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سةرةتايةك بؤ خوثندنةوةيةكي نوثي مثژووي 
)عرياق(چةپي كوردي  

 
-بةشي دووةم-  

  ئةجمةد شاكةيل
 

 
 پثوةندي ئيرباهيم ئةمحةد و دةستةكةي بة ئثراين سةردةمي شا و ساواكةوة

 
 دا، -يا ذاستتر ساواكي ئثراين شا-رياين، لةگةص ئثراين سةردةمي شا مثژووي پثوةندي ئيرباهيم ئةمحةد و هاوب

كة  سةرهةنگ عيسا پةژمان،. كان1950كان و ة1940گةلثك كؤنة و سةرةتاكةي دةگةذثتةوة بؤ ساآلين 
 و ساواكييةكي ئثراين بوو، هةر 1كابرايةكي كوردي خةصكي شاري سنة و كة لة بنةچةدا لة بنةماصةيةكي جوولةكة بوو

زؤر زوو توانيويةيت، پثوةند بة ئيرباهيم ئةمحةدةوة بكات و وردةوردة نثوان، هةم لةگةص ئةو و هةم لةگةص 
پةژمان لة سةفةرثكيدا، بة ناوثكي خوازراوةوة و، وةك مامؤستاي جوگرافيا و مثژوو و، بة . از بكاتهاوبريانيشيدا س

بيانووي لثكؤصينةوة لة بارةي مثژوو و جوگرافياي كوردستاين عرياقةوة، دةچثتة كةركووك و لة دادگةي كةركووك، 
يي سياسي لة سلثمانييةوة بؤ كةركووك چاوي بة ئيرباهيم ئةمحةدي سكرتثري ئةودةمي پارتيي، كة لةبةر چاالك

ئةو بينني و گفتوگؤية، . 2دوورخراوةتةوة و لة كةركووك كاري پارثزةري دةكات، دةكةوث و گفتوگؤي لةگةص دةكات
ئيرباهيم .  ئةجنام دراوة1954دا گوتبووي، ساصي 1997وةك ئيرباهيم ئةمحةد لة كؤذثكدا لة ستؤكهؤصم لة بةهاري 

عيسا :"ؤي و عيسا پةژمان دةگةذثنثتةوة بؤ مثژوويةكي كؤنتر و لة بارةي پةژمانةوة دةصثتئةمحةد دؤستايةيت خ
ةوة ئةمن دةناسث، هاتبوو بؤ ديتين من لة كةركووكي 48 و 1947عيسا پةژمان لة ! پةژمان رةفيقمة هةر رةفيق

ماين ناسيبثت و يةكدييان دا، عيسا پةژ1947كة ئيرباهيم ئةمحةد، لة ساصي . 3.."لةپاش بةربوومن لة حةپسخانة
دا بووبثتة ئةندامي پارتيي دميوكراتيي كوردستاين عرياق و تا 1947ديتبثت و ئيرباهيم ئةمحةد لة مارسي 

بةرپرسيي لقي كوردستاين عرياقي ئةو كؤمةصةية ) ئيرباهيم ئةمحةد(يش ئةو"كؤمةصةي ژثكاف"هةصوةشاندنةوةي 
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 سوثد ، چاپي يةكةم، بنكةي چاپةمةين زاگرؤس، گؤتثنبثرگ،)مامؤستا عولةما(  كةرميي، عةيل، ژيان و بةسةرهايت عةبدولرةمحان زةبيحي3 
. 284، ل 1999  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

يش سكرتثري كؤمةصةي ژثكاف، دؤسيت پةژمان و )عولةما(بيحيبووبثت لة سلثماين و، كة عةبدوذذةمحان زة
هاوبريي ئيرباهيم ئةمحةد بووبثت،  هةرگيز هةروا كارثكي هةذةمةكي و هةرلةخؤذا نيية و نةبووة، بةصكة سةملاندن و 

اين گةواهييةكي ئةوةية، كة هةر لة بناخةدا، داناين ئيرباهيم ئةمحةد بة بةرپرسيي كؤمةصةي ژثكاف، لة كوردست
عرياقدا، بة پثزانني و كاربؤكردن و كارئاساين ساواك بووة و، كة ئيرباهيم ئةمحةد، هةر لةودةمييةوة پثوةندي بة 

هةر بؤيةش لةهةموو كوردستاين عرياقدا، عيسا پةژماين ساواكي، پثش هةركةسثك، ئيرباهيم . ساواكةوة هةبووة
، هثند )عولةما(اهيم ئةمحةد و  عةبدوذذةمحان زةبيحيهةر بؤيةش عيسا پةژمان، ئيرب. ئةمحةدي ناسيوة و ديوة

كة . نثزيكي يةكتر بوونة، چونكة هةرسثك لةيةك گةميدا سةوصيان لثداوة و لةيةك سةرچاوةوة سروشيان بؤ هاتووة
باس لة پثوةندي دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و ساواك بكرثت، بث ئاوذدانةوة لة عةبدوذذةمحان زةبيحي و بث 

دةكرث تا ذادةيةك زةبيحي بة كليل و هةصسووذثنةري ئةو پثوةندة . وةي وي، كارثكي ناتةواو دةبثتبةسةركردنة
 كة زؤر لة ئيرباهيم ئةمحةدةوة نثزيك بوو و سةر بة بريوباوةذي ،زةبيحي يةكثك بوو لةو كةسانةي. پثناسة بكرثت

لة بارةي .  ي لث نرابوو4ةدا نثوي عولةمازةبيحي لة نثو ئةو تاقم. ئةو تاقمة بوو و لة هةرة چاالكةكانيان بوو
هةموو شتثكي دةزاين و لة ) زةبيحي( واية، كة لةبةر ئةوةي ئةو بة عولةما، ئيرباهيم ئةمحةد پثينثوبردين زةبيحي

عةبدوصآل . 5هةموو شتثكدا شارةزا بوو، بؤية پثي دةگوترا عولةما و گواية برادةراين ئةوان ئةو ناوةيان لث ناوة
وةآلهي كاك برامي ئةمحةد ناوي لث نابوو، گويت كاكة :"لة بارةي ئةو عولةمايةوة دةصثت) مةال ماتؤر(ئيسماعيل

جةالل تاصةباين لة بارةي نثوي . 6"ئةو عولةماية لةوثذا هات...عاملة هةموو شت دةزانث و! عولةماية، عولةما
ئةتؤ ئةگةر تةماشاي :"لث ناوة و دةصثت كة بةشري موشري ئةو ناوةي ،وايةلةماوة ديتنثكي ديكةي هةية و پثيعو

بة گاصتة نةبوو ! دةبث چ بليمةتثك بووبث؟! كةي كابرايةك كة هيچي نةخوثندووة ئةو هةموو شتانةي چؤن زانيوة؟
. 7"بةشري موشري پثي دةگوت عولةماي ئاخر زةمان ناوةكةي لةوةوة هاتبوو دةيگوت ئةو پياوة عولةماية

و تا " كؤمةصةي ژثكاف"مةهاباد بوو، و يةكثك بوو لة دامةزرثنةراين عةبدوذذةمحان زةبيحي، خةصكي 
بؤ " ژثكاف"لة پاش گؤذيين نثوي . يش بوو"نيشتمان"بةذثوةبةري گؤضاري . هةصوةشاندنةوةيشي سكرتثري بوو

ري لة دواي ذووخاين كؤما. ، بوو بة ئةندامي كؤميتةي نثوةنديي ئةم حيزبة"حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران"
دا، لةگةص چةند كةسثكي ديكةدا هةآلت و  بة ثين هاتة سيتةك و الي شثخ لةتيفي 1947كوردستان لة زستاين 

ةوة لة گازينؤي عةبدوصآل، كة "قادر"پاش ماوةيةك چوو بؤ بةغدا و بة نثوي . شثخ مةمحوود بووبوو بة پةنابةر
لة دميةشق  لة .  زةبيحي هةآلت بؤ سووريادا1956لة ساصي . خاوةنةكةي كوردثكي سنةيي بوو، كاري دةكرد

، كة خاوةنةكةي كوردثكي دميةشقي بوو بة "فلسطين و شرق االردن"هوتثلثك بة نثوي فلستني و شةرقولئوردن 
پاش . ةوة كاري بؤ خاوةن هوتثلةكة دةكرد"عيسا عةرةفات"، گريسايةوة و بة نثوي "ئةبوو ئةييووب"نثوي

زةبيحي گةذايةوة بؤ بةغدا و ئةجمارةيان خؤي نثونابوو عيسا ئةززةبيحي ، 1958ي تةممووزي 14كوودثتاي 
پاشان لة . و بة نثوي گةيل كوردي سوورياوة لةبةردةم عةبدولكةرمي قامسدا، وتارثكي خوثندةوة" الذبيحيعيسى"

                                                        
. نثو دةبرا" عولةمث"لة نثو خةصكيشدا زؤرجاران بة ". ئةو كةي عولةماية، عولةنثرة:"وا باوة، مةال جةميل ذؤژبةياين گوتوويةيت  4  
.296، ل..، ژيان..كةرميي  5  
.176سةرچاوةي پثشوو، ل  6  
.326سةرچاوةي پثشوو، ل  7  
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 لقي زةبيحي ماوةيةك لثپرسراوي. 8نثو ذيزةكاين پارتيي دميوكرايت كوردستاين عرياقدا دةسيت بةكار كرد
كةركووك و ماوةيةك بةرپرسي لقي بةغداي پارتيي دةبث و لة پارتيية جةاللييةكةيشدا ئةندامي كؤميتةي ناوةندي و 

لة كاتثكدا كة دةبوو زةبيحي خؤي لة ئثران و ئثراين ساواك ضةشثرث، بة پثچةوانةوة . مةكتةيب سياسي دةبث
لة ساآلين . دةبث و نثواين لةگةصدا گةلةك خؤش دةبثدا پثوةندثكي بةهثزي -ساواك: واتة–لةگةص عيسا پةژمان 

–، پةژمان لة يةكثك لة هوتثلةكاين دميةشقدا بة ديداري زةبيحي 1958ي تةممووزي 14پثش كوودثتاي 
 دةگات و بة ناوي خوازراوةوة -!سةركردةيةكي هةآلتووي حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثراين دژي ذثژميي شا

زةبيحي كة لة ذثگةي موسصةوة خؤي گةياندة سووريا و لة :"هةژاري موكرياين دةصث. كةنيةكدي دةبينن و قسان دة
 1958دواي ساصي . 9"ماصة حاجي دامةزرا پثناسي مردوثكي بةناو عيسا عةرةفات پةيدا كرد و خؤي گةياندة شام

انةي ئثران لة بةغدا كار  لة باصيؤزخ-لة ذاستيدا وةك كارمةندثكي ساواك–كة پةژمان وةك وابةستةي سوپايي ئثران 
دةكات، لةگةص زةبيحيدا يةكدي دةبيننةوة و قسة و باس دةكةن و ئةو دةمة بة ناوي ذاستيي خؤيانةوة لةگةص 

پةژمان لةو ديدارةدا دينت و سياسةتةكاين ئثران بةرانبةر بة كورد و . يةكدي دةدوثن و زؤريش لة يةكدي دصنيا دةبن
 گةياندين لةگةصدا باس دةكات و بؤ ذوون دةكاتةوة، بؤ ئةوةي لة ذثگةي وييةوةذةوتيي فةرهةنگي و ئةدةيب و ذا

بةو چاوپثكةوتنةي زةبيحي، وةك پةژمان خؤي دةصث، دةروازةي . 10بگاتةوة بة سةراين ديكةي پارتيي) زةبيحي(
ة چووة مةيداين هاتوچؤ و دؤستايةيت لةگةص پارتيي دميوكرايت كوردستاين عرياقدا بؤ كرايةوة و لةو دةروازةيةو

بؤ نثو سياسةيت ) ساواك: واتة(زةبيحي يةكثك بووة لةو كةسانةي، كة بؤ هاتين پةژمان . سياسةيت پارتييةوة
پارتيي، كؤمةكثكي زؤري كردووة و ئةگةر دينت و تثگةيشنت و بؤچووين ئةو نةبوواية، ئةوا هاتنة نثو ئةو مةيدانة بؤ 

و تةواوي ئةو زانياري و ئاگادارييانةش لةمةذ مةسةلةي كورد و  11كارثكي هاسان نةدةبوو) ساواك(پةژمان
، 12حوكوومةيت عرياقةوة، كة پةژمان ويستووين، بة زؤري لة ذثگةي زةبيحي و يةدوصآل فةيلييةوة وةدةسيت هثناوة

هةژاري موكرياين . بثگومان زثتريش لة ذثگةي زةبيحييةوة، كة ذثك وةك ساواكييةك، كاري بؤ پةژمان كردووة
گفتوگؤيةكي نثوان خؤي و زةبيحي بآلو دةكاتةوة، كة پتر پثوةندي زةبيحي بة ئثران و ساواكةوة دةسةملثنث و 

 تؤ كثوان، لة كوي ناسيامن و گرتيامنزةبيحي من هةر دةذؤمةوة : شةوثك گومت:"جةخت دةكات، هةژار دةصث
                                                                                     ..بةلكودةربازيشبوم سةالمةت،

                                                               !مةال ذثگة زؤر خةتةرة، وةرة دةگةص من بچينة تاران: گويت
                                                                                     !ياين دةتةوث عةجةم ئيعداممان بكةن؟- 
ئثستاش من خةبةر دةنثرم . من خؤم جارثك چومة تاران و ميواين شاهةنشا بووم.  نا مةال، سياسةت زؤر گؤذاوة-

. 13"ماشثن دثتة سنووري خانةقني، لثرةوة دةچينة خانةقني كة رثگةكةي ئةمينة، لةوثوة دةمان گةيةننة تاران
مامؤستا (ژيان و بةسةرهايت عةبدوذةمحان زةبيحي"بؤ، عةيل كةرميي، نووسةري كتثيب عيسا پةژمان لة دوو نامةيدا 

 و ذؤصي گرنگي وي و پثوةندي -سةر بة باصي چةيب كوردايةيت–، پةردة لة سةر ساواكيبووين زةبيحي )"عولةما
                                                        

.69-68،ل..، گؤضاري..نةبةز  8  
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 باسي دةكات و هيچ هةصدةماصث و بة ذاشكاوي) جةالل تاصةباين-دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد(ساواك و سةراين پارتيي
ك دا و چ دواي وي .واية، كة زةبيحي چ لة كؤمةصي ژئةمريي حةسةنپوور، پثي. هثصثتةوةگومانثك لةو مةسةالنةدا نا

بثگومان تةنث لةبةر ئةوةي، كة لة پارتيية جةاللييةكةدا كاري كردووة، دةنا خؤ . لة باصي چةپي كوردايةتيدا بووة
. 14ةنگة زةبيحي لة باصي چةپي ساواكدا بووبثت، نةك باصي چةپي كوردايةيتذ. ك بة هيچ جؤرثك چةپ نةبووة.ژ

ي 14ي )ئينقالب( ساصثك دواي قةوماين كودةتا1959ئةمن لة ساصي :"پةژمان لة نامةي يةكةميدا دةنووسثت
يكةي ي عثراق بؤ هةصسةنگاندن و لثكؤصينةوةي مثژوويي و جوگرافيايي، كؤمةآليةيت و بابةتةكاين د1958تةمووزي 

هةصبةت لة توثژينةوةي ناوچةكاين رؤژاواي ئثران و . گريوگرفيت عثراق و ناوچةكاين باكووري عثراق چوومة عثراق
كاتثك چوومة . ئةو زانيارييانةي لة بةردةستم دا بوون بةتةواوي لةگةص ناوي عةبدوذةمحان زةبيحي ئاشنا بووم

ر بة جؤرةكاين سووريا و بة تايبةيت ناوچة دميشق و خةريكي تةدارةكي لثكؤصينةوة لةسةر ناوچة جؤ
ئةو خؤي وةك عيسا عةرةفات و . كوردنشينةكاين ئةوث بووم، لة هوتثل تووشي خودالثخؤشبوو زةبيحي هامت

خةصكي مةهاباد ناساند و هاتة ديوةكةي من و بة راشكاوي و بة رةويت پياو و پياوةيت گويت راكردووة و خةصكي 
رؤژثك دواية لة شةقامثكي دميشق تووشي . حكوومةيت قازي حمةمةد و هتدي هثنا گؤذيمةهابادة و باسي زةماين 

