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 دڵدار)يونس رەئووف( لە نێوان بيرى نەتەوەيى و چەپگەريدا

 توێژينەوەيەكى مێژووييە
 

 د.هيوا حەميد شەريف
 بەشى مێژوو - كۆليژى پەروەردەـ زانكۆى كۆيە

 
       پێشەكى

                      بايەخى توێژينەوەكە:  
  ی   ده     می سااه  كه    ی یه    نیوه    له                       ی باشااوری كوردسااتان  كه        ساایاساایانه   ه  تی    سااایه    و كه  له      كێكه       دڵداریه            

        و ڕۆڵ و     ی ئه     ساااااۆنگه      ش له  مه          ساااااتهێنا، ئه  ده      ی به   وره                       نێكی كورت ناوبانگێكی گه  مه  ته      م له     بیساااااته
  ی  ه       مێژوویی          م قۆناغه  ئه          بۆ كردنه                        نجامیدا. شایانی ئاماژه              ی دیاریكراو ئه    ماوه      ی له        سیاسیانه         چاالكییه

           پانی سااایاسااای       ر گۆڕه  ساااه    له           كانی دیكه            ئایدیۆڵۆژییه                         دوو بیری سااایاسااای زیاتر له                  دڵدار تێدا ژیاوه
     ردوو     ی هه        چوارچێوه            ناوبراو له            ری بوون كه   پگه       یی و چه  وه  ته             وانیش بیری نه    ، ئه ە   بوو           كوردستان هه

                 ی ڕۆڵی دڵدار له  وه       لێكدانه      یه  وه  نه       م توێژی  ئه    وه      نیگایه      م گۆشاااااااه    ، له        نجامداوه                    بیردا كار و چاالكی ئه
           دەخاتەڕوو.         جیاوازه        سیاسیه            م دوو كایه           كاركردنی له

                                 هۆكارەكانى هەڵبژاردنى بابەتەكە: 
                                                                                   لە ڕاسااااااتيدا هەڵبژاردنى بابەتەكە و ئامادەكردنى توێژينەوەكە پەيوەسااااااات بوو بە ڕاگەياندنى         

                                         ێودەوڵەتى لە ساااااەر بوارە جياوازەكانى ژيانى                                              زانكۆى كۆيە دەربارەى ئەنجامدانى كۆنفرانساااااێكى ن
       دڵدار.

                     ئامانجى توێژينەوەكە:
                                                                                    خساتنەڕووى قۆناغە جياوازەكانى پێگەيشاتنى هەردوو بيرى نەتەوەيى و چەپگەرييە الى )دڵدار(،       

                                                                                     كە بەردەوام بيركردنەوەيەكى قووڵ و بيروباوەڕێكى تايبەت بەخۆى لە پشااااات كار و چاالكييەكانى 
      بووە.

             توێژينەوەكە:       ميتۆدى 
                                                                                 هێەە سااااەرەكييەكان و بنەماى نوسااااينەوەى ئەم توێژينەوەيە سااااوود وەرگرتن بووە لە ڕێباز و       

                                                                                 توێژينەوەى مێژوويى كە بريتيە لە كۆكردنەوەى سەرچاوەى ڕەسەن و بەڵگەى دروست پەيوەست 
         د كردن و                                                                               بە ڕووداو و زانيارييەكان و هەڵسااااااەنگاندنى هەموو ئەو زانيارييە كۆكراوانە و بەراور

                    بڕيار لە سەردانيان.
                       گرفتەكانى توێژينەوەكە:

                                                                                    گرفتى ساااەرەكى بەردەم توێژينەوەكە ونبوونى بەشاااێك لە يادداشاااتەكانى )دڵدار( بوو كە قۆناغە       
                                                                                  زۆر گرنگەكەى ژيان و كار و چاالكيەكانيەتى ، بە بوونى ئەو بەشااااااە ونبووە  كێشااااااەيەكى زۆرى 

     وو.                                   بەردەم ئەم توێژينەوەيە چارەسەر دەب
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                      پێكهاتەى توێژينەوەكە:
                                                                              ناوەڕۆكى توێژينەوەكە جگە پێشااااەكى و ئەنجام لە سااااێ تەوەرەى سااااەرەكى پێكدێت، تەوەرەى       

                                                                                       يەكەم كە ناونيشاااانەكەى بريتيە لە )پەرەساااەندن و كاريگەرييەكانى بيرى نەتەوەيى و چەپگەرى لە 
                      ى دووەمى جيهانيى(ە بە                                                              باشااااورى كوردسااااتان لە كۆتايى جەنگى يەكەمى جيهانيى تا كۆتايى جەنگ

                                                                                        دوو باس دەخرێتەڕوو، لە يەكەمياندا: باس لە بيرى نەتەوەيى لە باشورى كوردستان) فاكتەرەكانى 
                                                                                      ساااەرهەڵدان و لێكەوتەكانى( دەكرێت، كە تێدا هۆكارەكانى ساااەرهەڵدانى بيرى نەتەوەيى و چۆنيەى 

                         وويە دەخرێتەڕوو. لە باسااااى                                                             دامەزراندنى پارت و ڕێكخراوە سااااياساااايە نهێنيەكانى ئەو قۆناغە مێژ
                                                                             دووەميشااااااادا: ئاماژە بۆ فاكتەرە سااااااەرەكييەكانى باڵوبوونەوەى بيرى چەپگەرى لە باشااااااورى 

                                                                            كوردستان و دامەزراندنى چەند پارت و كۆمەڵەيەك دەكرێت كە هەڵگرى بيرى ماركسين.
     ى الى    وەي                                                                          تەوەرەى دووەميش كە ناونيشانەكەى)قۆناغەكانى سەرهەڵدان و پێگەيشتنى بيرى نەتە      

                                                                                    دڵدار(ە، بە هەمان شاااااێوە بە ساااااەر دوو باس دابەشااااادەكرێت، لە يەكەمياندا: ئاماژە بە ساااااەرەتاى 
                                                                                   چەكەرەكردنى بيرى نەتەوەيى الى دڵدار دەدرێت . لە باسااااى دووەمدا كار كراوە بۆ خسااااتنەڕووى 

     جامى                                                                               هەموو ئەو چاالكييە ساااااياسااااايانەى دڵدار لە چوارچێوەى كارى ڕێكخراوەيى و پارتايەتى ئەن
       داوە. 

                                                                                  تەوەرەى سااااااێيەم كە ناونيشااااااانەكەى بريتيە لە)دڵدار و بيرى چەپگەرى(، هەوڵدراوە كاريگەرى       
                                                                                   بيرى چەپگەرى لە ساااەر كار و ڕەفتارەكانى دڵدار بخرێتەڕوو، پاشاااان چاالكييە ساااياسااايەكانى لە 

                                               چوارچێوەى ئەم ئيديولۆژيايە ئاماژەى بۆ بكرێت.  
                     گرنگترين سەرچاوەكان:

                                                                          ەوەى ئەم توێژينەوەيە بە ساااوود وەرگرتن بووە لە چەندان ساااەرچاوەى جۆراوجۆر، كە      نوساااين    
                                                                               بەشااااێكيان بە زمانى كوردى و بەشااااەكەى ديكەش بە زمانى عەرەبين، هەندێك لە سااااەرچاوەكان 
                                                                                زانياااارييەكاااانياااان دەگمەن بوون و سااااااوودى زۆرياااان بۆ توێژينەوەكە لێوەرگيرا، بە تاااايبەتى 

                                                       هەرچەندە بەشااااااێكى ونبووە، بەآلم سااااااوودى زۆرى بۆ توێژينەوەكە                          يادداشااااااتەكانى)دڵدار( خۆى
                                                                                هەبوو.هەروەها كتێبەكەى)عبدالخالق عالءالدين(  بە ناونيشاااااانى )شااااااعيرى شاااااۆڕشاااااگێرى كورد( 
                                                                                   بايەخێكى گەورەى هەبوو بۆ توێژينەوەكە. يادداشااااااتەكانى)موكەرەم تاڵەبانى( و)نورى شاااااااوێس( 

                         كەڵكى باشيان لێوەرگيرا. 
 

                                                                                       ەكەم: پەرەســـــەندن و كاريگەرييەكانى بيرى نەتەوەيى و چەپگەرى لە  باشـــــورى كوردســـــتان لە كۆتايى          تەوەرەى ي
                                                     جەنگى يەكەمى جيهانيى تا كۆتايى جەنگى دووەمى جيهانيى.

                                                                                        بۆ زياتر ئاشنا بوون بەم بابەتە سەرەتا پێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكرێت كە سەرهەڵدانى تيۆر و         
                                                         ە گشااااتى و بيرى نەتەوەيى و چەپگەرى لە ناوچەكانى ڕۆژهەآلت بە                         ئايديولۆژيە سااااياسااااييەكان ب

                                                                                        كوردستانيشەوە زادەى گۆڕانكارييە ئابورى و كۆمەآليەتى و كلتورييەكانى ناوەخۆ نەبوون ، بەڵكو 
                                                                                    بەرهەمى پێشاااهات و گۆڕانكارى و پێشاااكەوتنەكانى وآلتانى ئەوروپيين و دواتر وەك هەرمۆديلێكى 

                       ن و ناوچەكانى ڕۆژهەآلت.                        ديكە گەيشتوونەتە كوردستا
                                                                                       لێرەدا جێگاى خۆيەتى ئاماژە بۆ ئەوە بكرێت، ئەم شێوازە لە باڵوبوونەوەى بير و ئايديولۆژياى         

                                                                                     سياسى لەگەڵ ئەوەى وەك گۆرانكارييەكى پێويستى قۆناغەكە هاتە بوون، كێشەى گەورە و ئاڵۆزى 
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   -           وەك نمونە   -                     يەخدارتر دەبێت ئەگەر                                                        لەگەڵ خۆيدا هێنا، بۆ ڕوونكردنەوەى زياترى ئەم بابەتە، با
                                                                                        بە كورتى ئاماژە بۆ تيۆرى ئەو بيرمەندانە بكرێت كە بيرى نەتەوەيى ياخود ناساااااايوناليزم بابەتى 
                                                                                        سااااااەرەكى تێزەكانيانە ئينجا لەگەڵ ئەو بنەمايانە بەراورد بكرێت كە بزووتنەوەى نەتەوەيى كوردى 

                                         ارە بە شااێوەيەكى گشااتى هاوڕا و كۆكن لە سااەر                                              لە سااەر بنياد نراوە. بيرمەند و نوسااەرانى ئەم بو
                                                                                      ئەوەى سااەرهەڵدانى بيرى نەتەوەيى ياخود ناساايوناليزم لە ناو هەر كۆمەڵگايەك جگە لە پەيوەساات 
                                                                                             بوون بە گۆڕانكارييە ئابورى و كلتورييەكان، بريتييە لە تێكشاااندنى ئەو پەيوەندييە كۆمەآليەتييانەى 

