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سةرةتايةك بؤ خوثندنةوةيةكي نوثي مثژووي 
)عرياق(چةپي كوردي  

 
  _دووةمبةشي _  

 ئةجمةد شاكةيل
 
 

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

 
ئاكاري چاك دوو شنت، لةتةك سؤسياليزم و . 1 ناكاتة هيچ باش بةبث ذةوشيتي باشوةك ئاشكراية بريوباوةذ

 چةپ و ،مرؤضي چةپ و سؤسياليست، ئةگةر بة ذةوشت. يةكديدا دةژين و بةبث يةكدي هةصناكةن و ناتةواون
 چةپانة و سؤسياليستانة كاري نةكرد و ئاكارثكي چةپانة و سؤسياليستانةي نةبوو، ئةوا  وسؤسياليست نةبوو

. ستگؤ و فريودةر و خائينيشة، بة بريي سؤسياليزم و چةپنةك هةر چةپ و سؤسياليست نيية، بةصكة ناذا
ئةگةر ئاوذثك لة ژيان و بؤچوون و ذةوتار و ذةوشت و هةصسوكةويت ئيرباهيم ئةمحةد بدةينةوة، ئةوةمان بؤ 
ساغ دةبثتةوة، كة ئةو نةك هةر چةپ نةبووة و بذوايشي بة چةپايةيت و سؤسياليزم نةبووة، بةصكة بة كردةوة 

لة سةردةمي پاشايةتيدا، لة كاتثكدا كة بةشي زؤري خةصكي . ةو جؤرة بؤچوون و ديتنانةشي كردووةدژايةيت ئ
عرياق، لة دةوري حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق كؤبووبوونةوة و خةباتيان دةكرد و مةسةلةي نةتةوايةيت بؤ خةصك 

هيم ئةمحةد و هاوبرياين هثندةي مةسةلةي چينايةيت و باري ئابووري و جضاكي گرنگ نةبوو، دةستةي ئيربا
حيزيب . لةگةص حيزيب كؤمؤنيستدا، دانوويان پثكةوة نةدةكوآل و دداين خثريان بة حيزيب كؤمؤنيستدا نةدةنا

لةگةص ئةوةيشيدا، كة گرنگييةكي تايبةيت بة كثشةي  كؤمؤنيسيت عرياق، وةك هةموو كؤمؤنيستةكاين جيهان،
 هةرةگرنگةكان، پرسةي كورديشي بةالوة، يةكثك بوو لة پرسا، چينايةيت و باري ئابووري و جضاكي خةصك دةد

 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 

ات بؤ يةكخستنةوة و ذزگاربووين، هةر لةمثژ بوو كؤمؤنيستةكاين عرياق، باوةذيان پث هثنابوو لكثنراون و خةب
                                                        

".مةالي بث عةمةل:"لة كوردةواري خؤيشماندا بةو مةاليانةي كة هةر بة قسة موسوصمان بوون و بة كردةوةش شتثكي ديكة دةيانگوت  1  
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چةسپاندن و چذتركردين ئةو باسةش پتر لة سةردةسيت بةهائةددين نووري و  جةمال . و هةوصيان بؤ دةدا
ي كؤمؤنيستة شاگردة دصسؤزةكةي ئيرباهيم ئةمحةد، جةالل تاصةباين، كة باس.  حةيدةري، ئةجنام درا

بة ) رايةالشغيلة(ششةغيلة وبة سةرؤكايةتيي سةالم عاديل، ذايةت) القاعدة(دةستةي ئةلقاعيدة–عرياقييةكان 
 دةكات بثجگة لةوةي هةصوثستياين -)وحدةالشيوعيين(ششيووعينيوسةرؤكايةتيي جةمال حةيدةري و وةحدةت

وةنةبث . 2ة دادةنثت و خؤياين لةوان پث چةپترةپث خراپة، بريوذا و تثذوانينةكاين هةمووشيان بة ذاستذةوان
ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين، بةتةنث دژايةيت كؤمؤنيست و چةپةكانيان كردبث، بةصكة بةرانبةر خةصكي ديكةي 
بثاليةن، ناودار، ناسراو، ذووناكبري و هي ديكةش، زؤرجاران هةصوثسيت نةيارانةيان هةبووة و بوختان و قسةيان 

يةكثك لةو كةسايةتيية ناسراو و كوردپةروةرانةي، كة ئيرباهيم ئةمحةد هةميشة دژايةيت . وونبؤ هةصبةست
ذةفيق حيلمي و حيزيب هيوا، لة دنةدان و هاريكاريي . كردووة و بة خراپة باسي كردووة، ذةفيق حيلمي بووة

ي تةممووزي 14پاش . بوودا، ذؤصثكي لةبةرچاويان هة1942ذاپةذيين بارزانييةكان و مةال مستةفاي بارزاين 
ئومثدي بريكردنةوة لة ئازاديي . رةفيق حيلمي بةمة زؤر دصخؤش بوو" و گةذانةوةي بارزاين بؤ عرياق 1958

كورد لة چوارچثوةي حكومةيت دميوكراتيي تازةي عرياقدا الي زيندوو بؤوة، بةآلم ئيربامي ئةمحةد، كة هةر لة 
پاريت هيوا بوو، دةوروپشيت مةال مستةفاي دا و نةيهثشت لة رةفيق رؤژاين پاريت هيواوة دژي رةفيق حيلمي و 

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

ئيرباهيم ئةمحةد هةر بةوةوة نةوةستاوة، كة نةهثصي بارزاين و حيلمي . 3"مستةفا و رةفيق حيلمي بگةن بةيةك
يةكدي ببينن، بةصكة لة ذؤژنامةي خةباتيشدا دةكةوثتة ذةخنة و تانووتدان لة ذةفيق حيلمي، كة گواية حيلمي 

ثوةي ديكةي دوژمنايةيت و ناوزذاندن، هةسيت ديارة ئيرباهيم ئةمحةديش بثجگة لة ش. 4كورد نيية و توركمانة

                                                        
.224-220،ص..، البارزاني..البارزاني  2  
.35،ل1999، 26پاكيزة رةفيق، يادي سةد ساصةي لةدايكبووين مامؤستاي كوردايةيت رةفيق حيلمي، رابوون، ژمارة.  پرؤفيسؤر دحيلمي،  3  
كة خوثندكار بووم لة يةكثك لةو وآلتة بةناو :"برادةرثكي كورد پثش چةند ساصثك بؤي گثذامةوة و گويت. 36- 35سةرچاوةي پثشوو،ل  4

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

هةر كة دانيشتني و دانةنيشتني، يةكسةر مقؤمقؤ كةوتة نثو زؤرينةي ئةوانةي لةوث بوون و ئةو . يان پثكةوة چووينوا ذثككةوت جارثك. بيبةم
كةوتنة خثسةكردن لةو برادةرة و يةكثك گويت ئةم بؤ هاتووة خؤ كورد نيية و يةكثكي ديكة گويت ئةوة سث . زؤرينةيةش خةصكي سلثماين بوون

ئةو ناتؤرةية زؤرجاران لةاليةن خةصكي سلثمانييةوة بؤ . دي و عةرةيب و توركماين دةزانثت و قسةيان پث دةكاتسث شةپؤلة و كور: واتة(مةوجة
من وةك كوردثك هامت : "ئةو برادةرةش هةصسا و گويت. و ئةوي دي گويت ئةمة توركمانة و ئيدي ناخؤشيان كرد) خةصكي كةركووك بةكار دةبرثت

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

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

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

ةوةي، كة خؤي گةياندبووة الي پارتيي دميوكرايت كوردستان و لةسةر گؤذي بارزاين قسةي كردبوو، يةكثك چةند خؤگةهثن و هةلپةرستة، دواي ئ
لة بارزاين دةگثذنةوة كة . سامي شؤذش عةرةبة و كورد نيية و باوكي عةرةبة:  گويت-كة سةر بة يةكثتيي نيشتمانيي كوردستان بوو–لةو دؤستانة 
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 ال بزاوة و ئةو چةكةيشي بةكار بردووة، بؤية ذةفيق -چونكة ذةفيق حيلمي خةصكي كةركووك بووة-شارچثيت
ئيرباهيم ئةمحةد هةر بةو خراپةباسكردنة بةرانبةر ذةفيق حيلمي . حيلمي بة توركمان دةداتة قةصةم
ي پةصةدار بكات و واي بداتة قةصةم، كة حيلمي نازيست بووة و لةژثر نةوةستاوة، بةصكة گةرةكثيت ناويش

 دا كة بةهؤي ئينقيالب1941بريمة جارثك لة مايسي :"ئيرباهيم ئةمحةد دةصثت. كاريگةريي واندا بووة
رةشيد عايل گةيالين و زابتة نةتةوةيي عةرةبةكاين سةر بة ئةصمانةكانةوة، بانگ كرابوومةوة بؤ )) كودثتا((

ئثوارةيةك لةگةص كؤمةصث لة ئةفسةرة . و لةو كاتةدا لة كةركووك بووم) زابتثكي ئيحتيات(بازي وةك سةر
دانيشتبووين، لةپذ مامؤستا )) يانةي ئةفسةران((بوون لة) هيوا(كوردةكاين دؤستم، كة زؤربةيان ئةندامي 

و ئةوانيش سةربازي نازي )ةرهيتل(رةفيق حيلمي دةركةوت و گشت زابتةكانيش بةرز بوونةوة هةر وةكوو ئةو 
بةبث ئةوةي هيچ گوث بدةنة زابتة ))هةربژي سةرؤكي باآل((بن، دةستيان هةصبذي و هةمو بة يةكدةنگ گوتيان

ئةو . 5"داواي دانيشتين لثنةكردن دانةنيشتنةوة)) سةرؤكي باآل((عةرةبةكاين دةوروبةريان و، هةتا
ران دووذووانة بوون و لةگةص دينت و بريوذاي خؤيشياندا هةصوثستانةي ئيرباهيم ئةمحةد و پثذةواين زؤرجا

دژايةتيكردين شثخ لةتيفي حةفيد و كاكةزيادي غةفووري و تةماشاكردنيان وةك دوو ئاغا و . پثچةوانة بوون
دةرةبةگ، هةر لة دةسپثكي دامةزراندين پارتييةوة، لة اليةن ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبريانييةوة، چتثكي شاراوة 

كةچي لة دةرفةتثكي ديكةدا، وةك نيشانةيةكي دووذوويي و ناذاسيت، جةالل تاصةباين، بؤ نيية، 
خؤبردنةپثشةوة لة بارزاين و پثشانداين پاية و جةماوةريي پارتيي لة نثو خةصكدا و شانازي بة ذؤصي خؤيان لةو 