ئةمن هيچ . كوردثكي ناسياو بووم، ئةو بوو كة لة توثي قسةكاين دا ناوي راستةقينةي عةبدوذةمحاين پث گومت
لة ساصي . ةديتةوةبةرووم دا نةداوة و دواي دووسث رؤژ كة يةكترمان دةدي ئةمن چوومة بةيرووت و ئيتر ئةوم ن

 كاتثك مةئموورييةيت عثراقم دراية وةكوو ئاتاشةي عةسكةري ئثران لة بةغدا و چوومة ئةوث لة جثژنثكي 1960
نةورؤزدا كة بانگ كرابووم و جةالل تاصةباين بانگ هثشتين كردبووم تووشي زةبيحي بووم و پثي گومت كة ئةندامي 

من :"پةژمان لة نامةي دووةميدا دةنووسثت. 15"يشت يةكترييةوة بووينلثژنةي ناوةندي ية و هةموو شةوةكة بة تةن
ماوةي پثنج ساص كة وةك . بوومة ئاشنا و دواية لة بةغدا بووينة دؤست) شاكةيل-زةبيحي:واتة(لة دميشق لةگةصي 

و و داخراو زةبيحي پياوثكي گومانلثكرا. 16"ئاتاشةي عةسكةري لة عثراق بووم لةگةص بةرثزيان هاوكاري نزيكم هةبوو
غةين بلووريان . ك يشدا پثوةندي بة ئينگليزةوة بووبثت.بووة و گوماين ئةوةي لث دةكرث، كة هةر لة سةردةمي ژ

ك كارم دةكرد، لةوث چاوم بة نامةيةك .رؤژثك خةريك بووم لة بةشي راگةياندين دةبريخانةي ژ:"لةو بارةوة دةصث
)) ديكشنثر(( و دصشاد خةريك بوون بة يارمةيت وةرگرتن لة زةبيحي. كةوت كة بة زماين ئينگليسي نووسرابوو

 من كارةكةم تةواو بوو وةك رؤژاين پثشوو چوومة الي مريحاج و. دةيانكرد بة كوردي) فةرهةنگي زمان(
                                                                                                                .مستةفاخؤشناو
                                                               )).ئةمذؤ زوو كارةكةت بةجث هثشتووة؟ ((- : مريحاج گويت

.  هةضاآلن خةريكي وةرگثذاين نامةيةكي ئينگليسي بوون و چونكة منيش كارم نةبوو، پثمخؤش بوو بثمة الي ئثوة-
                                                                         :اجي راكثشا و گويتئةو گوتنةي من سةرجني مريح

                                                                                    )).نةتزاين نامةكة لة كوثوة هاتووة؟ ((- 
(Line)                                                           :  مريحاج گويت .ژثرةكةي مؤر كردوة  نا، بةآلم - 

.                                                                                                                  ))الين((ميستر   

                                                        
.  25، پثشةكي، ل..، ژيان..  كةرميي14  
.646-645دا، ل1995-11-12سةرچاوةي پثشوو، نامةي پةژمان لة   15  
.648- 647دا، ل1996-1-7سةرچاوةي پثشوو، نامةي پةژمان لة   16  
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                                                 )).كاتالين بة نوثنةرايةيت پاشاي ئينگلستان عثراق سةرپةرشيت دة((-
كؤنسويل ((ي چاپ دةكرد، سةري))نيشتمان((گؤضاري)) تةورثز((بةر لةو رووداوة زؤر جاران زةبيحي كة لة 

و  رةمحاين زةبيحي نارد بؤ الي ))عةيل رحياين((ك، .جارثكيش قازي بةناوي سةرؤكي ژ. يشي داوة))ئينگليس
كة داوايان لث بكةن دةوصةتةكةيان هان بدةن يارمةيت بة بزووتنةوةي كورد  گلستان لة تةورثزكؤنسويل ئين

زةبيحي سةرثكي هةبوو و هةزار سةودا، بثجگة لة ساواك، لة هةمان كاتدا پثوةندي بة چةندين اليةن و . 17))"بكات
ةبوو و كاري بؤ وانيش كردووة، لةگةص دةسگا سيخوذييةكاين عرياقيشدا پثوةندي ه. خةصكاين ديكةشةوة هةبووة

تةنانةت لة دوا ساصةكاين تةمةنيشيدا چووةتة نثو يةكث لة حيزبة .  كاري كردووة-و زثتريش–دووسةرة : واتة
لةبارةي پثوةندي زةبيحي و دةسگا سيخوذييةكاين عرياقةوة، . 18كارتؤنييةكاين سةر بة ذثژميي عرياقيشةوة

ئةو جيهازة ) شاكةيل-لةگةص: واتة(لةگةر) شاكةيل-زةبيحي: واتة(ئةو پياوة:"دةصث) مةال ماتؤر(عةبدوصآل ئيسماعيل
بوو زؤريان خاتر ) شاكةيل-تثكةص: واتة(زؤر تثكةر) شاكةيل-ئةمن و موخابةرايت عرياق: واتة(تايبةتيكاين حكومةت

 عيزةدين دةگرت حةتا ئاخر جار پذ جيبثك كةآلشينكؤف بة مةخزةنةوة بة فيشةكةوة پثياندا نارد لة بؤ
لثرة سيالح و ميالحي لةوانة وةردةگرت دةيربد بؤ عيزةدين و دوايي لةگةص مام جةالل شيت دييكة !...حوسثين

زةبيحي :"لةبارةي بزربوون و تثداچووين زةبيحييةوة، جةمال نةبةز دةصثت. 19"دةبوو، هةر لةو شتةدا تثدا چوو
شتثك دةژةند و لة هةموو ئاشثكدا بةرداش بوو، و چونكة زؤري حةز بة خؤدةرخسنت دةكرد، لوويت لة هةموو 

لة بارةي بث سةروشوثين زةبيحي يةوة چةند چريؤكثك . ئةوةش بوو بة هؤي لةنثوچووين لة سةرةتاي هةشتاكاندا
دةگثذنةوة، بةآلم ئةوةي ئاشكراية ئةوةية زةبيحي پاش رووخاين رژمثي شايةيت لة ئثراندا هةل هةصكةوت بؤي، 

ي ناكؤكي ي نثوان رژمثي بةعسي ي عثراق و رژمثي ئيسالمي ي ئثرانةوة و بةنثوي ئةوةوة كة خؤي خباتة كاية
گواية دةتوانث كوردي ئثران لة رژمثي ئيسالمي هان بدات كةوتة جرتوفرت، و چةك و پارةيةكي زؤري لة بةعسي 

، پثمي ذاگةياند كة زةبيحي يةكثك لةوانةي كة ئاگاي لة هةصسوكةويت ئةم دوايي يةي زةبيحي بوو. يةكان وةرگرت
هثندثكي لةو چةكانةي لة بةعسي يةكاين وةرگرتبوو دابووي بة جةالل تاصةباين كة ئةودةمة هاوكاري سووريا بوو و 

ئةو سةرچاوةية گويت، كة بةعسي يةكان بةمةيان . هةوصي خؤنثزيكخستنةوةشي دةدا لة رژمثي ئيسالمي ي ئثران
زةبيحي، لةگةص زؤرينةي دةسگا سيخوذييةكاين عرياقدا، كة سةر بة . 20"زاين، بة خشكةيي شوثنةونيان كرد

دا 1960 و 1959 لة:"لةمةذ ئةو پثوةندانةوة، جةمال نةبةز دةصثت. ذثژميگةلثكي جياواز بوونة، پثوةندي هةبووة
وةك ئةو خؤي نثزيك كردةوة لة داوودةزگةي قاسم و ئةمين عثراق و كةوتة راپؤرتدان لة دژي ئةو كوردانةي كة 

، لة }شاكةيل-كوردة نةتةوةييةكان: واتة{نةدةكرد" سةركردةيةيت ي كاكة كةرمي"يان بة "حمافةزةي مجهوريةت"
زةبيحي لة شةستةكاندا خؤي خستة نثو . }شاكةيل-جةمال نةبةز خؤي: واتة{نثو ئةوانةدا نووسةري ئةم ووتارة

ژمثي عارف وبةعس نثزيك كردةوة، كة ئةودةمة بة دةستةي جةالل تاصةباين يةوة و لةوةشةوة خؤي لة دةزگةي ر
لة . يارمةيت ي جةالل شةذي بارزاين يان دةكرد و ئةوجا كةوتة ووتارنووسني دژي بارزاين و هةژاري كؤنة هاوذث ي

                                                        
.52،ل..، ئاصةكؤك..بلوريان  17  
.14، ل..، لة كةناري..ئةمني  18  
.179- 169، ل..، ژيان..كةرميي  19  
.69، ل..، گؤضاري..نةبةز  20  
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. 21"ئةجمارة خؤي كردة زمانةوان...ةوة"كؤذي زانياري ي كورد"پاش بةياين ئازار خؤي خستة نثو دةزگةي 
، كة ژةنةراصثك بوو و "حممود پناهيان"ؤزيسيؤين ئثراين دةستةي دوكتؤر مةمحوودي پةناهيان زةبيحي لةگةص ئؤپ

لة ئازةرباجياين سؤضيثتةوة هاتبووة عرياق و خؤي بة نوثنةري هةموو ئثرانييةك دةزاين و بة ناوي ئؤپؤزيسيؤين 
دبووة دةمذاست و دةيويست لة ، كة ئةويش خؤي كر"مراد رزم اور"ئثرانةوة قسةي دةكرد  و مورادي ذةزماوةر 

، كة زؤربةيان پياو و 22ذثگةي لثقةوماواين كوردستاين ئثرانةوة دةسگا و دةبدةبةيةك بؤخؤي ساز بكات و ئةوانة
بةكرثگرياوي ذثژميي ئثران بوون، هاوكاري دةكرد و لةگةص موخابةرات و ئةمين عرياقيشدا هثندة تثكةص بوو تا ئةو 

دةيانربدة جثگاي زؤر سذري، لة كولليةي ئةمين قةومي مةحازةرةي دةدا، شيت :"دةصثذادةيةي، وةك مةال ماتؤر 
و كوذي ) براي شثخ عيزةدين(زةبيحي لةگةص شثخ جةاليل حوسةيين:"حةمةدةمني سرياجي دةصث. 23"دةنووسي

زان و كابرايةكي زؤر"وةك مرؤضثك زةبيحي . 24"سلثماين دةكرد بعثى ي ةمنظومشثخ عومساين بيارة هاتووچؤي 
فثصباز بوو، بةآلم هةتا بصثيت لةخؤبايي و خؤبةزلگرتوو بوو، ئةمةش هؤيةك بوو لةو هؤيانةي كة گريوگرفتيان 

بثجگةلةوةش سوروشتثكي بؤقلةمووين يانةي  هةبوو، لة گچكةترين شت كة بة دصي نةبووباية . دروستدةكرد بؤي
 تةماتةي بةكاصي خبوارداية دةسيت دةكرد بة بؤ وثنة هةركةسثك. تووذةدةبوو و دةسيت بة جنثودان دةكرد

لة پةجناكاندا، چ لة بةغدا و چ لة . شةوة، زؤر سپصة و پثنةزان بوو)شخصي(لة باري خؤكةسي. جنثوپثداين
دميةشق، بةنثوي ئةوةوة كة پثم وابوو مرؤضثكي دةربةدةرة، خزمةمت كردبوو، ئةويش ئةو دةمة وا خؤي پثشان دةدا 

بةصكوو برامشة، كةچي لة دةوراين قامسي ديكتاتؤردا نةپرنگايةوة لة جاسووسي كردن كة نةك هةر دؤستمة 
پةژمان بثجگة لةو دوو كةسة، زةبيحي و فةيلي، . 25"بةسةرمةوة بؤ دةزگةي قاسم و رژمثة ديكتاتؤري يةكةي

نث و وردةوردة وا ديارة پةژمان ويستبثيت هةموو سةراين پارتيي بئةزموو. جارجاريش حيلمي عةيل شةريفي ديوة
ذايانكثشي و ئةگةر بةتةواوةتييش بة ساواكةوة گرث نةدرثن، ئةوا بياخناتة گةذ و خزمةيت ) ساواك(بةرةو الي خؤي
گفتوگؤ " مذاكرات:"هةر بؤيةش هةر جارةي يةكثك لةوان دةبينثت و لةگةصيدا وةك خؤي دةصث. كاري ساواكةوة

ي نيشتةجثي بةغدا، پةژمان لةگةص عومةر دةبابةدا، دادةنيشث و لة ماصي يةكثك لة سةرؤك هؤزةكاين كورد. دةكات
پثوةندي نثوان "دواي دةرچووين عرياق لة پةمياين بةغدا . 26بة درثژي لةبارةي كورد و كوردستانةوة قسان دةكةن

 عرياق و ئثران تثكچوو و شاي ئثران دوژمنايةيت عرياقي دةكرد، و بة كؤمةك و دنةداين بريتانيا و دةوصةتة
عرياقيش بةرانبةر بةوة . كؤصؤنياليستةكاين ديكة، هةموو جؤرة پيالنثكي دژ بة شؤذشي تةممووز ساز دةكرد

كؤمةكي بة اليةنة پثشكةوتنخوازةكاين ئثراين دةكرد و ذاديؤيةك بة زماين فارسي كرابووةوة و پرؤگرامةكاين دژي 
توودةيي و اليةنة ئثرانييةكاين ديكة، هةمووشيان عرياق ئةو دةمة بووبووة قةآلي تثكؤشاين . شا ئاراستة دةكرد

سةركردةيةيت پارتيي دميوكرايت كوردستاين . دؤسيت نثزيكي مةال مستةفا بوون و زؤرجاران سةردانيان دةكرد
ئثرانيش هاتبوون بؤ عرياق و دةستيان بة جووآلنةوة و خةبات كردبوو و مةال مستةفاش لة كارةكانياندا كؤمةكي 
                                                        

.69، ل..، گؤضاري..نةبةز  21  
ة هةر "موراد ذةزم ئاوةر" ئةو .19، چاپخانةي شيالن، ل1990، بةرگي چوارةم، ستؤكهؤصم1975-1970حيسامي، كةرمي، لة بريةوةريةكامن  22

.ةكةي نثو پارتيي دميوكراتيي كوردستانة"دوكتؤر موراد عةزيز"   
.178سةرچاوةي پثشوو، ل  23  
.213- 212سةرچاوةي پثشوو، ل  24  
.69، ل..، گؤضاري..نةبةز  25  
.104،ص..، اسرار..پژمان  26  
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واوي ئةوانة و دةرچووين تة. 27"جووآلنةوة و خةبات كردبوو و مةال مستةفاش لة كارةكانياندا كؤمةكي دةكردن
كة پشكنني و گةذاين بةدووي –ي نةفت 80عرياق لة پةمياين بةغدا و ياساي دابةشكردين زةوي و قانووين ژمارة 

 و -نةفتدا لة تةواوي ئةو زةوييانةي، كة پثشتر نةپشكثندرابوون لة عرياقدا، لة كؤمپانيية نةفتتييةكان قةدةغة كرد
، بوونة هؤي ئةوةي، كة ذؤژاوا و كؤمپانيية نةفتييةكان و ئثران بة جيددي بري لة هةموو گؤذانة گةيل و باشةكان

 28"طرح سبز"بؤ ئةو مةبةستة ساواك نةخشةيةك بة نثوي نةخشةي كةسك . ذووخاندين ذثژميي قاسم بكةنةوة
كي سةر بة مةبةست لةو نةخشةية، ذووخاندين ذثژميي قاسم و گثذانةوة يا هثنانة سةر كاري، ذثژميث. دادةنثت

بؤ . ذؤژاواية بؤ عرياق و لةو ذثگةيةشةوة مسؤگةركردين بةرژةوةند و قازانج و ئاساييشي دةوصةيت ئثران بووة
يان بةرپا كرد و ساواك چاالكانة دةسيت بةكار كرد و لة بنةوة 1961ئةجنامداين ئةو نةخشةي كةسكة، ياخيبووين 

تيدا، ررپا بكةن، چونكة لةو دةمةدا و لة نثو سةركردةيةتيي پادنةي ئةو اليةنةي دةدا، كة دةيانةوةيست جةنگ بة
كةمينةيةك بة سةرؤكايةتيي جةالل تاصةباين . دوو ديتين جياواز لةمةذ جةنگكردن يا جةنگنةكردن دژي قاسم هةبوو