                                                      ەتەوە بوونيان هەيە، كە ئەويش خۆى لە پەيوەندييە خێەەكى                                    بەر لە دروستبوونى بيرى نەتەوەيى و ن
                                                                                        و ناوچەييەكان دەبينێتەوە ،ئەمەش بە سڕينەوەى بيروباوەڕى ناوچەگەريى و خێەەكى لە خەياڵدانى 

      ( .    ١١ -  ١١  :     2٩٩١                          تاكەكان دەست پێدەكات)قان ،
              ێپەرنەبووە كە                                                                    لە ڕاسااااتيدا هيچ  پارچە و بەشااااێكى كوردسااااتان بەم پڕۆسااااە و گۆڕانكارييانە ت        

                                                                                     پێشاااااوتر ئاماژەيان بۆ كرا، ناسااااايوناليزم و بيرى نەتەوەيى لە كوردساااااتان و تەنانەت ناوچەكانى 
                                                                          ڕۆژهەآلتى ناااوەڕاسااااااااات بەگشااااااتى وەك پەرچەكردار بەرامبەر ئەوانى ديكە سااااااەريهەڵااداوە، 

                                            باشااااااترين بەڵگەيە بۆ ئەم ڕاسااااااتيە . چونكە لەگەڵ   ( ١6 )                   )محەمەد ئەمين زەكى(  ( ١١ )           گوزارشااااااتەكەى
                                                                              سااااااەرهەڵاادانى بيرى نەتەوەيى لە كوردسااااااتااان نەوەك هەر پەيوەناادييە خێەەكى و ناااوچەيەكااان 
                                                                                 تێكنەشااااكان، بەڵكو بەشااااێكى زۆرى جوآلنەوە نەتەوەييەكانيان لەاليەن سااااەرۆك خێڵ و هۆزەكان

                    سەركردايەتى كراوە. 
     ندەى                                                                         سااەبارەت بە سااەرهەڵدانى بيرى چەپگەرى لە باشااورى كوردسااتان بە هەمان شااێوە ئەوە        

                                                                                  زادەى كاريگەرى باڵوكراوە و سااااەركەوتنەكانى يەكێتى سااااۆڤيەت بوو لە جەنگى دووەمى جيهانى، 
                                                                                    ئەوەندە بەرهەمى گۆڕانكارييە ناوخۆييەكان و ملمالنێى چينايەتى و دروسااااااتبوونى هەردوو چينى 

   وە  ە                                                                                   پڕۆليتار و سااااااەرمايەداران نەبووە، بۆيە ئەم ئايديۆلۆژيايە لە فۆڕمە گشااااااتيەكەى لە زۆر ڕوو
                                                                                    لەگەڵ هەلومەرج و ئاسااتى خەباتكردن و قۆناغە مێژووييەكەى كوردسااتان نەگونجاوە )كاكەوەيس، 

2٩1٩      : 36   .)    
 
 

                                                
                                                                       كاتێك زاراوەى عوسااااااامانى لە توركيا ساااااااڕايەوە و هەردوو زاراوەى تورك و تۆرانى    -  45

                           اتوركەكاانى دەوڵەتى عوساااااااماانى                                              شاااااااوێنياان گرتەوە، منيش وەكو هەر تااكێكى نەتەوە نا
                                                                            هەستێكى بەهێزى جياوازى نەتەوەكەم لە نەتەوەى تورك بۆ دروستبوو،ئەمەش هۆكارێكى 

                :ص فى المقدمە(.    1٠3٠                                                 سەرەكى بوو بۆ دروستبوونى هەستى نەتەوەيى لەالم)زكى،
           لە سااالێمانى       1١١٩                                                       محەمەدئەمين زەكى كوڕى عەبدولرەحمانى كوڕى مەحمودە، سااااڵى    -  46

                  گەڕاوەتەوە عێراق،       1٠2١                                                  بووە،كۆليژى جەنگى لە ئەستانبول تەواو كردووە، ساڵى         لە دايك 
                                                                                چەندان جار وەك نوێنەرى ىسلێمانى بۆ ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق هەڵبژێردراوە ،چەند 
                                                                           جارێكيش بۆتە وەزير لە حكومەتەكانى عێراقى،لە چلەكانى ساااااااەدەى ڕابردووش كراوەتە 

 - 6  :     2٩٩١                                  لە سلێمانى كۆچى دوايى كردووە)غفور،      1٠١١    اڵى                             ئەندام لە ئەنجومەنى پيران، س
21  .)   
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                                                                        بيرى نەتەوەيى لە باشورى كوردستان) فاكتەرەكانى سەرهەڵدان و لێكەوتەكانى(.   - 1
  ە                                                                            بيرى نەتەوەيى لە ناوچەكانى باشااااااورى كوردسااااااتان لە دواى جەنگى يەكەمى جيهانيەوە ب        

                                                                                 شااێوەيەكى فراوان پەرەيسااەند، هۆكارەكەشااى جگە لەم بارودۆخە تازەيەى دواى جەنگ بە گشااتى 
                                                                                      ناوچەكانى ڕۆژهەآلتى گرتەوە و گۆڕانكارى ساياساى گەورەى بە دواى خۆيدا هێنا، كە ديارترينيان 
                                                                              بۆ كورد هەڵوەشاااندنەوەى دەوڵەتى عوساامانى و دروسااتبوونى بۆشااايى سااياسااى و كارگێرى لە 

  (   6١   -  63   -  62                                                                   ردنشينەكان و ڕا گەياندنى پەيمانى سيڤەر بوو بە تايبەت ئەو سێ بەندەى)        ناوچە كو
                                     (. لە قۆناغى دواتريش سياسەتى حكومەتە    1١١   -   1١3 :      2٩٩1                                   بۆ مافەكانى كورد تەرخانكرابوو)صابر،

                                                                                  يەك لە دوا يەكەكانى عێراقيش بەرامبەر بە چارەنوساااى كورد كە خۆى لە پشاااتگوێ خساااتنى مافە 
     ئەمە      ( .  ١١  :     1٠٠١                                                              كان دەبينيەوە هۆكارێكى ديكەى گرنگ بوو بۆ ئەم پەرەساااەندنە)جندى،          نەتەوەييە

                   ی ڕابردوو ڕووی له  ده       كانی سه       ن و چله                                                  سەربارى ئەو تەوژمە سياسى و ئايديولۆژيايەى لە سيەكا
                   لێكەوتەكانى، ئەمەش         بوو له    ر نه  ده                               ڕاسااااااات كرد و كوردسااااااتانی باشااااااوریش به        اڵتی ناوه     ڕۆژهه
     (.    3٠  :     2٩٩١            خشی)المزوری،     یی به  وه  ته      وتی نه  ڕه              نى زیاتری به      گوڕوتي
                                                                          هەر چۆنێااك بێاات ئەو هۆكااارانەى ئاااماااژەيااان بۆ كرا چەنااد بزووتنەوەيەكى چەكاادارى و           

                                                                                  دامەزراندنى چەند پارت و ڕێكخراوى ساااااياساااااى لێكەوتەوە كە داواكارى بەشاااااێكيان دامەزراندنى 
    ( .    3٩١ -   2٠1 :      2٩٩6                                 ڕاپەرينەكانى شااااااێخ مەحمود)البوتاني،                                  قەوارەيەكى سااااااەربەخۆ بوو بە تايبەتى 

ندنى قەوارەيەكى  ێدانە لەگەڵ ئەوەى ڕاپەڕينەكانى شااااااێخ مەحمود بۆ دامەزرا يانى ئاماژە پ                                                                                    شاااااااا
             (، ئەوەتا لە   ١١ :      2٩٩١                                                                  نەتەوەيى شكستى هێنا،بەآلم كاريگەرى بۆ قۆناغەكانى دواتر جێهێشت)محوى،

                                              ەيەك لە سياسەتمەدار و ڕۆشنبيرى كورد لە باشورى                                    سەرەتاى سييەكانى سەدەى ڕابردوو ژمار
                                                                                كوردسااااااتان بە مەبەسااااااتى بەدواداچوون و داواكردنى مافە نەتەوەييەكانى كورد دەسااااااتەيەك بە 

                                                            پێكدەهێنن، جموجۆڵەكانى ئەم دەسااااتەيە بە شااااێوەيەكى فراوان دەسااااتى    (١9 )                   ناوى)هەيئەى وەتەنى(
                                         دەوڵەتێكى كوردى بە هاوكارى ئاشاااورييەكان و                                                پێكردووە، كە جگە لە هەوڵەكانيان بۆ دامەزراندنى 

                                                                                 ژمارەيەك سااااياسااااەتمەدارى بەريتانى، چەندان يادداشااااتى گرينگيان ئاڕاسااااتەى كۆمەڵەى گەالن و 
   (   ١١ -  9٠ :      2٩٩6                                                    دەستەآلتدارانى بەريتانى و حكومەتى عێراقى كردووە)شريف،

                        يە كوردانەى نوێنەر بوون                                                              هاوكات لەگەڵ چاالكييەكانى)هەيئەى وەتەنى(، ژمارەيەك لەم كەسايەت        
                                                                                   لە ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق، بەردەوام بااابەتى مااافە نەتەوەييەكااانى كورديااان لە باااشااااااورى 

                                            ( . بەمشااااێوەيە بزووتنەوەى نەتەوەيى لە باشااااورى    11١ -  ٠6  :     2٩٩9                         كوردسااااتان وروژاندووە)قادر،
    ەكى                 ئەمەش لە ملمالنێي                                                                      كوردستان بەردەوام بوو لە هەوڵەكانى بۆ بەدەستهێنانى مافەكانى كورد، بۆ

                                                                                دژواردا بوو لەگەڵ دەساااااتەآلتداران و حكومەتى عێراقى، شاااااايانى ئاماژە بۆ كردنە ساااااياساااااەتى 
      1٠32                                                                           حكومەتە يەك لە دواى يەكەكانى عێراق دواى بوونى بە دەوڵەتێكى سااااااەربەخۆ لە سااااااااڵى 

              ى كورد نەدەدا                                ( ،كە هيچ بايەخێكيان بە كێشاااەكان  3١  :     2٩٩١                                  ڕوونتر و ئاشاااكراتر دەركەوت)المزورى،
                                                                                 و ڕێگر بوون لە بەردەم ئەنجامدانى هەر چاالكييەكى ساااياساااى بە شاااێوەى ئاشاااكرا، ئەمەش ه لە 

                                                
                                       لە ساەر پێشانيارى ئەحمەد بەگى كوڕى تۆفيق       1٠26                            كۆمەڵەى زانساتى كوردان سااڵى     -  48

