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ي تةممووزي 14خوثندنةوةيةكي نوثي 
ي عرياق1958  

      
 

 ئةجمةد شاكةيل
 

زؤرجاران دميةنثك، ئاوازي گؤرانييةك، مؤسيقايةك، دةنگثك، سيما و ذوومةتثك، ذةنگثك، شوثنثك، كةسثك، 
 بزةيةك، چپةيةك، ساتثك و شيت ديكةش دةبنة هؤي بزواندين هةست و مرؤض دةبةنةوة دواوة و دةيگثذنةوة بؤ

كورد و (وةرگثذاين كتثبةكةي دؤكتؤر شاكر خةسباك . سةر دةكرثتةوةةمثك، كة وةك يادگاري و مثژوو بةسةرد
ي 14ئثستاش وا دةزامن دوثنثية، بةرةبةياين . بزوثنةرثك بوو و ئةو جؤرة هةستةي پث بةخشيم) مةسةلةي كورد

لة . بوو و بؤ پؤيل سثيةم دةرچووبووم، پشووي هاوين بوو، پؤيل دووةمي سةرةتاييم تةواوكرد1958تةممووزي
شةواين هاوين - و يةكةكاندا نووستبوومثلة ژوورة يةك لةنو لة ماصي خؤمان و لة يةكثك ) گوندةكةي خؤمان(شاكةل

 كة ئيدي خؤر هةصدةهات، هةر ،بةيانيان بة تايبةت دةمةومآلبةلة نثو حةوشةدا و لة بن دارگةزةكاندا دةنووستني، 
وو و مثشيش هثرشيان دةهثنا، ئيدي دةبوو مرؤض خؤ بگةيةنثتة ژوورث و هيچ نةبث بؤ ماوةيةكي يةكسةر گةرم دةب

 لة دةنگي كاكة كاكةي ئةنوةري برام، كة لة من گچكةتر بوو، بثدار - ي بن سثبةر بداتيش درثژة بة خةوديكة
كاكة دةزاين : آلنة گويتكي منداكة چاوم كردةوة، بة قژة زةردة سپي باوةكةيةوة ذاوةستابوو و بة دةنگث. بوومةوة

 -جةمهووري(شؤذش و مجبووري : واتة) ثورة -سةورة(سةبرة ! سةبرة بووة، مجبووريية: گويت! چي: گومت! چي
، كة )ژووري ميوان(ئيدي كة هةستام، ئةو پثشم كةوت و بة هةذا چووين بؤ ديوةخان. كؤماريي: ش، واتة)جمهورية

كة چوومة ئةوث، باوكم . يةكةكانةوة، كة پثمان دةگوتن نيشتمان، دوور بوو ميتر لة ژوورة يةك لة ناو 30- 20
 باترييةكي زيل پثوة دةبةسترا و وايةرثكي ئةو جؤرة ذاديؤية. ة سوورةكةي دانابوو و گوثي دةداية"پاي"ذاديؤ 

نةكة درثژيشي پثوة گرث دةدرا، كة سةرةكةي ديكةي لة باين خانووةكة، بة سةري دارثكي درثژةوة لة با
دةمة ئةو ذاديؤيانة ئةو. ، نثوي كةروجاشيان لث نابووئةو ذاديؤية ساآلين دواتر. دةچةقثنرا و قامي دةكرا، دةبةسترا

قسةكةراين نثو ذاديؤكة، دةيانقيذاند و دةيانشيذاند و هاوارهاواريان بوو و . باو بوون و هةندثك خةصك هةيانبوو
وةك بريم بثتةوة، چةند . وابث سةعات حةوت و حةوتونيوي بةياين بووالم . مؤسيقا و سروودي نيشتماين دةبيسترا

لة نثوان خؤياندا باسي ئةو . كةسثكي ديكةش لةگةص باوكمدا دانيشتبوون و گوثيان لة هاتوهاواري ذاديؤكة دةگرت
 بوون، بةو باوكم ئةو گؤذانةي پث باش بوو و پثدةچوو هةم ئةو و هةم ئةواين ديكةش، كة لةوث. ذووداوةيان دةكرد

ئةوةي كة لةوامن دةبيست و وا ديار بوو لثي تثگةيشتنب ئةوة بوو، كة ئيدي ذثژميي . بارة نوثية، دصخؤش بن
پاشايةيت نامثنثت و دةبثتة كؤماري و هةموو خةصك وةك يةك دةبن و چ جياوازييةك لة نثوان مرؤضثك و مرؤضثكي 

پثم واية . تة منداص و ئةو خةصكة بوو، لةو مجبووري و سةبرةيةئةوة يةكةم تثگةيشتين مين ئةو كا. ديكةدا نامثنثت
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هةر دواي ئةو گؤذانة ئيدي ئةو .  ئةو بارة بةرةو كوث دةذوا و بة چ ئةجنامثك دةگات،كةس بة ذثكوپثكي نةيدةزاين
 هاتوچؤ و. خةصكة وةك پثشتر دةست و پثيان بةسترابثتةوة و پثوةن كرابن و لةپذ بةرةصآل كرابن وا بوون

لة نثو شار و شارؤچكةكاندا، خؤپثشاندان و ذثپثوان . مجووجؤصثكي سةير و سةمةرة لة هةموو اليةك پةيدا بووبوو
بةذثوةبةري . پاييز فثرگة كرايةوة و چوومةوة كةالر. شت اليةك دةهاتة گوثگدةكرا و دةنگي بژي و بذووخي لة 

مامؤستا . فري بوو، توركمان بوو و كؤمؤنيستيش بووخةصكي ك.  بوو"حوسةين عةيل بةيايت"فثرگةكةمان، مامؤستا 
يةكةم سروودثك، كة . بةيايت، يةكثكة لةو مامؤستايانةي، كة تا ئثستاش خؤشم دةوث و ذثزثكي زؤرم بؤي هةية

                                                                                                    :مامؤستا بةيايت فثري كردين
سنمضي سنمضي الي ما نريد   وطن حر وشعب سعيد  "  
هةر دةذؤين هةر دةذؤين تا دةگةينة مةبةست   ( "سنحمي سنحمي حماة السالم   ونبني ونبني عراقا جديد 

  عرياقثكي نوثش دروست، هةر دةپارثزين هةر دةپارثزين پارثزگاراين ئاشيت،نيشتمانثكي ئازاد و گةلثكي بةختيار
هةموو منداآلين مةكتةب وثكذا و بةيةك دةنگ، ئةو سروودةمان بة دةنگ و . بوو) دةكةين و هةر دروست دةكةين
دابووينةوة و كؤصثك بة واتاكةي بةيايت واتاي سروودةكةيشي بؤ لثكمامؤستا . ئاوازثكي زؤر خؤش دةگوتةوة

                                                                                     .دصخؤش و كةيفخؤش بووين و بؤ ئةو ئاواتة دةژياين

، كة لةگةصماندا دةياخنوثند، زؤر )بةگزادةي جاف( منداصة بةگزادةكان - ي تةممووز14پثش : واتة–پثش ئةو گؤذانة 
. زؤرةش ترس بووبثتذةنگة بةشثكي ئةو ذثزة . قيت و قؤز و جوانپؤش و شؤخ دةبينران و زؤريشيان ذثز لث دةگريا

ئةو مامةصة تايبةتييةي، كة . ژاكان و سيس بوونةوة. پاش ئةو گؤذانة، ئةو بةگزادة گچكانة، وةك جاران نةمان
جاران دةكران، نةما و لةگةص بةچكة وةرزثر و هةژاراندا، لة جل و بةرگ و پؤشاك و شثوةي هةلسوكةوت و پةيضيندا 

منداصي ئةو دةمة پارة و پووصي وةك منداصي . ت بكرثت، جياوازييان نةمانةبثت، كة نةدةكرا ئةوانةشيان لث زةو
چوكلثت و شةكرؤكةي، لة نثو فثرگةدا مام ئةمحةدي فةذاشي فثرگة، نوقص و بسكويت و . ئثستاكة لة باخةصدا نةبوو
 لةو شتانةم ال باوكم پثشةكي پارةيةكي دةدا بة مام ئةمحةد و منيش بايي ئةو پارةية. و لة كايت پشوودا دةفرؤت

كانثكي گچكةيان حةميد بةقاص و سةميين كاكةمني، دولة ناو گونديش، سةميين .  تا پارةكةم تةواو دةبوو،دةبرد
 انئةمان شةكرؤكة و نوقصي بة كاغةز پثچراوةيان دةفرؤت، كة وثنةي. هةبوو و ئةوانيش شةكرؤكة و نوقصيان دةفرؤت

ئثمةي منداص، خوومان دابووة كذيين ئةو جؤرة شةكرؤكة .  ديكةشوثنةي عةبدولكةرمي قاسم و هي. نتثدا بوو
ناوي عةبدولكةرمي قامسمان باش دةزاين و . وثنةدارانة و ئةگةر عانةيةكمان دةست كةوتبا، دةمانداية ئةو شتانة

                                                                                                      .زؤريشمان خؤش دةويست
لة پلةيةكي تةمةندا يا ذةنگة بة درثژايي ژيانيش هةر وا بثت، مرؤض هةر لة خؤيةوة و بةبث هيچ هؤيةك و بث  

ئةوةي بة وردي نؤذيبثتيية مةسةلةكة، كةسثك يا چةند كةسثك، دةبنة بةرسةرنج و خؤشةويست و ذثنوثن و ذثبةر 
و دةيان  راو و هةموو باشي و جواين و ذاسيت و ئازايي و زيرةكي و زانايييةكو بةرحةز و مايةي شانازي و پةرست
هزرضان، ئةو كةسانة زؤرجاران، سةركردةيةكي سياسي، مامؤستا، فةيلةسووف، . چاكةي دي لة خؤدا كؤدةكةنةوة

 يا جةردة، دز، ،ن، شاعري، نووسةر، ئةكتةري شانؤ، ئةكتةري سينةما، سترانبثژ يا هونةرمةندثك)تيؤريست(دميانةكار
 يا كچة ،چةتة، مرؤضكوژثكن يا ذةنگة كوذة چةتوونة چةمووشة چةقؤكثشة السارة هؤكثية شةذانييةكةي گةذةك

