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پەیوەندی نێوان حیزبە ئیسالمییەكانی كوردستان:
پەیوەندییەكانی كۆمەڵ و ئەنسارولئیسالم بە منوونە
ئیدریس سیوەیلی
پێشەكی
ســەرەتای ســەدەی نــوێ ،لــە هەرێمــی كوردســتان
جوندلئیســام و پاشــان ئەنسارولئیســام وەك رادیكاڵتریــن
هێــزی ئیســامیی رێكخــراو راگەیەنــرا ،ئــەو هێــزە لەگــەڵ
كۆمەڵــی ئیســامیی لەســەر داروپــەردوی بزووتنــەوەی
یەكبوونــی ئیســامیی دروســتبوون ،بەمانایەكــی تــر
لــە هەنــاوی یــەك هێــزەوە هاتبوونــەدەر و لــەڕووی
جوگرافیشــەوە هاوســنوور بــوون و بارەگاكانیــان لــە
ناوچــەی هەورامــان بــوو ،ئەمــە وێــڕای بوونــی خاڵــی
هەوبەشــی ئایدۆلۆجــی لــە نێــوان هەردووال كــە دەخوازێت
توێژینــەوە لــە پەیوەنــدی نێــوان ئــەو دوو هێــزە بكرێــت،
ئــەم توێژینــەوەش شــەنوكەوی پەیوەندییەكانــی كۆمــەڵ
و ئەنسارولئیســام لەبــەر رۆشــنایی ئــەو بەڵگەنامانــە
دەخاتــەڕوو كــە بەردەســت توێــژەر كەوتــون.
راگەیاندنی كۆمەڵ ،جوند و ئەنسارلئیسالم
 -1كۆمەڵی ئیسالمیی
دوای كۆنگــرەی تەوێڵــەی بزووتنەوەی یەكبوونی ئیســامیی
لــە  2000ناكۆكــی جەمســەرەكانی نــاو ئــەو حیزبــە زیاتــر
پەرەیگــرت ،هەوڵەكانــی رێكەوتــن ئەنجامێكــی ئەوتــۆی
نەبــوو ،دواجــار لــە  2001/5/30لــە بەیاننامەیەكــدا زۆرینــەی
ئەندامانــی ســەركردایەتی بزووتنــەوەی یەكبــوون حیزبێكــی
نوێیــان بــە نــاوی (كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان/
عێــراق) بــە ئەمیــری (عەلــی باپیــر راگەیانــد( .)1لــە
بەیاننامەیەكــی تــر كــە هەمــان رۆژ و هــەر بەنــاوی
ئەنجومەنــی شــورای كۆمەڵــی ئیســامیی باڵوكراوەتــەوە
بــاس لــە هــۆكاری راگەیاندنــی ئــەو حیزبــە نوێیــە كــراوە،
تێیــدا هاتــوە كــە «ئێمــە وەكــو كۆمەڵــی ئیســامیی بڕوامــان
بــە هــاوكاری و برایەتــی تــەواو هەیــە لەگــەڵ تێكــڕای
موســڵماناندا بــە گشــتیی و زانــا و پێشــەوایان و الیــەن و
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تەوژمــە ئیســامییەكان بــە تایبــەت ،هەروەهــا بڕوامــان بــە
پێكەوەژیــان و تەبایــی و هــاوكاری هەیــە لەگــەڵ الیەنــە
سیاســییەكاندا بــۆ خزمەتكردنــی میللەتــی كوردســتان و
پاراســتنی ئەزمــون و قەوارەكــەی»(.)2
 -2جوندلئیسالم
دوای راگەیاندنــی كۆمەڵــی ئیســامیی ،هێزی دووی ســۆران
كــە یەكێــك بــوو لــە هێــزە تۆكمــە و راهێنراوەكانــی
بزووتنــەوەی یەكبــوون ،هەڵوێســتی بێالیەنانــەی هەبــوو،
ئامادەنەبــوو بچێتــە ژێــر ركێفــی كۆمەڵــی ئیســامیی،
بــە دیوێكــی تریشــدا هــەر بەنــاو ســەر بــە بزووتنــەوەی
یەكبــوون بــوون ،ئەگەرنــا بــە شــێوەی نهێنــی كەوتبوونــە
جموجــۆڵ و خۆســازدان بــۆ راگەیاندنــی حیزبێــك ،ئــەوەی
ئــەم بۆچوونــە پشتڕاســتدەكاتەوە چەندیــن بەڵگەیــە،
لەوانــە بەیاننامــەی خۆڕاگەیاندنــی جوندلئیســام ،لــە
 2001/9/1بــە ئەمیــری ئەبوعەبــدواڵ شــافعی جوندلئیســام لــە
كوردســتان راگەیەنــرا ،لــە بەیاننامــەی راگەیانــدن ئامــاژە
بــەوە دراوە كــە ئــەوان مــاوەی چەنــد ســاڵە لــە رووی
مــادی و مەعنەویــەوە ســەرقاڵی ئامادەســازین بــۆ هەڵســان
بــە كاری جیهــاد ،بــۆ ئــەو مەبەســتەش ســەربازگەیان
دروســتكردووە ،مەشــقیان كــردووە ،چــەك و تەقەمەنییــان
دەســتەبەر كــردووە ،تــا دواجــار لەگــەڵ كۆمەڵــی تەوحیــد
بڕیاریانــداوە جوندلئیســام راگەیەنــن(.)3
هەروەهــا لــە راپۆرتــە هەواڵــی مەكتەبــی پەیوەندییەكانــی
كۆمەڵــی ئیســامیدا هاتــووە كــە «جەماعەتــی تەوحید بوون