                                                                            بەگ موتەساااەريفى ئەوسااااى سااالێمانى بە ئامانجى نەهێشاااتنى نەخێندەوارى دامەزراوە، بۆ 
    ( .    1٠١١                                                  زياتر زانيارى لە سەر ئەم كۆمەڵيە بنواڕە:)كەريم ،
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                                                                                     بوارى دامەزراناادنى پااارت و ڕێكخراو ياااخود كردنەوەى يااانە بووايە، بۆ نمونە لە ماااوەى نێوان 
  ى    كار                                                                            ساااااآلنى هەردوو جەنگەكە هيچ پارتێك يان ڕێكخراوێكى سااااياسااااى نابينرێت كە بە ئاشااااكرا

                                                                                   كردبێت، جگە لە بوونى هەندێك كۆمەڵەى ڕۆشاااانبيرى، وەك )كۆمەڵەى زانسااااتى( ، تەنانەت هەندێ 
     ( .   2٩ -  1١  :     1٠١١                                                                جار ئەم كۆمەڵە ڕۆشنبيريانەش كار و چاالكييان قەدەغە كراوە )كەريم، 

                                                                         ئەم ڕێكااارانەى دەسااااااتەآلتاادارانى عێراق بۆ ڕێگاااگرتن لە هەر چاااالكيەكى سااااااياااسااااااى كورد       
                                                                             نەبەر، ڕۆشنبيران و كەسايەتيە سياسيەكانى كوردستانى باشورى بەرەو ئەو ئاڕاستەيە         گرتبوويا

                                                                                       برد كە چاالكييە ساااياسااايەكانيان بە شاااێوازى پێكهێنانى پارت و ڕێكخراوى نهێنى ئەنجام بدەن، لەم 
                                                                                چوارچێوەيەشدا و لە ساآلنى پێش جەنگى دووەمى جيهانى ژمارەيەك پارت و ڕێكخراوى سياسى 

    بوو    (١١ )                                                                     مۆرك و بەرنامەى نەتەوەيى بوون دامەزرا، يەكێك لەوانە )كۆمەڵەى برايەتى(          كە هەڵگرى 
                                                                       لە شااارى ساالێمانى بە شااێوەيەكى نهێنى دامەزرا، ئەم كۆمەڵەيە لەگەڵ ئەوەى لە       1٠39           كە لە ساااڵى 

                                                                          ڕووى قەبااارەوە بچوك بوو كەچى ئااامااانجى گەورەى هەبوو، وەك: ڕزگااارى و سااااااەربەخۆيى 
                                                        ( . هەر لە هەمان سااااااااڵ لە هەولێر و كەركوك كۆمەڵەى)داركەر(    21١  :   ١١  1٠                كوردسااااااتان)كۆچێرا،

                                                                                       دادەمەزرێت كە دواتر پەرەدەسااااااێنێت ودەگۆڕدرێت بۆ پارتێكى نەتەوەيى گەورە بە ناوى)هيوا(. لە 
                                                                       كاتى جەنگى دووەمى جيهانيش باشااااااورى كوردسااااااتان وەك مەڵبەندێكى چاالكى سااااااياسااااااى و 

                                                  سياسى لەو كاتەدا دامەزران كە هەڵگرى بيرى نەتەوەيى                                     جەماوەرى دەركەوت و چەند كۆمەڵەيەكى
        (.       ١1 -  ١٠  :     2٩٩١                          لقى كوردستانى عێراق )قادر،   –   ك(    -                                     بوون، لەوانە: كۆمەڵەى ژيانەوەى كورد)ژ

                                            سەرهەڵدانى بيرى چەپگەرى لە باشورى كوردستان:   - 2
             نێوان كۆتايى                                                                   هاوشاااان لەگەڵ پەرەساااەندنى بيرى نەتەوەيى لە باشاااورى كوردساااتان لە ماوەى       

                                                                                    جەنگى يەكەمى جيهانى و كۆتايى جەنگى دووەمى جيهانى، بيرى چەپگەرى سااەرهەڵدانێكى فراوانى 
ماژە بۆ ئەوە بكرێت كە پەرەسااااااەندن و باڵوبوونەوەى بيرى  ئا                                                                                  بەخۆوە بينى، لێرەدا پێويسااااااتە 
   و                                                                            چەپگەرى بە شاااێوەيەكى فراوان لە باشاااورى كوردساااتان دەگەڕێتەوە بۆ كۆتايى سااااآلنى ساااى 

                                                                                     سەرەتاى ساآلنى چق لە سەدەى ڕابردوو،ئەمەش دواى هاتنى لێشاوێكى گەورەى ئەم ئايديولۆژيايە 
                                                                                   بۆ ناوچەكە كە كاريگەرييەكانى باشااورى كوردسااتانيشااى گرتەوە و لە ماوەيەكى كورتدا بەشااێكى 
                                                                    زۆرلە خاااوێااانااادەواران و ڕۆشاااااااااناااباااياااراناااى كەوتااانە ژێااارهەژماااووناااى ئەو ڕەوتە فاااياااكااارى و 

   (.     ٩١:3٠  2٩               سياسيە)المزورى،
                                                                          بەمشاااااێوەيە لەگەڵ دەساااااتپێكردنى جەنگى دووەمى جيهانى ڕەوتى چەپگەرى بە شاااااێوەيەكى           

                                                                                     فراوان لە باشااورى كوردسااتان پەرەيسااەند، بە تايبەتى باڵوبوونەوەى بيرى ماركسااى ، لە ڕاسااتيدا 
                                                                                ئەوانەى بانگەشاااەيان بۆ بيرى ماركساااى دەكرد لە ساااەرەتادا ڕووبەڕووى كێشاااەى و گرفتى زۆر 

                                                                                نەوە، چونكە هەڵوێساااتى دانيشاااتوانى باشاااورى كوردساااتان لە بەرامبەر باڵوبونەوەى ئەم بيرە    بوو
                                            (، خوێندەوار و ڕۆشاااااانبيرانى كورد لە سااااااەرەتا لە    166  :     1٠١١                             هەڵوێسااااااتێكى نەرێنى بوو)نەبەز، 

                                                
                                         لە شااارى ساالێمانى لەاليەن ژمارەيەك كەسااايەتى       1٠39         ى ئازارى   11                ئەم كۆمەڵەيە لە    -  47

                                                                              سياسى دامەزراوە، لەوانە: شێخ لەتيفى حەفيد، سديق شاوێس، ئيسماعيق شاوێس، ئەحمەد 
                                                                              فەخرى وشااێخ قادر، كۆمەڵە لقى لە شااارەكانى بەغداد و كەركوك كردۆتەوە، چاالكييەكانى 

   (.  9١ -  9١  :     2٩٩2                         بەردەواو بووە)البارزانى،       1٠١3        تا ساڵى 
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                                                                                          گۆشااەنيگاى ئايينيەوە سااەيرى ئەم بيروباوەڕەيان دەكرد، كە پێيان وابوو ئايدولۆژيايەكە دوورە لە 
                                                                                  شت و ئايين، لەاليەكى ديكە بوونى پارتى)هيوا( وەك ڕێكخراوێكى سياسى نەتەوەيى كورد لەو    ڕەو

                                                                                كاتەدا كۆسااااااپێكى گەورە بوو لە بەردەم باڵوبوونەوەى بيروباوەڕى ماركساااااايەت، هەروەها ئەو 
                                                                               ڕێكاااارانەى حكومەتى عێراقى بۆ دژايەتى شااااااوعيەت گرتبوويە بەر ڕۆڵى كااااريگەرى هەبوو لە 

يانە بەرەو الوازى              تەگەرەخسااااااتنە ب                                                                         ەر فراوانبوونى ئەم بيروباوەڕە، بەآلم زۆرى نەبرد ئەم ڕێگر
      1٠١1                                                                                چوون و كاريگەريان نەما ، ئەمەش لە سۆنگەى ئەو بارودۆخە تازەيەى لە حوزەيرانى ساڵى 

                                                                            لە ئەنجاامى هێرشااااااكاارييەكاانى ئەڵماانياا بۆ سااااااەر يەكێتى سااااااۆڤيەت سااااااەريهەڵادا، جگە لەمە 
                                                               شاادارييەكى چاالكى لە باڵوكردنەوەى بيرى سااوشاااليزمى و نێونەتەوەيى لە   بە   (١٠ )              گۆڤارى)گەالوێژ(

                                                                            كوردسااااااتااان هەبووە، كە چەناادان وتااارى لە سااااااەر ئەم بيروباااوەڕە باڵوكردۆتەوە، هەروەهااا 
                                                                               باڵوبونەوەى كتێب و گۆڤارى پێشااااااكەوتنخواز يارمەتيدەر بوو لە پەرەسااااااەندنى بيرى ماركسااااااى 

    (.  ١  :   2٩    ٩١               كوردى)الحيدرى،                                   وهۆشيارى چينايەتى لە ناو كۆمەڵگاى 
                                                                         هۆكارێكى ديكەى پەرەسااااەندنى بيرى چەپگەرى لە باشااااورى كوردسااااتان پەيوەساااات بوو بە         

                                                                            ڕووداو و پێشاااااهاتەكانى جەنگى دووەمى جيهانى، وەك: هاتنى ساااااوپاى ساااااوورى ساااااۆڤيەتى بۆ 
        انان بە                                                                            ئازربێجان و ڕۆژئاواى ڕۆژهەآلتى كوردسااااتان، هەروەها سااااەركەوتنەكانى بەرەى هاوپەيم

                                                                                       سەر بەرەى نازيەت و فاشيەت ، لە ڕاستيدا ئەم هۆكارە ڕۆڵى كاريگەرى بينى بۆ ئەوەى ژمارەيەك 
                                                                               لە خوێناادكااار و ڕۆشاااااانبير پااارتە نەتەوەيەكااان جێبهێلن و پەيوەناادى بە پااارتە ماااركساااااايەكااان 

    (.    3١١  :     2٩٩١          بكەن)رسول،
                    ووەمى جيهانى باشاااورى                                                        لە ساااۆنگەى ئەم پەرەساااەندنەى بيرى چەپگەرى لە سااااآلنى جەنگى د      

                                                                                        كوردسااتان بە خۆيەوە بينى، چەندان پارت و ڕێكخراو لە سااەر بنەماى ئەو ئايديولۆژيايە دامەزران 
                                                                                  ياخود وەكو لق لە كوردساااااتان كرانەوە، ئەمەش نيشاااااانەى زۆربوونى هەوادارانى بيرى چەپگەرى 

                      ريتى بوون لە )كۆمەڵەى                                                                   بوو، ئەو ڕێكخراوە چەپانەى لەم قۆناغە لە باشورى كوردستان دامەزران ب
                      دامەزرا، ئەم ڕێكخراوە    (١1 )                                                  كە دواى چەند مانگێك هەڵوەشاااااايەوە و )يەكێتى تێكۆشاااااين(   (١٩ )       ميللەت(