ةوة دةكات لة نثو "ةالزادةپارثزگار و م"و " ئاغا و دةرةبةگ"بارةوة، فشة و خؤهةصكثشان بة بووين كةسانثكي
پارتيمان زؤر كةسايةيت كؤمةآليةيت پشتگريي دةكةن، لة ذيزةكانيشيدا شثخ لةتيف كوذي :"پارتيدا و دةصثت

شثخ مةمحوودي حةفيد و موحةممةدزيادي كؤنة ئةندامي پةرلةمان و دةمذاست و دةستذؤيشتووة مةزنةكان و 
هةر ئةو شثخ لةتيفةي، . 6"كةسايةتيي نيشتمانپةروةر، هةنمةسعوود موحةممةدي كؤنة ئةندامي پةرلةمان و 

كة ئيرباهيم ئةمحةد هةميشة قيين لث بووة و خؤي و هاوبرياين، بة ئاغا و دةرةبةگ باسي دةكةن و دةيبينن، 
و " حةسةين قزجلي"ماصةكةي هةموودةم داصدة و پةناگةي خةصكاين چةپ و توودةيي و كؤمؤنيستان بووة، كة 

يةكثك لة سةراين كؤمؤنيستةكان لة . منوونةيةكي لةبةرچاوي ئةو جؤرة مرؤضانة بوون" يانغةين بلوور"
مةبةست حيزيب {بةرةمحةت بث تا كؤچي دوايي كرد، دؤستثكي دصسؤز و خؤشةويسيت حزب:"بارةيةوة دةصثت

ة ديارة شثخ لةتيف نةك هةر لةسةردةمي پاشايةتيدا، بةصكة ل. 7" بوو}شاكةيل-كؤمؤنيسيت عرياقة
لةسةردةمي  بةعسدا و لة ذؤژثكي وا دژواردا . سةردةمةكاين ديكةشدا هةر ئةو هةصوثستة مثرخاسانةي هةبووة

غةين . 8" دةدا }شاكةيل-مةبةست حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقة{بة هةموو تواناي يارمةيت هاوذثياين حيزيب"
                                                                                                                                                                             

ئةو كةسةي هةست بة كوردبووين خؤي بكات و خؤي بة كورد بزانثت، : گوتوويةيت. كورد چيية و كث كوردةلة بةرسضي پرسيارثكدا كة پثناسةي 
                                                                                                                                                           .ئةوة كوردة

.45، ل1996، پاييزي 13ئةمحةد، ئيرباهيم، لة بريةوةرييةكامن، گزينگ، ژمارة   5  

.232،ص..،البارزاني..البارزاني  6  
.224بانيخثآلين، بريةوةرييةكامن،ل  7  
 هةمان گةورةپياوثكي ديكة، كة .149، ل1996 ساصي تثكؤشان، چاپي يةكةم،پةخشخانةي نةورؤز، سوثد21عةبدوصآل، نايب، بريةوةري  8

هةصوثسيت جوامثرانةي لة چةپ و كؤمؤنيستان هةبوو، خودالثخؤشبوو موحةممةد سةعيد بةگي جاف بوو، كة يةكثك بوو لة بةگزادة جافةكاين 
خسرو روزبة ( خوسرويي ذووزبث)الرائد(، كاتثك كة  سةروان 1954ساصي . كةالر و ذووناكبريثكي گةورة و نيشتمانپةروةرثكي دصسؤزيش بوو
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لة كاتثكدا كة  .9"ثن و دصسؤز بووئةو كوردثكي زؤر خاو:"بلووريانيش لةبارةي هةمان شثخ لةتيفةوة دةصثت
گومان لة چةپايةتيي هةمزة عةبدوصآل نةبووة و، باباعةيل شثخ مةمحووديش لة سةردةةمي پاشايةتيدا، 
هةصوثسيت دژي پةمياين پؤرتسمؤس وةرگرتووة و، لة ئةنداميةيت پةرلةمان وازي هثناوة و، لة سةردةمي 

ةيت كراوة بة وةزير، جةالل تاصةباين كة دثتة سةر باسي باباعةيل عةبدولكةرمي قامسيشدا لةبةر نيشتمانپةروةري
شثخ مةمحوود، زةيد ئةمحةد عومسان، سدديق مريان، گيو موكرياين، هةمزة عةبدوصآل و پارثزةر موحةممةد 
سةعيد كانيماراين، گومان لة هةموويان دةكات و، هيچ يةكثكيان بة سةالمةت دةر ناكات و، سةرپاكيان بة 

كردن بة سةفارةتةكاين ئينگليز و ئةمةريكا و ئةوانةوة و كاركردن بؤيان و خزمةتكردنيان، تاوانبار پثوةند
                            .10دةكات و، بة ناپاك و ذاستذةو و نةياري مةسةلةي كورد و نيشتمان نثوزذيان دةكات

                                                                                               
 

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

 
 

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

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

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 ةبةرچاوي خةصك، وةك خزمةتچي و كارگةرثك كاري دةكرد، وةلث ئاغاي جاف ذثزثكي تايبةيت بووي هةبوو و كة هةر خؤيشيان جافدا و ل

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

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

لة ياديشمة كة هةندث خواردين بةدص نةبوو و . بةخؤوة  و سووركار و سةرذووتاوة و مسثص گةورة بوو و، كة چةند بةو كارةشةوة شةكةت دةبوو
بة كوردييةكي شكاوي لةژثر كاريگةريي ئازةري و فارسيدا . ت، كة فآلنة خواردن لثنةنثت، چونكة حةزي لثي نيية و ناخيواتبةدايكمي دةگو

 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  خؤشحاص بووگةيشتة ئاو، يةكجار -بوو

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

 دا لة اليةن ذثژميي 10/5/1958خوسرويي ذووزبث، لة. يش، كة لة ئةصمانيا بة خزمةيت ئاغاي جاف گةيشتم، ئةو باسةي بؤ گثذامةوة1992
                                                                                                                                              .ئثراين شاوة شةهيد كرا

.81،ل..، ئاصةكؤك..بلوريان  9  

.229-196،ص..،البارزاني..البارزاني  10  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5 

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

ي شوباتدا، دوو ذؤژ پاش كوودثتاكة، بذياري چوونة نثو بزاضي چةكداريي 10كوردستاين حيزيب كؤمؤنيست هةر لة 
سةركردةيةتيي حيزيب كؤمؤنيستيش داواي لة تةواوي ئةندامان و اليةنگراين خؤي كرد، كة بچنة نثو . كوردي دا

ةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و مةكتةبة د. شؤذشي كوردستانةوة و لة دژي كوودثتاي بةعس خةبات بكةن
سياسييةكةي، هةصوثستثكي نةيارانةيان لة كؤمؤنيستة هةآلتووةكان وةرگرت و وةك پةنابةر و تاكةكةس، نةك وةك 
ذثكخسنت و حيزبثكي سياسيي، حيسابيان بؤ دةكردن و وةريان دةگرتن و فةرمانيشيان بؤ ذثكخراوةكاين پارتيي 

بة بث پرسي پارتيي بگةذثن بة دةضةرة :  ذثگة بة كؤمؤنيستةكان نةدرثت، كةدةركردبوو، كة بة هيچ جؤرثك
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(، جةالل باصتة، تاها بامةذين و غةزبان ئةسسةعد)مطر(، سةعيد مةتةر"الفخري

 و عامري عةبدوصآل و هةموو -كة لة كوردستان مايةوة–عةزيز موحةممةد : خةصكثكي سياسةتكار بوون، وةك
 سؤضيثت و هي ديكةش، كة بة هةموو ئةنداماين ديكةي كؤميتةي ناوةنديي، كة چوون بؤ سووريا و لةوثشةوة بؤ

 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

لة زؤر جثگة پةالمار دران و .  كؤمؤنيستةكان نةدرا، چةكيان هةبث و هةلگرنذثگة بة"مةكتةيب سياسي پارتيي 
ي بةعس برووسكةي بؤ هةموو ذثكخراوةكاين 1963چةككران و ئيرباهيم ئةمحةد هةر دواي كوودثتاي شوبايت 

اتثك كة ك. 11"پارتييةكةي ناردبوو و داواي لث كردبوون كة پتر تةنگ بة كؤمؤنيستةكان هةصچنن و ئازاريان بدةن
عةزيز موحةممةد و يووسف حةننا، كة لة سةراين حيزيب كؤمؤنيست بوون، داواي كؤمةكيان لة بارزاين كردبوو، 

كؤمؤنيستةكان مردوون و تةواو بوون، ئيدي :واتة. چؤن مردوو زيندوو دةكةمةوة: ئيرباهيم ئةمحةد پثي گوتبوون
كة، دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد كةوتنة ذاونان و گرتن و نةك هةر ئةوة بةص. 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 .  12جةماوةريان لث قةدةغة دةكردن و كاري زؤرةملث و بة تؤبزييان پث دةكردن

بارزاين دةرگاي بؤ كردنةوة و تةواوي ئةوانةي وا هةآلتبوون هاتن بؤ الي وي و ئةويش . ارزاين بووبثچارانة بوو، ب
بارزاين چةكي دانث و كردنية پثشمةرگة و بةشداريي شةذي دژي حوكوومةيت كردن و پلة و . جوامثرانة داصدةي دان

كةيشيدا بة هةندثكيان سپارد و بةو پاية و جثگةي بةرز و لةبةرچاويشي لة نثو دةسگا سةربازي و كارگثذيية
لةو ناوچانةي، :"بةهائةددين نووري دةصثت. ثتييةكانيشي بة الي شؤذشي كورددا ذاكثشايكارةيشي پتر مةيلي سؤض

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 . ن بؤ دابني كرا و لة بةهرة و زانينيان سوود وةرگريامانةوة و خذبوونةوةيا

                                                        
.247، ص..، مذكرات..نوري  11  
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ناوچةكاين باصةك و قةرةداغ و گةرميان و بيتوثن و بادينان، هثزي پثشمةرگةي چةكدارمان هةبوون، كة لة ژثر 
كدا، سوودي لة كادراين بارزاين لة بواري چارةسةركردين نةخؤشي و تةكني. سةركردةيةتيي بارزانيدا بوون

بارزاين ئامثزي بؤ كادراين حيزيب كؤمؤنيست، كة پةنايان بؤ :"زةكي خةيري دةصثت. 13"كؤمؤنيست وةرگرت
هةرچي . ، كة تووشي بوون، پاراستين1963ناوچةي وي بردبوو، گرتةوة و لةو ذؤژة سةختانةي دواي ساآلين 

