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سةرةتايةك بؤ خوثندنةوةيةكي نوثي مثژووي 
)عرياق(چةپي كوردي  

 
- مكةيةبةشي  -  

 ئةجمةد شاكةيل
 
 

:تثبينييةكي پثويست  
 

دةرفةيت  نووسيومة، بةآلم لةبةر ئةوةي 1997خوثنةري هثژا، ئةم گوتارةي كة ئثستا دةخيوثنييةوة، ساصي 
 ديارة لةبةر زؤر هؤ و لةپثش هةمووشيانةوة، -بآلوبوونةوةي، بةسةريةكةوة و بة تةواوي و تا ئثستا بؤ نةذةخساوة

نةذةجناندين دصي ئةم و ئةو، نةك لة اليةن خؤمةوة، بةصكة لة اليةن ئةو بآلوكراوة و گؤضار و مانگنامة و شتانةوة، 
سةرةتا هاوذثياين . ر بةش بةش و جار جار بآلو كراوةتةوة ناچا-كة بؤم دةناردن، بؤ پةخشكردنةوة 

 .داخرا) پةيام(دواتر بةداخةوة . ، كة لة لةندةن دةردةچوو، چةند بةشثكيان لث پةخش كردةوة)پةيام(بآلوكراوةي
دا بآلو كرايةوة و ئةويش ئيدي نةيتواين درثژة بة بآلوكردنةوةي بدات و بة )گزينگ(يةك بةشي ديكةي لة گؤضاري

يش، كة لة كوردستان )گوآلن(گؤضاري. گثذدرايةوة بؤ خؤم" ماصي قةصب سةر بة ساحثبثيت"گوثرةي تيؤري
ئةوانيش كة ئيدي زانييان بة . ةوة، بآلوكردةوةندا بآلو كرابوو)پةيام(دةردةچثت، دوو بةشيان، لةوةي كة لة 

دا و بة ) org.kurdistannet.www (دواتريش لة ماصپةذي. قازاجنيان نيية، دةستبةرداري بآلوكردنةوةي بوون
لةگةص زؤر شوثين ديكةشدا، گؤضار و . ماندووبووين كاك عومةر فارسي بةرپرسيي، بوثرانة نؤ بةشي لث بآلو كرايةوة

. كات، خؤي لةقةرة نةداوةذؤژنامة، باسي بآلوكردنةوةمي كردووة، وةلث كةس، بؤ ئةوةي سةرثشة بؤ خؤي ساز نة
هةر جارةي، كة بةشثكيشي بآلوكراوةتةوة، بةپثي توانست، گؤذانگاريي تثدا كراوة، واتة لةگةص ئةوةي، كة لة 

هيوادارم بتوامن بة كاوةخؤ و هةرجارةي بذثكي بگةيةمنة  . دا نووسراوة، گؤذاين گةلثك بةسةردا هاتووة1997
                                           .                         خزمةتتان

 

******************************************************* 
 

كة شوثنة گرنگ و پذفةذ و بةپيت و خثر و بةرةكةتةكاين وةك كةركووك و خانةقني -لةو لةتةي باشووري كوردستان
اوچة ئؤتؤنؤميية قرتثندراو و هةصپاچراو و نيوةچصة  كة دةكرث وةك ئةو ن-و شةنگار و زؤر شوثين ديكة ناگرثتةوة
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دا حوكوومةيت بةعس بة كوردي ذةوا بيين، چونكة هةر هةمان ناوچةية و ئثستاش  لةژثر 1974سةير بكرث، كة لة 
، زووزوو هةواصي شةذ و پثكدادان، لة نثوان تچةكمةي چةكدار و ميليشياكاين كؤمةصثك حيزب و تاقمدا دةناصثنث

تيي نيشتمانيي يةارةكانث كورددا و بة تايبةت لة نثوان هثزةكاين پارتيي دميوكرايت كوردستان و يةكهثزة چةكد
، دةنا تئةوةي كة كورد و ئةو دةضةرة دةناسث–كوردستاندا، دةگاتة بةر گوثي هةموو مرؤضثكي ئةم سةر زةويية 
ي كوردي ئةو ناوچةيةش دةخاتة  و ژياين خةصك-خةصك هةن لة كوولةكةي تةذيشدا ناوي كورديان نةبيستووة

ئةو دةضةرةي، كة پارتيي . مةترسييةوة و گشت ئاواتثكيش لةگةص تةقاندين هةموو فيشةكثكدا، گذتثبةردةدا
تيي نيشتمانيي كوردستان، فةرمانذةوايي دةكةن، بة كردةوة بووة بة دوو لةتةوة و يةدميوكرايت كوردستان و يةك

هةرچةندة ئةو حيزبانة بؤ خؤيان نايانةوث و ناوثرن، نثوي دةوصةيت لث . تثكيانةهةر حيزبثك لةوانة فةرمانذةواي لة
بنثن و پثيان خؤشة هةر بة پاشكؤي عرياقةوة مبثنثتةوة، بةآلم ئةو دوو لةتة دةكرث وةك دوو دةوصةتؤكةي 

تا ذادةيةك لة ئةو بارةي ئثستا . بچووك، يا هيچ نةبثت وةك دوو شت، كة لة دةوصةتؤكة دةچن، لة قةصةم بدرثن
يي ناوچةيةكي دةكرد، ئثستاش مري گؤذدراوة بة واسةردةمي مرينشينةكاين كورد دةچث، كة هةر مريثك فةرمانذة

 كة هةية و ئةو شةذ و ،پةيدابووين ئةو بارةي ئثستاي ئةو ناوچةية و بةو شثوةيةي. سةرؤك حيزبثكي سياسي
 و تثذوانينثكي ناوچةگةرييانة و ناكوردستانييانةي هثزة پثكدادانانة، بثجگة لة هةصپةي دةسةآلت، ئةجنامي بري

 لةمةذ ئةو شةذ و پثكدادان و مالنثيانةوة دةنووسن و باس دةكةن، ،گةلةك كةس لةوانةي. سياسيية  كوردييةكانن
لة بارةي  ،جةرجيس فةحتوصآل. دا1964پتر دةيانگثذنةوة بؤ كةرتبووين پارتيي دميوكرايت كوردستان لة ساصي 

ئةو كوشتار و نةبةردانةي، ذوويان داوة و ذوو دةدةن، ناكرث بة :"ئةو شةذةوة لة بةرسضي ذؤژنامةوانثكدا دةصث 
، )نيية(ئةوة لةذاستيدا شةذثكة لة نثوان دوژمنانثكدا، كة هيچ هؤيةك بؤ دوژمنايةتييان نازانن. براكوژي باس بكرثن

ردةيةتييةن، كة نةيار و مالنثكةري ئةو اليةنة يا سةركردةيةتييةي بثجگة لةوةي، كة سةر بةم اليةنة يا سةرك
چ . لةو شةذةدا بثجگة لة سةپاندين دةسةآلت و داگريكردن و چةسپاندين شوثن، هيچ نيازثكي ديكة نيية. ديكةية

، تئةم شةذة وةنةبث ئثستا سةري هةصدابث. مةسةلةيةكي نيشتماين و ئارماجنثكي سياسيي شةرةفمةندانة نيية
يةكةم تؤوي ئةم شةذة دةگةذثتةوة بؤ ئةو كثشةيةي، كة لةسةر ئةوةي كث خاوةين مايف ئةوةية بة ناوي گةيل 

ذةنگة . ئةم شةذة لةوةوة پةيدا بوو. كوردةوة لة عرياقدا قسان بكات، واتة لة پلةي يةكةمدا سةركردةيةيت بكات
 دووبةرةكي كةوتة نثو بزاضي نيشتمانيي  ساصي ذةبةق، كاتثك كة30ذةگوذيشةي ئةم شةذة بگةذثتةوة بؤ 

 زؤر زيرةكانة بؤ مةسةلةكة چووة و بوثرانة و ذاستگؤيانة لثي كؤصيوةتةوة، بةآلم ،فةحتوصآل. 1"چةكداريي كوردةوة
شةذي نثوان پارتيي و . پثش دةستدانةچةك، شتگةيل ديكة لة ئارادا هةبوونة و دةبث مرؤض خؤيان لث نةبوثرثت

ئةگةر بة شوثن سةرةتا و دةسپثكي ئةو شةذةدا بگةذثني، دةبث ئاوذثك لة مثژووي .  دثرينةي، شةذثكييتكيةية
شةذي نثوان پارتيي و . پارتيي دميوكرايت كوردستان، لة سةرةتاي دامةزراندنييةوة تا ئةم دوايية، بدةينةوة

ي دوو دوژمين ي، نة شةذي براكوژي و نة شةذي خوشككوژي و نة شةذي خزمكوژيية، بةصكة شةذيتيةيةك
سةرسةخت و بة خوثين يةك تينووة و ساآلنثكي دوور و درثژة لة ذقةبةرايةيت و مالنث و كوشتاردان و مةسةلةكةش 

ئةو شةذة وةنةبث كةفوكوصثكي تازةبابةت و زادةي ئةوذؤ . ئةوةية، كة كث دةبث دةمذاست و خاوةن دةسةآلت بثت
و  ، وةك جةرجيس فةحتوصآل1964ئةگةر ساصي .  كؤنترة و قووصترةو دوثنث و پار و پثرار بثت، بةصكة گةلثك لةوة

گةلةك كةسي دي پثيانواية، بة دةسپثكي ئةو شةذة دانثني، ذةنگة بة تةنث بريمان لة اليةين سةربازي و چةكبازي 
                                                        

.206، ص 1994فتح اهللا، جرجيس، آراء محظورة في شؤون عراقية معاصرة، دارالشمس للطباعة والنشر، ستؤكهولم،    1  
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وصةتدا بثگومان هةموو شةذثك چ لة نثوان دوو كةسدا يا دوو دةستة و تاقمدا يا دوو دة. ئةو مةسةلةية كردبثتةوة
بثت، پثش ئةوةي پةالماري يةكدي بدةن و دةست بدةنة يةخةي يةكدي، دةبث بذثك گومان لةيةك بوون و بة خراپة 
لة پامشلة باسكردين يةكدي و ناوزذاندن و شةذةقسة و جنثوبةيةكدان و دةمةقاصة و هثرش و پرؤپاگةندةي ذاديؤيي 

 ذوو بدةن، ئةوجا كار لة كار بترازث و توانسيت ة جؤرة شتانوةو تةلةضزيؤين و نووسني و ذاگةياندين دژي يةكدي و ئ
، ئيدي زؤر و زةبر و تؤبزي و چةك دةبنة تاكةئامرازي چارةسةركردين كثشةي نثوان تگفتوگؤ و دةمةتةقة نةمثنث

ز و زؤر و زةبر و تؤب. بثگومان زؤر و زةبر و تؤبز و چةك، ئامرازي چارةسةركردين هيچ كثشةيةك نني. هةردوو ال
 و بؤ مرؤضثكي خاوةنئاوةز و هؤشيار و پثگةيشتوو، يةچةك، كاردانةوةيةكي كرچ و كاص و نةذةسيو و زارؤكانة

كارثكي نةكردةين و نابةجثية، چونكة شةذ نيشانةي خؤذانةگرتن و خؤكؤنترؤصنةكردنة و كؤتاييهاتين ذثز و بةها 
يشةوة 1964 دةستيپثكردووة و لة 1964ثك پثش ئةو شةذة وةك شةذي سارد، گةل. مرؤضايةتييةكان دةگةيةنثت

ئةو شةذةي ئثستاكةش بةردةواميي و درثژةپثداين ئةو مالنثيةي نثو پارتيي دميوكرايت . بووة بة شةذي گةرم
 و -بؤ ماوةيةك-عةبدوصآل) هةمزة(جةالل تاصةباين، اليةكي بووة و حةمزة-كوردستانة، كة هثصي ئيرباهيم ئةمحةد

- هةر لة نثوان پثذةواين ئيرباهيم ئةمحةد،بةآلم مالنثي ئةو دوو هثصة بة تثپةذبووين ساآلن. كةيبارزاين اليةكي دي
جةالل تاصةباين و بارزانيدا نةمايةوة، بةصكة بةرينتر بووةوة و بثجگة لة جةاليل و بارزاين، كةوتة نثوان جةاليل لة 

ئةو مالنثية تا . لة ئالييةكي ديكةوة...ي واليةك و كؤمؤنيست و چةپ و نةتةوةيي و ئيسالميي كورد و عرياق
ئثستاش هةر بةردةوامة و لة ئاراداية و هةر يةكةش بة پثي تثذوانني و بؤچووين خؤي لثكي دةداتةوة و 

خةصكانثك هةن، ئةو جةنگة درثژخايةنةي نثوان ئةو دوو بةرةبابة، نةك هةر بة زياين كوردي . تهةصيدةسةنگثنث
ئثمة لةم جيهاين :"مةسعوود موحةممةد دةصث. ةشةوة پثيانواية بة قازاجني كوردةنازانن، بةصكة بةپثچةوان

مةبةسيت ئيرباهيم [دا ماوينةتةوة، يةكثك لةو سةرتةآلنة)شارستاين(، كة لة ئاستثكي)دواي سةد(سثيةمماندا
، ]شاكةيل–پارتيي [ دةصث، شةذي نثوان حيزيب يةكيةيت نيشتماين و دميوكرايت كوردستان]شاكةيل–ئةمحةدة 

ذثگةيةكة بؤ دامةزراندين دةوصةتثكي كوردي، وةك چؤن جةنگي فرانكؤ لةگةص نةيارانيدا لة ئيسپانيا پثش جةنگيي 
 ئةمة دةصث و ئةوة لة بري خؤي ]شاكةيل–ئيرباهيم ئةمحةد [ئةو...دووةم، بوو بة هؤي دامةزراندين دةوصةت

و پتةوة و كورديش سثبةري دةسةآلتدارييةكي كارتؤنيشي دةباتةوة، كة ئيسپانيا دةوصةتثكي كؤن و جثيخؤگرتوو 
خاوةين ئةم فةتواية، كوردثكي حةساوةي خؤشگوزةراين دانيشتووي لةندةنة و فةرمانةكاين بة خائيناندين ..نيية

هي واش هةية بة مالنثي . 2"فآلن و فآلن، ئةوانةي كة بذثك ناويان هةية و لة تاقمةكةي خؤي نني، دةپةخشثتةوة
لة ذابوردوودا :" اليةك و شاريي لة اليةكي ديكة دةداتة قةصةم، جؤناتان ذاندل دةصثةي و  وةرزثر و دةرةبةگ لالدثي

لة نثو هةندةك دةستة و نثوةنديي ئةكادمييدا وايان پث خؤش بوو، كة بارزانييةكان و پارتيي دميوكرايت كوردستان 
 تاصةباين و يةكيةيت نيشتماين كوردستان بة نوثنةري هثزي دةرةبةگي شةذخواز و، جةاللو بة نوثنةري وةرزير 

جارثك بة مالنثي خثصةكيةيت و  هي واش هةن،. 3"كؤمةآلين شاريي نوث و شةذنةخواز، لة قةصةم بدةن
شارستانيةيت و جارثك بة مالنثي ذووناكبريي و نةخوثندةواري و جارثك بة مالنثي پثشكةوتنخواز و كؤنةپةرست و 

يةكثك لةو لثكدانةوة و بؤچوونانةش، . 4چةندين جؤري ديكة نثوي لث دةنثن...ؤران و كرمانج وجارثك بة مالنثي س

                                                        
.29،ص1999الول، دار ئاراس للطباعة والنشر، اًربيل ؟لماذا يشبه مستشفي المجانين؟، الجزٍ  ا..محمد، مسعود، المجتمع البشري2    

.47-46،ص1997راندل، جوناثان، اًمة في شقاق دروب كردستان كما سلكتها، ترجمة فادي حمود، دارالنهارللنشر، بيروت   3  
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يةكثك لةو لثكدانةوة و بؤچوونانةش، كة . 4چةندين جؤري ديكة نثوي لث دةنثن...ؤران و كرمانج ومالنثي س
الپةذةيةك لة مثژووي   – )العراقي(صفحة من تاريخ اليسار الكردي" دةكةوثتة بازنةي ئةو جؤرة تثذوانيناوة، گوتاري

 جةالل - بارزاين و ئيرباهيم ئةمحةدكة تةواوي ئةو مالنثيةي نثوان ة،)سامي شؤذش(ي )"عرياق(چةپي كوردي
 جةالل تاصةباين و حيزبةكةيان بة -تاصةباين، بة مالنثي ذاست و چةپ، لثكدةداتةوة و هثصي ئيرباهيم ئةمحةد 

                                                                                   . دادةنث-لة عرياقدا-سةرةتاي چةپي كورد
دا، كة بة عةرةيب، لة لةندةن دةردةچثت، )ابواب(ي گؤضاري ئةبواب1996ي ساصي8ي ژمارة 85-73ة الپةذة ل 

الپةذةيةك لة مثژووي چةپي  –)العراقي(ريخ اليسار الكرديتاصفحة من "سامي شؤذش، بة ناونيشاين
گوتارةكةي شؤذش، بؤ سةرلثشثواندن و چةواشةكردين خوثنةري  .5نووسيوةبة عةرةيب گوتارثكي )" عرياق(كوردي
 دةگمةنن و ئةو -ئةگةر هةشنب– كة گوتارگةيل لةو جؤرة خبوثننةوة ،من پثمواية خوثنةرانثكي عةرةب. عةرةبة

دةگمةنةش هيچ جؤرة ئارةزوو و چثژثك لة وةها وتارگةلثك نابينن و بةالي ئةوانيشةوة لة بابةتثكي بثتام زثتر 
ي دي نيية، چونكة ئةگةر خوثنةري عةرةب، ئارةزووي ئةو بابةتانةي هةبوواية، ئةوا ئثستا و زؤر لةمثژ بوو، هيچ

عةرةب و -موناقةشة و گفتوگؤ و باس و ذاگؤذينةوةيةكي يةكجار فراوان، لةبارةي ئةو مةسةالنةوة، لةنثو عةرةب
تةكان، دةهاتة كايةوة و گرثكوثرةكان كورددا، بؤ تثگةيشنت لة يةكدي و چارةسةركردين گريوگرف-عةرةب

ئةو نووسينانة پتر لة اليةن كوردگةلثكةوة دةخوثندرثنةوة، كة بثجگة لة كوردي، بة عةرةبييش . دةكرانةوة
 كة بؤ خوثنةري عةرةب  دةنووسرثن، لة زؤر ،لةو جؤرة گوتارانة. دةخوثننةوة يا هةر تةنث بة عةرةيب دةخوثننةوة

تةممووز و ئايب ) المنار الكردي(ي نيومانگنامةي ئةملةنار ئةلكوردي32 و 31 لة ژمارة .جثگةدا بةرچاو دةكةون
 لة لةندةن و بة عةرةيب دةري دةكات، لة -بريؤي دةرةوة–تيي نيشتمانيي كوردستان يةدا، كة يةك1997

 الكردستانيقراءة جديدة في تاريخ الحزب الديموقراطي " نووسيين فةريد ئةسةسةرد، گوتارثك بة ناونيشاين
ئةو نووسةرةش وثنةيةكي ناذاست و . نووسراوة" خوثندنةوةيةكي نوثي مثژووي پارتيي دميوكرايت كوردستان–

ئاوةژووكراوةي بةشثكي مثژووي كورد بة خوثنةري عةرةب پثشكةش دةكات و بة چاويلكةيةكي ناذووين حيزيب، 
 چووة و هةوصي داوة بة كوريت لة پثوةندي سامي شؤذش، سةرةتا باش بؤ مةسةلةكة. مثژووةكة دةخوثنثتةوة

 كة چؤن حيزيب ،كورد لةتةك بريوباوةذي ماركسايةيت و چةپ و كؤمؤنيستيدا بدوث و، ئةوةي پثشان داوة

                                                        
لة هةولثر وةدةرنرابوون، لةگةص تيي نيشتمانيي كوردستان هةولثريان گرت و دةسةآلت بة تةنث كةوتة دةسيت خؤيان و پارتيي يةكة يةك 4

جا هةولثر كةي گرياوة، هةولثر :"برادةرثكدا، باسي ئةو مةسةلةيةمان دةكرد، ئةو برادةرة بة هةموو هؤش و بري و كوردبووين خؤيةوة دةيگوت
دا، هةولثريان گرتةوة، 1996-8-31كة پارتيي لة :"دؤستثكي كةركووكيم بؤي گثذامةوة و گويت". ذزگار كراوة، هةولثر سؤرانة خؤ كرمانج نيية

وا هاتنةوة، وا جارثكي دي كرايةوة بة :" تيي نيشتمانيي كوردستان، بة هةموو دةنگيي خؤي هاواري دةكرد و دةيقيذاند و دةيگوتيةذاديؤي يةك
نسييةش كرماجني بوو، واتة وا  فراوديارة مةبةسيت لة". فةرةنسي، وا بووةوة بة فةرةنسي، خةصكي سؤران ذاپةذن، باديناين هةولثريان گرتةوة

    .كرايةوة بة كرماجني و بةوة دةيةويست هاين خةصكي هةولثر بدات بؤ بةرةنگاربوونةوةي پارتيي، بة بيانووي ئةوةي كة كرماجني پةيضان هاتنةوة
بوو، كة پثش چةند ) كامةران دصسؤز(خوالثخؤشبوو ئةو برادةرة . ئةم گوتارة، يا ذاستتر بصثم سةردثذي گوتارةكة، برادةرثكي وةبري هثنامةوة5

لة ئثوارة پياسةيةكي سةر جادةي سةعدوون و ئةبوونوواسي بةغدادا، لةگةص كاك كامةران دصسؤز و كاك . ساصثك لة لةندةن كؤچي دوايي كرد
كة بةتةماية كتثبثك لةسةر مثژوو و ذؤصي  دا، باس لة چةپ و ذاست و كورد و سياسةت دةكرا، كاك كامةران گويت،1970مةهدي كاكةيي، لة ساصي 

موناقةشةيةكي درثژ . مةبةسيت ئةويش لة چةپي كورد تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين بوو، كة بة جةاليل دةناسران. چةپي كورد بنووسث
ثي لةسةر چةپايةيت و شؤذشگثذي و كةوتة نثوامنانةوة و من پثم لةسةر ناچةپايةيت و ناشؤذشگثذي و جاشايةيت ئةو تاقمة و ئةويش پ

             .وةك بشزامن ئةو برادةرة ئةو كتثبةي هةر نةنووسي. نيشتمانپةروةرييان دادةگرت و كةسيشمان بة بريوذاي ئةوي دميان قايل نةدةبووين
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كؤمؤنيسيت عرياق لةنثو خةصكي كورددا پةرةي سةندووة و كوردثكي فرةي لث كؤبووةتةوة و ذؤصي بةرچاويشيان 
تا ئثرة بذوا ناكةم كةس الريي . ي چةند كةسثكي ناسراوي ئةو بوارةي هثناوةوةك منوونةش ناو. تثدا بينيوة

دوايي باس لة . لةقسةكاين شؤذش هةبثت، لث دوايي باسةكة دةگؤذثت و بةرةو اليةكي ديكةي ئاراستة دةكات
ساصي ةوة، لة 6لثنيين كوردستان و دواتريش، بة هؤي فازيل مةال مةمحوود-پثوةندي خؤي بة كؤمةصةي ماركسي

ةوة تا دةستبةرداين لةو )القيادة المركزية(سةركردةيةتيي نثوةندي–دا بة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق 1972
ئاماژةش بؤ ذوانگة و هةندث . دا، دةكات1982دا و چوونة ذيزي بزاضي كوردةوة لة ساصي 1979ذثكخراوة لة ساصي 

بؤ ئةوةي بة باشي لة باسةكة تثبگةين .  دةكاتديتين ترؤتسكيستانةي خؤي، حوسةين عارف و جةاليل مريزا كةرمي
مان باشتر ال ذوون ببثتةوة، پثمباشة چةند بذگةيةكي نووسينةكةي، بة تايبةت ئةوةي )شؤذش(و بريوذاكاين

 ةوة هةية، بكةم بة -انيانؤيواتة چةپايةيت ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و پثذ–پثوةندي بة كرؤكي باسةكة 
                                                                                                    :ذش دةصثسامي شؤ. كوردي

كوردة چةپةكان، لةوانيش بؤ منوونة ئيرباهيم ئةمحةد، ذؤصثكي دياريان هةبوو لة تثكةصكردين بريي نةتةوايةتيي " 
).                                            74ل"(يزم و دميوكراسيحيزبةكوردييةكان، بة بابةيت چةپايةيت و سؤسيال

 "ئةو چةپة، لة ذثگةي پرؤسثسثكي سياسيي ئاصؤزةوة، بة شثوةيةكي ذوونتر خؤي لة خةصكاين دي جوث كردةوة"
                                                        

 بةشي زانسيت سياسي لة 1972. بووةدا لةدايك 1948فازيلي مةال مةمحوود، لة بنةماصةيةكي مةالزادة، لة سلثماين، لة سةرةتاي ساصي   6
دا، هةر سةر 1971لثنيين كوردستان و هةصوةشاندنةوةي يةكةم حيزيب جةاليل لة -تا سازكردين كؤمةصةي ماركسي. زانستگةي بةغدا تةواو كردووة

-  حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقي بةهؤي فارووقي مةال مستةفاوة، كة ئامؤزاي بوو و بةرپرسي هةرمثي كوردستاين1972. بة ذثبازي جةاليل بوو
، كة 1975پاش هةرةسي . بوو، پثوةندي بةو حيزبةوة كرد و بوو بة هةصسووذثنةرثكي ئةو حيزبة) القيادة المركزية(سةركردةيةيت نثوةندي

، ذثگةي )مركزيةالقيادة ال(سةركردةيةيت نثوةندي- و هةندثك لة سةراين حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيي سكرتثر)ئةبوو لةيال(ئيرباهيم عةلالوي
ئةوروپايان گرتةبةر و فارووقي مةال مستةفاش، چووةوة كن حوكوومةيت عرياق، فازيل كةوتة شام و بةيرووت و ئوتريش و لةگةص عاديل 

 يان دروست كرد، كة)وحدة القاعدة(، ذثكخراوي كؤمؤنيسيت وةحدةتلقاعيدةدةناسرا) ئةبووئةمةل(، كة بة دا)عادل عبدالمهدي(عةبدوملةهدي
پاشترلة ئوتريش خوثندين دوكتؤراي لة بواري ). لقيادة المركزيةا(سةركردةيةيت نثوةندي-بةشثكي جيابووةوة بوو لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقي

) ةامحد بن بل(لةگةص ئةمحةد بن بيلال. نووسي" سؤضيثت و بزووتنةوةي نيشتمانيي كورد"زانسيت سياسةتدا تةواو كرد و تثزثكي بةهاداري بة نثوي 
كة . دةردةكرد و پثوةندثكي گةلثك بةهثزيشي لةگةص ذثكخراوة فةلةستينييةكاندا هةبوو" منبرالحوار"دا، گؤضارثكي عةرةيب هزرييان، بة نثوي

و فازيل الوثكي زؤر زيرةك . ةي خةصكاين چةپ، پثوةندي لةگةص كؤماري ئيسالمي ئثراندا ساز كردينشؤذشي گةالين ئثران كرا، فازيليش وةك زؤر
لة سازكردين پثوةند و كاري ديپلؤماسي و سياسيدا . كؤمةصثك زماين زؤر بة باشي دةزاين. نووسةرثكي سياسي و هزريي زؤر باش بوو. توانا بوو

تيدا  كة فازيل  هةيبوو، ئةوة بوو، كة هةر لة بازنةي جةالليية-خمابن-تاكة كثماسييةك. مرؤضثكي لةسةرخؤ و وردبني بوو. لثزان و لثهاتوو بوو
ي يئةو كاتةي كة فازيل لةگةص كؤماري ئيسالمي ئثراندا نثواين خؤش بوو، خةصكانثك لةنثو يةكيةت.دةخواليةوة و نةيدةتواين لةو بازنةية بثتة دةرث

جوببة و عةباوة پياوي ئثرانة و لة تاران بة ذدثن و "ي كوردستاندا هةبوون، گومانيان لث دةكرد و فازيليان بةوة تاوانبار دةكرد، كة ينيشتمان
هةضاص (، لةگةص )كؤمةصةي غةخمواراين گةيل كورد(دةگةذث و تةزبثحي سةدويةك دانةيي بةدةستةوةية و پاسداري بة دواوةية و كتثبةكاين 

ئةوةوة،  بؤ ئةجنامداين كارةكاين خؤيان لة ذثگةي ،يي كاتةشدا، سةراين يةكيةتوو هةر لة" دا بآلو دةكاتةوة)حةمةذةحيم-خاصةحاجي-جووجةصة
هةرچي فازيليشة، لة هةموو قوناغةكاين ژياين كؤمؤنيسيت و پثوةندي ئثراين ئيسالمي و پثوةندي فةلةستينييةكان و ژياين . مةرايييان بؤ دةكرد

ل تاصةبانييةوة ئةوروپايشيدا، هةموو كارةكاين هةر بة قازاجني جةاللييةت بوو و تةنانةت لةبةينچوونيشي هةر پثوةندي بة نثواخنؤشيي خؤي و جةال
 ، لة ميانگةريدا لة نثوان كؤماري ئيسالمي ئثران و حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثراندا، لة ضييةن، لة ئوتريش، لةگةص 1989 /13/7. هةبوو

تين ئةوانةوة پثوةنديان بة كوش" جعفري"و " ىمصطفوجى حا"وا باوة، كة . دؤكتؤر عةبدوذذةمحاين قامسلوو و عةبدوصآلي قادريدا، شةهيد كرا
ي كراوة، يتيةدادةنرا، بانگهثشيت كؤنگرةي يةك) قامسلوو و فازيل(بة كوژةري ئةوانكة ، )ىصحرارود(پاشتريش وا باو بوو، كة ئاغاي . بووبثت

                                                                                                                                                                  .لة سلثماين
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                                          .                                                                                 )74ل(
                                                                                                       

دا دامةزراوة، دةگةذثتةوة بؤ ئارةزووي 1946ذةگي بنةذةيت يةكةم ناكؤكيي نثو پارتيي دميوكرايت كورد، كة لة  "
شثخ لةتيف بةرزجني و كاكة زياد ( لة داناين دوو سةرؤك هؤزي كورد-مةال مستةفا بارزاين–تيي دامةزرثنةري پار

وةك دوو جثگري خؤي، كة خةصكاين چةپ دژي ئةوة بوون، بةآلم هثزي ذاستذةوي زاص تةنث دوو ) غةفووري
لة نثوان ئةو . ة لة پارتييقايلبوون بة ئارةزووي دامةزرثنةر، يا چوونة دةرةو: دةرفةيت لةبةردةم چةپدا هثشتةوة

پارتييان بةجث هثشت و چوونة ) حةميد عومسان و نافيع يوونس و ساصح حةيدةري(دوو حاصةدا، هةندث لة چةپةكان
بة )) بةرژةوةندي نةتةوةيي((نثو حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقةوة، وةلث ئةواين دي، لةوانةش ئيرباهيم ئةمحةد، لةبةر

                                                          ).76ل"(استذةويدا پث باشتر بووقسةي خؤيان مانةوةيان لةگةص ذ
لةذاستيدا چةپي كوردي دةرةوةي حيزيب كؤمؤنيست، تا كؤتايي ساآلين شثستةكان، لة تثكةآلوثكي ئايديؤلؤژيي "

                                             ).                       76ل"(يي، پثك هاتبووةيي و نثونةتةوةسةير، نةتةو
دا 1966ئةو حيزبةي كة تاصةباين و ئيرباهيم ئةمحةد دواي جيابوونةوةيان لة مةال مستةفا لة ساصي "

دايامنةزراندبوو، هيوا و خواستة نةتةوايةتييةكاين بة ذؤصي الوان و بانگي دميوكراسي و چةپايةيت، تثكةص 
                                                                                                           ).          77"(كردبوو

"  بةرةو ذةگداكوتان دةچوو}شاكةيل-مةبةسيت حيزبةكةي تاصةبانيية{ئايديؤلؤژيي ماركسايةيت لةنثو پارتيدا"
                                                                                                                         ).  77ل(
 لةگةص حوكوومةيت عرياقدا كارثكي زؤري كردة سةر زثدةبووين 1970-1967ساآلين هاوپةميانيي تاصةباين  "

                                                             ).  78"(ي چةپي كوردي ئةو دةمةداؤذؤصي ئايديؤلؤژيا لة ذثذ
ي سةرجنذاكثش ثكچةپي كورد بة تايبةيت دواي جيابوونةوةي تاصةباين لة بارزاين، ئيدي بةرةو دروستبوون"

                                                                                                                   ). 78"(دةچوو
و مةترسيي )) الدةر((ي كورددا هاوپةميان بوو و ئثمة بةؤلةگةص حيزبة كؤمؤنيستة نةريتييةكةدا كة لةگةص ذاستذ"

) القيادة المركزية(ذةخنةمشان لة سةركردةيةيت نثوةنديي. سةر پاكژيي ماركسايةتيمان دادةنا، دؤست نةبووين
لة يةكةم ذووبةذووبوونةوةدا لةگةص ) عةزيز ئةحلاج(مةسةلةي بريي عرياقچييةيت و دانپيانانةكاين سةركردةكاين 

                                                                          ).78ل"(دةسگاي ئاساييشي عرياقيدا، بوو
      :                           يت بة خوثنةري بگةيةنثت ئةوةية كةية پوختةي بريؤكةيةك، كة سامي شؤذش گةرةك

بريوباوةذ و هثصي وي، چةپ بوون و ذثبازي سؤسياليزم و ماركسايةيت  اينؤي ئيرباهيم ئةمحةد و پثذ-  
.               ذثنيشاندةري ئةو چةپانة بووة  

 ئةو چةپة لة ساآلين نثوةذاسيت شثستةكاندا، ذثك لة سةردةمي جاشايةتيياندا، ذةسي و خؤي لة ذاستذةوي - 
                                                         .                   و وةك بزاضثك خؤي سةملاندكورد جوث كردةوة 

 ئةو حيزبةي، كة ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و هاوبريانيان سازيان كرد و تا ئثستاش بةردةوامة، - 
                                                                                                   .حيزبثكي چةپ بووة و چةپة

.                                                                 يت بووةؤية و بزاضةكةيشي قةآلي ذاستذؤ بارزاين ذاستذ-  
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ة گةشةسةندين ئايديؤلؤژياي چةپدا هاوپةميانيي جةاليل دةگةص حوكوومةتةكاين عرياقدا ذؤصثكي كاريگةري هةبوو ل-
                                                                                                                      .لةنثو كورددا