بــە ســێ بەشــەوە ،بەشــێكیان بێالیــەن دانیشــتون و وازیــان
هێنــاوە ،بەشــێكی تریــان كــە ژمارەیان حەوت كەســە درێژە
بــە خەباتــی تەوحیــد دەدەن ،بەشــە زۆرینەكەشــیان لەگــەڵ
جەماعەتــی مەركــەز یەكیــان گرتــوە و بڕیــاری تەشــكیلی
حیزبیــان داوە پێدەچێــت نــاوی (جنداللــه) بێــت»(.)4
لــە راپۆرتــە هەواڵێكــی تــری مەكتەبــی پەیوەندییەكانــی
كۆمــەڵ هاتــووە كــە «جوندولئیســام خۆیــان راگەیانــدوە

و ژمارەیــان لــە نێــوان ( )300 -200كــەس دەبێــت،
كــە زۆربەیــان هەولێریــن و هەندێكیشــیان عەرەبــن،
نامەیەكیشــیان بــۆ كۆمەڵــی ئیســامیی نــاردووە بــاس لــە
خەلەلەكانــی یەكبــوون دەكات و پێشــبینی ناكــەن كۆمــەڵ
بتوانێــت ســاڕێژی بــكات و گۆڕانــكاری بــكات ،لەبەرئــەوە
بــۆ جێبەجێكردنــی شــەرعی خــوا و فەرمــان بــە چاكــە و
رێگــری لــە خراپــە خۆیــان راگەیانــدووە ،بــەاڵم ئامــادەی
هاوكاریــن لەگــەڵ الیەنــە ئیســامییەكان»(.)5
بەگوێــرەی راپۆرتــی چاودێرێــك كــە مێــژووی لەســەر
نییــە و بەپێــی ناوەرۆكەكــەی بــۆ بــەر لــە راگەیاندنــی
جوندلئیســام دەگەڕێتــەوە ،چاودێرەكــەش ئەندامــی
كۆمەڵــی ئیســامیی بــووە و راپۆرتەكــەی بــۆ ســەركردایەتی

دوای مانگێك لە راگەیاندنی
جوندلئیسالم ،لە 2001/10/2
رێكەوتنێك لە نێوان كۆمەڵ،
بزووتنەوەی ئیسالمی ،جوندلئیسالم
و كرێكار ئەنجام درا مەبەستی
دابەشكردنی كەلوپەلی سەربازی
بزووتنەوەی یەكبوونی هەڵوەشاوە

كۆمــەڵ نووســیوە ،باســی لــەوە كــردوە كــە «هێــزی
دووی ســۆران ئامادەباشــی كــردووە كــە لــە ئایندەیەكــی
نزیكــدا حیزبێــك راگەیەنێــت ،بــە قســەی خۆیــان نزیكــەی
چــوار ســاڵە كار بــۆ ئــەوە دەكــەن ،لــە ئێستاشــدا (كاتــی
نووســینی راپۆرتەكــە) خولێكیــان لــە (ســەید ســەالم) نزیكی
(بەڵخــە) كردوەتــەوە كــە نزیكــەی ( )10چــادر دەبــن وانــەی
تیــۆری دەخوێنــن دەربــارەی شــەڕی پارتیزانــی ،شــەڕی
تانــك و كۆپتــەر و چۆنیەتــی دروســتكردنی تەقینــەوە،
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لــە بیــارە بینــا و ســتۆدیۆی رادیۆیــان دانــاوە و دوو
بورجیــان لەســەر قــەاڵی بیــارە دانــاوە»( ،)6ســەبارەت بــە
كۆمەڵــی ئیســامیی ،چاودێرەكــە نووســیویەتی «جەماعەتــی
مەركــەز قەناعەتیــان وایــە كــە كۆمەڵــی ئیســامیی هیــچ
گۆڕانكارییەكــی نەكــردووە تەنهــا مــەال عەلــی گۆڕیــوە بــە
عەلــی باپیــر ،كۆمــەڵ عەقیــدەی ئەشــعەرییە و فیكــری
ئیخــوان زاڵــە بەســەریدا و راپەڕینــە (نهضــة) كۆنــەكان
لەنــاو كۆمەڵــی ئیســامیی جیهــاد پەراوێــز دەخــەن»(.)7
 -3ئەنسارولئیسالم
تەمەنــی جوندلئیســام كورتبــوو ،دوای دانوســتانێ نێوانیــان
لەگــەل كرێــكار هــەردوال لەســەر ئــەوە پێكهاتن كــە پێكەوە
لەژێــر ناوێكــی نوێدا كار بكەن ،كرێكار كە خاوەن رەوتێكی
تایبــەت بــە خــۆی بــوو لەنــاو بزووتنــەوەی یەكبــوون كە بە
رەوتــی ئیســاح دەناســرا ،دوای راگەیاندنــی كۆمەڵ ،لەگەڵ
ژمارەیــەك ســەركردەی یەكبــوون هەڵوێســتی بێالیەنیــان
هەڵبــژارد ،بــەاڵم دواجــار ژمارەیەكــی زۆر لــە بێاڵیەنــەكان
چوونــە نــاو كۆمەڵــی ئیســامیی ،لــەو نێوەنــدەدا كرێــكار
بــە شــێوەی ســەربەخۆ درێــژەی بــەكار دا ،گونــدی گوڵپــی
كــردە بــارەگای ســەرەكی خــۆی ،دوای دانوســتان لەگــەڵ
جوندولئیســام ،هــەردوال رێكەوتــن لەســەر پێكهێنانــی
پشــتیوانانی ئیســام (ئهنسارولئیســام) لــە كوردســتان
بــە ئەمیــری كرێــكار ،لــە  ،2001/12/10ئــەم حزبــە نوێێــە
راگەیەنــرا ،لەگــەڵ راگەیاندنیشــی یەكالیەنــە ئاگربەســتی