شة هةصوثستثكي }شاكةيل-ةد و تاصةباين و هاوذثيانيانةمةبةست دةستةي ئيرباهيم ئةمح{مةكتةيب سياسي پاريت
نايب عةبدوصآل، .  14" كادري كؤمؤنيسيت پةناخوازيان سةربذي10ذثك پثچةوانةيان وةرگرت و تةنانةت نثزيكةي 

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

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

و هةموو هةآلتوو و پةناخوازثكم وةرگرتن، لة كاتثكدا كة دةستةي مةكتةيب سياسي ذثيان لث دةگرتن و 
ئيرباهيم ئةمحةد ئةو قسةيةي بارزاين بة تةواوي و بة توندي دةداتة دواوة، . 16"هةندثكيشيان لث دةدانة دةستةوة

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

ث چةپترين مرؤضي ئةوجا بؤ دةبث ئيرباهيم ئةمحةدثك، كة بيةو. 17ي لةگةص ذثژميي نوثدا پثشان بدات-كرابوو
ئةودةمةي عرياق و ميواين كوردستانةكةي خؤي بداتةوة دةست بةعسثكي نةتةوةيي ذةگةزپةرستةوة و چةك بكات 

كاتثك كة بةعس قامسيان ذووخاند و خؤيان دةسةآلتيان لة عرياقدا !.و پةالمار بدات و بكوژثت، بة چةپ بژمثردرثت؟
مةكتةيب سياسي پارتيش " بؤ قةآلچؤكردين كؤمؤنيستةكاين عرياق يان دةركرد13گرتة 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

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

لة هةموو . ةسيت پثشمةرگةكاين پارتيي كوژرانبةد) بةمؤ(چةند كؤمؤنيستثك لة ناوچةي" و 18"و شوثنةكاين تر
شتثكيش خراپتر ئةوة بوو، كة عةيل عةسكةري بة دةمانچةكةي خؤي دوو كؤمؤنيسيت لةوانةي، كة دواي شةذي 

حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق، كة لة هاريكاريي و داصدةداين . 19"بةمؤ بة يةخسريي كةوتبوونة دةسيت، كوشتبوون
ذثبةرايةيت بارزاين، دصنيابوو، ئيدي پشيت لث دةكاتةوة و بة مايف خؤي دةزانثت، سةركردةيةيت شؤذشي كورد، 

ئةويش بنكةي پثشمةرگة و چةكداريي خؤي لة هةر شوثنثكي كوردستاندا بكاتةوة و چاالكيي سياسي خؤيشي 
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ة و لة ناوچةي كفري، خذدةبنةو" قةواصي"ذثكخراوي كةركووكي حيزيب كؤمؤنيست، لة گوندي . ئةجنام بدات
بنكةيةك بؤ خؤيان دةكةنةوة، لث چةكداراين پارتيي لثناگةذثن و دةرياندةپةذثنن و ئةوانيش ناچار دةبن بچن بؤ 

لةگةص چةكداراين پارتييدا تووشي پثكدادان دةبن و چةند " سريوان"ناوچةي دةربةندخيان و لةوثش لة سةر ذووباري 
 ناوچةي كفري و پاشتريش هةندةك چةكداريان ذوويان كردة ئيدي ناچار دةبن بگةذثنةوة. 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 " كلكةمساق"پارتييدا بوون، هةآلتن و هةندثكيان چوون بؤ گوشاري 
لة كؤية، " داربةسةر"ذثكخراوي هةولثريش، سث بنكةيان لة ذةواندز، شةقآلوة و گوندي . لةاليةن پارتييةوة چةككران

تةنث ئةو بنكانةيان كة لة . 20ريي كرايةوةي الي مووسصيش بنكةيةكي چةكدا"القوش"لة چياي ئةلقؤش. كردةوة
ن بة سةالمةيت دةردةچن و ئازادي هةموو جؤرة چاالكييةكيان  بوودةضةري دةسةآليت سةركردةيةتيي بارزانيدا

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

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

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

يةكثك . دةخنكثن" سريوان"ونان و هةآلتندا لة ئاوي هةندثك لة پثشمةرگة كؤمؤنيستةكان لة كايت ذا. دةبثت
هةر دواي ئةو ذووداوانة هثزةكاين عةيل عةسكةري پةالماري بنكةي . دةبث" بةكري حاجي ئةمحةد نةمةصي"لةوانة

لة نثو . يش دةدةن و بنكةكة داگري دةكةن و كؤمةصثكي دي پثشمةرگةي كؤمؤنيست دةگرن و دةكوژن" وةصةمست"
ئةمحةد بانيخثآلين . 21ووانيان ژن دةبن، كة چةكداراين پارتيي دةياندةن بة دةسيت ذثژميي بةعسةوةگرياوةكاندا د

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( خلة و مةال عةيل مةالريايان گرت و لة يحلاس

هةروا لةيةك رؤژدا حةوت هاوذثي ترمانيان لةسةر دوكانةكانيان لةناو . شةهيديان كرد و پاشان تةرمةكانيان سوتاند
، كة يةكثكة لة خةصكاين نةتةوةيي كورد و لة بزاضي كوردايةتيشدا )خاصة حةمة(حةمةي عةزيز. 22"شاردا شةهيد كرد
بووة، لةمةذ ذةوتار و هةصوثسيت بارزاين و دةستةي ئيرباهيم ئةمحةدةوة بةرانبةر كؤمؤنيستةكان و ذؤصي خؤي هة
پةالماري كؤمؤنيستةكانياندا، ئةوانيش تا }شاكةيل-بةعسييةكان{لة هةموو اليةكةوة :"وة دةصثت"بةمؤ"ذووداوةكةي 

نيش روويان كردة ووآلتة دراوسثكان و كوردستان، توانيان داكؤكيان لة خؤيانكرد، هةزارانيان لثگريا و كوژرا، هةزارا
ئةوانةي روويانكردة ناوچة رزگار كراوةكاين قةصةمذةوي بةهةشيت بارزاين پةنادران و ذثزيان لثگريا و مةوداي 

كة روويانكردة قةصةمذةوي مةكتةيب سياسي بةرهةصستيان لثكرا و )) لة كوردةكان((چاالكيشيان درا، ئةوانةش
 چاوم بة برادةري خؤشةويستم 1963كرا و لثيان كوژرا و لثيان گريا، بؤ وثنة رؤژثكي هاويين ساصي شةذيان لةگةص 

                                                        
.119-118، ص)1963تشرين الثاني18-1963 شباط8(الثالثء، الجز..ء،اًضوا..عبدالكريم 20   
.145- 139، ل..، بريةوةري..عةبدوصآل  21  
.220، ل..،بريةوةرييةكامن..ينبانيخثآل  22  
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بةهةشيت كاك ئةورةمحاين ساصحي خلة، كةوت لةگةص كؤمةصثك گرياو ئيشي پثدةكرا، ئةمالو ئةوالم ماچكردو لثم 
رتةك و بةمؤ بووين، هاتنة سةرمان و پرسي بؤچي و لة كوث گرياوة، وويت لةگةص هةندةك هاورثيامناندا لةالي سة

عةيل عةسكةري لة سةر خذكردنةوةي ئابوونة و . 23"كوژراو و بريندارمان هةبوو، منيان گرت و ناردوويامن بؤ ئثرة
پيتاكيش، كة بة تؤبزي بةسةر گوندنشينةكاندا سةپاندبوويان، دةسيت لة كوشتين خةصكاين بثتاواين كؤمؤنيستدا 

، كة دانيشتووانةكانيان، سةر بة حيزيب كؤمؤنيسيت "ةمةذ، گامثشتةپة، چاوگ، شةكرايلشري"گوندةكاين. هةبووة
عرياقي بوونة، لةبةر ملكةچنةبوونيان بؤ ئابوونةدان بة پارتيي، عةيل عةسكةري بة سةرؤكايةتيي هثزثكي چةكداريي 

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

دةكوژرثن و چةند ماصثكي كؤمؤنيسيت ناسراو دةسووتثنرثن و عةيل عةسكةري داوا دةكات، كة هةموو 
ةو كارة ناكةن و ئيدي كؤمةصة ماصة كؤمؤنيستثكي ديكةش لة كؤمؤنيستةكان خؤبدةنةدةستةوة، وةلث ئةوان ئ

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  لة ذقي ذةوتاري ناپةسةندي سةراين پارتيي، پةنا ببةنة بةر ئةوةي،" كوثخا عةيل چاوگي"و " ورؤصيذةئوويف نة
ي 1963 شوبايت 8دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد، بة كوودثتاي .  24ببنة جاش و چةك بؤ حوكوومةت هةصگرن

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

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

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

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

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

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

دژوارةوة، تا ئةو ذادةيةي،كة نةيانتواين هيچ جووآلنةوةيةك لة دژي كوودثتاكة بكةن، چونكة يةكسةر پارتييةكان 
يرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، وةنةبث هةر لة دةستةي ئ.  25لثيان ذاست دةبوونةوة و خراپيان پث دةكردن

مةكتةيب سياسي پاريت، "ي بةعس، ئةو هةصوثستةيان لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق بووبثت1963دواي كوودثتاي 
ةوة دةستيان كرد، بة ذاونان و كوشنت و بذيين شيوعييةكان لة شارو شارؤچكةو گوندةكان بة 1961هةر لة ساصي 

                                                        
.78، ل1999، 3، بريةوةري، ئاوذثك لة رابوردوويةكي نزيك، باسكار، ژمارة )خاصةحةمة(عةزيز، حةمةي  23  

.132-130، ل..، بريةوةري..عةبدوصآل 24  
.133- 132سةرچاوةي پثشوو، ل  25  
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ي عةيل شةريف، لة چياي بةمؤ و ژاصةناوو گوندةكاين بةري سريوان، ئةوانةي ئةگريان ذةوانةي ذابةرايةيت حيلم
يشدا كة اليةنثكي تري ذثكخراوي جوآلنةوةي 1964لة ساصي . بةندخيانةي گةآلصة ئةكران و ئازارو ئةشكةجنة ئةدران

ئةوانيش هةر لةگةص )..شتماين ئثستايةكيةيت ني(نيشتماين دروست بوو كة لة دواي ناوةذاسيت هةفتاكاندا بوو بة
جيابوونةوةياندا لة پاريت، كةوتنة ذاونان و كوشت و بذي شيوعييةكان و گرياوةكانيان ذةوانةي بةندخيانةكاين 