مرؤض وةك دةروثشثك لة . باآلبةرزة گةمنذةنگة خوثنگةرمة چاوگةشة قةالشة چاوباشقاصة گةرمؤصةكةي كؤآلن بثت
ثك لة خؤشةويستةكةيدا، هيچ جؤرة هةصة و كثماسييةك لةو شقيا موريدثك لة مورشيدةكةيدا يا عاشثخةكةيدا 
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ناوي ئةو . سترا و ئةويش خؤشةويست بوويدواتريش ناوي مةال مستةفاي بارزاين دةب. جؤرة كةسانةدا، وةدي ناكات
ئثمةي منداص عةبدولكةرمي .  هةسيت كوردبوون و باسي كوردايةيت الي خةصك دةبزواند- لة الي گةورةساآلن–

عةبدولكةرمي قاسم بؤ ميليؤنان زارؤك و .  بؤ ئثمة گرنگ نةبووخؤشتر دةويست و باسي كورد و كوردايةيتقامسمان 
لة . گةورةساآلين عرياق، ذثبةر و خؤشةويست و پةرستراو و ئازا و ذثبني و ذزگاركار و فريشتةي خثر و خؤشي بوو

جاري وايش هةبوو، بثجگة لة . اسم، هةصواسرابوونثو زؤربةي ماآلندا و بة خواسيت خؤيان، وثنةيةكي عةبدولكةرمي ق
وثنةي عةبدوسسةالم عارف، مةهداوي، وةسفي تاهري، ماجيد . وثنةي ئةو، وثنةي خةصكي ديكةش هةصدةواسرا

ثخ مةمحوود ژوورثكي ماصي خؤماندا، وثنةيةكي شلة –ثخ مةمحوود د ئةمني، مةال مستةفاي بارزاين، شموحةممة
 بةردةقارةماندا گريابوو، پثمان دةگوت وثنةكةي شثخ مةمحوودي مةليك و لة ديوثكي هةصواسرابوو، كة لة پاص

ديكةش، وثنة و وةسيةتنامةكاين، چوار ئةفسةرة شةهيدةكان، عيززةت و خؤشناو و خةيروصآل و قودسي، 
                                                                                                . و زؤري ديكةش–هةصواسرابوو 

خةصكي گوند بة چةندين سةدان، بةصكة بة . خؤپثشاندان بووبووة بةشثك لة ژياين ذؤژانةي خةصكي كةالري ئةو دةم
 دةبوو بة .دةخرا و دةسيت پث دةكرد و پتريش، لة بةر مزگةوتةكةدا كؤدةبوونةوة و پاشان ذثپثوان ذثكهةزار

–زؤرجاران ئةمحةدي فةتاح ذؤستةم . گونددا و بة تايبةت بة بةر ماصة بةگزادةكاندا بذؤنزؤربةي كؤآلنة گةورةكاين 
گةلثك جاريش شثخ عةتاي تاصةباين، ئةو نؤرةيةي .  پثشةنگ و پثشذةوي ئةم ذثپثوانانة بوو- خواي لث خؤش بثت

يش، دةكةوتينة شوثين ئثمةي منداصة وردكة. ئةوان پثش دةكةوتن و خةصكةكةش بة دووياندا دةذؤيشنت. دةبيين
لةو ذثپثوانانةدا، دةنگ بةرز دةكرايةوة و يةكثك دةيگوت و هةموو ئةواين دي بة دوويدا . ئةو عةشاماتة
                                                                                                                     :دةيانگوتةوة

).كةس سةرؤك نيية لة كةرمي زياتر(ال كريمماكو زعيم ا   
.ذمي كرد، عةبدولكةرمي سةورةي كرد باران باري تة  

. گةل ذؤصةي گةل عةبدولكةرمي قاسم بژي  
. عةرةب براية بؤ جةمهووري فيداية كورد و  

.هةتا هةتا هةتاية  كورد و عةرةب براية  
.) نة دةرةبةگ و نة پاشضةذواينبةرة بةرةي نيشتم( جبهة جبهة وطنية ال اقطاع و ال رجعية   
.بذووخث ئيستيعمار   
).هيچ پيالنثك ذوونادات پةت هةية( ماكو مٌوامرة تصير الحبال موجودة   
).مة چارةنووسي خائينانة پةت هةيةئة( هذا مصير الخونة الحبال موجودة   
.بذووخث دةرةبةگ   

).اسي و ئاشتيية دميوكركاكةكةرمي بؤ پثشةوة( لالمام ديموقراطية و سالم كاكة كةرمي   
).چاوةكةم كةرمي بؤ پثشةوة دميوكراسي و ئاشتيية(عيني كريم لالمام ديمقراطيةوسالم  

.كاكةكةرمي بؤ پثشةوة ذيشةي ئاغا بكثشةوة  
.كاكةكةرمي بؤ پثشةوة ذثشةي دوژمن بكثشةوة  

.كاكةكةرمي بؤ پثشةوة ذثشةي دةرةبةگ بكثشةوة  
).بژي سةرؤك عةبدولكةرمي گةيل عرياق گةلثكي مةزنة( شعب عظيمعاش الزعيم عبدالكريم شعب العراق  
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بژي سةرؤكم عةبدولكةرميم حيزيب (عاش زعيمي عبدالكريمي حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي
).كؤمؤنيست بگاتة دةسةآلت داخوازييةكي مةزمنة  

.بذووخث كةر كوذي كةر جةمال عةبدولناسر  
بژي گةيل سووريا بژي بة سةرؤكايةيت (داش فليسقط جمال حشّاشعاش الشعب السوري عاش بقيادة خالد بك

).خاليد بةگداش با بذووخث جةمال بةنگيي  
 ،هةر دةذؤين هةر دةذؤين تا دةگةينة مةبةست(سنمضي سنمضي الي ما نريد وطن حر وشعب سعيد

).نيشتمانثكي ئازاد و گةلثكي بةختيار  
طارق "تاريق زةينةص ئةم درومشةم بؤ يةكةم جار لة .  و ئةرمةينبژي برايةيت كورد و عةرةب و توركمان و ئاسووري

جارنا ذثبةريي وةها خذبوونةوة و ذثپثوان و ئةويش ،  بةرگوث كةوت)سةرقةآل(ي بةذثوةبةري ناحيةي شثروانة"زينل
  .خؤپثشاندانثكي دةكرد و قسةي بؤ بةشداراين دةكرد

گةص ذؤژگاردا ئةوانيش، وةك خةصكةكة، گؤذانيان بةسةردا ئةو درومشانة، وةنةبث جثگرتوو و سةقامگري بن، لة 
خاليد بةگداش،كة بة ذثبةر و سةركردة دانرابوو و بژيي بؤ دةكرا، دواي ماوةك داواي ذووخاين دةكرا و . دةهات

بژي ذثبةر بژي بژي    با بذووخث خاليد (عاش الزعيم عاش عاش   فليسقط خالد بكداش :خةصك دةيانگوت
). بةگداش  

هةندث جار و لة هةندث شوثن درومشةكان دةگؤذان و شيت ديكة . دي بةو جؤرة بژي و بذووخث بةردةوام دةبووئي
لة سلثماين و لة نثو منداآلندا و بةتايبةتيش كچان، لة كايت خوالنةوة و خؤپثشانداندا، : بؤ مبوونة. دةگوتران
:دةيانگوت  

ا زةعيم بناسيكؤترة باريكةي دةنووك عةباسي         ئةچي بؤ بةغ  
 ئةگةر نازاين زةعيممان كثية               عةبدولكةرمية و سث نةمجةي پثية    

لة . نة كةر ماوة و نة مايني دةست كةينة ئاغاژن گايني: جارجاريش شيت بثتام و لة ذةوشت بةدةر دةگوترا، وةك
بثرة : بةدةم هاواري دةكرد و دةيگوتيةكثك لةو گوندانةي گةرميان ژنثكي سةرة، ميمكة خامنيان پث دةگوت، پذ 

).وةرة دةرث من ئةندامم كثري خرؤچچؤض بة كوزم( خرؤشؤف وةكوزمدةشتؤ من عوزم كثر  
يعمار و دةرةبةگ و شاپةرست و نؤكةري تخةصك ئةوانيان بة ئيس. ماصي بةگزادةجافةكان ئةودةم لة كةالر بوون

 ئةوان، منداصة وردكة دةستيان بة بةردةفذكث دةكرد و بة كة خؤپثشاندان دةگةيشتة بةر ماصةكاين. بياين دةزاين
هةر ئةوانةي كة بةرديان دةهاوثشت، چةند . گةورةكانيش ئةو كارةيان دةكرد. ركةكانياندا دةماصراةسةدان بةرد بة د

يينةوة  لة پاييين پا، هةيل ئةوةيان بؤ هةصنةدةكةوت، لة ديوةخاين يةكثك لةو بةگزادانةدا،مانگثك پثش ئةو كاتة
زؤرينةي ئةو خةصكة، ئةگةر نةصثم گشيت، بة شثوةيةك گرثدراوي ئةو بةگزادانة بوون و زؤرجاران چاوةنؤذي . دانيشن

خةصك، بة تايبةت ئةوانةي، لة ذثپثوان و خؤپثشاندانانةدا بةشدار دةبوون، نةك تةنث . اللثكردنةوةي ئةوان بوون
وثنةر و هةصسووذثنةر و پياواين نثزيكي ئةوانيشيان، بة ئيستيعمار و بةگزادةكان، بةصكة دةستوپثوةند و سةركار و ن

چةند كةسثك بؤ منوونة، . هةربؤيةش جاروبار درؤمشي دژ بةو جؤرة خةصكانةش دةگوترايةوة. دژةشؤذش دةزاين
 :آلمي ئةو پرسيارةدا دةيانگوتةچيتان ئةوث ئةي مناص، منداص و گةورةش لة و: ئانگوتدةهاواريان دةكرد و 

