرلااااة 
، اَل مااةال كرَيكااار رابااةرَى   (1)ئيسااالمى يااا شااةرعى دزانااي   مَيرطةهااةكا 

دةسااتهةَلاتَى  ئااالوطؤراثشااتيوانانى ئيسااالمى سيسااتةمَى ثةرلااةمانى و    
خةلكااةكَى موساالمان   هااةبوو طااةر  ِرةتدكااةت، اَل باااوةرى ب يااا داويااىَ   

 .(2)ئةو بهَيتة خوارَى ئَيكَى دى جهَى وى بطريتدةستهةَلاتَى بطريت 
كى ل سااااةر هااااةيني دناظبااااةرا )ى.ن.ك( و  ئَيااااك ذ خااااالَين ناااااكؤ      

ثشتيوانانى ئيسالميدا يا داويَى دانثَيدانَى ب حكومةتا هةرَيمَى بكاةن و  
. ل دؤر ظَى ضةندَى هةلطورد ئةةاةد  (3)داخازا موهلةتا كاركرنَى بكةت

ا يااا ثشااتيوانانى ئيسااالمى دبَيااذيت: "سااةبارةت  مسااتةفا ئةناادامَى شااور
بةوةى حكومةتى هةرَيم باَلادةست بَيت لة ناوضةكةدا ئةوا ئةم شتة بة 
هاايض شااَيوةيةك لااة اليااةنى ئَيمااةوة بِريااارى لااة سااةر نااةدراوة  ضااونكة  
تَيااروانني و بااريو بؤضااووني ئَيمااة ب كااة ثابةناادين بااة ئةحكامااةكانى    

 .(4)ب سةملَينني" نادةت ئةم شتةَيطةمان شةرد ِر
ب هةَلويسااتةكَى توناادتر ثشااتيوانانى ئيسااالم   ،ل دؤر هااةمان مااذار     

ثشتيوانانى هةَلويستَى خؤ دةربِرية، كو د ِراطةهاندنا هةيئةى سةربازى 
دا ل دؤر ياسا و موهلةتَى دياردكةت  2002 تةزوزا 14ئيسالميدا ل 

ايى دياركريااااة ثشااااتيوانانى ئيسااااالمى زَور ب وَيرةكانااااة و ب ئاشااااكةر
ساةروةريا شاةرعى   ، ملكةضى وَى ياسايا جةنطةال و ستةم و طاوران نابن

                                                 
 .66-65  ص ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و (1)
(2)

 .11/2/2002(، 60ى( رؤذنامة، ذمارة ))هاوَلات 
(3)

 .15/7/2002(، 117)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(4)

 .6/5/2002(، 71هاتية ظةطوهاسنت ذ: )هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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خااودايَى تاااك و تااةنها قبؤلااة و بااةس، و هااةر ياسااايةك ذى ثَيضااةوانةى 
شةرعى ئيسالمَى بيت دئَيخينة بن ثَيت خؤ، بؤ وةرطرتنا موهلةتَى ذى 

 .(1)نَى خؤ دبينن و وةردطرنئاييدياركرينة شةرعيةتا خؤ ذ 

                                                 
 .15/7/2002(، 81هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
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هةَلويستَى ئيسالما سياسى ذ شاةِرَى دناظباةرا    :تةوةرَى ضوارَى
 :1992ساال بةرةَى كوردستانى و )ث.ك.ك(دا ل 

ئَيك ذ مةزنجين خالَين وةرضةرخان بؤ )ث.ك.ك(، جةنطا كةناداظى      
َى بةرامبااةر هَياازَين   عَيراقاا لةشااكةرَى   1991-1990يااا دووَى بااوو   

َى و عَيراقاا لدان ل باشااَورَى  هةظثااةميانا شكةساانت خااوار بااوو و سااةره    
َى توشى الوازبووناةكا زَور ماةزن   عَيراقكوردستانَى بةرثاببوو و دةولةتا 

بباااوو، ساااةرئةجنام دةليظةياااةك باااؤ )ث.ك.ك( ل دةظاااةرَين سااانؤريَين   
َى ِرةخساااا بااوو و ضاااةند بنطةهاااةك اَل داناااابوون، ل  عَيراقاااكوردسااتانا  

كَى بااؤ خااؤ ل شااارَين  بؤنيااادةكَى سياسااى ثَيطةهااةدا وةك دويظاارا هةوَلاا
ظى دؤرهيلى باندؤرا  ، د هةمان دةمدا(1)َى دامةزرينيتعَيراقكوردستانا 

خؤ ل سةر خةباتا وَى ذى كرباوو، كاو ساود ذ وان تَيكضاوونَين هاةرَيمى      
وةرطرت بوو و سةر ذ نوى خةباتا خؤ يا ضةكدارى و ثارتيزانى ل ساةر  

 .(2)بووبنةمايَين تازة دذى ئةنقةرة كار بكةت ِرَيكخست 
ثارتا )ث.ك.ك( خؤ ب نوَينةرا مللةتَى كورد دزانى. كاو ب سروشات        

و ِرَيكخسنت و شاَيوازَى وَى ياَى كاارَى سياساى، ِرَيكخراوةياَى و ضاةكدارى       
جودا بووية ذ ثارتَين دى و ِرَيكخستنَين دى يَين سياسايَين كوردساتانَى،   

اوازا هةظضااةرخا خااؤ ب نوَينااةرا ِراسااتةقينةيا كااوردان و بزاظااا ِرزطااار  

                                                 
(،  2007زطااى موكرياانى، )هاةولَير،    سامى شورش، توركياا و ئاةورووثا كاورد لاةو بازنةياةدا، دة      (1)

 .168ل
(2)

اســاا تع يــا جتــا  عــال ال ــعاا ا)يــك ا ياالفــاا ا)ســتقحلية  مع ــز اخللــيي  يس بيــل بــارك  
 .28ص  (2005  تدب  القاشع(   ثل  ا
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، و وةساا دنَيارى ساةركردايةتى و    (1)نةتةوةيى يا ساةربةخَو دهاةذمارت  
رَى كوردساااتانَى شااايانني ساااةركردايةتيكرنا   ؤهَيااازَين سياساااى ل باشااا  

ِرؤاَل خؤ بؤ كَيشةيا نيشتمانى ياا   نةشَيتجةماوةرى نينن و جارةكا دى 
هاتينااة نَين كوردسااتانَى بطَياارن، و ذ ِرةوانطااةها ظااَى بؤضااوونَى و كاااودا  

، و ئَيكاةم كونفرانساَى   (2)دامةزراند )ثاك(كوردستانَى ثَي  ثارتا ئازاديا 
َى عَيراقااكااو د بنياتاادا ذ بااؤ كوردسااتانا   ،بةساات 1991خااؤ ل هاظينااا 
 .(3)دامةزراندبوو

كوردساااتانَى هاااةمان فةلساااةفة و  هاااةذى طؤتنَيياااة، ثارتاااا ئازادياااا       
، (4)ا وَى وةكو بنةما وةرطرت بووئايدؤلؤذيا )ث.ك.ك( و شَيوازَى كاركرن

َيادا كااردكر و   عَيراقوةكو ئةلتةرناتيفاةك باؤ ثاارتَين د نااظ كوردساتانا      
ثشتةظانيةكا ماادى و ِراطةهانادنَى اَل دكارن، و هةرضاةندة باةردةوام ماا       
وةكااو ثارتةيااةكا دةسااتةيا بةربااذَير اَل ببااوو جهااَى مةترساايا ثااارتَين       

                                                 
(1)

عحدال تاع علت  يى  "الز  ال خال الكعدستانت ا تع يا نيأتد ي تكـورب"  ا:  ليـل علـت     
  القضية الكعدية ات تع يا ي تأثاها على ديل اجلوار  تـدايل يـديد  جام ـة    معاد يا عين

 .125(  ص1994ا)وصل   ا)وصل  
(2)

ضابةرَين ثشاتى ئاةنفاالن    ؤظةدطةرن، هاتية ثَيكئينان ذ ك 1988يشالَين ظَى ثارتَى بؤ ساال ِر 
بنَياارة: )دنطااى  قةسااتا كوردسااتانا توركيااا كاارين و خااةلكَى ناااظ باااذاران. بااؤ ثااج ثَياازانني      

 يب دها. 49  ص1992 عدستان( جملة  ال دد   اص(  ااار 
(3)

 .68-66ا)ودر ن سد  ص ص 
(4)

مَيذووَيك لة ئاطر نهَينى خؤِراطرى بزووتنةوةى ئابؤضاى دميانةياةك    pkkحةسةن جودى،  
لااة طااةَل )جااةمي  بايااك(دا، لااة بَلاوكراوةكااانى كؤميتااةى ِراطةياناادنى )ث ض د ك(، )ب.ج،      

 .431(، ل2008
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اتيذيةتا سااةرةكى يااا )ث.ك.ك( د وَى . ئااانكو سااج(1)َىعَيراقااكوردسااتانا 
ضةندَيدا بوو د خواست ببيتاة خاودان دةساتهةَلات و ذَيادةرَى ساةرةكى      

 .  (2)يَى بِريارَى ل هةرَيما كوردستانَى
 َىبااوةرى ب باةرة  كوردساتانَى  ثارتاا ئازادياا    ل ساةر ظاى بنطاةهى،         

َييااة، راقعَيكوردسااتانى نااةبوو نوَينااةرا بزاظااا ِرزطاااراوازا كوردسااتانا     
 دا دياردكااةتبااةلكو خااؤ د دياات نوَينااةر، هااةر وةكااو د بانطااةوازةكا خااؤ 

كوردستانَى ل ثارضةيا كوردستانا باشَور سةرؤكايةتيا بزاظاا  ثارتا ئازاديا 
ِرزطاااااراوازا نةتااااةوةيى يااااا كوردسااااتانَى دكااااةت، ئااااةو ساااانؤرَين ل    

ةاَل يى ئريادةيااا طاارظااةل دة كااو نااة دديااتكوردسااتانَيدا كَيشاااين ب ِرةوا 
 .(3)هاتينة كَيشانكوردستانَى 

ى راونةةستا بوو، باةلكو  ادةِرةنطة هزرا سياسى يا )ث.ك.ك( ل ظى ِر     
هةوَلدا ثاش سةرهلدانَى حكوماةتا جاةنطى ل بؤتاان و بةهادينان وةكاو      
بةرنامة ب دامةزرينت، ذ ئاةجنامَى وَى ظاالتياا سياساى و لةشاكةريدا ياا      

ا وان وةكاو ثَينطاظاةك باؤ ئاظاكرناا     ثةيدابووى تذى بكةن ل دويا  هازر  
 .(4)دةولةتةكا كوردى

                                                 
(1)

شاهو هورامت "اسحا  الوعاع ب  اجلحرة الكعدستانية يالز  ال خال الكعدستانى ياثعب علـى   
ا)قايمة الكعدية ا تع يا"   ئاالى ئيس  ( جملة تودرها العابكـة االسـ مية لكلحـة يشـحا      

 .6  ص1993شحاط  -(  السقة الساب ة   انون الوانت1 عدستان  ال دد  
ول  اجلـذير التارخييـة ل كـع  اليسـار ا  عدسـتان  تعتـة ي تقـديم   خـال غخحـار           فاتح رسـ  (2)

 .125(  ص 2008مكح ة تييك   د.   
 .9كؤميتةى ناوةندى كاتى ثارتى ئازادى كوردستان، بانطةواز، ل (3)
(4)

 يب دها. 26  ص1992جملة  ال دد   اص(  ااار  بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: )دنطى كردستان( 
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َى ذى ب شااَيوةيةكَى بنااةِرةت ذيااارا وَى ل سااةر   عَيراقااكوردسااتانا       
سااانؤرَى هاااةرَيمَى د طاااةل توركياااا باااوو ذ باااؤ طةهشاااتنا هاريكااااريَين     
مروظايةتى و بزاظا بازرطانى يا ِرةوا و نةِرةوا بكةت وةكو برناا ثاةترواَل   

. و دناضار بوون ذى ثةيوةنديَين بااش د طةلادا   (1)ن بةرخوروكةرستةيَي
هااةبن، كااو د وةختةكياادا بااوون جااوت ئابلوقااا ئااابورى ل سااةركوردان      
هةبوو كو سنؤرَى خابور هَيال ذياندارا كوردان بووياة باةرة  ِرؤذئاظاا و    

، بااؤ توركيااا ذى ثَيشااهاتَين ثةياادابووين ل كوردسااتانا (2)هااةمى جيهااانَى
رَى مةترسيَى بووية ذ ئةجنامَى ظاالتيا سياساى و تاةناهيَى   َى ذَيدةعَيراق

وكارتَيكرنااا وَى ل سااةر كاااودانَى هةسااتيارَى كوردسااتانا توركيااا هااةبيت  
نةخاناااة ثشاااتى دروساااتكرنا دةظاااةرا تاااةنا و داناناااا دةساااتهةَلاتةكا       
حوكمِرانيااا خااؤيى نااة تنااَى بطةهيتااة توركيااا، بااةلكو طشاات ِرؤذهااةالتا    

 .(3)ناظةراست
ِرةنطة سياسةتا )ث.ك.ك( يا ِرحةت نةبوو بةرامباةر ساةركردايةتيا        

ى وَى دكار و ل  ةخنةيةكا دذوار ئاراستةبزاظا ئازاداوازا كوردستانَى و ِر
سةر زارَى ئةميندارَى وَى يَى طشاتى بَياى كاو ِراساتةخَو نااظَى اليةناةكى       

ى ، و جةالل تالاةبان (4)بينيت ب نةسةركةفتى و خؤثةرَيس هةذمارتينة
                                                 

 33بي  بارك، املصدر السابق، ص (1)
(2)

مااراد خَوشااةظى حسااؤ، طَوِرانكارييااةكانى كوردسااتان عَيااراق و ثةيوةندييااةكانى توركيااا و       
، وةرطَيِران، مراد خؤشةظى حسؤ، ضاثخانةى دةزطاى ئاراس، )هةولَير، 2005-1990عَيراق 
 .180(، ل2008

(3)
ــا  ــتغا   اتس  عيقه ــا ا) ــع  تع ي ــد  ت  تم ــو  جدي ــن ث ــا ع ــبحث ــع     عي ــل جتك ــة  فاض مكتح

 .210  ص(2001 العياض  ال حيكاا  
 .17-16  ص ص1992جملة  ال دد   اص(  ااار  )دنطى كردستان((4) 



 370 

ثااةردَى ل سااةر ظااَى ضااةندَى ِرادكااةت كااو )ث.ك.ك( د نظيسااينَين خااؤدا  
هاةموو ساةركردةكانى كاوردى     هَيرشَين نة ِرةوا دبنة سةر و دبَياذيت:" 

ى بة جاسوس و خائني و نؤكةر و جاش و كرَى طرتةى بَيطانة لة عَيراق
سياساةتا  كوردساتانَى ذى  ثارتا ئازاديا  دةمدا. د هةمان (1)قةَلةم دةدةن"

 بب ئيمثريااااااال و داطريكاااااةر و سياساااااةتا وَى   باااااةرةَى كوردساااااتانى
كوسااا  د ِرَيكاااا ئَيكاااةتيا نةتاااةوةيى و  و ب هةذمارتياااة كةظنةثةرسااات
 .(2)زانييةِرزطاريا طةل 

د سااةر ظااَى ضااةندَيدا، )ث.ك.ك( دانثَياادان ب جظاتااا نيشااتمانى يااا       
 عَيراقاَى ناةدكر،  ةرَيما كوردستانا كوردستانَى و ئةجنوومةنَى وةزَيرَين ه

خاااؤ ملكاااةض ناااةدديت قايااا  ببيااات ب بِرياااارَين جظاتاااا نيشاااتمانى ياااا  
و ب مااافَى خااؤ دزانااى بااةردةوام كريااارَين لةشااكةرى دذى    ،كوردسااتانَى

، ظااَى (3)َى ئااةجنام باادةت عَيراقااتوركيااا ذ بنطااةهَين خااؤ ل كوردسااتانا   
َى هةَلويساات هااةبيت، عَيراقااضااةندَى باناادؤرا خااؤ هااةبوو ل كوردسااتان 

تشارينا   4َيك ذوانا ِراطةهاندنا ئةجنوومةنَى نيشتمانيَى كوردساتانَى ل  ئ
ل دؤر ِرةفتااااارَين )ث.ك.ك( يااااَين نةبةرثرساااايارانة ل   1992ئَيكااااَى 

دةظاااااةرَين سااااانؤرَى وثَيراباااااوون باااااؤ بةربةساااااتكرنا بااااازاظَين وَى      
كوردسااتانى ثشااتةظانى ل ظااَى   َىاتيا بااةرةدةستنيشااانكربوون، و سااةرؤك

                                                 
(1)

، 1992هاتية ظةطوهاسنت ذ: ئةجنووماةنى نيشاتمانيى كوردساتانى عَياراق، ثرؤتؤكؤلاةكان       
 .385، ل3(، بةر1997ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، 

 .3-2، ل ل29/4/1992، بةياننامة، PAKكؤميتةى ناوةندى  (2)
(3)

 .6شاهو هورامت  ا)ودر الساب   ص 
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، كو زَيدةتر هَوشداريةك باوو ئاراساتةى )ث.ك.ك(   (1)بووِراطةهاندنَى كر
َى ِراطريات، اَل )ث.ك.ك(  عَيراقا كرى كو كريارَين لةشكةرى ل كوردستانا 

ئااةظ ضااةندة ِرةتكربااوو و ل سااةر بنطااةهَى ظااى بِريااارَى وةكااو هؤكااارَى    
 .(2)َى كوردستانى و )ث.ك.ك(دا بةرثاببووبةرة سةرةكى شةِر دناظبةرا

ت، هَياازَين )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ل طااؤر نةخشااةيةكَى   هةرضااةوابي     
 1992دارشااتى ب هااةظكارى د طااةل هَياازَين تااوركى ل تشاارينا ئَيكااَى    

َى، د ئةجنامادا  عَيراقهَيرشكرينة سةر بنطةهَين )ث.ك.ك( ل كوردستانا 
ب دةهان ضةكدارَين هةرسَى هَيزَين ثارتَين كوردان و لةشاكةرى تاوركى   

، و د كَيمج ذ هةيظاةكَى بنطاةهَين وان ياَين    هاتنة برينداركرن و كوشنت
نةطور هاتنة ذناظربن، و ذ دةرئةجنامَى دانوساتاندنَين دناظباةرا هاةردوو    

َى كريناااة بنطاااةهَى  عَيراقااااليانااادا، زَورباااةيا ضاااةكدارَين كوردساااتانا    
كوردسااتانى  َىسااتى هَياازَين بااةرة ضاااالكيَين خااؤ ناضااار بااوون خااؤ ِرادة 

بااؤ سااةربازطةهَين ئااارام دوياار ذ ساانؤرَين  ظةطوهاساانت هاتينااة كرينااة و
 .(3)توركيا
ةفنت دناظباااةرا هاااةردوو اليانااادا هاتاااة كااارن،    كاااساااةرئةجنام، ِرَيك     

ةفنت ذى دناظبااةرا كااحكومااةتا هااةرَيمَى بةشاادار بااوو تَياادا، ئااةو ِرَيك     
هةردوو الياندا فوئاد مةعسوم سةرؤكَى حكومةتَى و ِرؤذ ناوري شااويس   

نَى )ث.ك.ك( ذى فةرهاد عونان ئؤجةالن باوو و  وةزَيرَى ناظخؤ، و الية
 ذ خالَين ِرَيككةفتنَى:

                                                 
 .232، ل3، بةر1992ئةجنوومةنى نيشتمانيى كوردستانى عَيراق، ثرؤتؤكؤلةكان  (1)
 .3شاهو هورامت  ا)ودر الساب   ص (2)
(3)

 .129عحدال تاع على  يى  الز  ال خال..  ص 
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)ث.ك.ك( ثاااةميانَى بااادةت ِرَيااازَى ل ياساااايَين هاااةرَيما كوردساااتانا    -1
 َى بطريت وملكةض بيت هندى د ناظ ئاخا هةرَيمَيدا بن.عَيراق

َى بااؤ كريااارَين لةشااكةرى عَيراقاا)ث.ك.ك( ئاخااا هااةرَيما كوردسااتانا  -2
 كار نةئينيت.ب يادذى تورك

ضاااةكدارَين )ث.ك.ك( ياااَين خباااوازن مبينااانن ل هاااةرَيمَى بهَيناااة       -3
ظةطوهاسنت بؤ دةظةرَين حكومةتا هةرَيمَى دةستنيشان بكاةن دويار ذ   

و هااَيال ساانؤرى د طااةل توركيااا و نااةمينن ل ثارَيزطااةهَين هااةولَير      
 . (1)سنؤرىدهؤكَى ل سةر 

تااااة سااااةر تاااارومبَيلَين   )ث.ك.ك( ثااااةميانَى باااادةت هَيرشااااَى نةكة   -4
بارهةلطرَين توركى يَين كةرستةيَين خاوارنَى و هاريكارياا باؤ هاةرَيمَى     

 د ئينن.
 شةِرَى ِراطةهاندنَى دناظبةرا هةردوو الياندا بهَيتة ِراوةستاندن. -5

 .(2)َى كوردستانى بكةتادةستى بةرةضةكَى طران ِر -6

زارةتاا نااظخؤيى و ل   و ب ئاطةهاداريا وة دا د ئازادبن دهاتن و ضوونَي -7
 دوي  ثلَيتَين ِرَيدانَى يَين حكومةت ددةتَى.

 ياسايَين هةرَيمَى. د ئازادبن كارى سياسى بكةن ل طؤر -8

هةرَيما كوردستانَى ضارةسةريا ساخلةميَى باؤ برينادار و نةخوشاَين     -9
 .(3)وان دابني بكةت

                                                 
 .34  ص1992(  شحاط  3اهد ( جملة  ال دد    عدستان اجمل (1)
(2)

 .7شاهو هورامت  ا)ودر الساب   ص 
 .34  ص1992(  شحاط  3  عدستان اجملاهد ( جملة  ال دد   (3)
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َى بااةرة دةربااارةى هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ شااةِرَى دناظبااةرا        
كوردسااتانى و )ث.ك.ك( هةَلويسااتةكَى بااَى اليانااة وةرطاارت بااوو و نااة     

بؤ كَيشاانا بزوتناةوةيا ئيساالمى ل    دطةل شةِرى بوو. توركيا هةوَلدابوو 
كااو يااا داويااَى ثةيوةناادى دطااةل توركيااا     ،بااؤ ناااظ شااةِريدا  كوردسااتانَى

هةبوون بؤ هندَى د طةل )ث.د.ك( و)ى.ن.ك( ل )ث.ك.ك( بدةت كاو ياا   
ةتكرياااة و طاااةر بارةطاااايَين وان ذى بةرامباااةر بيااات، اَل بزوتناااةوَى ِر ب

دائَيخن شةِرى د طةل )ث.ك.ك( ناكةن  ضونكة ب ِرةوا نة دزانى كوِرَين 
ب كَيشةيةكا سياسى دزانني نةك ياا ئاايينى و    كوردان بهَينة كوشنت، كو

يت، ظى هةَلويستَى دةرناكاةظ ا ، د بؤضوونةكا ديدا ذناظةِرؤك(1)عةقيدةيى
وةزارةتا دةرظةيا توركيا بانطاا عاةال عةبدولىاةزيز باؤ توركياا كرباوو و       
هةمان داخازى ذَى كرباوو دذى )ث.ك.ك( شاةِرى بكاةت، اَل بزوتناةوةيا     
ئيسااالمى نااةك هااةر بةرسااظا وان نااةدا بااوو، بااةلكو يااا ئامادةنااةبوو         
بةياننامةيةكَى دذى )ث.ك.ك( دةربكةت، حكومةتا توركياا هةوَلادا باوو    

نةرَى بزوتنةوى قاي  بكةت كاو )ث.ك.ك( طااورن و ماركساينة، اَل د    نوَي
نااة بااةاَل توركيااا سااتةم لَيكريبةرسااظا واناادا ئةطااةر )ث.ك.ك( طاااوربن د 

َى هندَييااااة هااااةر وةكااااو . ئةظااااة ذى بةَلطااااة(2)طاااااورَين سااااتةم كااااارن
سةركردايةتيا بزوتنةوَى د دانوستاندنةكَيدا د طةل ئريانَى دانثَيدانَى ب 

                                                 
 .24/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى،  (1)
(، 1ا"، )رابااااةر( كَوظااااار، ذمااااارة )ناسااااح مةجيااااد، "رابااااةرَى طشااااتى لااااة ثَيطااااةى دبلَوماساااايد( 2)

 .13، ل18/3/2008
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و  ةةتكريا ِر كاةت بةشادارى د طاةل توركياا باؤ لَيادانا )ث.ك.ك(      هندَى د
 .(1)ثةيوةنديَين وان دطةل يا داويى هةبوون

دةرباااارةى الياااةنَى )ث.ك.ك( ذى ثةسااانا هةَلويساااتَى بزوتناااةوةيا    
ياا دكاةت،   خؤ ئيسالمى ذ ظى شةِرى دكةت، هةر وةكو ئوناان ئؤجاةالن  

هااةبوو، ل سااةر ظااى  دا ئيسااالميان هةَلويسااتةكَى نةتااةوةيى  دةمياادوى 
هةَلويستَى وان سةرةدانا هةَلةجبة كرية و سةرةدانا عاةال عةبدولىاةزيز   
كر بوو و سوثاسيا هةَلويستَى وَى كرية، بزوتنةوَى ناة دخواسات شاةِرَى    
ناظخؤى دروست ببيات و ب هةَلويساتةكَى ساةربلندَى بزوتناةوى نيشاان      

 .(2)ددةت
رى كااورد دذى ِراطةهانااد  شااطَيسااةبارةت هةَلويسااتَى حاازب اهلل شورِ       

شةِرى بووينة د طةل )ث.ك.ك( بهَيتة كرن، ل دؤر ظَى ضةندَى ِرَيباةرَى  
وَى شااَيخ ئةدهااةم بااارزانى دبَيااذيت: "كاتَيااك حزبااةكانى ناااو بااةرةى      
كوردسااتانى هَيرشاايان كاااردة سااةر )ث.ك.ك( ئَيماااة دذى ئااةم بِرياااارة     

ن كارد، ئاةوةش لاة    ِراوةستاين. بة تةواوى  بةرطرى و ثشتيوانيمان لَيياا 
باااةر دوو بؤضاااوونى ئيساااالمى نةتةوةيياااةوة...، ئَيماااة لاااةوباوةِرةداين  
)ث.ك.ك( لةم ثارضةيةى كوردستاندا و لة باشور خةباتى خؤى بكاات و  

. زَيادةتر ذ ظاَى   (3)"مافَيكى ِرةواَى خؤيةتى و ئَيمة لاة ثشاتيان وةساتاين   
شااكردنة سااةر بِريااارى هَير دبَيااذيت: "ثَيظااة دضاايت و ضاةندَى ناااظربى  

لة هةنادَيك ناوضاةى باشاوورى كوردساتاندا، ئَيماة باة        pkkهَيزةكانى 
                                                 

 .77-76  ص صاال اد الوطين الكوردستانت  ا)ودر الساب  (1)
(2)

 .5، ل15/1/2009(، 3) ئيسالم ثَوست( كَوظار، ذمارة ) 
 .16/9/2002(، 90هاتية ظةطوهاسنت ذ: )هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)



 375 

بِريارَيكى هةَلة دانا كة بة فشارى دةرةوة، بة ِراشكاوانة بَيذم بة فشاارى  
 .(1)توركيا ئةو بِريارةيان دا..."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .3/11/2002(، 137ِرؤذنامة، ذمارة ))ميديا( هاتية ظةطوهاسنت ذ:  (1)
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شاااةِرَى دناظباااةرا )ى.ن.ك( و بزوتناااةوةيا   :تاااةوةرَى ثَينجاااىَ 
 :1994 -1993وردستانَى ئيسالمى ل ك

راسااتةيا هاازرا سياسااى يااا  ئَيااك ذ هَوكااارين باناادؤرا خااؤ ل سااةر ئا       
بزوتنةوةيا ئيسالمى وةكو هَيازا سايَى ل هاةرَيما كوردساتانَى  دؤرانادنا      

دا ب شاَيوةيةكَى طشاتى باةرة      1992وَى بووية د هةلبذارتنَين سااال  
ن ساااةركةفتى د ئاقاااارةكَى دى ضاااووية وةكاااو بةرساااظدانةك باااؤ ثاااارتيَ 

هةلبذارتناندا و ثةيدابوونا ِرةوتةكَى ِراديكال د ناظ هنااظَين بزوتناةوةيا   
و دةرةكااى ئيسااالميدا هَيااز و ورة وزةيااا خااؤ ل سااةر ئاسااتَى ناااظخؤيى    

 نيشانبدةت.
ل ساااةر ظاااى بنطاااةهى، بةشاااداريا بزوتناااةوةيا ئيساااالمى د كرياااارا      

نَيزيكااى ئؤثؤزساايونةكا   سياساايدا ئَياادى د وارَى بااريدَوزى و كريارَياادا   
ب باوارَى  ضاةكدار بكاةت و طرنطاى    سياسى بوو و هةوَلادا ب ضاِرى خاؤ    

، و دوى دؤرهَيلياادا (1)سااةربازيدا و كااَيمجين بااوار بااؤ كااارَى سياساايدا     
زَياادةتر زمااانَى هَياازا د تةرازيَياادا بااوو ذ زمااانَى ديااالوطى سااةنطا خااؤ د  

)ى.ن.ك( ثاراسااااات، ماااااةةود ساااااةنطاوى ئةنااااادامَى ساااااةركردايةتيا  
د نظيسايت:" زَور جاار    دةربِرينةكا ِراستةقينة ددةتة ظَى ضةندَى دةماىَ 

ل جياتى زمانَى طفتوطَو لوولاةى تظاةنر سياساة انى باةرَيوة باردووة،      
بةرذةوةندى تةسك بة سةر طورةثانى تَيطةيشتنى فراوامناند زاَلبووة بؤ 

 .(2)البةالكردنةوةى طرفتةكةمان... "

                                                 
(1)

 .70-69سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

 .482بنَيرة ثةرتؤكا وى: ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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سالمى ذى وةكو ثارتةكا ئيساالما سياساى ياا ضاةكدار     بزوتنةوةيا ئي     
ئارةزوويااا وةرطرتنااا دةسااتهةَلاتَى هااةبوو نةخانااة د طةشةسااةندنةكا    
بةردةوام دابوو، ئةظ ضةندة )ى.ن.ك( ب مةترسى ل ساةر ثَيطاةهَى خاؤ    

، و ثاااش (1)دزانااَى، اَل هااةر اليةنااةكى جااةماوةرَى تايبااةتَى خااؤ هااةبوو   
، شاةِر دناظباةرا )ى.ن.ك( و   1992ن سااال  ضةند هةيظان ذ هةلباذارتنيَ 

، ئَيك ذواناا  دبن دروست بزوتنةوَيدا ل قةوارةيَين جوطرافيَين بةرتةنر
شاةِرةك دناظباةرا هاةردوو اليةنانادا ل      1992 وزال داويا هاةيظا تاةز  

كاةالر ِرويدايااة، ساةرئةجنام ذمارةيااةك ذ هاةردوو اليااان دهَيناة كوشاانت     
 1992ئاااب  16كا مااةال كرَيكااار ل ، كااو ل طااؤر نامةيااة وبرينااداركرن

( بريندار بزوتناةوَى د ظاى شاةِريدا    19( كوشتى و )18دياردكةت كو )
( برينادار هاةبوون، اَل   81( كوشاتى و ) 51داينة، اَل زيانَين )ى.ن.ك( )

يا داويَى ظَى ئامارَى نةوةيى دةرئَيخستيية، د هةمان دةمدا مةال كرَيكاار  
دكاةت ب نااظَى )لةشاكةرى ئيساالمى(     باسى هَيزا بزوتناةوةيا ئيساالمى   

د طااةل كةتيبااة يااَين توقاناادن و     ] ضااةكداران[( ةاهياادان 8000)
كةتيباةيا  ل موشةكان كو سةربورا وان ذ ئةفَانستانَى وةرطرتيناة، د طاة  

و هَياازا كوماناادو و داخاااز كريااة هَياازا وان بطةهيتااة   مدف يــة(ئيسااناد 
 .(2) ] ضةكداران [( ةاهدان12000)

طؤتنَييااة، ِراسااتيةك هةيااة ناهَيتااة لةقاناادن، بزوتنااةوةيا       هااةذى     
ئيسالمى ذ ئَياك قوتاخباناةيا هازرا ئيساالما سياساى ثَياك ناةهاتى باوو،         

                                                 
(1)

 .24/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى،  
 .275-274  128-126اال اد الوطين الكوردستانت  ا)ودر الساب   ص ص (2)



 378 

ظَى ضاةندَى ذى كارتَيكرناةكا    بةلكو ذ كَومةكا ِرةوتَين جودا ثَيك دهات،
كرباوو. ل ظَيارَى عاةال عةبادولىزيز      سةر ئاراساتةيا بزوتناةوىَ  ل كوير 

َى ب ظَى ضةندَى دكةت د ناظ بزوتنةوَيادا فرةبةرثرساى هاةبوو    دانثَيدان
وهةر ئَيك ل اليةكى بةرثرس بوو ميناا ماةال ئاةمني ب نااظَى جيهااد ل      
اليااةكى و عااةال باااثري ل اليااةكى دى و مااةال كرَيكااار ل اليااةكى ديااج        
دياردكةت و دبَيذيت:"ئَيمة باةناو مةسائول باووين، هايض ساةيتةرةمان      

، بااؤ وَينااة مااةال كرَيكااار د  (1)"انبا، واى لَينااةدةهاتنااةبوو، ئةطااةر هااةم 
دبَيااااذيت: "ئَيمااااة ئَيسااااتة دوو   1992طؤتارةكااااا خااااؤدا ل ئااااةيلوال  

كؤمةَلطااةين لااة ذَياار يااةك سااةقفا، دوو كؤمةَلطااةيني لااة يااةك هااؤدةدا     
دةذين، حة ةن ِرووبةِروو بؤ ئةوةى هةردوو الماان شاتيَيكى زةروريياة    

 .(2)ِرؤ بَى يان سبةى ب ثَيويست"و شةِر هةر ِروو ئةدات، ئةم
د وارَى ضةك و تةقةمةنياندا بزوتناةوَى ديساان ئامادةباشايَين خاؤ          

دكااارن. ئَياااك ذ دةرطاااةهَين وَى ياااَين هاااةرة طرناااك ئاااريان بووياااة كاااو   
ثةيوةنديَين وى يَين مَياذوويى د طةلادا هةبوويناة، لاةورا ذى ل هاظيناا      

يَين لةشاكةرى و ئازوقاة   و ئةظراز بزوتنةوَى ضاةك و تةقةماةن   1993
ب ِرَيكااا ثةيوةناادَين نظيسااينطةهَين وَى ل ئريانااَى ب بااةرفرةهى دابااني    

كوردسااتانَى د مةكتااةبا عةسااكةرى يااا بزوتنااةوَى ل هااةرَيما   دكاار و بااؤ
ئةنااادامَى جظاتاااا شاااورا ياااا ] هناااارت، باااؤ وَيناااة ساااةيد عاااةال شااايالنى

د  [شايالنىَ ؤ طونادَى  زاخا دةظاةرا  خاةلكَى  بزوتنةوَى ثشتى ساةرهلدانَى  

                                                 
(1)

 .17هاتية ظةطوهاسنت ذ: فوئاد سديق، ذَيدةرَى بةرى، ل 
(2)

 .13/1/1994(، 586هاتية ظةطوهاسنت ذ: )كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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بااؤ عااةال بااابري هنارتيااة و  1993 ائاباا 2نامةيااةكا خااؤدا ل ئريانااَى ل 
( طولااةيَين 420,000فااةردَين ئااارى و )( 200)تَياادا دياردكااةت كااو  

كالشينكوفان بؤ مةكتةبا عةسكةرى يا بزوتنةوَى هنارتينة وةربطريات،  
ساجؤرَين ظااال   (800( كالشينكو  و )50) 1993 ائاب 25ديسان ل 

 ، نةخاسم ل(1)( فةردَين ئارى بؤ مةكتةبا عةسكةرى هنارتينة120و )
ببوو بةرثرسَى مةكتةبا عةسكةرى مةال كرَيكار  1993-1992سالَين 

يا بزوتنةوَى ئامادةباشى دكرن بؤ دامةزراندنا )دار االسالم( و سةثاندنا 
ةوايا بزوتناااةوةيا ئيساااالمى تَيااادا، و دةساااتهةَلاتا تاكرةواناااةيا فاااةرمانِر

، و (2)دارَين وَى ذى د ئامادة نةبوون ملكةضى ِرينماايَين زالطاةهابن  ضةك
، نزَوربةيا جاران ئةو شةِرَين دروست د بوون ل زالطةهةكَى دةساتثَيدكر 

جار هةبوو خةلكةكَى بزوتنةوَى ل زالطةهاةكَى ياان وةكاو قاضاخضايةك     
و نااة دراوةسااتا تةقااة اَل دهاتااة كاارن، اَل ئاااذوطَير د ناااظ ِرَياازَين هااةردو   

 .(3)ثارتاندا بزوتنةوةيا ئيسالمى و )ى.ن.ك( دا هةبوون
هةر د ظاى ضوارضاووظةيدا ماوةياةكَى درَياذ ب ساةر طاةِرا ئَيكاَى ياا              

بوو، طااةِرةكا دى يااا شااةِرى   بنااة شااةِرَى بزوتنااةوَى و )ى.ن.ك( دةرباااز  
ثةيدابوو. كو ِرويدانةك ل زالطةهةكَى ثةيدادبوو سةرئةجنامَى شاةِرةكَى  

 18ى ل و دةنطظاة ددا، هاةر وةكاو ِرويداناةك ل زالطاةها كفار      بةرفرة  
)ى.ن.ك( بؤساةيةك داناايى د ساةرئةجنام ضاةند      1993دووَى تشرينا 

                                                 
  201  71  ص صاال ـاد الـوطين الكوردسـتانت  ا)وـدر السـاب       بؤ ديتنا دةقَى وان بنَيارة:  (1)

204. 
(2)

 .328دةرَى بةرَى، لسةالم عةبدولكةريم، ذَي 
 .24/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى،  (3)
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ضااااةكدارَين بزوتنااااةوَى د هَينااااة كوشاااانت د بَيااااذن ل زالطااااةهَى نااااة   
 .(1)ِراوةستابوون

ديساااان ل زالطاااةها ئاسايشاااا تونَيلاااةيا دةربةناااداان ترومبَيلاااةكا         
دياار كرباوون دَى   ياَين تَيادا   ئامادة نابن خؤ بدةناة ناساني و    بزوتنةوَى

ضااانة ئاسايشاااا دةربةناااداان خاااؤ دةناااة نياساااني، اَل يةكساااةر قةساااتا  
مةَلبةندَى بزوتنةوَى دكةن و طوهداريا ئاسايشَى ناكةت، لةورا ئاسايشاَى  
داخاز ذ مةَلبةندى كربوو نوَينةرَى وان بضيتة ئاسايشَى بؤ لَيكاولينَى ل  

هااةر ذ وان  اَى مااذارَى، نوَينااةرَى وان د طااةل ضااةند ثاسااةوانةك  سااةر ظاا
ضاااةند و ضاااةكدارَين د نااااظ ترومبَيلَيااادا تاااةقَى ل ئاسايشاااَى د كاااةن     

شةِر باةرفرة  د بيات و    ئَيدى بريندار دكةن، كارمةندَين وَى د كوذن و
دةظااةرَين ضةمضااةمال و كفاارى ب خؤظااة د طرياات، هةروةسااا مةسااىود    

 يظانيَى دكاةت سلَيمانيَى بوو ذاليَى خؤظاة ناظباذ   بارزانى دوى ضاخيدا ل
، و ماةال كرَيكاار   (2)زَيدةتر شةِر بةرفرة  نةبيت، و شةِر دهَيتة ِراطارتن 

ظان هةردوو شةِرَين ل سةرى هاتينة باسكرن د بةرذةوةندا بزوتنةوَيادا  
 (3)دبينيت

و دةرئاااةجنامَى ظاااان شاااةِران، و ذباااؤ زالباااوون ل ساااةر طريوطرفااات       
ان و ضارةسااةريا وان ب شااَيوةيةكَى ئاشااتيانة و هااةلطرتنا بااارَى   كيااناكؤ

                                                 
(1)

( سااَل لاة   20باساى )  1996-1976يةمةد حاجى ماةةود، ِرؤذ ذمَيارى ثَيشامةرطةيةك     
، ضااااثخانة و 1996 -1992، 4خاااةبات و ِروداوةكاااانى شَوِرشاااى طةلةكاااةمان دةكاااات، باااةر

 .266-265(، ل ل2007)سلَيمانى،  ئؤفسَيتى ديالن،
(2)

 .484-482مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
  احلوار( يكة تل زيون فضائية  ا)ودر الساب . (3)
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بةرثرساريَى بؤ ثاراستنا ئَيمناهيَى و ياساايى، ساةركردايةتيا سياساى ياا     
َى تل سةر بنياا  1993تشرينا ئَيكَى  28كةفتنةك ل كهةردوو اليان ِرَي

ةكا فيااادراال دميوكراسااايدا عَيراقاااماااافَى ضارةنظيساااَى مللاااةتَى كاااورد د 
ن، كاااو ماااةال كرَيكاااار و عةبااادولرةةان نةورةساااى ذ ئااااليَى      ماااوركر

بزوتنةوَيظاة بااوون و ِرةسااول مامةناد و فرةياادون عةباادولقادر ذ ئاااليَى   
 .(1)ن)ى.ن.ك( ظةبوو

ِرةنطااة هَيشااتا دوو هااةيظَين تااةمام ب سااةر ِراطرتنااا شااةِرى دةرباااز        
و  ،ة ثاَي  دهَيتا  نةببوون، طةِرا سيَى يا شةِرى دناظباةرا هاةردوو اليانادا   

ناكؤكييااةكانى ناااو هااةناوى   ئَيااك ذ سااةركردةيَين )ى.ن.ك( دبَيااذيت:" 
طاى كااوردى هةميشااة ِروو لااة تةقينةوةيااة  ضااونكة تَيطةيشاانت    كؤمااةَل

نيية، هةردةم دةمى َشَيرةكان تيذ ئةكةينةوة، كاةمج بريماان باؤ الى    
ثَيكهاااتن ئةضااَى، كااة شااةِري  قااةوما و شااريازة تَيكضااوو، ضاااوةريَين        

، (2)رخوايااةك بكةوَيتااة نَيوامنانااةوة و ئاَلاااى ئاشااتى هااةَلبطرى..."     خَي
بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ذى ل طااؤر ضااةند بةَلطةنامااةيان ثااَي  وةخاات      

ل  كاو ضاةك وتةقةماةني   دارشاتنا ثالناةكَى    ئامادةكاريَين خؤ د كرن بؤ
 تاةوةران ان ل هاةمى  ل سةر دوست و الياةنطر  1993كانونا ئَيكَى  11

 .(3)دابةشك دكرن

                                                 
(1)

 (.4بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) 
(2)

 .491سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل هاتية وةرطرتن ذ: مةةود 
(3)

وتناةوةى ئيساالمى و   ونادر )ئاماادةكردن و سااغكردن(، بز   بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: سةليم 
بةَلطةناماة و سااغكردنةوة، )سالَيمانى،     1993هةَلطريسانى شةِرى نااوخَو تاا كَوتاايى سااَلى     

 .76، 30-29(، ل ل2004
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دةربارةى دةستثَيكا هةلطريساندنا طةِرا ظَى جارَى يا شةِرى دناظباةرا       
د ِرَيااك  ضاااواتيا ثةياادابوونا ِروياادانىَ ل سااةر ذَياادةر  ،هااةردوو الياناادا 

ضاةند   1993كانوناا ئَيكاَى    16نينن. بؤضوونةك هةية دياردكاةت ل  
ب  ضةكدارَين )ى.ن.ك( ل قةزا كفرى ئةندامةكَى بزوتناةوةيا ئيساالمى  

ناااااظَى ئيحسااااان جااااةبار ئياااارباهيم ثَيشاااانظَيذَى مزطةفتااااةكا كفاااارى    
دةستةسااةركربوو، بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ذى وةكااو كارتااةكا فشااارَى بااؤ   

دوو  1993كانونااا ئَيكااَى   18ئازادكرنااا ئةناادامَى وان يااَى ناااظربى ل    
ئةنااادامَين )ى.ن.ك( د ِرةظيااانن، وةكاااو بةرساااظدانةك باااؤ هةَلويساااتَى    

ياَى ضاةند كاةس و كاارَين هاةردوو طرتياان هَيرشاَى د        بزوتنةوَى يَى داو
 .(1)كةنة سةر ترومبَيلةكا بزوتنةوَى و ضوار كةسان تَيدا د كوذن

كانونااا  17هةروةسااا بؤضااوونا دى دياردكااةت دةسااتثَيكا ظااى شااةِرى ل         
ئةندامةكَى )ى.ن.ك( د طاةل دراوسايةكَى خاؤ ل ساةر قاازا ب       1993ئَيكَى 

وسية ذى ساةرب ب بزوتنةوَيظاة باوو، ياَى داوياَى ذى      شةِر د كةظن، و ئةو درا
وى ئةنااادامَى )ى.ن.ك( د طااارن و ب دذوارى ئةشاااكةجنة ددةن. ثاشاااى ئاااةو  
ئةنداماااة هاناااا خاااؤ باااؤ كوميتاااا ِرَيكخساااتنَى دباااةت، ساااةرئةجنام هنااادةك   
ثَيشمةرطَين )ى.ن.ك( ل دةروازةَي كفرى بؤساةيةكَى باؤ بزوتناةوَى ددانان و     

، كو دوو ذوانا خةلكَى رِانية بوون ئَياك ياَى كاةالر    ضوار كةس د هَينة كوشنت
بااوو و يااَى دى خااةلكَى ضةمضااةمال بااوو، هةروةسااا دوو كةسااَين دى د هَينااة  

، و بؤضااااوونا دى (2)دياااا  كاااارن و تاااارومبَيال وان دهَيتااااة دةستةسااااةركرن
                                                 

(1)
مققخة ال  و الديلية  نقا ال رود ياهدار القوا االنسان ا  عدستان ال عاا  من مكحوعاا  

 .117(  ص1995يلية   لقدن  مققخة ال  و الد
(2)

  .493مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى،  
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كانونااا ئَيكااَى   18هةَلويسااتَى فااةرمى يااَى )ى.ن.ك( بوويااة ئاماااذة دايااة ل     
فةكَى ياسايى دوو كةسان ذ )ى.ن.ك( ل كفارى دطارن، و   بيَى هيض ما 1993

ئاااةظ ضاااةندة ب دةساااتدرَيذى ل ساااةر دةزطاااايَين دةساااتهةَلاتدارا ياساااايى د   
 .(1)هةذمَيريت

طااةها َلب هااةر حااال، شااةِر دناظبااةرا بزوتنااةوَى و )ى.ن.ك(دا ل زا         
ب كوشاااتنا ضاااةند ضاااةكدارَين    1993كانوناااا ئَيكاااَى   18كفااارى ل 
، و ذباؤ ئاساايكرنا وى باارودؤخَى ناة ئاساايَى،      بووَيكر دةستث بزوتنةوَى

ةفتناةك  كبةرثرسَين هاةردوو الياان طةهشاتبوونة ضارةساةريةكَى و ِرَيك    
ياناا  داخؤ مور كربوون كةسانَين تاوانبار ِرادةستى ياسايَى بكاةن، ل طاؤر  

ئااةو كةسااَين ب شااةِر ضااووين د طااةل ضااةكدارَين بزوتنااةوَى    )ى.ن.ك( 
( كاةس ذ طارتيَين   12ايى كرباوون، اَل بزوتناةوَى )  ِرادةستى جهَين ياسا 

)ى.ن.ك( ئازادكرن و كةسَى سَيزدى بةرنةدابوو و ب ئةشكةجنَى كوشات  
 .(2)بوون
ِرويااادان ل ظاااى سااانؤرى ب تناااَى ِرانةوةساااتا، باااةلكو بزوتناااةوَى           

كانونا ئَيكاَى   19( كةسان ل 500خؤنيشاندانةكا ضةكدارى زَيدةتر ذ )
ة ساازكرد ئةجنامادا ب ساةر كوميتاةيا ِرَيكخساتنا      ل شارَى ِرانيا  1993

كاةس   (17و )بوون  كوشت )ى.ن.ك(داطرت و ثَينج كةس ذ كادرَين وَى
، ئةظة ثشتى وَى ضةندَى هاتبوو بزوتنةوَى بِرياار  (3)ب ديلى طرت بوون

                                                 
(1)

 .22/12/1993(، 568)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .6/1/1994(، 580، ذمارة )هةمان ذَيدةر (2)
(3)

كةسَين هاتينة كوشنت )يةمةد سولتان /سكرتَيرَى مةَلبةنادَى شاةش ل ساوران، عاةال ماام       
دامَى كوميتااةيا ِرانياة، سااةملان فةخرى/ساكرتَيرَى كوميتااةيا ِرَيكخساتنَى ل ِرانيااة،    قادر/ئةنا 
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 بهَيناة كارن باؤ ئَياك ذ كوشاتيَين وىَ      ِرةسم ل باذارَى ِرانياة و دابوو ِرَى 
 كوشانت كاو بهَيتاة ظةشاارتن، بزوتناةوة دياردكاةت       يَين ل كفارى هاتياة  

ة خاؤ  ينَى )ى.ن.ك( د دةستثَيشخةر بوون طولة هاظَيتضةكدارَين بارةطاي
، اَل عةال (1)نيشاندةران، دئةجنامدا ضةكدارةكَى بزوتنةوَى هاتية كوشنت

باثري ل طؤر طشت ظاَى ِرويادانَى دياردكاةت )ى.ن.ك( شاةِر دةساتثَيكرية      
ان دانابوو و ل ِرانية ل تةقة ل كوميتَى هااتبوو كارن   كو بؤسةيةك بؤ و

 .(2)و يا داويَى ذى تةقة كرية
هااةر ضااةوابيت، شااةِر ذ بازنااةكَى بةرتااةنر دةركااةفت و دةظااةرةكا       

َى ماااوبااةرفرة  يااا هااةرَيما كوردسااتانَى ب خؤظااة طاارت. نةخانااة د      
تاى  ثشاتى بزوتناةوَى ِرانياة طر    1993كانوناا ئَيكاَى    25-12دناظبةرا 

، بااااؤ زَوربااااةيا دةظااااةرَين هااااةبوونا وان اَل ل (3)شااااةِر بااااةرفرة  بااااوو
، اَل دةظااةرَين ثشاادةر و (4)ثارَيزطااةهَين كااةركوك و ساالَيمانى و هااةولَير 

بيتااوين و طااةرميان زَياادةتر طورةثانااا ِروياادانا بااوو و شااةِر تَياادا طااةرم   
 .(5)ببوو

                                                                                                              

ــوطين  باااةختيار يةماااةد مةجياااد/ كاااادر، مساااتةفا حةساااةن/كادر(. بنَيااارة:      ــاد الـ اال ـ
 .2019-  ص صالكوردستانت  ا)ودر الساب 

(1)
 .118مققخة ال  و الديلية  ا)ودر الساب   ص 

(2)
 .164ذَيدةرَى بةرَى، ل حوسَين يةمةد عةزيز، 

(3)
 .304، ل4يةمةد حاجى مةةود، ذَيدةرَى بةرَى، بةر 

(4)
 .541صالح اخلرسان، املصدر السابق، ص 

(5)
 .141فوئاد سديق، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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ى، جااةالل دظااى شااةِريدا هةوَلاادان هاتبوونااةكرن بااؤ ِراطرتنااا شااةرِ        
، (1)تالااةبانى داخاااز ذ )ث.د.ك( كربااوو هةوَلباادةت ِرةوشااَى ئااارام بكااةت  

بةلكو ل سةر ئاستَى ساةركردايةتيا هاةردوو الياةنَين شاةِرظان هةوَلادان      
، و د كؤمبووناااةكا ساااَى قوليااادا  (2)هاااةبوون شاااةِر بهَيتاااة ِراوةساااتاندن 

وتناةويا  دناظبةرا )ى.ن.ك( ب نوَينةرايةتيا كوسارةت ِرةساول عاةال و بز   
ئيساااااااالمى ب نوَينةراياااااااةتيا يةماااااااةد شاااااااانةدةرى و )ث.د.ك( ب 
نوَينةرايةتيا ِرؤذ نوري شاويس بِريارا ِراطرتناا شاةِرى داباوو و ِرَياك ناة      
هَيتة دان شاةِروثَيكدادان د نااظ بااذارَين سالَيمانى و هةولَيرَيادا دروسات       

رانادا بهَيتاة   بنب، و دي  بهَينة ئازادكرن، و دياردةيا ضةكدارى د نااظ باذا 
قةدةغاااةكرن و جهاااَين شاااةِر اَل ثةيااادابوويى بكةظيتاااة ذَيااار زالطاااةها    

 .  (3)لةشكةرَى ئَيكطرتيَى ثَيشمةرطَى كوردستانَى
1993كانونااااا ئَيكااااَى    25سااااةرئةجنام، ل       

، ب سةرثةرشااااتيا  (4)
ةفتنةك دناظبةرا بزوتنةوَى و )ى.ن.ك(دا هااتبوو  كمةسىود بارزانى ِرَيك

ب لااةز بهَيتااة ِراوةسااتاندن، بزوتنااةوة ِروياادانا ِرانيااة  ماوركرن كااو شااةرِ 
ِرسااوا بكااةت، تاوانباااران ِرادةسااتى ياسااايَى بكااةن، دياا  و طرتااى بهَينااة    
ئااازادكرن، بزوتنااةوة ياسااايا ضااةكى و ثارتااا ثااةيرة و بكااةت، بارةطااا و    
ضااةكدارَين بزوتنااةوَى ذ ناااظ باااذاران دةربكةظااة و ثاسااةوان و هااةلطرتنا 

                                                 
(1)

 .22/12/1993(، 568)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

 .494-493ةرَى بةرَى، ل لبؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: مةةود سةنطاوى، ذَيد 
احلــز  الــدميقعاطت الكوردســتانت  مكتــب الدراســاا يالحثــوث ا)ع ــزم  االاتتــال الــدا لت ا   (3)

 .27(  ص1997 وردستان ال عاا  يف اندل  يمن ا)س يل عقد   د.   
(4)

 .118مققخة ال  و الديلية  ا)ودر الساب   ص 
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ت، نةدبوو بزوتنةوة هَيزةكا بيانى بهينتة كوردساتانَى،  ضةكى ب ياسابي
نابيت بؤ ضااالكيَين سياساى    طشتى يَى خةلكيية مزطةفت جهَى ثةرستنا

و ِراطةهاندنَى ذالياَى هايض اليةناةكى ب كاربَيات، بزوتناةوة ِرةشاةكوذيا       
سياسى ِرسوا بكةت و هةمى اليةك ِرةشةكوذيا ِرسوا بكاةت و ساةرؤكاتيا   

ةوشاَى  باةجَيكرنَى و ظةكَيشاانا هَيازا وئاساايكرنا رِ    نمايَين جَيهةرَيمَى ِرَي
 . (1)يتنيب جه ب

ةفتنَى، اَل ثااَيطريى ثااَى نةهاتااة كرنااَى و  كااسااةرةراى ئيمزاكرنااا ِرَيك     
، و مةساىود باارزانى ظاَى    (2)شةِر طةهشتة باذارَين هةولَيرَى و سالَيمانيىَ 

وونَين مةكتاةبَين  ضةندَى خؤيادكةت وةكو كةس بةشادارى د دوو كؤمبا  
سياسيدا كرية بؤ هندَى شةِر بهَيتة ِراوةستاندن نةخانة نة طةهَيتة د 
ناظ باذاراندا، اَل هايض كةساةكَى ثَيطارى ب ِريككاةفتنَى ناة كار و ضاةكَى        

 .(3)طران د ناظ باذاراندا هاتة بكارئينان
ا ةفتنَى دناظبااةركااياااطرنر ل ظَياارَى، د هااةمان ِرؤذا ئيمزاكرنااا ِرَيك      

 لب تونادى   كرياة ذ ِرَيكخساتنَين خاؤ    بزوتنةوة داخااز  هةردوو الياندا،
 كانوناااا ئَيكاااَى 25، هةروةساااا د بةَلطةياااةكا وَيااادا ل (4)باادةن )ى.ن.ك( 

هاتية داخازَى ذ هةمى ِرَيكخساتنَين خاؤ دكاةت درباَين كاوذةك       1993
و باةرة  دوزةخاَى بباةن كاو قةساتا ساةركردايةتيَى        [ى.ن.ك] اَل بادةن 

                                                 
(1)

 .26/12/1993(، 571)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
(2)

 .118مققخة ال  و الديلية  ا)ودر الساب   ص 
(3)

 .29/12/1993(  707جعيد   ال دد   )خةبات( 
(4)

 .95، 44بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: سةليم نادر، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 



 387 

. (1)ذظاانَى ئَيكطرتناَى ياان ساةركردايةتيَى ياان بةهشاتا بةريناة        بكةت و
ذظَى ضةندَى ديارة داخازا وان قةستا بنطةهَى سةركردايةتيَى ل بَيتواتة 

 بكةن يان ذى بةرةظانيكرن بوو تا مرنَى.
ل داويَى ذى ذ ئاةجنامَى شاةِرَى باةرفرة  دناظباةرا هاةردوو اليانادا            

دكةناااة ساااةر  1993كانوناااا ئَيكاااَى  26ل هَيااازَين )ى.ن.ك( هَيرشاااَى 
َى سااةركردايةتيا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى، سااةركردايةتيا وَى تاااكو بارةطاااي

ِرابةرَى وَى شَيخ عوناان عةبادولىزيز خاؤ ِرادةساتى هَيازَين )ى.ن.ك(      
دكةت وةكو ديلةك و هةمى بارةطايَين بزوتنةوَى ل هاةرَيما كوردساتانَى   

دناظ )ث.د.ك(دا ثاراست بوو، هةروةساا زَور  د هَينة طرتن، زَور ذوانا خؤ 
َى زةر تَيادا  دا و ئااالي دناظا بووناة   )ث.د.ك( ضاوو  هَيازَين  بارةطايَين وان 

 .(2)بلندكربوون
)ث.د.ك( ذ باااؤ هنااادَى شاااةِر ب دوماهياااك بهَيااات و خاااوين  هاااةوَلا     

ى بزوتناةوةيا ئيساالمى كرياة    دا ئاراساتة د بانطةوازةكَي ،نةهَيتة ِرَيشنت
ديَى ب بارةطاايَين وان بكاةن دَى ِرَياز ل وان هَيتاة طارتن و ذياناا       ثةيوةن

وان دَى هَيتاااة ثاراسااانت. هةروةساااا مةساااىود باااارزانى نيطاااةرانيا خاااؤ   
َى سااةركردايةتيا بزوتنااةوَى كااو بااؤ بارةطاااي دةربِريااة ذ هرَيشااا )ى.ن.ك(

سااكةيا ى ثااَيطريى ب برؤكااةفتنَى بااوو و وةزياارَى ثَيشاامةرطة  ظاااذى ِرَيك
، شااَيخ عونااان عةبدولىااةزيز (3)كربووةكتااةبَين سياسااى نااةهااةردوو م

وةكااااو ِرابااااةرَى بزوتنااااةوةيا ئيسااااالمى، جااااةالل تالااااةبانى داخاااااز ذ   
                                                 

(1)
 .97، 46-45ذَيدةر، ل ل هةمان بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة:  

 .305-304، ل ل4ود، ذَيدةرَى بةرَى، بةريةمةد حاجى مةة (2)
(3)

 .29/12/1993(  707جعيد   ال دد  )خةبات(  
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ساااةركردايةتيا )ى.ن.ك( كااار باااوو طياااانَى وى ب ثاااارَيزن و ِرَيااازَى اَل     
، ل دويظااارا نااااظربى ظةدطوهَيزناااة هاااةولَيرَى و ذوَيااارَى باااؤ     (1)بطااارن

ةند بةرثرسااَين بزوتنااةوَى ل ذَياار   هاظينطااةها سااةالحةدين دطااةل ضاا   
 .(2)ى مانعَيراقثاراستنا كونطرَى نيشتمانيَى 

بزوتنااةوةيا ئيسااالمى كااو   َى سااةربازى يااَى  ثَوختااةيا طااؤتنَى، بااالَ       
دةساااات بااااوون  َلاةوكااااةرَين ِرَيبااااازا سااااةلةفى جيهااااادى تَياااادا با   ثةيِر

 هةلطريساندنا شةِرى د طاةل )ى.ن.ك( شايابوون بكةناة ديفااكتو ل ساةر     
ِرابةرايااااةتيا طشااااتى و مةكتااااةبا سياسااااى و سااااةرجةم ثَيكهاتااااةيَين     

َى . ذئااةجنامَى وى كاااودانَى بزوتنااةوة كةتيااة تَياادا شااةرِ     (3)بزوتنااةوَى
، يااان ب ناااظَى (4)( د بةَلطةنامةيااةكا خااؤدا سااالوخةتدايةنةكسااَى )نسااكؤ

.و ل ظَيرَى ناةتنَى شكةساتنا ساةربازى ياا     (5)شةِرَى قازا هاتية توماركرن
نااةوَى بااوو بةرامبااةر هَيزةكااا دى يااا سااةربازى، بااةلكو ب قوناغااا     بزوت
 .  (6)ناليزما ئيسالما سياسى دهَيتة هةذمارتنؤناسي
هةروةسا د ظى شةِريدا قورباانيَين ماةزن هاتبووناة داناَى، دناظباةرا           
)ى.ن.ك( زَياااادةتر  1994 شااااوباتا 10 -1993ا ئَيكااااَى كانوناااا 21

َين مةزن يَين ماافَى مروظاى هاةردوو    ديال هةبوون و ثَيشلكاري (900)ذ

                                                 
(1)

 .500مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(2)

 .119مققخة ال  و الديلية  ا)ودر الساب   ص 
(3)

 .113نياز سةعيد عةال، دياردةى..، ل 
(4)

 .37-36رَى بةرَى، ل لبؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: سةليم نادر، ذَيدة 
(5)

 .491مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 .101بارزان كمال حسن، ذَيدةرَى بةرَى، ل (6)
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، ل طاؤر ذَيادةرةكَى   (1)اليةنان ذ كوشتنا ب كةرب و دياال ئاةجنام داباوون   
( 21دى ئةظ شةِرة د بةرذةوةندا بزوتناةوةيا ئيساالميدا ناةبوو كاو ل )    

( 267( كوشااتى و ) 199دةظااةران شااةِر ثةيااداببوو كااو بزوتنااةوَى )    
 .  (2)( دي  هةبوون300بريندار و )

ةنطة هةمى ئةظ ملمالنة و شةِر وثَيكادادان ل ساةر دةساتهةَلاتَى باوو،     ِر     
لااةورا ذى سااةرئةجنام كريااارا ئاشااتيَى دهاتااة كاارن، كااو ئااةو شااةِر شااةِرةكَى 
ئايااادؤلؤذيايى ناااةبوو، باااةلكو ذ ئاااةجنامَى كاااورتبينى و الوازياااا هااازرى و   

، هةروةساااا (3)ِرةوشاااةنبريى بووياااة طاااةر ناااة ئاشاااتى بةرقاااةرار ناااةدبوو   
وونةكا دى نَيزيكااى ظااَى بؤضااوونَى هةيااة كااو شااةِر ل سااةر ِرويدانااةكا  بؤضاا

 .  (4)بضويك دةستثيدكر و د دانوستاندناندا ل سةر ناكؤكيان ِرَيك دكةفنت
ئاشاااتيَى  ماااةياةفتناكِرَيك 1994 شاااوباتا 17، ل ذى ساااةرئةجنام     

دناظبةرا بزوتناةوةيا ئيساالمى ب نوَينةراياةتيا عوناان عةبدولىاةزيز      
ةرَى وَى و )ى.ن.ك( ب نوَينةرايااةتيا جااةالل تالااةبانى ئةميناادارَى    ِراباا

طشاااتيَى )ى.ن.ك( و ب ِرؤل و ديااادةظانيا مةساااىود باااارزانى ساااةرؤكَى    
)ث.د.ك( و ئةةةد ضةلةبى سةرؤكَى جظاتا ِراثةِراندنَى يا ئَوثَوزسايونا  

                                                 
 يب دها. 115مققخة ال  و الديلية  ا)ودر الساب   ص :بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة (1)
(2)

  احلوار( يكة تل زيون فضائية  ا)ودر الساب . 
(3)

طاااةل شااايخ يةماااةد ناااةجيو حةساااةن باااةرزةجنى، سااالَيمانى،      ديااادارةكا كةساااايةتى د   
22/1/2011. 

(4)
 .24/1/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل ئةنوةر ئةةةد يةمةد، سلَيمانى،  
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ى و فلااايح ساااامرائى ساااةرؤكَى شااااندَى ئاشاااتيَى ل هاظينطاااةها    عَيراقااا
 .(2)ةفتنا ِرةمةزانَىك، يا كو دبَيذنَى ِرَيك(1)موركرنسةالحةدين 

ياياااة زَورباااةيا وان د جاااودا كاااةفتنَى ذَى خؤدةرباااارةى خاااالَين ِرَيك     
ذ خاالَين طرناك    1993كانونا ئَيكاَى   25ةفتنامةيا كبووينة دطةل ِرَيك

ةفتني، هةمى دي  و طرتى بهَيناة ئاازادكرن، نظيساينطة  و    كل سةر ِرَيك
ن بزوتنةوَى بهَينة ظةكرن، كةل و ثةلَين خةلكى باؤ خوداناان   مةَلبةندَي

ظةطااةرن، زانااايَين ئااايينى بهَينااة خااةالتكرن و ِرَيااز اَل بهَيتااة طاارتن و     
ة بكارئينااان، ثااَيطريى ب ياسااا و كاروبااارَين سياسااى نةهَيناا مزطااةفت بااؤ

بِريااارَين ئةجنوومااةنَى نيشاااتمانيَى كوردسااتانَى و حكومااةتا هاااةرَيمَى     
رن، بزوتنةوة بةشداريَى د حكوماةتا هةرَيمَيادا بكاةت، ثاَيطريى     بهَيتة ك

ب وان ياساااا و ِرَينماااايَين ِرَيكخساااتنا كرياااارا هااااتن و ضاااوونا دةرظاااةيا  
هاااةرَيمَى بكاااةن، باااةهرةكا داراياااى ذالياااَى حكوماااةتا هةرَيمَيظاااة باااؤ     
بزوتنااةوَى بهَيتااة تااةرخانكرن ل دوياا  ياسااايا ثارتااان و ل داويااَى ذى    

نيشاااتمانيَى  مَى ل ذَيااار سةرثةرشاااتيا ئةجنووماااةنىَ  حكوماااةتا هاااةريَ 
 .  (3)ِرابيتكةفتنَى ككوردستانَى ب ئةركَى جيبةجَيكرنا خالَين ِري

ل دؤر هةَلويسااتَى اليااةنَين دى يااَين ئيسااالمى، جهااَى نةرحااةتيا وان           
بووياااة، تاااا وى ِرادةى هنااادةك الياااةن بةشااادارى شاااةِرى بباااوون ذواناااا       

سالمى بةشدار ببوو د طاةل بزوتناةوةيا ئيساالمى د    بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئي
شةِرَى د طاةل )ى.ن.ك(دا باوون، ل دؤر ظاَى ئَيكاَى ئةةاةد كاكاة ماةةود        

                                                 
 .23/2/1994(  715جعيد   ال دد  )خةبات(  (1)
(2)

 .158يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص  
 (.5بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) (3)
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ئةناادامى مةكتااةبا سياساايا بزوتنااةوَى دياردكااةت كااو بةشااةكَى مااةزن ذ       
اليةنَين ئيسالمى دطةل بزوتنةوَى بةشدار بباوون و ئامااذَى ب بزوتناةوةيا    

 .(1)و كؤمةَلا )طروثى( عومةر سةلةفى ددةت ِراثةِرينا ئيسالمى
هةروةسااااااا هيااااااوا ثشااااااتةظانيَى ل ظااااااَى بؤضااااااوونَى دكااااااةت و        

دنظيساايت:"هةتا هةلطريسااانى شااةِرى بزوتنااةوةى ئيسااالمى و يااةكَيتى، 
لااةو شااةِرةدا برايااانى ئَيمااة شااان بةشااانى ثَيشاامةرطةكانى بزوتنااةوة ل   

ونااة بنكااةى سااةربازى   بااةرةكانى شااةِردا بااوون و بارةطاكامنااان كاارا بو   
، ناةتنَى  (2)بزوتنةوة، لة كَوتايى شةِرة كةشدا ئةو بنكانة تااَلن كران..."

بةشدارى كرباوون، باةلكو كوشاتى ذى داباوون ل طاؤر دانثَيادانَين ئاارام        
قاادر ئَيااك بااوو ئَيااك ذ سااةركردةيَين بزوتنااةوةيا ِراثااةِرين بااوو ئاماااذَى  

داينة ] 1993 [1992ويا ( كوشتيان د شةِري دا18ددةت زَيدةتر ذ )
بزوتناةوَى كريناة و زَور ذ   اريا ماادى و سياساى و مةعناةوى ياا     و هاريك

ئةناادامَين وَى هاتينااة طاارتن و ئاوارةبووينااة ذ ئااةجنامَى ثشااتةظانى و     
 .(3)هاريكارى و هةظسوزى بوون د طةل بزوتنةوةيا ئيسالمى

ةَلويسات  شاطَيرى كاورد ياا هةظه   حازب اهلل شورِ  ،ل سةر هةمان ماذار      
بوو د طةل بزوتنةوةيا ئيسالمى ب بةهانةيا هندَى كو ئةظ شةِر نة تنَى 
دناظبااةرا دوو ثارتاااان دابياات، باااةلكو مةترساايا وَى ئاااةو بااوو باااةرة      

ظَين ئيسااالمى ب خؤظااة بطرياات، لااةوا ذى    ائاقااارةكى دى و هااةمى بااز  

                                                 
(1)

 .10  ص1994ااار -(  شحاط106 اجلراد( جملة  ال دد   
(2)

 .53بنَيرة ثةرتؤكا وى: ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 .209سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
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هاريكارى و ثشتةظانيا بزوتنةوةيا ئيسالمى كربوو، سةرةراى هندَى ئةظ 
 .(1)ةندة ب ئةركةكَى شةرعى و ئايينى زانى بووض

                                                 
(1)

.1/10/1998(، 38)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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هةَلويستَى ئيسالما سياساى ذ شاةِرى دناظباةرا     :تةوةرَى شةشَى
 :1998 -1994)ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ل ساال 

( دناظبااااااااااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( د 50( ب )50تاقيكرنااااااااااا )     
حوكمِرانيَيااادا ساااةربارى هاااةمى الوازى و كاااةمكوِريان ثَيشظةضاااووكا      

زا خؤ هااةبوو، و ذ بااؤ زالبااوون ل سااةر هااةر طريوطرفتااةكَى ل ثااايي سااةر
 و ثارتااانودذ مةكتااةبَين سياساايَين هااةر يااا حيااوارَى ليااذنا باَلااا 1993

ةفتنامةيا سجاتيذى ل كهاتبوو دامةزراندن، و ذ ئاكامَى ظَى ديالوطَى ِرَيك
 دناظبةرا هةردوو الياندا هاتبوو ئيمزاكارن، الَ  1993كانونا ئَيكَى  20

ةفنت كا هةلطريساندنا شةِرَى ناظخؤ دناظبةرا )ى.ن.ك( و بزوتنةوَيادا ِرَيك 
، هةرضاااةندة ِرَيككاااةفتنَى ب ِراشاااكاوى داكاااوكى ل ساااةر ئاشاااتيا تَيكااادا

نااظخؤيى دكاار و ِرؤاَل حكومااةتا هااةرَيمَى ذوانااا وةزارةتااا ثَيشاامةرطةى د  
 .(1)ظى شةِريدا ببوو جهَى دلنةرحةتيا )ث.د.ك(

زَياادة ب سااةرظَى ضااةندَيظة دةرباااز نااةببوو، كَيشااة دناظبااةرا  ماوةيااةكَى      
ل سااةر كَيشااةيا ثارضااة زةظيااةكَى ل  1994طااوالنَى  1هااةردوو ثارتاناادا ل 

قااةالدزَى توقااا وبااةرثابوو، ئااةو ذى عااةال حةسااو مريخااان ذاذوكااى ئَيااك ذ      
سةركردةيَين لةشكةرى يَين )ث.د.ك( بوو ئةو ثارضاة زةظاى ب ماولكَى باابَى     

، و ثاش سةرهلدانَى دوكان ل سةر هاتبووناة ئاظااكرن ظاَى ضاةندَى     خؤ دزانى
، سااةرئةجنام تةقااة ثةياادا دبياات دوو كةسااَين د طااةل (2)طاارذى ثةيااداكر بااوو

                                                 
ى كؤتاايى كاؤنطرةى   اثؤرتى طشتى بِريار و رِاسثاردةكان باةالغ رثارتى دميوكراتى كوردستان،  (1)

، ضااثخانةى خاةبات، )دهاؤك،    14/10/1999-6دوازدةهةمى ثارتى دميوكراتى كوردساتان  
 .73-71ب.م(، ل ل

(2)
 .336-335، ل ل4يةمةد حاجى مةةود، ذَيدةرَى بةرَى، بةر 
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ناااظربى دهَينااة برينااداركرن و كةسااةكَى سااةرب )ى.ن.ك( ظااة ب ناااظَى مااام    
جوتيار د هَيتة كوشنت، و د هةمان ِرؤذدا مةسىود باارزانى بروساكةيةكَى باؤ    

 .(1)هَين ثةيوةنديدار بؤ هَيوركرنا بارودؤخى هنارت بووج
 اطوالناا  2هااةوَلَين ضارةسااةركرنَى سااةرنةطرتني ل ِرؤذا    اَل ثشااتى       

ن )ى.ن.ك( و )ث.د.ك( ِروياادا و د هااةمان شااةِر دناظبااةرا هَياازَي 1994
ِرؤذدا هَيااازَين )ى.ن.ك( هَيااارش كرباااوو ساااةر بارةطاااايَين )ث.د.ك( ل    

( 20ةسااو مريخااان و طروثااَى وى يااَى ثَيكهاااتى ذ )  قااةالدزَى و عااةال ح 
َى ليااذنا ناوضااةيا  ارةطاااي. هةروةسااا ب سااةر ب (2)كةسااان هاتنااة كوشاانت 

قةالدزَياادا طاارت و دوو كةسااَين دى ب ناااظَى عااةال نااةبى و ئيسااماعي      
وةرتاااَى ذ ساااةركردةيَين لةشاااكةرى ياااَين )ى.ن.ك( هاتبووناااة كوشااانت،  

ك ل ةردوو الياةنَين ب هاةظرِ  سةرئةجنام ذى مةكتاةبَين سياساى ياَين ها    
نكرنةيةك ِراطةهاندينة كاو كَيشاةيةكا ناظةكياة    ووِرؤذا دووَى يا شةِرى ِر

ثةيااادابووى بَياااى ئاطةهاااداريا بةرثرساااَين هاااةردوو الياااةنان و هاااةر      
 . (3)كَيشةيةكا هةبيت بؤ ضارةسةركرنا وَى حكومةتا هةرَيمَى ثَى ِرابيت

لقااَى )ث.د.ك( ل ساالَيمانيَى و   َىبارةطاااياَل كَيشااة ب داوى نااةهات،       
ِرانياااة ذالياااَى )ى.ن.ك(ظاااة هاتناااة طااارتن، د هاااةمان دةمااادا )ث.د.ك(    
بارةطايَين )ى.ن.ك( ل زاخؤ وئامَيديَى و سةالحةدين و ئاكرَى و دياناا و  

كادا  هاةردوو الياةنَين ناكؤ   . اَل شاةِر دناظباةرا  (4)خلَيفان و حةرير طارتن 
                                                 

 .53-52احلز  الدميقعاطت الكوردستانت  االاتتال...  ا)ودر الساب   ص ص (1)
(2)

 .542ودر الساب   صص ع اخلعسان  ا) 
 .54-53احلز  الدميقعاطت الكوردستانت  االاتتال...  ص ص (3)
 .544-543ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص ص: بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة (4)
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ِراوةسااتاندنا شااةِرى و ثَيكهاااتنَى د   بااةردةوام بااوو، د ناااظرا ذى هااةوَلَين 
بةردةوام بوون ض ل سةر ئاستَى ناظخؤيى يان دةرةكاى، تاا طةهشاتية وى    

ى دةولةتَين ئةوروثا دةستثَيشخةريَى بؤ ئاشاتيَى دناظباةرا هاةردوو    ادةِر
 22 -16الياناادا بكااةن، و ب ضاااظدَيريا حكومااةتا فرةنسااا هااةر دووال ل

 .(1)ثاريس موركرن ةفتنةنامةياكِرَيك 1994 وزاتةز
َى دةستثَيشااااخةريا دةرةكااااى  ادةهةروةسااااا هااااةوَلني ئاشااااتيَى ل رِ       

ِرانةوةستا، بةلكو ل سةر ئاستَى ناظخؤيى ذى هةبوون، كاو ئةجنووماةنَى   
د  1994نيشتمانيَى كوردساتانَى ل دؤر ِرويادانَين طاوالن و حوزةيراناا     

خااااالن  (19دا هةَلويساااتَى خاااؤ ب ) 1994 تاااةزوزا 25ناااا كَومبوو
دةركر بوو بؤ تاوانباركرنا شةِرَى ناظخؤ و ئاسايكرنا باارودؤخَى هاةرَيما   

، و جااةالل تالااةبانى و مةسااىود (2)كوردسااتانَى و ِرَيطاارتن ل زَياادةطاظيان
 ائاباا 15نيشااتمانيَى كوردسااتانَى ل  بااارزانى د كَومبوونااا ئةجنوومااةنىَ 

ؤذدا ِرازى بوونااااا خااااؤ ل سااااةر دةربااااِرى بااااوو، و د هااااةمان ِر 1994
ى جةماوةرَى كوردساتانَى كارن و ثشاتةظانيا خاؤ     ئاراستة بةياننامةيةك

بااؤ هااةمى برطااةيَين وَى دياااركر بااوون، زَياادةبارى ياداشااتنامةيا شاااندَى 
ئاماااادةكرى،  ثةرلاااةمانى د ساااةرةدانا خاااؤدا باااؤ قاااةالدزى و هةَلةجباااة 

هةروةسااااا د بروسااااكةيةكا هةظثشااااكدا داخااااازا ِراوةسااااتاندنا شااااةِرَى    
 .  (3)كربوون

                                                 
 .4/1/1996(  778جعيد   ال دد  )خةبات(  (1)
ى وةزارةتااى ، ضاااثخانة1994ئةجنوومااةنى نيشااتمانيى كوردسااتان عَيااراق، ثرؤتَوكؤلااةكان   (2)

 .550-547، ل ل11(، بةر1998ثةروةردة، )هةولَير، 
(3)

 .17/8/1994(  738جعيد   ال دد   )خةبات( 
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ك ذ دةرئااةجنامَى شااةِر و ب هااةر حااال، هااةردوو اليااةنَين ب هااةظرِ       
ثةيااادابووي،  1994 ائااااذاوةيَين دناظباااةرا وانااادا ل دةساااتثَيكا طوالنااا  

بنااةمايَين مااافَى مروظااى ثَيشااي  كربااوون ذ ئةشااكةجنةدانا طرتيااان و      
سةرةدةريا خراب د طةل وان و كوشتنا ديال و يا ب كاةرب و ناة ياساايى    

 .(1)ذا هندَيدا ب سةدان كةس ببوونة قورباند ظةريََ
شاااةِر دناظباااةرا  1994اَل هةرضاااةوابيت، جارةكاااا دى ل كانوناااا ئَيكاااَى       

هةردوو الياندا بةرثا ببوو، اَل ظَى جارَى شةِر ذ قةبارَى خاؤ دةركاةفت  شاةِرَى    
بااؤ ذناظربنااا يااَى بةرامبااةر، )ث.د.ك( شااةقالوة طاارت و ثاشةكشااى ل ساالَيمانيَى 

)ى.ن.ك( هةولَير طارت، )ث.د.ك(   1994ة  هةَلةجبة كر، و ل داويا ساال بةر
ذى ثاشةكشااى بااؤ سااةالحةدين كاار، هةرضااةندة هةوَلاادان كربااوون بااؤ هناادَى   

 . (2)جارةكا دى هةولَيرَى ظةطةرينيت اَل ثاش زيانَين زَورَين طيانى بَى ئاكام بوو
م باوون باؤ ِراطرتناا    هةوَلَين نَيظدةولاةتى د باةردةوا   ،د سةر هندَيدا     

شةِرى و بنةجهكرنا ئاشتيَى، ظَى جارَى وياليةتَين ئَيكطارتيَين ئاةمريكا   
ئاااب  11-9ةفتنامااةيا دروغياادا ل  كب ِرؤاَل ناظبااذيظانيَى ِراببااوو و ِرَيك 

، اَل هااةر كريااارا (3)دناظبااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك(دا ئيماازا كاارن 1995
-12يدا دانوستاندن ل دوبلان ل  شةِرى بنرِب نةببوو، لةوا د ثَينطاظةكا د

                                                 
 .يب دها 133مققخة ال  و الديلية  ا)ودر الساب   ص (1)
(2)

 .548-546ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص ص 
(3)

طرتووةكان دا، وةرطَيااِران، لؤقماان مااةحؤ، دؤزى كاورد لااة سياسااةتى دةرةوةى وياليةتاة يااةك    
  .33، ل1(، بةش 2009عةبدولكةريم عوزَيرى، بنكةى ذين، ضاثخانةى شظان، )سلَيمانى، 
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هاتناااااااة كااااااارن ديساااااااان ضارةنظيساااااااَى وَى    1995 ئاااااااةيلوال 15
 .(1)سةرنةكةفت