وةك بةراوردثك لة نثوان هةصوثسيت مةال . 26"بةكرةجؤو چةمي ذثزان ئةكردو زؤريان بث سةروشوثن ئةكردن
كة ئةودةم بة دةست ئيرباهيم ئةمحةد و –سيي پارتيي دميوكرايت كوردستان مستةفاي بارزاين و مةكتةيب سيا

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

مةال مستةفا دالدةي دان و، :"ئثستاش لةگةصيان بووة و يةكثكيشة لة سةركردة و هزرضان و تيؤريزانةكانيان، دةصثت
لة . بنكةكانيان داخسنت و چةكدارةكانيان چةك كردن. كارئاساين بؤ كردن، بةآلم ئيرباهيم ئةمحةد ريگةي نةدان

نةوشريوان مستةفا لةبارةي هةمان مةبةستةوة باسي . 27"و ال كوژرانهةندي شوين شةر و پثكادان روي داو، لةهةرد
، لةگةص )ئيرباهيم ئةمحةد و هاوذثيةكاين: واتة(چؤنيةتيي هةصسوكةوت و ذةوتاري، مةال مستةفا و مةكتةيب سياسي

ي مةال مستةفا بة خؤشييةوة، بةرةو پرييان چو، داصدةي دان و، ماوة:"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 . 28"چةند جيگايةك كة بة چةكداري يل ي كو بوبونةوة چوة سةريان
بروسك، كة : واتة{)بث(هاوذث:" دةصثتدا لة بةغداوة بؤ كوردستان هةآلتووة،1963كؤمؤنيست 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 . ا رثگةي بة شيوعيةكان داوة بنكة دروست بكةنكة حةمةد ئاغا لة كاين گثزيد
ئيرباهيم ئةمحةد و : واتة{دةچن كة لةگةص رثذةوي شؤذش ناگوجنث، لثرة مةبةست رثبازي مةكتةيب سياسي پارتية

ةوةي دوژمين رژمث نامةي مةال مستةفام بؤ هاتووة كة نووسيويةيت ئ:  ئةوسا حةمةد ئاغا دةصث}شاكةيل-تاقمةكةي
ئةگةر بؤم بكرث گؤشيت بةلةكي خؤميان دةرخوارد : بث، دةسيت يارمةتيان بؤ درثژ بكةن، بؤيث حةمةد ئاغا دةصث

و حةمةد ئاغا كاغةزةكةي مةال مستةفا -مةبةسيت يارمةيت شيوعيةكانة–دةدةم و يارمةتيان دةدةم 
ةكانةوة لة ذيزي 1940ةو كؤمؤنيستانةي لة ساآلين ئةمحةد بانيخثآلين، كة بؤ خؤي يةكثكة ل. 29"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

و ئازاردانةي شيوعيةكان ذاوةستاو لة بروسكةيةكدا داواي لة گشت هثزةكاين پاريت و شؤذش كرد دژي ئةو هثرش 
بةآلم لة ناوچةي سلثماين و كةركووكدا . كة يارمةيت حزيب شيوعي بدةن و، هاريكاري و كؤمةكي شيوعيةكان بكةن

ار و هثرش بردنة سةر حزيب شيوعي زاص بوو گوثيان بة بروسكة و بذيارةكةي بارزاين نةدا و لة فش) م س(كة خةيت

                                                        
.86،ل1998، پشتاشان لةنثوان ئازار و بثدةنگيدا، )ئةبوشوان(رةشيد، قادر  26  
.80، ل1997ئةمني، نةوشريوان مستةفا، پةجنةكان يةكتري ئةشكثنن، بةرلني  27  
.69سةرچاوةي پثشوو، ل   28  
.46- 45، ل1993، ستؤكهؤصم 1966-1949حةيدةري، جةمشيد، چةند الپةذةيةك لة بريةوةرييةكامن   29  
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 و ئةزمووين خؤي لةگةص 1963بانيخثآلين وةك كؤمؤنيستثك، كة باسي كؤتايي ساصي . 30"هةر بةردةوام بوون
كة لة )پاريت(ئةو كادر و لثپرسراوة عةسكةرييانةي:"دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةبانيدا دةكات، دةصثت

هةرچةندة . 31"ةاللييةكان دةناسران فشاريان بؤ هثنام و گثچةصيان بؤ دةسازاندمبوون و بة ج) م س(راستيدا خةيت
سؤضيثتييةكان پثشتر بة ئيرباهيم ئةمحةديان ذاگةياندبوو و داوايان لث كردبوو، لةگةص كؤمؤنيستةكاندا نةرم بن و 

ةرلةنوث خؤيان ذثك هاريكارييان بكةن، كؤمةكيان بكةن بؤ ئةوةي لةو كارةساتةي تثي كةوتوون، دةربثن و س
خبةنةوة، بةآلم ئيرباهيم ئةمحةد، بة توندي ذةخنةي لة هةصوثسيت حيزيب كؤمؤنيست بةرانبةر مةسةلةي كورد و لة 

 و خؤي و هاوذثيانيشي ئةو داواكارييةي سؤضيثتيان پشتگوث خستبوو و لةسةر 32پشتيوانييان لة قاسم گرتبوو
كاتثك كة عةبدوسسةالم عارف دةسةآليت گرتة دةست و . ةردةوام بوونتةنگپثهةصچنني و ذاوناين كؤمؤنيستان هةر ب

عارف داواي لة "خويل يةكةمي بةعس كؤتايي هات و ئاگربةست لة نثوان بزووتنةوةي چةكداريي كورد و عارفدا هةبوو 
تةسليم بارزاين كرد ئةو كؤمؤنيستانةي پةنايان بردؤتة كوردستاين ئازاد و لةوث دةژين، تةسليميان كاتةوة، 

. كردنةوةي پةنابةران بة رةدوونةرانيان پثچةوانةي داب و نةرييت كوردةواريية و بارزاين پثي رازي نةبوو
 ئةوةيان كردة بةهانةيةك و }شاكةيل-مةبةست تاقمي جةالل تاصةبانيية نةك هؤزي تاصةباين{تاصةبانييةكان

عارف ئةوةي كردة بةهانةيةك بؤ تؤمةت و . تپروپاگةندةيان دةكرد گواية بارزانيي كؤمؤنيستةكان دادةبةستث
                                         ... كة گواية كؤمؤنيستة و پياوي سؤضيثتة و سوورة و33بوختان كردن بة بارزاين

 كة لةتةك بةعسيشدا گفتوگؤي هةبوو، لة هاريكاري و داصدةداين 1963بارزاين لة تةواوي ئةو ماوةيةي 
ذؤژث لة ذؤژان لةگةص " بةردةوام بوو و زؤر دووربينانة دةينؤذيية ئةو مةسةلةية و دةيزاين كة كؤمؤنيستةكان

هةر لةبةر ئةو هؤيةشة، . بةعسييةكاندا ذثك ناكةوث، بةآلم بةرانبةر كؤمؤنيستةكان دةبث هةصوثسيت هةبث
ة، كؤمةكي بة هةموو تمانپةروةرثك و شؤذشگثذثك هةميشنيشبارزاين وةك . 34"كؤمؤنيستةكان خؤشيان دةوث

 و ئةو 1963پاش كوودثتاي بةعسي  .باصةكاين حيزيب كؤمؤنيست و هةموو نةياراين ذثژميي بةغدا كردووة
قةيرانةي، كة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق دووچاري بوو، هةندةك كؤمؤنيست لة حيزبةكةي خؤيان دووركةوتنةوة و 

ند، كة ذةخنةيان لة حيزيب كؤمؤنيست هةبوو و دةيانةويست دامةزرا" 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
 بة گةذانةوة بؤ بةغدا، بؤ بينيين ذؤصي خؤي وةك ئةفسةرثك لة كاري سةربازيي ئةو كؤميتة قايلكردين

، بة ناسنامةي ساختة و وةك كورد و بة كارئاساين و لة ذثگةي پسوولةيةكي "ئةلفةخري. "شؤذشگثذييةدا
اين دةستةي ئيرباهيم پاش لةتبووين پارتيي و الد. 35بارزانييةوة، بؤ ئةوةي ذثگةي پث نةگريث، گةذايةوة بةغدا

وةك –دا و، كةوتنيان دواي ماوةيةك بة الي حوكوومةيت عرياقدا، بارزاين 1964جةالل تاصةباين لة ساصي -ئةمحةد

                                                        
.216،ل..، بريةوةرييةكامن..بانيخثآلين  30  
.213سةرچاوةي پثشوو، ل   31  
.72، ل..، پةجنةكان..منيئة  32  
.240، ل1985نةبةز، جةمال، كوردستان و شؤذشةكةي، كوردؤ كردووية بة كوردي، سويد   33  
.84، ل..، خوالنةوة..عةزيز  34  
  .116، ص)1968تموز30-17-1963الثاني تشرين 18(الرابعء، الجز..ء اًضوا، ..عبدالكريم35
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 زثتر باوةشي بؤ -تاكة نثوةندي دةسةآلت و تاكة هثز و سةركردةي بزاضي چةكداريي كورد لة كوردستاندا
يش، كة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق بوو بة دوو بةشةوة، 1967ساصي . كؤمؤنيستةكان كردةوة و كؤمةكي كردن

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

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

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

و كؤميتةي ) القيادةالمركزية(مةك وةدةست هثنا و هةردوو سةركردةيةتيي نثوةنديئامادةيي بارزاين بؤ كؤ
حيزيب كؤمؤنيست لة دةوري سةركردةيةتيي بارزاين كؤوةبوون و كؤمةكيان لة ) اللجنةالمركزية(نثوةندي

كاندا ناكؤك جةالل لةگةص هةردوو حيزبة كؤمؤنيستة-كةچي لةهةمان كاتدا تاقمي ئيرباهيم. 37بارزانييةوة پث دةكرا
 وةبةر دذندةترين )القيادةالمركزية-سةركردةيةتيي نثوةندي(لة كاتثكدا كة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق. بوون

جةالل تاصةباين لة ترؤپكي هاريكاريدا -شاآلوي بةعس كةوتبوو و قةآلچؤ و بنبذ دةكرا، پارتييةكةي ئيرباهيم ئةمحةد
 بؤ بةعس دةكرد و -لةوانةش كؤمؤنيستةكاين قيادةي مةركةزي– 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
بةرانبةر بة كؤمؤنيستةكاين قيادةي مةركةزي هةبوو و ئةوان و تاقمي جةالل تاصةباين، دووزمانييان لةسةر ئةو 

وةك . 38كؤمؤنيستانة دةكرد و لةگةص بةعسدا لة يةك سةنگةردا، دژايةتييانيان دةكرد و هةوصي لةنثوبردنيان دةدان
                                                        