سالةي چةتاصيي هةشبةسةريش يةكثك بوو لةو خةصكانةي، كة جؤرة پثوةندثكي بة . عيدامي سالةي چةتاص
 بة نثو كووچة و كوآلناندا دةكشا و دةپثچا، تا ،خؤپثشاندان وةك مار. بةگزادةوة هةبوو، دةنا چ تاوانثكي نةكردبوو
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اي تاصةباين يا كةسثكي ديكة، دةچوونة باين ئةوجا ئةمحةدي فةتاح ذؤستةم يا شثخ عةت. دةهاتةوة بةر مزگةوت
باسي ذؤژ، باسي شؤذش، باسي شتگةلثك، كة دصي خةصكةكةي فثنك . مزگةوت و دةستيان بة قسان دةكرد

خةصكةكة بةو قسانة هثندةي دي دةورووژان و دةنگي . دةكردةوة و باسي بةصثن و زؤر شيت ديكةش دةكران
عبدالكريم كل  :سروودي. جؤش و هةرايان سةرلةبةري ئاوايي دةهةژاندبذووخث و بژييان، پتر تاوي دةسةند و 

 عةبدولكةرمي خوداي ،عةبدولكةرمي هةموو دآلن خؤشتيان دةوث(القلوب تهواك عبدالكريم رب العباد يرعاك
ة و ي گرتةو)بانت دةبني بة گيانرپاشامان پاشامان قو(مليكنا مليكنا نفديك باالرواح :، كة جثي)بةندان بتپارثزث

، ختووكةي هةسيت )هةربژي كورد و عةرةب نيشانةي خةبات( رمز النضالهةربژي كورد و عةرةب: سروودي
ئثمةي . خةصك چاوةنؤذي زؤرتر و خؤشتر و باشتر بوون. خةصكيان دةدا و هيوا و ئاواتةكاين خةصكيان دةذازاندةوة

زؤرجاران، كة . ق و باقي ئةو سةردةمة خؤش بوومةداليا ئاسنانة و بريمنداآلين ئةو كاتة، زؤرمان دص بةو وثنة و 
جاروبار لة . باوكم لةگةص خؤثدا دةيربدم بؤ كفري، داوام دةكرد وثنةي عةبدولكةرمي قاسم و كؤتري ئاشتيم بؤ بكذثت

دةنووسي و لة بنةوة و پثش ئةوةي ناوي خؤم بنووسم، بةم ) باوكم(كةالرةوة نامةي منداآلنةم بؤ كاكةحةمةم 
بژي جةمهووري، بژي سةرؤكي تاقانة عةبدولكةرمي قاسم و بژي حيزيب شيووعي : تاييم بة نامةكة دةهثناذستانة كؤ
لة مثشكة بچكؤالنةكاين ئثمةمانانيشدا، ئةو درومشانة چةسپابوون و لةگةصياندا دةژياين و بةو هيوا و ئاوات . عرياقي

ثتة بةهةشتثك و ئيدي مةذ و گورگ پثكذا ئاو دةخؤنةوة و خةونانةوة دةماننؤذيية داهاتوو و پثمان وابوو، عرياق دةب
 دثتة دي و ئيدي ،سؤسياليزمي خةوين هةزارساصةي مرؤضايةيت. و ژيان لة بةختياري و شادي زثتر هيچي ديكة نابثت

هةموو . ثنةوة ناچةوسثنر،مرؤض برسي و بثكار نابثت و لة سةر چني و ذةگةز و ذةنگ و ئايني و بريوباوةذ و بؤچوون
.خةصك گةشبني بوون و دصيان بة ذووداوةكان خؤش بوو و وةها دةياننؤذيية ذووداوةكان  

ئازاديي بريوباوةذ، يةكساين گشت . ذووخاين پاشايةيت بة پثوةري ئةو دةمة، مايةي دصخؤشي پذانيي خةصك بوو
او و حيزب و سةنديكا، نةتةوةكان، نةماين دةرةبةگايةيت و بةشينةوةي زةوي بة سةر وةرزثراندا، ئازاديي ذثكخر

نةماين دةسةآليت بياين و كؤمپانييةنةوتييةكان، ذزگاربوون لة پةمياين سةنتؤ و پثوةنداريةتيي دةوصةتگةيل 
ئةمانة و دةيان ....كؤصؤنياليست، ئازادي ژن و يةكسانييان لةگةص پياودا، گةلثراندين كار و خوثندن و لةشساغي و

بة گشت نةتةوة و ئايني و ئاييرتا و ) عرياق(پؤرةي خةصك و مرؤضي ئةو وآلتةشيت ديكة، بابةتگةلثك بوون، كة ئا
توثژاص و چينةكاين خوارةوةي كؤمةصگة، بة تةمايان بوون و چاوةنؤذيان بوون و دةيانةويست وةدي بثن و 

و ئثمةي  ذةوينةوة بةآلم هةموو ئةوانة، وةك خةونثكي خؤش، موچوذكةيةك و چثژثكي كةخمايةن. لةگةصياندا بژين
منداصي ئةودةمة و الوان و گةورةساآلين دواتر و كؤمار و وآلت و خةصك و مرؤض و خؤزي و ئاواتةكان، سةرلةبةريان، 

كوشنت، بذين، هةصواسني، گوريسلةملخسنت و . خؤمان لة نثو دؤزةخثكدا بينييةوة، دؤزةخثكي گةورة، مةجنةنيقثك
الحرس (پؤليس، پاسةواين نةتةوةيي، )المقاومةالشعبية(لثرذاكثشان، بؤمبباران، چةك، سةرباز، بةرگريي گة

هةم ئاسايييةكانيان و هةم جاشة خاوةن ئايديؤلؤژييةكان، كة ساآلنثكي دواتر –دز، ساختةچي، جاش ، )القومي
 بة هةموو جؤرةكانييةوة، ئةنفال، هةآلتن، مثگ، سؤخؤي، مرياژ، سةداين ديكة، كة دةشث - پةيدا بوون

گؤذانةكان بةرةو خراپتر چوون . ئثمةي منداصي ئةو دةمة، لةگةص ئةوانةدا مةزن بووين. ث ساز بكرثنفةرهةنگانيان ل
ذثذةوي گؤذانةكة بةو جؤرةي، كة دةبوو . و كةسيش نةيدةزاين ئةو بارة بةرةو كوث دةذوا و بة چ ئةجنامثك دةگات

تؤوي بةدبةخيت و تةواوي . ؤيةوة بوو خ1958ي تةممووزي 14دةسپثكي هةصةكان، هةر لة ذؤژي .  نةذؤييشتبذوا
كوشنت و . كارة ناحةز و ناپةسةندةكاين ساآلين دواتر، هةر لة چؤنيةيت ئةجنامداين گؤذانكارييةكة خؤيدا بوو
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. قةآلچؤكردين ماصبايت شا و بةو شثوة ناشريين و دذندانة و نامرؤضانةيةي، كة كرا، بؤ خؤي، كارثكي دزثو بوو
 بة نثو جادةدا بة دواي ئؤتؤمبيلةوة و پارةپارةكردين لةش و ،كثشاين لةشي بثگيانپةختستنةملي مرؤض و ذا

كرؤژتين قامك و دةسيت بذاو و هةصواسيين نيوةلةشي مردوو بة ديوارةوة و هؤيهاگوتن و فيكاندن و شاييكردن و 
كةش ئةگةر هةر لة مةسةلة. !خؤبادان، لةبةردةم وةها دميةنثكدا، دةبث لة هؤضيةيت زثتر ناوي چي لث بنرثت

قذكردين بنةماصةي شادا ذاوةستابا، هةرنةيسة خراپ نةبوو، بةآلم بة دادگادان و تريباران و لة سثدارةداين پياواين 
لة نثو ئةوانةدا پياوي ئةوتؤيي –سةردةمي پاشايةيت، تةنث لةبةر ئةوةي، كة لةو سةردةمةدا كاربةدةست بوون 

 تا ئثستاش وةك منوونة باس ،خزمةتگوزارييان بة خةصكي ئةو وآلتةسؤزي و تثدا بوو، كة لثزاين و زيرةكي و دص
 ئيدي بة درثژايي ساآلنثك، . ئةوانة كارةكةيان ناحةزتر و دزثوتر كرد- دةكرثن، منوونةي ئةوانةش سةعيد قةززازة

زادي، خؤشةويسيت، كة عرياق ناوي كؤماري لث نرا و تا ئثستاش، ئةو جؤرة ذةوتارانة بةردةواميي هةية، لة بري ئا
گوريس و پةت، شوثين گوصةگةمن و كؤتري ئاشتييان . هاريكاري، يةكساين و ياسا، دياردةي ذاكثشان هاتة ئاراوة

 و 1963ةوة تا ئةوذؤ، ساآلين دةسةآلتداريةيت عةبدولكةرمي قامسي لث دةرچثت، ئيدي لة 1958لة . گرتةوة
 بوو بة كارثكي ، و وثرانكاري، لة كاري تاكةكةسييةوةهاتنة سةركاري بةعسةوة، زةبر و كوشنت و قةآلچؤ

، )مرؤض(ئةوةي كة دةبوو بةهاترين سةرماية بثت. دةوصةتثنراو و شثوةيةكي ذةمسي و قانووين وةرگرتووة
ئةو دياردة دزثوانةي، كة باسكران بة تثپةذبووين ذؤژگار و ساآلن، نةك هةر بة . بثبايةخترين شتة لةو وآلتةدا

لة كوشنت و هةصواسني و ذاكثشان و . يان مانةوة، بةصكة يةك حةمكة بةدةوكاريشيان تثدا كرانشثوةكاين خؤ
لة ئاگرتثبةرداين يةك . ، كار گةيشتة كوشنت و هةصواسني و ذاكثشان و تريباراين سةدان هةزارتريباراين تاكةتاكةوة

 سةدان ،ردان و سووتاندن و ذووخاندينماص و سووتاندين يةك شت و ذووخاندين خانوويةكةوة، كار گةيشتة گذتثبة
شار و گةذةك و هةزاران گوند و سةدان هةزار خانوو و وثرانكردين يةك وآليت تةواو و دزيين نيشتمانثك و 

هيچ خاكثك شك نابةم، هثندةي :"گوتةين) مظفرالنواب(موزةففةر ئةلنةوواب . برسيكردين دةيان ميليؤن مرؤض
ئةودةمة وةك منداص، ئثمة وةدووي لثشاوةكة كةوتبووين و ئاوةزي ". ئاودرابثتخاكي وآلتةكةم، بة خوثن و خؤر 