لەگــەڵ یەكێتــی نیشــتمانی كوردســتان راگەیانــد كــە لــە
ســەردەمی جوندلئیســام لــە دژی لــە شــەڕدابوون(.)8
پەیوەندییەكانی كۆمەڵ و جوندلئیسالم
لــە نامەیەكــدا بــۆ كۆمەڵــی ئیســامیی ،ئەبوعەبدواڵ شــافعی
ئەمیــری جوندلئیســام بــاس لــە پاســاوی راگەیاندنــی
جوندلئیســام دەكات ،پێدەچێــت ئــەوە یەكــەم نامــەی
فەڕمــی ئەمیــری جوندلئیســام بێــت بۆ كۆمەڵی ئیســامیی،
لــە نامەكــەدا هاتــووە «دوای جیابوونەوەتــان و راگەیاندنی
كۆمەڵــی ئیســامیی ،ئێمــە لــەو ماوەیــەدا وەكــو باقــی
موســڵمانانی تــر چاوەرێــی هەڵوێســتی عەمەلــی بوویــن،
چونكــە باوەڕمــان بــە بەرزكردنــەوەی دروشــم و قســە
نەمابــوو ،كەچــی جیاوازییەكــی وامــان بەرچــاو نەكــەوت

جگــە لــە گۆڕینــی تــاك و چەنــد پلەیەكــی ســەركردەیی
نەبێــت ... ،لەبــەر ئــەوە ئێمــە لەگــەڵ باقــی برایانــی
نیازپاكــی موجاهیــد عەزممــان كــردووە ئــەو ســپاردەیە
هەڵگریــن و جوندلئیســام لــە كوردســتان راگەیەنیــن بــۆ
سەرخســتنی موســڵمانان و پاراســتنی ئابــڕو و كەرامەتیــان،
 ...ئێمــە لــەم كۆمەڵــەدا ئامادەیــی هاوكاریمــان هەیــە
لەگــەڵ هــەر نیازپاكێكــی خواویســت لەپێنــاو بەرگریكردنــی
دیــن و جیهادكردنــی ئــەو دوژمنانــەی خۆیــان بــۆ
دوژمنــكاری و شــەڕكردن لەگەڵمــان ئامادەكــردووە»(.)9
دوای مانگێــك لــە راگەیاندنــی جوندلئیســام ،لــە
 2001/10/2رێكەوتنێــك لــە نێــوان كۆمەڵــی ئیســامیی،
بزووتنــەوەی ئیســامی ،جوندلئیســام و كرێــكار ئەنجــام

پەیوەندییەكانی كۆمەڵ و ئەنسار
زۆرجار بارگرژی بەخۆوە بینیوە،
خراپی پەیوەندییەكانی ئەو دوو
حیزبە لە هەندێك ماوەدا لە
نوورساو و باڵوكراوەكانیان بە روونی
دەبیرنێت

درا ،رێكەوتنەكــە بــە مەبەســتی دابەشــكردنی كەلوپەلــی
ســەربازی بزووتنــەوەی یەكبوونــی هەڵوەشــاوە بــوو
لــە نێــوان هەرچــوار هێزەكــە ،بەپێــی رێكەوتنهكــە
كەلوپەلــەكان بەمشــێوەیه دابەشــكران :كرێــكار ،%10.5
كۆمەڵــی ئیســامیی  ،%39بزووتنــەوە  ،%25جوندولئیســام
 .)10(%25.5هــەر لــە بــواری ســەربازی نوێنەرانــی كۆمــەڵ
و جوندلئیســام رۆژی  2001/10/23رێكەوتــن لەســەر:
-1ئــەو كەســانەی دوای راگەیاندنــی جوندلئیســام چەكیــان
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بــردووە بۆنــاو كۆمەڵــی ئیســامیی ،یــان بهپێچهوانــهوه،
چەكەكــە بگەڕێنرێتــەوە بــۆ حزبــی پێشــوو.
 -2لــە رۆژی ئیمزاكردنــی ئــەم رێكەوتنــەوە هەركەســێك
ئەندامــی حزبێكیــان بێــت و بچێتــە نــاو حزبەكــەی تــر
نابێــت چەكەك ـهی لەگــەڵ خــۆی ببــات ،ئەگــەر بردیشــی
دەبێــت بگەڕێنرێتــەوە(.)11
لــە نێــوان كۆمەڵــی ئیســامیی و جوندلئیســام چەندیــن
كۆبوونــەوە كــراوە بەمەســتی یەكگرتــن ،لــەو رووەوە
هەنــگاوی تەواویــان نــاوە و لیژنــەی گفتوگــۆی هــەردوال
گەیشــتونەتە بڕیــاری یەكگرتــن ،بــەاڵم روون نییــە بۆچــی
ئــەو بڕیــارە هەڵوەشــاوەتەوە ،بۆیــە لــە نامەیەكــی شــورای
جوندلئیســام كــە لــە  2001/11/1نێــردراوە بۆ شــورای كۆمەڵی
ئیســامیی ،شــورای جوندلئیســام ئامــاژەی بــەوەداوە
كــە وێــڕای هەڵوەشــاندنەوەی بڕێــاری یەكگرتــن بــەاڵم
مافــی برایەتــی و خۆشەویســتی و رێزگرتــن لــە نێــوان
هــەردوالدا دەمێنێــت( .)12لــە وەاڵمــی ئــەوەش كــە هــەواڵ
باڵوبوەتــەوە «جوندلئیســام هەڵگــری مەنهەجــی خەواریجە
و موســڵمانان تەكفیــر دەكات ،لــەو نێوەندەشــدا بەرپرســی
دەســتەی شــەرعی جوندلئیســام ،تەكفیــری كۆمەڵــی
ئیســامیی و ئەمیرەكــەی كــردووە» ،بەرپرســی دەســتەی