ِرةنطة بارودؤخَى نةشةِر و نةئاشتى ل ساةر ثةيوةناديَين )ث.د.ك( و        
)ى.ن.ك( داطريكرى بوو، اَل زَيدةتر كااودانَى شاةِرى ياَى زال باوو  ضاونكة      

ةسااةرى مااابوون. شااةِروثَيكدادان   خااالَين سااةرةكى هةالويسااتى بااَى ضار   
ثةرةسااةندن ب  1996دناظباةرا هااةردوو اليااان ل ناظةراسااتا هااةيظا ئابااا  

خؤظة طرتبوو و )ى.ن.ك( ثاةنا باؤ هَيازا لةشاكةرى ياا ئرياناَى برباوو، ود        
ئاااب  31ئةجناماادا )ث.د.ك( ثااةنا بااؤ لةشااكةرَى عَيراقااَى بربااوو، و ل      

هَيااازَين )ى.ن.ك( ذَى  د كريارةكاااا لةشاااكةريدا هاااةولَير طااارت و 1996
 .(2)دةركرن و سلَيمانيَى ذى ذ دةستدا و قةستا سنؤرَى ئريانَى كرن

)ى.ن.ك( يا قايا    ب تَيكضوونا هةظسةنطيا هَيزا سياسى و لةشكةرى     
)ى.ن.ك( ب ثشاااتةظانيا  1996ناااةبوو، لاااةوان ذى ل تشااارينا ئَيكاااَى   

سااالَيمانيَى  باااةيا دةظاااةرَين ذ دةسااات دايااان ذواناااا بااااذارىَ   رئرياناااَى زَو
و  ،خااال ديطةَلاة دناظباةرا كؤياة و هةولَيرَيادا ِراوةساتا      ل ، و (3)ظةطةِراند

 1996تشاارينا ئَيكااَى  23ئاةو ئَياادى بااوو هااَيال بظااة، و ئاطربةساات ل  
هةردوو الياان بةسانت، ساةرئةجنام دوو قاةوارةيَين ذَياك جاودا دروسات        

 . (4)ببوون

                                                 
(1)

 .111-109مراد خَوشةظى حسؤ، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

  178-177احلــز  الــدميقعاطت الكوردســتانت  االاتتــال...  ص ص بااؤ ثااج ثَياازانني بنَياارة: 
 وثشتى وى. 546، ل4ذَيدةرَى بةرَى، بةر يةمةد حاجى مةةود،

(3)
 .131يخد االسان  ا)ودر الساب   ص 

(4)
 .563صالح اخلرسان، املصدر السابق، ص 
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ى ل هةرَيما كوردستانَى يَى بةرضاظ هةرضةوابيت، ِرؤاَل دةولةتَين هةرَيم     
 -بااوو، ذدةرئااةجنامَى ناظبااذيظانيا توركيااا و وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا  

 31باااةريتانيا ِرَيككةفتناماااةيا ئةنقاااةرة دناظباااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ل   
هاتة موركرن و ِركَيفا توركيا ل هاةرَيما كوردساتانَى د    1996تشرينا دووَى 

، اَل ظااَى ِرَيككااةفتنَى قااةيران ب (1)لةشااكةريدا مااوكم كربااووبياااظَى سياسااى و 
شاةِر دناظباةرا هاةردوو الدا     1997دووماهيك نةئينا، و جارةكادى ل ثاييزا 

باااةرثا باااوو، )ى.ن.ك( ب )طاااةردةلووال تؤلاااةى دووةم( ئاااةظ شاااةِرة ب نااااظ    
 .(2)كربوو
ان ب هةر حال، بؤ هاةمى الياةنَين ب هاةظِرك ئاشاكةرا بباوو ثشاتى ظا            

طةِرَين شةِرا كارةكَى ب زةةةت باوو هَيلاَين نةخشاةكرى ياان هةظساةنطيا      
هَيزَى بهَيتة تَيكدان، كو نةاليةنَى سةركةفتى ونة ياَى شكةساتى هةياة، كاو     

كاورد ل ذَيار كااودانَين     -ئةجنامةكَى حة ى و لاوذيكى ياَى ملمالناةيا كاورد    
تالااةبانى و ناوضااةيى و هااةرَيمى بااوو، دظااى ضوارضااوظةيدا ثشااتى جااةالل   

، و (3)ئاالوطوركرين  1997مةسىود بارزانى نامةيَين ئاشتيَى ل داوياا سااال   
 1998شاوباتا   12ظةرَيذا وَى ذى )ليذنا باَلا ياا تةنسايقَى ( ثَيكهاات، و ل    

 17ئَيكةمني كومبوون كارن، ذ ئاةجنامَى وان دانوساتاندنَين ظاَى لياذنَى ل      

                                                 
(1)

بيار موك ى سيف الدين  تع يا ي وردستان ال عاا  اجلارين احلائعين(  م سسـة مو عيـانى    
 .175(  ص2008للحثوث يالقيع  مكح ة  انت   اربيل  

(2)
 .611سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل مةةود 

(3)
 .567ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص 
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ظباااةرا هاااةردوو اليانااادا ب  ِرَيككةفتناماااةيا واشااانتون دنا 1998ئاااةيلوال 
 .(1)سةرثةرشتيا وياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكا هاتة ئيمزاكرن

دةربارةى هةَلويستَى ئيسالما سياسى ذ ظى شةِرَى دومدرَياذ سايمايَين وَى ل        
سةر دوو هةَلويستان دلةيزت، بَى اليةن وبةشدار دشةِريدا. ئيسالما سياسى وةكو 

تنةوةيا ئيسالمى هةر ل ِرؤذانَين دةستثَيكا بةرثا بووناا  اليةنَى ضةكدار ذوانا بزو
شةِرى دناظبةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( كةتبوو د ناظ طورةثانا شاةِريدا و ثشاتةظانى   

"ئَيمةش تؤَلةى خؤمانيان  ل )ث.د.ك( د كر ل طؤر عةال عةبدولىةزيز دبَيذيت:
شاةِر وئاشاتى   اَل دةكةينةوة كاك مةسىود بروساكةى كاردووة بؤماان ثَيكاةوة لاة      

، لةورا ذى بةريةكَى تازة ظةكر بوون و هةَلةجباة و بياارة و خورماال و    (2)دةبني"
، هةروةساا عاةال بااثري دانثَيادانَى ب هنادَى دكاةت د باةرةىَ        (3)تةويلة طرتباوون 

، و ل سااةر ظااى (4)ثشاادةر و شااارةزوور ذى بزوتنااةوَى هاريكاريااا )ث.د.ك( كربااوو
كادةنطن  بزوتناةوة بةشادارى د شاةِريدا كرياة د      بنطةهى زَورباةيا ذَيادةران د ئيَ  

. اَل بؤضااااوونةكا دى هةيااااة زَياااادةتر  (5)طااااةل )ث.د.ك( دذى )ى.ن.ك( بااااوون 
 .(6)هةَلويستَى بزوتنةوَى ب ئاشتى وناظبذيظانيَى سالوخةت ددةن

                                                 
(1)

 .88-87ثارتى دميوكراتى كوردستان، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

 .338، ل4هاتية ظةطوهاسنت ذ: يةمةد حاجى مةةود، ذَيدةرَى بةرَى، بةر 
(3)

 .510مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(4)

 .172د عةزيز، ذَيدةرَى بةرَى، لحوسَين يةمة 
(5)

مققخة ال  و الديليـة     542ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص  53هيوا، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 .579مكديل  ا)ودر الساب   صديظيد   135-134صص  ا)ودر الساب  

(6)
 .156يخد سيد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص 
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زَيدةتر بارودؤخَى شةِرى طةشةسةندن ب خؤظة ديت باوو، كاو ئرياناَى         
تنةوَى دكار ب ضاةكَى ِراجيماة و توثاا باؤ لَيادانا       ثشتةظانى و هاريكاريا بزو

 .  (1))ى.ن.ك(، بؤ هندَى )ى.ن.ك( ناضاربكةت بكةظيتة ذَير ِركَيفَى وَيدا
سااةبارةت هةَلويسااتَى فااةرميَى بزوتنااةوَى، ثشااتى بؤرينااا هةيظااةكَى ذ       

كااوردان بوويااة، و   -هةلطريساااندنا شااةِرى ِراطةهانديااة دذى شااةِرَى كااوردان  
ةز يااا ِراوةسااتاندنا شااةِرى كريااة، و دياركريااة هَياازَين ئريانااَى د  داخااازا ب لاا

 .(2)طةل وان نينن و بَى اليةنيا خؤ ِراطةهاندية

بزوتنااةوةيا ئيسااالمى هةَلويسااتَى خااؤ بةرامبااةر )ث.د.ك( د ظااى           
د طااةرما شااةِريدا حسااك و ب    1994شااةِريدا هااةبوو. ل داويااا ساااال    

خاوين زَيادةتر نةرَياذيت نَيزيكاى     هةظكارى د طةل بزوتنةوَى بؤ هندَى 
( كةسااَين ذ هَياازا سااةرب )ث.د.ك( ظااة ب ئاطةهااداريا )ى.ن.ك(    800)

ظةطوهاسااتينة دةظااةرا هةَلةجبااة ل دوياا  داخااازا )ث.د.ك( ثاشةكشااى ذ  
 . (3)باذارَى سلَيمانيَى كرن

بزوتناةوةيا ئيساالمى د طاةل     1995هةروةسا د زَور شاةِرَين سااال        
دابوو وةكو هَيرشاا هاةردوو الياةنان ثَيكظاة باؤ ساةر       )ث.د.ك( د شةِران 

، و جارةكادى ب ثشتةظانيا 1995باذارَى سةيد سادق ل دةستثَيكا ساال 
هَياارش  1995تااوب و ِراجيمااا ئريانااَى ل دةهكااَين داويااا كانونااا ئَيكااَى   

كرينة سةر سةيد سادق، اَل د سةر هندَيدا هةوَلدان د هاتنة كارن د نااظ   
د هةمان سالدا بؤ هندَى ذ ظى شةِرى دؤربكةظن ذواناا   خؤيا بزوتنةوَيدا

                                                 
(1)

 وثشتى وَى. 341بةرَى، ل يةمةد حاجى مةةود، ذَيدةرَى 
(2)

 (.6بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) 
(3)

 .546ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص 
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باؤ هنادَى    1995هةوَلَين شَيخ يةماةد باةرزجنى ل داوياا حوزةيراناا     
 .(1)سةركردايةتيَى ِرازى بكةت بَى اليةن بيت

بزوتناةوةيا ئيساالمى    1996ئااب   31هةر د ظى بياظيدا، د ِرويادانَين       
وون اَل ِرذَيماا عَيراقاَى هاتبووناة د نااظ     تاكة ثاارت باوو د نااظ هةولَيرَيادا مااب     

( كااةس ذَى دياا  كربااوون و بربوونااة ميساا ، ثشااتى     11بارةطااايَى واناادا ) 
ثةيوةنادى ب سااةركردايةتيا )ث.د.ك( هاتيااةكرن د ماوةيااةكَى كَيماادا هااةمى  
هاتينة ئازادكرن، ديسان دظَى ِرويدانَيادا ب دةهاان ئةنادامَين ساةركردايةتيَى     

و ب ئاطةهااااااداريا )ث.د.ك( د برنااااااة هاظينطاااااااةها   و كااااااادرَين )ى.ن.ك(  
 .(2)سةالحةدين بؤ شةقالوة و هريان ونازةنني تا دطةهشتنة جهَين ئارام

ل دويظرا هةر د ئاطربةستا هاتياة ِراطةهانادن دناظباةرا )ث.د.ك( و         
يا شةِرى ب داوى هاتى، مةكتةبا  1996تشرينا ئَيكَى  23)ى.ن.ك( ل 

زباهياا  ؤمى بةياننامةيةك دةركرية و تَيادا ثري سياسيا بزوتنةوةيا ئيسال
هاااةمى الياااةكى كرياااة و هاااةمى ئامادةياااا خاااؤ ِراطةهاندياااة ل ثَينااااظَى 
سةرطرتنا هةوَلَين ئاشتيخوازنة و ظةطاةريانا ئاشاتيَى و ساةقاميطربوون    
و درَيااااذة ثَياااادان ب ثَيكظااااة ذيااااانى د قااااةوارةيا حكومااااةتا هااااةرَيما   

 . (3)شةِر و ئاذاوَى تَيدا بنرِب بنب كوردستانَيدا ب جؤرةكى هؤكارَين
دناظباةرا   1997ديسان ل ضاخَى طةِرا دى ياا شاةِرى ل تشارينا ئَيكاَى          

)ث.د.ك( و )ى.ن.ك( دروسااات باااووى، بزوتناااةوَى ديساااان هةَلويساااتةكَى     
بانطااةوازةك  1997تشاارينا ئَيكااَى   26ئاشااتيخوازانة نيشاااندا بااوو و ل   
                                                 

(1)
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ك( و )ى.ن.ك( كاار بااوو تَياادا داخااازا  ئاراسااتةى مةكتااةبا سياسااى يااا )ث.د.
ِراطرتناااا شاااةِرى كرباااوو و ديااااركربوو هةرضاااةند طاااةِرَين شاااةِروثَيكدادانا 
دووبارةبنب هةر ثَيدظيية ب ِريكا طفتوطويان بطرناة باةر وئامادةساازيا خاؤ     
دةربااِرى بااوو بااؤ هااةوَلا ئاشااتيا ِراسااتةقينة ئةجنامباادةت، سااةرةراى هناادَي 

دةربةدةركرنا ئةنادام و الياةنطرَين ئَياك و دوو    داخاز كربوو ظةطوهاسنت و 
 .(1)ِراطرن و ب دياردةيةكا نةشةرعى و نةثةسةند ل قةلةمدا بوو

ِرةنطة طوهَورينةك د طؤتارا بزوتناةوةيا ئيساالميدا دةرباارةى ئاشاتيَى          
دا ب  1998ل قوناااغَين داويااا شااةِرى دروساات بوويااة، نةخانااة د ساااال    

ةنَين هااةظِرك د طاارت، هااةروةكو دسااةر طؤتااارا    ئاشااكةرايى ِرةخنااة ل الياا  
ئؤرطانَى وَيدا هاتى شةِرَى نااظخؤيى دياوارَى ناة ساةقامطريَى باَى متماناةيى       
دروساات كريااة، باارين هنااد كااوير كرينااة بوويااة ئةطااةرا هناادَى ب دةهااان    
هةوَلَين ئاشتيا نااظخؤيى و هاةرَيمى و جيهاانى ساةرنةطرن، ظاى شاةِرى باؤ        

ةرينيت، ياا ئَيكاَى: هاةردوو الياةنَين ب هاةظِرك      دوو هؤيَين سةرةكى ظةدطا 
ئامادة ناةبوون بةرذةوةنادَين ثارتاياةتى بكةناة قورباان باؤ بةرذةوةناديَين        
باَلااا يااَين طااةاَل كوردسااتانَى، و يااا دووَى: ثروسااةيا وان شاااندَين ئاشااتيَى ل   

 .(2)دةرظةيى خيزانا كورد مةبةستَين دى تَيكةلةدبن
تناةوَى د نَيارى شاةِرَى نااظخؤيى دناظباةرا      ب شَيوةيةكَى طشاتى بزو      

 )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ب الثاااةرةكَى ِرةش د مَياااذوويا كوردانااادا، و طاااةاَل
كورد دةرفةتَين ماةزن ذ دةساتداينة و جةنطاةكا تةراذياديا ياا غاةمناك       

                                                 
(1)

 (.8بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) 
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نة كوشانت، هاةزاران   يبوو و هةزاران كوِرَين كوردان ل ثَيناظَى هيضدا هات
ياااةنَى سياساااى ل ساااةر ماااال و حاااااَل خاااؤ   خَيااازان ل ساااةر ذَيياتياااا ال 

، و باوو  دةركربوون و ب سةدان دوذمنايةتى ياا قاول و بناغاةيى دارشات    
بؤ ئاشتيَى و ِرَيككةفتنامةيا واشانتون جهاَى دلرةحاةتيا وَى بووياة و ب     

 .(1)يا طةاَل كورد داية زاننيورةيا قازاجنةكا طة
و د طورةثاناااا ساااةبارةت حااازب اهلل شوِرشاااطريى كاااورد ئاااةوذى كاااةتبو      

شاااةِريدا ل دةظاااةرا حااااجى ئوماااةران و ضاااومان وراوةنااادووز د باااةرةَى      
، نااةمازة هؤكااارَى جااوطرافى كاريطااةرى هااةبوو (2))ث.د.ك(دا دذى )ى.ن.ك(

بةشاادارببيت دظااى شااةِريدا كااو ذ ئااةجنامَى دابةشاابوونا دةظااةرَى دناظبااةرا   
ببووناة دوو   هةردوو اليةنَين ب هاةظِرك ل دةظاةرا بالةكاياةتى هَيازَين وىَ    

ثارضةيَين دابِراى، كو دظى شاةِريدا دةظاةرَين حااجى ئوماةران و ضاؤمان و      
توشاااى هاااةمان   1994قةسااارَى ذ )ى.ن.ك( ساااتاندبوون، و ل زظساااتانا   

هةَلويساات ببااوو و ضااووية دناااظ شااةِريدا و جارةكااا دى ضااؤمان و قةساارَى   
ورَيكاااا باااةرة  ساااوران ب هَيااازَى طااارت باااوون. ب هةلكاااةفتا موركرناااا      

ككةفتنامااةيا واشاانتون يااا ئاشااتيَى ذى، مةكتااةبا سياسااى يااا حاازب اهلل      رَي
شوِرشااطَيرى كااورد ثةيامااةكا ثريؤزباااهيَى ئاراسااتةيى مةكتااةبا سياسااى يااا    

و خؤشاااااحالي و ثشاااااتةظانيا خاااااؤ باااااؤ ب جهئيناناااااا  )ث.د.ك( كرباااااوو 
 .(3)رَيككةفتنامَى دةربِرى بوو

                                                 
 .1/10/1998(، 24، ذمارة )هةمان ذَيدةر (1)
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يساالمى ذ ظاى شاةِرى باَى     دةربارةى هةَلويساتَى بزوتناةوةيا ِراثاةِرينا ئ        
اليةن بووية، بةلكو زَيدةتر هةَلويساتةكَى ئاشاتيخوازانة دويظارا ثشاتةظانيا     

. زَيادةتر ذظاَى ضاةندَى ظاى     (1)خؤ باؤ هاةوَلني ِراطرتناا شاةِريدا ديااركربوو     
شةِرى شاةِرمةزار دكاةت، هاةروةكو د ِراطةهاندناةكا ئةميناداري طشاتيدا ل       

دةساتثَيكرنا طاةِرةكا دى ياا شاةِرى،      هااتى ل دؤر  1995كانونا دووَى  17
ب هةمى شَيوةيةكى كورد كوشنت و ئاةرزانكرنا مروظاَى كاورد ِرساوا كرياة،      
و نةفرةت ل حةاللكرنا مال و ناموساا موسالمانان كرياة، باةلكو ئاةظ شاةِرة       
ب نةخوشيا ثةجنةشَيرَى ل جةستةيى مللةتَى موسلمانَى كورد داية زاناني،  

رية خةلكَى هَوشايار بكاةن كاو هاؤيَى ساةرةكيَى      و داخاز ذ ئةندامَين خؤ ك
هةمى نةهامةتان ب سةر كوردانادا دهَيات ثَيطريياا ئاايينَى ياا كاوردان الواز       

، ديسااان د بةياننامةيةكَياادا (2)بوويااة، وخؤيادكااةت هةِرةشااة ل سااةر هةيااة
هةر ل سةر ظى شةِرى زَيدةتر باس ل دةستَى دةرةكى دكةت د ظاى شاةِريدا   

كوردستانَى تةدوي  بووياة و ذ دةساتَى ثارتاان دةركةفتياة      كو ئَيدى شةِرَى
 .  (3)و خةلكةكَى دى بِريارَى ل سةر ددةت

بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى د زَورباةيا طاةِرَين شاةِراندا دلتاةنطيا          
، هةَلويساتَى خاؤ   1997خؤ دةربِرية، د طةِرا شاةِريدا ل تشارينا ئَيكاَى    

شاااةِرَى  1997تشااارينا ئَيكاااَى  13 دياردكاااةت كاااو ب داخاااةكا زَور ل 
ناااظخؤيى دةسااتثَيكريية، كااو ئاااةظ شااةِرة زيااانَى ب طااةاَل كوردساااتانَى       

                                                 
(1)

 .209ل سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، 

(2)
وثشاتى   28، ل1ئيادريس سايوةيلى، ذَيادةرَى باةرَى، باةر      -بؤ ديتنا دةقَى وان بنَيارة : ئاارام قاادر    

 وَى.
 .180، 38-37هةمان ذَيدةر، ل ل (3)



 405 

دطااةهينيت و هااةرَيما كوردسااتانَى دبيتااة طورةثانااا ملمالنااَى دناظبااةرا     
هَيزَين مةزن و دةستَيوةردانا دةولةتَين هاةرَيمى، داخااز كرياة هاةوَلَين     

هانادنا ئاطربةساتَى ثااش ظاَى طاةِرا      . ثشاتى ِراطة (1)ئاشتيَى دباةردةوامنب 
شةِرى دياركرية ئةظ شةِرة ب هَيز و ضةكى ئَيكالنابيت و ظةطاةريان باؤ   

ماوةرى دانوستاندنان ضارةسةريا سياسى يا ديفاكتوية وبةرذةوةنادا جاة  
، ئااانكو زَياادةتر  (2)دوو ثااارتَين دةسااتهةَلاتدار د ئاشااتبوونَى دايااة  وهااةر

 احليــاد ى د بااازنَى باَى الياةنيا ئاةرَينى    هةَلويساتَى وَى ذ شاةِرَى نااظخؤي   
دا بوو، هةر وةكو ئةظ ضةندة د بةالغا دوماهيكَي يا كؤمبووناا   االجيابت(

 .(3)ِراطةهاندى 1998 شوباتا 14-10ةجنوومةنَى شوردا ل ئ
بزوتنااةوةيا رِاثااةِرين نااةتنَى ثشااتةظانى ل ئاشااتيَى دكاار، بااةلكو جاااران        

بؤ وَيناة و د ساةرطؤتارا ئؤرطاانَى وَى ثِرؤذةياةك     ثِرؤذةيَين ئاشتيَى هةبوون، 
ثَيشكَيشااكرية، هااةر اليااةكَى هااةظِرك دةستثَيشااخةريَين ب كريااار هااةبن، و     
متماناااة ل ساااةر بةرذةوةنااادين ئاااالوطوركرى هاااةبن، رِاوةساااتاندنا شاااةِرَى    
رِاطةهاندنَى بةس ناةبيت، باةلكو كاةنالَين دَى ياَين جاؤرا و جاؤر د خزماةتا        

داويَى ذى ليذنةيةكا تايبةت ذثاارت و كةساايةتيَين دلساوز و     ئاشتيَى دابن، ل
 .  (4)ئيسالمى ثَيك بهينيت ثشتةظانيَى ل رِاستيَى بكةن

                                                 
(1)

، 52، ل ل1ئيادريس سايوةيلى، ذَيادةرَى باةرَى، باةر      -بؤ ديتنا دةقاَى وَى بنَيارة: ئاارام قاادر     
188. 

(2)
  .23/12/1997(،3ارة ))راثةرين( ِرؤذنامة، ذم 

 .23/2/1998(، 10ذَيدةر، ذمارة )هةمان  (3)

 .19/1/1998(، 5هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (4)
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سااةبارةت ِرَيككةفتنامااةيا واشاانتون يااا ئاشااتيَى، جهااَى خوشااخاليا           
ياكريااة كااو ب خؤ بزوتنااةوةيا ِراثااةِرين بوويااة مةكتااةبا وَى يااا سياسااى 

فتنَى بؤ ب دوماهياك ئيناناا شاةِرَى نااظخؤيى،     طةشبينى دنَيريتة ِريككة
داخاااازَى ذ دةولاااةتَين هاااةرَيمى ذى كرياااة دةساااتَيوةردانا د كاروباااارَين  
ناظخؤياااا هااااةرَيما كوردسااااتانَى نةكااااةت، و دةستخوشااااى ل )ث.د.ك( و  

 .(1))ى.ن.ك( كرية بؤ وَى نةرماتيا سياسى يا نيشانداين
ذ ظاى شاةِرى، ذ ِرةوانطاةها     دةربارةى هةَلويستى ياةكطرتووى ئيساالميى       

يةكطرتوو ل وَى باوةرية هةلطرتنا ضةكى د وةَلاتةكيادا كَيشاة ذَى دةردكاةظن    
و بةرذةوةناادَين نَيظدةولااةتى و هااةرَيمى د هَينااة دناظاادا و شااةِرَى ناااظخؤيى   
بةرهةم د ئينيت، و ذبةر هؤيَى ملمالنةيَين سياسى زَوربةيا جاران ب ِروى ب 

دهَيتة ئَيكالكرن  ضونكة ثارتَين ب هَيز خاودان ضاةك   ِروى بوونا لةشكةرَى 
دبياانن بكارئينانااا هَياازَى هؤكااارةكَى ئيكالكااةرة بااؤ رِاسااتكرنا هةظسااةنطيَين   

. و هةر ل ِرؤذا دووَى و (2)ثارتايةتى و بةرذةوةندخوازا و هةظكَيشيَين سياسى
سااايَى ذ باااةرثابوونا شاااةِرى دناظباااةرا هاااةردوو الياااةنَين ب هاااةظِرك دوو      

اشااتنامة ل دوياا  ئَيااك يااةكطرتوو هةَلويسااتَى خااؤ دايااة ِروونكاارن، د يااا   ياد
ئَيكَيدا خوشحال نةبووية ب شةِرى و داخازا ئاطربةستَى كرية، و د يا دووَيدا، 

 . (3)دخلوشيا خؤ دياركرية هةردوو اليا هةوَلداية كَيشة بةرفرة  نةبيت

                                                 
 .5/10/1998(، 24، ذمارة )هةمان ذَيدةر (1)
(2)

 .6اال اد االس مت ا  عدستان  اال اد االس مت عخل يلمل   د.   د.ا(  ص 
(3)

ووى ئيساااالميى كوردساااتان، مةكتاااةبى ِراطةيانااادن، ياااةكطرتباااؤ ديتناااا دةقاااَى وان بنَيااارة:  
 .35-34...، ل لبةياننامة
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دا، ئَيااك ذ ى د بةرقااةراكرنا ئاشااتييَ يبوويااة يااةكطرتووى ئيسااالم        
ميكااانيزمَين ثيادةكرنااا ظااَى بؤضااوونَى  ب طااةرمى ل ِرَياازا ثَيشاايَى يااا     

و هةَلويساااتَى  َى تايباااةتؤذثاااِر وضااااالكيَين ثاااارتَين كوردساااتانى باااوو 
. ظااى هةَلويسااتى ِرةنطظااةدانا خااؤ هةبوويااة د   (1)دياااركريَى خااؤ هااةبوو 

وَيدا بااس ل  ئةدةبياتَين وَيدا، كو هةر ل دةستثَيكَى سةرطؤتارا ئؤرطانَى 
شَيوازَى ديالوطَى كرية و طةر يا سةركةفتى بيت ثَيدظيية ياطشاتطريبيت  
و مااةرجَين ثَيشااةكيَى ذ هاايض اليةنااةكى بااؤ اليااةنَى دى نةهَيتااة دانااان، 
زَياادةبارى ناار  و بهااايَى ديااالوطَى نااة تنااَى د دارشااتنا ِريككةفتنامااةيان   

 .(2)ران بهَيتة كرندابيت، بةلكو وةرطَيرانا ئاكامان بؤ ذَيوارَى كريا
هاااةذى ئاماذةثَيكرنَيياااة، ب بؤضاااوونا ياااةكطرتوو ِراطرتناااا شاااةِرَى        

نااظخؤيى ياا طرنااك باوو، هاةروةكو د سااةرطؤتارةكا ئؤرطاانَى وَيادا هاااتى       
تَيدا ضةندين مةترسى داينة بةرضافكرن وةكو دةرهاظَياذَين ظاى شاةِرى    

ذ دةساااتدانا  ياااَين سياساااى و ئاااابورى و كؤمةَلاياااةتى و دةرووناااى ميناااا
ئةزموونا ئازادى و قةوارا سياسيا كوردان، هةرةشة و ثاةالمارا دوذمناان،   
دةساااتيوةردانَين دةرةكاااى، بَيااازارى د ثةيااادابوونا خاااةباتا سياسااايدا،      

 .(3)تَيكضوونا ئابورى، تؤَل و تؤلظةكرن و دووبةرةكى

                                                 
يااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان، مةكتااةبى ِراطةياناادن، تيشااكَيك لااة سااةر ثرَوطرامااى          (1)

يااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان بنااةماكان ئاماجنااةكان هؤكارةكااان، ضاااثخانةى وةزارةتااى  
 .44(، ل1998ثةروةردة، )هةولَير، 

(2)
 .19/5/1994-6(، 1)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

(3)
 .16/6/1994 -3(، 3هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 
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وو ل د وارَى كريارَياادا يااةكطرتوو هااةوَلَين رِاطرتنااا شااةِرى ناااظخؤيى داباا      
سةر ئاستَى ناظخؤيى و بةشدارى د ضةندين ليذنة و ثِرؤذةياندا كرياة، وةكاو   
)ليذنةى بانطَيشنت بؤ رِاطرتناى شاةِر( و )ليذناةى هاوكاارى شاةِر رِاطارتن( ل       

، و ماوةياةكَى زَيادة   (1)هاةولَيرَى و )ليذناةى ئاشاتى و براياةتى( ل سالَيمانيىَ     
، يااةكطرتووى ئيسااالميى ل هَيشااتا ب سااةر شااةِرى ناااظخؤيى دةرباااز نااةبووى 

ثِرؤذةيةك باؤ ضارةساةركرنا باارودؤخَى كوردساتانَى      1994حوزيرانا  14
ثَيشكَيشااكرية، ذ طاارنكجين خااال ثَيطريييااةكا باااش ب رِاوةسااتاندنا شااةِرى      
بهَيتااة كاارن، و  امكرنااا كريااارا ثَيكهاااتنَى و ظةطةراناادنا باااوةريَى دناظبااةرا    

يكاريااا سااازدانا كونطرةيااةكَى كوردسااتانى هااةردوو الياناادا، و ثشااتةظانى و هار
 .  (2)يَى بةرفرة  بهَيتة كرن كو هةمى اليةن تَيدا بةشداربنب 

ى خااؤ ذ هااةوَلَين ئاسااايكرنا كاااودانَين  يواتااة، يااةكطرتووى ئيسااالم      
كوردسااتانَى نةالدايااة ثااةياما وَى بةرقااةراركرنا ئاشااتيَى و دذى شااةِرو     

بااؤ هَيوركرنااا بااارودؤخَى هااةرَيما     ثَيكاادادانان بااوو و زمااانَى ديااالوطىَ   
، اَل د طؤتااارا وَى يااا سياساايدا ل داويااا ساااال   (3)ثااات دكاار وكوردسااتانَى د

طورانكاريااةك تَياادا دروساات ببااوو و زمانااةكَى زظاارَي ئاشااكةرا     1994
نكرناةكا مةكتاةبا وَى ياا سياسايدا ل     ووثَيظة دياار بباوو، هاةر وةكاو د رِ    

نااظخؤيى دبَيذيت:"لاة بةراباةر     ل دؤر شةِرَى 1994كانونا دووَى  25
ئااةم كارةساااتة دل تةزَينااةدا كااة بااة دةسااتى خؤمااان ئاااطر دةنااَين بااة      

                                                 
 . 16/6/1994 -3(، 3هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
(2)

 .14/7/1994-1(، 5ى بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ذمارة )يبؤ ديتنا دةقَى ثِرؤذة 
  6/10/1994-23( 11  )23/9/1994-9(، 10بنَياارة: )يااةكطرتوو( ِرؤذنامااة، ذمااارَين )  (3)

(23 ،)30/12/1994. 
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ضاااارةنووس و كياااانى سياساااى ميللةتةكةماناااةوة...، ئاماااادةى هاااةموو   
زةةةتَيكني باؤ كؤذاناةوةى ئاةم فيتنةياة، كاة زياانى هاةموو ميللاةتى         

خاااؤش  تَيداياااة باااةر لاااة هاااةمويان هاااةردوو حزبةكاااة، ودال دوذمناااان 
 .  (1)دةكات"

ئةطةرَين تَيضوونا سياساى طريداياة ب ضاةند خاالنظاة، كاو      هةروةسا     
و هااةر دوو ثارتااان )ث.د.ك( ئااةو كاودانااة ب شااةِرم و زيااان بااؤ خااةباتا  

)ى.ن.ك( دايااة زانااني، هةروةسااا دةزطااةهَين ِراطةهاناادنا وان ضارةسااةريا 
زؤربااازى و قااةيرانا ِرةوشاايت نةكرينااة و ضاااظ ضاانوكى و بااةرةَلايى و      

ضةكثةرسااتى دذى ياسااايى هةيااة، و هااةر ئَيااك ذ ظااان ثارتااان كؤمةَلااةك 
بةرذةوةندثةرساااتا ضاااووينة د نااااظ وانااادا ل دةماااَى شاااةِراندا دهَيناااة     
بكارئينان و د دةمَى ئاشتيَيدا بةردبنة طيانَى خةلكى، و كاارَى ثَيويسات   

د عةقليةتا شارستانى و ياسا سةروةربيت نةهاتياةكرن، و ساةربةخؤيى   
بِريارا سياسيدا يا الوازبوو، زيدةبارى الوازكرناا حكوماةتا هاةرَيمَى و ب    
هَيزكرنا ميلشيايَين هةردوو ثارتا و دويركرنا مللةتى و ثارتَين دى يَين 

 .(2)كوردستانى ذ هةمى بِريارَين طرنك يَين وةردطرتن
 د وارَى هاااةوَل و بااازاظَين ِراوةساااتاندنا شاااةِرى ذبلاااى ِرؤاَل وَى ياااىَ       

( ثااارت و ِرَيكخااراوَين كوردسااتانَى ل كانونااا ئَيكااَى   15تاكانااة، دطااةل ) 
. هةروةساااا (3)باااؤ ِراطرتناااا شاااةِرى ضاااةندين هةوَلااادان كريناااة 1994

( un( ثارتان بوو ياداشاتنامةيةك ئاراساتةى)  17يةكطرتوو ئَيك ذوان )
                                                 

 .30/12/1994(، 23هاتية ظةطوهاسنت ذ: هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
 هةمان ذَيدةر. (2)

(3)
 هةمان ذَيدةر. 
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كانونااااا دووَى  15( و ليااااذنا مااااافى مرَوظااااى ل جنيااااف ل m.c.cو )
كرياااة ثَيكظاااة هةوَلبااادةن شاااةِرى ِراوةساااتينن و  كاااري، داخااااز 1995

، د وةرارةكاااا ديااادا ياااا كاااارَى (1)باااارودؤخَى كوردساااتانَى ئاساااايى بكاااةن
هةظثشاااكَين ثاااارتَين كوردساااتانى، حاااةفت ثاااارتَين كوردساااتانى خاااؤ      

، و (2)لَيكاادابوون ميكانيزمااا )ليذنااةى هاريكااارى نيشااتمانى كوردسااتان( 
ثاااارتَين كوردساااتانى كاااو  ساااةركردايةتيا سياساااى ياااا وان هاااةر حاااةفت
 1995تشرينا ئَيكاَى   28يةكطرتوو ئَيك ذوان بووية بةرنامَى كارى ل 

ن دارشاتية، و ضااةندين ئارماانج هةبووينااة ذهاةميا طاارنكج ِرزطاركرنااا    
ئاااةزموونا كوردساااتانَى ذ مةترساااي و هةرةشاااةيَين ذ ئاااةجنامَى شاااةِرَى 

ِرَيزطاارتن ل  نااظخؤى دروساات باووين و كاااركرن بااؤ ذياناةكا ئاشااتيانة و   
 .(3)مافَى مروظى و دةستهةَلاتا ياسايى بهَيتة كرن

هةرضةوابيت، هةوَلَين ئاشتيَى و ئاساايكرنا باارودؤخَى كوردساتانَى         
وباااَى الياااةنى خالاااةكا جهطاااري باااوو د باااةرنامَى سياسااايَى ياااةكطرتووى  

َى شااااةِرَى ناااااظخؤيى د  د ماااااوثةيامااااة هااااةروةكو ئااااةظ   ئيسااااالميدا،
، تااا ِراطةهاناادنا ِرَيككةفتنامااةيا  (4)وَياادا يااا زةالل بوويااة بةَلطةنامااةيَين 

واشاانتون جهااَى خوشااحاليا وَى بوويااة و وئامادةييااا خااؤ دةربِريااة بااؤ       

                                                 
 .20/1/1995(، 26هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
 .15/11/1996(، 112هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (2)
(3)

دةقاَى بةَلطةناماةيا ثَيكهاتناا لياذنا هاريكاارى نيشاتمانى كوردساتان        بؤ ثاج ثَيازانني ل ساةر     
 .3/11/1995(، 65بنَيرة: )يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة )

(4)
يااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان، مةكتااةبى   بااؤ ديتنااا دةقااَى وان بةَلطةنامااةيان بنَياارة:     

 وثشتى وَى. 13...، لِراطةياندن، بةياننامة
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ثشااتطرييكرن ل ثَينطاااظَين  امكرنااا كريااارا ئاشااتيَى بكااةن و ظةطااةريانا  
ئاسايشااااَى و ئَيمناااااهيَى ل سةرانسااااةرى كوردسااااتانى هااااةر وةكااااو د     

هاااااااتى  1998 ئااااااةيلوال 21سياساااااايدا ل بةياننامااااااةيا مةكتااااااةبا 
 .  (1)ياكرنخؤ

يةكطرتوو ذ ضاالكجين ثارتَين ئيسالما سياسى باوو   ،كورتيا طؤتيَن      
ل هاااةرَيما كوردساااتانَى دئةجنامااادانا هاااةوَل و بااازاظَين ئاشاااتيانة باااؤ     
ِراوةسااتاندنا شااةِرَى ناااظخؤيى دناظبااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( و شاايايى    

خؤ ِراطريت بؤ ئاساايكرنا باارودؤخَى كوردساتانَى و    سياسةتا بَى اليةنيا 
بةرثاكرنا ئاشتيَى، اَل دطةل هندَى ذيدا سود ذ وان كااودانَين تَيكضاوويى   

منووناة ذى ل  وةطرت بوو بؤ موكم كرنا ثَيطةهَى خؤ د ناظ جةماوةريدا 
 كَى.باذارَى دهؤ

                                                 
 .25/9/1998(، 206وَى بنَيرة: )يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة )بؤ ديتنا دةقَى  (1)
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ذ شةِرَى دناظباةرا   ئيسالما سياسىهةَلويستى : تةوةرَى حةفتَى
 :1999 -1995 ث.د.ك( و )ث.ك.ك()
دناظباةرا )ث.د.ك( و   1995 اثشتى دانوساتانديَين دروغيادا ل ئابا        

)ى.ن.ك( ب ضاااظدَيريا وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا، كااو تااةناهيا      
توركيااا بهَيتااة مسااوطةركرن ذاليااَى )ث.د.ك( ظااة و ضاااظدَيريا ساانؤران     

َى هَيرشااا بكةتااة سااةر  بكااةت نااةهَيليت )ث.ك.ك( ذ هااةرَيما كوردسااتان 
 1995 ائاباا 25، ثشااتى بورينااا ماوةيااةكَى كااَيم، ل شااةظا     (1)توركيااا

( بارةطااايَين 26هَياازَين )ث.ك.ك( هَيرشااةكا بااةرفرة  كربااوو سااةر )    
كارطَيرى و سةربازى و حزبى وجةماوةرى ل دةظةرا بادينان و د هاةمان  

انا ساةالحةدين  ِرَوذا لَيدانيََدا شاندةكَى سةركردايةتيا )ث.ك.ك(، ساةرةد 
كربوو و دانوستاندن ل سةرضةند مذارَين جؤرا و جؤر هاتبووناة كارن،   
و ل طؤر )ث.د.ك( د ئةرَينى بوون و بِريار بوو ل ِرؤذا ثاشج درَيذى ثاَى  

 .(2)بهَيتة دانَى
هااااَويَى بااااةرثاكرنا ظااااى شااااةِرى، )ث.ك.ك( ظةدطةرينتااااة هناااادَى      

نهَيناى كرياة كاو جهاَى خاؤ د       )ث.د.ك( هاريكاريا توركياا ب شاَيوةيةكىَ  
ئوثةراسيؤنا ثيالييدا هاةبوو، و ِرَيككةفتناماةيا دوبلان هاةمان ئارماانج      

ى عَيراقرَى كوردستانا نةتنَى ل باشؤ هةبوو، ئانكو د خواسنت )ث.ك.ك(
 .(3)تنةمينت، بةلكو ب  امى ذناظببة

                                                 
(1)

ميخائيل  . جون   اال عاد يمستقحل تع يا  تعتة  س اد يخد ابـعاهيم  ضـع  الـد تور(      
 . 180(  ص2007من مقيوراا مع ز  عدستان للدراساا االس اتيهية   السليخانية  

 .96، لةرَىثارتى دميوكراتى كوردستان، ذَيدةرَى ب (2)
(3)

 .480حةسةن جودى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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َى ضاااةندين هاااةيظان ظةكَيشاااابوو   ى مااااوب هاااةرحال، ظاااى شاااةرِ       
)ث.ك.ك( ئَيكاليةنانااااة   1995كانونااااا ئَيكااااَى    10م ل وسااااةرئةجنا
، و ل ِرؤذا ثاشااج )ث.د.ك( ثةسااةندكربوو و (1)بوواطةهاناادئاطربةساات ِر

ل دويظاااارا ب ثَينطاااااظ دةسااااتَيوةردان د كاروبااااارَين ناظخؤيااااا هااااةرَيما  
، و خاال دى يا ثةيوةندى ب بابةتيظاة  (2)كوردستانَيدا ب دوماهيك بهَيت

هاتبوو  1996تشرينا ئَيكَى  31ا ئةنقةرة بوو ل هةيى ِريككةفتنامةي
مااااوركرن دناظبااااةرا )ث.د.ك( و )ى.ن.ك(، خااااالَين طرنااااك ب خؤظااااة   
طرتبااوون، يااا طاارنر دظااى وارياادا بةرذةوةناادَين تااةناهيَى يااَين ِرةوا بااؤ  

بااةر ل بةرضاااظ بهَيتااة وةرطاارتن، و    وتوركيااا و وةالتااَين دى يااَين دةور  
ك.ك( باازاظ ل هااةرَيما كوردسااتانَى   هااةردوو اليااةن ِرَيكااَى نةدةنااة )ث.   

 .(3)هةبن
ب تَيكضاوونا ثةيوةناديَين )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( يااا داوياى يارمااةتيا         

)ث.ك.ك( د كر و جهَين حةواندنا وَى ل دةظاةرَين ذَيار دةساتهةَلاتا خاؤ     
بؤ دابني دكر، كو ل ئارماجنَين )ث.د.ك( ددا و ظةدطةرانة بنطةهَين خاؤ  

. ذ دةرئااةجنامَى ظااَى ضااةندَى، بااؤ    (4)ا )ى.ن.ك(دايااَين ذَياار دةسااتهةَلات  
هناادَى لةشااكةرَى توركيااا زَياادةتر فشااارَى بَيخيتااة سااةر )ث.ك.ك(، ل      

هَيرشااةكا مااةزن يااا لةشااكةرَى توركيااا يااا ثَيكهاااتى ذ        1997طوالنااا 

                                                 
(1)

 .185ميخائيل  . جون   ا)ودر الساب   ص 
(2)

  .20/12/1995(  777جعيد   ال دد   )خةبات( 

(3)
هَياارش عةباادوَلَلا حةمااة كااةريم، ثةيوةندييااة سياسااييةكانى نَيااوان هااةرَيمى كوردسااتان و    

 .128(، ل2007ى، )سلَيمانى، ، مةَلبةندى كورَدلَوج1998-1991توركيا 
(4)

 .115مراد خوشةظى حسو، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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( هزار سةربازان د طةل هةمى جؤرَين ضةك و تةقةماةنيان  50,000)
، و هَيااازَين (1)هَين )ث.ك.ك(ل هاااةرَيما كوردساااتانَى كرياااة ساااةر بنطاااة

 .(2))ث.د.ك( د ظَى كريارَيدا بةشدارببوون
ياماااايى بَياااذين، ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين ئاااةمريكا ساااةركةفنت د         

شااةِر دناظبااةرا   ،ئينااابوو 1998ِرَيككةفتنامااةيا واشاانتوندا ل ئااةيلوال  
 كارطَيرياةكا  هةظثشاك   بوو دا)ث.د.ك( و )ى.ن.ك( ب داوى ئينا و هةوَل

ل هااةرَيما كوردسااتانَى ثَيااك بينياات، و ئَيااك ذ بابااةتَين وَى هااةردووال     
)ث.ك.ك( ل هةرَيمَى نةحةوينن، و نةهَيلن ئاشتى بكةظيتة بةر طاةفا و  

 .(3)ذناظ بضيت يان سنؤرَين توركيا بهَينة ثَيشي  كرن
سااةربارى هناادَى، توركيااا د دةستثَيشااخةريةكا دياادا يااا ِرذد بااوو ل        

د خؤ يا تايبةت ل دؤر كَيشةيا كاوردى، كاو طاةظ ل ساوريا     سةر سياسةتا 
كريارةكااااا لةشااااكةرى دذى وَى ب كاربينياااات طااااةر سااااةرؤكَى  (4)كاااارن

)ث.ك.ك( عةباادوَلَلا ئؤجاااةالن ذ وةَلااااتَى خااؤ ناااةدةرئَيخيت، و كرياااارا   
باؤ ساةر سانؤرَى ساوريا كرباوو،       1998لةشكةركَيشى ل تشرينا ئَيكاَى  

طةهشااات بووناااة   1999نا ئَيكاااَى تشاااري 9ساااةرئةجنام هاااةردووال ل  
ِرَيككةفتناااةكَى، كاااو ساااوريا ثةميانااادا هاااةمى جاااؤرَين ثشاااتةظانيَى ذ      

                                                 
(1)

ليو االن تع يا ياال عاد  مل اا تع ية  دار الوران للكحاعة يالقيـع    تيوسف ابعاهيم اجلرخان 
 .77ص  (1999 دمي    يالتوسي   القاشع( 

(2)
 .214هايقتس  عامع  ا)ودر الساب   ص 

(3)
 .215ا)ودر ن سد  ص 

يوسـف ابـعهيم اجلرخـانت يسـاالر ليسـت  تع يـا يسـوريا         بؤ ثج ثَيزانني ل سةر ظَى مذارَى بنَيارة:   (4)
 .يب دها 77ص  (1999 دمي       دار الوران للكحاعة يالقيع يالتوسي   القاشع(ةمل اا تع ي
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ل  )ث.ك.ك( برِبياات، و د ظةرَيااذا ظااَى ِرَيككةفتنَياادا عةباادوَلَلا ئؤجااةالن  
1999 شااااااوباتا 16

، ذاليااااااَى توركيااااااا ظااااااة ل كينيااااااا هاتااااااة    (1)
 .(2)دةستةسةركرن

ى ذ شااةِرى )ث.ك.ك( د طااةل  دةربااارةى هةَلويسااتَى ئيسااالما سياساا      
)ث.د.ك(، دطةلدا ناةبوو. ذواناا بزوتناةوةيا ئيساالمى مةَلبةنادَى ثَيانج       

د طةل  1997 ائاب 26ك ل ا دهؤيَى بزوتنةوةيا ئيسالمى ل ثارَيزطةه
كَومةكا ثاارتَين دى ناةرازى بووناا خاؤ بةرامباةر سياساةتا )ث.ك.ك( ل       

ب نااةِرةوا دذى خااةلكَى  هااةرَيما كوردسااتانَى دياردكااةت و كريااارَين وَى  
دةظاااةرا باديناااان ل قةلاااةم ددةت، داخازكرياااة شاااةِر بهَيتاااة ِراطااارتن و   
كريارَين خاؤ ياَين لةشاكةرى ذ كوردساتانا ِرزطااركرى دؤر بَيخيات و باؤ        
ِرَيككاااةفتنَين دناظباااةرا )ث.ك.ك( و حكوماااةتا هاااةرَيما كوردساااتانَيدا    

 .(3)هاتينة موركرن بزظريت
سااالمى هةَلويسااتَى خااؤ هةبوويااة بةرامبااةر   بزوتنااةوةيا ئي ديسااان     

 21ا سياساااى ل يااا دةستةساااةركرنا عةبااادوَلَلا ئؤجاااةالن، مةكتاااةبا وَى
دايااااااة  1999 شااااااوباتا 15ل نكرنةكَياااااادا وود ِر 1999 شااااااوباتا

                                                 
(1)

ــدااوا: بااؤ ثااج ثَياازانني بنَياارة   ــعاهيم ال ــار  تاب ــا  دار ئ ــد تور(  ا ــعاد تع ي ــة  ال اس للكحاع
بياار مساتةفا سايف الادين، كَيشاةى كاورد لاة         يما ب دها  306ص  (2008 اربيل  يالقيع  

تركيااا، ثَيشااةكى و ثَيداضااوونةوة، خلياا  علااى مااراد )دكتااور(،     -ثةيوةندييااةكانى ئااةمريكا
وةرطَيِران، ساةرمةد ئةةاةد، دةزطاايى تَويذيناةوة و بَلاوكردناةوةى موكرياانى، ضااثخانةى        

 وثشتى وَى. 291(، ل2009هةولَير، هاوسةر، )
(2)

 .217-216هايقتس  عامع  ا)ودر الساب   ص ص 
(3)

 .1/9/1997(، 44)رةسةن( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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 هاااةواَلطَيرياَى دةزطااااي ب ثيالناااةكا هةظثشاااك دناظباااةرا   (1)يااااكرنخؤ
و ميتااا تااوركى  وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا و موسااادا ئيساارئيلى    

زا كاوردان ل  ؤسةرؤكَى )ث.ك.ك( دةستةسةركرينة، و دبينت ئةظ كارة د
توركياااا ئاااالوزتر كرياااة و باااارودؤخَى ئاسايشاااا توركياااا تَياااك ددةت، و   
داخازكرية كَيشةيا كوردان ل توركيا ب شاَيوةيةكَى دادثةروةراناة بهَيتاة    

ن وى ضارةسااةركرن و دطااةل ئااةوتيبَينيَين ل سااةر هاازر و هةَلويسااتيَ     
 .(2)هةيني وةكو كوردةكَى ستةم لَيكرى اَل دنَيرن

شااطَيرى كااورد ذ ظااى شااةِرى جهااَى  ل دؤر هةَلويسااتَى حاازب اهلل شوِر     
دلطرانيا وَى بوو و هةوَلدان كرباوون شاةِر بهَيتاة ِراوةساتاندن دناظباةرا      

 . (3)هةردوو الياندا و هةر ض نةبيت زيانَين شةِرى كَيم بكةت
َلويساااتَى بزوتناااةوةيا ِراثاااةِرينا ئيساااالمى هاااةر ل     ساااةبارةت هة     

دةسااااتثَيكَى دذى شااااةِرى بااااوو، د بةياننامةيةكَياااادا دطااااةل ثااااارتَين     
كاورد تاةحريم و    -يَى كوردشةِرَى ناظخؤ 1995ئاب  28كوردستانَى ل 

و داخازكرياة هاةردوو ئااال     ،تاوانبار د كةن كو هةر اليةنةك ثَى ِراببيت
َى ب ِريكاااا ئاشاااتيَى  كَيشااازَى ِراطااارن و هاااةرض زوياااجة بكارئيناناااا هَيااا  

 .(4)ضارةسةربكةن

                                                 
(1)

 بوو. 1999شوباتا  16يا ِراست ل  
(2)

 .25/2/1999(، 34)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .1/10/1998(، 38)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)

، 32، ل ل1ئيادريس سايوةيلى، ذَيادةرَى باةرَى، باةر      -بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيارة: ئاارام قاادر    (4)
177. 



 417 

دا دناظباااةرا  1997جهاااَى طؤتنَيياااة، د باااةرثابوونا طاااةِرا شاااةِرى       
)ث.ك.ك( و )ث.د.ك( زَيدةتر بارَى )ث.ك.ك( طاران دبيات، بزوتناةوةيا    

د طاةل   1997 حوزةيراناا  28ل  ِراثةِرينا ئيسالمى د بةياننامةيةكَيدا
دساااااتانى داخااااااز ذ عةبااااادوَلَلا ئؤجاااااةالن كرياااااة ناااااة  ثاااااارتَين كور

ت دةسااتَيوةردانَى د كاروبااارَين حكومااةتا هااةرَيما كوردسااتانَى وةرنااة دة 
دميوكراساااى بطااارن و خاااةباتا خاااؤ   ورَيااازَى ل داخاااوازى و ئاااةزموونا   

ظةطوهَيزنااة طورةثانااا خااؤ يااا سااةرةكى )كوردسااتانا توركيااا(، و دةسااتا ذ 
ةنة ِرَيكَين دانوساتاندنَين سياساى و   كارَى سةربازى بةردةت و ثةنايَى بب

 .  (1)دميوكراسى دوَير ذ دةستَيوةردانَين هةرَيمى
هةروةسااا د بةياننامةيااةكا دياادا مةكتااةبا سياسااى يااا بزوتنااةوةيا          

نكرنةياااةك ووب تاكاناااة ِر 1997 ئاااةيلوال 18ِراثاااةِرينا ئيساااالمى ل 
ةَلاتيان كرياة و  دةرئَيخستية باسَى كارتَيكرنا ظى شةِرى ل سةر ذيانا هاو

ئاماذَى ددةت كو )ث.ك.ك( ئاطرَى شةِرى طةهاندية ناظ طوناد و خاةلكَى   
سظي ، بووية ساةدةما ساوتن و ِروخانادنا خاانى و ئاوارةبووناا خاةلكى،       

ئيسالمَى و دابؤنةريتَين كاوردان   ظَى ضةندَى ب ثَيضةوانةيى شةريىةتَى
 .(2)د زانن و ظى كارى ِرسوا دكةت

َيية، بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى هةَلويسااتَى خااؤ  جهااَى باسااكرن     
 21ل هةبوويااة بةرامبااةر طرتنااا عةباادوَلَلا ئؤجااةالن، د لَيدوانةكَياادا     

ِراطةهاندية كو دةزطايَين تاةناهيَى و هاةوالطرييا توركياا     1999 شوباتا
                                                 

(1)
، 47-46ئياادريس ساايوةيلى، ذَياادةرَى بااةرَى، ل ل  -بااؤ ديتنااا دةقااَى وَى بنَياارة: ئااارام قااادر  

184. 
(2)

 .186، 50، ل ل1بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: : هةمان ذَيدةر، بةر 
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وئيسااارائي  و ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين ئاااةمريكا ساااةرؤكَى )ث.ك.ك(     
يكاا  دزانيات و داخازكرياة ب رِ  ثايالن   ضاةندَى ب  وظاىَ دةستةسةركرينة 

 .(1)مافَى مروظى دادطةهةكا دادثةروةرانة ثَى بهَيتة كرنبةرثرسَين 
ى ذى زَيادةتر )ث.ك.ك(  يسةبارةت هةَلويساتَى ياةكطرتووي ئيساالم        

 ائاباا  28ب دةستثَيشااخةر د بااةرثاكرنا شااةِرى دايااة دياااركرن، كااو ل      
تااةبا سياساايا يااةكطرتوو ئاماااذَى ددةت  د بةياننامةيةكَياادا مةك 1995

كاورد ل دةظاةرا باديناان ب هَيرشاا هَيازَين       -كَوشتار و ثَيكدادانَين كاورد 
و دلتاةنطيا   ،دةستثَيكرية )ث.ك.ك( بؤ سةر بنكة و بارةطايَين )ث.د.ك(

خااؤ دةربِريااة و شااةِرَى ناااظخؤيى شااةرمزار كريااة و ب زيانااةكا مااةزن د  
ب خااوينَى  وانبرايااَى خاؤ و دةسااتَى   زانيات كااورد هَيرشااَى بكةتاة سااةر  

طرنر تَيدا هاتى ِرَيككةفتنامةيا دبلن بووية، دياردكةن  ياسور ببيت، و 
هااةر طرفتااةك يااان ِرةخنةيااةك ل سااةر خااالَين وَى هااةبيت ثَيدظييااة ب 
دانوستاندنةكا دوستانة ِروى ب ِروى ببيات، ل داوياَى داخااز كرياة شاةِر      

مطري ببيات و باارودؤخَى كوردساتانَى    بهَيتة ِراوةساتاندن و ئاشاتى ساةقا   
 .(2)ئاسايى ببيت

 1995تشااارينا دووَى  8ثشاااتى مةساااىود باااارزانى ل   هةروةساااا      
دةستثَيشااخةرى يااا ئاشااتيَى ِراطةهاناادى ئامادةييااا خااؤ دةربااِرى بااوو        
دانوستاندنا دطةل )ث.ك.ك( وسةرؤكَى وَى بكةت بؤ ثَيكهاتنا نيشاتمانى  

ندَى بطةهنة ِرَيككةفتنةكَى خزمةتا طةاَل و ضارةسةركرنا كَيشةيان بؤ ه
                                                 

(1)
 .194، 63بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ل ل 

(2)
ياااةكطرتووى ئيساااالميى كوردساااتان، مةكتاااةبى ِراطةيانااادن،  باااؤ ديتناااا دةقاااَى وَى بنَيااارة:  

 .53-52...، ل لبةياننامة
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، سةالحةدين يةمةد بها ئةدين ئةميندارَى طشاتى  (1)كوردستانَى بكةت
َى يى ل ِرؤذا ثاشج ياا ِراطةهانادنا دةستثَيشاخةر   ييَى يةكطرتووى ئيسالم

نامةيةك ئاراساتةى مةساىود باارزانى كرياة و ثريؤزبااهى اَل كرياة و ب       
دايااة و داخاااز ذ ئؤجااةالن كريااة ل بااةر ظااَى    ثَينطاظااةكا دلَياار ل قةلةم 

 .(2)دةستثَيشخةريَى بهَيت
، 1997دى يااا شااةِروثَيكدانا ل ساااال  ا ذاليااةكَى ديظااة، ثشااتى طااةرِ      

ياااَى سااايَى ل  ى ل ساااةر ئاساااتَى مةَلبةنااادَى وىَ يياااةكطرتووى ئيساااالم
 1997ئاااااب  26كَى ذوان ثارتااااان بوويااااة يااااَين ل ثارَيزطااااةها دهااااؤ

 خستى و نةرازيبوونا خاؤ بةرامباةر كرياارَين )ث.ك.ك(   بةياننامة دةرئَي
. ِرةنطاة ئاةظ شاةِرة ياَى     (3)و داخازا ِراوةستاندنا شاةِرى كرياة  ديار كرى، 

باااةردةوام باااوو دطاااةل هاااةبوونا نااااظربا ل دةظاااةرا باديناااان، لاااةورا ذى   
ى و ل سااةر ئاسااتَى مةَلبةناادَى ساايَى   يجارةكااادى يااةكطرتووى ئيسااالم  

دةرئَيخساتية ذ ئاةجنامَى كوشاتنا     1999نَى طوال 10بةياننامةيةك ل 
ضوار هاوةالتيان ل طوندَى باازَى ل ساةر دةساتَى )ث.ك.ك( و ب دذوارى    
ناااةرازيبوونا خاااؤ دياركرياااة و ماناااا )ث.ك.ك( ل هاااةرَيمَى ب زياااان و   

 .(4)هةذمارتيةتَيكدانا ذيانا هاوةالتيَين بَى طونة  

                                                 
 .24/11/1995(  775جعيد   ال دد   بؤ ديتنا دةقَى ثةيامَى بنَيرة: )خةبات( (1)
(2)

 .17/11/1995(، 67، ذمارة ))يةكطرتوو( ِرؤذنامة 
 .1/9/1997(، 44)رةسةن( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
(4)

 .17/5/1999(، 88، ذمارة )ننامَى بنَيرة: هةمان ذَيدةربؤ ديتنا دةقَى بةيا 
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بزوتناااةوةيا تاااةوةرَى هةشاااتَى: شاااةِرَى دناظباااةرا )ى.ن.ك( و  
 :1997ئيسالمى ل كوردستانَى ل نيسانا 

ناااكؤكى دناظبااةرا )ى.ن.ك( و بزوتنااةوةيا ئيسااالميدا دكااةظن بااوون و        
ذضةندين ِرويانظة د نة تةبابوون، نااكؤكى دناظباةرا عاةملانى وناة عاةملانى،      
بريوباوةرَين كومونيستى، سوشاليستى، ثَيشكفتنخوازى و نةتاةوةيى د طاةل   

َين ثارتاااةكا ئيساااالمى ئارماااانج ئاظاكرناااا دةولةتاااةكا ئاااايينى،    بريوبااااوةر
هةروةسا ديتنَين جيااواز ل ساةر باباةتَى ئاايني و دةولاةت كاو )ى.ن.ك( ب       
دوو ماااذارَين جاااودا دديااات، اَل بزوتناااةوَى هاااةردووك ثَيكظاااة طااارَى ددان،  
زَيدةبارى ظَى ضةندَى ملمالنة دناظبةرا هةردوو الياندا ل سةر دةساتهةَلاتَى  

َيكةل بباوو د طاةل هازرا ضارةساةركرنَى ب ِرَيكاا شاةِرى، كاو ِرةهةنادةكَى         ت
مَياااذوويى وةرطرتباااوو، و بةشاااداريا وَى د حكوماااةتا هةرَيمَيااادا )ئيااادارا    
هااةولَيرَى( ب دوو وةزيااران و دةظااةرةك بااؤ خااؤ دابااِرى بااوو و )ى.ن.ك(      

ة مةترسى هةبوو ببيتة بنطةهَى حةواندنا هَيازَين )ث.د.ك( هَيرشاَى بكةنا   
سااةر دةظااةرَين ل ذَياار ِركَيفااى وَى و ظااةكرنا بةرةيااةكَى دى، ئااانكو خااالَين   

. دطاةل هنادَى ذى بزوتناةوَى    (1)لَيكدانَى د زورتر بوون ذ يَين نَيزيكبوونَى
ديااار كربااوو خااؤ ذ شااةِرى د كِرياات و طااةل كةسااَى ناكااةت و نافروشاايت، و  

شاةِرى ل ضااخَى    كَيشة د طةل دةستهةَلاتَى نيناة و هينطاَى ثاةنايَى د بيتاة    
 .(2)بانطةوازا ئيسالمَى ب كوس  د كةظيت

                                                 
 .13-12، ل ل1997(، حوزةيران 2)تايم(، كوظار، ذمارة ) (1)
(2)

، )جاةماوةر( كوظاار، ذماارة    حاجى ئةةةد، "شاةِر ل جيهاانبينيى بزوتناةوةى ئيساالميدا"     
 .14، ل1997(، مايس 69)
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هةر دظى ضارضووظةيدا، د ظى ماوةييدا ثشاتةظانيةكا مااددى ذالياَى         
)ث.د.ك( بااؤ بزوتنااةوَى دهاتااةكرن، كااو بؤشاااهيةك دروساات ببااوو د       
خواسااات ل ظاااَى دةظاااةرَى خاااودان دةساااتهةَلات بيااات و بزوتناااةوة وَى     

طرفتاةكا كاارطَيرى دروسات بباوو ب بِريناا       ، وةكاو (1)بؤشاهيَى ثِر بكةت
ثةيوةناااديَى دناظباااةرا ثارَيزطاااةها سااالَيمانيَى و قاااةزا هةَلةجباااة وةك      

 .(2)دةظةرةك سةرب ظَى ثارَيزطةهَيظة
 1997 نيسانا 4ويدانةكا بضوك ل شةِرى بؤ ِرظى يَى دةستثَيكا هؤ     

ن كربوو ظةدطةريت، كو بزوتنةوَى تةقة ل ترومبَيلَين هندةك سةيرانيا
َى بزوتناةوَى ذ مةترسايا ِروى   ظةطةريانا وان بةرامبةر بارةطااي  ل ضاخَى

ب ِروى باااوونَى د طاااةل وان، هةوَلااادان هاتبووناااة كااارن ذالياااَى عاااةال      
 1997 نيسااانا 5ال ل عةبدولىةزيزظااة بااؤ ِراطرتنااا شااةِرى و هااةردوو   

ل  خرظة بوون بؤ ثَيكهاتن و نةهَيالنا طرذيَى، اَل د هاةمان دةمادا تةقاة   
هةورامان دةستثَيكر و )ى.ن.ك( هَيزَين خؤ هنارتن بوونة هةَلةجباة ياا   

)ى.ن.ك(  ساتؤيى ، لةوا ذى عةال باثري ظى شاةِرى زَيادةتر دكةتاة    (3)تازة
باوو   1997و دبَيذيت: "لة طةَل يةكَيتى شةِرمان بوو ئاةو كاتاة سااَلى    

ةوة بااة دَلنياييااةوة دةَلااَيم دةستثَيشااخةريى لااة برادةرانااى يااةكَيتى ياا      
، و دةليظااة ذى بااؤ )ى.ن.ك( ل بااار بااوو كااو دظااى ماوةيياادا     (4)بااوو..."

                                                 
(1)

 .114نياز سةعيد عةال، دياردةى...، ل 
 .13، ل1997(، حوزةيران 2)تايم(، كوظار، ذمارة ) (2)
(3)

 .599-598مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(4)

 .174هاتية ظةطوهاسنت ذ: حوسَين يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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 نيساااانا 7ل  ، سااةرئةجنام شاااةرِ (1)ئاطربةساات دطاااةل )ث.د.ك( هاااةبوو 
 .(2)ك بةرثا ببووهَيزَين هةردوو اليةنَين ناكؤ دناظبةرا 1997

جهاااَى طؤتنَيياااة، د ظاااى ماوةييااادا هاااةوَل و بااازاظَين ناظباااذيظانيَى        
ن بؤ ِراوةستاندنا شةِر و ثَيكدادانا دناظبةرا هةردوو اليانادا  هاتبوونة كر

ذاليااااَى ضااااةند ثااااارتَين كوردسااااتانى ذوانااااا حسااااك و يااااةكطرتوو و     
زةةةتكَيشاااان و ثارَيزطااااران و بزوتناااةوةيا ِراثاااةِرينا ئيساااالمى وب      

مارا ئيساالمى ياا ئرياناَى و ثاارتَين هةظثاةميانيا      ؤئامادةبوونا نوَينةرَى ك
ِرَيككةفتناماةيا )طوَلةخاناة(    1997 نيساانا  8ل  وردستانَىدميوكراتا ك

( خاااالن ثَيكهاااتى بااوو ذبااؤ ِراوةسااتاندنا شااةِرى و هَيوركرنااا  11كااو ذ )
 .(3)ة موركرنيبارودؤخَى دةظةرَى هات

ضةند بؤضوون ب لَيكدانَين جودا جودا ل ظَيرَى هةناة بزوتناةوة د        
ةيادون عةبادولقادر ثارَيزطاةهَى    ظَى ِرَيككةفتنَى ثاشطةز ببوو، ل طؤر فر

سااالَيمانيَى ل وى دةماااى، بزوتناااةوَى ئاااةظ ِرَيككةفتناماااة ل ذَيااار باااارَى   
تااةرازيا هَيزَياادا موركربااوو و دخااازت ل جهااةكَى دى بهَيتااة مااوركرن ذ  

، بااةلكو بزوتنااةوَى ذى ئااةظ   (4)ئااةجنامَى ظااَى ضااةندَى شااةِر هةلطريسااا    
بؤضوونة هةبوو كو اليةنةك ظَى مذارَى داباني بكاةت وب ثارَيزيات و ب    
ضةسثينيت وةكو هَيزةكا شيانَين وةرطرتنا ثَيِرابوونا هةبن هةر الياةك  

                                                 
(1)

 .24  ص1وان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   ودي 
(2)

 .14حاجى اةد، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(3)

، 1ئيدريس سيوةيلى، ذَيدةرَى بةرَى، بةر -بؤ ديتنا دةقَى ِرَيككةفتنامةيَى بنَيرة : ئارام قادر 
 .232، 120-119ل ل

 .14، ل1997(، حوزةيران 2)تايم(، كوظار، ذمارة ) (4)
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، د دةمةكياادا يةمااةد حاااجى  (1)بكااةت دةستنيشااانك ؤذ اليااةنَين ناااك
رى كو ب ِراساثاردةيا وَى  مةةود زَيدةتر )ث.د.ك( د ئَيخيتة ذَير ظى با

بزوتنااةوَى شااةِر كريااة و داخاااز ذَى كريااة هةوَلباادةت جادةيااا دناظبااةرا  
ياا طارنر باوو    كو هَيلةكا بازرطاانى  باَاغ و ثَينجوين د طةل سلَيمانيَى 

بااؤ حكومااةتا هااةرَيمَى ل ساالَيمانيَى و سةرضاااوةيَى طومركااا وَى بااوو       
ةتكرية كو نة ذ دويار و ناة   ، اَل )ث.د.ك( ب شَيوةيةكَى طشتى ِر(2)بطرت

ذ نَيزيااك بةشاادارى د ظااى شااةِريدا نةكريااة، بااةلكو ِرسااواكرية و داخاااز   
كريااااة شااااةِر ب ِراوةسااااتيت و كَيشااااة ب ِرَيكااااا دانوسااااتاندنان بهَينااااة  
ضارةساااةركرن و ئاااةو ضاااةند ذى داياااة ديااااركرن بزوتناااةوَى ماااافَى       

 .(3)بةرةظانيكرنا شةرعى ذ بنطةهَين خؤ هةبوو
َى نةهاتااة كااارن، و شاااةِر و  َيككاااةفتنامل، ثااَيطريى ب رِ ب هااةر حاااا      

ثَيكاادادان دناظبااةرا هااةردوو الياناادا بااةرثاببوو، و بزوتنااةوَى شاايابوو      
كَى ساريوان و بياارة ذى   بااذار هةَلةجبة بطريات و بارةطاايَين )ى.ن.ك( ل   

َى خاؤ ساوت باوون، بةرامباةر ظاَى      سلَيمانيَى ذى بارةطااي  طرت بوون و ل
ثةالمارا بارةطايَين بزوتنةوَى ل ِرانية و قاةالدزَى كار   ضةندَى )ى.ن.ك( 

و دةستةساااااةركرن، و ل سااااانؤرَى )ث.د.ك( ل كَوياااااة و دَيطةَلااااااة ذى    
 9ل نكرنةيةكَياادا وو، و بزتنااةوة د ِر(4)ثشااتةظانى ل بزوتنااةوَى كربااوو

ئااةو ضااةندة ِرةتكريااة يااا كااو ل دةزطااةهَين ِراطةهاناادنا   1997 نيسااانا
                                                 

 .7، ل1997(، حوزةيران 69)جةماوةر( كؤظار، ذمارة ) (1)
 .15، ل1997(، حوزةيران 2)تايم(، كوظار، ذمارة ) (2)
 .2/5/1997(  823جعيد   ال دد  )خةبات(  (3)
(4)

 .600مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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ن، بااةلكو ل دةظااةرَين شااارةزوور و هااةورامان   )ى.ن.ك( هاتيااة بااةَلاظكر 
( كةسان ذوانا خاؤ  25( كوشتيان هةبوو و)30شكةستينة و زَيدةتر ذ )

 .(1)ِرادةستى ئريانَى كرينة
جهاااَى باساااكرنَيية، )ى.ن.ك( وةكاااو هَيزةكاااا زهلَياااز ل دةظاااةرَى، د        

 16ناا جاةالل تالاةبانى ل    كومبوونةكا فةرماندةيا طشاتيدا ب ئامادةبوو 
بِرياااردا بااوو بزوتنااةوَى هؤشااداربكةت، و نةخشااةيةكَى   1997 ساااناني

لةشاكةرى داناا باوو، كاو هَيازَين خاؤ ل ساةر ضاةندين تاةوةران دابااةش          
كربوون، و ثااش بؤريناا دة  ِرؤذان هَيرشاكرية ساةر بنكاة و بارةطاايَين       

 .(2)بةردةوام ببوو 1997بزوتنةوَى، و ب دذوارى شةِر تا داويا نيسانا 
ةجنام، ب هةوَل و بزاظَين ناظيذيظانيا ئريانَى هةردوو الياَين ب  سةرئ     

ب سةرثةرشاااتيا ئرياناااَى ل تاااةهرانَى   1997 انانيسااا 30ك ل هاااةظِر
دطااااؤتنَى  (3)طةهشااااتنة ِرَيككةفتنامةيااااةكَى بااااؤ ِراوةسااااتاندنا شااااةِرى 

 هات:، كو ذ ظان خاالن ثَيك د (4)ِرَيككةفتنامةيا )تةهرانَى(
 َيتة ثاراسنت.ئاسايشا دةظةرَى به -1
 ظةطةراندنا هَيزَين هةر اليةكى بؤ جهَين خؤ يَين كةظن. -2

بةرضاظ طرتنا خواستةكَين ئايينى يَين خاةلكى و كاروباارَين ئاايينى     -3
 ل هةَلةجبة.

                                                 
 (.9بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) (1)
(2)

 .605-601طاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل لبؤ ثج ثَيزانني بنَيرة: مةةود سةن 
 .605هةمان ذَيدةر، ل (3)
(4)

 .24  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و 
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ئيادارا  ملكةض بوون بؤ فةرمانِرةوايا حكوماةتا هاةرَيما كوردساتانَى )    -4
 .(1)سلَيمانيَى(

ةربازيدا ل ذَياار دةسااتهةالتا بزوتنةوَياادا  دةظااةرا هةَلةجبااة دوارَى ساا  -5
بودجاةيا يةكاةيَين    (سالَيمانيىَ )ئيادارا  ، و حكوماةتا هاةرَيمَى   (2)بيت

كاااااارطَيرى ل هةَلةجباااااة و شاااااارةزوور داباااااني بكاااااةت، زَيااااادةبارى  
( مليون دينارا هةيظانة بدةتة بزوتنةوَى، و يا داويَى 000ت000ت2)

ب دوو  سااااالَيمانيَى( )ئيااااادارا دابةشاااااداريَى د حكوماااااةتا هةرَيمَيااااا
 .(3)ثوستةيَين وةزارى )داد و ئةوقا ( بكةت

ديسان طرنطة ئامااذَى ب ئارماجناا ئرياناَى ب طَيراناا ِرؤاَل ئةكتاةرةكا           
كاريطةر دظَى هةظكَيشيدا بكةين، ديظيد مكدول ب طَومان د نَيريتاة ظاَى   

تنااةوة ِرؤاَل ئااريان ثااَى ِرابااووى و ئاماااذَى ددةت كااو دبياات ئريانااَى بزو     
هاندابيت بؤ هندَى بشَيت ب ِرؤاَل خؤ ِرابيت وةكو ناظبذيظان باؤ هنادَى   

، باااةلكو ذ ظاااَى (4)ثَيطاااةهَى خاااؤ ل هاااةرَيما كوردساااتانَى ماااوكم بكاااةت 
بؤضااوونَى كاااويرتر، ئرياناااَى ب زيرةكانااة شااايابوو بزوتناااةوَى ب ساااةر   
)ى.ن.ك( بكَيشيت و ِراكَيشايت تاا ب  اامى ِرؤذئاظااكرى، وئَيادى ثشاتى       

بزوتنااةوة كربااوو ذمارةيااا خااؤ ل هااةرَيما كوردسااتانَى،       1997اال ساا
                                                 

(1)
 .605مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 

(2)
عةال عةبدولىةزيز دياردكةت هةر ضاوا )ى.ن.ك( دةظةرَين ضاوارتا و قةالضاوالن و مااوةت،     

هاظينطةها سةرةرةش ب مةَلبةندَين ساةركردايةتيا خاؤ د زانان، وةساا هةَلةجباة       و )ث.د.ك(
ذى ب مةَلبةندَى سةركردايةتيا خؤ د زانية دظَيت ثاراستى بيت. بنَيرة: )جاةماوةر( كؤظاار،   

 .8، ل1997(، حوزةيران 69ذمارة )
(3)

 .24  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و 
(4)

 .583ا)ودر الساب   ص رة ثةرتؤكا وى:بنَي 
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هةروةسا ئريانَى ب ِرَيكا بزوتنةوَى شيابوو )ى.ن.ك( ببةت و ب ِرَيكاا ياا   
داوياااَى ذى شااايا كارتَيكرناااةكا خاااراب بكةتاااة ساااةر ثارتاااا دميوكراتاااا     

 .  (1)كوردستانا ئريانَى
طااةهَى خااؤ ل  ثَي دهااةمان دةماادا ئريانااىَ  ل سااةر ظااى بنطااةهى، كااو      

هااةرَيما كوردسااتانَى مااوكم كاار بةرامبااةر سياسااةت و لةشكةركَيشاايَين    
ؤذةيَين و ياليااةتَين ئَيكطاارتيَين  دا و دذى ثااِرتوركيااا بااؤ ناااظ هةرَيمَياا   

ئةمريكا ل دةظاةرَى كاو ب مةترساى ل ساةر خاؤ دزاناى، ئاانكو زَيادةتر         
تا هةوَلدانااةك بااوو ئريانااَى ثارسااةنطيا هَياازا سياسااى بةرامبااةر سياسااة    

 دةولةتَين هةرَيمى و زهلَيز ل هةرَيما كوردستانَى دثاراست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .275سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
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تةوةرَى نةهَى: هةَلويستَى ئيساالما سياساى ذ شاةِرَى دناظباةرا     
 :2000)ى.ن.ك( و )ث.ك.ك( ل ساال 

باااةرثابوونا طاااةِرا شاااةِرى دناظباااةرا )ث.د.ك( و )ث.ك.ك( ل سااااال       
خَى )ث.ك.ك( كرباااوو. ئَيااادى كارتَيكرناااا خاااؤ ل ساااةر باااارودؤ 1997

هَيااازَين )ث.ك.ك( ل دةظاااةرَين ذَيااار دةساااتهةَلاتا )ث.د.ك( ثاشةكشاااى    
كربااوو و بااةرة  دةظااةرَين ذَياار دةسااتهةَلاتا )ى.ن.ك( ضااووبوون و ل      

، ويساتطةهَى  (1)زجنريا ضيايَى قةندي  و طوندَين دةوروبةر خؤجه بباوو 
كاااارى  باناااادؤرا خااااؤ ل سااااةر كاااااودانَين لةشااااكةرى يااااَين )ث.ك.ك(   

تَيااادا هاااةبوونا هَيااازَين وَى ل هاااةرَيما   ِرَيككةفتناماااةيا واشااانتون باااوو
كوردسااتانَى قةدةغااة كربااوو، لااةوان ذى )ى.ن.ك( دطااةل وَى ِرَيككااةفت   
بااوو ئااةو هَياازَين خااؤ ذ دةظااةرَين ذَياار دةسااتهةَلاتا وَى ظةكَيشاايت و ل    

 ساانؤرَى ئريانااَى خرظااةبنب، اَل ب دةظااةرا دوَلااة كوكااة و قةناادي  ل سااةر
د طااةل توركيااا ِراطةهاناادبوو و   جااةالن ئاطربةساات  طرتنااا عةباادوَلَلا ئوَ 

هَيزَين خؤ ذ باكَورى كوردستانَى بؤ هةرَيما كوردستانَى ظةطوهاست باوو  
و بةشةك دى ذ هَيازَين خاؤ باؤ دةظاةرا ماةمخور ياا ل ذَيار دةساتهةَلاتا         

 .(2)َى ظةطوهاست بووعَيراقحكومةتا 
ت ظاال نةبوو ذ ثةرةسةندنا طرذيَى. ِرذَيماا  هؤكارَى هةرَيمى يَى دةس     

َى ذى دةساااات د تَيكاااادانا ثةيوةنااااديَين )ى.ن.ك( و )ث.ك.ك(دا عَيراقاااا
هااةبوون، ثشااتى )ث.ك.ك( هَياازَين خااؤ ل مااةمخور خرظااة كاارين بااؤ      

                                                 
(1)

 .372حاميد طةوهةرى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 .467ص صالح اخلرسان، املصدر السابق، (2)
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دةظةرَين ثارَيزطاةها كاةركوكَى ظةطوهاسانت بةرامباةر هَيازَين )ى.ن.ك(      
ةشةكَى دى بؤ ثارَيزطاةها ميسا  و   َى، و بعَيراقب هةظكارى دطةل ِرذَيما 

، نةخانااة )ى.ن.ك( د ئامادةباشااى (1)دةظااةرا فةيااديَى ظةطوهاساات بااوو
َى ذ مةترسايا لةشكةركَيشايَى   عَيراقا دابوو ل دةظاةرَين ل سانؤرَى ِرذَيماا    

، هةروةساا ِرؤاَل ئرياناَى ذى ياَى زؤر    (2)بؤ دةظةرَين ل ذَير دةستهةَلاتا وَى
هةلطريساندنا شاةِرى  ضاونكة د وى دةميادا     بوو ذ هاندانا )ث.ك.ك( بؤ

)ى.ن.ك( زؤر نَيزيكى توركيا ببوو ئريانَى د خواست د ِرَيكا ظاى شاةِريدا   
 .(3)فشارَى بَيخيتة سةر )ى.ن.ك( بؤ هندَى ذ تركيا بهَيتة دويركرن

ك هاةر ئَياك الياةنَى دى ب    ب هةر حال، هاةردوو الياةنَين ب هاةظرِ        
ب هةلطريساااااندنا شااااةِرى. )ى.ن.ك( وَى  دةستثَيشااااخةر نيشااااان ددةت  

 ئاااةيلوال 15ل  ضاااةندَى بةرضااااظ دكاااةت كاااو )ث.ك.ك( ذنشاااكةكَيظة   
هَيرشكرية سةر بنطةهةكَى ثَيشمةرطَى سةرب وانظاة ل طونادَى    2000

، د اليةكَى ديدا، جاةمي   (4)ئاليةرةش ود ئةجنامدا نة  ذَى كوشت بوون
تااة هناادَى )ى.ن.ك(  بايااك ئَيااك ذ سااةركردةيَين )ث.ك.ك( ئاماااذَى ددة  

دةستثَيشخةربووية بَو هةلطريساندنا شاةِرى، كاو ئارماجناا وَى )ث.ك.ك(    
بشااكَينت و خااؤ ِرادةسااتى وان بكااةت و هَيرشااكرينة سااةر كااةمثا وَى ل   

                                                 
(1)

 .ن سدا)ودر  
(2)

 .715-713مةةود سةنطاوى، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(3)

حزباي زةةةتكَيشاانى ساةربةخؤى كوردساتان باؤ ظةكولاةرى،        قادر عزيز سكرتَيرىنامةيا  
 .10/11/2011ل

(4)
 .17/9/2000(، 2253كوردستانى نوَى( ِرَوذنامة، ذمارة )) 
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، د طااةل هندَياادا اليااةنَى ناظبااذيظان هةوَلاادابوو شااةِر بهَيتااة  (1)قااةرةداغ
ك.ك( ثارتاااا ِراطااارتن، كاااو ل ساااةر داخاااازا فاااةرمى ياااا )ى.ن.ك( و )ث. 

