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 تاهري سالَح شةريف 

ئيسالمي ية سةلةيف و تريؤريستةكاين كوردستان  ئةوةي كة دويَين بةياين لة شاري هةوليَردا ِرووي دا ، كردةوةيةكي بةربةريانةي تري طروثة        
قورباين يةكاين ئةو كردةوة تريؤريسيت ية ، بةرلةوةي قورباين يةكاين كةلةثووضي طروثيَكي ئيسالمي تريؤريسيت بن ، قورباين يةكاين هةلَة . بووة 

 دوازدةسالَي ِرابردوو ، بةشيَوةي جؤراو جؤر و بة ِراستةوخؤ و بة ن ، ضونكة ئةو دوو حيزبة بةدريَذايي) يةكيَيت ( و ) ثاريت  ( سياسي يةكاين خودي  
 .  زةمينة سازي طةشة كردن و بة هيَزبووين فؤندةمينتالَيزمي ئيسالمي تريؤريست بوون لة كوردستاندا  ناِراستةوخؤيي 

ضووك بوو كة هيض ثايةيةكي كؤمةآليةيت و هيض بنكةيةكي ، طروثيَكي ضةكداري كيَوي ب" بزووتنةوةي ئيسالمي كوردستان "   بةدواي ِراثةِرين دا     
لة كوردستاندا ، بةآلم كاتيَك كة لة ِراثةِريندا طةِرانةوة نيَو شارةكان ، ئةو دوو حيزبة بةريان بؤ )  بةتايبةيت لة ناو شارةكاندا ( جةماوةري نة بوو 

ئةو سيَ . لة بار تر بوو ) يةكطرتووي ئيسالمي ( و ) نهضة ( رةطرتن و هاتنةكايةي بةرةآل كرد و لة سايةي ئةو بةربةرةآلكردنةشدا ، زةمينةكاين قةوا
ِرةوتة ئيسالمي ية فؤندةمينتالَيستة ، لة ِريَطاي ثارةو ئيمكاناتيَكي ئابوري يةوة كة ِرذيَمةكاين ناوضةكة خستبووية بةر دةستيان ، توانيان دةيان كانالَي 

يش لة بري ئةوةي ئةو كاناآلنةيان يلَ داخبةن ، كةضي بةريان بؤ بةرةآل كردن )يةكيَيت ( و ) ثاريت ( جةماوةرةوة و جؤراو جؤر بدؤزنةوة بؤ ضوونة ناو 
تا ئةو ِرادةيةي كة لة سةر داخوازي طروثة ئيسالمي يةكان ِريَطري يان لة بةردةم طةشةكردين  بريو ِراي سكؤالر و ثيَشكةوتووخوازانةي كؤمةلَي 

 . ت دةكرد كوردستاندا دروس

بزووتنةوةي ئيسالمي  ( لة هةنطاويَكي سياسي ذيرانةو بويَرانةدا النةي تريؤريزمي فؤندةمينتالَيزمي ئيسالمي ) يةكيَيت (  دا 1993     لة سالَي 
دالَدةي ) ثاريت ( ةضي لةوالوة ويَران كرد و ِرابةرةكةياين ديل كرد و بة شيَوةيةكي خةندةهيَنةر هيَناية سةر شاشةي تةلةفيزيؤنةكةي ، ك) كوردستان 

ي ) عدم تعرض ( دةدا و لة بارةطاين دا حةشاري دةدان ، يان بةرطةي ) بزووتنةوةي ئيسالمي ( ضةكدارة ئاوةِرووت كراو و تةفرو تونا كراوةكاين 
يان ناضار كرد دووبارة ِريَطا ) يةكيَيت ( كخستةوة و و ِرذيَمي ئيَرانةوة هيَزة تةفرو تونا كراوةكةيان ِريَ) ثاريت ( دةداينَ و دواتريش بة هؤي كؤمةكي 

ئاوةآل بكاتةوة بؤ طةِرانةوةي هيَزة ضةكدارة لةبةر يةك هةلَوةشاو ثةِرو بالَ كراوةكةي بزووتنةوةي ئيسالمي ، يان هةمان قوتاخبانةي تريؤريزم لة 
 . كوردستاندا 

 هةرضي بةآليةك بوو بةسةر خةلَكي كوردستانياندا 1997ي شةِريان هةلَطريساند وتا سالَي ئاطر) يةكيَيت ( و ) ثاريت (  يشدا كة 1994    لة سالَي 
هيَنا ، بةشيَك لة خةلَكي ناهوشيار،  لة هةذاري و لة بيَزار بوون لة سياسةتةكاين ئةو دوو حيزبةدا ، ِروويان كردة طروثة ئيسالمي ية 

. يةكيان دةطرت و بنكةي تريؤريزميان بةهيَز دةكرد ) نهضة بزووتنةوة و ( ردن بوون ، بةآلم ئةو دوو حيزبة خةريكي شةِرك. فؤندةمينتالَيستةكان 
بزووتنةوةي ئيسالمي ( ِراطةياندنةكانيان بؤ جنيَو سوكايةيت كردن بة يةكتري و بؤ طةرم كردين مةيداين جةنط بةكار دةهيَنا ، ) يةكيَيت ( و ) ثاريت ( 