                                                
      1٠3٠                                                                       گۆڤارێكى ئەدەبى ڕۆشنبيرى مانگانە بوو لە ماوەى نێوان كانونى يەكەمى ساڵى    -  49

                                                                    لە شاارى بەغداد دەرچووە، خاوەن و بەڕێوبەرەكەى )ئيبراهيم ئەحمەد( بوو،       1٠١٠        تا ئابى 
    ( .  ١٩  :     1٠93                                                      بەڕێوبەرى كارگێريش )عەالئەددين سوجادى ( بوو) خەزنەدار، 

                   لە شااااارى هەولێر  بە       1٠١3                                               ئەم ڕێكخراوە كە هەڵگرى بيرى ماركسااااى بوو لە ساااااڵى    -  50
                                                                          دەستپشخەرى و سەركردايەتى  سالح حەيدەرى دامەزراوە، بآلوكراوەيەكى دەستنوسيان 

                        لەگەڵ ڕێكخراوێك بە ناوى       1٠١١                                                بە ناوى )دەنگى كورد( بآلوكردۆتەوە، پاشاااان لە سااااڵى 
                                                     لە حزبى شااااااايوعى جياااببووەوە يەكيااان گرت و كۆمەڵەى ميللەت       ( كە ل           )وحاادس النضااااااااا

   (.  1١ -  19  :     2٩٩١                   هەڵوەشايەوە )صالح، 
                                                                           ئەو كوردە ماركساايانەى )كۆمەڵەى ميللەت(يان هەڵوەشاااندەوە و ڕازى نەبوون بچنەوە    -  51

                                       لقێكى كورديان بە ناوى )يەكێتى تێكۆشااااااين(     1٠١١                               ناو حزبى شاااااايوعى عێراقى، لە ساااااااڵى 
                                                               ێكيان بە ناوى ڕێكخراوەكە دەركرد، ئەم گۆڤارە بە شاااااااێوەيەكى فراوان                 دامەزراند، گۆڤار

                                                                                  بآلوبووەوە و ناوبانگى دەركرد، تەنانەت لە بەڵگەنامەى بەريتانى ناوى هاتووە، ديارترين 
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                                                                                     ساااياسااايانە بە گشاااتى بانگەشاااەى دژايەتى ئيمپرياليزم و چەوسااااندنەوەى نەتەوايەتى و چينايەتيان 
            حيزبى شااايوعى       1٠١١     سااااڵى                                           (. هەر لەم ساااەروبەندەدا و بە دياريكراوى لە   ١٩  :     2٩٩١            دەكرد)قادر، 

             دامەزراند كە    (١2 )                  حزب التحرر الوطنی(   –                                                 عێراقى ڕێكخراوێكى بە ناوى )پارتى ڕزگارى نيشااااااتمانى 
                                                                              كااريگەريەكى گەورەى لە سااااااەر الوانى كورد هەبوو و ژماارەيەكى زۆر لە ڕۆشاااااانبيرانى كورد 

    ( .   233  :     2٩٩١                         پەيوەنديان پێوە كرد)رسول،
  .   (53 )                                               ى سەرهەڵدان وپێگەيشتنى بيرى نەتەوەيى الى )دڵدار(                         تەوەرەى دووەم : قۆناغەكان   -        

                                                
                                                                                 ئەندامەكانى ئەم ڕێكخراوە، بريتى بوون لە : سالح حەيدەرى ، ناف  يونس، حەميد عوسمان 

    ( .  ٠1   -  ٠٩  :     2٩٩2                               و رشيد عەبدولقادر )البارزانى،
                                                                     بيرۆكەى دامەزراناادنى ئەم پااارتە لەاليەن حزبى شااااااايوعى عێراقى بۆ دواى جەنگى    -  52

                                                                      دووەمى جيهااااانى دەگەڕێتەوە، ئااااامااااانجى لە دامەزراناااادنى ئەو پااااارتە دروساااااااتكردنى 
                                                                                هاوپەيمانێكى جێگا متمانە بوو، دەساااتەى دامەزرێنەر پێكهاتبوون لە كەساااانى نيشاااتمانى و 

             داواى مۆڵەتى       1٠١١          ى ئەيلولى   2١                                 حزبى شيوعى، دەستەى دامەزرێنەر لە                چەند ئەندامێكى 
                                                                                 فەرمى لە وەزارەتى ناوەخۆى عێراقى كرد، بەآلم داواكارييەكە ڕەتكرايەوە ، لەگەڵ ئەوەش 
                                                                            ئەندامانى پارتى ڕزگارى نيشااااااتمانى دەسااااااتى بە چاالكييەكانى كرد و ڕۆڵێكى گەورەى لە 

                                          ن هەبووە، ئەم پارتە باوەڕى تەواوى بە مافى                                   پارێزگاكانى باشااااااورى عێراق و كوردسااااااتا
    ( .  3١   -  39  :     2٩٩9                                                             چارەنوسى هەموو ميللەتانى عێراق هەبوو بە كورديشەوە) البوتانى، 

                                                                  ناااوى تەواوى يونس كوڕى مەال ڕەئووف كوڕى مەال مەحمود ئەفەناادى كوڕى مەال    -  53
           بنەچەدا لە                                                                 سااااەعدى خاديمولسااااوجادەيە، دايكى)زەهوە(ى كچى خورشاااايد ئەفەندييە كە لە 

     ئاسااف    –      جەواد    -                                                              مەالزادەكانى ناوچەى زەهاون، پێنج براى هەبووە بە ناوەكانى )سااەعدى
                                                                      حەميد(، كە تەنيا حەميد لە خۆى بچوكتر بووە و خوشكى نەبووە. مەال ڕەئووفى  –      مەجيد    –

                                                                             باوكى لەو كەساااانە بووە كە هاوساااۆزييەكى لە ڕادەبەدەرى لەگەڵ عوسااامانيەكان هەبووە، 
                                                                 اى جەنگى يەكەمى جيهانى و شااكسااتى دەوڵەتى عوساامانى هيچ وەزيفەيەكى لە           تەنانەت دو

                                                                           بەريتانيەكان وەرنەگرتووە، هەر چاوەڕوان بووە دەساااااااتەآلتى عوسااااااامانيەكان بگەڕێتەوە 
                                      لە شاااااارى كۆيە لە دايك بووە، لە ساااااەرەتاى       1٠1١         ى شاااااوباتى   2٩                   كوردساااااتان. دڵدار لە 

  (   1٩                              لە كاتى قساااااااەكردندا، لە تەمەنى )                                            منداڵيەوە بە هۆى نەخۆشااااااايەوە زمانگيرى هەبووە
                                                                                 ساڵيدا دەخرێتە بەر خوێندن و لە شارى ڕانيە پۆلەكانى يەكەم و دووەمى سەرەتايى تەواو 
                                                                                  كردووە، پاشان دەگەڕێنەوە بۆ كۆيە و پۆلەكانى ديكەى سەرەتايى تێدا تەواو دەكات، ساڵى 

                كردووە و هەردوو                                                      بۆ تەواو كردنى خوێناادنى قۆناااغى ناااوەناادى ڕووى لە هەولێر       1٠39
                                                                             پۆلى يەكەم و دووەمى ناوەندى تێدا خوێندووە، ئينجا چووە بۆ شااااااارى كەركوك كە ماڵى 

   بۆ       1٠١٩                                                                   )ئاساااااف(ى براى لێبووە،خوێندنى دواناوەندى لەم شاااااارە تەواو كردووە، سااااااڵى 
        خوێندنى       1٠١١                                                               تەواو كردنى خوێندن لە كۆليژى)ماف( بەرەو شاااارى بەغداد چووە، سااااڵى 

                                                              و بۆتە پااارێزەر و بۆ ماااوەيەك كااارى پااارێزەرى كردووە، بەآلم بە هۆى               تەواو كردووە
        لە شارى       1٠١١ -  11 -  12                                                        كاريگەرى هەردوو نەخۆشى )بادارى و ئاوسانى دڵ( لە بەروارى 
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                                                                               ڕۆڵ و هەڵوێستى تاكەكانى كۆمەڵگا لە چوارچێوەى هەر بيروباوەڕێكى سياسى بێت لە دوو               
     -         واتە هەسااات   -                          هۆشااايارى(يە، ئەوەى يەكەميان   -                                        ئاساااتى جياوازدا دەردەكەوێت، ئەوانيش)هەسااات 

                                            ە لە ڕێگاى جۆش و خرۆش و هەڵچوونەوە گوزارشاااتى                                   زياتر پەيوەساااتە بە هاوساااۆزى بوونێك ك
                                                                                      لێدەكرێت. بەآلم ئەوەى دواييان بەرهەمى بيركردنەوە و لێكدانەوە و شاااااايكردنەوەيە، بۆيە هەموو 
                                                                             ئەوانەى بە هۆشاااااايارييەوە ڕۆڵ و هەڵوێسااااااتى سااااااياسااااااى دەبينن و ئەنجام دەدەن كارەكانيان 

                                بەرهەمدارتر و دەركەوتوتر دەبێت.
                                                                 ە بۆ كردنە ساااەرجەم ئەو كەساااانەى دەخزێنە ناو بۆتەى هەر بيرێكى ساااياساااى             شاااايانى ئاماژ        

                                                                                      ساااەرەتا بە هاوساااۆزيەكى زۆرەوە هەنگاو دەنێن، دواتر بەشاااێك لەوانە و لە قۆناغەكانى ديكە ئەم 
                                                                                   ئاسااتە دەبڕن و بە هۆشاايارييەوە مامەڵە لەگەڵ سااياسااەت و كێشااەكانى دەكەن، بەشااێكى فراوانيش 

                                                                 ى ژيانيان هەر لە ئاسااتى يەكەمدا دەمينێنەوە و تەنيا بە  هەساات و سااۆز                       لەوان تا كۆتايى وێسااتگە
                  كارى سياسى دەكەن.

                                                                                  لەم گۆشاااەنيگايەوە ساااەرهەڵدان و گەشاااەكردنى بيرى نەتەوەيى الى)دڵدار( بۆ دوو قۆناغ دابەش     
        دەبێت. 