زةةةتكَيشاااا كوردساااتانَى و دةولاااةتا ئرياناااَى ب ئاااةركَى ناظباااذيظانيَى   
 .(2)ِراببوون

ب هااةر حااال، شااةِر و ثَيكاادان دناظبااةرا هااةردوو الياناادا بااةردةوام         
ئاطربةساات ل سااةر ضااةند خالااةكان    2000 ئااةيلوال 24و ل بوويااة، 

.ك.ك( طاارتني هاتيااة ِراطةهاناادن، ذ داخااازيَين )ى.ن.ك( ئااةو جهااَين )ث
ضول بكةت و ظةطةريتة جهاَين خاؤ ياَين كاةظن، و داخاازيَين )ث.ك.ك(      
ذى )ى.ن.ك( ِرَيكَى بدةتة نةخوش و برينداران بؤضوونا نااظ بااذاران، و   
بؤ وةرزَى زظستانَى ضةند جهان بؤ هَيزَين )ث.ك.ك( تاةرخان بكاةت، و   

ان، اَل د طاةل )ى.ن.ك( ِروى ب ِروى كومببياات بااؤ ضارةسااةركرنا كَيشااةي 
، لاةورا ذى شاةِر باةردةوام    (3))ث.ك.ك( ثَيطريى ب ئاطربةستَى ناةكربوو 

 .(4)دذوار بووية 2000بوو نةخانة ل دةهكَين ئَيكَى ذ تشرينا ئَيكَى 
)ى.ن.ك( شايابوو هَيازَين )ث.ك.ك( ذ دةظاةرا قاةرةداغ      ،سةرئةجنام     

ئريانااَى ى و عَيراقاادةربكااةت و هناادةك بارةطااايَين وان ل سااةر ساانؤرَى   
بطاارن، و هَياازَين )ث.ك.ك( ذى شاايابوو هناادةك دةظااةران و بنكااةيَين      

                                                 
(1)

 .593-589حةسةن جودى، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل 
(2)

نامةيا قاادر عزياز ساكرتَيرى حزباي زةةةتكَيشاانى ساةربةخؤى كوردساتان، باؤ ظةكولاةرى،           
 .10/11/2011ل

 هةمان ذَيدةر. (3)
  7/10/2000(، 2270  )2/10/2000(، 2266)كوردسااتانى نااوَى( ِرؤذنامااة، ذمااارَين ) (4)

(2271 ،)8/10/2000. 
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، هاااةر دظاااى ضارضاااووظةيدا، ذياااَى ئاطربةساااتَى زَور  (1))ى.ن.ك( بطااارن
ا ثاش هةرةساهَينانا دانوساتاندنان ذ حساك و ثارتاا زةةةتكَيشاا      ةكَيشن

كوردساااتانى دناظباااةرا هاااةردوو اليانااادا وةكاااو الياااةنَى ناظباااذيظان، كاااو 
هَيااازَين خاااؤ ذ وان   2000تشااارينا دووَى  27ربوو)ث.ك.ك( ل بِرياااا

دةظاااةرَين طااارتني ظةكَيشااايت، اَل ل طاااؤر الياااةنَى ناظياااذيظان )ث.ك.ك(  
 .(2)ثاشةكشى نةكربوو

مةكتةبَين سياسى يَين هاةردوو الياةنَين   ذ ئةجنامى ظى هةَلويستى،      
امااذَى  نكرناةكا هةظثشاكدا ئ  وود ِر 2000كانوناا ئَيكاَى    3ناظبذيظان ل 

ددةن كااو )ث.ك.ك( ئامااادة نةبوويااة دةظااةرَين طرتااى ضااول بكااةت و       
، هةروةسااا ل (3)هااةوَلَين وان و ثةِروشااا ئاشااتَيى بااَى ئاكااام ِراطةهاناادبوو 

( ديااداران دناظبااةرا  15طااؤر ثارتااا زةةةتكَيشااَين كوردسااتانى ثاااش )   
جهاااَين طااارتني  )ى.ن.ك( و )ث.ك.ك(دا ياااا داوياااَى ئاماااادة ناااةبوو ئاااةو

كانوناا ئَيكاَى    4، لةورا ذى جارةكا دى و خولةكا دى يا شةِرى ل بةردةت
دناظبةرا هةردوو يانادا دةساتثَيكر باوو، و ظاَى جاارَى )ى.ن.ك(       2000

َى و ساةركردايةتيا )ث.د.ك( طوناةهبار دكاةت دةسات د     عَيراقحكومةتا 
ظى شةِريدا هاةبوو ب هنارتناا ضاةكدارَين )ث.ك.ك( ذ دةظاةرا ماةمخور      

، كاو حكوماةتا   (4)ة سةر دةظةرَين ل سنؤرَى دةستهةَلاتا وَىهَيرشَى بكةن

                                                 
(1)

 .468ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص 
(2)

 .10/12/2000(، 4)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .4/12/2000(، 2320نامة، ذمارة )بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: )كوردستانى نوَى( ِرؤذ (3)
(4)

 .5/12/2000(، 2321)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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َى ِرؤلةكَى ِراستةوخؤ دظى شاةِريدا ناةبوو اَل ئاةو هَيازا )ث.ك.ك(     عَيراق
 .(1)يا هنارتية قةرةداغ ب هاريكاريا وَى بوو

د  2000كانوناا ئَيكاَى    10شةِر و ثَيكادادان د باةردةوام باوون تاا          
( 400يتااة هااَويَى ئاوارةبوونااا نَيزيكااَى ) ِراوةسااتيت و ئااةظ ضااةندة د ب 

( كةساااان ذ 300خَيزاناااان ذ دةظاااةرَين ثشااادةر و بتاااوين، و نَيزيكاااى) 
دانثَياادانَى ب  ، د دةمةكياادا )ث.ك.ك((2)هااةردوو اليااان هاتينااة كوشاانت 

 .(3)هاتينة كوشنت اوان ( كةس ذ100هندَى دكةت )
طشاتى دذى ظاى   سياسى ب شاَيوةيةكَى  دةربارةى هةَلويستَى ئيسالما      

ى د بةياننامةيةكَيدا هةَلويستَى خاؤ  يشةِرى بووية. يةكطرتووى ئيسالم
كاورد ب تونادى    -داية دياركرن كاو شاةِرَى كاورد    2000 ئةيلوال 17ل 

ِرسااااوا كريااااة وةك منوونةيااااةكا شااااةِرةكَى نةشايسااااتة و نااااةطوجنايى    
دوانا ، اَل زَيدةتر تاطريا هةَلويساتَى )ى.ن.ك( كرياة، كاو د لَيا    هةذمارتية

وَيااادا هاتياااة:" وا دةبيااانني كاااة دروساااتكردنى هةرثشاااَيويى و طَيجاااةَل 
رَى هةرَيمى كوردستاندا خزمةت بة دوذمنانى طةل سنووفروشييةك لة 

و وةال ااان دةكااات...، ثَيويسااتة هَيزةكااانى )ث.ك.ك( ساانوورى هااةرَيمى 
و " ...كوردستان نةبةزَينن ونةبنة مايةى تَيكدانى هَيمناياةتيى هاةرَيم  

                                                 
نامةيا قادر عزيز سكرتَيرى حزباي زةةةتكَيشاانى ساةربةخؤى كوردساتان باؤ ظةكولاةرى،        (1)

  .10/11/2011ل
(2)

 .375حاميد طةوهةرى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
(3)

 .592حةسةن جودى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 



 433 

يا كَيشاةيان بكاةن دويار ذ    َى دانوساتاندنا ضارةساةر  ب شَيوة داخاز كرية
 .(1)تيذيَىتوندو
 ئيساالمى ل كوردساتانىَ   بزوتناةوةيا ياةكبوونا  هةَلويستَى سةبارةت      

نكرنةكَياااادا عااااةال وودطااااةل شااااةِرو ثَيكداناناااادا نااااةبوو، هااااةروةكو رِ 
دا  2000تشااارينا ئَيكاااَى  1عةبدولىااةزيز ِراباااةرَى وَى ياااَى طشاااتى ل  

ِراطةهانديااة كااو ئااةظ شااةِرة زَور ب مةترسااى زانيااة ل سااةر ئااةزموون و  
دةسااتكةفتَين طااةاَل كااورد و دوذمنااان ثااَى دخلااوش دكااةت و داخاااز ذ        
)ث.ك.ك( كريااة خااؤ ظةكَيشاات بااؤ ساانؤرَين خااؤ و شااةِرى ب دوماهيااك  

 .(2)بينت
 عَيااراق -هةروةسااا، بزوتنااةوةيا ةاهياادينى ئيسااالمى كوردسااتانى       
 2000 ئاااااةيلوال 17ياااااا سياسااااايدا ل  انناماااااةيا مةكتاااااةبا وَىدبةي

هةَلويستةكَى دذوارتر هةبووية بةرامبةر )ث.ك.ك( و ب ناحاةق زانياة،   
بااةلكو وَى شااةِرفروتية و هَيرشااكرية سااةر بنكااة و بارةطااايَين هَياازَين     
)ى.ن.ك(، كو ب كاارةكَى ناةِرةوا زانياة و دياركرياة هاةرَيما كوردساتانَى       

ن وايااة، و ب ئاشااكةرا كااارَى )ث.ك.ك( ل سااةر هااةرَيما نااةجهَى ضاااالكيَي
 .(3)كوردستانَى ِرسوا كرية

                                                 
(1)

  19/9/2000(، 2255هاتياااة ظةطوهاسااانت ذ: )كوردساااتانى ناااوَى( ِرؤذناماااة، ذماااارة )  
 .22/9/2000(  388 اال اد( جعيد   ال دد  

(2)
(، 2271باااؤ ديتناااا دةقاااَى ِروونكرناااَى بنَيااارة : )كوردساااتانى ناااوَى( ِرؤذناماااة، ذماااارة )      

 .13/10/2000(  391   اال اد( جعيد   ال دد  8/10/2000
(، 2254باااؤ ديتناااا دةقاااَى باااةياننامَى بنَيااارة: )كوردساااتانى ناااوَى( ِرؤذناماااة، ذماااارة )        (3)

18/9/2000. 
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تااةوةرَى دةهااَى: هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ هةلبااذارتنَين    
 :جظاتَين شارةوانيان ل هةرَيما كوردستانَى

 :2000 شوباتا 3ل دةظةرَين ل ذَير دةستهةالتا )ى.ن.ك(دا  -ا     
لبذارتنَينن سةرؤك وجظااتَين شاارةوانيان زةميناةيا    ذبؤ ئةجنامدانا هة     

ذ  1993( يااا ساااال  6سياسااى و ياسااايى ل باااربوو ل طااؤر ياسااايا ذمااارة )   
. اَل (1)ئةجنوومااةنَى نيشااتمانيَى كوردسااتانَى دةركااةفتى بهَينااة ئةجناماادان  

)ى.ن.ك( د ثَيشاااربكيَيدا شااايا باااةرى )ث.د.ك( ظاااَى ثَينطااااظَى باظَياااذيت، و  
 27ةزَيااارَين هاااةرَيما كوردساااتانَى )ئيااادارا سااالَيمانيَى( ل  ئةجنووماااةنَى و
بِرياااارا ئةجنامااادانا ظاااان هةلباااذارتنان داباااوو، و     1999تشااارينا ئَيكاااَى  

ِرَينمااايَين تايبااةت بااؤ ظااان هةلبااذارتنان ذاليااَى عااةدنان مااوفتى وةزياارَى      
دةرئَيخساات  1999تشاارينا دووَى  20شااارةوانيَى و طةشاات و طااوزارَى ل  

ر شاَيوازةكَى بازناةيى بهَيناةكرن، و ليذنةياةكا بلناد بهَيتاة       بوون، كو ل سة
دانان ذاليَى ئةجنوومةنَى وةزيران باؤ سةرثةرشاتى كارن ل هةلباذارتنان، و     

 15( سااالن و ئاةظراز بيات، و هاةوا هةلباذارتنان ذ      30ذيَى بةربذيرى ذ )
 2000شاوباتا   1تا دةمذمَير شةشى ئيظارى ل ِرؤذا  2000كانونا دووَى 

 -:(2)تة ِراوةستاندن، و هةلبذارتن ظان دةظةران ب خؤظة بطرنبهَي
ثارَيزطةها سلَيمانيَى )باذارَى سالَيمانيَى و هاةمى قاةزا و ناحياا ياَين       -1

 ب سةرظة ب خؤظة دطريت(.

                                                 
(1)

بؤ ديتنا دةقاَى ياساايَى بنَيارة: ئةجنووماةنى نيشاتمانى كوردساتانى عَياراق، ثرَوتَوكؤلاةكان          
 وثشتى وَى. 77، ل ل7(، بةر1998، ضاثخانةي وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، 1993

(2)
 .26/11/1999(  ل346 اال اد( جعيد   ال دد   ديتنا دةقَى ِرَينمايان بنَيرة:بؤ  
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ثارَيزطااةها هااةولَير )كوَيساانجةق، تااةق تااةق، باليسااان و ئاشااتى ب      -2
 خؤظة دطريت(.

قاادر وةزيارَى نااظخؤ ياى حكوماةتا      هةذى طؤتنَيية، مساتةفا ساةيد        
( وةكاو ساةرؤكَى ليذناةيا بلنادا هةلباذارتنان      َىيسالَيمان ئيدارا هةرَيمَى )

هاااااتبوو دةستنيشااااانكرن   2000 شااااوباتا 3ا هاااااتبوو دانااااان و ِرؤذ 
 .(1)هةلبذارتن بهَينة ئةجنامدان

ةيا دةربااارةى ئامااارَين هاوةَلاااتيَين مااافَى دةنطاادانَى هااةيني و ِرَيااذ         
نة، كو )ى.ن.ك( ذمارةيةكا دةستنيشاانكرى  داربوويان جهَى تَيبينَييبةش

نةِراطةهاناادبوو، باااةلكو جوداهياااةك د ذماااارَين وَيااادا هاااةبوون. باااةرى  
ظاظارتنااااا دةنطااااان دياركريااااة كااااو يااااَين مااااافَين دةنطاااادانَى هااااةيني    

( كةس بوون، و ثشاتى كرياارا دةنطادانَى ياَين دةنار دايان       722804)
يدا هةر وَى ب خؤ ئاةجنام ِراطةهانديناة بَياى    . د دةمةك(2)(557558)

، ظةكولةريظاة كو سةرجةمان دياربكةت، اَل د كريارةكا ذمَيرياريدا ذاليَى 
( 565004بوويناة: ذمارةياا دةنطادةران )    ياا خؤئةجنام ب ظاى ِرةنطاى   

%( 73( بااوون، واتااة ِرَيااذة ) 414724بااوون، و سااةرجةمَى دةنطااان ) 
 .(3)بةشدار ببوون

                                                 
(1)

 .28/1/2000(  355ا)ودر ن سد  ال دد   
 .18/2/2000(  964جعيد   ال دد   )خةبات( (2)
  .11/2/2000(  357 اال اد( جعيد   ال دد   (3)
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ل ظَيااارَى هةَلويساااتَى ئيساااالما سياساااى باااوو ذ ظاااان       ياااا طرناااك       
هةلباااذارتنان، كاااو بزوتناااةوةيا ياااةكبوونا ئيساااالمى ل كوردساااتانَى و    

 .(1)يةكطرتووى ئيسالمى ل كوردستانَى تَيدا بةشدار ببوون
( ثاارت  12هاتبوونة كرن و )دا ل داويَى ذى، هةلبذارتن ددةمَى خؤ     

( شاارةوانيان  58باذارتنان ل ساةر )  تَيدا بةشدار ببوون، وملمالنةيا هةل
( شااارةوانيان 53هاااتبووكرن، ذ ظااى سااةرجةمى )ى.ن.ك( شاايا بااوو )    

ببااةت، وثاااليوراوَين سااةرَؤكني ئةجنوومااةنَين شااارةوانيان يااَين ثااارتَين   
ئيسالما سياسى ذى ثَينج شارةوانى ب دةساتظة ئيناا باوون، بزوتناةوةيا     

%(، و 65,9ذةيا )يااااةكبوونا ئيسااااالمى شااااارةوانيا هةَلةجبااااة ب ِرَياااا    
%(، و شااارةوانيا خورمااال ب ِرَيااذةيا  73,8شااارةوانيا بيااارة ب ِرَيااذةيا ) 

ى دوو ي، اَل ياااةكطرتووى ئيساااالم ن( ب دةسااات خؤظاااة ئيناااا باااوو  87)
%( و ياا ساريوان ب   48,2شارةوانى بربوون  يا سةيد ساادق ب ِرَياذةيا )  

 . (2)%(74,8ِرَيذةيا )
ثاارتَين سياساى ل ساةرئةجنامَين هةلباذارتنا رِازى     هةذى ئاماذةثيَكرنيَياة، هاةمى        

نةببوون، د دةمةكيدا بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيساالمى و ياةكطرتووى ئيساالميى د طاةل     
د رِوونكرنةكَياادا هةَلسااةنطاندنا هةلبااذارتنان  2000شااوباتا  6هةشاات ثااارتَين دى ل 

ىَ كااَيم و كاسااى كرينااة، كااو د سااةقايةكىَ دميوكراسااى و ئااازاددا هاتينااة كاارن، كااو د باا  
، الَ ثارتاااا كومونيساااتا (3)ناااةبوون الَ رِازى بووناااا خاااؤ ل ساااةرئةجنامان دياااار كريناااة 

                                                 
(1)

 .464ص ع اخلعسان  ا)ودر الساب   ص 
(2)

(  357   اال ــاد( جعيــد   ال ــدد  6/2/2000( 2066ى نااوَى( ِرؤذنامااة، ذمااارة ))كوردسااتان 
11/2/2000. 

(3)
 .11/2/2002(  357 اال اد( جعيد   ال دد   بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: 
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كوردستانىَ قاي  نةببوو ب ئةجنامَين هةلبذارتنان، كو لياذنا وان ياا باَلاا ياا هةلباذارتنان      
رِاثؤرتااةك ل سااةر كاايَم و كاسااى و فاارت و فَياا  و نااةثيَطريى ب ياسااا و رِينمااايَين         

نان ثاااش رِؤذةكااىَ ذ ئةجناماادانا هةلبااذارتنان دايااة ليااذنا باَلااا يااا طشااتى يااا      هةلبااذارت
 .(1)هةلبذارتنان، لةورا ذى ئةجنامَين وىَ ب نةثةسةند و نةثاكى ل قةلةمداية

كورتيا طؤتنىَ، هةرضةند هةلبذارتن ب كاَيم و كاسايَين خؤظاة و دقةوارةياةكا          
ماادان  تاقيكرنااةكا دميوكراسااى و  جااوطرافى يااا دةستنيشااانكريدا هاتبوونااة ئةجنا  

ِرةنطظةداناااةكا بااااش باااوو باااؤ هاااةرَيما كوردساااتانىَ ل ساااةر ئاساااتىَ نااااظخؤيى و   
نَيظدةولةتى، و ئيسالما سياسى تاكانة شيابوو د ملمالناةيا هةلبذارتنانادا ضاةندين    

 .شارةوانيا ب دةست خؤظة بينيت و ثَيطةهَى خؤ موكم تر الَ بكةت
 
 :2001 طوالنا 26هةالتا )ث.د.ك(دا ل دةظةرَين ل ذَير دةست -ب

وةكو ديار )ث.د.ك( ثاَي  وةخات هازر ل ئةجنامادانا هةلباذارتنَين           
( ياَى )ث.د.ك( ل  12شارةوانيان كربوو، كاو ئَياك ذ بِرياارَين كاونطرَى )    

هةلبااااذارتنَين ئااااازاد يااااَين جظاااااتَين   1999تشاااارينا ئَيكااااَى  6-14
ذالياَى ئةجنووماةنَى نيشاتمانيَى    شارةوانيان ل طؤر ياسايا تايبةت ياا كاو   

. ل دويظارا وةكاو ثَيشانيار    (2)كوردستانَى ثةسةندكرى بهَينة ئةجنامادان 
هااةولَير( كربااوو، يااا  ئياادارا ثَيشكَيشااى حكومااةتا هااةرَيما كوردسااتانَى ) 

                                                 
(1)

 .وثشتى وَى 346بؤ ديتنا دةقَى ِراثورتَى بنَيرة: حاميد طةوهةرى، ذَيدةرَى بةرَى، ل 
 .203، لى كوردستان، ذَيدةرَى بةرَىثارتى دميوكرات (2)
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داويَى بِريار ل ساةر جبهئيناناا وانادا باوو وةكاو د بةيانناماةيا مةكتاةبا        
 .(1)رنسياسى يا )ث.د.ك(دا هاتية ديارك

ذ بؤ هندَى هةلبذارتن ِروياَى ياساايى وةربطريات و ل طاؤر سيساتةمةكَى           
ِرَيكخسااتى بهَينااة ئةجناماادان. سااةرؤكاتيا ئةجنوومااةنَى وةزيااران سيسااتةمَى  

( ماددةيااان دةركاار بااوو، ذ مااادَين وَى يااَين   23هةلبااذارتنَين شااارةوانيان ذ )
ل هااةرَيمَى ب ِرَيكااا   طاارنر، هةلبااذارتنَين سااةرؤك و جظاااتَين شااارةوانيان    

هةلبذارتَين رِاستةوخؤ و دةنطدانا نهَينى ِرَيكخست بوو، و هةلبذارتن ب ِرَيكاا  
خااؤ ثاَلاااوتنَى و دةنطاادانا تاااكى، دةسااتةيةكا باَلااا ذبااؤ ِرَيكخسااتنا كاروبااارَين    
هةلبذارتَين سةرؤك و ئةندامَين جظاتَين شارةوانيان ل هةرَيمَى ب سةرؤكاتيا 

وةزياااران و ب ئةنداماااةتيا وةزيااارَى نااااظخؤ و وةزيااارَى   جَيطااارَى ساااةرؤكَى
( و  االدعــاء ال ــا شااارةوانى و طةشاات و طااوزارَى و سااةرؤكَى داوكاريااا طشااتى )

ثارَيزطةرَين ثارَيزطةهَين هةرَيمَى و نوَيناةرَى دةساتةيا ئاماارَى ل ساةرؤكاتيا     
باؤ  جظاتا وةزيران داناا باوون، و ل طاؤر ظاَى ياساايَى ساامى عةبادولرةةان ب       

هااتبوو   2001طاوالنَى   26، و ِرؤذا (2)سةرؤكَى دةستةيا باَلا يا هةلبذارتنان
 . (3)دةستنيشانكرن بؤ هةلبذارتَين سةرؤك و ئةندامَين جظاتَين شارةوانيان

هةرضةوابيت، هةلبذارتن د دةماَى دةستنيشاانكريدا هاتبووناة كارن ب          
( 85ل سااااةر ) ، كااااو ملمالنااااة(4)( ثااااارتَين كوردسااااتانى14بةشااااداريا )

شارةوانَين ثارَيزطةهَين هةولَير و دهؤك هاتبوو كرن، و ساةرجةمَى طشاتى   
                                                 

(1)
 .14/5/2001(، 3382بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: )برايةتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 

 .19/4/2001(، 3361، ذمارة )هةمان ذَيدةربؤ ثج ثَيزانني بنَيرة:  (2)
 .22/5/2001(، 3389، ذمارة )هةمان ذَيدةر (3)
(4)

 .26/5/2001 ( 8215ال دد   جعيد   ة( اليعا االيسط جعيد  ال ع  الديلي 
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( كاةس باوون،   886494يَى ذمارةيا ئةو كةسَين مافَى دةنطدانَى هةيني )
و ساااةرجةمَى طشاااتى ياااَى كةساااَين بةشااادار باااووين د كرياااارا دةنطدانَيااادا 

د %( بةشاااادار ببااااوون 79( كااااةس بااااوون، واتااااة ِرَيااااذةيا ) 700856)
 .(1)هةلبذارتناندا

دةربااااارةى هةَلويسااااتَى ئيسااااالما سياسااااى ذ ظااااان هةلبااااذارتنان،         
ى د ساةرطؤتارا  يبةشداريةكا كاريطةر تَيادا كرباوو، ياةكطرتووى ئيساالم    

ئؤرطانَى خؤدا ثَي  ئةجنامادانا هةلباذارتنان، هةلباذارتنَين شاارةوانيان     
خةت داياة و  ب ثروَسسيةكا شارساتانى و هةظضاةر  و دميوكراساى ساالو    

، ساةرئةجنامَى بةشاداريا   (2)ئامادةشيا خؤ بؤ كربوو تَيادا بةشادار ببيات   
طااوالنَى  29وَى ذى، د ِراطةهاناادنا وَى يااا ليااذنا بلناادا هةلبذارتناناادا ل  

دياركريااة كااو ثاااليوراوَى وَى )زهَياار خوشااناو( بااؤ سااةرؤكاتيا     2001
يا ( دةنااااار بريناااااة، ئاااااانكو ِرَياااااذة52183شاااااارةوانيا هاااااةولَيرَى )

%( ذ دةنطان، هةروةسا ثاليوراوَى وَى ئيسماعي  عاةال ساطريى   20,42)
( دةناار ب دةساات خؤظااة  19375كَى )اتيا شااارةوانيا دهااؤ بااؤ سااةرؤك 

، و ئاةظ ئةجناماة ذى ثااش    (3)%( ذ دةنطان5/18ئينابوون ئانكو ِرَيذةيا 
حااوزةيرانَى  12هةلسااةنطاندنا ئةجنوومااةنَى وَى يااَى شااورا ناوةناادى ل 

خوشحاليا وَى بوون و ئةجنامَين ب دةستظة ئيناين، كاوب   جهَى 2001
 .(4)هةذمارتيةجوان 

                                                 
(1)

 .31/5/2001(، 3396)ثاشكوَى برايةتى( ذمارة ) 
(2)

 .27/4/2001(، 335)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .1/6/2001(، 340، ذمارة )هةمان ذَيدةر (3)
 .15/6/2001(، 342، ذمارة )هةمان ذَيدةر (4)



 440 

هةروةساااااا بزوتناااااةوةيا ئيساااااالمى نةتةواياااااةتى كوردساااااتان د         
ئاااةظ هةلبذارتناااة ب كاااارةكَى  2001طاااوالنَى 22بةياننامةيةكَيااادا ل 

شااةرعى و ِرةوا ل قةلةمدايااة و ثشااتةظانيا خااؤ بااؤ )ث.د.ك( دياركريااة   
داوا لة ساةرجةم جاةماوةرى    َى وَى بينيت دةمت دبَيذيت: "بَيى كو ناظ

بزوتنةوةكااةمان دةكااةين كااة دةناار بااةن بااةو ليسااتةى كااة خاااوةنى       
خةباتَيكى دوور و درَيذة و خاوةن هزارةها شةهيد و بريندار و ئاةنفال  
و ئااةوة بااؤ ثَينضااى سااالي  دةضااَيت لااة خزمااةتى ئاااوةدان كردنااةوةى    

 .(1)كوردستانة"
      

 
 ضوارَى بةشَى

 
 

هةَلويستَى سياساى و كؤمةَلاياةتى ياَين ثاارت و ِرةوتاَين      
 .ئيسالما سياسى ل هةرَيما كوردستانَى
 تةوةرَى ئيكَى: سةبارةت كَيشةيا كوردى.

 تةوةرَى دووَى: سةبارةت دميوكراسيةتَى.

                                                 
 .24/5/2001(، 3391ذمارة ) هاتية ظةطوهاسنت ذ: )برايةتى( ِرؤذنامة، (1)
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 تةوةرَى سيَى: سةبارةت تريؤرَى.

 تةوةرَى ضوارَى: سةبارةت ئافرةت و مافَين وَى.

 .َىثَينجَى: سةبارةت ثةروةردة و فَيركرن تةوةرَى
ثَيكهاتةيَين ئايينى و نةتةوةيى يَين  سةبارةتتةوةرَى شةشَى: 

 نة موسلمان.
 .تةوةرَى حةفتَى: سةبارةت ِرؤخاندنا ِرذَيما عَيراقَى
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ن سياسااى و كؤمةَلايااةتى يااَين هةسااتيار     طةلااةك كَيشااة و مااذاريَ       
ثاارت  ، كاو  هةناة  بؤ هةرَيما كوردستانَى ب شَيوةيةكَى طشتى طرنطيا خؤ

هااةر ئَيكااَى ل طااؤر   و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى ل هااةرَيما كوردسااتانىَ  
ثَيكهاتااة و تايبة ةنااديا طؤتااارَين وان يااَين سياسااى هةَلويسااتَين جااودا    
جااودا و نااة وةكهااةظ ل دؤر ظااان كَيشااة و مااذاران دةربِرينااة، كااو هااةر      

بؤضوونَين خؤ ل سةر ثِرؤذةيةكَى ئيساالمى ئاظاكريناة،   ضةندة دينت و 
ئانكو ئايدؤلؤذيا ئايينى وةكو بناغة باؤ بةرناماةيَين خاؤ دانايناة. دظاى      
بةشاايدا مااة ثَيكااول كريااة هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ذ وان كَيشااة و    
ماااذارين سياساااى و كؤمةَلاياااةتى بةرضااااظ بكاااةين، كاااو ل ساااةر ضاااةند 

      تةوةران هاتينة دابةشكرن.
 

 سةبارةت كَيشةيا كوردى: :تةوةرَى ئيكَى
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 :ئيسالمى ل كوردستانَى بزوتنةوةيا -1  
هةَلويستَى بزوتنةوةيا ئيسالمى سةبارةت كَيشةيا كاوردى ذ باازنَى         

ــة( ثارتااةكا ئيسااالمى يااا نااَي  نةتااةوةيى     دةرناكااةظيت، بااةلكو   االممي
خااؤ ب ِرويااةكَى   ئيسااالمى هااةبوو، و هااةوَل دابااوو  مللااةتَى باااوةرى ب 

طشاااتى و جيهاااادكرن ذ باااوو دامةزرانااادنا سيساااتةمةكَى    عَيراقطاااةريا 
 .(1)َى نيشان بدةنعَيراقئيسالمى يَى طشتى ل 

كَيشاةيا   1990ل دَور هةَلويستَى وان، د كونطرَى ثَينجَيادا ل سااال        
 مللاةتىَ كوردى ب ظى ِرةنطى باسكرية: دةربارةى ثةيوةنديَين وان دطةل 

بزوتنةوةيا ئيسالمى مللةتَى ئيسالمى ب مللةتةكَى ئَيكثارضاة  ئيسالمى 
د زانياات ذَيااك جودانابياات، و طااةاَل كااوردَى موساالمان بةشااةكة ذ ظااى       

، و جهاااَى ساااةرجنَيية دهاااةمان دةمااادا    (2)مللاااةتى ناهَيتاااة جاااوداكرن  
و  ثشااتةظانى و ثشااتطرييةكا تايبااةت ل باازاظَين جيهااادى ل ئةفَانسااتانَى

 .(3)ةريترييا و فليثني و كةَري كريةفلةستني و لوبنان و ئ
ِرةنطااة ثشااتى سااةرهلدانَى طوهؤرينااةكا وةسااا د هةَلويسااتَى واناادا           

ثةياادا نااة ببااوو، و ل سااةر ظااى بنطااةهى عااةال عةبدولىااةزيز جَيطاارَى    
ِرابااةرَى طشااتى يااَى بزوتنااةوَى دياردكااةت، كااو بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل   

انة بااَى جااوداهى دناظبااةرا   َى بزاظةكااة  ااام موساالم  عَيراقااكوردسااتانا 

                                                 
1))

(  2005  اجلخاعــاا االســ مية يالقضــية الكورديــة  مكح ــة سانــا   دهــوك   اسااثيندارىعحــدالعتن  
 .71ص

 
، ]كااونطرةى ثَينجااةم[بزووتنااةوةى ئيسااالمى لااة كوردسااتانى عَيااراق، ثااةيِرةو و ثرؤطرامااى  (2)

 .12-11(، برطا)أ(، ل ل6ماددةَى )
 .112(، برطا )أ(، ل6َى )هةمان ذَيدةر، ماددة (3)
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نةتةوةيانااادا و جيهااااد ل هاااةر جهاااةكَى بيااات هاااةر ئَياااك دزانيااات، ل   
بياات  جهااةر جهااةكَى دياا ئةفَانسااتانَى بياات ل كوردسااتانَى بياات يااان ل

جوداهى نينة، و هةر دةولةتاةكا ئيساالمى ل كيظاة بيات و ب داماةزرت      
ب دةولاااةتا خاااؤ دزانيااات، هاااةمان بَوضاااوون باااَو كَيشاااةيا كاااوردى ذى    
هةبوويااااة، ل دَور ظااااَى ضااااةندَى دبَيااااذيت:" هااااةوَلى بزوتنااااةوة بااااَو  
دامةزرانااادنى دةولاااةتَيكى كاااوردى ناااى ياااة، باااةلكو باااَو دامةزرانااادنى   

 .(1)دةولةتَيكة لة ذَير سيبةرى قورئاندا"
جهَى طؤتنَيية، هةَلويستَى وان بَو ضارةسةريا كَيشةيا كاوردى ثشاتى        

َى هااةمان هةَلويساات  1992ساااال َى شةشااَيدا ل كااونطرسااةرهلدانَى و د 
د باةرنامَى خاؤدا ضةساثاندية ل دؤر كَيشاةيا كاوردى       كونطرَى ثَينجَيادا 

بازناااةكَى طرتاااى   ذو كااا ،(2)وةكاااو دةق و طياااان بياااَى هااايض طوهاااؤرين   
دةرنةدكاااةفت، ل دؤر هاااةمان ماااذار دياردكاااةن كاااو هةَلويساااتَى وان ذ    

بااؤ هناادَى ب كَيشااةيا طااةاَل كااورد بااةرةظانيكرن و ثشااتةظانيكرن بااوو ذ  
مااافَين خااؤ يااَين ِرةوا شااادببيت يااَين كااو ئيسااالمَى بااؤ ثةسااةندكرين و  
ثارَيزظانيا قةوارة و كةسايةتيا وَى د ظى وةَلاتيادا و ثاراساتنا عةقيادة و    
ِرةوشتَين ئيسالمى و وةرطرتنا زَيدةتر دةستكةفتَين سياسى و كاارطَيرى  

 .(3)يى بذيتبؤ هندَى د طةل برايَين خؤ ب ئاشتى و ظيان و تةبا

                                                 
، 1991(، ئاادار  2هاتية ظةطوهاسنت ذ: )ِراثةِرين( كؤظار، ثاشكؤى )طؤظارى نةفري(، ذماارة )  (1)

 .37ل
بزووتنةوةى ئيسالمى لة كاوردستان/ عَيراق، بةرناماة و ثااةيرةِرى نااوخؤى، ثةساندكراوى      (2)

 .10طا )أ(، ل(، بر6ماددةَى )ز، 1992 -ك1413كؤنطارةى شةشةمى بزووتنةوة 
 .33  ص1993(  ا  3 احلع ة( جملة  ال دد  (3) 
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  ضاونكة ل طاؤر   وفَيدراليةتَى وةكاو سيساتةم د طةلادا باو     دةربارةى     
هةظدذيَى د طةل سيستةمَى ئيسالمَى يَى سياساى ناكاةت، و    َىبؤضوونا و

د كَومبوونااااةكا ئةجنوومااااةنَى ِراثةِراناااادنَى يااااا كااااونطرَى نيشااااتمانيَي 
عااااةال  1993 ( ل شااااوباتاَى ) ئؤثؤزساااايؤنعَيراقاااايااااةكطرتوو يااااَى  

عةبدولىةزيز بةرةظانى ذ سيستةمَى فيدراليةتَى كربوو يان ذى )ياساايا  
ويالياتااان( و دياركريااة دئااايينَى ئيسااالمَيدا ثةسااةندة و هاايض كااةس       
نةشَين ِرةت بكةت و ثَيدظيية دانثَيدان ثَى بهَيتاة كارن و ببيتاة ياساايا     

 ، بةلكو زَيدةتر ذ ظَى ضةندَى بزوتناةوةيا ئيساالمى خاؤ ب   (1)بنضينةيى
دةستثَيشخةر ذ هزرا فيدراليةتَى د زانيت و خؤ ب ئَيكةم اليةن دزانيت 
ثرؤذَى فيدراليَى ثَيشنياز كربيت بَو طاةاَل كاورد ل هاةرَيما كوردساتانَى،     
و مةبةسااتا وان حوكمِرانيااا ويالياتااا يااا ئيسااالمَى ثةسااةندكرى، و الرى  

تاة طرَيادان   ى هةبيت بهَيةكا ناوضةينينة هةرَيما كوردستانَى دةستهةَلات
دطااةل دةسااتهةَلاتا ناظةناادى د طااةل هااةبوونا ثةرلااةمان و حوكمِرانيااا      

 .(2)ناوضةيى يا دادثةروةر
جيهااادى د ناااظ ِرَياازَين بزوتنااةوةيا   -ب طةشااةكرنا ِرةوتااَى سااةلةفى      

ياا سياساى ذى هاةبوو. د     ئيسالميدا كارظةدانا خؤ ل سةر ئاراساتةيا وىَ 
دا ياا زياق باوو ب    ئاراساتةية تَيا  ةظ ئا  1997كونطرَى حةفتَيدا ل سااال  

َى تَيادا  عَيراقا ِرَيكا جيهاادَى، باَو وَيناة ل دَور سيساتةمَى حاوكمِرانيَى ل      
هاتياااة: جيهاااادكرن ل ثَينااااظى دامةزرانااادنا سيساااتةمَى فاااةرمانِرةواييا 

                                                 
 .8/2/1993(، 8)بزوتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة )(1) 
 .34-33  ص ص1993(  ا  3 احلع ة( جملة  ال دد  (2) 
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: ذى ناا وان باَو كَيشاةيا كاوردى    ديت، و (1)َىعَيراقا ئيسالمَى ل كوردستانا 
كاورد ب طاةل و وةَلااتَين جيهاانى، و ِرَيكخاراوَين      ناساندنا كَيشاةيا طاةاَل   

ياَين طاةاَل    نَي  دةولةتى، و جيهادكرن باَو ب دةساتظةئينانا ماافَين ِرةوا   
سااةبارةت سيسااتةمَى فيدراليااةتَى دانثَياادانَى ثااَى دكااةت   ،(2)كوردسااتانَى

بيااَى ناااظَى وَى بهياانن: جيهااادكرن بااَو نااةهَيالنا دةسااتهةَلاتا تاااغوتى و    
، هةروةساااا ضاااةندين  (3)َىعَيراقاااسيساااتةمَى ويالياتاااا ل   دامةزرانااادنا

تااةوةرَين دى داينااة بةرسااينطَى جيهااادَى بااَو وَينااة: ل ثَيناااظى نااةهَيالنا  
ثةرساااتى و شاااوظَينى و شاااوَينةوارَين ئيمثريااااليزم و ديااااردةيَين ِرةطةز

 .(4)جؤرة خؤ سةثاندنةك ل سةر طةال و وةَلاتاندا جيهادَى دكةتهةمى 
نَيرينااا بزوتنااةوَى بااَو كَيشااةيا كااوردى ئاراسااتةيةكا دوو  ب كااورتى      

سةرى بووية، د اليةكيدا هةوَل ددا دةولةتاةكا ئيساالمى دروسات بكاةت     
ي دَياادا هااةلطرتنا اليااةنَى  اليااان ذى ئيسااالمكرنا جظاااك و دةولااةتَى، د  

ؤذةياةكَى ديفااكتَو بووياة    ، بةلكو زَيدةتر يا دووَى ثِر(5)ى بوويةينةتةوة
ؤ ذَى ِرزطاار بكاةت، اَل طَوتاارةك هناد زةالل ذى ناةبوو كاو ل       نةدكارى خ

سةر كؤمةَلةكا تايبة ةناديَين نااظخؤيى و دةرةكاى كااردكر باَو كَيشاةيا       
ئةجنام ئاراساتةيَين دةرةكاى بوويناة و ساةر    كوردى، يَين نااظخؤيى ظااذى   

                                                 
 -بزووتنةوةى ئيسالميى لة كوردستان/ عَيراق، بةرنامة وثةيِرةوَى نااوخَوى، ثةساند كاراوى   (1) 

 .11(، ل1(، خاال )10ز، ماددةَى )1997-ك 1418حةوتةم  موئتةمةرى
 (.2(، خاال )10، ماددةَى )هةمان ذَيدةر(2) 
 .(3(، خاال )10، ماددةَى )هةمان ذَيدةر(3) 

(4)
 .11(، ل4(، خاال )10هةمان ذَيدةر، ماددةَى ) 
 .367رشيد اخليون  الهوا...  ص(5)



 447 

د بااوون، ئااانكو كَيشااةيا كااوردى د بااةرنامَى   توشااى لَيكاادان و هةظاادذيَى
بوو، بااةلكو وةكااو وةَلاتااةكَى شااةيةكا نةتااةوةيى و نيشااتمانى نااةَيوَياادا ك

موسلمانان ب ِرةوا دديت سيساتةمَى ويالياتاان هاةبيت وةكاو بةشاةك ذ      
 نيشتمانَى موسلمانان.  

 
 شطَيرى كورد:حزب اهلل شوِر -2

شاااطَيرى كاااورد ساااةبارةت كَيشاااةيا كاااوردى ذ ديتناااا حااازب اهلل شوِر     
ناااةدبوو، د ثروطرامااَى وَياادا هاتياااة:    ضارضااووظةيةكَى ئااايينى دةرباااز   

خةباتَى دكةت ل ثَيناظى ِرزطاركرنا طةاَل موسالمانَى كاورد ذ هاةر جاؤرة     
زوة و زؤرداريةكَى، و ب دةستظةئينانا مافَين ِرةوا يَين ئايينى، سياسى، 
فةرهةنطى، كؤمةَلايةتى و ئابورى و دسةر هةمياندا مافَى ضاارةنظيس د  

، كااو هااةمان بةنااد   (1)كطرتااى يااا ئيسااالميدا  دةولةتااةكا ئَيضارضااووظى 
 .(2)كريةدثةسةن 1995 ساال دكونطرَى خؤ يَى ئَيكَيدا ل

 

 :عَيراقكؤمةَلةى ئيسالمى كوردستانى  -3
بَو كَيشاةيا كاوردى    عَيراقهةَلويستَى كؤمةَلةى ئيسالمى كوردستان      

و  نةتةوةيى و ئيسالمى طرتينة بةر يَينضةندين تةوةر و ئارمانج  كو 
ة. ذواناااا كؤمةَلاااةى ئيساااالمى د ضارضاااووظَى تاااةوةرَى     ناااتَيكاااةل كري

ئيساااالميَى كوردساااتانَى كاردكاااةت وةكاااو د ميسااااقا وَيااادا هااااتى: باااَو     
                                                 

يان نامااةى يةكااةمني كؤنفرانسااى حاازب اهلل   حاازب اهلل شؤرشااطَيرى كااورد، ثرؤطاارام وة بااة    (1)
 .20(، ل5شؤرشطَيرى كورد، بةندا )

 .6(، ل5حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثروطرامى حزب اهلل ى شورشطَيرى كورد، بةندا ) (2)
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خرظااةكرنا تاااك تاااكَين ئيسااالميان ل كوردسااتانَى ل سااةر ئارمااانج و       
سااالميَين كوردسااتانَى ل سااةر  ثااةيرة و ثروطرامااَى خااؤ، و كَومكرنااا ئي  

ِرزطااااراوازا  كااااروانَىئيساااالمى و هةوَلااادان ذباااَو  َى بةرةياااةكَىشاااَيوةي
كوردسااتانَى و  ضةسااثاندنا ئااايينى ل نةتااةوةيى يااا كااوردان و دووبااارة   
، و د هااةمان دةماادا هةظهةَلويسااتيا (1)ئيسااالم سااةروةربيت د ِرَينماياناادا

كاو خاةباتَى    ،يااكرن َين نةتاةوةيى ياَين كاوردان داياة خؤ    خؤ دطةل ثاارت 
انا ماافَين كاوردان و ثشاتطرييا خاؤ دياركرياة باَو       دكةت ذباَو دةساتظةئين  

كااوردى ب بااَو كَيشااةيا  ثَيشاانيار ورَيكااة ضااارةيَين ثااارتَين نةتااةوةيى     
 .(2)ئيسالمَى نةبيت ى شةريىةتَىيمةرجةكى ثَيضةوانة

، كؤمةَلةى ئيسالمى جودا ذ ثارتَين دى ياَين ئيساالما   َييةطؤتنجهَى      
دَور هةبوويااة ل ى يااا كااوردان  سياسااى باااوةرى ب قةوارةيااةكا جااوطراف  

كَيشةيا كوردى، نةهاماةت و كارةسااتَين كاوردان ب كَيشاةيةكا ئيساالمى      
 :(3)داظى بواريزانية، و بَوضوونا وَى د 

كوردسااتانا عَيراقااَى وان دةظااةران هااةميان ب خؤظااة د طرياات ل دوياا    -1
%( ذ دانيشااتوان ثَيااك د 50كااورد زَياادةتر ذ ) 1957سااةرذمَيريا ساااال 

 ت.هيني
ظةطةرانااادنا دةرباااةدةران باااَو جهاااَين وان و ناااة دةرئَيخساااتنا هاااةر    -2

كةساااةكَى ناااة كاااورد ذى بيااات كاااو هةظباااةش ناااةبيت د باااةَلاظكرنا    
 بريورايَين بةعسيَين طاور ل ظَى دةظةرَى ل دوي  دةربِرينا وان.

                                                 
 .271ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (1) 
 هةمان ذَيدةر. (2)
 .272-271هةمان ذَيدةر، ل ل (3)
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هةروةسااا كؤمةَلااةي ئيسااالمى بَوضااوونةكا تايبااةت بااَو ضارةسااةريا        
 :(1)ى دارشتييةيوية ب ظى شَيوةكَيشةيا كوردى هةبو

ب دوماهيك ئينانا كوشتار و هاةمى جاؤرَين ملمالناَى ل كوردساتانَى      -1
 ظة.يَى حكومةتا ناظةنديذال

وردساااتانَى ذالياااَى الياااةنَين بةرقاااةراركرنا هَيمناااى و ئاسايشاااَى ل ك -2
ظااة )كااورد و حكومااةت( و ِرةخساااندنا دةرفااةتَى بااَو كااوردان تااا  ناكؤك

شااورا ل كوردسااتانَى ب هةلبااذَيرن ذوان كةسااان باان   ئةجنوومةنااةكَى 
 باوةرى ب ئيسالمَى هةبيت.

                                                 

 
 .272هةمان ذَيدةر، ل(1)
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 بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى: -4
ديتنااااا بزوتنااااةوةيا ِراثااااةِرينا ئيسااااالمى بااااَو كَيشااااةيا كااااوردى و      

ضارةسااةريا وَى ذ بةشااةك ذ ئوزااةتا ئيسااالمى دةرباااز نابياات، بااةلكو    
كا ماااةزن ياااا ئيساااالمى )خةالفاااةتى ئاظاكرناااا دةولةتاااة َىهةَلويساااتَى و

ئيساااالمى( باااوو: "هَيناناااةوة مةيااادانى حاااوكمى ئيساااالم باااة ثاااَى ى     
و د )هةَلويسات و  ، (1)سيستةمى شاورا و زينادوو كردناةوةى خةالفاةت"    

مللااةتَى كااورد ب ثارضااةيةك ذ مللااةتَى مااةزنَى    ،مةسااةلةكان(دا هاتيااة 
ت ب ثَيالنااةكا ئيسااالمَى دزانااي و بااارَى نةسااةقامطريَى كااورد تَياادا د ذياا 

ئيمثرياليزمى زَور ترسناك د زانى بَو هندَى بهَيتاة دابِرانادن ذ مللاةتَى    
و دذى جودابوونَييااة و كَيشااةيا كااوردى ب جيهانااا  كاامااةزنَى ئيسااالمَى، 

طرَياادان، د سااةر هندَياادا داكااوكيَى ل داخاااز و ظة بهَيتااة مااةزنا ئيسااالمَي
بااؤ هااةمى سااتةم و   يااَين كااوردان كريااة و بااةرهنطاريا خااؤ   مااافَين ِرةوا

ب جيهاناا   نيازةكا خراب د طةل مللةتَى كورد دياركرية، و كَيشة و ماذار 
 .(2)مةزنا ئيسالمَيظة طرَيداية

َى و جهاااَى كاااوردان تَيااادا، د بينااات   عَيراقااادةرباااارةى دابةشاااكرنا       
دروساااتكرنا سااانؤران دناظباااةرا دةولاااةتَين ئيساااالمى ب ثااايالن زانياااة،  

تمانَى ئَيكطرتيااَى ئيسااالميَ بااوو و ثشااتطريى هةَلويسااتَى وَى د طااةل نيشاا
ةكا ئَيكطرتااى و ياةك ثارضااة ب مااةرجَى فةرمانِرةوايااةكا  عَيراقااكارن ل  

                                                 
هاتياااة وةرطااارتن ذ: بزوتناااةوةى ِراثاااةِرينى ئيساااالمى، بةرناماااة و ثَياااِرةوى نَيوخاااَوى،         (1)

 .3(، ل1(، برطا )2(، خاال )2ثةسةندكراوى كؤنطرةى دووةم، بةشَى )
 .16، ل1ئيدريس سيوةيلى، ذَيدةرَى بةرَى، بةر -ئارام قادر (2)
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دادطااةرى بياات، هةروةسااا داكااوكيَى ل سااةر ثاراسااتنا هةظكَيشاايا هَياازا      
 .(1)َى كريةعَيراقئيسالميا سووننة ل 

ى ذ قاةوارةكا  دطةل هندَيدا، بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيساالمى باةرةظان       
كوردى د ئةدةبياتَين خؤدا كرية، هةروةكو د ساةرطَوتارا ئورطاانَى خاؤدا    
دياركرياااة دامةزرانااادنا قةوارةياااةكا ساااةربةخؤ ئارماجناااا باااةرزا خاااؤ    

َو ، و د هةَلويستةكَى ديادا ياَى ئاشاكةرا ل دَور ضارةساةريا وَى با     (2)زانية
ةيةكا ِرةوا و ساتةم  كوردى بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى ب كَيشكَيشةيا 

شااادبنب، هةروةسااا لَيكاارى زانيااة و كااورد دخااازن ب مااافَى ضااارةنظيس   
سيساااتةمةكَى جيهاااانى ب داخاااازا خاااؤ زانياااة باااَو    فيدرالياااةت وةكاااو  

 .  (3)ضارةسةريا كَيشةيا كورد و كوردستانَى
بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى د بااةرنامَى خااؤدا طااةاَل    ،ب كااورتى     

للةتَى )ئوزةتا( ئيسالمَى ضةساثاندبوو، و داكاوكى   كورد ب بةشةك ذ م
كاارن و ثَيااداطرتن ل سااةر داخاااز و مااافَين ِرةوا يااَين كااوردان ل هااةمى    
جهاةكى، و داناان و ناسااندنا كَيشاةيا كاورد ب ئَياك ذ كَيشاةيَين جيهاناا         
ئيسااالمى، و وةكااو هااةمى طااةلَين دى يااَين جيهااانَى باااوةرى ب هااةبوونا  

طااةاَل كااورد هااةبوو تااا وى ضاااخى جيهااان ب   قةوارةيااةكا سااةربةخؤ بااؤ
و سيسااااتةمى فياااادراال ب  ،طشااااتى ب سااااايةيا خةالفااااةتَى د حةساااايت

                                                 
 .17-16هةمان ذَيدةر، ل ل(1) 
 .4/5/1998(، 13ذمارة ))راثةرين( ِرؤذنامة،  (2)
(3)
 .10/8/1998(، 20هةمان ذَيدةر، ذمارة ) 
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َى ظاَى  . واتاة د ثارؤذ  (1)ضارةسةرى يا كَيشةيا كورد دزانن بؤ وَى قوناغَى
ية و ئةو قةوارةيا بزوتنةوَيدا كَيشةيا كوردى كَيشةيةكا جيهانا ئيسالمَي

ستنيشاانكرى باوو و ب دروسات بووناا     ى باؤ دةماةكَى دة  باوةرى ثَى هاةي 
خةالفاااةتا ئيساااالمَى وةكاااو بةرنامةياااةكَى ساااجاتيذى خاااؤ د ناظااادا ب   

 حةلينن ل ثَيناظى ئاظاكرنا ئوزةتةكا ئيسالمى يا ئَيكطرتى.  
 
 يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان: -5

هةرضاااااةندة هةَلويساااااتَى ئيخاااااوان موسااااالمني ذ نةتةوةطاااااةريَى       
ى ب عاااةرةب و نةتاااةوا بووياااة هنااادى طرَياااداي تةكَى مياااانِرةوهةَلويسااا

عةرةبانظااة، اَل بااَو كَيشااةيا كااوردى بااةروظاذى بااوو و ل سااةرَى ليسااتَى     
ئيخوانااان ئااةظ ضااةندة ب ثيظااةرَين دى ثيظايااة، كااو كَيشااةيا كااوردى ب   
ِرةطةزثةرست و ناةزان ونةتاةوةييا شاَيواندى دزاناى، و ئيخاوانَين كاورد       

وين ب ظاااَى بَوضاااوونَى داخباااار   ذى ياااَين ل ساااةر دةساااتَى وان فَيرباااو   
وا ل ذينطااةها عةرةبياادا دروساات  ةنطااة بزاظااا ئيسااالمى ئااة ، ِر(2)ببااوون

ى كَيشااةيا كااوردى د بااةرنامَى خااؤدا ب طرنطيظااة نااةوةرطرت بااوو،   بااوو
ضونكة ئةو شوَينةوارَين كَيشا كوردى ديتني و   توشى باووى ئاةوان ناة    

                                                 
بزوتنااةوةى ِراثااةِرينى ئيسااالمى، بةرنامااة و ثَيااِرةوى نَيوخااَوى ثةسااةند كااراوى كااؤنطرةى    (1) 

 .14-13(، برطا )د(، ل ل3دووةم، بةشَى )
 .68عبدالرةن اسثينداري، اجلماعات...، ص (2)
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ةيةكا نةتاةوةيى،  ياان ذى كَيشاةيا كاوردى د هاةذمارت كَيشا     باوون،  ديت 
 .(1)لةوا ذى ب ساريظة وةرطرتبوو

ل سااةر ظااى بناغااةى، هةَلويساايَت يااةكطرتووى ئيسااالميى بةرامبااةر       
كَيشةيا كوردى ب دوو ئاراستةيَين جاودا باَو دوو ئاقاارَين جاودا برباوو،      
 ذاليةكيظة وةكو ثارتةكا ئيسالمى خودان سجاتيذيةت و هاةظ هةَلويسات  

ى كوردسااتانَى بااَو ِرزطاركرنااا طااةاَل  و دةرظااةيخؤ ئيسااالميَين ناااظدطااةل 
كاااورد و طاااةلَين ديجَيااان موسااالمان ل دويااا  بةرنامةياااةكَى ئيساااالمى  
سةرتاسةرى كاردكر، و ذاليةكَى ديظاة خاؤ ب ثارتاةكا ئيساالمى خاودان      

 .(2)سجاتيذيةتا نةتةوةيى تايبةت ب طةاَل كورد نيشانداية
درَياااذى ثَيااادةرا ِرابيتاااا  د ظاااى ضارضاااووظةيدا، ياااةكطرتوو خاااؤ ب       

، كو هةَلويستَى يا داوياَى ذى باَو كَيشاةيا كاوردى     (3)ئيسالمى كورد زانية
رَى وَيادا هااتى ذهاةميا طارنطج:     ؤئيسالمكرنا كَيشَى باوو، وةكاو د دةسات   

ئيسااااالمى سااااةربةخؤ بااااوو سروشااااتةكَى خَيرخااااوازى،   َيكخراوةكااااا ِر
َين موساالمانَين كؤمةَلايااةتى و شارسااتانى ب خؤظااة دطاارت، ذاليااَى طااةجن 

كوردظة هاتياة دامةزرانادن ذباو ثةساةندكرنا ِروياَى ئيساالميَى كَيشاةيا        
كااوردى، هةروةسااا هةوَلاادان ذبااَو خرظااةكرنا كااوردان ل سااةر ئيسااالمَى    
وةكو عةقيادة و ِرةفتاار و ِرَيباازا ذياانَى، و ِروياَى ئيساالمَى ياَى كَيشاةيا         

                                                 
 ااار(  106 اجلرـاد( جملـة  ال ـدد      " ة للقضية الكعديةسياساث ثة اب اد يخد موك ى  " (1)

 .13ص  1994
 .91بةختيار عبدالرةن، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)

(3)
 .14/12/1997(، 125)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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ةريَين دادوةرانة بَو كوردى ل سةر ئاستَى جيهانَى نيشان بدةت، وضارةس
 .(1)بكةت
هةذى ئاماذةثَيكرنَيية، يةكطرتووي ئيساالميى ل دةساتثَيكا قوناغاا         

ؤذةيااةكَى سياسااى بااَو ضارةسااةريا كَيشااةيا كااوردى   ِراطةهاناادنا خااؤدا ثِر
نةبوو، ئانكو ب ديتنةكا ئيخواناان دنَياري ضاةمكَى نةتةواياةتيَى ب وَى     

سياسيا ئيخوانان يا قاةوارةيا عاةرةبى    بؤ ب جهئينانا ثرَوسَيسا ئاراستَى
ياااا ئَيكاااةتيا طاااةلَين ئيساااالمَى ل ذَيااار رؤكاااارَى قاااةوارةيا عةقيااادةيا     

قاةوارةيا نةتاةوةيا كاوردان    نا ئيسالمَيدا ناةك ل طاؤر ثارؤذَى دروساتكر    
، لةورا هةر دئَيكةم بةياننامةيا خؤ ياا ِراطةهاندنَيادا   (2)ثَينطاظ هاظَيتينة

يةتا وَى يا خزمةتَى بةرامبةرى طةاَل كورد سجاتيذ 1994 شوباتا 6ل 
، كااو (3)دةسااتظةئينانا مااافَين ِرةوا ل سااةر خاااكَى كااوردان دةرباااز نابياات 

هةَلويستةكَى مذدارة د كةظيتة دخانةيا طشاتياندا بةرامباةر ئاةو ساتةم     
و زَوردارياااا د باااوارَى ماااافَين نةتاااةوةيَين كاااوردان ضةوسااااندين ذالياااَى 

 خةباتا وَى ذ بؤ قةوارةيةكا سةربةخؤ. و دةولةتَين موسلمانانظة
نااةتنَى دةربِرينااا ظااى هةَلويسااتى دظااَى ضااةندَى هاتيااة ئَيكالكاارن،         

بةلكو هةمى ثةنا خؤ بَو ئيسالمَى برية بَو ضارةسةريا كَيشاةيا كاوردى،   
كو يةكطرتوو باوةرى هةبوو ئيسالم ثةيرةوا ذيانَيياة، هاةمى كَيشاةيَين    

ت ب ئَيكاةتيا طاةاَل كاوردَي موسالمان ل ذَيار      مللةتَى كورد ضارةسةر دكة
ساايبةرا برايااةتيا طااةلَين ئيسااالمى، و ئيسااالم هااةمى مااافَين ِرةوايااَين      

                                                 
(1)
 .6  ص1991(  يوليو 1جملة  ال دد  )بانطى هةق( بنَيرة: 
(2)
 .23/9/1997(، 20)ئةمرَو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .11...، ليةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، بةياننامة (3)
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، ب ِرامانةكا دى ئاانكو  (1)مروظى و هةمى طةلَين جيهانَى مسوطةر دكةت
جؤرَى  بَيىيا ئيسالما سياسى، وةكو طؤتارةكا طشتى  ئيسالم ضارةسةرية

. ل دؤر ظاااَى ضاااةندَى ئةمينااادارَى  (2)ةتكاااضارةساااةريَى دةستنيشاااان ب
وثاات كرياة كو:"باة    د طشتيَى يةكطرتوو ساةالحةدين يةماةد دبَياذيت   

ئيسالم كورد دةطةِرَيتةوة ثلةى ِرَيز و ثَيشةنطى خؤى، بةبَى ئيساالم لاة   
 . (3)كؤيلةى و ضةوسانةوة ِرزطارمان نابَى"

دطاةل كاوداناان    يةكطرتوو هةوَلداية ل دوي  شَيوازَى قوناغبةنديَى     
خاااااؤ ب طوجنينيااااات ذ واناااااا باااااؤ كَيشاااااةيا كاااااوردى ذى، هاااااةروةكو   

دا هااتى ب   1995 شاوباتا  6ل يا سياساي   دبةياننامةيةكا مةكتةبا وَى
ب  قةناعاةت رؤذا دامةزراندنا وَى و تَيدا هاتية: يةكطرتوو هةلكةفتا ساَل

ياة، و  شةرعيةتا كَيشةيا كورد وةكو مللةتةكَى موسلمانَى ظَى جيهاانَى هة 
ؤذةيااةكَى شاايانَين دةسااتةبةركرنا وان مااافَين شااةرعى هااةبيت   هااةر ثِر

ثشتطريةيَى اَل دكةت و ب كَيميظة ذ ِرويَى هزرى و بريدَوزيظاة قةناعاةتا   
، و ثاااش بورينااا سااالةكَى  (4)ئةناادام و اليااةنطران ل سااةر جهطااري دكااةت 

ؤذا باوةرى داية كَيشاةيا كاوردى، هاةروةكو د بةيانناماةيا دووى ياا ساالر      
يااةكطرتوو باااوةرى ب كَيشااةيا ِرةوايااا طااةاَل ، كااو دامةزرانادنا وَياادا هاااتي 

                                                 
 .2(  ص4ا)اد    ،] ا) وع االيل[ا)قراو يالققا  الدا لت  ، اال اد االس مت ا  وردستان (1)
 .51-47صادا اطخيال  ا)ودر الساب   ص ص (2)
ياةكطرتووى ئيساالميى كوردساتان،     اطةيانادن، مةكتاةبى رِ يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان،  (3)

 . 35ديدو...، ل
(4)
 .52-48...، ل ليةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، بةياننامة 
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كااورد هةيااة و قةناعااةت ب شااةرعيةتا وَى هةيااة وةك كَيشااةيا طةلااةكَى 
 .(1)َى ثِر سةروةرى و ستةم لَيكرىابردووموسلمان خودان ِر

كَيشاااةيا كاااوردى د   1996جهاااَى طؤتنَيياااة، د كاااونطرَى دووَيااادا        
 ،يااَى سياساايدا ِرةهةنادةكَى دى يااَى بااةرفرةهج وةرطرتبااوو  َىباةرنامَى و 

: طااةاَل كااورد بةشااةكة ذ مللاااةتَى    يااة هااةروةكو د ماااددَى ضااوارَيدا هات   
ئيساالمَى مااافَى وَييااة وةك سااةرجةم طااةلَين موساالمان بطةهيتااة هااةمى  

َى ثَينجَياادا هاتيااة: كاااركرن ل   هةروةسااا دمااادد  يااَين ِرةوا، مااافَين خااؤ 
يااَين طااةاَل كااورد وكَيشااةيا وَى يااا   ئينانا مااافَين ِرةواظةثَيناااظَى ب دةساات

َى داوياَى وةكاو دةق و طياان د كاونطرَى     ، و هةمان مااددة (2)دادثةروةرانة
 .(3)هاتية ضةسثاندن 1999سيَيدا ل ساال 

باوةرى ب سيستةمَى فيدراليةتَى هةبوو، ب ظاى  يةكطرتوو هةروةسا      
عَيراقى بؤ انى و نيشتمانى يَين ِرةنطى: بةشداريا هةمى هَيزَين كوردست

ةكا عَيراقااااسيسااااتةمةكَى فياااادراال ثةرلااااةمانى فرةاليااااةنى د  دانانااااا 
ئَيكطرتيدا مافَين ِرةوا ياَين هاةميان ذ واناا ماافَين طاةاَل كاورد مساوطةر        

ئيََك ذ هَيلَين سةرةكى يَين سجاتيذيةتا يةكطرتوو باَو ضاوار   و ، (4)دكةت
كَيشاةيا مللاةتَى كاورد وةكاو      (5)ووياة سالَين ثشاتى كاونطرَى سايَى ئاةو ب    

                                                 
 .9/2/1996( 79)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)

ةى ابو بكر علاى، ياةكطرتووى ئيساالميى كوردساتان لاة واقا  و نااخى جاةماوةردا، ضااثخان          (2) 
 19(، ل1997وةزارةتى ثةروةردة، )ب.ج، 

ــاو    (3) ــتانت  ا)قرـ ــ مت الكوردسـ ــاد االسـ ــا اال ـ ــا    يالققـ ــ وع الوالـ ــعر ا ا)ـ ــدا لت  ا)قـ -3الـ
 .3   د.   د.ا(  ص(3(  ال قع   5ا)اد     7/9/1999
 
 .4(  ص8(  ال قع   5ا)اد     ا)ودر ن سد(4)

 .20/9/1999(، 97)رةسةن( ِرؤذنامة، ذمارة )(5) 
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كَيشااةيا ئاااخَى )ئااةردى( و خااةلكى بااةرَى خااؤ ددةتااَى ، و سيسااتةمَى       
فيدراليااةتى بااَو ضارةسااةركرنا كَيشااةيا هااةرَيما كوردسااتانَى و ثاراسااتنا  

 .(1)َى دجهَى خؤدا دديتعَيراقيةكثارضةيا 
نَى هةروةسا يةكطرتوو ب حوكمَى ئيساالميبوون و كوردساتانى باوو        

اثورتاا  ، و ئاةظ مافاة درِ  (2)مافَى ضارةنظيس ب مافَى مللةتَى كورد زانيية
، (3)ذى ثةساةند كرياة   1999خؤ يا سياسى يا كاونطرَى سايَيدا ل سااال    

ب مةرجاااةكى دويااار ذ ماااايتكرنَين بيانياااان و وساااايةيا اليةناااةكَى دى  
 .(4)بيت
وو باااو جهاااَى ئاماذةكرنَيياااة، بياااَى باساااكرنَى ل بَوضاااوونا ياااةكطرت      

َى ديتنااااا وَى ل سااااةر كَيشااااةيا كااااوردى ذى زةالل نااااابن، كااااو   عَيراقاااا
ضااايةت و ثاراساااتنا يةكثارضاااةيا وَى هاااةر دئَيكاااةم بةيانناماااةيا   عَيراق

َى عَيراقاااِراطةهانااادنا خاااؤدا جاااةخت ل ساااةر ئَيكاااةتيا ِرَيااازَين طاااةلَين 
، اَل يااا بااةردةوام بااوو ل سااةر هةَلويسااتَى خااؤ بااَو ئَيكثارضااةيا    (5)كريااة
، ظااَى  (6)َى د بةياننامااةيَين خااؤدا ب هةلكااةفتَين جااؤرا و جااؤر    قااعَيرا

                                                 
يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، هَيلَين سةرةكى يَين سجاتضييةتا يةكطرتوو، ثةساةندكرى   (1)

 .12(، ل2000يَين كونطرةيَى سَى يَى، )ب.ج، 
 .5/2/1999(، 224)يةكطرتوو(، ذمارة ) (2)
 .10/12/1999(، 267هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (3)
وناليزمى كاااوردى ديااادَيكى ئيساااالمى هاوضاااةر ، ئااةبو باااةكر عاااةال، ناسااايوناليزم و ناساااي  (4)

 .266، ل1(، بةر2008ضاثخانةى ِرؤذهةَلات، )هةولَير، 
ياااةكطرتووى ئيساااالميى كوردساااتان، مةكتاااةبى ِراطةيانااادن،  باااؤ ديتناااا دةقاااَى وَى بنَيااارة:  (5)

 .18-16...، ل لبةياننامة
 . 82، 26، 20بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ل ل  (6)
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وثاات دكاةت   عَيراقاَى د ضةندَى سةالحةدين يةمةد بهائاةدين ئَيكاةتيا   
ن سيسااتةمَى فَياادراال دَى يااَى هاريكاربياات بااَو ضارةسااةريا    دبياانوةسااا 

َى طاااةر ثااااش بهَيتاااة ضةساااثاندن و نابينااات د ظاااى    عَيراقاااكَيشاااةيَين 
ن عَيراقاَى نيان  هَيتة دابةشكرن و د طةل دابةشكرنا ب عَيراقسيستةميدا 

، و (1)ب بةهانةيا وَى ضةندَى شيانَين هةلطرتنا باارَى دابةشاكرنَى نيانن   
ل جهاااةكَى دى بَوضاااوونا ياااةكطرتوو دياردكاااةت كااااودانَين نااااظخويى و  

َى وَى ضااةندَى د خازياات داكااوكيَى ل عَيراقاابابااةتى يااَين طااةاَل كااورد ل 
ى بكااةت ونةهَيتااة دابةشااكرن بااَو وياليااةتَين   راقااعَيسااةر ئَيكثارضااةيا 

دى  َى و ثةيادابوونا قاةوارةيَين الواز  عَيراقا ، بةلكو ب دابةشكرنا (2)الواز
وةَلاااات و دةرطةهاااةكَى طرنطاااة  عَياااراقنةخاناااة . (3)ذ ناظضااانب لاااةز 

ورةهةند و كرياتياةكا ساجاتيذى بووياة باؤ ياةكطرتوو داباني دكاةت كاو         
رتَين ئيسالمى هةنة بشَيت ثَيطةهَى خاؤ ل ساةر   هةظ هزر تَيدا ذ وانا ثا

 ئاستَى نَيظدةولةتى ب شيوةيةكَى تايبةت ب ضةسثينيت.
ب شااَيوةيةكَى طشااتى هةَلويساايَت يااةكطرتوو بةرامبااةر      ،ب كااورتى     

ةكا ئَيكثارضاةييدا بهَيتاة   عَيراقا كَيشةيا كوردى سيساتةمةكَى فيادراال د   
هاو وَينةية دطاةل سيساتةمَى   ضةسثاندن  ضونكة ئةو فيدراليةت ذى يا 

                                                 
ت ا  عدســـتان  مكتــب االعـــ     اال ـــاد االســ مت ا  عدســـتان  نقـــعاا   اال ــاد االســـ م (1) 

يموااف( على ضوء مقاب ا صـث ية مـ  االسـتاا  صـ ع الـدين يخـد برـاء الـدين( االمـ           
 .45(  ص1997ال ا  ل  اد االس مت  مكح ة الوقااة   اربيل  

 .54ا)ودر ن سد  ل(2) 
 .9ال اد االس مت عخل...  صاال اد االس مت ا  عدستان  ا (3)
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، هندةك وةسا بَو دضن ئةو سيساتةمَى ويالياتاا   (1)ويالياتا يَين ئيسالمى
هااايض طوجناااان و لَيكضاااوون و تاااةبايى د طاااةل ظاااَى قوناغاااا ئاااابورى،       
كؤمةَلايةتى، سياسى و مَيذوويى يا سيستةمَى فيدراال ثةيداكرى بَو نااظ  

نيناة  ضاونكة ذ    دةمىذيان و فةرهةنطا سياسى ياا خاةلكى ياا ظاى ساةر     
 .(2)دةرهاظَيذَين كؤمةَلا سةرمايةدارى بوو

 
 :َىبزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى ل كوردستان -6

َى عَيراقااهةَلويسااتَى بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى ل كوردسااتانا        
بةرامبااااةر كَيشااااةيا كااااوردى، ئارماجنااااا وَى قةوارةيااااةكا ئيسااااالمى ل   

شةريىةتَى ئيسالمَى تَيدا  ثيادة بكةت، و ن كوردستانَى بهَيتة دامةزراند
تَيادا   1999ئااب   21د بارةطرافةكَى بةيانناماةيا ِراطةهانادنا خاؤدا ل    

بةشاااادارييةكى  َيااااتهاتيااااة:" دةخااااوازين يااااةكبوونا ئيسااااالمى بتوان 
 كاريطةرى اليةنة سياسيية سةرةكييةكانى تر بكات، تاا ثَيكاةوة بتاوانني   

كة باَو ناوضاةكةمان ِرةخسااوة باة      سود وةربطرين لةم هةل و مةرجةى،
مةبةستى ضةسثاندنى بنةماكانى ئاينى ثريؤزى ئيسالم و باة ديهَيناانى   

 .(3)ةواكانى طةلةكةمان وئاوةدانكردنةوةى كوردستان..."ِر مافة

                                                 
 .52-51يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، تيشكَيك...، ل ل(1) 
تاااهر صااا  شااريف و ئايااار ئةسااىةد ِرةئااوو ، كَيشااةى كااورد" لةسااجاتيذى يااةكطرتووى         (2) 

بةكر عةال ئيسالميدا " بزانن   وةَلامَيكى ِرةخنةطرانة بة تريوانينة ئيسالمى يةكانى ئةبو 
 وثشتى وَى. 28(، ل1999لةمةر كَيشةى نةتةوايةتى )ب.ج، 

 .21/8/1999(، 44هاتية ظةطوهاسنت ذ: )رَيطاى يةكبوون( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
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يا طرنكج سةملاندى، بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى ناة ذدويار وناة         
ى زَياادةبارى بَوضااوونا وَى ل ذ نَيزيااك باسااَى ضارةسااةريا كَيشااةيا كااورد 

َى د ثةيرة و ثرؤطرامَى خاؤدا نةكرياة، باةلكو ذ قةوارةياةكا     عَيراقسةر 
ثَيناسااةيا خااؤ كريااة: بزوتنةوةيااةكا   هؤسااائيسااالمى دةرباااز نااةدبوو و 

ئيسااالمى طشااى جيهادييااة بااَو نويكرنااا بانطااةواز و ئااايينَى ثَيَةمبااةرى  
َةمبااااااةرى)س. ( ئاراسااااااتةيَين قورئااااااانَى و سااااااوننةتا ثيَ  ذ)س. ( 

هةوَلددةت، و هةوَل و تَيكوشانَى بو ضةسثاندنا فةرمانِرةواييا ئيساالمَى  
َى طاااةاَل موسااالمان و طاااةاَل كاااورد ل    ةواياااو ب دةساااتظةئينانا ماااافَى رِ 

كوردستانَى كرية و ثةروةردةكرنا بةرةبابَين ظى طةال ل ساةر ئاراساتةيا   
ا و ضااك د نااظ طاةلَين    ئيسالمَى هةتا ببيتة طةلةكَى بهَيز و شايان و زانا  

 .(1)جيهانَيدا
بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى وةكااو زَوربااةيا ثااارتَين ئيسااالما            

سياساااى ل هاااةرَيما كوردساااتانَى ذ دةربِريناااا ماااافَين ِرةوا دةرناضااايت،    
هةروةكو داية ديااركرن: هاةوَل وتَيكوشاانَى دكاةت باَو ب دةساتظةئينانا       

نادن ب ئارمااجنَين ثاريؤز و طةهشانت ب     مافَى ِرةوايَى طةاَل كاورد و طةها 
كاروانَى طةلَين سةركةفتى و ثَيشكةفتى و ساةرفةرازى و ساةربةخؤى ل   

و د ، (2)فةرمانِرةوايا ئيسالم و ثةرضةمَى ثريؤزَى ئيسالمَيداذَير سيبةرا 
وَى قوناغَيااادا دطاااةل سيساااتةمَى فَيااادراال باااوو باااؤ كاااوردان بهَيتاااة        

                                                 
(، 2بزوتنااةوةى يااةكبوونى ئيسااالمى لااة كوردسااتان/عَيراق، ثااةيِرةو ثرؤطرامااى ناااوخؤى، ماااددةَى ) (1) 

 .5ل
 .8(، ل4(، خاال )8، ماددةَى )هةمان ذَيدةر (2)
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ان هةظشَيوَى ياساايا ويالياتاان باؤ    ضةسثاندن  ضونكة ئةوذى ب ديتنا و
 .(1)يا كو ئيسالمَى ثةسةندكرى

، بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى ثاارؤذَى    ضااةندا ل سااةرى ظااَى  ذ     
ضارةسةريا كَيشةيا كوردى خودان ئاسويةكَى ِروون نةبوو، و دةرباِرينَين  
وَى بؤ ظَى ضةندَى ذ ضارضووظَى ِرةهةنادَين طشاتى دةربااز ناةدبوو، كاو      

ايا وياليةتان ثةسةندكربوو بؤ هةرَيما كوردساتانَى وةكاو بةشاةك ذ    ياس
 كةلتؤرَى كارطَيريى دةولةتا ئيسالمَى.

 
 :َىكؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستان -7

هةَلويستَى كؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستانَى سةبارةت كَيشةيا كاوردى       
. هةر د ب ضةندين ِرةنر و شَيوازان هاتية باسكرن و ثشتةظانى لَيكرية

تَيادا هاتياة:    2001 اطوالن 30ئَيكةم بةياننامةيا خؤ ِراطةهاندنَيدا ل 
باوةرى ب ثَيكظة ذيان و تةبايى و هاوكاريَى دطةل الياةنَين سياساى ذباَو    
 خزمااةتكرنا مللااةتَى كوردسااتانَى و ثاراسااتنا ئااةزموون و قااةوارةيا وىَ   

  وةخاات ، ذبااَو ضارةسااةريا كَيشااةيا كااوردى عااةال باااثري ثاايَ    (2)هةيااة
 : (3)ؤذةيةك ثَي  كرية سةر هةردوو بنطةهَين خوارَىثِر
ئةطااةر بطوجنيااات دةولةتاااةكا بااةرفرةها ئيساااالمى ل ساااةر ئاساااتَى    -1

ئيسااالمى ثَيااك بهَياات، طااةاَل كااورد     ئوزااةتا ئيسااالمى و نَيشااتمانىَ  
                                                 

 .12/11/2000(، 75)رَيطاى يةكبوون( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)

 .2/6/2001(، 1)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
، 2بنَيرة ثاةرتؤكا وى: ساؤزى نةتةواياةتى و باريى ناسايؤناليزم لاة تاةرازووى ئيساالم دا، ض         (3)

 .127(، ل1998)سلَيمانى، 
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بةشاااةك بيااات ذ وَى ئوزاااةتَى، و نيشاااتمانَى وَى ذى ناوضاااةيةك و    
 انَى بةرفرة .وةَلاتةك بيت ذ وى نيشتم

ئةطةر ثَيكهاتنا دةولةتا بةرفرةها ئيسالمَى د شياندا نةبوو ئةو هةر  -2
وةك ضاوا عةرةبساتان و توركساتان و ئةفَانساتان و هندساتان هاةبن      

 باشة )كوردستان( ذى هةبيت و ئااليَى ئيسالمَى ل سةر ب هةذيت.