-17-1963تشرين الثاني18(، الجزٍ الرابع..‘،اًضوا..عبدالكريم: رةوةها بنؤذةهة. 284،ل..، بريةوةرييةكامن..  بانيخثآلين36
.ساصي چاپي ئةم كتثبة نةنووسراوة .196، دارالمرصاد، بيروت، ص)1968تموز30   
. 113، ص، دارالمرصاد، بيروت)1968تموز30-17-1963تشرين الثاني18(الرابعء، الجز..ء،اًضوا.. عبدالكريم37  
، لة كةركووكةوة بؤ سةرداين فةرهادي برام، 1973ئثوارةيةكي پاييزي . 69،55، ص1997ن اًوراق الحياة، باريس الحاج، عزيز، م  38

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

، كة بةندخيانةيةكي زؤر پيسي دةسگاي ئاساييشي عرياق بوو، دواي لةنثوچووين نازم گزار كرابووة و خةصك دةيتواين )قصرالنهاية(قةسرولنهاية
باغ چووبووة سةرداين ئةوث و بؤ ئثمةي دةگثذايةوة، كة چؤن لةوث لةسةر ديواري ژوورةكاين ئةو زيندانة، كاك جةالل دةب. 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) ي لثژنةي مةركةزيتاقم(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)اللجنةالمركزية(كةزيكوژراون و ئةوان كؤمؤنيستةكاين لثژنةي مةر

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

) اللجنةالمركزية(يان لة تاقمي لثژنةي مةركةزي " خثصي پةتوو يا تاقمي پةتوو :  واتة- اًهل البطانيات"ترسنؤكي و خؤبةدةستةوةدان، نازناوي 
بوون، كة ئةگةر پؤليس هات و  لة دةركةياين دا، يةكسةر و بث هيچ بةرگرييةك نابوو، چونكة ئةوانة هةموودةم بة خؤ و يةك دوو پةتووةوة ئامادة 
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يزيب كؤمؤنيسيت عرياقي، سةركردةيةتيي نثوةندي دژةكارثك لةهةمبةر هةصوثسيت نةيارانةي جةاللييان لة ح
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 
كاين ئةو حيزبة، لةگةص حيزبة كوردييةكان و حيزبة نةتةوةيية عةرةبييةكان و حيزيب بةعس بة لةمةذ پثوةندة

ئةلبةكر و حيزيب نيشتمانيي دميوكرايت، جضيين كادران -هةردوو باصةكةيةوة، باصي سةر بة سووريا و باصي عةفلةق
، نةك 39 لةگةص حيزيب تاصةبانيدا دابذياري هاوپةميانثيت لةگةص بزاض و حيزيب بارزاين و بذيين هةموو پثوةندثك

هةر لة كايت " القيادةالمركزية"سةركردةيةيت نثوةنديي-هةر ئةوة بةصكة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق
كة حيزيب بةعس . 40دا، بةشدار بووة لة بزاضي كورددا، بة سةرؤكايةيت بارزاين1967-9-17دامةزراندنيشيةوة لة 

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

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

. نثواين بارزاين و كؤمؤنيستةكاين عرياق هةموودةم باش بووة. 41"واتة، دةسةآليت نثوةندي" دوژمن"دابنثني، دژي 
وردستان و سةرؤك بارزاين، بةگشيت پةيوةندي نثوان حزيب ئثمة و پاريت دميوكرايت ك:"ئةمحةد بانيخثآلين دةصثت

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

پاش كؤنگرةي شةشةمي . 42"پةيوةندي دؤستانة و هاوخةبايت خؤيان پاراستبث)اوةپثكدادانةش كة جاروبار روويد
جةالل و داناين كؤميتةيةكي ناوةنديي نوث، –دا و وةدةرناين تاقمي ئيرباهيم 1964پارتيي لة تةممووزي 

حيزيب . وئةجنومةنثك بة ناوي ئةجنومةين ذاپةذاندين شؤذش دامةزرا، كة نوثنةري جياوازي خةصكي كوردي تثدا بو
كؤمؤنيسيت عرياقيش دةچنة الي بارزاين و پثي ذادةگةيةنن كة باشتر وابوو نوثنةري ئةوانيش لةو ئةجنومةين 

. 43"چؤن ئثوة نوثنةرتان نيية، ئةي ئةز ة؟ من نوثنةري ئثوةم:"بارزانييش پثيان دةصثت. ذاپةذاندنةدا هةبوواية
 تا ذادةي ئةوةي خؤي بة نوثنةري ئةوان بزانثت و ذثزگرتين ئةوان بةوةدا نثزيكايةتيي بارزاين لة كؤمؤنيستةكانةوة

هةصوثسيت بارزاين بةرانبةر . دةردةكةوثت44لثي تا ذادةي ئةوةي بة نوثنةري خؤيان و سةرؤكي هةموو اليةكي بزانن 

                                                                                                                                                                             
-كارگثذي ئةرشيض"و " دائرةالطابو- كارگثذيي تاپؤ"بثجگة لةوةش نثوي . و دةنگةدةنگثك وةدووي كةون بؤ زيندان و لةوثش لثي پاص دةنةوة

           . كؤمؤنيسيت عرياق نابوو، كة پتر لة دةسگايةكي كارگثذي دةچووحيزيب) للجنةالمركزيةا(يان، لة لثژنةي مةركةزيي"دائرة حفظ االوراق

 االول،باريس ء، الجز1969ربيع-1967الحاج، عزيز، حدث بين نهرين، في تلخيص تجربة حزب القيادةالمركزية ايلول 39 
ثشمةرگة و ذثبةرايةتيي بارزانيان هةصبژارد، ، سةنگةري پ"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   40  

. 143،ص..، حدث..الحاج  41  
.276-275، ل..، بريةوةرييةكامن..بانيخثآلين  42  
.218سةرچاوةي پثشوو، ل   43  
.سةرچاوةي پثشوو  44  
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بارزاين ذثز و . 45كؤمؤنيستةكان 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 

بثگومان ئةو . 46كراوة جنثو يا قسةيةكي خراپ بة بارزاين بصث و نةيگوتووة، ژياين خؤي لة دةست داوة و كوژراوة
وونة، بةصكة عةرةب و كؤمؤنيستيش هةبوونة، كة خةصكةي، كة هةصوثسيت وةهايان هةبووة تةنث كورد و پارتيي نةب

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 

كوومةت بكةن و دژي بارزاين و شؤذشي كورد بدوثن و ئةوةي ئةو كارةي جثبةجث نةكردبا، لة كار و پشتگري بؤ حو
حيزيب كؤمؤنيست دژي ئةو كارة بوو و داواي لة ئةندامان و دؤستاين خؤي كرد، كة وةها كارثك نةكةن . دةر دةكرا

اياين سةر بة پارتيي و هةندةك مامؤست. لة حيزب دةردةكرا) 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" نثوي زوهةير ئةلزوبةيدي عةرةب بوو لة سلثماين، بة
ئةمحةد بانيخثآلين لةو . 47لة سةر ئةوة گريا و ئةشكةجنةيةكي زؤريان دا و هةواصةي بةغدا كرا. بارزاين نةدا

ي بةسةردا 1963 بةشثك لةو هاوذثيانةمان لة زيندانا مانةوة تا كودةتاكةي هةشيت شوبايت:"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 
 هةندث لةو كةسانةي بةناوي پارتيةوة گريابوون جنثوي خؤيان دةدا هةرچةندة. نةكردباية لة بةندخيانةدا دةمايتةوة

بدةن يان ) بارزاين(و بةردةبوون، بةآلم شيوعيةكان بة كورد و عةرةبيانةوة، تا سةر رةفزي ئةوةيان كرد جنثو بة
رزاين و جةاللدا هةردةم با-كؤمؤنيستةكان لة نثوان سةركردةيةتيي بارزاين و تاقمي ئيرباهيم. 48"دژي راوةسنت

 و 49شؤذشةكةي 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 "پثشيان وابوو كة

باركردين ئةو ياخيبوونةي، كة دةستةيةكي لة تاوان:"بةهائةددين نووري لةم بارةيةوة دةصثت. 50"خائينانةية
                                                        

.84، ل..، خوالنةوة..عةزيز  45  
 لة نثوان كفري و سةرقةآلدا لة گةرمثين كوردستان و لةو شوثنةي، كة پثي دةصثن قاتةكاين كفري، شةذثكي سةخت لة نثوان 1963ساصي 46

بثجگة لة پثشمةرگة، خةصكانثكي سةر بة پارتيي و عةشايةري ئةو دةوروبةرةش بةشداريي ئةو . رگة و لةشكري حوكوومةتدا ذووي داپثشمة
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. بوون و چةند كةسثكيش يةخسري كرانشةذةدا شةهيد 
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 . جنثو بة بارزاين بدات، بةآلم ئةو هةر جنثوي نةدائازاردان هةوص دا، كة 
هةصيانواسي و ديسان داوايان لثكردةوة، كة جنثو بدات و هةذةشةي كوشتنيان لث كرد، ئةگةر جنثو نةدات، وةلث ئةو هةر خؤي ذاگرت و جنثوي بة 

                      .  ئةوانيش گوللةبارانيان كرد و تةواوي عةبةئامةي بريوباوةذ و ئاوات و لةش و قارةمانثتييان پارچةپارچة كردئةوجا. زاردا نةهات

.130- 129، ل..، بريةوةري..عةبدوصآل  47  
.186، ل..، بريةوةرييةكامن..بانيخثآلين  48  
.250سةرچاوةي پثشوو، ل   49  
.276سةرچاوةي پثشوو، ل  50  
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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 

داوامشان لة چةكدارةكاين خؤمان كرد، كة بةشداريي . ا، بة هةصوثستثكي خيانةتكارانة نثومان بردهةرمثةوة دةركر
                                                                                                 . 51"لة شةذي دژ بةواندا نةكةن

جارثكي دي بة توند و "محان عارف لة دةسةآلت، بةعسييةكاني بةعس و البردين عةبدوذذة1968پاش كوودثتاي 
ئةوجا ئةوانيش ناچار بوون سةركردةيةتيي خؤيان . تيژي دةستيان كردةوة بة بةربةرةكانثي كؤمؤنيستةكان

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

بثجگة لة كؤمؤنيستةكان، كة ذثز و خؤشةويستييان بؤ بارزاين هةبوو، . 52"بةعس شةذي شؤذشي كورديان دةكرد
ةب و ناسرييةكانيش پشتيوانيي تةواوي خةصكاين ديكةي بةرهةصستكار و دژي ذثژميي بةعس وةك نةتةوةيية عةر