ووداوةكان و ئةو وآلتة ذشيكردنةوة و وردكارميان نةبوو، بةآلم ئثستا، كة بة چاوثكي ذةخنةگرانة دةنؤذمة 
لكردين ويژداين  بة باآلي وآلت و ذووداوي لةو جؤرة دةگرم، دةتوامن بايي قاي،كةالوةيةي خؤمان و ذووداوةكاين

زؤر سةيرة گرتين ذاديؤي بةغدا و كوشتين بنةماصةي شا، لة . خؤم، تريثژ خبةمة سةر ئةو ذووداوانة و ذوونتر بيانبينم
. سةردةمثك و دةسةآلتدارييةك هبثنثت و نثوي شؤذشي لث بنرثتاليةن چةند سةرباز و ئةفسةرثكةوة، كؤتايي بة 

گؤذان لة .  ناوثكي ديكةي لث بنرثت، عرياق ذوويدا، ناكرث لة كوودثتا زثتردا لة1958ي تةممووزي 14ئةوةي كة لة 
. شثوةي دةسةآلتدا، ئةگةر هاوذث نةبثت لةگةص گؤذان لة واتا و چةمكةكاندا، ئةوا هيچ شتثك لة كؤمةصگةدا ناگؤذثت

ماركس .  دةگرثتةوةئاماجني شؤذش تةنث دامةزراندين بيناي سياسي نيية، بةصكة بيناكردنةوةي تةواوي كؤمةصگة
نةبووين ذةگيةتيي لة شؤذشدا، كة بؤ خؤي لة كرؤكدا گؤذينثكي ذةگيية، دةبثتة هؤي تثكشكاين و لة :"دةصث

شؤذش بزاضثكي سةرلةبةرة و سياسةت تةنث اليةكة لة ". دواييشدا دةبثتة هؤي گةذانةوةي گشت گةندةصيية كؤنةكة
و تيؤرييةك، دةكرث شؤذشي فرانسة و شؤذشي ئوكتؤبةري ذووسيا و بة چ پثوةر و فةلسةفة و زانست . ال زؤرةكاين

ي ئثران، لةگةص 1979سؤضيثتةكان و شؤذشي ماوتسيتؤنگي چني و شؤذشي ئةجلةزائري و شؤذشي كووبا و شؤذشي 
ي عرياقدا، پثكةص بكرثن و بة باآلي يةكدي بگريثن و ئةوةي عرياقيش نثوي 1958ي تةممووزي 14ئةو گؤذانةي 

 مايةي دصخؤشي بوو، بةآلم ئايا پثش ،لث بنرث؟ ئةو گؤذانةي عرياق پاش ذووداين، بؤ پذانيي خةصكشؤذشي 
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بةوةيان دةزاين؟ كةنگث خةصكي ئةو ) طويريج(ذووداين چ وةرزثرثكي شارةزوور، چبايش، دةشيت قةراج يا توثريج
وثكذا ذاپةذيون و پةالماري دامودةسگة و ، هةموو )الرطبة(وآلتة، لة زاخؤوة تا بةسرة و لة سلثمانييةوة تا ذوتبة 

كارگثذي و دةسةآلتداريةيت سةردةمي پاشايةتييان داوة و تثكيان هاذيوة؟ دةي كة وا نةبث، بؤ دةبث نثوي شؤذش 
. و كوودثتا بكرثت بة شؤذشتبة هةصة بةكار بربث  
زؤرجاران ". وو داپصؤسينثكةخؤي خاوةين ذاستيية، سةرچاوةي هةمتةنث بذواي مرؤض بةوةي، كة :"ئةدؤنيس دةصث

لة بري مرؤضثك، بريوباوةذثك، پارتييةك، كؤمةصةيةك، دةستة و تاقمثك، سا ئيدي سياسي، فةلسةفةيي، ئاييين يا 
هةر شتثكي ديكة بثت، دةبثتة بةرسةرنج و خؤشةويست و ذثنوثن و ذثبةر و بةرحةز و مايةي شانازي و پةرستراو و 

 ديكة لة خؤدا كؤ دةكاتةوة و ئةو  ئازايي و زيرةكي و زاناييةك و دةيان چاكةيهةموو باشي و جواين و ذاسيت و
نؤرةية دةبينثت و دةبثتة ئايني و شاذثگة و مرؤض خؤ لة پثناويدا بة كوشت دةدات و خةصكيش دةكوژث و 

ژهةآلت و بة تايبةت لة ذؤ–ئايني، نةتةوة، خثص و هؤز . گومانيشي لة ذاسيت خؤي و هةصةي بةرانبةرةكةي نيية
 و ذةگةز و حيزب، زؤرجاران مرؤض نابينا دةكةن و - وآلتاين جيهاين سثيةم و چوارةم و وآلتة دواكةوتووةكاين تر

 لة نثوان دةمارگرييي بؤ ئايني و نةتةوة و خثص ،تووشي دةمارگريي و لةخؤدةرچووين دةكةن و هيچ جياوازييةكيش
ذووداو و گؤذانةكاين . ص و هؤز و ذةگةز و حيزبثكي ديكةدا نييةو هؤز و ذةگةز و حيزبثك و ئايني و نةتةوة و خث

يش، كارثكي وايان كردة سةر خةصكي عرياق، كة نةك هةر سةردةمي پاشايةيت بة 1958ي تةممووزي 14دواي 
بؤگةن نةزانن، بةصكة بة بةراورد لةگةص ئةم نثزيكةي چل ساصةي سةردةمي كؤمارييةدا، بة دميوكراسي و 

ي 14 هةر لة دواي . بةخثر يادي بكةنةوة و ناوي هبثننيشو ئاساييش و ئاراميي بزانن و گةلثكخؤشگوزةراين 
هةر ئةو . تةممووزةوة، ئيدي فةلسةفةي زؤر و زةبر و كوشنت، بوو بة فةلسةفةي سةردةست و زاص و باو

خةصك . ة ئاراوةئةودةمة ناوي نوث و بةزمي نوث، هاتن. فةلسةفةيةش بوو بة شثوةي بريكردنةوة و فةرهةنگ
) الصابئة، المندائيون(بةشرانةوة بة سةر دةستة و تاقم و كورد و عةرةب و توركمان و ئاسووري و ئةرمةين و سابيئة

 و پثشكةوتنخواز و )المقاومةالشعبية(و حيزب و بؤرژوازي و دةرةبةگ و ئيستيعمار و شيووعي و بةرگري گةلثر
هةر دروست ئةو . سري و پارتيي و نؤكةر و سةد شيت ديكةداكؤنةپةرست و بةعس و نةتةوةيي عةرةب و نا

. ي تةممووزةوة، بوو بة بنةماي سةرهةصداين فةلسةفة و فةرهةنگي داپصؤسني14بةشرانةوةي خةصكة لة دواي 
 يا هةر لة دةسپثكي دامةزراندين عرياقةوة، وةك دةوصةتثك، شتثك بة نثوي ،هةرچةندة لة سةردةمي پاشايةتيشدا

 يةكپارچة و پتة و يةكگرتوو، نةبووة و هةميشة الوازييةك لة پثكهاتةي كؤمةصگةكاين اق، وةك يةكةيةكيگةيل عري
نثو عرياقدا، بة هؤي شثوةي دابةشبووين دةسةآلتةوة، هةبووة، چونكة دةسةآلت بة دةست كةمينةيةكي سوننةي 

او و كوژراو بوونة و كوردةكةش عةرةبةوة بووة و زؤرينةيةكي شيعةي عةرةبيش هةميشة چةوساوة و زؤرلثكر
نؤرةيةكي ئةوتؤ و لةبةرچاوي نةبووة، بؤية زؤرجاران هةسيت عرياقيبوون و خؤشيبينني لةو عرياقييةتيية، تا 

 دوژمين ،ي"فةهد"لة سةردةمي پاشايةتيدا تةنانةت كةسثكي وةك شةهيد . ذادةيةك الي شيعة و كورد الواز بووة
بةآلم لة . ةي هةبوو، كة لة دادگةدا داكؤكي لة خؤي بكات و پارثزةريشي هةبثتسةرسةخيت ئةو ذثژمية، مايف ئةو

.كؤماريدا لةو جؤرة باسانة هةرگيز نةبيستراوة  
، تثرتر، پؤشتةتر، لةشساغتر، شادي، باشتر ثت، بةرةو ئازادترب) واقع(ئةگةر شؤذشي زانستيي گؤذيين هةصكةوت

 مةگةر لة خةون و دووتوثي ،ئةوانة نةهاتنة دي و خةصك تا ذادةيةكو خؤشتر، ئةوا لة سايةي كؤماردا لة عرياق، 
كة لة دصسؤزي و خؤشةويسيت ، )الضباط االحرار(ئةگةر ئةو ئةفسةرة ئازادانة. ذووبةري كتثباندا ئةوانة ببينثت
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 ئةو وآليت خةصك و خاك و وآلتةوة، ئةو كوودثتايةيان ئةجنام دا، لثگةذابان و ئةو كارةيان نةكرداية، ئةوا ذةويت
عرياقة پاشايةتيية، زؤر بة ئاسايي دةذؤيشت و لة باري كشتوكاصي و ئابووري و كؤمةآليةيت و سياسي و لةشساغي و 

ئةگةر دميوكراسي ذؤژاوايي، كة لة هةصبژاردن و . هةموو بوارةكاين ديكةوة، گةشةي دةكرد و پثش دةكةوت
 بثت بؤ بةذثوةبردين وآلت، ئةوا لة سةردةمي پاشايةتيدا ملمالنثي پارتايةيت و سياسيدا خؤ دةنوثنثت، مةبةست

هةصبژاردن هةبوو و پةرلةمانيش هةبوو و لة هةندث كات و قؤناغيشدا پارتيية سياسييةكان، بثجگة لة پارتيي 
هةر لة . ةكردكؤمؤنيست و پارتيي دميوكرايت كوردستان، بة ئاشكرا كاريان دةكرد و بةشداريي هةصبژاردنيشيان د