 خؤذةيَى شَيثِر ؤذة تا ِرادةيةكَى زؤر نَيزيكىهةذى ئاماذَيية، ئةظ ثِر     
ريو( باااوو باااؤ ضارةساااةركرنا كَيشاااةيا كاااوردى، كاااو ذ     ةغاااةر ماااوع)

ضارضووظَى زينديكرنا خةالفةتا ئيسالمى دةرباز نابن كو ب ظاى ِرةنطاى   
 :(1)ثَيشكَيشكرية

دامةزراناادنا دةولااةتا ئيسااالمى يااا سااةربةخؤ ل كوردسااتانَى ثشااتى     -1
 ةر و زَورداران.ِرزطاركرن و ئَيكطرتنا هةر ثَينج بةشان ذ داطريك

دةولةتا خةالفةتا مةزن، يان ذى دةولاةتا ئيساالمى ياا جيهاانى، ياان       -2
ذى وياليةتَين ئَيكطرتيَين موسلمانان، يان ذى هاةر ناظاةكَى موسالمان    
ل ساااةر رَيكبكاااةظن. كاااو ثشاااتى دامةزرانااادنا دةولاااةتا خةالفاااةتَى      
حكومااةتَين ئيسااالمى ببنااة بةشااةك ذَى، د وى دةمياادا سيسااتةمَى      

اليااةتَين ئيسااالمى، يااان سيسااتةمَى كونفياادراال، يااان سيسااتةمَى      وي
سةربةخؤيا خؤيى، بهَيتة ثاةيرةوكرن ل ساةر مللاةت و وةَلاتاان و ب     

 ة طرَيدان.تبةندَى سياسيَى ئيسالمَيظة بهَيمةَل

                                                 
لكعدية ياحلل االس مت عـعض تـارخيت ي سياسـت  مكتـب ال ـعع      القضية ا بنَيرة ثةرتؤكا وى:(1) 

  .28-27الوالا للثز  االس مت الكعدستانت  القاشع(   د.   د.ا(  ص ص
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هةمان ثرؤذَى كَيشاةيا كاوردى ياَى ل ساةرى ئامااذة ثاَى هاتياة دان،             
سالمى وةكاو هةَلويسات بةرامباةر كَيشاةيا     عةال باثري ئةمريَى كؤمةَلا ئي

"لاااة ِروانطاااةى شاااةريىةتى   كاااوردى داياااة بةرضااااظ كااارن و دبَياااذيت:  
ئيسالميةوة ثَيويستة كاة قاةوارة و كياانى سياساى خَوشاى هاةبَيت، جاا        
ئةطةر لة طةل بااتى ميللاةتانى موسالمان توانياان قةوارةياةكى فراواناى       

َةمباةرى )د. ( و خةليفاة   ئيسالمى ثَيكبَيهَينن وةكاو لاة ساةردةمى ثيَ   
ِراشيدةكاندا ئةوة ضاكجة، ئةطاةر ناة طوجناا باوى هةياة لةساةر خااك و        

نيشااتمانى خااَوى كيااانى خااوى هااةبيت لااةذَير سااايةى شااةريىةت   و ئاااو 
 .(1)ودينى خؤدا دا"

ل سااةر  جهااَى ئاماذَييااة، بَوضااوونَين عااةال باااثري كارتَيكرنااا خااؤ            
ةمريَى كؤماةَلا ئيساالمى ياا ئاشاكةرا     كؤمةَلا ئيسالمى وةكاو ئا  ئاراستةيا 

بوو بةرامبةر كَيشةيا كاوردى. د ئَياك ضااخدا ماافَى ضاارةنظيس ددةتاة       
كوردان و ئاظاكرنا دةولةتا ئيسالمى يا بةرفرة ، كو ئاةظ ضاةندة هاتياة    

و كا  ،نكرن دبنةمايَين شةرعى و هَيلَين طشتى يَين كؤماةَلا ئيساالمى  ووِر
، كاو دبناةمايَى   (2)يساالمى ثةساةند كرياة   شورا يا كؤمةَلا ئ ئةجنوومةنَى

ئااايينَى خااودَى و ضةسااثاندنا شااةريىةتى   ثااةيرةوكرنا( دا هاتيااة: 20)
بيَى ِرزطاركرنا خاك و طةاَل ئازاد و سةربةخؤ نابيت ئةظة ذاليةكيظة، و 
ذاليَى ديظة ل دوي  نَيريناا ئيساالمَى هاةر طةلاةكى ماافَى ضارةنظيساَى       

ردةستيا خةلكةكَى دى ذظى ِرةوانطاةهى  خؤ هةية ئازاد بذيت دويرى سة

                                                 
 .17/6/2001(، 2هاتية ظةطوهاسنت ذ: )كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)

 هةمان ذَيدةر.(2) 
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كؤمةَلا ئيسالمى ب ئةركَى خؤ د زانيات ثارَيزظانياا ساةربور و قاةوارةيا     
َى بكةت وب ِرذدى كاربكةت ذباَو ثِركرناا بؤشااهيا    عَيراقطةاَل كوردستانا 

و نااةهَيالنا كَيماساايان بااةرة  باشااج ببااةت، و يااا ضاااكج ئارمااانج ذَى     
ياسااى يااا مااوكم ل سااةر بنياااتَى شااةريىةتَى   دامةزراناادنا قةوارةيااةكا س
(دا هاتياااة: كؤماااةَلا ئيساااالمى ِرةناااج و  22ئيساااالمى. اَل د بناااةمايَى )

جيهادةكااااا ئَيكطرتااااى د طااااةل هااااةوَل و جيهااااادا كَومةَلااااة و دةسااااتة    
وكةسايةتيَين ئيسالمى ذبَو زينديكرنا تَيطةهَى )ئوزةتا موسالمانان( و  

ل ساااةر هاااةمى   َى ماااةزنيظةطةرانااادنا ساااةروةريا شاااةريىةتَى خاااودا   
دةولااةتَين ئيسااالمى و دامةزراناادنا دةولةتااةكا ئيسااالمى يااا بااةرفرة      

 .(1)وبةرزكرنا بةرضةمَى ئيسالمَى ل سةر هةمى دةظةرَين ئاظا
جاران ذى كؤمةَلا ئيسالمى ما  داية كوردان وةكاو هاةمى مللاةتَين         

دى دةولاااةتا خاااؤ ياااا ساااةربةخؤ هاااةبيت. هاااةر وةكاااو عاااةال بااااثري       
بَيذيت:"ئَيسااتة عااةرةب بيسااتوو دوو دةوَلتيااان هةيااة، ضااؤن ئااةوان      د

بؤيان هةية، ئةو هةموو دةوَلةتة دامةزرَينن، نةتةوةى كاورد يا  باؤى    
تى هاةبَى، دةوَلاةتى   ةهةية، طةر بؤى بطوجنَى، هَيندةى بؤى بكارَى دةوَلا  

سةربةخؤى خؤى دامةزرَينَى جا ئةو دةوَلةتانة فيادراليى بان ياان هاةر     
. دهةمان دةمادا ئامااذَى ددةتاة هةلوماةرجَى     (2)كى ديكة بن..."ض جؤرَي

كوردسااااتانَى فيدراليااااةتَى ب اليااااةنَى كَيمااااى مااااافَى ِرةوايااااَى طااااةاَل      

                                                 
 س مية  من مقيوراا مكتب االما   االصول اليععية ياخلكوط ال امة للهخاعة االباثريعلى  (1)

 . 42-38ص ص  (2007 .   د  3ط
 .166هاتية ظةطوهاسنت ذ: حوسَين يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى بةرَى، ل(2) 
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. و ل جهااةكَى دى عااةال باااثري كااوردان كااَيمج  (1)كوردسااتانَيية د زانياات
نابيناات ذ مللااةتيَين دى تاار ب مااافَى خااؤ شااادببت و دنظيساايت:" وةك   

با ئَيمةش هةبني: وةك ضَون عةرةب و تورك و فاارس  ضوون ئَيوة هةن 
و نةتةوة و طةالن ديكة كياان و قاةوارة و دةولاةتيان هةياة، باا ئيماةش       
كيااان و دةولااةتَيكمان هااةبى...، باااا النيكااةم ل وةالتااى خَومانااادا وةك      
هااةرَيمَيكى فياادراَل زَوملمااان اَل ناااةكرَى و خاااوةنى ئااريادة و ئيااادارةى      

 .(2)خومان بني"
 
 :توندِرةوةَلويستَى ِرةوتَين ه -8

و  توناادِرةو كَيشااةيا كااوردى د طَوتااار و سااجاتيذيةتا باااَل و ِرةوتااَين      
ِراديكالَين ئيسالما سياسى ل هةرَيما كوردستانَى جهاةكَى طارنر ناةبوو،    
نةخانة طةر بينينا ضةندين وان الياةنَين جاودا باووين ذ بزوتناةوةيا     

المى ذ بازنةياةكى دةرناكاةظن ئاةو ذى    ئيسالمى و ثاشان يةكبوونا ئيسا 
)دار االساااالم( و باااةرةظانيكرن ذ ئاااايينَى ئيساااالمَى ذ ساااتةما  ائاظاكرنااا

 طاوران.    
ل ظَيرَى طةر جوندولئيسالم وةربطرين ضةندين ِرةوت ددانطا خاؤدا       

هاااةمبَيز كرباااوون هااايض هةَلويساااتةك بةرامباااةر كَيشاااةيا كاااوردى و      
كاةم بةيانناماةيا خاؤ ياا ِراطةهاندنَيادا ل      وَى نةبووياة. د ئيَ  ضارةسةريا

هيض ئاماذةياةك ب كَيشاةيا كورديادا نةداياة،      2001دةستثَيكا ئةيلواَل 
                                                 

 .172هةمان ذَيدةر، ل(1) 
بنَيرة ثةرتؤكا وى: واقيىى هاةرَيمى كوردساتان: ديادَيكى ئيساالمييانة، نوساينطةى تةفساري        (2)

 .21-18(، ل ل2008لَير، )بَلاوكردنةوة(، )هةو
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بةلكو دياركرية دةظةر ثَيويستى ب جيهادَى هةية باةرةظانيَى ذ ئاايني و   
ياَين ل   بَى باوةرِرومةتا موسلمانان بكةت بةرامبةر هَيزَين عةملانى يَين 

ران ب ساااةر ئيساااالمَى و موسااالمانان دابطااارن باااؤ   دةليظةياااةكَى د طاااة 
و طااااوران،  مةسااايحىثاااةيرةوكرنا ثالناااَين ماااةزنَين خاااؤ ذ جاااوهى و   

هةروةسا ثَيظة دضيت و ئارماجنا خؤ دياردكاةت، ئاةوذى ئاةركَى ملكاةض     
بوون ذ باشيَى و الدان ذ ضةوتيَى و تةحكيما شةريىةتَى خاودَى ل ساةر   

َى ل سااةر هااةرَيما كوردسااتانَى  ، ئااانكو حاكميااةتا ئيسااالم (1)ظااى خاااكى 
 .(2)بهَيتة ثةيرةوكرن وةكو بازنةيَى سياسةتا شةرعى

ب هةمان شَيوة، ثشتى ئَيكطرتنا جوندولئيسالم و كؤمةَلا ئيسالح و      
ثَيكئيناناااا ثشاااتوانانى ئيساااالمى ل كوردساااتانَى ل ساااةر هاااةمان شاااوثا 

دوو الياةن  جوندولئيسالم بةرنامَى خؤ ثةيرةودكر. ئَياك ذ خاالَين هاةر   
واتااة جوندولئيسااالم و كؤمااةَلا ئيسااالح ل سااةر ِرَيككااةفتني د ثَيكئنانااا  
ثشتوانانى ئيسالمى، درَيذيدان ب تةحكيما شةريىةتَى ئيساالمَى باوو ل   
دةظةرَين اَل هاتياة ِراطةهانادن، و ل ساةر هةَلويساتَى وان و دامةزرانادنا      

ؤمةَلااااةكا مريطااااةها ثشااااتيوانانى ئيسااااالمى ل هااااةرَيما كوردسااااتانَى ك 
، ثشتةظانيا خؤ بؤ وان دياركرية، ودنامةيةكَيادا ل  (3)سةلةفيَين جيهادى

بااؤ ثشااتيوانانى ئيسااالمى وةشاااندبوو كااو     2001تشاارينا ئَيكااَى   12
                                                 

 .50  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و (1)

  .3/12/2001(، 51)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
، الل َاري تاة ن الرةوبدةع ،شىةرةزيز عانى قةلىوبدةشىيبى، ع ءعق  خ ةودشَيوةكو  (3)

ديـوان االعـ   تاعـة انوـار     بنَيارة:   رى.ةسا د دوةمةيوَلَلا بدةد ةود خالدي و عةئةة
 .وما بىدها 69  ص1االس    ا)ودر الساب   و



 467 

مريطااةها وان ب مريطةهااةكا شااةرعى يااا ِراسااتةقينة ناساااندبوو و تَياادا   
 ية و مشةختبوون باَو خااكىَ  يهاتية:" مريطةها هةوة مريطةهةكا ئيسالم

 .(1)هةوة مشةختيوونةكا شةرعية..."
هةَلويستَى ثاارت و ِرةوتاَين ئيساالما سياساى ل     ب شَيوةيةكَى طشتى      

هةرَيما كوردستانَى ذ كَيشةيا كوردى ذ ذَيدةرةكَى زةالل ناة دةركةفتياة،   
بااةلكو ل طااؤر دورهَيلااَى سياسااى و كااةتوارَى هااةرَيمَى ئارماااجنَين وان د   

دبوون، ئانكو ديفاكتو. كو ئَيك ذ تايبة ةناديَين  قوناغبةنديَيدا دةرباز 
زَوربااةيا هَياازَين ئيسااالما سياسااى نةبةرهةمااةكَى خورسااتيَى جظاااكَى      
كوردسااااتانَى بااااوون، بااااةلكو يااااان ب كارتَيكرنااااا ئاياااادؤلؤذيا سياساااايا  
ئيسالميزم و تةوذمَى ئيسالما سياسى، يان ب هاريكاريا اليةنَى دةرةكاى  

ت و بِرياااارَين سياسااايدا د ساااةربةخؤ   دروسااات بوويناااة، و د هةَلويسااا  
 .(2)ندنةكا كوردانة بَو كةتوارَى كوردستانَى نةبوونَي، و خونةبوون

ديسااان ئيسااالما سياسااى ل هااةرَيما كوردسااتانَى ظاالتيااةكا بةرضاااظ         
و جوانكرناااا هنااادةك الياااةنَين  كااا هاااةبوو بةرامباااةر كَيشاااةيا كاااوردى، 

ياَى كاوردى و دالاةهى ل     ئيسالمى يَين كورد ب ج  و بةرطَى نةتاةوةيى 
سااةر كوردسااتانى و كَيشااةيا كااوردى ذ بازنااةيَى خااؤ طوجناناادنَى د طااةل  
كةتوارَى كوردستانَى دةربااز نابيات  ضاونكة الياةنَين ئيساالمى سياساى       

طوجناناادنَى ثيااادة دكااةن د  خااودان بانطااةوازةكا ساااخلةما سياسااةتا خااؤ 
دبان و ب ِرةنطاَى وى    طةل كةتوارَى تَيدا د ذين و كااودانَين تَيادا دةربااز   

                                                 
  .70ا)ودر ن سد  صهاتية ظةطوهاسنت ذ:  (1)
، 3ِرةفيااق سااابري، كولتااوو و ناساايؤناليزم، مةَلبةناادى كوردؤلااؤجى، ضاااثخانةى تيشااك، ض        (2)

 .144(، ل2008)سلَيمانى، 
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 كااةتوارى خااؤ ِرةناار د كااةن نااةك باااوةرى ثااَى بااوون، بااةلكو سااود ذىَ    
. لااةورا ذى (1)وةردطاارتن بااؤ هناادَى ثااَى بطةهنااة ئارماااجنَين دوماااهيكىَ 

ئَيدى ئيسالما سياسى طَوتارا خؤ ب ئاراستةيةكا كورداياةتى بار باوو باَو     
ى و هاااااةمان دروَاااااَين ثاااااارتَين عاااااةملان  بطوجنيناااااتهنااااادَى خاااااؤ 

 .(2)بةرزكربوون
هةوَلدايااة بااَو ئيسااالمكرنا ناساايوناليزما كااوردى،   ئيسااالما سياسااى      

ئَيك ذوان كاران طةريان ل دوي  قارةمانَين مَياذوويى باوو، طاةر ئااطرَى     
ناليزما ؤَين ناساي نةوروزَى و كاوةيَى ئاسنطةر هَيمايَى سةرةكى د نااظ باالَ  

وبى ب قارةمان و ساومبوال  كوردى بن، ئيسالما سياسى سةالحةدينَى ئةي
، زَيدةبارى ظَى ضةندَى جةذنا نةوروزَى وةكاو  (3)سةرةكيا كوردان د زانى

جااةذنا نةتااةوةيى يااا كااوردان هناادةك ذ زانااايَين ئااايينى يااَين ئيسااالما   
ب تشاتةكَى  سياسى ب طاورى زانية و داخاز كرية دةستا ذَى بةردةن كو  

هااةر نااةوروزَى د ئااةدةبياتَين ، بااةلكو (4) بدعــة(نااويَى نااة ِرةوا زانينااة 
 .  ناهةذمَيرن ب جةذنخؤدا ب شَيوةيةكَى طشتى 

ذ دةرئااةجنامَى سياسااةتا دةولااةتَين موساالمان ب شااَيوةيةكَى طشااتى        
نةخانااااة دةولااااةتَين هااااةرَيمى د طااااةل كَيشااااةيا كااااوردى كااااو دذى    

                                                 
 .75جلخاعاا...  ص  ااسثينداريعحدالعتن  (1) 

ئازاد قةزاز، ِرَوحى كورد لة بن دةستى ناسيؤناليزم، ئيسالميزم و ماركسايزم دا، ضااثةمةنى   (2)  
 .107-106(، ل ل2008ثةيوةندى، )ب.ج، 

مةريوان وريا قاني ، ناسيوناليزم و سةفةر كورد لاة دياساثَورا، لاة بَلاوكراوةكاانى نَيووةنادى       (3)
 .151(، ل2005ِرةهةند، )سلَيمانى، 

يت  الحي  الزجاجت لليعا االيسـط ا ال  اـاا التضـامقية لليـ ب الكـوردم       كاكةفلك الدين  (4)
 .136(  ص2010دار ئاراس للكحاعة يالقيع   اربيل  
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سااةربةخؤيى و ئازداديااا كااوردان و دامةزراناادنا دةولةتااةكا سااةربةخؤ     
ةنطاادابوو سااةر ئاراسااتةيا ثااارت و ِرةوتااَين  ى هةَلويسااتى ِر، كااو ظاانبااوو

ئيسالما سياسى ل هةرَيما كوردستانَى، كاو هاةر ذالياَى وانظاة كؤماةك و      
ثشتطريى اَل دكرن. ئةظ ضةندة ذى ب نةشادبوونا كوردان ب ماافَين خاؤ   
و ئاااةو خزماااةتا ثَيشكَيشاااى ئيساااالمَى كااارى  نظيساااةرةك كاااوردان د     

 .  (1)موسلمانان هةذمَيريت ب ئَيتيمَين
جهَى ئاماذَيية، ذ مةترسايَين ئيساالما سياساى ل ساةر كاوردان، نااظ            

. ينةتاااةوةي ئَياااك ذ بنواشاااةيَين طااارنطَينوةكاااو ناسااانامةيا مروظاااى و 
ئيسالما سياسى مةترسى بووية د كريارا عةرةبكرنَيادا كاو د ساةردةمَى    

كاوردان ئاةو نااظ    ِرذَيما بةعسياندا سةركةفنت د ظى واريدا نة ئينابوو و 
د دانانة سةر زارؤكَين خاؤ ياَين ِراماناةكا نةتاةوةيى ديرؤكاى قارةماانى       

ة بااؤ ظةطةراناادنا ثالنااةكَى كاركرياا هااةيني، اَل ئيسااالما سياسااى ل طااؤر 
ناظَين عةرةبى ل سةر زارؤكَين كوردان ب بةهاناةيا هنادَى ياَى هاةلطرَى     

 .(2 ناظَى عةرةبى نةبيت ناجيتة بةهشتَى
ةملاندنا دياردةيا بيانيكرنا ناظَين كوردى خشاتةيَى ل خاوارَى   ذ بؤ س     

َى دة  د مااو وةكو منوونة بةرضاظ دكةت، كو طوهؤرينَين مةزن و ب لةز 
 . (3)ساالن دروست بووينة

                                                 
فرخت اليقايى  الد تور(  اال ـعد يتـامى ا)سـلخ   دار القوـع للكحاعـة االسـ مية   القـاهع            (1)

 .10-8(  ص ص1991
 .99-98دال تاع علت الحوتانت  االس  ...  ص صعح  (2)
ضنار سةعد عةبدوَلَلا، كاريطةرى باارى سياسى لاة سااةر طااةشةكردنى هؤشيااارى نةتاةوةى        (3)

 .190(، ل2005، )هةولَير، 1991كاورد دواى ِراثةِرينى 
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، 1990ذمارةيااا زارؤكااَين ذ دايكبااوويى ل هااةيظا حااةفت ل سااالَين       
 ل ثارَيزطااااةها هااااةولَيرَى ل دوياااا  جااااؤرى ناااااظى     2000، 1995

 دياردكةت.  
 

 ساَل            
 جؤرى ناظا 

1990 1995 2000 
 % ذ % ذ % ذ

 31,36 817 55,22 713 13,63 1048 ناظَين كوردى  
 68,63 1788 44,77 578 36,86 612 ناظَين بيانى 
 100 2605 100 1291 100 1660 سةرجةمَى طشتى 
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 سةبارةت دميوكراسيةتَى: :تةوةرَى دووَى
كاراسااايةت ئَياااك ذ ساااَيمايَين سياساااى ياااَين حوكمِرانيَيياااة، كاااو دميو     

ِرةهةنااد و ناظااةِروكَين جااؤرا و جااؤر ب خؤظااة د طرياات، كااو بابةتااةكَى      
سااةرةكى يااَى ناكؤكيااا ئاياادؤلؤذى دناظبااةرا شارسااتانيةتَين جيهانَيدايااة،     
بااةلكو ئااةو جااؤرَى ناااكؤكيَى ب ِرةنطااَين جااودا تااةظنَى ثااارت و ِرةوتااَين      

سى ذى طرتية و نةِرَيككةفتناةك ل ساةر دروسات بووياة، كاو      ئيسالما سيا
ضاوا ل سةر ئاستَى جيهانا ئيسالمى نةرَيكى ثةيدا بووياة كارتَيكرناا خاؤ    
 ل سةر ديدو بَوضوونَين ئيسالما سياسى ل هةرَيما كوردستانَى ذى كرية.

دميوكراسااايةت سيساااتةمةكَى سياساااى كؤمةَلايةتيياااة ثةيوةناااديَى        
ن جظاااكى و دةولااةتَى دروساات دكااةت ل طااؤر هااةردوو      دناظبااةرا تاااكيَ 

بنةمايَين يةكسانى دناظبةرا هاوةالتياندا و بةشداريةكا ئاازاد د ضاَيكرنا   
َى ظاَى ديتناَى ظةدطاةريت    بنةمايياسايَين ذيانا طشتيدا ِرَيك د ئَيخيت، و 

كاااو طاااةل خاااودانَى ساااةروةريَى و ذَيااادةرَى شاااةرعيةتَيية، دةرئاااةجنام    
 .(1)رن بةرامبةر نوَينةرَين هاوةالتيانحكومةت بةرثرسيا

هةذى طؤتنَيية، بري و بَوضوون ل ساةر دميوكراسايةتَى و ضةساثاندنا         
وةكاااو شاااَيواز ياااان ئايااادؤلؤذيا جوداهياااةك  جَيبةجَيكرنَيااادا  وَى د وارَى

دناظبااةرا ظةكَولااةر و سااةركردةيَين باازاظ و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى ل      
ل ساااةر ئيساااالمَى و دميوكراسااايةتَى، كاااو  جيهاناااا ئيساااالميدا هةبووياااة

ظةكولاااةرةك دياردكاااةت دوو جااااران ساااتةم ل ئيساااالمَى دهَيتاااة كااارن،    

                                                 
ساا يالقيـع   عحدالوها  الكيالت  الد تور( يا عين  موسوعة السياسة  ا)وسسة ال عبية للدرا (1)

 .751ص  2و  (1991بايا     2ط دار اهلدى 
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جارةكَى دةمَى دهَيتة هةظبةركرن دطةل دميوكراسيةتَى و جارا دى دةماَى  
د بَيذن ئيسالم دذى دميوكراسيةتَيية، هةظبةركرن دناظبةرا هةردووكانادا  

ية. هةظبااةركرن د بياااظَى ِرَيبازَياادا   كااارةكَى شاشااة، و ِرةتكاارن ذى شاشاا   
دناظبةرا ئيسالمَى وةكو ئاايني و ثاةيام ثَيكهاتياة ذ بناةمايان، ثةرساتنَين      
خةلكى، و ِرةوشات و ساةرةدةريَين وان ِرَياك د ئَيخيات، و دميوكراسايةتَى      
سيسااتةمَى حوكمِرانيَييااة و ئااامرازَى بةشااداريَى و ناظونيشااانَى كَومااةكا     

و هااااؤيَى جااااوداهيَى بااااَو ِرةهةناااادَى شارسااااتانى  بنااااةمايَين ئةرَينيااااة، 
 .(1)ظةدطةرينيت، كو ئيسالم ثِرؤذةيةكَى شارستانى يَى تايبةتة و جوداية

هةروةساااا بةشاااةكى دى هةناااة دميوكراسااايةتَى ثااارت ثااارت دكاااةن و       
بةشااةكَى يااان اليةنااةكَى وَى دخااازن ثااةيرةو بكااةن، ئااةوذى دميوكراساايا      

و سةركَيشاايا وان بكااةن، اَل دميوكراساايا  خااةلك نوَينااةرَين خااؤ هةلبااذَيرن  
. (2)ئابورى )سةرمايةدارى( و دميوكراسيا كؤمةَلاياةتى )لَيارباال( ِرةت دكاةن   

ظةكولااةرةكَى دى دبينياات دميوكراساايةت د تَيطااةهَى طَوتااارا ئيسااالميدا ل    
سااةر ضااةندين تااةوةران دابااةش دبياات ئااةوذى، دميوكراساايةت وةكااو زاراظ، 

ان هاازر بةرامبااةر دكتاتوريااةتَى، د ئةجناماادا  يااان مةزهااةب و فةلسااةفة ياا 
ثةسااةندةكا ِرَيااذةيى خبؤظااة دبينياات، واتااة نابيتااة ِرَيطاار بااَو بكارئينانااا        
زاراظااااةيَين بيااااانى اَل ب مةرجااااةكى بكةظيتااااة د ضارضااااووظَى بانطااااةواز  

 .(3)ئيسالميدا وب ثةروازةيَين هزرَين ئيسالمى بهَيتة خةمالندن
                                                 

 .97  ص(1993القاهع    االس   ي الدميواعاطية  فرخت هويدم  (1) 
 .147-145يوسف القعضايم  الدين...  ص ص(2) 
السن ال ابت  ا ال قد السياست مقارباا ا تأصـيل ال كـع السياسـت االسـ مت  الـدار ال عبيـة        (3)

 .وبىدها 135(  ص2010ين(   بايا  لل لو   ناشع
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 َىةنادةكَى ئيساالما سياساى دميوكراسايةت    ل دَور هةمان مذار، هزرم     
  ضاونكة وةكاو ثةرتالةكَيياة    وةربطارن وةكو شوراَى دبينت و الرى نيناة  

بَو موسلمانان هااتى و خاراب نابينيات هاةر تشاتةكَى بااش و ساودمةند        
، و ل جهةكَى دى ثةسنا دميوكراسايةتَى دكاةت وةكاو شاَيواز     (1)وةربطرن

ةردةمى ثَيشااكَي  كاارى ذبااو   باشااجين ئااامراز و ضاااكجين ديارييااة ساا   
، د طةل هندَيدا هةنة سيستةمَى ئيسالمى (2)َىضةسثاندنا تَيطةهَى شورا

يَى سياسى جاودا دبيانن دطاةل دميوكراسايةتَى و رةت دكاةت ذباةر ظاان        
 ئةطةرَين خلوارَى ديار:

دميوكراسيةت بةرهةمَى هؤش و هزرا مروظيية، اَل ئيسالم ثةيامةكا  -1
 خوداَيية.

اساايةت واتااة حااوكمَى طااةل ذ طااةل، اَل ئيسااالم واتااة حااوكمَى       دميوكر -2
 خودَى.

دميوكراساايةت كااارةكَى نااوى و داهَينانااة د ئايينياادا و د ثَيشااينةيا      -3
 .(3))سلفا( مللةتيدا نةبووية

دميوكراسيةت بنةمايةكاة ذ ِرؤذئاظاياا مةسايحى ياان عاةملانى هاتياة        -4
 نينة. كو باوةرى ب دةستهةَلاتا ئايينى ل سةر ذيانَى

د دميوكراسيةتَيدا دةستهةَلاتا ياسا دانانَى يا ِرةهاية، اَل د ئيساالمَيدا   -5
 . (1)يا ِرةها نينة

                                                 
 .102-101(  ص ص2000ابعاهيم اععا   االس   السياست ياحلداثة   بايا   (1)

راشد الغقوشت  احلع ة االس مية يمسألة التغيا  ا)ع ز ا)غاربت للحثوث ي ال تة   بـايا   (2) 
 .21د.ا(  ص

 .148-147يوسف القعضايم  الدين...  ص ص (3)
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د دميوكراسااايةتَيدا جاااةماوةر ذَيااادةرَى ياسااااَيية، اَل د ئيساااالمَيدا      -6
 شةريىةت سةرضاوةية.  

جاااؤرَى حاااوكمِرانيَى د سيساااتةمَى دميوكراسااايَيدا كؤماريياااة، اَل د     -7
 .(2)دا خةالفةتا ئيسالميةئيسالمَي

دةرباااااارةى هةَلويساااااتَى ثاااااارت و ِرةوتاااااَين ئيساااااالما سياساااااى ذ       
شااَيوةيةكَى طشااتى ذ ضارضااووظَى دياانت و بَوضااوونَين  بدميوكراساايةتَى 

ظةكولةر و سةركردةيَين بزاظَين ئيساالما سياساى ل جيهاناا عاةرةبى ياا      
 :  ئيسالمى دةرباز نابن و ب ظى ِرةنطَى ل خوارَى ديار

 

 بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى: -1
هةَلويساااااتَى بزوتناااااةوةيا ئيساااااالمى ل كوردساااااتانَى ساااااةبارةت          

دميوكراسيةتَى وةكو زراظ و فةلسةفة و ئايدؤلؤذيا باوةرى ثَى نيناة وةكاو   
كريار بهَيتة ضةسثاندن، و ئةظ ضاةندة و ئاةدةبياتَين وَيادا خؤياا دبيات،      

طران نينة، لاةورا ذى زَور ب كَيماى بااس اَل     كو خؤش اَل ناهَيت وبهايةكَى
هاتيااةكرن. دميوكراساايةت وةكااو بةرنامااة وسااجاتيذيةت نااةتنَى نابيتااة    
ئةلتةناتيفةك بؤ سيستةمَى شوراَى، بةلكو بَو جيهادَى ذى ب بانطاةوازةكا  
مةترسااايدار د زانااان دميوكراسااايةت ببيتاااة ئةلتاااةرناتيفَى وَى و هااايض    

                                                                                                              
تــد يخــد لمــ   الــد تور(  الديلــة االســ مية يا)حــادد الدســتورية احلديوــة دراســة الهــم  ل(1)  

محادد الدميواعاطية الغعبية ا ضوء االكا  اليعي ة االس مية  تقديم  اتد  خال ابو اجملد 
 .34(  ص2005 الد تور(  مكتحة اليعيا الديلية   القاهع   

 .14/1/2000(، 271)يةكطرتوو( رؤذنامة، ذمارة )  (2)
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، باةلكو دميوكراسايةت ب ثةرتالاةكَى    (1)ابيتضارةسةريةك بيَى جيهادَى ن
ِرؤذئاظايى دزانن و بةرهةمَى سةربورةكا درَيذة د اليةنَى هازرا سياساى ياا    
ِرؤذئاظادا دبينن، اَل بؤ وةَلاتَى كاوردان وَينةياةكَى شاَيواندى و سااختة ياَى      
ثاااةرتااَل ِرؤذئاظاياااة، وةساااا د بيااانن طاااةر دميوكراسااايةتَى ظاااةطوهَيزن و   

 .  (2)يا وَى كَيمجة ذ شةريىةتَى خودَيوةربطرن باش
 َى خاؤدا ة ذدوير و ناة ذ نَيزياك د باةرنام   ب هةر حال، بزوتنةوَى ن     

دايااة، و باااوةرى ب سيتسااةمَى ئيسااالمى ل  َى نةئاماااذة ب دميوكراساايةت
طااؤر بنااةمايَى شااورا د ضارضاااووظَى شااةريىةتَى ئيسااالمى هاااةبوو و د      

َى ، اَل دكاااونطر(3)ةند باااووخالاااةكا ثةسااا 1992كاااونطرَى شةشاااَيدا ل 
هةبووياة ل ساةر   ئاراستةيا جيهادى كارتَيكرنا خاؤ   1997حةفتَيدا ل 

طى هاتية: بزوتنةوةيةكا ئيساالمى  َى نةداية. ب ظى ِرةنو ئاماذة ب شورا
سياسى ثةروةردةيى جيهادية تَيكوشانَى بَو ضةسثاندنا فةرمانِرةواياةتيا  

و دةربِرينااا خواسااتا طااةاَل   دكااةت، شااةريىةتَى ئيسااالمَى ل كوردسااتانىَ 
 .(4)موسلمانَى كوردة بَو ب دةستظةئينانا مافَين ِرةوا

هاااااةذى طؤتنَيياااااة، فرةالياااااةنى ئَياااااك ذ بنطاااااةهَين طااااارنطَين           
ثاةيرةوكرنا ظاى اليااةنى ل هاةرَيما كوردساتانَى جهااَى      ،نةَيدميوكراسايةت 

                                                 
  1991(  شـحاط  7لبو فعاان " فعيضـة اجلرـاد بـ  الـت   ي الك ايـة"   الـق ا( جملـة  ال ـدد            (1)

 .27ص
 .18  ص1991(  ووس 8 الق ا( جملة  ال دد  (2) 
بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردساتان/ عَياراق، بةرناماة و ثاةيِرةوَى نااوخؤى، ثةساندكراوى        (3)

 .12(، ل7ز، ماددةَى )1992 -ك1413وتنةوة كؤنطرةى شةشةمى بزو
 .8، ل(2ماددةَى )، هةمان ذَيدةر (4)
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ن دلتااةنطيا هناادةك ذ كةسااايةتيَين ئيسااالما سياسااى بوويااة دناااظ ِرَياازيَ  
بزوتنااةوةيا ئيسااالميدا، هةنااة فرةاليااةنيَى ب نةهامااةت و نةخوشااى د   
بياانن و هَياازا طااةل ل جهااَي يااةكبوون و ئَيكطرتنااَى ثةرتااةوازة دكااةت و 

باةلكو هةناة ب حالةتاةكَى     (1)ئَياك دكاةت  وى ِرَيكخستنَين وان ِروى ب ِر
 .(2)ِرةوا و خراب د زانن نة ثةسةند و نة

يةتى ناةبوو وةكاو ِروخساار و ناظاةروك، د     واتة باوةرى ب دميوكراس     
طاااةل هندَيااادا ساااود ذَى وةردطااارت وةكاااو ميكانيزماااةك بكارئيناياااة و   
 ،بةشاادارى هةلبااذارتنان بوويااة بااؤ هناادَى دةسااتهةَلاتَى ثااَى وةربطرياات  

 1992بةَلطااة ل سااةر ظااَى ضااةندَى هةلبااذارتنَين ثةرلااةمانى ل ساااال     
كرن نامينت دةما ثَيادظى  بوون. ب ِرامانةكا دى ل سةر بنطةهَى قةدةغة

ــوراا(   ثةياادا دباان   ــيح احملض ــعيراا تح و ل ظَياارَى ئةةااةد كاكااة   الض
ماااةةود ئةنااادامَى مةكتاااةبا سياساااى ياااا بزوتناااةوَى دياردكاااةت طاااةر 

ى دروساااتة ب بيت ماااةخوارناااةك ماااا د حاااةفكا مروظيااادا و ئااااظ ناااة   
كاربينياات، و هااؤيَى سااةرةكى ذى بااؤ هناادَى ظةدطااةريت كااو كَيشااةيا        

دة  ئيساااالميان ذ دميوكراسااايةتَى هةظركيياااة دناظباااةرا     ساااةرةكى ل
 . (3)ذاليةكَي ديظة داريَىذاليةكيظة و باوةر َىيو بَى باوةر َىيطاور

 

                                                 
 .57-56اةد كاكة يمود، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل(1) 
وياَين ثشاتى    23(، ل1998صباح بةرزجني، ضةند ديدطايةك بَو ئةندامانى باساك، )ب.ج،   (2)

 وَى.
يمقـاالا(  م سسـة مو عيـانى للحثـوث      هادى يخود  التوهيف السياست لل كع الديين   وث (3)

 .171(  ص2008يالقيع  مكح ة  انت   دهوك  
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 شطَيرى كورد: حزب اهلل شوِر -2

شاطَيرى كاورد د ثروطراماَى خاؤدا ب     هيض ئاماذةيةك حازب اهلل شورِ      
 1990ؤدا ياَى سااال   د ئَيكاةم كونفراساَى خا   ياَى  دميوكراسيةتَى نةداياة  

، ب هااةمان شااَيوة دئَيكااةم كااونطرَى خااؤ  (1) ثةسااةندكرى هاتيااة بةساانت
ةنطاااة ِر، دطاااةل هندَيااادا (2)ئامااااذة ثاااَى نةداياااة  1995ذيااادا ل سااااال 

دميوكراسيةت د ذيانا وان يا سياسيدا ثةيظةكا نامؤ نةبووية و ل جهاَين  
وَيااادا ب  جاااودا جاااودا ئامااااذة ثاااَى داياااة، هاااةروةكو د ثاااةياما ِرَيباااةرَى

هةلكااةفتا هةلبااذارتنَين ئةجنوومااةنَى نيشااتمانيَى كوردسااتانيدا هاااتى     
داخاز كرية دميوكراسيةت ب  امى مانايا خؤ دظان هةلبذارتنانادا جباه   

و شااايانى ، ل جهااةكَى دى ذى دبَيذيت:"تااةنيا طااةلَيكى لَيهااات   (3)بينياات
ت كاة لاة   ية، لةم بارةوة ئةبَى طةال كورد ثيشان بادا ئازادى و دميوكراسي

 .(4)"ثلةيةكى سياسى و هةست ثَيكردنى ضاك داية
 
 :عَيراقكؤمةَلةى ئيسالمى كوردستانى  -3

                                                 
بنَيرة: حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثرؤطرام وة بةيان نامةى يةكةمني كؤنفرانسى حزب اهلل  (1)

 .وثشتى وَى 19ل شؤرطَيرى كورد،
 .وثشتى وَى 5كورد، ل بنَيرة: حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثروطرامى حزب اهلل ى شورشطَيرى (2)
 .16/5/1992(، 3)رووناكى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
 هاتية ظةطوهاسنت ذ: هةمان ذَيدةر. (4)
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ةنطااة باااوةرى ب دميوكراساايةتَى وةكااو ضااةمك و زاراظ و د بااةرنامَى  ِر     
وَيااادا ناااةبوو وئامااااذة ثاااَى ناااة هاتياااة دان  ضاااونكة كؤمةَلاااةى ئيساااالمى  

وةر و ئَيك ِرَيباز ثاةروةردة باوون   كؤمةَلةكا جيهادى بوو ل سةر ئَيك بريوبا
 .(1)و شَيوازَى كارَى سياسى دكرنة ئَيك بَو ضةسثاندنا شةريىةتَى ئيسالمَى

 
 بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى: -4

بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى وةكااو زاراظ و فةلسااةفة و ئاياادؤلؤذيا          
نانا وَى د ئاةدبياتَين  باوةرى ب سيستةمَى دميوكراسيةتَى نةبوو، و ب كارئي

وَياادا بةرضاااظ ناكااةظيت، د وارَى بريدؤزياادا داكااوكي و طرنطيااةيا زؤر دايااة    
حاااوكمِرانيَى كاااو ئةلتةرناتيفاااة باااؤ هاااةمى ماااذارَين دى ياااَين شاااَيوازَين    
حااوكمِرانيَى. )د هةَلويساات و مةسااةلةكان( دا هاتيااة: حااوكمِرانى ب تاكااة    

ا سانؤرَين ئاايينَى خاودَى و ب    دةستهةَلات زانيية باَو ضةساثاندن و ثاراساتن   
مسااوطةرترين ِرَيااك د زاناان بااَو بااةَلاظكرنا ئااايينَى خااودَى و ضةسااثاندنا       

 .(2)دادثةروةرى و يةكسانى و ذناظربنا ستةم و هةلطرين بريَين ستةمكارى
 يا طرنر ل ظَيرَى دميوكراسيةتَى ِرةت دكاةت، بزوتناةوةيا ِراثاةِرينا        

هةبوو باَو وةرطرتناا دةساتهةَلاتَى، ول دَور    َى ئيسالمى باوةرى ب كودةتاي
ظَى ضةندَى هةَلويستَى خاؤ دياركرياة د)هةَلويسات و مةساةلةكان دا( ب     
سَى ثَينطاظا حوكم د هَيتة وةرطرتن يا ئَيكَى: زانني و باوةرى، ياا دووَى:  
ِرَيكخسنت و كار، و يا سيَى: يةكبوون و جيهااد، ئَياك ل دويا  ئَيكاَى و"     

                                                 
 ويَين ثشتى وَى. 273ئيدريس سيوةيلى، ِرةوتى...، ل (1)
 .167، 15، ل ل1ئيدريس سيوةيلى، ذَيدةرَى بةرَى، بةر -ئارام قادر (2)
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ج ناساز و لة بار نةبو بؤ هاةَلطرتنى ئاةم هةنطاواناةى    ئةطةر هةل ومةر
يةك بة دواى يةكدا كودةتا بة يةكَيك لاة ِرَيطاةكان دةزاناني باؤ ضاوونة      

 .(1)سةر حوكم و دانى بة خاوةنى خؤى"
ب كااااورتى، دميوكراساااايةت دطَوتااااار و سااااجاتيذيةتا بااااةرنامَى وَياااادا،       

، (2)ئيساالمَيدا بهَيتاة ضةساثاندن   سيستةمَى شوراَى د طورةثاناا فاةرمانِرةوايا   
و باوةرى ب دميوكراسيةتَى نةبوو هةتا ذ ِروياَى سياسايظة ذى، و جوداهياةكا    
مةزن دناظبةرا دميوكراسيةتَى كو حوكمَى طةلة باَو طاةل، دطاةل بريوبااوةرَين     
ئيسالمَى كو تةنها خودَى ماافَى فاةرمانِرةوايكرنَى هةياة، و بااوةرى باوون ب      

طااؤر ظااى ضااةمكى الدانااة ذ ئيسااالمَى، كةتنااة دناااظ طاااور و دميوكراساايةتَى ل 
، ذباااةر كاااو دميوكراسااايةت ثةرتالاااةكَى   (3)هاااةظال ثةيداكرناااة باااَو خاااودىَ  

ِرؤذئاظايياااة و ب شاااَيوةيةكَى نةراساااتةوخؤ ِرةتكرياااة وةكاااو دياااار دكاااةت د  
بااةرنامَى خااؤدا: ثااةردة رِامااالني ل سااةر هااةمى بااري و بَوضااوونَين نااامؤ و       

 .(4)لةتَى كوردَى موسلمان و هةوَلدان بؤ ذناظربنا وانهنارتى بؤ ناظ مل
 
 يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان: -5

                                                 
 .168-167، 15ر، ل لهاتية ظةطوهاسنت ذ: هةمان ذَيدة (1)

(، خااال  2، بةشاَى ) 1998ثةسةند كراوى كاونطرةى دووةم   ،بزوتنةوةى ِراثةِرينى ئيسالمى(2) 
 .3(، ل1(، برطا )2)

 .75سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
 
بزوتنااةوةى ِراثااةِرينى ئيسااالمى، بةرنامااة و ثَياارةوَى نَيوخااوى، ثةسااةند كااراوى كااونطرةى  (4)

 .5ل(، 4(، برطا )3(، خاال )2بةشى ) ،1998دووةم 
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ب بااةراورد دطااةل ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى ل     يااةكطرتوو     
د باةرنامَى خاؤدا   هةرَيما كوردستانَى ئَيك ذ وان ثارتاان بووياة زَيادةتر    

ناادَى ذى هووشاايار  دطااةل دميوكراساايةتَى دطوجنياات. د طااةل ه  زَياادةتر 
بوونةكا طشتى ئيسالميان بةرامبةر ضةمكَى دميوكراسايةتَى هاةبوو كاو    

دال و دوو ياااا باااَو وان هااااتى    وةساااا د ديااانت ثةرتالاااةكَى ِرؤذئاظايياااة     
ومةترسيةك هةبوو ذَى وةكو تَيطةهاةكَى كؤمةَلاياةتى و ئاابورى دهاتاة     

نَيزيكاى د  تَيكةلكرن د طةل يَى سياساى وةكاو ليَيراليةتاةك و دويارى و     
طةل تَيطةهَى شوراَى، لاَي ياةكطرتوو وةكاو ئاراساتةيةك هاةر ذ كاونطرَى       

تَيطاااةهَى دميوكراسااايةتَى وةرارَيااان هااازرى و     1993ئَيكاااَى ل داوياااا  
. ئااةظ (1)سااجاتيذى نااةك يااَين سياسااى و تااةكتيكى تَياادا ثةياادا بووينااة  

سياساااايَي يااااةكطرتوودا ب  ضااااةندة ذى د وارَى بريدؤزياااادا يااااَى كااااارَى
ةيةكَى ِرَيااذةيَى كااَيم وةكااو زاراظ هاتيااة ب كارئينااان د ئااةدةبياتَين   شااَيو

وَيدا، اَل مةترسايةك ذى ذَى هةبووياة، لاةوا د ثاةيرةو و ثروطراماَى وَى      
 .(2)يَى ئَيكَيدا ذ ئاماذةدانَى ب دميوكراسيةتَى يَى ظاال بووية

هااةذى ئاماذةثَيكرنَييااة، يااةكطرتوو ذ هااةمى اليةكيظااة باااوةرى ب         
د طاةل اليةناةكى وَي    ،وكراسيةتَى ناةبوو و دوو ساةمت باَو هاةبوون    دمي

بااوو و اليااةنَى دى ِرةت دكاار. ل دؤر ظااَى ضااةندَى سااةالحةدين يةمااةد 
ئةميناادارَى وَى يااَى طشااتى دياردكااةت اليااةنَى كااردارى يااَى دطااةل وةكااو  
ميكانيزماااا حاااوكمِرانيَى ئازادياااا هااازرى و ِرادةربِريناااَى و هةلباااذارتنا    

                                                 
 . 8/7/2001ديدارةكا كةسايةتى د طةل ديندار نةمجان شةفيق دوسكى، دهوك،  (1)
 وبىدها. 2، ص] ا) وع االيل[ا)قراو يالققا  الدا لت  ، اال اد االس مت ا  وردستان (2)
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ل طااؤر ِرَينمااا و سيسااتةمةكى، اَل وةكااو اليااةنَى فةلسااةفى و     نوَينااةران
 ة وةتكريا ِر ياساادانانىَ ئايدؤلؤذى كو فاةرمانِرةويا طاةل ببيتاة ذَيادةرَى     

ياساايَين خااؤ ذ  طاةل  باةرنامَى فاةرمانِرةوايا خاودَى بنياتااة، كاو      دبينات 
شااةريىةتَى وةردطاارن و دةرضااوون ذ ظااى بنطااةهى ب بةهانااةيا زَورينااَى  

 (1)رةتكريةونا زال يان بَوضو
د وةرارةكااا دياادا، يااةكطرتوو زَياادةتر وةكااو ميكانيزمااا حااوكمِرانيَى      

و  1996َى دووَياادا ل ساااال َى، دكااونطربااارَى دميوكراساايةت ضاووية بااةر 
. هةروةسااا دماددةيااا ضااوارَيدا دثااةيرةو و ثروطرامااَى خااؤدا ضةسااثاندية

روةريَى َى ذى دايااااة و تَياااادا هاتيااااة شااااورا دادثااااة   طرنطااااى ب شااااورا 
فةرمانِرةوايَى ب دةستظة دئينيات و ئاازاديَين طشاتى دةساتةبةردكةت،     و

ياسايا خاؤ ب   دةساتهةَلاتا س طةال مافَى خؤ هةية ب ِرَيكا دميوكراسايةتَى  
 يانةساادةسااتهةَلاتا سياسااى ب شااَيوةيةكَى دميوكرا ِراهَيناناااهةلبااذَيريت، 

 .(2)ةت بكةتِر )حزبى( دكتاتوريا تاكى و ثارتَى بكةت،
ثاتى ل ساةر  دو 1999ل ساال هةذى باسكرنَيية، د كونطرَى سيَيدا      

كااااو ضااااوار خااااال   ،كريااااة خاااااالن ب ِرةنطااااةكَى بااااةرفرةهج  ضااااةند
ِرَيزبةندكرينااة، طااةل ذَياادةرَى دةسااتهةَلاتاية، ب كارئينانااا ثرةنساايثَى     
شورا و شَيوازَى دميوكراسى بؤ هةلبذارتنا دةستهةَلاتا سياسى و ِراهَيناناا  

انيَى، ثااةيرةوكرنا ئالوطوركرنااا ئاشااتيَى بااؤ دةسااتهةَلاتَى بَيااى     حااوكمِر

                                                 
 .15لساب   صا  عدستان  نقعاا يموااف...  ا)ودر ا تاال اد االس م (1)
 .19...، لابو بكر على، يةكطرتووى (2)



 482 

َى د ثةنابرن بؤ توندوتيذى و تريؤرَى، ب كارئينانا شورا و دميوكراسايةت 
 .  (1)داذيانا ثارتايةتيَي

يااةكطرتوو باااوةرى ثااَى هااةبوو د بااةرنامَى    ،دةربااارةى فرةاليااةنيَي     
اديا بريوباوةران د ئيساالمَيدا  خؤدا و د ماددةيا ضوارَيدا و دياردكةت ئاز

، (2)د ضارضووظَى بةهايَين باَلاندا فرةاليةنيا هازرى و سياساى دخوازيات   
ديسان فرةاليةنى ب ئَيك ذ هَيلَين سةرةكى يَين ساجاتيذيةتا ياةكطرتوو   

، و (3)وةكاااو دياردةياااةكا مروظاياااةتى و شارساااتانى دهَيتاااة هاااةذمارتن   
ب ثةساةند و سروشاتى و ِرةوا    ئةميندارَى طشتى فرةاليةنيا سياساى ذى 

ى بوضااوونَين جااودا دكةنااة ل سااةر وى بنااةمايكااو  ،و ثَيويساات دزانياات
 .  (4)ِرَيباز بَو طةهشنت ب ئارماجنان ب شَيوازَين جودا جودا

ذ ب كااااورتى، هةَلويساااايَت يااااةكطرتوو سااااةبارةت دميوكراساااايةتَي،       
كا سياساى  يا دبيت د طاةل دميوكراسايةتَى وةكاو فورماة    بةرنامَى وَى خؤ

ياتةبايى، بةاَل دطةل ضةمكَى دميوكراسيةتَى وةكو فورمةكا كؤمةَلاياةتى  
 .(5)و ئابورى يا دذ و نةتةبا بوو

 
 :ل كوردستانَى بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى -6

                                                 
ــتانت  (1) ــ مت الكوردسـ ــاد االسـ ــا     ،اال ـ ــ وع الوالـ ــعر ا ا)ـ ــدا لت  ا)قـ ــا  الـ ــاو يالققـ -3ا)قرـ

 .2(  ص4  ا)اد   7/9/1999
 .19...، لابو بكر على، يةكطرتووى (2)
اتيذيةتى ياااةكطرتووى صاااالح الااادين باااابكر، لةباااةر ِرؤشااانايى هَيَلاااة ساااةرةكييةكانى ساااج  (3)

 .25-21(، ل ل2002ئيسالميى كوردستان، ضاثخانةى ذين، )هةولَير، 
 .17/4/1998(، 183)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (4)
 .95سةالم عةبدولكةريم، ذَيدةرَى بةرَى، ل (5)
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دةربارةى هةَلويستَى وَى سةبارةت دميوكراسيةتَى، ناةببوو بةرناماة        
ضةسثاندن ج وةكو زاراظ يان ميكانيزم د طَوتارا وَى يا سجاتيذيدا بهَيتة 

، باااةلكو بزوتنةوةياااةكا جيهاااادى باااوو   (1)و ئامااااذة ثاااَى نةهاتياااة دان  
هةَلويستةكَى دذوارتر بةرامباةر دميوكراسايةتَى و تَيطاةهَين دى هاةبوو     
يَين نة ل طؤر تَيطةهَى ئيسالمَى هاتني كو هةوَلدابوو تَيطةهَين عاةملانى  

 . (2)و ئيسالمى ذَيك جودا بكةت
ميكانيزمااا   اةنطااة بزوتنااةويا يااةكبوونا ئيسااالمى د ثااةيرةوكرن    ِر     

دميوكراسااةتَى ل هااةرَيما كوردسااتانَى يااا خوشااحال نااةبوو، هااةروةكو د   
بابةتةكَى سةرنظيسةرَى ئؤرطانَى وَيدا هاتى ل ذَير نااظَى )دميوكراساى و   

ات و ئازادى لة كوردستان و منةتَيكى فريعةونييانة( ِرةخنَى ل دةساتهةلَ 
بَياى كاو نياازةك باؤ      نظيسةرَين ب ساةر وَيظاة دطريات وةكاو بةرساظةك     

، دياركرية كو دميوكراسيةتَى ناة منةتاة ل ساةر    ثةيرةوكرنا وَى هةبيت
ئيسااالميان دزاناان، اَل ب ئااةركَى سااةر شااانَى دةسااتهةَلاتَى دزاناان، ل دؤر  
باوةرياااا وان ب دميوكراسااايةتَى د بَياااذيت:"ئامؤذطاريى هةنااادَيك لاااة     

سااةرانى سااةر بااة دةسااةالت كااة دةبَياات ئيسااالمييةكان باوةريااان بااة نوو
ئالؤطؤركردنى دةسةالت هةبَيت دةنا جَيطةيان لاة دنيااى دميوكراساى دا    

يااة و ثَيويسااتة ثَيشااج ئاراسااتةى   نابَيتااةوة  ئامؤذطارييااةكانى بااَى مانا  
يانى بكةن...، نة ئَيمة دةطةينة ئاستى مووساا لاة ئيمانداريادا و ناة     خؤ

                                                 
 ويَين 5بزوتنةوةى يةكبوونى ئيسالمى لة كوردستان/عَيراق، ثةيِرةو ثرؤطرامى ناوخؤى، ل (1)

 ثشتى وَى.
 .168مسىود عبداخلالق، قوتاخبانة...، ل (2)
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هيندةى فريعةون بة دةسةاَلتن...، هيندةى فريعةون دةساةاَلتيان   ئةوان
 .     (1)نيية كة ضى منةتى فريعةونييانة بة سةرماندا دةكةن "

 كؤمةَلا ئيسالمى ل كوردستانَى: -7
كوردستانَى سةبارةت دميوكراسايةتَى   لهةَلويستَى كؤمةَلا ئيسالمى      

، كااو باااوةرى ب ضااةند   ب سااةر ضااةند اليةناناادا يااَى دابةشااكرى بااوو    
اليااةنَين وَى هااةبوو و دهااةمان دةماادا باااوةرى ب ضااةند اليااةنَين دَى      

َى ِرَيظااةبرنا هااةمى كاروبااارَين غااةينااةبوو. شااورا د هَيتااة هااةذمارتن بنا
، و جوداهيااةكا مااةزن دناظبااةرا شااورا و دميوكراساايةتَى و شااورا      (2)وَى

سايةتا ِرؤذئاظاا ياا    بةاَل دميوكرا ،دبينن ئيسالمى يا ثابةند ب شةريىةتى
 . (3)ثابةند نينة ب هيض تشتةكى

هااةذى طؤتنَييااة، ئااةمريَى كؤمااةَلا ئيسااالمى عااةال باااثري دياردكااةت       
مللةتَين ِرؤذئاظا ذ ناضاارى ثاةنا بريناة دميوكراسايةتَى، كاو د دةردةكاي       
داباااوون ذ ناضاااارى و ذ ِرةوانطاااةها ناااةبوونا ئاييناااةكَى ِراساااتةقينة ل    

خااااؤ ِرزطاااااركرن ذ سااااتةما ثاثااااايى و ئيمرباتااااور و  بةردةسااااتَى وان و 
كرينة، و ضاوار ساتوين ِرَيزكريناة كاو      دةرةبةطان قةستا دميوكراسيةتَى

دميوكراسااايةت ل ساااةر هاتياااة ئاظااااكرن ئاااةو ذى فاااةرمانِرةوايا طاااةل،   

                                                 
 .26/6/2000(، 68هاتية ظةطوهاسنت ذ: )رَيطاى يةكبوون( رؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .14على باثري، االصول...، ص (2)

 .21/12/2002(، 54)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة )(3) 
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و ئاااازاديَين طشاااتى، و جوداكرناااا  ساااةروةريا ياساااايَى، ماااافَين مروظاااى  
 . (1)دةستهةَلاتان

هةَلساةنطاندينة و   ةمريَى كؤماةَلا ئيساالمى ئاةو ساتوينة    ئل دويظرا     
 ياسااادانانَىشااروظةكرينة، ل دَور فااةرمانِرةوايا طااةل، ئااانكو طااةل مااافَى  

هةياااة، و طاااةل ماااافَى هةلباااذارتنا حوكمِراناااا و بةرثرساااان هةياااة، و     
هةلبذَيرن، اَل حاكميةت مافَى  ددةستهةَلات بكةظيتة ددةستَى واندا يَين 

َى تنَييااة، حاكمياااةتا طااةل ناااة تنااَى شاشاااى و هةظااادذى    ِرةهااايَى خاااود 
هَيتاة هاةذمارتن   شةريىةتيية، بةلكو ثةيداكرنا هةظاالية بَو خودَى و د 

ئَيااك ذ مااةزنجين طونااةهان، بااَو سااةروةريا ياسااايَى ذى د بينياات طااةر     
مةبةسااات ثاااَى شاااةريىةت بيااات ياااان ياساااايَين هاتيناااة وةرطااارتن ذ       

اَل طةر ياساايَين دانااتى و دروساتكرى    شةريىةتى، ثَيدظيية سةروةربيت، 
بن ذالياَى كةساةكى ياان دكتااتورةكى ياان كؤمةَلاةكَى ياان ثارتاةكَى و ذ         

وةرطرتنب، و بكةتاااة ِرَيبااااز و ب ساااةثينن ب طااااورى د  ناااة شاااةريىةتى
، اَل ئةظ ضةندة الياةنَين ِرَيظةباةرى و هوناةرى و زانساتى ب     هةذمَيريت

ن مروظاى و ئاازاديَين طشاتى، و    خؤظة ناطرن، ساةبارةت بناغاةيَين ماافيَ   
جوداكرنا دةستهةَلاتان نابينيت لَيكادان و هةظادذي د طاةل شاةريىةتَيدا     

 . (2)هةبيت

                                                 
القـوا   -ال لخانيـة  -ععت االرهـا    مسائل عوعية رائهة نقع  ياا يـة ي تقيـيم شـ   باثريعلت  (1)

-231(  ص ص2007الدميقعاطية  تعتـة  االسـان بعهـان الـدين   د.        -ال و)ة -االنسان
235. 

 يب دها. 236  ص  ا)ودر ن سدباثريعلت  (2)
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كاااااورتى، بَوضاااااوونَين ئاااااةمَيرَى كؤماااااةَلا ئيساااااالمى ل ساااااةر  ب     
دميوكراساايةتَى كااو ثااةنابرن بااَو ذناضاااريية و دنظيساايت:" ماان وةك       

وكِراساى ناكاةم ئاةوي  لاة     ئيسالمييةك ئةطةر ناضارى نةبَى باساى دمي 
بااةر ئااةوة نااا كااة ئيسااالم دذ و ثَيضااةوانةى دميوكراساايية، هةرضااةندة    
بَيطومان خاال جياواز و تَيكطرياويشايان هةناة، باةلكو لاة باةر ئاةوة كاة        
ئيسااالم سااةرجةم اليةنااة ضاااكةكانى دميوكراسااى ب شااَيوةيةكى ضاااكج   

ةنطااة ظااَى ضااةندَى ، و ِر(1)تَياادان و لااة اليةنااة خراثةكانيشااى دوورة..." 
هةَلويستَى كؤمةَلا ئيسالمى ب طشاتى كاو ذ   ِرةنطظةدانا خؤ كربيتة سةر 

ى دةرناكاااااةظيت دميوكراسااااايةت ثولينكرياااااة وةك يظاااااى ضارضاااااووظة
 . (2)ةةتكريلَوذيا ِرؤفةرمانِرةوايى كَيشة دطةل نينة، اَل وةكو ئايد

ؤمااةَلا سااةبارةت فرةاليااةنيَى، وةكااو بنةمايااةكَى دميوكراساايةتَى، ك        
َى يئيساااالمى د طةلااادابوو و بااااوةرى ثاااَى هةياااة، باااةاَل دضارضاااووظة      

دا بياات، و د طااةل هناادَى دانااة اليااةنَين سياسااى و   ئيسااالمَي شااةريىةتَى
 .(3)ثارت هةبن و د ئازادبن و بةرنامةيَى خؤ هةبن

 
 :توندِرةوَين ِرةوت -8

رَيما ئيسااالما سياسااى ل هااة  َينتوناادِرةوذبااةركو زَوربااةيا اليااةنَين       
َين جاودا جاودا دروسات بوويناة، ساةرئةجنام      كوردستانَى ذ ئَيكطرتنا باالَ 

ثَيكظااة د ناظااا ِرَياازَين ثشااتيوانانى ئيسااالمدا كؤمبووينااة، لااةورا ذى د     
                                                 

 .59هاتية وةرطرتن ذ: عةال باثري، واقيىى...، ل (1)
 .4/9/2011نامةيا نازم عةبدوَلَلا شوانى بَو ظةكولةرى، ل (2)
 .151-150حوسَين يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (3)
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شااَيني ل ظَياارَى هةَلويسااتَى وَى وةربطرياات كااو دةربِرينااَى ذيااَين وان ذى 
دكاااةت، ذباااةر كاااو ِرةوتاااَين ساااةلةفى جيهاااادى باااوون و بااااوةرى ب         

 ميوكراسيةتَى نةبوون ب هةمى اليَين وَيظة.د
هةَلويساااتَى ثشاااتيوانانى ئيساااالمى ساااةبارةت دميوكراسااايةتَى ب          

ياااكرن ل ضاااخَى باسااَي   ة دايااة خؤ دذوارى ِرةتكريااة، و ئااةظ هةَلويساات  
دكةت كو وَى كارَى سياسيَى ئاشتيانة كرية بةرنامَى خؤ بَو  يةكطرتووَي

ددةت ضاكساازيا ثلاة ثلاة د ضارضاووظَى     طوهؤرينَى، و ئةو د بَياذن هةوَلا  
ميكانيزما دميوكراسيةتَيدا ثةيرو بكاةت، و دياردكاةت كاارَى ئيخواناياة     

ل خاةلكى بكاةن ب ناااظَى دميوكراسايةتَى شااروظة     فَيلااَىل هاةر جهاةكى   
ى كاو هةظادذى دطاةل    يا شاوراي َى و د ِرازيناة ب دميوكراسا  ةن ب شورادك

كراساايةتَى ب سيساتةمةكَى بااَى  شاورا ئيساالمى نينااة، ل داوياَى ذى دميو   
ئااايينى تاااغوتى ل قةلااةم ددةت و خااودَى فةرمانكريااة تاااغوتى طاااور ب 

 .(1)زانن
هةر دظى ضارضووظةيدا، مةال كرَيكار ِرابةرَى ثشاتيوانانى ئيساالمى        

دميوكراساايةتَى ب طاااور سااالوخةت ددةت و دبَيااذيت:" دميوكراسااايةت     
ةخريى، لاة ساةر ضاوار بناةما     وةك سيستةمَيك كوفرة لة ساةرتاوة تاا ئا   

دروست دةبَى كة ئيسالم ِرَيطااى ثَيناادا، لاة ساةر ئاةو بنةماياناةى باَوى        
دروساات بااووة وةك هةرسيسااتةمَيكى ِرؤذئاااوايى...، ئيسااالم ثيااَى وايااة    

. هةروةسااا دياردكااةت ذى (2)دميوكراساايةت هااةموو بنااةماكانى كااوفرة" 

                                                 
 .25  ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    ا)ودر الساب   و (1)
 .11/2/2002(، 60هاتية ظةطوهاسنت ذ: )هاوةَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
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بااوةرى ب هنادَى هةياة     طورا دةستهةَلاتَى ذى نينة، بةلكورى ب ئالؤباوة
خةلكةكَى موسلمان دةستهةَلاتَى بطريات، و ساةروةريا شاةرعيةتى وةكاو     

 .(1)خؤ مبينيت
دطااةل ظااَى ضااةندَى و هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ب شاايوةيةكَى           

طشتى ذ دميوكراسيةنَى و بنةمايَين وَى، و نةثويتةثَيدانا وان د ثاةيرةو  
دذيااةكا ئاشاكةرا هةياة دطاةل ياسااايا    و ثروطارام و طؤتاارا سياسايدا، هةظ   

تشارينا   18ثارتان ياكو ذاليَى ئةجنوومةنَى نيشتمانيَى كوردستانَيظة ل 
دةرضووى، كو ثَينج خال وةكو ماةرج دارشاتينة باؤ هاةر      1993ئَيكَى 

ثارتةكَى ثَيدظيية كؤمةكا بنةما و ئارماجنَين ثارتَى تَيدا هةبن، كاو ساَى   
يةتَى هاتينة تةرخانكرن، وةكاو موكمكرناا   خال ذوانا طرَيدايى دميوكراس

بناةمايَين دميوكراساايةتَى، دةسااتظةئينانا ئارماجنااان ب رَيكااَين ئاشااتى و  
دميوكراسى و باوةرى ب ئالوطؤرا دةستهةَلاتَى هةبيت بَيى ثاةنا بارن باؤ    
توندوتياااذى و تاااريؤرَى، و بكارئيناناااا شاااَيوازَين دميوكراسااايَى د ذياناااا   

 .    (2)ثارتايةتيَيدا
هاااةذى ئاماذَيياااة، د هةظكَيشااايا تَيطاااةهَين ئيساااالم، عةملانياااةت و         

دميوكراسااايةت، ئاااةجنام ب ظاااى ِرةنطاااى دياااارد بيااات، كاااو ئيساااالم دذى 

                                                 
 هةمان ذَيدةر. (1)
 .6/11/1993(  52جعيد   ال دد    اال اد(بؤ ديتنا دةقَى ياسايا ثارتان بنَيرة:   (2)
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، اَل عةملانيةت يا ثَيويساتة باؤ دميوكراسايةتَى، ساةرئةجنام     َييةعةملانيةت
 .  (1)ئيسالم يا طوجنايى نينة بؤ دميوكراسيةتَى

بااريو بَوضااوون و هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ل   ثَوختااةيا طااؤتنَى،      
هةرَيما كوردستانَى ل سةر دميوكراسيةتَى د جودا جودانة، كاو دناظباةرا   
شااَيوازةكَى طوجنااايَى حااوكمِرانيَى وةكااو ميكااانيزم و طاااوريَى و ضااَيكرنا   

كاااو  ،ناااةةفتيهةظاالياااة باااَو خاااودَى، اَل هاااةمى ل ساااةر خالاااةكَى ِرَيكك  
باَو طاةل ئاانكو وةكاو ئايادؤلَوذيا و       ناة  ،خودَيياة  فةرمانِرةوايى تناَى باوَ  

 ة.ةتكريِرئيسالما سياسى دميوكراسةت فةلسةفة 

                                                 
عحدب ال ي لت االنوارم  الد تور(  "االس    ال لخانية يالدميقعاطيـة"  ا: ابـعاهيم ال حـادم     (1)

(  2004يا ــعين  االســ   ا) اصــع يالدميقعاطيــة  مع ــز دراســاا فلســ ة الــدين   بغــداد    
 .117ص
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 :(1)(terror)تريؤرَى  سةبارةتتةوةرَى سيَى: 
فااةرة بااةرى هةَلويسااتَى ئيسااالما سياسااى ل هااةرَيما كوردسااتانَى            

سااةبارةت تااريؤرَى وةربطاارين وةكااو دياردةيااةكا جيهااانى ثَيناسااةيةكَى     
دةينَى، كو كَوماةكا ِرةهةنادَين جاودا جاودا ل ساةر ئاساتَى نااظخؤيى و        ب

دةرةكى ب خؤظة دطريت و ب ِرةنطةكى يان ياَى دى هاةرَيما كوردساتانَى    
 ذَى بَى بةهر نةبووية ذ زيانَين وَى و قوربانى ذى بَو داينة.

ِرةنطة تاا ِرؤذطاارَى ئاةظرؤ ذى ِرَيككةفتناةك دناظباةرا ظةكولاةران و            
كخراوَين نَيظدةولةتيدا ثةيدا نةبووياة ل ساةر ثَيناساةيةكا ئَيكطرتاى     ِرَي

اليةكى ب ِرةنطاةكى ثَيناساةكرية ئاةظ ضاةندة ذى باَو      ر بَو تريؤرَى و هة
 ظان ئةطةرَين ل خوارَى ديار ظةدطةريت:

نااةبوونا ِرَيككةفتنااةكا ديااار و دةسنيشااانكرى دناظبااةرا ثسااثؤراندا ل  -1
ت كاارةكَى تاريؤرَى، اَل الياةنَى دى    نييةنةك دبالدَور تَيطةهَى تريؤرَى، 

 دبينت كارةكَى ِرةوا و قارةمانانة.

                                                 
ا ئينطليزى د وارَى سياسايدا ِراماناا كارئيناناا    ( يterror( يا فرةنسى و ثةيظا )terrierثةيظا )(1) 

خااودان دةسااتهةَلاتَى ددةت يااان ذى يَياات ب هَيااز بااَو ترساااندن و لةرزاناادنَى وةكااو ئااامريةكَى     
( ياا فرةنساى وياا ئينطليازى ِراماناا وَى ضاةندَى ددةت باَو        terrorismزالدةستيَى، اَل ثاةيظا ) 

( و terrorا ئانكو يَين الواز، جوداهيةك دناظباةرا ) وان كريارَين تريؤرَى يَين نة ددةستهةَلاتَيد
(terrorism    ( دا هةية ضونكة بكةرَى تاريؤرَى جوداياة ذ تريؤرزماَى، ز زَيادةكرنا)ism  باَو )

 سةر ثةيظةكَى دبيتة ماةزهو ياان ِرَيبازةكاا سياساى ياان عةقيادةيى. باؤ ثاج ثَيازانني بنَيارة:          

اسية ا ضوء االكا  القـانون الـديلت   يقانونية السعوخان علت السن  االرها  الديلت ي مضاهع  ال
ــاري  -موســـوعة االرهـــا   االرهـــا  ثشاااتيوان صاااادق،  63ص ،(2006هاااةولَير،)ال ـــا     -التـ

  .109ص  (2006 اربيل  االساليب  مكح ة احلاو هاشم   -االنواع -التخييز - عيفالت
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تَيكةلبوونا تَيطةهَى تريؤرَى د طاةل تَيطاةهَين دى ياَين وةكهاةظى وَى      -2
د كارياادا ئااةظ ضااةندة دبيتااة ئةطااةرَى تَيكااةلبوونا تَيطااةهَى تااريؤرَى   

بااةرا شااَيوةيَين ، ئااانكو ساانؤرَين جوداكااةر دناظ (1)دطااةل كريااارَين دى
هند د دياار نيانن،    تاوانا سياسى و تاوانا ِرَيكخراو و تاوانا تريؤريستى

 . (2)دبيت بةلكو هندةك جاران دطةل تاوانَين ئاسايشَيدا تَيكةل
ديناميكيية ِرةنر و شاَيواز و   ،تَيطةهَى تريؤرَى يَى لظوك و ب وةرارة -3

 دةرَين وَى ل جه و دةمان د ذَيك جودانة.ثاَل
نااةبوونا بريدَوزةكااا زانسااتى يااا تااةمام ظااَى ديااارَى ِراظااة بكااةت، ئااةظ    -4

ضةندة ذى بَو جوداهياا ِرةوشاةنبرييا مروظاياةتى ظةدطاةريت، ديساان      
سياسااةتكرنا تَيطااةهَى ِرؤاَل خااؤ هةبوويااة بريدؤزةكااا زةالل بااَو ظااَى       

 .(3)دياردَى ثةيدا نةبيت

ناظ كورداندا وةكو زاراظ جهَى طؤتنَيية، ب شَيوةيةكَى طشتى تريؤر د      
ثااةيظَين  نةبوويااة ب دروسااتى ِرامااان وجهااَى وَى بطرياات، لااةورا ذى دوو

بكاردهَين ئةوذى ئريهاب و تريؤر كو بنطةهَى وان ياَى ِرةساةن   خواسجاو 
كوردى نةبووياة، ئةظاة ذى وَى ضاةندَى دطاةهينيت كاوردان د مَياذوويا       

كاوير ب ِراماناا خاؤ ياا      خؤ يا دوير و نَيزيك ثاشاخانةيةكا كاةلتَورى ياا   
بةرفرة  د ظى بواريدا هةمبَيز نةكرية، بةلكو تريؤر ب ِرةنطَين خاؤيَين  

                                                 
دار الكتـب ال لخيـة      ة االسـ مية م عحدالس   يخد  الد تور(  م رو  االرها  ا اليـعي  وهي(1) 

 .21-20صص   (2005بايا   
نةبةز تاليو، مَيشكة باة مينضاَينراوةكان تؤَيذينةوةوياةكى زانساتى شايكارى بنةِرةتيياة لاة         (2)

 . 18(، ل2008ضاثخانةى كوردستان، )سلَيمانى، سةر دياردةى تريؤر، 
 .21-20صص  ا)ودر الساب    م عحدالس   يخدوهي (3)
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جااودا دذى وان هاتيااة ب كارئينااان. ذبااةر ظااَى ضااةندَى ظةكولااةرةك ب    
)غااافلكوذى( د زمااانَى كوردياادا وةك   يااان ذى ، (1))تاارس و ترساااندن ( 

 .  (2)تَيطة  داينة زانني
ذَى ب ضااةند ثَيناسااةيان دةياان ل دَور تااريؤرى ل ظَياارى ذى دَى ئامااا     

ب ظاااى ِرةنطاااى كاااو  ،وةكاااو منووناااة ناااةوةك خرظاااةكرن و كومظاااةكرن 
: ب كارئيناناااا توندوتياااذيا نةياساااايى ياااان  وَى هاتياااة كااارنثَيناساااةيا 

طاااةفكرن ب شاااَيوازَين جاااودا جاااودا وةكاااو ِرةشاااةكوذى و شاااَيواندن و     
ةكا سياساااى ياااا  رماجناااخرابكااارن وتوقانااادن ذباااَو ب دةساااتظةئينانا ئا  

و ذناظربناااااا ا طياااااانَى باااااةرخودانَى وةكاااااو شاااااكاندندةستنيشاااااانكرى 
ظَين ب َلاظاااةك ذ ئاَلاااا مةعناااةوياتَين دةساااتة و ساااازيان ياااان وةكاااو ئا    

. د ثَيناساااةيةكا ديااادا ل دَور  (3)دراظاااىدةساااتظةئينانا ثَيزانيناااان ياااان  
تااريؤرى نَيزيكااى يااا ل سااةرى ديااارة و دبَيااذيت: توندوتيااذيا سياساايية،  

ياان كةساةك    بيت يان ضةند تاكان َى بيتكةنكو سةهم و ترسا كؤمةَلئا
بااَو ب دةسااتظةئينانا مةبةساات و بياات يااان دةولةتااةك يااان ِرَيكخااراوةك 

، و دياردةيةكاااة ذ هاااةيني ئارمااااجنَين دةستنيشاااانكرى ياااَين ل ثشااات   
، و ل ظَيااارَى  (4)ديااااردةيَين ناااة ئارامياااا سياساااى د ساااةردةمَى نويااادا     

                                                 
ــع   عااةرةفات كااةرةم سااتونى )الاادكتور(، دياااردا تااريؤرا ئااايينى،     (1) ــدى ال ك ــوراا مقت ــن مقي م

 .8  ل(2009 وردستان   ا االيم  وردستان ال عاا   تاالس م
عااةزيز ِرةئااوو ، "تااريؤر و كؤمةَلطااة"، ذ: كؤمااةَلَيك نووسااةر، دياااردةى تااريؤر لااة هااةرَيمى   (2)

  .158(، ل2007وذينةوة و ِراثرسى(، )هةولَير، كوردستان هؤكارةكان و ضارةسةركردن )ت
 .153  ص1عحدالوها  الكيالت  ا)ودر الساب   و (3)
مقــذر ال ضــل  االســ   السياســت ياالرهــا  الــديلت  مــن مقيــوراا مكتــب ال كــع يالتوعيــة ا   (4)

 .15(  ص2004اال اد الوطين الكوردستانت   السليخانية  
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ثَيناسااةيا تااريؤرَى يااا دةستنيشااانكريية ب دوو    ظةكولااةرةك دياردكااةت 
 .(1)ثةيظان: كوشتنا بَى طونةهان

واتاة زَورباةيا ثَيناساةيان هةرضاةندة د باريو بَوضاوونَين جياااواز ل            
سةر تريؤرى هةبن وةكو ضةمك و زاراظ، اَل زَورباةيا وان نَيزيكاى هاةظن    

يةكى بيات باَى   ، ظيجا يا هةر الناظةروكةكَى، ئانكو ترس و سةهمل سةر 
 جوداهى.

، (2)ئيسالما سياسى ب شَيوةيةكَى طشتى يا دوير نةبووياة ذ تاريؤرىَ       
ى عااةال عااةَاوى ئَيااك ذ سااةركردةيَين ِرَيكخسااتنا  ادةيااتااا وى ِربااةلكو 

تايبااةت يااا ئيخوانااان دياردكااةت كااو ئيخااوان موساالمني بةرثرساايارن       
ى ل هاةمى جيهاان   بةرامبةر هةمى كريارَين توندوتيذيَى ب ناظَى ئاايين 

ةيَين تريؤريسات  و ب هةمى ِرةنر و شَيوازان  ضونكة وةكو هازر كؤمةَلا  
ذ باان عااةبايَى ئيخااوان دةركةفتينااة، بااؤ وَينااة ضااةندين كااار و ِرَيااك        

  و ل دويظاادا 1948تاارومبَيلَين مينرَيااذكرى ل ساااال    داهَيناينااة وةكااو 
 .(3)ب كار ئيناينة 1954ل ساال  قايشَين ثةقاندنَى

َى طؤتنَيياة، ساةرهلدانا ئيساالما سياساى و دةركاةفتنا ضااةندين      جها      
ةو ِرؤلاةكَى كاارا هاةبوون د    ةو تونادرِ ثارتَين ئيسالما سياسى يَين مياانرِ 

                                                 
 خا يعاها م كعين  2001يم(  لالداث احلادم عيع من سحتخرب اتد ابو مكع  اعداد يتقد (1)

 .23(  ص2007ي تا  عع   دار الكعمل للقيع يالتوسي    عخان  
، 2بؤ ثج ثَيزانني بنَيارة: ساةالح ِرةجنادةر، ئيساالمى سياساى و سَيكوضاكةى تونادِرةوةى، ض       (2) 

  وثشتى وَى. 1(، ل2009)سلَيمانى، 

(3)
على عيـخايى  التـاري  السـعم جلخاعـة اال ـوان ا)سـلخ   مع ـز ابـن          :بؤ ثج ثَيزانني بنَيرة 

 يما ب دها. 60 لدين للدراساا االمنائية   د.   د.ا(  ص
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ساااةرهلدان و طةشاااةكرنا دياردةياااا توندوتياااذيا سياساااى و ئاااايينى و      
 .(1)سةرهلدانا دياردةيا تريؤرَى ل هةرَيما كوردستانَى

ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى ل هااةرَيما     دةربااارةى هةَلويسااتىَ     
 كوردستانَى ذ تريؤرَى:

 
 بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى: -1

ئَيااك ذ كَيشااةيَين ئيسااالما سياسااى توشااى بااووي ب شااَيوةيةكَى طشااتى       
نةشيابوو جوداهيةكا ِراستةقينة دناظباةر كاارَين تاريؤرَى وةكاو دياردةياةكا      

هاادَى وةكاو تَيطةهاةكَى ئاايينى ثةيادا بكاةت. و       جيهانى ياا ِرساواكرى و جي  
جااران ذى ثااةنابرن بااؤ كاارَين توندوتيااذيَى ب خااراب ناابينن، عااةال باااثري    

"مةرج نية ِرةقى و توندوتيذى هةمو دةمَى خراب باَى، باةلكو...،    دبَيذيت:
 .  (2)حالةتى واهةية بةس ِرةقى و توندوتيذى بة كةَلك دَيت..."