                      .                                        حيزبة كؤمؤنيستةكاين عرياق هثندةي جةاليل چةپ نةبوون- 
بؤ . بؤ ئةوةي بة شثوةيةكي هاسان لة مةبةستةكان تثبگةين، چاكتر واية باسةكة بكرث بة چةند بةشثكةوة  

ناسيين ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين و تثگةيشنت لة بريوباوةذيان، چاكتر واية مرؤض پاشخانثكي مثژوويي ئةو 
                   . جياوازةوة سةرجني دينت و هةصوثست و ذةوشتيان بداتدةستةية خبوثنثتةوة و لة كؤمةصث اليةين

   
 

 
 چةپ چيية و كث چةپة؟

 
 

يةوة بنؤذينة واتاي وشةي چةپ لة سياسةتدا، ئةوةمان )قاموسي(ئةگةر لة ذوانگةيةكي زمانةوانةواين و فةرهةنگي
و ذاديكاليزمي سياسيش دةكاتة گؤذين و بريازي زؤر بةرين بؤ ساغ دةبثتةوة، كة چةپ دةكاتة ذاديكاليزمي سياسي 

مرؤضي ذاديكال كةسثكة، كة سازشكار نيية و بؤ گؤذيين دةوروبةر و كؤمةصگة، بة شثوةيةكي بنةذةيت و . و بنةذةيت
مرؤضي ذاديكال مرؤضثكي چةپة و مرؤضي چةپ، مرؤضثكي گةلثرة و بزاضي چةپ بزاضثكي . لة ذةگةوة، هةوص دةدات

فرةتر بة واتاي سؤسياليست و ) بؤ مرؤضثك(چةپيش . چةپ شؤذشگثذة و بذواي بة گؤذاين شؤذشگثذانةية. لثرةگة
لثنينيست،  ستالينيست، ترؤتسكيست، ماويست، گيضاريست : بة هةموو باصةكانييةوة(كؤمؤنيست و ماركسيست

ي بة گؤذيين شؤذشگثذانةي ذثژميي چةپ بذوا. تةنانةت فةمينيستيش دثت....و ئةناركيست، سةنديكاليست و...)و
جاران وشةي چةپ بؤ . سياسي و جضاكيي و ئابووريية و خوازياري دامةزراندين كؤمةصگة و دةوصةيت سؤسياليستيية

ية، كة بة )كؤنسثرضاتيزم(چةپ دژ و پثچةوانةي كؤنةپارثزي و كؤنةخوازي و پارثزگارييةيت. ليرباليستيش بةكار دةبرا
، 1789ابووين وشةي چةپ وةك زاراوةيةكي سياسي، دةگةذثتةوة بؤ شؤذشي فرانسةي پةيد. ذاست دةناسرثن

فرانسةدا لة الي چةپي مثزةكةي سةرؤكي ) پةرلةمان(كاتثك ذاديكالة گؤذاخنوازةكان لة ئةجنومةين نيشتماين 
ستاوة لة مثژووي ئةگةر بة پثوانةي ئةمذؤ و بة چاوي ئث. ئةجنومةنةوة دانيشنت و ذاستةكانيش لة الي ذاستييةوة

-الزنج(، ئيمام عةيل، بزووتنةوةي زنج)ابوذرالغفاري(ئيسالميشدا بؤ چةپ بگةذثني، دةكرث ئةبووزةري غةفاري 
. ، سؤفييةكان، شيعة و ئيسماعيلييةكان بة چةپ دابنرثن)الصعاليك(، سةعاليك )القرامطة(، قةراميتة)كؤيلةكان

                                   .ا دةكرث حيسايب چةپيان بؤ بكرثتبزاضي حةقة و حةمةسوورييةكانيش لةنثو كوردد
                     

 

 دامةزراندين پارتيي دميوكرايت كوردستان
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عرياق و لة دوايشدا بوو بة –پارتيي دميوكرايت كورد، كة پاشتر بوو بة پارتيي دميوكرايت يةكگرتووي كوردستان 
دا وةك چاولثكردنثكي حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران 1946عرياق، لة ساصي  -پارتيي دميوكرايت كوردستان

بوو، كة ئةويش بة كارتثكردين سؤضيثيت ئةو دةم، وةك كؤپثيةكي فريقةي دميوكرايت ئازةرباجيان، پاش 
 پارتيي كة ئيدي دواتر و تا ئةوذؤش هةر بةو نثوةوة. دامةزرثنرا) ك.ژ(هةصوةشاندنةوةي كؤمةصةي ژثكاف

بة لثنؤذينيش لة ذثباز و . 8، بة ويست و خواسيت مةال مستةفاي بارزاين و لة اليةن ئةوةوة دامةزرثنراوة7دةناسرث
 ئةوةمان بؤ ذوون دةبثتةوة، كة پارتيي دميوكرايت كوردستان، لة ، و بريوباوةذي پارتييؤذةوتار و ذةوشت و ذثذ

وتن و ژثركةوتن و هةصبةزين دابةزين و ئةمديو و ئةوديو و ذؤژي دامةزراندنييةوة تا ئثستا، لةگةص هةموو سةركة
گؤذاين سكرتثر و وةالناين ئةندام و الدان و جيابوونةوةي ئةم و ئةوةوة، حيزبثك بووة و حيزبثكة سيما و مؤرك و 

ةر دامةزراندن و سازكردين ه. جثپةجنةي بارزانيي پثوةية و بارزاين نيشانة و سروشي تثكؤشان و بةردةوامييةيت
ذثكخراوثكي كورديي لة اليةن هةر كةس و دةستة و تاقمثكةوة بووبثت، بثجگة لة داناين دةستوور و پرؤگرام و 
بةرنامةيةك، بؤ ئةوةي خةصكي كوردي لة دةور كؤبثتةوة، پثويسيت بة كةسثكي ئازا و ياخي، ئازا بةرانبةر هةركةس 

خةصكدا خؤشةويست و ذثزدار و ناسراو و خاوةين پلةوپايةي  و ناودار و لة ناو -بة پلةي يةكةم–و ياخي لة هةركةس 
بثگومان ئةوةش دةگةذثتةوة بؤ باري كؤمةآليةيت كورد، كة شثوةي .  هةبووة-بة پلةي دووةم–كؤمةآليةيت 

ذثكخستين هؤز و خثآليةيت و شثوةي بريكردنةوةي عةشريةتيي، بةسةردا زاص بووة و تا ئثستاش هةر زاص و 
كؤمةصةي هيوا، ذةفيق حيلمي هةصبژارد بة سةرؤك و پثشيان دةگوت . نةش بؤ ئةم قسةية زؤرةمنوو. بةردةوامة

زةعيم، واتة سةرؤك يا ذثبةر، كؤمةصةي ژثكاف و حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران، قازي موحةممةديان بة 
مرؤضثكي زيرةك "بارزاين كة سةرؤك هةصبژارد و نازناوي پثشةواي لثنرا و پارتيي دميوكرايت كوردستاين عرياقيش، 

دةيتواين بچثتة نثو دةرووين هةموو كةسثكةوة و ذثزي خؤي وةك . كةسايةتييةكي بةهثزي هةبوو. و توانا بوو
چةندجار " و بة لثهاتوويي و شايستةيي خؤي هةصبژثردرابوو و بووبوو بة سةرؤك و سةرؤكي 9"سةرؤكثك بسةپثنثت

كؤمةصگةي كورد، وةك جضاكثكي شوانكارةيي، كشتوكاصي، دةرةبةگايةيت، سروشيت .  پارتيي بوو10"هةصبژثردراوي
خثآليةيت، تازة گذوگاصكةر لةگةص بؤرژوازييةتدا، وةك زؤرينةي جضاكة ذؤژهةآليت و ئاسياييةكان و يةكجار زؤريش لة 

ن و جووآلنةوةي تا ئثستاش كة باسي شؤذش و ياخيبوو. پاشتر، هةر لة دثرزةمانةوة ئةو نةريتةي وةبةرهةم هثناوة
ئثستاش خةصك . ث، مرؤض پتر نثوي سةركردة و ذثبةراين ئةو بزاضانةي وةبةرگوث دةكةوثرچةكداريي كورد دةك

هةر دةصثن، ذاپةذين يا شؤذشي شثخ عوبةيدوصآلي نةهري، شثخ سةعيدي پريان، سةييد ذةزا، شثخ مةمحوودي 
بؤ دوور بذؤين، ئةو دةستة و تاقم و حيزبانةي، كة ئةمذؤ لة كوردستانن، . مستةفا و قازي موحةممةدحةفيد، مةال 

                                                        
لة دواي يةكگرتين پارتيي دميوكرايت كوردستاين عرياق لةگةص پاريت گةل و حيزيب سؤسياليست و پاسؤكدا، نثوي پارتيي گؤذا و بوو بة پارتيي   7

.دميوكرايت كوردستاين يةكگرتوو و عرياقةكةي لث بووةوة  
-7-30نامةيةكي جةالل تاصةباين بؤ بارزاين لة . 230،ص1958-1945البارزاني، مسعود، البارزاني والحركة التحررية الكردية   8

مني، نةوشريوان مستةفا،  ئة .75،ص1996، 8، االبواب، العدد)العراقي( شورش، سامي، صفحة من تاريخ اليسار الكردي.دا1957
تةواوي ئةو بذگانةي كة لة نووسراوةكاين نةوشريوان مستةفا ئةمني و خةصكاين ديكةوة (23، ل1997پةجنةكان يةكتري ئةشكثنن، بةرلني 

زؤربةي هةرة زؤري ذثنووسي نةوشريوان مستةفا هةصةية و . وةرمگرتوون و لة نثو كةوانةدان، بة هةمان ذثنووسي نووسةرةكان گواستوومنةتةوة
               .ةكانة1960 و 1950ي دةكات، هي ساآلين ؤئةو ذثنووسةي ئةو پثذ. ازة و ناگوجنثلةگةص ذثنووسي ئةمذؤي زماين كورديدا زؤر جياو

.66،ص1985شاويس، نوري، من مذكراتي، من منشورات حزب الشعب الديموقراطي الكردستاني   9  
.دا1957-7-30نامةيةكي جةالل تاصةباين بؤ بارزاين لة ، 230،ص..البارزاني، البارزاني 10  
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هثشتا هةر بة نثوي دةمذاستةكانيانةوة نثو دةبرثن، بؤ منوونة دةگوترث، جةماعةيت قادر عةزيز، جةماعةيت 
، بة پارتيي دميوكرايت 1971-1964لة سةردةمي جةالليياندا(موحةممةدي حاجي مةمحوود، جةاليل، مةاليي

، جةماعةيت هةضاص خةجؤ، جةماعةيت سامي )جاران(دةفتةري شثخ عيزةدديين حوسةيين) كوردستان دةگوترا
،جةماعةيت عةبدوخلالق زةنگةنة، جةماعةيت بةهائةددين نووري، جةماعةيت ذةسووص )جاران(عةبدوذذةمحان 

ئةم جؤرة . ةبدوصآلي موهتةدي، ئاپؤچي و دةياين ديكة، جةماعةيت كةمال بورقاي، جةماعةيت ع)جاران(مامةند
بريكردنةوةية وةنةبث تايبةت بثت، تةنث بة كورد، بةصكة لة ذؤژهةآلتدا باوة، بزاضثك، يا حيزبثك، يا دةستةيةك، بة 

و كةمايل باوك (جونبواليت لوبنان. نثوي خثزانثكةوة يا تاكة كةسثكيانةوة، ناوبانگ دةردةكات و خةصك دةيناسثت
گاندي و نةهرؤي شاگردي و (، گاندي هيندوستان)زولفةقاري باوك و بينةزيري كچ(، بؤتؤي پاكستان)وةليدي كوذ

ندثرا و تةنانةت ژنة ئيتالييةكةي ذاجيض گانديش، سؤنيا گاندي، كة نثوي يندثراي كچي نةهرؤ و ذاجيضي كوذي ئيئ
ثژةپثدةري ناوبانگ و سةرمايةي سياسيي ئةو مثردةكةي هةصگرتووة، ئةويش ئثستا يةكثكة لةو خثزانة و در

كةواتة مةال . ،چةند منوونةيةكن)گاوايت كچيئةمحةد سؤكارنؤي سةرؤك و م(و سؤكارنؤي ئيندؤنيسيا) بنةماصةية
پارتيي دميوكرايت كوردستان، هةر لة سةرةتاي دامةزراندنييةوة تا . مستةفاش هةر دةكرث بةو پثوةرة سةير بكرثت

بة شثوة بةرين " كوردايةيت"، واتة 11 بارزانيزم-بارزانييايةيت"اكة يةك ئايديؤلؤژيا بووة، ئةويش ئثستاش خاوةين ت
و فراوانةكةي، كة چوارچثوة و قةوارةيةك بووة و جثگةي هةموو جؤرة بريوباوةذثك و هةموو ذةنگثك و هةموو 

پارتيي و . يكراوي نةبووة و نييةكوردثكي تثدا بووةتةوة و قاصبثكي ئايديؤلؤژيي داخراو و سنووردار و ديار
ئاماجني ئةو دامةزراندين دةوصةتثكي . سةركردةيةتيي بارزاين، خؤي بةهيچ ئايديؤلؤژيايةكةوة نةبةستووةتةوة

بؤ ئةمةش پثويسيت بةوة هةبووة و هةية، كة هةموو كؤمةآلين گةيل . نةتةوةيي كوردي بووة بة سةرؤكايةتيي خؤي
چونكة بووين چةند ئايديؤلؤژيايةك . يةوة  يةكبخات"كوردايةيت"و " كوردبوون"ة نثويكورد لة بةرةيةكي گةورةدا ب

لةتةنيشت يةكةوة لة وآلتثكدا دةبثتة هؤي هثنانة كايةي چةند تاقم و كؤمةصةيةك و لة ئةجناميشدا، دةبثتة هؤي 
ك هةر ذقي لة ئايديؤلؤژيا لةبةر ئةوة ئةو سةركردةيةتيية، نة-بةذاي ئةو سةركردةيةتيية-پارچةپارچةكردين كورد

. بووة، بةصكة تا ذادةيةك دژي لةتلةتكردين كورد و بةشينةوةي بووة بةسةر حيزب و حيزبايةيت و ئايديؤلؤژيادا
گوثذايةصي بؤ پثذةو و پرؤگرامي حيزب دةكاتة خؤبچووككردنةوة . حيزب الي ئةو خزمةتكاري گةل و ئاماجنةكانيةيت

ر لة بةرژةوةندي نةتةوةيي و وردكردنةوةي مةسةلة گةورةكة، كة مةسةلةي و خؤخةريككردن، بة شيت بچووكت
نةتةوة و خاكثكة، لة ذاستيدا سةركردةيةيت بارزاين، نة تةنث وةك سةركردةيةكي سياسيي، بةصكة پتر خؤ وةك 

وسراوي بة پثي نةرثت و دةستووري نةنو. ي خؤي دةنؤذثت"كوذ و كيژ"دةزانث و لة هةموو كورديش وةك " باوكثك"
كؤمةصگةي كوردةواري، لةسةر كوذ و كيژ پثويستة گوثذايةصي باوك و دايكي خؤيان بن و لةسةر باوك و دايكيش 

لةبةر ئةوة ئةو سةركردةيةتيية گوث ناداتة ئةوةي . پثويستة نةهثصن زارؤكانيان لةنثو خؤياندا تثكبچن و بيانپارثزن
بؤ ئةو ئةوة گرنگة، كة هةموو اليةك گوثذايةصي بن و بؤ . ةئةو كوردة لة چ چينثك و دةستةيةكي كؤمةآليةتيي

لةبةر ئةوة زؤر قيين لةوةية، كة بة نثوي جياوازيي . ئاماجنةكاين ئةو، كة سةربةخؤيي كوردستانة هةوص بدةن
لةكن ئةو سةركردةيةتيية، هةژار و دةوصةمةند و ئاغا و . چينايةتييةوة، ناكؤكي بكةوثتة كؤمةصگةي كوردةوة

هةر كةسثك . ار و پاصة و سةرمايةدار و دةسكورت و دةستذؤيشتوو و كارگةر و خاوةنكار، گشت وةك يةكنجؤتك
كوردايةيت كرد، هةژار بث يا دةوصةمةند، ئةوة مرؤضثكي باشة و ئةوي لةو هثصةش دةرچووة دةرث، هةژار بث يا 
                                                        

  .بؤ لثنينيزم هةبث، جةالليزم نةبث؟: وترث كة نةوشريوان مستةفا گوتوويةيتدةگ 11
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ية، بةرژةوةندة چينايةيت و دةستايةتيية ئةو سةركردةيةتي. دةوصةمةند، خزم بث يا نةناسثك، ئةوة مرؤضثكي خراپة
پارتيي حيزبثكي . 12جؤرجؤرةكاين جضاكي كورد، ذةچاو ناكات و دةيكاتة قورباين ناسنامةي نةتةوةيي

: ئةنداماين چةندين جؤر بريوبؤچووين جودايان هةبووة و هةية، وردةبؤرژوازي ميلليي كورديي ميانذةو بووة
هةموو توثژ و چني و ئايني و ئاييرتا و ناوچة و ...بريازخواز، ماركسي و ئاييين ودميوكرايت، نةتةوةيي، سؤسياليسيت 

وةرزثري نةخوثندووي سافيلكةي باديناين، لةتةك بازرگان و "زاراوةي گشت كؤمةصگةكاين كوردي وةخؤ گرتووة و 
 هةرسةش تووشي  كردووة ، هةرگيز بةوسبژيشك و بةصثندةر و مامؤستاي زانستگةدا، لة ئامثز گرتووة و هةر

 يةكيةتييةكي بثوثنة و بثهاوتاي وةدي هثنا و لة پثكةوةگرثدان و يةكخستين ئامانج و ،ئةو حيزبة. زگئثشة نةبووة
خواستةكاين چيين بؤرژوازيي تازةپثگةيشتوو و هيوا و ئومثدةكاين وةرزثري نةداري كورد، كة لة دوا پلةي 

  و  هةموو ئةمانةش لة ژثر چةتري بارزانيدا يةكيان 13" ووةپليكانةي ذيزي چينايةتيدا دةوةستث،  سةركةوت
                                                                                                       .دةگرنةوة و گرتووةتةوة

             
 

 ئيرباهيم ئةمحةد دةبثتة ئةندامي پارتيي
 

كة پاشان هةصوةشثندراوة و –وةي ببثتة ئةندامي پارتيي، بةرپرسي ذثكخستين ژثكاف ئيرباهيم ئةمحةد، پثش ئة
كة . پثش ئةوةش ئةندامي كؤمةصةي هيوا بوو.  دةبث-بوو بة حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران، لة عرياقدا

ةكرثت و لةوث دا دةگريثت، ئيرباهيم ئةمحةديش وةك ميوان بانگ د1946ي ئايب 16كؤنگرةي يةكةمي پارتيي لة 
كة سةرؤكايةيت . 14بةآلم ئةو بة نيازي ئةوةي ببث بة سةرؤكي پارتيي، بةشداريي كؤنگرةكة دةكات. ئامادة دةبثت

، چاوةذثي بريوذاي قازي موحةممةد تبؤ نابثت، ئيدي بةوةي ببثتة ئةندامي پارتيي قايل نابثت و وةك خؤي دةصث
كؤماري مةهاباد . 15ن، كة لة كؤنگرةدا مبثنثتةوة و وةدةري دةنثنئيدي بةشداراين كؤنگرة ذثگةي پث نادة. دةكات

دا دةذؤخث و قازي موحةممةد خؤي دةداتة دةست 1946-12-18بة سةرؤكايةتيي قازي موحةممةد لة 
دواي ئةوةي لةشكري سؤضيثت كوردستان و ئازةرباجياين ئثران جثدةهثصثت، حوكوومةيت . دةسةآلتداراين ئثرانةوة

سةرتيپ مهايوين، سةركردةي هثزةكاين . ين خؤي دةگثذثتةوة بؤ ئازةرباجيان و كوردستانئثران هثزةكا
خةصكثكي زؤر و لةپثش ئةوانيشةوة، قازي موحةممةد، هةتا مياندواو بة پثشوازيي . حوكوومةت دةبث بؤ كوردستان
سةركردايةيت :"دةصثتجةالل تاصةباين لة وتووثژثكدا لةبارةي ئةو مةسةلةيةوة . لةشكري حوكوومةتةوة دةچن

دبا دةبواية رحيزيب دميؤكرات ئاشبةتاصي كرد، قازي حمةمةد ئيعدام نةكرابا ياين شا ئةو كةرايةتةي كرد ئيعدامي نةك
مثژووي كورد بة ئاشبةتاص و شتثكي تر ناوي بةرث بة قارةماين خؤي لة مةحكةمة و ئيعدام كردين، خؤي كذييةوة 

                                                        
.13-12، ل1985،بنكةي چاپةمةين ئازاد، سوثد1944مايسي-1943 تةمووزي،نةبةز، جةمال، گؤضاري نيشتمان  12  

.19-18، ص1998 اهللا، جرجيس، زيارة للماضي القريب، دارالشمس للطباعة والنشر، ستوكهولم، فتح   13  
.302، ل1369دا، وةرگرياوي حممد رباين، تاران20-19كوچريا، كريس، مثژووي كورد لة سةدةي    14 
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-1-23لة . 16!"ث بةپري لةشكري دوژمنةوة و مةذي بؤ سةر ببذث ئةوة چيية؟ئةگينا سةرؤك جةمهوري وآلتثك بچ
دا فةرمانةكة 1947-3-31دا فةرماين لة سثدارةداين قازي موحةممةد و هاوذثيةكاين دةدرثت، بةآلم لة 1947

ي دا دةبثتة ئةندامي پارتي1947ئيرباهيم ئةمحةديش لة مانگي مارسي . جثبةجث دةكرثت و لة سثدارة دةدرثن
دميوكرايت كورد، دروست لةو كاتةدا كة حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران لة ئةوپةذي تةنگانةداية و سةرؤكةكةي 

هيچ ) ئيرباهيم ئةمحةد(و سةركردةكاين كؤمارةكةي لةنثو چوون و ورةي خةصكي كورد ذووخاوة و داتةپيوة، ئةميش
                                      .صثت و پشيت تث دةكاتهيوايةكي بةو حيزبة نةماوة، ئةو كاتة حيزبةكةي جثدةهث

                                                     
 

 دوو هثصي جياواز لة نثو پارتيدا
 

چاالكيي ذثكخراوةكاين خؤيان " ذزگاري"و " شؤذش"كة پارتيي دادةمةزرثنرث، زؤربةي ئةنداماين ذثكخراوةكاين 
. دواي تثكچووين حيزيب هيوا، باصة چةپةكةي كةرت بوو بة سةر چةند باصثكدا. نة ئةندامي پارتييذادةگرن و دةب

كة ذؤژنامةي ئةلقاعيدة  وة،)القاعدة(بةشثكيان چوونة نثو حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق، دةستةي ئةلقاعيدة
ةوة، كة لقةكةيان )نضالوحدةال(بةشثكي ديكةشيان چوونة نثو دةستةي وةحدةتولنيزال . ي دةردةكرد)القاعدة(

نثو " وحدةالنضال -يةكثيت تثكؤشني"بوو، كة بة نثوي ذؤژنامةكةيانةوة " يةكثيت تثكؤشني"لة كوردستان نثوي 
دةستةي يةكثيت تثكؤشني، پثوةندثكي بةهثزي لةگةص حيزيب هيوادا هةبوو، بؤية زؤربةي ذووناكبرياين . نرابوو

يةكثيت (ةوةي حيزبةكةيان، بة باشيان زاين، بچنة نثو حيزيبچةپي نثو حيزيب هيوا، دواي هةصوةشاندن
لةو . ةوة، چونكة بذواي بة خةبايت نةتةوةيي و شؤذشگثذاندين بزاضي ذزگارخيوازي گةيل كورد هةبوو)تثكؤشني

دةمةدا لة نثوان دةستةي يةكثيت تثكؤشني و حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا وتووثژ هةبوو بؤ يةكخستين ذيزةكانيان و 
ي يةكثيت يدا ذثبةريةت1944لة دواييدا، لة ساصي . ي لقي كوردستان، بةآلم پثك نةهاتنيثكخستين ذثبةريةتذ

: مةكتةيب سياسي ئةو دوو حيزبةش پثكهاتبوو لة. تثكؤشني، حيزيب كؤمؤنيسيت كوردستاين عرياقي دامةزراند
ةوفيق، ذةشيد عةبدولقادر، عةبدوسسةمةد  سكرتثر، نافيع يوونس، عةيل عةبدوصآل، عةبدولكةرمي ت–ساصح حةيدةري 

زماحناصي ئةو حيزبة بوو و حيزبةكةش بة نثوي شؤذش ) شؤذش(ذؤژنامةي. موحةممةد و نووري موحةممةد ئةمني
حيزيب شؤذش، حيزبثك بوو لةسةر بريوباوةذي ماركسايةيت و جةختكردن لةسةر خةبايت چينايةيت . ناوي دةركرد

دا خؤي 1946حيزيب شؤذش لة ئايب . ثكي كؤمؤنيسيت  ديكةدا چ جياوازييةكي نةبوودامةزرابوو و لةگةص هيچ حيزب
حيزيب ذزگاريي . هةصوةشاندةوة و زؤربةي ئةنداماين چوونة نثو پارتيي دميوكرايت كوردةوة، كة تازة ساز كرابوو

راين وةك ذثبة_سازكردين حيزيب ذزگاري . كورد، بة دةستپثشخةريي و كؤششي حيزيب شؤذش دامةزرا
پثويستييةكي مثژوويي بوو، بؤ هثنانة گؤذثي حيزبثكي نةتةوةيي پثشكةوتنخواز، كة نوثنةرايةيت _ دةيانگوت

بةرةي نيشتمانيي يةكگرتووي نيشتمانپةروةراين كورد لة كوردستاين عرياقدا بكات، بؤ خةبات لة پثناوي بزاضي 
و چينايةيت، " نيشتمانيي عرياقي"و " نةتةوةيي كورديي"نيشتمانيي و دميوكراتيي لة عرياقدا، واتة گرثداين خةبايت

                                                        
، چاپي يةكةم، بنكةي چاپةمةين زاگرؤس، گؤتنبثرگ، سويد )مامؤستا عولةما(كةرميي، عةيل، ژيان و بةسةرهايت عةبدولذةمحان زةبيحي 16
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لة ئةجنامي هةوصدان و پثوةندي نثوان ذثبةراين شؤذش و بذثك لة ذووناكبرية كوردة پثشكةوتنخوازةكان و . پثكةوة
دا دامةزرا، بةآلم ساصح 1945چةند كةسايةتييةكي كوردي ناسراوي ئةو دةمة، حيزيب ذزگاري لة  شوبايت 

رؤك و بزوثنةري ئةو بزاضةي ئةو سةردةمة بوو و سةرچاوةي يةكةمي دامةزراندي هةردوو حيزيب شؤذش حةيدةري ك
ساصح حةيدةري، نافيع يوونس، جةعفةر موحةممةد كةرمي، : ذثبةرايةيت حيزيب ذزگاري، پثكهاتبوو لة. و ذزگاري بوو

حيزيب ذزگاري لة مانگي . ين مةعرووفنووري شاوةيس، نووري موحةممةد ئةمني، ذةشيد باجةآلن و تاها موحيةدد
بة . دا خؤي هةصوةشاندةوة و ئةنداماين چوونة نثو پارتيي دميوكرايت كوردةوة، كة تازة ساز كرابوو1946ئايب 

پثي بذياري بارزاين، دامةزرثنةري پارتيي، شثخ لةتيفي حةفيد و كاكةزيادي غةفووري بة دوو جثگري يةكةم و 
دانان و دةستنيشانكردين ئةو دووانة لة اليةن بارزانييةوة .  بارزاين خؤيةيت، دادةنرثندووةمي سةرؤكي پارتيي، كة

بؤ بةهثزكردين پارتيي دةبث، چونكة شثخ لةتيف بةهثز بوو و خةصكثكي زؤريشي هةبوو و كاكةزياديش 
جةمال (سةراين ذزگاري و شؤذشكؤمةصثك لة . وكةسايةتييةكي نيشتمانپةروةر بوو و لة كؤية جثي ذثز بو
، دژي داناين حةفيد و غةفووري، ن، كة كؤمؤنيست بوو)حةيدةري، ساصح حةيدةري، نافيع يوونس و حةميد عومسان

بةآلم كة بةرهةصستيكردين ئةو . بة جثگري سةرؤك، دةوةسنت، لةبةر ئةوةي ئةو دووانة ئاغا و دةرةبةگ بوون
، نة بةشداري كؤنگرةي دامةزراندين پارتيي )يةكان، يوونس و عومسانحةيدةري(بذيارة بثسوود دةبثت، ئةمان

ئثمة نامانةوث لةگةص هثصي بؤرژوازيدا يةك بگرينةوة، :"ئةمان دةصثن. دةكةن و نة دةشنب بة ئةندامي پارتيي
وة و ، بةصكة وةك پارتييةكي كؤمؤنيستيي كوردستاين دةمثننة17"لثنينيزم لةم پارتييةدا لةنثو دةچثت_ماركسيزم

كةسي دووةمي دواي مةال مستةفا، كة ذؤصثكي لةبةرچاوي لة . پاشتر دةچنة نثو پارتيي كؤمؤنيسيت عرياقةوة
لة خةصكة "هةمزة عةبدوصآل پارثزةرثكي زيرةك و لثهاتوو و يةكثك . دامةزراندين پارتيدا بينيوة، هةمزة عةبدوصآلية

، 18"ةكاندا چاالكيي نيشتمانيي دميوكرايت ئةجنام داوةدميوكرات و پثشكةوتنخوازةكاين عرياق بووة كة لة سيي
 و 1945 عرياقي لث وةرگرياوةتةوة و دوور خراوةتةوة و لة ساآلين ذةگةزنامةيكوردثكي كؤنةكؤمؤنيست بووة، كة 

لة يةكةم كؤنگرةي دامةزراندين پارتيدا وةك نوثنةري بارزاين بةشدار دةبث و . دا لة كوردستاين ئثران ژياوة1946
 ئيرباهيم ئةمحةد هةر لةو كاتةوة.  بة سكرتثري پارتيي هةصدةبژثردرثت19"شياوي سكرتثريي پاريت بوو"ونكةچ
. كة دةچثتة نثو پارتييةوة، هةوصي جثي خؤ قاميكردن و خؤبردنةپثشةوة و گةلةكؤمةكي دةدات) 1947مارسي (

ةد لة ذيزي پارتيدا، ئةو هةوص دةدات بؤ دواي وةرگرتين ئيرباهيم ئةمح: وةك منوونةيةكيش بؤ ئةوة دةكرث بگوترث
كة ئةويش وةردةگثرث، ئيرباهيم ئةمحةد دةيةوث ئةو بكرث بة . وةرگرتين كةمايل مريزا كةرمييش لة پارتيدا

. 20بةرپرسي خوثندكاران، بةآلم لةبةر ئةوةي خوثندكاران نايانةوث، سةراين پارتييش چ پايةيةكي تايبةيت نادةنث
يشدا "ژثكاف"ة تةنث لة نثو پارتيي دميوكراتيي كوردستاندا، بةصكة كاتثك لة نثو كؤمةصةي ئيرباهيم ئةمحةد، ن

دةبثت و تا ذادةيةك بة درثژايي ژياين، هةوص بؤ ئةوة دةدات، كة خؤي هةميشة سةرؤك بثت، هةژاري موكرياين 
لةتيف  شثخ. }شاكةيل-كافةمةبةسيت كؤمةصةي ژث{چاوم بة برامي ئةمحةد كةوت ئةويش ئةندامي كؤمةصة بو:"دةصثت

                                                        
.42، ص.. من،..شاویس 17   

لة نامةيةكي ( ،206، ص1958-1908شريف، الدكتور عبدالستارطاهر، الجمعيات والمنطمات االحزاب الكردية في نصف قرن   18
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پياوثكي زرينگ و زاناية و زؤريش كوردة، بةو شةرتةي خؤي بكةنة سةرؤكي : براميت چؤن ديت؟ گومت: لثي پرسيم
ئيرباهيم ئةمحةد هةر لة سةرةتاوة بة بيانووي دةرةبةگايةتييةوة، لة شثخ لةتيفي حةفيد و . 21"كوردستان

ئةم وةك جةمال و ساصح حةيدةري، نافيع يوونس و حةميد عومسان، كاكةزيادي غةفووري، دذدؤنگ دةبثت، وةلث 
هثندة ذاستگؤ و بوثر نابثت، كة نةبثتة پارتيي يا پارتيي بةجث ثصث، بةصكة سازشكارانة دةست دةگرث بة كآلوي 

 "خاوةن بريوباوةذ"و " چةپ"خؤ ئةگةر ئةو مرؤضثكي . خؤيةوة و هةرچي ذق و قينيشة بؤ داهاتووي هةصدةگرث
كة واي . بوواية، دةبوو دصسؤزي چةپايةيت و بريوباوةذي خؤي بثت و وةك حةيدةرييةكان و يوونس و عومسان بكات

كةواتة دةگةص خؤيدا درؤي كردووة و كةسثكيش لةگةص خؤدا درؤ بكات، لةگةص تةواوي . نةكرد، ديارة چةپ نةبووة
من يةكث بووم لةو :"ئةو بؤخؤي دةصث. ييش ذازي نةبووئيرباهيم ئةمحةد لة سةرؤكايةتيي بارزان. دنيادا درؤ دةكات

بثجگة لةوانةش نثواين لةتةك هةمزة . 22"كةسانةي ناذةزاييم هةبوو، لةوةي مةال مستةفا لة دوورةوة سةرؤك بث
ئيدي هةر لةو دةمةوة دوو . عةبدوصآلدا خؤش نةبووة و هةموودةم لة هةوصي لثدان و دوورخستنةوةي هةمزةدا بووة

پارتيي لةگةص دوو مةسةلةي گرنگ، ذووبةذوو بووبوو، يةكثكيان  .نثو پارتيدا وةدي دةكران رةكي لةهثصي سة
هثصي يةكةم هةمزة عةبدوصآل نوثنةرايةيت . 23مةسةلةي سؤسياليسيت و ئةوي ديكةشيان مةسةلةي نةتةوايةيت