و عومةر دةبابة، دةيةويست، پثش هثرشي قاسم، كورد هثرشي خؤي بكات و بيقةومثنثت، وةلث بارزاين لة سةر 
دانبةخؤداگرتن سوور بوو و لةو بذوايةشدا بوو، كة دةبث چاوةذوان بن و هيچ نةكةن تا ئةگةر قاسم بة شثوةيةكي 

پةژمان بة بينيين سةراين پارتيي و هاندانيان دژي حوكوومةيت . 29ئاشكرا، دةست بة بةكاربردين زةبر و زؤر دةكات
تةجثي بةغدا، بؤ بةجثهثشتين بةغدا و چوونة چيا و قاسم و داواكردين لةوان و لة سةرؤكهؤزة كوردةكاين نيش

سةرةتاي ياخيبوونةكةش بة شثوةي جووآلنةوةيةكي . دةستدانة چةك، ذؤصثكي مةزين لةو بوارةدا بينيوة
تاقمثكي دةرةبةگي وةك شثخ حةسةين بؤسكني، عةباسي "جووآلنةوةكة لة اليةن . چةكدارانة دةسيت پثكرد

ئةم تاقمة چةند . ، ئيسماعيلي سواراغا و ئةنوةر بةگي بثتواتة، سةركردةيةتييان دةكردمامةنداغا، عةلياغاي مةنگوذ
يةكةيةكي چةكداريان دروست كرد و كةوتنة هانداين خةصك بؤ چةك هةصگرتن و چوونة سةر چياي هةيبةت سوصتان 

ثزثكي چةكداري حةمةذةشيدخاين بانةش ه. و خؤيشيان لة تةقتةق و ناوچةكاين ديكةي كةركووك بآلوكردةوة
چةكدارةكاين برامي چةرمةگا و كوثخامسايلي تةالنيش لة ناوچةي . سازكرد و لة دةربةندخيان شوثين خؤيان گرت

جةختكردين سةراين پارتيي لة سةر قؤستنةوةي ئاژاوةيةك، كة هةندث ئاغا و . 30"دةربةندي بازيان بآلوبوونةوة
بةرپايان كردبوو، نيشانةيةكي تةواوي وابةستةيي سةراين پارتيية دةرةبةگ، بة هانداين ساواك دژ بة ذثژميي قاسم 

بة ساواكةوة و كة بة هةموو شثوةيةك ويستوويانة ياخيبوونثك سازكةن بؤ گةيشنت بة ئاماجنة تايبةتييةكاين 
 لة جةالل تاصةبانيمان نارد بؤ كوردستان بؤ ئةوةي ذثگة بگرث لة سازبووين بشثوي: "نووري شاوةيس دةصث. خؤيان

بة نامةيةكي . بارودؤخي كوردستاندا و بؤ ئارامكردنةوةي جةماوةري تووذة و هةصنةگرتين چةك دژي حوكوومةت
واية كة هةلومةرجي ميتةي نثوةنديي دةبثت، بةآلم پثيكتوپذ بؤي ذوون كردينةوة، كة پابةندي بذيارةكاين كؤ
ةو دةستةيةي، كة سدديق مريانيان كوشت و ئثمة بثجگة ل. شؤذش ذةسيوة و جةماوةريش ئامادةي چةكهةصگرتنن

بةهؤي عومةر . لة ذووي سةربازييةوة مةال ماتؤر سةركردةيةيت دةكردن، پثشمةرگةي چةكداري ذثكخراومان نةبوو
 كة ئةو لة پثذةو و پرؤگرامي پارتيي اليداوة و ،دةبابةوة نامةيةكمان بؤ جةالل تاصةباين نارد و تثيدا نووسيمان

                                                        
.71-70،ص..، من..شاويس  27  

.126ص ، ..، اسرار..پژمان  28  
.422-421االول،ص‘ ، الجز..،العراق..اوريل 29  

.81، ص..، من..شاويس  30  
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: واتة{لث عومةر. واي دةكات، قايل نيية دا}شاكةيل-تاصةباين: واتة{ كة ئةو ،بارزاين بةوةيسةرةذاي ئةوةش 
. 31" كاتثك گةيشتث، ئيدي كات بةسةر چووبوو و هثرش پثش گةيشتين ئةو دةسيت پث كردبوو}شاكةيل-دةبابة

ةرچةندة لة سةردةمي سدديق مريان عومسان، يةكثك بوو لة دةرةبةگة گةورةكان و كةسايةتيية ديارةكان، كة ه
پاشايةتيدا پثوةندي بةهثزي لةگةص ذثژميدا هةبوو، سةر بة عةبدولكةرمي قاسم بوو و پثوةندثكي باشي لةگةصدا 

حوكوومةيت قاسم، ئيرباهيم ئةمحةدي بة ذثكخستين كوشتين مريان تاوانبار كرد، بةآلم ئيرباهيم ئةمحةد، . هةبوو
ةي نووري شاوةيس ديارة ئيرباهيم ئةمحةد و سةراين پارتيي پثوةنديان بةو بةگوثرةي ئةو گوتةي. داين پثدا نةناد
حيزيب شيوعي دنةي :"ةوة دةصث1961لةبارةي دةستپثكردين ياخيبووين هةژاري موكرياين . شتنةوة هةبووةكو

زانيمانةوة كة حيزيب پاريت لة . فةالحاين سولةمياين دا كة دژي ماصيايت زةوي خؤپثشاندانثك ذثك خةن
ولةمياين سةرؤكايةيت خؤپثشاندةراين كردوة و هاتوون رثگةي دةربةندي خانيان گرتوة و بؤتة تةقة و پياو س

كوژراوة و حيزب و خؤپثشاندةر شكاون، قةدةرثك پاش ئةو شكانة، نوري شاوةيس هاتة بةغدا كة لة اليةن 
چؤمنان لث بيست پوختةكةي . يدةگةص عةبدوصآل كاين ماراين چوينة ال. حيزبةوة وتوووثژ دةگةص قاسم بكا

حيزب . بة هةزاران وةرزثر و خاوةن موصك بة چةكةوة كؤ بؤتةوة دژي باجي زةوي شيعاريان دةدا<:دةگثذمةوة
هةرچةندة بذياري دابو خؤي توشي شةذ نةكا، مةال مستةفاش هةرگيز بة شةذ دةست پثكردن رازي نةبوة، بةآلم 

لة كؤمةكية نةكةين، حيزيب شيوعي دةيباتةوة و ئثمة بة يةكجاري شكست ديتمان ئةگةر ئثمة سةركردايةيت ئةو گة
كةچي هةر دةگةص تةقة قةوما و پياو كوژرا، هةرچي ئاغا و رةعيةتن، . ناچار خؤمان لث كرد بة ساحيب. دةخؤين

تاريكايي حةفتا كةس ئةندامي پاريت نةبث كة لة مةيدان چةقني و لة . هةر كةسة بونة دزي گاي خؤيان و غةيب بون
بيستمةوة كة شةوي شكانةكة جةالل > ..شةذثكي خؤتذثن بو، بة زؤر بة ملمان دا هات. شةودا سةنگةريان چؤص كرد

: تاصةباين و نوري ئةمحةد تةها، بة سواري جيپ بة دةشيت سولةمياين دا گةذابوون، جوثنيان بة مةال مستةفا دابوو
بةمةدا . 32!" و ئثمةي فرؤشت، ئةدي بؤچي ناية شةذ بكات؟خؤي لة بارزان مانگي پثنج سةد دينار وةردةگرث

دةردةكةوث، كة بارزاين بثجگة لةوةي لةگةص ئةوةدا نةبووة، كة شةذي چةكدار دژي ذثژميي قاسم بةرپا بكرثت، 
لةو . بةوةشي نةزانيوة، كة سةراين پارتيي لة بنةوة و لة ذثگةي ساواكةوة، بة تةماي سازكردين ياخيبوونن

م، كة بارزاين دةستدانةچةك و دةستپثكردين شةذي چةكداري دژ بة ذثژميي قاسم، بة كارثكي كرچوكاص و بذوايةدا
دةصثن ئازاترين و بوثرترين . ، كة شةذكردن زيان بة كورد و مةسةلةكةي دةگةيةنثتةوابوو پثيزارؤكانة زانيوة و

ي يةكةجمار دةسيت بة مشتوةشاندن ئةوة: چينييةكانيش دةصثن. كةس، دواي هةموو شتثك، دةست دةداتة چةك
ئةوةتا نووري . بثجگة لةوةش لة نثو سةراين پارتييشدا هةمووان بةو كارةيان نةزانيوة. كرد، شةذةكةي دؤذاندووة

وةلث جةالل تاصةباين، كة لة ئاگاداران و بةشثك . شاوةيس واي دةداتة قةصةم، كة بة ملياندا هاتووة و تووش بوون
انيويةيت، هةر بؤيةش جةخيت لة سةر لةباربووين باري جةماوةري كورد كردووة و سازكردين لة نةخشةكة بووة، ز

ساواك زؤر بة ئاشكرا ويستوويةيت بؤ بةجثهثناين نةخشةكاين خؤي، هةموو كارثك . ياخيبووين بة هةل زانيوة
لة نثو كورديشدا . قامسدابؤ ئةجنامداين ئةو كارةش لة كورد باشتريان دةست نةكةوتووة، كة بيكةن بة گژ . بكات

سةراين پارتيي، كة هةر پثشتر خؤيان خستبووة بازنةي ئثران و ساواكةوة، باشترين كةسانثك بوونة، بؤ وةئةجنام 
ي 1961سةراين پارتيي هةر پثش ئةو مثژووةي، كة خؤيان بة سةرةتاي ياخيبووين . گةياندين ئةو نةخشةية

                                                        
. 82، ص..، من..شاويس  31  
.356- 350، ل..، چثشيت..هةژار  32  
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دا، لة شاري سلثماين، 1961هةر لة سةرةتاي مانگي شوبات يا مارسي . دادةنثن، دةست بة ئاژاوةنانةوة دةكةن
بة دةسيت چةكداري پارتيي، پؤليسثك دةكوژرثت و پؤليسخانةيةكيش لة دةوروبةري سلثماين پةالمار دةدرثت و 

ديارة لة ماوةتيش هةر ئةو دةمة بنكةيةكي چةكداري و حيزيب بؤ . دةگريدرث و چةكي پؤليسةكاين دةبرثن
ساواك بؤ پتر دصنيايي لة سةركةوتين نةخشةكاين خؤيان، داوا لة . 33رشتيكردين شةذي چةكدار، دادةنرثتسةرپة

پارتيي . پارتيي دةكةن، كة جةالل تاصةباين و عومةر دةبابة بنثرنة ئثران، بؤ لة نثزيكةوة ناسياوي و گفتوگؤكردن
ت و ئيدي لة ذثگةي ذثكخراوي پارتييةوة لة پاش ماوةيةك بذياري ناردين عومةر دةبابة و عةيل عةسكةري دةدا

كوردستان و سةرؤكهؤزي پشدةر و لة ذثگةي سةردةشتةوة، دةبابة و عةسكةري، دةچنة تاران و لةوث ميواين ماصي 
پةژمان دةبن و ساواكيي ديكةش دةبينن و گفتوگؤي زثتر لةمةذ خؤشكردين ئاگري شةذ دژ بة حوكوومةيت قاسم 

ساصي :"سةفةرةي عومةر دةبابة و عةيل عةسكةرييةوة بؤ ئثران، نةوشريوان مستةفا دةصثلة بارةي ئةو . 34دةكةن
واية نةوشريوان مستةفا بة پثم. 35" عومةر مستةفا و عةيل عةسكةري نامةي مةال مستةفايان برد بؤ ئثران1962

ة و هةر بؤ خؤيشي هةصةدا چووبثت، چونكة پةژمان، كة بؤ خؤي ئةندازيار و نةخشةدانةري ئةو پثوةندانة بوو
خانةخوثي ئةو دوو جوامثرانة بووة، چونكة لة تاران ميواين وي بوونة، ئةگةر هاتبا و نامةي بارزانييان پث بوواية، 
ئةوا هةر دةبوو لة ذثگةي پةژمانةوة بة دةسةآلتداراين ئثراين بگةيةندرابا و ئةصبةت پةژمانيش لة جثگةيةكدا 

ستةفا هةر بؤ خؤي ئةو ذايةي خؤي پووچةص دةكاتةوة و بة پثچةوانةي نةوشريوان م. ئاماژةي بةوة دةكرد
هيشتا پةيوةندي لةگةص . ئثران جوري لة پةيوةندي لةگةل مةكتةيب سياسي دروست كردبوو:"ئةوةشةوة دةصث

 و سةرداين عومةر دةبابة و عةيل 1961عيسا پةژمان لة بارةي ياخيبووين . 36"بارزاين دانةمةزراندبوو
 كة بابةيت هاوكاري ئثران و كوردةكاين 1961لة ساصي :"وة بؤ ئثران و ذؤصي زةبيحي لةوةدا دةنووسثتعةسكةريية

 }شاكةيل-زةبيحي: واتة{كاك عةبدولذةمحان . چوونة باكوور) سةرؤكةكان(باكووري عرياق هاتة گؤذرث و هةموويان
لةتةك ) پاريت دمثوكرايت كوردستان(زبةوة و چةند كةسي ديكة لة بةغدا مانةوة و بة ثين دةژيان و لة اليةن حي

هةصبةت يةدوآل فةيلي پةيامهثنةر بوو و حةوتووي جارثك و ئةگةر پثويست بووبا دوو جار . مندا لة پثوةندي دا بوون
 دةكةوت و هةر جؤرة عةماليياتثكي }شاكةيل-زةبيحي: واتة{لةماصي خؤم چاوم بة كاك عةبدولذةمحان 

يةك دوو جار بة نةهثين و بؤ راپةذاندين كاروباري ....وفكري يةكتري جث بةجثمان دةكردموشتةرةكي هةمانبا بة ها
بؤ خؤم لة مةئموورييةيت بةغدا (حيزيب لةتةك عومةر دةببابة و عةيل عةسكةري هات بؤ تاران و لة ماصي من دةبوون

مان جةخت لة سةر ئةوة دةكات، كة پةژ. 37..."بةآلم بؤ ئةو كارة لة تاران دةبووم تا ئةو كاتةي دةگةذانةوة) بووم
: واتة{ئةو:"زةبيحي ذثكخةري سةرداين عومةر دةبابة و عةيل عةسكةري بؤ ئثران بوو و لةو بارةيةوة دةنووسثت

 تةرتييب هاتين عومةر دةبابة و عةيل عةسكةري بؤ ئثران ئامادة كرد، چونكوو بةرپرسي پاريت }شاكةيل-زةبيحي
سياسيش )مةكتةيب(لة هةمان كاتدا ئةندامي لثژنةي ناوةندي و كؤمثتةي. ة بةغدا بوودمثوكرايت كوردستاين عثراق ل

بة كورد و " خزمةت"چةنديان " ساواكييانة"پةژمان باس لةوة دةكات، كة ئةو بؤ خؤي و زةبيحي. 38..."بوو
                                                        

.110-109، ص..، اسرار..پژمان  33  
.108- 106سةرچاوةي پثشوو، ص  34  
.66، ل..، پةجنةكان..ئةمني  35  
.298، ل1997زةنگ، بةرلني ئةمني، نةوشريوان مستةفا، لة كةناري دانوبةوة بؤ خذي ناو  36  
.646-645دا، ل1995-11-12، نامةي پةژمان لة ..، ژيان..كةرميي  37  
.648- 647دا، ل1996-1-7سةرچاوةي پثشوو، نامةي پةژمان لة   38  
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 ئاگادارن -ةكةكة بةشثك بوونة لة نةخشة كةسك–و تةنث ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين ! كوردستان كردووة
. يادزيندوو زةبيحي و من ئةوةي كة توانيمان بؤ كورد و كوردستامنان كرد:"پةژمان لةو بارةوة دةصثت. لةو خزمةتانة

                                                                          .39"تةنث كاك برامي و جةالل تاصةباين ئاگايان لثية
وو نثوةندي دةسةآلت لة ناو يةك جووآلنةوةدا، كارثكي زؤر خراپ دةكاتة سةر ذةويت ئةو بثگومان بووين د