شــەرعی بەیاننامەیەكــی باڵوكردوەتــەوە و رایگەیانــدووە
«ئــەو هەوااڵنــە دوورن لــە راســتیەوە و كۆمەڵــی ئیســامیی
و ئەمیرەكــەی بــە بــرای ئایینــی خۆمــان دەزانیــن»(.)13
پەیوەندی كۆمەڵ و ئەنسارولئیسالم
پەیوەنــدی نێــوان كۆمــەڵ و ئەنسارولئیســام ،هــەم
لێكنزیكبوونــەوە و هــەم ئاڵــۆزی تێدابــووە ،بەشــێك لــە
هــۆكاری ئاڵــۆزی پەیوەندییەكانیــان ریشــەیەكی مێژویــی
هەیــە و دەگەڕێتــەوە بــۆ ملمالنێــی هــەردوو باڵــی عەلــی
باپیــر و كرێــكار و بــەر لــە راگەیاندنــی كۆمەڵ و ســەردەمی
كۆمــەڵ ،بــە وتــەی كرێــكار ،یەكــەم بەریەككەوتنــی باڵــی
ئیســاح كــە خــۆی رێبەرێتــی دەكــرد لەگــەڵ كۆمەڵــی
ئیســامیی لــە ســلێمانییەوە بــوو لەگــەڵ راگەیاندنی كۆمەڵ،
هــەردوال لەســەر مەڵبەنــدی ســلێمانی و مزگەوتــی جیهــاد
و تەلەفزیــۆن ناكۆكیــان بــۆ دروســتبوو ،دواتــر چەندیــن
دانیشــتن لــە نێــوان هــەردوال ســازدرا ،بــەاڵم نەگەیشــتنە
رێكەوتنێــك ،كرێــكار لــە بەیاننامەیەكــدا رۆژی ()2001/8/7

نیگەرانــی خــۆی لەوبــارەوە دەردەبڕێــت كــە بــە ناچــاری
مەڵبەنــدی ســلێمانی و مزگەوتــی جیهادیــان بــۆ كۆمەڵــی
ئیســامیی چۆڵكــردووە(.)14
پێشــتریش لــە بەیاننامەیەكــدا كرێــكار نیگەرانــی و ناڕەزایــی
خۆیــی لــە رێگــری وتــاری هەینــی لــە مزگەوتــی جیهــاد لــە
الیــەن كۆمەڵــی ئیســامییەوە دەربڕیــوە ،بڕیاربــوو وتارەكــە
لەالیــەن (عەبدولحەمیــد ســیوەیلی) كــە لــە خەتــی كرێــكار
بــوو بخوێنرێتــەوە ،بــەاڵم كۆمــەڵ رێگریــان لێكــرد(.)15
بــە پێچەوانــەی ئــەو هەڵوێســتەی لــە بەیاننامــەی رۆژی
( )2001/8/7بەرامبــەر كۆمــەڵ دەریبڕیــوە ،كرێــكار لــە
نامەیەكــدا كــە رۆژی ( )2001/6/25بــۆ هەوادارانــی نــاردووە
لــە دەرەوە بــاس لــە هەڵوێســتی خــۆی و پەیوەنــدی
لەگــەڵ كۆمەڵــی ئیســامیی كــردووە كــە لــە ئاســتێكی
باشــدایە ،لەوبــارەوە نووســیویەتی «مامۆســتا عەلــی باپیــر
 15ئەنــدام ســەركردایەتی لەگەڵدایــە ()8یــان نەهــزەن
كــە جیابوونەتــەوە و  %40یەكبــوون بــوون ،پەیوەندیمــان
باشــە لەگەڵیــان ،ئێمــە ئــەم ئەندامانــەی خــوارەوە خەتــی
بێالیەنیــن و ئەلحەمدولیــا  %40موئەســیرمان لەگەڵدایــە و
ئیحتمالــی زۆرە ســەركەوتوبین لــە الدانــی مامۆســتا مــەال
عەلــی هەڵەبجــە و گێڕانــەوەی مامۆســتا عەلــی باپیــر و
برایانــی تــر( ... ،دكتــۆر ئیبراهیــم ،مامۆســتا شــێخ
محەمــەد بەرزنجــی ،قاســم مســتەفا ،كرێــكار ،عومــەری
فێرگــە ،ئاســۆ هەولێــری ،ئــازاد حوجرانــی ،بیــال حاجــی
ســلێمان ،فــاروق عەلــی ،جەمــال ئەشــرەف ،عەبدوڕەحمان
عەبدوڕەحیــم ،حاجــی ســان ئەحمــەد ،مامۆســتا عومــەر
كــەالری ... ،هتــد ،چــاالك و بێدەنگیــن خەڵكێكــی زۆر
هیــوای بــە ئەنجامــی كارەكانمــان هەیــە ئێــوەش دوعــای
خێرمــان بــۆ بكــەن %12 ،چاوەڕوانــی ئێمــەن و  %8لەگــەڵ
مامۆســتا مــەال عەلــی هەڵەبجــەن ... ،تیــن و تەوژمێكــی
ئیقتیســادی زۆرمــان لەســەرە ،تەنهــا خەتــی ئێمــە لــە 6/3
تــا ئەمــڕۆ رۆژی پێنــج هــەزار دینارمــان ســەرف كــردووە،
چونكــە خەڵكێكــی زۆر دێــن و دەمانبینــن و بەگەڕدەخرێــن
لــە ســوڵح و نەهێشــتنی شــەڕ ،بۆیــە داواكارم لــە هەمــوو
ئــەو خوشــك و برایانــەی متمانــە و هیوایــان بــە كاری مــن
و برایانــی هاوكارمــان هەیــە هەریەكــەی مەبلەغــی ()$50
مــان بــە زوتریــن كات بــۆ بنێــرن تــا بــەردەوام بیــن و
گۆشــەگیر نەبیــن»(.)16