                                                  قۆناغى يەكەم: چەكەرەكردنى بيرى نەتەوەيى الى دڵدار.   - 1
                                                          اغى چەكەرەكردنى بيرى نەتەوەيى دەناساااااارێتەوە بە دوو وێسااااااتگەدا                       قۆناغى يەكەم كە بە قۆن        

نا بوونى )دڵدار(ە بە بيرى كوردايەتى و نەتەوايەتى بۆ                                                                                        تێپەڕيوە. يەكەميان: كە سااااااەرەتاى ئاشاااااا
                                                                                     سااەرەتاى ساااآلنى سااييەكانى سااەدەى ڕابردوو دەگەڕێتەوە كە ئەو كاتە لە تەمەنێكى بچوكدا بووە، 

                                                          ى لە يادداشااتەكانى ئاماژەى بۆ كردووە هەژموونى )ئاسااف(ى براى                           لەم وێسااتگەيەدا هەر وەكو خۆ
                                                                                   و گفتوگۆى هاوڕێيەكانى )ئاسااف( كاريگەرى گەورەى لە سااەر هەبووە، بۆ ئەمەش چەندان نمونەى 
                                                                                      هێناوەتەوە كە هەندێكيان لە ڕێگاى پرسياركردن ياخود بەرزكردنەوەى دروشمى كوردايەتى بووە، 

مدانى چاال يدارى پێسااااااپێردراوە                            هەندێكى ديكەش ئەنجا      (١١ )                                              كى ڕێكخراو بووە كە ڕۆڵى مەترساااااا
                                                                  ( . لێرەدا پێويستە ئاماژە بۆ ئەوە بكرێت ئاستى هۆشيارى و تێگەيشتنى     3١ -  33  :     1٠١١           )عالءالدين، 

                                                                                           )دڵدار( لەم قۆناغەدا بۆ چەمكەكانى كوردايەتى و نەتەوايەتى پێنەگەيشااااتووە، ئەو كار و چاالكيانەى 
                                                        سااااۆنگەى هەساااات و سااااۆزێكى بێ بيركردنەوە بووە، ئەم ڕاسااااتيەش لە                        ئەنجاميشاااايداوە تەنيا لە 

                                                
  :     2٩٩١       ؛ رسول،   ١6١  :     2٩1٩           ؛خەزنەدار،   6٩ -  ١٩  :     1٠١١                                  هەولێر كۆچى دوايى كردووە)عالءالدين،

   (.  ١1  :     2٩٩٠          ؛ باجەالن،  ١  :     1٠١١        ؛ حلمى،   1٠ -  19  :     2٩12         ؛ مەمەند،   3١1
                                                                        دڵدار لە يادداشاااااتەكانيدا باساااااى ئەوەى كردووە كە لە شاااااەوێكى باراناوى زساااااتاندا    -  54

                                                                                )ئاسف(ى براى و چەند هاوڕێيەكى نامەيەكى نهێنيان پێ ڕەوانە كردووە بۆ ماڵى ئەفسەرى 
   ى                                                                              هەواڵگرى بەريتانى كە لە يەكێك لە گەڕەكەكانى شارى هەولێر نيشتەجێبووە، بە مەبەست

                                                                            گەيشاااااااتنى نامەكە بە دەساااااااتى نوێنەرى باآلى بەريتانيا لە عێراق، دڵداريش كارەكەى بە 
                                                                  ساااااااەركەوتويى ئەنجااامااداوە و نااامەكەى داوەتە دەسااااااااات پاااساااااااەوانە هنااديەكەى بەر 

   (.  3١  :     1٠١١                دەرگا)عالءالدين، 
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                                                                                   ناوەڕۆكى يادداشاااتەكانى زۆر بە ڕوونى دەردەكەوێت و بەمشاااێوەيە گوزارشاااتى لێكردووە ))بەبێ 
    ( .    3١  :     1٠١١                                                        ئەوەى بزانم ئەم كارانە چيينە، ئەنجامم دەدا(( )عالءالدين، 

                                        تپێكردنى قۆناغى خوێندنى ناوەندى كە تێدا                                            وێساااتگەى دووەمى ئەم قۆناغە هاوكاتە لەگەڵ دەسااا        
                                                                                      گۆڕانكارى گەورە بە سااااەر بير و ئەندێشااااەيدا هاتووە، ئەمەش زياترلە ژێر كاريگەرى دوو فاكتەر 
                                                                                     پەرەيساااەندووە، فاكتەرى ساااەرەكى ئەم گۆڕانكارييە خۆتەرخانكردنيەتى بە خوێندنەوەى بەردەوام 

                                م ڕێگااايە خۆى پێگەياااناادووە و بيرى                                              كە لە ناااوەڕاسااااااتى سااااااييەكااانەوە دەسااااااتى پێكردووە، بە
  :     2٩1٩                                                                                    فراوانكردووە و بيروباوەڕى نەتەوەيى بە هۆشااااايارييەوە لە ناخيدا پەنگيداوەتەوە)خەزنەدار، 

                                                                                ( . لە ڕاسااااااتيدا ئەم كتێبانەى خۆێندوويەتيەوە لە ڕووى ناوەڕۆكەوە بۆ گەشااااااەكردنى بيرى    ١66
                                       ەتى مێژووييان لە خۆگرتبوو، وەك: مێژووى                                                    نەتەوەيى كاريگەر و بە سوود بوونە، كە زياترينيان باب

                                                                              شااۆڕشااى فەرنسااى، مێژووى يۆنان، مێژووى كورد و كوردسااتانى)محەمەدئەمين زەكى(، مێژووى 
                                 (  . فاكتەرەكەى ديكە كە ڕۆڵى لەم    129  :     2٩11                                              بابان و سۆران و موكريانى)حوسێن حوزنى( )دڵزار، 
                                   انى و ناسااااااينى ژمارەيەك كەساااااااايەتيە بە                                                   بوارەدا هەبووە، فراوانبوونى پەيوەندييە كۆمەآليەتيەك

                                                                                 تااايبەتى ئەو هاااوڕێيااانەى لە فۆناااغى خوێناادنى ناااوەناادى و دواناااوەناادى پێيااان ئاااشااااااناااببوو كە 
    ( .  6١ -  6١  :     2٩٩١                                                           ڕەنگدانەوەيان لە سەر تێروانين و بيروباوەڕيدا هەبووە)جامباز،

               وەيى الى)دڵااادار(                                                              وەك دەردەكەوێااات بە تێپەڕبوونى كاااات و هەنگااااو بە هەنگااااو بيرى نەتە          
                                                                                        پەرەيسەندووە، بەآلم ئەمەش بەم ماناييە نايەت كە جگە لەم بيرە هيچ هەستێكى ديكە كاريگەرى بە 
                                                                                سااااااەر ناااوبراو نەماااوە، بۆيە لێرەدا پێويسااااااتە ئاااماااژە بۆ ئەوەش بكرێاات بە تێپەڕاناادنى ئەم 

      ت، بۆ           ەيى بوو بێ                                                                       قۆناغەش)دڵدار( هێشااتا نەگەيشااتۆتە ئەو ئاسااتەى بە تەواوى ئاوێتەى بيرى نەتەو
                                                                                      پشتڕاستكردنەوەى ئەم بيروڕايەش دوو نمونە لە نوسينەكانى خۆى وەكو بەڵگە وەردەگرين كە لەم 

                                      ڕووەوە شايانى هەڵوەستە لە سەر كردنن: 
                                 لە گۆڤارى)ڕوناكى( باڵوكراوەتەوە و       1٠3١                                                   يەكەميان: ئەم هۆنراوەيە كە بە ناوى)روناكى( لە سااڵى 

                          ( . ئەوەى شااايانى هەڵوەسااتە   12  :     2٩٩1                            ەى)دڵدار( دادەنرێت)ڕووناكى،                          بە يەكەم هۆنراوەى باڵوكراو
                                       ، كە تێدا دوو جار زاراوەى عێراق و خاكى  (١١ )                                            لە سااااااەركردنە لەم هۆنراوەيەدا دوو دێرى كۆتاييە

                                                                                             عێراقى وەك ئەو پانتاييە دياريكراوە بە كارهێناوە كە ناوى)نيشااتمان(ە، ئەمەش لەگەڵ ئەم بنەمايانە 
                                                                           بيرى نەتەوەيى لە ساااەر بنياد دەنرێت، بە تايبەتى كە لە چوارچێوەى هۆنراوەيەكدا                  يەكناگرێتەوە كە

                                      گوزارشتى لێكردووە كە تێدا ئازاد بووە.
                   دەسااتى بە نوسااينەوەى       1٠3١                                                           دووەميان: نوسااينەوەى يادداشااتەكانيەتى، كە جارى يەكەم لە ساااڵى 

                           ارە دەسااتيپێكردۆتەوە، ئەوەى     دووب      1٠١١                                                 كردووە ، بەآلم بە هۆى ونكردنى جارێكى ديكە لە ساااڵى 
                                                                                      جێگاى سەرنج و هەڵوەستە لە سەر كردنە لەم نوسينەيدا، شانازيكردنى دڵدارە بە ڕەچەڵەكى خۆى 

                                                
                                     ئەوجا سەير كەن  هونەرى  قلم                                         دوو دێرەكەى كۆتايى بەمشێوەيە:    -  55

                         تاكو بەرز كەن عراق و علم                                                                                      
                                   خودا ! روناكى دوركەى لە شقاق                        

                              شعلە بەخشى كەى لە خاكى عراق .        
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ياوە نزيكەكانى بە ناوى )عەلى                                                                                      كە بەپێى ئەو تۆمارە مێژووييە دوور و درێژەى يەكێك لە ناساااااا
                         سێيەمى ڕاشيدين )عوسمانى                                                           ڕەفيق ئەفەندى خاديمولسجادە( نوسيويەتى دەچێتەوە سەر خەليفەى 

                                                           (، لە شاااێوازى نوساااينى يادداشاااتەكانى دەردەكەوێت )دڵدار( باوەڕى   69  :     2٩٩1                   كوڕى عەفان()دەباغ، 
                                                                                    تەواوى بەم مێژووە هێناااوە ، لە ڕاسااااااتياادا ئەم تێروانين و هەڵوێسااااااتەى)دڵاادار( بە تێروانين و 

                          ێنى الواز لە سااااەر هەڵوێسااااتى                                                              هەڵوێسااااتێكى كوردانە و نەتەوەييانە دانانرێت، بەڵكو بە خاڵێكى نەر
                                                                                      نەتەوەيى لە قەڵەم دەدرێت، چونكە كەسااايەتى نەتەوەيى هێز لە مێژوو و ڕابردووى نەتەوەى خۆى 
                                                                                      وەردەگرێت چەندە نادياريش بێت، نەوەك لە مێژووى  نەتەوەيەكى ديكە چەندە بەناوبانگيش بێت.