 تا ساآلين جةنگي جيهانيي دووةم، حوكوومةتةكاين ئةو ،دا1921دامةزراندين دةوصةيت عرياقةوة لة ساصي 
 دژي بؤچوون و بريوباوةذي جياوازي خةصك نةبوون و ذثگةيان لة ذادةربذين ، بة تونديدةمانةي عرياق، زؤر

تن و بآلوكردنةوةي ذا و بؤچووين نوث، لة بواري  بة هةصگر،نةگرتبوو، بةصكة تا ذادةيةكيش جؤرة ئازادييةك
سياسةت، كؤمةصناسي، ئةدةب، فةلسةفة و هونةردا درابوو و ئةو ئازادييةش بووبووة هؤي پةيدابوون و دامةزراندين 

دا بة گوثرةي 1938لة ساصي . خوثندنگة و يانة و ذثكخراوي نةتةوةيي و كؤمؤنيسيت و ئاييين و هي ديكةش
 يا هةصگري بريوباوةذي كؤمؤنيسيت و ،ةو كاتة دانرا، ئةو كةسةي كة پرؤپاگةندةي بآلو كردبايةوةقانوونثك، كة ئ

 يا ، يا دةبوو پارةيةك بدا،ئةناركيسيت و بةرةصآليي بوواية، تووشي حةوت ساآلن، زياتر نة، زيندان دةبوو
، 1954- 1946ساآلين . كؤمؤنيزم گريابةو قانوونة ئيدي ذثگة لة بةئاشكراباسكردين ). زيندان و پارة(هةردووكيان

: پارتييةكان ئةمانة بوون.  لة اليةن ذثژميي پاشايةتييةوة درابوو،ذثگةي كاركردين ئاشكراي پثنج پارتيي سياسيي
، پارتيي )حزب االستقالل(، پارتيي سةربةخؤيي)الحزب الوطني الديمقراطي(پارتيي نيشتمانيي دميوكرايت

پارتيي . )حزب االحرار(، پارتيي ئازادان)حزب االحتاد الوطين(يةتيي نيشتماين، پارتيي يةك)حزب الشعب(گةل
 هةموودةم نوثنةري ئؤپؤزيسيؤن بوون و تا ،ي لث دةرچثت، هةر چوار پارتييةكةي دي)حزب االحرار(ئازادان

ة ذادةيةكيش بريوذاي خةصكة ماركسي و چةپ و سؤسياليست و نةتةوةييةكانيان دةردةبذي و بة شةرميشةو
پارتيي :  پارتيي ديكةش ذثگةي كاركردنيان پث درا، كة ئةمانة بوونپاشتريش چوار. نوثنةرايةتييان دةكردن

پارتيي بةرةي گةلثري ، )حزب االتحاد الدستوري(پارتيي يةكيةتيي دةستووري، )حزب االصالح(برياز
لة ساصي . )مة االشتراكيحزب اال(پارتيي ئوممةي سؤسياليسيت، )حزب الجبهة الشعبية المتحدة(يةكگرتوو

دا، كاركردين ئاشكراي پارتيية سياسييةكان قةدةغة كرا و ئيدي قؤناغثكي نوثي كاركردن دةسيت پث كرد، 1954
 بة 1958ي تةممووزي 14هةرچي ئةم ذثژمية بة ناو كؤمارييانانةية، كة لة . ئةويش قؤناغي كاركردين هنثين بوو
ري هةصبژاردن و چةسپاندين دميوكراسييةك، كة خؤيان شةو و ذؤژ باسيان لثوة دواوة دةسةآلتدارن لة عرياقدا، لة ب

كردووة و دةكةن، فشة و درؤي شاخدار و تارمايي مةرگ و ژار و فيشةك و ئاگريان، هةموودةم كردووةتة خةآليت 
رابا بة كؤماري، ئةو عرياقة دةوصةمةندةي پذ لة نةوت و خثر و بة پيت و بةرةكةتة، ئةگةر نةك. خةصكي ئةو وآلتة

ب، ئوردون، كووةيت، ي و خراپترين شثوةدا، لة ئثستاكةي مةغرهةرگيز حاص و بار و گوزةراين، لة نزمترين ذثكار
هةرگيز . مرينشينةيةكگرتووةكاين عةرةب، قةتةر يا عومان، خراپتر نةدةبوو و بثگومان سةدان جار باشتريش دةبوو

 لة مةرگ نةدةترسا و ئةو ميليؤنة خةصكانةش لة جةنگي عرياق و  خةصك برسي نةدةبوو و خةصك،وةك ئثستاكة
كورد، عرياق و ئثران، عرياق و هةموو ذؤژاوا، بةعس و كورد، بةعس و كؤمؤنيست، بةعس و هةموو عرياق، كؤمؤنيست 

دين و پارتيي، كورد و كورد، عةرةب و عةرةب، كورد و توركمان، ئةنفال، كيمياييباراندا نةدةكوژران، كؤچپثكر
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نة برسييةيت و نة گراين و نة وثرانكاري و . زؤرةملث و هةآلتن بؤ دةرةوةي وآلتيش، ميليؤناين ذاو نةدةنا
  .خراپةكاريش بةم جؤرةي ئثستا دةبوو

 نؤرةيةكي خويا و بةرچاوي هةبوو، شثوةي ،هةصةيةكي كوشندةي ديكة، كة لة بةرپرسياريةيت ذووداوةكاندا
زؤرجاران خةصكيان چةواشة دةكرد و ناذاست .  حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقةوةنة الية ل،پةروةردةكردين خةصك بوو

 وةك كوردستان و عرياقدا، كابرايةكي تا چةند ساص ،تثياندةگةياندن، بؤ منوونة لة وآلتثكي دواكةوتووي ذؤژهةآلتيي
دژي ئايني و ئيسالم و خوا و  ،لةوةوبةر مةال، كة لة گونداندا وةعزي بؤ خةصك دةدا، لة پذ كةوتبووة پرؤپاگةندة

لة بري دةرةبةگايةيت و سةرمايةداري و زثدةبايي، ئةو جؤرة شتانةي، كة پثوةنديان بة ....قورئان و نوثژ و
 لة ،شثوةي خةباتة كؤمؤنيستييةكة و بآلوكردنةوةي بريوباوةذةكة.  لثي بووبوون بة گريوگرفت،ئايينةوة هةبوو

ا ذادةيةك ذةنگثكي فةلسةفةيي و زانسيت و ئايديؤلؤژي پث درابوو، نةك اليةن ذؤشنبرياين كؤمؤنيستةوة، ت
ئةو . سياسي، كؤمةآليةيت و ئابووري، كة بة الي زؤرينةي خةصكةوة ذوون و ئاشكرا بوو و هاسانتر لثي دةگةيشنت

وة و دژة  بووبووة هؤي دروستبووين وثنةيةكي ناحةزي كؤمؤنيزم، وةك دژة ئايني، دژة نةتة،شثوازة كاركردنةش
كةسانثكي ديكةي . نةريت، لة مثشكي خةصكانثكي زؤردا، كة پاشان بة زياين پارتيي كؤمؤنيسيت عرياق گةذايةوة

 ناباتة ساصثك، ئيدي هةر وةرزثرثكي عرياقي، ،ئةو حيزبة باسي ئةوةيان بؤ وةرزثران دةكرد، كة لة ماوةيةكي كةمدا
ك و كثصگةي خؤي و ئيدي پثويست ناكات وةرزثر چاوةنؤذي خوا دةبثتة خوداين تراكتؤر و كةمباين و خانووي چا

بثت، بؤ ئةوةي باراين بؤ ببارثنثت، چونكة خوا هةر نيية و پاشان بة مةكينة و تةكنيكي نوث باران دةبارثنرثت و 
اك، بثجگة لةوةش كارتثكي سووريان دابووة وةرزثران، ئةويش بة پارة و بؤ خذكردنةوةي پيت. وشكةساصيي نامثنثت

لة وةرزثرانيش وابوو، كة ئةوي ئةو كارتةي هةبثت، ئيدي خثر و بةرةكةيت بة سةردا دةبارثت و هةموو جؤرة 
سةرباري ئةمانةش كاري . شتثكي بؤ دةستةبةر دةكرثت و ئةويشي نةيبثت، لة هةموو خثرثك بثبةش دةكرثت

دةمة، كة پارتيي تداراين سةر بة مريي ئةوو دةسةآل و پؤليس و سةرباز )المقاومةالشعبية(ناذةواي بةرگريي گةلثر
بثگومان ئةوةي كة ئةو هاوذثيانة باسيان دةكرد، تةنث خةياص .  نؤرةيةكي لةبةرچاويان تثدا هةبوو،كؤمؤنيستيش

خةصك حةزيان دةكرد خثر و بةرةكةتيان بة سةردا بذژثت، زةوي و زار و كثصگةي خؤيان هةبثت و پثويستيان . بوو
بؤ كاروباري كشتوكاص و هةموو كةس خاوةين هةموو شتثك بثت، بةآلم ئةمانة وا زوو و بة بث هيچ بة باران نةبثت 

. بناخة و بنچينة و خؤئامادةكردنثك نةدةهاتنة دي  
بةشثكي سةرةكي بةرپرسياريةيت و تاواين ئةو بار و ذةوش و شثوةي كاركردنة، دةكةوثتة ئةستؤي كارگثذان و 

اشؤذشگثذ و الدةر و چةوتذةو و ذاستذةوي نثو ئةو حيزبة، حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق، هةصسووذثنةران و خةصكاين ن
دةنا خؤ ئةنداماين خوارةي ئةو حيزبة، هةموو خةصكة ذةش و ذووت و چةوساوةكاين كؤمةصگةكة بوون و منوونةي 

ي نثو ئةو حيزبة،  ئةو كارگثذة چةوتذةو و ناشؤذشگثذانة.مرؤضي شؤذشگثذ و سادة و لةخؤبوردوو و دصسؤز بوون
سافيلكةيي خةصكيان . وةك هةموو كارگثذاين حيزبثكي ديكة، لة سةر ئةو پرؤپاگةندة و كآلوبازي و كةصةكانة دةژيان
بؤ تثگةيشنت لة . بةكار دةهثنا و بؤ هةل دةگةذان و بؤ خؤيان چاك دةژيان و خةصكيش هيچيان چنگ نةدةكةوت