 سؤسياليزم چةپن و پثذةواين بةگوثرةي هةموو پثوانةيةكيش پثذةواين. دةكرد و هثصي دووةميش ئيرباهيم ئةمحةد
بة شثوةيةكي گشتيي سؤسياليزم بةو بريوباوةذ و ئايديؤلؤژييانة دةگوترثت، كة مةبةستيان . نةتةوايةتيش ذاست

گؤذيين كؤمةصگةية لة ذثگةي بة كؤمةصكردين موصكداريةيت ئامرازةكاين بةرهةمهثنانةوة، بؤ لةناوبردين 
كؤمؤنيست و سةنديكاليست و ئةناركيستةكان بة هةموو . ةيتچةوساندنةوةي مرؤض و جياوازيي چيناي

خةصكانثكي .باصةكانيانةوة، لةگةص هةندث جياوازيياندا، دةكةونة ذيزي ئةو بريوباوةذانةوة و دةكةونة خانةي چةپةوة
 ةكاين)نازيست(ديكة هةن، كة ناوي سؤسياليستيان لة خؤ ناوة و بانگاشةي بؤ دةكةن، وةك ناسيؤنال سؤسياليست

ئةصمانيا و سؤسياليستة ذاديكالةكاين فرانسا و بةعسيية عةرةبة سؤسياليستةكاين عرياق و سووريا و وآلتاين ديكةي 
. بةآلم ئةمانة فذيان بةسةر سؤسياليزمةوة نيية و زؤريش دژة چةپن. عةرةب و سؤسيال دميوكراتةكاين جيهان

ئةوةي بانگاشةي سؤسياليزمي كرد، نابثتة . ييةهةرچي مسثصي سوور بوو هةمزةئاغا ن: كةواتة كورد گوتةين
يش دةكاتة نةتةوةپةرسيت و دةمارگرييي نةتةوةيي و ناسيؤناليست )نةتةوةخوازي(ناسيؤناليزم. سؤسياليست

جيهانبيين مرؤضي . دةكاتة نةتةخواز و نةتةوةپةرست، كة وةك بريوباوةذ دةخرثنة ذيزي ذاستذةوانةوة
يش )نةتةوةيي(ناسيؤناليست.  و مرؤضي سؤسياليست كؤخواز و هةرةوةزخوازةسؤسياليست، فرةوان و بةرينترة

. خؤپةسةندة و لة ديدثكي تةسكترةوة دةنؤذثتة جيهان و لة نةتةوةكةي خؤي زياتر كةسي ديكة پةسةند ناكات
 1949ساصي . ئيدي بةو جؤرة دةكرث هثصي هةمزة عةبدوصآل بة چةپ و هثصي ئيرباهيم ئةمحةد بة ذاست بژمثردرثن

سةراين پارتيي لة . كة هةمزة عةبدوصآل دةكةوثتة گرتووخانة، ذث بؤ ئيرباهيم ئةمحةد و دةستةكةي خؤش دةبث
دا كؤنفرانسثكي پةلة، كة ناوي كؤنگرةي دووةمي لث دةنثن، لة بةغدا دةبةسنت و ئيرباهيم ئةمحةد 1951مارسي 

بةو جؤرة . ةصپةساردين هةمزة عةبدوصآلش دةدرثدةرفةت دةقؤزثتةوة و دةكرث بة سكرتثري پارتيي و بذياري ه
ئيرباهيم ئةمحةد، يةكةم كوودثتاي دژي باصةكةي دي ئةجنام دةدات و يةكةم هةنگاوي خؤچةسپاندن و خؤسةپاندن 
                                                        

.101، ل1997يةكةم، پاريس هةژار، عةبدوذةمحان شةرةفكةندي، چثشيت جمثور، چاپي   21  
.15، ل1995عةزيز، حوسثن حمةمةد، پثنج كاتژمثر لةگةص برامي ئةمحةددا،  22  
.302، ل..، مثژووي .. كوچريا  23  
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باصي هةمزة : دا، دووبةرةكي تثدةكةوث و دوو باصي لث دةكةوثتةوة1952ئيدي پارتيي دميوكرايت كورد، لة . دةنث
، لة كةركووك، كؤنگرةي سثيةمي پارتيي دةگريث و لةوثدا ناوي 1953ساصي . صي ئيرباهيم ئةمحةدعةبدوصآل و با

پارتيي، لة پارتيي دميوكرايت كوردةوة، دةگؤذدرث بؤ پارتيي دميوكرايت كوردستان و بذياري دةركردين يةكجاريي 
وةدةرناين هةمزة :"ريف دةصثعةبدوسسةتار تاهري شة. لة پارتيي، دةدرث) هةمزة عةبدوصآل(سكرتثري پثشوو

عةبدوصآل بة هؤي ذثبازي چةپي ئةوةوة لةنثو پارتيدا نةبوو، چونكة پارتيي ئةم ذثبازةي پاش كؤنگرةي سثيةم 
بةآلم هؤي دةركردين ئةو دةگةذايةوة بؤ ناكؤكيي كةسةكي و گةلةكؤمةكثي نثو سةركردةيةتيي پارتيي لة . گرتة بةر

ئةم بؤچوونةي شةريف، . 24"كةيدا لة اليةك و هةمزة عةبدوصآل و باصةكةي لة الي دووةمنثوان ئيرباهيم ئةمحةد و باصة
هةرچةندة ئةو بؤ خؤي بةو مةبةستة نايصث، وةلث ذثك چةپايةتيي هةمزة عةبدوصآل و ذاستايةتيي ئيرباهيم ئةمحةد 

ئيدي كاتثك بووة، كة گرتووةتة بةر، " ذووكارثكي چةپي"كة پارتييش پاش ئةو كؤنگرةي سثيةمة . دةسةملثنث
وةدةر ناوة و لة كؤصي خؤي كردووةتةوة و ئةو كاتةش ) هةمزة عةبدوصآل(ئيرباهيم ئةمحةد، نةيارةكةي خؤي

پارتيي لةو هةصبژاردنةيدا، هةرگيز، . چةپايةتييةكي هةصبژاردووة و كردووة، كة خزمةيت مةبةستةكاين خؤي بكات
وةندثكي تايبةت، ئةو كارةي كردووة و ئيرباهيم ئةمحةدي سكرتثريشي دلسؤز و ذاستگؤ نةبووة، بةصكة لةبةر بةرژة

وةك پاساودانثك بؤ بانگاشةي پارتيي، كة ماوةي . دان بة نادصسؤزيي خؤيان لة گرتنةبةري ئةو ذثبازةدا دةنث
 لثنيين _شةش ساآلن، هةلپةرستانة و بة درؤ و بؤ فريوداين الواين كورد لة عرياقدا، كة گواية بزاضثكي ماركسي 

پارتيي هةرگيز لةم بانگاشةيةيدا دصسؤز :"بووبثت، دواي ذووخاين عةبدولكةرمي قاسم، ئيرباهيم ئةمحةد گويت
ئةگةر وةدووي ئةوان . نةبووة، بةآلم ئةوةش شثوازثك بوو كة الواين ذووناكبري لة كوردستاين عرياقدا دةيانةويست

لة ديدارثكيدا لةگةص   . 25"ئةو كارةش هةلپةرسيت و هةصةية. نةكةوتباين، ئةوان دةبوونة موصكي كؤمؤنيستةكان
، ئيرباهيم ئةمحةد، گازندةي ئةوة 1963ي فرانسيدا، مارسي )لؤمؤند(ي ذؤژنامةي )Erik Roulot(ئثريك ذؤلؤ

زؤرثك لة چاكترين الواين ئةنداماين پاريت بؤ الي خؤيان ذادةكثشن و دةذفثنن،  دةكات، كة حيزيب كؤمؤنيست،
ويش بذياري بةرةنگاربوونةوةي ئةو دياردةيةي بةوة داوةتةوة، كة بة ذواصةت و بة شثوةيةكي ذووكةش، بؤية ئة

 بارةوة و ئايديؤلؤژيايةية و لةو لثنينيزم بكات  و پثشان بدات، كة حيزبةكةي ئةو بذواي بة-داكؤكي لة ماركسيزم
ئةم وشانة كارثكي . ش وةردةگرثتو لثنينيزم سر-جاذي ئةوةم دا، كة حيزبةكةمان لة ماركسيزم:"دةصثت

كؤنةپارثزةكان وةك ئةوةي . سيحرامثزيان لة الواين كورد كرد، كة ئةودةم كؤمؤنيزم بةرةو الي خؤي ذايدةكثشان
ئثمة بةكرثگرياوي كرميلني بني، وةها مامةصةيان لةتةكدا دةكردين، بةآلم كؤمؤنيستةكان هةصنةخةصةتان و ئةو فثصة 

 لثنينيزم -ي و نثوي بةكرثگرياويان لث ناين و داوايان لثكردين، واز لة بانگاشةكردن بة ماركسيزمبة سةرياندا تثنةپةذ
لةو . "26ثنني و لةگةص هةموو ئةوانةشدا و لةو دةمةوة، تاكة يةك ئةنداميشمان ذوويان نةكردة حيزيب كؤمؤنيست 

ةمني، شةهاب شثخ نووري و حةمةكةرمي موحةذذةم موحةممةد ئ(ماوةيةدا هةمزة عةبدوصآل و كةساين نثزيكي وي
، بؤ خؤجوثكردنةوة لة باصي ذاستذةوي ئيرباهيم ئةمحةد، دةستةيةك بة نثوي باصي يا بةرةي )فةحتوصآل

                                                        
.178،ص..، الجمعيات..شريف  24  
المحامي، دار نبز للطباعة والنشر، االول، ترجمة وتعليق جرجيس فتح اهللا ‘  اوريل، دان، العراق في عهد قاسم، الجز25

.177-176،ص1989السويد   
 رجال شجعان في كردستان، عربه و علق عليه جرجيس فتح اهللا المحامي، منشورات لىا شميت، دانا ادمز، رحلة 26

.193دارمكتبةالحياة، بيروت، لبنان، ص   
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دا، دةچنةوة نثو 1956ئةم دةستةية، لة ساصي . پثشكةوتنخوازي پارتيي دميوكرايت كوردستان، پثك دةهثنن
درث بؤ پارتيي دميوكرايت يةكگرتووي كوردستان و ئيرباهيم ئةمحةديش پارتيي و جارثكي دي ناوي پارتيي دةگؤذ

ديارة گثذانةوةي دةستةي هةمزة عةبدوصآل بؤ نثو پارتيي، لة سةر خواسيت بارزاين . هةر بة سكرتثري دةمثنثتةوة
و مةال ، دةچثتة مؤسكؤ، چاوي بة سةييد عةزيز شةمزيين دةكةوث 1955بووة، چونكة كة جةالل تاصةباين، ساصي 

سةييد عةزيز شةمزيين، چةند ذاسپاردة و ئامؤژگارييةكي مةال . مستةفا نابينث و ئةو كاتة مةال مستةفا لة باكؤ دةبث
هةندث ئامؤژگاريي لة مةال "كة جةالل تاصةباين گةذايةوة بؤ عرياق. مستةفا، بة جةالل تاصةباين دةگةيةنثت

 تاوانبار مامةصة نةكرثت و وةك نيشتمانپةروةرثكي دصسؤز مستةفاوة پث بوو بةوةي، كة هةمزة عةبدوصآل وةك
هةر لة سةرةتاي دامةزراندين پارتييةوة، بارزاين پثوةندثكي باشي . 27"مامةصة بكرثت و بيشگثذدرثتةوة نثو پارتيي

، سةراين لقي كوردستاين پارتيي 1957ساصي . لةگةص هةمزة عةبدوصآلدا هةبوو و بذوايةكي زؤريشي پثي هةبوو
بة ذاوثژ لةگةص هةمزة عةبدوصآلدا، كة _ ساصح حةيدةري، كةمال فوئاد و حةميد عومسان_ مؤنيسيت عرياق كؤ

ئةندامي مةكتةيب سياسي پارتيي دميوكرايت يةكگرتووي كوردستان دةبث، بؤ كاركردن لة نثو پارتيدا و گؤذيين بؤ 
. پارتيي دميوكرايت يةكگرتووي كوردستانةوةپارتييةكي شؤذشگثذ، پارتييةكةي خؤيان بةجث دةهثصن و دةچنة نثو 

بثجگة لة ئيرباهيم ئةمحةد، كة هةر بة سكرتثري : پاشان مةكتةبثكي سياسي نوث دادةنثن، كة برييت دةبث لة
 باصي چةپي نثو ةبةم گؤذان. دةمثنثتةوة، هةمزة عةبدوصآل، ساصح حةيدةري، حةميد عومسان و جةالل تاصةباين

، بةهثزتر دةبث و باصة ذاستةكةي ئيرباهيم ئةمحةديش، )، ساصح حةيدةري و حةميد عومسانهةمزة عةبدوصآل(پارتيي
مالنث و . سةر دةخات بؤ ئةنداميةيت مةكتةيب سياسي_ شاگردة گوثذايةصةكةي ئيرباهيم ئةمحةد_جةالل تاصةباين 

ي 14ووصتر دةبث، تا كوودثتاي ناكؤكي و ناتةبايي ئةم دوو باصة، كة هةر يةكة لة ئاوازثك دةخوثنن، بةردةوام و ق
                                           .                                                                                      ي بةسةردا دثت1958تةممووزي 

 

ي تةممووز و گةذانةوةي مةال مستةفاي بارزاين بؤ عرياق14كوودثتاي   
 

ي عرياق، بوو بة هؤي زيندووبوونةوة و بووژاندنةوةي هيوا و ئاواتةكاين كورد لة 1958ي تةمموزي 14اي كوودثت
زؤربةي كورديش . عرياقدا، كة پاش دووركةوتنةوةي بارزاين و ئاوارةيي لة سؤضيثت، تووشي دژوارييةكي زؤر بووبوو

قاسم دةيويست . ر جووآلنةوةي كورد، كردةرييت لة سةئي تةمموز و كارتثكردين 14پثشوازييان لة كوودثتاي 
هاريكاريي لةگةص كورددا بكات و وةك هاوبةشي عةرةب لة عرياقدا ذةوتاري لةگةص دةكردن و لة دةستووري وآلتيشدا 

كورد كارگثذيي و پلةي بةرزي گرتة . جياوازيي لة نثوان دانيشتواين عرياقدا نةدةكرا. ئةو مةبةستة چةسپثندرابوو
ين و گرياوةكاين بةر دران و ذثگة بة گةذانةوةي ئاوارةكان درايةوة و يةكثك لةو ئاوارانةش مةال دةست و زيندا

دا، پاش نثزيكةي سثزدة ساآلن 1958مةال مستةفا، سةرؤكي پارتيي، لة ئوكتؤبةري . مستةفاي بارزاين بوو
مي جيهاين كة بزووتنةوةي كورد پاش شةذي يةكة:"غةين بلووريان دةصث. ئاوارةيي، لة سؤضيثت گةذايةوة بؤ عرياق

لة هةموو خاكي كوردستاندا سةركوت كرا و بة ساآلن وزة لة كورد نةهات و هثزي دةسةآليت نةياران بةسةر خاك و 
و بارزانييةكان بوو كة بثدةنگي شكاند و چراي شؤذشي )) بارزان((نةتةوةي ئثمةدا زاص بوو، ئةوة دةنگ و چريكةي 

                                                        
.62،ص..، من..شاویس  27  
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ووييةكةوة، كة لة داين بة هؤي پاشخانثكي خثزانيي و كةسةكيي شؤذشگثذانة و لةخؤبوربارز. 28"كوردي هةآليساند
دا نواندبووي و بةشدارييةكي ئازايانة و قارةمانانةي لة 1945-1943 و 1932-1931ذاپةذينةكاين ساآلين

آلنثكي كؤمارةكةي مةهاباددا و پةذينةوةي خؤي و سةدان الوي جةنگگثذي بارزاين بؤ سؤضيثت و ژياين سا
دوورودرثژي ئاوارةيي لةوث، پاية و سامان و سةرمايةيةكي سياسي مةزين بؤ پثك هاتبوو و بووبوو بة 
كةسايةتييةكي ئةفسانةيي و گةورة و هثما و نيشانةي خةبات و هيواي تةواوي گةيل كورد و تا دةهات لة دصي 

سةرؤكي مةزن، جةنةراص، پاصةواين " بة بؤ پثشانداين مةزنايةتيي بارزاين. خةصكي كورددا خؤشةويستتر دةبوو
ذزگاريي كوردستان، ذثبةري هةرةمةزن، سةرؤكي گةلثر و ذثزدار و خؤشةويسيت مةزين جةماوةر، مةزن لةنثو 

 و نثو دةبرا و نثوي ئةو بةس بوو بؤ خذكردنةوة و يةكخستين 29"تةواوي كؤمةآلين گةلدا، ئةفسانةيةكي زيندوو
بارزاين . بؤ عرياق، گةذانةوةي ذثبةر و پثشةوا و هيوا بوو بؤ وةآلت و بؤ نثو گةلةكةيگةذانةوةي وي . خةصكي كورد

سةرؤكي خؤشةويسيت گةل بوو و پثويسيت بة سةرؤكايةتيي پارتيي نةبوو، بةصكة بة پثچةوانةوة پارتيي پثويستيي 
بارزاين وةك پثويستييةك . نةوةپارتيي بة بارزانييةوة مةزن بوو، نةك بة پثچةوا. بة سةرؤكايةتيي بارزاين هةبوو

لة سؤضيثتةوة بؤ عرياق، ) بارزاين( و گةذانةوةي وي1958ي تةممووزي 14سةراين پارتيي لة دواي . پثويست بوو
و بةكارهثناين ناو و ) بارزاين(بة هؤي الوازيي و بوودةصةيي و هيچ لةبارانةبووين خؤيانةوة و بؤ خؤدانةپاص ناوي وي 

. 30ي، هةر دةبوو بؤ ئةجنامداين كاري پارتايةتيي خؤيان، بارزاين بكةن بة سةرؤكي پارتييناوبانگ و گةلثريي و
سةركردةيةتيي پارتيي چاك دةيانزاين و لةوة گةيشتبوو، كة پارتيي، بة بث ذثبةريةتيي بارزاين بثهاوتا و بثوثنة و 

بارزاين ئةگةر بؤ خؤي . 31كي گةورةلثوةشاوةيي ئةو، كة هةرگيز قةرةبوو ناكرثت، هةرگيز ناتوانثت ببثتة هثزث
قايل بوواية، ئةوا لة نثوحيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيشدا زؤر بة باشي جثي دةبووةوة و  بة خؤشحاصيشةوة وةردةگريا 
و ذؤصي لةبةرچاوي خؤيشي دةبوو، چونكة هةر لة كايت گةيشتنيدا بؤ عرياق، هةردوو حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و 

تان، كةوتنة مالنث و پثشبذكثيةكي زؤر گةرمةوة، هةر يةكةو بؤ ذاكثشاين مةيلي بارزاين، پارتيي دميوكرايت كوردس
هةر پثشةكي بذياري خؤي دابوو بةوةي، كة بة الي كؤمؤنيستةكاندا النةدات و ) بارزاين(بة الي خؤيدا، وةلث ئةو

انييةوة بؤ عرياق، نةوشريوان لةمةذ گةذانةوةي بارز. 32سةرؤكايةتيي پارتيي دميوكرايت كوردستاين قةبووص بثت
تا ئثستاش وا باوة عةبدولكةرمي قاسم مةال مستةفاي هيناوةتةوة و، عةبدوسةالم عارف موافيق :"مستةفا ئةمني دةصث

، كةچي ئيرباهيم 33"يش لة بريخةرةوةكةيدا وا ئةيل}شاكةيل-عوقةيلي{عةزيز عةقةيلي . نةبوة لةسةر گةذانةوةي
لة گةذانةوةي بارزاين بؤ عرياق :"ذايةوة، ذووداوةكة بة جؤرثكي دي دةگثذثتةوة و دةصثئةمحةد، بة پثچةوانةي ئةو 

بارزاين بة قايلبووين ذثبةري كوودثتا، . 34"عةبدولكةرمي يا پثي نةوترابوو، يا حةزي نةدةكرد مةال مستةفا بگةذثتةوة
                                                        

.50، ل1997غةين، ئاصةكؤك، ستؤكهؤصم وريان، بل  28  

.240-196،ص..البارزاني، البارزاني   29  

.182، ص1992سليمانية -الدين، مذكرات، كردستان العراق‘نوري، بها  30  

كردستان، عربه وعلق عليه جرجيس فتح اهللا المحامي، منشورات  رجال شجعان في لىاشميت، دانا ادمز، رحلة  31 

.392دارمكتبةالحياة، بيروت، لبنان، ص   
بيروت يل، سسة العربية للدراسات النشر، الطبعة االو‘التاريخ واالفاق، المو-عزيز، القضية الكردية في العراق.الحاج، د 32

.26،ص1994   
.55،ل..، پةجنةكان..ئةمني  33  
.22-21، ل..ثنج، پ..عةزيز  34  
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وسسةالم عارف دژي گةذانةوةي بارزاين عةبدولكةرمي قاسم، دةگةذثتةوة  و نةتةوةيية عةرةبةكان و بة تايبةت عةبد
شاياين باسة كة لةسةر داواي مةال مستةفا و :"ئةمحةد دصزار لة بارةي گةذانةوةي بارزانييةوة دةصث. 35دةبن

-10-6رازيبووين عةبدول كةرمي قاسم و وةزيرةكاين، جگة لة مشريي ئاخرزةمان عةبدول سةالم عارف، رؤژي 
حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيش لة . 36"ئةسعةد خؤشةوي گةيشتنةوة بةغدا مةال مستةفا و مري حاج و 1958

گةذانةوةي بارزانيدا ذؤصثكي كاراي بينيوة و توانيويةيت بة شثوةيةكي تايبةتييش كار بكاتة سةر عةبدولكةرمي 
هةر پاش بة گوثرةي ئةو ذايانة و بة ديتين خؤم، ذايةكةي ئيرباهيم ئةمحةد، لة ذاستييةوة دوورة، چونكة . 37قاسم

سةركةوتين كوودثتاكة و ذووخاين پاشايةيت، بارزاين برووسكةي پريؤزبايي بؤ قاسم دةنثرثت و بة كردةوةش، قاسم 
سةرؤك و ذثبةر و خؤشةويست و دؤسيت خةصك دةبثت و ئةويشة، كة تا ذادةيةك چةپ دةبثت و لة حيزيب 

عةبدولكةرمي قاسم پثوةندي :"ئاد عارف دةصثفو. كؤمؤنيستةوة نثزيك دةبثت و هةصوثسيت مرؤضدؤستانةي دةبثت
لةگةص خةصكدا، واتة لةگةص گةلدا لةسةر بنةماي عرياقثتييان، نةك لةسةر بنةماي دةستةيةيت، بث گوثدانة هةموو 
جؤرة جياوازيگةلثكي جوگرايف يا نةتةوةيي يا تةنانةت سياسييش، ساز دةكرد، عةبدولكةرمي پياوثكي عرياقي بوو و 

هةرچي عارفيشة، دةمارگريثكي ئاييين و ئاييرتايي و خثصةكي و . 38"تةكاين عرياقيةيت تثدا بوون هةموو خةسصة
دةستةيي و نةتةوةپةرستثكي نةريتيي توندذةوي كؤنةخوازي عةرةب دةبث، كة هةرگيز ذثي تثناچث و هؤشگري 

ةتةوةيي سوننةي عةرةب، ذقي نيية، حةزي نةك هةر بة چارةي بارزاين و كورد نةهاتبث، بةصكة بثجگة لة خةصكي ن
هةديب .  لة هةموو مرؤضايةيت دةبووةوة و لةو بذوايةشدا بوو، كة دةبث كورد و فةلة و شيعة لة عرياقدا، بنبذ بكرثن

عةبدوسسةالم عارف ، شةوي :"، وةزيري كشتوكاصي سةردةمي قاسم دةصث)هديب الحاج حمود(ئةحلاج محوود
 -خؤيان: واتة{فسةرة ئازادةكاين كة لةگةصيدا بوون گوتووة، كة ئةوان، بةيةكثكي لة ئة1958ي تةممووزي 14

. 39"كورد و مةسيحي و شيعةن: شؤذشةكة ئةجنام دةدةن و سث دةستة هةن گةرةكة بنبذ بكرثن، ئةوانةش}شاكةيل
                     :لة گثذانةوةي ئةو باسةدا بةو شثوةيةي خؤي، ئيرباهيم ئةمحةد ئةو كارة بة دوو مةبةست دةكات

بؤ دزثواندن و ناوزذاندين قاسم، چونكة قاسم لة نثو خةصكدا خؤشةويست بوو و تا ئثستاش خةصك بة چاكة يادي . 1
  .بووبثت هةرگيز خؤشي لة يةكثك نةهاتووة، كة لة نثو خةصكدا خؤشةويست) ئيرباهيم ئةمحةد(دةكةنةوة و ئةويش 

 بثجگة لة ئيرباهيم ئةمحةد، دزثو و خراپةكار بووة و باش باسكردين عارف، كة لة كن هةموو خةصك،. 2
بةوةش دةيةوث ذؤصثكي مةزن بة خؤي بدات بةوةي، كة ئةو بؤ خؤي چووة بة دووي بارزانيدا لة پراگ و عارف بة 

                                                                           .هؤي ئةوةوة كارئاساين ئةو سةفةرةي بؤ كردوون
بارزاين نةك هةر بة سةرمةشق و نوثنةر و نيشانةي خةبايت گةيل كورد دةژمثردرا، بةصكة لة تةواوي عرياقيشدا، وةك 

كاتثك كة لةگةص هاوذثيةكانيدا، گةذايةوة بؤ . تثكؤشةرثك و ياخيبوويةك، دژ بة ذثژميي كؤين پاشايةيت، تةماشا دةكرا
بيست هةزار كةس پتر لة "، بةصكة لة اليةن عةرةبيشةوة، بة گةرمي پثشوازي كران و عرياق، نةك تةنث لة اليةن كوردةوة

                                                        
.69، ص..، من..شاويس  35  
  36 .11، ل1994دصزار، ئةمحةد، بريةوةري رؤژاين ژيامن، بةشي سثهةم، ستؤكهؤصم،  

. ساص و شوثين چاپي ئةم كتثبة ناديارة،229في ذاكرة شیوعي عراقي مخضرم،صالسنين ي خيري، زكي، صد  37  

، 1999االويلدهوك، الطبعة -خةباتق الدكتور كمال مظهر احمد، مطبعة االول، تقديم وتعليء اد، مذكرات، الجز‘عارف، فو38 
.213ص   

.405-404،ص1979 في العراق، دارالحریة للطباعة، بغداد 1958 تموز 14 الزبیدي، لیث عبدالحسن، ثورة  39  
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عةرةب و كورد تثكةآلو، شيعاردان گوثي . }شاكةيل–مةبةست پثشوازيي بارزانيية {فذگةي بةغدا هاتبوونة پثشوازي 
هةموو ذؤژثكيش . يةدا بيينلة ذاستيدا حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق ذؤصثكي مةزين لةو پثشوازي. 40"عامساين كةذ دةكرد

ئةو ببوة قيبلةي كورد و " و41شاندثكي عةرةيب و هةر ذؤژةي لة باژثذ و ناوچةيةكةوة دةهاتنة ديدةين مةال مستةفا
حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق، گةذانةوةي بارزاين و بارزانييةكانيان كردة بؤنة و جةژن، بؤ دةربذيين خؤشي و . 42"عةرةب
وازي لة گةذاوةكان، هةردوو سةركردةي حيزيب كؤمؤنيست، سةالم عاديل و جةمال بؤ بةجثهثناين پثش. شادي

حةيدةري، خؤيان سةرپةرشتيي ذاگةياندين بةخثرهثنانةوةيانيان دةكرد، و ذؤژنامةي ئيتتيحاد ئةششةعب 
ي بآلو ي حيزيب كؤمؤنيستيش، لة بارةي پثشوازيي بارزانييةكانةوة لة بةسرة، ذاپؤريت دوورودرثژ)اتحادالشعب(

بةهائةددين نووري . كردةوة، و نثوي بارزاين بة خةباتگثذ و بارزانييةكان بة خةباتگثذان، هةصؤكان و ئازادان، دةبرد
كاتثك كة كةشتيية سؤضيثتييةكة، كة مةال مستةفا بارزاين و ئةوانةي لةگةصيدا بوون، بةرةو نيشتمان :"دةصث

كة بةشداريي ذثكخستين   لة هاوذثيامنان لة باژثذي بةسرة كرد،دةگواستةوة، بةرةو عرياق بةذثوة بوو، داوامان
. پثشوازييةكي جةماوةريي شايستة بؤ هاتووان، كة دوازدة ساآلنيان لة ژياين ئاوارةيي لة هةندةران بةسةر بردبوو، بكةن

چووم بؤ هوتثل كة مةال مستةفا خؤيشي گةيشتة بةغدا، لةگةص چةند سةركردةيةكي ديكةي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا 
يش باسي ئةوة "عةزيز ئةحلاج. "43" بؤ ديداري و بةخثرهثنانةوةي-جثي مانةوةي كاتيي بارزاين–سةمري ئةميس 

دةكات، كة چؤن لةگةص مةهدي حةميد و جؤرج تةللؤدا، كة لة سةراين حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق بوون، چوونةتة الي 
ميي بؤ شيوي ئثوارث، لة ماصي فةرنةوةي و پاشان يةكةم بانگهثشتين بارزاين، لة هوتثل پاالسي بةغدا، بؤ بةخثرهثنا

بؤ " لة ذاستيشدا بةناوي كؤمؤنيستةكانةوة"بة ناوي كورداين فةيلييةوة ) كرادة مريم(خؤيان لة كةذذادةت مةريةم
عريش بارزاين ساز كردووة، بة ئامادةبووين سةدان كةسايةتيي كورد و كؤمؤنيست و لةوثش چةندين گوتة و شي

بارزاين بثجگة لةوةي بةذاسيت، بوو بة ذثبةر و پثشةواي كوردستان، جةماوةري كوردستان، بة گةرمي . 44خوثنراوةتةوة
بارزاين، نيشتمانپةروةر بوو، ساآلنثكي دوورودرثژ . پشتيوانييان دةكرد و لةگةصيدا بوون و لة ذاستيشدا شياوي ئةوة بوو

، بة گةذانةوةيشي، لة دواي عةبدولكةرمي 45گةل زؤري خؤشدةويست. ةوة وآلتلة ئاوارةيي خةبايت كرد و دواي گةذاي
هةر ذؤژي دووةمي . دا1958ي تةممووزي 14قامسي سةرؤكي حوكوومةت، بووبوو بة كةسايةتيي دووةم، لة كؤماري 

 ئةسسةعيدا، بارزاين لة يةكثك لة كؤشكةكاين نووري. پاش گةذانةوةيشي بؤ بةغدا، چاوي بة عةبدولكةرمي قاسم كةوت
نيشتةجث كرا و ئؤتؤمبيلةكةي عةبدولئيالهي پث درا و لة اليةن حوكوومةتةوة پثشوازيي لث كرا و كؤمؤنيستةكان و 
                                                                         . 46كوردةكان، وةك سةركةوتوويةك پثشوازييان لث كرد

                 
 

                                                        
.284، ل1997 هةژار، عةبدوذةمحان شةرةفكةندي، چثشيت جمثور، چاپي يةكةم، پاريس  40  

.70،ص..، من..شاويس  41  
.285، ل.. ، چثشيت..هةژار  42  

.182،ص..، مذكرات..نوري  43  

.14،ص1994ة العمياوية، باريس ءالقرا" خطايا"الحاج، عزيز، القضية الكردية و: هةروةها بنؤذة. 40، ص..، القضية..الحاج  44  

.70،ص..، من..شاويس  45  

.38،ص1972القومية الكردية،دارالنهار للنشر، بيروت غريب، ادمون، الحركة   46  
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ي تةممووز و هةصوثسيت پارتيي14ذةوشي سياسيي عرياق دواي كوودثتاي   
 

دواي ذووخاين ذثژميي پاشايةيت و بووين عرياق بة كؤماريي، دوو جؤرة دينت يا دوو هثص لة نثو سةركردةيةتيي 
عةبدوسسةالم عارف و ئةو كؤمؤنيستةكان و چةپةكان، اليةك بوون و  عةبدولكةرمي قاسم،. كوودثتاكةدا، وةدي دةكرا

، دةرةبةگةكان، )االخوان املسلمون(كة لة بةعس، ذثكخراوي برا موسوصمانةكان–بةرةيةي، كة اليةنگراين وي بوو 
و لة كوردستانيشدا بزووتنةوةي نةتةوةيي –خةصكاين ذثژميي پاشايةتيي پثشوو و نةتةوةيية عةرةبةكان 

دةستةي يةكةم، عرياقييانة، نيشتمانپةروةرانة، سؤسياليستانة، چةپانة و .  اليةكي ديكة بوون-)تؤرانييةكان(توركمان
شؤذشگثذانة، دةستةي دووةميش، عةرةبانة، نةتةوةييانة، ذاستذةوانة و كؤنةپارثزانة، برييان دةكردةوة و دةياننؤذيية 

 وةپاص يةك لةو دوو اليةنة پارتيي دميوكرايت كوردستانيش، دةبوو لةو مالنثيةدا، خؤي ساغ بكاتةوة و خؤ. مةسةلةكان
بارزانييش، . بةآلم پارتيي خؤيشي لة مالنثيةكي قووصدا دةژيا و سةركردةكاين، چوونيةك نةياندةنؤذيية ذةوشةكة. بدات

نثو پارتيي –كة تازة وةك قارةماين نةتةوة و وةآلت و سةرؤكي پارتيي، لة سؤضيثت گةذابووةوة، بةسةر ئةو مالنثيةدا 
–بة شثوةيةكي ئاسايي و وةك هةر نيشتمانپةروةرثك، بارزاين دةگةص دةستةي يةكةم .  دا هات-و نثو حوكوومةت

بة پثچةوانةي ئيرباهيم ئةمحةد و مةكتةبة " دا بوو و پشتيوانيي ئةواين دةكرد و -قاسم، كؤمؤنيستةكان و چةپةكان
ر حوكوومةيت قاسم و حيزيب هةصوثستثكي نةرمتر و هثمنانةتري بةرانبة}شاكةيل-بارزاين{سياسييةكةيةوة، 

كؤمؤنيست، دةنواند، چونكة بارزاين هةر لة منداصييةوة و لة تةمةين دوازدة ساصييةوة، وةك ئةندامي شاندي هؤز، بؤ 
بارزاين بة . 47"الي واليي تورك لة مووسص، پثش جةنگي جيهانيي دووةم، يةكةم كاري ديپلؤماسييانةي ئةجنام دابوو