هَينى ظةدطةريت بو قوناغا ثشتى سةرهلدانَى ياان  ل طؤر نامةيةكا ن     
ذى بااةرى نسااكَويا بزوتنااةوَى وةكااو بةرنامةيااةكَى كااارَى دارشااتية مينااا 

 طرنكجيااان  ذوانااا دانانااا ،دةزطةهااةكَى هااةوالطريَى دهَيتااة بةرضاااظ كاارن
)جلنااةى اغتيااال( و )جلنااةى تهديااد( بااَو وان كةسااَين دذى ئيسااالمَى د    

، و ل دَور ظاااى (3)ةشااارين كرناااَى ِرادباااوون ئااااخظن ياااان ب كرياااارَين ن 

                                                 

 
 .103بارزان كمال حسن، ذيدةرَى بةرَى، ل(1)

بنَياارة ثااةرتؤكا وى: دةرد و دةرمااانى بزووتنااةوةى ئيسااالمى لَيكؤلينةوةيااةكى ِرةخنااةيى       (2)
، لااة بَلاوكراوةكااانى بزوتنااةوةى ئيسااالمى لااة كوردسااتانى عَيااراق دا،     سياساايية )تايبااةتى( 

 .123(، ل1990ضاثخانةى شةهيدانى طردى ِرةمكان، )ب.ج، 
 .19/1/1994(، 591)كوردستانى نوَى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
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هةَلويساااتى ظةكولاااةرةك دبَياااذيت:" ياااةكَيك لاااة دياااارترين شاااَيواز و    
خةسلةتةكانى كاركرن طرتنة بةرى ِرةوتى توندوتيذى و توقانادن باوو.   
ثَيشى وابوو بةم شَيوازة دةتوانَى وةك ثَيويست دةسةَلات بطرَيتة دةسات  

ارى توندوتيذى و تؤقاندنى ئاشاكرا و  و لةم ثَيناوةشدا دةيان و سةدان ك
نهَينيااى ئااةجنام داوة...، بانطةشااةى ِرةوايااةتى توندوتيااذى و تؤقاناادن     

 .    (1)دةكرت لة ذَير ناوى جيهاد..."
هةروةسااا ب شااَيوةيةكَى فااةرمى بزوتنااةويا ئيسااالمى كااارَين تااريؤرو          

ذة د كاونطرَى  توندوتيذيَى و ِرسواكرنا وان د بةرنامَى خؤ يَى سياسيدا ئاماا 
ثااَى نااة   1997و يااَى حااةفتَى ل ساااال    1992خااؤ يااى شةشااَى ل ساااال   

 .(2)داية
اَل ددةمةكياادا بزوتنااةوةيا ئيسااالمى دذى تااريؤرَى هةَلويسااتَى خااؤ         

دياردكااةت و ظااَى ضااةندَى جااودا دكااةت د طااةل مااافَين ِرةوا. هااةروةكو     
ن تاريؤر و  ا مةكتةبا وَى يا سياسايدا هااتى: هاةمى جاؤريَ    يةكدبةياننامة

ِرةشة كوذى و توقانادنَى ِرةت دكاةت، اَل ذباَو جيهااد و تَيكوشاانا طاةلَين       
موساااالمان ل ثَينااااااظى دةسااااتظةئينانا ماااااافَين ِرةوا ب ِرةوا زانيياااااة و   

 .(3)ثشتةظانيا خؤ بَو دياركرية
                                                 

هاتيااة وةرطاارتن ذ: زةنااوَير، ئيسااالمى سياسااى و ثرَوسااةى توندوتيااذى و تَوقاناادن )ضااةند    (1)
 .29 -28(، ل ل1999ك(، )ب.ج، منونةية

بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان/ عَيراق، بةرنامة و ثاةيِرةوى نااوخؤى، ثةساندكراوى كاؤنطرةى      (2)
  بزووتناااةوةى ئيساااالميى لاااة كوردساااتان/  17-8ز، ل1992 -ك1413شةشاااةمى بزووتناااةوة 

ز، 1997-ك 1418موئتةماةرى حةوتااةم   -عَياراق، بةرناماة وثااةيِرةوَى نااوخَوى، ثةساند كااراوى    
 .وثشتى وَى 8ل

 .3/9/1998(، 22بَو ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: )بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
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ل دةمااَى ئةنااادامَى مةكتااةبا سياساااى يااا بزوتناااةوَى،    عااةال بااااثري       
سااالميَين كوردسااتانيَ ظةنويساااندي ب   دياردكااةت ئااةو تومااةتَين ب ئي  

ِرةشة كوذى و تريؤرَى ب ثروثاطندةيا عةملانيَين كوردساتانَى دزانات، كاو    
، بااةلكو تااريؤرى دوياارى خااؤ د بياانن كااو  (1)َى كرينااةاالسااايكرنا ِرؤذئاظاا

ذى  ن ئااةوروثا ثةياادا بوويااة، تااريؤر  تااريؤر ثةيظااةكا بيانييااة ل وةَلاااتيَ  
ةولااةت دشااَيت تااريؤرَى بكةتااة ثااةيرةوَى دياردةيااةكا نَيظدةولةتييااة، و د

خؤ و تريؤريسات بيات، و ئاةو خاةلك و كؤمةَلطاة  دشاَيت باةرطرييَى ذ        
خااؤ بكااةت نابَيااذنَى تااريؤر و ِرةشااةكوذى، بااةلكو دبَيااذنَى قارةمااان و       
جااامريى و بةرهةلسااتى و بااةرهنطاريا سااتةم و بااَى داديااى، و دبَيااذيت     

ناااة تريؤريسااانت كاااة  "ئيساااالمى ياااةكان تريؤريسااات ناااني، باااةلكو ئةوا  
دةيانااةوَى كوفريااان بااة سااةردا بسااةثَينرَى، ئااةوة تريؤريسااتة كااة مااافى  

 .(2)ِرادةربِرينى ديندارى و عةقيدةيى يان اَل زةوت دةكات"
 
 شطَيرى كورد: حزب اهلل شوِر -2

شااطَيرى كااورد د ئَيكااةم كونفراسااَى  هاايض ئاماذةيااةك حاازب اهلل شوِر     
، ب (3) ب تااريؤرَى نةدايااة ة بةساانتهاتياا 1990خااؤدا يااَى كااو ل ساااال  

 ،(4)ئاماذة ثَى نةداية 1995هةمان شَيوة دئَيكةم كونطرَى خؤدا ل ساال 

                                                 
 .151بنَيرة ثةرتؤكا وى، سَوزى...، ل (1)
 .45هاتية وةرطرتن ذ: عةال باثري، ئيسالم...، ل (2)
مةى يةكةمني كؤنفرانسى حزب اهلل بنَيرة: حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثرؤطرام وة بةيان نا (3)

 .وثشتى وَى 19ل شؤرطَيرى كورد،
 .وثشتى وَى 5بنَيرة: حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثروطرامى حزب اهلل ى شورشطَيرى كورد، ل (4)
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ئةو بووية وةكاو تَيطاة  د وارَى سياسايدا    وان ل سةر تريؤرَى تَيبينيا  اَل
مةترسى ذَى هةبووياة ذ ِراظاةركرنا دةساتهةَلاتا كاو خاةباتا طاةلَين ِرةوا       

ريؤرا سياسايدا، دطاةل كاارَين تريؤريسااتى دذى    بكةظيتاة د ضارضاووظَى تا   
خةلكةكَى ساظي  وباَى طوناة  ذ كوشانت وترسااندنَى ئاةو ِرةتكارى باوو         

بةرضااظ  سنؤرَين جوداكةر دناظباةرا هاةردوو كارانادا    ذاليَى وانظة، ئانكو 
 .  (1)بهَينة وةرطرتن

 
 بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى: -3

د بااةرنامَى خااؤدا ئاماااذة ب تااريؤر و  بزوتنااةويا ِراثااةِرينا ئيسااالمى     
هةَلويسااتَى بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى ذ    ،(2)ِرةشااةكوذيَى نااة دايااة 

تريؤرَى و ِرةشةكوذى يَى دذ بوو، اَل دهةمان ضاخدا مةترسى ذَى هةبوو 
نةخانة ذدةولةتَين زهلَيزسنؤرَى ثَيناسةيا تريؤرَى باةرفرة  بكاةت كاو    

ظااة بطرياات، و وةسااا د دياات تااريؤر ثةيظااةكا كااارَى ئيسااالميان ذى ب خؤ
ى جيااااوازي دناظباااةرا باااةرةظانيا ِرةوا و وةَلاااات ادةياااالساااتيكى تاااا وى ِر

 .(3)داطريكرنَيدا و خةباتا طةلَين ستةم لَيكرى و ضةوساندى نةهَيليت

                                                 
 .27/2/2012ديدارةكا كةسايةتى د طةل بةدر ئيسماعي  شَيروكى، هةولَير،  (1)

نامااة و ثَيااِرةوى نَيوخااَوى، ثةسااةند كااراوى كااؤنطرةى  بزوتنااةوةى ِراثااةِرينى ئيسااالمى، بةر(2) 
 .وثشتى وَى 1ز، ل1998 -ها1419دووةم 

 .26/10/1998(، 25)راثةرين( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
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 :ى كوردستانيةكطرتووى ئيسالمي -4
ن دى ياَين  يةكطرتوو زَيادةتر د ئاةدةبياتَين خاؤدا ذ ثاارت و ِرةوتايَ          

 ئيسالما سياسى دذى تريؤرَى ِراوةستاية و باسكرية. ئاةظ ضاةندة ذى باوَ   
باَو   ،ظةدطاةريت  دا ضةساثاندي د طؤتاارا خاؤ  ياَى كاو   ةويَى َى مياانرِ بنةما

هندَى بشَين هاةرض ئاساانج و ناةرمج كَيشاةيان ضارةساةربكةن ض وةكاو       
َيوازَى بريكاارن و دياانت ض د وارَى جَيبةجَيكرنَياادا بكةتااة دروشاام و شاا    

ةويَى ب دروَااةكَى و سااجاتيذيَى ، بااةلكو يااةكطرتوو ميااانرِ (1)كاااركرنَى
كاو ب   برييَىنادِرةوى و توناد  طرنك د بةرنامَى خؤدا زانيية بةرامبةر تو

، لاةورا ذى هاةر ل دةساتثَيكى د ثاةيرةو     (2)دروست زانييةدياردةيةكا نة
ةسااا د ، هةرو(3)ثرؤطرامااَى خااؤدا هااةمى جااؤرَين تااريؤرَى ِرةتكرينااة     و

سااةرطوتارةكا ئورطااانَى وَياادا هاتييااة جااةخت ل سااةر الدانااا شااَيوازَى        
 .(4)داثلوسني و تريؤر و توندوتيذيَى كرية

ئةمينادارَى طشاتيَي   ساةالحةدين يةماةد   هةر دظاى ساةردبةنديدا،        
يةكطرتوو دياردةيا تريؤرَى بَو بةرسظا كاارَين سيساتةمَين دةساتهةَلاتدار    

:"عونف و ئريهاااب و توقاناادن لااة ئيسااالمةوة  ظةدطااةرينيت و دبَيااذيت
هةلنااااةقوالون...، بةرهااااةمى بريوبَوضااااوونة ديكتاتورةكااااانى ِرذَياااام و  
دةزطاكانى خورئاواية، كاة فاةرمانِرةواكانى الى ئَيماة شايان باةوة طاَوش       

                                                 
 .7/2/1995(، 28)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)

ن، ياةكطرتووى ئيساالميى كوردساتا    مةكتاةبى ِراطةيانادن،  يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، (2) 
 .16-15، ل لديدو...

 
 .4ص  ] ا) وع االيل[ا)قراو يالققا  الدا لت  ، اال اد االس مت ا  وردستان(3)
 .28/7/1994-15(، 6)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (4)
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كردو، زيندان و ضةوساندنةوةيان كردة هَوكارى كا  كردناةوةى دةنطاى    
ئاةو   ناثةساةندةوة  رابةر ئةو )فىا (ة ئيسال وازان و سةر ئةجنام لة بة

ِرد )الفى (ة ثةيدابوو كة ديققةتى شاةرعى تياا ِريىاياةت نااكرى، و باة      
هةروةسااا  ناااوى بااةرطرى و البردنااى سااتةمةوة توشااى هةَلااة دةباان..."،  

ئيسالميان د خانةيا تريؤرَيدا ب ستةم دزانيت، دياردكاةت  كَيشانا هةمى 
خاؤ ب خاؤ ب تااوان و ثايالن و      ئيساالميا بذاندنا تومةتا ب ساةرهةمى  

ذ هاااةر  تريؤرَيناااةدياردكاااةت دذى اوياااَى ذى ، ول ديةدرةوةكاااا ئاشاااكةرا
كةسةكى بيت ض داوكارى ومافخوازى بيت، ض ضارةساةرى و كارفاةرمانى   

 .(1)بن
دبةياننامةياةكا وَيادا هاتياة ب هةلكاةفتا هاةوا حكوماةتا       هةروةسا      

، ياةكطرتوو دلطرانياا   (2)وسلمنيمسرَى دذى ياليوراوَين كؤمةَلا ئيخوان م
خؤ ذ هةَلويستَى حكومةتا مسرَى دياركرية، كو ئاةو تاريؤرا دةساتهةَلات    
و حكومةت بكاردهينن نةشَين وان ناضاربكةن ثةنايَى بؤ توندوتياذى و  

 .(3)تريؤرَى ببةن
ثروطراماَى خاؤ   وب هةر حال، يةكطرتوو ِرةتكرنا تريؤرى د ثاةيرةو       

َى ضااوارَيدا ضةسااثاندى و د مااادد 1996ل ساااال  يااَى كااونطرةيَى دووى

                                                 
 .10/2/1995(، 29هاتية ظةطوهاسنت ذ: هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
اال ـوان   ة هيا  ال وضت  الد تور(  صعاع علـى اليـععي   بؤ ثج ثَيزانني ل سةر ظى بابةتى بنَيرة: (2)

 235(  ص2009  مع ز دراسـاا الوالـد  ال عبيـة   بـايا      2007-1982ا)سلخون يمحارك 
 يب دها.

 .1/12/1995(، 69بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: )يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
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،  (1)هاتيااااة: هااااةمى شااااَيوازَين توندوتيااااذيى و توقاناااادنَى ِرةت كريااااة 
توندوتيااذى و تااريؤر   1999هةروةسااا د كااونطرَي ساايَى ذياادا ل ساااال    

كطرتوو ب ي ياااة، ل ساااةر ظاااى بنطاااةهى ئةمينااادارَى طشاااتي(2)ِرةتكرياااة
 ريَى بؤ دبينيات و دبَياذيت:  شَيوةيةكَى ئَيكجاركى ِرةت دكةت و ضارةسة

"ئَيمة وةكو يةكطرتوو نةهجى خؤمان ئاشكراية كة ئيصاالحى باوين، و   
دذ بااااة توناااادى بااااوين، تونااااد فكركااااردن، توندبريكردنااااةوة، تونااااد    
زارةسةكردن و كاركردنى سياسى، بةَلام َلة طاةَل ئةوشادا ئاةو ئريهاباة     

، تاةنها ضاراى   بة ئريهاب لة ناو ناضَيت عونف بة عونف زيااد ئاةبَيت...  
ةوى و تونااادفكرى عةدالةتاااة كاااة ئاااةتوانَى تااااريكى عوناااف و تونااادرِ    

برةوَينيتااةوة، ئةطااةر عةدالااةت نااةبوو ئااةوي  عونفااة، و عااونفي        
 .(3)توجيهى عونف دةكات و بةرهةمى دةهَينَى"

ةوى د هةنة ظاَى ضاةندَى ِرةت دكاةت كاو تونادرِ      ،د طةل ظَى ضةندى     
طرتوو هاةر ل مَياذوويا ِراطةهانادنا خاؤدا ب     طوتارا وَيدا هةبوو، كو ياةك 

ةوى د دةزطاايَين ئاشاكةرا ياَين ِراطةهاندنَيادا خاؤ نيشاان       طَوتارةكا ميانِر
ددةت، ل دةستثَيكَى ب زمانةكَى شرين و براياةتى و خوشةويساتى وةك   
سةرجةم لقَين دى ياَين ئيخاوان موسالمني هاتياة طورةثاانَى و سياساةتا       

ل دةمَى طةشةسةندنَى وى شَيوازى د طوهؤرن  ةويَى ثيادة دكةت وميانِر
ةكَى ساااةرةكيَى باااَو  جااا بوون مةرةوباااَو طؤتارةكاااا توناااد، كاااو تونااادرِ    

                                                 
 .19ابو بكرعلي، يةكطرتووى...، ل (1)
 
ــاد ا(2) ــتانت اال ـ ــ مت الكوردسـ ــا     ،السـ ــ وع الوالـ ــعر ا ا)ـ ــدا لت  ا)قـ ــا  الـ ــاو يالققـ -3ا)قرـ

 .2(  ص4  ا)اد   7/9/1999
   .8/2/2002(، 375هاتية ظةطوهاسنت ذ: )يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
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دةسااااتةبةركرنا دةسااااتهةَلاتَى، بااااةاَل ل دةمااااَى بااااارودؤ  ب  ااااامى ل  
ثات دكةت، ئةطاةر ِرؤذطاارةك ذ دةساتان    د ذَيدةرةكَى ديدا دو. (1)باربيت

َى ب كاارئينن، و ساةرئةجنامَى هاةر    بهَيت بَو باةرةنطاربوونا ساةربازى د  
 . (2)ثارتةكا ئيسالمى بةرة  توندوتيذيَى دضيت

 
 :ل كوردستانَى بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى -5
بزوتنةوةيا يةكبوون هيض ئاماذةياةك د ثاةيرةو ثروطراماَى خاؤدا ب        

. د سااةردةمَي يةكبوونَياادا، طرذيااةك دناظبااةرا وَى و   (3)تااريؤرَى نةدايااة 
 ثةياااداببوو، ئاااةظ ضاااةندة ئيساااالميان ظةدطةرانااادة هناااديَ      )ث.د.ك(

ياااةكبوونا ئيساااالمى طةشاااةبوونةك ب خؤظاااة طرتباااوو و بباااَو جهاااَى     
ةو دناااظ بزوتنااةوةيا  ةكَى توناادِرنيطااةرانيا )ث.د.ك(، اَل يااا داويااَى باَلاا   

يةكبوونا ئيسالميدا كو دةسات د ضاةند كاارَين تاريؤر و توقانادنَى دذى      
ى ى فاااروش و ماااةئافرةتاااان و ماااةنكااااريَين جوائافرةتاااان و ساااالونَين 
، نةخانة ثشتى طروثاةكَى ئيساالميان ذالياَى    (4) ظةخوارنَى تاوانباردكر

ة طارتن و دانثَيادان ب كاارَين    ةهَين ئَيمناهيَيظاة ل هاةولَيرَى هاتيا   دةزط

                                                 
 .وثشتى وَى 38زةنوَير، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
كؤمةَلايةتيية، دةزطايى ضااث و بَلاوكردناةوةى   سةرَو قادر، توندوتيذى دياردةيةكى مَيذووى  (2)

 .91(، ل2002ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، موكريانى، 
 .10-6ثةيِرةو و برؤطرامى ناوخؤى، ل ل بزوتنةوةى يةكبوونى ئيسالمى لة كوردستان/ عَيراق،(3) 
ارتى و بزوتناةوةى  سةردار عةبدولكةريم، "بةدان باةخودا طرتناى هاةردوال طارذى نَياوان ثا       (4)

 .10-8، ل ل2000( تةزوز، 13يةكبوون خاو بووة"، )تايم( كَوظار، ذمارة )
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خااؤ يااَين تريؤرسااتى كاارين دذى خةلكااةكَى سااظي  بَيااى كااو ئاماااذة ب      
 .(1)اليةنَى سياسيَى وان بهَيتة دان

ئاةظ ضاةندة ذى بااؤ ئةطاةرَى هنادَى كااو طؤتةبَياذةك ب نااظَى شااورا            
 2000 ئاااادارا 11يا ياااةكبوونا ئيساااالمى ل  ناوةنااادى ياااا بزوتناااةوة 

و طلاةيى ل )ث.د.ك(   ،دلطرانيا خؤ بةرامبةر وان دانثَيادانا دياار كرباوو   
. ال )ث.د.ك( د لَيدوانةكَيااادا ب (2)كرباااوو ب نيشااااندنا وان دانثَيااادانان 

ظَى مةكتةبا ناوةناديا ِراطةهانادَى داخااز ذ بزوتناةويا ياةكبوون كرياة       نا
خاااؤ ناااة كةتاااة خاااودانَى تريؤريساااتان، كاااو كةساااةك ب نااااظَى ماااةال       

عةباادوَلَلا بوويااة شااريةتكارَى عااةال باااثري ثشااتى  سااةملان ياسااني [سااةملان
سااةرب وان ظااة بااوو ب نةخشااةدارَيذ و    ]دامةزراناادا كؤمااةَلا ئيسااالمى  

ن تريؤريستى داية دياركرن و ذَى خواستية رَيزَين خؤ سةرثةرشتَى كارَي
، اَل ماااةال ساااةملان د (3)ذ كةساااانَين تريؤريسااات و تَيكااادةر ثااااك بكاااةت  

  (4)لَيدوانةكَيدا ئةظ كارة ِرةتكرينة ئةجنامدابن.
ئيساالمى ل   دطةل هندَيدا مةكتةبا سياسى يا بزوتناةوةيا ياةكبوونا       

ياكرن و تَيدا هاتية:"نابَى ار داية خؤويستةكَى دذوهةَل 2000 ئادارا 8
جارَيكى تر تريؤر و توقاندن جَيطاى زمانى حيوار و طفتوطؤ بطرَيتاةوة،  
وئاةركى سااةر شاانى هةمووانااة كااة ئاشاتى و وئاسايشااى ئاةم وةَلاتااة بااة     

                                                 
  ساساان، ئيخواناةتى و   341 -338بؤ ديتنا دانثَيدانَين وان بنَيرة: ساةرؤ قاادر، ديان...، ل    (1)

 وثشتى وَى. 34(، ل2001ثاشةِرؤذ، )دهوك، 
 .13/3/2000(، 58)رَيطاى يةكبوون( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)

 .343-342سةرؤ قادر، دين...، ل ل (3) 
 .8/3/2003(، 64)كؤمةَل( رؤذنامة، ذمارة ) (4)
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هةموو تواناية كمانةوة بثارَيزين ورَيطةى كةسانى طَيرةشاَيوَين وناحاةز   
ةمِرؤى كوردساااتان وةربطااارن باااؤ   ناااةدةين ساااوود لاااةم ئازادياااةى ئااا    

جنوومةنَى شاورا ناوةنادى   ، هةروةسا ئة(1)ئةجنامدانى كارى تريؤريستى"
تااااااريؤر و توقاناااااادن  2000 ئااااااادارا 11ل يانيةكَياااااادا يااااااا د داخؤ

 .(2)اوةستابووى دذى وَى ِريشةرمزاركرية و ب ئاشكةرا
ت دبيا  ياا خؤِرةنطة ل سةر ئاستةكَى دى هةظدذيةك د طؤتاارا وانادا        

كو ئَيك ذ نظيسةرَين سةرب بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيساالميظة د وةختاَى   
خااؤدا ل دَور تااريؤر توقاناادنَى و ثةياادابوونا وَى ل هااةرَيما كوردسااتانَى   
ضةند هَوكارةك دارشتينة، نااظخؤيى وةكاو شاةرَى نااظخؤ، ثةرةثَيادانا و      

كااة تةسااك و خؤثةرسااتى د بةرذةوةناادَين تا ثارتايااةتيازالبوونااا طيااانَى 
كةسى و ملمالنةيا نةشةرعى ل ساةر دةساتهةَلاتَى، هاةبوونا دةزطاةهَين     

ن وةكااو اظااة، و دةرةكااى ذى ِرؤاَل هَياازهااةواَلطَيرى سااةرب ثااارتَين كوردي
اَل طرنر ئاةوة بااس ل ثيادةكرناا سياساةتا دويرئَيخساتنا       ،ِرذميا بةعس

نيت سياسةتَى ذ ئايينى دكةت واتة هةلطرتنا هةمى سنؤران ب ِرةوا د زا
ودبَياذيت" هاايض شاتَيك حااةرام نيياة و هاايض شاتَيك مةكروهااة نييااة و     

 .(3)هيض شتَيك كوفر نيية..."

                                                 
 .13/3/2000(، 58هاتية ظةطوهاسنت ذ: )رَيطاى يةكبوون( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .13/3/2000(، 58هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (2)

ؤقانادن لاة نَياوان ِراساتى و شاَيواندن"،      هاتية وةرطرتن ذ: زانا سةعيد ِرَوستايى، "تريؤر و ت (3)
 .40-38، ل ل2000نيسان  -( ئادار2)رابوون( كَوظار،  ذمارة )
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هااةر د ظااى بياظياادا، ِرابااةرَى بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى عااةال      
لَيرَى، ِرةت دكااةت ب  وبخانااةيا بااري ل هااة   َيتتةقاناادنا ك  عةبدولىااةزيز

 . (1)َى نةشةرعى زانيةفةرمانةكا فةرمى بيت و تةقاندنَى ب كارةك
ب هااةر حااال، ئااةو كريااارَين تااريؤر و توقاناادنَى يااَين ل هااةولَيرَى         

وتنااةوةيا يااةكبوونا دهاتنااة ئةجناماادان زَياادةتر بز 1999ثشااتى ساااال 
  ضااونكة ئااةو باااَل طااروثَين سااةلةفى   ئيسااالمى كةتااة دباان وى باريظااة 

ةيا بزوتناااةو بجيهاااادى ياااَين ئاااةو كرياااارة ئاااةجنام ددايااان هاااةر ساااةر 
، كاااو هةرضاااةند باااَى نيةكبوونظاااة باااوون د دانطاااا خاااؤدا هاااةمبَيزدكر 

ئاطةهاادارى و بةرنامةرَياااذيا سااةركردايةتيا وَى بااان، بةَلطااةيى الوازياااا    
نيشااتمانى يااا  وبةرنامااة وئاراسااتةيا طؤتااارا وَى يااا سياسااى و ئااايينى      

 دكةت.    ياذى كريارَين تريؤر و توقاندنَى خؤى بوو ديناظخؤ
 
 المى ل كوردستانَى:كؤمةَلا ئيس -6

كؤمةَلا ئيسالمى ب ضةندين ِرةنار و شاَيوازان دةرباِرين ذ تاريؤرَى          
كرياااة، اَل ل داوياااَى ذى هاااةر ِرةتكرياااة. عاااةال بااااثري ئاااةمريَى كؤماااةَلا  
ئيسالمى ئاماذَى ددةت تريؤرَى دوو واتا هةنة ياا ئَيكاَى: دياردكاةت طاةر     

ك و نيشاتمان بكاةت و   كةسةك دوذمناتيا مروظاى، مللاةتى، ئاايينى، خاا    
ن ب دةسااتهةَلات هااةبيت دَى هةوَلاادةن هَيزةكااَى بااَو ئامادةكااةن تااا بشاايَ  

: توقانادن و  ن و بجسينن تاا ساتةمَى اَل نةكاةن، اَل واتاة ياا دووىَ     توقين
ئيسااالمى ِرسااوا و   شااةريىةتَى كوشااتنا خةلكااةكَى بااَى طونااة  ل طااؤر    

                                                 
 .20-19فوئاد سديق، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (1)
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ددةتااة دياااركرن د ، ل جهااةكَى دى ِرونااج ظااَى ضااةندَى (1)تاوانبااار دكااةن
حالةتةكياادا ب ِرةوا دبيناات و د حالةتااةكَى دياادا ِرةت دكااةت، يااا ِرةوا     
ئةطةر مروظ دوذمنَى خؤ بجسينت بَو هندَى نةوَيرت ساتةمَى اَل بكاةت   
و مافَى وى ثَيشي  بكةت ب كارةكَى باش دبينيت، اَل طةر خةلكةكَى باَى  

فَى وان ثَيشااي  تاااوان و بااَى بااةرةظان بتوقينياات و ب فااةوتينيت و مااا    
 .(2)بكةت ب كارةكَى خراب د زانيت

جهاَى طؤتنَييااة، كؤمااةَلا ئيساالمى سااةرةدةريةكا هووشاايارانة د طااةل       
بكارئينانا زاراظَى تاريؤرَى باَو هاةر ِرويداناةكَى كرياة. بةَلطاة ل ساةرظَى        
ضةندَى د هاةوَلا تريؤركرناا بةرهاةم ئةةاةد ساا  ساةرؤكى حكوماةتا        

ذالياااَى طروثاااةكَى  2002 نانيساااا 2سااالَيمانيَى( ل  ئياااداراهاااةرَيمَى )
، د لَيدوانا مةكتةبا سياسى يا كؤمةَلا ئيسالمى ثااش ِرؤذةكاَى   ظةضةكدار

ب ِروياادانَى هةَلويسااتَى خااؤ ِراطةهاناادبوو ب هااةوَلا تااريؤرَى ل قةلااةم      
نااةدابوو، بااةلكو ب ِرةفتارةكااا زيانااا مللااةتى و وةَلاااتى تَياادابوو و سااود     

، اَل دويظرا كؤماةَلا ئيساالمى هةَلويساتَى خاؤ     (3)ان دابوووقازاجنا نةحةز
دكااةت د سااةر طَوتااارا ئورطااانَى خااؤدا و تَياادا هاتيااة:" كؤمااةَلى        ئَيكال

ئيسالميى هةر لة سةرةتاى ئيىالنكردنياةوة هةَلويساتَى لاة ساةر تاريؤر      
ئاشكراية كة دذيةتى و طشات ِرَيطاياةكى لاةبار دةطريتاة باةر باَو بناةبر        

                                                 
(1)
 .17/6/2001(، 2)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
 .11/10/2001(، 10، ذمارة )هةمان ذَيدةر (2)
 .4/4/2002(، 23ةمان ذَيدةر، ذمارة )بَو ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: ه (3)
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تااريؤر و توقاناادن طرفاات زياااد دةكرَياات و دةروازةكااانى    كردنااى...، بااة
 .(1)ضارةسةرى داخرو  و ئالوز دةبن"

د هةمان دةمدا، كؤمةَلا ئيسالمى وةسا دبينيت توماةتا تريؤرداناَى ثاال       
ئَيك دوو د بةرذةوةندا طةاَل كورد و ئةزموونا هةرَيما كوردستانَيدا نيناة،  

بَو ئيناناا دووباةرةكيَى هاةر باَى     خؤ ئةطةر دةستةكَى دةرةكى ذى هةبيت 
قازاجنة، و د طةل ِرسواكرنا هاةمى الياةكى باَو تاريؤرَى داخااز كرياة ِرَياك        

. ل جهاةكَى دى  (2)وشَيواز بَو ضارةسةركرنا هندةك حالاةتان بهَيناة ديانت   
ئةمريَى كؤمةَلا ئيسالمى جوداهيَى دئَيخيتة دناظبةرا جيهادَى و تريؤريادا  

تَيكوشااانا مللااةتان بااَو ب دةسااتظةئينانا مااافَى    و دياردكااةت كااو جيهاااد و 
ذيانَى ل سةر خاكَى خؤ ب تريؤر نزانن، بةاَل كوشاتنا خاةلكى ب نةحاةق    

، و ياااا ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين ئاااةمريكا دكاااةت ب  (3)ب تاااريؤر دزانيااات
( ب 2009 -2001طةورةترين تريؤر دزانيات، و جاؤرج دةبلياو باوش )    

كريااة، كااو يااَين نااة دسااةنطةرَى وان  هااةمان سياسااةتا فرعااةونى هةظبااةر 
 .(4)دابيت ب تريؤريست و ب دوذمنَى خؤ دزانن

ب كاااورتى، ئاااةمريَى كؤماااةَلا ئيساااالمى ب ظاااى ِرةنطاااى تاااريؤرَى            
وةكاااو ثاااةي  و زاراظاااَى سياساااى هااايض  ذالياااَى رؤخساااارَيظة دنياسااايت، 

ثةيوةندَى ب ئيسالمَى و جيهاناا ئيساالمى و مللاةتى موسالمانظة نيناة،      
ب طاةل و  و نةيا تايبةتة ناظةروك ذى دياردةيةكا جيهانى طشتيية  وةكو

                                                 
 .18/4/2002(، 24هاتية ظةطوهاسنت ذ: هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
 هةمان ذَيدةر. (2)
 .2/5/2002(، 25هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (3)

 .154-153حوسني يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (4)
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جظاك و جه و دةميظة، باةلكو دياردةياةكا كةظناة و ِراماناا وَى ساةثاند      
بريوِرا ل سةر خةلكةكى ب هَيازَى و كوتاةكى بياَى بااوةرى ثاَى هاةبيت،       
وناضار بكةت و ب ضةوسينن و ئاريادا وان بان ثاَى بكاةت، ظاَى ذى جهاَى       

ةويَى ب هاةمى ِراماناةكَى   ، و تونادرِ (1)نيناة  داريىةتَى ئيسالمَيشة خؤ د
ةوى نابينيات و دبَياذين:"   ِرةت ناكةت و باةرةظانيكرن ذ خاؤ ب  تونادرِ   

ةوبيت ض ميللاةتَيكى  شَيوةيةك كة بشَى ثَيمان وانية ئةوة توندِربة هةر 
ضةوساااوة بيكااات يااان كؤمااةَلَيكى ضةوساااوة بيكااات ض ئيسااالميةك يااان  

َيك مااادام بااةرطرى لااة قااةوارة و بااوونى خااَوى بكااات مااا دام   هااةر كةساا
تةرةفى بةرامبةر ئاماادة ناةبيت لاة طةليادا دادطاةربَيت و تياَى بطاات و        

. ب ِرانامااةكا دى (2)ةوبَيت"تووَيااذى لااة طااةَل بكااات بااَوى هةيااة توناادرِ   
 ب ِرةوا دزانن. ةويَىةوى ب توندِرثةنابرن بَو توندِر

 
 :توندِرةوِرةوتَين  -7
تَيكااةال تَيطااةهَى جيهااادَى   ذ تااريؤرَى توناادِرةوهةَلويسااتَى ِرةوتااَين      

ة وةكااو ئاَلاظااةك ب كارئيناينااة ثااَى بطةهنااة ئارماااجنَين خااؤ يااَين   بووياا
سياسى، لةورا ذى بَو هةر ظةكولةرةكى يااب سااناهى نابيات جاوداهيَى د     

ادَى دناظباةرا تاريؤرى و جيها    تونادِرةو سوكةفت و ِرةفتارَين ِرةوتاَين  هةَل
كاار وكرياارَين   جودا بكةت، بةلكو هةردوو تَيكةال ئَيك كريناة و هاةمى   

ا جيهادَيااااادا ل طاااااؤر هااااازر و بؤضاااااوونَين وان  خانااااا ظناااااة دوان دكة

                                                 
 .وبىدها 23على باثري، مسائ ...، ص (1)
(2)
 .10/6/2001(، 26هاسنت ذ: )هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة )هاتية ظةطو 
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ثةيرةوكريناااة. ئَياااك ذ تَيطاااةهَين زَور ذ ِرةوتاااَين ئيساااالما سياساااى د    
ئَياك   تونادِرةو بةرنامةرَيذيا خؤدا هةوَلددةن ب ضةساثينن كاو ِرةوتاَين    

و عااةملانى ذى مانااا بااَى  يااةئةطااةر ئيسااالمى نااةبيت واتااة عةملان ذوانااة،
ئاااااةيوب ئاااااةفَانى بةرثرساااااَى ِراطةهانااااادنا   ،(1)بااااااوةر دطاااااةهينيت

بَى ئايينى، دوير ئانكو لَيكداية، عةملانيةت جوندولئيسالم ب ظى ِرةنطى 
، و دياردكااةت ل طااؤر ِرَيبااازةكى كاردكااةن  ترسااا خااودَىذ ِروحانيااةت و 

نااة و ل دوياا  تَيطةهشااتنا   ين و سااوننةتا ثَيَةمبةرهااةلقوالوى قورئااا 
ئااايينى  سااوكةفتى بااَوى سياسااةتةكَى هةَليثَيشااينةيَين ضاااك و ل طااؤرة 

 .(2)دكةن ئيسالمَى و موسلمانان
هةذى طؤتنَيية، ل سةر ظى بنطةهى ِرةوتَين ئيسالمى سياساةتا خاؤ        

كا ئيساالمى  د هاذوتن، و ئارماجنا وان يا سجاتيذى دامةزراندنا مريطةهة
بااوو ل هااةرَيما كوردسااتانَى. وطااةر بيااارة ب تنااَى )دار االسااالم( ب زاناان  
وةكااو دى هااةمى كوردسااتان)دار احلاارب(ة وئااةوَين ل بيااارة نااةذين و       
مشةختى نةكربن باَو )دار االساالم( ب دوذمان و كوشاتنا وان ب حاةالل      

 -َىد كارن هاةرَيما كوردساتان    ساةرةدةري هةظكَيشاَيدا   زانى باوو، و د ظاىَ  
 ، و ئَيااك ذ بِريااارَين ثشااتيوانانى ئيسااالمى خااؤ ب  (3)بيااارة= دار احلاارب

درَيذثَيدةرا جوندولئيسالم و كؤمةَلى ئيسالح دزانيت و جيهااد ب فاةرز   
 . (4)زانية ثَيطرييَى ثَى بكةت و بةرفرة  بكةن

                                                 
 .95-94سةرَو قادر، توندوتيذى...، ل ل (1)
 10/6/2001(، 26)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)

 .275-274عادل باخةوان، تريؤريسم...، ل ل (3)
 .50-49  ص ص1ديوان االع   تاعة انوار االس    و (4)
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هااادى يهااةروةها سااةركردةيَين ظااان جااؤرة ِرةوتااان يااَين سااةلةفى ج      
الدن تاجناا  ب ئاشاكةرايى ئوساامة   يناة، ماةال كرَيكاار    تريؤر ب ثاريؤز زان 

، و ل سااةر ظااان جااؤرة   (1)سااةرَى ئوزااةتا ئيسااالمَيية سااالوخةت دايااة   
بَوضااوونان وطاوركرنااا خةلكااةكى ب بةهانااةيا جيهااادَى ذبااَو مااةرةم و      
ئارماااجنَين سياسااى ضااةندين كااارَين تااريؤرَى ئااةجنام داينااة ب ِرَيااك و      

ئاساااتَى دةرةكاااى ذى، ثشاااتيوانانى    نااااظطينَين جاااؤرا و جاااؤر، ل ساااةر  
َى ويالياااةتَين ي، وةزَيااارَى دةرظاااة تاونباااار بباااوو  ئيساااالمى ب تاااريؤرىَ 

ئَيكطرتيَين ئةمريكا كاولن ثااول ب نااظ ئامااذة ب ثشاتيوانانى ئيساالمى       
دايااة، كااو  2003 اتاشااوب 5بةرامبااةر جظاتااا تااةناهيا نَيظدةولااةتى ل  

 اتيا ئوساامة يادة ب ساةرؤك  ثةيوةنديني ِراستةوخؤ د طةل ِرَيكخاراوا قاع 
الدن هااةبوون، ظااَى كؤمااةَلَى هةوَلدايااة ضااةكَى كَيمياااوى و ب هاريكاريااا   

 .(2)َى دروست بكةت عَيراقحكومةتا 
ب كورتى، ئَيك ذ كَيشةيَين سةرةكى يَين ئيسالما سياسى ل هاةرَيما       

كوردستانَى ب شَيوةيةكَى طشتى و رةوتَى ساةلةفى جيهاادى ب تايباةتى،    
ى بووية د ينت و بريكرناا وانادا دناظباةرا جيهاادَى و تاريؤرَى كاو       هةظدذ

ناااة شااايابوون سااانؤرَين جوداكاااةرا دناظباااةرا هاااةردوو زاراظانااادا دانااان،  
هةرضاااةندة ذى سةرضااااوةيى هاااةردووكا ئيساااالم بووياااة، وجيهااااد د      
تَيطااةهَى واناادا شااةرعيةت دان بااوو بااؤ كريااارَين توندوتيااذيَى ئااةجنام     

 بدةن.
                                                 

(1)
 .8/7/2001(، 30امة، ذمارة ))هاوَلاتى( ِرؤذن 
-1990تقـاريع   -يثـائ   -حلع  على ال عاا يوميااامع ز دراساا الوالد  ال عبية  اعداد(   (2)

  .827-825(  ص ص2007   بايا  2005
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 سةبارةت ئافرةتَى و مافَين وَى: :تةوةرَى ضوارَى
بَوضوونَين ئيخوان موسلمني ل دَور ئافرةتَى كارتَيكرناا خاؤ   و  دينت     

ل سةر ثارت و ِرةوتَين ئيساالما سياساى وةكاو ثارتاةكا خاودان ِرَيبازةكاا       
هةبوويااااة، حةسااااةن بااااةننا ل دَور ئااااافرةتَى و مااااافَين وَى   ئيخااااوانى

ايدا هةر دةباَى باَو نااو ماال باَى، ذناان       دبَيذيت:" ذن ل سةرةتا و لة كوت
ةطوَيرةى ئااةو باافَيركااةن بااا باازانن ثَيويسااتيان بااة ضاايية تاااكو باازانن،  

يان و خوا بَو ئةو مةبةستة خاةلقى كاردوون   ؤئةركة كة خراوةتة ئةست
ن". هةروةسا داخازكرية ودَيرى مناَلاة لة كاروبارى ناو ماَل و ضايبريتي

ة ذَيااك جااوداكرن و هااةر ئَيكااَى كؤمااةَلا  ب  ااامى ئااافرةت و زةالم بهَيناا
، باةلكو داخااز كرياة تَيكاةليا قوتاابيَين كاور و كاض        (1)تايبةتا خؤ هةياة 
 .(2)بهَيتة قةدةغةكرن

كارتَيكرنااةكا مااةزن ل سااةر   ى ذىوةكااو ديااار، هاازرَين سااةيد قااوتب      
د ظااى بوارياادا ناااظربى  ،ئيسااالما سياسااى ب شااَيوةيةكَى طشااتى هةبوويااة

يةنَى هندَيظة دضيت ئافرةت سةرثةرشاتيا خَيزاناَى بكاةت،    زَيدةتر ب ال
و دياردكااةت دةمااَى ئااافرةت وازَى ذ كااارَى سااةرةكيَى خااؤ د ئينياات ذ       
ثاااةروةردةكرن و سةرثةرشاااتيكرنا باااةرةبابَين ناااوى كاردكةتاااة ساااةر     
كؤمةَلطةهى يان بةروظاذى و ئافرةت ببيتاة خزمةتضايا فرَوكاة و ثااثَور     

شةساازيا  يزةيا خؤ د بةرهةم ئينانا ماددى و ثو هوتَيالن د وى دةميدا و
ئاااامريان و ل ثيشةساااازيا مروظاااى خاااةرج ناكاااةت، ساااةرئةجنام ئاااةو       

                                                 
 .59هاتية ظةطوهاسنت ذ: هةملةت بةرزجنى، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
 .299...  ص عااذالسن الحقا  م (2)



 511 

 ب ثيظااااةرَىتااااة منوونااااةيا ثاشااااكةفتنا شارسااااتانى  كؤمةَلطااااة  دَى بي
 .(1) اجلاهلية(مروظايةتى، يان ب زاراظَى ئيسالمى بَيذيت نةفامية 

كارةكَى ساخلةم نابينن، كو  بهةنة يَى ذى ؤخوَيندنا زانك بةلكو هةر   
ئيسااالمَى دوو مااةرجَين سااةرةكى بةرامبااةر خوَيناادن و هااةمى بزاظااا      
ئاافرةتَى داناينااة يااا ئَيكاَى: ثارَيزظانيااا ئااايني و ِرةوشاتَى خااؤ بكااةت، يااا    

ظااَى  ؤ: ثارَيزظانيااا كااارَى خااؤ يااَى ئَيكااَى بكااةت يااَى كااو خااودَى باا    دووَى
زان و ب خودانكرنااااا يا خَياااامةبةسااااتَى ئافراناااادى  ئااااةوذى ضاااااظدَير 

 .   (2)يةبةرةبابا
هةَلويساااتَى هاااةمى ثاااارت و ِرةوتاااَين ئيساااالما سياساااى ل هاااةرَيما       

كوردستانَى يَى ئَيكطرتى ناةبوو بةرامباةر ئاافرةتَى و ماافَين وَى، دطاةل      
هندَيدا نَيريناةكا ظاةبر هاةبوون كاو هةَلويساتَى وان ذ ئيساالمَي هاتياة        

 وةرطرتن ل دوي  طؤتنا وان.
 
 :ل كوردستانَىبزوتنةوةيا ئيسالمى  -1

رةنطااة هةلويسااتَى بزوتنااةوةيا ئيسااالمى د وارَى بريدؤزياادا د طااةل       
دياركريااة و  1992مااافَى ئااافرةتَى بااوو، هااةروةكو د كااونطرَى شةشااَى  

داياااة ماااافَى ئاااافرةتَى و   رنطااايتَيااادا هاتياااة: بزوتناااةوةيا ئيساااالمى ط 
يارى و ئابوريادا ب شاَيوةيةكَى د   بةشداربوونا وَى د بوارَين سياسى و زان

                                                 
-170(، ل ل2010، )هاةولَير،  3وى: مةشاخةال ِرَى، وةرطَياِران، كرَيكاار، ض   بنَيرة ثةرتؤكا  (1)

171. 
(2)
 .48(  ص1995اضية  عيع ا)عا   مكح ة يسار  ال بية   اربيل  يخد اكب   



 512 

، و د كااونطرَى حةفتَياادا  (1)طااةل شااكَومةندَين ئيسااالمَى دةساات باادةت   
ديسان باسى ئاافرةتَى د دوو ماددةيانادا بياَى ئامااذَى ب )ماافَى       1997

ى هاتيااة: ضارةسااةركرنا يئااافرةتَى( باادةت كريااة، يااا ئَيكااَى ب ظااى شااَيوة
ى بَو هندَى ِرؤاَل ئاةرَينى  ين طوجناكَيشةيَين ئافرةتَى و ِرةخساندنا بوارَي

و شايانَين خااؤ د بااوارَين سياسااى، ئااابورى، كؤمةَلايااةتى، ِرةوشااةنبريى و  
دووَى هاتياة: ب  ياا   ،(2)ثةروةردةيَى ل دويا  ياساايَين ئيساالمَى ببينات    

ثاااااةراوَيزكرنا ئاااااافرةتَى د كؤمةَلطاااااةها كوردةواريااااادا دةرئاااااةجنامَى   
ن ئيسااالمَى، بوويااة ضارةسااةركرنا دويركااةفتنا كؤمةَلطةهييااة ذ ياسااايَي

كَيشةيان تةنها د ظةطةريانا تااك و جظاكيداياة باَو بناةما و ثرةنسايثَين      
 .(3)ئيسالمَى

هةر د ظى بياظيدا، ئَياك ذ ساةركردةيَين وى ضااخى ياَى بزوتناةوَى           
باسااى مااافَى ئااافرةتَى د ئيسااالمَيدا دكااةت، كَيشااةيا ئااافرةتَى وةكااو زَور   

دى هااةلقوالوى كؤمةَلطااةهَى ئةوروثايااة، وب درَيااذاهيا كَيشااة و مااذارَين 
مَيااذوويَى كَيشااةيةك د ناااظ كؤمةَلطااةهَى ئيسااالمَيدا ب ناااظَى كَيشااةيا       

ريت ئافرةتا موسلمان طريوطرفات  ئافرةتَى نةبوو، اَل وَى ضةندَى ناظةشَي
نةبوون، نةك ئيساالمَى ماا  اَل خوارباوو، باةلكو كَيشاةيا ئاافرةتَى ئاةو        

انان ب ئيساالميانة و شاةرعيانة ِرةفتاار د طاةل نةكريناة.      موسلم يةبوو
هةروةسا باسَى ئافرةتان )سفور( و ئةو ج  و باةرطَين ل باةرخؤ دكاةت    

                                                 
بةرناماة وثاةيِرةوَى نااوخَوى، ثةساندكراوى     ، بزووتنةوةى ئيسالميى لة كوردساتان/ عَياراق   (1)

 16ل(، 15ماددةَى ) ز،1997-ك 1418موئتةمةرى حةوتةم 
 .14(، ل4(، برطا )12، ماددةَى )هةمان ذَيدةر(2) 
 .26(، برطا )أ(، ل5(، خاال )23هةمان ذَيدةر، ماددةَى ) (3)
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ب مةترساااى دزانيااات ل ساااةر ئازرانااادنا خورساااكَى زةالماااان والياااةنَى   
تةندروساااتى و ساااةقا و ذياااان و كاااارى، و زَيااادةتر  طرنطياااى ب جااا  و 

نكرى دايااة بهَينااة بكارئينااان، د طااةل  دةستنيشااا ؤبااةرطَين ئيسااالمَى باا 
هندَى ذى دياردكةت طرنطة جوداهى وةكو ِرةوشت دناظباةرا ناظاةروك و   

 .(1)سيمايَى مروظيدا بهَيتة كرن
 
 شطَيرى كورد:حزب اهلل شوِر -2

شااطَيرى كااورد ذئااافرةت و مااافَين وَى يااَى هةَلويسااتَى حاازب اهلل شوِر     
ئاةظ ضاةندة ذى د ثروطراماَى خاؤ     ، انئاشكةرا بووية مافَين وَى بهَينة د

ضةسثاندية وتَيدا هاتية: خةباتَى  1990يَى كونفراسدا ئَيكَيدا ل ساال 
دكةت هةمى مافَين وَى ياَين كؤمةَلاياةتى، ئاابورى، سياساى، فةرهاةنطى      

 1995، هةمان ماا  د ئَيكاةم كاونطرَى خاؤدا ل سااال      (2)بهَينة ثاراسنت
 .    (3)بؤ ئافرةتَى ضةسثاندية

       
 بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى: -3

بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى باااوةرى ب مااا  و كااارَى سياساايَى          
ِراثورتااا سياساايا  ئيسااالمى هااةبوو. هااةر وةكااو د وانطااةها ئااافرةتَى ذ ِرة

دا هااتى، داخاازَين ِرةوا ياَين ئافرةتاان و      1998كونطرَى دووَى ل سااال  
                                                 

 ويَين ثشتى وَى. 45عةال باثري، ئيسالم...، ل (1)

 
حاازب اهلل شؤرشااطَيرى كااورد، ثرؤطاارام وة بااةيان نامااةى يةكااةمني كؤنفرانسااى حاازب اهلل      (2)

 . 25(، برطا )و(، ل11شطَيرى كورد، بةندا )شؤر
 .11حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثروطرامى حزب اهلل ى شورشطَيرى كورد، ل (3)
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سياسايدا و دامةزرانادن و دارشاتنا ِرَيكخاراوَين      بةشداريكرنا وَى د كارَى
، و مااافَين (1)يااةيثَيشااةيى و جااةماوةرى ب ئااةركَى سااةر شااانَين خااؤ زان 

ئافرةتَى دبةرنامَى خؤدا دهةمان كونطرةدا ضةساثاندية، و تَيادا هاتياة:    
ِرزطاركرنا ئافرةتانَى ذ كَوياليةتيا نوى و ساتةما كؤمةَلاياةتى و داكاوكى    

افرةتَى كااو ب ناااظَى مةدةنيااةت و ثَيشااكةفتنخوازيَى ال  كاارن ل مااافَى ئاا 
، و ثةروةردكرن و بةرزكرنا كةسايةتيا ئافرةتَى بؤ وى ئاساتَى  (2)خوارى

 . (3)ئيسالمَى بؤ دياركرى
ذ ظااَى ضااةندَى دياردبياات د بةرنامااة ِرَيااذيا بزوتنااةوةيا ِراثةِريناادا        

ثَيشاي  كريناة، اَل    ةفتنخوازيَى تناَى ماافَين ئاافرةتىَ   كمةدةنيةت و ثَيشا 
بااةروظاذى ظااَى ضااةندَى مةدةنيااةت كةسااايةتيا ئااافرةتَى ئاظااا دكااةت و     

 مافَين وَى ل طؤر ياسايَين دةستنيشانكرى د ثارَيزيت.
 
 :يى كوردستانيةكطرتووى ئيسالم -4

يااةكطرتوو ثااج و ظااةكرى تاار ذ ثااارت و ِرةوتااَين دى يااَين ئيسااالما         
ئةدةبياتَين خؤدا باس ل مافَى ئاافرةتَى  د  نَىسياسى ل هةرَيما كوردستا

كريااة. ل دَور ظااَى ضااةندَى وةكااو ئارماجنااةك د ئَيكااةم ثااةيرةوَى خااؤدا   
ياَين ئاافرةتَى د هاةمى     ضةسثاندية: هةوَلدان ذبَو دابينكرنا مافَين ِرةوا

                                                 
 .26/10/1998(، 25)راثةرين( ِرؤذنامة، ذمار ة) (1)

بزوتنةوةى ِراثةِرينى ئيساالمى، بةرنامااة و ثَياِرةوى نَيوخاَوى، ثااةسةند كااراوى كااؤنطرةى        (2) 
 .7(، ل2(، برطا )2(، خاال )2ز، بةشَى )1998 -ها1419دووةم 

 (.3(، برطا )2(، خاال )2، بةشَى )هةمان ذَيدةر (3)
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، و كَيشاااةيا ئاااافرةتَى ذى ذ بناغاااةيَين ثرةنساااي  و (1)باااوارَين ذيانَيااادا
سةرضااوةيةكى ئيساالمى هاةيى ِرةساةنطةرى و     ديتنَين وَى وةكاو ثاارت   

نويطةرى تَيكةال ئَيك كرينة، ئانكو بناةمايَين شاةرعى بةرضااظ طرتيناة     
د طااةل ثَيشااكةفتنا جيهااانَى ب خؤظااة ديتااى د وارَى ضاااظدَيريا مااافَى       
ئافرةتَيدا ثاةراوَيز نةكريناة، د هاةمان دةمادا ئاافرةتَى ماافَى بةشاداريا        

هةيااااة، د طااااةل هناااادَى ذى  جيهااااادَى و كااااارَى سياسااااى و بانطااااةوازَى
 .(2)ِرةسةنطةرى د ديتنا واندا دايكينى و هاوسةرطةريية

جهاااَى ئاماذَيياااة، ياااةكطرتوو دباااةالظوكا خاااؤدا )لةباااةر ِرؤشااانايى         
ئاماجنةكانى يةكطرتوودا( بَوضوونا خؤ ل سةر ئافرةتَى زةالل كرياة كاو   

و كا ، (َيشاةيا ئافرةتاان  ك)دوَى باوةرَى داية كَيشةيةك نينة ياكو دبَياذنَى  
ثةيدابوونا ظى زاراظى و ناظونيشانى بؤ باارودؤخَين سياساى و ئاابورى و    

، سةالحةدين (3)كؤمةَلايةتى يَى تايبةتَى ِرؤذئاظا دةركةفتية ظةدطةرينت
يةمةد بهائةدين ئةميندارَى وَى يَى طشتى ثةسنا ِرؤاَل ئاافرةتَى كرياة،   

اوسةر و بةشادارا ذياناا ثياويياة،    كو ئةرك و مافَين خؤ هةية، ئافرةت ه
دايكااا مرَوظايةتيَييااة، مااافَى مولكاادارى و هةلبااذارتنَى هةيااة، دبااوارَى      
ِرَيكخسااتنَى و ِراطةهاندنَياادا سااود ل شاايانَين وَى د طااةل بةرضاااظ طرتنااا  

، و اتااة بؤضااوونا وان ل سااةر ئااافرةتَى (4)ساانَورةكَى شااةرعى وةرطرتينااة

                                                 
(  ال قـع   5ا)ـاد     ،[لا)ـ وع االي [ا)قرـاو يالققـا  الـدا لت     ، اال اد االس مت ا  وردسـتان  (1)

 .3ص(  7 
 .19جمول يخد يخود ال كيدم  ا)ودر الساب   ص (2)
 .119رش، ذَيدةرَى بةرَى، لهَي (3)
 .16/6/1994-3(، 3)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (4)
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اظربى دبَيذيت: "ئَيمة لاة ئيساالمةوة   هةلقوالوى ئيسالمَيية هةر وةكو ن
سةرضاوة ئاةطرين، هاةموو بؤضاوون و ِرَيبازماان، ئاةروانني باؤ ئيساالم        

، و د بااوارَى سياسااى ول سااةر ئاسااتَى     (1)ضااؤن ِروانيويةتيااة ئااافرةت"   
 .(2)سةركردايةتيَى ذى نوَينةر دجظاتا شورا ناوةنديدا هةبووينة

، ئااةظ ضااةندة د دجظاكياادا يااةكطرتوو طرنطااى دايااة سااةنطا ئااافرةتَى     
ئاةظ ِرؤلاة    1995شاوباتَى   6بةياننامةيا ساالرؤذا ِراطةهانادنا خاؤدا ل    
الوةكاى  نزانيت و ب َى ب كَيم دوثات كرية، كو ِرؤاَل نيظا دووَى يا كؤمةَل

نانَيريتاااة ئاااافرةتَى و ثاااةيظا )خوشاااك( وةك تَيطةهاااةكَى قورئاااانى ب    
بةشى و هاوكارياا دوو ِرةطاةزَين   كارئيناينة تا دةربِرينَى ذ نَيزيكى و هاو

 .(3))نَير و مَى( د كؤمةَلطةها مروظايةتيَيدا بكةت
جهَى طؤتنَيية، يةكطرتوو د هندةك هةَلويستاندا خؤ دديت ضاظدَير      

بةرامباااةر هاااةر ثَيشااالكاريةك ل طاااؤر بَوضاااوونا وَى هةظااادذى ئاااايينَى  
ساتاية، كاو   ئيسالمَى بيات خاؤ اَل كرياة خاودان وب دذوارى ل ساةر ِراوة     

ةوى وتوندهزركرنَى جاران د طؤتارا وَيدا دياربووياة، كاو ل   طؤتارا توندِر
ئااةيلواَل  27( ل 22دؤر بابةتااةكَى كؤظااارا )بااؤ ثَيشااةوة( يااا ذمااارة )     

ل ذَير نااظَى )ئيساالمي ياةكان ثاةيامى كوَيالياةتى و اغتصاابى        1995
سااااى سياذنااااان ِرادةطةيااااةنن(، كااااو د هااااةمان ِرؤذدا مةكتااااةبا وَى يااااا 

ى ضاةند دام و دةزطاةهَين ثاارت و حكوماةت و     ياداشتنامةيةك ئاراستةي
                                                 

...، يااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان، مةكتااةبى ِراطةياناادن، دميانااة هاتيااة ظةطوهاساانت ذ:  (1)
 .41ل

 .19جمول يخد يخود ال كيدم  ا)ودر الساب   ص (2)
 .50...، لطةياندن، بةياننامةيةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِرا (3)
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كرياة، كاو ب   ِرَيكخراوَين مافَين مةدةنى و جةماوةرى ل دَور ظى بابةتى 
ذباةر كاو ساظكرنةك باوو      تاوانةكا مةزن زانيية و ب توندى ِرسوا كرية،

، "لاة  يةزاني كؤمةَلطةهَى موسلمانَين كورد و جيهانَىبةهايَين باَلايَين ب 
سةروى هةموشيانةوة كوفرَيكى ئاشكرا و بانطةشة كردنة بَو ساوكايةتى  

، ل رؤذا ثاشاااج ذى مةكتاااةبا سياساااى ياااا   (1)كردناااى باااة ئيساااالمة..." 
يةكطرتوو بةياننامةيةكا توناد دذى ظاَى ضاةندَى ِراطةهانادبوو بياَى كاو       
ئاماااذَى ب اليةنااةكى باادةت كااو ب سااظككرنا بهااايَين ئيسااالمى و داب و   

ريتَين كااوردان و ئااةو اليااةن ب دابِرايااى ذ ئااايني و طااةل و نيشااتمان  نااة
 (2)هةذمارت بوو

وةك  ياا ئَيكاَى:  يا دبيات،  خؤ د ظان هةردوو هةَلويستَين يةكطرتوودا     
ة و ِرسااواكرية بااةاَل ياادةربِريكا ئيسااالما سياسااى هةَلويسااتَى خااؤ  ثارتااة

ِراباووين ئةظاة ذى   دهةمان دةمدا ثةنا برية طاوركرنَى يَين ب وى كارَى 
، و ياا  ةويَى خؤ نيشان ددةتد طةل وَى ِرَيبازَى ناطوجنيت يا كو ب ميانِر

انااااة ذ طااااةل و  ب بَوضااااوونا وَى دابااااِران ذ ئااااايينى واتااااة دابرِ   دووَى:
نيشاتمانى، اَل ئااةظ مااةرج نينااة بهَيتاة بذاناادن ل سااةر هااةمى كةسااةكى   

ل طاةاَل خاؤ    جاران كاةس هةناة د باَى بااوةرن اَل د هاةمان دةمادا حاةز       
 دكةت ونيشتمانثةروةرن و بةروظاذى دروستة،.

هاااةذى طؤتنَيياااة، ئاااافرةتَى ثَيطاااةهَى خاااؤ دباااةرنامَى ساااجاتيذيَي        
خالةك د بةرنامَى  1996، دكونطرَى دووَيدا ل ساال هةبووا كطرتوودية

                                                 
 .10/6/1995(،61هاتية ظةطوهاسنت ذ: )يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .2/10/1995(، 61هةمان ذَيدةر، ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
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خااؤدا و د ماااددةيَى ضااوارَيدا تااةرخان كربااوو و هاتيااة: دةسااتةبةركرنا   
ن ئااافرةتَى بااَو ئةجناماادانا ِرؤاَل  ااامَى خااؤ ل ثَيناااظَى      مااافَين ِرةواياايَ 

، اَل وَى ضااةندَى ناظةشااَيرن ذبااةر (1)ئاظاكرنااا كؤمةَلطةهااةكَى هةظضااةر 
ى ذى هَيشاتا  و سياساى و خاؤي   هندةك هَوكارَين مَيذووى و كؤمةَلاياةتى 

 .(2)طرنطى دانَى ب كَيم دزانيت ادَىل وى ِر
تنَى دوارَى سياسايدا بااس ل طرنطياا    هةر دظى واريدا، ياةكطرتوو ناة       

ِرؤاَل ئافرةتَى كرية، بةلكو ضووية دنااظ هاويركَين الياةنَى جظااكى ذيادا      
سااةالحةدين بهائااةدين ئةميناادارَى طشااتيَي يااةكطرتوو، نامَيلكةيااةك ب   
ناظونيشااانَى )ضاا  ئاموذطااارى بااَو خوشااكان دةربااارةى ِرةفتااار لااة طااةَل    

ةظ كرباوو، و ئامااذة داياة هنادَى     بةره 1996هاوسةرةكانياندا( ل ساال 
ئافرةت خودان سوزة و ثياو خاودان عاةق  )هاؤش(ة و هَياز و فامادارة،      

دياركرن بؤ  ئافرةت وةكو ثاشكويةكَى و ئامرازةكى خزمةتا زةالمى داية
نة، ثَيدظيية ئافرةت د ئامادةبوونا هةظاذينَى خاؤدا طوَيِراياةَلى بيات،     َيو

ةظااذين حااةز اَل نةكااةت ثَيدظييااة    ِرةخنااَى اَل نااةطريت، ئااةو تشااتَى ه   
هةظاااذينا وى ذى حاااةز اَل نةكاااةت، طرنطياااَى ب وان تشاااتا ياااَين ل دة  
هةظااذينَى وَى طاارنر باادةت و بااةروظاذى، ِرازى بياات ذ هةرضااى تشااتَى   
هةظااذينَى وى ِرازى، هااةوَل باادةت يااا نةرحااةت بياات ذ هااةر ضااى تشااتَى 

ابيات و ثشاتى   هةظذينَى وَى ذَى نةرحةت، بةرى هةظذينَى خؤ ذ خاةو رِ 
 .(3)وى بنظيت و كار و بةرنامةيَين وى لةكةدار نةكةت

                                                 
 .20ابو بكر على، يةكطرتووى...، ل (1)
 .76تيشكَيك...، ليةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن،  (2)
 .56-52ةَلمةت بةرزجنى، ذَيدةرَى بةرَى، ل له (3)
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ِرةنطة ضوونا ياةكطرتوو باَو كويراتياا باباةتَين كؤمةَلاياةتى ب تايباةت            
ئاااااافرةتَى ضاااااةند هةَلويساااااتَين دى باااااَو هاتيناااااة ثاااااَي ، لاااااةورا ذى د 

ا  شــــحا  اال ــــوان ةابكــــرتاعــــة   1998ِروونكرنةيةكَياااادا ل ساااااال 
ِرةوا كرياة كاو ب     سياو ا)ت ة(ئيسالمى( مةهركرنا بةروةخت  يةكطرتووى

باشااج د زاناان دةرطااةهَى زنااايَى بهَيتااة طاارتن و طااةجنَين موساالمانان بهَينااة 
ثاراساااانت ذ سةرداضااااوونَين زايناااادةيى و ِرةوشااااتى و ثاراسااااتنا جظاااااكَى  

، لاَي ياةكطرتوو   (1)موسلمانان ذ نةخوشيَين كوذةك وةكاو نةخوشايا ئايادزىَ   
دكااةت دةسااتةيةك ب ظااى ناااظى وان هااةبيت و هاايض ثةيوةنديااةك ب   ِرةت 

 .(2)وانظة نينة هةر وةكو دبةياننامةيةكَيدا بةرسظا وان دايى
هةذى ئاماذةثَيكرنَيية، دياد و بَوضاوونَين ئيخاوان موسالمني ل دَور          

ئااافرةتَى ِرةنطظااةدانا خااؤ هةبوويااة ل سااةر يااةكطرتوو وةكااو ثارتااةكا      
يخااوانى، بوويااة ذى يااةكطرتوو ئااةظ بؤضااوونة د ناااظ  خااودان ِرَيبازةكااا ئ

ِرَيكخااراوَين خااؤدا ضاااندية، بااَو وَينااة دروَااَى )يااةكطرتووى خوشااكانى 
ئيسالميى كوردستان( يَي ئَيكَى د ثةيرةو ثروطراماَى وَيادا ياَى ثَيكهااتى     

 .(3)(دارىهوشيارى، ثةروةردة، ماَل) بوو ذ:
د وارَى كااااو  ،دةتل سااااةر ظااااى بنطااااةهى، ظةكولااااةرةك ئاماااااذى د      

، هةبوويناة  ل دَور طرنطيا ِرؤاَل ئاافرةتىَ  ظاذى َينجَيبةجَيكرنَيدا ثَينطاظ
خالةكا هةظثشك دناظبةرا ِرةوت و هَيزَين ئيسالميدا هةية د وارَى مافَى 

َى ِرةوتاَين  طرنطياةكا تايباةت ذاليا   ئافرةتَيدا ل هاةرَيما كوردساتانَى، كاو    
                                                 

 (.10بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) (1)
 (.11بنَيرة: ثاشبةندى ذمارة ) (2)
 .181-179بَو ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: هَيرش، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (3)
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نة ل ثَينااظَى باةرهنطاريا بانطاةوازَين    ئيسالميظة ب كَيشةيا ئافرةتَى داي
داخااازا ئااازادى و يةكسااانيَى د طااةل زةالمااى باانب، و زؤربااةيا نامَيلكااة و  

كَين بةالظكرى ل مسرَى و سىودية ل دَور هةَلويستَى ئيسالميان ذ ؤثةرت
كَيشااااةيا ئااااافرةتَى ل كوردسااااتانَى هةنااااة و بزوتنااااةوةيا ئيسااااالمى و  

زَورباااةيا بانطاااةوازَين وان ل دَور ياااةكطرتوو دووباااارة ضااااث كريناااة، و  
َى و باااةرةظانيكرن ذ ثوشااااكِرونشاااتنا ئافرةتَيياااة د ماَلااادا و بكارئيناناااا 

فرةذنيَى و دويركةفتنا ئافرةتَى ذ بةشداريا كارَى سياسى و ذيانا طشتى، 
زَيدةبارى بةرنامةيَين تةلاةفزيونى و ِرادياوا و باةالظكرنا كاساتيان ياَين      

 .(1)سىوديةهندةك شَيخَين ئةزهةر و
 
 بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى ل كوردستانَى: -5

بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى د ثةيرةو ثروطراماَى خاؤدا ناة ذ دويار          
. ئاةو  (2)و نة ذنَيزيك هيض ئاماذةيةك ب ئاافرةتَى و ماافَين وَى وَى نةداياة   

ى ماااافَين ديااااركرين ذى دقاااةوارةيا ماااافَين ئاااايينَى ئيساااالمَى باااؤ ئاااافرةت 
 21دةستنيشانكرين داينَى، كو دئَيكاةم بةيانناماةيا ِراطةهانادنا خاؤدا ل ل     

ئاماذة داية هندَى باوار باؤ ئاافرةتَى بهَيتاة ساازدان باؤ هنادَى         1999ئاب 
ئةو مافَين ئيسالمَى بؤ دياركرين ثَى شادببيت تا كو دطاةل تاة  و ضاينَين    

 .(3)َيدا بطَيريتدى يَين جظاكى ِرؤاَل خؤ د طورةثانا جيهاد وبانطةواز
                                                 

 .173-172هادى يخود  ا)ودر الساب   ص ص (1)
ى لة كوردستان/ عَيراق، ثةيِرةو و برؤطرامى ناوخؤى، بنَيرة: بزوتنةوةى يةكبوونى ئيسالم(2) 

 .وثشتى وَى 1ل
 .21/8/1999(، 44)رَيطاى يةكبوون( ِرؤذنامة، ذمارة ) (3)
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دايااة  2000ئااادارا  8مةكتااةبا وَى يااا سياسااى ل   ل جهااةكَى دى      
ياكرن كو ئيسالمَى مافَى ئاافرةتَى ثةساةندكرية و بووياة ثاارَيزةر و     خؤ

تاكة ضارةسةرى، ودلطرانيا خؤ دياركرياة بةرامباةر هنادةك ديااردةيَين     
رظة بؤ ناظ هةرَيما نةرَينى بَيى كو ئاماذَى ثَى بدةت ذاليَى كةسانان ذ دة

رَيكااَى ل ئااايني  كوردسااتانَى دئياانن ب ناااظَى ثاراسااتنا مااافَين ئااافرةتَى و
 .  (1)وداب ونةريتَين طةاَل كورد دطرن

( ساةبارةت  62بِرياارا ذماارة )    جهَى ئامااذىَ يا سةبارةت فرةذنيَى،      
ذالياَى   2000 نيساانا  29بارَى كةساايةتى ياا كاو ل    ِراستظةكرنا ياسايا 

الل تالةبانيظة ب ناظَى سةرؤكَى هةرَيما كوردستانَى ئيمزاكاري ذ وان  جة
خااالَين طاارنر: هااةر كةسااَى هةظبةسااتا هاوسااةرطةريَى زَياادةتر ذ ئَيكااَى  
ثَيك بينيت دَى هَيتة زيندانكرن نة كاَيمج ذ ساَى سااالن و ناة كاَيمج ذ      

. وئاةظ  (2)دَى هَيتاة سازاكرن  )ضااثا سويسارى(   ( هزار ديناران10000)
ياااارة ب شاااَيوةيةكَى طشاااتى بباااوو جهاااَى دلتاااةنطى و ناااةرازيبوونا      بِر

بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى، كو تَيبينيا وان ئةو بوو ل دؤر ظَى خاااَل  
مةرجَين شةريىةتَى ئيساالمَى كةساَى ذناا دوَى بهينيات شايانَين مااددى       
ودادثةروةرى هةبن، باؤ ظاَى ضاةندَى ئةةاةد كاكاة ماةةود ئةنادامَى        

سياسااى و بةرثرسااَى مةكتااةبا فااةتوا و ديراساااتَين شااةرعى      مةكتااةبا 
نينن تاةنها ثيتاةكَى ياان ثةيظاةكَى ذ شاةريىةتَى       ِرونكرية ئةو د ئامادة

                                                 
 .13/3/2000(، 58هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)

(، 2145بااااؤ ديتنااااا دةقااااَى بِريااااارَى بنَياااارة: )كوردسااااتانى نااااوَى( ِرؤذنامااااة، ذمااااارة )      (2)
14/5/2000. 
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ئيسالمَى ب طوهؤرن و ب هاةمى شاَيوةيةكَى دَى باةرةظانيَى ذَى كاةن، و     
 .     (1)دياركرية ظَى ياسايى زيان بؤ بةرنامَى ئيسالمَى هةبوو

ةرزَى، تَيطةهَى ئيساالما سياساى ب طشاتى ل دؤر ئاافرةتَى     ل سةر ظى ت     
و مافَين وَى، هةنة هةمان بَوضوون ب ضةسثن و دياردكاةت ئيساالمى ِرؤاَل   
سااةرةكيَى ئااافرةتَى ئَيخسااتية د ناااظ خَيزانَياادا وةك سااازيةكَى طااارنر و       
قوتاخبانةيااةكا كؤمةَلايااةتى اَل دنَيرياات، و ب شااَيوَى كريااار ذى جااه و ِرؤاَل 

كَى يَى ئافرةتَى ل ماااَل كاربكاةت ناةك ل نااظ باازار و شاةقامان  ضاونكة        ئَي
 .(2)ثةيوةنديَين برايةتى و بابينى و دايكينيَى نامينن

سةبارةت ج  و بةرطَين ئافرةتَى طرنطيا خؤ هةبووية ل دة  ثارت      
ار و ِرةوتاااَين ئيساااالما سياساااى ذواناااا ياااةكبوونا ئيساااالمى ماااةال كرَيكااا

ة ثااات دكااةت، ئااافرةت يااا ئااازاد   وسياسااى ديااَى مةكتااةبا   ئةناادامَى وَى
ى ب ثؤشاكَى، كاو ضااوا ئافرةتاةكا سافور ب زَورى     ييان ِراثَيضاسفوربيت 

نابياات ثؤشاااكَى ل بااةر خااؤ بكااةت بااَو خةلكااةكَى دى ذى نينااة ب زَورى 
ثؤشااكَى دانيات  ضاونكة ب بةشاةك ذ ثاريؤزى و قاةوارةيا بووناا خااؤ د        

ال كرَيكار )دةمَى ئةندامَى مةكتةبا سياسى ياا  مةل جهةكَى دى ، (3)بينن
هَيرشاَى دكةتاة ساةر ئاافرةتَين جا  و      بزوتنةوةيا ياةكبوونا ئيساالمى(   

بةرطَين وان نةيَى شةرعى بيت، كو ئافرةتَين ج  و باةرطَين وان كاورت   
ساالوخةت داياة،    و تةنر و تةسك طوشتى طيانةوةران ذ يَين وان طرانج

                                                 
  .29/5/2000(، 64طاى يةكبوون( ِرؤذنامة، ذمارة ))رَي (1)

سَوران عومةر، "كَيشةى ئافرةتان لة نَيوان ئةرك و ما  و واق  دا"، )رابوون( كوظار، ذماارة   (2)
 .44، ل2000نيسان  -(، ئادار2)

(3)
 .11/1/2001(، 7)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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قةبول مةكاةن كاض و ذناةكانتان     ةكان،موسلمانيت "باب و مريدة ذو دبَي
 .(1)َيكة"غريةتوتى بضنة دةرَى. ض ِر ةب
 
 كوردستانَى: لكؤمةَلا ئيسالمى  -6

هةَلويستى كؤمةَلا ئيسالمى ساةبارةت ئاافرةتَى جهاَى طرنطياا وى باوو،           
اَل وةكااو ثااارتَين ئيسااالما سياسااى هااةلقوالوى ئااايينَى ئيسااالمى بااوو. د        

خؤيى وَياادا زَياادةتر دةسااتظةئينانا مااافَين ئااافرةتَى ئَيخسااتية  بااةرنامَى ناااظ
سااةر شااانَين دةولااةتَى هااةروةكو دماااددةَى دةهَياادا هاااتى: دةسااتةبةركرنا     
مااافَين ئااافرةتَى ذاليااَى دةولةتَيظاااة و بةرضاااظكرنا ثيظااةرَين شاااةرعى ب      
ضااةندين جااؤرا ذوانااا: ثةيااداكرنا زةمينةيااةكا طوجنااايى بااَو طةشااةثَيدانا      

 .(2)يا ئافرةتَى و زينديكرنا مافَين وَى دبوارَين مادى و مةعنةويداكةسايةت
جهاااَى ئامااااذةثَيكرنَى، ئَياااك ذ وان كةساااايةتيَين ئيساااالما سياساااى          

ثويتةيااةكَى باااش د وارَى نظيسااينَيدا ب ئااافرةتَى دايااى ئااةمريَى كؤمااةَلا    
ئيسااالمى بوويااة، كااو بابةتااةك ل ذَياار ناظونيشااانَى )ئااافرةت و خَياازان      

ةسااايةى شااةريىةتدا( نظيساايية، و دياردكااةت تريوانينااَين شااةريىةتى و   ل
سةرةدةريكرن د طةل ئافرةتَى ل ساةر بنااغَى )ماروظ( باوونَى كرياة، اَل د      
فةلسااةفة و ثريؤزيااَين ِرؤذئاظايَياادا سااةرةدةرى د طةلاادا ل سااةر بناااغَى      

                                                 
ثَيشاَيلكةرانى ساةرةتايى تارين     ساالمى ياةكان  تاقمة ئييمدي،  مق ع هاتية ظةطوهاسنت ذ: (1)

(، 1999مافةكانى كؤمةَلطاى ماةدةنى كوردساتان تاوانباارن دةباَى سازا بادرَين، )سالَيمانى،        
 .11ل

 .26/6/2004(،  128)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
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ديسااان ثَيظااة دضاايت و خؤيااا دكااةت ذ ِرةوانطااةها   ، (1)مَيينااة بااوونَى كريااة
شةريىةتى ئاةركَى بناةِرةت و سروشاتَى ئاافرةتَى ثَياك هاتياة ذ كابانادارى و        
ِرَيظةبرنا كاروبارَين ماَل و خَيازان و ب خاودانكرن و ثاةروةردةكرنا زارَوكاان     
و دابينكرناااا جهااااةكَى وريكااااةكَى ئااااةو و زارؤك و زةالم تَياااادا بةختااااةوةر  

ينااة زةالمااى . ديسااان خؤيااا دكااةت هااةمى ئااةو مااافَين شااةريىةتى دا(2)بااذين
داينة ئافرةتَى ذى دطةل بةرضاظكرنا سروشاتَى ثيكهاتاةيا جةساتةيى و باارَى     
دةروناَي ئااافرةتَى، و هاايض جوداهيااةكَى ناابينن تااةنها جااوداهيَين د ئةركاناادا   
نةبن، ئاةوذى رَيزطرتناا ئاافرةتَى تَيداطرتياة، و ثَيظاة دضايت كاو هاةردووك         

زطرتيناة، باَو ضااالكيَين هازرى،     مروظن، و خودَى ب ثةرستنا وان قايلاة، د ِريَ 
 .  (3)سياسى، كؤمةَلايةتى تا جيهادَى ذى ِرَيك ل ئافرةتَى نةطرتية

َى ب كاارةكَى  ئاظااي ساوكةفتَى ِرؤذ سةبارةت السايكرنا ئافرةتَى بَو هةَل     
لااةنر د بياانن، كااو تااةوذمَى عااةملانى بااَو ئااافرةتَين هااةرَيما كوردسااتانَى 

رة و باَى ِراماان و ناة لاوذيكى ياا ئاافرةتَين       طرتية ثَي  بَو السايكرنا كو
تااَى سااةقةت دبيناات ذيانبةخشاايا ِرؤذئاظااا، سااةرئةجنام و ئاكااامَى وى ِرةو

 .(4)و شةرمةزارى و ثةشَيمانيا دوماهيك ِرؤذَى ض دى نابينت َىدنياي
 
 :توندِرةوِرةوتَين  -7

                                                 
 .27/6/2002(، 30، ذمارة )هةمان ذَيدةر (1)
 .27/7/2002(، 34هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (2)
 .148حوسَين يةمةد عةزيز، ذَيدةرَى بةرَى، ل (3)
 .92عةال باثري، واقيىى...، ل (4)



 525 

انَى ذ ثااَي  دياركرنااا هةَلويسااتَى ِرةوتااَين توناادِرةو ل هااةرَيما كوردساات        
ئااافرةتى بةرضاااظ بكااةين، فااةرة ئاماااذَى ب ِرةوشااا ئااافرةتَى ل ئةفَانسااتانَى    
باادةين ثشااتى بزاظااا تاليبااان زؤربااةيا دةسااتهةَلاتَى طرتيااة دةساات  ضااونكة ذ  
ئاكامَى ثةيوةنديَين رِاستةوخؤ و نة رِاستةوخؤ كارتَيكرن ل سةر ئاراستةيَين 

َى بؤ كوثيكرناا هاةمان ساةربورى    ِرةوتَين رِاديكال كربوو ل هةرَيما كوردستان
 ل هةرَيما كوردستانَى ثةيرةو بكةن ب ِرةنطةكى يان يَى دى.