. 53جةالليان 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 -و بارزاين و ئاشيت لة كوردستان و دژ بة دةسةآليت بةعس ذثبةريان بوو، ذثك مةيلي بةالي شؤذشي كورد 
ئةو بزووتنةوةيةي بارزاين، كة لة نووسني و . 54 بوو-كاتةدا جةاليل لةوپةذي تثكةآلويياندا بوون لةگةص بةعسدا

، تادةنرثو بةعسدا بة قةآلي ذاستذةوايةيت دادةنرا و د) 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
. تةنانةت چاويان بة چةپي ذاستةقينةشدا هةصنةدةهاتهثندةي دنيايةك قينيان لة چةپ و چةپايةيت دةبووةوة و 

بوو، بةعس )القيادةالمركزية(سةركردةيةيت نثوةنديي –عةزيز ئةحلاج، كة سكرتثري حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق 

                                                        
.249، ص..، مذكرات..رينو  51  
.40، ل1988نةبةز، جةمال، گؤضاري كؤمؤنيستانةي يةكثيت ي تثكؤشني، ستؤكهؤصم   52  
، كة لة سثيةم ساصي )كاك ماريف حةمةغةريب(ذؤژثك بؤ سةرداين برادةرثكم. ، ساصي دووةمي خوثندمن بوو لة زانستگةي بةغدا1969پاييزي 53

) الكرخ(لة بةري كةرخ) ءساحةالشهدا(وة، كة بةشةناوخؤييةكةماين لثبوو، چووم بؤ مةيداين شةهيدان)ظميةاًع(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 ...رةب و شيعة و اليةنگري ذثكخراوة فةلةستينييةكان وبريوباوةذيش چةپ و ناسري و نةتةوةيي عة
لة ژوورةكةي كاك مارف دانيشتبووين و سةرگةرمي قسة و باس بووين، لةپذ كاك شثخ حةمةسةعيدي مامة شثخ حةسةن، كة دؤست و خزمي . بوون

 ئةو لة كةالرةوة هاتبوو و كةالريش ئةودةم قةآل و بنگةي جةاللييةكان بوو و كاكةشثخ بؤ . بوو، خؤي كرد بة ژووردا-مارف و من–هةردووكمان 
ئةويش گويت كة . 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
 هةموو كوردستاين لةبندةستاية }مةبةسيت حيزيب جةاليل بوو{ماعةيت بارزاين تةواوبوون و حيزبزؤر بة دصنياييةوة دةيگوت نةخثر شةذ نيية و جة

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

                         .     ئةمةيان زؤر ذاستة، وةلث بةخوا هةموو كوردثك جةاليل نييةكاكة هةموو جةاللييةك كوردة، : كوذةكانيش گوتيان. كوردة
 من بؤ خؤم بةشداريي ذثپثواين حوسةيين و عاشوورام لة باژثذي كةربةالدا كردووة و ئةو جؤرة درومشانةم هةم بينيوة 1969 و 1968ساآلين 54

.و هةم بيستووة و هةميش گوتووةتةوة  
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 1969-4-3ئثوارةي . گريت و ئةويش هةموو ثنييةكاين حيزبةكةي دركاند و بةتةواوي خؤي دا بة دةستةوة
كة ئةو كاتة بة "ذؤژنامةي ئةلنوور . زيؤين بةغدا و زؤر شيت ناشرييين بةرانبةر بارزاين گوتهثنايانة سةر تةلةض

دا ذث يان بة دار و دةستةي جةالل 1969لة ساصي "، كة بةعسييةكان55"ناوي دةبرا بةواتاي قةرةج) نةوةر(
، بؤ بةربةرةكانث كردين ةوة دةر بكةن))النور((تاصةباين دا رؤژنامةيةك بة زماين عةرةيب لة بةغدا بة نثوي

ذؤژي پاشتر، تةنث بة هؤي . 56"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–ن عةزيز ئةحلاج، وةك ئةلنوورةوة، لةبري ئةوةي بنووس
زؤر "ذؤژنامةي ئةلنووري جةاللييان و بريياراين جةاليل، ئةو سروش و بري و بؤچوونة . 57عةزيز ئةحلاج قويل

عةزيز . وةي شؤضينيياين عةرةبةوة بؤ بة مريات مابو1959ي 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"ةك ذؤژنامةي ئةلسةورةو(ذؤژنامةكاين}شاكةيل-مةبةست دژايةيت كؤمؤنيستةكانة{

، بؤ ناوزذاندين من و تانووت و گومانكردن لة عرياقيبوومن، پثشبذكثيان دةكرد، تا ئةوةي ")يونس الطائي"ئةلتائي
. 58"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)رواهللا طلفاحخي(خةيروصآل توصفاح
هثشتا ئةو كارةي ئةلنوو و توصفاح و . 59نثوي دةبا"عزيزالحاج قلي"كةمكردنةوةي ذؤصي سياسيي عةزيز ئةحلاج بة

كاص نةبووةتةوة و كة لة بريگةي خةصكدا هثشتا –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-ثوةنديسةركردةيةتيي ن(هةصةجبةي حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق

ديارة پثشتريش دةسيت جةاللييان بة خوثين . 60بةرچاوي 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 "ي مةال حاميدمةجيد"هةصةجبة و لة تؤصةي 
وو كوذي خواجة حوسةين، لة ماص و عومساين حاجي حةمة ئةمني و د"بةدةسيت ئةو كوژرابوو، كؤكؤيية جةاللييةكان

ئةم سيانة هيچ پةيوةندييةكيان بة تثرؤركردين ئةو لثپرسراوةي . دوكاين خؤياندا، بةبث تاوان كوشنت
ئةوان تةنيا ئةندامي حيزيب شوعي عثراق بوون و كؤنة كثشةيةكي عةشريةتيشي لة پشتةوة . جةاللييةكانةوة نةبوو

                                                        
.هةژاري موكرياين ئةو ناوةي لثنابوو. 96،ل ..بؤ ئةوةي، ..هةريري  55  
.، ژثدةرةكان15، ل..، گؤضاري..نةبةز  56  
.ئةمة مامؤستاي شةهيد مةجيد كةرمي ئةمحةد ئةو كايت بؤي گثذامةوة  57  

.35،ص1993عزيز، ذاكرةالنخيل، الموسسةالعربيةللدراسات والنشر، بيروت.الحاج، د  58  

.1996-5-15بي،علي منهل، القدس العر  59  
.57، ل 1996، 17حمةمةد، كامةران، شاعري و دةسةآلت، رابوون، ژمارة   60  
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سةركردةيةيت "  خةسيت جةاللييان لة حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيوةك منوونةيةكي ديكةي ذقي. 61!"بوو
ئةكرةم موحةممةد ئةمني قادر، كة بة ئةكرةمي . ، دةكرث ئةم وثنةيةش خبةينة بةرچاو "لقيادةالمركزيةا:نثوةندي

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 .  لثماين، كة هةميشة دوژمن لثي دةترساس

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

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

 جارثك 1967اي چةند جارثك لة هةوصي كوشنت و لةناوبردنيان، پاييزي دو. هةوصي كوشتنانة بثبةش نةبوون
، بؤ }شاكةيل-لة گةذةكي سابوونكةران لة سلثماين{ كةسةوة، هاتنة سةر ماصمان20-15جةاللييان بة كؤمةصثكي 
شي تةنيا بوو و تةنيا دةمانچةيةكي. 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. ئامادة كرد

. ذي و لةترسا ماصةوةيان بةجثهثشت و ذايان كرد بة سةرشؤ66پاش ماوةيةك هاوار و دةنگةدةنگ، جاشةكاين 
جةاللييان بة هثزثكي زؤر و بثژمارةوة دووبارة . 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. ك و تةسك بووكؤآلنثكي باري

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

هةر لةو كاتةدا كاك مستةفا عةالئةدديين گةرمكةرةوةي ژوورةكة و كارةباي هةموو . 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.  بةسةر كؤآلنةكةدا دةيذواينكة بچووكةكةي،
سوثندخواردنيان بة مةال مستةفا و {ماصةوةن، وةرنة دةرةوة، بة سةري مةال مستةفا، بة بارزاين هيچتان لث ناكةين

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

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 . وبةآلم بثسوود بو

ئيتر لة تةواوي پةجنةرة و دةرگاي  سةر جادةي سةرةكي و . خةياصدا نةدةهات و دةستيان كرد بة دةستذثژكردن
خوشكم، زاهريي پوورم، كچة پوورثكم، باوكم، دايكم، نةسرين و پةرويين . ان لثدةكراميكؤآلنةوة تةقة و دةسذثژ

من و زاهريي پوورزام . تةقة و دةستذثژيان زؤري خاياند. 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

                                                        
.15، ل1997نةمجةدين، پشكؤ، لة سثبةري ديوي ناوةوةي رووداوةكان، سوثد   61  
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ئةكرةم و كاك مستةفا .  سثنتيميتر لة ذانةكةي تري كورتترة و دةشةلثت5ذانة پثكراوةي ذاين دا و ئثستاش ئةو 
لةبةر . هةر هاواريان بةسةردا دةكردن، كة بذؤن و ئيدي واز بثنن، دةنا دةيانكوژن، بةآلم ئةوان هةر بةردةوام بوون

ين زؤريان لث بكوژن، بةآلم خؤيان ئةوةي خانووةكةي ئثمة بةرز بوو، ئةكرةم و كاك مستةفا دةيانتواين بة ئاسا
يةكثكيان، كة هةر وازي نةدةهثنا و دزةدزةي دةكرد، خؤي گةياندة بةر دةرگاي . نةياندةويست ئةو كارة بكةن

هةرچةندة چةند جارثك ئةكرةم و كاك مستةفا هاواريان لث كرد و داوايان لث كرد . ژوورةكة و هةر دةستذثژي دةكرد
پاش چةند سةعاتثك . كةللةذةق و بةقني بوو و هةر ملي دةنا، ئيدي لةو بةينةدا كوژرابگةذثتةوة، بةآلم كابرا 

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

پؤليسةوة و برديانني و ئةكرةم و كاك مستةفاش تثكةص بة خةصكي كؤآلن بوون و بؤ خؤيان دزةيان كرد و 
دا، لة اليةن ذثژميي بةعسي بةغداوة لة سثدارة درا و شةهيد 1985-12-10ئةكرةمي حةپسة، لة . 62"دةرچوون

سةركردةيةيت " حيزيب كؤمؤنيسيت عرياقيشةهيد ئةكرةمي حةپسة، دواي دووركةوتنةوةي لة. 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
ر بة هةمان حيزيب كؤمؤنيست دةبثت، دواتر وازيان لث دةهثنثت و دةچثتة الي پارتيي مستةفا چاوذةش، كة سة
دا نووسراوة، مةسعوود بارزاين 1977-9-18لة نامةيةكيدا بؤ عةيل عةبدوصآل،  كة لة . دميوكراتيي كوردستان