جووآلنةوةية، ئةوةيش كة پتر ناجؤريي نثواين بارزاين و تاقمي ئيرباهيم ئةمحةدي قووصتر دةكرد و لةيةكدي دوور 
ئةمحةد بانيخثآلين . وان بووديارة سةرباري گةلثك خاصي ديكة، كة هؤي جياوازيي ئة. دةخستنةوة هةر ئةوة بوو

بوو بة ئثرانةوة ) س.م(خاصثكي تريش هةبوو كة ئاگري ئةم ناكؤكييةي خؤشتر دةكرد، ئةويش پةيوةندي:"دةصث
بؤ پتةوكردين پثوةند و گرثداين زثتر و زؤرتر ئاگاداربوون . 40"بةبث ئاگاداري بارزاين و لة پشيت ئةوةوة رثكخرابوو

ارتيي لثبوو، ، ساواك بذيار دةدات لة ماوةت، كة بارةگاي مةكتةيب سياسيي پلة كار و ذاپةذاندين فةرمان
 پثوةند لة نثوان مةكتةيب سياسي و ساواكدا ئةجنام ت بؤ ئةوةي ذاستةوخؤ بتوانرثتبنثدةسگايةكي بثتةل دا

" ورايرج منصورپور يا منصورپو -ئريةج مةنسوورپوور"بؤ ئةو مةبةستة سةرهةنگثكي كورد بة نثوي. تبدرث
دادةنثن و بة خؤ و بة دةسگايةكي بثتةلةوة دةينثرنة ماوةت و لةوثش وةك نوثنةرثكي تةواو و دةمذاسيت ساواك 

لةبارةي پثوةندي پارتيي و ئثرانةوة، جةالل تاصةباين . 41پثوةندي ذاستةوخؤي لةگةص ئيرباهيم ئةمحةددا دةبثت
ر كة لةگةص شؤذشدا بوو، عةبدوذذةمحان ذووتةي  عةباسي مامةند ئاغا سةرؤكي ئاكؤي پشدة1961ساصي :"دةصث

عةبدوذذةمحان ذووتة كادرثكي . برادةري خؤي نارد بؤ الي جةنةراص ورهرام ي سةرؤكي هثزةكاين ئثران لة ورمث
ئةم پثوةندانة كة . پارتيي بوو، خةصكي كؤية بوو و خاصي عةيل عةبدوصآلي ئةندامي مةكتةيب سياسي ئةودةم بوو

وةلث نةوشريوان مستةفا  لةبارةي هةمان . 42" بةردةوام بوو1962ةزانني تا كؤتايي ساصي ئثمة پثمان نةد
ئةمانيش . ئثران بة ثين پيوةندي لةگةل م س دامةزراند و ئةفسةرثكيان بؤ پثوةندي ناردة اليان:"مةسةلةوة دةصث

.  "43يين و لةگةل ساواك بوپيوةندييةكانيان زؤر بة. ئةورةمحان روتةيان كرد بة بةرپرسي پيوةندييةكانيان
كةواتة ئةو ذايةي جةالل تاصةباين ذاست نيية، چونكة ئةوذةمحان ذووتة، مةكتةيب سياسي دايناوة و ئةو ئةفسةرة 

بثجگة لةو مةنسوورپوور و عيسا . ة، كة پةژمانيش باسي دةكات)مةنسوورپوور(ئثرانييةش هةمان ئريةج مةنسوور 
، كة الي پارتيي ناوي خؤي نابوو عةيل و، "سةرهةنگ مودةذيسي"ناسراو بوون، پةژمانة، كة جووتة جاسووسثكي 

ئيرباهيم ئةمحةد بؤ .  يان دةكرد-بارةگاكاين سةراين پارتيي–يش هاتوچؤي عيساوي و مالوومة "عةبباس ئارام"
ندي لةگةص كاتث پةليتبريؤي پاريت ويسيت پةيوة:"خؤي بةم جؤرة باسي پثوةندي پارتيي دةگةص ئثراندا دةكات

ئثراندا ببةستث، خوالثخؤشبووان عةيل عةسكةري و عومةر دةبابةيان نارد، هةر لة بانةوة پةيوةندييان لةگةص تاراندا 
لةپاش هةفتةيةك وةآلميان . كردبوو، ساواكي ئةوث پثيان ووتبوون، چاوةذث بكةن وةآلمتان لث دةگثذينةوة

پاردةكةيان چي بوو؟ شا دةفةرمووث، مةال مستةفا هيچي بةدةست دابوونةوة، كة مبثننةوة ذاسپاردةمان هةية، ذاس

                                                        
.سةرچاوةي پثشوو   39  
.216بانيخثآلين، بريةوةرييةكامن، ل  40  
.112-111، ص..، اسرار..پژمان  41  

).المقدمة بقلم جرجيس فتح اهللا المحامي(48، ص..، الحرب..ادامسن  42  
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يةكةم جار كة من چووم :" و كة باس دثتة سةر خؤي، ئيرباهيم ئةمحةد دةصث44"نيية، هةموو شتث بةدةست پارتيية
ئةگةر پثوةندكردن بة دةسگا جاسووسييةكاين وآلتاين ديكةوة، . 45"دا بوو1962بؤ ئثران، لة مانگي سةپتةمبةري 

مةصبةندي جاسووسي لة قوتاخبانةي برامي ئةمحةد و "وةك ساواك، كارثكي جاسووسييانة بثت، كة هةر واشة، ئةوا 
تاصةباين لة ساصي . جةالل تاصةبانييةوة دةست پث دةكا، ئةوان ذثگةي جاسووسييان بؤ كورد خؤش كردووة

 و زاخؤ شةذي پارتيزاين دةكرد، نوثنةري دا، ئةو كاتةي بارزاين لة ناوچةي سنوورةكاين توركيا لة ئامثدي1962
. 46"داينا و نوثنةري خؤي نارد بؤ ئثران، هةر لة هةمان ساص چةكي لة ئثران وةرگرت)) عيساوة((ئثراين هثنا لة 

هةر بؤيةش هةميشة لة . دةم ذؤصي خؤي دةبييندوژمنايةتيكردين بارزانيدا هةمووساواك وةك پيشةي خؤي لة 
-دةست تاقمي ئيرباهيم ئةمحةدقخستنةوةي بارزاين و دةسةآلتدانةپيالندا بوو بؤ وةتابريي داذشتين نةخشة و 

ئةو تاقمةش تةواوي پثوةند و هاريكارييان لةگةص ساواكدا بثجگة لة چةند هؤيةكي ديكة، بة پلةي . جةالل تاصةباين
جثكردين نةخشةكاين ساواك يةكةم بؤ وةالناين بارزاين بووة، ديارة كؤسپ و تةگةرةيةكي مةزن، كة ذثگري جثبة

سةراين پارتيي، دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد، هةموو " زؤر چةپ و شؤذشگثذةكاين"بووة، بارزاين بووة، دةنا 
 مةال مستةفا بوو كة تا }شاكةيل-ساواك{گريوگرفت و موشكيلةي ئةساسي ئثمة"و وةك پةژمان گوتةين " دةخؤنة"

ئيرباهيم ئةمحةد چةند مانگيي كؤتايي . 47..."و كارشكثين هةصنةگرتذؤژي مردن دةسيت لة دوژمنايةيت و الساري 
ي لة ئةوروپا بردة سةر و بة ذثگةي ئثران و كارئاساين ساواك خؤي گةياندة ئةوروپا، 1964 و سةرةتاي 1963

حيزيب پاريت بث پرسي :"هةژاري موكرياين دةصثت. 48دةنا هيچ ذثگةيةكي ديكةي بؤ دةرچوون لة كوردستان نةبوو
عيسا پةژماين ساواكي هاتؤتة اليان، بذياري داوة ئثران بة دزيةوة . مةال مستةفا لةگةص ئثرانيةكان پةيوةندي گرتوة

. 49"ياريدةيان بدا، بةو شةرتة بارزاين كة دوژمين سةرسةخيت شا و كمونيسيت مؤسكؤية لةناوخؤيان دةراوثن
. ة زياين ئةو تاقمة و ساواك خؤيان شكايةوةيش بةو هيواية بوو، وةلث ب1964سازكردين دووبةرةكي ساصي 

كؤنفرانسةكةيان بؤ ئةوةبوو بارزاين لة هةموو دةسةآلتثك رووت " كؤنفرانسي ماوةتيان گرت و 1964بةهاري 
ئةمةيش شتثكي لةناكاو و ديراسةنةكراو نةبوو، تاصةباين و برامي ئةمحةد پثوةندييان بة شاي ئثران و . بكةنةوة

ئةو كات شا ...بوو}شاكةيل-مةبةسيت پةژمانة{نوثنةري شايان هثناية عيساوة كة ناوي پوژمان...ساواكةوة كردبوو
و ساواك، مةال مستةفايان بة كؤمؤنيست لة قةصةم دةدا، هةوصيان دةدا مةركةزثك لةناو پارتيدا دروست بكةن لة 

وة لةبةر ئةوة بة پارة و بة چةك دژي مةال مستةفا، كةسيان لة جةالل تاصةباين و برامي ئةمحةد باشتر نةدؤزيية
چةند ذؤژثك پثش بةستين . ساواك لةسةرياين سةپاند دةسةآلت بةدةست مةال مستةفاوة نةهثصنةوة. هانيان دان

كؤنفرانسي ماوةت برامي ئةمحةد چووة قاميش و لةوث پوژماين ديت و ذثككةوتن لةسةر بذيارةكاين كؤنفرانس كة 
عيسا پةژمان، نةك هةر بينراوة يا قسةي لةگةص . 50"دةسةآلتلة ةي مةال مستةفا چؤن بذيار دةدةن بؤ رووتكردنةو

                                                        
.48، ل..، پثنج..عةزيز  44  
.سةرچاوةي پثشوو  45  
.42- 41، ل..، بؤ ئةوةي..هةريري  46  
.648- 647دا، ل1996-1-7، نامةي پةژمان لة ..، ژيان..كةرميي  47  
.96، ل..، سؤضيةت..عةيل  48  
.370، ل..، چثشيت..هةژار  49  
.105، ل..، بؤ ئةوةي..هةريري  50  
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كان پثوةندي ساواك لةگةص ة1960بة درثژايي ساآلين . 51كراوة، بةصكة بؤ خؤي لةو كؤنفرانسةدا بةشدار بووة
ةنانةت كاتثك، ت. دةستةي ئيرباهيم ئةمحةددا چ گريوگرفتثكي تث نةكةوت، بةصكة پتر و پتر بةرةو پثشةوة دةچوو

كة ئةو دةستةية هيچ جؤرة دةسةآلتثكيشيان بة سةر خاكي كوردستاندا نةمابوو، پثوةندةكان هةر لة 
پشتيان كردة شؤذشي كورد و جةالل تاصةباين، -، كة تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد1964ساصي . بةردةوامبووندا بوون

كوردستانيان جث هثشت و هةآلتن و خؤيان ا، جاذي خؤجوثكردنةوةيان لة پارتيي و سةركردةيةتيي بارزاين د
گةياندة ئثران، ساواك سةرةتا لة سةربازخانةكاين كوردستاين ئثراندا ذايگرتن و دووجارانيش هثرشي پثكردنة سةر 

دواتر ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و چةند بةرپرسثكي ديكةيان بردة . 52بنكةكاين پثشمةرگةي كوردستان
ئةوان كة . 53ة خانووي ساواكدا دانران و ئةواين تريشيان گواستنةوة بؤ سةربازخانةكاين هةمةدانتاران و لةوث ل

عيسا . 54دا هاريكارييان دةكرد)ساواك(ماوةي ساصثك زثتر لة ئثران مانةوة، لةگةص دةسگاي جاسووسيي ئثران 
وة تةرخان كرا بؤ پثشوازيي ئةوان و لةاليةن ئةو دةزگاية"پةژمان كة لةو كاتةدا كارمةندثكي فرةگةورةي ساواك بوو

هةر پثويستييةكيان هةبواية، وةك ئوتومبيل و شؤفثر و جثبةجثكردين ئوتثل و خانوو لة تاراندا بؤ سةراين ئةو 
جةالل تاصةبانيدا دةذؤيشت، -ساواك هثندةيان دةست بة سةر تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد. 55"تاقمة ئةجنامي دةدا

ةشياندا، دةيانةويست بةتةواوي داياندؤشن و ئةوپةذي سوود لة خزمةيت ئةوان وةرگرن و تةنانةت لةو كايت لثكةوتن
تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين هثندة . تا لةنثوبردين يةكجاريي بارزاين و شؤذشةكةي بةكاريان ببةن

ين هةذةشةي لة ئثران كرد و داواي پثوةنديان بة ئثران و ساواكةوة بةهثز بوو، كة كاتثكيش هةآلتن بؤ ئثران و بارزا
پثشيان كةوتن و مايف پةنابةريي سياسييان پث دان و "بةدةستةوةدان و گثذانةوةياين بؤ كوردستان كرد، ئثرانييةكان

توانسيت خؤپذچةككردن و "ساواك هةر بةوةشةوة نةوةستا بةصكة. 56"بةو جؤرة خؤيان لةو داواكارييانة گثل كرد
دا واي لث كردن، كة بتوانن سةرلةنوث 1964نگراين ئيرباهيم ئةمحةد ذةخساند و، لة ئايب خؤذثكخستنةوةي بؤ الية
يةكةم خشيت بناخةي شةذي براكوژي بة نةخشةي ساواك دانرا، چونكة بة كؤمةكي . 57"بگةذثنةوة بؤ كوردستان

ؤ سةر بنكةكاين ساواك چةكدارةكاين دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين، لة ئثرانةوة هثرشيان ب
لة . بارزانيي گةشتثكي بة ناوچةكاين كؤين ژثردةسةآليت ئيرباهيم ئةمحةد و تاقمةكةيدا كرد. پثشمةرگة دةهثنا

ي "باياوة"ي شاعري، بارزانيي ناردي بة شوثن موختاري گوندي"قانيع"ي پثنجوين، لة ماصي "بناوةسووتة"گوندي 
ين ئثران ذابگةيةنثت، ئةگةر جارثكي ديكة چةكدارةكاين دةستةي بةري ئثراندا و داواي لث كرد، بة لثپرسراوا

ئيرباهيم ئةمحةد، يةك فيشةك بةم ديودا بتةقثنن، هثزةكاين خؤي ذادةسپثرثت، ئةگةر پثويسيت كرد تا تاران 
 ئيدي دواي ئةو هةذةشةية حوكوومةيت ئثران، چةكداراين جةالليي كثشايةوة و سةركردةكانياين بردة. ذاويان نثن

كؤمؤنيستةكاين سؤضيثت، كة . 58دانران" كارگةي شقارتةي هةمةدان"تاران و ئةواين ديكةشيان لة بةنگةصةكاين

                                                        
.95، ل..، سؤضيةت..عةيل  51  
.سةرچاوةي پثشوو  52  
.21ل ،1989 سويدم، چاپي يةكةم، ، هةصوثسيت يةكثيت و تاصةباين دةربارةي شؤذشي كوردستاين باشوور، بةشي يةكة)ئاسي ذةبايت( رثبوار53   

. 242،ل1985يةوة كردووية بة كوردي، بنكةي چاپةمةين ئازاد، سوثدنةبةز، جةمال، كوردستان و شؤذشةكةي، كوردؤ لة ئةصةماين   54 
.22، ل9، مامؤستاي كورد، ژمارة ..، بوختانةكاين..شارباژثذي  55 

.118، ص..، الموساد..نكديمون  56  
.سةرچاوةي پثشوو  57  
.96، ل..، سؤضيةت..عةيل  58  
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 و دواتر دؤسيت كورد بوون، ئاگاداري كةين و بةين و پثوةندي دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد و ئثران 1963ساآلين 
اديب "ؤمؤنيسيت سؤضيثتدا، وةك ئةديب ئةجلادرلة جضينگةلثكدا لة نثوان عةرةبةكان و نوثنةراين حيزيب ك. بوون

دةيگثذثتةوة، كة لة قاهرية ئةجنام دراوة، عةرةبةكان نيگةراين خؤيان لةمةذ هةذةشةي ذؤژاوا و بةتايبةت " الجادر
ئثران دةردةبذن، كة چؤن هةوصي هانداين كوردان دةدات، تا عرياق خباتة بةر مةترسييةوة و پثيان دةصثن، كة 