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پێشــتریش لــە بەیاننامەیەكــدا كــە بــە نــاوی برایانــی
مامۆســتا كرێــكار رۆژی  2001/6/1باڵوكراوەتــەوە لــە وەاڵمــی
بەیاننامەیــەك كــە رۆژی  2001/5/31واتــە رۆژێــك دوای
راگەیاندنــی كۆمەڵــی ئیســامیی لــە هەندێــك مزگەوتــی
شــاری ســلێمانی هەڵواســراوە بــە نــاوی (برایانــی مامۆســتا
كرێــكار) باڵوكراوەتــەوە ،ئــەوە رەتدەكاتــەوە ئــەو
بەیاننامــەی كــە لــە مزگەوتــەكان هەڵواســراوە گوزارشــت
بێــت لــە رای كرێــكار و هەوادارانــی ئــەو ،لــە بەیاننامەكەی
رۆژی ()2001/6/1دا هاتــووە «ئــەو بەیاننامــە (بەیاننامەكــەی
 )5/31ناوەرۆكەكــەی بــاس لــەوە دەكات كــە لەالیــەن بەرێــز
م .عەلــی باپیــر و چەنــد بەرپرســێكی تــرەوە غــەدر و
خیانەتمــان لێكــراوە ،لــە راســتیدا ئــەو كەســانەی بەنــاوی
برایانــی مامۆســتا كرێــكارەوە ئــەو باڵوكراوەیــان نووســیوە
نــە تەعبیــر لــە هەمــوو برایانــی م .كرێــكار دەكــەن و نــە
تەعبیــر لــە موســڵمانێكی مولتەزیــم دەكــەن ... ،كەســایەتی
رابوونــی ئیســامیی وەك مامۆســتا كرێكاریــان هێناوەتــە
ئاســتێكی زۆر نــزم ،كــە م .كرێــكار زۆر گەورەتــرە لــەوەی
ئــەو جــۆرە كەســانە بەرهەمــی ئــەو بدورنــەوە و خۆیانــی
پــێ قەڵــەو بكــەن كــە پێدەچێــت عەالقەیــان بــە شــوێنی
تریشــەوە هەبێــت ،وە لــە ماوەیەكــی زۆر كورتــدا بوونەتــە
خاوەنــی ســەیارە و ئەوانەشــمان كــە دەســاڵیش دەبێــت
لەگــەل (م .كرێكار)دایــن هێشــتا قــەرزاری بەرۆكــی
بەرنەداویــن ،پێویســتە ئــەوەش بڵێیــن بەیاننامــەی لــەو
جــۆرە هــی (ســەركەوت و ســۆران عومــەر)ە و مافــی بــە
ڕاوبۆچوونــی هەمــوو برایانــی مامۆســتا كرێــكار و مامۆســتا
كرێــكار خۆشــیەوە نییــە ،هەمــوو كــەس دەزانێــت مەوقیفی
مامۆســتا كرێــكار چییــە و چۆنــە؟  ...هەمــوو دەزانیــن كــە
م .كرێــكار ،مــەال عەلــی هەڵەبجــە بــە فاســق و فاجیــر
دەزانێــت و بەهیــچ جۆرێــك فیشــەكی بــۆ ناتەقێنــێ»(.)17
وەك رووندەبێتــەوە دژیەكــی هەیــە لــە هەڵوێســتی كرێــكار
بەرامبــەر كۆمەڵــی ئیســامیی ،هەرچــۆن بوونــی كرێــكار بە
ئەمیــری ئەنسارولئیســام كاریگــەری لەســەر پەیوەندیەكانــی
كۆمــەڵ و ئەنســار هەبــوو.
ئەگــەری هەیــە لــە ســەرەتای راگەیاندنــی
ئەنسارولئیســامەوە رێكەوتنێــك لــە نێــوان كۆمــەڵ و ئــەو
حزبــە نوێیــە كرابێــت بۆ چارەســەركردنی كێشــەی ســەنگەر
گواســتنەوەی پێشــمەرگەكانیان ،یــان هەمــان رێكەوتنــی

كۆمەڵــی ئیســامیی و جوندلئیســام كــە رۆژی 2001/10/23
ئیمزاكــراوە كاری پێكرابێــت ،بۆیــە لــە روونكردنەوەیەكــدا
مەكتەبــی عەســكەری كۆمــەڵ داوای لــە دەســتەی ســەربازی
ئەنسارولئیســام كــردووە بەپێــی رێكەوتنــی نێوانیان یەكێك
لــەو پێشــمەرگانە بەنــاوی (الیــەق نــوح حەمەرەحیــم) كــە
چوەتــە نــاو ئەنســار چەكەكــەی بگێڕنــەوە بــۆ كۆمــەڵ(.)18
پەیوەندییەكانــی كۆمــەڵ و ئەنســار زۆرجــار بارگــرژی
بەخــۆوە بینیــوە ،خراپــی پەیوەندییەكانــی ئــەو دوو حزبــە
لــە هەندێــك مــاوەدا لــە نووســراو و باڵوكراوەكانیــان بــە
روونــی دەبینرێــت ،لــە یەكــێ لــە باڵوكــراوە ناوخۆییەكانــی
ئەنســار بــە روونــی ئامــاژەی پێــدراوە ،باڵوكراوەكــە
كۆمەڵێــك هــەواڵ و رێنماییــە بــۆ ئەندامانــی ئەنســار و
لــە خاڵــی ( )7ســەبارەت بــە كۆمەڵــی ئیســامیی هاتــووە
«لــە میانــەی ئــەو هەڵوێســتە دوژمنكاریانــەی كۆمەڵــی
ئیســامیی بەرامبەرمــان هــەر لــە رۆڵــی نێگەتیڤانەیــان
بــۆ رێكنەكەوتنــی ئێمــە و (ی .ن ك) تاوەكــو ئــەوەی