 سؤضيثت، پاية و ذثزثكي زؤري لة نثو كؤمؤنيست و ماركسيستة كوردةكاندا هةبوو و حيزيب هؤي سثزدة ساص ژياين لة
هثصة . كؤمؤنيستيش هةر لة نثوةندي ساآلين پةجناكانةوة، اليةنگري و پشتيواين لة سةرؤكايةيت بارزاين دةكرد

ا بوون، بة اليةنگريي قاسم و  نثو پارتييش، لةگةص هةصوثسيت بارزانيد-هةمزة عةبدوصآل و هاوذثيةكاين–چةپةكةي 
ي 14بارزانييش، بؤ ئةوةي سياسةيت پارتيي لةگةص ئةو بار و دةمةدا و لةگةص ئاماجنةكاين . كؤمؤنيست و چةپةكان

 ي، لة سكرتثريي پارتيي دوورخستةوة، هةرچةندة -ئيرباهيم ئةمحةد–تةممووزدا بگوجنثنثت، سةرؤكي هثصي ذاست 
 و تخؤ بة نوثنةري سةركردةيةيت شاريي زان، نةيدةويست مل بؤ مةال مستةفا دانةوثنثئيرباهيم ئةمحةدي پارثزةر و 

دا، ذثبةري دةستةي چةپ، هةمزة 1959بةوة قايل نةبوو، وةلث بارزاين وةدةري نا و لة مانگي كانووين دووةمي 
بة كردةوة و لة وة 1949، دواي ئةوةي كة لة 48 بة سكرتثري پارتيي دانايةوة-كؤنةكؤمؤنيسيت –عةبدوصآلي 

هةرگيز بؤي ذثك "هةمزة عةبدوصآليش . مي، ئيرباهيم ئةمحةد، لة سكرتثريي پارتيي دةريپةذاندبووفةروة بة 1951
دا كردي و، پارتيي بة ذووكارثكي 1959نةكةوتبوو، كة بة كردةوة ذثبةريةتيي پارتيي بكات، وةك كة لة ساصي 

هةرچي هثصة . 49"ا برد، بةآلم ذاستذةوايةتيي نثو پارتييش بةهثز بوودميوكراتيي هاوپةميان لةگةص حيزيب كؤمؤنيستد
عارف، بةعس و – شة، بة پثچةوانةوة لةگةص هةصوثسيت دةستةي دووةم -ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين–ذاستةكة 

                                                        
.230ص،..يصد ،..يخري  47  
راندل، جوناثان، اًمة في : هةروةها بنؤذة.158ص.1989البارزاني، اآلسطورة والحقيقة، بغداد مصطفى البراك، الدكتور فاضل،  48

. 183،ص1997بيروت دروب  كردستان كما سلكتها، ترجمة فادي حمود، دارالنهار للنشر، ، شقاق  
).لة نامةيةكي حةميد عومساندا بؤ نووسةري ئةو كتثبة(.206،ص..، الجمعیات.. شریف 49  
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 لةو بارةوة عةبدولكةرمي قامسيش بة هةصوثسيت ئيرباهيم ئةمحةدي دةزاين و لثي تثگةيشتبوو،.  دا بوون-نةتةوةييةكان
ئةوةي لة دواييدا بؤم دةركةوت، ئةوة بوو عةبدولكةرمي باوةذي پث هثنابوو، كة من :"ئيرباهيم ئةمحةد بؤ خؤي دةصث

بثجگة لةوةش، . 50"لةگةص كؤمةصةي عةبدولسةالم عارفدا ذثكم، لةگةص ئةو كؤمةصةدا ذثك نيم، كة عةبدولكةرمي دةيةوث
د، جثي گوماين حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيش بووة، بؤية ئيرباهيم ئةمحةد لةو پثوةند و كردةوةكاين ئيرباهيم ئةمحة

پارتيي كؤمؤنيست بآلويان كردبؤوة و بة عةبدولكةرمييشيان ذاگةياندبوو، كةوا من وةكوو سكرتثري :"ذووةوة دةصث
دژي عةبدولكةرمي پاريت، پةيوةندمي لةگةص نةتةوةيييةكاين عةرةبدا هةية و لةگةصيان ذثك كةوتووم، كؤدةتايةك 

بثگومان گومانكردين عةبدولكةرمي قاسم و حيزيب كؤمؤنيست، لةجثي خؤيدا بووة و وةك پاشتر ذوون . 51"بكةين
ئيرباهيم ئةمحةد لة ذووي هةصوثسيت . بووةوة، ئةوان ئيرباهيم ئةمحةديان باش ناسيبوو و باشي لث تثگةيشتبوون

پارتيي دميوكرايت كوردستان، كة ئةو كاري تثدا دةكرد، بة . ووةتةوةسياسييةوة نةناسراوة و هةرگيز خؤي ساغ نةكرد
نةياراين ذاست، ئيرباهيم ئةمحةديان بة هةواداري كؤمؤنيزم، كة وردةوردة بةرةو الي . لثنينيست بوو-ناو ماركسيست

ةمةدا مالنثيةكي لةو سةرد. 52هةرچي چةپةكانيشة ئةويان بة ناسيؤناليست دادةنا. دميوكراسي ليربال دةذوا، دادةنا
جةرجيس فةحتوصآل، لة بارةي شثوةي بريكردنةوةي . زةق، لة نثوان دوو چةمكدا وةدي دةكرا، دميوكراسي و نةتةوةيي

بة بذواي خؤم، گةرموگوذيي بريوباوةذة نةتةوةيي يةكةي برامي و جةالل، بةسةر بريوباوةذة :"ئيرباهيم ئةمحةدةوة دةصث
بةآلم هةصةي هةرة زةقي بري و بؤچوونيان ئةوة بوو، ئةوانيش وةكوو ماركسييةكاين . سؤسياليزمييةكةياندا زاص بوو

لةبةر ئةوةي برامي و جةالل هيچ زمانثكي بيانيان ...ديكة، بة قووصي ماركسييةتيان نةخوثندبؤوة و لثيان نةكؤصيبؤوة
وين ئيرباهيم ئةمحةد، هيچ لة شثوةي بريوبؤچو. 53"ئةوان خوثندنةوةكانيان هةمووي ذؤژهةآلتيانة بوو...نةدةزاين

خاليد بةگداش، سكرتثري . بريوبؤچووين بةعسييةكانةوة دوور نةبووة و زؤرجاران لةگةص ديتين واندا يةكيان گرتووةتةوة
گشتيي حيزيب كؤمؤنيسيت سووريا، كة بؤ خؤي كورد بوو و يةكثك بوو لة كؤمؤنيستة هةرةكةونةكاين ذؤژهةآليت 

 لة شاري پراگ چاو پث كةوت و وتووثژم لةگةص كرد، لةسةر 1958ة برامي ئةمحةدم لة ساصي كاتثك ك:"نثوةذاست دةصث
لة سةردةمي عةبدولكةرمي قامسدا، كة هةموو جؤرة پيالن و . 54"ذث و ذةوشيت بةعسييةكامن ديت، پثم واية بةعسيية

مانپةروةر و چةپ و دصسؤزي ي تةممووز و هةموو خةصكي نيشت14نةخشةيةك ساز دةكرا، بؤ لةنثوبردين ئةزمووين 
خاك و وآلت، لةگةص قاسم و حيزيب كؤمؤنيست و بةرةي گةلدا بوون، ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و هاوبريانيان 
بةوة دةناسران، كة هاريكاريي هثزة نةتةوةيية عةرةبييةكان و عةبدوسسةالم عارف و هثزة بةرهةصستكارةكاين قاسم 

يان هةصدةبژارد و لة )بؤرژوازي و عارف و بةعس و ذاستذةو و ذةگةزپةرست و نةتةوةييةكان(ةلدةكةن و بةرةي دژ بة گ
ت پارتيي سجةالل بة شثوةيةكي ديكة كلك بوون، ئةوان دةيانةوي-باصي ئيرباهيم"عارفةوة نثزيكتر بوون تا لة قامسةوة و 

گرث ) انيي دميوكرايت و حيزيب سةربةخؤييحيزيب نيشتم(يا ) موحةممةد حةديد، سدديق شةنشةل(بة بؤرژوازييةتةوة
بدةن و خؤ يةكخةن و ساز كةن دژ بة لثشاوي جةماوةر لة وآلتدا و هةندث هةصوثسيت حيزيب كؤمؤنيست بةكار بثنن بؤ 

                                                        
.21،ل..، پثنج..عةزيز  50  
.سةرچاوةي پثشوو  51  
.342، ل..، مثژووي..كؤچثرا  52  
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واتة هةر بة هاريكاريي لةگةص بؤرژوازييةكاندا نةدةوةستان، . 55"ئةوةي پاص بة مريييةوة بنثن بؤ دژايةتيكردين و لثداين
                        .      كة دةيانةويست قاسم، لة حيزيب كؤمؤنيست هاندةن و كؤمؤنيستةكان تووشي لثدان بكةنبةص

ياخيبوونة  يةكثك لةو نةخشة و پيالنانةي، كة بة مةبةسيت گؤذيين ذثژميي كؤماريي و دةسةآلتگرتنةدةست ساز كرا،
ياخيبوونثكي لةو جؤرة، زيانثكي . ي مووسص بوو1959سي ي مار8سوپاييةكةي عةقيد عةبدولوةهاب ئةششةووايف 

ي تةممووز و حوكوومةيت عةبدولكةرمي قاسم دةگةياند، كة 14مةزين بة كؤمار و يةكيةتيي گةل و دةسكةوتةكاين 
وآلتپارثز بوو و خزمةيت بة توثژة چةوساوةكان و خةصكاين بثكةسيي دةرثي حيزبةكان دةكرد، هةر بؤية هةصوثسيت 

 دروست و نيشتمانپةروةرانة و شؤذشگثذانة، ذاوةستان بوو دژ بةو ياخيبوونة و  بةشداربوون بوو لة ذاست و
عةبدولكةرمي قاسم داواي لة . 56بارزانييةكان ئةو ذؤصةيان بيين و بةشداريي ئةو سةركوتكردنةيان كرد. سةركوتكردنيدا

بكةنة سةر مووسص و ياخيبووةكان پثش گةيشتين كؤمؤنيستةكاين مووسص و كورداين سةر بة بارزاين كرد، كة هثرش 
بثجگة لة هؤزي بارزانييان، كؤمةآلين ئثزدي و . 57هؤزةكاين شةممةر و تةشةنةكردين ياخيبوونةكة، لةنثو بةرن

جووتياراين مةسيحي دةوروبةري تلكيفيش، لة گوندانةوة لةسةر داواي بةغدا، داورووژانة نثو شاري مووسصةوة و خؤيان 
پارتيي دميوكرايت كوردستان، بثگومان دةستةي چةپي نثو پارتيي، كة ئةو دةمة لة ترؤپكي . 58ئةو هةرايةوةخستة نثو 

تذؤيشتنيدا بوو، لة بارةي ئةو ذووداوةوة، بآلوكراوةيةكي دةركرد و داواي لة هةموو ئةنداماين كرد، كة دابةزنة سةر سدة
بة هؤي هانداين بارزاين و . 59"ة شؤضثنييةيت عةرةببؤ شةذ لة پثناوي خؤپاراستندا دژ ب"جادةكاين مووسص 

بةشدارييةكي چاالكانةي خةصكي كورد لة كوژاندنةوةي ئةو ياخيبوونةدا، حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيش لة ذؤژنامةي 
بووين بارزانيي خةباتگثذ لة :"دا، پةسين بارزاين و هاوذثيةكاين دةدا و دةصث)اتحادالشعب(ئيتتيحاد ئةششةعب 

ن لة كايت بةرپابووين ياخيبووين خائيناين تاقمي شةووافدا، كارثكي مةزين كردة سةر كوردان بؤ بةشداربوون كوردستا
بارزاين وةك ئةركثكي شؤذشگثذانةي خؤي، دصسؤزانة خةصكي . 60"لة دامركاندنةوة و سةركوتكردين ياخيبوونةكةدا

ئيدي پياواين هؤز و خثصةكاين كورد، بة دةنگي . كوردي هاندا بؤ دژايةيت ئةو ياخيبوونة ذةگةزپةرستييةي شةوواف
كة . 61بانگةوازي مةال مستةفاوة هاتن و لة چياكانةوة هاتنة خوارث، بؤ پارثزگاريي لة خؤيان دژي شؤضثنييةيت عةرةب

بة برينداريي خؤي دةگةيةنثتة بنكةيةكي كتوپذي تيماركاريي، پاش تةقة )ئةششةوواف(سةرؤكي ياخيبونةكةش
. 62ةگةص چةند سةربازثكي سةر بة حوكوومةتدا، تيماركارثكي كورد بة نثوي يوونس جةميل، دةيكوژثتلةيةككردن ل

. نةتةوةيية عةرةبةكانيش لةو بذوايةدان، كة ئةششةوواف لة ژووري جلگؤذين، بة دةسيت تيماركارثكي كورد كوژراوة
اي پثنجةم، لة اليةن فذؤكةكاين جةالل وةلث كؤمؤنيستةكان دةصثن، كة دواي بؤمباراين بنكةي سةركردةيةتيي ليو

ية، كة سةرؤكي هثزي جةنگيي هةوايي عرياق بوو، ئةششةوواف بة برينداري خؤي )جالل االوقاتي(ئةلئةوقايت
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دةگةيةنثتة نةخؤشخانة، بةآلم لةوث چةند سةربازثكي بةشي ئةندازياريي دةيدؤزنةوة و يةكثكيان بة نثوي موحةممةد 
. لثي دةدات و بة عةرديدا دةدات و پاشان بة تفةنگةكةي دةستذثژي لث دةكات، تا دةيكوژثتيووسف، بة خةجنةرةكةي 

) حمد حبيبا(هةروةها دةشگوترث، كة بة دةسيت چوار سةرباز و بة فةرماين ئةفسةري هثزي هةوايي ئةمحةد حةبيب
) طه المختار(وختارخةصكي ديكةش هةن، دةصثن كة ئةششةوواف، تيماركارثك بة نثوي تاها ئةمل. 63ةكوژراو

.                             .                                                                                         64كوشتوويةيت
                                                                                                                     

                                                                                                                                         
                                  

ة كاري سياسيشدا بازرگانانة ئيرباهيم ئةمحةد لة هةموو ژيانيدا بازرگانيي بة چةپ و چةپايةتييةوة كردووة و ل
، كة كث زياتري ةچاوي لة دووي ئةوة بوو: بؤ شتةكان چووة و پثوةري بازرگانانةي بةكار بردووة، واتة

، مالنث و ناكؤكيي نثو پارتيي دميوكرايت كوردستان، زةقتر و 1958ي تةممووزي 14دواي كوودثتاي . دةداتث
هثصةكةي . ي، مةسةلةي بؤچوون و بريوباوةذيش لة ئارادا هةبووبثجگة لة ناكؤكيي كةسةك. خوياتر دةردةكةوت

: يا لة چاوي بازرگانييةوة، واتة)) مزايدة((لةذووي كث زياتر دةدات" جةالل و اليةنگرانيان كة -ئيرباهيم
ئيرباهيم (سياسةتكردن بة هؤشثكي بازرگانييةوة دةياننؤذيية هاوپةميانيي لةگةص مريي و هثزة سياسييةكاندا 

ئةم باصة دةيويست ). م كث فرةترم بداتث لةگةص ئةوةدا مامةصة دةكةم)سةذذاف(محةد دةيگوت من پارةگؤذئة
ئامانج الي ئةمان پاساوي شثوازي . بة هةر شثوةيةك دةبث گةورةترين دةسكةويت حيزيب وةدةست بثنث

ةوة تا ئةمذؤ 1961ي ئةم ذثبازةش لة شثوةي بريكردنةوةي هةندثك لةم كةسانةدا لة دوا(كاركردن دةدات 
هثصي دووةمي نثو پارتيي، هثصةكةي هةمزة عةبدوصآل و هاوذثيةكاين بوو، كة لة ذوانگةي . 65)"وةدي دةكرثت

بةرژةوةندي ستراتيژيي بزاضي ئازادخيوازي نةتةوةي كوردةوة دةينؤذيية هاريكاريي لةگةص مريي و هثزة 
ردةمي عةبدولكةرمي قامسدا بةوة دةناسران، كة دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد، لة سة. 66سياسييةكاين وآلت

كة چةپايةيت بة واتاي . دژايةتيي پارتيي كؤمؤنيسيت عرياق دةكةن و لةگةص ذةويت دميوكراسيدا ناذؤن
لةسةر "ئةوا ئيرباهيم ئةمحةد هةرگيز چةپ نةبووة و نيية و) وةك باوة(بريكردنةوةي سؤسياليستانة بثت 
ئةگةر ئيرباهيم . 67"يية، ئةو سةر بة پارتييةكي شؤذشگثذي پثشكةوتنخوازةناوبردين بة سؤسياليست ناذاز

نازانثت، چؤن دةكرث بة تؤبزي و بث ذةزامةنديي خؤي ئةو نثوةي لث ) سؤسياليست(ئةمحةد خؤ بة چةپ
پارتييةكةي ئيرباهيم ئةمحةد بذواي پث هةبوو، ئةگةر پشتگريي جووتياران و بةشينةوةي زةوي، كة . بنرثت

مةسةلةگةيل وةك بريازي زةوي و كشتوكاص، "ةپذةوانة بثت، ئةوا ئيرباهيم ئةمحةد لةو بذوايةداية، كةچكارثكي 
كة لة كؤصةكة گرنگةكاين بةرنامةي پارتييةكةيانة لةم كاتةدا دوا دةخرثت، تا ذاخوازيي گةيل لة بارةوة 

ئةو لةو باوةذةشدا بوو كة كؤمپانياي نةفيت عرياق . ووة ذاستييةكاين لةو بارةوة دةزانرثتوةردةگريث و ئارةز
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نة بذواي بة مةسةلةي زةوي هةية و نة نانةوةي : ، واتة68"لثگةذدرثت و چ كثشةيةكي بؤ ساز نةكرثت 
 دميوكرايت ك و حيزيب.پثش ئةوةي ئيرباهيم ئةمحةد ببثتة ئةندامي ژ. پانييةكاين نةفتمگريوگرفت بؤ كؤ

كة ئةو –كوردستاين ئثران و پاشتريش پارتيي دميوكرايت كوردستاين عرياق، هةرگيز لة حيزيب كؤمؤنيستدا 
 و لةگةص هيچ دةستة و تاقم و پارتييةكي چةپ و 69 نةبووة و ناشبث-دةمة بة فثرگةي شؤذشگثذان دادةنرا
وة لة نثو خةصكدا وا باو بووة، كة ئةو لة ذثك بة پثچةوانةي ئةوةشة. سؤسياليستيشدا سةروسةوداي نةبووة

. ئينگليزةوة نثزيكة و لةگةص تثذوانني و ذاي ئةوانداية و تةنانةت خزمةيت نةخشة و بةرنامةي ئةوان دةكات
 خؤ لة ذةوشت و هةصسوكةوت و -هيچ دووكةصثك بث ئاگر نابثت–ئةگةر ئةو بؤچوونة تةنث تيؤرييةك بثت 

. اسيدا، هةرگيز نةك هةر چةپ نةبووة، بةصكة هةر بة الي چةپيشدا نةيذوانيوةذةوتار و ئةجنامداين كاري سي
ئةو كة هةر لة دةسپثكي دامةزراندين پارتييةوة دژايةتيي دةستةي هةمزة عةبدوصآلي كردووة، هةر لةبةر ئةوة 

. ؤنيست بوونةبووة، كة هةمزة عةبدوصآل و ئةوانةش كة لةگةصيدا بوونة و هاوبريي بوونة، وةك بريوباوةذ كؤم
 و ئةو گؤذانانةي، كة لة عرياقدا وةدي هاتن و بآلوبوونةوة و گةشةسةندين بريوباوةذي 1958پاش تةممووزي 

شؤذشگثذانة و زثتر پةرةسةندين حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق لة نثو خةصكدا، زؤربةي سةراين پارتيي دميوكرايت 
ند و باش و هاريكاريي لةگةص كؤمؤنيستةكاندا هثنابوو كوردستان، باوةذيان بة پثويستيي بووين پثوةندثكي تو
بؤ ئةم  ":بةهائةددين نووري لةمةذ ئةو باسةوة دةصثت. و كؤمؤنيستةكانيش ئامادةي ئةو جؤرة هاريكاريية بوون

 ديدارثك لة نثوان دوو شانددا لة } شاكةيل-پتةوكردين پثوةند و هاريكاريي هةردوو ال: واتة{مةبةستة 
 }شاكةيل–لة بةغدا {) شارع النهر(هةردوو پارتيي، لة بريؤي عامري عةبدوصآل، لة جادةي ئةننةهرسةركردةيةيت 

 سةالم عاديل و جةمال حةيدةري و } شاكةيل–حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق : واتة{لة اليةن ئثمةوة . ساز كرا
) ي دميوكرايت كوردستانپارتي(لةوانيش.  ئامادة بووين}شاكةيل–بةهائةددين نووري {عامري عةبدوصآل و من 

بة شثوةيةكي ئاسايي و گةرم . چةند سةركردةيةك لة نثوياندا نووري شاوةيس و جةالل تاصةباين هةبوون
كاتثك جةالل تاصةباين دةسيت بة . دةست بة ئاخافنت و بريوذاگؤذينةوة كرا و جارجاريش گلةيي دةگؤذدرايةوة

 ژيربثژانة گةرم بوو و هثرشي بردة سةر حيزيب كؤمؤنيسيت ئاخافنت كرد تووذة ديار بوو و بةبث هيچ هؤيةكي
ئةمة شتثكي چاوةذواننةكراو بوو بؤ ئثمة، چونكة چؤن پةنا دةبرثتة بةر . عرياق و بة زايؤنيزمي لثكچوواند

شثوازثكي وةها ئيستيفزازيي بةرانبةر بة ئثمة، لة دانيشتنثكدا، كة ئاماجني هاريكاريكردن بثت، لة نثوان 
ئثمةش هيچ . پثم واية بؤ ئةنداماين شاندي پارتييش، كارثكي چاوةذواننةكراو بوو. پارتييداهةردوو 

لثكدانةوةيةكمان بؤ ئةو كارة نةبينييةوة، بثجگة لة ئارةزووي تاصةباين، بؤ سازكردين بارثك، كة نثزيكبوونةوة 
 تووذة بوو و مشيت كثشا بة سةر سةالم عاديليش. و هاريكاريي لة نثوان هةردوو پارتييدا، كارثكي دژوار بثت
ئيدي ئثمة هةموو لة كؤبوونةوةكة . ئةدةبت هةبث: مثزةكةي، كة لة دةوري دانيشتبووين و بة تووذةيي گويت
 هةصوثسيت زؤر چةپانةي دةستةي ئيرباهيم ةئةو. 70"كشاينةوة و شاندةكةي پارتييمان بة تةنث بةجثهثشت

ةند دژي هاوكاري و هاوخةبايت پارتيي و كؤمؤنيستةكان بوونة، لة ئةمحةد و جةالل تاصةباين دةردةخات، كة چ

                                                        
.سةرچاوةي پثشوو  68  
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                      .كاتثكدا لة نثو پارتييدا باصةكةي دي دؤستايةتيي كؤمؤنيستةكانيان پث باش و پثويست بوو
                                                                        
 

يةكةي نثو پارتيييةكالكردنةوةي مالنث  
 
ئةو مالنثيةي نثو پارتيي دميوكرايت كوردستان، كة بة كردةوة سةراين پارتيي كردبوو بة دوو دةستةوة، تا 

يةك لة سياسةيت پارتيدا هةبوو، چونكة لة پارتيدا دوو باص )إزدواجية(دووفاقي.  بةردةوام بوو1959ساصي 
لة .  و باصثكي ذاستذةو بة ذثبةريةتيي ئيرباهيم ئةمحةدهةبوون، باصي چةپ، بة ذثبةريةتيي هةمزة عةبدوصآل

كؤنگرةي چوارةمدا، باصة ذةستذةوةكة سةركةوت و پارتيي لة باصة چةپةكة پاكتاو كرد و ذثبةري چةپةكان بة 
وةدةرنان و البردين . 71تةواوي لة پارتيي وةدةر نرا و ئيدي قؤناغي دووفاقانةي نثو پارتيي كؤتايي هات

هةمزة عةبدوصآل، حةميد عومسان، ساصح حةيدةري، نةژاد ئةمحةد عةزيز، خوسرةو ( نثو پارتييدةستةي چةپي
) عرياق(، كة خةصكانثكي نةتةوةيي و لة هةمان كاتيشدا نيشتمان )تةوفيق، حةمةكةرمي فةحتوصآل و ساصح ذوشدي

سةر دةسيت بارزاين ئةجنام  بوون، واتة هةم كورد و هةم عرياقي، لة -ديارة بة پثي پثوةري ئةو دةمة-پةروةر
بثگومان ئةجنامداين ئةو كارة هةروا لةخؤذا و كتوپذ نةبوو، بةصكة لةمثژ بوو ئيرباهيم ئةمحةد و . درا

دوو هؤكاري گرنگ، كة ذؤصثكي لةبةر چاويان . ذاستذةواين هاوبريي، نةخشةيان بؤ كثشا بوو و كنةيان بؤ دةكرد
                              :مةرجةكانيان بةرةو ئةو اليةنة برد ئةمانة بوونلة ئةجنامداين ئةو كارةدا بيين و هةلو

خؤي گةياندث و خؤي زؤر لثي نزيك كردةوة، "هةر دواي گةذانةوةي بارزاين لة سؤضيثت، جةالل تاصةباين .  1
 حةميد دةسيت كرد بة موشاغةبةكردن لةسةر هةمزة عةبدوصآل و نةژادي ئةمحةد عةزيز ئاغا و خةسرةو و

واي لة بارزاين گةياندبوو كة هةمزة . عومسان كة ئةو سةردةمة ئةندامي مةكتةيب سياسيي پارتيي بوون
واي تث . عةبدوصآل و هاوذثيةكاين پارتييان كردووةتة پةميانگةيةك بؤ پثگةياندين ئةنداماين حزيب شيووعي

 وةكو دةورةيةكني، وةكو پةميانگةيةكني گةياندبوو كة ئةنداماين مةكتةيب سياسيي ئةو سةردةمة دةصثن ئثمة
دةبث خةصك ئامادة بكةين و ذؤشنبرييان بكةين تا فثرة سياسةت بن، كة فثري سياسةتيش بوون دةبث بچنة 

ئيتر هةميشة دووبارة و سثبارةيان دةكردةوة بؤ بارزاين كة خةريكة پاريت نامثنث و . ناو حزيب شيووعييةوة
 تا وايان لث كرد كة هةمزة عةبدوصآل و برادةرةكاين لة مةكتةيب سياسي .دةيبةنة ناو حزيب شيووعييةوة

دةربكرثنو برامي ئةمحةد ببثتة سكرتثر و جةالليش ببثتة ئةندامي مةكتةيب سياسي لة كاتثكدا لة بةهاري 
ر و لة كايت تةمجيد كردنيدا، تاصةباين گةشتثكي بؤ هةولث. دا جةالل تاصةباين لة پاريت تةمجيد كرابوو1959

رةواندز و ناوچةي باصةك كرد، دوواي ئةوةي لة گةشتةكة گةذايةوة ئينجا توانيي بة پشتةوانيي بارزاين 
ئينقالبثك لةسةر هةمزة عةبدوصآل و هاوذثيةكاين بكات و دةست بگرث بةسةر مةكتةيب سياسيي پارتيدا، 

امي مةكتةيب سياسيي پارتيي ئةمةيش يةكةم ئينقاليب بوو و برامي ئةمحةد بة سكرتثر و خؤيشي بة ئةند
                                                                                                                   .72"مايةوة
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لة ذاستيدا {لةو دةمةدا سةرهةنگ عيسا پةژمان، كة كوردثكي ئثراين دةبثت، نوثنةري سةربازيي .  2
 } شاكةيل- دةسگاي زانياري و ئاساييشي دةوصةت– سازمان اطالعات وامنيت كشور -كارمةندي ساواك

دةبثت لة سةفارةيت ئثراين لة بةغدا، پثوةندثكي باش و دؤستايةتييةكي بةهثزي لةگةص عةبدوذذةمحان 
بة تايبةت لةگةص زةبيحيدا كة وةك باوةذپثكراوثكي ساواك مامةصةي {زةبيحي و يةدوصآل فةيليدا )عيسا(
سةرهةنگ پةژمان كؤمةكثكي زؤر بةو دووانة دةكات بؤ ئةوةي جووآلنةوةيةكي .  دةبثت}شاكةيل-ةكاتد

لةو . 73ئةو دووانة بةو شثوةية دةست بةسةر كؤميتةي ناوچةي بةغدادا دةگرن. چاالكانة بةرپا بكةن
و لة نثو ي تةممووز، بووبووة جثي تثكؤشان و خةبايت ئؤپؤزيسيؤين ئثراين 14سةردةمةشدا عرياقي 

ئةوانيشدا ئؤپؤزيسيؤين كوردي ئثران، كة ئةو دةمة هةموو سةرانيان لة بةغدا گريسابوونةوة و، بارزانييش دژي 
دةمذاسيت ئةو كاتةي حيزيب دميوكرايت . ذثژميي شا و، بؤ نواندين چاالكيي كؤمةكي زؤري پث دةكردن

-ة نثواين هةم لةگةص بارزانيدا زؤر باش بووبوو، ك) عةبدوصآل ئيسحاقي(كوردستاين ئثران، ئةمحةد تةوفيق 
ئيرباهيم ئةمحةد و تاقمةكةي، .  و هةم لةگةص ئيرباهيم ئةمحةد و تاقمةكةيدا باش بوو-بارزاين خؤشي دةويست

بةتايبةت زةبيحي بة هؤي ئةوةي، كة كوردي ذؤژهةآليت كوردستان بوو، هةوصيان دةدا بارزاين دةست لة 
 و بةو شثوةية توانييان ذاستةوخؤ لة ذثگةي ئةمحةد 74ربدا و ئةوان بگرثتةخؤدةستةي حةمزة عةبدوصآل بة

كة ئةوان دژي دةستةي عةبدوذذةمحاين قامسلوو و كةرميي حيسامي، كة پثيان وابوو دؤسيت -تةوفيقةوة
  بريوذا خراپ و-دةستةي هةمزة عةبدوصآلن، بة تاكة نوثنةري حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثرانيان دةزاين

ناحةزةكاين خؤيان، بةرانبةر هةمزة عةبدوصآل و هةضاصةكاين، بة بارزاين بگةيةنن و دووزمانيي ال بكةن و، بة 
سوودوةرگرتن لة هةسيت كوردايةيت ئةو، گوماين بةرانبةر دصسؤزيي و پاكيي هةمزة و هاوذثيةكاين ال دروست 

زةبيحي بة هؤي . لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقبكةن، بةوةي كة هةمزة عةبدوصآل دةيةوث، پارتيي بكاتة بةشثك 
ذق و قيين خؤي لة كؤمؤنيست و كؤمؤنيستان و بؤ سوودي دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد، ئةو نؤرةيةي دةلست و 

حةمةدةمني سرياجي، لةمةذ هةصوثست و بريوذاي زةبيحي و دةستةي ئيرباهيم . ئةو كارةي ئةجنام دةدا
نووسيبوو ) رةدي كؤزمؤپؤلييت(مامؤستا زةبيحي كتثبثكي بة ناوي:"ةصثئةمحةدةوة لة چةپ و كؤمؤنيستان، د

–ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين {و لةوثدا دژي چةپةكان بووة و لةگةص مةكتةب سياسي كؤن 
شثخ عيززةدديين حوسةيين لةبارةي زةبيحييةوة . 75"بووة كة ئةوانيش هةر دژي چةپةكان بوون}شاكةيل
ئةوة بوو دةيگوت خراپن، درؤ دةكةن، كورديان ناوث، هةل ... كؤمؤنيست و چةپ وزؤر موخاليفي:"دةصث

زةبيحي هةرچةندة :"جةمال نةبةز لةمةذ هةصوثسيت زةبيحي لة كؤمؤنيستان و كؤمؤنيزمةوة دةصثت. 76"پةرسنت
شانازي يةكةوة بة ماركسيست دةداية قةصةم، بةآلم نةلةباري تيؤري يةوة و نةلةباري پراكتيكةوة فذي  خؤي بة 

سةري زمان و بين زماين جنثو پثدان بوو بة پاريت كؤمؤنيسيت عثراق كة بة . بةسةر ماركسيزمةوة نةبوو
ةوة لةدژي ) كؤزمؤپؤليتيزمبةرپةرچدانةوةي(نثوي دةبردن و تةنانةت ناميلكةيةكيشي بةنثوي ) كؤزمؤپؤليت(
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ئيرباهيم ئةمحةد . 77"كؤمؤنيستة عثراقي يةكان دةركردبوو، و واي پثشاندابوو كة خؤي لةوان كؤمؤنيستترة
 ئةمحةد توفيق بة نوثنةري }شاكةيل-مةبةست خؤي و دةستةكةي{ئثمة:"لةمةذ ئةمحةد تةوفيقةوة دةصثت

 شةوو رؤژ لة گةص }شاكةيل-تةي قامسلوو و حيساميدةس: واتة{ئثوة. حيزيب دميوكرات كوردستان دةناسني
بثجگة لة ئةمحةد توفيق ئثمة هيچ كةسي تر . هةمزةو نيژاد دژي پاريت كار دةكةن، ئثوة لةگةص شيوعيةكانن

بةو شثوةية توانييان بارزاين، بة دةستبةردان و وازهثنان . 78"بة نوثنةري حيزيب دميوكرايت كوردسات ناناسني
بارزاين داواي لث كردن، كة كؤنگرةيةك بگرن و كثشةكة لةو . آل و هةضاآلين، قايل بكةنلة هةمزة عةبدوص

ئيرباهيم ئةمحةد و تاقمةكةي، بارزانييان تثگةياند، كة كؤنگرة بة قازاجني هةمزة . كؤنگرةيةدا چارةسةر بكةن
بؤية . و هةضاصةكانيدا بوونعةبدوصآل و بة زياين ئةمان دةبثت، چونكة زؤرينةي پارتيي لةگةص هةمزة عةبدوصآل 

ي حوزةراين 30ئيدي بةو جؤرة، لة ئثوارةي . داوايان لة بارزاين كرد، كة دةسةآلت و هثزي خؤي بةكار ثنثت
دا، بارزاين بة كؤمةصثك چةكدارةوة دةچثتة بارةگاي بةغداي پارتيي لة شةقامي 1959