يت عرياق و هةصوثسيت ئةوان بةرانبةر ذثژميي عةبدولكةرمي قاسم، ذةوتار و شثوةي كاركردين پارتيي كؤمؤنيس
هةر لة دواي كؤنگرةي بيستةمي پارتيي . پثويستة مرؤض پاشخانثكي سياسةيت ئةو پارتيية لةبةرچاو بگرثت

دا و زاصبووين چةمكةكاين پثكةوةژيان لةگةص سةرمايةداريدا و ذثگةي 1956كؤمؤنيسيت سؤضيثت لة ساصي 
ياسةيت پارتيي كؤمؤنيسيت سؤضيثتدا،  بة سةر س،گثذ و ئةو جؤرة بابةتانةاري و دميوكراتيي شؤذشناسةرمايةد
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ئيدي سياسةيت پارتيية كؤمؤنيستةكاين ديكةي جيهانيش، ئةو بريسك و ذؤشنايي و شؤذشگثذييةي جارانيان نةما و 
ؤكراتانة و ذةمسي و ، بةردئاسا وشكهةآلت و شثوةيةكي برييتكؤمؤنيزمي سؤضيث. دةوردة دةسيسانور

 ناشؤذشگثذانة و دووذووانة و ترسنؤكانةي وةرگرت و الدان لة ماركسايةيت شؤذشگثذانة و كؤمؤنيزمي
وةرچةرخثندراو و بةرةواژة و چةوتذةوثيت، بوو بة ذثپثشاندةر و شاذثگةي زؤرينةي بزاض و پارتيية كؤمؤنيستةكاين 

لة نثو . ذةوشة بة دوور نةبوو و هةمان نةخؤشي تووشي ئةويش بووپارتيي كؤمؤنيسيت عرياقيش لةو بار و . جيهان
 تا ذادةيةك دوو باصي سةرةكي يا ، ملمالنثيةكي ئايديؤلؤژي توند هةبوو و ئةو پارتيية،پارتيي كؤمؤنيسيت عرياقيشدا

 و "لسةالم عادي"هثصثكي شؤذشگثذ بة ذثبةرايةتيي شةهيدان . نذاستتر دوو هثصي سةرةكي تثدا وةدي دةكرا
 و هثصثكي ناشؤذشگثذ و ذاستذةو و چةوتذةو و كؤمؤنيسيت بةرةواژة و ژةنگگرتوو بة "جةمال حةيدةري"

هادي " و "وسةين ئةبولعيسحموحةممةد "، "بةهائةددين نووري"، "عامري عةبدوصآل"، "زةكي خةيري"ذثبةرايةتيي 
 هثصةكةي سؤضيثت، دوور نةدةكةوتنةوة و ذثبةراين باصي ذاستذةو و چةوتذةو و ناشؤذشگثذ، بة موو لة. "هاشم

پارتييةكةيان، وةك هةموو ئةو پارتيية كؤمؤنيستانةي سةر بة سؤضيثت، بة پاشكؤيةكي تةواوي سؤضيثت دةزاين و 
ئةو باصة لة بارةي ذثژميي نوثي عرياق و عةبدولكةرمي قامسةوة، هةمان بري . بة فةرماين ئةوان هةصسوكةوتيان دةكرد

يثتيان هةبوو، لة بري ئةوةي عةبدولكةرمي قاسم بة بؤرژوازييةكي نيشتمانپةروةر دانثن، ئةويان بة و بؤچووين سؤض
لة هةمان كاتدا . دميوكراتثكي شؤذشگثذ دادةنا و پثيان وابوو، كة قاسم تا سةر لةگةص سؤسياليزم و كؤمؤنيزمداية

 هثصثكي ديكةش لة ئارادا هةبوو، كة لة كة قاسم نوثنةرايةيت هثصي نيشتمانپةروةرثيت و نانةتةوةيي دةكرد،
عةبدوسسةالم عارف و بةعسييةكان پثكهاتبوو و نوثنةرايةتيي ذةگةزپةرسيت نةتةوةيي عةرةيب و دژايةيت هةموو 

تا پاشتر هثصي دووةم قامسيان بؤذ . ئةم دوو هثصة لة ملمالنثيةكي بةردةوامدا بوون. پثشكةوتنخوازييةكيان دةكرد
.ةركةوتندا و بة سةريدا س  

پارتيي كؤمؤنيسيت عرياق، كة لة سةردةمي پاشايةتيدا، گةورةترين و شؤذشگثذترين هثزي سياسي عرياق بوو، لة 
 وةك مةزنترين هثزي سياسي دةركةوت، كة توانيبووي زؤرترين خةصكي وآلت لة دةوري خؤ ،سةردةمي قامسيشدا

عسدا، پارتيي كؤمؤنيست وةك هةصبژاردنثكي ذاست، هةر بة- بثگومان لةو ملمالنثيةي نثوان قاسم و عارف. كؤكاتةوة
 نةدةبوو بة شثوةيةكي وا بثت، كة ئيدي قاسم بة ،بةآلم ئةو پشتگرييةي قاسم. دةبوو پشتگري لة قاسم بكات

نوثنةري ذاستةقينةي چةوساوةكاين گةل و شؤذشگثذ و چي و چي بدرثتة قةصةم و چاوپؤشي لة هةموو هةصةكاين 
ؤشرثت و جثگؤذكثي چينايةيت پث بكرثت و خبرثتة خانةيةكي ديكةوة، كة خانةي ذاستةقينةي بكرثت و بؤي بپ

 و ناسيويانة دةصثن، لة ذووي عةبدولكةرمي قاسم وةك زؤربةي ئةوانةي، كة لثيةوة نثزيكبوون. خؤي نةبوو
نةتةوةيي دوژمين كةسايةتييةوة سةرباري نيشتمانپةروةري و دصسؤزيي بؤ خةصك و خاك، پياوثكي دةستپاك، نا

سةرسةخيت بريي نةتةوةيي عةرةيب، هةژاردؤست بوو، بةآلم وةك سياسةتكارثك لة دةذؤسيت فرتوفثصي سياسةت 
بوو و خؤشباوةذ بوو و قسةي خةصك و دةوروبةر زوو كاري )ذاذا، بگؤذ، دوودص(نةدةهات و تا ذادةيةكي زؤر حوحلويل

 كثشة و ذووداوةكان و دؤست و دوژمين خؤي بة باشي لةيةك جودا تث دةكرد و دةيگؤذي و بة قووصي نةيدةذوانيية
بةصگةيةكي هةژاردؤسيت قاسم و خزمةيت زؤري بة هةژاران، دروسكردين باژثذ يا شارؤچكةي . ةوةننةدةكرد

 چونكة - ي پث دةگوترا )ادرةكان، خثوةتةكانچ(ئةو شارؤچكةية، كة كؤنتر چوادر. ي بةغداية)الثورة(ئةسسةورة
 قاسم بؤي كردن بة خانوو و هةموو - دةژياني كة هةژارترين و چةوساوةترين مرؤض بوون و لة نثو چادردا خةصكةكة

ژياين قاسم لةگةصيدا بوون و بة وةفا بوون ئةوانةش كة تا دواساتةكةين . جؤرة پثويستييةكي ژياين بؤ ساز كردن
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باب "كة لة بابششثخ-  الواين كورداين فةيليبؤي و پياوةيت ئةو ذثبةرةيان لة بةرچاو بوو، هةژاراين چوادر و 

دا قارةمانانة ذووبةذووي پياوكوژان و "شارع الكفاح" و شةقامي كيفاح "كراد‘عگد اال" و عةگدلئةكراد" الشيخ
توثژ و  ئةو قارةمانانة منوونةي . و الواين شؤذشگثذي نثو پارتيي كؤمؤنيست بوون- كوودثتاچيياين بةعس بوونةوة

شؤذشگثذ و ذاستگؤ و خاوثنةكةي كؤمةصگةكة بوون، كة داكؤكي و پارثزگارييان لة بةها و نرخ و خةصكة دصسؤز و 
ئةندثشة و خةون و ئازادي مرؤضةكاين ئةو وآلتة و داد و يةكساين دةكرد و دةيانةويست ذث لة شةوة و عفريت و  

افات و پةتا و دةرد و هةموو شتثكي  وةك ئ)بةعسييةكان(، بةآلم خمابن، ئةوانخوثنذثژ و جةلالدةكاين بةعس بگرن
     . هثنانداايدزثو و ناحةز، وآلتيان گرت و پيسي و قذثژي و گةندةصي و وثرانكاري و ذووباري خوثنيان لةگةص خؤد

ام ذةحيم م. "ذةحيمي تازةئةوذةمحان"لة كةالر پياوثكي پريي پشتكووذي تةنيا و هةژار و پةككةوتة هةبوو بة نثوي 
بثت، خؤي گةياندة بةغدا و چووة كن عةبدولكةرمي قاسم، بؤ ئةوةي پارةيةك، مووچةيةك، شتثكي بة هةر جؤرثك 

 مووچةيةكي ، قامسيشعةبدولكةرمي.  ژيان بباتة سةركلةو بابةتةي بؤ ببذثتةوة، بؤ ئةوةي بتوانث وةك مرؤضث
 دةبوو ،بؤ بذينةوةي ئةو مووچةية. مانگانةي بؤ بذيار دةدات و ئيدي مام ذةحيميش دةگةذثتةوة ماصي خؤي لة كةالر

ي كةركووك )متصرف( فةرمان بة وةزارةيت ناوخؤ بدرثت و لةوثشةوة بة پارثزگاري،لة عةبدولكةرمي قامسةوة
يت كفري فةرمان بدرثت و لةوثشةوة بة بةذثوةبةرييةيت )قائمقامية( بة قاميقامييةفةرمان بدرثت و لةوثشةوة

ي كةالر فةرمان بدرثت و )مختار(فةرمان بدرثت و لةوثشةوة بة كوثخا) رقةآلسة(ي شثروانة )مديرية ناحية(ناحية
بةآلم ئةو .  بؤ ئةوةي بچث لة سةرقةآل مووچةكةي وةرگرثت،لة ذثگةي ئةويشةوة مام ذةحيم ئاگادار بكرثتةوة