ب  1996ثشاااتى كاااابول كةتياااة د دةساااتَى بزاظاااا تاليبانااادا ل سااااال       
ماوةيااةكَى كااورت )دةزطااايى فااةرمانكرن ب ضاااكيَى و ِريطاارتن ل خرابيااَى(  

وون، كااو ثَياادظى بااوو   دامةزراناادبوو و ضااةند ِرَينمااا و ِراسااثاردة دةركرباا    
، ذوانااا يااَين (1)خااةلك ثَيطرييااَى ثااَى بكااةت، طةرنااة توشااى ساازايان دبااوون   

طرَيدايى ئافرةتَى هاةبوون وةكاو، سافوريا ئاافرةتَى هااتبوو قةدةغاةكرن، و       
ل سااةر شااوفَيرَين تاارومبَيلَين كريااا قةدةغااةكربوو ئااةو ئااافرةتَين جاا  و    

رةتَى د طريات ذبلاى ِروياَى    بةرطَى ئريانى )ئةو عاةبايَى ساةرى و لةشاى ئااف    
وَى( و يَين جا  و باةرطَين وان باالكَي  ساواربكةت، و ياَى ساةرثَيض توشاى        
زيناادانَى دبااوو، هةروةسااا نااةدبوو ئااافرةت بيااى ثوشاااك بضاايتة شااةقامى.    
ديسااان قةدةغااةبوو ئااافرةت جاا  و بااةرطان ل سااةر ِروبااارا بشااوت و يااا        

ى ب دذوارى د هاتة سازادان،  سةرثيضى كربا د زظاراندة مااَل، اَل هةظذينَى و
زَيدةبارى قةدةغةبوو زةالم دروارا ج  و بةرطَين ئافرةتاان بكاةت، و لةشاَى    
وان بااااؤ جاااا  و بااااةرطان ب ثيظياااات، بااااةروظاذى سةرثَيضااااكةر د هاتااااة   

                                                 
 .147رف   سيد اتد  ا)ودر الساب   ص (1)
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. ذ ثريابوونَين دى، ل سةر ئافرةتَى هااتبو قةدةغاةكرن كاارَى    (1)زيندانكرن
، وةكاو دى ئاافرةت جهاَى وَى مااَل     فةرمانبةريَى بكةت تةنها برينثَيض نةبن

 .(2)بوو، و ل سةر بنطةهةكَى شةرعى و دةنطَى وَى ب عورةت د هاتة زانني
ل سةر ظى بنطةهى، ثشتى جوندولئيسالم هاتياة ِراطةهانادن بةشاَى         

)فاااةرمان كاااردن باااة ضااااكة و ِرَيطااارى لةخراثاااةى( ساااةرب دةساااتةيا    
ى ين ويااَين طرَياادا شااةرعيظة ظااةكربوو، ضااةند ثريابااوون وةرطاارت بااوو  

شاااةرعى و قةدةغاااةكرنا  ثؤشااااكائاااافرةتَى، فاااةرمان داباااوو ب ثوشاااينا 
سفورَى و ثَيويست كرنا ئافرةتَى ب ثوشينا عةبايى ل دةمَى دةرضاوونَى  

، ئااااةيوب ئااااةفَانى بةرثرسااااَى ِراطةهاناااادنا جوندولئيسااااالم  (3)ذمااااااَل
و هاايض دياردكااةت ئيسااالمَى ساانَور ورَيااز بااَو ئااافرةتَى ديااار كريااة، و باا   
افَى وَى كةسةكَى نينة دظى بازنةييدا ئازاديا ئافرةتَى قةدةغةبكاةت و ما  

ى ظَى ضةندَى نة هةر ب ماا  و ئاازادى نازانن،    ثَيشي  بكةت، اَل دةرظةي
 .(4)سظكرن ب ئافرةتَى د زاننبةلكو ب ثَيشيلكرن و 

هةمان هةَلويست هةبوو  ،سةبارةت هةَلويستَى ثشتيوانانى ئيسالمى     
بةر ئافرةتَى كو هاةلقوالوى ئيساالمَى بيات. ئافرةتاةك وةكاو ديادةظان       بةرام

خؤيا دكاةت ذباةر كاو د نااظ باغضاةيى مالَيادا و دةرطاةهَى وان ظاةكرى باوو،          
( 25هةظااذينَى وَى هاتيااة داخااازكرن بااَو دةسااتةيا شااةرعى و ب كااوذمَى )     

                                                 
(1)
ــد   ــى هوي ــعيا   ط  مفرخ ــط  دار الي ــة الغل ــداهلل ا ا) ع  ــان جق ــاهع     2ط الح ص   (2001الق

 .67-66ص
 وبىدها. 48املصدر نفسة، ص (2)

 .144-143َيدةرَى بةرَى، ل لنياز سةعيد، ذ (3)
(4)
 .3/12/2001(، 51)هاوَلاتى( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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 دينارَين )ضااثا سويسارى( سازاداية، دةركاةفنت باَى خَيلاى و عاةبا نةدشايان،        
بةلكو تا وى رِادةيى رِائيخستنا ج  و بةرطان ل بانى بَى عةبا ب تاوان دهاتاة  

، ل ظَيارَى رِاساتيا طؤتناا هزرمةنادةكَى ئيساالمى ل ساةرظَى ضاةندَى        (1)زانني
دهَياات دةمااَى دبَيااذيت:" طااةر خااودانَين ئااايينى )اهاا  الاادين( طةهشااتنة        

َيك ذ وانا ناهَيتة دينت...، دةستهةَلاتَى دَى دةرطةها ل ئافرةتَى طرن، و ِرويَى ئ
ئااةو هااةظالَين نااةزان مةترساايدارترن ل سااةر ئااايينَى خااودَى ذ دوذمنااَين       

 .(2)كيندار
ذ ظَى ضةندا بورى، ئَياك ذ سايمايَين هاةرة بةرضااظ و بةرباةَلاظ ياَين            

ئيسالما سياسى ساخلةتا ئيزدواجيةتَية د هزر و طؤتارا وَى يا ئاراساتةيى  
شاايانَين وَياادا نااةبوو ثَيطااةهَى خااؤ يااَى جظاااكى     جااةماوةرى دكاار، كااو د 

ئَيكالبكةت، دناظبةرا ثَيطةهةكَى ئايينى يان ذى سياسايدا بيات، كاو ئةظاة     
ذى ئةجنامةكَى لؤذيكيية يَى الوازيا هازرا وَى هةَلويساتَى خاؤ ئَيكالبكاةت     
دناظبةرا هةَلويستةكَى ئاايينى ياان ذى سياسايدا بيات، ساةرئةجنام زياانَى       

 .     (3)سةتَى و ئاييندا د طةليك و د ئَيك دةمدادطةهينتة سيا
ئيساالما سياساى ل هاةرَيما كوردساتانى ساةبارةت      ثؤختةيا طاؤتنَى،       

ئافرةت و مافَين وَى، سود ل دوو قوتاخبانةيان وةرطرت بوو، يا ئَيكَى ياا  

                                                 
متـاع   ال عبية( يكة تل زيون فضائية   صقاعة ا)وا( بعنامي  بيكل تقعيع  تابت  غـا مـعام    (1) 

ــ      http://www.alarabiya.net/programs/2008/10/12/58109.html: علــى ا)واــ  االلك ينــت  وــ  سيــار  ا)وا
 1/1/2011: 15,33الساعة: 

ـاهع   د.ا(  ص ص        (2) -30يخد الغزالت  اضايا ا)ـعا  بـ  التقاليـد العا ـد  يالوافـد   دار اليـعيا   الق
31. 

 .38طخيال  ا)ودر الساب   صإصادا  (3)

http://www.alarabiya.net/programs/2008/10/12/58109.html
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ئيخوانااان ب شاايوةيةكَى طشااتى، يااا دووَى يااا ئةفَانسااتانَى، كااو ِرةوتااَى    
زؤر ذ رَينمااايَين بزاظااا تاليبااان ل دؤر ئااافرةتَى و  دا بااوو توناادِرو هةوَلاا

 .فَين وَى ل هةرَيما كوردستانَى ثةيربكةتما
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 :َىسةبارةت ثةروةردة و فَيركرن :تةوةرَى ثَينجَى
ئيسااالما سياسااى ب شااَيوةيةكَى طشااتى طرنطيااةكا مااةزن ب كااةرتَى        

جنَين  امكااةرَين نانا دوو ئارماا ثاةروةردَى و فَيركرناَى بااَو ب دةساتظةئي   
ضاكسازى د بةرنامةيَين خوَيندنَيدا بهَيتة كرن  :داية، يا ئَيكَى ئَيك دوو

ئاةظ   :و دةولةمةندكرن ب فَيركرنا ئايينى و مَيذوويا ئيسالمَى، يا دووَى
بةرناماااة خزماااةتا  طؤتاااارا وان ياااا سياساااى بكاااةت باااَو دةساااتظةئينانا   

بناا( دياردكاةت قوتاخباناة    ئارماجنَين سياسى، ل دور ظَى ئَيكاَى )حسان ال  
ضاكساازى تَيادا   ثَيدظيياة  طرنر ذَيك ناهَينة جوداكرن  ئانكو دوو كارَين

 .(1)ستاؤبهَينة كرن ئةوذى بةرنامةيَين خوَيندنَى و مام
هااةذى طؤتنَييااة، ئَيكااةم قوتاخبانااةيا ئيسااالمى ب سةرثةشااتيا ديوانااا      

د بااوو، اَل ثشااتى  ل شااارَى ساالَيمانيَى دامةزراناا   1960ئااةوقافَى ل ساااال 
ماوةيااةكى ديوانااا ئااةوقافَى دخواساات وَى قوتاخبااانَى دائااَيخن، اَل ل سااةر    
داخازا ضةند كةسايةتيَين شاارَى هةَلةجباة ذواناا عوماةر عةبدولىاةزيز و      
سااا  عةبدولكااةريم ئااةو قوتاخبانااة ظةطوهاسااتية هةَلةجبااة، و كؤمةَلااةكا  

ى ل زانكؤيااان درَيااذى ب زَور يااا قوتابيااان باوةرنامااة اَل وةردطاارتن و ثاشاا
خوَيندنا خؤ ددان و د بوونة ئيمام وطَوتاربَيذ و مامؤساتا، ذ دةرئاةجنامَى   

، و (2)وَى ِرؤلةكَى طرنر د ِرابوونا ئيسالميدا طَيراينة بؤ قوناغَين دويظارا 
ِرذَيما عَيراقَى ذى ظَى ضةندَى د بةَلطةنامةياةكا خاؤدا دوثاات دكاةت، كاو      

 1960وةكاااو دياردةياااةكا سياساااى ل ساااالَين ماااذارا ئاااايينى ل دةظاااةرَى 
                                                 

ــيم  ر كا وى:بنَياارة ثااةرتؤ  (1) ــالة الت ل ــاع علــ 132ص  (.ا  د.  د س ــت وا) ى. مت ــ  االلك ين : ا
http://www.hassanalbanna.org  

 .10/8/2008(، 312)بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)

http://www.hassanalbanna.org/
http://www.hassanalbanna.org/
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دةركةفتيااااة ب ظااااةكرنا قوتاخبانااااةيا ئيسااااالمى ل     1962و 1961و
مةَلبةندَى قةزايَى كو كارتَيكرنةكا ِراساتةوخؤ ياا ثيااوَين ئاايينى ل ساةر      
خااةلكَى دةظااةرَى ثةياادا ببااوو و ِرَيكخسااتنةك ب ناااظَى ئيخااوان موساالمني  

وينااةيَين حةسااةن بااةنناى بلنااد    دةركةفتيااة، بةَلطااة ل دَور ظااَى ئَيكااَى    
 .(1)كربوون

ل دةمةكيااادا ل ساااالَين هةشاااتيان ذضاااةرخَى باااورى ذ ئاااةجنامَى           
ئاطةهداربووياة و   ِرذَيماا باةعس  طةشةسةندنا دياردةيا ئيسالما سياسى، 

، هةوَلداية وَى طةشةسةندنَى ب بةرنامة و وةرطرتناا ثَيِرابووناا ِراطريات   
ودان ناسانامةيةكا ئاايينى ياسياساةتكرى    و ئاماذَى ددةت كو ِرةوتةكَى خ

ناااااظ ل دةرظااااةيَى بااااازنَى ثياااااوَين ئااااايينى دةركةفتيااااة، نةخانااااة د 
سااتاياندا كااو شااةريىةتى ثةيرةوبكااةن، و ظااَى دياااردَى ب ِرَيااذةيا       مامؤ
% زَيدةكرية، و ئةجنامَى وَى دياردةياا ثؤشااكَى د نااظ قوتاابَين     20-10%
 .(2)بوويةثةيدا قوتاخبانةيني سةرةتايىل  كضدا
 دةربارةى هةَلويستَى ثارت و ِرةوتَين ئيسالما سياسى ذ ظى بوارى:     
 بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى: -1

                                                 
ع السـليخانية  ايـاد  شـ حة دربقـدخيان      الز  الح ا ال عبت االش ا ت  ايـاد  فـع  )س. ظ. ز(،  (1)

  اع العفيـ   4/2/1986(  التاري  33/309اياد  فعاة الودي   سعم يشخوت  ال دد  
 مس يل مكتب طلحة يشحا  فعاة اللحهة  ا)وضوع  متاب ة دراسة.

الز  الح ا ال عبت االش ا ت  ايـاد  فـعع السـليخانية  ايـاد  شـ حة دربقـدخيان        )س. ظ. ز(،  (2)
  اع ايـاد  شـ حة دربقـدخيان     7/1/1987(  التاري   34/32ياد  فعاة اللحهة  ال دد  ا

 ا)وضوع  القاهع  الديقية.
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بزوتنااةوَى ثويتااة ثَيدانااةكا باااش ب كااةرتَى ثااةروةردة و فَيركرنااَى            
دوارَين باريدَوزى و ثةيرةوكرنَيادا داياة، اَل طرنطيادانا وَى زَيادةتر ياا قالاو        

بوو د بازنَى ثةروةردة و فَيركرنا ئايينيدا. لةورا ذى وةكاو بةنادةك د   دايى 
ثةيرةوَين خؤدا ضةسثاندية، هةر وةكو د كونطرَى خؤ يَى ثَينجَيادا ل سااال   

تَيدا هاتى: بزوتناةوَى بااوةرى هةياة داخازكرناا زانساتى د هاةمى        1990
ضااك دبيات    بواراندا ئةركَى سةرشانَى هةمى موسلماناية، كو ثَى كؤمةَلطة 

و شارستانيةتا وان ثَي  دكاةظيت، ذباةر هنادَى بزوتناةوة هاةمى هاةوَل و       
تةقةاليااةكَى د ئَيخيتااة كااارى بااَو خزمااةتا زانساات و زانااا و ثةرةثَياادانا         
خوَيناادنا ئيسااالمى و زانسااتى و ئااةدةبى و هونااةرى و دادوةرى، و بايااةخَى 

و برطةياااةكا دى  ،(1)ب داناناااا ثاااةرتَوك و وةرطَياااران و ِراطةهانااادنَى ددةت 
دبَيااذيت: بزوتنااةوة هااةوَل ددةت بااَو ثةرةثَياادانا تااةكنولؤذيا نااوى ب وى     
شَيوةيى خزمةتا ئيسالمَى و جظاكى بكةت، و سودَى ل هاةمى ساةربورةكَى   

، (2) وةردطريااات كاااو خزماااةتا ئيساااالمَى وساااةربةخؤيا بزوتناااةوَى بكاااةت 
ةسااثاند هااةمان بةرنامااة ض 1992هةروةسااا د كااونطرَى شةشااَيدا ل ساااال  

 .  (3)بوو

                                                 
، بةندا ]كونطرةى ثَينجةم[بزووتنةوةى ئيسالمى لة كوردستان/ عَيراق، ثةيِرةو و ثرؤطرامَى(1) 

 .15(، برطا )أ(، ل9)
 (، برطا )ب(.9هةمان ذَيدةر بةندا ) (2)
رة: بزووتناااةوةى ئياااسالمى لااة كاااوردستان/ عَيااراق، بةرناااامة و ثااةيِرةوى ناااااوخؤى،    بنَياا (3)

(، برطاا )أ(،  9ز، مااددةَى ) 1992 -ك1413ثةساندكراوى كؤنطرةى شةشاةمى بزووتناةوة   
 .13)ب(، ل
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و ئااةظراز و ثةياادابوونا    1991هااةر د ظااى بياظياادا، ثشااتى سااةرهلدانا         
زةمينةيةكا طوجنايى بزوتنةوة ب كريار هةوَلدا بوو ظى باوارى بَيخيتاة د وارَى   
جَيبةجَيكرنَياادا. هااةر وةكااو د بةَلطةنامةيةكَياادا هاااتى، ئارماجنااا بزوتنااةوةيا    

 :(1)ميانطةهان ل دةظةرَين ئازادكرىئيسالمى ذ ظةكرنا قوتاخبانة و ثة
زارَوك و طةنج بهَينة ثةروةردةكرن ب ثةروةردةيةكا ئيسالمى دوير  -1

و  ،ذ بةرنامااااةيَين خوَيناااادنَى  يااااَين بِريااااار ل سااااةر هاتينااااة دان    
َى كاو كاااردكر  عَيراقا ى ب ِرذَيماا  ياني طرَيااداي بةرناماةيَين فَيركرنَيادا   

و ئاراساتةدكرن ب ساةمتةكا   زارَوك و طةجنَين موسلمان خاراب بكاةن   
 ذ عةقيدةيا ئيسالمَى. ياخيبووي

ِراوةستان بةرامبةر ِرَيكخراو و دةزطاايَين مزطينكاةران ل كوردساتانا     -2
َى ب شَيوةيةكَى بةرضاظ كو باارودؤخَين دةظاةرَى و ئاةو ِرةوشاا     عَيراق

 نالةبارا موسلمانَين كورد تَيدا دنالن سودَى ذَى وةربطريت.
ةَلطةنامةدا ئاماذَى ب ذمارةياا قوتاخباناة و ثةميانطاةهَين    د هةمان ب     

ل دةظةرَين جودا جودا ياَين كوردساتانَى بزوتناةوة ب ئاةركَى ِرَيظاةبرنا      
َيرَى و قاةزايَين ب ساةرظة   هاةول وان ِرادبوو ب ظى ِرةنطى: ل ثارَيزطاةها  

( قوتاخبانااة و ثةميانطااة ، ل ثارَيزطااةها ساالَيمانيَى و قااةزايَين ب    15)
ك و قاةزايَين  ؤ( قوتاخباناة و ثةميانطاة ، ل ثارَيزطاةها دها    15ظة )سةر

، و (2)( قوتاخبانااة و ثةميانطااة ، ل ثارَيزطااةها هةَلةجبااة 10ب سااةرظة )
( قوتاخبانااة و ثةميانطااة  هااةبوون، و سااةرجةمَى 8ناااحيَين ب سااةرظة)

                                                 
 .(1بنَيرة: ثاشبةندى ذمارة ) (1)

 .د دةقيدا ب شاشيظة يا هاتى ثارَيزطة (2) 
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( قوتاخباناااة و ثةميانطاااة ، و ساااةرجةمَى قوتاااابيَين  48وان دبووناااة )
ل هااةر قوتاخبانااة و ثةميانطةهااةكَى   تَيكِرايااىتن وةكااو هاتينااة وةرطاار 

( قوتاااابى باااوون، و دطاااةل دابينكرناااا موضاااةيَين فةرمانباااةر و  120)
( $242400قوتابى و ثَيداويستيَين وان ئاماذى ددةت كاو ثيادظى ب )  

، واتاااة ل طاااؤر ظاااَى ئاماااارَى ساااةرجةمَى  (1)هاااةبوو دوالرَيااان ئاااةمريكى
 ( قوتابى د هاتة خةمالندن.5760قوتابيَين هاتينة وةرطرتن ب )

هااااةذى طؤتنَييااااة، ل ظااااان قوتاخبانااااةيا و ثةميانطااااةها ثَياااادظى ب      
هاريكاريااةكا بااةرفرة  هااةبوو ِرَيكخااراوَين بيااانى ثشااتةظانيَى اَل بكااةت، 

سااال  لةورا ذى د بةَلطةنامةيةكَيدا هاتية شيخ عونان عةبدولىاةزيز ل  
ت( رابكـة ال ـامل االســ م   داخااز ذ هاةظطرتنا جيهاناا ئيساالمى      1992

هاريكاريااا وان بكااةن بااَو دابينكرنااا ضااةندين ثَيداويسااتيان ذوانااا  ،كريااة
ثشااااتةظانيَى ل قوتاخبانااااةيَين ئيسااااالمى يااااَين بةربااااةَلاظ ل هااااةمى     
كوردستانَى د طاةل دابينكرناا ضاةندين شاَيفتَين ثؤشااكَى باَو قوتاابيَين        

ئاظاةدانكرنا ماالَين    كض، هةروةساا ثشاتةظانيَى ل ثشاكا طةشاةثَيدانَى باوَ     
 .(2)خودَى و قوتاخبانة و نةخوشخانةيان بكةت

َى ، بزوتنااةو1997جهااَى طؤتنَييااة، د كااونطرَى خااؤ يااَى حةفتَياادا       
طرنطيةكا زَيدةتر و باةرفرة  د باةرنامَى خاؤدا ب كاةرتَى ثاةروةردَى و      
فَيركرنَى داية بيَى كو موركةكا ئاايينى ب هاةمى خاالنظاة طارَى بادةت،      

                                                 
 (.1ثاشبةندى ذمارة ) (1)
 .272  124  ص صاال اد الوطين الكوردستانت  ا)ودر الساب بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة:  (2)
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ةندة ئاراستةيةكا جيهاادى ساةلةفى د ظاى كونطرةييادا كاريطاةريا      هةرض
 :(1)ى ظى بياظى هاتينة ضةسثاندنذوان خالَين طرَيداي خؤ هةبوو.

ظةكرنا قوتاخبانةيَين نوى ل شار و شاروضكة و طوندان، و دابينكرناا   -1
 ثَيداويستيَين خوَيندنَى.

 هةوَلدان بَو نةهَيالنا نةخوَيندةواريَى. -2

كسازى د سيستةم و بةرنامَى خَويندنَيدا و ثااككرن ذ باَى بااوةرى    ضا -3
ثةرساتيَى و دووباارة بهَيناة دارشانت ل ساةر      ةطةزو هزرا شاوظَينى و رِ 

 بنةمايَين شةريىةتَى ئيسالمَى.
َى د نااظ  و ثَيطةهانادنا مامؤساتايَين زانكاؤ   طرنطيدان ب خَويندنا باَلا  -4

 يَين جيهانى.ؤى د طةل زانكخؤدا، و دروستكرنا ثةيوةنديَين زانست
 ندنَى د طشت ئاستاندا.َيكرنا بةرنامةيَين خوهةوَلدان بَو كوردي -5

 ندنَيدا.َيونةهَيالنا تَيكةليَى د دةزطةهَين خ -6

بايةخاااادان ب زانسااااتَين شااااةرعى و بهَينااااة بوذاناااادن ب ظااااةكرنا    -7
 خوَيندنطة  و ثةميانطة  و زانكَويان.

ثةرتَوكخاناااةيَين طشاااتى ب تايباااةتى    دةولةمةنااادكرن و ثاراساااتنا    -8
 كَين دةستنظيس. ؤثةرت

ظاااةكرنا ظاااان جاااؤرة قوتاخباناااةيان ذى، ئةطاااةرَى تَيكااادانا سيساااتةمَى      
ثاةروةردة و فَيركرنااَي باوو، كااو زَياادةتر قوتاخباناةيَين ثارتايااةتى بااوون، و    

 هزرةك بؤ خةلكةكَى نة موسلمان نة كرية، لةوا حكومةتَى دائَيخستينة.  

                                                 
بزووتنةوةى ئيسالميى لة كوردستان / عَيراق، بةرنامة وثةيِرةوَى ناوخَوى، ثةساند كاراوى    (1)

 .18-17(، ل ل20ز، ماددةَى )1997-ك 1418موئتةمةرى حةوتةم 



 535 

 
 شطَيرى كورد:زب اهلل شوِرح -2

ديتنااا حاازب اهلل شوِرشااطَيرى كااورد ذ كااةرتَى ثااةروةردة و فَيركرنااى          
جوداهيةك د طاةل ثاارتَين دى ياَين ئيساالما سياساى هةياة و زَيادةتر باال         
ثارتَين نةتةوةييظة ضووية، هةرضةندة ئاايينَى ئيساالمَى دناظاةروكا خاؤدا     

ى وارياادا. ئااةظ ضااةندة ذى د   ب شااَيوةيةكَى طشااتى ثشااتةظان بوويااة د ظاا    
ضةساثاندية وتَيادا    1990ثروطرامَى خؤ يَى كونفراسايدا ئَيكَيادا ل سااال    

هاتية: خةباتَى دكةت بؤ ثةرثَيدان و بايةخادان ب دةزطاةهَين ثاةروةردة و    
فَيركرناَى، و ظااةكرنا قوتاخبانااةيان ل هااةمى طوناادَين كوردسااتانَى كااو تَياادا  

ب هااةروة بياات، و خوَيناادن ل قوناغااا     فَيركاارن ل قوناااغَين خوَيندنَياادا  
ــارم( كوتاااةكى  ساااةرةتايى  بيااات، و زانكاااؤ ل كوردساااتانَى بهَيناااة    اجحـ

 1995، هاااةمان هةَلويسااات د ئَيكاااةم كاااونطرَى خاااؤدا ل سااااال (1)ظاااةكرن
 .    (2)سةبارةت ثةروةردة و فَيركرنَى ل كوردستانَى ضةسثاندية

 

 بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى: -3
نااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى ِرؤاَل كااةرتَى ثااةروةردة و فَيركرنااَى ب  بزوت     

كااَيم نةزانيااة، بااةلكو طرنطيااةكا باااش د بةرنامااةيَى خااؤدا ثااَى دايااة. د         
)هةَلويست ومةسةلةكان(دا دياردكةت ثةروةردة متماناة و مساوطةركرنةكة   
بَو موسلمانان وةختَى ب طةهنة حوكمى بشاَين يةكساانيَى ب ضةساثينن، د    

                                                 

 
رد، ثرؤطاارام وة بااةيان نامااةى يةكااةمني كؤنفرانسااى حاازب اهلل    حاازب اهلل شؤرشااطَيرى كااو (1)

 . 25(، برطا )ب(، ل11شورشطَيرى كورد، بةندا )
 .10حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثروطرامى حزب اهلل ى شورشطَيرى كورد، ل (2)
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ارَين ثةروةردَى ل دة  وان سَى جاؤر باوون: ثاةروةردةيا ئيماانى طياانى،      بو
ثااةروةردةيا ِرةوشااةنبريى زانسااتى و ثااةروةردةيا جيهااادى، هةَلويسااتَى وان   
ذى ثااةروةردةكرنا دوساات و اليااةنطرَين خااؤ ل سااةر قورئااانَى و سااوننةتا     

لبى ذى ِراستةقينة و ِرةوشتَى ثيا و ضاكان بوو، هةروةسا باوةرى ب ئَيك قاا 
نينااة د ثةروةردَياادا وهااةردةم هااةوَلا طةشااةثَيدان و نويكرنااا ثروطاارام و      

 .(1)قوناغان ددةت ل دوي  ثيويستيَى
هااةر دظااى وارياادا، بزوتنااةوةيا ِراثااةِرينا ئيسااالمى ذ وان ثااارتَين            

ئيسااالما سياسااى بااوو دخواساات بةرنامااةيَين ثااةروةردَى و فَيركرنااَى د   
دا  1994 تاةزوزا  24طةنامةيةكا وانادا ل  ئايينى بن. هةروةكو د بةل

، بةرزكرية و يا طرناك د ظاى   (2)هاتى بَو كونطرَى نيشتمانيَى كوردستانى
بواريااادا هااااتى: ضاظخشااااندن د بةرناماااةيَين ثةروةردَيااادا و دارشاااتنا     

ى بياات د طااةل ِرةوشااتَين   طوجناااي ى ِرةوشااتيبةرنامةيااةكَى ثااةروةردة 
َيكااة بااَو  َين ئيسااالمى كااو تاكااة رِ  كؤمةَلطااةهَى كااوردةوارى و بريوباااوةر  

ضارةسااااةريا نةخوشاااايَين كؤمةَلايااااةتى، هةروةسااااا داخاااااز ذ دةزطااااا و 
دانثَيااادانَى ب  كرياااة ِرَيكخاااراوَين زانساااتى و ثاااةروةردةيَين جيهاااانى   

 .(3)باوةرنامةيَين زانستَين ناظ كوردستانَيدا بكةن

                                                 
 .170-169، 19، ل ل1ئيدريس سيوةيلى، ذَيدةرَى بةرَى، بةر -ئارام قادر (1)
 هةر ثَى ئةجنوومةنَى نيشتمانيَى كوردستانى بيت. ِرةنطة مةبةست  (2)
، 27-26، ل ل1ئيادريس سايوةيلى، ذَيادةرَى باةرَى، باةر      -بو ديتنا دةقاَى وَى بنَيارة: ئاارام قاادر     (3)

175. 
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طاى داياة   سةربارى ظَى ضةندَى، بزوتناةوةيا ِراثاةِرينا ئيساالمى طرن        
خالاااةك  كاااةرتَى ثاااةروةردة و فَيركرناااَى دباااةرنامَى خاااؤدا ذى وةكاااو    

 :(1)ى ب بابةتَى مةظةضةسثاندية، خالَين طرَيداي
بانطاااةوازكرن باااَو ثابةناااد باااوون ب ِرَينماااايَين ئيساااالمَى د باااوارَين  -1

 فةرهةنطى و زانستيدا.
 انايَين ئيسالمىَ.طرنطيدان ب خوَيندنطةهَين زانستَين شةرعى و رَِيزليَنان ل ز -2

بةرزكرنا ئاستَى زانكؤ و ثةميانطاةها و قوتاخباناةيان ذ ِروياَى تاةكنيكى      -3
 و زانستيظة و ثشتطرييا ِرَيكخراوَين ثَيشةيى ذ داخازَين وان يَين ِرةوا.

ذناظربنااا نةخوَيناادةواريَى و دانانااا بةرنامااةيى بااَو هةملااةتا نااةهَيالنا   -4
 نةخوَيندةواريَى.

ل ِرَيكخراو و دةزطايَين زانستى و طرنطيادان ب لَيكاولني    ثشتطريكرن -5
 و تويذينةوةيَين زانستى.

 َى طةشةثَيدانَى.رامَين زانستى و دانانا بةرنامطرنطيدان ب ثروط -6
 
 :يى كوردستانيةكطرتووى ئيسالم -4

بةرى هةَلويسيَت يةكطرتووَى د بوارَى ثةروةردَى و فَيركرنَيدا بااس       
نكرنةياةكَى  وومةرجةعياةتا وان ياا هازرى رِ   ؤ ظةطةرين ببكةين طرنطة 

، ئيخوانان و ِراباةرَى وَى حةساةن باةننا   بدةينة سةر ئةوذى قوتاخبانةيا 
ذبةر كو هزر و بوضوونَين ناظربى كارتَيكرنةكا بةرضاظ ل ساةر ِرَيبااز و   

                                                 
بةرنامااة و ثَيااِرةوى نَيوخااَوى، ثةسااةندكراوى كااؤنطرةى    بااازوتنةوةى ِراثااةِرينى ئيسااالمى،  (1)

 .8-7ل ، ل(3(، خاال )2بةشَى ) دووةم،
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يَى دى دباوارَين جاؤرا   ةنطةكى يان طَوتار و سجاتيذيةتا يةكطرتووى ب ِر
 ن ذيانَيدا كربوو.و جؤرَي

ل ظَيااارَى ذى ِرةنطاااة مشاااةتر ذ جهاااةكى حةساااةن باااةنناى كاااةرتَى          
ثةروةردَى و فَيركرنَى ب طرنطيظة وةرطارت باوو. ل دَور ظاَى ضاةندَى ئَياك      
ذ خالَين داكوكى ل سةر كرى وةكو جؤرةكَى ضااالكيان بةشادارى كارن باوو     

زطينكااةران و بزاظااا د باازاظَين ئيسااالمى وةكااو بزاظااا بااةرهنطاريا باازاظَين م  
، هةروةساا دذى هةَلساوكةفتَى عجاةميان بووياة،     (1)هاندانا فَيركرناا ئاايينى  

كااو ئَيااك ذ كااارَين برايااَى كااارطَير)اال  الىاماا ( دةستنيشااانكرى كاربكااةت ل 
طؤر شيانا بو زيناديكرنا ِرةوشات و تياالَين موسالمانان و ناةهَيالنا ِرةوشات       

ذيانَيدا، ذوانا ساالظ و زماان و مَياذوو     وتيتالَين عجةميان د هةمى سيمايَين
وج  و بةرط و كةل و ثةلَين ناظ مااَل، ذظانَين كارى و بَيهنظاةدانَى، خاوارن   

 .(2)و ظةخوارن، هاتن و ضوون، شينى و شادى
حةساااةن باااةننا  ددةمةكيااادا و ل جهاااةكى دى د طؤتارةكاااا خاااؤدا        

نَين بةرنامةيااااةكَى هةمةاليااااةنى دارشاااااتيية و داخاااااز كريااااة الياااااة    
ثةيوةنديدار ثةيرةوبكةن ذهةميان طرنكج يَين دبوارَين كؤمةَلاياةتى و  

 :(3)زانستيدا هاتني
ضاظخشاااندن د بةرنامااةيَين فَيركرنااَى يااَين كضاااندا بهَيتااة كاارن، و     -1

ثَيدظييااة جااوداهى بهَيتااةكرن  دناظبااةرا يااَين كااض و كوِراناادا د زَور      
 قوناغَين فَيركرنَيدا.

                                                 
 .181ص السن الحقا  مذ عاا...  (1)

 .12...  صرسالة  السن الحقا (2)
 .301-298صص  مذ عاا...  بنَيرة ثةرتؤكا وى: (3)
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 قوتابيَين كض و كوِراندا بهَيتة قةدةغةكرن. تَيكةال دناظبةرا -2

 ل طوندان ببنة مزطةفت. االلزامية( ثَيويستييقوتاخبانةيَين  -3

ةتى ل بِريااار بهَيتااة دان فَيركرنااا ئااايينى ببيتااة ماددةيااةكَى بنااةرِ     -4
 يان ذى .ؤهةمى قوتاخبانةيان ب جوداهيا جؤرَين وان و ل زانك

توو د بةياننامةياةكا خاؤدا ب هةلكاةفتا    ل سةر هةمان ثَيظااذو، ياةكطر       
دووةمااني سااالرؤذا ِراطةهاناادنا خااؤ، ب شااَيوةيةكَى زةالل خااؤ ب شاااطردَين   

. ثااَي  ِراطةهاناادنا خااؤ (1)خوَيندنطااةها نويطااةريا حةسااةن بااةنناى زانيااة 
مجوجاااولَين باااةرفرة  هاااةبوون د وارَى ثةروةردَيااادا ذ هاااةميان طااارنكج   

بؤ ضاث و طةهانادن و باةَلاظكرنا ثاةرتؤكَين     دامةزراندنا ناظةندا )ِروشنبري(
ئيسالمى و ضةندين لق ل شار و شاروضاكةيَين كوردساتانَى ظاةكربوون، باؤ     

( داناااةيان ذ  70000ظاااَى مةبةساااتَى ذى د مااااوَى ساااالةكَيدا شااايابوو )    
ثةرتؤكَين ئيسالمى د وارَين جاودا جاودادا باةَلاظ بكاةت، و دناظباةرا ساالَين       

َين ثةروةردةيى و زانساتى باؤ ِرَيكخساتنَين    ب دةهان خول 1993 -1992
 .(2)خؤ ل سةرانسةرى هةرَيما كوردستانَى د بوارَين جودا جودادا ظةكةت

هااااةوَلَين يااااةكطرتوو ل ظااااى ِرادةيااااى رانةوةسااااتا بااااوون، بااااةلكو            
 سااةركردةيةكَى وَى ئاماااذَى ددةت، ل ضاااخَى دةسااتةيا كارطوزاريااا ئيسااالمى

زر ل ظاةكرنا قوتاخبانةياةكا ئاايينى ل دهاوكَى     ها  هيئة االغاثة االسـ مية(  
كرى ظةكةت، وان ئةظ ضةندة ِرةت كارن ذباةر كاو قوتاخبانةياةكا ئاايينى و      
ثةميانطةهااةكا ئااايينى ل دهااؤكَى هااةبوون و ثَيشاانيار كربااوو كوليذةيااةكا    

                                                 
 .9/2/1996(، 79بَو ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: )يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .10-9هادى على، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل (2)
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شااةريىَى بهَيتااة ظااةكرن بااَو هناادَى دةرضااوويَين ئامااادةيى بااةردةواميَى ب   
ل سااةر ظااى بنياااتى كوليااذا شااةريىَى و خوَيناادنَين خوَيناادنا خااؤ باادةت، و 

و  1991. هاةر ثااش ساةرهلدانا ئاادارا     (1)ئيسالمى ل دهؤكَى ظاةكر باوون  
ظةكريناة، و ساةرةراى هاةظركيا     1992شاوباتا   4ب شَيوةيةكَى فةرمى ل 

ساااةلةفيان د طاااةل وان ِرَيكخساااتنا ئيخاااوان موسااالمني )ثارتاااا ئيساااالميا     
يااااذَى و قوتااااابيَين وَى د زال بااااوون، و عَيراقااااى( ب  ااااامى ل سااااةر كول

دانثَيادان ثَيكرباوو     1994تاةزوزا   26حكومةتا هةرَيما كوردساتانَى ل  
هةرضاااةندة ياااا ساااةربةخؤ بووياااة د بيااااظَى داراياااى و كارطَيريااادا، ب ظاااَى 
دانثَيدانَى بازاظَين ئيخواناان اَل زَيادةكربوون و ثشاتةظانيا وَى ياا داراياى ياا        

ئيخواناااان  1996هااااتبوو، و ل ناظةراساااتا سااااال    دةرظاااة ذى زَيااادةتر الَ 
( كااااادرَين ثَيشااااكةفتى ذ ئةناااادامَين هااااؤب و مةَلبةناااادا    76نَيزيكااااى )

 .(2)هةبوون
يَى دى د ساجاتيذيةت  ةنطةكى يان ثَيطةهَى ثةروةرد و فَيركرن ب ِر     

و طَوتارا يةكطرتوودا يَى بةرضاظ بوو، كو ئةظ بوارة تَيكةل كرياة د طاةل   
ن وَى دبااوارَى كؤمةَلايةتياادا و تَياادا هاتيااة: فريكاارن دهااةمى    ئارماااجنَي

و ب وةرار ئَيخساااااتنا مزطاااااةفت و  ظاااااةكرن بوارانااااادا بهَيتاااااةكرن، و  
قوتاخباناااةيَين زانساااتَين شاااةرعى و ثاراساااتنا جهاااَى باااةرزَى زاناااايَين    

تَيادا  ، و داكوكى ل ظَى ضةندَى كرية د بةياننامةيةكا خاؤدا،  (3)ئيسالمى
                                                 

 .8/7/2011ديندار نةمجان شةفيق دوسكى، دهوك،  ديدارةكا كةسايةتى د طةل (1)
 .90 -89عحدال تاع علت الحوتانت  االس  ...  ص ص  (2)
(  ال قـع   5ا)ـاد     ،]ا)ـ وع االيل [ا)قرـاو يالققـا  الـدا لت     ، اال اد االس مت ا  وردسـتان  (3)

 .3(  ص9 
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و طرنطااى ب زاناايَين ئااايينى و زانسااتَين شااةرعى ب  كااو يااةكطرتوهاتياة  
و زانسااتى ب  قوتاخبانااةيانسااتايَين سااةرجةم توَيااذين مامؤ تايبااةتى و 

طشتى داية، و هةوَلددةت ثالنَين باشاج باَو ب هَيزكرناا كاار و باةرفرة       
ؤذةياااَى ثاااةروةردةيا   زَيااادةتر ثرِ و ثشاااتطريكرن و ثةرةثَيااادانَى    كااارن

يت بااَو ضارةسااةركرنا طاارفتَين نالااةبارَين    ئيسااالمى يااا ِرةسااةن دارَيااذ   
 .(1)قةيرانا ِرةوشتى و ثاشكةفتنا خوَيندنَى ل هةرَيمَيدا

هااةر د ظااى ضارضااووظةيدا، يااةكطرتووَى بااةردةوام طرنطااى ب بااوارَى            
فَيركرنَى داية  ضونكة د بوارَين دى يَين سياسيدا ذَى ساود باةخ  د باوو،    

ؤ د باااةرنامَى وانااادا هةبووياااة  ثَيطاااةهَى خااا  1996د كاااونطرَى دووَيااادا  
هةروةكو د ماددةياا ضاوارَيدا هااتى: بايةخادان ب قوتاخباناةيَين شاةرعى و       
ثلة و ثايةيا زانايَين ئاايينى، زَيادةبارى د خالاةكا ديادا هاتياة: ثشاتطريى ل       
بزاظَين زانستى ب ِرَيكا طرنطيدان ب ظاةكولينَين زانساتى و خاودان شايانا د     

، ظااَى ضااةندَي يااةكطرتوو وةسااا   (2)انساايت كريااة بااوارَين جااؤرا و جااؤرَين ز 
دبينيااات طرنطيااادان ب قوتاخباناااةيَين شاااةرعى ض وةكاااو حاااوجرة ياااان       
قوتاخباناااةيَين ماااةزن ثويتاااة داناااة ب بزاظاااا ِرةوشاااةنبريى وكةلاااةثؤرى      

 .(3)ئيسالمَى
يااةكطرتوو د وارَى كردارياادا بااةرنامَى توماااركريَى خااؤ بَيخيتااة د          

َى ك ئاماااذى ددةت، يااةكطرتووَى دةزطاااي  دةرةبياااظَى ب جهئينانَياادا ذَياا  
( قوتاخبانااة ل دةظااةرَين 15قوتاخبانااةيَين شااةرعى هةبوويااة، خااودان )

                                                 
 .9/2/1996(، 79)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .20كر على، يةكطرتووى...، لابو ب (2)

 .88يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، تيشكَيك...، ل (3)
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بةرناماااةيَين وان زَياااادةتر   جاااؤرا و جاااؤرَين كوردساااتانَى هاااةبوون و    
ى اليااةنَى شااةريىةتَى ئيسااالمَى بااوون، ئارمااانج ذَى ثةيااداكرنا    طرَيااداي

، و ثاراسااتنا بانطااةوازا ئيسااالمى ذ   وارَى زانسااتيدا زانااايَين بااانطخواز د 
دةردَين نةزانني و بيدعَى و ظةكرنا كةنالَين سروشتى يَين دانثَيادايى ل  

 . (1)سةر ئاستَى فةرمى و مللى
جهَى ئاماذةثَيكرنَيية، د وارَى ِرَيكخستنَيدا يةكطرتوو طرنطاى ب توَياذا        

جظااااكى ددا،  نةخَوينااادةوار باااَو باااةرفرةهكرنا باااازنَى ِرَيكخساااتنَى دنااااظ   
نامَيلكةيةك يا مةكتةبا ِرَيكخستنَى ثةخ  كرباوو ل ذَيار نااظَى )الئيحاةى     
ثَيطةيانااادنَى ئةنااادامانى نةخَوينااادةوار( و تَيااادا دياردكاااةت كاااو توَياااذا      
نةخوَينااادةوار و كاااَيم خوَينااادةوار زَوريناااةيا خاااةلكَى كوردساااتانى ثَياااك   

 -:(2)ذبةر ظان خاالندهينَيت و دخازن طرنطيةكا تايبةت ب وان بهَيتة دان 
هوطرياا وان باَو ئيساالمَى ذ توَياذَين دى      هةر ذ بوونا وانئةظ توَيذة  -1

 طةرم و طورترة.
ظاااى توياااذَى كاريطةرياااةكا تايباااةت هةياااة د باااوارَى ثةيوةناااديَين      -2

 كؤمةَلايةتى و نةريتَين ِرةسةن هةنة.

ي ثَيااك د زَوربااةيا ظااَى توَيااذَى كةسااوكار و ئةناادام و كااادرَين يااةكطرتوو    -3
 هينن.
 

 :بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى ل كوردستانَى -5

                                                 
 .15اال اد االس مت ا  عدستان  اال اد االس مت عخل...  ص (1)
 .72هةَلمةت بةرزجنى، ذَيدةرَى بةرَى، ل (2)
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بزوتنااةوةيا يااةكبوونا ئيسااالمى ظاااذى ثااارتَين دى يااَين ئيسااالما            
سياسى كَيمج وةكاو ئارماجناةكا تومااركرى د باةرنامَى خاؤدا طرنطاى ب       
كااةرتَى ثااةروةردة و فَيركرنااَى دايااة. تااةنها د خالةكَياادا ب شااَيوةيةكَى    

اس اَل كرية و دبَيذيت: هةوَلدان بؤ ضااككرن و ِرَيكخساتنا طاةاَل    طشتى ب
كاااوردى موسااالمان وضةساااثاندنا ئاشاااتى و ئاااارامى و خوشةويساااتى و     
هاوكاااااريَى د ناااااظ طااااةل و نيشااااتمانيدا ب تايبااااةتى و تَيطةهاناااادن و   
ثَيطةهاندن و هووشياركرن ل هةمى ئاستةكَى سياساى و ِرةوشاةنبريى و   

 . (1)تى وزانستى و جيهادىثَيشةسازى و كؤمةَلاية
ِرةنطة وةكو كةتوار ِرويةكَى دى نيشاان ددةت، بزوتناةويا ياةكبوونا         

ئيسالمى طرنطيةكا زَيادة ب بةكاةرتَى ثاةروةردة و فَيركرناَى داياة و ياا       
ب ِرةوشااااا خوَيناااادنا ئااااايينى ل هااااةرَيمَى. ِرةخنااااة ل   ئااااارام نااااةبوو

َى و ماااددثةراوَيزكريااة رتيااة، كااو ئااةظ بااوارة   طدةسااتهةَلاتدارا كااوردى  
ثاااةروةردةيا ئاااايينى ب داخباريظاااة ل طشااات قونااااغَين خَوينااادنَى ياااا    
دةستهةَلاتى نيمضاة ثةراوَيزكرياة، و ظاةكولينَين ئيساالمى ياَين بلناد ل       
دوماهيكَى دهَيت ثشتى كوليذا و ثةميانطةهان، مشةبارى بةرناماةيَين ل  

مى ثَيداويسااتى سااةر دضاان بااَو خَويناادنَين ئااايينى يااَين حكومااةتَى هااة  
 .(2)واليةنَين بانطةوازا ئيسالمى ناطريت

هةرضةوابيت بَو زَيدةتر طرنطى ب ظى وارى بهَيتاة دان بزوتناةوةيا        
ي يااااةكبوونا ئيسااااالمى نظيسااااينطةهةكا تايبااااةت ب ناااااظَى) بانطااااةواز 

                                                 
يِرةو و ثرؤطرامااى ناااوخؤى،  ثااة بزوتنااةوةى يااةكبوونى ئيسااالمى لااة كوردسااتان/ عَيااراق،    (1)

 .8ل(، 6(، خاال)8ماددةَى )
 .11  ص2001(   شحاط 2 الو و ( جملة  ال دد  (2)
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مةزرانادبوو ذ باَو سةرثةرشاتيكرنا قوتاخباناة و ثةميانطاةهَين      ئي تاء(دا
زانستَين شةرعى و ظةكولينَين ئيسالمى وةكو ثةميانطةها تايبةتَين يَين 

عةبدولىااةزيز يااا زانسااتَين شااةرعى و ظااةكولينَين ئيسااالمى يااا كااوِر و    
تَيادا زانساتَين    دباوو، كضان كاو خوَينادنا وان د ثَيانج قوناغانادا دةربااز      

 26) وكاا ،( قوتابيااان وةربطرياات 90شااةرعى دخوَيناادن، و شاايا بااوو)  
ذ ثةميانطااةهَين اَل دةرضااوو بااوون.  2001اتَى (قوتااابى تااا هااةيظا شااوب

دى يَين بزوتنةوةيا يةكبوون سةرثةرشتى اَل دكار ثةميانطاةها )عباداهلل    
بن عمر( يا زانستَين شةرعى و ظةكولينَين ئيسالمى ل خورماال ل سااال   

هاتبوو دامةزراندن، خوَيندنا وَى ضاوار قونااغ باوون و شايابوو      1996
 .(1)( قوتايبان وةربطريت95)

                                                 
 .دسن ا)ودر  (1)
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يى يَين ثَيكهاتةيَين ئايينى و نةتةوة سةبارةت تةوةرَى شةشَى:
 موسلمان:نة

هااةمى ثااارت و ِرةوتااَين ئيسااالما سياسااى ل سااةر هةَلويسااتةكى د          
ئَيكاادةنر بااوون بةرامبااةر ثَيكهاتااةيَين ئااايينى و نةتااةوةيى يااَين نااة     

ريىةتَى ئيساااالمى موسااالمان ل هاااةرَيما كوردساااتانَى دذيااان ل طاااؤر شاااة
سةرةدةرى د طةلدا بهَيتة كرن، اَل ب ِرةنار و شاَيوازَين جاودا دةرباِرين     

 ذَى كرينة.
ل دؤر هةَلويسااتَى ئيخوانااان ذ خااةلكَى نةموساالمان، حةسااةن بااةننا      

خاااةلكَى جيهاااانَى كرياااة دوو باااةش، بةشاااةك ئاااةون ياااَين بااااوةرى ب    
ياااَين بااااوةرى ب  بريوبااااوةرَين ئيساااالمَى هاااةيني، ئاااانكو موسااالمان، و  

بريوبااااوةرَين ئيساااالمَى ناااة، ئاااانكو ناااة موسااالمان، و هةَلويساااتَى خاااؤ   
بةرامبةر يَين ناة موسالمان دياركرياة كاو دَى ب ئاشاتى د طاةل وان بان        
هناادى ئااةو ب ئاشااتى دطااةل وان باان، ثةيوةناادى دناظبااةرا وان و يااَين     

وان   نةموسلمان ثةيوةنديا بانطةوازَيية، كاو ئاةوذى بكةظناة ساةر ِرَيكاا     
ضونكة دخزمةتا هةمى مروظايةتيَى داياة. هةروةساا خؤياا دكاةت هاةر      
كةسااةكَى ذوانااا ئااانكو نااة موساالمان دوذمنكاريااا وان بكااةت دَى باشااج      

  .  (1)بةرسظا وان دةن

يااكرن،  دابوو خؤبزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى هةَلويستَى خؤ      
ن ئانااانى هةيااة بااؤ ب  كااو: باااوةرى ب ئااازادى و شااوَينكةوتوانى ئاااينيَ 

                                                 
عحــدال تاع يخــد ال ويســى  الــد تور(  توــور اال ــوان ا)ســلخ  للقضــية ال لســكيقية   د.     (1)

 .31-28د.ا(  ص ص
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جهئينانااا ِرَى ورةنااَين خااؤ و ئةجناماادانا كاروبااارَين كؤمةَلايااةتى ب      
، هاةمان هةَلويسات د   (1)شَيوةيةكى شةريىةتى ئيسالمَى ِرَياك باؤ دابيات   

، دطاةل زَيادةكرنا خالاةكا دى    (2)هةبوو 1997كونطرَى حةفتَيدا ل ساال 
فَين مروظااى و مااافَين كااو تَياادا هاتيااة: كاااركرن ل ثَيناااظى ثاراسااتنا مااا  

هاااةمى كَيماااة نةتاااةوةيان و خاااودان ثاااةرتؤكَين ثريؤزَيااان ئاناااانى و    
نةهَيالنا هةمى جؤرة ضةوساندنةكَى ل بةر ِروشناهيا ياسا و دةساتؤرَى  

 .(3)شةريىةتَى ئيسالمَى
شااطَيرى كااورد ذ ثَيكهاتااةيَين ئااايينى و    هةَلويسااتَى حاازب اهلل شورِ      

اهيااةك د طااةل ثااارتَين دى يااَين ئيسااالما  نةتااةوةيَين نااة موساالمان جود
و زَيادةتر هةَلويساتةكَى زةالل داياة نيشااندان، و ئااةظ     كا  ،سياساى هاةبوو  

 1990ل ساااال  ئَيكَياادا ضااةندة ذى د ثروطرامااَى خااؤ يااَى كونفراساايدا 
ضةسثاندية وتَيدا هاتياة: بااوةرى هةياة دظَيات هاةمى ئااينَين ئاناانى        

، (4)خاؤ ل كوردساتانَى ب جاه بيانن    بشَين ب ئازادى دةساتورَين ئاايينَى   
باؤ ثَيكهاتاةيَين    1995ل سااال   ياَى ئَيكَيادا   هةمان ما  د كونطرَى خاؤ 

 .    (5)ئايينى ضةسثاندية
                                                 

بةرناماة و ثاةيِرةوى نااوخؤى، ثةساندكراوى     ، راقبزووتناةوةى ئيسالمى لة كوردساتان/ عَي (1)
 .11ل(، برطا )ح(، 6ماددةيى )ز، 1992 -ك1413كؤنطرةى شاةشةمى بزووتنةوة 

 -بزووتنةوةى ئيسالميى لة كوردستان/ عَيراق، بةرنامة و ثةيِرةوَى ناوخَوى، ثةسند كاراوى  (2)
 .23(، ل8(، برطا )22ز، ماددةَى )1997-ك 1418موئتةمةرى حةوتةم 

  .11(، ل5(، برطا )10هةمان ذَيدةر، ماددةَى ) (3)
حاازب اهلل شؤرشااطَيرى كااورد، ثرؤطاارام وة بااةيان نامااةى يةكااةمني كؤنفرانسااى حاازب اهلل       (4) 

 . 26( ، ل14شؤرشطَيرى كورد، بةندا )
 .12حزب اهلل شؤرشطَيرى كورد، ثروطرامى حزب اهلل ى شورشطَيرى كورد، ل (5)
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بزوتنةوةيا ِراثةِرينا ئيسالمى هةَلويساتَى خاؤ ل دؤر ظاَى    سةبارةت      
ضااةندَى دياركريااة كااو: داكااوكيَى ل مااافَين هااةمى كااةماتيَين ئااايينى و   

ن د بااااوارَى ذيانَياااادا دكااااةت ب شااااَيوةيةكى ئيسااااالمَى بااااؤ  نةتااااةوةيا
. د هااةمان دةماادا خالااةكا دى بااؤ تةرخانكريااة و تَياادا      (1)دياركربياات

هاتيااة: "بانطيااان دةكااةين بااؤ الى ئاااينى ثااريؤزى ئيسااالم و داوايااان اَل    
دةباني باة   طةردةكاةى بكؤَلناةوة و ثابةنادي      دةكاةين لاة بةرناماة باىَ    
يااان بااة ثااَى ى ئااةم ِرَينموونييااة قورئانيااة كااة    ثاراسااتنى مافااة ِرةواكان

ننِي]دةفاااةرموَيت  هاااةمان كاتااادا ِرَياااز لاااة داب و لاااة  (2)[تَيِإْكددد ِفَ يِ يِفلدددوِ 
 .  (3)نةريتة ئاينيةكانيان دةطرين"

ى هاتيااة: بايةخاادان ب يدةربااارةى هةَلويساايَت يااةكطرتووى ئيسااالم      
. و (4)ل كوردساااتانى ماااافَين ِرةوا ياااَين كَيمااااتيَين ئاااايينى و نةتاااةوةيى

دياردكااةت يااَين نةموساالمان د قورئانَياادا ذ ِرؤيااَى ثةيوةنديانظااة د طااةل 
كؤمةَلطةهَى ئيساالمى كريناة دوو دةساتة، ياا ئَيكاَى: ئاةون ياَين د طاةل         

و  ،كؤمةَلطة  و دولةتا ئيسالمَى د جاةنطن و جاةنطا وان ذى ناة ِرةواياة    
زن نااة بنااة دارودةسااتَى دخااا ،بااؤ دابينكرنااا مااافَين ِرةوا يااَين خااؤ نينااة 

                                                 
نى ئيسااالمى، بةرنامااة و ثَيااِرةوى نَيوخااَوى، ثةسااةند كااراوى كااؤنطرةى  بزوتنااةوةى ِراثااةِري (1)

 .4(، ل6(، برطا )2(، خاال )2ز، بةشَى )1998 - 1419دووةم، 
 .(256الكعيم  سور   الحقع (  االية   القعآن (2)

بزوتنةوةى ِراثاةِرينى ئيساالمى، بةرناماة و ثَياِرةوى نَيوخاَوى، ثةساةند       هاتية وةرطرتن ذ:  (3)
 .14) (، ل برطا(، 3، بةشَى )ز1998 - 1419ى كؤنطرةى دووةم، كراو

(  ال قـع   5  ا)ـاد    ] ا)ـ وع االيل [ا)قراو يالققـا  الـدا لت    ، اال اد االس مت ا  وردستان (4)
 .3(  ص6 
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بيانياااان. ياااا دووَى: ئاااةون ياااَين ب ئاشاااتى دانيشاااتني و جاااةنطَى دذى   
موسلمانا نا ِراطةهينن، ئةطةر د بوارَى دابينكرناا ماافَى وانادا درَيَياةك     
هاااةبيت د شاااَين ب شاااَيوةيةكَى هَيمناناااة و ئاشاااتيانة داخااااز بكاااةن، و 

يالنااةكَى، و ب ئاسايشااا طشااتى تَيااك نااةدةن و نااة بنااة ثاشااكؤيَى هاايض ث 
اسات بان كاو ذياان     باشى ديتيية كاو كاةماتيَين ئاايينى ثَيدظيياة د ثشجِ    

دطةل موسلمانان كارةكَى ب زةةةت نيناة، اَل ياا طرناك ئاةوة كاو هايض       
اليةك نة بنة قورباانيَين ثيالناَين دوذمناَين نااظخؤ و دةرظاة و ناة بناة        

َيااااذين دناظبااااةرا تو طااااري و طرفاااات و خولقاناااادن تَيكاااادانَى فاكتااااةرَى
 .(1)مةَلطةهَى كوردستانَيداؤك

ياااةكطرتوو  1996سااااال هاااةذى طؤتنَيياااة، د كاااونطرَى دووَيااادا ل        
و بااؤ  ،هةوَلدايااة ثااةيظا )كةمايااةتى( د ئااةدةبياتَين خااؤدا ذ ناظببااةت     

ئاةوذى   نةهَيتاة ب كارئيناان،   ثةيرةوانَين ئاايينَين دى ياَين كوردساتانىَ   
يناااة ناااةك كاااةماتيَين ئاااايينى، و وةكاااو هاوةَلااااتيَين كوردساااتانَى ناظكر

تَيدا هاتياة: دةساتةبةركرنا    يبةت بؤ ظَى بابةتى تةرخانكريةبةندةكا تا
مااااافَين ئااااايينى و نةتااااةوةيى يااااَين ِرةوا يااااَين هااااةمى هاوةَلاااااتيَين     

 1999َى ساايَى ذياادا ل ساااال   ، و هااةمان خااال د كااونطر  (2)كوردسااتانى
 . (3)ضةسثاندبوو

                                                 
(1)

 .114-110هَيرش، ذيدةرَى بةرَى، ل ل 
 .61-60...، ل لكَيكيةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، مةكتةبى ِراطةياندن، تيش (2)
ــتانت  (3) ــ مت الكوردسـ ــاد االسـ ــا    ،اال ـ ــ وع الوالـ ــعر ا ا)ـ ــدا لت  ا)قـ ــا  الـ ــاو يالققـ -3ا)قرـ

 .4، ص(9(  ال قع  5  ا)اد   7/9/1999
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َى ئيسااالمى د بااةرنام  نااةوةيا يااةكبوونا دةربااارةى هةَلويسااتَى بزوت      
وَياادا هاتيااة: ثارَيزطاريااا مااافَين مروظااى و هااةمى زيناادةوةرةكى وةكااو     

 .(1)ئيسالمَى ثاراستى، هةروةها مافَين كةماتيان د وةَلاتَين ذَير دةستدا
دةربااارةى هةَلويسااتَى كومااةَلا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى د بااةرنامَى         

افَين مروظاى و دةساتةبةركرنا ماافَين هاةمى     وَيدا هاتية: ضةساثاندنا ما  
 .(2)كةمايةتيَين ئايينى ونةتةوةيى

ةو ذ ثَيكهاتااةيَين ئاااايينى و  سااةبارةت هةَلويسااتى اليااةنَين توناادرِ         
نةتاااةوةيَين نةموسااالمان هناااد ياااَى زةالل نيناااة، لاااَي ل طاااؤر ِرةفتاااارو    

ى ) أه  سةرةدةريكرنا وان يا دذوار بووية بؤ وَينة جوندولئيسالم كاكاي
احلق( ل دةظةرَين هاةبوونا وان ناضاار كرباوون باريو بااوةرَين خاؤ جباه        
بهَيلن وياَين ملكاةض ناةبن خاويكَى )جزياَى( بادةن ياان ماال و ساامان و          

 .(3)ملكَى وان بهَيتة دةستةسةركرن

                                                 
بزوتنااةوةى يااةكبوونى ئيسااالمى لااة كوردسااتان/ عَيااراق، ثااةيِرةو و ثرؤطرامااى ناااوخؤى،      (1)

 .8(، ل5(، خاال )8ماددةَى )
(2)

 .26/6/2004(، 128ةل( ِروذنامة ذمارة ))كوم 
(3) Sources on militants…, op.cit, p14.                                            



 551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 552 

 سةبارةت ِرؤخاندنا ِرذَيما عَيراقَى: :تةوةرَى حةفتَى
َى ب ِرَيكا سزا و هَيرشَين ئاناانى ب  عَيراقايةن دذى َى درَيذخشةِر     

درَيذاهيا دةهكَين نوتاان و مةترسايا وَى ب داوى ناةهات، سياساةتا بيا       
نتاااون ساااةرؤكَى ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين ئاااةمريكا ياااا ثاااةيرةودكرى لك

َى ب موشاااةكان و سيساااتةمَى دذوارَى دورثَيضاااَى   عَيراقااابومبارانكرناااا 
الدانااا ِرذَيمااَى د زيناادى بااوون، كؤمةَلااةكا ئةناادامَين    ، اَل نيااازَين(1)بااوو

ؤذة ياساااايَى ِرزطاركرناااا  ثاااِر 1998كونطرساااَى ئاااةمريكى ل ئاااةيلوال   
 .(2)َى ثَيشكيشى كونطرسى كربووعَيراق
ن ئَيكطرتيدا زَيادةتر باةرة    عَيراقَى و نةتةوةيَيبارطذرى دناظبةرا      

ظاشاانت بكةظيتااة سااةر  ئااالوز بااوونَى ضااوو بااوو، ذبااَو هناادَى زَياادةتر ط   
كانووناا  َى ملكةضى بِريارَين جظاتا تةناهيا نَيظدةولاةتى ببيات، ل   عَيراق

َى ضاااوار ِرؤذان بنكاااة و ساااازيَين ساااةربازى و   باااَو مااااو  1998ئَيكاااَى 
َى ذالياَى هَيازَين ويالياةتَين ئَيكطارتيَين     عَيراقا ئاسايشَى و ئاابورى ياَين   

ظيااَى بيابااانَى( موشااةك   ئااةمريكا و بةريتانياظااة ب ناااظَى كريااارا )روي   
، اَل ِروياادانا كارتَيكرنااا خااؤ ب طشااتى ل سااةر جيهااانَى كاارى (3)بااارانكرن
بااوو، و سااجاتيذيةتا   عَيااراقبااوو، ذوانااا   2001ئااةيلواَل  11ِروياادانا 

                                                 
جيف سيخونز  اسـترداة ال ـعاا ال قوبــاا ي الغـاراا ا السياسـة االمعيكيـة  مــع ز دراسـاا          (1)

 .33(  ص2004   بايا  2الوالد  ال عبية  ط
-785، املصادر الساابق، ص ص  مع ز دراسـاا الوالـد  ال عبيـة   تنا دةقَى ثرؤذةيى بنَيرة: بَو دي (2)

788. 
(3)

 .25/12/1998(، 219)يةكطرتوو( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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ويالياااةتَين ل ساااةر ساااَى بنطاااةهَين ساااةرةكى باااوو      شاااةرَى تاااريؤرىَ 
 :(1)ئَيكطرتيَين ئةمريكا كار بَو د كر

طَيرى و َيكخراوَين تريؤرَى ب ئااالظَين لةشاكةرى و هاةوالَ   بنضاظكرنا ِر -1
 ياسايى يني طوجناى.

مكوذ و بنضاظكرنا ِرذَيمَين ثيتانادنا  ؤهةوَلدان ذبَو نةهَيالنا ضةكَى ك -2
 وَى د كةن و ذناظربنا وان ل دةمَى ثَيويست.

 ذَى بااَى بااةهر  َى ل دةظااةرَين بةربااةَلاظكرنا بااةهايَين دميوكراساايةت  -3
هةذمارتن ساتوينَين ئاسايشاا نةتاةوةيى ياا ويالياةتَين      دهَيتة  ضونكة

ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا و نااةبوونا وان ذَياادةرةكَى سااةرةكيَى تااريؤر و      
 توندوتيذَيية.

َين جظاتاا  َى ب بِرياار عَيراقا ل سةر هةمان تةوةر، ناة ملكاةض بووناا         
خوشاحال   ئَيكاناة د هةَلويساتَى خاؤدا ياا     عَياراق ظدةولاةتى   نَيئيمناهيا 

كرية ئةظاة بةرهاةمَى تااوانَين وَى ياَين دذى      ياويدانَى و خؤبوو ذ ظَى ِر
مروظايةتيَى بووياة و ب ِرؤذةكاا ِرةش د ديرؤكاا ويالياةتَين ئَيكطارتيَين      

، سااااةرئةجنام كونطرسااااَى وياليااااةتَين (2)ئااااةمريكادا سااااالوخةت دايااااة
ردانا وَيبِرياارا دةسات   2002تشارينا ئَيكاَى    10ئَيكطرتيَين ئاةمريكا ل  

 .(3)َى ثةسةند كربووعَيراقكارئينانا هَيزَى دذى 

                                                 
ــد      (1) ـــامل ماب ـ ــد تور(  عـ ــاب  الـ ــد لبـ ــيد يلـ ــحتخرب  11السـ ـــعية ي   2001سـ ــكاالا ال كــ االشـ

 .80(  ص2004 االس اتيهيــة  دار ال عبيــة لل لـو    بايا 
(2)

 .44جيف سيخونز  ا)ودر الساب   ص 
-796صص   السـاب  ا)وـدر  مع ز دراساا الوالد  ال عبيـة   بؤ ديتنا دةقَى بِريارَى بنَيرة:  (3)

799. 
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ب هااةر حااال، سااةرؤكَى وياليااةتَين ئَيكطرتااى يااَين ئااةمريكا جااؤرج           
دةسااتثَيكرنا كريااارَين لةشااكةرى دذى   2003ئااادارا  20دةبليااو بااوش ل 

( دةولاااااةتان 35عَيراقاااااَى د طَوتارةكَيااااادا ِراطةهاناااااد، كاااااو زَيااااادةتر ذ ) 
ش ذ كارئينانااا بنطااةهَين ئانااانى و دةريااايى و هاريكااارى  ثشااتةظانيةكا بااا

كاارن بااَو طةهاناادنا ثَياازانَين هااةواَلطَيرى و كااارَين لوجسااتى و يةكااةيَين       
، اَل سةرؤكَى كؤمارا عَيراقاَى ساةدام حساَين ثشاتى وَى     (1)لةشكةرى اَل كرية

يَى ذ طَوتارَى ِراطةهاند بوو د طَوتارةكا خاؤدا كاو دَى باةرهنطاريَى و باةرةظان    
 2003نيساانا   9. ثشتى شاةرةكَى نةوةكهاةظ بةغادا ل    (2)وةالتَى خؤ كةن

( ساالن كرى ب دوماهيك هاات،  35شكةست و حوكمِرانيا ِرذَيما وَى يا كو )
 .(3)و هةظسةنطيا هَيزَى ل دةظةرَين تَيك ضوو و كةتوارةكَى دى ثةيدا بوو

َى عَيراقا ذ لَيادانا   يا طرنك ل ظَيرَى هةَلويستَى ئيسالما سياسى باوو       
 و ب ظى ِرةنطَى:

 بزوتنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَى: -1
بزوتناااةوةيا ئيساااالمى د ئاااةدةبياتَين خاااؤدا ب طشاااتى دذى ِرذَيماااا      

َى بااوو و ثارتااا بااةعس ب طاااور ل قةلااةم ددا و خااةبات دكاار بااَو   عَيراقاا
. باَو  هندَى ئةو ِرذَيم ذناظ بضايت، اَل هاةمى ِرَياك ب ِرةوا ذى ناة دديانت     

وَيناااااة كرياااااارا )رويظياااااَى بياباااااانَى(دا مةكتاااااةبا وَى ياااااا سياساااااى د 

                                                 
 .986-985، ص صنفسةاملصدر  (1)
 .987-986املصدر نفسة، ص ص (2)

اب د ا ضوء القانون الـديلت"  ا :  عحد احلس  ش حان  "ا)يرد ال عاات العاهن: االالت ل يتو (3)
ا)سـتقحل  مع ـز دراسـاا الوالـد       -القتـائي  -يخد اهلزاط يا ـعين  االـت ل ال ـعاا االهـداة    

 .181  ص(2004 بايا  ال عبية  
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ئاةو دةساتدرَيذيا ذ دةرظاة     1998كانوونا ئَيكاَى   29كومبوونةكَيدا ل 
 .(1)َى ِرسوا كريةعَيراقبَو ذناظربنا ذَيرخانةيا ئابورى يا 

َياادا، كونطرسااَى عَيراقؤذة ياسااايا ِرزطاركرنااا هااةذى طَوتنَييااة، د ثاارِ      
تَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا دةسااتهةَلات دابااوو سااةرؤكَى دةولااةتَى   اليااةيو

ى ةيا ؤذضةند ثيظةران بةرضاظ وةربطريات باَو وان ِرَيكخاراواَين ذ ظاى ثرِ    
َى ياَين  عَيراق خةلكَىبطريت، يا ئَيكَى: ئةندامَين وَى دجؤرا و جؤربن ذ 

َين ى بااةهاييااا دووَى: طرَيااداي  ئؤثؤزساايؤنا ِرذَيمااا سااةدام حسااَين باان،    
دميوكراسيةتَى، و ِرَيزطرتن ل مافَى مروظاى، و ثةيوةناديَين ئاشاتيانة د    

َى بكاةن، و  عَيراقا َى هةبن، و ثاراساتنا يةكثارضاةيا   عَيراقطةل جريانَين 
َين باااةرهنطارى خوازيساااب طةشةساااةندنا هاااةظكاريَى دناظباااةرا دميوكرا 

 .(2)نبطرِرذَيما سةدام حسَين ل بةرضاظ وةر
 (MBC)تةلااةفزيونَين ارَى ذى، ل ضاااخَى كااةنالَين ظااَى مااذل دَور      

(BBC)        و ضةند ئاذانسَين دى هةواَلاةك باةَلاظكرى كاو حاةفت ثاارتَين
ى و كوردساااتانى بةشااادارى د ظاااى بةرنامةييااادا باااَو ِرؤخانااادنا   عَيراقااا

َى دارشاتينة و د بةشاادارن باؤ وى كااوذمَى   عَيراقااحكوماةتا ناظةناادى ياا   
( ملياون دوالران  97,000,000كاو ) دراظى يَى هاتية دةستنيشاانكرن  
نكرنةكَيدا مةكتاةبا وَى ياا سياساى    رووذوانا بزوتنةوةيا ئيسالمى بوو، د

                                                 
. ياراسااااااتج ل 31/1/1998(، 30)بزووتنااااااةوةى ئيسااااااالمى( ِرؤذنامااااااة، ذمااااااارة )    (1)

 دةرضووية. 10/12/1998(  ل29بووية  ضونكة ذمارة ) 31/12/1998
 .787مع ز دراساا الوالد  ال عبية  ا)ودر الساب   ص(2) 
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دياركريااة ئاطااة  ذظااى بابااةتى نينااة و      1999كانوونااا دووَى  21ل 
 :(1)نهةَلويستَى خؤ ب ضةند خاالن دابوو دياركر

ماةتا  ةفتناماة د طاةل حكو  كبزوتنةوةيا ئيساالمى دانوساتاندن و ِرَيك   -1
نكرناَى  ووِراطةهانادنا ظاَى رِ   وياليةتَين ئَيكطارتيَين ئاةمريكا تاا دةماىَ    

 َى.عَيراقنةكرية سةبارةت ب ثَيكئينانا حكومةتا داهاتى يا 
ن و ِرذَيماا وى زياانَين ئَيكجاار زَور طةهاندياة     ئاشكةراية سةدام حسَي -2

ة تى شةهيد و ساةركوت و برينادار كرينا   و سةدان هزار هاوةَلا وةَلاتى
و ذَيرخانااةيا ئااابورى تااةخت كريااة، ب ئاسااايى د بياانن وةكااو كااوِرَين 
طةاَل خؤ حةز ل طوهؤرين والدانا سيستةمَى دكتاتورى بكةت و هةوَلا 
دامةزراندنا حكومةتةكا دادثةروةرانة يا ميللى بكةت ول ثَينااظَى ظاَى   

 ضةندَى تَيكوشانى دكةت.
د  نكرنااَىووطةهاناادنا ِرةفتنااةك تااا دةمااَى ِرا كهاايض كَومبااوون و ِرَيك -3

طةل ثارتَين نةيارين ِرذَيمَى نةكرية كاو ض بكاةن  و ضااوا سيساتةمَى     
 دةستهةَلاتداريا بةغدا ب طوهؤرن و ميكانيزمةكَى بَو دياركةن.

هةرضى د بةرذةوةندا ئيساالم و موسالمانان تَيادابيت ئامادةيياا خاؤ       -4
ضااااظةريى دياركرياااة باااَو ئةجنامااادانَى، د طاااةل هنااادَى هةردةماااةكَى  

 بِريارَين دروست و ِرونَين هةمى اليةكى بوو.

ئيسالمى زَيدةتر هةَلويساتَى   ثشتى بورينا هةيظةكَى، بزوتنةوةيا اَل     
نكارن هاةر وةكاو د كؤمبووناا شاورا      ووؤذة ياساايَى داباوو رِ  خؤ ذ ظى ثارِ 
داخاااااز كريااااة وةَلاااااتَين جيهااااانَى   1999 شااااوباتا 20ل ناوةندياااادا 

                                                 
 .28/1/1999(، 32)بزووتنةوةى ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
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َى بكاااةت باااَو دامةزرانااادنا سيساااتةمةكَى عَيراقااان ثشاااتةظانيَى ل طاااةلَي
َى بهَيتاة  عَيراقى رظةيدةستهةَلاتدار و دخلواز، بةاَل وةكو طؤرانكارى ل دة

َى دةست ثَى بكةت ب ثشت ثةسنت عَيراقكرن ِرةتكرية، بةلكو ذناظخؤيا 
شااتةظانى ل ظااَى  ثب ئؤثؤزساايؤنا كااةتوارى و جااةماوةرى ِروى باادةت و   

كو ب هةَلويساتةكَى دروسات دزانيات، و د ضارضاووظَى      ِرَيكَى بهَيتة كرن
َى ياااان ل ناظخؤبيااات ئامادةياااة طفتوطاااؤ  ظاااى هةَلويساااتيدا ض ل دةرظاااة

 . (1)بكةت
َى د ظَى قوناغَيدا ياا  عَيراقد ثَينطاظةكا ديدا و د اليةكَى ديدا، ِرذَيما      

كااو طظاشااتنَين جظاتااا تااةناهيا نَيظدةولااةتى و وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين     
ئااةمريكا و بااةريتانيا ل سااةر  هااةوَل دابااوو ثَيطااةهَى خااؤ ل هااةرَيما       
كوردستانَى دروسات بكاةت ب كَيشاانا ثاارتَين ئيساالما سياساى باؤ الياَى         

دةزطاااةهَين وَى و د بةَلطةياااةكا حكوماااةتا عَيراقَيااادا هاتياااة، كااا    .خاااؤ
 ثةيوةنااديان د طااةل عااةال عةبدولىااةزيز ِرابااةرَى بزوتنااةوىَ  دايااةهةوَل
دةزطاااةهَى طاااةل هنااادى ذى  داَل ياااَى داوياااَى ِرةتكرباااوو،  ، بكاااةتثةيدا

ثَيشاااانيار كربااااوو   1999حوزةيرانااااا  15 هااااةواَلطَيريا عَيراقااااَى ل 
كااا ناظيااذيظانى بااَو   ب ِرَي طااةل بزوتنااةوَى نةهَينااة بااِرين  ثةيوةناادى د 

َى عةال بااثري بكاةن باَو هنادَى ِركَيفاى      قوناغا داهاتى، و ثشتةظانى ل باَل
َيدا خورت ببيت و ذ كارتَيكرنا ِرذَيما ئريانَى و جاةالل  وى د ناظ بزوتنةو

تالةبانى بهَيتة دويركرن، و كوذمَى دراظَى تةرخانكرى بَو بزوتنةوَى كاو  

                                                 
 .25/2/1999(، 34هةمان ذَيدةر، ذمارة ) (1)
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، دطاةل  (1)(مليون دينار بوون ِرادةستى عةال باثري بكةن000ت000ت6)
جظاتااا سااةركردايةتيا  هندَياادا ذى عاازةت ئياارباهيم جَيطاارَى سااةرؤكَى    

دطةل بزوتنةوةيا ئيساالمى  ر كربوو ثةيوةنديَين رؤخسارى ةشَى دياشوِر
درَيااذى ثااَى بهَيتااة دان و ثةيوةنااديَين بهَيااز دطااةل عااةال ل كوردسااتانَى 

 .(2)باثري بهَيتة دروستكرن
و كةرتبوونَين ثةيدابووين  2001ئةيلواَل  11اَل ثشتى ِرويدانَين      

انااادن و زظرانااادنا ذ بزوتناااةوةيا ياااةكبوونا ئيساااالمى و دووباااارة ِراطةه
بزوتنااااةوةيا ئيسااااالمى ب ِرؤذةكااااَى، طرنطيااااا كارطَيريااااا وياليااااةتَين    
ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا ب بزوتنااةويا ئيسااالمى بااةرةوة نشاايظى بااوو، د      
كااونطرَى لةندةناادا زةملاااى خااةلي  زادة نوَينااةرَى سااةرؤكَى وياليااةتَين    

ئيساالمى و  ئَيكطرتيَين ئةمريكا ئامادةنةبوو ديدارَى د طةل بزوتنةوةيا 
خؤ د وكؤمااةَلا ئيسااالمى بكااةت ب بةهانااةيا هناادَى ثةيوةنااديَين ِراسااتة 

( دةرئَيخسات  65طةل ثشتيوانانى ئيسالمى هةنة و نااظَى وان ذ ليساتا )  
 17-14بوو، لةرا ذى عةال عةبدولىاةزيز د ثاةرويزا كاونطرَى لةنادةن     

ثاااتى ل سااةر  اطةهاناادبوو و دوبةياننامةيااةك ِر 2002كانونااا ئَيكااَى  
و نةهَيتااة  هناادى كربااوو، كااو طااورزَى لةشااكةرى و دوذمنكااارى نااةبيت، 

                                                 
-244  197-196عحدال تاع علـت الحوتـانت  االسـ  ...  ص ص   بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة:  (1)

246 .  
ئوسامة قةرةداغى، كؤمةَلى ئيساالميى لاة ثةيوةنديياةكانى عاةال      بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: (2)

باثري و حيزبى بةعسدا خساتنة ِروى هةنادَيك لاة فايا  و بةلطةناماةكانى نَيوانياان، )ب.ج،       
 .75-74  ل ل(2010
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يا وَى بهَيتاااة ثاراسااانت وةكاااو خااااك و طاااةل و   داطريكااارن و ساااةربةخؤ
 .   (1)نة هَيتة داطريكرن عَيراقناسنامةيا وَى يا ئيسالمى 

َى دطاةل لَيادانا   عَيراقا هةرضةوابيت، بَوضوونا بزوتنةوَى باَو لَيادانا        
دةرظاة. ل ساةر ظاى بنطاةهى بزوتناةوَى د باةالغا خاؤ ياا          بوو اَل نةك ذ

 2002 تاةزوزا  24ومةنَى شورا ناوةنادى ل  داويَى يا كؤمبوونا ئةجنو
َى يااا بااةردةوام بوويااة ل سااةر جبهئينانااا     عَيراقاادوثااات كريااة ِرذَيمااا   

ثاكتاوكرنااا ِرةطااةزى و عااةرةبكرن و بةعساايكرنا هاااوةالتيَين دةظااةرَين   
بووياة ذى طوهؤريناا ِرذَيماَى ب ئاةركَى ساةر شاانَى        ذَير دةستهةَلاتا خؤ،

َى ب كااوردو عااةرةب و ثَيكهاتااةيَين دى و   عَيراقااخااؤ و هااةمى طااةلَين   
دانةكا سوننة و شيىة زاني بوو، اَل دهةمان دةمدا هاةر جاؤرة دةساتَيوةر   

 .(2)َيدا ِرةت كريةعَيراقيا دةرةكى د كاروبارَين ناظخؤ
ا ديدا يا دةزطةهَين هةواَلطَيريا حكوماةتا  كبةَلطةنامةد د اليةكيدا،       

بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ثةيوةناادى د طااةل ِرذَيمااا  ت ئاماااذَى ددة عرياقااى،
جَيطارَى ساةرؤكَى    عازةت ئيارباهيم   طةيةكَيداد بةَل َى هةبوون، كوعَيراق

داخااازَى ذ  2002 تشاارينا دووَى 1ل  جظاتااا سااةركردايةتيا شوِرةشااىَ 
كةت ل دوي  داخازا ِرَيظةباةرَى طشاتى ياَى    سكرتريَى سةرؤك  كَومارَى د

ذ ساااةرجةمَى  دوالرَيااان ئاااةمريكى ($150,000ئاسايشاااى كاااوذمَى )
بااااؤ بزوتنااااةوةيا ئيسااااالمى ب  ( دوالرَياااان ئااااةمريكى  450,000$)

 .(3)مةزَيخيت
                                                 

 .209-208  191يخد نورم الحاسيانت  مستقحل...  ص ص (1)
 .31/7/2002(، 119ئيسالمى( ِرؤذنامة، ذمارة ) )بزووتنةوةى (2)
 .53  ص225عحدال تاع علت الحوتانت  االس  ...  ص صبؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة:  (3)
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َى بااةرنامَى د عَيراقاايااا دبياات، حكومااةتا ضااةندا ل سااةرى خؤ ذظااَى     
بيانيان ثةنا باَو ئاايينى و ثاارتَين    خؤدا بَو خوِراطرتن بةرامبةر هَيزَين 

ئيسالما سياسى برينة كو خالةكا هةظثشك ثةيدا بكةت ب ِرَيكاا ئاايينى   
َى باكَورى ةَى د هةمان دةمدا و ثَيشبينيا خؤدا بَو بةرئاظايبةرامبةر ِرؤذ

َى تَيكبااادةت نةخاناااة ل وَى ئومَيااادى باااوو ثاااارتَين ساااةرةكى  عَيراقااا
ظثااةميانيَى دابااوون د طااةل وياليااةتَين ى هةبااازن )ث.د.ك( و )ى.ن.ك( د

 ئَيكطرتيَين ئةمريكا.
َى ذالياااَى هةظثةميانانظاااة، زَور  عَيراقااالاااةورا ذى، د طاااةرما لَيااادانا       

خةلكَى دةظةرَى ذ مةترسيا ب كارئينانا ضةكَين جؤرا و جؤر وارَين خاؤ  
ب جاه هاَيال بااوون. عاةال عةبدولىاةزيز ِرابااةرَى بزوتناةوةيا ئيسااالمى      

ى مةساىود باارزانى و جاةالل    ئاراساتةي  2003ئاادارا   25ةك ل ازيداخ
تالاااةبانى كرباااوو ضاااةند ثَينطاظاااان ثاظَياااذن ياااا طااارنر تَيااادا هااااتى،     
مايتكرناااةكا كةساااوكى ياااا ب لاااةز ل ِراوةساااتاندنا هاااةوَين ئاناااانى و   

ى كااو ئاماااذَى ب ناااظَى هَياازَين    بَياا بكااةت، لةشااكةرى ل سااةر دةظااةرىَ  
 .(1)هةظثةميانان بينيت

 
 :يى كوردستانيةكطرتووى ئيسالم -2

يااةكطرتوو هةَلويسااتةكَى جهطااري دذَى هااةر طااورزةكَى لةشااكةرى بااَو       
هااةبوو. ئااةظ ضااةندة هاتيااة سااةملاندن د كريااارا طااوزرَى     َىعَيراقااسااةر 

لةشاااكةرى ياااَى ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين ئاااةمريكا وباااةريتانيا ب نااااظَى 

                                                 
 (.12بنَيرة: ثاشبةندَى ذمارة ) (1)
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وو د بةياننامةيةكَياادا ل دا، يااةكطرت 1998)رويظيااَى بيابااانَى( ل ساااال 
ناةرازيبوونا خاؤ دةربِرياة باَو ثاةنا بارن باَو         1998كانوونا ئَيكَى  17

َى كريااااة عَيراقااا ِرَيكاااا ضارةساااةريا سااااةربازى، و داخااااز ذ حكومااااةتا    
هاريكاريةكا زَيدةتر د طةل تيمَين بشكنينَى بكةت و بةهانةيان نةكةتاة  

 .  (1)د دةستَى واندا
َى و هةَلويساايَت يااةكطرتوو ل دَور عَيراقااذَيمااا دةربااارةى طوهؤرينااا ِر     

َى ثااَى ِرابياات. ئااةظ ضااةندة    عَيراقااظااَى ئَيكااَى، وةسااا دبيناات خااةلكَى     
وةكاو اليةناةكَى    ئةميندارَى وَى ياَى طشاتى دياردكاةت طوهؤريناا ِرذَيماىَ     

نابينياات و نةشااَين ب ِرؤلااةكى ِراباان طااةر ذ     خااؤ كوردسااتانى ب كااارىَ 
َى دَى هةر هَيتة كارن  عَيراقدةستهةَلاتداريا  دويرظة نةبيت، و طوهؤرينا
 11. هااةمان هةَلويساات ثاااش ِروياادانَين   (2)ثَيدظييااة طااةل ثااَى ِرابياات  

هاااةبوو، داكاااوكى ل ساااةر وَى ضاااةندَى كرياااة د طاااةل  2001 ئاااةيلوال
نة كو ذ ناظربن وكاظلكرن و زةبةرا توثاان  يا نيشتمانى و سياسيضارةسةر

مساوطةريةك تَيادا نيناة قاازانج      نةبيت  ضونكة ظاَى ضارةساةريَى هايض   
 .(3)بكةت
ب هااةر حااال، يااةكطرتوو دنَيريتااة شااةرَى كةنااداظيَى ساايَى ل ساااال        

َى عَيراقا و شةرَى بةرثا بووى ئارمانج ذَى زالبوون باوو ل ساةر    2003
كو دةولةمةندترين وةَلاتة سامانَين ثةترؤاَل و ئاسنى هةيني، زَيادةبارى  

 تا ناظةراسات هةياة، و ل طاؤر   َلايية ل ِرؤذهاة خودان ثَيطةهةكَى ساجاتيذ 
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 .11/2/2000(، 275، ذمارة )هةمان ذَيدةر(2) 
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هاتية داطريكرن، باةلكو   2003نةك ل ساال  عَيراقبَوضوونا يةكطرتوو 
َى ويالياةتَين ئَيكطارتيَين   ذاليِرةفتارةكا تاكرةوانة  وةكو، 1990ل ساال 

و داخاز كرية خاةبات و باةرخودان درَياذى ثاَى      ،ئةمريكا و بةريتانياظة
َى عَيراقا هَيازَين داطريكاةر ذ   ودان و شيانان، وهاةمى  كا بهَيتة دان ل طؤر

 . (1)يان بَو ب ِرَيظةبرنا كاروبارَين خؤعَيراقدةربكةظن و دةليظَى بدةنة 
َى، هناادةك عَيراقاادةربااارةى ثةيوةنااديَين يااةكطرتوو دطااةل ِرذَيمااا        

بةلطةنامة ئاماذى ددةن ب هةبوونا وان جاؤرة ثةيوةناديان و هاريكارياا    
ةكرن. ل طااؤر بةَلطةنامةيااةكَى كااو عاازةت ئياارباهيم جَيطاارَى    وَى هاتياا

 2002تشاارينا دووَى   1ل  ةشااىَ سااةرؤكَى جظاتااا سااةركردايةتيا شورِ  
ل دوياا  داخااازا ِرَيظةبااةرَى كَومااارَى كريااة  داخاااز ذ سااكرتَيرَى سااةرؤك

ذ سااااةرجةمَى  دوالرَياااان ئااااةمريكى ($250.000ئاسايشااااا طشااااتى ) 
. (2)يااةكطرتوو خااةرج بكااةت   بااَو ( دوالرَياان ئااةمريكى 450,000$)

دبةلطةنامةيةكا دى دياردكةت تاا دوماهياك هةناساة ثةيوةناديَين وَى د     
َى نةهاتبوونة قوتكرن، و ئامااذَى ددةت ِرَيظةباةريا   عَيراقطةل حكومةتا 

ياَى   َى داخاز ذ ِرَيظةبةرَى دةزطةهَى هاةواَلطَيريىَ عَيراقئاسايشا طشتى يا 
ل طااااؤر ثةيوةنااااديَين وان د طااااةل  كريااااة و ئاطةهداركريااااة  عَيراقااااَى

يااةكطرتوو كااو ناظيااذيظانَى دناظبااةرا هااةردوو الياناادا داخااازا طوهؤرينااا   
ثاسثَورتا ئةمينادارَى طشاتى و ضاوار ئةنادامَين مةكتاةبا وَى ياا سياساى        

                                                 
 .22جمول يخد يخود ال كيدم  ا)ودر الساب   ص (1)
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كربوو ب طوهَورن ذبةر دوماهياك هاتناا كاارثَيكرنَى ب ضااثَين كاةظنَين      
 .(1)ئةنقةرة َى لعَيراقكا باليوزخانةيا وان ب ِرَي

ل دَور ظان جؤرَين ثةيوةنديان ئَياك ذ ئةنادامَين وَى ياَين مةكتاةبا          
سياسااى باااوةر ناكااةت هااةبن، اَل وَى ضااةندَى ناظةشااَيريت هااةمى كااارَين 
ثارتايةتى ذوانا يَين ئيسالمى ذى نهَينى تَيدا هةنة و بةَلطة ل ساةر ظاَى   

ارتية و نةطؤتيَى، اَل ضةندَى نينن و طةر هةبن ذى يةكطرتووَى ذَى ظةش
ب شَيوةيةكَى ِرةها ذى ِرةت ناكةت كو ياةكطرتوو ل هاةرَيما كوردساتانَى    
و ئيخوان ل بةغدا بوون، سةدام حسَين ل داوياا ذياَى خاؤ هاةوا ئيماانى      
هاااةبوو، و ساااوننةيان دةسااااتهةَلات هاااةبوو ب تايباااةتى ِرَيكخسااااتنَين     

و دياركاةت ئاةوَين   ئيخوانان زور سود ذ ظى ناظى وةردطرتن و كاردكرن، 
بةعسى نةبوون، اَل ئيخوانني عاةرةب   زؤربةيا هةرة زؤرئيخوان و كورد 

د وان  بةعساااى هاااةبوون و د هااااتن و ساااةرةدانا ياااةكطرتووَى د كااارن    
سةرةداناندا قساةيةك ياان كاارةك ياان ِراساثاردةيةك ضاَيدبيت اَل ئةظاة        

 .(2)دبينتوةكو ظةخوَيندنةكَية بؤ بابةتى 
 
 كوردستانَى: لمى كؤمةَلا ئيسال -3

َى ياان شاةرَى كةناداظيَى    عَيراقهةَلويستَى كؤمةَلا ئيسالمى ذ لَيدانا      
جوداهيااةك دطااةل هةَلويسااتَى ثااارتَين دى يااَين     2003ساااال ساايَى ل 

                                                 
هةر ضوار كةس ذى ئةظة بوون: )ديندار جنمان شةفيق دوسكى، خاةلي  ئيارباهيم يةماةد،     (1)

ــاء عومااةر عااةزيز  (، 55بنَياارة: )هااةواَل( ِرؤذنامااة، ذمااارة )   . و عااةال يةمااةد فااةقى(   بر
1/11/2003. 