 و هةذةشةوة فةرماين وةدةرناين دةستةي و داگريي دةكات و بة كؤمةصثك جوثن"  المتنبي"ئةملوتةننةيب
هةمزة عةبدوصآل و هةضاآلين، لة سكرتثريي و مةكتةيب سياسي و كؤميتةي ناوةنديي پارتيي دةدات و كليلةكاين 

 لة سةر بذؤن بةيانيان: بارةگا دةهثنثت و دةيداتة دةسيت هةضاآلين ئيرباهيم ئةمحةدةوة و پثيان دةصثت
ئيدي بةو جؤرة ئيرباهيم ئةمحةد دةكاتةوة . 79 دةركةن}شاكةيل-آل و دةستةكةيلةسةر هةمزة عةبدوص: واتة{

دنةداين بارزاين، لة اليةن ئيرباهيم ئةمحةد و . بة سكرتثري پارتيي و دةستةكةيشي بة دةمذاستاين پارتيي
ة ذاستذةواين هاوبريييةوة، بؤ دةركردين چةپةكاين نثو پارتيي، مةترسييةكي زؤري ذاستذةوان بوو، ل

چونكة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق لة سةر هةوص و . نثزيكبوونةوةيةكي پتري پارتيي لة كؤمؤنيستةكانةوة
تثكؤشاين خؤي بؤ پثكهاتنثك لةگةص حيزبة نيشتمانييةكاين ديكةدا و بؤ خةبات لةپثناوي كؤتاييهثنان بةو 

 خةصك و ذثگةدان بة ئازاديي سةردةمة نائاسايية و دامةزراندي دةسةآلتثكي دميوكراتيي، بة نوثنةرايةيت
دميوكرايت و دامةزراندين حوكوومةتثكي تثكذايي بة ذثبةرايةيت قاسم، بةردةوام بوو و لة هةمان كاتيشدا بؤ  

 و بؤ ئةو مةبةستةش پرؤژةيةكي، بؤ بةرنامة و 80دامةزراندين بةرةيةكي نيشتمانيي پثشكةوتنخواز تثدةكؤشا
دا، 1959آلو كردةوة و خستيية پثش چاوي جةماوةر و، لة حوزةيراين هةلومةرجي كاركردين ئةو بةرةية، ب

بآلوي كردةوة و، لة اليةن حيزيب كؤمؤنيست و پارتيي دميوكرايت ) إتحادالشعب(ذؤژنامةي ئيتتيحاد ئةششةعب
 كوردستان و دميوكراتة پثشكةوتنخوازةكان، كة لة دژي بذياري هةصپةساردنيان لة حيزيب نيشتمانيي دميوكرايت
جودا بووبوونةوة و، هةندثك بثاليةين پثشكةوتنخوازةوة، وةك پرؤگرامثك، بؤ بةرة، بذياري لةسةر درا و 

بةآلم حيزيب نيشتمانيي . ، بريخةرةوةيةكيان دا بة سةرؤكي حوكوومةت1959-6-28نوثنةرةكانيان لة 
ايةتيي موحةممةد حةديد، دميوكرايت بة سةرؤكايةتيي كاميل ئةلچادرچي و، حيزيب پثشكةوتنخواز بة سةرؤك

دواي ئةوة، هةر ساردييان دةنواند و خؤيان خةريك دةكرد، لة بةشداريكردن لة بةرةدا و، حيزبة 
                                                        

  77  .69، ل..، گؤضاري.. نةبةز
.77،ل1987،بةرگي دووةم، ستؤكهؤصم1965-1957 حيسامي، كةرمي، لة بريةوةريةكامن 78  

.79، ل..، سؤضيةت..عةيل  79  

 ، ، بيروت1980 تموز، دارٍابن خلدون، الطبعة االًولي14سعاد، من تاًريخ الحركة الثورية في العراق ثورة . خيري، د80 
.237-236ص   
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نةتةوةييةكانيش، بة تايبةت حيزيب بةعس، بة تةواوي ذةفزي بةشداربووين بةرةي كرد لةگةص حيزيب 
نيش، بة بةكارهثنان و قؤستنةوةي هةسيت ذاستذةواين نثو پارتيي دميوكرايت كوردستا. كؤمؤنيسيت عرياقدا

نةتةوةيي و بة مةبةسيت پاصپثوةناين پارتيي دميوكرايت كوردستان بةرةو گؤشةگريي و دةمارگرييي نةتةوةيي 
و، ذاكثشاين بةرةو بةرةي دژايةيت كؤمؤنيزم، هةوصي تثكداين هاوپةميانيي نثوان پارتيي دميوكرايت كوردستان 

ئةوةي پتر دامةزراندين بةرةيةكي لةو جؤرةي وةك پثويستييةك . 81اقيان داو پارتيي كؤمؤنيسيت عري
شةذي چينايةتيي "دةهثناية پثشةوة و تا ذادةيةك كردبووي بة ئةركثك، باري وآلت و مالنثي چينايةيت بوو

دا، خؤئامادةكردنثكي خثراي }شاكةيل–حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق {توندوتيژ، بة سةر سةركردةيةيت حيزب 
اند و، بة پةلة، بةرةيةكي نيشتمانيي نوث، لة نثوان حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و چةند حيزبثكي نيشتماين سةپ

لة دوايشدا دةركةوت، كة ئةوانةي نوثنةرايةتيي ئةم . و پثشكةوتنخوازي ديكةي عرياقيدا، بآلو كرايةوة
ن دةكرد، بؤية ئةو كارة، بوو بة هؤي حيزبانةيان كردبوو، نوثنةرايةيت تةنث باصة چةپةكاين نثو ئةو حيزبانةيا

ئةو بريخةرةوةيةي دراية عةبدولكةرمي قاسم و بةرنامةي بةرةيةكةي تثدا . 82"وةالنانيان لة حيزبةكاين خؤيان
دا، بآلو 1959ي حوزةيراين 29ي "اتحادالشعب"ي ذؤژنامةي ئيتتيحاد ئةلششةعب121بوو، لة ژمارة 

كوردستانةوة، هةمزة عةبدوصآل، نووري شاوةيس، خوسرةو تةوفيق، نةژاد كرايةوة و لة اليةن پارتيي دميوكرايت 
ئةمحةد عةزيز، ساصح حةيدةري، شةمسةددين موفيت و سبغةتوصآل مزووري، ئيمزايان كردبوو، كة 

بؤ ئاشكراكردن و ذاگةياندين دامةزراندين ئةو بةرةية، جةژن و . سةركردةيةتيية چةپةكةي پارتيي بوون
 و ذثكخستين كؤبوونةوةيةكي گةورة بؤ ئةو 1920، بؤ يادي شؤذشي 1959 حوزةيراين ي30ئاهةنگةكاين 

مةبةستة، دياري كرا، بةآلم ذثك هةر لةو ذؤژةدا، باصةچةپةكةي نثو پارتيي دةردةكرثت و ئةو بةرةية لةبار 
م ئةمحةد و دةبرثت و بةو جؤرةش يةكيةيت هثزة نيشتمانييةكان نةهاتة دي،  خواست و ئاواتةكاين ئيرباهي

ذاستذةواين هاوبريي هاتنة دي و ئةو كارةش ذثگةخؤشكردنثك بوو بؤ نثزيكبوونةوةي هثزة بؤرژوازي و 
ئةو . ذاستذةو و دژةچةپةكان و نةياراين كؤمؤنيزم، بؤ بةرةنگاربوونةوةي  شاآلوي گةل و خواسيت سؤسياليزم

 بارزاين بةو كارةي، هةصةيةكي سياسيي مةزين كارةي بارزاين كوودثتايةك بوو، دژي هثصي چةپي نثو پارتيي و
ئةو هثصةش . تاصةباين، بة سةر پارتيدا سةپاند و زاص كرد –كرد، چونكة هثصة ذاستذةوةكةي ئيرباهيم ئةمحةد 

ئيدي بةو شثوةية مةيدانيان . لةمثژ بوو، لة هةل و دةرفةت دةگةذا و هةوصي خؤسةپاندين بةسةر پارتيدا دةدا
اوي ذثكخستين پارتيي كةوتة بن دةستيانةوة و بة گوثرةي بريوباوةذي خؤيان كةوتنة بؤ چؤص بوو و تةو

بةرپرساين يةكيةتيي سؤضيثت بةو گؤذانةي نثو پارتيي گةلثك نيگةران . پةروةردةكردين خةصكي نثو پارتيي
وك و هاساين ئةوان لةبري ئةوةي هةمزة  عةبدوصآل بة جؤرثكي ديكة ئاراستة بكةن و نةهثصن وا بة سو. بوون

خؤ لة مةيداين خةبايت كورد وةدةرخات و ذثگة بؤ ئيرباهيم ئةمحةد و هاوذثياين خؤش كات، دوكتؤر موراد 
يان لة مؤسكؤوة ناردة الي بارزاين، بؤ ئةوةي بة بارزاين بصثت، كة "مراد رزم اور"عةزيز ذةزم ئاضةر

بارزاين . دةگةن و دةبث پثشي  پث بگريثتسؤضيثتييةكان ئةو گؤذانةي نثو پارتيي بة پيالين ئينگليز تث
جةخيت لةسةر ئةوة كرد، كة ئةو نايةوثت حيزبةكةي بكرثت بة لقثكي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و تاقة 
ئةصتةرناتيضثكيشي كة بةدةستةوةية، دةستةي ئيرباهيم ئةمحةدة و  ئةوةشي جةخت كردةوة، كة هةموو شت 

                                                        
.137 في العراق، المملكة المتحدة،ص1958 تموز 14قوجمان، حسقيل، ثورة   81  

.36،ص1980محمود، نجم، الصراع في الحزب الشيوعي العراقي وقضايا الخالف في الحركة الشيوعية،   82  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 28 

 ئةو قسانةيشي، دوكتؤر مورادي لةگةص خؤ بردة كؤنگرةي هةر بةدةسيت خؤي دةبثت و بؤ سةملاندين
، كة ئيدي هةمزة عةبدوصآل و دةستةكةي بةذةمسيي لة پارتيي دةركران 1960-5-8 تا 5داهاتووي پارتيي لة 

 كة هةر خؤي شتة و كةس لة حيزبدا هيچ نيية و بؤ ئةوةي ،و بارزاين لةو كؤنگرةيةدا بؤ ئةوةي بيسةملثنث
بگةن، كؤمةصثك جوثين بة هةموو حيزب دا و هةر لةو كؤنگرةيةشدا دوكتؤر مورادي كرد بة هةموو اليةك تث

ئةندامي كؤميتةي ناوةندي و مةكتةيب سياسيي پارتيي، هةرچةندة گوماين ئةوة دةكرثت، كة ئةو دوكتؤر 
ين بةو بارزا. 83.بووبثت"ب.گ.ك"ة، فةرمانبةرثكي دةسگاي جاسووسي سؤضيثت"مراد رزم اور"موراد عةزيز

گؤذانةي، كة ئةجنامي دا و بةو كارةي، جثگةي بؤمبثكي كؤككراوي، كة لةمثژ بوو بؤي دانرابوو، خؤش كرد و 
                  .دا بؤمباكةيان تةقاندةوة1964تاصةبانيش پارتييان بةرةو هةصدثر برد و لة –ئيرباهيم ئةمحةد 

                                                                                   
 

هةصوثسيت ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين لة هةمبةر كؤمؤنيستةكان و كةساين ديكة لة 
 سةردةمي پاشايةتيدا

 
سؤسياليزم و ئاكاري چاك دوو شنت، لةتةك . 84 ناكاتة هيچ باش بةبث ذةوشيتي باشوةك ئاشكراية بريوباوةذ

 چةپ و ،مرؤضي چةپ و سؤسياليست، ئةگةر بة ذةوشت. ةصناكةن و ناتةواونيةكديدا دةژين و بةبث يةكدي ه
 چةپانة و سؤسياليستانة كاري نةكرد و ئاكارثكي چةپانة و سؤسياليستانةي نةبوو، ئةوا  وسؤسياليست نةبوو

. نةك هةر چةپ و سؤسياليست نيية، بةصكة ناذاستگؤ و فريودةر و خائينيشة، بة بريي سؤسياليزم و چةپ
گةر ئاوذثك لة ژيان و بؤچوون و ذةوتار و ذةوشت و هةصسوكةويت ئيرباهيم ئةمحةد بدةينةوة، ئةوةمان بؤ ئة

ساغ دةبثتةوة، كة ئةو نةك هةر چةپ نةبووة و بذوايشي بة چةپايةيت و سؤسياليزم نةبووة، بةصكة بة كردةوة 
دا، لة كاتثكدا كة بةشي زؤري خةصكي لة سةردةمي پاشايةتي. دژايةيت ئةو جؤرة بؤچوون و ديتنانةشي كردووة

عرياق، لة دةوري حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق كؤبووبوونةوة و خةباتيان دةكرد و مةسةلةي نةتةوايةيت بؤ خةصك 
هثندةي مةسةلةي چينايةيت و باري ئابووري و جضاكي گرنگ نةبوو، دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين 

حيزيب . ن پثكةوة نةدةكوآل و دداين خثريان بة حيزيب كؤمؤنيستدا نةدةنالةگةص حيزيب كؤمؤنيستدا، دانوويا
لةگةص ئةوةيشيدا، كة گرنگييةكي تايبةيت بة كثشةي  كؤمؤنيسيت عرياق، وةك هةموو كؤمؤنيستةكاين جيهان،

،  هةرةگرنگةكانپرسةي كورديشي بةالوة، يةكثك بوو لة پرسچينايةيت و باري ئابووري و جضاكي خةصك دةدا، 
 كورد لة عرياقدا، وةك بةشثكي جيانةكراوة، لة يةك گةل و نةتةوةي پرسينؤذين لة . كة خةبايت بؤ دةكرد

دابةشكراو، بةسةر چةند بةشثكي كوردستاندا، كة بة دةسيت كؤصؤنياليستةكان،  بة چةند دةوصةتثكةوة 
كاين عرياق، باوةذيان پث هثنابوو لكثنراون و خةبات بؤ يةكخستنةوة و ذزگاربووين، هةر لةمثژ بوو كؤمؤنيستة

چةسپاندن و چذتركردين ئةو باسةش پتر لة سةردةسيت بةهائةددين نووري و  جةمال . و هةوصيان بؤ دةدا
شاگردة دصسؤزةكةي ئيرباهيم ئةمحةد، جةالل تاصةباين، كة باسي كؤمؤنيستة .  حةيدةري، ئةجنام درا

                                                        
ي ئةو كتثبةيدا، باس لةوة دةكات، 81 و 80كوردؤ عةيل، لة پةراوثزي الپةذة . 80، ل..، سؤضيةت..عةيل  83  
".مةالي بث عةمةل:"ةاليانةي كة هةر بة قسة موسوصمان بوون و بة كردةوةش شتثكي ديكة دةيانگوتلة كوردةواري خؤيشماندا بةو م  84  
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بة ) رايةالشغيلة(ششةغيلة وبة سةرؤكايةتيي سةالم عاديل، ذايةت) القاعدة(دةستةي ئةلقاعيدة–عرياقييةكان 
 دةكات بثجگة لةوةي هةصوثستياين -)وحدةالشيوعيين(ششيووعينيوسةرؤكايةتيي جةمال حةيدةري و وةحدةت

وةنةبث . 85پث خراپة، بريوذا و تثذوانينةكاين هةمووشيان بة ذاستذةوانة دادةنثت و خؤياين لةوان پث چةپترة
هيم ئةمحةد و هاوبرياين، بةتةنث دژايةيت كؤمؤنيست و چةپةكانيان كردبث، بةصكة بةرانبةر خةصكي ديكةي ئيربا

بثاليةن، ناودار، ناسراو، ذووناكبري و هي ديكةش، زؤرجاران هةصوثسيت نةيارانةيان هةبووة و بوختان و قسةيان 
، كة ئيرباهيم ئةمحةد هةميشة دژايةيت يةكثك لةو كةسايةتيية ناسراو و كوردپةروةرانةي. بؤ هةصبةستوون

ذةفيق حيلمي و حيزيب هيوا، لة دنةدان و هاريكاريي . كردووة و بة خراپة باسي كردووة، ذةفيق حيلمي بووة
ي تةممووزي 14پاش . دا، ذؤصثكي لةبةرچاويان هةبوو1942ذاپةذيين بارزانييةكان و مةال مستةفاي بارزاين 

ئومثدي بريكردنةوة لة ئازاديي . رةفيق حيلمي بةمة زؤر دصخؤش بوو" عرياق  و گةذانةوةي بارزاين بؤ1958
كورد لة چوارچثوةي حكومةيت دميوكراتيي تازةي عرياقدا الي زيندوو بؤوة، بةآلم ئيربامي ئةمحةد، كة هةر لة 

شت لة رةفيق رؤژاين پاريت هيواوة دژي رةفيق حيلمي و پاريت هيوا بوو، دةوروپشيت مةال مستةفاي دا و نةيهث
ئيربامي ئةمحةد ...رةفيق حيلمي زؤر بة دصسؤزييةوة دةيويست يارمةيت مةال مستةفا بدا. حيلمي نزيك بثتةوة

بةتةواوي دةسيت گرتبوو بةسةر پاريت دميوكرايت كوردستان و مةال مستةفادا و ذثشي نةدا بةهيچ جؤرثك مةال 
ةد هةر بةوةوة نةوةستاوة، كة نةهثصي بارزاين و ئيرباهيم ئةمح. 86"مستةفا و رةفيق حيلمي بگةن بةيةك

حيلمي يةكدي ببينن، بةصكة لة ذؤژنامةي خةباتيشدا دةكةوثتة ذةخنة و تانووتدان لة ذةفيق حيلمي، كة گواية 
ديارة ئيرباهيم ئةمحةديش بثجگة لة شثوةي ديكةي دوژمنايةيت و ناوزذاندن، . 87حيلمي كورد نيية و توركمانة

 ال بزاوة و ئةو چةكةيشي بةكار بردووة، بؤية -چونكة ذةفيق حيلمي خةصكي كةركووك بووة-هةسيت شارچثيت

                                                        
.224-220،ص..، البارزاني..البارزاني  85  
.35،ل1999، 26پاكيزة رةفيق، يادي سةد ساصةي لةدايكبووين مامؤستاي كوردايةيت رةفيق حيلمي، رابوون، ژمارة. حيلمي، پرؤفيسؤر د  86  
كة خوثندكار بووم لة يةكثك لةو وآلتة بةناو :"برادةرثكي كورد پثش چةند ساصثك بؤي گثذامةوة و گويت. 36-35سةرچاوةي پثشوو،ل  87

جارثكيان . سؤسياليستانةي ئةوروپاي ذؤژهةآلت، جاروبار دةچووينة جضيين كؤمةصةي خوثندكاراين كورد و بةشداريي چاالكييةكانيامنان دةكرد
ي كةركووكي، كة حةزي دةكرد بةشداريي ئةو جؤرة كؤبوونةوانة بكات داواي لثكردم ئةگةر چووم بؤ ئةو دانيشتنانة لةگةص خؤمدا برادةرثكي كورد

هةر كة دانيشتني و دانةنيشتني، يةكسةر مقؤمقؤ كةوتة نثو زؤرينةي ئةوانةي لةوث بوون و ئةو . وا ذثككةوت جارثكيان پثكةوة چووين. بيبةم
كةوتنة خثسةكردن لةو برادةرة و يةكثك گويت ئةم بؤ هاتووة خؤ كورد نيية و يةكثكي ديكة گويت ئةوة سث . ي سلثماين بوونزؤرينةيةش خةصك

ئةو ناتؤرةية زؤرجاران لةاليةن خةصكي سلثمانييةوة بؤ . سث شةپؤلة و كوردي و عةرةيب و توركماين دةزانثت و قسةيان پث دةكات: واتة(مةوجة
من وةك كوردثك هامت : "ئةو برادةرةش هةصسا و گويت. و ئةوي دي گويت ئةمة توركمانة و ئيدي ناخؤشيان كرد) ار دةبرثتخةصكي كةركووك بةك

من نةمگوتووة دةمبة . بؤ ئةوةي بةشداريي كار و چاالكييةكانتان بكةم و هامت ببمة كورد و كوردايةيت بكةم، ئثوةش بةو شثوةية تثم دةذوانن
. باشة ئثوة چيتان بؤ مرؤضايةيت كردووة، كة هثندة لةخؤ بايني. يا ئةمةريكايي يا ئةصماين يا ميللةتثكي پثشكةوتووي ديكةئينگليز يا فرانسايي 

ئايا ئثوة چوونةتة بان مانگ؟ دةرماين شثرپةجنة يا ئةسپرين يا پةنسلينتان دؤزيوةتةوة؟ چيتان كردووة و شانازي بة چييةوة دةكةن؟ ئةوا ئةو 
تاواين ئةو برادةرة تةنث ئةوة بوو، كة خةصكي . ئيدي بة دصشكاوي و تووذةييةوة هؤصةكةي بةجثهثشت و ذؤيشت. هةر نةويستكوردايةتييةم 

كةركووك بوو و لةبةر ئةوةي لة گةذةكثكدا گةورة بووبوو و ژيا بوو، كة بذثك كاريگةريي زماين توركمانيي لةسةر كوردييةكةي هةبوو و وةك 
شةوثكي لةگةص چةند دؤستثكدا  لة قاوةخانةيةكي ستؤكهؤصم دانيشتبووين، باسي سامي شؤذش هاتة ئاراوة، كة ". ةدةكردخةصكي سلثماين قسةي ن

چةند خؤگةهثن و هةلپةرستة، دواي ئةوةي، كة خؤي گةياندبووة الي پارتيي دميوكرايت كوردستان و لةسةر گؤذي بارزاين قسةي كردبوو، يةكثك 
لة بارزاين دةگثذنةوة كة . سامي شؤذش عةرةبة و كورد نيية و باوكي عةرةبة:  گويت-ةكثتيي نيشتمانيي كوردستان بووكة سةر بة ي–لةو دؤستانة 

ئةو كةسةي هةست بة كوردبووين خؤي بكات و خؤي بة كورد بزانثت، : گوتوويةيت. لة بةرسضي پرسيارثكدا كة پثناسةي كورد چيية و كث كوردة
                                                                                                                                            .               ئةوة كوردة
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ئيرباهيم ئةمحةد هةر بةو خراپةباسكردنة بةرانبةر ذةفيق حيلمي . ذةفيق حيلمي بة توركمان دةداتة قةصةم
 بووة و لةژثر نةوةستاوة، بةصكة گةرةكثيت ناويشي پةصةدار بكات و واي بداتة قةصةم، كة حيلمي نازيست

دا كة بةهؤي 1941بريمة جارثك لة مايسي :"ئيرباهيم ئةمحةد دةصثت. كاريگةريي واندا بووة
رةشيد عايل گةيالين و زابتة نةتةوةيي عةرةبةكاين سةر بة ئةصمانةكانةوة، بانگ )) كودثتا((ئينقيالب

ئثوارةيةك لةگةص كؤمةصث لة .  بوومو لةو كاتةدا لة كةركووك) زابتثكي ئيحتيات(كرابوومةوة بؤ سةربازي وةك 
دانيشتبووين، لةپذ )) يانةي ئةفسةران((بوون لة) هيوا(ئةفسةرة كوردةكاين دؤستم، كة زؤربةيان ئةندامي 

و ئةوانيش )هيتلةر(مامؤستا رةفيق حيلمي دةركةوت و گشت زابتةكانيش بةرز بوونةوة هةر وةكوو ئةو 
بةبث ئةوةي هيچ ))هةربژي سةرؤكي باآل((و بة يةكدةنگ گوتيانسةربازي نازي بن، دةستيان هةصبذي و هةم

داواي دانيشتين لثنةكردن )) سةرؤكي باآل((گوث بدةنة زابتة عةرةبةكاين دةوروبةريان و، هةتا
ئةو هةصوثستانةي ئيرباهيم ئةمحةد و پثذةواين زؤرجاران دووذووانة بوون و لةگةص دينت و . 88"دانةنيشتنةوة

دژايةتيكردين شثخ لةتيفي حةفيد و كاكةزيادي غةفووري و تةماشاكردنيان . ا پثچةوانة بوونبريوذاي خؤيشياند
وةك دوو ئاغا و دةرةبةگ، هةر لة دةسپثكي دامةزراندين پارتييةوة، لة اليةن ئيرباهيم ئةمحةد و 

و ناذاسيت، هاوبريانييةوة، چتثكي شاراوة نيية، كةچي لة دةرفةتثكي ديكةدا، وةك نيشانةيةكي دووذوويي 
جةالل تاصةباين، بؤ خؤبردنةپثشةوة لة بارزاين و پثشانداين پاية و جةماوةريي پارتيي لة نثو خةصكدا و 

پارثزگار و "و " ئاغا و دةرةبةگ"شانازي بة ذؤصي خؤيان لةو بارةوة، فشة و خؤهةصكثشان بة بووين كةسانثكي
 زؤر كةسايةيت كؤمةآليةيت پشتگريي دةكةن، لة پارتيمان:"ةوة دةكات لة نثو پارتيدا و دةصثت"مةالزادة

ذيزةكانيشيدا شثخ لةتيف كوذي شثخ مةمحوودي حةفيد و موحةممةدزيادي كؤنة ئةندامي پةرلةمان و 
دةمذاست و دةستذؤيشتووة مةزنةكان و مةسعوود موحةممةدي كؤنة ئةندامي پةرلةمان و كةسايةتيي 

ي، كة ئيرباهيم ئةمحةد هةميشة قيين لث بووة و خؤي و هةر ئةو شثخ لةتيفة. 89"نيشتمانپةروةر، هةن
هاوبرياين، بة ئاغا و دةرةبةگ باسي دةكةن و دةيبينن، ماصةكةي هةموودةم داصدة و پةناگةي خةصكاين چةپ و 

منوونةيةكي لةبةرچاوي ئةو جؤرة " غةين بلووريان"و " حةسةين قزجلي"توودةيي و كؤمؤنيستان بووة، كة 
بةرةمحةت بث تا كؤچي دوايي كرد، :"ةكثك لة سةراين كؤمؤنيستةكان لة بارةيةوة دةصثتي. مرؤضانة بوون

ديارة شثخ . 90" بوو}شاكةيل-مةبةست حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقة{دؤستثكي دصسؤز و خؤشةويسيت حزب
لةتيف نةك هةر لةسةردةمي پاشايةتيدا، بةصكة لة سةردةمةكاين ديكةشدا هةر ئةو هةصوثستة مثرخاسانةي 

مةبةست {بة هةموو تواناي يارمةيت هاوذثياين حيزيب"لةسةردةمي  بةعسدا و لة ذؤژثكي وا دژواردا . هةبووة
ئةو :"غةين بلووريانيش لةبارةي هةمان شثخ لةتيفةوة دةصثت. 91" دةدا }شاكةيل-حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقة

                                                        
.45، ل1996، پاييزي 13ئةمحةد، ئيرباهيم، لة بريةوةرييةكامن، گزينگ، ژمارة   88  

.232،ص..،البارزاني..البارزاني  89  
.224ين، بريةوةرييةكامن،لبانيخثآل  90  
گةورةپياوثكي ديكة، كة هةمان  .149، ل1996 ساصي تثكؤشان، چاپي يةكةم،پةخشخانةي نةورؤز، سوثد21عةبدوصآل، نايب، بريةوةري  91

ة جافةكاين هةصوثسيت جوامثرانةي لة چةپ و كؤمؤنيستان هةبوو، خودالثخؤشبوو موحةممةد سةعيد بةگي جاف بوو، كة يةكثك بوو لة بةگزاد
خسرو روزبة ( خوسرويي ذووزبث)الرائد(، كاتثك كة  سةروان 1954ساصي . كةالر و ذووناكبريثكي گةورة و نيشتمانپةروةرثكي دصسؤزيش بوو

 ، كة ئةفسةرثكي كؤمؤنيست و ئةندامي سةركردةيةيت حيزيب توودةي ئثران و ئةندامي ذثبةرايةيت ذثكخراوي سةربازي و زانياريي)1915-1958
خوسروويي . داصدةي دةدات" كةالر"ئةو حيزبة، لة ذثژميي شا هةصدث، لة باشووري كوردستان، موحةممةد سةعيد بةگي جاف، لة ماصي خؤيدا  لة 
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 هةمزة عةبدوصآل نةبووة و، باباعةيل لة كاتثكدا كة گومان لة چةپايةتيي .92"كوردثكي زؤر خاوثن و دصسؤز بوو
شثخ مةمحووديش لة سةردةةمي پاشايةتيدا، هةصوثسيت دژي پةمياين پؤرتسمؤس وةرگرتووة و، لة 
ئةنداميةيت پةرلةمان وازي هثناوة و، لة سةردةمي عةبدولكةرمي قامسيشدا لةبةر نيشتمانپةروةريةيت كراوة بة 

ي باباعةيل شثخ مةمحوود، زةيد ئةمحةد عومسان، سدديق مريان، گيو وةزير، جةالل تاصةباين كة دثتة سةر باس
موكرياين، هةمزة عةبدوصآل و پارثزةر موحةممةد سةعيد كانيماراين، گومان لة هةموويان دةكات و، هيچ 
يةكثكيان بة سةالمةت دةر ناكات و، سةرپاكيان بة پثوةندكردن بة سةفارةتةكاين ئينگليز و ئةمةريكا و 

 و كاركردن بؤيان و خزمةتكردنيان، تاوانبار دةكات و، بة ناپاك و ذاستذةو و نةياري مةسةلةي كورد و ئةوانةوة
                                                                                              .93نيشتمان نثوزذيان دةكات

                             
 

ين و دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين بةرانبةر كؤمؤنيستةكان هةصوثسيت بارزا
1963دواي كوودثتاي بةعسي   

 
 

ي، )علي صالح السعدي(عةيل ساصح ئةسسةعدي. ، بة هانداين ئينگليز كرا1963كوودثتاي حيزيب بةعسي ساصي 
پاش كوودثتاي . "بة شةمةندةفةري ئةنگلؤساكسؤن هاتووينةوة:"سكرتثري حيزيب بةعس، بؤ خؤي گويت

دا و تثكشكاين بةرةنگاربوونةوةي كؤمؤنيستةكان دژي كوودثتاچييةكاين بةعس، 1963بةعسييةكان لة ساصي 
لقي . ژمارةيةكي زؤر لة كؤمؤنيستة عرياقييةكان، لةترسي قةآلچؤكردن، هةآلتن و ذوويان كردة چياكاين كوردستان

                                                                                                                                                                             
و بة هةآلتوويي ذوو دةكاتة گةرميان و كةالر و پاش ئةوةي لة هةندثك ماصدا كار دةكات و پاشان لة ماصي ئاغاي جافدا دةگريسثتةوة ذووزبث، كة 

لة ماصي ئاغاي ". وةستا عةيل" بؤ ئةوةي خةصكي دي نةيناسنةوة، نثوي خؤي گؤذيبوو بؤ ثت چ كارةية و بؤچي هاتووة وتةنث ئاغاي جاف دةيناس
تةنيا جافدا و لةبةرچاوي خةصك، وةك خزمةتچي و كارگةرثك كاري دةكرد، وةلث ئاغاي جاف ذثزثكي تايبةيت بووي هةبوو و كة هةر خؤيشيان 

و چونكة ئةوثش ) شاكةل(ةوة بارمان كردبووة )كةالر(، كة تازة ماصي ئثمة لة 1954هاويين . ايةن جؤرثكي ديكة مامةصةي لةگةص دةكردبووب
موحةممةد سةعيد بةگي جاف، كة دؤست و هاوذثيةكي يةكجار . هةلكةنني) چاآلو(بريي ئاو خاكثكي دةمي و بثئاو بوو، دةبوو بؤ وةدةستخستين ئاو،

يةي ناردة الي باوكم، بؤ ئةوةي هةم بريي ئاوةكةمان بؤ هةصكةنثت و هةميش لةبةرچاوي خةصك دووركةوثتةوة "وةستا عةيل"باوكم بوو، ئةو نثزيكي 
من بؤ خؤم لة يادمة، كة پياوثكي بذثك . ئيدي زياتر لة مانگثك لة ماصي ئثمةدا بوو و سةرگةرمي هةصكةندين ئةو برية بوو.  و جثگؤذكثيةك بكات

لة ياديشمة كة هةندث خواردين بةدص نةبوو و . ةخؤوة  و سووركار و سةرذووتاوة و مسثص گةورة بوو و، كة چةند بةو كارةشةوة شةكةت دةبووب
بة كوردييةكي شكاوي لةژثر كاريگةريي ئازةري و فارسيدا . بةدايكمي دةگوت، كة فآلنة خواردن لثنةنثت، چونكة حةزي لثي نيية و ناخيوات

 چونكة گةلةك قووص - كة بريةكةش دواي ماوةيةكي زؤر". گةيسي"دةگوت " قةيسي"بة ". گ"الي ئةو دةبووة " ق"بؤ منوونة دةنگي . دةپةيضي
 و كردي بة شادي و جةژن و دايكم داواي لثكرد كة پارةيةك لةذثي خوا و وةك مةولوودي پةيامبةر  گةيشتة ئاو، يةكجار خؤشحاص بوو-بوو

مةسةلةي .  پاش تةواوبووين كارةكةي گةذايةوة بؤ ماصي ئاغاي جاف لة كةالر و دواتريش كةالري بةجثهثشت. ةو كارةي كردببةشثتةوة و ئةويش ئ
بةهاري . ية، خوسرويي ذووزبث بووة، ئاغاي جاف، كايت خؤي بؤ باوكمي گثذابووةوة و منيش لة باوكم بيستبووم"وةستا عةيل"ئةوةي، كة ئةو 

 دا لة اليةن ذثژميي 10/5/1958خوسرويي ذووزبث، لة.  بة خزمةيت ئاغاي جاف گةيشتم، ئةو باسةي بؤ گثذامةوةيش، كة لة ئةصمانيا1992
                                                                                                                                              .ئثراين شاوة شةهيد كرا

.81،ل..، ئاصةكؤك..بلوريان  92  

.229-196،ص..،البارزاني..البارزاني  93  
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وو ذؤژ پاش كوودثتاكة، بذياري چوونة نثو بزاضي چةكداريي ي شوباتدا، د10كوردستاين حيزيب كؤمؤنيست هةر لة 
سةركردةيةتيي حيزيب كؤمؤنيستيش داواي لة تةواوي ئةندامان و اليةنگراين خؤي كرد، كة بچنة نثو . كوردي دا

دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و مةكتةبة . شؤذشي كوردستانةوة و لة دژي كوودثتاي بةعس خةبات بكةن
ستثكي نةيارانةيان لة كؤمؤنيستة هةآلتووةكان وةرگرت و وةك پةنابةر و تاكةكةس، نةك وةك سياسييةكةي، هةصوث

ذثكخسنت و حيزبثكي سياسيي، حيسابيان بؤ دةكردن و وةريان دةگرتن و فةرمانيشيان بؤ ذثكخراوةكاين پارتيي 
يي بگةذثن بة دةضةرة بة بث پرسي پارت: دةركردبوو، كة بة هيچ جؤرثك ذثگة بة كؤمؤنيستةكان نةدرثت، كة

وثذاي ئةوانةش، دةيانةويست سووك و باريك ئةو . جياوةزةكاندا، چةك هةصگرن و چاالكيي حيزيب ئةجنام بدةن
سليم "سةليم فةخري: كة كؤمةصثكيان ئةفسةري گةورةي لةشكر و مرؤضي لثهاتوو بوون، وةك-كؤمؤنيستانة

و كؤمةصثكيشيان )غضبان السعد(ةذين و غةزبان ئةسسةعد، جةالل باصتة، تاها بام)مطر(، سةعيد مةتةر"الفخري
 و عامري عةبدوصآل و هةموو -كة لة كوردستان مايةوة–عةزيز موحةممةد : خةصكثكي سياسةتكار بوون، وةك

ئةنداماين ديكةي كؤميتةي ناوةنديي، كة چوون بؤ سووريا و لةوثشةوة بؤ سؤضيثت و هي ديكةش، كة بة هةموو 
 بدةنةوة دةسيت بةعسي عرياقةوة و بة - هاوبةشيي بزاضة چةكدارييةكةي كورديان دةكرد،شثوةيةك و بة گيان

لة ناوچةكاين ژثر دةسةآليت . كردةوةش ئةو كارةيان ئةجنام دةدا و زؤر لة كؤمؤنيستةكان گيانيان لةدةست دا
 جثگة پةالمار دران و لة زؤر. ذثگة بة كؤمؤنيستةكان نةدرا، چةكيان هةبث و هةلگرن"مةكتةيب سياسي پارتيي 

ي بةعس برووسكةي بؤ هةموو ذثكخراوةكاين 1963چةككران و ئيرباهيم ئةمحةد هةر دواي كوودثتاي شوبايت 
كاتثك كة . 94"پارتييةكةي ناردبوو و داواي لث كردبوون كة پتر تةنگ بة كؤمؤنيستةكان هةصچنن و ئازاريان بدةن

 حيزيب كؤمؤنيست بوون، داواي كؤمةكيان لة بارزاين كردبوو، عةزيز موحةممةد و يووسف حةننا، كة لة سةراين
كؤمؤنيستةكان مردوون و تةواو بوون، ئيدي :واتة. چؤن مردوو زيندوو دةكةمةوة: ئيرباهيم ئةمحةد پثي گوتبوون

 نةك هةر ئةوة بةصكة، دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد كةوتنة ذاونان و گرتن و. چؤن هةوصي زيندووبوونةوةيان دةدات
چةككردين كؤمؤنيستةكان و  بةزؤر لة شوثين دةستنيشانكراودا دايان دةنان و كردنةوةي بنكة و چوونة نثو 

ئةوةي كة پشت و پةناي ئةو .  95جةماوةريان لث قةدةغة دةكردن و كاري زؤرةملث و بة تؤبزييان پث دةكردن
وانةي وا هةآلتبوون هاتن بؤ الي وي و ئةويش بارزاين دةرگاي بؤ كردنةوة و تةواوي ئة. بثچارانة بوو، بارزاين بوو
بارزاين چةكي دانث و كردنية پثشمةرگة و بةشداريي شةذي دژي حوكوومةيت كردن و پلة و . جوامثرانة داصدةي دان

پاية و جثگةي بةرز و لةبةرچاويشي لة نثو دةسگا سةربازي و كارگثذييةكةيشيدا بة هةندثكيان سپارد و بةو 
لةو ناوچانةي، :"بةهائةددين نووري دةصثت. ثتييةكانيشي بة الي شؤذشي كورددا ذاكثشايي سؤضكارةيشي پتر مةيل

كة لة ژثر دةسةآليت بارزانيدا بوون، بارةكة بة شثوةيةكي ديكة بوو و هيچ كؤمؤنيستثك چةك نةكرا، بةصكة جثگةي 
كة منيش بووم بة سكرتثري هةرمي لة . مانةوة و خذبوونةوةيان بؤ دابني كرا و لة بةهرة و زانينيان سوود وةرگريا

ناوچةكاين باصةك و قةرةداغ و گةرميان و بيتوثن و بادينان، هثزي پثشمةرگةي چةكدارمان هةبوون، كة لة ژثر 
بارزاين لة بواري چارةسةركردين نةخؤشي و تةكنيكدا، سوودي لة كادراين . سةركردةيةتيي بارزانيدا بوون
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بارزاين ئامثزي بؤ كادراين حيزيب كؤمؤنيست، كة پةنايان بؤ :"ري دةصثتزةكي خةي. 96"كؤمؤنيست وةرگرت
هةرچي . ، كة تووشي بوون، پاراستين1963ناوچةي وي بردبوو، گرتةوة و لةو ذؤژة سةختانةي دواي ساآلين 

 شة هةصوثستثكي}شاكةيل-مةبةست دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و تاصةباين و هاوذثيانيانة{مةكتةيب سياسي پاريت
نايب عةبدوصآل، .  97" كادري كؤمؤنيسيت پةناخوازيان سةربذي10ذثك پثچةوانةيان وةرگرت و تةنانةت نثزيكةي 

بةشي :" لةمةذ داصدةداين كؤمؤنيستةكان لة اليةن بارزانييةوة و هةآلتنيان لة بةعس و ئيرباهيم ئةمحةدييانةوة دةصث
 ترةوة ذؤشتوون بؤ ناوچةكاين ژثر دةسةآليت بارزاين زؤري سةركردةكاين حيزب لة بةغدا و كةركووك و شارةكاين

. 98"وة بة يارمةيت بارزاين بنكةي چةكداريشيان كردؤتةوة. هتد..و شؤذش لة ناوچةي دةرگةصة و ذةواندوز و
ذثگةكاين كوردستاين ئازادم بؤ كردنةوة . من لة سؤضيثت زياترم بؤ كؤمؤنيستة عرياقييةكان كردووة:"بارزاين دةصث

و هةآلتوو و پةناخوازثكم وةرگرتن، لة كاتثكدا كة دةستةي مةكتةيب سياسي ذثيان لث دةگرتن و و هةمو
ئيرباهيم ئةمحةد ئةو قسةيةي بارزاين بة تةواوي و بة توندي دةداتة دواوة، . 99"هةندثكيشيان لث دةدانة دةستةوة

اسي دةيةويست بؤ ماوةيةك خؤ بة وةلث واقيع اليةنگري دينت و بؤچوونةكةي بارزاين بوو، چونكة مةكتةيب سي
ةوة ساز 1962كة لة نثوان ئيرباهيم ئةمحةد و تاهري يةحيادا و هةر لة ساصي –دصسؤزي پثكهاتنة پثشينةكة 

ئةوجا بؤ دةبث ئيرباهيم ئةمحةدثك، كة بيةوث چةپترين مرؤضي . 100ي لةگةص ذثژميي نوثدا پثشان بدات-كرابوو
كةي خؤي بداتةوة دةست بةعسثكي نةتةوةيي ذةگةزپةرستةوة و چةك بكات ئةودةمةي عرياق و ميواين كوردستانة

كاتثك كة بةعس قامسيان ذووخاند و خؤيان دةسةآلتيان لة عرياقدا !.و پةالمار بدات و بكوژثت، بة چةپ بژمثردرثت؟
ي پارتيش مةكتةيب سياس"يان دةركرد بؤ قةآلچؤكردين كؤمؤنيستةكاين عرياق 13گرتة دةست، بةياننامةي ژمارة 

بآلوكراوةيةكي ناوخؤيي بة هةمان ناوةذؤك دةركردبوو بؤ فشار خستنةسةر شيوعييةكان و نةهثشتنيان لة 
كة بارةگاي مةكتةيب سياسي لثبوو لة زينداندا بوون و ئةشكةجنة و )مالومة(دةيان هاوذمثان لة گوندي. كوردستاندا

يةكي زؤريان لة هاوذثيامنان چةك كرد و هثرشيان كردة سةر ئازار دةدران و داواي پاكانةكردنيان لثدةكرا و ژمارة
ي ناوچةي خانةقني و وةصةمست لة ناوچةي شارةزوور و هةصةجبة )بةمؤ(چةند بنكةيةكي پثشمةرگةكامنان لة شاخي

لة هةموو . بةدةسيت پثشمةرگةكاين پارتيي كوژران) بةمؤ(چةند كؤمؤنيستثك لة ناوچةي" و 101"و شوثنةكاين تر
خراپتر ئةوة بوو، كة عةيل عةسكةري بة دةمانچةكةي خؤي دوو كؤمؤنيسيت لةوانةي، كة دواي شةذي شتثكيش 

حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق، كة لة هاريكاريي و داصدةداين . 102"بةمؤ بة يةخسريي كةوتبوونة دةسيت، كوشتبوون
وة و بة مايف خؤي دةزانثت، سةركردةيةيت شؤذشي كورد، ذثبةرايةيت بارزاين، دصنيابوو، ئيدي پشيت لث دةكاتة

ئةويش بنكةي پثشمةرگة و چةكداريي خؤي لة هةر شوثنثكي كوردستاندا بكاتةوة و چاالكيي سياسي خؤيشي 
لة ناوچةي كفري، خذدةبنةوة و " قةواصي"ذثكخراوي كةركووكي حيزيب كؤمؤنيست، لة گوندي . ئةجنام بدات

ي لثناگةذثن و دةرياندةپةذثنن و ئةوانيش ناچار دةبن بچن بؤ بنكةيةك بؤ خؤيان دةكةنةوة، لث چةكداراين پارتي
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لةگةص چةكداراين پارتييدا تووشي پثكدادان دةبن و چةند " سريوان"ناوچةي دةربةندخيان و لةوثش لة سةر ذووباري 
دة ئيدي ناچار دةبن بگةذثنةوة ناوچةي كفري و پاشتريش هةندةك چةكداريان ذوويان كر. كةسثكيان لث دةكوژرثن

ذثكخراوي سلثماين، دوو بنكةي لة ناوچةكاين هةصةجبة و . ناوچةي ذةواندز و هةندرثين ژثردةسةآليت بارزاين
بنكةي هةصةجبةيان پارتيي گريت و كؤمةصثكي لث كوشنت و ئةوانةي قةرةداغيش، كة هةر لةژثر . قةرةداغ كردةوة

و پاشتريش " سوورداش"و هةندثكيشيان كةوتنة " اقكلكةمس"گوشاري پارتييدا بوون، هةآلتن و هةندثكيان چوون بؤ 
لة كؤية، " داربةسةر"ذثكخراوي هةولثريش، سث بنكةيان لة ذةواندز، شةقآلوة و گوندي . لةاليةن پارتييةوة چةككران

تةنث ئةو بنكانةيان كة لة . 103ي الي مووسصيش بنكةيةكي چةكداريي كرايةوة"القوش"لة چياي ئةلقؤش. كردةوة
ن بة سةالمةيت دةردةچن و ئازادي هةموو جؤرة چاالكييةكيان  بووةآليت سةركردةيةتيي بارزانيدادةضةري دةس

بةآلم سةراين پارتيي ئةو ناوة، كة هةموو سةر . و ناوچةي خانةقينيش بنكةي چةكدار دةكةنةوة" بةمؤ"لة . دةبثت
عةيل . ة دژايةتيكردنياننو دةكةو ةنبة دةستةي ئيرباهيم ئةمحةدن و بة تايبةت عةيل عةسكةري، ذثگةيان ناد

ي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و پاش چةند ذؤژثك "بةمؤ"عةسكةري بة هثزثكي گةورةوة، هثرش دةكاتة سةر بنكةي 
شةذي نابةرابةر، بنكةكة دةگرن و چةند پثشمةرگةيةكي كؤمؤنيست دةكوژن و چةنديشيان لث بريندار دةكةن و 

هةندثكيشيان، كة يةخسري دةكرثن . ةخسريي دةيانگرن پاشان دةكوژنپثنج كادري پثشكةوتوويشيان كة بة ي
ي ئةندام كؤميتةي شاري سلثماين "عةبدولذةمحاين ساصحي خلة"، يةكثك لةوانة "ماوةت"دةنثردرثن بؤ زينداين 

يةكثك . دةخنكثن" سريوان"هةندثك لة پثشمةرگة كؤمؤنيستةكان لة كايت ذاونان و هةآلتندا لة ئاوي . دةبثت
هةر دواي ئةو ذووداوانة هثزةكاين عةيل عةسكةري پةالماري بنكةي . دةبث" بةكري حاجي ئةمحةد نةمةصي"ةوانةل
لة نثو . يش دةدةن و بنكةكة داگري دةكةن و كؤمةصثكي دي پثشمةرگةي كؤمؤنيست دةگرن و دةكوژن" وةصةمست"

ئةمحةد بانيخثآلين . 104دةسيت ذثژميي بةعسةوةگرياوةكاندا دووانيان ژن دةبن، كة چةكداراين پارتيي دةياندةن بة 
دةستدرثژي برادةراين پاريت لة ناو شاري سلثمانيدا تةشةنةي كرد، دوو هاوذثي تثكؤشةرمان عبدالرمحان :"دةصث
ي ناو شاري لث بوو لة ژثر ئةشكةجنةدا )م.پ(كة بنكةي ) كاين ماسي(ي خلة و مةال عةيل مةالريايان گرت و لة حلاس

هةروا لةيةك رؤژدا حةوت هاوذثي ترمانيان لةسةر دوكانةكانيان لةناو . د و پاشان تةرمةكانيان سوتاندشةهيديان كر
، كة يةكثكة لة خةصكاين نةتةوةيي كورد و لة بزاضي )خاصة حةمة(حةمةي عةزيز. 105"شاردا شةهيد كرد

رباهيم ئةمحةدةوة بةرانبةر كوردايةتيشدا ذؤصي خؤي هةبووة، لةمةذ ذةوتار و هةصوثسيت بارزاين و دةستةي ئي
پةالماري }شاكةيل-بةعسييةكان{لة هةموو اليةكةوة :"وة دةصثت"بةمؤ"كؤمؤنيستةكان و ذووداوةكةي 

كؤمؤنيستةكانياندا، ئةوانيش تا توانيان داكؤكيان لة خؤيانكرد، هةزارانيان لثگريا و كوژرا، هةزارانيش روويان كردة 
نةي روويانكردة ناوچة رزگار كراوةكاين قةصةمذةوي بةهةشيت بارزاين پةنادران ووآلتة دراوسثكان و كوردستان، ئةوا

كة روويانكردة قةصةمذةوي مةكتةيب سياسي )) لة كوردةكان((و ذثزيان لثگريا و مةوداي چاالكيشيان درا، ئةوانةش
 چاوم بة 1963ويين ساصي بةرهةصستيان لثكرا و شةذيان لةگةص كرا و لثيان كوژرا و لثيان گريا، بؤ وثنة رؤژثكي ها

برادةري خؤشةويستم بةهةشيت كاك ئةورةمحاين ساصحي خلة، كةوت لةگةص كؤمةصثك گرياو ئيشي پثدةكرا، ئةمالو 
ئةوالم ماچكردو لثم پرسي بؤچي و لة كوث گرياوة، وويت لةگةص هةندةك هاورثيامناندا لةالي سةرتةك و بةمؤ بووين، 
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عةيل عةسكةري لة سةر . 106"رمان هةبوو، منيان گرت و ناردوويامن بؤ ئثرةهاتنة سةرمان و كوژراو و بريندا
خذكردنةوةي ئابوونة و پيتاكيش، كة بة تؤبزي بةسةر گوندنشينةكاندا سةپاندبوويان، دةسيت لة كوشتين خةصكاين 

انيان، سةر بة ، كة دانيشتووانةك"شريةمةذ، گامثشتةپة، چاوگ، شةكرايل"گوندةكاين. بثتاواين كؤمؤنيستدا هةبووة
حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقي بوونة، لةبةر ملكةچنةبوونيان بؤ ئابوونةدان بة پارتيي، عةيل عةسكةري بة سةرؤكايةتيي 

دةدا و هثزةكة دةستدةكةن بة تةقة بة نثو ئاواييدا و خةصكي " چاوگ"هثزثكي چةكداريي گةورةوة، دةوري ئاوايي 
و " قةدحة عةيل" ئةجنامدا دوو كةسي كؤمؤنيسيت بثچةكي گوندةكة لة. گونديش بةرةنگاري ئةو هثزة دةبنةوة

دةكوژرثن و چةند ماصثكي كؤمؤنيسيت ناسراو دةسووتثنرثن و عةيل عةسكةري داوا دةكات، كة " عةبدوصآل عينايةت"
ش هةموو كؤمؤنيستةكان خؤبدةنةدةستةوة، وةلث ئةوان ئةو كارة ناكةن و ئيدي كؤمةصة ماصة كؤمؤنيستثكي ديكة

لة گونددا، دةسووتثنن و دةكةونة گرتين خةصكاين سةر بة حيزيب كؤمؤنيست و ئازاردانيان لةو گوندانةي ئةو 
حاجي "دةوروبةرةدا و، هثندة تةنگ بة خةصكةوة هةلدةچنن، تا دةبنة هؤي ئةوةي، كة كةسانثكي ناسراوي وةك 

كة  ندي سةراين پارتيي، پةنا ببةنة بةر ئةوةي،لة ذقي ذةوتاري ناپةسة" كوثخا عةيل چاوگي"و " ذةئوويف نةورؤصي
ي 1963 شوبايت 8دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد، بة كوودثتاي .  107ببنة جاش و چةك بؤ حوكوومةت هةصگرن

بةعسييان شاگةشكة گرتووين و كؤصثك كةيفيان پثي ساز بووة و داكؤكيشيان لث كردووة و بة دةرفةتيشيان زانيوة 
ؤمؤنيستةكان، وةك ئةوةي تؤصةي ذقي خؤيان لة قاسم، لةوان بكةنةوة و خؤيشيان بة بؤ كةوتنة پةالمارداين ك

لة هةصةجبة، كة تةواوي . دةكرث هةصةجبة وةك منوونةيةك ثنينةوة. نوثنةري بةعس زانيوة لة كوردستاندا
ي 8ودثتا، ذثكخستنةكاين پارتيي و لثپرسراواين، سةر بة دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد بوون، ذؤژي يةكةمي كو

شوبات، هةر لةپاش نيوةذؤوة، هثزي پثشمةرگة و لثپرسراواين پارتيي لة گوندةكان و ذثگاكاين دةوروبةري شاري 
لة ئثوارةدا هةموويان هاتنة نثو شارةوة و جثگا بصند و گرنگةكان و سةر . هةصةجبةدا دامةزران و خؤيان ئامادةكرد

بوونةوة و دةسبةجث لة بصندگؤي مزگةوتةكانةوة دةستيان بة وتاردان ذثگاكانيان گرت و لةناو شاردا بة زؤري بآلو
كرد و يةكةم قسةشيان بؤ جةماوةري هةصةجبة ئةوة بوو، كة ئةوةي ذوويداوة ذؤژثكة، ئةوان ساآلنثكة خوثين لة 

شيان دا، فةرماين مجوجووصنةكردين هةموو كةس و هثزثكيان دةركرد و بذياري ئةوةي. پثناودا دةذثژين و چاوةنؤذين
بؤ ذؤژي دووةم شانبةشاين پؤليس كةوتنة گةذان و . كة ئةوةي جبوصثتةوة جووصةي دةبذن و زؤري تريشيان گوت

بة هةصسوكةوت و ذةوتاريان وايان پثشاندةدا، كة ئةوان بؤ . دةيانگوت، كة بؤ پاراستين ناو شار ئةو كارة دةكةن
ئيدي بةو كارةيان كؤمؤنيستةكانيان خستة ذةوشثكي . دةستخؤيان قامسيان ذووخاندووة و دةسةآلتيان گرتووةتة 

دژوارةوة، تا ئةو ذادةيةي،كة نةيانتواين هيچ جووآلنةوةيةك لة دژي كوودثتاكة بكةن، چونكة يةكسةر پارتييةكان 
دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، وةنةبث هةر لة .  108لثيان ذاست دةبوونةوة و خراپيان پث دةكردن

مةكتةيب سياسي پاريت، "ي بةعس، ئةو هةصوثستةيان لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق بووبثت1963اي كوودثتاي دو
ةوة دةستيان كرد، بة ذاونان و كوشنت و بذيين شيوعييةكان لة شارو شارؤچكةو گوندةكان بة 1961هةر لة ساصي 

ةري سريوان، ئةوانةي ئةگريان ذةوانةي ذابةرايةيت حيلمي عةيل شةريف، لة چياي بةمؤ و ژاصةناوو گوندةكاين ب
يشدا كة اليةنثكي تري ذثكخراوي جوآلنةوةي 1964لة ساصي . بةندخيانةي گةآلصة ئةكران و ئازارو ئةشكةجنة ئةدران

                                                        
.78، ل1999، 3، بريةوةري، ئاوذثك لة رابوردوويةكي نزيك، باسكار، ژمارة )خاصةحةمة(حةمةيعةزيز،   106  

.132-130، ل..، بريةوةري..عةبدوصآل 107  
.133- 132 سةرچاوةي پثشوو، ل 108  
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ئةوانيش هةر لةگةص )..يةكيةيت نيشتماين ئثستا(نيشتماين دروست بوو كة لة دواي ناوةذاسيت هةفتاكاندا بوو بة
لة پاريت، كةوتنة ذاونان و كوشت و بذي شيوعييةكان و گرياوةكانيان ذةوانةي بةندخيانةكاين جيابوونةوةياندا 

وةك بةراوردثك لة نثوان هةصوثسيت مةال . 109"بةكرةجؤو چةمي ذثزان ئةكردو زؤريان بث سةروشوثن ئةكردن
ئيرباهيم ئةمحةد و كة ئةودةم بة دةست –مستةفاي بارزاين و مةكتةيب سياسيي پارتيي دميوكرايت كوردستان 

 بؤ 1963 بةرانبةر پارتيي كؤمؤنيسيت عرياق و هةآلتين كؤمؤنيستةكان دواي كوودثتاي بةعسي -هاوذثكانييةوة بوو
كوردستان، نةوشريوان مستةفا ئةمني، كة بؤ خؤي هةر لة دةسپثكي جيابوونةوةي ئةو تاقمةوة لة پارتيي و تا 

مةال مستةفا دالدةي دان و، :"كردة و هزرضان و تيؤريزانةكانيان، دةصثتئثستاش لةگةصيان بووة و يةكثكيشة لة سةر
لة . بنكةكانيان داخسنت و چةكدارةكانيان چةك كردن. كارئاساين بؤ كردن، بةآلم ئيرباهيم ئةمحةد ريگةي نةدان
ةستةوة باسي نةوشريوان مستةفا لةبارةي هةمان مةب. 110"هةندي شوين شةر و پثكادان روي داو، لةهةردو ال كوژران

، لةگةص )ئيرباهيم ئةمحةد و هاوذثيةكاين: واتة(چؤنيةتيي هةصسوكةوت و ذةوتاري، مةال مستةفا و مةكتةيب سياسي
مةال مستةفا بة خؤشييةوة، بةرةو پرييان چو، داصدةي دان و، ماوةي :"كؤمؤنيستةكاندا بةم شثوةية دةكات

م س كةوتة تةنگ پي هةلچنني و چةك كردن و گرتنيان و، لة . خؤذثكخستنةوةي دان و، پثويستييةكاين دابني كردن
دؤكتؤر جةمشيد حةيدةري، كة بؤ خؤي . 111"چةند جيگايةك كة بة چةكداري يل ي كو بوبونةوة چوة سةريان

بروسك، كة : واتة{)بث(هاوذث:"دا لة بةغداوة بؤ كوردستان هةآلتووة، دةصثت1963كؤمؤنيست بووة و لة ساصي 
-بؤ دؤكتؤر حةيدةري: واتة{ بؤي{شاكةيل-ناوي ثنيي دؤكتؤر حةيدةري بووة لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا

باس دثتة سةر ئةوةي ... گثذامةوة كة دةچثتة الي حةمةد ئاغاي مثرگة سؤري، دوو ميواين كؤيي ال دةبث}شاكةيل
ئةوةش وةك ئةو دوو برادةرة بؤي . ة بنكة دروست بكةنكة حةمةد ئاغا لة كاين گثزيدا رثگةي بة شيوعيةكان داو

ئيرباهيم ئةمحةد و : واتة{دةچن كة لةگةص رثذةوي شؤذش ناگوجنث، لثرة مةبةست رثبازي مةكتةيب سياسي پارتية
نامةي مةال مستةفام بؤ هاتووة كة نووسيويةيت ئةوةي دوژمين رژمث :  ئةوسا حةمةد ئاغا دةصث}شاكةيل-تاقمةكةي
ئةگةر بؤم بكرث گؤشيت بةلةكي خؤميان دةرخوارد : يت يارمةتيان بؤ درثژ بكةن، بؤيث حةمةد ئاغا دةصثبث، دةس

و حةمةد ئاغا كاغةزةكةي مةال مستةفا -مةبةسيت يارمةيت شيوعيةكانة–دةدةم و يارمةتيان دةدةم 
ةكانةوة لة ذيزي 1940 ئةمحةد بانيخثآلين، كة بؤ خؤي يةكثكة لةو كؤمؤنيستانةي لة ساآلين. 112"دةخوثنثتةوة

حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا تثدةكؤشثت، لة نثوان هةصوثسيت بارزاين و تاقمي ئيرباهيم ئةمحةددا لة هةمبةر 
لة حزيب شيوعي دةدا و سةرؤك بارزاين ) م س(لةو كاتةدا كة خةيت:"كؤمؤنيستةكاين عرياق، وةها بةراورد دةكات
اوةستاو لة بروسكةيةكدا داواي لة گشت هثزةكاين پاريت و شؤذش كرد دژي ئةو هثرش و ئازاردانةي شيوعيةكان ذ

بةآلم لة ناوچةي سلثماين و كةركووكدا . كة يارمةيت حزيب شيوعي بدةن و، هاريكاري و كؤمةكي شيوعيةكان بكةن
 شيوعي زاص بوو گوثيان بة بروسكة و بذيارةكةي بارزاين نةدا و لة فشار و هثرش بردنة سةر حزيب) م س(كة خةيت

 و ئةزمووين خؤي لةگةص 1963بانيخثآلين وةك كؤمؤنيستثك، كة باسي كؤتايي ساصي . 113"هةر بةردةوام بوون

                                                        
.86،ل1998، پشتاشان لةنثوان ئازار و بثدةنگيدا، )ئةبوشوان(رةشيد، قادر  109  

.80، ل1997 يةكتري ئةشكثنن، بةرلني ئةمني، نةوشريوان مستةفا، پةجنةكان 110  
.69 سةرچاوةي پثشوو، ل  111  

.46- 45، ل1993، ستؤكهؤصم 1966-1949 حةيدةري، جةمشيد، چةند الپةذةيةك لة بريةوةرييةكامن  112  
.216،ل..، بريةوةرييةكامن.. بانيخثآلين 113  
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كة لة )پاريت(ئةو كادر و لثپرسراوة عةسكةرييانةي:"دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةبانيدا دةكات، دةصثت
هةرچةندة . 114"يان بؤ هثنام و گثچةصيان بؤ دةسازاندمبوون و بة جةاللييةكان دةناسران فشار) م س(راستيدا خةيت

سؤضيثتييةكان پثشتر بة ئيرباهيم ئةمحةديان ذاگةياندبوو و داوايان لث كردبوو، لةگةص كؤمؤنيستةكاندا نةرم بن و 
هاريكارييان بكةن، كؤمةكيان بكةن بؤ ئةوةي لةو كارةساتةي تثي كةوتوون، دةربثن و سةرلةنوث خؤيان ذثك 

ة، بةآلم ئيرباهيم ئةمحةد، بة توندي ذةخنةي لة هةصوثسيت حيزيب كؤمؤنيست بةرانبةر مةسةلةي كورد و لة خبةنةو
 و خؤي و هاوذثيانيشي ئةو داواكارييةي سؤضيثتيان پشتگوث خستبوو و لةسةر 115پشتيوانييان لة قاسم گرتبوو

ةبدوسسةالم عارف دةسةآليت گرتة دةست و كاتثك كة ع. تةنگپثهةصچنني و ذاوناين كؤمؤنيستان هةر بةردةوام بوون
عارف داواي لة "خويل يةكةمي بةعس كؤتايي هات و ئاگربةست لة نثوان بزووتنةوةي چةكداريي كورد و عارفدا هةبوو 

بارزاين كرد ئةو كؤمؤنيستانةي پةنايان بردؤتة كوردستاين ئازاد و لةوث دةژين، تةسليميان كاتةوة، تةسليم 
. ن بة رةدوونةرانيان پثچةوانةي داب و نةرييت كوردةواريية و بارزاين پثي رازي نةبووكردنةوةي پةنابةرا

 ئةوةيان كردة بةهانةيةك و }شاكةيل-مةبةست تاقمي جةالل تاصةبانيية نةك هؤزي تاصةباين{تاصةبانييةكان
ةيةك بؤ تؤمةت و عارف ئةوةي كردة بةهان. پروپاگةندةيان دةكرد گواية بارزانيي كؤمؤنيستةكان دادةبةستثت

                                       ... كة گواية كؤمؤنيستة و پياوي سؤضيثتة و سوورة و116بوختان كردن بة بارزاين
 كة لةتةك بةعسيشدا گفتوگؤي هةبوو، لة هاريكاري و داصدةداين 1963بارزاين لة تةواوي ئةو ماوةيةي 

ذؤژث لة ذؤژان لةگةص "نانة دةينؤذيية ئةو مةسةلةية و دةيزاين كة كؤمؤنيستةكان بةردةوام بوو و زؤر دووربي
هةر لةبةر ئةو هؤيةشة، . بةعسييةكاندا ذثك ناكةوث، بةآلم بةرانبةر كؤمؤنيستةكان دةبث هةصوثسيت هةبث

تمانپةروةرثك و شؤذشگثذثك هةميشة، كؤمةكي بة هةموو نيشبارزاين وةك . 117"كؤمؤنيستةكان خؤشيان دةوث
 و ئةو 1963پاش كوودثتاي بةعسي  . حيزيب كؤمؤنيست و هةموو نةياراين ذثژميي بةغدا كردووةباصةكاين

قةيرانةي، كة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق دووچاري بوو، هةندةك كؤمؤنيست لة حيزبةكةي خؤيان دووركةوتنةوة و 
ؤمؤنيست هةبوو و دةيانةويست دامةزراند، كة ذةخنةيان لة حيزيب ك" كؤميتةي شؤذشگثذيي"كؤميتةيةكيان بة نثوي 

كؤميتةكة ئةندامثكي خؤيان بة . لة بةغدا و لة ذثگةي كاري سةربازييةوة، كارثكي دژ بة حوكوومةت ئةجنام بدةن
يةوة و "سةليم ئةلفةخري"ناردة ناوچةي قةآلدزة، بؤ پثوةندكردن بة " متعب مخيس-موتعيب خومةييس"نثوث

بينيين ذؤصي خؤي وةك ئةفسةرثك لة كاري سةربازيي ئةو كؤميتة قايلكردين بة گةذانةوة بؤ بةغدا، بؤ 
، بة ناسنامةي ساختة و وةك كورد و بة كارئاساين و لة ذثگةي پسوولةيةكي "ئةلفةخري. "شؤذشگثذييةدا

پاش لةتبووين پارتيي و الداين دةستةي ئيرباهيم . 118بارزانييةوة، بؤ ئةوةي ذثگةي پث نةگريث، گةذايةوة بةغدا
وةك –دا و، كةوتنيان دواي ماوةيةك بة الي حوكوومةيت عرياقدا، بارزاين 1964جةالل تاصةباين لة ساصي -ئةمحةد

 زثتر باوةشي بؤ -تاكة نثوةندي دةسةآلت و تاكة هثز و سةركردةي بزاضي چةكداريي كورد لة كوردستاندا
رياق بوو بة دوو بةشةوة، يش، كة حيزيب كؤمؤنيسيت ع1967ساصي . كؤمؤنيستةكان كردةوة و كؤمةكي كردن

                                                        
.213سةرچاوةي پثشوو، ل   114  

.72، ل..، پةجنةكان.. ئةمني 115  
.240، ل1985جةمال، كوردستان و شؤذشةكةي، كوردؤ كردووية بة كوردي، سويد  نةبةز،  116  
.84، ل..، خوالنةوة.. عةزيز 117  

  .116، ص)1968تموز30-17-1963الثاني تشرين 18(الرابعء، الجز..ء ، اًضوا..عبدالكريم118
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بارزاين هةردوو بةشةكةي گرتبووة خؤ و هةردوو اليان بة ئازادي بنكة و كادر و چةكداريان لة كوردستان هةبوو و 
تةنانةت كة خةصكانثك لة نثو حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا . ئازادانة كاري سياسي و سةربازيي خؤيان دةكرد

مةت لة بةغدا و شوثنةكاين ديكةي عرياق ئةجنام بدةن، بارزاين دةسيت ويستوويانة شةذي چةكدار دژ بة حوكوو
) القيادةالمركزية(پثش كةرتبووين حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق بؤ سةركردةيةتيي نثوةندي. كؤمةكي بؤ درثژ كردوون
 ثين وا باوبوو كة عةزيز ئةحلاج لةگةص حةبيب موحةممةد كةرميدا بة) "اللجنةالمركزية(و كؤميتةي نثوةندي

هاتووة بؤ الي بارزاين و بة ثنيش گةذاوةتةوة و چةند پارچة چةكثكيشي وةرگرتووة و گةياندوويةيت بة 
عةزيز ئةحلاج لةو كؤبوونةوةيدا لةگةص بارزاين، كة بة نيازي كؤمةك و خؤچةسپاندن لة كوردستاندا، . 119"بةغدا