كة  كؤمؤنيستة سؤضيثتييةكان پثيان دةصثن،. ةمةذ ئةو جؤرة پثوةندانةي كورد و ئيمپرياليزمةوة هةيةبةصگةيان ل
لة كاتثكدا كة ئثران . 59ئةوانيش دةزانن ئةو جؤرة پثوةندانة هةن، وةلث نةك لةگةص مةال مستةفاي بارزانيدا

ندةي لة سةراين پارتيي دصنيا بووة، لة ئةوة) ساواك(پثوةندي لةگةص سةراين پاريت و بارزانيشدا هةبووة، ئثران
ذةنگة ئةو مةسةلةيةش . 60بارزاين دصنيا نةبووة و ئةوةندةي بذوا و متمانةي بةوان بووة بة بارزاين نةبووة

پثوةندي بة ذابوردووي بارزانييةوة هةبثت وةك شؤذشگثذثك، كة لة كؤماري مةهاباددا بةشداريي كردبوو و ذؤصثكي 
  و پلةي ژةنةراصي وةرگرتبوو و وةك قازي موحةممةديش خؤي بةدةستةوة نةدابوو، بةصكة بةقارةمانةنةشي بووبوو

شةوة، تةنانةت دواي ذووخاين كؤماري مةهاباديش، دژي لةشكري ئثران و عرياق و توركيا و ديسان ئثران پثچةوانة
. مي خنكاندين بة سةردا درابووجةنگابوو و دواي ئةوةش هةآلتبوو و پةناي بردبووة بةر سؤضيثت و لة ئثرانيش حوك

شاي ئثران باش دةيزاين، بارزاين بذواي بةو نيية و ئةوان هةر لة سةردةمي كؤماري مةهابادةوة يةكدييان 
، بؤية ئثرانييةكان لةبةر بزثوي لثي دصنيا نةبوونة و ئةوان خةصكي دةستةمؤ و كةوي و گوثذايةصيان 61دةناسي

اندا هةبثت و كار بكاتة سةر دواتريش بؤ ئةوةي هةر لة مةيد. كانيان بوونةويستووة، كة سةراين پارتيي منوونة
ي سياسةت لة كوردستان و عرياقدا، دةبوو ئثران دواي خؤجياكردنةوة و الداين ئيرباهيم ئةمحةد وتاقمةكةي لة ؤذثذ

 لة كوردستان بگةذثت، پارتيي و سةركردةيةيت بارزاين و هةآلتنيان بؤ ئثران، وةدووي هاوپةميانثكي دةسةآلتداردا
تاكةهثزي دةسةآلتداريش لة نثو بزاضة چةكدارييةكةي كوردستاندا، تةنث . بؤ ئةوةي درثژة بة سياسةيت خؤي بدات

 بة دواوة پةيوةندي راستةوخؤيان لةگةص مةال مستةفا وةكو 1964ئثران لة "سةركردةيةيت بارزاين بوو، بؤية
ةوةشيان بؤ ساغ بووةوة، كة تاكةكةسثك و اليةنثك، كة لة كوردستاندا  و ئ62"دةسةاليت ئةمري واقيع، دامةزراند

شيت پث بكرثت، بارزانيية و زؤرينةي ئةندامان و اليةنگران و سةراين پارتيي و هثزي پثشمةرگة و خةصكي كورد 
وةي تاقمي پاش قؤناغي هةمةدان و گةذانة. لةگةص ئةودان، بؤية هةر دةبوو خؤ بةو بگةيةنن و پثوةندي پثوة بكةن

دةرگاي رةفاقةت و "دا، پةژمان كة 1966جةالل تاصةباين بؤ عرياق و چوونة بةغدايان لة ساصي -ئيرباهيم ئةمحةد
ئةو دؤستيي و ...دؤستيي لةگةص سةراين ئةو تاقمةدا كردبووةوة و تاكو ئثستاكةش، دواي ئةو هةموو ساصة

، هةر بةو تاقمةوة نةوةستا، بةصكة لة 63"بةردةوامة لةسةريبرايةتييةي لةگةص سةراين ئةو تاقمةدا هةر ماوةتةوة و 
. ذثگةي ئةوانيشةوة تواين لةگةص سةراين ئؤپؤزيسيؤين كوردي ئثرانيشدا پثوةند ساز كات و بچثتة ناويانةوة

كة لةو كاتةدا لةناو }شاكةيل-تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين{بةبؤنةي سةراين ئةو تاقمةوة"مان پةژ
يان پث درابوو، لةگةص بةناو سةراين ئؤپؤزيسيؤين كوردي ئثراندا، كة لة بةغا بوون، بوو )66(ددا نازناوي جاشيكور

                                                        
.98-97  سةرچاوةي پثشوو،ل 59  

.118، ص..، اسرار..پژمان   60  
.199، ص1997ندل، جوناتان، امة في شقاق، ترجمة فادي حمود، دارالنهارللنشر، بيروت را  61  
.88، ل..، پةجنةكان..ةمنيئ  62  
.22، ل..، بوختانةكاين..شارباژثذي  63  
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ئةو دؤستايةيت و رةفاقةتة گةيشتة رادةيةك ئةگةر جارجارثك لة باصوثزخانةي ئثراندا بة بؤنةي . بة ئاشنا و رةفيق
جةژنثك بةرپا ) ي كانووين دووةم26-ي بةمهةن6(اشاوة، يان رؤژي لةدايكبووين حةمةرةز)نةورؤز(سةري ساصةوة

خؤ ئةگةر هةر كةسيش . بكراية، هةموويان يان زؤربةي ئةو بة ناو ئؤپؤزيسيؤنانة لةو جةژنانةدا بةشدارييان دةكرد
نةهاتاية لةوان، سةرؤكي ئةوان كة هةم ريش سپييان بوو و هةم رثنوثنيان بوو، لةو جؤرة جةژنانةدا هةميشة 

يي دةكرد، ئةمن بؤ خؤم لةو جؤرة جةژنانةدا كة دوو جاريان دةعوةت كرابووم زؤربةي سةراين ئةو بةشدار
ئؤپؤزيسيؤنانةم بة چاوي خؤم دةدي كة چؤن لةگةص سةرهةنگ عيسا پةژماندا پثكي ويسكيان بة سةالمةتيي 

ة، كة ئيدي لة هةموو درشت و ساواك تا ذادةيةكي ئةوتؤ داچؤذابووة نثو تاقمي جةاللييةو. 64"حةمةرةزاشا دةنؤشي
 1968ساآلين . وردثكيان ئاگادار بوو و هةوصي دةستثوةردان و كارتثكردنيشي لة نثوياندا بة هةموو شثوةيةك دةدا

بة هانداين ئةم الوانة و . ، كؤمةصة الوثكي ماركسيسيت ئثراين لة بةغدا الي جةاللييةكان داصدة درابوون1969و 
ة الوثكي نثو پارتيي جةاليل، كةوتنة سةر بريي ئةوةي، كة ذثكخراوثكي ماركسي دروست كارتثكردين ئةوان، كؤمةص

يةكثك لةو كةسانةي خوسرةوي روزبةي دا بة "ساواك ئةو دةرفةتةي قؤستةوة و دوكتؤر هامشي شريازي . 65بكةن
دوكتؤر " بة ناوي ثين دوكتؤر شريازي.  تةرخان كرد بؤ پثوةندكردن بةو الوة جةاللييانةوة66"گرتن و ئيعدام كردن

ي دةكرد و لةوث الي خةصك بة فيدايي -كة بارةگاي جةالل تاصةباين تثدا بوو–ةوة هاتووچؤي بةكرةجؤ " جةالل
ئثراين دژي ذثژميي شا دةدراية ناسني و لةگةص ئةو الوة جةاللييانةدا، كة يةكةم شانةي ذثكخراوثكي ماركسييان 

لثنيين كوردستان، كؤ دةبووةوة و پثوةنديشيان تا ساآلين دواي -ي ماركسيسازكردبوو، كة پاشان بوو بة كؤمةصة
پاش پةمياين ئةجلةزايري . 67يازدةي ئاداري حةفتا و خؤهةصوةشاندنةوةي پارتييةكةي تاصةبانيش هةر بةردةوام بوو

ور، شاي هةرةسهثناين شؤذشي كوردستاين باشو  و1975نثوان سةددام حوسةيين عرياق و شاي ئثران لة مارسي 
بؤ . ئثران هةسيت بةوة كردبوو، كة ذثژميي بةعس لة ژثرةوة خةريكي خؤبةهثزكردن و خؤچةكداركردنة

سةرگةرمكردين ئةو ذثژمية و بة ورياييةوة نةبادا پةمياين ئةجلةزايريش هةصوةشثتةوة، ديسان شا پثويسيت بة 
، ساواكي و دؤسيت جةالليياين، هثناية سةراين جةاليل بووةوة و بؤ ئةو مةبةستةش، سةرهةنگ عيسا پةژماين

كة لةو ماوةيةدا لة دميةشق  ئاراوة و  لة ذثگةي ئةوةوة پثوةندي بة سةراين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانةوة،
دا نثردرا بؤ ئةوروپا و 1976پةژمان لة پاييزي . دامةزرابوو و  ژمارةيةكي زؤريان لة سووريا و لة ئةوروپا بوون، كرد

وةك تةواوكةرثكي ئةو . ثك لة سةركردةكاين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستاندا كةوتبووة گوتوبثژلةگةص يةك
نةخشةي سةرگةرمكردنةي بةعسة و بؤ بةهثزكردين هثزي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و كؤمةك پثيان، ذثژميي 

لةوثش ئةمانة لةاليةن . بؤ سووريا كة لة ئثران دواي هةرةس پةنابةر بوون، تا بچن ،شا، ذثي دا بةو پثشمةرگانةي
بثجگة لةوةش ذثژميي شا بة پارةش يارمةتييةكي زؤري ذثژميي سوورياي دا، كة . سةراين يةكيةتييةوة قؤزرانةوة

پثشمةرگةكاين يةكيةتيي، چةكدار بكات و بيانكات بة عرياقدا، چونكة سووريا بؤ خؤيشي ئةو دةمة، دوژمين ذثژميي 
اتةش، ئثران هةرچةندة پثكهاتين ئةجلةزائرييشي لةگةص عرياقدا، مؤر كردبوو، لث هثشتاش پاش ئةو ك. 68عرياق بوو

                                                        
.23سةرچاوةي پثشوو، ل  64  
.28، ل ..، هةصوثسيت)..ئاسي ذةبايت(رثبوار  65  
.23، ل..، بوختانةكاين..شارباژثذي  66  
. 28، ل ..، هةصوثسيت)..ئاسي ذةبايت(اررثبو  67  
.66،ل1989نةبةز، جةمال، من شثواندوومة لثتان يان هةر خؤتانن سةر لث شثواو،  68  
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ئةو هثرشةي، كة جةاللييان كرديان بؤ سةر پارتيي .  پثوةندي لةگةص دةستة و تاقمي جةاليل نةپساندبوو
نني و كارئاساين ئثران و و پثكدادان و جةنگي هةكاري لثكةوتةوة، بة پثزا) قيادةي موةققةتة(دميوكراتيي كوردستان

ئثران باش دةيزاين ئةو هثزةي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان،  بة ذث دةكةون بؤ جةنگي .  ساواك ئةجنام درا
پارتيي، چونكة ساواك بؤ خؤيان چةند جارثك خةصكيان ناردبوو بؤ الي سةركردةيةتيي يةكيةتيي نيشتمانيي و 

. شييان لث دةكات و پثدةچوو يةكيةتييةكانيش سةرثكيان بؤ لةقاندبنپثيان ذاگةيثندرابوون، كة ئثران چاوپؤ
چةكداراين يةكيةتييش پثيان خؤشبوو، تةنث لةبةر ئةوةي بة ئؤتؤمبيل نةك بة پيادة بة نثو ئثراندا تا كثلةشني 

لة نثوان مينةكووپة و ذةسووصي براي مينة كووپة و بةجيان جندي، : ئةو دةمة چةند كةسثكي سةر بة ساواك. بذؤن
.                                                    69ساواك و يةكيةتييدا هاتوچؤيان دةكرد و زانيارييان دةبرد و دةهثنا

                                                                                                                                       
 

 پثوةندي ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين بة ئيسرائيلةوة
 

لة كتثبچةيةكدا بة  يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، بةرؤگر و درثژةپثدةري بريي ئيرباهيم ئةمحةد و جةالليةيت،
إرتباط القيادة البارزانية -پثوةندي سةركردةيةيت بارزاين بة ئيسرائيل و دةسگاي جاسووسي مؤسادةوة"نثوي

، وةك ئةوةي، كة بؤ خؤيان نة بايان ديبثت و نة باران و داهثنانيان 70"باسرائيل و جهاز مخابراته الموساد
كردبثت و دؤزينةوةيةكي يةكجار گرنگيان ئةجنام دابثت، پذ بة زار هاوار دةكةن و باس لة چةند دؤكيؤمثنتثك 

ة دةستيان كةوتووة و لة دووتوثي ئةو دةكةن، لةمةذ پثوةندي سةركردةيةتيي بارزاين بة ئيسرائيلةوة، ك
، يةكيةتيي نيشتمانيي 37تا ذووپةيل .  ذووپةل82ئةم كتثبچةية بريتيية لة . كتثبچةيةدا بآلويان كردووةتةوة
 تا كؤتاييش، بريتيية لة چةند گوتارثك، كة چةند ئيسرائيلييةك لة 42ذووپةيل . كوردستان خؤي نووسيويةيت
بة قسةي -يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان، ئةو بةلگةنامانةيان. ا بآلويان كردووةتةوةذؤژنامةكاين وآليت خؤياند

لة بةيرووت، " موسسة الدراسات الفلسطينية -دةسگاي توثژينةوة فلستينييةكان" بة وةرگثذدراوي لة -خؤيان
دي خةصكاين ديكة بة سةير لةوةداية، فلستينييةكان كة بؤ خؤيان خاوةين مةسةلةي فلستينن و پثوةن. وةرگرتووة

ئيسرائيلةوة، بة الي ئةوانةوة دةبوو گرنگ بوواية، كةچي ئةوان ئةوةيان پشتگوث خستووة و ئةو گوتارانةي 
نووسةراين جوولةكةيان بآلو نةكردووةتةوة، بةآلم ئةمانةي يةكيةتيي بؤ ئةوةي هةرچي تاوانة بيخةنة ئةستؤي 

لستينييةكاندا، وا پثشان بدةن، كة بة غوسص و دةستنوثژةوةن، ئةو خةصكي ديكة و خؤيان لةبةردةم گةيل كورد و ف
ئيدريس و مةسعوود، وةك خيانةتكار و جاسووس و : لةوثدا نثوي بارزاين و هةردوو كوذاين. كارةيان ئةجنامداوة

 ئةوان و يةكيةتيي بةو باسةيان گةرةكيانة بة خةصك بصثن،. نؤكةري ئيسرائيل و زايؤنيزم و ئةو شتگةلة نثو دةبةن
سةراين كؤن و نوثي ئةوان، گةلثك خاوثن و شةريف بوونة و هةن و هيچ كات پثوةندي نؤكةريةتيي و پاشكؤيةتييان 

                                                        
سلثماين، لة سوثد لة 1999، چاپخانة و ئؤفسثيت بثساراين، 1981-1976حممود، حممد حاجي، ذؤژژمثري پثشمةرگةيةك، بةرگي يةكةم 69

.174-173چاپ دراوةتةوة،ل  
إلتحادالوطني الكردستاني، ٍارتباط القيادة البارزانية بٍاسرائيل وجهاز مخابراته الموساد، مطبعة الشهيد جعفر عبدالواحد، تشرين ا 70
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دة خاوثن نيية وةك خؤيان بة هيچ كةس و اليةنثكةوة نةبووة و نيية، لث مثژوو وا ناصثت و پةرثزي ئةوان هثن
ار و بريوذا و هةصسوكةوت و پثوةند و بؤچوونةكانيان، ثت پثشاين بدةن، بةصكة هةردةم تةواوي ذةوتدةيانةو

ئةوان و لةپثش هةمووانيشدا ئيرباهيم ئةمحةد . نةخامسة هي سةرانيان، جثي گومان و سةرجني خةصكي كورد بوونة
 لة كاتثكدا كة نة بارزاين ئاگاي لثبووة و نة ئيدريس و مةسعووديش، لةو ئاستةدا -و جةالل تاصةباين بؤ خؤيان