 
                                                       قۆناغى دووەم: بەكاربردنى بيرى نەتەوەيى لە كارى سياسى:    - 2

                                                                            قۆناااغى دووەم لە پەرەسااااااەناادنى بيرى نەتەوەيى الى )دڵاادار( واتە بەرجەسااااااتەكردنى بيرى         
                                                                                       نەتەوەيى لە كارى سياسى، لەم كاتەوە دەست پێدەكات كە ناوبراو بڕيارى كاركردن لە چوارچێوەى 
                                                                                    پارت و ڕێكخراوى ساياساى دەدات، يەكەم هەنگاوى لەم بوارەدا دامەزراندنى كۆمەڵەيەكى ساياساى 

                          ( . هەرچەندە لە سااااەر شااااوێنى    1٩١  :     2٩٩9                       بە ناوى )داركەر( )صااااابر،      1٠39               نى بوو لە ساااااڵى    نهێ
                                                                                           دامەزراندنى كۆمەڵەكە بيروڕاى جياواز هەيە، لە نێوان ئەوەى لە هەولێر ياخود كەركوك دامەزراوە، 
                                                                                    بەآلم سەبارەت بە دامەزرێنەرى كۆمەڵەكە هەموو سەرچاوەكان كۆكن لە سەر ئەوەى كە )داركەر( 

  ؛   ١2  :     2٩٩١           ؛ المزوری،   ١3  :     2٩٩2           )الطالبانی،                                         دەسااااااتپێشااااااخەرى و پێشاااااانيازى)دڵدار( دامەزراوە    بە
       ( .      13١  :     2٩٩١     رسول،
                                                                               بۆ تێگەيشااتن لە پاڵنەرى سااەرەكى دامەزراندنى كۆمەڵەى داركەر و ئاسااتى فيكرى و سااياسااى           

     رەدا              يساااتە، بۆيە لێ                                                                      دامەزرێنەرانى، هەڵساااەنگاندنێكى زانساااتيانەى ساااەرجەم ئەو بوارانە كارێكى پێو
                                                                                  هەوڵدەدەين بە وردى لە ساااااەر كۆى ئەم بوارانە هەڵوەساااااتە بكەين و شااااايكردنەوەيان بۆ ئەنجام 
                                                                                       بدەين. ساااەبارەت بە پاڵنەرى ساااەرەكى دامەزراندنى كۆمەڵەى داركەر لەاليەن )دڵدار( بە پلەى يەك 

   ە،                 كتەرێك گەڕاوەتەو                                                                    ئينجا هاوڕێيەكانى كە سااااەرجەميان هەڵگرى بيرى نەتەوەيى بوونە بۆ چەند فا
                                                                                         لەوانە: بە هۆكارى ئەوەى ئەم كارەكتەرانە لە ساااەروبەندى دامەزراندنى كۆمەڵەى داركەر تەمەنيان 

                                                                  ( سااااڵى بوونە، بۆيە زياتر لە ژێر كاريگەرى هەساااتەكانيانەوە مامەڵەيان   2٩                    بچوك بووە و لە خوار)
                            ئاڕاستەى كردوون كە لە ژيانى                                                             لەگەڵ پێشهات و ڕووداوەكان كردووە ، ئەمەش بەرەو ئەو بابەتانە 

                                                                                             ڕۆژانە ڕووبەڕوويان بۆتەوە. ئەوەتا يەكێك لە دامەزرێنەرانى كۆمەڵەكە ئەم تێڕوانينە بە گێڕانەوەى 
                                                                                      ڕووداوێكى خۆيان پشاااتڕاسااات دەكاتەوە و بەمشاااێوەيە ئاماژەى پێداوە: )) كتێبە تەرخانكراوەكانى 

                                    روپا كە لەاليەن مامۆسااااااتايەكى بە ڕەگەز                                                  خوێندن لە بابەتى مێژوو بە تايبەتى مێژووى نوێى ئەو
                                                                                    لوبنانى بە ناوى)محەمەد شاااقير( دەوتراوە، زۆر بە لێهاتوويى تيشاااكى دەخساااتە ساااەر بابەتەكانى 
                                                                                        يەكگرتنى ئەڵمانيا و ئيتاليا و بزووتنەوە فيكرى و سياسيەكان، بەمەش كاريگەرى گەورەى لە سەر 

                ( . لەم سااۆنگەوە   ١1   -       2٩٩2:١٩              (( )الطالبانی،                                               بيروباوەڕمان بەرامبەر خەباتى نەتەوەيى دروساات كرد
                                                                                         و لە ئەنجامى هەستكردنيان بە لێپرسراوەتى مێژوويى بەرامبەر نەتەوەكەيان و كێشە و گرفتەكانى، 
                                                                                   بە پێويساات و ئەركى سااەرشااانى خۆيان زانيوە لەم پێناوەدا كارى سااياسااى و ڕێكخراوەيى ئەنجام 

                                              رچێوەيەك گەڕاون تا ئامانجە نەتەوەييەكانيان بە                        (، بۆ ئەمەش بە دواى چوا   1٩6  :     2٩٩9           بدەن )صابر،



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 342 

7 

                                                                                     شااێوەيەكى پراكتيك تێدا بەرجەسااتە بكەن، تا دوا جار بە دەسااتپێشااخەرى)دڵدار( و بە چاولێكەرى 
                                           ئيتالى كۆمەڵەى داركەر كرا بەم چوارچێوەيە .   (١6 )   ( Carbonari –                  كۆمەڵەى )كاربۆنارى

                                       مەزراندنى كۆمەڵەى داركەر، ئەوەندەى خۆى                                           وەك دەردەكەوێت پاڵنەرە سەرەكييەكانى پشت دا          
                                                                            لە هەسااتكردن بە لێپرسااراوەتى و هاوسااۆزى نەتەوەيى و جۆش و خرۆش و سااەرسااام بوون بە 
                                                                                        كەسايەتيە ناودارەكان بينيوەتەوە، كەمتر پشتبەستوو بووە بە شارەزايى كارى سياسى و ديسپلينى 

                          كارى ساااااياساااااى گەڕاوەتەوە، كە                                                      ڕێكخراوەيى، هۆكارى ساااااەرەكى ئەمەش بۆ كەم ئەزموونيان لە 
                                                                                     پێشوتر هيچ يەكێكيان بە)دڵدار(يشەوە بەشدارى ڕێكخراوەيى و سياسيان نەبووە، ئەمەش زۆر بە 
                                                                                          ڕوونى لە مێژووى ئەم كۆمەڵەيە ڕەنگيداوەتەوە، كە خاوەنى ئايديولۆژيايەك يان پەيڕەو پڕۆگرامێك 

تان دابەشااااااكراوە و                                                        نەبووە، تاكە بيروباوەڕێك كە ئەوانى كۆكردۆتەوە بريتى بوو                             ە لە: كوردساااااا
   (.   1٩6  :     2٩٩9                                                                         نەتەوەى كورديش چەوساوەيە ، پێويستە خەبات بكەين لە پێناو ڕزگاركردنى )صابر،

                                                                                    اليەنێكى ديكە لەم بابەتە كە پێويسااااتە هەڵوەسااااتەى لە سااااەر بكرێت، ئەو وتارەيە كە)دڵدار( لە         
        لە شاااااارى       1٠39                 تى مانگى ئەيلولى                                                       يەكەم كۆبونەوەى دامەزراندنى كۆمەڵەى)داركەر( لە ناوەڕاسااااا

                                                                               كەركوك پێشااااكەشااااكردووە، لە ڕاسااااتيدا بە هەڵسااااەنگاندنى ناوەڕۆك و دەقى ئەم وتارە ئاسااااتى 
                                                                                 هۆشاااايارى و ئاگاداربوونى)دڵدار( لە ڕووى فيكرى و سااااياساااايەوە لە گۆڕانكارى و پێشااااهاتەكان 

                سااااااياساااااايەوە جگە لە                                                                     دەردەخات، كە زياتر مۆركێكى نەتەوەييانەى بە بابەتەكە داوە،  لە ڕووى
                                                                                      ئاگاداربوون لە ڕووداوەكان و ئەو كۆساپانەى لە ئەنجامى دابەشابوونى كوردساتان و پارچە پارچە 
                                                                                        بوونى سەريهەڵداوە، زانيارى گرنگى لە بارەى سياسەتى نيودەوڵەتى خستۆتەڕوو، كە تێدا ئاماژەى 

  ە                         كورد كردووە كە ئەندامن ل                                                                 بۆ بەڵێنە ناڕاسااااااتەكانى ئەو دەوڵەتە ئەوروپيانە بەرامبەربە مافەكانى 
                                                                                كۆمەڵەى گەالن. خااااڵێكى ديكەى گرناااگ كە )دڵااادار( لە وتاااارەكەيااادا وروژانااادوويەتى، بە وردى 
                                                                                  دەسااااتنيشااااانكردنى گرفتە سااااەرەكيەكانى بەردەم سااااەركەوتنى ڕاپەرينە كوردييەكانە، كە هۆكارى 

  ،                  كان گەڕاندۆتەوە                                                                   شااكسااتەكانى بۆ زاڵبوونى عەقەيەت و بيروباوەڕى عەشااائيرى بە سااەر ڕاپەرينە
ياسااااااى يەكگرتوو بە هۆكارێكى ديكەى شااااااكسااااااتەكان زانيوە   پارتێكى ساااااا                                                                           هەروەها نەبوونى 

   (.  ١١   -       2٩٩2:١3           )الطالبانی،
                                                                                    هەرچۆنێك بێت دامەزراندنى كۆمەڵەى)داركەر( لەگەڵ هەموو ئەو كەم و كورتيانەى ئاماژەى بۆ       

يا كارى ڕێكخراوەيى و ساااااا گاوێكى گرنگ لە ڕووى                            سااااااى لە قەڵەم دەدرێت، چونكە                                                     كرا، بە هەن
                                                                                   سەركەوتو بوو لە شكاندنى بەربەستى سنورێكى دياريكراو بۆ كارى ڕێكخراوەيى لە چوارچێوەى 
                                                                                     شارێك ياخود ناوچەيەك، كە سەرجەم ڕێكخراوە سياسيە كوردييەكان لە قۆناغەكانى پێوە گيرۆدە 

       بوون. 