و كؤميتةي ) القيادةالمركزية(ةركردةيةتيي نثوةنديكردي، ئامادةيي بارزاين بؤ كؤمةك وةدةست هثنا و هةردوو س
حيزيب كؤمؤنيست لة دةوري سةركردةيةتيي بارزاين كؤوةبوون و كؤمةكيان لة ) اللجنةالمركزية(نثوةندي

جةالل لةگةص هةردوو حيزبة كؤمؤنيستةكاندا ناكؤك -كةچي لةهةمان كاتدا تاقمي ئيرباهيم. 120بارزانييةوة پث دةكرا
وةبةر دذندةترين ) القيادةالمركزية-سةركردةيةتيي نثوةندي(دا كة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقلة كاتثك. بوون

جةالل تاصةباين لة ترؤپكي هاريكاريدا -شاآلوي بةعس كةوتبوو و قةآلچؤ و بنبذ دةكرا، پارتييةكةي ئيرباهيم ئةمحةد
 بؤ بةعس دةكرد و -ادةي مةركةزيلةوانةش كؤمؤنيستةكاين قي–بوون لةگةص بةعسدا و ذاوي نةياراين ذثژمييان 

كؤمؤنيستة . تةواوي ئةو كار و كردةوانةشيان بؤ خؤيان بة چةپايةيت و كوردايةيت و شؤذشگثذي لة قةصةم دةدا
نةريتيية ذةدووكةوتووةكاين سؤضيثيت لثژنةي مةركةزييش لة ساآلين پاشكؤيةتيياندا بؤ بةعس، هةمان هةصوثستيان 

 قيادةي مةركةزي هةبوو و ئةوان و تاقمي جةالل تاصةباين، دووزمانييان لةسةر ئةو بةرانبةر بة كؤمؤنيستةكاين
وةك . 121كؤمؤنيستانة دةكرد و لةگةص بةعسدا لة يةك سةنگةردا، دژايةتييانيان دةكرد و هةوصي لةنثوبردنيان دةدان

                                                        
-17-1963تشرين الثاني18(، الجزٍ الرابع..‘،اًضوا..عبدالكريم: هةرةوةها بنؤذة. 284،ل..، بريةوةرييةكامن..  بانيخثآلين119
.ساصي چاپي ئةم كتثبة نةنووسراوة .196، دارالمرصاد، بيروت، ص)1968تموز30   
. 113، ص، دارالمرصاد، بيروت)1968تموز30-17-1963تشرين الثاني18(الرابعء، الجز..ء،اًضوا.. عبدالكريم120  
، لة كةركووكةوة بؤ سةرداين فةرهادي برام، 1973ئثوارةيةكي پاييزي . 69،55، ص1997الحياة، باريس الحاج، عزيز، من اًوراق   121

كة . كة ئةودةم لة حةفتةنامةي بريي نوثي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا كاري دةكرد، چووم بؤ بنكةي بريي نوث لة شةقامي ئةسسةعدووين بةغدا
لةو ماوةيةدا . جةالل دةبباغ و كاك ذةفيق سابريدا، كة ئةوانيش لةوث كاريان دةكرد، دانيشتنيچووم فةرهاد لةوث نةبوو و ئيدي لةگةص كاك 

، كة بةندخيانةيةكي زؤر پيسي دةسگاي ئاساييشي عرياق بوو، دواي لةنثوچووين نازم گزار كرابووة و خةصك دةيتواين )قصرالنهاية(قةسرولنهاية
وة سةرداين ئةوث و بؤ ئثمةي دةگثذايةوة، كة چؤن لةوث لةسةر ديواري ژوورةكاين ئةو زيندانة، كاك جةالل دةبباغ چووبو. بچثتة تةماشاكردين

كاك . خةصكة كؤمؤنيستةكان بة خوثين خؤيان درؤمشي بژي حيزيب كؤمؤنيست و بذؤخث بةعس و دةيان درؤمشي شؤذشگثذانةي ديكةيان نووسيوة
منيش ئةوةم وةبري . خؤيان لةگةص ذثژميي بةعسدا هاريكار و لة بةرةيةكدا بوون) مةركةزيتاقمي لثژنةي (جةالل ئةوةي لةبري چووبوو، كة ئةوان

ئةوانن كة زينداين بوون و . ن)القيادةالمركزية( كؤمؤنيستةكاين سةركردةيةتيي نثوةندييي ئةو درومشانةيان نووسيوة،هثنايةوة، كة ئةوانة
ةوة، كة دووبةرةكي كةوتة نثو حيزيب كؤمؤنيسيت 1967هةر لة ساصي . نني)نةالمركزيةاللج(كوژراون و ئةوان كؤمؤنيستةكاين لثژنةي مةركةزي

، كة بة شؤذشگثذ و كةريت لثژنةي )القيادةالمركزية(عرياقةوة و ئةو حيزبة بوو بة دوو كةرتةوة، كةريت سةركردةيةيت نثوةنديي
بوون، وةك نيشانةي ) القيادةالمركزية(سةركردةيةيت نثوةندييئةوانةي سةر بة . ، كة بة سازشكار دةناسران)اللجنةالمركزية(مةركةزيي

) اللجنةالمركزية(يان لة تاقمي لثژنةي مةركةزي " خثصي پةتوو يا تاقمي پةتوو :  واتة- اًهل البطانيات"ترسنؤكي و خؤبةدةستةوةدان، نازناوي 
ئةگةر پؤليس هات و  لة دةركةياين دا، يةكسةر و بث هيچ بةرگرييةك نابوو، چونكة ئةوانة هةموودةم بة خؤ و يةك دوو پةتووةوة ئامادة بوون، كة 

-كارگثذي ئةرشيض"و " دائرةالطابو- كارگثذيي تاپؤ"بثجگة لةوةش نثوي . و دةنگةدةنگثك وةدووي كةون بؤ زيندان و لةوثش لثي پاص دةنةوة
           .يت عرياق نابوو، كة پتر لة دةسگايةكي كارگثذي دةچووحيزيب كؤمؤنيس) للجنةالمركزيةا(يان، لة لثژنةي مةركةزيي"دائرة حفظ االوراق
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كردةيةتيي نثوةندي دژةكارثك لةهةمبةر هةصوثسيت نةيارانةي جةاللييان لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقي، سةر
و بذوابوون بة ذاسيت و ذةوايي خةبايت شؤذشي كوردستان بة سةركردةيةيت بارزاين، لة جضيين " القيادةالمركزية"

دا، دواي گفتوگؤ و دةمةتةقةيةكي خةست و دوورودرثژ 1968فرةواين كادراين ئةو حيزبة، لة كانووين دووةمي 
ة كوردييةكان و حيزبة نةتةوةيية عةرةبييةكان و حيزيب بةعس بة لةمةذ پثوةندةكاين ئةو حيزبة، لةگةص حيزب

ئةلبةكر و حيزيب نيشتمانيي دميوكرايت، جضيين كادران -هةردوو باصةكةيةوة، باصي سةر بة سووريا و باصي عةفلةق
، نةك 122بذياري هاوپةميانثيت لةگةص بزاض و حيزيب بارزاين و بذيين هةموو پثوةندثك لةگةص حيزيب تاصةبانيدا دا

هةر لة كايت " القيادةالمركزية"سةركردةيةيت نثوةنديي-هةر ئةوة بةصكة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق
كة حيزيب . 123دا، بةشدار بووة لة بزاضي كورددا، بة سةرؤكايةيت بارزاين1967-9-17دامةزراندنيشيةوة لة 

نگپثهةصچنني و گوشارخستنة دةسيت بة تة"دا جارثكي ديكة دةسةآليت گرتةوة دةست و 1968بةعس لة ساصي 
كة حيزيب قيادةي  كردةوة و دواتريش،)بثگومان بة كاريگةرثيت تاصةباين(سةر كؤمؤنيستةكان و دژايةيت بارزاين

 كةوتة هةصوثسيت دژايةيت بةعس، بة })شاكةيل-يي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيدسةركردةيةيت نثوةن{مةركةزي
" هاوپةميانثكي گرنگ"سروشيت و ژيربثژانة بوو، كة بارزاين بة گوثرةي هثصي گشيت سياسةيت ئثمة، كارثكي 

نثواين بارزاين و كؤمؤنيستةكاين عرياق هةموودةم باش . 124"واتة، دةسةآليت نثوةندي" دوژمن"دابنثني، دژي 
پةيوةندي نثوان حزيب ئثمة و پاريت دميوكرايت كوردستان و سةرؤك بارزاين، :"ئةمحةد بانيخثآلين دةصثت. بووة

پثم واية لة مثژووي سياسيي كوردستان و عرياقدا، جگة لة . ةگشيت پةيوةندييةكي باش و دؤستانة و برايانة بووةب
لةگةص ئةو ناكؤكي و (حزيب شيوعي و پاريت دميوكرات هيچ دوو حزبثك لة مةيداندا نةبووة هثندةي ئةم دوو حزبة 

پاش كؤنگرةي شةشةمي . 125"خةبايت خؤيان پاراستبثپةيوةندي دؤستانة و هاو)پثكدادانةش كة جاروبار روويداوة
جةالل و داناين كؤميتةيةكي ناوةنديي نوث، –دا و وةدةرناين تاقمي ئيرباهيم 1964پارتيي لة تةممووزي 

حيزيب . ئةجنومةنثك بة ناوي ئةجنومةين ذاپةذاندين شؤذش دامةزرا، كة نوثنةري جياوازي خةصكي كوردي تثدا بوو
 دةچنة الي بارزاين و پثي ذادةگةيةنن كة باشتر وابوو نوثنةري ئةوانيش لةو ئةجنومةين كؤمؤنيسيت عرياقيش
. 126"چؤن ئثوة نوثنةرتان نيية، ئةي ئةز ة؟ من نوثنةري ئثوةم:"بارزانييش پثيان دةصثت. ذاپةذاندنةدا هةبوواية

نةري ئةوان بزانثت و ذثزگرتين ئةوان بةوةدا نثزيكايةتيي بارزاين لة كؤمؤنيستةكانةوة تا ذادةي ئةوةي خؤي بة نوث
هةصوثسيت بارزاين . دةردةكةوثت127لثي تا ذادةي ئةوةي بة نوثنةري خؤيان و سةرؤكي هةموو اليةكي بزانن 

بارزاين ذثز و . 128بةرانبةر كؤمؤنيستةكان بووبووة هؤي ئةوةي، كة كؤمؤنيستةكان هةموودةم بارزانييان خؤش بوث
خؤشةويستييةكي تايبةيت لة نثو دص و دةرووين خةصكدا هةبوو و زؤرجاران خةصك لة سةر ئةوةي، كة داواي لث 
                                                        

االول،باريس ء ، الجز1969ربيع-1967الحاج، عزيز، حدث بين نهرين، في تلخيص تجربة حزب القيادةالمركزية ايلول 122 
 ذثبةرايةتيي بارزانيان هةصبژارد، ، سةنگةري پثشمةرگة و"لقيادةالمركزيةا"سةركردةيةتيي نثوةندي-حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق .143، ص1994

  .اندا كةوتنة جةنگةوة و هةندثكيشيان لةو پثكدادانانةدا لث كوژرانيهةر بؤيةش لةگةص حيزيب جةاللي
.، سلثماين و شوثين ديكة كردةوة)بةمؤ(ناوكثلةكان، كلكةمساق، خةركنث: چةندين بنكةي پثشمةرگة و چةكدارييان لة   123  

. 143،ص..، حدث..الحاج  124  
.276-275، ل..، بريةوةرييةكامن..بانيخثآلين  125  

.218 سةرچاوةي پثشوو، ل  126  
. سةرچاوةي پثشوو 127  

.84، ل..، خوالنةوة.. عةزيز 128  
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بثگومان ئةو . 129كراوة جنثو يا قسةيةكي خراپ بة بارزاين بصث و نةيگوتووة، ژياين خؤي لة دةست داوة و كوژراوة
د و پارتيي نةبوونة، بةصكة عةرةب و كؤمؤنيستيش هةبوونة، كة خةصكةي، كة هةصوثسيت وةهايان هةبووة تةنث كور

لة . هةمان هةصوثستيان هةبووة و كورد و پارتييش هةبوونة، كة بة پثچةوانةي ئةوانةوة هةصوثستيان نواندووة
سةردةمي قامسدا، ذثژمي بذيارثكي دةركرد، كة دةبث هةموو مامؤستاياين دةضةري كوردستان برووسكةي پريؤزبايي 
و پشتگري بؤ حوكوومةت بكةن و دژي بارزاين و شؤذشي كورد بدوثن و ئةوةي ئةو كارةي جثبةجث نةكردبا، لة كار 

حيزيب كؤمؤنيست دژي ئةو كارة بوو و داواي لة ئةندامان و دؤستاين خؤي كرد، كة وةها كارثك نةكةن . دةر دةكرا
مامؤستاياين سةر بة پارتيي و هةندةك . ردةكرالة حيزب دة) كؤمؤنيست(و ئةوةيشي بيكرداية بة بذياري حيزب

ئةوانةشي كة نةيانكرد، بةشثكيان . كةم كةس ئةو كارةي نةكرد. كؤمؤنيستيش ئةو كارةيان كرد و برووسكةيان لثدا
يةكثك لةوانةي كة ئةو كارةيان نةكرد، مامؤستايةكي كؤمؤنيسيت . گريان و بةشيكيشيان هةآلتن و خؤيان شاردةوة

ئةو پياوة برووسكةي نةكرد و جنثوي بة ". زهيرالزبيدي"لة سلثماين، بة نثوي زوهةير ئةلزوبةيدي عةرةب بوو 
ئةمحةد بانيخثآلين لةو . 130لة سةر ئةوة گريا و ئةشكةجنةيةكي زؤريان دا و هةواصةي بةغدا كرا. بارزاين نةدا

ي بةسةردا 1963ةي هةشيت شوبايت بةشثك لةو هاوذثيانةمان لة زيندانا مانةوة تا كودةتاك:"بارةيةوة دةصثت
هات، هؤي مانةوة و ئازادنةكراين ئةو كةسانةي كة لةو دةمةدا و لةسةر كثشةي ئاشيت بؤ كوردستان گريابوون 

بدابا و دژي قسةت بكردبا ئازاد دةكرايت و ئةو كارةشت ) سةرؤك بارزاين(بةوةوة بةسترابوو، گةر جنثوت بة 
هةرچةندة هةندث لةو كةسانةي بةناوي پارتيةوة گريابوون جنثوي خؤيان دةدا . تةوةنةكردباية لة بةندخيانةدا دةماي

بدةن يان ) بارزاين(و بةردةبوون، بةآلم شيوعيةكان بة كورد و عةرةبيانةوة، تا سةر رةفزي ئةوةيان كرد جنثو بة
لدا هةردةم بارزاين و جةال-كؤمؤنيستةكان لة نثوان سةركردةيةتيي بارزاين و تاقمي ئيرباهيم. 131"دژي راوةسنت

 132شؤذشةكةي وييان پث ذاست و دروست و شةرعي بووة و اليةنةكةي ديكةيان پث چةوت و هةصة و ناشةرعي بووة
سياسةيت پشتيواين كردين حكومةيت عرياق و دژايةيت كردين شؤذش، سياسةتثكي چةوت و "و پثشيان وابوو كة

لة تاوانباركردين ئةو ياخيبوونةي، كة دةستةيةكي :"ةصثتبةهائةددين نووري لةم بارةيةوة د. 133"خائينانةية
ئةم . جيابووةوةي نثو پارتيي بة سةرؤكايةتيي ئيرباهيم ئةمحةد، دژي بارزاين ذايانگةياند دوودصيمان نةكرد

ياخيبوونةمان بة ملكةچكردن بؤ حوكوومةت دانا و لة يةكةم ذاگةياندنثكيشدا، كة لة اليةن سةركردةيةتيي ذثكخراوي 

                                                        
 لة نثوان كفري و سةرقةآلدا لة گةرمثين كوردستان و لةو شوثنةي، كة پثي دةصثن قاتةكاين كفري، شةذثكي سةخت لة نثوان 1963ساصي 129

بثجگة لة پثشمةرگة، خةصكانثكي سةر بة پارتيي و عةشايةري ئةو دةوروبةرةش بةشداريي ئةو . كري حوكوومةتدا ذووي داپثشمةرگة و لةش
پثشمةرگةيةكي زؤر لةو . بثگومان شةذ لةو دةشتايية بثئاوةدا و كةميي و ناذثكيي هثزي پثشمةرگة، شةذثكي نابةرانبةر دةبث. نةبةردةيان كرد

عةبةئامة، . بوو) عةبدوصآل ئيسماعيل(يةكثك لةو كةسانةي، كة دةسگري كرا، عةبةئامة. ند كةسثكيش يةخسري كرانشةذةدا شةهيد بوون و چة
ئةفسةر و سةربازةكاين حوكوومةت، وةك مةرجثك بؤ نةكوشتين، زؤريان لةگةصدا بة قسة و پاشان بة لثدان و . خةصكي كفري بوو و پارتيي بوو
پاشان كة زانييان ئةو هةر سوورة لة سةر ذاي خؤي بة دارتةلثكةوة . ارزاين بدات، بةآلم ئةو هةر جنثوي نةدائازاردان هةوص دا، كة جنثو بة ب

هةصيانواسي و ديسان داوايان لثكردةوة، كة جنثو بدات و هةذةشةي كوشتنيان لث كرد، ئةگةر جنثو نةدات، وةلث ئةو هةر خؤي ذاگرت و جنثوي بة 
.                      گوللةبارانيان كرد و تةواوي عةبةئامةي بريوباوةذ و ئاوات و لةش و قارةمانثتييان پارچةپارچة كردئةوجا ئةوانيش . زاردا نةهات  

.130- 129، ل..، بريةوةري..عةبدوصآل  130  
.186، ل..، بريةوةرييةكامن.. بانيخثآلين 131  

.250 سةرچاوةي پثشوو، ل  132  
.276 سةرچاوةي پثشوو، ل 133  
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داوامشان لة چةكدارةكاين خؤمان كرد، كة بةشداريي . هةرمثةوة دةركرا، بة هةصوثستثكي خيانةتكارانة نثومان برد
                                                                                                . 134"لة شةذي دژ بةواندا نةكةن

جارثكي دي بة توند و "ردين عةبدوذذةمحان عارف لة دةسةآلت، بةعسييةكاني بةعس و الب1968پاش كوودثتاي 
ئةوجا ئةوانيش ناچار بوون سةركردةيةتيي خؤيان . تيژي دةستيان كردةوة بة بةربةرةكانثي كؤمؤنيستةكان

 بة بةجارثك ببةنة نثو چياكاين كوردستانةوة، و ئةمةش ماناي وابوو، كة بث چةند و چؤن پشتگرييي شؤذشي كورد
سةرؤكايةتيي بارزاين بكةن، و بةتايبةيت دژي دةستةي تاصةباين بوةسنت كة بةذاسيت ئةو دةمة وةك بةتاليؤنثكي 

بثجگة لة كؤمؤنيستةكان، كة ذثز و خؤشةويستييان بؤ بارزاين هةبوو، . 135"بةعس شةذي شؤذشي كورديان دةكرد
نةتةوةيية عةرةب و ناسرييةكانيش پشتيوانيي تةواوي خةصكاين ديكةي بةرهةصستكار و دژي ذثژميي بةعس وةك 

. 136جةالليان بة هاوكاري بةعس و بةرةي خيانةت دادةنا-خؤيان بةرانبةر بارزاين دةردةبذي و تاقمي ئيرباهيم
هةصوثسيت گةلثري و ذةمسيي شيعةش، كة ئةودةمة خودالثخؤشبوو سةييد موحسني ئةحلةكيم، دةمذاست و 

 لةو -ي شؤذشي كورد و بارزاين و ئاشيت لة كوردستان و دژ بة دةسةآليت بةعس ذثبةريان بوو، ذثك مةيلي بةال
ئةو بزووتنةوةيةي بارزاين، كة لة نووسني و . 137 بوو-كاتةدا جةاليل لةوپةذي تثكةآلويياندا بوون لةگةص بةعسدا

، ت دادةنرا و دادةنرثو بةعسدا بة قةآلي ذاستذةوايةيت) جةاليل(بآلوكراوة و ذاگةياندين دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد
هةميشة قةآليةكي قاميي حةوانةوة و حةشارگةيةكي سةخيت تةواوي چةپ و كؤمؤنيست و لثقةوماو و هةآلتووي 

جةالل هةرچةند نثوي چةپيان لة خؤ نابوو، بةآلم لة ذاستيدا -تاقمي ئيرباهيم. عرياق و دةوروبةري عرياق بووة
.  دةبووةوة و تةنانةت چاويان بة چةپي ذاستةقينةشدا هةصنةدةهاتهثندةي دنيايةك قينيان لة چةپ و چةپايةيت

بوو، بةعس )القيادةالمركزية(سةركردةيةيت نثوةنديي –عةزيز ئةحلاج، كة سكرتثري حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق 
 1969-4-3ئثوارةي . گريت و ئةويش هةموو ثنييةكاين حيزبةكةي دركاند و بةتةواوي خؤي دا بة دةستةوة

كة ئةو كاتة بة "ذؤژنامةي ئةلنوور . انة سةر تةلةضزيؤين بةغدا و زؤر شيت ناشرييين بةرانبةر بارزاين گوتهثناي

                                                        
.249، ص..رات، مذك..نوري  134  
.40، ل1988نةبةز، جةمال، گؤضاري كؤمؤنيستانةي يةكثيت ي تثكؤشني، ستؤكهؤصم   135  
، كة لة سثيةم ساصي )كاك ماريف حةمةغةريب(ذؤژثك بؤ سةرداين برادةرثكم. ، ساصي دووةمي خوثندمن بوو لة زانستگةي بةغدا1969پاييزي 136

) الكرخ(لة بةري كةرخ) ءساحةالشهدا(كة بةشةناوخؤييةكةماين لثبوو، چووم بؤ مةيداين شةهيدانوة، )اًعظمية(زانستگة دةخيوثند، لة ئةعزةميية
لةو ئةپارمتانةي ئةودا كؤمةصثك برادةري ديكةي هةردووكماين لثبوون، كة هةموويان عةرةب بوون و وةك . كة بةشةناوخؤييةكةي ئةوي لثبوو

بوون، بةآلم هةموو دژ بة دةسةآليت بةعس ...ة و اليةنگري ذثكخراوة فةلةستينييةكان وبريوباوةذيش چةپ و ناسري و نةتةوةيي عةرةب و شيع
لة ژوورةكةي كاك مارف دانيشتبووين و سةرگةرمي قسة و باس بووين، لةپذ كاك شثخ حةمةسةعيدي مامة شثخ حةسةن، كة دؤست و خزمي . بوون

ةالرةوة هاتبوو و كةالريش ئةودةم قةآل و بنگةي جةاللييةكان بوو و كاكةشثخ بؤ ئةو لة ك.  بوو، خؤي كرد بة ژووردا-مارف و من–هةردووكمان 
كة ئةويش گويت . برادةرة عةرةبةكان ويستيان بيدوثنن و پرسياري هةواص و دةنگوباسي كوردستانيان لثي پرسيي. هةواداري وان بووبذثك خؤيشي 

كاكةشثخيش هةر . كوذةكان پرسييان چؤن و كةي واية؟ مةگةر شةذ و هةرا نيية لة كوردستان. هةواص زؤر باشة و دنيا خؤشة و چ باسي خراپ نيية
تاية  هةموو كوردستاين لةبندةس}مةبةسيت حيزيب جةاليل بوو{زؤر بة دصنياييةوة دةيگوت نةخثر شةذ نيية و جةماعةيت بارزاين تةواوبوون و حيزب

و هيچ نةماوة و بؤ ئةوةي ذاستيي قسةكةي خؤي بسةملثنث و جةخت لة سةر خؤشي و باشيي بارةكة و كؤنترؤصي جةاللييان و نةماين اليةنگراين 
بةخوا كاكة هةموو كوردثك جةالليية و هةموو جةاللييةكيش : واتة" واهللا كاكه كل كردي جاللي و كل جاللي كردي:"بارزاين بكات گويت

         .                     كاكة هةموو جةاللييةك كوردة، ئةمةيان زؤر ذاستة، وةلث بةخوا هةموو كوردثك جةاليل نيية: كوذةكانيش گوتيان. كوردة
 من بؤ خؤم بةشداريي ذثپثواين حوسةيين و عاشوورام لة باژثذي كةربةالدا كردووة و ئةو جؤرة درومشانةم هةم 1969 و 1968ساآلين 137
.وة و هةم بيستووة و هةميش گوتووةتةوةبيني  
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دا ذث يان بة دار و دةستةي جةالل 1969لة ساصي "، كة بةعسييةكان138"ناوي دةبرا بةواتاي قةرةج) نةوةر(
ةوة دةر بكةن، بؤ بةربةرةكانث كردين ))النور((تاصةباين دا رؤژنامةيةك بة زماين عةرةيب لة بةغدا بة نثوي

ذؤژي پاشتر، تةنث بة هؤي . 139"ئةم رؤژنامةية بةتةواوي زوذناژةنثتيي بةعسييةكاين دةكرد. سةركردايةتيي بارزاين
ذق و قني لة كؤمؤنيستةكان، نةك لةبةر هةصوثسيت نوثي عةزيز ئةحلاج، كة ئيدي ئةويش كةوتبووة هةمان سةنگةري 

 سووكايةتيپثكردنثك، نووسيبوويان -بة حيسايب خؤيان–ي ئةوةي بنووسن عةزيز ئةحلاج، وةك ئةلنوورةوة، لةبر
زؤر "ذؤژنامةي ئةلنووري جةاللييان و بريياراين جةاليل، ئةو سروش و بري و بؤچوونة . 140عةزيز ئةحلاج قويل

عةزيز . بة مريات مابووةي شؤضينيياين عةرةبةوة بؤ 1959ي ساصي )الثورة(يان، لة ذؤژنامةي ئةلسةورة"چةپيية
، دواي ئةوةي قاسم، دةستبةرداري چاوبذكث لةگةص كؤمؤنيستةكان و 1959ساصي :"ئةحلاج لةو بارةيةوة دةصثت

بةكارهثنانيان وةك بةراين شةذةقؤچ دژ بة ناسري و بةعسييةكان، بوو و گؤذا و كةوتة سةر ذثبازي دژايةتييان 
ي يونس " الثورة"وةك ذؤژنامةي ئةلسةورة(ذؤژنامةكاين}شاكةيل-مةبةست دژايةيت كؤمؤنيستةكانة{

، بؤ ناوزذاندين من و تانووت و گومانكردن لة عرياقيبوومن، پثشبذكثيان دةكرد، تا ئةوةي ")يونس الطائي"ئةلتائي
. 141"ئةوةش وةك بةشثك لة هثرشكردنة سةر حيزيب كؤمؤنيست. بؤ باپريم داهثنا)عةيل(يان لة بري)قويل(كة ناوي
، بؤ سووكايةتيپثكردن و )الشعوبية(يش لة كتثبثكيدا بة نثوي ئةششعووبيية)خيرواهللا طلفاح(صآل توصفاحخةيرو

هثشتا ئةو كارةي ئةلنوو و توصفاح . 142نثوي دةبا"عزيزالحاج قلي"كةمكردنةوةي ذؤصي سياسيي عةزيز ئةحلاج بة
خةصكدا هثشتا كاص نةبووةتةوة و كة لة بريگةي –و ذؤژنامةي ئةسسةورة، لةچاو كوشتين خةصكي بثتاواندا 

دا لة سلثماين و لة شةقامي سابوونكةران و لةبةردةمي حةمامي 1968لة ساصي .  دةكاتة هيچ-نةسذاوةتةوة
بةرپرسيي ناوچةي –موفتيدا، عةيل عةسكةري، كة يةكثك بوو لة سةراين جةاليل، بة ذثككةوت تووشي حةمةكوصةباص 

 دةبثت، هةر لةوثدا و بة -)القيادةالمركزية-ةركردةيةتيي نثوةنديس(هةصةجبةي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق
ديارة پثشتريش دةسيت جةاللييان بة خوثين . 143بةرچاوي خةصكانثكي زؤرةوة حةمةكوصةباص دةكوژثت

، لة 1967ساصي . كؤمؤنيستةكان سوور بووة و ئةوةي حةمةكوصةباص نة يةكةم ذووداو و نة دوا ذووادويش بووة
، كة بة دةسيت ژنثك، كة گواية كوذةكةي چةند شةوثك پثشتر "مةجيدي مةال حاميد" تؤصةي هةصةجبة و لة

عومساين حاجي حةمة ئةمني و دوو كوذي خواجة حوسةين، لة ماص و "بةدةسيت ئةو كوژرابوو، كؤكؤيية جةاللييةكان
 ئةو لثپرسراوةي ئةم سيانة هيچ پةيوةندييةكيان بة تثرؤركردين. دوكاين خؤياندا، بةبث تاوان كوشنت

ئةوان تةنيا ئةندامي حيزيب شوعي عثراق بوون و كؤنة كثشةيةكي عةشريةتيشي لة پشتةوة . جةاللييةكانةوة نةبوو
سةركردةيةيت " وةك منوونةيةكي ديكةي ذقي خةسيت جةاللييان لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقي.  144!"بوو

ئةكرةم موحةممةد ئةمني قادر، كة بة ئةكرةمي . ة بةرچاو، دةكرث ئةم وثنةيةش خبةين "لقيادةالمركزيةا:نثوةندي

                                                        
.هةژاري موكرياين ئةو ناوةي لثنابوو. 96،ل ..، بؤ ئةوةي..هةريري  138  

.، ژثدةرةكان15، ل..، گؤضاري.. نةبةز 139  
. ئةمة مامؤستاي شةهيد مةجيد كةرمي ئةمحةد ئةو كايت بؤي گثذامةوة 140  

.35،ص1993ت والنشر، بيروتعزيز، ذاكرةالنخيل، الموسسةالعربيةللدراسا.الحاج، د  141  

.1996-5-15علي منهل، القدس العربي،  142  
.57، ل 1996، 17حمةمةد، كامةران، شاعري و دةسةآلت، رابوون، ژمارة   143  

.15، ل1997 نةمجةدين، پشكؤ، لة سثبةري ديوي ناوةوةي رووداوةكان، سوثد  144  
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حةپسة بةناوبانگ بوو، يةكثك بوو لة الوة كؤمؤنيستة سةرسةخت و جةربةزة و بوثر و  شؤذشگثذةكاين دةضةري 
كاك ماجيدي براي ئةكرةمي حةپسة، لةمةذ دوو ذووداوةوة، كة .  سلثماين، كة هةميشة دوژمن لثي دةترسا

و مستةفا چاوذةشي پوورزاي، كة هةردووكيان ئةو دةمة، سةر بة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق ئةكرةمي حةپسة 
بوون و لة سةر دةسيت جةاللييان تووشي بوون، وةك فيلمثكي " القيادةالمركزية: سةركردةيةيت نثوةندي"

وكوژيان، كةوتبوونة كاتثك جةاللييةكان بوونة پاشكؤي ذثژميي بةعس و بوونة پيا: "سينةمايي دةگثذثتةوة و دةصث 
بثگومان ئةكرةمي حةپسة و كاك مستةفا و هاوذثكانيشيان لةو ذاونان و . ذاوي خةصكي دميوكرات و كؤمؤنيستةكان

 جارثك 1967دواي چةند جارثك لة هةوصي كوشنت و لةناوبردنيان، پاييزي . هةوصي كوشتنانة بثبةش نةبوون
، بؤ }شاكةيل-لة گةذةكي سابوونكةران لة سلثماين{ةر ماصمان كةسةوة، هاتنة س20-15جةاللييان بة كؤمةصثكي 
تةنيا بوو و تةنيا دةمانچةيةكيشي . ئةو شةوة لة هاوذثياين خؤي كةسي لةگةص نةبوو. گرتن و كوشتين ئةكرةم

كة چةكداراين جةاليل هاتن، ئةكرةم خؤي خستة ژوورةوة و دةمانچةكةي . هةموو لة هةيوان دانيشتبووين. پثبوو
. لة پاص پةجنةرةكةدا دانيشت و هاواري لثكردن، كة بذؤن، دةنا يةك لة دواي يةك هةموويان دةكوژثت. دة كردئاما

.  بة سةرشؤذي و لةترسا ماصةوةيان بةجثهثشت و ذايان كرد66پاش ماوةيةك هاوار و دةنگةدةنگ، جاشةكاين 
لييان بة هثزثكي زؤر و بثژمارةوة دووبارة جةال. جةژين ذةمةزان و زستان بوو. دا بوو1968جاري دووةم لة ساصي 

يةكثكيان لة سةر جادةي سةرةكي بوو و ئةوي تريان لة سةر . ماصةكةمان دوو دةرگاي هةبوو. هاتنةوة سةرمان
كة لة دةرگا درا و باوكم بةرةو دةرگاكة دةچوو بيكاتةوة، لة . بةرانبةر بة ماصثكي دي. كؤآلنثكي باريك و تةسك بوو

ئةكرةم هةسيت كرد مةسةلة ! باوكة وةرة ژوورةوة دةرگا نةكةيتةوة: ئةكرةمي برام هاواري كرد.  درادةرگاي دووةم
كاتثك لة پةجنةرةوة سةيري دةرةوةمان كرد، دةبينني جاشوولكةكان بآلوبوونةتةوة و سةر جادة و سةربان . چيية

رمكةرةوةي ژوورةكة و كارةباي هةموو هةر لةو كاتةدا كاك مستةفا عةالئةدديين گة. و هةموو اليةكيان گرتووة
هةرچي نوثن و شيت گةورةي نثوماص هةبوون، بؤ منوونة مةكينةي دروومان، خرانة بةر دةرگا و پةجنةرة . كوژاندةوة

ئثوة لة : پاش چةندجارثك لة دةرگادان، جةاللييان هاواريان كرد. كة بةسةر كؤآلنةكةدا دةيذواين بچووكةكةي،
سوثندخواردنيان بة مةال مستةفا و {وة، بة سةري مةال مستةفا، بة بارزاين هيچتان لث ناكةينماصةوةن، وةرنة دةرة

بة بارزاين، بؤ ئةوة بووة خؤيان وا پثشان بدةن، كة پثشمةرگةي بارزاين و پارتني، چونكة پاريت و بارزاين لةگةص  
ئةكرةم و . }شاكةيل-ن باش و خؤش بووهةردوو حيزيب كؤمؤنيسيت قيادةي مةركةزي و لثژنةي مةركةزيشدا نثوانيا