يوعي و ئثستا وازي هةصگري نووسراو مستةفا چاورةش يةكثك بوو لة ئةنداماين قيادةي مركزي حزيب ش:"...دةصثت
هثناوة بة رةغبةيت خؤي، كورثكي زيرةك و تثگةيشتو بو لة ناو ئةوان و هاتؤتة المان استعدادي خؤي پيشان ئةدات 
كة ئيش بكات بةپث ي بةرژةوةندي ميللةتةكةمان و لة خةيت شؤذش و پارتيمان النةدات و سودي زؤر ئةبث بة راي 

 بيبينن و تةنزميي عالوةي لةگةص بكةن بة هؤي كاك حممد رحيم بؤ ئثمة خؤي خةصكي سليمانية تكاية ئثوةش
مستقبل و جماليشي بدةنث ئيش بكات بؤ وةقفي ئةو خةصكةي بونةتة كلكي بةعس و كورديان فرؤشتوة ئومثد ئةكةم 

، مستةفا چاوذةش، پاشتردةچثتة ذيزي كؤمةصة و يةكيةيت نيشتماين 63.. "احترامي بگرن و سودي لث وةربگرن
بثگومان دوژمنايةتيي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و . ردستانةوة و تا ئثستاش يةكثكة لة سةراين ئةوانكو

پثذةوانيان و وةچةكاين دواتريشيان بة كؤمؤنيستة عرياقييةكان، هثندة لة بةرچاو و زةق بووة، كة بة هيچ شتثك 
 بة هوردة بؤرژواي كوردي خؤ بة عثراقي زان، دوژمنترين تاقمي هوردة بؤرژواي كوردستاين"نةشاردراوةتةوة

ي 1983ذووداوةكاين . 64"ية بة سةرؤكايةيت جةالل تاصةباين))يةكثيت ي نيشتماين ي كوردستاين((دةستةي
وة نيشانةكاين وةدةركةوتبوو و يةكيةتيي نيشتمانيي 1983پشتاشانيش، كة هةر لة ناوةذاسيت مانگي نيساين 

ي كةسكي حوكوومةيت بةعس، ذثگةي بؤ خؤش دةكرد و  نةوشريوان مستةفاي بؤ كوردستان بة پثزانني و چرا
تةرخان كردبوو، هةروا كتوپذ و بث بةرايي نةبوو، بةصكة پثشتر ئامادةيي بؤ كرابوو و نةخشةي بؤ داذثژرابوو و وةك 

                                                        
ي لة نامةيةكيدا، لة كؤتايي ، كة ئثستا نثشتةجثي ئةصمانياية، ئةو باسة"ئةكرةمي حةپسة"ي براي شةهيد " ماجيد موحةممةد ئةمني قادر"كاك   62

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

. 352، ل2001 يةكةم، چاپخانةي تيشك، سلثماين ، چاپي1991-1987حممود، حممد حاجي، رؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي سث يةم 63  
. 261، ل1984ي رؤژاوايي ية، ستؤكهؤصم"ناسيؤناليزم"ي رؤژهةآليت و نة بريي"قةوميةت"  نةبةز، جةمال، بريي نةتةوةيي ي كوردي نة بريي 64  
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 بةعس بة گفتوگؤ مةرجثكيش، بؤ نثزيكبوونةوةي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، لة ذثژميي بةغدا و قايلبووين
لةگةصياندا، دةبوو يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، پةالماري هثز و پارتيية سياسييةكاين ديكةي كوردستانيان، بة 
تايبةت پارتيي دميوكراتيي كوردستان و حيزيب كؤمؤنيسيت عرياق و ئةواين ديكةيان، بداية، لث يةكيةتيي نةك هةر 

. كة حيزيب سؤسياليست و پاسؤكيشي پثوة دا و پةالماري هةمووياين داهثرشي كردة سةر ئةو دوو حيزبة، بةص
دا، 10/1982يةكيةتيي نيشتمانيي، بؤ ئةوةي تةدارةكي ئةو كارة ببينثت و خؤي بؤ ئامادة بكات، هةر لة مانگي 

ين و نةوشريوان مستةفا و جةالل تاصةباين، بؤ خؤيان لةگةص هةرسث بةذثوةبةراين ئاساييشي كةركووك و سلثما
 و 65ي سةر سنووري عرياق و ئثران، جضينثكيان كرد و بة مةرجةكاين عرياق قايل بوون)گؤذةشثر(هةولثر، لة گوندي 

ئيدي كةوتنة ذثگةخؤشكردن بؤ كارةكةيان و نةوشريوان مستةفاي ذثبةري ئةو شةذانة، چاالكانة خةريكي 
 ئةو كةلوپةل و پثويستيية سةربازيية پذتفاق و تةواوي. كؤكردنةوةي هثزثكي گةورةبوو بؤ پةالمارثكي لة ناكاو

ذثكوپثكةي يةكيةتيش لة ناوچةكةدا بؤ ئةو خؤئامادةكردنة، لة ذثژمثي بةعسةوة نثردرابوو و لة ذثگةي حيزيب 
، سةملاندنثكي ئاشكرا و لةبةرچاوي ئةو ذقة 66بة يةكيةتيي گةيشتبوون) حدكا(دميوكرايت كوردستاين ئثرانةوة

جةالل تاصةبانيية، لة - نيشتمانيي كوردستانة، كة درثژةپثداين بريوباوةذي ئيرباهيم ئةمحةدتيييةخةستةي يةك
دا، لةاليةن حيزيب سؤسياليسيت كوردستانةوة 1981نةوشريوان مستةفا، كة لة ساصي . هةموو چةپ و كؤمؤنيستثك

هةرچةندة بؤ خؤي -يسيت عرياقگريابوو و بةو گوندانةي كوردستاندا وةك ديل دةيانگثذا و بةكؤششي حيزيب كؤمؤن
 بةردرا، هثندةي ذق لة كؤمؤنيزم و حيزيب كؤمؤنيست بووة -وا ناصثت و بة قارةمانيةيت خؤي دةيداتة قةصةم

مردين ال باشتر بووة وةك لةوةي حزيب شيوعي ذزگاري بكات و لةناو جةماوةرةكةدا دةنگ بداتةوة كة حزيب "كة
وشنت ذزگار كردووة، كة ئةوةش سياسةيت ئاشتيخوازانةي شيوعييةكان شيوعي شةخسي دووةمي يةكيةتييان لة ك

ئةسةملثنثت، لةوانةية بةوة ذازي بووبثت، كة حسك بة هةموو كوردستاندا بيگثذثت و ذيسواي بكات، بةآلم نةك 
نةوشريوان مستةفا، كة . 67"حزيب شيوعي سةركةوتنثكي مةعنةوي و سياسي لة كوردستاندا بةدةست ثنثت

جگة لة شةذي چةنگيان لة هيچ شةذثكي دژي " لة نثو شؤذشي كورددا بووة تا ئةو كاتةي پشتاشان و ئةوانة لةوةيت
دا، هثرشي دذندانةي خؤي "تؤصة بةسةبرة ئةمما بة زةبرة"، لةژثر درومشي 68"رژمي بةشداري نةكردوة لة كوردستان

نثو كؤمؤنيستةكان و حيزبة كورديية لة پشتاشان دةستپثكرد و بؤ ئةوةي دةست نةپارثزي و قذان خباتة 
نكؤصي "يشي بة سةر درومشي پيشوويدا كرد "با پةرثزمان پاكژ بثت"نةيارةكاين ديكة و تاقيان لث ببذثت، درومشي

دا هيچ ديلثك كوژرابثت، كةچي هةم خودي چةكدارةكاين يةكثيت و هةم ئةو ))پشتاشان((لةوة دةكات كة لة شةذي
 كة ئثستا ماون و هةندثكيان لة هةندةران دةژين، }شاكةيل-يب شيووعي عرياقيحيز: واتة{ئافرةتانةي حشع

كوشتين دةيان الو و ژن و كچي . 69"ن))جود((شايةيت زيندووي گوللةباران كردين كؤمةصثك چةكداري بةديلگرياوي 

                                                        
.44،ل1989 يةكةم،سوثد، هةصوثسيت يةكثيت و تاصةباين دةربارةي شؤذشي كوردستاين باشوور، بةشي)ئاسي ذةبايت(رثبوار  65  
.11-10،ل1998، پشتاشان لةنثوان ئازار و بثدةنگيدا، )ئةبوشوان(رةشيد، قادر  66  
.78سةرچاوةي پثشوو، ل  67  
ساص و شوثين چاپ و نثوي چاپخانةي . 171-170، ل1986-1982 حممود، حممد حاجي، رؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي يةكةم 68

. نةنووسراوة  
حيزيب كؤمؤنيسيت : اجلبهةالوطنيةالدميقراطية، كة پثكهاتبوو لة: بةرةي نيشتمانيي دميوكرايت: واتة: جود. 59، ل..لة سثبةري ، ..  نةمجةدين69

.عرياق، پارتيي دميوكرايت كوردستان، حيزيب سؤسياليسيت كوردستان و پاسؤك   
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، بثجگة لة ساديزم كورد و عةرةب و كادري بژيشكي و ديل و سووكايةيت و ياريكردن بة الشةكانيان لةو ذووداوانةدا
نيان، شتثكي ديكة ؤياجةالل تاصةباين و پثذ-وةك چوارچثوةي دينت و سروشيت بريكردنةوةي هثصي ئيرباهيم ئةمحةد

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

هةصوثستة نةرم و نابةرپرس و خةمسارد و ناشؤذشگثذةكاين خؤيان بةردةوام بوونة و بة هيچ شثوةيةك لة ئاسيت 
 ئةو كؤست و كارةساتة مةزنةي، كة بة سةرياندا هاتووة نةبوونة و هةرگيز وةك پثويست و ئةرك و باوةذ و ديديش

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

ان كورد، ذيز كردووة و نامةكاين نةوشريوان ي36يان عةرةبن و 46 كةسي لة كوژراواين حيزيب كؤمؤنيست، كة 82
مستةفا و سةراين ديكةي يةكثيت و بةياننامةكاين حيزيب كؤمؤنيست و پاسؤك و سؤسياليست و ئةواين ديكة، 

بريوباوةذي ئيرباهيم (تيي نيشتمانيي كوردستانيةذادةي توندذؤيي و تاكذةوي و يةكمليي و شةرفرؤشتين يةك
ي لة كؤمؤنيستةكان و ئةو يتكيةسةرباري ئةو هةصوثستة دوژمنانةي ية. ثشان دةدةنپ) جةالل تاصةباين-ئةمحةد