م، يمام ذةح كة دةگةيشتة - كة نازامن لة ئةسصدا چةند بوو و عةبدولكةرمي قاسم چةندي بذيار دابوو–مووچةيةي 
نثكي ابثگومان بؤ پارةكة دةبووة يةك ذوبعةدينار، ئةوة چ تاو. بوو)دووسةدوپةجنا فلس(تةنث يةك ذوبعةدينار

. كارةكةي وا لث دةكرد،قامسي تثدا نةبوو، بةصكة بؤگةنيي كارگثذي و دةسگا دةوصةتييةكة  
 ذثژميثكي نيشتمانپةروةر هاتبووة -يدا بووكة ئةوة بؤ خؤي هةصةيةك بوو و ذوو–كة ذثژميي پاشايةيت ذووخثنرابوو 

 ئةو هةلة بقؤزثتةوة و بؤ ،سةر كار، دروست لةو كاتة و لةو سةروبةندةدا، دةبوو پارتيي كؤمؤنيسيت عرياق
 بةرةو ذزگاريي گؤذانكارييةكاين ذثژميي نوث، و مسؤگةركردين فراژووتين ذثژميي نوث لة دوژمناين ،ذثگةگرتن

 مةسةلةي دةسةآلتگرتنةدةست، وةك بري و بؤچوون، لة نثو ، و لة دواييشدا سؤسياليزمنيشتماين و دميوكراسي
 و هةوصثكي ت كة زةمينةي بؤ خؤش كرابث،كةسانثكدا لة پارتيي كؤمؤنيسيت عرياقدا هةبوو، بةآلم مةسةلةيةك نةبوو

، باسي لثكرابوو پثش ئةوةي لة ئةو مةسةلةية لة نثو خةصك و لة شةقامدا.  بؤ ئةوةي ببثتة واقيعت،جيددي بؤ درابث
كؤبوونةكاين كؤميتةي نثوةنديي ئةو پارتييةدا باسي لثوة بكرثت، واتة ويست و خواستثكي بةهثز و بة تةوژمي 

بةآلم لةبةر نةبووين زةمينةي پتةو و بةهثزيي باص و هثصي ذاستذةو و . گةلثر هةبوو بؤ كار و دةسةآلتگرتنةدةست
 و مةسةلةكة لةبار نةدرايت سؤضيثيت بوو، ئةو كارة ئةجنام يست، كة پاشكؤي سياسةچةوتذةوي نثو پارتيي كؤمؤن

 بوو بة هؤي زاصبوون و سةركةوتين نةتةوةپةرسيت و ذةگةزپةرسيت و خةصكاين سةر بة ،هةر ئةو لةباربردنةش. برا
ث و پثش ، شةهيد سةالم عاديل دةگري1963پاش كوودثتاي بةعسي . ئيمپرياليزمي جيهاين لة عرياقدا

دا ذوويداوة 1959دا ذووينةداوة، بةصكة لة ساصي 1963لةتوپةتكردن و كوشتين دةصث كة، كوودثتاي ذاستةقينة لة 
ئةگةر پارتيي كؤمؤنيست . و عةبدولكةرمي قاسم و بؤرژوازييةيت عرياق پاصةواناي ذاستةقينةي ئةو كوودثتايةن

 ئةوا عرياق - دةسةآلتة بة دةست هةر كةسثكةوة بثتهةرچةندة دةسةآلتيش هةر –دةسةآليت گرتبايةتة دةست 
دةبووة وآلتثكي سؤسياليست و ذةوش و باري عرياق لة هةموو ذوويةكةوة، لة بوصگاريا و چيكؤسلؤضاكيا و 
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انة يؤگوسالضيا و ئةوانة باشتر دةبوو و مةسةلةي نةتةوةيي و ميلليش هةرگيز بةو جؤرة زةق و گرژ و دةمارگري
 لةمةذ ،ئةو ديتنةي كة هثصة ناشؤذشگثذةكةي نثو پارتيي كؤمؤنيست. ث هاتدواتر واي لنةدةبوو، وةك كة 

دةسةآلتداريةيت قاسم و نائامادةييان بؤ دةسةآلتگرتنةدةست هةيانبوو، لة سةردةمي عاريف يةكةميشدا، كة دواي 
دا ئيدي ذثگةي 1964 دةسةآليت گرتة دةست، ئةو تثزة پتر برةوي پةيدا كرد و لة دا1963ذووخاين بةعس لة 

بوو بة ذثباز و درومشي ! ناسةرمايةداري و نؤرةي كاراي بؤرژوازي گچكة و خةبايت دميوكراتيي شؤذشگثذانةيان
پارتيي كؤمؤنيست و بة ئاشكرا بانگةوازي بؤ دةكرا و مةسةلةي سةركردةيةتيي چيين كريكار و 

شاندنةوةي پارتيي كؤمؤنيست و تثكةصبووين لةگةص دةسةآلتگرتنةدةستيش لة ئارادا نةما و تةنانةت داواي هةصوة
.دةكرا، وةك چؤن لة مسر ذوويدابوو )اإلتحاداإلشتراكي العربي(يةكيةيت سؤسياليسيت عةرةيب  

، واتة لة سةردةمي پاشايةتيدا، لة دواي نةمان و 1958ي تةمموزي 14هةرچي مةسةلةي كوردة لة عرياقدا، پثش 
 بة ذثبةريةتيي مةال ، و پةذينةوةي پثشمةرگةكاين ئةو ذابوونة1945- 1943 تثكچووين بزووتنةوةكاين بارزاين

 بؤ ديوي كوردستاين ئثران و يةكيةتيي سؤضيثت، ئيدي كةوتة بار و دؤزثكي ديكةوة و وةك ،مستةفاي بارزاين
كورديش لة سةر ئةوةي كة كوردة لةو سةردةمةدا . مةسةلةيةكي زةقي نةتةوةيي نةدةهاتة بةرچاو

ةوسثنرايةوة، بةصكة تا ذادةيةكيش لة كارگثذي و دةسگاي دةوصةتيدا كار و باري دةذؤيشت و لة پةرلةمانيشدا نةدةچ
كؤمةصثك ئةندامي هةبوو و دةيان وةزير و سةركردةي لةشكر و سةرؤكي حوكوومةت و سياسةتكاري گةورةشي 

ي 14پاش .  لة شيعة گةلثك باشتر بوو،د لة زؤر بار و ذووةوة، حاص و ذةوشي كوربة دصنياييشةوة دةصثم. هةبوون
بارزاين لةگةص عةبدولكةرمي قاسم و . ، مةال مستةفاي بارزاين لة يةكيةتيي سؤضيثت گةذايةوة1958تةممووزي 

 نثواين خؤش بوو و گةلثك بة حاص و گوزةراين كورد ذازي بوو و نةيدةويست بة هيچ ،حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيشدا
ثنثت، چونكة ئةو ذثژمية نوثية بؤ يةكةم جار بوو لة مثژووي عرياقدا، عةرةب و كورد بة شثوةيةك ئةو بارة بشثو
ئةو پارتييةي كة بة نثوي پارتيي .  لة دةستووردا بنووسرثتشدابنثت و ئةوةي) عرياق(هاوبةش لةو نيشتمانةدا

دةرةوة بوو و كة هاتةوةش هةر دميوكرايت كورد يا كوردستانةوة هةبوو و بارزاين بة درثژايي ئةو ماوةيةي، كة لة 
ئةو ملمالنثيةش شتثكي نوث نةبوو، بةصكة هةر لة . سةرؤكي بوو، ناتةبايي و ملمالنثيةكي قووصي تثدا هةبوو

هثصثك كة هةمزة . دوو هثصي سةرةكي لة نثو پارتيدا وةدي دةكران. سةرةتاي دامةزراندين پارتييةوة هةر هةبوو
ذثبةري ئةم . - هثصي ذاست– ذثبةري بوو  و هثصثكي ديكة كة ئيرباهيم ئةمحةد-هثصي چةپ–عةبدوصآل ذثبةري بوو 

هثصي دووةمة، هةر لة سةرةتاي بوونة پارتييةوةي بة هنثين و بة ئاشكرا، دژايةيت كةسايةيت و گةلثري و دةسةآلت 
ئةم هثصةي ئيرباهيم . و سةركردةيةيت بارزاين دةكرد و هةرگيز لةگةص بري و بؤچوونةكاين بارزانيدا پثك نةدةهات

ئةمحةدة، كة پاشتر جةالل تاصةباين و عومةر دةبابة و هي ديكةشي لة خؤ كؤكردةوة، لة سةردةمي پاشايةتيدا، بة 
ناوي پثشكةوتنخوازييةوة، دژايةيت بووين كةسانثكي وةك شثخ لةتيفي حةفيد و كاكةزياديان دةكرد و تةنانةت بري 

جةمال حةيدةريشيان بة ذاستذةوانة دادةنا و خؤيان لةوان پث چةپتر بوو و و بؤچوونةكاين شةهيد فةهد و شةهيد 
لة كاتثكيشدا كة . بة ناوي كوردايةيت و نةتةوةيي و ئةو جؤرة شتانةشةوة، دژايةيت هةمزة عةبدوصآليان دةكرد

سةلةي بةشي زؤري خةصكي عرياق، لة دةوري حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق خذبووبوونةوة و خةباتيان دةكرد و مة
نةتةوةيي بؤ خةصك هثندةي مةسةلةي چينايةيت و باري ئابووري و كؤمةآليةيت گرنگ نةبوو، ئةمان لةگةص حيزيب 

ي تةممووزيش بة 14دواي . كؤمؤنيستدا دانوولةيان پثكةوة نةدةكوآل و دداين خثريان بة حيزيب كؤمؤنيستدا نةدةنا
 و لة ذثگةي ئةويشةوة توانييان بة سةر باصة چةپذةو و - تبة هةر شثوةيةك بث–قايلبوون و ذةزامةنديي بارزاين 
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بارزاين بة كؤمةصثك چةكدار و لة ئثوارةكوودثتايةكي . دا سةركةون)باصي هةمزة عةبدوصآل(پثشكةوتنخوازةكة
 بارةگاي پارتيي لة بةغدا، گةمارؤ دا و هةمزة عةبدوصآلي وةدةرنا و پاشان ئيرباهيم ئةمحةدي ،دا1959حوزةيراين 