گۆڕانكاریــان لــە عەقیدەشــدا بــۆ دروســتبوە و وەالئــو
بەرائیــان لەســەر تەزكیــەی كۆمــەڵ دیــاری دەكــەن ،بۆیــە
رۆژی ( )2002/1/28كەوتنــە دەركردنــی ئــەو فەقێیانــەی كــە
لــە پەیمانگــەی شــەرعی ئەبوبەكــری ســدیق لــە خورمــاڵ
دەخوێنــن و ســەر بــە كۆمەڵــی ئیســامیی نیــن ،ژمارەیــان
( )8دانەیــە و یەكێكیــان بێالیەنــە و گوایــە ئەوانــی تــر
ســەر بــە (پــاك)ن هەتــا نەبنــە كۆمەڵــی ئیســامیی وەریــان
ناگرنــەوە»(.)19
لــە نوســراوێكی مەكتەبــی راگەیانــی كۆمــەڵ بــۆ مەكتەبــی
سیاســیی بــاس لەوەكــراوە كــە تیمێكــی راگەیانــدی كۆمــەڵ
چوەتــە بیــارە وێنــەی دیمەنــی سروشــتی ناوچەكــە بگرێت،
بــەاڵم ئەنســار بــە پاســاوی ئــەوەی ســنوری ســەركردایەتیانە
نەیانهێشــتوە وێنــەی ڤیدۆیــی بگــرن ،بۆیە لە نواســراوەكەدا
داوا لــە مەكتەبــی سیاســیی كراوە رێگەنەدرێت لە ســنووری
كۆمــەڵ هیــچ الیەنێــك وێنــەی ڤیدۆیــی بگرێــت( .)20لــە
نوســراوێكی مەكتەبــی رێكخســتنی كۆمــەڵ بــۆ مەكتەبــی
سیاســیی ئــەو حزبــە بــاس لــەوە كــراوە ئەندامێكــی
مەكتەبــی رێكخســتنی كۆمــەڵ بەنــاوی (ئاســۆ كۆچــەر) بــۆ
ماوەی هەژدە ســەعات لەالیەن ئەنســارەوە دەســتگیركراوە
و ســوكایەتی پێكــراوە ،بۆیــە داوا لــە مەكتەبــی سیاســیی
كــراوە هەڵوێســت وەرگــرن و نەهێڵــن بەســەر ئەنســاردا
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تێپەڕێــت تــا كاری وا دووبارەنەكەنــەوە(.)21
ناكۆكــی نێــوان ئەنســار و كۆمــەڵ لــە ئاســتێكدا بــووە
لــە راگەیانــدن قســەیان لەســەر یەكتــر كــردووە ،ســایتی
ئەنســار رۆژی ( )2002/5/12هەواڵێكــی لەســەر كۆمەڵــی
ئیســامیی باڵوكردوەتــەوە ســەبارەت بــە كۆبوونــەوە و
رێكەوتنــی كۆمــەڵ لەگــەڵ یەكێتــی و وتــاری عەلــی باپیــر
لــە یــادی كۆچــی دوایــی ئیمــام خومەینــی لــە ســلێمانی كــە
ناوبــراو وەســفی زیــادی ئیمــام خومەینــی كــردووە ،كۆمــەڵ
وەاڵمێكــی تونــدی ئەنســار دەداتــەوە ،بــاس لــەوە دەكات
كــە ئەنســار بــە نهێنــی چەندیــن كۆبوونــەوەی ژێربەژێریــان
لەگــەڵ یەكێتــی كــردوە ،بــۆ بەڵگــەش ئامــاژەی بــە
دیدارێكــی عەبدوڕەحمــان عەبدوڕەحیــم كــردووە كــە لــە
ژمــارە ( )69رۆژی ( )2002/4/22لــە رۆژنامــەی هاوواڵتــی
باڵوبوەتــەوە و ناوبــراو وتویەتــی «یەكــەم كۆبوونــەوەی
نهێنــی لــە هەڵەبجــە لــە ماڵــی ئێمــە بــە ئامادەبوونــی
نوێنەرێكــی جوندلئیســام و مامۆســتا كرێــكار و نوێنەرێكــی
یەكێتــی نیشــتمانی ســازكرا ،یەكێتــی بڕیــاری سیاســیی
هەبــوو كــە لەگــەڵ جوندلئیســام دانەنیشــێت ،ئــەوە بــوو
ئەمــە بــووە ســەرەتایەك دوای دوو رۆژ جوندلئیســام
بــووە ئەنسارولئیســام و ئەمیــری گــۆڕی و یەكالیەنــە
ئاگربەســتی راگەیانــد»( .)22هــەر لــەو باڵوكــراوەدا ئامــاژە
بــە دوو رێكەوتنــی نێــوان كۆمــەڵ و ئەنسارولئیســام
كــراوە یەكەمیــان لــە ( ،)2002/5/5رێكەوتنــی دووەمیشــیان
لــە  2002/5/27بــووە كــە هەندێــك قســەوباس لەســەر یەكتــر
كــراوە و باڵوبوەتــەوە و بــۆ نەهیشــتی ئــەوە رێكەوتنیــان
كــردووە(.)23
وەك لــە بەڵگەنامــەی دەقــی رێكەوتنــی هــەردوالدا
هاتــووە ،رۆژی  2002/5/5دوای زنجیرەیــەك كۆبوونــەوە لــە
نێــوان كۆمــەڵ و ئەنســار هــەردوال رێكەوتنێكیــان واژۆ
كــرد ،كــە ئەمــە ناوەڕۆكەكــەی بــوو:
 -1كۆمــەڵ و ئەنســار هەریەكــە لــە ناوچــەی ژێــر
دەســەاڵتی خــۆی سیاســەتی شــەرعی و بەرنامــەی خــۆی
جێبەجێــدەكات و لــە ناوچــەی دەســەاڵتی بەرامبــەر نابێــت
جێبەجێــی بــكات.