لة سةردةمثكدا كة بزاضي .  لة پثوةندكردن بة ئيسرائيلةوة پثشةنگ بوون-ة، كة وةها كارثكيان لة دةست بثتبوون
چةپ و سؤسياليستيي، تةواوي جيهاين دةهةژاند و، شؤذشگثذاين جيهان بة ئومثدةوة چاويان بذيبووة شؤذشي 

 بة نيشانةي شؤذشگثذي و منوونةي ذثبةر و ،يانچني، كووبا، ئةجلةزائري و فلستني، ماو، كاسترؤ، گيضارا و بينبيلال
بة -بة دزثو و خراپ دادةنا، دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد...تثكؤشةر دةزاين و خوارووي ئةفريقا و ئيسرائيل و

 ذثك لةو كاتةدا، پثوةند بة ئيسرائيلةوة دةبةسنت و دؤستايةيت لةگةصدا -پثچةوانةي هةموو بانگاشةيةكي خؤيانةوة
ئازا و هاوچةرخ و نوثخواز و "ثگومان ئثستاكة لةسةر پثوةندكردن بة ئيسرائيلةوة پثشبذكث دةكرثت و ب. ساز دةكةن
خؤيان پث بگةيةنثت، لث ئةو  ش ئةوةية بذواي بة پةيامي ئيسرائيل و پشتيواناين هةبثت و  زووتر!"پثشكةوتوو

هةوص دةدرثت بؤ ذثكخستين سةفةري ، كاتثك كة 1961ساصي . دةمة بة شةرم و خيانةت و كؤنةپةرسيت، دادةنرا
ئيرباهيم ئةمحةدي "ئةندازيار سةعدي ذةواندزي، ئةندامي كؤمةصةي خوثندكاراين كورد لة ئةوروپا، بؤ ئيسرائيل 

.  يةكثك لة پشتيواناين وي دةبثت}شاكةيل-مةبةسيت كوردستانة{ گشتيي پارتيي دميوكرايت ناوةنديسكرتثري
دا كة هثشتا 1963لة . 71"ردبوو بة سازكردين پثوةند لةگةص ئيسرائيلدائيرباهيم ئةمحةد خؤيشي دةسيت ك

ئيسرائيل نامةيةك بؤ بارزاين دةنثرثت و تثيدا "پثوةندي ذاستةوخؤ لة نثوان ئيسرائيل و بارزانيدا دروست نةبووبوو 
اخيبووةكان بةم داواي دامةزراندين پثوةندي ذاستةوخؤ دةكات، ئيرباهيم ئةمحةد ليستةيةكي بةريين داخوازيي ي

دةهةزار تفةنگ، تؤپ، بازؤكا، مني، دةسگاي بثتةل، وثستگةيةكي بةهثزي ذاديؤ، پارة و : شثوةية ئامادة دةكات
لةسةر داخوازيي "دا1963لة مانگي تةممووزي . 72"مةشقپثكردين پسپؤر و شارةزاياين تةقينةوة و كارزاناين ذاديؤ

ئيرباهيم . 73"ثك وةك كارزاين ذاديؤ كرا و نثوي ئةندازياري لث نرامةشق بة يةكةم كورد) ر(ئيرباهيم ئةمحةد و 
ئةمحةد، پثوةنديشي بة وةرگرتن و ناردين چةكي ئيسرائيلييةوة بؤ كوردستان هةبوو و دةستةي يةكةمي هةناردةي 

دا گةيشتنة جثي 1963 تةممووزي 18كانيانةوة، كة لة كةبازؤكا بة فيشة)10(چةكةكان، پثكهاتبوو لة دة
هةم ئيرباهيم ئةمحةد و هةم جةالل تاصةباين، خؤش خؤش سةرداين ئةوروپايان دةكرد، بؤ . 74بةستمة

جارثكيان "پثوةندكردين پثويست بة ئةوروپاييةكانةوة و بؤ چاوپثكةوتنيش لةگةص دةسگاي ذاگةياندندا لةوث و
ي 23دور، لة پاريس لة يةكثك لةو چاوپثكةوتنانة لةگةص پةيامنثري ذؤژنامةي حريوت، ئةهارون بن ئةفيج

دا، ئةجنام درا، تاصةباين لةوثدا بانگةوازثكي كاريگةري بآلو كردةوة و داواي كرد، كة چةك و 1963حوزةيراين 
، "زؤر چةپ و شؤذشگثذ"ئةو بانگةواز و هاوارةي تاصةباين . 75"بةتايبةت چةكي قورس بة جةنگگثذاين كورد بدرثت

                                                        
ديمون، شلومو، الموساد في العراق ودول الجوار، انهياراالمال االسرائيليةالكردية، ترجمة بدرعقيلي، دارالجليل للنشر، نك  71
     .68، ص1997نعما
.96سةرچاوةي پثشوو، ل  72  
.101سةرچاوةي پثشوو، ل  73  
.سةرچاوةي پثشوو  74  
.103- 102سةرچاوةي پثشوو، ل  75  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 17 

، شاندثكي پارتيي دميوكرايت كوردستان، بة 1963ساصي . كي ديبؤ ئيسرائيلييةكان بووة، نةك بؤ خةص
سةرؤكايةتيي ئيرباهيم ئةمحةدي سكرتثر، گةشتثكي ئثران، سؤضيثت و ئةوروپا دةكات و، لةو گةشتةدا چاوي بة 

بثگومان سةراين سؤضيثت، كة ئةودةم پشتيوانييان لة . 76نوثنةراين ئيسرائيل دةكةوثت و قسةيان لةگةصدا دةكات
سةلةي كورد دةكرد، ئامؤژگاري ئيرباهيم ئةمحةد دةكةن، كة لةگةص ئيسرائيلدا پثوةند ساز نةكات، وةلث ئةم مة

ئيرباهيم و تاصةباين بةبث ئاگاداركردنةوةي "دا1963لة مانگي تةشريين دووةمي . گوث بةو ئامؤژگاريية نادات
 كة لةگةص نوثنةري مؤساددا ،د و داوايان كردپثشوةخت گةيشتنة باصيؤزخانةي ئيسرائيل لة پاريس و خؤيان ناسان

: نوثنةري ئةو كاتةي مؤساد، مةناحيم نضوت، ناتوانثت نثوةذؤكي ئةو ديدارةي لة بري بچثتةوة و دةصث. كؤ ببنةوة
ئيرباهيم ئةمحةد لة يةكثك لة هوتثلةكان لة بةردةممدا دانيشت و وشةكاين هثشتا لةبةر چاومن و لة گومثدا 

و منيش لة دصي خؤمدا گومت تةماشاكةن بة )) نة نامنان هةية و نة شةكةر و نة چاي((اتثك دةيگوتدةزرنگثنةوة ك
 كة لة پثناوي بووين خؤماندا دةجةنگني، ئةوةتا يةك گةيل تةواو لةبةردةمماندا ،كوث گةيشتووين، ئثمةي جوولةكة

 مؤساديشدا، مائري عميت، كؤوة بوو و ئيرباهيم ئةمحةد لةگةص سةرؤكي. ذادةوةستث و داواي كؤمةكمان لث دةكات
پارةمان : عميتيش بةم شثوةية وةرامي دايةوة. داواي تةقةمةين بؤ بازؤكا و تفةنگ و پارة و كؤمةكي ديكةي كرد

 كة بة شثوةي چةك و كةرةسة قةبارةي ،بةآلم بةصثين پث  دا. نيية بتاندةثنث، چونكة ئيسرائيل دةوصةتثكي هةژارة
پاشخاين ئةو . 77" بكات و بة كردةوةش بذثك كةرةسةي بة شثوةيةكي ذةمزيي ئامادة كرديارمةتييةكان زياد

  كة مؤساد، كاتثك1963ائيل، دةگةذثتةوة بؤ بةهاري گةشتةي ئيرباهيم ئةمحةد و ديتين نوثنةراين ئيسر
ن هةم لةگةص ذؤژنامةضانةكة چاوپثكةوت. ذؤژنامةضانثكي بيانيي نيشتةجثي پاريس، دةنثرثتة كوردستاين عرياق

بارزاين و هةم لةگةص ئيرباهيم ئةمحةددا دةكات، كة پثكگةيشتنةكة لة هوتثلثكي كةنار ذووباري سني، لة پاريس، 
ئةجنام بدرثت، لة نثزيك سةفارةيت ئيسرائيل، لة بينا كؤنةكةي، كة موصكي بنةماصةي ذؤشثصد بوو، لة شةقامي 

، ئيرباهيم ئةمحةد، سةفةري پاريسي كرد و لة هوتثلثك، 1963پاييزي ساصي :"جؤناتان ذاندةل دةصثت. 78واگرام
كة پثكهاتبوون لة سةري، دابةزي و پثوةندي بة ذؤژنامةضانةكةوة كرد و ئةويش خثرا هةواصي دا بة ئيسرائيليية 
واقوذماو و لةهةمان كاتيشدا دصخؤشةكان، چونكة ئيسرائيلييةكان لةوة دصنيا نةبوون، كة بارزاين پثشنيازةكة 

نوثنةري ئةودةمي مؤساد لة پاريس، مةناحيم ناضوت، كة . جثبةجث دةكات، يا كةسثك بة گرنگيي ئةمحةد دةنثرثت
دةناسرا و دواتر بوو بة جثگري بةذثوةبةري دةسگاكة، جةخت لةسةر ئةوة دةكات، كة ئةو يةكةم )) ناهيك((بة 

 كة دةردةسةري و ، ئةو كةسانةيكة تةمةين چلونؤ ساص بوو و وةك هةموو–كةسثكة، لةگةص ئةمحةددا 
ئةمحةد دواتر بة درثژا چاوي .  كؤ دةبثتةوة-لثقةومانيان لة ژيانياندا ديتووة، لة تةمةين خؤي مةزنتر دةردةكةوت

كةوت و نةگبةيت گةلةكةي بؤ باس كرد و دةشيزاين چؤن لة ژثية )) والتةر ئيتان((بة سةفريي ئيسرائيلي
راوردي لة نثوان كورد و جوولةكةدا كرد و گويت، جةنگگثذاين كورد پارةي چاي ئةمحةد بة. هةستةوةرةكان دةدات

هةرچةندة بةرپرساين . و شةكريان نيية و هةسيت دايكايةيت لة كن گؤصدامائريي وةزيري دةرةوةي ختووكة دا
بةسةر ئةو ، دواي تثپةذبووين چةند ساصثك ))ناضوت((ئيسرائيلي وةك خةصكانثكي بة بةزةيي نةناسراون، بةآلم 

ژوانةدا، جةخت لة سةر ئةوة دةكات، كة ئةو و ئيتان بةوةي، كة لة ئةمحةديان بيست، گةلثك دصتةنگ بوون، مائري 
                                                        

.89 و 72، ل..، پةجنةكان..ئةمني  76  

   . 103،ص..،الموساد..نكديمون  77 

.251، ص1997راندل، جوناتان، امة في شقاق، ترجمة فادي حمود، دارالنهارللنشر، بيروت   78  
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هةر كة لة ناوةذؤكي پثكگةيشتنةكة ئاگادار كرايةوة، فةرماين دامةزراندين ئةو پثوةندة بةدفةذةي لةگةص كورددا 
ئةو بةگوثرةي ئةو گوتة بةناوبانگ و باوةي خؤرهةآليت . راو نةبووئةوةي كة ذوويدا بؤ ئةمحةد چاوةذواننةك. دا

ئةمحةد ئةوةشي ال سةير نةبوو، كاتثك كة بةدرخان، لةمةذ . ، كاري كرد"دوژمين دوژمنم دؤستمة:"ناضني
ي )كابارث، مةهلا(پثكگةيشنت لةگةص ئيسرائيلييةكاندا ئاگادري هيچ نةبوو، لةگةص خؤيدا بردي بؤ يانةي شةوانة

 كة لةسةر مثزةكةي ، كة هةروا و لةخؤذا لةگةص يةكثك،لة شةقامي شانزيليزث و لةوث واي پثشان دا)) ليدؤ((
. دواتر دةركةوت، كة ئةو كةسة كؤمؤنيستثكي ئةندامي پةرلةماين ئيسرائيلة. تةنيشت دانيشتووة، دةكةوثتة قسان

 كة لة ئيسرائيلييةكاين وةرگرتبوو،  ،زار دؤالريلة دوايشدا ئةمحةد گةذايةوة كوردستان و لةگةص خؤيشيدا بيستهة
بردةوة و بةصثين هةندةك كؤمةكي ديكةشي پث درا و دواي يةك مانگيش لة گةذانةوةي، بةشي يةكةمي چةكة 

ذةنگة بگوترث، كة بارزاين، ئيرباهيم ئةمحةدي ناردووة و تووشي ئةو ديدارانةي . 79"ئيسرائيلييةكان گةيشنت
لة . يةدام ئةگةر ئيرباهيم ئةمحةد بؤ خؤي نةيويستبا، دةيتواين نةذوات و ئةو ديدارانة نةكاتمن لةو بذوا. كردووة

نامةيةكيدا بؤ نووسةري جوو شلومو نكدميون، جةالل تاصةباين پاكانة بؤ خؤي دةكات، كة بةشداري ئةو وةفدة 
تثكةص كردين ناوي :"ين دةصثتتاصةبا.  لة پاريس سةرداين سةفارةيت ئيسرائيلي كردووة1963نةبووة، كة ساصي 

دا سةرداين سةفارةيت ئيسرائيلم كردبث لة پاريس كارثكي ناذاست و 1963من بةوةي كة لة مانگي تشريين ساصي 
هةروةها لةو وةفدةش نةبووم كة ... لة دةرةوة نةبووم، بةصكو لة كوردستان بووم و1963لة تشريين ...نابةجثية

 برامي ئةمحةد چووة سؤضيةت و چيكؤسلؤضاكيا و ئةصمانياي رؤژهةآلت و  بة سةرؤكايةيت مامؤستا1963ساصي 
بؤية راست نية بگوترث كة من لة ناو ئةو وةفدةي پاريت بووم سةرداين سةفارةيت ئيسرائيلي كرد لة . فةرةنسا
 وةلث لة ئةو نامةيةي تاصةباين هةرچةندة پاكانةية و بؤ پةذاندنةوة و دةربازكردين خؤي نووسيويةيت،. 80"پاريس

هةمان كاتدا سازكردين پثوةند بة ئيسرائيل و سةرداين سةفارةيت ئيسرائيل لة پاريس لة اليةن ئيرباهيم 
 كة ئيرباهيم ئةمحةد و تاقمةكةي لة ئريان بوون، هثشتا هةوص دةدرا، ،لةو سةردةمةشدا. ئةمحةدةوة دةسةملثنثت

ائيل ت شةريف ضانلي، كة لةو ماوةيةدا سةرداين ئيسرعيسمة. كة پثوةندي ئةوان بة ئيسرائيلةوة هةر بپارثزرث
ش سةفةرةكةي، لةگةص ئيرباهيم ئةمحةددا كؤبووةتةوة و ئيرباهيم ثشةوي پ"دةكات، باسي ئةوة دةكات، كة

ئةمحةد، ذةزامةنديي خؤي لة سةر ئةو سةفةرة پثشان داوة و ضانلي لةو بذوايةدا بوو، كة ئيسرائيل دةبث پثوةندي 
رباهيم ئةمحةددا درثژة پث بدا و مؤساديش گةيشتبووة ئةو ئةجنامةي، كة پاراستين نثوانثكي باش خؤي لةگةص ئي

                                                                                      . 81"لةگةص ئيرباهيم ئةمحةددا، پثويستة
                                     
 

ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين بة بةعسةوةپثوةندي   
 

                                                        
يةكثك لةو كوردانةي كة زؤر لةمثژ بوو، پثوةندي بة ئيسرائيلةوة هةبوو و لةگةص مؤساددا نثواين خؤش . 252-251سةرچاوةي پثشوو، ل  79

. بوو، مري كامران بةدرخان بوو   

.2،ل1997ثپتةمبةر، س1237 دةري دةكات، ژمارة- بريؤي دةرةوة–كوردستاين نوث، نيومانگييةكة يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان    80 
.113ص،..، املوساد..نكدميون  81  
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هةر لة سةردةمي عةبدولكةرمي قامسةوة، ئيرباهيم ئةمحةد و هاوبرياين، بةپثي بريوباوةذ و تثذوانني و هةصوثستثك، 
كة هةيانبوو و بةرانبةر هثزة نيشتماين و چةپةكان و قاسم دةياننواند، پتر مةيليان بة الي هثزة دژةچةپ و 