                                                
                                                                     ئەمە كۆمەڵەيەكى نهێنى بووە لە چااااريەكى يەكەمى ساااااااەدەى نۆزدەم لە ئيتاااالياااا    -  56

                                         نى نەمسااا لە ئيتاليا و پادشااا و فەرمانڕەوا                                            دامەزراوە، هەوڵيداوە هێز لە دژى دەسااتەآلتدارا
ێت و حوكمرانى دەساااااااتورى بگەڕێنتەوە، ئەم كۆمەڵيە بە  كاربهێن يا بە تال كانى ئي تاتۆرە                                                                                دك

   (.   19٠  :     1٠١١                                                                    خێرايى گەشەيكرد و تا لە ڕيزەكانى سوپا و ڕۆشنبيران باڵوبووە وە )مراد، 
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                             ى تەمەنيدا ڕۆڵ و چاالكى سااياسااى                                                     لە ڕاسااتيدا كۆمەڵەى)داركەر( لە نزيكەى يەك ساااڵى سااەرەتا      
                                                                                       دياريكراوى نەبووە كە شايانى باسكردن بێت، سەرچاوەكانيش لەم ڕووەوە جگە لە بەرفراوانبوونى 
                                                                                         ڕێكخستنەكانيان كە خەڵك لە هەموو شارەكانەوە پەيوەندييان پێوە كردوون بە تايبەتى خوێندكاران 

      1٠3١                              دۆخى داركەر تا حوزەيرانى ساڵى                                                   هيچ زانيارى ديكەيان نەخستۆتەڕوو، هەرچۆنێك بێت بارو
                                                                                      لەم چوارچێوەيە دەمێنێتەوە، لەم بەروارەدا  يەكەم كۆنگرەى خۆى لە بااااخچەى)لم الربيعين( لە 

                                                         ( ئەندام ئەنجامدا، كۆنگرە بە وتارێكى)دڵدار( كە لێپرسراوى   6٩                              شارى كەركوك بە بەشدارى نزيكەى)
                                         اژەى بۆ چاالكييەكانى كۆمەڵە و فراوانبوونى                                               يەكەمى كۆمەڵەكە بوو دەسااااااتيپێكردووە، كە تێدا ئام

                                                     (. شااايانى ئاماژە بۆ كردنە هەر لەم كۆنگرەيە گفتوگۆ لە    36٠  :     2٩٩6                         ڕێكخسااتنەكان كردووە )صااابر،
                                                                                      سااەر گۆڕينى ناوى)داركەر( كرا و پێشاانياريان كرد سااەرۆكايەتى پارتەكە بە يەكێك لە كەسااايەتيە 

                     چەند گۆڕانكارييەك لە       1٠3٠                ێوەيە لە نيسااااااانى                                          ديار و نەتەوەييەكانى كورد بسااااااپێردرێت، بەمشاااااا
                                                                                     پەيكەرى كۆمەڵەى)داركەر( كرا و )ڕەفيق حيلمى( بە سەرۆك دياركرا و لە سەر پێشنيارى ئەويش 

     (.    ١2   -       2٩٩2:١1                                           ناوى كۆمەڵە بۆ پارتى)هيوا( گۆڕا )الطالبانی،
                   وو، كرا بە ساااكرتێرى                                                                   دواى ئەم گۆڕانكاريانە)دڵدار( كە لێپرساااراوى يەكەمى كۆمەڵەى)داركەر( ب        

  :     2٩٩١                                                                               پارتى)هيوا( بەمەش لە ڕووى لێپرسااااراوەتيەوە دەبێتە كەسااااى دووەمى پارتەكە )المزوری ، 
                                                                                      ( . لە ڕاسااتيدا نابێت ئەم هەڵوێسااتە سااياساايەى)دڵدار( بە هەند وەرنەگيرێت، چونكە دەسااتبەردار   ١١

     اسان              اسەت كارێكى ئ                                                               بوون لە پۆستى باآلى كۆمەڵەيەكى سياسى بۆ كەسێكى ديكە لە دونياى سي
                                                                                     نييە، بە تااايبەتى بۆ كااارەكتەرى ناااو ئەو كۆمەڵگااايااانەى بنەماااكااانى ديموكراسااااااى نەبۆتە كلتور، 
                                                                                   هەرچەندە)دڵدار( لە سااااااەروبەندى ئەم پێشااااااهاتە تەمەنى زۆر گەنج بووە، بەآلم ئەم ئاكارە زۆر 

                ى و درەوشااااوە و                                                                     پەيوەسااات نييە بە تەمەنەوە، بۆيە دەكرێت ئەم هەڵوێساااتەى وەكو خاڵێكى ئەرێن
                                                                                     دڵسااااااۆزى و گيانى لێبوردەيى )دڵدار( لێكبدرێتەوە، بە تايبەتى وەك سااااااەرچاوەكان ئاماژەيان بۆ 
                                                                                  كردووە )دڵدار( بۆ يەكالكردنەوەى ئەم بابەتە خۆى چووە بۆ شاااااااارى بەغداد و چاوى بە)ڕەفيق 

   (.   1٩6  :       2٩٩9                                                         حيلمى( كەوتوە و داواى وەرگرتنى ئەم پۆستەى لێكردووە )صابر،
                                                                                    شايانى ئاماژە پێدانە لەگەڵ دەست بەكاربوونى)هيوا( وەك پارتێكى سياسى، چاالكييەكانى زۆر         

                                                                                         فراوانتر بووە، بەمەش ژمارەى ئەندامانى بە شااااێوەيەكى خێرا زياديكردووە، لەم بوارەشاااادا )دڵدار( 
  ى                                                                                 يەكێااك لە چاااالكترين ئەناادامااانى پااارتەكە بووە لەم قۆناااغەدا و ڕۆڵێكى گەورەى لە ڕاكێشااااااااان

                                                                            ژماااارەيەكى زۆر لە خوێنااادەوار و ڕۆشااااااانبيران بۆ نااااو ڕێكخساااااااتنەكاااانى)هيوا( بينيوە، بۆ 
                                                                                         پشتڕاستكردنەوەى ئەم زانيارييە دەتوانرێت سوود لە يادداشتى ئەو كەسايەتيانە وەربگيرێت كە لە 

  ؛      2١2  :     2٩1٩        ؛دڵزار،     29  :     2٩٩٠         )باااجەالن،                                                    ڕێگاااى)دڵاادار(ەوە پەيوەناادييااان بە پااارتى)هيوا( كردووە
   (.   121  :     2٩٩١      تەيب، 

                                                                                           يەكێكى ديكە لە كارە نەتەوەييە گرنگەكانى)دڵدار( لەم قۆناغەدا، نوسينى هۆنراوەى) ئەى ڕەقيب(ە،       
                                                                                  سااااەبارەت بە شااااوێن و ڕێككەوتى نوسااااينى ئەم هۆنراوەيە جياوازى لە بۆچوونى توێژەران هەيە، 

                         لە گرتوخانەكانى ڕۆژهەآلتى           لە يەكێك      1٠3١                                                 بەشاااێكيان پێيانوايە)دڵدار( ئەم هۆنراوەيەى لە سااااڵى 
                                 ( . كەچى ئەوانى ديكە جەخت لە سااااەر  2  :     2٩1١          ؛ ئەحمەد،     61  :     2٩12                       كوردسااااتان نوساااايوە)مەمەند،

  ؛      12١  :     2٩11                              لە شاااااااارى كەركوك نوسااااااراوە)دڵزار،       1٠١٩                                ئەوە دەكەنەوە هۆنراوەكە لە سااااااااڵى 
لدين،  كدانەوەى ئێمە بۆچوونى دووەم لە ڕاسااااااتيەوە   6٩  :     1٠١١          عالءا                    نزيكترە، چونكە هيچ                                                  ( ، بە لێ
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                                                                                   سااەرچاوەيەك ئاماژەى بۆ ئەوە نەكردووە)دڵدار( سااەردانى كوردسااتانى ڕۆژهەآلتى كرد بێت و بۆ 
                                                                                   ه مەبەسااااتێك چوو بێت؟ تەنانەت ئەو سااااەرچاوانەش كە پێيان وايە هۆنراوەكە لەوێدا نوسااااراوە، 

              وونە لە خۆى و                                                                       سااەربارى ئەوەش ئەو نوسااەرانەى پێيان وايە لە كەركوك دانراوە كەسااانى نزيك ب
                                                                                  خانەوادەكەى. لە ڕاسااااتيدا )ئەى ڕەقيب( ساااارودێكى نەتەوەيى شااااۆڕشااااگێرييە، بووە بە هێمايەكى 
                                                                                نەتەوايەتى، نااااوەڕۆكەكەى لە چوارچێوەى بيرى نااااساااااايونااااليزمى دەخولێتەوە، لەاليەن هەموو 
  ە                                                                                كوردێكەوە بووە بە ساااروودى نەتەوە، هەر بۆيە كرا بە ساااروودى فەرمى كۆمارى كوردساااتان ل

                                                            ( ، هەروەها ناوەڕۆك و پەيامى سروودەكە ڕەنگدانەوەى چەوسانەوە    ١93  :     2٩1٩                  مەهاباد)خەزنەدار، 
   (.  11  :     2٩19                                                               و قوربانيدانى درێژخايەنى نەتەوەى كورد دووپات دەكاتەوە)حەيدەرى، 

يان وايە ناوبراو جگە لەوەى                                                                                                بەبۆچوونى زۆرينەى ئەوانەى لە نزيكەوە لەگەڵ)دڵدار( ژياون، پێ
                                                                           دێكى دڵسااااااۆز بووە، هەردەم وەكو مرۆڤێاااك ڕەفتاااارى كردووە و هەرگيز بە تێروانينێكى    كور

      (. بۆ   ٠6  :     2٩13         ؛شاااااااارەزا،   62  :     1٠١١                                                       حيزبايەتى مامەڵەى لەگەڵ دەوروبەرەكەيدا نەكردووە)محەمەد،
                                            لە شاااااارى بەغداد بە هۆى ئەو بارودۆخە ئابورييە       1٠١1   -    1٠١٩                            نمونە كاتێك لە سااااااڵى خوێندنى 

                                                    ( خوێندكار ناچار بوون يان واز لە خوێندن بهێنن ياخود   6٩                  ى گرتبوەوە نزيكەى)            سااااااەختەى عێراق
                                                                                      جگە لە خوێندن كارێكى ديكە بكەن، )دڵدار( وەك سااكرتێرى پارتى هيوا لێژنەيەك لە خۆى و ساااڵح 
                                                                                     يوسفى و جەمال بابان پێكدەهێنێت و هەڵدەستن بە كۆكردنەوەى كۆمەك لەو كەسايەتيە كوردانەى 

                                  ڕازى دەبێت لە سااااااەر پێدانى پارەيەكى    (١9 )                                   يان گونجاوە، بۆ ئەمەش)عەلى كەمال(             كە بارى داراي
                                                                                      دياريكراوى مانگانە بەم خوێندكارانە، بەمشاااااێوەيە ساااااەرجەم خوێندكارەكان دەتوانن خوێندنى ئەو 

    ( .  ٠9  :     2٩٩١                            ساڵەيان تەواو بكەن)المزورى، 
                              هيوا ئاهەنگێران و يادكردنەوەى                                                         چاالكييەكى ديكەى نەتەوەيانەى )دڵدار( لە چوارچێوەى پارتى      

                                                                                       جەژنى نەورۆزە بە شێوەيەكى ئاشكرا لە شارى بەغداد، ئەمەش دواى ئەوەى كۆمەڵێك لە ئەندامانى 
                                                                داواكارييەكيان پێشااكەش بە وەزارەتى ناوەخۆى عێراق كرد تا مۆڵەتيان       1٠١١                   پارتى هيوا لە ساااڵى 