ئةم بةزمة زؤري خاياند، . كاك مستةفا تكايان لثكردن، كة بذؤن و پثيان گوتن، كة هةرگيز خؤ بةدةستةوة نادةن
تكايان لثكردن، تةقة نةكةن، چونكة ژن و منداص و پريي لثية، بةآلم ئةو خوثنذثژانة هيچيان بة . بةآلم بثسوود بوو
ئيتر لة تةواوي پةجنةرة و دةرگاي  سةر جادةي سةرةكي و .  و دةستيان كرد بة دةستذثژكردنخةياصدا نةدةهات

باوكم، دايكم، نةسرين و پةرويين خوشكم، زاهريي پوورم، كچة پوورثكم، . ان لثدةكراميكؤآلنةوة تةقة و دةسذثژ
من و زاهريي پوورزام . خاياندتةقة و دةستذثژيان زؤري . ئةكرةم و كاك مستةفا و خؤم لة نثو ماصةكةدا بووين

من لة گؤشيت ذامني دا و دةرچوو، بةآلم زاهري لة ئثسكي . هةردووكمان فيشةك بةر قاان كةوت. بريندار كراين
ئةكرةم و كاك مستةفا .  سثنتيميتر لة ذانةكةي تري كورتترة و دةشةلثت5ذاين دا و ئثستاش ئةو ذانة پثكراوةي 

لةبةر . ن، كة بذؤن و ئيدي واز بثنن، دةنا دةيانكوژن، بةآلم ئةوان هةر بةردةوام بوونهةر هاواريان بةسةردا دةكرد
ئةوةي خانووةكةي ئثمة بةرز بوو، ئةكرةم و كاك مستةفا دةيانتواين بة ئاساين زؤريان لث بكوژن، بةآلم خؤيان 

 خؤي گةياندة بةر دةرگاي يةكثكيان، كة هةر وازي نةدةهثنا و دزةدزةي دةكرد،. نةياندةويست ئةو كارة بكةن
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هةرچةندة چةند جارثك ئةكرةم و كاك مستةفا هاواريان لث كرد و داوايان لث كرد . ژوورةكة و هةر دةستذثژي دةكرد
پاش چةند سةعاتثك . بگةذثتةوة، بةآلم كابرا كةللةذةق و بةقني بوو و هةر ملي دةنا، ئيدي لةو بةينةدا كوژرا

هةر لةو كاتةدا خةصكي .  ميترثك دووركةوتنةوة200-100اللييان گةذانة دواوة و بثدةسةآلتانة و سةرشؤذانة، جة
گةذةك بة كؤمةص و ورووژم خؤيان كرد بة ماصدا و پؤليسيش بةسةردا هات و ئثمةيان خستة نثو ئؤتؤمبيلةكاين 

ن كرد و پؤليسةوة و برديانني و ئةكرةم و كاك مستةفاش تثكةص بة خةصكي كؤآلن بوون و بؤ خؤيان دزةيا
دا، لة اليةن ذثژميي بةعسي بةغداوة لة سثدارة درا و شةهيد 1985-12-10ئةكرةمي حةپسة، لة . 145"دةرچوون

سةركردةيةيت "شةهيد ئةكرةمي حةپسة، دواي دووركةوتنةوةي لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقي. بوو
ماوةيةك لةگةص كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستاندا دةبثت و دواتر وازيان لث دثنث و ، "القيادةالمركزية:نثوةندي

. لة زيندانيشدا  و تا شةهيدبوونيشي، ورةبةرز و خؤذاگر دةبثت. وةك چةپ و ماركسييةكي سةربةخؤ دةمثنثتةوة
ثتة الي پارتيي مستةفا چاوذةش، كة سةر بة هةمان حيزيب كؤمؤنيست دةبثت، دواتر وازيان لث دةهثنثت و دةچ

دا نووسراوة، مةسعوود بارزاين 1977-9-18لة نامةيةكيدا بؤ عةيل عةبدوصآل،  كة لة . دميوكراتيي كوردستان
هةصگري نووسراو مستةفا چاورةش يةكثك بوو لة ئةنداماين قيادةي مركزي حزيب شيوعي و ئثستا وازي :"...دةصثت

تو بو لة ناو ئةوان و هاتؤتة المان استعدادي خؤي پيشان ئةدات هثناوة بة رةغبةيت خؤي، كورثكي زيرةك و تثگةيش
كة ئيش بكات بةپث ي بةرژةوةندي ميللةتةكةمان و لة خةيت شؤذش و پارتيمان النةدات و سودي زؤر ئةبث بة راي 
ئثمة خؤي خةصكي سليمانية تكاية ئثوةش بيبينن و تةنزميي عالوةي لةگةص بكةن بة هؤي كاك حممد رحيم بؤ 

تقبل و جماليشي بدةنث ئيش بكات بؤ وةقفي ئةو خةصكةي بونةتة كلكي بةعس و كورديان فرؤشتوة ئومثد ئةكةم مس
، مستةفا چاوذةش، پاشتردةچثتة ذيزي كؤمةصة و يةكيةيت نيشتماين 146.. "احترامي بگرن و سودي لث وةربگرن

تيي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و بثگومان دوژمناية. كوردستانةوة و تا ئثستاش يةكثكة لة سةراين ئةوان
پثذةوانيان و وةچةكاين دواتريشيان بة كؤمؤنيستة عرياقييةكان، هثندة لة بةرچاو و زةق بووة، كة بة هيچ شتثك 

دوژمنترين تاقمي هوردة بؤرژواي كوردستاين بة هوردة بؤرژواي كوردي خؤ بة عثراقي زان، "نةشاردراوةتةوة
ي 1983ذووداوةكاين . 147"ية بة سةرؤكايةيت جةالل تاصةباين))شتماين ي كوردستاينيةكثيت ي ني((دةستةي

وة نيشانةكاين وةدةركةوتبوو و يةكيةتيي نيشتمانيي 1983پشتاشانيش، كة هةر لة ناوةذاسيت مانگي نيساين 
ي بؤ كوردستان بة پثزانني و چراي كةسكي حوكوومةيت بةعس، ذثگةي بؤ خؤش دةكرد و  نةوشريوان مستةفا

تةرخان كردبوو، هةروا كتوپذ و بث بةرايي نةبوو، بةصكة پثشتر ئامادةيي بؤ كرابوو و نةخشةي بؤ داذثژرابوو و وةك 
مةرجثكيش، بؤ نثزيكبوونةوةي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، لة ذثژميي بةغدا و قايلبووين بةعس بة گفتوگؤ 

 پةالماري هثز و پارتيية سياسييةكاين ديكةي كوردستانيان، بة لةگةصياندا، دةبوو يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان،
تايبةت پارتيي دميوكراتيي كوردستان و حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و ئةواين ديكةيان، بداية، لث يةكيةتيي نةك هةر 
 .هثرشي كردة سةر ئةو دوو حيزبة، بةصكة حيزيب سؤسياليست و پاسؤكيشي پثوة دا و پةالماري هةمووياين دا

                                                        
، كة ئثستا نثشتةجثي ئةصمانياية، ئةو باسةي لة نامةيةكيدا، لة "ئةكرةمي حةپسة"ي براي شةهيد " ماجيد موحةممةد ئةمني قادر"كاك   145

كاك ماجيد، . ي نثشتةجثي سوثد نووسيوة و منيش بة ئيجازةي هةردووكيان سوودم لث وةرگرت" بةختيار مستةفا"دا، بؤ كاك 1999كؤتايي 
. خؤيشي بة تةلةفؤن ئةو باسةي بؤ خؤم گثذاوةتةوة  

. 352، ل2001، چاپي يةكةم، چاپخانةي تيشك، سلثماين 1991-1987جي، رؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي سث يةم حممود، حممد حا146  
. 261، ل1984ي رؤژاوايي ية، ستؤكهؤصم"ناسيؤناليزم"ي رؤژهةآليت و نة بريي"قةوميةت"  نةبةز، جةمال، بريي نةتةوةيي ي كوردي نة بريي 147  
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دا، 10/1982يةكيةتيي نيشتمانيي، بؤ ئةوةي تةدارةكي ئةو كارة ببينثت و خؤي بؤ ئامادة بكات، هةر لة مانگي 
نةوشريوان مستةفا و جةالل تاصةباين، بؤ خؤيان لةگةص هةرسث بةذثوةبةراين ئاساييشي كةركووك و سلثماين و 

 148نثكيان كرد و بة مةرجةكاين عرياق قايل بووني سةر سنووري عرياق و ئثران، جضي)گؤذةشثر(هةولثر، لة گوندي 
و ئيدي كةوتنة ذثگةخؤشكردن بؤ كارةكةيان و نةوشريوان مستةفاي ذثبةري ئةو شةذانة، چاالكانة خةريكي 

تةواوي ئةو كةلوپةل و پثويستيية سةربازيية پذتفاق و . كؤكردنةوةي هثزثكي گةورةبوو بؤ پةالمارثكي لة ناكاو
 لة ناوچةكةدا بؤ ئةو خؤئامادةكردنة، لة ذثژمثي بةعسةوة نثردرابوو و لة ذثگةي حيزيب ذثكوپثكةي يةكيةتيش

، سةملاندنثكي ئاشكرا و لةبةرچاوي ئةو ذقة 149بة يةكيةتيي گةيشتبوون) حدكا(دميوكرايت كوردستاين ئثرانةوة
جةالل تاصةبانيية، لة -دتيي نيشتمانيي كوردستانة، كة درثژةپثداين بريوباوةذي ئيرباهيم ئةمحةيةخةستةي يةك

دا، لةاليةن حيزيب سؤسياليسيت كوردستانةوة 1981نةوشريوان مستةفا، كة لة ساصي . هةموو چةپ و كؤمؤنيستثك
هةرچةندة بؤ خؤي -گريابوو و بةو گوندانةي كوردستاندا وةك ديل دةيانگثذا و بةكؤششي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق

 بةردرا، هثندةي ذق لة كؤمؤنيزم و حيزيب كؤمؤنيست بووة -تة قةصةموا ناصثت و بة قارةمانيةيت خؤي دةيدا
مردين ال باشتر بووة وةك لةوةي حزيب شيوعي ذزگاري بكات و لةناو جةماوةرةكةدا دةنگ بداتةوة كة حزيب "كة

شيوعي شةخسي دووةمي يةكيةتييان لة كوشنت ذزگار كردووة، كة ئةوةش سياسةيت ئاشتيخوازانةي شيوعييةكان 
ةسةملثنثت، لةوانةية بةوة ذازي بووبثت، كة حسك بة هةموو كوردستاندا بيگثذثت و ذيسواي بكات، بةآلم نةك ئ

نةوشريوان مستةفا، كة . 150"حزيب شيوعي سةركةوتنثكي مةعنةوي و سياسي لة كوردستاندا بةدةست ثنثت
لة شةذي چةنگيان لة هيچ شةذثكي دژي جگة "لةوةيت لة نثو شؤذشي كورددا بووة تا ئةو كاتةي پشتاشان و ئةوانة 

دا، هثرشي دذندانةي خؤي "تؤصة بةسةبرة ئةمما بة زةبرة"، لةژثر درومشي 151"رژمي بةشداري نةكردوة لة كوردستان
لة پشتاشان دةستپثكرد و بؤ ئةوةي دةست نةپارثزي و قذان خباتة نثو كؤمؤنيستةكان و حيزبة كورديية 

نكؤصي "يشي بة سةر درومشي پيشوويدا كرد "با پةرثزمان پاكژ بثت"بذثت، درومشينةيارةكاين ديكة و تاقيان لث ب
دا هيچ ديلثك كوژرابثت، كةچي هةم خودي چةكدارةكاين يةكثيت و هةم ئةو ))پشتاشان((لةوة دةكات كة لة شةذي

 دةژين،  كة ئثستا ماون و هةندثكيان لة هةندةران}شاكةيل-حيزيب شيووعي عرياقي: واتة{ئافرةتانةي حشع
كوشتين دةيان الو و ژن و كچي . 152"ن))جود((شايةيت زيندووي گوللةباران كردين كؤمةصثك چةكداري بةديلگرياوي 

كورد و عةرةب و كادري بژيشكي و ديل و سووكايةيت و ياريكردن بة الشةكانيان لةو ذووداوانةدا، بثجگة لة ساديزم 
نيان، شتثكي ديكة ؤياجةالل تاصةباين و پثذ- ئيرباهيم ئةمحةدوةك چوارچثوةي دينت و سروشيت بريكردنةوةي هثصي

هةرچةندي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و چةكداراين جةاليل ئةو هةصوثستة توند و دذندانةيان . ناگةيةنثت
لةهةمبةر كؤمؤنيستان نواندووة و ئةو كارانةيان دژيان كردووة، كةچي هةندثك لة كؤمؤنيستان هةر لة سةر 

                                                        
.44،ل1989هةصوثسيت يةكثيت و تاصةباين دةربارةي شؤذشي كوردستاين باشوور، بةشي يةكةم،سوثد، )ئاسي ذةبايت(رثبوار  148  

.11-10،ل1998، پشتاشان لةنثوان ئازار و بثدةنگيدا، )ئةبوشوان( رةشيد، قادر 149  
.78سةرچاوةي پثشوو، ل  150  
ساص و شوثين چاپ و نثوي چاپخانةي . 171-170، ل1986-1982 حممود، حممد حاجي، رؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي يةكةم 151

. نةنووسراوة  
حيزيب : اجلبهةالوطنيةالدميقراطية، كة پثكهاتبوو لة: بةرةي نيشتمانيي دميوكرايت: واتة: جود. 59، ل..، لة سثبةري ..  نةمجةدين152

.كؤمؤنيسيت عرياق، پارتيي دميوكرايت كوردستان، حيزيب سؤسياليسيت كوردستان و پاسؤك   
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ستة نةرم و نابةرپرس و خةمسارد و ناشؤذشگثذةكاين خؤيان بةردةوام بوونة و بة هيچ شثوةيةك لة ئاسيت هةصوث
ئةو كؤست و كارةساتة مةزنةي، كة بة سةرياندا هاتووة نةبوونة و هةرگيز وةك پثويست و ئةرك و باوةذ و ديديش 

فاتيح ذةسووص، ئةندامي كؤميتةي .  بگرنذاوةسنت و بةريان پث) جةاليل(نةيانتوانيوة دژ بة كارةكاين ئةوان
، كة ناوي "چةند الپةذةيةك لة مثژووي خةبايت گةيل كورد"ناوةنديي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و نووسةري كتثيب

يان كورد، ذيز كردووة و نامةكاين نةوشريوان 36يان عةرةبن و 46 كةسي لة كوژراواين حيزيب كؤمؤنيست، كة 82
 يةكثيت و بةياننامةكاين حيزيب كؤمؤنيست و پاسؤك و سؤسياليست و ئةواين ديكة، مستةفا و سةراين ديكةي

بريوباوةذي ئيرباهيم (تيي نيشتمانيي كوردستانيةذادةي توندذؤيي و تاكذةوي و يةكمليي و شةرفرؤشتين يةك
تةكان و ئةو ي لة كؤمؤنيسيتكيةسةرباري ئةو هةصوثستة دوژمنانةي ية. پثشان دةدةن) جةالل تاصةباين-ئةمحةد

هةموو شتانةي كة ذوويانداوة، مرؤض كة هةرسث بةرگي ئةو كتثبةي فاتيح ذةسووص دةخوثنثتةوة، هةصوثسيت 
فاتيح . ناشؤذشگثذانة و سازشكارانة و مةراييكارانة و تةنانةت جةاللييانةي نووسةري ئةو كتثبةي بؤ دةردةكةوثت

ةفاي كوژةري هاوذثياين دةبات و ناتوانثت شتثكي ديكةي ، نثوي نةوشريوان مست"كاك"ذةسووص تةنانةت هةر بة 
بثگومان تةنث هةصوثسيت فاتيح ذةسووص وا نةبووة، بةصكة هةصوثسيت هةندثك لة سةراين حيزبةكةي . 153پث بصثت 

 ئةو بآلوكراوةيةي لة -فاتيح ذةسووص، كة لةتاو گياين خؤيان نوانديان پاش گرتنيان لة اليةن هثزةكاين جةاللييةوة
كة هثشتا خوثين -يةن مةال ئةمحةدي بانيخثآلين و كةرمي ئةمحةدةوة لةگةص جةالل تاصةبانيدا مؤر كرابوو ال

هاوذثياين حيزبةكةيان لة پشتاشان وشك نةبووبووةوة، هيچ لةوةي فاتيح ذةسووص شؤذشگثذانةتر نةبووة ئةگةر 
هةر دةكةوثتة لةو سةروبةندةدا، ال بةختياردا، يش لةگةص مة"بةهائةددين نووري"ذثككةوتين . ترسنؤكانةتر نةبووبثت

نواندين هةصوثسيت ناشؤذشگثذانة و سازشكارانة لة . ذيزي ئةو هةصوثستة ناشؤذشگثذانةي سةراين كؤمؤنيستةكانةوة
اليةن سةراين حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقةوة و بة تايبةت لة اليةن ئةوانةي، كة پاشتر بوونة بنةما و بناخةي 

، دياردةيةكي نوث نةبوو و لةمثژ بوو حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق )اللجنةالمركزية(يتةي ناوةنديذثكخراوي كؤم
، كة ئيدي هثصي الدةر و 1964لة پاش كؤنگرةي ئايب . دوچاري بووبوو و بووبووة نيشانة و سيمايةكي ئةو حيزبة

.  ئةو حيزبةشدا هةمان هثص زاصبووذاستذةو لة نثو حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقدا زاص بوو، لة نثو هةرمثي كوردستاين
لةنثو ئةو حيزبةدا و هةرمثي كوردستانةكةيشيدا دةنگگةلثك بصند بوونةوة، داواي هةصوةشاندنةوةي حيزيب 

، كة "العربي االتحاداالشتراكي-يةكيةتيي سؤسياليستيي عةرةب"كؤمؤنيسيت عرياق و تثكةصكردين بة
ارف داميةزراندبوو، دةكرد، فاتيح ذةسووصي، بةرپرسي ذثكخستين ذثكخراوثكي حوكوومةتيي بوو و عةبدوسسةالم ع

سةربازيي لة كةركووك و ئةندامي هةرمثي كوردستاين ئةو كات و دواتر ئةندامي كؤميتةي نثوةنديي حيزيب 
فاتيح ذةسووص، لةسةردةمثكدا، كة حوكوومةيت بةعس كةوتووةتة ذاوناين . 154كؤمؤنيست، يةكثك بوو لةو دةنگانة

 و ئيدي كؤمؤنيستان هةصدثن و ذوودةكةنة چيا و باس لة خةبايت چةكداريي 1978ستةكان، واتة ساصي كؤمؤني
دةكةن، ذثك لةو كاتةدا هةوصي خؤشاردنةوة و خؤبزركردن و بذيين پثوةندي بة ذثكخراوةكةي خؤيةوة و بة ئةبوو 

هةر بؤ ئةوةش . دووةتةوة، دةداتحيكمةيت بةرپرسي و بةو هاوذثيانةي، كة حوكوومةت نةيگرتوون و خؤيان شار
، كة بؤ وةرگرتنةوةي هةندةك چةك دةچثتة بةغدا، )ئةبوو شوان(دةچثتة بةغدا و دةرفةيت سةفةري قادر ذةشيد
لة ذثگةش باسي يادداشتثك دةكات، كة حيزيب كؤمؤنيست بة . دةقؤزثتةوة و دةيةوث لةوث خؤي وةشثرث

                                                        
  .264- 260، ل1994ول، فاتح، چةند الپةذةيةك لة مثژووي خةبايت گةيل كورد، بةرگي سثيةم، سويد  رةس153

. 102،ص)1968تموز30-17-1963تشرين الثاني18(الرابعء، الجز..ء،اًضوا..عبدالكريم  154  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 47 

 لة كاتثكدا -شةكاين نثوانيان و كؤصثك دصث بةو يادداشتة خؤشة حوكوومةيت بةعسي داوة، بؤ چارةسةركردين كث
 و چاوةذواين -كة كةس لة سةركردةيةيت و بنكردةيةيت حيزيب كؤمؤنيست نةماون، كة بگةذثنةوة جثي خؤيان

ذةسووص، لة كاتثكدا وا دةصثت، كة زياتر لة دوو هةزار ئةندامي . نوثكردنةوةي دؤستايةتيية لةگةص بةعسدا
هةر بةوةدا ديارة، كة ذةسووص خؤي . ةي لة هةولثر گرياون و ئةشكةجنة دراون و پاكانةيان پثكراوةحيزبةك

كة ئةبوو شوان دةگةذثتةوة بؤ هةولثر ديسان فاتيح ! شاردووةتةوة و ئاگاي لةو ماصوثرانييةي حيزبةكةي نيية
عبدالرزاق "ذةززاق ئةسسايف، فاتيح ذةسوص بؤ ئةوة دةچثت بؤ بةغدا، كة عةبدو.ذةسووصي لةگةص دثتةوة

بةآلم ئةسسايف پثي وتبوو باشترة بگةذثتةوة بؤ الي . ئةبو موخليس، ذثگةي بدات لة بةغدا مبثنثتةوة"الصافي
ئةو كاتة فاتيح ذةسوص نةيدةزاين، كة هاوذثياين دةنثردرثنة دةرةوة بؤ ناوزةنگ، ئةبوو . ذثكخراوةكةي لة هةولثر
مةت تثبيين خؤي لةسةر خؤشاردنةوةي فاتيح ذةسوص لة ذثكخراوةكةي و ئةبو حيك. حيكمةت پثي نةوتبوو
هةصوثسيت فاتيح ذةسوصي ئةندامي كؤميتةي ناوةندي حيزيب كؤمؤنيستيش، هةر وةك . هةصوثسيت وي هةبوو

بؤ لةباربردين تثكؤشاين چةكداري و هةصوثسيت عةبدولذةزاق ئةسسايف و " زةكي خةيري"هةصوثسيت ئاشبةتاآلنةي 
خةبايت " پارچة چةك بة بةعس و دواييش بة دةسيت خاصييةوة هاتنةدةرةوةي بؤ 700يمكردنةوةي تةسل

لة پشتاشان و هةصوثسيت ئةنداماين ئةجنومةين جثبةجثكردن و ئةجنومةين ياسادانان، كة ئةوانيش "چةكداري
كةكةي دةداتةوة چةكةكانيان دةدةنةوة بة بةعس و بة دةسيت پةتييةوة دثنة دةرةوة، دةبثت و ئةويش چة

، كة سةرجةم هؤيةكاين ئةو "خةبايت چةكداريي"حوكوومةيت بةعس و بةدةسيت پةتييةوة دةچثتة دةرةوة بؤ 
 لة ئؤردووگاي سةرياسي 1987ساصي . 155قةيرانة ناوخؤييانةي حيزيب كؤمؤنيسنت، كة  بة دةستيانةوة دةناصثنثت

 كة كايت خؤي وةك سةربازي هةآلتوو لةو دةمةي الي كرماشان، سث چوار الوي خةصكي هةصةجبة و سلثماين،
تيي نيشتمانيي كوردستان، بؤيان گثذامةوة، كة هةندةك يةذووداوةكاين پشتاشاندا ذثيان دةكةوثتة بارةگاكاين يةك

ي كوژراون، ئاوس دةبن و ئةو چةكدارانة هةر بة قةمةي يتيةلةو ژنانةي، كة بة دةسيت چةكدارةكاين يةك
ي بة يةخسريي دةيانبةن بؤ يتيةهةروةها هةندث لةو كؤمؤنيستانةي، كة چةكداراين يةك. ن دةدذنتفةنگةكانيان زگيا

بارةگاكاين خؤيان و هةواص دةدةن بة نةوشريوان مستةفا، كة ذثبةري شةذي براكوژي و سةركردةي هثزةكاي 
ئةويش . كؤمؤنيستةكانن: ئةوانة كثن؟ دةصثن: ي دةبثت، كة ئةو يةخسريانةيان هثناوة، ئةويش دةپرسثتيتيةيةك

دواي . ئةو سةگانةتان بؤ گةياندووةتة ئثرة، دةبوو هةر لة ذثگة لة كؤصتان بكردنايةوة، بذؤن تةواويان كةن: دةصثت
ئةو ساديزمة ئةگةر لة . چةند دةقيقةيةك دةنگي دةستذثژ وهاذةي گوللة دةبيسترثت و يةخسريةكان تةواو دةكرثن

 كةوثت، لةكن نةوشريوان مستةفاي ذثبةري ئةو شةذانة، وةك ذؤژي نيوةذؤ خويا و خةصكاين ديكةدا كةمتر وةديار
فةرماين تاآلن كردين ئاشقؤلكة و قرناقة و پشت ئاشاين دةركرد و جل و پثآلو لةبةر شةهيد " نةوشريوان. لةبةرچاوة

. 156"يةيت پث دةكراژن دةكوژرا و سوكا. دابكةنن و ئةگةر شةهيدثك يةك ديناري پثبث لة گريفاين دةردةكرا
، كة جةاللييان بة ديل دةيگرن، گةلثك )الناصرية(هةصوثسيت پثشمةرگةيةكي كؤمؤنيسيت عةرةيب خةصكي ناسريية

سابري كؤكةيي، كة چةكداري يةكثيت نيشتماين كوردستان . لة هةصوثسيت سةراين حيزيب كؤمؤنيست بوثرانةتر بووة
شةذي قذناقا و پشتاشانةوة و ئازايةيت ئةو پثشمةرگةيةوة بووة و بةشداريي شةذةكانياين كردووة لةمةذ 

لة ئاكامي هثرشةكة ديلثكي بةرةي جودمان دةستگري كرد، دةرچوو شيوعي و عةرةب بوو، زؤر ئازا بوو، :"دةصثت
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هؤي خؤبةدةستةوة . ي لة چةكةكةي تةقاندبوو)مةخزةن(ئةم بةردو ئةو بةردي لةگةص دةكردين تا گرمتان هةشت 
كابراي عارةب قةبووصي نةبوو ..زةمريم قةبووص ناكات تةسليم بة جةالليةت مب: ن لث پرسي، لة وةآلمدا وويتنةدانيما

) سةركردايةيت كرثكاراين جيهاين(خؤ بة دةست جةالليةت بدات، بةآلم ئةمحةد بانيخثآلين و بةهاددين نوري
كؤكةيي، لة باسي بةديلگرتين . 157"ل تاصةباينلةگرتنياندا داوايان كردبوو بيان بةن بؤ الي هةضاصي تثكؤشةر جةال

ئةمحةد بانيخثآلين . ئةمحةد بانيخثآلين و بةهائةددين نووري بوون، شاشة: سةراين حيزيب كؤمؤنيستدا، كة دةصث 
دا گريان و 1983-5-8ئةمحةد بانيخثآلين و كةرمي ئةمحةد لة . و كةرمي ئةمحةد بوون، نةك بةهائةددين نووري

ةبانيدا ذاگةياندنثكي هاوبةشيان دةركرد و تيايدا دژي شةذي نثوخؤ ذاوةستان و داواي لةگةص جةالل تاص
كؤمؤنيستةكان و بةتايبةت ئةوانةي خوارةوةيان ئةو . لةگةص يةكثتيدا كرد!" دؤستايةيت ديل و ديلگر"دؤستايةتييان

اوةكان نةبوونة، كة ئازايةيت ديارة تةنيا پثشمةرگةپي. 158كارةيان پث خراپ بوو و بة ناذاست و ناذةوايان زاين
لةنثو ئةو ژنةكؤمؤنيستانةدا، كة جةاللييان بة يةخسريي . بنوثنن، بةصكة پثشمةرگةژنةكانيش ئازايةتييان  نواندووة

دةبن، كة بةديلي دةيانبةن بؤ بارةگاكاين " فةيرووز خامني خثزاين فاتيح ذةسووص"ناوثك و " فريشتة"دةيانگرن، 
ةتييان پثدةكةن، بةآلم ئةوان هةصوثستثكي مةردانةيان دةبثت و سةرزةنشيت سةركردة و خؤيان و لةوثش سووكاي

ذثزي يةكجار زؤري جةاللييان لة "هةر لةو سةروبةندةدا، كة . 159چةكدارةكاين يةكيةتيي دةكةن و ذيسوايان دةكةن
" عةشتار"، دةكرث باسي پثشان دةدا!!!" ژن و لة شةهيد و لة كؤمؤنيست و لة فةرهةنگي مرؤض و ئيسالم و كورد

لة سةنگةرةكةيدا شةهيديان كرد، لة تةنيشت تؤپة "بكرثت، كة كچةپثشمةرگةيةكةي كؤمؤنيست و عةرةب دةبثت و 
چةكدارةكاين ينك كة دثنة ناو گوندةكةي پشتاشانةوة، بة .. دوورهاوثژةكةيةوة، كة نةوشريواين سةغصةت كردبو و

بؤ دةرهثناين تةرمةكةي و بة حسايب خؤيان لةگةص تةرمةكةيدا چةك ..ةپاچ و پثمةذة ئةكةونة گؤذي ئةو شةهيد
شاراوةتةوة، تةرمةكةش هةروا بةجثئةهثصن و كة لة دواييدا چةند كةسثكي خثرخوازي گوندةكة ديسان تةرمةكة 

پشتاشان، بثجگة لة دةرخستين ذقي خةسيت جةاللييان لة . 160"ئةخةنةوة ناو گؤذةكةو دايئةپؤشنةوة
كؤمؤنيستةكان و خةصكاين ديكة، هةوص و تةقةاليةكي جةلييانةش بوو، بؤ پتر نثزيكبوونةوة لة ذثژميي بةغدا و 

لةو شةذانةشدا  . خؤبةدةستةوةدان بةو و وةدةستخستين بذثك چةشة بؤ درثژةپثدان بة لةنثوبردين نةياراين ذثژمي
دةها ئافرةت و ديليان تثدا سةربذي و دةستيان بؤ نامووسي ئافرةت بة شثوةيةكي دذندانة درثژكرد و هةموو چةن"

نةريتثكي دميوكرايت و مرؤضايةيت و بگرة ديين و خثآليةتيشيان خستة ژثر پثيانةوة، تةا لة پثناوي نثزيك 
ا لة نثوان هثزثكي حيزيب سؤسياليست و دا، لة شةذثكد1984-7لة مانگي .  161"بوونةوةياندا لة رژمثي بةغدا

ي كوردستان لة اليةكي ديكةوة،  لة دةشيت يي نيشتمانيتيةهثزثكي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق لة اليةك و هثزي يةك
هةولثر و شةقآلوة و قةآلسنجة و دةوروبةري، پاش شةذ و پثكدادانثكي دوو ذؤژي و زيانثكي زؤر لة هةموو اليةك، 

 كة پتر زياين لثدةكةوثت، ديسان خؤ كؤدةكاتةوة و پةالمار دةداتةوة و زيانثكي زؤر بة ي،يتيةهثزةكةي يةك
موحةممةدي حاجي مةمحوود، كة ئةو كايت يةكثك بوو لة سةراين حيزيب . هثزةكةي حيزيب كؤمؤنيست دةگةيةنثت
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ذةوتاري چةكداراين سؤسياليسيت كوردستان و لة ذثبةرة سةربازييةكاين ئةو حيزبةش بوو، لةمةذ ديلكوشنت و 
ئةو هثزةي حزيب شيوعي بةتايبةيت ئةوانةيان عةرةب بون لة :"يةكيةتيي لةهةمبةر كؤمؤنيستةكانةوة دةصثت

كةس لة حزيب شيوعي )9(تينوثيت دا ماندوبون و زؤر لةو پثشمةرگانة لة تينوثيت دا ميزي خؤيان دةخواردةوة، 
يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، زؤر پاش شةذي . 162"نگريان و پاشان هةر لةوث يةكثيت گولةباراين كرد

ذثباز، كة . پشتاشانيش هةر شةذي بة كؤمؤنيستةكان فرؤشتووة و هةوصي لةنثوبردنياين داوة و بةديلي كوشتووين
قةنديل بةغداي (كادر و فةرماندةيةكي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان بوو، لة بريةوةرييةكاين خؤيدا بة نثوي

بؤ چةكداراين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، بةكار دثنثت و بة شةرمةوة باس لة ) ديلكوژةكان(ةي وش) هةژاند
دا، واتة لة سةردم و كايت گفتوگؤي يةكيةتيي و حوكوومةيت 1985-6-2ديلكوشنت و ئةو شةذانة دةكات كة لة 

مام ((بازةوة بؤ مةصبةندي چوار لة ذث:" لة برووسكةيةكيدا دةصثت. بةعسدا دژ بة حزيب كؤمؤنيسيت عرياق كران
مام هيدايةت لة گوندةكةي ((، لة مةصبةندي چوارةوة بؤ كاك ذثباز!))هيدايةمتان بة ديل گرتووة، تكاية فةرمان بدةن

 بووة و برووسكةكةش لة }شاكةيل-حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق{مام هيدايةت چةكدارثكي حشع!)). خؤيان بكوژن
تةقةال دةدةين خؤمان لة بريوذاي چةپگةري توندوتيژ ذزگار :"وان مستةفا دةصثتنةوشري. 163"ماصي خؤياندا كراوة

ين، پةيوةندميان بة كؤمةصةي زةمحةتكثشاين كوردستاين ئثران هةية، لة )ماو(دژي بري و ئايديؤلؤژياي. بكةين
ووركةوتنةوة لة وةك هاوكثشةيةكي مامتاتيكي، يةك هةنگاو د. 164"كردةوة و هةصوثسيت هةرزةكارانةيان رازي نني

جةالل تاصةبانييةوة، -بريوباوةذي چةپ و كؤمؤنيزم و هةصوثسيت هةرزةكارانةي ماويزم بةالي هثصي ئيرباهيم ئةمحةد
 نثزيكبوونةوة لة داپصؤسني و لةنثوبردن و كوشتين خةصكاين -ئةگةر دوو هةنگاويش نةبثت–دةكاتة يةك هةنگاو 

) ئةبووبةكر عةيل(كوشتين. تنةوةية چةپ و كؤمؤنيستان دةيدةنباجي ئةو دووركةو: چةپ و كؤمؤنيست، واتة
شاعرييش، كة داكؤكي لة خةصكاين چةوساوة و چيين پثشثلكراوي خانووة قوذةكاين شاري سلثماين دةكرد و 

دا، لةسةر دةسيت چةكدارةكاين 1994مرؤضثكي چةپ و هةواداري كؤمؤنيستة كرثكارييةكان بوو، لة ساصي 
    . يي كوردستان هةر بةشثكة لة دوژمنايةتيكردين چةپايةيت و كؤمؤنيزم و چةپ و كؤمؤنيستانتيي نيشتمانيةيةك
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