هةرچةندة -ئيرباهيم ئةمحةد لة سةردةمي قامسدا. ، دژ بة ذثژميدا هةبوو و لةوانةوة نثزيكتر بووننةتةوةييةكاين
بةردةوام چاوي بة سةراين حيزيب بةعس دةكةوت و لة بارةگاي ذؤژنامةي -قامسيش پثي ناخؤش بوو

ريوباوةذي حيزيب بةعس ئةو ذؤژنامةيةش، دةنگ و دةربذي ب. لةگةصياندا كؤدةبووةوة) الجمهورية(ئةجلةمهووريية 
و نةتةوةييةعةرةبةكان بوو و ئةوانةشي، كة بةرپرسي دةركردن و نووسيين بوون، هةموويان ئةندامي بةعس بوون، 

تاليب . هةربؤيةش هةر لة يةكةم ذؤژي دةرچوونييةوة، ئةو ذؤژنامةية هةوصي بآلوكردنةوةي بريوباوةذي بةعسي دةدا
دا، 1963ة سةراين حيزيب بةعس و وةزيري دةرةوةي بةعس بوو لة ساصي ، كة يةكثك بوو ل)طالب شبيب(شةبيب
گةلةك ديدار و پثكگةيشتين ناذةمسيي لة نثوان بةعسييةكان و كوردةكاندا كرا، وةك ئةوةي كة يةكسةر :"دةصثت

ي بةغدايي، )الجمهورية( بارةگاي ذؤژنامةي ئةجلةمهووريية، لة1958ي تةممووزي 14دواي سةركةوتين شؤذشي 
ميشثل عةفلةق و ئيرباهيم ئةمحةدي سكرتثري پارتيي كؤكردةوة، ذةنگة عةفلةق لةوث چاويشي بة جةالل تاصةباين، 

يشدا، لة نثوان ئيرباهيم 1962لة ساصي. 82"كة لة دةستةي نووسيين ئةو ذؤژنامةيةدا كاري دةكرد، كةوتبثت
ماوةيةك . و، نامةگؤذينةوة هةبووةو تاهري يةحيادا، كة ئةودةمي بةذثوةبةري گشتيي پؤليس بو ئةمحةد

. ي سلثماين، تاهري يةحيا، بة ئيرباهيم ئةمحةد دةناسثنثت)متصرف(لةوةوپثش، كةرمي قةرةين موتةسةذذيف
ئيرباهيم ئةمحةد بةناوي پارتيي دميوكراتيي كوردستانةوة، بةصثين هاوكاريي بؤ ذووخاندين قاسم، بة يةحيا و بةعس 

واية، گرنگترين پثوةندثك لة نثوان بةعس و مةكتةيب سياسيي پارتيي ، پثياندوكتؤر مةمحوود عومس. دةدات
دميوكراتيي كوردستان و سكرتثرةكةيدا، ئيرباهيم ئةمحةد، لة ذثگةي تاهري يةحياوة بووة، بة نامةيةك، موقةددةم 

ثوةندي ئيرباهيم نووسةري جوولةكة شلومو نكدميون، لةمةذ پ. 83كةرمي قةرةين، كة كورد بوو، گواستوويةتييةوة
دا، واتة ساصثك پثش كوودثتاكة، تاهري 1962لة هةشيت شوبايت :" ئةمحةد بة تاهري يةحيا و بةعسةوة دةصثت

يةحيا، كة لة سةركردةيةتيي پؤليسي عرياق دةركرابوو و چووبووة ذيزي نةياراين قامسةوة، دةستپثشخةريي كرد لة 
يي پارتيي دميوكراتيي كورد و پياوي دووةم لة سةركردةيةتيي پثوةندكردن بة ئيرباهيم ئةمحةدي سكرتثري گشت

تاهري . 84"}شاكةيل-دژ بة ذثژميي قاسم: واتة{ياخيبووين كورددا و داواي هاريكاريي لث كردن دژ بة دةسةآلت
دا، 1962 بؤي شاندووة، لة مانگي ئايب 1962يةحيا، لة بةرسضي نامةيةكي ئيرباهيم ئةمحةددا، كة نيساين 

ئيرباهيم ئةمحةد دةداتةوة و تثبينييةكيشي لةگةصدا دةنووسثت، كة كايت بةرپاكردين كوودثتاكة دياري وةرامي 
 }شاكةيل-مةبةست ئيرباهيم ئةمحةدة، چونكة پثوةند و نامةگؤذينةوة لةگةص ئةودا بووة{دةكات و بة كوردانيش

ةوة، و يةحيا داوا دةكات و 1962سي ذادةگةيةنثت، كة كوودثتاكة دةكةوثتة نثوان كؤتايي شوبات و نيوةي مار
                                            ناوي شةش كةسان لة كوردان وةردةگرثت بؤ ئةوةي خبرثنة نثو حوكوومةيت 

 ئةو شةش ناوةي، كة ئيرباهيم ئةمحةد بة نثوي كوردانةوة، پثشنيازيان دةكات، بؤ بةشداربوون  .85"كوودثتاكةوة
                                                        

، 1999لى حوارالدم، مراجعات في ذاكرة طالب شبيب، الطبعةاالولى شباط، من حوارالمفاهيم ا8سعيد، علي كريم، عراق   82
.254دارالكنوزاالدبية، بيروت، لبنان،ص   

.سةرچاوةي پثشوو  83  
.79سةرچاوةي پثشوو، ل  84  
.80-79سةرچاوةي پثشوو، ل  85  
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باباعةيل شثخ : كوودثتاي بةعسدا، دژ بة قاسم، و بؤ تاهري يةحيايان دةنثرثت، ئةم كةسانة دةبنلة حوكوومةيت 
ئةصبةت هةر . ، جةالل تاصةباين و عةيل عةسكةري)دةبابة(مةمحوود، فوئاد عارف، بةكر كةرمي، عومةر مستةفا

 قامسيان ذووخاند، ئيرباهيم ئةمحةد پثوةندكردن بةو ئةفسةرانةوة، واتة بةعسييةكان، كة لة دواييدا فةرمانذةوايي
ي بةعس دةبثت و ئيرباهيم 1963ئةم پثكهاتن و دؤستايةتيية، گةلثك پثش كوودثتاي . 86بؤ خؤي سازي كردبوو

 ي بةعس،1963هةر پثش ذووداين كوودثتاي . ئةمحةد لة هةموو كةينوبةينثكي ئةو كوودثتاية، ئاگادار دةبثت
رةبةكان، دةستيان بة خؤپثشاندان كرد دژي ذثژميي قاسم و كوردةكان، ديارة خوثندكاراين بةعس و نةتةوةيية عة

ئةوانةي سةر بة پارتيي،  پشتيوانيي ئةو خؤپثشاندانةيان كرد و بةشدارييشيان تثدا كرد، لث كؤمؤنيستةكان 
اية، كة زةكي خةيري، كة بؤ خؤي يةكثكة لة كةونةكؤمؤنيستةكاين عرياق، بذواي و. 87بةشدارييان تثدا نةكرد

ي شوبايت بةعسدا دژ بة قاسم، بةشدارييان 8 كوردستان، لة كوودثتاي صكانثكي سةر بة پارتيي دميوكرايتخة
كة . 88)الرشيد(كردووة، بة تايبةت لة هثزي هةواييدا، ئةويش بة لةكارخستين فذؤكةكان لة سةربازگةي ئةذذةشيد

ةعس و اليةنگري حوكوومةيت نيشتمانپةروةري دا، كرا، خةصكي كوردي دژي ب1963كوودثتاي بةعس لة ساصي 
قاسم، لة هةندثك گةذةكي كةركووك، پةالماري هةندثك پؤليسخانةيان دا، بؤ ئةوةي چةكةكانيان ببةن و دژي 

 كوردستان، لة كةركووك، كة تا ان و پةرپرساين پارتيي دميوكرايتبةعسييةكان، ذاوةسنت و جبةنگن، لث سةر
جةالل تاصةباين بوون، ذثگةيان بة خةصكة ذاپةذيوةكة نةدا، –دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد ذادةيةك هةموويان سةر بة 

كة  دةسةآلت  بة بيانووي ئةوةي، كة ئةوانةي دثنة سةر تةخت و دةبنة فةرمانذةوا، هي خؤيانة و ئةو حوكوومةتةي،
تيي باسكي ئيرباهيم ئةمحةد نثزيكايةيت و دؤستاية. حوكوومةيت بةعس، حوكوومةيت خؤيانة: دةگرثتة دةست، واتة

رةنگة يةكي لةو :"نةوشريوان مستةفا دةصثت. و بةعس و كؤنيي ناسياوييان، مةسةلةيةك نيية، كة جثي گومان بثت
اليةنانةي بةعس، وةكو بريوباوةر و حيزب و وةكو سةركردة و زةالم لة هةمو اليةن و كةسثكي تر باشتر بناسي 

 لةگةص بريوباوةري بةعس و، ناسياوي لةگةل هةندي لةسةركردةكاين ئاشناي. يةكييت و سةركردةكاين يب
ئيرباهيم ئةمحةد و هاوذث و پثذةواين، . 89"ئةگةرايةوة بؤ ماوةيةكي درثژ پثش ئةوةي حوكمي عرياق بگرنة دةس

ي بةعسة، كة دةسةآليت نيشتمانپةروةري قامسي ذووخاند، گةلثك دصخؤش و بةهيوا دةبن، 1963بةو كوودثتايةي 
هةژاري . بثگومان بةشثكي زؤري خؤشحاصيشيان، لة قذانيي كؤمؤنيستةكانةوة هاتبوو، كة بةعس دةسيت پث كردبوو

ئةوةي بةعس دةگةص شيوعي و الگرياين شيوعيانيان دةكرد، رةنگة تةميورلةنگ و هؤالكؤش لة :"موكرياين دةصث
لةو جةهةننةمةدا توشي . راديؤ بةر گوللة درانقاسم و چةند كةسثك لة وةزيرةكاين لة مةركةزي . دةستيان نةهاتبث

خةم مةخؤ، بةعسية زةالمةكان كة دةگةص مامؤستاياين ئثمة لة حةپس دا بوون، <نوري ئةمحةد تةها بوم، گويت
وةك بةصگةيةك بؤ ذثككةوتن و . 90">قةوليان پث داوين كة ئيستيقالملان بدةنث و لة عرياقمان جوث كةنةوة

جةالل تاصةباين لةگةص بةعسدا و متمانةبةيةكبوونيان - پثشوةخيت دةستةي ئيرباهيم ئةمحةدپثكهاتن و نثزيكايةتيي
، شاندثكي كورد بؤ گفتوگؤ لةگةص حوكوومةيت 1963دواي كوودثتاي : دةكرث چةند منوونةيةك خبةينة بةرچاو

                                                        
 منشورات  رجال شجعان في كردستان، عربه وعلق عليه جرجيس فتح اهللا المحامي،لىشميت، دانا ادمز، رحلة ا 86

.357-356، 195دارمكتبةالحياة، بيروت، لبنان،ص   
.357سةرچاوةي پثشوو، ل  87  
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وسفي، شاخةوان ناميق،  بة سةرؤكايةتيي جةالل تاصةباين و ئةنداميةتيي ساصح يو-لةسةر داواي حوكوومةت–بةعس 
يةدوصآل عةبدولكةرمي و عةبدوحلوسةين فةيلي، دةچثتة بةغدا و پاش ماوةيةك مانةوة لةوث و نةگةيشتنة هيچ 

بةئيشارةتثك لة بةعسييةكان و ديارة تةرتيبايت چوونة قاهريةيش هةر "ئةجنامثك، زؤري پث ناچثت جةالل تاصةباين
ئةنداماين . ناوي سةرداين جةمال عةبدولناسر خؤي گةياندة قاهريةئةوان بؤيان كرد، خؤي رزگار كرد و بة 

واتة تةنياكةس لة وةفدةكة كة . وةفدةكةش لة بةغدا مانةوة و لة اليةن بةعسييةكان گريان و زؤريش ئازاردران
ة لة دوواييدا تاصةباين لة قاهرية چووة پاريس ئينجا تاران و پاشان گةذايةو. نةگريا جةالل تاصةباين بوو

 و بزاضي چةكداري كوردةوة 1963تاليب شةبيب، كة باس لة گفتوگؤي حوكوومةيت بةعسي ساصي .  91"كوردستان
هةستمان :"جةالل تاصةبانيدا دةكات دةصثت-دةكات و بةراورد لة نثوان هةصوثسيت بارزاين و ئيرباهيم ئةمحةد

تاليب . 92"محةد لة زماين ئثمةوة، نثزيكترة كة زماين تاصةباين و ئيرباهيم ئة}شاكةيل-حيزيب بةعس: واتة{دةكرد
شةبيب، جةخت لة سةر ئةوةش دةكاتةوة، كة ئةوان ذثز و نرخاندنثكي تايبةتيان بؤ ئيرباهيم ئةمحةد هةية و كة 

ساصي . 93ئةو بؤ خؤي تاصةباين خؤشگةرةكة و داواي تةمةندرثژي و بريتيژي و كةمكردنةوةي زؤربزثوي بؤ دةكات
ؤر سةخت و توندي لة ناوچةي بارزاندا ساز كرد و ئةودةميش بارزاين لةوث بوو، هةرچي  بةعس شةذثكي ز1963

برامي ئةمحةد و جةالل تاصةباين سةرپةرستييان دةكرد و لثپرسراوي پلة يةك بوون لةوثدا، ئةو "ناوچةي سؤرانة، كة
ذ لةم ناوچةيةدا بكرثتةوة، تا ناوچةية ئارام بوو چونكة برامي ئةمحةد و تاصةباين رثگةيان نةدةدا بةرةيةكي شة

بة واتايةكي ديكة برامي ئةمحةد و جةالل تاصةباين لةگةص حزيب بةعس رثك . هثزةكاين عرياق هةموو بچنة بارزان
كةوتبووون، كة لة ناوچةي سؤران هيچ نةكةن، بؤ ئةوةي سوپاي عثراق ئازاد بثت، بؤ هثرش كردنة سةر بارزان و 

ئةوةي بةعسييةكان تةذ و وشكيان بةيةكةوة دةسووتاند، زؤر كةسيان بةناوي شيووعي و لةبةر . لةناوبردين بارزاين
بة ناوي دميوكراتييةوة دةگرت، بؤية ئةفسةر و سةربازثكي يةكجار زؤري كورد پثوةندييان بة شؤذشي كوردستانةوة 

 هثزثكي باشيان هةبوو بةآلم .كرد و زؤربةشيان لة ناوچةي سؤران بوون و چةكثكي باشيشيان لةگةص خؤياندا هثنابوو
وةكو پثشتر بامسان كرد نيوچة رثككةوتنثك لة نثواين بةعس و برامي ئةمحةد و جةالل تاصةبانيدا هةبوو بارزانييان 

ناو دةبرد، واتة هةر وةختثك سةري مارةكة پان كرايةوة، ئةو وةختة شؤذش تثك دةچث و )) سةري مار((بة
خؤيان رةفتار دةكةن، بؤية بةعسييةكان بة هةموو تواناي خؤيان، هثرشيان هثناية ئيتر خؤيان بة ئارةزووي . نامثنث

ئيرباهيم (نثزيكايةيت و نثواخنؤشيي بةعس و سةراين پارتيي: هةر لة بارةي هةمان مةبةستةوة واتة. 94"سةر بارزان
دا بوو، باس لة جةنگي ساصي ، هةژاري موكرياين، كة بؤ خؤي لة ناوچةي بارزان و لةگةص بارزاني)ئةمحةد و تاصةباين

لةشكرث پثشمةرگة لة ئةستاين سولةمياين و كةركووك و هةولثر بونة چةند :"ي دژ بة كورد دةكات و دةصثت1963
. لة موحاسةرةي بارزاندا كة دژواري شةذمان لةسةر بو، چةكداري پثشمةرگةي پاريت دةهانامان نةهاتن. قات