 .17/10/2011ديدارةكا كةسايةتى د طةل عةبدولِرةةان سديق كةريم، هةولَير،  (2)
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َى و سيساتةمَى وَى  عَيراقا ئيسالما سياسى هةبوو، د اليةكيدا دذى ِرذَيما 
بةرامباةر هاتناا لةشاكةرَى     نيشانداية، و د اليةكَى ديدا يا نةرحةت باوو 

ئةمريكى بَو دةظةرَى. ل دَور ظَى ضةندَى وهةلطرتنا ضاةكى عاةال بااثري    
ئةمريَى كؤمةَلا ئيسالمى دبَيذيت:" ئَيماة قينماان لاة ضاةك نياة و زَور      
كةسي  كة باسى لة مةدةنيةت و دميوكراسيةت دةكةن بةَلام نينَوكياان  

ل ساااةر هةمووشااايانةوة زَور درَياااذة باااَو طياااانى خاااةلكى ضةوسااااوة و  
جولةكاااة و ئاااةمريكا"، هةروةساااا دياردكاااةت ويالياااةتَين ئَيكطااارتيَين    

 نل كيظاة ماايتكرنَى بكاةت ئةفَانساتان ياان فلةساتني ياا        ئةمريكا هةر
 .(1)بيت تةماشةيى بةرذةوةندَين خؤ دكةت عَيراق
ل سةر هةمان تةوةر، ثةيوةناديَين كؤماةَلا ئيساالمى د طاةل ِرذَيماا           

َى هندةك بةَلطةنامةيَين ئورجينااَل ئامااذَى ب ظاَى ضاةندَى ددةن     عَيراق
ثةيوةنااديَين باااش هةبووينااة. ئااةمريَى وَى وةكااو كااةس ظااَى ضااةندَى       

 مىاوياة  ماويىَ ب وةناديَين وان د طاةل ثارتاا بةعساا     ثةيشَيريت كاو  ناظة
 . (2) سالوخةت ددةت

 ظةدطااااةرن، د 1999بااااَو ثااااَي  ساااااال ةيوةنااااديَين وى ِرةنطااااة ث     
ب شاااَيوةيةكَى ِرَيظةباااةرَى ئاسايشاااا طشاااتى ياااا عَيراقاااَى     ديدارةكَيااادا 

كاو دوى  دياردكاةت   ،دطةل عةال بااثري  1999 شوباتا 16ل  خؤوِراستة
داكااوكى ل سااةر  ،جَيطاارَى ِرابااةرَى طشااتى يااَى بزوتنااةوَى بااوو   ضاااخيدا

َى وةك خاك و طةل كرياة، و هةظكارياةكا هةظثشاك د    عَيراقيةكثارضةيا 

                                                 
(1)
 .2/5/2002(، 25هاتية ظةطوهاسنت ذ: )كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) 
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تى )هاةرَيما كوردساتانَى( و   ارَى وةَلا طوركرنا ثَيزانيناان ل بااكؤ  َى ئالووار
ئامادةباشاايا خااؤ دةربِريااة بااَو لَياادانا جوهيااان ثشااتى كااو ثشااتةظانيا        

و ثَيشانيار دكاةت درَياذى ب ثةيوةناديَين د      ،ثَيويست دهَيتاة دابينكارن  
 دوالرَيان ئاةمريكى   ($000ت25طةل عةال باثري بهَيتة دان، و كاوذمَى ) 

شاتا ضاةند هاةي  دةربااز     . و هَي(1)ةظانى باَو بهَيناة دابينكارن   وةكو ثشت
 15نااااةبووين، ل طااااؤر ِرَيظةبااااةرَى دةزطاااااَي هااااةواَلطَيريا عَيراقااااَى ل 

كااو  ،ثااات كريااةدوب ِرَيكااا ناظبااذيظانى  عااةال باااثري 1999حوزةيرانااا 
طَيريَى بكاةن و  هاةوالَ  دةزطاةهىَ بةرهةظيةكا  ام هةية هةظكاريَى دطةل 

 .(2)دئايندةدا ظان ثةيوةنديان ثَي  ئَيخندَى كاركةت 
هااةذى طؤتنَييااة، ذبااَو خورتكرنااا ثةيوةنااديان دطااةل ِرذَيمااا عَيراقااَى           

ئةمريَى كؤمةَلا ئيسالمى نامةيةك بَو ِرَيظةبةرَى ئاسايشا طشتى ياا عَيراقاَى   
( 10000وةشاندية، كو ئاماذَى ب زَور خاالَين طارنر دكاةت، دياردكاةت )    

مةَلبةناد هةناة ئامادةباشايا خاؤ دياردكاةت بةرامباةر هاةر        ( 8ضةكدار و )
هَيرشااةك يااان دوذمنكاريااةك بهَيتااة سااةر عَيراقااَى، يااا طاارنطج دياردكااةت   
ضااةندين دةولااةتَين هااةرَيمى و دةرةكااى ذوانااا )سااىودية، ئااريان، كوَياات،       
توركيااا( هةوَلداينااة ثشااتةظانيا وان يااا مااادى و مةعنااةوى بكااةن ب هااةمى  

دَى بضنة دناظ ِرَيازَين دوذمناَين عَيراقَيادا اَل دياردكاةت كاو      شَيوةيان بَو هن
هةمى ِرةتكرينة و هةدارةكا درَيذ كَيشاينة اَل هةر هاةدارةكَى سانؤرَين خاؤ    
و ئااةجنامَين خااراب هةنااة. ياااطرنطج ئامادةيااا  خااؤ دياركريااة بااَو لَياادانا      

                                                 
 وثشتى وَى. 12بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: ئوسامة قةرةداغى، ذَيدةرَى بةرَى، ل (1)
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َيادظى ل  ئارماجنَين دوذمناان د نااظ وةَلاتيادا و طاةر دةولاةت ثشاتةظانيةكا ث      
وان بكااةن هَياازا وان يااا سياسااى و لةشااكةرى كااَيمج نابياات وةكااو شاايان و     
قةبارة ذهَيزَين )ى.ن.ك( و )ث.د.ك(، بةلكو دَى دوو بةرامبةر بيات و ئاةظ   

 .  (1)هَيزة دَى ثالثشتةكَى بهَيز بيت بَو لةشكةرَى عَيراقَى ل دةمَى ثَيدظى
د ساالمى. عاةال بااثري    ئي شاتةظانيكرن ل كؤماةَلا  ن سةبارةت ثديسا      

وةشاندية،  2002كانوونا دووَى  1َى ل عَيراقنامةيةكَيدا بؤ حكومةتا 
َى بكااةت دياركريااة، كااو  عَيراقااكااو بةرهااةظيا خااؤ بااؤ بااةرةظانيكرنَى ذ  

َى دابةش بكاةت و  عَيراقوياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكا و جوهيا دظَيت 
َى عَيراقاالةشااكةرَى  بكةتااة وياليااةتَين الواز و هَياازا خااؤ ب بةشااةك ذ   

دزانيت و داخازا مسوطةركرنا ثَيداويستيَين ماددى ل طؤر قاةبارَى وَى و  
هةيظانااة بهَيتااة كاارن، و داخاااز كريااة طااةر ناظااةروكا نامااةيا وى ببيتااة   

 .(2)كريار الرى نينة نوَينةرَى وان ل دةرظة ببينيت
كطرتاى ياَين   ويالياةتَين ئيَ بةرامبةر لَيدانا  وَىسةبارةت هةَلويستَى      

ا طفتوطاؤَى ل ئاادارا   ، مةكتةبا سياسى يا كؤمةَلا ئيسالمى بِرياار ةمريكائ
د طاااةل ِرذَيماااَى بهَيناااة كااارن ب ئارماجناااا باااةرهنطاريا    داباااوو 2002

َى و طَوماانَين  عَيراقا دوذمنكاريا وياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكا ل ساةر  
ناةهَيالنا تاريؤرَى،    وَى ل سةر هةوا وياليةتَين ئَيكطارتيَين ئاةمريكا باوَ   

َى وَى د طاااةل ئيساااالمَى و حكومااااتَين دذى سياساااةتا  دياردكاااةت شاااةِر
زَيدةتر ذ ظَى ضةندَى عةال بااثريد  . (3)وياليةتَين ئَيكطرتيَين ئةمريكاية

                                                 
 .41-38َى بةرَى، ل ل بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: ئوسامة قةرةداغى، ذَيدةر (1)
 .63-60بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: هةمان ذَيدةر، ل ل (2)
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باؤ ِرَيظةباةرَى ئاسايشاا طشاتى يااا      2001ئاادارا   14نامةياةكا خاؤدا ل   
يفَى عَيراقااااى سااااةدام حسااااَين ب مروظااااةكى ب شااااةهامةت و خااااةل     

 .(1)سةالحةدينى ئةيوبى سالوخةت داية
ثشاتةظانى   َىعَيراقا ِرةنطة ل سةر هةمان هةَلويستى بيت حكوماةتا       

ل طاؤر بةَلطةنامةياةكَى كاو عازةت ئيارباهيم جَيطارَى ساةرؤكَى         لَيكرية،
 داخااااز ذ 2002تشااارينا دووَى  1ل  ةشاااَىجظاتاااا ساااةركردايةتيا شوِر

ل دوياا  داخااازا ِرَيظةبااةرَى ئاسايشااا سااكرتَيرَى سااةرؤك كَومااارَى كريااة 
ذ سااااااااةرجةمَى  دوالرَياااااااان ئااااااااةمريكى  ($250.000طشااااااااتى )

 .(2)خةرج كريةئيسالمى  كؤمةَلابَو  ( دوالرَين ئةمريكى450,000$)
يا جهَى تَيبينيَى ئةو كؤذمَى دراظاى ياَى حكوماةتا عرياقاَى تاةرخانكرى      

ردوكَين دى بااؤ هةرسااَى ثااارتَين ئيسااالمى، يااَى كؤمااةَلا ئيسااالمى ذ هااة   
بزوتنااةوةيا ئيسااالمى ل كوردسااتانَى و يااةكطرتوو زَياادةتر بااوون، طااةر   
ِراماناااةكَى بااادةت نَيزيكاااى و خاااورت بووناااا ثةيوةناااديان ل طاااؤر ظاااَى   

 بةَلطةنامَى بةرضاظ دبن. 
ل دَور هةَلويسااتَين جااودا جااودا ل سااةر ظااان جااؤرة ثةيوةنااديان           

ئَيكااَى دى ئاماااذَى ب ظااَى  . و(3)ثااات دكااةتوظةكولااةرةك ب بةَلطةنامااة د
بةعسايان والياةنَين دى بااس ناكاةت و      طةنامةيَينضةندَى ددةت كو بةَل

                                                 
 .41-38بؤ ديتنا دةقَى وَى بنَيرة: ئوسامة قةرةداغى، ذَيدةرَى بةرَى، ل ل  (1)
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، واتاااة ب ِرةنطاااةكى ياااان ياااَى دى   (1)هاااةلطريت بابةتاااةكَى دىدَى باااَو 
 دكةت.دانثَيدانَى ل سةر هةبوونا وان جور ثةيوةنديان 

ان دطاةل  هاةبوونا ثةيوةنادي  ئيسالمى ل سةر  ل دَور بةرسظا كؤمةَلا     
نكرنةيةكياادا مةكتااةبا  ووبااةعس ِرةت دكااةت. ئااةظ ضااةندة د رِ  ذَيمااا ِر

دايااااة بةرضاااااظ كاااارن وةكااااو  2006ئااااةيلواَل  15ِراطةهاناااادنا وَى ل 
( 150) ا هاوَلاااتى ل سااةر بااةالظكرنا ناااظَين   بةرسااظةك بااَو ِرؤذنامااةي  

يا دكةت ِرذَيماا  ون، وَى ضةندَى خؤكةسان ذ سيخورَين بةعسيان تَيدا بو
َى حكومِرانياا خاؤدا باَو بةرذةوةنادَين خاؤ هاةوَلا ثةساتنا        مااو د بةعس 

ثةيوةنديان كرية دطةل سةرجةم ثارتَين كاريطةر و زَور ذ كةساايةتيَين  
سياساايَين كوردسااتانَى، وب دلنياييظااة دياردكااةت اليااةنَين ئيسااالمى ب   
طشااتى و كؤمااةَلا ئيسااالمى ب تايبااةتى د مَيااذوويا خااؤدا ثةيوةنااديَين     

بةعس ب كارةكَى نة دروست زانيياة  ذَيما و كةسوكى د طةل ِرثارتايةتى 
ِرذَيمااَى تااا   هااةواَلطَيريا طةيااةكا دةزطاااي و ثااةيرةو نةكريااة، و هاايض بةلَ 

ِرؤخانادنَى ب دةساتنظيس ناة نظيسايية، و ياَين ذ ظاان وثاةراوَيزَين وان        
ذى كااارةكَى ب زةةااةت نزانياات، و يااا عااةال باااثري ذى هااةمى وةختااان  

و  داناا باوو  ب دوذمناةكَى سةرساةختَى خاؤ    ةعس بووياة و  ذَيما بدذى ِر
َيظاااة عَيراقكرناااا وى ذالياااَى حكوماااةتا  هاااةوَلا تريؤر ضاااةندين جااااران 

 .(2)هاتيةكرن 

                                                 
 .1/6/2008(، 303بنَيرة: )بزووتنةوةى ئيسالميى( ِرؤذنامة، ذمارة ) (1)
 .11/9/2006(، 240)كؤمةَل( ِرؤذنامة، ذمارة ) (2)
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هااةر د ظااى ضارضااووظةيدا، ئااةمريَى كؤمااةَلا ئيسااالمى ب ِراشااكاوانة      
هةَلويسااتَى خااؤ بةرامبااةر وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا و هاتنااا وَى 

 بااَو بةرذةوةناادَين  كااةت. ئةطااةر وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا  ديارد
و كوردسااتانَى ِرذَيمااا بااةعس ذ ناااظ ببااةت دظيااا زويااج الدابايااة    عَيااراق

ساةدام  دنَى( باةرى ِروخانا  مةبةسات  ضونكة هيض دةماةكى وةكاو نوكاة )   
حسااَين بااَى دةسااتهةَلات نةبوويااة، و هاايض دةمااةكى ب تةمااةت دةمااَى ب  

ناادة نااةبوو، و جارةكااا دى دثرسااَيت   كيميااا بااارانَى درِ  ناااظَى ئااةنفاال و 
بؤضااَى وى ضاااخى فشااار ل سااةر نااةدكر  و نوكااة دكااةن ظااَى ضااةندَى      

َيظاة نيناة، و ثاَى    عَيراقدبينيت هيض ثةيوةنادى ب بةرذةوةنادا خاةلكَى    
َى ثةيدا بيت و ئةو كابوسة ل عَيراقخوشة هةر كَيشةيةك بَو حكومةتا 

ب مةرجااةكَى ئةلتااةرناتيف ئااةو نااةبيت ذ   َى ِرابياات، بااةاَلعَيراقااسااةر 
، و د ساةرطؤتارا  (1)دكتاتورةيةتا بةعسيان ِرزطاربنب باَو دكتااتورةكى دى  

وثاتكرية كو طوهؤريناا دكتااتورةكى ب طرناك زانياة، اَل     دئورطانَى خؤدا 
 .(2)طرنكج ِرذَيمةكا دادثةروةرانة جهَى وَى بطريت

ئَيكطارتيَين ئاةمريكا عاةال بااثري      دةربارةى هاتنا هَيازَين ويالياةتَين       
دبَيذيت:" ئةمريكاش كة دَى نة بة ثرسى ئَيمة دى نة باة مةصاَلةحةتى   
ئَيمةش دَى تا بَليَين بةخَير بيى، بَو ئيشى خَوى دَيت جا ئايا نةوتة، يان 
ثشااتيوانى كردنااة لااة جوولةكااة  يااان صااةدام حسااَين دةورى تااةواو بااووة 

بةَلام ئةمريكا مادام باَو دذاياةتى ئَيماة     ضيج خزمةت نةماوة ثَييان بكات
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نايةت ئَيمة دذايةتى ناكةين بةاَلم ناشليَين فةرموو ضونكة مياوانى ئَيماة   
نييااة". هةروةسااا طااةفا ل وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا دكااةت طااةر     
كااارةكَى خااراب كاار ل طااؤر بنااةمايَين شااةرعى دَى رةت كااةن ودبَيااذيت:"  

دةكااات لااة بااةر ِرَوشاانايى ئااةوة هةَلويساات  دواياا  ئااةمريكا باازانني ضااى 
وةردةطرين ئةطةر باشةى كرد دةَليَين دةساتت خاَوش باَى، طاةر خراثاةى      
كاارد ئااةوةى لااة توانامااان بااَى لااة بةرامبااةرى دةوةسااتني وةك ئااةركَيكى    

 .(1)شةرعى طةر بةقسة يةكي  بيت"
 لة سةر ظى بنطاةهى، ِرةنطاة ذ دةرئاةجنامَى ظاى هةَلويساتَى كؤماةَلا           

ئيسااالمى بياات بةرامبااةر وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين ئااةمريكا هااةر لاااة        
لةشاااكةرى وةشااااندية بنكاااة و بارةطاااايَين وان، كاااو     دةساااتثَيكا درباااىَ 

( كةسان هاتبوونة كوشنت و باجا هةَلويساتَى  40سةرئةجنام زيدةتر ذ )
خااؤ بةرامبااةر نيطااةرانيا وان ب هاتنااا هَياازَين وياليااةتَين ئَيكطاارتيَين    

 َو دةظةرَى دابن.ئةمريكا ب
هااةر د ظااى ضارضااووظةيدا، ثشااتى ئامادةباشاايا لةشااكةرى و لَياادانا         

 3ئيساالمى ل   َى نَيزيك دبوو. مةكتةبا ِراطةهاناديا كؤماةَلا  عَيراقِرذَيما 
 بةرامباة نكرنيةكَيادا هةَلويساتَى خاؤ ِراطةهاندياة     وود ِر 2003 نيسانا

، (2)ى دزانان عَيراقا سايؤنا  و خاؤ ب بةشاةكَى ِرةساةنَى ئَوثؤز   ذَيما طااور  ِر
 2003نيساانا   6ل ديسان دباةالغا داوياَى ياا ئةجنووماةنَى شاورا يَيادا       

َى و هاوهةَلويسااات و عَيراقاااثاتكرياااة كاااو بةشاااةكن ذ ئوثوزسااايونا   دو

                                                 
 .21/9/2002(، 42، ذمارة )هةمان ذَيدةرهاتية ظةطوهاسنت ذ:  (1)
 .5/4/2003(، 66، ذمارة )هةمان ذَيدةر(2)
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ثشااتةظان و بةرطريكااةرن بااَو سااةروةرى و مااافَين طااةاَل كوردسااتانَى و      
 نيسانا 9َيمَى ذى ل ِرؤخاندنا ِرذ و ثشتى ،(1)َىعَيراقيةكثارضةيا خاكَى 

د ئيسااالمى يةمااةد بااةرزةجنى   َى كؤمااةَلاةكااَى ثَيشااةواب ِرؤذ 2003
لَيدوانةكَيدا خوشحاليا خؤ بةرامباةر ذناظضاوونا ِرذَيماَى دةرباِرى باوو و      

َى و كوردساتانَى كرباوو و ب هيظاى باوو طاةاَل      عَيراقا ثريؤزباهيا خةلكى 
 دا و ئااااازادةكا فياااادرال عَيراقااااكااااورد ب مااااافَى خااااؤ دضارضااااووظَى   

 .(2)شادببيت
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 دوماهيك
ل بةر ِرؤناهيا زانياريَين د نامَى دا هاتينة خوارَى، ذَى خؤياا دبيات        

كو مَيذوويا سةرهلدانا ئيسالما سياسى هند يا كةظنار نينة، بةلكو وةكو 
ظةدطااةرن ب دامةزراناادنا ئَيكااةم   1928دياااردة ِريشااالَين وَى بااؤ ساااال  

َيكخااراوا ئيسااالما سياسااى ب ناااظَى ئيخااوان موساالمني ل سااةر دةسااتَى    ِر
حةساةن بااةنناى خااودان بةرنامةيااةك طشااتطري، وةكااو بةرسااظدانةك بااؤ  
كؤمةكا هؤكارَين نااظخؤيى و دةرةكاى، طرنكجياان ذ ناظضاوونا خةالفاةتا      
ئيسااااالمى و زينااااديكرنا وَى ل سااااةر بناغااااةيَى نااااَي  نةتااااةوةيى ل    

ِرةنر و شَيوازةكى نوى د طةل كةتوارَى نوى يَى سةرانسةرى جيهانَى ب 
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سياسى ب طوجنينيت، كو ئيسالم ببيتة ذَيدةرَى ساةرةكى ياَى بريكارن و    
 ِرةفتاركرنى، و ضارةسةرى بيت بؤ هةمى كَيشةيَين مللةتى. 

دةركااةفتنا ئيسااالما سياسااى ل عَيراقااَى ذى بااؤ ِرؤاَل سااةرةكى يااَى          
ظةدطااااةريت، كااااو   ضااااالندايةمااااةد مااااةةود سااااةوا  ل سااااالَين    

درَيذيثَيدانةكا سروشتى بوو يا بزاظاا ئيخاوان موسالمني ل مسارَى وةكاو      
بزاظااةكا حااةرةكى ل سااةر بنطااةهَى بةرسااظدانا ئاراسااتةيَين دى يَياات       
سياسى، واتة ثةيادابوونا ظاَى بزاظاَى ناة هاةلقوالوى كاةتوارَى سياساى و        

َى بااوو، و ِرةنطااة  كؤمةَلايااةتى و ئااابورى و ئااايينى يااَى وةَلاااتَى عَيراقاا     
فرةئايينى و فرةمةزهةبى و فرةنةتاةوةيى بانادؤرا خاؤ ل ساةر ساةمتا      
ظااَى بزاظااَى ل عَيراقااَى كربااوو ثَيطةهااةكَى مااوكم ثةيدانااةبيت، كااو ب      
هزرةكا نامؤ و دةرةكاى د هاتاة هاةذمارتن، ساةرةراى الوازياا تاةكتيك و       

اريا عَيراقااَى سااجاتيذيةتا وَى د بااوارَى ِرَيكخسااتنَيدا د طااةل دسااتهةَلاتد  
ذاليةكيظااة و د طااةل طااةلَين عَيراقااَى ذاليااةكَى ديظااة نةشاايا بااوو ببينااة  

 ثارتةكا جةماوةرى يا بنكة فراوان.
ب طةهشااتنا ثااةياما ئيخااوان موساالمني بااؤ كوردسااتانا عَيراقااَى ل           

سااالَين ثَينجياناادا، كااو زَياادةتر ل سااةر كااارَى بانطااةوازيَى كااار دكاار،         
ودانكرنا ظَى ثاةيامَى ِرابان و ب ثاارَيزن و طةشاة     نةشيابوو درَيذيَى ب خ

بكةن  ضونكة ثةيامةكا دةرةكى بوو تةنها خاال ئَيك دطارتن ئايادؤلؤذيا   
ئيسالمى بوو، هةروةساا كَيشاةيا كاوردان تاا نوكاة كَيشاةيةكا نةتاةوةيى        
بوو، ذبلى باذاركَى هةَلةجباة و ب حاوكمَى ثَيطاةهَى وَى ياَى جاوطرافى و      

بوونا ماَلباتا عةبدولىةزيز ثرَيس ل سانؤرَى وَى بباوو   كؤمةَلايةتى و هة
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مةَلبةناادَى سااةرةكى يااَى ثةرةسااةندنا ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانا       
عَيراقَى وةكو خاال ِرةوانطةهى بؤ دةظةرَين دى يَين كوردستانَى شايان اَل  
ب خااااودان دةربكااااةظن و ضارةنظيسااااَى خااااؤ ب وانظااااة طاااارَي باااادةن،   

زةالل و باااش بةرامبااةر كَيشااةيا كاااوردى    هةرضااةندبوو هةَلويسااتةكَى   
 نةبوو.     

هةلطريساااندنا شوِرةشااا طااةلَين ئريانااَى وةكااو شوِرةشااةكا ئاياادؤلؤذيا       
ئيسالمى و هنارتنا هازرَين وَى د وارَى كرياار و بريدؤزيادا باؤ دةرظاةيى      
ساانؤرَى خااؤ، و بزاظااا جيهااادى يااا ئةفَانسااتانَى دذى لةشااكةرَى ئَيكااةتيا 

، و هةلطريساندنا شةِرَى كةناداظيَى ئَيكاَى د   1979ل ساال  سوظَيتا جاران
ذ و يساتطةهَين طارنر باوون     1980ناظبةرا عَيراقَى و ئريانَيدا ل سااال  

بااؤ بااةرثاكرنا ئيسااالما سياسااى ل كوردسااتانا عَيراقااَى ب ئاراسااتةيَين      
ضةكدارى و ثةروةردةيى و بانطةوازى د ئَياك دةمادا، و هؤكاارَى ئاايينى     

يكاااربوو بااؤ ثةياادابوونا ظااان جااورة هاازران، واتااة هؤكااارَي     ذى يااَى هار
نَيظدةولااةتى و هااةرَيمى كاريطةريااةكا خااورت هااةبوو بااؤ طةشةسااةندنا   

 ئيسالما سياسى ل هةرَيما كوردستانَى.  
وةرضااااةرخانةيةكا طاااارنر بوويااااة و    1991سااااةرهلدانا ئااااادارا       

سياسااى ل زةمينةيااةكا طوجنااايى و ل بااار بااوو بااؤ طةشااةثَيدانا ئيسااالما 
هةرَيما كوردستانا عَيراقَى كو ب ِرةنار و شاَيوازَين جاؤرا جاؤر ثاارت و      
ِرةوت ذ دايك بانب، ناةتنَى هةوَلادابوو ثَيطاةهَى خاؤ دياار بكاةن، باةلكو         
كاااةتبوو ملمالنةياااةكا دذوار د طاااةل ثاااارتَين نةتاااةوةيى باااؤ هنااادَى       

كرناةكا  كارتَي 1992دةستهةَلاتَى وةربطرن، نةمازة د هةلبذارتنَين سااال  
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خاااااراب ل ساااااةر باااااارودؤخَى وَى كرباااااوو، كاااااو نةشااااايابوو ِرَياااااذةيا  
دةستنيشااانكرى ب دةسااتظةبينت بااؤ هناادَى بضاايتة د ناااظ ئةجنوومااةنَى 
نيشتمانيَى كوردستانَيدا،  ئةظ ضاةندة بباوو هاؤيَى هنادَى ذ ثوساتةيَين      
ئةجنوومااةنَى وةزيااران بااَى بااةهر ببياات يااا كااو بزوتنااةوةيا ئيسااالمى     

وَى دكاار، كااو هةرضااةندبوو ثارتااا ساايَى بااوو ل هااةرَيما      نوَينةريااةتيا 
كوردستانَى، ظَى ضةندَى وةكر بوو ئاراستةيَين ِراديكال و توندِرةو د نااظ  
هناظَين وَيدا دروست بنب وةكو بةرسظدانةك ذ بَى بةهركرنا وَى كو خؤ 

 ب هةظثشكا خةباتَى د زانى.
وار د ناظبةر ثارتَين شةِرةنيخ و ملمالنةيا سياسى و ضةكدارى يا دذ     

نةتااااةوةيى ل هااااةرَيما  -نةتةوةيياااادا و جاااااران د ناظبااااةرا ئيسااااالمى 
كوردساتانَى ل ساةر دةسااتهةَلاتَى زةمينةياةكا طوجناايى بااوو باؤ هناادةك      
ثارتَين دى ياَين ئيساالما سياساى ساؤدَى ذَى وةربطارن و ساةرهلبدةن، و       

ن خَيرخاوازَين  ثَيطةهَى خؤ يَى سياسى ب هَيز بكاةن ب ِرَيكاا ِرَيكخاراويَ   
بيانى ب تايبةتى وةكاو ذَيادةرةكَى ساةرةكيَى كؤماةكى و داراياى وان، ب      
هةمان شَيوة وةكو ميكانيزمةكا دةستثَيكى يا باةرنامَى كاارى خاةلكى ل    

 دؤر خؤ خرظة بكةن.   
زؤرباااةيا ثاااارت و بااازاظ و ِرةوتاااَين ئيساااالما سياساااى ل هاااةرَيما            

ظخؤييادا ذيايناة دةرز باوون و كاةل      كوردستانَى د كَيشة و قةيرانَين نا
بوون و ئَيكطرتن سَيمايَين بةرضاظ و زيندى بوون دنااظ ِرَيازَين وانادا، و    
نةشااايابوون باااةرةيَين باااةرفرة  دروسااات بكاااةت بةرامباااةر ثاااارتَين      
نةتةوةيى ب ِراوةسنت  ضاونكة هاةر الياةكى بريكارن و تايبة ةندياةكا      
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جااااران هاااةبيت توشاااى هاااةبوو، و طاااةر ئَيكطااارتن ذى  جاااودا ذ ياااا دى
 ضارةنظيسةكَى خراب بووية.

زؤربةيا ثارت و ِرةوتَين ئيسالما سياساى هازر و طؤتارةكاا ئَيكطرتاى          
بةرامبااااةر كَيشااااة و مااااذارَين سااااةرةكى وةكااااو كَيشااااةيا كااااوردى و       
دميوكراسيةت و تريؤر و ئافرةت و ئةجنوومةنَى نيشتمانيَى كوردساتانَى  

نةبووياة، و د بةرناماةيَين    ا كوردساتانىَ و ئةجنوومةنَى وةزيرَين هةرَيم
خااؤ يااَين سياساايدا زَياادةتر ذ ضارضااووظةيَين طشااتى هةَلويسااتَين وان      
دةرباز نابن، و جوداهيةكا بةرفرة  دناظبةرا بةرنامة و طؤتاارا ئاشاكةرا   

 وةكو تةكتيك و كريار وةكو سجاتيذيةتَيدا هةية.
ن ئيساالما سياساى ل   خاال هةظثشك دناظباةرا هاةمى ثاارت و ِرةوتايَ         

فَيندةمَينتاليزميياااة  -هاااةرَيما كوردساااتانَيدا عةقيااادةيا وان ئيساااالمى 
ذاليةكيظاااة، و ب شاااَيوةيةكى ساااةرةكى ذياااارا وان ل ساااةر ثشاااتةظانيا     
دةرةكاااي باااوو، و هاااةميا بااااوةرى ب كاااارَى ضاااةكدارى هاااةبوو ذ بلاااى     
يااااةكطرتووى ئيسااااالميى نةرماتيااااةكا تااااةكتيكى هةيااااة و شاااايانَين     

ن مااادى هااةبوون ببااوو هؤكااارةكَى هاريكااار ِرَيكخسااتنَين وَى   بااةرفرةهَي
طةشةسةندنةكَى ب خؤظاة بطريات ب تايباةتى ل دةظاةرا باديناان، واتاة       
بةرهةمةكَى خؤماال و سروشتيَى كؤمةَلطةهَى كوردستانَى وةكو بريكارن  
نةبوون و خوَيندنةكا كورديانة يا ِراستةقينة بؤ كةتوارَى هةمة الياةنَى  

ردستانَى نةبوون، لةورا ذى نة شيابوون ببنة هاةظرك د طاةل   هةرَيما كو
ثاااااارتَين نةتاااااةوةيى ل هاااااةرَيما كوردساااااتانَى و ئاااااةجنامَين بااااااش د 

 هةلبذارتناندا ب دةستظة بينن.
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ئيسالما سياسى هةوَلداية كةلتؤرَى ئيسالمَى بؤ خؤ ثااوان بكاةت و        
خااؤ زانييااة  مَيااذوويا ئيسااالمَى ب مَيااذوويا خااؤ زانييااة، و ب ئااةركَى     

حوكمرانيا عاةملانى ب هةَلوةشاينيت طاةر زةميناة باؤ طوجناايى بيات، و        
بةرنامةيَى خؤ ب ثريؤز زانيياة، و ِرةخناة طارتن ل ئيساالما سياساى ب      
ِرةخنااة طاارتن ل ئااايينَى ئيسااالمَى زانييااة، اَل د هااةبوونا خااؤ دا دوو       

انكو مذارَين ذَيك جودانة وةكو دياردةيةكا سياساى ئايادؤلؤذى بووياة، ئا    
هةظدذى د طؤتارا خؤدا هةبوو، كاو نةشايابوو ثَيطاةهَى خاؤ ئَيكالبكاةت      
دناظبااةرا ئااايني و سياسااةتَيدا، د ئةجناماادا ذى كارتَيكرنااةكا خااراب ل      
هةردوو ئاراستةيان دكر، و ل دةماَى ناضااريَى ذى بنطاةهَى قةدةغاةكرن     
نامينااات دةماااا ثَيااادظى ثةيااادا دبااان وةكاااو بنطةهاااةكَى شاااةرعى دوارَى 

 دا ب كاردئينن.  سياسي
كااةتوار و سيساااتةمَى سياساااى و ئاااايينى و كؤمةَلاياااةتى و ئاااابورى       

كاريطاااةريا خاااؤ ل ساااةر ئاراساااتةيَين ئيساااالما سياساااى هةياااة، كاااو ب   
شَيوةيةكَى طشتى ئيسالما سياسى ذ ذينطةهةكا جوطرافى بؤ ذينطةهاةكا  
دى ياااا جاااوطرافى جوداياااة، ذ ساااةردةمةكى باااؤ ساااةردمةكَى دياااج ذ      

كَى بؤ قوناغةكا دياج، ئاانكو ئيساالما سياساى ل هاةر جهاةكى و       قوناغة
دناااظ هااةر كؤمةلطااة  و نةتةوةيةكياادا ساااخلةت و تايبة ةنااديَين خااؤ  

 هةنة، اَل خاال هةظثشك وان ثَيكظة طرَى ددةت ئايدؤلؤذيةكا ئايينية.
ثارت و ِرةوتاَين ئيساالما سياساى هةرضاةندة ئايدؤلؤذياةكا ئاايينى            

وةكااو ئااامرازةك سااةرةدةريَى دطااةل سياسااةتى دكااةن، اَل   كرينااة بناغااة
وةكو رؤخسار و ناظةروك هَيزَين سياسينة خودان بةرنامةنة كاار دكاةن   
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بؤ وةرطرتنا دةستهةَلاتَى و نوَينةرَين خودايى نينن ثاريؤز بهَيناة ديانت،    
بااةلكو ئيساااالم ئاااايينَى هااةمى مروظايةتيَيياااة، و نةطرَيااادايى ثاااارت و   

 ينة.   ِرةوتةكَى سياس
ب دروساااات بوونااااا بزاظااااا تاليبااااان ل ئةفَانسااااتانَى و وةرطرتنااااا        

ببااوو هؤكااارَى ثةياادابوون و ثةرةسااةندنا    1996دةسااتهةَلاتىَ ل ساااال  
ِرةوتَين ِراديكاال و تونادِرةو و هاةرَيما كوردساتانَى ذى باةهرا خاؤ تَيادا        

ل ساااال هااةبوو ذ ئااةجنامَى ثةياادابوونا تَيكااةليان، ل دويظاارا لَياادانا وَى   
 11ذاليَى دةولةتَين هةظثةميان وةكو بةرسظدانةك بؤ هَيرشاَين   2001

، طااااروثَين ِراديكااااال و توناااادِرةو يااااَين ذ بزوتنااااةوةيا 2001ئااااةيلواَل 
جاااودا باااووين هاااةمبَيزا طااارؤثَين قاعيااادة ل  ئيساااالمى ل كوردساااتانَى

هااةرَيما كوردسااتانَى كربااوون و ببااوو جهااَى حةواناادنا وان، لااةورا ذى د  
ثَيشاااااخةربوون ب كرياااااارَين توقانااااادنَى و تاااااريؤرَى ل هاااااةرَيما  دةست

كوردسااتانَى وةكااو خاااال ِرةوانطااةهى و دةسااتثَيكى يااا تااريؤرى بااؤ ناااظ       
عَيراقااَى ب شااَيوةيةكَى طشااتى، و ِرةطااةزَين ذ كااوردان ذى ِرؤلااةكَى كااارا   
دنااااظ ظاااان طاااروث و كؤمةَلةيانااادا طَيرايناااة، نةخاناااة ثشاااتى طاااورزَى 

َين وةَلااتَين ئَيكطرتاى ياَين ئاةمريكا ب هاةظكارى د      لةشكةرى يَى يةكاةي 
دذى جوندولئيساااالم، و ثاشاااى لَيااادانا    2003طاااةل )ى.ن.ك( ل سااااال  

 ثشتيوانانى ئيسالمى بةرمايكَين وان شياينة وى ِرؤال ب طَيرن.
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 ليستا ذَيدةران
 ئَيك: قورئانا ثريؤز. 

 دوو: بةَلطةنامة:
 بةَلاظكرى: بةَلطةنامةيَين نة -ا

 :زانكؤيا دهؤك -سةنتةرَى ظةكؤلينَين زانستى و ثاراستنا بةَلطةناما -1
 ب زمانَى كوردى: -ا
باااؤ هاااةموو ثَيشااامةرطةكانى  كةرَى ئيساااالمى كاااورد، بةشاااى راطةيانااادن، لةشااا -

 .2/12/1980لةشكةرى ئيسالمى كورد، ذمارة )بَى(، 
 ب زمانَى عةرةبى: -ب
 .29/5/1962اال وان ا)سلخ   الول م وع بغداد  ال دد  ب (   -1
 .14/12/1961اال وان ا)سلخون ا ال عاا  لكت اليقسى القاس  ال دد  ب (   -2
 .21/12/1958اجلحرة االس مية  ههو  على الييوعي   ال دد ب (   -3
ــان       -4 ــة االســ مية ا  عدســتان ال ــعاا  بي  5هـــ  1411ربيــ  الوــانت   18اجلخاع

 . 1990نوفخرب
اجلخرورية ال عااية   تـا  مديعيـة امـن لـواء ا)وصـل  اع م ـاين امـن ا)وصـل           -5

 وع  الل احلز  االس مت.ا)وض  22/3/1961ال دد  اس(   م اينية االمن 
  سـعم  اع  اجلخرورية ال عااية   تا  مديعيـة امـن لـواء ا)وصـل  القلـم السـعم       -6

نــداء اجلحرــة   ا)وضــوع  29/1/1959(  136  ال ــدد متوــعفية لــواء ا)وصــل
 .االس مية

ــة    -7 ــة ال عااي ــا  اجلخروري ــعم  اع     ت ــة  س ــل اجلقائي ــواء ا)وص ــن ل ــة ام  مديعي
القــحا علــى   ا)وضــوع، 3/6/1962(  821متوــعفية لــواء ا)وصــل  ال ــدد   

 .ط   ي وسترم نيعاا اال وان ا)سلخ 
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(  3215 مديعية امـن لـواء ا)وصـل  سـعم    ال ـدد       تا  اجلخرورية ال عاية   -8
 .نيع  اال وان دي وست  القحا على مترم ا)وضوع  23/6/1964

تـا  مديعيـة امـن لـوء ا)وصـل  سـعم  اع متوـعة لـواء         اجلخرورية ال عااية    -9
  ا)وضــــوع  نيــــع  اال ــــوان 31/5/1962(  813ا)وصــــل  ال ــــدد  ا.س/

 ا)سلخون. 
ــليخانية  ايـــاد  شـــ حة    -10 ــاد  فـــعع السـ الـــز  الح ـــا ال عبـــت االشـــ ا ت  ايـ

(  التـاري    33/309دربقدخيان  اياد  فعاة الودي   سعم يشخوـت  ال ـدد    
اع العفي  مس يل مكتب طلحة يشحا  فعاـة اللحهـة  ا)وضـوع       4/2/1986

 متاب ة دراسة.  
ــ حة     -11 ــاد  شـ ــليخانية  ايـ ــعع السـ ــاد  فـ ــ ا ت  ايـ ــت االشـ ــا ال عبـ الـــز  الح ـ

  اع 7/1/1987(  التـاري    34/32دربقدخيان  ايـاد  فعاـة اللحهـة  ال ـدد      
 اياد  ش حة دربقدخيان  ا)وضوع  القاهع  الديقية.   

  ا)وضـوع   22/12/1958اللهقة ال ليا لعابكة االس مية  رابكتقا  ال دد  ب (   -12
 بيان.
من امعية جث ـل الـدفاع الـوطين اخلـامس  سـعية فوريـة  اع اعضـاء اللهقـة          -13

 .665  رام ا)قيىء /اس/ 1االمقية ا اللحهة  ي/ا.ا جح د يطين/
 
 يَى طوهدار ئيسماعي  ل زاخؤ(:بةلطةنامةيَين جودا جودا )يَين ثاراستى ل ال -2
  .29/4/1992بةياننامة، ، PAKكؤميتةى ناوةندى  -1
 .كؤميتةى ناوةندى كاتى ثارتى ئازادى كوردستان، بانطةواز -2
 
 بةَلطةنامةيَين بةَلاظكرى:  -ب
 :ثةرتؤكَين ديكيومَينتى -1
 ب زمانَى كوردى: -ا
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ةدوَيان بزووتناةوةى راثاةِرينى    ئيدريس سايوةيلى، بةَلطةناماةكان د   -ئارام قادر -1
 .(2010، ضاثخانةى ضوار ضرا، )ب.ج، 1999 -1992ئيسالميى 

ئوسامة قةرةداغى، كؤمةَلى ئيسالميى لاة ثةيوةنديياةكانى عاةال بااثري و حيزباى       -2
بةعسااادا خساااتنة ِروى هةنااادَيك لاااة فايااا  و بةلطةناماااةكانى نَيوانياااان، )ب.ج،     

2010.) 
بةَلطاة   1992ئاياار   19بذاردنةكانى كوردساتان  بةدران ئةةةد حةبيو، هةَل -3

 (.1998و دةستهاوَيذ، ضاثخانةى وةزارةتى ِرؤشنبريى، )هةولَير 
 -1992حاميااد طةوهااةرى، باشااوورى كوردسااتان لااة نَيااوان دوو هةَلبذارتناادا    -4

 ، )ستؤكهؤَلم، ب.م(.2005
سااااةليم نااااادر )ئامااااادةكردن و ساااااغكردنةوة(، بزووتنااااةوةى ئيسااااالمى و     -5

بةَلطةناماة و سااغكردنةوة،    1993هةَلطريسانى شةِرى ناوخَو تا كَوتاايى سااَلى   
 (.2004)سلَيمانى، 

هَياارش، يااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان حَيزبيكااى كاااراى غااافلطَير )فاعاا    -6
يسالمى سياسى لة كوردساتانى باشاوردا،   ةهول(، زجنريةى توَيذينةوة لة سةر ئ

 (1996ب.ج، دةستخةت، )
 
 مانَى عةرةبى:ب ز -ب
جمخوعة باالو  يم ل    موسوعة الع  اخللـيي مقـدماا ييوميـاا ييثـائ       -1

االسـ مية علـى ال ـعاا      -ال عبيـة  -االسمة يالوعاع على الكوي  ياحلع  الديلية
 ف اد مكع   بايا  د.ا(.  اشعاة

يكية  يخود ا)عاغى  س ع ا)وا من افغانستان اع ال عاا يثائ  اخلارجية االمع -2
 (.2003دار اليعيا   القاهع   

 -يثـائ   -حلـع  علـى ال ـعاا يوميـاا    امع ز دراساا الوالـد  ال عبيـة  اعـداد(      -3
 (.2007   بايا  2005-1990تقاريع 
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 يثائ  ا) وع ال ا  لقوى ا) ارضة ال عااية   د.   د.ا(. -4
 
 ضاثةمةنيَين حكومى ونَيظدةولةتى: -ج
 ب زمانَى كوردى: -1
، ضاثخانةى 1992ئةجنوومةنى نيشتمانيى كوردستانى عَيراق، ثرؤتؤكؤلةكان  -1

 (.1997وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، 
، ضاثخانةى 1993ئةجنوومةنى نيشتمانيى كوردستانى عَيراق، ثرؤتؤكؤلةكان  -2

 (.1997وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، 
، ضااثخانةى  1994ؤلاةكان  ئةجنوومةنى نيشتمانيى كوردستان عرياق، ثرؤتَوك -3

 (.1998وةزارةى ثةروةردة، )هةولَير، 
 1996-1995ئةجنوومااةنى نيشااتمانى كوردسااتانى عَيااراق، ثرؤتؤكَولااةكان     -4

 (.1997ضاثخانةي وةزارةتى ِرؤشنبريى، )هةولَير، 
رى ئااةنفال بااؤ سااةر كااورد، مياادَل ئيساات وؤض، جينؤسااايد لااة عَيراقااد ثااةالما -5

ان، وةرطَيااِرةمااة سااَلح تؤفياق، بةِرَيوبةرايااةتيى خاناةى    يةماةد ح  وةرطَياِران، 
 (.2004ضاثخانةى تيشك، )سلَيمانى، 

 
 ب زمانَى عةرةبى:  -2

مققخة ال  و الديلية  نقا ال رود ياهـدار القـوا االنسـان ا  عدسـتان ال ـعاا        -
 (.1995من مكحوعاا مققخة ال  و الديلية   لقدن  

 
 سياسى: ِرةوتَينو ثارت بةَلاظؤك و نظيسارَين  -د
 ب زمانَى كوردى: -ا

 :تنةوةيا ئيسالمى ل كوردستانَىبزو -1
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بةرنامااة و ثااةيِرةوى ناااوخؤى بزووتنااةوةى ئيسااالمى لااة كوردسااتان/ عَيااراق  -1
 ز، )ب.ج، ب.م(. 1992 -ك1413ثةسندكراوى كؤنطرةى شةشةمى بزووتنةوة 

كوردساتان/ عَياراق   بةرنامة و ثاةيِرةوى نااوخؤى بزووتناةوةى ئيساالميى لاة       -2
 .(ب.ج، ب.م)، 1997-ك148ثةسةندكراوى موئتةمةرى حةوتةم 

   
كاونطرةى  [ثةيِرةو و ثرؤطرامَى بزووتنةوةى ئيسالمى لاة كوردساتانى عَياراق     -3

 (.1990، )ب.ج، 3، ض]ثَينجةم
 
 :بزوتنةوةيا راثةرينى ئيسالمى -2
ثةساةند كاراوى    ،المىبةرنامة و ثَياِرةوى نَيوخاَوى بزوتناةوةى راثاةِرينى ئيسا      -

  (.1999كؤنطرةى دووةم، )ب.ج، 
 
 :بزوتنةوةيا يةكبوونا ئيسالمى ل كوردستانَى -3
 (.1999، )ب.ج، و و ثرؤطرامَى ناوخَوىثةيِرة -1

يةك رَيزى و يةكبوون ل ديدو بؤضوونَى ئةندامانى مةكتةبى سياسى بةرَيزان  -2
 (.2000اق، )ب.ج، نازم عبداهلل/عري ماموستا على باثري و ماموستا 

 
 :ثارتى دميوكراتى كوردستان -4
راثااؤرتى طشااتى بِريااار و رِاسااثاردةكان بااةالغى كؤتااايى كااؤنطرةى دوازدةهااةمى    -

ك، ، ضااثخانةى خاةبات، )دهاؤ   14/10/1999-6ثارتى دميوكراتى كوردساتان  
 ب.م(.

 
 :يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان -5
وى ئيسااااالميى كوردسااااتان لااااة   بةياننامااااة و راطةيااااةنراوةكانى يااااةكطرتو   -1

 .(1998، ضاثخانةى ذيان، )هةولَير، 27/12/1998تا  6/2/1994
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تيشااكَيك لااة سااةر ثرَوطرامااى يااةكطرتووى ئيسااالميى كوردسااتان بنااةماكان        -2
 (.1998ئاماجنةكان هؤكارةكان، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، 

رَيز ئةمينااادارى طشاااتى  دمياناااة، طفتوطؤياااةكى رؤذناماااةوانى لاااة طاااةَل باااة    -3
 يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان، )ب.ج، ب.م(.

هَيلَين سةرةكى يَين سجاتضييةتا يةكطرتوو ثةساةندكرى ياَين كاونطرةيَى ساَى      -4
 (.2000يَى، )ب.ج، 

يااةكطرتووى ئيسااالمى كوردسااتان )ديااد و هةَلويساات( لااة روانطااةى ضااةند         -5
ــاء  تا )صااالح الاادين يمااد ضاااوثَيكةوتنَيكى رؤذنامةطااةريى بااةرَيز مامؤساا   بر

الااادين( ئةمينااادارى طشاااتى ياااةكطرتووى ئيساااالميى كوردساااتان، ضااااثخانةى   
 (.1997وةزارةنى ثةروةردة، )هةولَير، 

 
 ب زمانَى عةرةبى: -ب
 :اال اد االس مت الكوردستانت -1
 اال اد االس مى عخل يلمل   د.   د.ا(. -1
موااف(على ضوء مقاب ا صث ية مـ   اال اد االس مت ا  عدستان  نقعاا ي -2

االستاا  ص ع الدين يخد براء الدين( االم  ال ا  ل  ـاد االسـ مت  مكح ـة    
 (.1997الوقااة   اربيل  

    د.   د.ا(. [ا) وع االيل[ كعتويم ئيس مت  وردستانلا يةا)قراو يالققا  الدا لت  -3
  ا)قعر ا ا)ـ وع الوالـا   مت الكوردستانتلت ل  اد االس ا)قراو يالققا  الدا  -4

    د.   د.ا(.3-7/9/1999
 
 :اال اد الوطين الكوردستانت -2
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يثائ  االدانـة جمخوعـة مـن الوثـائ  تـدين اجلقـاع ا)عتـزا ياالرهـابت ا احلع ـة           -
االس مية الكوردستانية يتـامعب علـى احلكومـة ال يدراليـة ا االـيم  وردسـتان       

 (.1994ال عاا   د.   

 
 
 
 :انوار االس   ا  عدستان -3

ـاري           - ـار االسـ   شـواهد مـن ت ـاري  تاعـة انو ديوان االع   تاعة انوار االسـ    ت
 ايل راية جرادية للتخك  ياالمار  ا ال عاا  م سسة االنوار االع مية   د.   د.ا(.

 
 :احلز  الدميقعاطت الكوردستانت -4
وردســتان ال ــعاا  يــف انــدل  يمــن ا)ســ يل عقــد   د.    االاتتــال الــدا لت ا   -1

1997.) 
 (.1999نتخاباا ب  الديد   د.   ا -2
عب ا)ـ وع  ـال عاا  اا -ـتقعاطت الكعدستاندميـاو يالققا  الدا لت للثز  الـا)قر -3

    د.   د.ا(.1979ن الوانت ـ  للثز  ا)ق قد ا تيعيـالتاس
 
 ب زمانَى فارسى: -ج

 مى كورد:ارت  اسال
 .(جارت  اسالمى كورد، )ب.ت، ب. نقامىعمليات  -
 : بريةوةريَين كةسايةتى:سَي

 :ب زمانَى كوردى -ا
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 يةكانى كاةريم ئةةاةد، وةرطَياِران،   كةريم ئةةةد، ِرَيرةوى تَيكوشان بريةوةر -1
 (.2007جةالل دةباغ، ضاثخانةى رةهةند،  )سلَيمانى، 

 (.2005، )سلَيمانى، 2سةنطاوى، ض مةةود سةنطاوى، بريةوةرييةكانى -2
( 20يمااد حاااجى يمااود، ِرؤذ ذمَياارى ثَيشاامةرطةيةك باسااى ِرووداوةكااانى )  -3

، 2، باااةر1996-1976سااااَلى خاااةباتى شؤِرشاااى ناااوَى ى طةلةكاااةمان دةكاااات 
 ، )سلَيمانى، د.ت(.1986 -1982

( سااَلى  20ووداوةكاانى) اااااااااااااااااااااااااااااااا، رؤذ ذمَيرى ثَيشمةرطةيةك باساى رِ  -4
-1987، 3بااةر 1996-1976خااةباتى شؤِرشااى نااوَى طةلةكااةمان دةكااات    

 (.2001، ضاثخانةى تيشك، )سلَيمانى، 1991
( ساَال  20باساى )  1996-1976اااااااااااااااااااااااااااااااا، رؤذمَيرى ثَيشامةرطةيةك   -5

، 1996 -1992، 4لة خةبات و روداوةكانى شَورشاى طةلةكاةمان دةكاان، ، باةر    
 (.2007ضاثخانة و ئؤفسَيتى ديالن، )سلَيمانى، 

هيااوا، هاَلااةكؤك ثوختااةى يااادةوةرى يااةكاس لااة ناااو بزووتنااةوةى ِراثااةرينى     -6
 ئيسالمى لة سةرهَلدان تا تَيكشكان، )ب.ج، ب.م(.

 ب زمانَى عةرةبى: -ب
   القــاهع   الســن الحقــا  مــذ عاا الــدعو  يالداعيــة  مكــاب  الزهــعاء ل عــ   ال عبــت  -1

1990.) 
 (.1987يخد يخود الوواة  من سهل ا عياتت  دار االعتوا    القاهع    -2
 

 ديدارَين كةسايةتى:ضوار: 
 جه مَيذوو ناظ                     ذ
1

- 
/24/1 ئةنوةر ئةةةد يةمةد )حاجى ئةنوةر عةنةبى(

2011 
 سلَيمانى

 رهةولَي/27/2 بةدر ئيسماعي  شَيروكى2
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- 2012 
3

- 
/31/7 حامد يةمةد عةال

2011 
 هةولَير

4

- 
/8/7 ديندار نةمجان شةفيق دؤسكى

2011 
 كؤده

5

- 
/17/10 عةبدولرةةان سديق كةريم

2011 
 هةولَير

6

- 
/22/1 شَيخ يةمةد نةجيو حةسةن بةرزةجنى

2011 
 سلَيمانى

7

- 
/31/7 موخلس يونس مستةفا

2011 
 هةولَير

8

- 
/19/1 نازم عةبدوَلَلا شوانى

2011 
 سلَيمانى

9

- 
/25/1 زةجنىنيهاد سابر ئةةةد بةر

2011 
 هةولَير

 
 : نامةيَين كةسايةتى بؤ ظةكولةرى:ثَينج

 .4/9/2011ل ، شوانىنامةيا نازم عةبدوَلَلا  -1
نامةيا قادر عزياز ساكرتَيرى حزباي زةةةتكَيشاانى ساةربةخؤى كوردساتان،        -2

 .10/11/2011ل سلَيمانى، 
 

 بةَلاظكرى:نةيان يَين ؤن زانكنامةيَي :شةش

 :ماستةرنامة -1
 ماستةرنامة ب زمانَى كوردى: -ا
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بارزان كمال حسن، ِرةهةندة كؤمةاَليةتيياةكانى توندوتياذى سياساى لَيكؤَلينةوةياةكى      -
عَياااراق، ناماااةيى ماساااتةر، ثَيشاااكَي  باااة     -مةيدانيياااة لاااة هاااةرَيمى كوردساااتان  

 (.2008 -سةاَلحةددين، )هةولَير ئةجنوومةنى كؤليذى ئاداب كراوة، زانكؤى
 

 ماستةرنامة ب زمانَى عةرةبى: -ب
-1949اميـان عحداحلخيـد يخـد الـدباد  ت يـة اال ـو  االسـ مية ا ال ــعاا         -1

اع جملس  لية االدا   جام ة ا)وصل   ا)وصل   ادم     رسالة ماجستا1954
2005.) 

ن مققــور الع ــاا االســ   بــ ل يخــود يخــد اليــوبكت  التغــيا السياســت مــ  -2
السياست ا الض ة الغعبية ياكاع غز  الع ة تـاس منواجـا  رسـالة ماجسـ       
ــابلس         ــة   ن ــاع الوطقي ــة القه ــا  جام  ــاا ال لي ــة الدراس ــس  لي ــدم  اع جمل ا

2007.) 
( 1992-1915جاســم يخــد عحــداهلل جنــم اللــري،  يخــد يخــود الوــواة    -3

اــدم  اع جملــس رســالة ماجســتا   لسياســت الــديين يا بيدير ددراســة ا ســات
 (.2005 لية االدا   جام ة ا)وصل   ا)وصل  

 
 : َىتيزَين دكتوراي -ج
  1971 -1959اميان عحداحلخيـد يخـد الـدباد  اال ـوان ا)سـلخون ا ال ـعاا        -1

اع جملــس  ليــة االدا   جام ــة ا)وصــل   ا)وصــل        يالــة د تــورا اــدم   اطع
2011) 

  1983-1945س اجلليلت  التيار االس مت ا احليا  السياسية ال  ية ط ل يون -2
ــل        ــل   ا)وص ــة ا)وص ــة  جام  ــة ال بي ــس  لي ــدم  اع جمل ــورا   ا ــة د ت اطعيال

1999.) 
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 ثةرتؤك: حةفت:
 ب زمانَى كوردى: -ا 

( لاة باشاوورى   1991ئاراس عةبادولِرةةان مساتةفا، راثاةِرينى ئاادارى )      .1
وةياةكى مَيااذوويى سياساية، دةزطاااى ضااث و ثةخشااى    كوردساتان لَيكؤلينة 
 (.2009حةمدى، )سلَيمانى، 

و ئااازاد قااةزاز، رَوحااى كااورد لااة باان دةسااتى ناساايؤناليزم، ئيسااالميزم          .2
 (.2008، )ب.ج، ماركسيزم دا، ضاثةمةنى ثةيوةند

وناليزمى كاوردى ديادَيكى ئيساالمى    يئةبو بةكر عةال، ناسيوناليزم و ناسا   .3
 (.2008)هةولَير، ، 1بةرنةى رؤذهةَلات، هاوضةر ، ضاثخا

ااااااااااااااااااااااااااااااا، ياااةكطرتووى ئيساااالميى كوردساااتان لاااة واقااا  و نااااخى   .4
 (.1997جةماوةردا، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، )ب.ج، 

 (.2011ئةةةد بااليى، كورد و ئيسالم، ضاثخانةى رؤشنبريى، )هةولَير،   .5
مييةكان و ثةرلااااةمان و وةزارةت، )ب.ج، اةااااد كاكااااة يمااااود، ئيسااااال    .6

1996.) 
 1991-1946ئيدريس سيوةيلى، رةوتى ئيسالمى لة باشوورى كوردستان   .7

توَيذينةوةيااااةكى مَيااااذوويى لااااة كااااار و ضاااااالكيى ثااااارت و كؤمةَلااااة      
 (.2009، )ب.ج، 2ئيسالمييةكان، ض

خةى ضاةك كؤمةَلاة   ، لة هاةناوى ئيخواناةوة باؤ ضاةمخا    ااااااااااااااااااااااااااااااا  .8
ئيسااااالميى كوردسااااتان، لااااة   دارَيكااااة دةربااااارةى مَيااااذووى رةوتااااى   دي

 (.2009بَلاوكراوةكانى رؤذنامةى كؤمةَل، ضاثخانةى شظان، )سلَيمانى، 
باةختيار عباادالرةن، ياةكطرتووى ئيسااالمى لاة نَيااوان  ئيسااالميبوون و      .9

 (.2008نةتةوةييبووندا، )سليمانى، 
تركيا، وةرطَياِران،   -، كَيشةى كورد لة ثةيوةندييةكانى ئةمريكابيار مستةفا سيف الدين  .10

سةرمةد ئةةةد، ثَيشةكى و ثَيداضوونةوة، ث.د خلي  على مراد، دةزطايى تَويذينةوة 
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 (.2009و بَلاوكردنةوةى موكريانى، ضاثخانةى هاوسةر، )هةولَير، 
اتيذى تاااهر صااا  شااريف و ئايااار ئةسااىةد ِرةئااوو ، كَيشااةى كااورد" لةسااج          .11

يااةكطرتووى ئيسااالميدا " باازانن     وةَلااامَيكى رةخنااة طرانااة بااة تريوانينااة       
 (.1999ئيسالمى يةكانى ئةبو بةكر عةال لةمةر كَيشةى نةتةوايةتى )ب.ج، 

تااهري تاةيو    ،انوةرطَيِرجؤناتان ِراندةَل، ئوسامة ضؤن خؤى ثَى طةياند ،   .12
ئاااراس، )هااةولَير،  ئةةااةد )مامكاااك(، دةزطاااى ضاااث و باَلوكردنااةوةى     

2010). 
ضاانار سااةعد عةباادوَلَلا، كاريطااةرى بااارى سياسااى لااة سااةر طةشااةكردنى       .13

 (.2005، )هةولَير، 1991هؤشيارى نةتةوةى كورد دواى راثةرينى 
حةسااةن بابااةكر، هااةوراز و نشااَيؤ كااةمَيك لااةوةى لااة بريمااة مجوجااؤال       .14

ةوة و ، ثَيداضاااوون1991-1983ئيساااالميى لاااة كوردساااتانى عَياااراق دا  
 (.2011عةال باثري، ضاثخانةى سيما، )سلَيمانى،  ،ثَيشةكى

مَياذووَيك لاة ئااطر نهَيناى خاؤِراطرى بزووتناةوةى        pkkحةسةن جودى،   .15
  (.2008ئاثؤضى دميانةيةك لة طةَل )جةمي  بايك( دا، )ب.ج، 

حةسةن ياسني، مَيذووى ثَيوةنديية نهَينيةكانى نَيوان ثشتيوانانى ئيسالم   .16
 (.2005دة، )سلَيمانى، و قاعي

 (.2004حةكيم مةال ساَلح، هةَلةجبة لة ئامَيزى مَيذوودا، )ب،ج،   .17
 ، وةرطَياِران، 2008-1908، عَيراق َلكؤَلينةوةيةك لاة مَياذوو   هاهاحسن   .18

خاناةى ضااث و ضوارضارا، )سالَيمانى،     مانج نيىماةت، لاة بَلاوكراوةكاانى    ئا
2009.) 

دةغااااةكان مةشااااكَينن  دةقااااى حوسااااَين يةمااااةد عااااةزيز، ساااانوورة قة  .19
ضاااوثَيكةوتن و دةمةتاااةقَييك، لاااة طاااةَل مااريى كؤماااةَلى ئيساااالميى لاااة   

 (.2004، )سلَيمانى، 2عةال باثري، ضاثخانةى سيما، ض -كوردستان/عَيراق
 دانةرةكَى نةديار، كاروانى رَى، )ب.ج، ب.م(.  .20
كراوةكاانى  دلَير عةبدولرةةان، ئيسالمى سياسى )ئيخوان وةك حازب(، لاة بَلاو    .21
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 (.1999بةشى رووناكبريى يةكَيتى ى نيشتمانى كوردستان، )سلَيمانى، 
رةفيق سابري، كولتوو و ناسايؤناليزم، مةَلبةنادى كوردؤلاؤجى، ضااثخانةى       .22

 (.2008، )سلَيمانى، 3تيشك، ض
رزطااار شااةمَيرانى، ئااةزموونى ئيسااالمى سياسااى لااة ميساار لااة رةوتَيكااى      .23

 (.2002افيا، )ب.ج، ريفور وازةوة بؤ بانديكى م
ِرزطار كاريم، ئيخاوان موسالمني مَيذووياةكى ثرشانكدار و خاةباتَيكى باَى          .24

 (.2000وضان، )ب.ج، 
رفىاات السااىيد )الاادكتور(، بااة ناااو ئيسااالمةكان تااريؤر و ئاااذاوة لااة ناااو        .25

حةسةن عةبدولكةريم، بةرَيوةباةرَيتى  ةيِرةوانى ئايينةكاندا، وةرطَيِران، ث
 (.2004ضاثخانةى روون، )سلَيمانى،  ان،وةرطَيِرخانةى 

(ى 19ود هو  وميخي  ليزينربك وثيج موولر، هةلبذاردنةكانى كوردستانى عارياق ) ر  .26
ئااةزمونَيكى دميوكراسااى يانااة، وةرطَيااِران، صاافوت ِرشاايد صاادقى، لااة     1992مايسااى 

 بَلاوكراوةكانى ليذنةى سلَيمانى ِرَيكخراوى مافى مرؤظ لة كوردستان، )ب.ج، ب.م(.
ِرياز كاكة مةةوود، رابوونى ئيسالميى لاة باةردةم تيَاة ناديارةكاان دا ،       .27

 (.2011م. كرَيكار، )ب.ج،  ،ثَيشةكى
ى لااة جيهااانى  رجيااارد هرايااةر دَيكمةضاايان، فةناادةمَينتاليزمى ئيسااالم      .28

ئاساااؤ كاااةريم، دةزطااااى ضااااث و بَلاوكردناااةوةى     عةرةبااادا، وةرطَياااِران،  
 (.2005ثةروةردة، )هةولَير، موكريانى، ضاثخانةى وةزارةتى 

رَيكااااةوت ئيسااااماعي  ئياااارباهيم، ئيمااااارةتى ئيسااااالمى لااااة هؤاَلناااادا        .29
لَيكؤلينةوةيةك ساةبارةت باة رةوةنادى ئيساالمى و ئيساالمى سياساى لاة        

 (.2006، )ب.ج، 2هؤاَلندا، ضاثخانةى رةنج، ض
زةنااوَير، ئيسااالمى سياسااى و ثرَوسااةى توندوتيااذى و تَوقاناادن )ضااةند        .30

 (.1999ةك(، )ب.ج ، منونةي
 .(2001ك، ؤساسان، ئيخوانةتى و ثاشةِرؤذ، )ده  .31
سامى شورش، توركيا و ئةورووثا كورد لةو بازنةيةدا، دةزطااى توَيذيناةوة     .32
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 (.2007و بَلاوكردنةوةى موكريانى، )هةولَير، 
سةرَو قاادر، توندوتياذى دياردةياةكى مَياذووى كؤمةَلايةتيياة، دةزطاايى ضااث و          .33

 (.2002نةوةى موكريانى، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة، )هةولَير، بَلاوكرد
، كؤمااااةَلطا، دياااان و توندوتيااااذى، دةزطااااايى توَيذينااااةوة و    ااااااااااااااااااااااا  .34

 (.2008ك، ؤبَلاوكردنةوةى موكريانى، ضاثخانةى خانى، )ده
، 2ساااةالح ِرةجنااادةر، ئيساااالمى سياساااى و سَيكوضاااكةى تونااادِرةوةى، ض      .35

 (.2009)سلَيمانى، 
سةالم عةبدولكةريم، طؤتارى ئيسالمى و طرفتى ئؤثؤزسايؤنى سياساى ئاينادةى      .36

ئسالمى لاة كوردساتاندا لَيكؤَليناةوةو و تووَياذ و بةَلطةناماة،       -ملمالنَيى عةملانى
 (.2009لة بَلاوكراوةكانى خانةى رهةند، ضاثخانةى سيظا، )سلَيمانى، 

ــب   .37 ــيد اكـ  التفسااارينوساااينطةى َيكاااار، كر ،انوةرطَياااِر، مةشاااخةال ِرَى، سـ
 (.2010، )هةولَير، 3،ج)بةَلاوكردنةوة( 

صا  حكيم، هوشاياركردنةوةى )هوشايارى( وةَلاامى ئؤرطاانى رَيكخساتنى        .38
 يةكطرتووى ئيسالمى، )ب.ج، ب.م(.

 (.1998صباح بةرزجني، ضةند ديدطايةك بَو ئةندامانى باسك، )ب.ج،   .39
َلااة سااةرةكييةكانى سااجاتيذيةتى صااالح الاادين بااابكر، لةبااةر رؤشاانايى هَي  .40

 (.2002ضاثخانةى ذين، )هةولَير،  يةكطرتووى ئيسالميى كوردستان،
شةريف وةرزَيار، ِراثاةرين وساةروةريى باساَيك لاة ِراثاةِرينى جاةماوةريى          .41

و رؤاَل بزاظااى ئيسااالميى  كوردسااتان، لااة بَلاوكراوةكااانى    1991ئااازارى 
 (.2007سلَيمانى، ، ضاثخانةى شظان، ))كؤمةَل( ىرؤذنامة

، راديااؤ و راديااؤى كااوردى ضااةند باسااَيك لااة مااةِر ذاناارى ااااااااااااااااااااااااااااااا   .42
بيسااجاو و مَياااذووى ساااةرهَلدانى رادياااؤ كوردياااةكان، لاااة بَلاوكراوةكاااانى  

 (.2010رؤذنامةى كؤمةَل، ضاثخانةى ضوار ضرا، )ب.ج، 
واليى خااااكى موحةماااةد زةرزى، جةولةياااةك باااة قااا   -شاااةريف وةرزَيااار   .43

 (.   2009نيشتيماندا، ضاثخانةى سيما، )سلَيمانى، 



 619 

 1988شااةوكةت حاااجى مشااري، كارةساااتى كيميابااارانى هةَلبجااة بااةهارى    .44
سياسااى، )ساالَيمانى،   -كؤمةَلايااةتى -ئااابوورى -كورتااة باسااَيكى جااوطرافى  

1998.) 
رةو كاااةركوك ئاااةوةى ياااةك باااةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا، ضااايوةرَو دةروازة  .45

 (.2003دا، )سلَيمانى، 1991ِراثةِرينى ديومة لة 
 (.2010، )ب.ج، 4شوان ئةةةد، ئيسالمى سياسى، ض  .46
شاااَيركو كرماااانج، باااة سياسااايكردنى ئيساااالم ديااااردةى ئيساااالميزم، لاااة    .47

 (.2005بَلاوكراوةكانى دةزطاى ضاث و ثةخشى سةردةم، )سلَيمانى، 
ةك بينااكردنى كؤمةَلاياةتى، دةزطااى ضااث و     عادل باخاةوان، تريؤريسام و    .48

 (.2007ثةخشى سةردةم، )سلَيمانى، 
اااااااااااااااااااااااااااا، كوردساااتان لاااة تاقيكردناااةوةى تريوريسااام، ئيسالميسااام،   .49

 .(2009ب.ج، )ناسوناليسمدا، دةزطاى ضاث و ثةخشى  حةمدى، 
تةماةنَيك لاة بزاظاى    عةبدوَلَلا مةال ئةةةد، مامؤستا مةال عاةال عةبدولىاةزيز     .50

ئيسالمييدا، لة بَلاوكراوةكانىيةكةمني ظيستيظاَلى ساَليادى كؤضاى دواى ِراباةرى   
 (.2008طشتى بزووتنةوةى ئيسالميى، ضاثخانةى كوردستان، )ب.ج، 

مـن مقيـوراا   عةرةفات كةرةم ساتونى )الادكتور(، ديااردا تاريؤرا ئاايينى،        .51
 .(2009 وردستان   ال عاا  ا االيم  وردستان  تمقتدى ال كع االس م

 (.1998ئيسالم و كَيشة هةنووكةيى يةكان، )ب.ج، عةال باثري،   .52
دةرد و دةرماانى بزووتناةوةى ئيساالمى لَيكؤلينةوةياةكى ِرةخناةيى      اااااااااااااااااا،   .53

 (.1990سياسى ية )تايبةتى(، ضاثخانةى شةهيدانى طردى ِرةمكان، )ب.ج، 
ؤزى نةتةوايةتى و بريى ناسيؤناليزم لاة تاةرازووى ئيساالم    ، ساااااااااااااااااااا  .54

 (.1998، )سلَيمانى، 2دا، ض
ااااااااااااااااااا، واقيىى هةرَيمى كوردستان: ديدَيكى ئيسالمييانة، نوساينطةى    .55

 (.2008تةفسري )بَلاوكردنةوة(، )هةولَير، 
رد لااة عااةال تةتااةر نَيااروةى )دكتااور(، بزاظااى ِرزطاااراوازى نةتااةوةى كااو    .56
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-1980كوردسااتانى عَيااراق لااة سااالةكانى جااةنطى عَيااراق و ئااريان دا )      
عةبدولفااةتاح عااةال بؤتااانى )دكتااور(،    ،(، ثَيداضااوون و ثَيشااةكى 1988

 (.2008دةزطاى سثريَيز، ضاثخانا حةجى هاشم، )هةولَير، 
، سياسةتى حكوومةتى عَيراق لة كوردستان لة سايةى بةَلطةنامة اااااااااااااااا  .57

كَى ساااةنتةرَى ، ذ وةشاااانَين زانكؤياااا دهاااؤ 1991-1975رمييةكانااادا فة
ك، ؤك، )دها راستنا بةَلطةناما، ضاثخانا زانكؤيا دهاؤ ظةكولينَين كوردى و ثا

2010.) 
كارئيناانَى، ضااثخانةيا   ئيسالما سياساى و شاشاييَين    عوخان يونس ليتوتت   .58

 (.2004ك، زانا، )دهؤ
ارةى جةدةال ئيسالمى وعاةملانى، دةزطااى   عومةر عةال غةفوور، سةرةتايةك لة ب  .59

 (.2009، )هةولَير، 2ضاث و بَلاوكردنةوةى، ئاراس،  ضاثخانةى ئاراس، ض
فاياةق يةماةد طاوَلثى )دكتااور(، لاة توَيشاووى ثزيشاكَيكى ثَيشاامةرطةوة،         .60

 (.2007)سلَيمانى، 
ةى فوئاد ساديق، طاةردةلووال سياساةت، دةزطااى توَيذيناةوة و بَلاوكردناةو        .61

 (.2008ك، كريانى، ضاثخانةى خانى، )دهؤمو
فوئاااد مةجيااد ميساارى، بااريى ئووسااوَليى ئيسااالميى خوَيندنةوةيااةكى         .62

 (.2005، )سلَيمانى، 2سوسيؤلؤذى رةخنةيى، ض
، حةمااة شااةريف حةمااة  ذووى نااؤيَى عَيراقااَى، وةرطَيااِران فيبااى ماااِر، مَياا   .63

خاناةى ئااوَير،   غةريو و شَيركو ئةةةد حاةوَيز، لاة باَلوكراوةكاانى كتَيب   
 (.2011ضاثخانةى رَوذهةَلات، )هةولَير، 

ان و ئاماااادةكرن(، فةنااادةمينتاليزم، وةرطَياااِركاماااةران حةماااة ساااةعيد )   .64
      (.2003ضاثخانةى رةنج، )ب.ج، 

كؤمااااةَلَيك نووسااااةر، ئةسااااتَيرةكانى ترؤثكااااى سااااةروةريى ذياننامااااةى    .65
 (.2007، شةهيدانى كاروانى ِرابوونى ئيسالميى كوردستان، )ب.ج

كؤمااةَلَيك نووسااةر، دياااردةى تااريؤر لااة هااةرَيمى كوردسااتان هؤكارةكااان و   .66
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 (.2007هةولَير، )ضارةسةركردن )توذينةوة و راثرسى(، 

 طةراس ئاِر. ظى. ستانسفيَلد، كوردستانى عَياراق ثةرةساةندنى سياسايى و     .67
 ياسني سةردةشتيى، ضااثخانةي سايما،   ثشكووتنى دميوكراسيى، وةرطَيِران،

 (.2010)سلَيمانى، 
ة ياةكطرتووةكان  لؤقمان مةحؤ، دؤزى كورد لة سياسةتى دةرةوةى وياليةت  .68

عااوزَيرى، بنكااةى ذياان، ضاااثخانةى شااظان،    عةبدولكااةريم دا، وةرطَيااِران،
 (.2009)سليمانى، 

لاااة  ،مااةريوان وريااا قااااني ، ناساايوناليزم و سااةفةر كاااورد لااة دياسااثَورا        .69
 .(2005سلَيمانى، )هةند، بَلاوكراوةكانى نَيووةندى رة

مةال ئةةةد شاافىى، طوزةرَياك باة ذياان و تَيكؤشاانى زاناا و موفةساريى          .70
 ةةةتى خواى اَل بَيت، وةرطَيِران،ر -عبدالىزيز عوخانقورئان مؤستا مةال 

 (.2008ناصح يمد شارباذَيرى، ضاثةمةنى و ئؤفسَيتى ثةي ، )ب.ج، 
 (.2009)زاخؤ، يمد مراد فتاح، طوللى ذين وذيار،   .71
ماااااراد خَوشاااااةظى حساااااؤ، طَوِرانكاريياااااةكانى كوردساااااتان عَياااااراق و        .72

مااااراد  وةرطَيااااِران، ،2005-1990ثةيوةنديياااةكانى توركيااااا و عَيااااراق  
 (.2008خؤشةظى حسؤ، ضاثخانةى دةزطاى ئاراس، )هةولَير، 

موحةمااةد ، ئيمااام حةسااةن بااةننا، وةرطَيااِران، مسااتةفا موحةمااةد تااةحان  .73
، )سااالَيمانى، 2، لاااة بَلاوكراوةكاااانى ثااارؤذةى تيشاااك، ض  عبااادول ِرةحااايم

2009.) 
مسااىود عبااداخلالق، قوتاخبانااة فيكريااةكان و حيزبااة سياساايةكانى كوردسااتان،      .74

ثَيداضاااوونةوةزانا ساااىيد رؤساااتايى، لاااة بَلاوكراوةكاااانى ثاااةميانطاى كااااديران     
 بزوتنةوةى يةكبوونى ئيسالمى لة كوردستانى عَيراق، )ب.ج، ب.م(.