 -2هــەر كێشــە و ئاڵــۆزی و خروقاتێــك روویــدا لیژنــەی
بــااڵ یــان لیژنەیەكــی راســپێردراوی لــێ ئــاگادار دەكرێتــەوە
تــا بــە زویــی چارەســەر بكرێــت.

 -3بڕیــاری جێبەجێكردنــی نەهێشــتنی دیــاردەی چەكــداری
لەنــاو بــازاڕی خورمــاڵ لــە  2002/5/7جێبەجێدەكرێــت.
 -4ئەنســار لــە ناوچــەی ژێــر دەســەالتی كۆمــەڵ نــە
ئەندامــی یەكێتــی دەگرێــت و نــە تەقــەی لێــدەكات،
بەرامبــەر بەمــە كۆمــەڵ ئەمنیەتــی ســەروماڵی ئەندامانــی
ئەنســار لــە ناوچــەی ژێــر دەســەاڵتی خــۆی بپارێزێــت،
هەروەهــا نابێــت یەكێتــی لــە ناوچــەی ژێــر دەســتی كۆمەڵ
تەقــە لــە ئەنســار بــكات(.)24
رەنگــە ئــەو رێكەوتننامانــە تــا رادەیەك بارگــرژی نێوان ئەو
دوو حزبــەی خاوكردبێتــەوە ،دواتریــش رێكەوتنــی تــر لــە
نێوان هەردوالدا هەبووە ،رۆژی  2002/7/15كۆمەڵ و ئەنسار
رێكەوتنێكیــان كــرد بــە مەبەســتی رێكخســتنی كاروبــاری

لە نێوان كۆمەڵ و جوندلئیسالمدا
چەندین كۆبوونەوە كراوە بەمەستی
یەكگرتن ،لەو رووەوە هەنگاوی
تەواویان ناوە و لیژنەی گفتوگۆی
هەردوال گەیشتونەتە بڕیاری یەكگرتن،
بەاڵم روون نییە بۆچی ئەو بڕیارە
هەڵوەشاوەتەوە

ئاسایشــی خورمــاڵ ،ناوەرۆكــی رێكەوتنەكــە حــەوت حاڵــی
لەخۆگرتــووە كــە بریــار بــووە رۆژی ( )2002/7/27بكەوێتــە
بــواری جێبەجێكردنــەوە( .)25ســەرەڕای رێكەوتنــەكان
بــەاڵم هــەر كێشــە لەنێــوان هــەردوالدا بوونــی هەبــوو،
لــە نووســراوێكی ئەنسارولئیســام بــۆ مەكتەبــی سیاســیی
كۆمەڵــی ئیســامیی ئامــاژە بــەوە دراوە كــە یەكێتــی لــە
ســنوری دەســەاڵتی كۆمــەڵ هەوڵــی كوشــتنی ئەندامێكــی
ئەنســاری داوە و ئەمــەش پێچەوانــەی رێكەوتنــی كۆمــەڵ و
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ئەنســارە بۆیــە داوا دەكــەن چارەســەری بكــەن(.)26
وتوێــژ و راگۆڕینــەوە لــە نێــوان كۆمــەڵ و ئەنســار هەبــوو
بــە مەبەســتی لێكنزیكبوونــەوە و یەكگرتــن ،بــەاڵم بەهــۆی
نزیكبونــەوە و رێكەوتنــی نێــوان كۆمــەڵ و یەكێتــی
نیشــتمانی ،ئەنســار لــە نامەیەكــدا پاشەكشــەی خــۆی لــە
نزیكبوونــەوە لــە كۆمــەڵ راگەیانــدوە ،پاســاوی ئەنســار
بڕیــاری كۆمــەل بــووە بــۆ جێبەجێكردنــی رێكەوتنیــان
لەگــەڵ یەكێتــی(.)27
لــە وەاڵمــی نامەیەكــی كۆمەڵــی ئیســامیی ســەبارەت بــە
پــڕۆژەی یەكبــوون و نزیكبوونەوەیــان لــە ئەنسارولئیســام،
كــە لــە ( )2002/8/12ناردویانــە بــۆ ئەنسارولئســیالم ،ئەنســار
لــە ( )2002/8/17وەاڵمێكــی چەنــد الپەڕەیــی بــۆ كۆمەڵــی
ئیســامیی نووســیوە ،تێبینــی خۆیــان خســتوەتەڕوو ،تێیــدا
رەخنــەی تونــد لــە هەڵوێســتەكانی كۆمەڵــی ئیســامیی
دەگــرن ســەبارەت بــە باوەڕبوونــی كۆمــەڵ بــە پێكەوەژیــان
لەگــەڵ حزبــە عەلمانییــەكان و هاوكاریكردنیان بۆ پاراســتنی
ئەزمــون و قــەوارەی هەرێمــی كوردســتان ،چونكــە بــەالی
ئەنســارەوە عەلمانییــەكان مورتــەدن و قەوارەكــەش
قەوارەیەكــی كوفــرە چــۆن دەبێــت پشــتیگری لێبكرێــت،
بۆیــە داوا لــە كۆمــەڵ دەكــەن ئەگــەر پەرۆشــی یەكگرتنــە
لەگــەڵ ئەنســار دەبێــت بــەو هەڵوێســتانەیدا بچێتــەوە(.)28
دەرهنجام
پەیوەندییەكانــی كۆمەڵــی ئیســامیی لەگەڵ جوندلئیســام و
دواتریــش ئەنسارولئیســام هەڵكشــان و داكشــانی بەخــۆوە
بینیــوە ،هەندێكجــار ناكۆكــی نێوانیــان لــە ئاســتێكی بــەرزدا
بــووە ،هەندێكجاریــش پــرۆژەی هاوبەشــیان هەبــووە بــۆ
یەكگرتــن و كاركردنــی لەژێــر ئــااڵی یــەك حزبــدا ،بــەاڵم
دواجــار دونیابینــی و خوێندنــەوەی جیــاواز بــۆ دەقــە
دینیــەكان و هەڵوێســت لــە ئاســت رووداوەكان ئــەو دوو
هێــزەی لێكدورخســتوەتەوە.