-بثگومان دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد. 95"دةيةويست بارزان بنبذ بكاتدةوصةتيش كةمتر خؤي دةوان دةگةياند و 
ذزگاربوون لة مةال : تاصةباين هةر بة ويست و بة پثكهاتن لةگةص بةعسدا، كارةكةيان بةرةو ئةو ئةجنامة بردووة، واتة
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 پثشمةرگةي جارثك بؤ مةال مستةفايان گثذايةوة كة:"هةژاري موكرياين دةگثذثتةوة و دةصث. مستةفا و هيچي دي
الي هةولثر كة ديتويانة ئةو هةزاران كاميؤنة لةشكرة و ئةو هةمو تؤپ و تؤپخانةيان ديوة كة بةرةو بارزان دةچن، 

كةي ئةوة شةذةفة براياين ئثمة بكوژن و ئثمة دةست لةسةر دةست <گرياون، هاواريان بؤ برامي ئةمحةد كردوة
ر بارزاين نةمثنث فةرماندةيي دةبثتة يةك، ئةجمار عةكسي بارزاين ئثوة نازانن، ئةگة<برامي گوتوية>متاشا بكةين؟

ئيرباهيم ئةمحةد لةو قسةيةيدا زؤر ذاسيت گوتووة و بة درثژايي . 96">!..وةك شةهيد دةفرؤشني، پارةي زؤر دةكا
الي ئةو و ژيانيشي ئاوايت ئةوةي خواستووة، كة بارزاين و ناوي بارزاين نةمثنثت، ئيدي بة چ شثوةيةك دةبثت، بة 

ئةوان ئةو دةمة و ئثستاش زيادكردين ناوي شةهيدان و پارةپةيداكردن بة ناوي . پثذةوانييةوة گرنگ نةبووة و نيية
ئثستاش كة بآلوكراوةيةكي يةكيةتيي نيشتمانيي . ئةوانةوة، مةزنترين ئاواتثك بووة، كة هةردةم هةوصيان بؤ داوة

شةهيد، ذثك و ذةوان دةصثن، ئةوةندة و ئةوةندة شةهيدمان داوة، كوردستان دةخوثنيتةوة و كة باس دثتة سةر 
ذثك وةك ئةوةي خؤيان ئةو شةهيدانةيان بةخثو و ئامادة كردبثت بؤ ئةوةي بةپثي خؤيان بچنة بةر دةسيت دوژمن 

:  واتة.هةموو ئاماجنثكي ژيانيان ئةوة بووبثت، كة بنب بة شةهيد) دواتر شةهيدان(و ئةوانيش بيانكوژن و ئةمانيش
) سةراين ئةو پارتيية(ئةوان خةصك دروست دةكةن و پثيان دةگةيةنن، بؤ ئةوةي بكرثن بة شةهيد و بؤ خؤيشيان

ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين تةنث بؤ . لةپاص خوثين شةهيدةكاندا بة كةماصي ئيسراحةت لثي پاص دةنةوة
ر ملشكاين هةموو كورديشي تثدا بووبثت و بثت، ئامادةي ت ئةگةنةدةسةآلتگرتنةدةست و لةنثوبردين بارزاين، تةنا

هةر لةو كاتةدا، كة لةگةص بةعسدا ئةو جؤرة پثكهاتنة لة نثوانياندا هةبوو، بةهؤي . هةموو كارثك بوونة و هةن
  و دةسگا و كؤمپانييةكاين نةفت و بةرژةوةندةكاين ذؤژاوادا هةيانبوو،-ساواك-پثوةندثكي كؤنتر، كة لةگةص ئثران

هةموو ئةو اليةنانة تا ذادةيةك لة سةر كؤمةك بة ئيرباهيم ئةمحةد و جةالل تاصةباين و لةنثوبردين بارزاين، 
ئةفسةرثكي تورك لة مووسص . ئةو كاتة تةنسيقيش لة نثواين ئثران و توركيا و عثراقدا هةبوو"ذثكبوون و 

ذ بكةن و فذؤكة جةنگييةكاين خؤيان دادةنيشثت و ئةفسةرةكي ئثرانيش لة كةركوك بؤ ئةوةي تةنسيقي شة
هةموو شةذةكان لة . چونكة فذؤكةكاين ئثران و توركياش بةشداريي شةذيان دةكرد لة دژي بارزانيدا. ئاراستة بكةن

 و ئةو گؤذانانةي 1968پاش كوودثتاي . 97"ناوچةي بارزان و بادينان بوو و هيچ شةذثك لةم ديوي زث رووي نةدا
ئيرباهيم ئةمحةد، بةو هثندة پثوةندةي، كة لةگةص " فرةچةپي" كورددا هاتن، تاقمي بةسةر عرياق و مةسةلةي

باسكي م س چارةنووسي خؤي بة بةعسةوة بةست بو، خؤي بة هاوپةمياين "بةعسدا هةيانبوو، قايل نةبوون، بةصكة
-ةركردةيةتيي بارزاينئيرباهيم ئةمحةد و س: واتة{بةعس لة ملمالنيي ئةم دو هيزةدا. ژيان و مردين بةعس دائةنا

جةالل -پثوةند و هاريكاريي تاقمي ئيرباهيم ئةمحةد. 98"، بة چةك و پارة و هثز، يارمةيت م س ي ئةدا}شاكةيل
، هثندة توند و بةهثز بوو، كة ئيدي ئةو تاقمة بووبوون بة بةشثكي 1970-1968تاصةباين و بةعس، لة ساآلين 

ةوة و لةگةص ذثژميي عاريف دووةمدا دةسيت پث 1966يچ كة لة ئةوة ه-جيانةكراوةي هثزي چةكداري عرياق و
 حوكوومةتيش وةك جاش -يان وةرگرتبوو66كردبوو و لةنثو خةصكدا بة جاش دةدرانة قةصةم و نازناوي جاشي 

بثگومان ئةوانيش چاالكانة ذؤصي خؤيان دةبيين و بة هةموو شثوة و شثوازثك دوژمنايةتيي . حيسايب بؤ دةكردن
مثژووي ئةو سةردةمةش لة هيچ كةس شاراوة نيية و تا . ةصكي كورد و سةركردةيةتيي بارزانييان دةكردشؤذش و خ
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واية پثويسيت بة خوثندنةوةيةكي قووصتر و فراوانتر و ذووداوةكاين تؤمار كراوة، لث پثمذادةيةك زؤرينةي 
ندة بةهثزي نثوان دةستةي ئيرباهيم ديارة پثوةند و تثكةآلوييةكي لة مثژينة و هث. شيكردنةوةيةكي نوثتر هةية

كاريگةريي خؤي كردووة و  بةعس و دةسگاجاسووسييةكاين  جةالل تاصةباين و حوكوومةيت بةعس،-ئةمحةد
بثگومان ئةو مةسةلةية . توانيويانة ذؤچنة نثو ذثكخستنةكاين ئةو دةستةيةوة و خةصكيان لث بكذن و فريو بدةن

ي ئثستادا، دةگةذثتةوة بؤ ي دةسگايانةي بةعس لةگةص يةكيةتيي نيشتمانشتثكي نوث نيية، بةصكة پثوةندي ئةو
بة دواوة نثوثكي ديكةيان هةبوو و هةر لةو دةمةشةوة بةعس گةراي  1966پثوةندةكانيان كاتثك، كة لة ساآلين 

ارةكاندا و پثمواية ئاشكرابووين ذثكخراوةكاين كؤمةصةي ذةجندةراين كوردستان لة ش. خؤي تثدا چاندوون و داناون
گرتين ئةنداماين بةو شثوة فرةوانييةوة لة اليةن دةسگا جاسووسييةكاين بةعسةوة و زيندانيكردن و كوشتنيان، 
هةر وا بة هاساين و لة خؤذا نةدةبوو و نةدةكرا، ئةگةر لة نثو ئةو ذثكخراوانةدا خةصكاين سةر بة ذثژمي نةبووناية و 

سابري كؤكةيي، كة بؤ خؤي ئةندامي يةكيةتيي . ة و ئةنداماين دزةي نةكردبالةوانةوة زانياري لةمةذ ئةو ذثكخراوان
ي )الهيئةالخاصة( و زينداين دةسگاي تايبةيت1979نيشتمانيي كوردستان و چةكداري ئةوان بووة، باسي ساصي 

ن دا كرد، هثندي زيندانيان بة ژووري زيندا:"صثتكي يةكجار بةدناو و خراپ بوو، دةكةركووك دةكات، كة زيندانث
يةكثكيان بة ناوي بةرهةم ئةمحةد ساصح بوو، باآل بةرزي قژ شامپؤ كراوي درثژ لةسةر شاين، زيندانة سياسيةكان 

ئةويش لة . ، زؤر لة زيندانةكان دةيانناسي، دةيانگوت ئةمة بةعسية و خؤتاين لث بپارثزن))ديسكؤ((پث يان دةگوت 
ي دةزگاي )موافةقةت( رؤژثك بةبث ئةوةي يةك پةجنةي لث بدةن بةذةش بگرييةكةي سلثماين گريابوو، دواي چةند

لة . لة دواييدا ذژمث ناردي بؤ لةندةن بة ناوي خوثندن و خزمةت كردن بة بةعس. ي سلثماين ئازاد كرا)موخابةرات(
. شةوةجةالل تاصةبانيش هثناية پث. لةندةنيش هاتوچؤي ماصي جةالل تاصةباين دةكات خؤي لث يان نزيك دةكاتةوة

بةجمؤرة سةپاندية سةر ). بةرهةم كليلي ئةقصي منة(بؤ ذازي كردين ئةنداماين يةكثتيش جةالل تاصةباين ووتبوي
ك لةو كاتةي بةرهةم بة زةمالةي ذژمثي عثراق .ن.لةپاشاندا خراية سةركردايةيت ي. ئةنداماين بث دةسةآليت يةكثيت

خوثندنيان لةدةست دةدا، يا لة )ئيمزاي بةعس( لةسةر نةكردينناردرا لةندةن بؤ خوثندن هةزاران خوثندكاري كورد
 لة ئةندامة بةراييةكاين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان بووة و لة شام لة ، كةيةكثكي ديكة .99"سثدارة دةدران

ةندي دامةزراندين يةكيةتييةوة لةگةصياندا بووة و جةالل تاصةبانييش باوةذثكي بةهثزي پثي هةبووة، مونزير نةقشب
پثدةچثت پثوةندةكاين . 100ي عرياقدا پثوةندي هةبووة)مخابرات(بووة، كة بة ثين لةگةص دةسگاي هةواصگر

بة بةعسةوة، تةنث لةچوارچثوة و  ) يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان(جةالل تاصةباين-دةستةي ئيرباهيم ئةمحةد
شثوةيةكي ثنييانة و ئاساييشيانة و ذثگةي حيزب و شثوةيةكي سياسييانةوة نةبووبثت، بةصكة زؤرجاران 

لة ) مديرية االمن العامة(بةذثوةبةراتيي ئاساييشي گشتيي. ئيستيخباراتييانة و موخابةراتييانةي وةرگرتبثت
وةزارةيت ناوخؤي عرياق، لة پةيامثكي يةكجار دوورودرثژ و ثين خؤيدا بؤ بةذثوةبةرايةتيي ئاساييشي ناوچةي 

، كة دةكاتة بةشة ئؤتؤنؤمييةكةي ناوچةي كوردستان، كة )منطقةالحكم الذاتيمن أ مديرية(ئؤتؤنؤمي 
ئثمة پثمان باش و :"دا، لة يةكثك لة خاصةكانيدا دةصثت1982-6-23حوكوومةيت بةعس دياري كردبوو، لة 

                                                        

كوومةيت وكة ئثستا سةرؤكي حةية، "دوكتؤر بةرهةم ئةمحةد ساصح "ة، هةر ئةو"بةرهةم ئةمحةد ساصح "ئةو .52،ل..، ناصةي..كؤكةيي 99 
. و يةكثكة لة سةراين يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانسلثمانيية   

.75، ل..، لة كةناري..منيئة  100  
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 سوودمةندة، كة دةسگا ئاساييشييةكامنان، بةو جؤرةي كة سةركردةيةيت بة گوجناوي دةزانثت، پثوةند لةگةص
 ساز بكات، بؤ ئةوةي }شاكةيل-حيزب و دةستة چةكدارة كوردةكان: واتة{سةركردةكاين دةستة تثكدةرةكاندا

بةردةوام، لة ذثگةي پثوةندمان پثيانةوة و زانيارميان لة بارةي بؤچوونةكاين داهاتوويان و كارتثكردن لة هةندث 
ئةم . 101"كؤكةكانياندا، دةرفةتيان لة دةست دةركةينذةوتارياندا و سازكردين قؤرت و  ناتةبايي لة نثوان تاقمة نا

نامةية و ئةو پثشنيازانةي، كة تثيدا هاتوون، بؤ سةددام حوسةين خؤي نثرداوة و ئةويش لة بنةوة مؤري كردووة و 
ان يةكثك لةو دةستة و حيزبة كوردانةي، كة ئةو دةسگايانةي بةعس پثوةندي. ذةزامةنديي خؤي لة سةر دةربذيوة

 - ديارة پثوةنديان بة حيزب و اليةنةكاين ديكةشةوة هةبووة-دووة، يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان بووةپثوة كر
وةك جةختكردنثك لة سةر . كة تا ذادةيةكي زؤر دةسگا جاسووسييةكاين بةعس، داچؤذاونةتة نثو دةسگاكانيانةوة

 يةيت ئيستيخبارايت سةربازييئةوة با بنؤذينة بآلوكراوةيةكي ناوخؤيي و گةلةك ثين، بةذثوةبةرا
دا، بآلوي 1983 عرياق، كة لة ساصي ي)وزارةالدفاع(لة وةزارةيت بةرگري) مديريةاإلستخبارات العسكرية(

كردووةتةوة، لةوثدا زؤر ئاشكرا باس لة هاريكاري و پثوةندي خؤيان لةگةص يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستاندا دةكات 
ئةو بةصگةنامةية، تاذادةيةك بةرايي شةذةكاين پشتاشان و گفتوگؤي يةكيةتيي و و بة خوثندنةوة و لثوردبوونةوةي 

بة گوثرةي نةخشةيةكي :" بآلوكراوةكة دةصثت. دا، بذثك بؤ ذوون دةبثتةوة1984حوكوومةيت بةعسمان لة ساصي 
بؤ گةشةپثكردين  كة بةذثوةبةرايةتييةكةمان دايناوة و بؤ پتر لثكدوورخستنةوةي اليةنة ناكؤكةكان و ،داذثژراو

پثكدادانانةكانيان، چةند كارثكي ئيستيخباراتييانةي تايبةت لة اليةن بةذثوةبةرثتييةكةمانةوة ئةجنام درا و 
لة (دا يةكثك لة سةرچاوة گرنگةكاين خؤمان83لة نيساين ...ماجنةكانيشي، كة چاوةذوانيي لث دةكران، هاتنة ديائ

، نارد بؤ ذثگةگرتن لة تاقمي تثكدةري بارزاين، لة دةضةرةكةي )لثماينسةركردةكاين تاقمي تاصةباين لة دةضةري س
ئيستيخباراتييانة پثوةندمان كرد بة ..خؤي و بة هةر شثوةيةك بثت و هةوصيش بدات پثكدادانةكان توندتر بن

) ودج(يةتيي يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و زانيارميان پثدان لةمةذ نيازي ئثراين دوژمن و تاقميةسةركرد
كايت گفتوگؤي .  102"بةرانبةريان و كؤمةكي پثويستيشمان پثيان كرد بةگوثرةي نةخشةيةكي وردي ديراسةكراو

دا، خةصكاين سةر بة يةكيةتيي نيشتمانيي 1984نثوان يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستان و حوكوومةيت بةعس، لة 
ت چةكدارةكانيشيان، بة پسوولة و كاغةز و كوردستان، سةرانيان، بةرپرسة سياسي و سةربازييةكانيان و تةنانة

ناسنامةي كارگثذي ئيستيخبارايت سةربازيي بةعس و وةك نةفةرثكي ئةوان، هاتوچؤي ناوچةكاين بندةسيت 
خودالثخؤشبوو كاك سابري . حوكوومةتيان دةكرد و دةچوونة بةغدا و مووسص و كةركووك و جثگةي ديكةش

 يةتيي نيشتمانيي كوردستاندا بوو، ئةوةي بؤ گثذاومةتةوة و باسيذةسووص، كة بؤ خؤي ئةودةمي لةگةص يةك
.                                                                يةكردووة بةو شثوة كة سةفةري مووسصي ،خؤيشي دةكرد
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