) دةركردين هةمزة عةبدوصآل و داناين ئيرباهيم ئةمحةد لة شوثين وي(بارزاين بةو كارةي.  سكرتثري پارتيي دانابة
دا تةقييةوة، 1964داوثكي بؤ خؤي نايةوة و جثگةي ئةو بؤمبة كؤككراوةي، كة لةمثژ بوو بؤي دانرابوو و لة 

ة چةپ پاكتاو كرا و ذاستذةويةيت دةسيت بةسةر بة وةدةرناين هةمزة عةبدوصآل، پارتيي ل. خؤشتر و چاكتر كرد
لةو دةمةشدا كة هةموو خةصكي نيشتمانپةروةر و چةپ و دصسؤزي خاك و وآلت لةگةص بةرةي . پارتييدا گرت

دا بوون، سةركردة ذاستذةوةكاين پارتيي دةيانةويست پارتيي بة )قاسم و شؤذش و حيزيب كؤمؤنيست(گةل
گرث ) پارتيي سةربةخؤيي–پارتيي نيشتمانيي دميوكرايت و سدديق شةنشةل - موحةممةد حةديد(بؤرژوازييةتةوة

يان )عارف و بةعس و ذاستذةو و ذةگةزپةرست و نةتةوةييةكان(بدةن و خؤ يةكخةن و سازكةن و بةرةي دژ بة گةل
  ذثژمييووخاندينجةماوةر و بةرةي گةل و شؤذش، بؤ ذهةصبژارد و كةوتنة هاوكاريكردن لةگةصيان، دژ بة لثشاوي 

وةك بةشثكي ديكةي ئةجنامداين سياسةيت ذاستذةوانةي خؤيان بة هاوكاري دةرةبةگ و . نيشتمانپةروةري قاسم
ئاغاكاين ناوچةي پشدةر و بة هانداين كؤمپانييةكاين نةفيت بياين و دةسگة سيخوذييةكاين ذؤژاوا و ساواكي ئثراين 

 و لة دنييان تثوة گالنا كارةكةشيان بة ئةجنام بگات، بارزبؤ ئةوةي. يان بةرپا كرد1961شا، ياخيبووين ساصي 
كة پاشتر نثوي –ئةو ياخيبوونة . كردةوة و دةستيان بة جةنگ كردو گةلثري ويدا، خةصكيان لة خؤ خذپةناي ناو 

ي ساواكي ئثران، بؤ "طرح سبز"شؤذشي لث نرا، هةر لة بنةذةتدا بةشثكي سةرةكي بوو لة نةخشةي كةسك 
 گةورةترين -  يا هةر ذثژميثكي سةر بة ذؤژاوا بثت بؤ عرياق،ذثژميي قاسم و گثذانةوةي ذثژميي پاشايةيتذووخاندين 

كورد هةرگيز پثويسيت بةو جةنگة چةكداريية . خيانةتثك بوو بةرانبةر مةسةلةي كورد بة تايبةيت و عرياق بة گشيت
رميةنييةكان بوو دژ بة خاك و گةالين عرياق، نةبوو و ئةوةش جةنگي ئةو نةبوو، بةصكة جةنگي تةواوي هثزة ئةه

هةرچةندة ئةوانة - ي نةفت و هةموو گؤذانة گةيل و باشةكان80قانووين دابةشكردين زةوي، قانووين ژمارة 
 كة لة -باشتر بوونهيچ ، بةآلم لة هةنگاوگةلثكي ذاديكاالنة نةبوون و تةنث پينةوپةذؤيةكي سؤسياليستانة بوون

ئةو جةنگة بؤ شثواندين يةكيةيت و برايةيت و بةختياري و ئازادي و ئاشيت خةصكي عرياق . نوآلتدا وةدي هاتبوو
 نؤرةي خؤيان لةو نةخشةيةدا بيين و بوون بة هؤي وثرانكاري و كوشتار و بةدبةخيت ،سةراين پارتيي چاالكانة. بوو

، ئيدي مةسةلةي 1961ين ساصي بة بةرپاكردين جةنگ و ياخيبوو. خةصك و الوازكردين لةشكر و ئابووري عرياق
مةسةلةي .  و زمان و گفتوگؤ لةكار خران،باتةچةك بوو بة تاكة ئامرازي خ. كورد گواسترايةوة بؤ خانةيةكي دي

 بة هؤي سياسةيت چةويت ئةو دةستة ذاستذةوةوة، بوو بة كاغةزثكي قومار و ،كورد و هثزي سياسيي كورد
ستةسةر و چةكدارثكي بةكرثگرياوي وآلتاين دةوروبةر، هثزي دةرةكي و گوشارخپارسةنگثكي بثبايةخ و ئامرازثكي 

 بوو بة ياري و نةريتثك لة كن كوردان و لة نثو ،ئةو هةصةشةسياسي و چةكبازيية ئيدي لةو كاتةوة. ئيمپرياليزم
. بةردةوامةهةموو كورد و بةشةكاين كوردستاندا، پةتائاسا بآلو بووةوة و تةشةنةي كرد و تا ئةم ذؤژگارةش هةر 

و هاوكارييةي سةراين پارتيي لةگةص بةعس و عارفدا، سةرباري هؤكاري كاريگةري ، ة1961ئةو نةخشة و جةنگةي 
ديكة، بوون بة هؤي ذووخاندين قاسم، بةصكة ذووخاندن و داتةپيين تةواوي بةها و خؤشةويسيت و برايةتييةك و 

وةك ئةجنامدانثكي بةشة . دا1963 ئةمةريكي لة هاتين بةعس بؤ سةر كار و دةسةآلت بة شةمةندةفةرثكي
 برد 1964گرنگةكةي سياسةيت خؤيان، سةراين ئةو هثصة ذاستذةوةي نثو پارتيي، بزاضي كورديان بةرةو هةصدثري 

بةو كارةشيان خؤرةئاسا كةوتنة نثو جةستةي ميللةتثك، كة تا ئةو دةمة خؤي بة يةك . و دووبةرةكييان ساز كرد
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 -لةوث ذؤژي ذا تا ئةوذؤ– و تةواوي كوردةكةي هةموو كوردستانيان، بة سةر دوو بةرةي دژ بة يةكداميللةت دةزاين 
.دابةش كرد  

هةموارييةي، كة بة سةر وآلت و خةصكي عرياقدا هاتووة، ئةگةر پاشايةيت اتةواوي ئةو هةموو نةگبةيت و ن
صة ناشؤذشگثذ و ا عرياق هةر لة سةرةتاوة، ب يا ئةگةر باصة شؤذشگثذةكةي نثو پارتيي كؤمؤنيسيت،نةذووخثنرابا

 يا پارتيي كؤمؤنيسيت عرياق بة ذثبةريةيت باصة شؤذشگثذةكةي ،ذاستذةوةكةي وةال نابا و بةسةريدا زاص بووبا
هةرچةندة ئةو ملمالنثيةي نثوان .  بةسةر ئةو وآلتةدا نةدةهات،دةسةآليت گرتبا دةست، ئيدي ئةو هةموو بةآلية

 هثصي ناشؤذشگثذ، چةپ و ذاست، بريي نوثخواز و گؤذانكار و بريي ژةنگرتوو و پثشمةرگة و خثصي هثصي شؤذشگثذ و
دا 1967ي ئةيلوويل 17 لة ذاپةذينة پاكسازييةكةي ،پةتوودا، لة نثو پارتيي كؤمؤنيسيت عرياقدا، ساآلنثكي دواتر

صكاين سةر بة ئيمپرياليزمي ئةمةريكي و تةقييةوة و لةيةك جوي بوونةوة، بةآلم تازة كار لة كار ترازا بوو و خة
ئيمپرياليزمي سؤضيثت، كاريان گرتبووة دةست و دةسةآلتثكي سياسي و - ئينگليزي و بة پشتگري سؤسيال

ابوورييةكي هثندة بةهثز هةبوو و جثپثي خؤيان بة جؤرثك قامي كردبوو و مثشكي خةصكيان بة شثوةيةك ئ
كة ئيدي جثيان پث لةق نةدةكرا، مةگةر بة ذاپةذينثكي يةكجار گةلثر و شؤردبووة و خةصكيان وا چةواشة كردبوو، 

.بةشداريكردنثكي يةكجار فراوان  
بؤ وةديهثناين ويست و خةوين . دةصثن مثژوو جارثكي دي خؤي دةگثذثتةوة، بةآلم بة شثوةيةكي ديكة

دا، لة 1968ة حوزةيراين ، ل1959 و 1958ي تةممووز و ساآلين 14چةوساوةكاين ئةو وآلتة و ذؤحدانةوةبةر 
هةصگري خةم و ، )حمدان القرمطي(نثو زؤنگاوةكاين غةمووگةدا، مرياتگرثكي حوسةين و حةمداين قةرمةيت

شؤذشگثذ، ئاآلي ئةو  )ظافر(پةرؤشةكاين گشت ذةجندةر و برسي و ذووت و ذةجاآلين عرياق، خاليد ئةمحةد زةكي
، ةرانبةر دةسةآلت، زؤرداري، بندةسيت و چةوساندنةوة ذادةپةذثتشؤذشة سپارتاكؤسيية هةصدةگرثت و قارةمانانة ب

كؤمؤنيست :"گيضارا دةيگوت. بةآلم تاكة شتثك كة هةيةيت و پثي دةكرثت، بةخشيين گياين خؤيةيت بةو ذثگةية
، بة شةهيدبووين ئةو و كوژانةوةي تروسكةي "دواكةسة كة دةخوا و دواكةسة كة دةنوث و يةكةم كةسة كة دةمرث

يش، نةك هةر 1958تثكي بةختيار و گةلثكي يةكسان، خؤزگة و ئومثد و خةون و ئاواتةكاين ئثمةي منداآلين وآل
.نايةتة دي ، بةصكة لة نثو گؤمي بثهوودةيي و بثهيوايي و تاريكيدا نوقم دةبثت  
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