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سەرچاوەكان
 -1ئــاگاداری و راگەیانــدن ،ئەنجومەنــی شــورای كۆمەڵــی
ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق.2001/5/30 ،
 -2بەیاننامــەی ئەنجومەنــی شــورای كۆمەڵــی ئیســامیی لــە
كوردســتان /عێراق.2001/5/30 ،
 -3رونكردنــەوەی ژمــارە یــەك ،جنــد االســام لــە
كوردســتان.2001/9/1 ،
 -4راپۆرتــە هــەواڵ ،مەكتەبــی پەیوەندییەكانــی كۆمەڵــی
ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق ،ژمــارە (.2001/8/26 ،)2
 -5راپۆرتــە هــەواڵ ،مەكتەبــی پەیوەندییەكانــی كۆمەڵــی
ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق ،ژمــارە (.2001/9/3 ،)3
 -6چاودێرێــك :چەنــد زانیارییەكــی ســەرەتایی دەربــارەی
مەركــەزی ئیســامیی ،بــێ مێــژوو.
 -7سەرچاوەی پێشوو
 -8بەیاننامــەی راگەیاندنــی پشــتیوانانی ئیســام لــە
كوردســتان.2001/12/10 ،
 -9نامــەی ئەبوعەبــدواڵ شــافعی ئەمیــری جوندلئیســام لــە
كوردســتان بــۆ كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق،
بــێ مێــژوو.
 -10دەقــی رێكەوتننامــەی ســەربازی كۆمەڵــی ئیســامیی،
بزووتنەوەی ئیســامیی ،جوندلئیســام و كرێــكار.2001/10/2 ،
 -11دەقــی رێكەوتننامــەی كۆمەڵــی ئیســامیی و
.2001/10/23
جوندلئیســام،
 -12نامــەی شــورای جوندلئیســام لــە كوردســتان بــۆ
شــورای كۆمەلــی ئیســامیی لــە كوردســتان.2001/11/1 ،
 -13بیــان صــادر مــن الهیئــة الشــرعیة فــي جماعــة جنــد
االســام 26 ،جمــاد االخــر .1422
 -14بەیاننامــەی كرێــكار ســەبارەت بــە ناكۆكــی لەگــەڵ
كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق.2001/8/7 ،
 -15بەیاننامــەی ناڕەزایــی كرێــكار ســەبارەت بە رێگریكردن
لــە وتــاری هەینــی لەالیــەن كۆمەڵــی ئیســامیی لــە
كوردســتان /عێــراق.2001/8/4 ،
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 -16نامــەی كرێــكار بــۆ هــەواداران و الیەنگرانــی لــە
هەنــدەران.2001/6/25 ،
 -17بەیاننامــەی برایانــی مامۆســتا كرێــكار 10 ،رەبیعــی
یەكەمــی .2001/6/1 /1422
 -18روونكردنــەوە ،نووســراوی مەكتەبــی عەســكەری
كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق بــۆ هەئیــەی
ســەربازی پــاك ،ژمــارە (س.2002/3/14 ،)1742/
 -19هــەواڵ و تەوجیهـــ ،نوســراوی رێكخســتنی پشــتیوانانی
ئیســام لــە كوردســتان بــۆ ســەرجەم ئەنــدام و الیەنگــران،
ژمــارە (.2002/2/7 ،)155
 -20نووســراوی مەكتەبــی راگەیانــدن بــۆ مەكتەبی سیاســیی
كۆمەڵــی ئیســامیی كوردســتان /عێــراق ،ژمــارە (،)249
.2002/4/13
 -21نووســراوی مەكتەبــی رێكخســتن بــۆ مەكتەبــی
سیاســیی كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كورســدتان /عێــراق ،ژمــارە
(459ب).2002/4/25 ،
 -22كورتــە وەاڵمێــك بــۆ (انصــار االســام) ،باڵوكــراوەی
كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق ،بــێ مێــژوو.
 -23سەرچاوەی پێشوو.
 -24دەقــی رێكەوتنــی نێــوان ئەنسارلئیســام لــە كوردســتان
وكۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق.2002/5/5 ،
 -25دەقــی رێكەوتنــی كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان/
عێــراق و پشــتیوانانی ئیســام لــە كوردســتان.2002/7/15 ،
 -26نووســراوی پشــتیوانانی ئیســام لــە كوردســتان بــۆ
مەكتەبــی سیاســیی كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان/
عێــراق ،ژمــارە (/201ب/و).2002/7/20 ،
 -27نامــەی ئەبوعەبــدواڵ شــافعی بــۆ مەكتەبــی سیاســیی
كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان /عێــراق.2002/8/20 ،
 -28نووســراوی شــورای پشــتیوانانی ئیســام لە كوردســتان
بــۆ مەكتەبــی سیاســیی كۆمەڵــی ئیســامیی لــە كوردســتان/
عێــراق.2002/8/17 ،
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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