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

، نثوي نةوشريوان مستةفاي كوژةري هاوذثياين دةبات و ناتوانثت شتثكي ديكةي "كاك"ذةسووص تةنانةت هةر بة 
بثگومان تةنث هةصوثسيت فاتيح ذةسووص وا نةبووة، بةصكة هةصوثسيت هةندثك لة سةراين حيزبةكةي . 70پث بصثت 

 ئةو بآلوكراوةيةي لة -اش گرتنيان لة اليةن هثزةكاين جةاللييةوةفاتيح ذةسووص، كة لةتاو گياين خؤيان نوانديان پ
كة هثشتا خوثين -اليةن مةال ئةمحةدي بانيخثآلين و كةرمي ئةمحةدةوة لةگةص جةالل تاصةبانيدا مؤر كرابوو 

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

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

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

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

، كة "العربي الشتراكياالتحادا-يةكيةتيي سؤسياليستيي عةرةب"كؤمؤنيسيت عرياق و تثكةصكردين بة
ذثكخراوثكي حوكوومةتيي بوو و عةبدوسسةالم عارف داميةزراندبوو، دةكرد، فاتيح ذةسووصي، بةرپرسي ذثكخستين 
سةربازيي لة كةركووك و ئةندامي هةرمثي كوردستاين ئةو كات و دواتر ئةندامي كؤميتةي نثوةنديي حيزيب 

سووص، لةسةردةمثكدا، كة حوكوومةيت بةعس كةوتووةتة ذاوناين فاتيح ذة. 71كؤمؤنيست، يةكثك بوو لةو دةنگانة
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 و ئيدي كؤمؤنيستان هةصدثن و ذوودةكةنة چيا و باس لة خةبايت چةكداريي 1978كؤمؤنيستةكان، واتة ساصي 
دةكةن، ذثك لةو كاتةدا هةوصي خؤشاردنةوة و خؤبزركردن و بذيين پثوةندي بة ذثكخراوةكةي خؤيةوة و بة ئةبوو 

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

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

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

كة ئةبوو شوان دةگةذثتةوة بؤ هةولثر ديسان فاتيح ! شاردووةتةوة و ئاگاي لةو ماصوثرانييةي حيزبةكةي نيية
عبدالرزاق "، فاتيح ذةسوص بؤ ئةوة دةچثت بؤ بةغدا، كة عةبدوذةززاق ئةسسايف.صي لةگةص دثتةوةذةسوو

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

اربردين تثكؤشاين چةكداري و هةصوثسيت عةبدولذةزاق ئةسسايف و بؤ لةب" زةكي خةيري"هةصوثسيت ئاشبةتاآلنةي 
خةبايت " پارچة چةك بة بةعس و دواييش بة دةسيت خاصييةوة هاتنةدةرةوةي بؤ 700تةسليمكردنةوةي 

لة پشتاشان و هةصوثسيت ئةنداماين ئةجنومةين جثبةجثكردن و ئةجنومةين ياسادانان، كة ئةوانيش "چةكداري
نةوة بة بةعس و بة دةسيت پةتييةوة دثنة دةرةوة، دةبثت و ئةويش چةكةكةي دةداتةوة چةكةكانيان دةدة

، كة سةرجةم هؤيةكاين ئةو "خةبايت چةكداريي"حوكوومةيت بةعس و بةدةسيت پةتييةوة دةچثتة دةرةوة بؤ 
گاي سةرياسي  لة ئؤردوو1987ساصي . 72قةيرانة ناوخؤييانةي حيزيب كؤمؤنيسنت، كة  بة دةستيانةوة دةناصثنثت

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

راون، ئاوس دةبن و ئةو چةكدارانة هةر بة قةمةي ي كوژيتيةلةو ژنانةي، كة بة دةسيت چةكدارةكاين يةك
ي بة يةخسريي دةيانبةن بؤ يتيةهةروةها هةندث لةو كؤمؤنيستانةي، كة چةكداراين يةك. تفةنگةكانيان زگيان دةدذن

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

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

خةصكاين ديكةدا كةمتر وةديار كةوثت، لةكن نةوشريوان مستةفاي ذثبةري ئةو شةذانة، وةك ذؤژي نيوةذؤ خويا و 
فةرماين تاآلن كردين ئاشقؤلكة و قرناقة و پشت ئاشاين دةركرد و جل و پثآلو لةبةر شةهيد " نةوشريوان. لةبةرچاوة
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. 73"ژن دةكوژرا و سوكايةيت پث دةكرا. شةهيدثك يةك ديناري پثبث لة گريفاين دةردةكرادابكةنن و ئةگةر 
، كة جةاللييان بة ديل دةيگرن، گةلثك )الناصرية(هةصوثسيت پثشمةرگةيةكي كؤمؤنيسيت عةرةيب خةصكي ناسريية

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

لة ئاكامي هثرشةكة ديلثكي بةرةي جودمان دةستگري كرد، دةرچوو شيوعي و عةرةب بوو، زؤر ئازا بوو، :"دةصثت
هؤي خؤبةدةستةوة . ي لة چةكةكةي تةقاندبوو)مةخزةن( هةشت ئةم بةردو ئةو بةردي لةگةص دةكردين تا گرمتان

كابراي عارةب قةبووصي نةبوو ..زةمريم قةبووص ناكات تةسليم بة جةالليةت مب: نةدانيمان لث پرسي، لة وةآلمدا وويت
) سةركردايةيت كرثكاراين جيهاين(خؤ بة دةست جةالليةت بدات، بةآلم ئةمحةد بانيخثآلين و بةهاددين نوري
كؤكةيي، لة باسي بةديلگرتين . 74"لةگرتنياندا داوايان كردبوو بيان بةن بؤ الي هةضاصي تثكؤشةر جةالل تاصةباين

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

لةگةص جةالل تاصةبانيدا ذاگةياندنثكي هاوبةشيان دةركرد و تيايدا دژي شةذي نثوخؤ ذاوةستان و داواي 
كؤمؤنيستةكان و بةتايبةت ئةوانةي خوارةوةيان ئةو . لةگةص يةكثتيدا كرد!" دؤستايةيت ديل و ديلگر"دؤستايةتييان
ديارة تةنيا پثشمةرگةپياوةكان نةبوونة، كة ئازايةيت . 75خراپ بوو و بة ناذاست و ناذةوايان زاينكارةيان پث 

لةنثو ئةو ژنةكؤمؤنيستانةدا، كة جةاللييان بة يةخسريي . بنوثنن، بةصكة پثشمةرگةژنةكانيش ئازايةتييان  نواندووة
دةبن، كة بةديلي دةيانبةن بؤ بارةگاكاين " صفةيرووز خامني خثزاين فاتيح ذةسوو"ناوثك و " فريشتة"دةيانگرن، 

خؤيان و لةوثش سووكايةتييان پثدةكةن، بةآلم ئةوان هةصوثستثكي مةردانةيان دةبثت و سةرزةنشيت سةركردة و 
ذثزي يةكجار زؤري جةاللييان لة "هةر لةو سةروبةندةدا، كة . 76چةكدارةكاين يةكيةتيي دةكةن و ذيسوايان دةكةن

" عةشتار"پثشان دةدا، دةكرث باسي !!!"  لة كؤمؤنيست و لة فةرهةنگي مرؤض و ئيسالم و كوردژن و لة شةهيد و
لة سةنگةرةكةيدا شةهيديان كرد، لة تةنيشت تؤپة "بكرثت، كة كچةپثشمةرگةيةكةي كؤمؤنيست و عةرةب دةبثت و 

او گوندةكةي پشتاشانةوة، بة چةكدارةكاين ينك كة دثنة ن.. دوورهاوثژةكةيةوة، كة نةوشريواين سةغصةت كردبو و
بؤ دةرهثناين تةرمةكةي و بة حسايب خؤيان لةگةص تةرمةكةيدا چةك ..پاچ و پثمةذة ئةكةونة گؤذي ئةو شةهيدة

شاراوةتةوة، تةرمةكةش هةروا بةجثئةهثصن و كة لة دواييدا چةند كةسثكي خثرخوازي گوندةكة ديسان تةرمةكة 
پشتاشان، بثجگة لة دةرخستين ذقي خةسيت جةاللييان لة . 77"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

چةندةها ئافرةت و ديليان تثدا سةربذي و دةستيان بؤ نامووسي ئافرةت بة شثوةيةكي دذندانة درثژكرد و هةموو "
نةريتثكي دميوكرايت و مرؤضايةيت و بگرة ديين و خثآليةتيشيان خستة ژثر پثيانةوة، تةا لة پثناوي نثزيك 
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ثكدا لة نثوان هثزثكي حيزيب سؤسياليست و دا، لة شةذ1984-7لة مانگي .  78"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، 
ي، كة پتر زياين لثدةكةوثت، ديسان خؤ كؤدةكاتةوة و پةالمار دةداتةوة و زيانثكي زؤر بة يتيةهثزةكةي يةك

موحةممةدي حاجي مةمحوود، كة ئةو كايت يةكثك بوو لة سةراين حيزيب . هثزةكةي حيزيب كؤمؤنيست دةگةيةنثت
 و ذةوتاري چةكداراين سؤسياليسيت كوردستان و لة ذثبةرة سةربازييةكاين ئةو حيزبةش بوو، لةمةذ ديلكوشنت

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 . 79"كردنگريان و پاشان هةر لةوث يةكثيت گولةباراين 
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( وشةي )هةژاند

دا، واتة لة سةردم و كايت گفتوگؤي يةكيةتيي و حوكوومةيت 1985-6-2ديلكوشنت و ئةو شةذانة دةكات كة لة 
مام (( ذثبازةوة بؤ مةصبةندي چوار لة:" 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 :"وشريوان مستةفا دةصثتنة. 80"ماصي خؤياندا كراوة

ين، پةيوةندميان بة كؤمةصةي زةمحةتكثشاين كوردستاين ئثران هةية، لة )ماو(دژي بري و ئايديؤلؤژياي. بكةين
و دووركةوتنةوة لة وةك هاوكثشةيةكي مامتاتيكي، يةك هةنگا. 81"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. كةوتنةوةية چةپ و كؤمؤنيستان دةيدةنباجي ئةو دوور: 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 
      .مانيي كوردستان هةر بةشثكة لة دوژمنايةتيكردين چةپايةيت و كؤمؤنيزم و چةپ و كؤمؤنيستانتيي نيشتيةيةك
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