ثَيشااَيلكةرانى سااةرةتايى تاارين   تاقمااة ئيسااالمى يااةكان يماادي،  مق ــع  .75
مافااةكانى كؤمااةَلطاى مااةدةنى كوردسااتان تاوانبااارن دةبااَى ساازا باادرَين،      

 (.1999)سلَيمانى، 
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موساَليح ئريوانااى، ئيساالم و ناساايوناليزم لااة كوردساتاندا سااةرةتايةك لااة      .76
وةى ئاااراس، بااارةيى كؤمةَلناساايى ئايينااةوة، دةزطاااى ضاااث و بَلاوكردنااة    

 (.2003)هةولَير، 
نةباااةز تالياااو، مَيشاااكة باااة مينضاااَينراوةكان تؤَيذينةوةوياااةكى زانساااتى    .77

شااايكارى بنةِرةتيياااة لاااة ساااةر ديااااردةى تاااريؤر، ضااااثخانةى كوردساااتان، 
 (.2008)سلَيمانى، 

نةوشريوان مستةفا ئةمني، ثةجناةكان ياةكجى ئةشاكَينني دياوى نااوةوةى        .78
 (.1997، )بةرلني، 1983-1979اق روداوةكانى كوردستانى عري

، خوالنةوة لة ناو بازنةدا ديوى ناوةوةى روداوةكانى كوردستانى اااااااااااااااااا  .79
 (.1999، )سلَيمانى، 2، ض1988-1984عرياق 

(، )ساالَيمانى، 1991بااةعس ) -، مفاااوةزاتى بااةرةى كوردسااتانىاااااااااااااااااااا  .80
2009.) 

يساالم لاة كوردساتان دا لقَياك و ثَيطةياةك باؤ       نياز سةعيد، ثشاتيوانانى ئ   .81
 (.2002 وى قاعيدة، )سلَيمانى،رَيكخرا

كاَين و ضاييان دةوَيات ،      جقـد االسـ   ا  عدسـتان(   نياز ساةعيد عاةال،     .82
 (.2001)سلَيمانى، 

اااااااااااااااااااااااااااااااااا، دياردةى ئيسالمى سياساى و ِرةوتاى ئيساالمى سياساى       .83
 (2010عَيراق، ضاثخانةى ِروون، )سلَيمانى،  لة كوردستانى

، لَيكؤَلينةوة لة ئيسالمى سياسى ضةمك، مامةَلةى دةق، ااااااااااااااااااااااااااااااااا  .84
 (.2004 سلَيمانى،ثلوراليزم، خةسَلةت، )

هاااادى علاااى، ياااةكطرتووى ئيساااالميى كوردساااتان ل دةياااةمني سااااَليادى     .85
 (.2004دةسكةوتةكان، )ب.ج، كان  ةياندنيدا مَيذوو هةلوَيستةِراط

هاوذين عومةر، ئةشكةجنة و زيندان ثَيشامةرطةيةك، بيسات و دوو ماانر      .86
لة زيندانى داطريكةردا  طفتاو طاؤ لاة طاةَل مامؤساتا عاةال بااثري، ئاةمريى         

، 2كؤمةَلى ئيسالميى كوردساتان، لاة بَلاوكراوةكاانى رؤذناماةى كؤماةَل، ض     
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 (.2006ضاثخانةى ضوارضرا، )سلَيمانى، 
 -1982هةذار حاتةم، رؤذنامةنووسايى ئيساالميى لاة كوردساتانى عارياق        .87

، لة بَلاوكراوةكانى رؤذنامةى كؤمةَل، ضااثخانةى روون، )سالَيمانى،   1991
2005.) 

هةَلطورد ئةةةد، فرة حيزبى لة ئيسالمدا لة نَيوان شةرعيةت و ياساغبووندا،   .88
 وردستان، )ب.ج، ب.م(.لة بَلاوكراوةكانى مةركةزى ئيسالمى لة ك

هةَلمةت باةرزجنى، باة دَلنيايياةوة دةروازةياةك باؤ ناساني و تَيطةيشاتنى          .89
 (.2001راستةقينة لة يةكطرتووى ئيسالمى، )سلَيمانى، 

دا  1991هَوَةنااد عااةال مااةةود، ِراثااةِرينى شااارى هااةولَير لااة ساااال      .90
 (.2009توَيذينةوةيةكى مَيذوويى سياسية، )هةولَير، 

رش عةبدوَلَلا حةمة كةريم، ثةيوةنديية سياسييةكانى نَيوان هاةرَيمى  هَي  .91
مةَلبةناادى كورَدلااَوجى، )ساالَيمانى،    ،1998-1991كوردسااتان و توركيااا  

2007.) 
يوسااف طااؤران، دةركااةوتنى رَيكخااراوى قاعياادة لااة كوردسااتانى عرياقاادا،      .92

 (.2009دةزطاى ضاث و ثةخشى حةمدى، )سلَيمانى،  
 
 
 عةرةبى:ب زمانَى  -ب

 (. 2000ابعاهيم اععا   االس   السياست ياحلداثة   بايا    .1

ابعاهيم  ليـل ال ـ ة  الـد تور(  نـن يتع يـا  دراسـاا ي ـوث  مع ـز           .2
 (.2008 ا)وصل  ساا االاليخية  جام ة ا)وصل  الدرا

 الـد تور(  ا ـعاد تع يـا  دار ئـاراس للكحاعـة يالقيـع         تابعاهيم الـدااوا   .3
 (.2008 اربيل  

ابعاهيم ال حادم يا عين  االس   ا) اصـع يالدميقعاطيـة  مع ـز دراسـاا       .4



 624 

 (.2004فلس ة الدين   بغداد  
ابو ال ز الربسجنت  اعداد يت (  اضواء على تـأري  احلع ـة االسـ مية ا      .5

 (.2000   د.   2ال عاا  ط
 خـا   2001 اتد ابو مكع  اعداد يتقديم(  لالداث احلادم عيع مـن سـحتخرب    .6

 (.2007يعاها م كعين ي تا  عع   دار الكعمل للقيع يالتوسي    عخان  
اتد صدات الدجانت  الد تور( يا عين  اسمة اخلليي يمسـتقحل اليـعا     .7

ســ دالدين ابــعاهيم  الــد تور(   االيســط رؤى ععبيــة يامعيكيــة   عيــع 
دار سـ اد  يالسن يجيد  الد تور(  مع ز ابن  لدين للدراسـاا االمنائيـة    

 الوحا   القاهع   د.ا(.
عبااداهلل اسااالم، حقيقااة االخااوان، مراجىااة ئااازا كردسااتاني،  طــاهعاةااد   .8

 (.1999)د.م، 
ــاد  دار       .9 ــة ياجلر ــ  ال تق ــ مية ب ــاا االس ــد تور(  احلع  ــان  ال ــد طث ات

 (.2007ا) عفة   بايا  
سـى   اتد مارينسى  شتء من التأري  نحـذ  عـن اليـا  مـ  السـ  مارين       .10

 .(2011مكح ة  انت   دهوك  
لتـد يخـد لمـ   الـد تور(  الديلـة االسـ مية يا)حـادد الدسـتورية احلديوـة دراسـة             .11

الهم محادد الدميواعاطية الغعبية ا ضوء االكـا  اليـعي ة االسـ مية  تقـديم  اتـد      
 (.2005 خال ابو اجملد  الد تور(  مكتحة اليعيا الديلية   القاهع   

يوســف  الــد تور(  اال ــوان ا)ســلخون يالوــور  االســ مية ا ايــعان  اتــد   .12
يخــد   جدليــة الديلــة ياالمــة ا فكــع االمــام  الحقــا ياخلخــيين  تقــديم  

 (.2001اهلقدم  الد تور(  بي  احلكخة للدراساا ياالستياراا   د.   
 

امـ  الـزردارم  نيـأ  يتكـور اجلخ يـاا ياالالـزا  يالتيـاراا         ةاة لر ان   .13
مقيــوراا دار جيــا للكحاعــة يالقيــع  لسياســية الكورديــة ا ال ــعاا  مــن ا

 .(2009 بغداد  
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االصـ الت   داساد س يد تو  الد تور(  س يد القورست الع تـد يميـعيع    .14
  دار الزمان للكحاعة يالقيـع يالتوسيـ   القاشـع(     1960-1876ا تع يا 
 (.2008 دمي   

ــزا  ا    .15 ــد تور(  االال ــت  ال ــامة الغزال ــاس ــامل   يلسياس ــا   ع ــامل الوال ة ا ال 
 (.1987   الكوي   (117  سلسلة  تب شرعية  ال دد  ا) عفة(

 وشقاي  القواعد االساسية ا االس    من مكحوعاا تاعة  ثريداودام    .16
 (.1995اجلراد االس مت ا  عدستان ال عاا   اربيل  

    تعتـة 1963-1958ليريل دان  ال عاا ا عرـد ااسـم تـاري  سياسـت       .17
 (.1989جعجيس فتح اهلل  دار نحز للكحاعة يالقيع   السويد  

بعهــان غليــون  ماب ــد اخللــيي اي عوــع ا)واجرــاا الكــربى  سلســلة الــع     .18
 (.1992اخلليي  مكتحة مدبولت   القاهع   

بيار سالقهع يلريك لوران  ا) كع  ا)خ ية حلع  اخلليي رؤية مكلـ  علـت     .19
 (.1991   بايا  2مة  طال د ال كسى ل س

بيار موك ى سيف الدين  تع يا ي وردستان ال عاا  اجلارين احلـائعين(     .20
 (.2008م سسة مو عيانى للحثوث يالقيع   مكح ة  انت   اربيل  

بــا جت.المــربا  الواليــاا ا)تثــد  يالكــورد دراســة الــاالا عــن ت رــداا      .21
دية يال ا الوثائ  جام ة الوالياا ا)تثد   تعتة  مع ز الدراساا الكور

دهوك  مع ز الدراساا الكوردية يال ا الوثائ  جام ة  القاشع(  مكح ة 
 (.2008 انت    دهوك  

اساا تع يا جتا  عال ال عاا ا)يك ا ياالفـاا ا)سـتقحلية    يس بيل بارك   .22
 .(2005  تدب  القاشع(   ثمع ز اخلليي ل  ا

ــان  .23 ــارتيقز    -ج ــا م ــزار ي دامي ــارل بعي ــايم   ش ــ ب الزرا ــو مو  -1966  اب
هالــة صــ ع الــدين   الوجــد اال ــع لتققــيم   القاعــد ((  تعتــة 2006

 (.2006لولو  الدار ال عبية  ناشعين(   بايا  
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ــ مية        .24 ــولية االس ــع االص ــيف اال ض ــد تور(  الس ــدرم  ال ــا ع الح ــال ش ت
 (.2007ا) اصع   ص ثاا للدراساا يالقيع   دمي   

يخـد صـاحل     تض  ون الكورد يا ـوانرم ا)سـلخون  تقـديم   تال نحز  ا)س  .25
 (.2006   السليخانية  2من مقيوراا  وردنامة  ط طابورى،

جيف سيخونز  استرداة ال عاا ال قوباا ي الغاراا ا السياسة االمعيكية    .26
 (.2004   بايا  2مع ز دراساا الوالد  ال عبية  ط

 (.1998  االس مت   اربيل  الامد يخد علت  الول االع   ياالع   .27
الامد يخود عيسى  الد تور(  القضية الكعديـة ا ال ـعاا مـن االالـت ل       .28

  مكتحـة مـدبولت   القـاهع      2004-1914الربيكانت اع الغزي االمعيكت 
2004.) 

ال ــعاا ا -الحيــب يخــد  ــعيم  تــأري  احلــز  الــدميقعاطت الكعدســتانى    .29
 (.1998   دهوك  خةبات  مكح ة 1993-1946يكاا رئيسية 

السا  وا    والا اال وان ا)سلخ  ت كيك االيديلوجيا ينراية التققيم    .30
 (.2006مكتحة ا)دبولت  القاشع(   القاهع   

 (..ا  د.  د رسالة الت ليم السن الحقا    .31
ــت  ا ال قــ    .32 ــن ال اب ــع السياســت     دالس ــيل ال ك ــاا ا تأص ــت مقارب السياس

 (.2010عبية لل لو   ناشعين(   بايا االس مت  الدار ال 
ــز دراســاا      .33 ــية  مع  ــعين  االســ ميون يا)ســألة السياس ــت يا  الســن ال اب

 (.2003   بايا  2الوالد  ال عبية  ط
ــاا       .34 ــزا  ياجلخ يـ ــد تور(  االالـ ــدم  الـ ــف الزبيـ ــن لكيـ ــاا يالسـ احلع ـ

ياليخوــياا السياســية يالديقيــة ا ال ــعاا  م سســة ال ــارة للخكحوعــاا 
 (.2007لقاشع(   بايا   ا

اليدر ابعاهيم علت  الد تور(  التياراا االسـ مية ياضـية الدميقعاطيـة       .35
 (.2009   بايا  2مع ز دراساا الوالد  ال عبية  ط
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علـى   ليل علت مـعاد ي ا ـعين   القضـية الكعديـة اـت تع يـا ي تأثاهـا          .36
 (.1994ل اجلوار  تدايل يديد  جام ة ا)وصل   ا)وصل  دي

 درية عونى، عرب وأكراد خصام أم وئام، دار اهلالل، )د.م، د.ت(.  .37
راو لل يخد  دار ال ارابت    مكديل  تاري  اال عاد احلديا  تعتة ديظيد  .38

 (.1996 بايا  
ديقدار ش ي  الديسكت  الت ددية ياحلزبية ات ال كـع االسـ مت احلـديا       .39

 (.2009دار الزمان   دمي   
اربت للحثـوث  مسألة التغيا  ا)ع ز ا)غـ ي  احلع ة االس مية راشد الغقوشت  .40

 ال تة   بايا  د.ا(.ي
رســول يخــد رســول  االســ   السياســت ا ال ــعاا ا)لكــت  القايــا للدراســاا   .41

 (.2008يالقيع يالتوسي   القاشع(   دمي   
عيـع   رشيد اخليون  الهـوا السياسـة االالـزا  ياحلع ـاا الديقيـة ا ال ـعاا           .42

 .(2009بايا   -اربيل -يخود عساة  دراساا ععااية  القاشع(   غداد
السـقة  مع ـز    2عا  من االس   السياسـت بــ ال ـعاا    100  ـــــــــــــــــــــــــ  .43

 (.2011ا)سحار للدراساا يالحثوث  القاشع(   دبت  
   ميـــ   10 الــد تور(  الســن الحقــا متى... يف...ي)ــااار  ط     الســ يد رف ــ     .44

1997). 
رف   سيد اتد  الـد تور(  اـعان ي سـيف مـن مل ـاا االسـ   السياسـت          .45

 (2002   القاهع   2دراسة موثقة  مكتحة مدبولت  ط
ــة      .46 ــوان ا)ســلخون  تعت ــل  اال  ــارد  . ميتي ــو الســ ود     ريتي يخــود اب

 (.979صاحل ابو راي   االستاا(   د.      الد تور(  ت لي 
انتخابــاا االــيم  وردســتقان ال ــعاا بــ      الربسجنــت  تيــد  سااةرهنر  .47

 الققعية يالتكحي  دراسة مقارنـة  م سسـة مو عيـانت للكحاعـة يالقيـع      
 (.2002)هةولَير، 
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سيد عحدالعساا يوسف عحداهلل  الد تور(  يخود فرخـى الققعاشـى يديرب     .48
(  1948 -1888ا السياســة ا)وــعية يالــل تاعــة اال ــوان ا)ســلخ    

 (.1995ا)دبولت   القاهع    مكتحة
االشــكاالا  2001ســحتخرب  11الســيد يلــد لبــاب  الــد تور(  عــامل ماب ــد    .49

 (.2004ال كعية ي االس اتيهية  دار ال عبية لل لو     بايا  
السيد يوسف  ا)سـلخون يجـذير التكـعة الـديين ياالرهـا  ا موـع  مـن          .50

 (.1999   مقيوراا اهليئة ا)وعية ال امة للكتا    د.
شــكيب عقــعايم  ســقواا احملقــة ا  عدســتان اهــم احلــوداث السياســية          .51

   اربيــل   2  ط1980اع 1958عية ا  عدســتان يال ــعاا مــن   يال ســك
2007.) 

 8شاساد س عيـا يخـد  احلع ـة القوميـة الكورديـة ا  وردسـتان ال ـعاا          .52
ح ـة  للكحاعـة يالقيـع  مك   ساثريَيز   دار 1968وـوس   17 -1963شحاط 

 (.2006يسار  ال بية   اربيل  
م سسة تدم طخيال  الد تور(  يقة الدين ا فقراء الس ط   إصادا   .53

 (.2010للكحاعة يالقيع   السليخانية  
ص ع اخلعسان  التياراا السياسية ا  عدستان ال عاا اعاء  ا مل اا احلع ـاا    .54

الـــح د   بـــايا     م سســـة 2001 -1946ياالالـــزا  الكعديـــة ا ال ـــعاا    
2001.) 

ــية  صااالح الاادين يمااد    .55 ــاا سياس ــدين  يك ــاء ال ، مركااز ارا لالعااالم، )د.م،  بر
2009.) 

 (.1985ط ل  الدم  اال وان ا)سلخون مقوماا ينتائي   د.     .56
عادل رؤية  ال خـل االسـ مت ا ال ـعاا بـ  ا)عج يـة ي احلزبيـة اـعاء           .57

ــعن     ــف ا ــا  نو ــة )س ــاا  (2000-1950نقدي ــت للدراس ــز ال عاا   ا)ع 
 (.2000يالقيع   دمي   

ــايا      .58 ــاات   بـ ــيم الســـعم  دار السـ ــوان  القاعـــد  التققـ عحـــدالحارم عكـ
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2007.) 
  اجلخاعاا االس مية يالقضـية الكورديـة  مكح ـة    اسثيندارىعحدالعتن   .59

 (.2005سانا   دهوك  
 - االـيم  وردسـتان  االس   السياست ا  عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور(  .60

ال عاا م القاا يانكحاعـاا تأرخييـة يسياسـية  مع ـز اال ـاث ال لخيـة       
 (.2012   دهوك  دية  القاشع(يالدراساا الكور

 -ووس 14  التكوراا السياسية الدا لية ا ال عاا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .61
مكح ـة  ـانت   دهـوك      للكحاعـة يالقيـع   ساثريَيز    دار 1963شحاط  8

2007.) 
   اربيـل   1958-1926  احليا  احلزبيـة ا ا)وصـل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .62

2003.) 
ــة      .63 ــية الكعدي ــن القض ــية م ــزا  السياس ــف االال ـــ  موا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـوك    مع ز الدراساا الكوردية يال ا الوثـائ  جام ـة د  1946-1970
 (.2007 القاشع(  مكح ة  انت   دهوك  

ة يعحـدال تاع يخــد ال ويســى  الــد تور(  توـور اال ــوان ا)ســلخ  للقضــ    .64
 .ال لسكيقية   د.   د.ا(

ياحلع ــة االســ مية الــدعو  عحــداهلل عقيــل ســليخان ال قيــل  مــن لعــ       .65
 (.2002بدر يخد بدر   القاهع     ا) اصع   تقديم

ال كع احلع ت للتياراا االس مية  شـع ة  لق يست  الد تور(  عحداهلل فرد ا  .66
 (.1995العبي ان للقيع يالتوسي   القاشع(   الكوي   

اسية ا ضـوء  يالقانونية الس بعوخان علت السن  االرها  الديلت ي مضاهع  .67
 (.2006 هةولَير،)االكا  القانون الديلت ال ا   

اع  1991 عاايــة مــن بــايا عزيــز اــادر الوــخاجنت  اكــار ا) ارضــة ال   .68
 (.2009  دار احلكخة  القاشع(   لقدن  2003بغداد 



 630 

  االصـول اليـععية ياخلكـوط ال امـة للهخاعـة االسـ مية  مـن        باثريعلى   .69
 (.2007 .   د  3ط مقيوراا مكتب االما 

ـــ  .70 ــيم شــععت    ــــــــــــــــــــــــ ــعية رائهــة نقــع  ياا يــة ي تقي   مســائل عو
االسـان    تعتـة   الدميقعاطية -ال و)ة -القوا االنسان -لخانيةال  -االرها 

  (.2007بعهان الدين   د.   
علت سقهارم  القضية الكوردية يالز  الح ا ال عبت االش ا ت ا ال عاا    .71

 (.2009مكح ة  انت   دهوك  
ــم  ــا ا اخل فــة ياحلكومــة ا      .72 ــول احلك علــت عحــدالعساا  االســ   ياص

 (.2004ار ا)دى   دمي   االس    د
على عيخايى  التاري  السعم جلخاعة اال وان ا)سلخ   مع ز ابن  لدين   .73

 للدراساا االمنائية   د.   د.ا(.
 دار ساثريَيز  علت ن، صاحل ديسكت  عخلياا االن ـال ا  عدسـتان ال ـعاا      .74

 (.2006هاشم، )هةولَير،  الهت مكح ةوالنشر،  للكحاعة
لقضية الكعدية ياحلل االسـ مت عـعض تـارخيت ي سياسـت      عخع الغعيب  ا  .75

  القاشع(   د.   د.ا(. الوالا للثز  االس مت الكعدستانتمكتب ال عع 
  تقديم كع  اليسار ا  عدستان  تعتة يفاتح رسول  اجلذير التارخيية ل  .76

 (.2008 خال غخحار  مكح ة تييك   د.   
  ي    ـاع اليـ ب الكـوردم  تعتـة يتقـديم     ـــــــــــــــــــ  ص ثاا من تـأر   .77

 (.2006 خال غخحار   السليخانية  
ــد تور(  الــع  اخللــيي يانت اضــة  عدســتان ال ــعاا       .78 فاضــل الزهــايم  ال

 (.2004 سليخانية  
ف اد علت اتـد  االتوـال السياسـت ا االالـزا  الكورديـة اال ـاد الـوطين          .79

 (.2009الكوردستانت منواجا   السليخانية  
ــدماا     .80 ــ  ا)ق ــت للكوي ــزي ال عاا ــعيين  الغ ــد تور( يا  ــ    ال ــوع اخل  -فت
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 عامل ا) عفـة( سلسـلة  تـب    التدعياا ندي   وية   -يد ال  لالواائ  يرد
 (.1995   الكوي   (195قافية شرعية  ال دد  ث

  لـورين س ـعى    فعانسوا بورجا  االسـ   السياسـت صـوا اجلقـو   تعتـة       .81
 (.2001السكقدرية     ا2 الد تور(  ط

ــعا        .82 ــة ا الي ــدين ي السياس ــة ال ــة ا)واجر ــ   ي عاف ــدام  االس ــد هالي فعي
  (. 1996يخد مستها  مكتحة مدبولت   القاهع     االيسط  تعتة

االثقية يالديلة اال عاد ا ال عاا يايـعان يتع يـا     يا عين  فعيد هاليدام  .83
ــع   ــة   عي ــا  دايد  تعت ــداجلحار يهي ــاحل عح ــن    ف ــت  م ــد الق يخ عحداالل

 (.2006بايا   -مقيوراا م رد الدراساا االس اتيهية   بغداد
يـــت  الحيـــ  الزجـــاجت لليـــعا االيســـط ا ال  اـــاا  كاكاااةفلـــك الـــدين   .84

ــل       ــع   اربيـ ــة يالقيـ ــاراس للكحاعـ ــوردم  دار ئـ ــ ب الكـ ــامقية لليـ التضـ
2010.) 

ر القوــع للكحاعــة فرخــت اليــقايى  الــد تور(  اال ــعد يتــامى ا)ســلخ   دا   .85
 (.1991االس مية   القاهع   

 .(1993القاهع    االس   ي الدميواعاطية  م  فرخى هويد  .86
ـــ....ـــــــــــــ  .87 ــعيا  ط  ـــ ــة الغلــط  دار الي ــداهلل ا ا) ع  ــاهع     2ط الحــان جق الق

2001). 
 ماا من نضال الع ة التثعيع الوطين للي ب الكعد اهم الحيب  الد تور(  حمل  .88

 (.2005 اربيل    2ط  للكح ة يالقيع ا  عدستان ال عاا  دار ئاراس
ــد  يا وترــ     .89 ــل  القاع ــل الكوي ــاات    خي ــع   دارالس ــادي  ال  ــة اجلر   ا او

 (.2007 بايا  
ا ال عاا  من مقيـوراا   1958ووس 14ليا عحد احلسن الزبيدم  ثور    .90

 (.1981   بغداد  2مكتحة اليققة ال عبية  ط
اليـحكة االصـولية ت عيـف با)ققخـاا االصـولية      وهلى )الادكتور(،  مايك  ث  .91

ــة   ــامل  تعت ــ مية ا ال  ــدين  االس ــز   كاكااةيى فعي ــوراا مع  ــن مقي   م
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 (.2001 عدستان للدراساا االس اتيهية   السليخانية  
اضايا القومياا ياثعها على ال  ااا الديليـة  القضـية    اادر ام  موقى   .92

مقيوراا مع ز  عدسـتان للدراسـاا االسـ اتيهية     الكعدية منودجا(  من 
 (.2003 السليخانية  

يخــد االســان   وردســتان يديامــة احلــع   دار ئــاراس للكحاعــة يالقيــع     .93
 (.2001مكح ة يسار  ال بية   اربيل  

 (.1991يخد بعهون  نافذ  على اسمة اخلليي   ايا يالقائ    عخان    .94
  3السياســت  ســيقا للقيــع  القاشــع(  ط  الســ  يخــد ســ يد ال يــخايم  ا   .95

 (.1992 القاهع   
ــتان       .96 ــ مية ا  عدس ــة االس ــتقحل احلع  ــانت  مس ــورم الحاسي ــيد ن ــد س يخ

 (.2006ال عاا   اربيل  
 (.يخد عخار   الد تور(  م ع ة ا)وكلثاا ب  الغع  ياالس     د.   د.ا  .97
د  يالوافـد   دار اليـعيا    يخد الغزالت  اضـايا ا)ـعا  بـ  التقاليـد العا ـ       .98

  القاهع   د. (.
االسـان القـت     اري  الديلـة ال ليـة ال وخانيـة   قيـ     ـــيخد فعيد بك  ت  .99

 (.2009   بايا  11 الد تور(  دار الق ائس  ط
ــب    .100 ــل    يخـــد اكـ ــة   اربيـ ــعا   مكح ـــة يسار  ال بيـ ــع ا)ـ اضـــية  عيـ

1995.) 
اليـي  لجمـد الزهـايم شـي  علخـاء      يخد يخود الوواة  ال  مة اجملاهد   .101

 (.1988االعتوا    القاهع   هـ  دار 1387-1300عاا ا) اصعين ال 
ــز       .102 ــوية  مع  ــة التس ــ مية ا مواجر ــاا االس ــعين  احلع  ــزال يا  ــد ن يخ

 (.1995اا االس اتيهية يالحثوث يالتوثي    بايا  ــالدراس
ــ ا)ستقحل  م -قتائيال -يخد اهلزاط يا عين  االت ل ال عاا االهداة  .103 ع ز ـ

 (.2004بايا   ة  ــد  ال عبيــدراساا الوال
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 (.1993يخود عساة  الد تور(  م  االما  اليريد السن الحقا   القاهع     .104
ــول         .105 ــور  ايل ــة ث ــة الكعدي ــة التثعري ــارسانت ياحلع  ــارسانت  الح ــ ود الح مس

 (.2002   اربيل  3م  ملث  يثائقت  و 1961-1975
ــ عاالل تكور احلــانى  الد تور(  مــلحع  طاــمك  .106 ــ ع ة القوميـ ــ ة الكعديـ ة  ـ

 (.2009م سسة تدم للكحاعة يالقيع   السليخانية  
 (.2004مقذر ال ضل  االس   السياست ي االرها  الديلت   السليخانية    .107
عاهيم س اد يخد اب  ميخائيل  . جون   اال عاد يمستقحل تع يا  تعتة  .108

 عدسـتان للدراسـاا االسـ اتيهية     ر(  من مقيوراا مع ـز   ضع  الد تو
 (.2007 السليخانية  

مواــف االالــزا  السياســية ال عاايــة مــن  مَيظااان عااار  بااادى )الاادكتور(،  .109
(  دراسة تارخيية(  م سسـة مو عيـانت   1970-1946القضية الكوردية  

 (.2008للحثوث يالقيع  مكح ة  انت   دهوك  
ف السياست لل كع الديين   وث يمقـاالا(  م سسـة   هادى يخود  التوهي  .110

 (.2008مو عيانى للحثوث يالقيع  مكح ة  انت   دهوك  
 هيا  ال وضت  الد تور(  صعاع على اليععية اال ـوان ا)سـلخون يمحـارك     .111

 (.2009 ال عبية  بايا    مع ز دراساا الوالد  1982-2007
فاضـل      جديـد  ت عيـب  حثـا عـن ثـو   تمع  تع يـا ا)ـتغا    اتس  عيقها  .112

 .(2001 العياض  مكتحة ال حيكاا   جتكع 
  م عحدالس   يخد  الد تور(  م رو  االرها  ا اليـعي ة االسـ مية  وهي  .113

 (.2005بايا   ة  ـدار الكتب ال لخي
ع ية  دار ـاا تـ ـع يا ياال ـعاد  مل ـ  ـليو االن تـ   توسف ابـعاهيم اجلرخـان  ـي  .114

 .(1999 دمي   لتوسي   القاشع(  الوران للكحاعة يالقيع يا
ية  دار ع ـمل اا تـ يوسف ابعهيم اجلرخانت ي ساالر ليست  تع يا يسوريا    .115

 .(1999 دمي      القاشع( التوسي  ة يالقيع يـوران للكحاعـال
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يوســف القعضــايم  الــد تور(  الــدين يالسياســة تأصــيل يرد شــحراا  مــن    .116
 (.2007وث   دبلن  اصداراا اجمللس االيريبت ل فتاء يالحث

ائل قحل االصولية االسـ مية  سلسـلة رسـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مست  .117
 (.1998عخان   -دمي  -   بايا3تعشيد الوثو   ا)كتب االس مت  ط

 
 

 ئةنسيكلوثيديا: هةشت: 
 ب زمانَى كوردى: -ا

مةطااااةريى كااااوردى ثااااِرؤذةى   جااااةمال خةزنااااةدار، ئينسااااكلؤثَيدياى ِرؤذنا   -1
، لااااااة 2010-1898نووسااااااينةوةى مَيااااااذووى ِرؤذنامةطااااااةريى كااااااوردى   

رى ااااااااؤظااوردستان كاااااااانى كاةنديكاى رؤذنامةنووسااااااااااااَلاوكراوةكانى ساااااااب
 ،ثوختاااةكردنثَيداضاااوونةوة و فاااةرهاد عاااةونى،   ،ثَيشاااةكىرؤذناماااةنووس، 

 .(2011هةولَير، )عةبدوَلَا زةنطةنة، 
ق، مةوسااوعةى جااودى بااؤ ضااةمك و زاراوةكااانى سااةردةم،     مسااىود عبااداخلال  -2

 .( 2008 ولَير،نطةى تةفسري بؤ بَلاوكردنةوة، )هةنوسي
 ب زمانَى عةرةبى: -ب
اتد ا)وصللت  الد تور(  موسوعة احلع اا االس مية ا الوطن ال عبت يايعان  -1

 (.2005   بايا  2اا الوالد  ال عبية  طــيتع يا  مع ز دراس
االرها  ا  ـوردستــان  التــاري   التيعيــ       -يوان صادا  موسوعة االرها ثيت -2

 (.2006التهعبـة(  مكح ـــة الهت هاشم   اربيل  
ـــ -3 ـــ  موســـــــــــــــــــــــــ ـــ ـــوعة االره ــ -ا ـا   االره ـــفالت - ـالتاري ــز - عي  -التخيي

 .(2006 اربيل    االساليب  مكح ة احلاو هاشم   -االنواع
عحدا)ق م احل ين  الد تور(  موسوعة ال ـعا ياجلخاعـاا يا)ـذاهب االسـ مية       -4

 (.1993 دار العشيد   القاهع  
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عحدالوها  الكيالت  الـد تور(  موسـوعة السياسـة  ا) سسـة ال عبيـة للدراسـاا        -5
 (.1991يالقيع   بايا  

 (.1959  يسع    د.   ا)وسوعة ا)ا) ل  جمخوعة من  -6
ط يا)وســوعة ا)يســع  ا االديــان يا)ــذاهب ياالالــزا  ا) اصــع   اشــعاة يختكــ   -7

مان  بن تاد اجلرين   الد تور(  دار القدي  ال ا)ية للكحاعة يالقيع   يمعاج ة
 (.2003   العياض  5يالتوسي   القاشع(  ط

 
 

 ظةكولني و طؤتار: نة :
 ظةكولني:  -ا

 ظةكولينَين بةَلاظكرى: -1
 نَى كوردى:ب زما -1
ئةرسةالن تؤفيق يةمةد، "هةوَلَيك بؤ نوسينةوةى ريشةى ِرابوونى ئيسالمى  -1

(، باةهار  1"، )باوار( كؤظاار، ذماارة )   1981 -1952كوردستان قوناغى يةكاةم  
2000. 

َى يااان ئيسااالما سياسااى"،  الماا ئيساااةتااااساكى، "سياةحسني ئياارباهيم دؤساااتاا -2
 .2008وونا دووى ان(، كا164) ؤظار، ذمارةاك)مةتني( 

زانااا سااةعيد رَوسااتايى، "تااريؤر و تؤقاناادن  لااة نَيااوان راسااتى و شااَيواندن"،     -3
 .2000( ئادار نيسان 2)رابوون( كَوظار، ذمارة)

زؤراب عةباادولرةةان، "مااةةود يةمااةد سااةوا  لااة دامةزراناادنى لقااى        -4
( كؤظاار،  ئيخوان موسلمينى عرياقةوة بؤ مةرط لة غوربةتادا، )دوساَيى ئيساالم   

 .2006(، شوبات 1ذمارة )
ى تااةمووز"، 14عةبدولفااةتاح عااةال بؤتااانى، "ئيخااوان موساالمني و شؤرشااى    -5

 .1999(، 247)طوالن كوردى( كؤظار، ذمارة )
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كرَيكار، "كارى ئيسالميةكانى باشاورى كوردساتان و دةساتى دةرةكاى"، )رَيطاا(       -6
 .2008، كانونى يةكةم (6كؤظار، ذمار )

ني زَيياااايى، "بيبلؤطرافيااااى رؤذنامةطاااةرى ئيساااالمى كاااوردى"،   هياااوا ئاااةم  -7
 .1998حوزةيران  -(، ئايار78)جةماوةر( كؤظار، ذمارة )

 
 :زمانَى عةرةبىب  -2
اسو  عيم  "تاعة انوار االس   منواو اس مت مل نأل د سابقا ا  عدستان"   -1

 .2007(   ئادار 10 توَيذيقةي (   هار  امار   
رامت  "اسحــــا  الوـــعاع بــ  اجلحـــرة الكـعدستـــانية يالـــز  ال خــال شــاهو هــو -2

الكــعدستــانى ياثــعب على ا)قايمــــة الكعدية ا تع يا"   ئاالى ئيسـ  (  جملـة   
(  الســـقة  1تودرهـــــا العابكـــة االس ميـــــة لكلحـــة يشـــحا   عدســـتان  ال ـــد  

 .1993شحاط  -الساب ة   انون الوانت
ـــعح -3 ــوان ا)ســ    اسااثيندارى،ن دالعتـ ــة اال  ــف تاع ــية  ـ"موا ــن القض لخ  م

 .2000 انون االيل  ( 131( جملة  ال دد  مةتنيالكوردية"   
"معشـد تاعـة اال ـوان ا)سـلخ  ا ال ـعاا       عحدال تاع علت بوتانت  الد تور( -4

ــواة ي كتــ   ــود الو ــد يخ ــي  يخ ــقة    دالي ــم س ــا  احلك ــب نق "  1959ا ال
 .1998(   عيف 13ل دد  ( جملة  اظةذين 
غسان فقياس  الد تور(  التثليل ال لس ت للثع اا االسـ مية   الـقري( جملـة      -5

 .1996صيف  -(  ربي 43ال دد 
نادر اادر  "االس   السياست ا جقو   وردستان ب  احلقيقـة ياالدعـاء"    كاوة -6

 k21  2008(  3-2( جملة  ال دد. 
خل فة ينيـوء احلع ـة االسـ مية ا) اصـع    الـقري(      باريا  الغاء ايخد تال  -7

 .1999(  ربي  54جملة  ال دد 
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 بةَلاظكرى:ظةكولينَين نة -ب

جمول يخد يخود ال كيدم  "احلع ة االسـ مية ا ال ـعاا اال ـاد االسـ مت ا      -
 .ة عدستان ال عاا  لمنواجا( دراسة تارخيي

 
 طؤتار: -2
 ب زمانَى كوردى: -ا

(، ثاااييزى 36ام قااادر، "ئيسااالمى سياسااى بؤضااى "، )رابااةر(، كؤظااار، ذمااارة ) ئااار -1
1998. 

ئامانج ذاذَلاةيى، "ساجاتيذيةتى هاوثاةميانَيتى نَياوان بزوتناةوةى ئيساالمى و        -2
 .1994(، تشرينى يةكةم 1ؤظار، ذمارة )ااثارتى"، )ئةزموون( ك

، )رابةر(، كؤظار، ذمارة ئيكرام كةريم، "ئيسالمى سياسى بؤ قةبووَل ناكرَيت " -3
  .1998(، ثاييزى 36)

ى اراناااةياةردةم قاى ئيسااالمى ل باا اوناااةكباةوةى يازوتنااابَيكااةس ئااةنوةر، "ب  -4
 .2000دووةم تشرينى (، 4ارة )ااار، ذماَوظاؤدا"، )تايم( كااوخان

حاجى ئةةةد، "شةر ل جيهاانبينيى بزوتناةوةى ئيساالمى دا"، )جاةماوةر(      -5
 .1997(، مايس 69)كوظار، ذمارة 

حةكيم مةال ساَلح، "هةندَى لة سةروةريةكانى حةَلةجبة بؤ مَياذوو"، )راباةر(    -6
  .1999(، بةهار 37كؤظار، ذمارة )

دارا يةمةد ئةمني، "ئيسالمى سياسى و ضةند سةرجنَيك"،  )راباةر(، كؤظاار،    -7
 .1998(، ثاييزى 36ذمارة )

ة تاا وَيرانباوون"، )راباةر( كؤظاار، ذماارة      رةجنيار، "هةَلةجبة لة دروساتبونيةو  -8
 .1412(، رةمةزان 2)
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ةبدولكةريم، "بةدان بةخودا طرتنى هةردوال طرذى نَياوان ثاارتى و   اةردار عاس -9
 .2000( تةزوز، 13بزوتنةوةى يةكبوون خاو بووة" )تايم( كَوظار، ذمارة )

ملماالناااَى و ناااكؤكى  سااةفينى شااَيخ نااايلى دَيلَيااذة، "نهَينياااة شااراوةكااناااى       -10
(، كااانونى يةكااةم 6نَيوخااؤى ئيسااالميةكانى كااوردستاااان"، )رَيطااا( كؤظااار، ذمااارة)  

2008. 
واقاا  دا"، و سااَوران عومااةر، "كَيشااةى ئافرةتااان لااة نَيااوان ئااةرك و مااا        -11
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 اخل صة
 

ل ـعاا  ا -س   السياست ا االـيم  وردسـتان  تياراا االهرعا االزا  ي     
 1991ع ب ـــد انت اضـــة ااار ثمـــ ة  بيـــكل ياضـــح يي قـــاهع  سياســـ

سياســـية يال كعيـــة اع تاعـــة اال ـــوان ليتي رـــا ت ـــود ا جـــذيرها ا
 ا موع.  1928ا)سلخ  ال  تيكل  ا ااار 

االغلب ب  ل عوامل  ىاالالزا  ال  هرعا عل ان هذب  ا)رم ا االمع     
 كل جــزءا مــن احليــا  السياســية ا يــن تيتــاثااا  ارجيــة  اصــحث  اال 

اوة على اسحا  هرورها ياهـدافرا  الوكان البد من دراسترا يف   وردستان
  تالسياسـ  سياسية ياثعها على مستقحل االيم  وردستانبيان مواا را الي

 فض  عن عد  ي جود رسالة ا ادميية  اصة بدراسترا.  
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تقـااال يتحثـا ا االسـ       بدءا البد من التأ يد علـى ان العسـالة ال       
بـل تحثـا ا تيـاراا ياالـزا  سياسـية تتخـذ مـن االسـ            بوص د ديقا 

ــادية      ــية ياالاتو ــكترا السياس ــا ياني ــاء )قاههر ــة غك ــياغة وووص بو
 خاعية.تاالجي

 اوـــة فضــ  عــن مقدمــة ي    تتكــون العســالة مــن ارب ــة فوــول           
أ  االسـ   السياسـت   تقايل ال ول االيل  التخريدم( هرـور ينيـ    يم ال 
ييصـوهلا ا   ا الح د ال عبيـة   ديتققيخات بال  ثم انتيار افكارياا موع 

 مكل  اخلخسيقاا القعن ا)اضت اع  وردستان ال عاا.
ــا       ــزا  ي  لم ــا ا االال ــانت فيحث ــل الو ــ   ال و ــ مية ال ــاراا االس التي

 يـكل اي ة يال   عج  من عحاء  اال ـوان ب يهرعا على الساالة السياس
ورم وــاهلل ال ســ مية ا  وردســتان ال ــعاا  الــز  مقرــا احلع ــة االأ ع بــ

ا  وردستان ال عاا  الع ة الوالد  االس مية  تاال اد االس م م الكورد
تيـاراا ااا توجيرـاا   خاعة االسـ مية الكوردسـتانية  ي  اجل  ا  وردستان

ــة مت ــ مية   راديكالي ــاس االس ــة ت ــل مققخ ــة مو ــة تواليــ   كعف د تاع
جقد االس   يا اا انوار االس    فض  عـن الـك يتقـايل ا      االس مية

يا االنيقاااا الـ  شـردترا   السياسية يال سكعية نياطترم يتققيخاترم 
 يالقتائي ال  ما ال  برم. ص وة تلك التققيخااب  
ااـف تلـك االالـزا  يالتيـاراا     مو وص ال ول الوالا لحيان دير يي     

ــعس  ــن اب ــن     الت م ــف م ــدءا ا)وا ــيم ب ــردترا االال ــى ش ــية الت ــوراا السياس ك
ــة ااار  ــة     1991انت اض ــ  احلكوم ــتانية م ــة الكوردس ــاا اجلحر يم ايض
يمن انتخاباا اجمللـس الـوطين الكوردسـتانت عـا       1991ال عااية عا   
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دا لت ي الكومــة  االــيم   وردســتان ال ــعاا   ــذلك االاتتــال الــ  1992
ال خـال   الز ب  اجلحرة الكوردستانية يقرا ب  االالزا  الكوردستانية م

ــا    ــتانت ع ــتان ي 1992الكوردس ــ مية ا  وردس ــة االس ــاد   ياحلع  اال 
قعاطت ياحلـــــــز  الـــــــدمي  1994-1993الـــــــوطين الكوردســـــــتانت 

احلع ـة    ي1998 -1994لوطين الكوردسـتانت  اال ادد االكوردستانت ي
الكوردســتانت عــا    اال ــاد الــوطين   االســ مية ا   وردســتان ال ــعاا ي  

ــافة 1997 ــف   باالضـ ــاا  ا)واـ ــن انتخابـ ــردترا ا  مـ ــ  شـ ــدياا الـ الحلـ
ــعاللت   ا    ــكل م ــى ش ــتان عل ــاط  وردس ــة ل  ــ  ا)ق ــوطين التاب  اد ال

ميقعاطت الــــد ا)قــــاط  التاب ــــة للثــــز ي  2000الكوردســـتانى عــــا   
 . 2001الكوردستانت عا  

اتوــادية ياالجتخاعيــة وااــف االال وــل العابــ  للحثــا ا ا) ي ــعس     
القضـايا اهلامـة الـ  ترـم      اصة مـن   االالزا  يالتياراا بياسية  هلذالسي

واف من: القضـية  السياست ا ا)قكقة مول ا) دالكوردم ي مستقحلب الي 
الت دديـــة احلزبيـــة  الكورديـــة  يمـــن الدميقعاطيـــة يالققـــا  الرب)ـــانت ي

اا الديقية غـا  من ا)كونليم ييالقوارا  يال بية ي الت ا)عا  ياالرها   ي
 لل عاا. تا)سلخة ياالالت ل االمعيك
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Abstract 
 

     The politcal Islam parties and movments in Kurdistan region- 
Iraq appeared as a politcal phenomena obviously and effectively 
after Kurdish uprising in march 1991. The political and intellectual 
roots and origins of all belong to the Moslim Brothers which were 
found in Egypt in 1928. 
     What matter is that these parties mostly appeared due to 
external factors and impacts and become a part of politcal life in 
Kurdistan now a days. So it had to be studied and to explain their 
existing and goals and to explain their politcal attitude and it’s 
influence on the politcal future of Kurdistan region, besides there 
was not any academical research about this subject. 
     First of all I have to emphasize that this research doesn’t 
discuss and argue the Islam as a religion, but it studies the parties 
and movments which deal with Islam with specific formation as a 
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cover for their politcal, economical and social ideologies and 
activities. 
    This research is devided into four chapters besides a preface, 
conclusion and appendixes. The first preliminary chapter studies 
the emerge and existence of politcal Islam in Egypt at the 
beginning then the spread of their ideas and organizations among 
Arabic countries and it’s arrival in 1950s of the last century to 
Kurdistan region in Iraq.           
     The second chapter deals with the Islamic parties and 
movments that appeared on the political arena which come out 
from the moslim Brothers in one from or an other including (the 
Islamic movements in Kurdistan Region, the revolutionary Kurdish 
hizbullah, the Islamic union in Kurdistan region, the movment of 
Islamic unity in Kurdistan, the Kurdish Islamic Group, and other 
radical and extremist movements like Islamic Hamas organization, 
Islamic Unification Group (Al-tawheed), Soldiers of Islam (Jundu el 
Islam) and supporters of Islam (Ansar) besides studing their 
military and political organizations and activites and the 
separations among these organizations and their results. 
    The third chapter is specified to show the role and attitudes of 
these parties and movements towards the political progress in the 
region starts from their attitudes toward March 1991uprising, the 
negotiations of Kurdistan front with the lraqi government in 1991, 
the elections of Kurdistan parliament in1992 and the formation of 
Kurdistan regional government in 1992 as well as the internal 
fighting and struggle between the Kurdish parties like the fighting 
between Kurdistan front and Kurdistan workers party (P.K.K) in 
1992, the fighting between Islamic movements in Kurdistan and 
the Patriotic Union of Kurdistan P.U.K in1993-1994, the fighting 
between Kurdistan Democratic party K.D.P and the Patriotic Union 
of Kurdistan P.U.K during1994-1998, the fighting between Islamic 
movements in Kurdistan and the (P.U.K) in1997. In addition to the 
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attiude towards the municipalities elections which held in Kurdistan 
during two periods in (P.U.K) area in 2000 and(K.D.P)area in 
2001. 
      The forth chapter is dedicated to study the political, social and 
economical attitudes of these parties and movmentes toward  
some significant issues of Kurdish people and their political future 
in the region such as the Kurdish issue, democracy, the parliament 
system and multi- parties, terror, women rights, education and 
learning process.The attitude toward non moslim constituents the 
American occupation of Iraq. 
     The noticeable thing is that parties in their politcal trends used 
to take the Islam religion as a cover to legitimate and justify their 
politcal actions, attitudes and activties. Although they are different 
in their attitudes but they all take Islam as a method according to 
their addresses.              
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 .(2007 دهوك  عسكعم متقاعد( 

عحـدال تاع علـت الحوتــانت  الـد تور(  مواــف االالـزا  السياســية ال عاايـة مــن      ( 2
 (.2007 دهوك   1970-1946القضية الكوردية 
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 تعتـد عـن ال ارسـية  نـزار ليـو       . ث اكوثف )هاكوثياان(، الكاورد الطاوران،   ط( 3
 .(2007    تقديم يمعاج ة  عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور(   دهوكطولي

حتسااني ابااراهيم دوسااكي )اعااداد وتقااديم(، ذ ثَيشااةنطَين ثةخشااانا كااوردي      ( 4
 (.2007)دهؤك،  1968-1885خةليفة يووسفَى بايةزيدى 

لديب م وض  الد تور(  ا سحيل ال عيبة القضية الكوردية ب  االمس ياليـو    ( 5
 (.2008تقديم  عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور(   دهوك  

جائت فايد   والا اليخوية الكوردية نو احلداثة دراسة ميدانية  معاج ـة  ر( 6
 (.2008يتقديم  عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور(   دهوك  

بي  جت. المربا  الوالياا ا)تثد  يالكورد دراسة الاالا عن ت رداا الوالياا ا)تثد   ( 7
(  تعتد عن االنكليزية  مع ـز  تقديم يمعاج ة  عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور

 (.2008الدراساا الكوردية يال ا الوثائ /جام ة دهوك   دهوك  
شا  ئيسماعي  صةفةوى و دامةزراندنا دةولةتا ، دكتور ئةمري حوسَين خوجنى( 8

، ضاااثخانا زانكويااا وةرطَيرانااا ذ زمااانَى فارسااى: ناازار ئااةيوب طااوال صااةفةوى، 
 .(2008، دهؤكدهَوك، )

  2003 - 1991 يسيان  سياسة تع يا جتاب  وردستان ال عاا يامعيكا يهعا  ب( 9
    دهــوك جام ــة دهــوك لــت  مكح ــةطااوتعتــد عــن ال ارســية: نــزار ايــو   

2008). 
ا)وق ون الكعد ا ]علت اجلزيعم  دير االنتلهقسيا الكعدية ا احليا  السياسية ( 10

 .(2008  ده ك  دهوك    مكح ة جام ة[سوريا امنواجًا
ــوك    ( 11 ــة ده ــة جام  ــوريا  مكح  ــان يس ــعاد ا لحق ــواض  اال  ــب م  ــوك   لدي   ده

2008). 
مـاا ال عاايـة   ودلياد ن خـان فعالـان  م انـا  الكـورد االيزيـدي  ا هـل احلك      ( 12

    دراسة ا  كط ييسائل تعاليل يترها يت عيـب االيزيـدي   1921-2003
 .(2008    دهوك مكح ة جام ة دهوك

د طااةل هناادةك دةقااَين    -رَيزمانااا كورديااا كورماااجنى   ، اكسااتونويلااةر م. س( 13
، وةرطَيااران ذ ئينطلياازي: فاااخر عماار يمااد، ضاااثخانا زانكويااا      - خواناادنَى
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 .(2008 ، )دهوك،دهؤك
علـى احلع ـة التثعريـة القوميـة      1955لثع اللف بغداد   شاساد س عيا يخد( 14

 (.2009    دهوك الكوردية  مكح ة جام ة دهوك
  تقـديم: ل.  Note in the Kurdish Situationا)يهع نوئيل  م القة ا الوض ية الكورديـة   ( 15

 (.2009  دهوك  د. عحدال تاع علت الحوتانت  مكح ة جام ة دهوك 
جان بعتوليقو  صث ت فعنست( الكورد: موطقرم  تارخيرم  ياائدهم ا)وعـود  ( 16

تيل يخـد موـك ى  لـواء    الذم وقاب الياعع اتدى  انت  اعداد يتقديم 
 .(2009عسكعم متقاعد(  الكح ة الوانية  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  

شؤرشااا كااوردَين توركيااا و كاريطااةريا وَى ل سااةر ثةيوةنااديَين  كاااوة بااةيات، ( 17
وةرطَيااران ذ زمااانَى فارسااى: موسااةدةق  (، 1932-1908دةرظااة يااَين ئريانااَى) 

 .(2009 ،دهؤك)تؤظى، ضاثخانا زانكويا دهؤك، 
الد تور سرار صـدي  توفيـ    ليـة اآلدا  جام ـة دهـوك   عدسـتان ا ال رـد        ( 18

ــعم   ــوك   1411-814/1337-737اجل ئـ ــة دهـ ــة جام ـ ــوك  (  مكح ـ   دهـ
2009). 

التثالف الـدميقعاطت الكـوردم ا سـوريا  تلـة ت عيـب ااـاء ا)ـدن يالقـعى         ( 19
 .(2009  دهوك  سوريا  مكح ة جام ة دهوك -الكوردية ا  وردستان

 2008-1898سـوريا   -علت صـاحل ماانـت  احليـا  احلزبيـة السـعية ا  وردسـتان       ( 20
رصد يثائقت )سـا  ا وـع مـن اـعن مـن تكـور الـوعت القـومت ا اجلـزء اجلقـو            

سياسية  تقديم يمعاج ة : ل.د. عحـدال تاع  -الغعبت من  وردستان  دراسة تارخيية
 .(2009  دهوك  ة دهوك  علت  يى الحوتانت  مكح ة جام

ــورد   فرحااان( الــد تور عــدنان سيــان  21 ــو  دراســاا ا تــاري  الك   اــادر ســليم ع
 .(2009  دهوك االيزيدي   مكح ة جام ة دهوك  

اع االنكليزية د. فاضل  ديدب  تاو ال ارف  اليـي   تعتد عحدالعتن ا)زيرم  ( 22
 (.2009هوك   دهوك  عدم بن مسافع الكوردم اهلكارم  مكح ة جام ة د

( الــد تور عحــداهلل غ ــور  التيــكي ا االداريــة ا غعبــت  عدســتان  تيــعي اا   23
 (.2009  دهوك اعاراا  اوان   مكح ة جام ة دهوك  
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ضااثخانا زانكؤياا دهاؤكَى،     -مةةوود يووسفى، شاىر: ئاةظ هناةك ئااهَى دال     ( 24
 (.2009)دهؤك، 

ضااثخانا   -جةطةرثةل و هنادةك هاؤزانَين وى   ( ذ بةرهةظكرنا نىمةاهلل نهَيلى، 25
 .(2009 ،دهؤك)زانكؤيا دهؤكَى، 

ناظَين ئيساالمى،   -ئانَى مارى شيم ، وةرطَيِران ذ فارسى: مةسىود خالد طوال ( 26
 (.2009ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، )دهؤك،  -ظةكؤلني 

َى.. عصامت شاريف وانلاى، ثالنااا جينوساايدكرنا كةماياةتيا كاوردان ل سااوري      ( 27
دؤزا كااوردى ل سااوريَى، وةرطَيااِران ذ عااةرةبى بااؤ كااوردى: مصاادق تااؤظى،       

 .(2009 ،دهؤك)ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 
جؤطرافيااااى باشاااوورى كوردساااتان،  -عةبااادولة غاااةفور )الااادكتور(، ئاااةتنؤ ( 28

 .(2010)دهوك،  ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى،
 ضااثخانة   ا  وردسـتان   ( عحـداهلل غ ـور  الـد تور(  تقسـيخاا  يـورى در شـع      29

 . (2010  دهوك سانكويا دهوك  
علت صـاحل ماانـت  سياسـة التخييـز القـومت يتـ ا الت عيـب احلكوميـة ا         ( 30

ــتان  ــوريا  - وردس ــعين االيل  5 -1928آ   7س ــة  2008تي ــة تارخيي  -  دراس
سياسية  تقديم يمعاج ة : عحدال تاع علت  يى الحوتانت  الد تور(  مكح ة 

 (.2010 ة دهوك   دهوك  جام
هارَى عورياان، ضاارينةيَين، وةرطَياران باَو كرمااجنى حتساني دوساكى،         طابابا ( 31

 .(2010، دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
كورتيااةك ذ ديرَوكااا مريَياان هااةكارى( وةرطَيااران ذ   ( وتوــع لالــوال اءمــعاء   32

 .(2010 هوك    دفارسى، نزار ئةيوب طوال، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى
 ورد/صوا اال عاد مـن تكـور االيضـاع     دةنكىعلت صاحل ا)اانت  مواف جعيد  ( 33

سياســــية  تقــــديم  -  دراســــة تارخييــــة 1997-1977السياســــية ا  وردســــتان 
يمعاج ة : عحدال تاع علت الحوتانت  الـد تور(  مكح ـة جام ـة دهـوك   دهـوك       

2010.) 
كــوردم يالســحيل لحقــاء فكــع اــومت  ــوردم  ( الــواس يخــود  ا)يــرد الوقــاا ال 34
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م اصــع "جمخوعــة مقــاالا"  تقــديم يمعاج ــة علــت صــاحل ا)اانــت  مكح ــة  
 .(2010  دهوك  جام ة دهوك 

( علت صاحل ا)اانت  الوثائ  ال كعية يالتققيخيـة للثع ـة السياسـية الكورديـة     35
ــوريا  ــة دهــوك       2008-2000ا س ــائقت(  مكح ــة جام  ــف يث   دهــوك  مل

2010). 
عحدال تاع علـت الحوتـانت  الـد تور(  علـت صـاحل ا)اانـت  يثـائ  بعيكانيـة عـن          ( 36

ــتان  ــار ة  وردسـ   مكح ـــة 1931-1927( ئااااطرىســـوريا ا ثـــور  آراراا   -ميـ
 (.2010جام ة دهوك   دهوك  

( ستار ال حودم  الد تور(  اءستاا الد تور  خال مقرـع لتـد ا)درسـة ال لخيـة     37
ال عااية الواداة  تقـديم : ل.د. عحـدال تاع علـت الحوتـانت  مكح ـة      يالوطقية 

 .(2010  دهوك جام ة دهوك  
بـــ   2009 -1949ة االســـعائيلي -( علـــت صـــاحل ا)اانـــت  ال  اـــاا ال  يـــة  38

 .(2010  دهوك االستقعار يالتأرجح  مكح ة جام ة دهوك  
يس اعـ اة ديلـت آ ـع بوقافـة     عحداهلل علت عحو  الـد تور(  اليـو  الـديلت لقـور    ( 39

 .(2010  دهوك الكورد يتارخيرم  مكح ة جام ة دهوك  
ــد    ( 40 ــا يخ ــاساد س عي ــتان  ش ــور  ا  وردس ــاد  الو ــس اي ــعاا-جمل ــة  - ال  دراس

  مكح ــة جام ـــة دهـــوك   دهـــوك   1970-1964  تارخييــة سياســـية عامـــة 
2010.) 

حكووماااةتى عَياااراق لاااة عاااةلي تةتاااةر نَيروةياااَى )الااادكتور(، سااياساااااةتى  ( 41
بةرطى يةكةم،  - 1991ا1975كوردساتان لة سايةى بةَلطةنامة فةرمييةكاندا 

 .(2010 ،دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
ضااخبانا زانكَوياا   ، ضاابا دووَى،  ( مةسىود خالد طوال، ثارضةيةك ذ كولتؤرَى مة42

 .(2010 ،دهوك) دهَوكَى،
ا الوثــائ  ال وخانيــة  مكح ــة جام ــة دهــوك   دايد مــعاد اخلتــارم  االيزديــة( 43

 (.2010 دهوك  
اناعي  ناوري الربيىاي )الادكتور(، ماقويا  و هاةذار )ديروكاا شاةرَين خااض          (44
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ز، وةرطَياااران ذ زماااانى عاااةرةبى ذَيهاااات يةماااةد   1291-1095هاااةلطران( 
 (.2010يةمةدتاهر، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 

ازبونةك د كوردساتانا كيظاى ِرا، وةرطَياران ذ زماانى ئاةملانى      كارل مايى، دةرب( 45
 (.2010حةجى جىفر، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 

ــة دهــوك       ( 46 ــة ا يافق ــة يالحيئي ــة االجتخاعي ــثت يالتقخي ــ  الو ــور الواا تك
ــديم   -مقارنــاا-م كيــاا 1991-2009 ــواس ال حيــدم  تق ــ   ف ــداد س آفــاا  إع

ــدال ت  ــة ل. د. عح ــوك     يمعاج  ــوك   ده ــة ده ــة جام  ــانت  مكح  ــت الحوت اع عل
2010.) 

عاااةلي تةتاااةر نَيروةياااَى )الااادكتور(، سااياساااااةتى حكووماااةتى عَياااراق لاااة  ( 47
بةرطى دووةم،  - 1991ا1975كوردساتان لة سايةى بةَلطةنامة فةرمييةكاندا 

 (.2010ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 
ور(  ص ثاا من الـذا ع  ا)وصـلية "جمخوعـة    عحدال تاع علت الحوتانت الد ت( 48

مقاالا يمقاب ا يمواضي  عن تاري  ا)وصل القعيب"  مكح ة جام ة دهوك  
 (.2010 دهوك  

عباادالرةن بااامرنى، شاااعرَين بامااةرنَى، ذ نالبةناادَى مااةزن بااَو نالبةناادَى    ( 49
 (.2011بضويك، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 

راللـة ناصـع  سـعي عـرب ا)قـاط  الكورديـة  مكح ـة جام ـة         اااعيل بـادم    (50
 .(2011دهوك   دهوك  

ضااخبانا زانكَوياا    ( صديق حجي ولي، كورتنظَيسا ذمااران )باَو لاةزَى و كاورتيَى(،    51
 (.2011دهَوكَى، )دهوك، 

ضااخبانا زانكَوياا دهاَوكَى،     صديق حجي ولي، بروذَى هةظطرتنا زماني كوردي،( 52
 (.2011)دهوك، 

نظيسكار، رةماةزانَى جزيارى د ديظضاوون و تويذاندناةكا دياج دا قةفتاةك ذ       ( 53
ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى،  هةلبةستَين وى، كَومكرن و تويذاندن اناعي  بادي،

  (.2011)دهوك، 
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ضااخبانا زانكَوياا دهاَوكَى،     سةعيد دَيرةشى، باةرمايَيت ديواناا فاةقيَي تاةيرا،    ( 54
 (.2011)دهوك، 

ضااخبانا زانكَوياا دهاَوكَى،     هزر،-سياسةت-ن ئاميدي، بابةتَين بذارة، ئةدةبدملا( 55
 (.2011)دهوك، 

ضاااخبانا زانكَويااا دهااَوكَى، )دهااوك،    سااةعيد دَيرةشااى، بةرثااةِرةك ذ ديرَوكااَى،     (56
2011.) 

تةحسني ئيرباهيم دَوسكى، ئيخوان د تةرازييَى دا، ضااخبانا زانكَوياا دهاَوكَى،     (57
 (.2011)دهوك، 

( يةمةد جةواد ئاساي  زارضى، لَيكَوَلينةوةيةك لة سةر كَيشةى كَوسَوظَو لاة  58
يةطسالفيا، وةرطَيِران لة فارسيةوة ساالر عادل حسن، ثَيداضوونةوةى م. نزار 

 .(2011 ،دهوك)ئةيوب طوال، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
ديم علـت صـاحل   خنحة من الكتا  ال ـع  يالكـورد  الكـورد ا مرـب ال ـع   تقـ      ( 59

 (.2011ا)اانت  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  
 -عحدال تاع علـت الحوتـانت  الـد تور(  االسـ   السياسـت ا االـيم  وردسـتان        ( 60

ــة دهــوك         ــة جام  ــية  مكح  ــة يسياس ــاا تأرخيي ــاا يانكحاع ــعاا م الق ال 
 (.2012 دهوك  

سانت اائــد الوــور  عحــدال تاع علــت الحوتــانت  الــد تور(  مــ  موــك ى الحــار  ( 61
 (.2012  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  لرخراالكوردية يم

مذ عاا تيـل الـاجو  تقـديم علـت صـاحل ا)اانـت  مكح ـة جام ـة دهـوك           ( 62
 (.2012 دهوك  

ـا       ( 63 آساد اتد علت  الد تور(  دير احلع ة الكورديـة ا االنت اضـة السـورية  ـ ل ع
 .(2012  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  2011

 ،مياان( دا  فتيناماا )ثاة   وَي د حاة  داناا  ت ورةنطظاة  بيياة  ئاةدة عسمةت خاابوور،  ( 64
 .(2012 ،دهوك) ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى،

االـــيم  -ييســت  الــد  ميــكلة ا)قـــاط  ا)تقــاسع عليرــا ا ال ــعاا        روذهااات  (65
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 (.2012  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  - وردستان منواجًا 
، ضاااخبانا دطااةل كاروانااه شااةهيد و باااثريا  مَيااذووا مااة وساافى،مااةةوود يو (66

 (.2012زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 
"ص ثة مـن تـاري  الكـورد" تعتـة د.  ليـل       هظريكاننذيع جحو  س ط   (67

 (.2012علت معاد  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  
دهــوك  الــد تور عحــداحلكيم بيــار  م ــاهيم سياســية  مكح ــة جام ــة دهــوك      (68

2012.) 
ــائد      (69 ــة الس ــول ثقائيا ــ اا صــع ة ال ــاا سياســية  مكاش ــت اجلزيــعم  الكاي عل

 .(2012ياُ)َرخَ ال(  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  
(  تقـديم  1958-1921 ـ ل ال رـد ا)لكـت      شانطال شكع  ضع معاد باسي   (70

ــوك         ــوك   ده ــة ده ــة جام  ــانت  مكح  ــت الحوت ــدال تاع عل ــة ل.د عح يمعاج 
2012.) 

عــادل تقــت  عحــد يخــد الحلدايم الــد تور(  نضــال اليــ ب الكــعدم يمواــ      (71
الحارسانت ا الوثـائ  ال عاايـة السـعية  تقـديم يمعاج ـة ل.د عحـدال تاع علـت        

 (.2012الحوتانت  الكح ة الوانية  مكح ة جام ة دهوك   دهوك  
 -ما كوردساتانىَ ثارت و ِرةوتَين ئيسالما سياسى ل هاةريَ  خةالت مَوسا يوسف،( 72

ظةكَوليناااةكا مَياااذوويى  - 2003ى نيساااانا  9 -1991ى ئاااادارا   5عَياااراق 
ضاااخبانا  َيشكَيشااكرن و ديظجااوون ث.د عباادالفتاح علااي بوتاااني، ث، -سياساايية

 (.2012زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، 
 
 

 دو/ هةلبذاردة، بةالظؤكةكا هةيظانةية ب كوردى و عةرةبى دةردكةظيت:
 
ــي  ( 1 ــف ب ــدد     رال ــل  ال  ــط افض ــعا ايس ــ  اع ش ــد : الكعي ــديد ال ــحاط  (  1س  ال ش

2007.) 
عحــدال تاع علــت الحوتانت الــد تور(  الســحيل جل ــل ال ــعاا  يــارًا اســ اتيهيًا   ( 2
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 (.2007آاار (  2للكورد  ال دد  
لقـاء فضـائية ال عبيــة مـ  رئــيس االـيم  وردسـتان: الســيد مسـ ود الحــارسانت        ( 3

 .(2007نيسان (  3  لت الحوتانت  الد تور(  ال ددتقديم عحدال تاع ع
 (.2007آيار (  4  نزار ايو  السن  الكورد ا االيم  عاسان  ال دد( 4
ال يلد مارشال هيلخوا فون  ارل مولتكد  الكورد ي وردستان ا رسـائل ال يلـد   ( 5

 (.2007الزيعان (  5مارشال هيلخوا فون  ارل مولتكد  ال دد  
 ع وك ب  احل  الكـوردم يالترديـد ال  ـت ياالعـ اض ال عبـت       اللقة نقا : ( 6

 (.2007يلول ل  (6ال دد  
ال عاا: ب  الدائع  الوطقية يالدائع  القومية ا سياا -اللقة نقا :  وردستان( 7

 (.2007تيعين االيل (  7ا)تغااا على الساالاا الديلية ياالاليخية  ال دد  
ضـ ف التيـار الـدميقعاطت ا ال ـامل ال عبـت  ال ـدد        شا ع القابلسـت  الـد تور(   ( 8

 .(2007تيعين الوانت (  8 
(  9 سـقهار( دراسـة عـن سياسـة الت عيـب  ال ـدد         الطشن  اع يخود  عيم  ( 9

 (.2007 انون االيل 
ــوا القوميــة    ( 10 ــة ال  يــة اساء احلق ــد تور(  سياســة الديل اااعيــل بيــكهت  ال

ــال   ــ ل رس ــن   ــوردم م ــ ب الك ــع"   للي ــحا احل ــف الت  ــة "يا ــة )ققخ تد اجلوابي
  تقديم عحـدال تاع علـت الحوتـانت  الـد تور( ال ـدد      21/5/1991االمعيكية ا 

 (.2007 انون الوانت (  10 
يخد لكيف عحدالعاليم  الد تور(  مااا جعى لكوردستان احلخـعاءر  تقـديم   ( 11

 .(2008شحاط  ( 11عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور(  ال دد  
ــد تور(    ( 12 ــدالعاليم  الــ ــف عحــ ــد لكيــ   (12  رؤمااااان ضااااية ، ذمااااارة يخــ
 .(2008رئادا 
باااةر ب زماناااةكى ياااةكبوويى ظاااة، يخـــد لكيـــف عحـــدالعاليم  الـــد تور(  ( 13

 ،(13ظةطوهاسنت ذ ئةلفابَى يا التيين باو عاةرةبى شاظان قاسام حسان، ذماارة )      
 (.2008كانوينا دووَى)
ابعاهيم يو  اجلالية الكوردية ا لحقـان  تعتـد   فعع يجيد  وثعانت  لقخان ( 14
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 .(2008آيار   (14عن االنكليزية فا ع عخع يخد  ال دد  
خليااا  مساااتةفا ئةتروشاااى، ِرؤذناماااةيا )ِرؤذ كردساااتان( وبزاظاااا كاااةماال       ( 15

 .(2008خزيرانا) ،(15"ظةكولينةكا بةلطةنامةيى"، ذمارة )
تعتـة عـن االنكليزيـة فـا ع عخـع         الكـورد ياالسـ     مارتن ظاان بروظنسان  ( 16

 .(2008ليلول   (16  ال دد  طواليخد  نزار ايو  
خلي  مستةفا ئةتروشى، ِرؤذنامةيا )ذيانةوة( ودوو هةلويستَين ذَيك جودا ذ ( 17

( ظةكوليناةكا  1926-1924شَيخ مةةودَى باةرزجنى وشاَيخ ساةعيدَى ثاريان )    
 .(2008ضريا ئَيكَى) ،(17بةلطةنامةيى، ذمارة )

ضاااريا )(، 18زيرظاااان ئاااةمني ماااايي، ماااةذى شويشااانت و تاااريور، ذماااار )      ( 18
 .(2008دووَى

كااوردَين ئَياازدى، وةرطَيااران ذ زمااانَى عااةرةبى بااؤ  لديــب م ــوض  الــد تور(  ( 19
 .(2008كانينا ئَيكَى) ،(19كوردي داود مراد خةتاري، ذمارة )

ــتانَى      ( 20 ــورد ي  وردســ ــا  ــ ــربى  تارخيــ ــان صــ كانينااااا ) ،(20ذمااااارة )اياــ
 .(2009دووَى

جااةبار قااادر غفااور )الاادكتور(، لااة بةَلطةنامااة و دةكيومَينتااةكانى شؤرشااى    ( 21
 .(2009شوات، )(21ذمارة ) -ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش - ئةيلول

 ب  ا)خكن يا)ستثيل. 1975  ت ديل ات ااية اجلزائع زيرظان امني( 22
ــد ( 23 ــت الحوتــانت  تق ــد   ل. د. عحــدال تاع عل ــتان جعي ــوا  عدس يم ياعــداد(  ص

 (.1962(  آ 1احلز  الدميقعاطت الكعدستانت  مقكة بغداد  ال دد  
ث.د. عبدالفتاح علي بوتاني، موص ، باذَيرَى جاوطرافى و ديرؤكياَى كاورد و    ( 24

 .عةرةبانة
ث. د. عباادالفتاح علااي بوتااانى، رؤذنامااةظانيا كااوردي د رويااَى طةناادةليَى و   ( 25

-1898ةربؤرا يااا )كوردسااتان( دطااةل دةسااهةالتداريا حةمياادي   سااتةمَى دا، ساا
1902. 

عةبدررةةان ئاداق )الادكتور(، شااعرَين ساَيرتَى د ئاةدةبياتا كالسايكى دة،      ( 26
 (.2009وةرطَيران ذ زمانَى تركى يةمةد مةسىوود، )كانوونا دووَى
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ار  يخــود الســورية "اــعاء  ا سيــ -علــت صــاحل ا)اانــت  ال  اــاا االيعانيــة  ( 27
 (.2010"   ااار2010شحاط  25اتدم جناد اع دمي  ا 

 ضع ديملت  رؤية لواا  الوثافة الكوردية ا ال    العاهقة ب  مد يجـزر  ( 28
 (.2010ا  موا حة للتغيا   ايار

ساليا وةغاةرا داوَى ياا ساةركردَى شورشاا ئااطرى       34مصدق تويف، د بريهاتنا ( 29
باشاا دا: ياشاار خااس هةظاذين و هاةظاال روذيان دذوار،       ذةنةرال ئيحساان ناوري   

 (.2010)ئايار
اساد اتـــد علت الـــد تور(  الكـــورد يتيـــاراا االســـ   السياســـت ا ا)قكقـــة     ( 30

 (.2011 الزيعان  
 س  ابعاهيم الديسكت  االما بـدر ان بـك يشـيول الكعيقـة الققيـحقدية      ( 31

 (.2012يم القاا ا عى    انون الوانت  
آساد اتــد ســ دين الديســكت الد تور(  مديقــة  ع ــوك الكورديــة ا هـــل       ( 32

ــانت       ــانون الو ــادم     ــور ااتو ــن مقق ــة م ــة احلالي ــة ياالاليخي ــعية الديلي الق
2012.) 

كامران عزيز، شَوِرش و.. شَوِرشى قولة ِرشةكان)زنج( لاة بةسارة و.. ئاةوةى     (33
 (.2012ا ز(، )طوالن883-869ك/270-255دةرهةقى طوتراوة )

 
 

 سَى/ ثةرتؤك و بادةكَين بةلطةيى:
اليـ حة  /ال عااية  مديعية الي ين السياسية-يسار  الدا لية/مديعية االمن ال امة( 1

 .1977الوالوة  دراسة عن تع يا يموا را من ا)سألة الكعدية  ليلول
 26 -1964آاار  14بــداياا االتوــاالا بــ  الوــور  الكعديــة ياالدار  اءمعيكيــة   ( 2

مــن  ــ ل عــدد مــن يثــائ  يسار  اخلارجيــة االمعيكيــة    1965تيــعين الوــانت 
 تقديم عحدال تاع علت الحوتانت  الد تور(.

 16سـوريا  ـ ل عرـد الـعئيس الـافا االسـد         -القضية الكوردية ا  وردسـتان  ( 3
 .2000الزيعان  10 - 1970تيعين الوانت 
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 10ل عرــد الـعئيس بيــار االســد   سـوريا   ــ   -القضـية الكورديــة ا  وردســتان  ( 4
 .2008 انون اءيل  30 - 2000ووس 

 
 

 )ديظضونَين رامياري(: متاب اا سياسية/ ضار

ـار  رئـيس االـيم  وردسـتان       -ام  يونس  ال  ااا االمعيكية  (1 الكورديـة  يدالالا سي
 .(2010شحاط   (1اال ا  اع الوالياا ا)تثد  االمعيكية  ال دد  

ــ  يــ 2 ــت     زَيرظااانونس  ( ام ــوا  ال عاا ــس الق ــاا جمل ــايى  انتخاب  2010آاار  7م
 .(2010شحاط   (2م لوماا يإالوائياا يتوا اا  ال دد  

عقتا (  -ام  يونس  استئقاة رال ا القكاراا ب  ال عاا يتع يا   ط موصل ( 3
ــتان     ــيم  وردسـ ـادية ا االـ ـاع االاتوــ ــى االيضــ ــعب علـ ــدد    -ياثـ ــعاا  ال ـ (  3ال ـ

 (.2010 آاار

ــدد       ( 4 ــة ا ليحيـــا يتأثااترـــا ععاايـــاً ي عدســـتانياً  ال ـ ــة ال عبيـ ــونس  القخـ ــ  يـ (  4امـ
 (.2010 نيسان

( زَيرظان ئةمني ماايى، ئاةجنامَين هةلباذارتنا و ثَيكئيناناا حكوماةتا ناوى ياا        5
 .(2010نيسان) ،(5عرياقَى، ذمارة )

 (.2010(   نيسان6 وردستان  ال دد   ام  يونس  ال  ااا الس ودية م  ال عاا يم  االيم( 6
 .(2010نيسان (  7ام  يونس  هل لل يدرالية مستقحل ا ال عاا  ال دد  ( 7
  ت ـديل الدسـتور ال  ـت يتاثاهـا علـى القضـية الكورديـة         زَيرظان ئةمني مايى( 8

 .(2010الزيعان   (8ال دد  

ـار      ال عبية  ب -علت صاحل ا)اانت  ال  ااا الكوردية ( 9 داية معاللـة جديـد  "اـعاء  ا سي
ــع"       ــن االردن يمو ــل م ـارسانت لك ــ ود الحـ ــعئيس مس ــوس  7-2ال (  9  ال ــدد  2010و

 (.2010 آ 
آ   13( هل ستساهم محادر  الز  ال خال الكوردستانت ا ياـف اطـ ا القـار ا    10

 .(2010آ    (10ر  ال دد ال  ية احلكومة م  السياسية ال خلية ط ا  با2010
ايلــول  12( علــت صــاحل ا)اانــت  االســت تاء علــى الت ــدي ا الدســتورية ال  يــة  11
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 .(2010ايلول   (11"ا)قدماا يالقتائي يا)وااف"  ال دد   2010
آساد اتد س دين الديسكت الد تور(  إس اتيهية امعيكا ا مقكقة اليعا  (12

    انون الوانت (12االيسط يالووراا ال عبية ا مققور ااتوادم  ال دد 
2012.) 

القومية الكوردية   احلقوا ارشد تد يو  يوسف القعضايم يموا د من (13
 (.2012(   لاار 13ال دد  

 (.2012(   لاار 14الد تور بعهان غليون ياحلقوا القومية الكوردية  ال دد   (14

 

 
 * كؤِر و طةنطةشة:

 ئَيك/ كؤِر
 

ــة   ( 1  ــكالية ال عاايـ ــتان ياالشـ ــعم(    وردسـ رجـــايى فايـــد الكاتب ياحمللـــل السياســـت ا)وـ
 (.2007 آاار

ــب    ــاع يخــود     شاانطال( 2 ــف اــعن مــن الت عي ــ ل نو ــت(   شاانطاال  ــب ياحمللــل السياس  الكات
 (.2007 آ 

 -دؤزا كوردى لا توركيا )هةولدانةك باؤ ديتنةكاة ناو(، جباار قاادر غفور)الادكتور      ( 3
 (.2007وانتالاملختص بتاريخ تركيا املىاصر(، )تشرين 

دؤزا كوردساااتانَى و دةولاااةتني دةور و باااةر، كااااروان ئااااكرةيى )نظيساااةر و    ( 4
 (.2007الوانترةوشةنبَير، وريظةبةرى سةتةاليتا كوردستان(، )تشرين 

ــعم(         ( 5 ــت ا)وـ ــل السياسـ ــب ياحمللـ ــد  الكاتـ ـائى فايـ ــتغا  رجــ ــعاا مـ ــتان ا عـ  وردسـ
 (.2010 نيسان

 
 دو/ طةنطةشة

 

 (.2007دية ب  ث ث اومياا ت ايال ا  صعاع  آاارالقومية الكور (1 
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 (.2007 ع وك ب  احل  الكوردم ياالع اض ال عبت يالترديد ال  ت  نيسان (2
ال ـعاا: بــ  الـدائع  الوطقيــة يالـدائع  القوميـة ا ســياا ا)ـتغااا علــى      - وردسـتان  (3

 .2007(  تيعين االيل 7الساالاا الديلية ياالاليخية  ال دد  
 (.2008)نيسان -مةرج و ئةجنام  -ماى تيكرنا تركيا ذ بوَ كوردستانا عرياقيَ  (4
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