هةر لةو كاتةدا كة بِرياري . يش بة دةيان هةزار ناميلكة و ثةرتوكيان بؤ طيَذ كردين خةلَك دةنووسي و بآلو دةكردةوة ) مي ، ِراثةِرين و يةكطرتووي ئيسال
دةدرا ، لة هةمان كاتدا ضةندين ِراديؤ و تةلةفزيؤين حمةللي ئةو سيَ طروثة ئيسالمي ية تريؤريست و سةلةيف ية لة " ثيَشةوة " داخستين بآلو كراوةي 

كاريان لةسةر شؤردنةوةي ميَشكي خةلَك دةكرد ، ئةمة سةرةِراي دةرضووين ضةندين هةفتانةمة و طؤظاري مانطانةو ... ليَر ، سليَماين و دهؤك و تادهةو
 . وةرزي لةاليةن ئةو سيَ طروثةوة بة هةمان مةبةست 

ي خؤي بوو ، هةر لةيةك ) وةزارةتةكان ( و ) حكومةت ( روستكردين     لة كاتيَكدا هةر حيزبةي لة ناوضة نفوزي سةربازي و سياسي خؤي دا خةريكي د
هةولَي دةدا لة ِريَطاي ِراكيَشاين طروثيَكي تريؤريسيت ئيسالمي يةوة ، كابينةي حكومةتةكةي قةرةبالَغ بكات و تةرازوي هيَز بةالي خؤي دا بشكيَنيَتةوة و 

طرنطترين ) يةكيَيت ( يةوة و ) بزووتنةوةي يةكبووين ئيسالمي  ( و ) يةكطرتووي ئيسالمي ( ي بؤ ئةم مةبةستةش بةمليؤنةها ديناريان خستبووة بةردةم



ةكةي ، بةش كردبوو لةطةلَ بزووتنةوةي يةكبووين ئيسالمي  تريؤريست ) واتة وةزارةيت ِرؤشنبريي و داد (ئؤرطانةكاين بةِريَوةضووين ناوضةي سليَماين 
 . ناريؤي دووبارة دةكردةوة يش هةمان سي) ثاريت ( ديسان .دا 

خةريكي دةستطري كردن و ئةنفال كردين يةكتري بوون ، ئةو سيَ طروثة سةلةيف ية تريؤريستةيش خةريك ) يةكيَيت ( و ) ثاريت (     لة كاتيَكدا كة 
اي نووسني و وةرطيَِرانةكانيانةوة كؤمةلَطةي كوردستان بوون ثالين مةرطيان بؤ ئةو نووسةر و ِرؤشنبرية ماركسي و سكؤالرانة دا دةِرشت كة دةيانويست لة ِريَط

ئةوان فةتواي كوشتين نووسةران و ِرؤشنبرياين سكؤالر و . لة مةترسي بة ئةفغانستان كردين ذيَر دةسيت تالَيبانة كوردةكان ئاطادار بكةنةوة 
ة ِريَطاي ظاآلنذيستةكانيانةوة هوهايان لة ذنان دةكيَشا و تيَزابيان بة ئةتةيستيان دةدا ، سينةماكان ، سالَؤن و ئاريشطاكاين ذنانيان دةتةقاندةوة ، ل

نووسةر ) بزووتنةوةي يةكبووين ئيسالمي ( لةم الوة تريؤريستةكاين . قاضياندا دةكرد ، كةضي ثاريت و يةكيَيت فزةيان ليَوة نةدةهات لة بةرانبةرياندا 
يان بريندار دةكرد و لة هةولَي تريؤركردين ضةند نووسةريَكي ) هاوذين مةال ئةمني ( ؤر دةكرد و يان تري) فةرهاد فةرةج (و ِرؤذنامة نووسي ماركسي 

تريشدا بوون ، لة هةمان كاتيشدا مةال كريَكار و عةيل باثريي تريؤريست لة مزطةويت جيهادي شاري سليَماين يةوة يةك بةدوايةك فةتواي كوشتين 
تا فةتواي تريؤر ) بزووتنةوةي يةكبووين ئيسالمي (  بةشيَوةيةكي ياسايي ِريَطاي دةدا بة هةفتانةمةي زمان حالَي )يةكيَيت ( نووسةرانيان دةدا ، كةضي 

ي بة ياسا مةهزلةكاين ) نظار ( كردين نووسةراين دذ بةدين و دذ بة طروثة ئيسالمي يةكان ضاث و بآلو بكاتةوة و لةم اليشةوة طؤظاري ثيَشكةوتوخوازي 
لةو الوة جةالل تالَباين دةيطوت تريؤريستةكان دةناسني و دةيانطرين و دةيان دةينة دادطا ، لةم الوة تريؤريستةكاين . يَماين  دادةخست دادطاكاين سل

ئةو كردةوة تريؤريستة .... بزووتنةوةي يةكبووين ئيسالمي لة زيندانةكاين ئاسايشي سليَماين ئازاد دةكرد بة بيانووي نةخؤشي دةرووين يةوة 
لة ِرابردووي مامةلَة ياندا لةطةلَ ِرةوتة ) يةكيَيت ( و ) ثاريت ( وةحشيانةيةي كة لة هةوليَرا ِرووي دا ، ئاكام و ِريَضكةي ئةو هةلَة سياسي يانةية كة 

 .ئيسالمي ية بةربةري ية فؤندةمينتالَيستة تريؤريستةكاندا كردوويانةو ئيستايش باجةكةي دةدةن 
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