                                     ڕەزامەندى وەزارەت، )دڵدار( كە سەرۆكى                                                     پێبدا ئاهەنگى نەورۆز لە شارى بەغداد ساز بكەن، دواى
                                                                                 لێژنەى)چاودێرى و سااااەرپەرشااااتى( پێسااااپێردرا بوو چاالكانە كارەكانى بۆ ڕێكخسااااتنى ئاهەنگەكە 

    ( .        2٩٩١:11١           ؛ المزورى،   13  :     2٩٩١                                                        ئەنجامداوە، هۆنراوەيەكيشى لە بۆنەكە پێشكەشكردووە)وشيار، 
 
                                        كێشەكانى پارتى )هيوا( و هەڵوێستى دڵدار.   - 3

كدەهات،   ژێ       ند توێژەكى جياواز پێ پارتى هيوا كە لە چە ناو  نايەتى و كۆمەآليەتيەكەى                                                                                    رخانە چي
                                                                                       فاكتەرێكى سااەرەكى ئەو كێشااانە بوو كە دواتر سااەريانهەڵدا، ئەمەش لێكەوتەى پەيوەنديكردنى ئەو 

                                                
                     لێمانى لە دايك بووە،          لە شااااارى ساااا      1٠٩٩                                    عەلى كەمال كوڕى عەبدولرەحمانە، ساااااڵى    -  58

                                                              كۆليژى جەنگى لە ئەساااااااتانبول تەواو كردووە و بە پلەى موالزمى دووەم       1٠1١     ساااااااااڵى 
                                                  گەڕاوەتەوە كوردسااااااتان و چەند جرێك وەكو نوێنەرى شااااااارى       1٠23              دەرچووە، ساااااااڵى 

                                                                                 ساالێمانى بۆ ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق هەڵبژێردراوە، لە ژيانيدا كارى خێرخوازى زۆرى 
                                                        لە شااااااارى لەندەن پايتەختى ئينگلتەرا كۆچى دوايى كردووە، بۆ       1٠٠١     ساااااااڵى             ئەنجامداوە، 

    ( .    2٩٩1                                                           زياتر زانيارى لە سەر ژيان و ڕۆڵى سياسى بنواڕە: )عبدالرحمن، 
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                                                                                 ژمارە زۆرە ى ڕۆشاااانبير و دەرەبەگ و جوتيار و بازرگان و ئەفسااااەران بوو بە ڕێكخسااااتنەكانى 
                                                                                   كە، كە هەر توێژێك لەمانە لە ژێر كاريگەرى بيروباوەڕ و سااااياسااااەتێكى دياريكراو بوون، لەم      پارتە

                                                                                   سااۆنگەوە چەندان بەرەى جياواز دروسااتبوو، كە ديارترينيان هەردوو بەرەى ڕاسااتڕەو و چەپڕەو 
                                                                                  بوون، يەكەميااان: لەاليەن)ڕەفيق حيلمى( و ژمااارەيەك لە ڕۆشاااااانبيران و دەرەبەگ و ئاااغاااكااان و 

                                                                                و گەورە فەرمانبەران نوێنەرايەتى دەكرا، ئەمانە دژى بەرەى چەپڕەو لە ساااااەنگەردا بوون          بازرگان
                                                                                     كە  بەشاااى زۆريان لەم خوێندەوار و ڕۆشااانبيرانە پێكدەهات كە لە ژێر كاريگەرى بيرى ماركسااايدا 

    ( . ٠  :     1٠٠١               بوون)تالەبانى، 
                     رەى ڕاسااااتڕەو و چەپڕەو                                                             هۆكارێكى ديكە كە كێشااااەكانى ناو پارتى هيواى لە نێوان هەردوو بە        

                                                                                          زياتر ئاڵۆز كرد، ڕەفتارە تاكڕەوييەكانى)ڕەفيق حيلمى( بوو، كاتێك بەردەوام لە هەوڵى سااااااەپاندنى 
                                                                                       هەژموونى خۆيدا بووە بە سااااااەر پارتەكە، ئەمەش لەاليەن ژمارەيەك لە ئەندامانى هيوا بە تايبەتى 

                            ڕەفتارەكانى  )حيلمى( دابنێن                                                            ئەفسااااەران و ڕۆشاااانبيران ڕەتكراوەتەوە و هەوڵيانداوە ساااانورێك بۆ
    ( .   12٠  :     2٩٩9       )صابر، 

                                                                                 ساااااەبارەت بە هەڵوێساااااتى)دڵدار( بەرامەر بە ناكۆكى و كێشاااااەكانى ناو پارتى هيوا، هەرچەندە         
                                                                                   نااوبراو لە ڕووى بيروبااوەڕەوە هااوسااااااۆز و نزيكتر بووە لەگەڵ بەرەى چەپڕەو، بەآلم ئەمە لە 

                                                   ونكە ئەو لە سەرەتا هەوڵى نەداوە بخزێتە ناو كێشەكان                                       ڕەفتار و هەڵسوكەوتى ڕەنگينەداوەتەوە، چ
                                                                                 و خۆى لە سااەر بەرەيەك يەكال بكاتەوە، ئەم ڕاسااتيەش لە سااەروبەندى قوڵبوونەوەى كێشااەكانى 

                                                         بە دياركەوت ، كاتێك نامەيەك لەاليەن )موكەرەم تاڵەبانى( كە       1٠١١                          نێوان هەردوو بەرە لە ساااااڵى 
                                                      راوەتە لێژنەى ناوەندى پارتى هيوا، گوايە نامەكە )ڕەفيق                                   لە سااااااەر بەرەى چەپڕەو ئەژمار دەكرا د

                                                                                      حيلمى( نوساااايويەتى و داواى هەڵوەشاااااندنەوەى پارتى هيواى كردووە، بۆ لێكۆڵينەوە لە ناوەڕۆكى 
ڵدار( كۆبووەوە و بڕيارى كۆتايش لە بەرژەوەندى  ناوەندى بە سااااااەرۆكايەتى)د                                                                                   نامەكە لێژنەى 

                                                     خت لەوە كرابووە وە ئيمزاى سەر نامەكە بۆ)ڕەفيق حيلمى(                                   سەرۆكى پارتى هيوا تەواو بوو، كە جە
     (  . 9  :     1٠٠6                   ناگەڕێتەوە)خورشيد، 

                                                                          لەگەڵ هەموو دوورە پەرێزيەكاااانى، وەك دەردەكەوێااات دواجاااار )دڵااادار(يش لە ڕەفتاااارە         
                                                                                      تاكڕەوييەكانى سەرۆكى پارتى هيوا نيگەران بووە و بە تايبەتى كە بەشى زۆرى دەسەآلتەكانى بۆ 

                                                                              انكرد بوو، هەروەهااا بەبێ گەڕانەوە بۆ لێژنەى ناااوەناادى بڕيااارى تاااكاليەنەى دەدا، لەم        خۆى پاااو
                                                                                   ساااااۆنگەوە بە تێپەڕبوونى كات كێشاااااەكانى نێوان ئەندامانى لێژنەى ناوەندى و ساااااەرۆكى پارتەكە 
                                                                                       قووڵتر بووەوە، ئەمەش هۆكارێك بوو بۆ دووركەوتنەوەى بەشێك لە ئەندامانى لێژنەى ناوەندى كە 

                                             پێش ئەوەى پارتى هيوا بە تەواوەتى هەڵوەشااێتەوە       1٠١١                               يەكێك بوو لەوانە، ناوبراو ساااڵى          )دڵدار(
    ( .   12٠  :     2٩٩9       ؛ صابر، ٠  :     1٠٠١                                   بەيەكجارى دوور دەكەوێتەوە)تالەبانى،

 
                                         تەوەرەى سێيەم : دڵدار و بيرى چەپگەرى .     -

                   چێوەى بيرى چەپگەرى                                                                سااەرەتا پێويسااتە ئەوە بخرێتەڕوو ڕۆڵ و چاالكييەكانى )دڵدار( لە چوار        
                                                                                     بە ساااەر دوو ئاساااتدا پۆلين دەكرێت، يەكەميان: چەپگەرى وەك بيروباوەڕ كە ڕۆڵ و چاالكييەكانى 
                                                                                       لەم بوارە زياتر خۆى لە نوساااااين و هەڵوێسااااات و ڕەفتارەكانى دەبينێتەوە. دووەميان: كاركردنە لە 

                                      چوارچێوەى ڕێكخراوە سياسيە چەپڕەوەكان.
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                                                       اماژە بۆ ئەوەش بكرێت كە بەشاااااااداربوون و كار و چاالكييەكانى                       هەروەها جێگاى خۆيەتى ئ        
                                                                                       )دڵدار( لە چوارچێوەى بيرى چەپگەرى بە بەراورد لەگەڵ كار و چاالكييەكانى لە چوارچێوەى بيرى 
                                                                                        نەتەوەيى بە ڕادەيەكى كەمتر بووە، فاكتەرە سەرەكييەكانى ئەمەش گەڕاوەتەوە بۆ: لە سەر ئاستى 

                                                            ەپگەرى الى)دڵدار( دواى بيرى نەتەوەيى سااااااەريهەڵداوە و تايبەت لە                         فيكرى چەكەرەبوونى بيرى چ
                                                                                      دوا ساااڵەكانى ژيانى، لە ڕووى كارى پراكتيكيش لە ڕێكخراوە سااياساايە چەپڕەوەكان بۆ يەكەم جار 

                                                                  پەيوەندى بە پارتێكى چەپگەر كردووە، كەچى دواى نزيكەى سااااااااڵێك كاركردن       1٠١6        لە سااااااااڵى 
   لە       1٠١١                                 ( ، دواتريش بە هۆى ئەوەى لە سااڵى   ١٠  :     1٠١١          عالءالدين،                               لەگەڵياندا دەساتبەرداريان بووە)

                                                                                 تەمەنێكى كورتاادا كۆچى دوايى كردووە دەرفەتى كاااركردنى زياااترى لەگەڵ ڕێكخراوە چەپەكااان 
         نەبووە. 
                                                                         ساااااەبارەت بە كاريگەرى و هەژموونى بيرى چەپگەرى بە ساااااەر تێڕوانين و كەساااااايەتى و               

                                                          سااااااۆزى نااوبراو لەگەڵ ئەم بيروبااوەڕە  و بااوەڕبوونى بە ڕێباازى                           ڕەفتاارى )دڵادار(، دياارە هااو
                                                                                      ماركساااى هەرگيز بە شاااێوەيەك نەبووە هەموو ڕێباز و ئاڕاساااتە ئايديۆلۆژيايەكانى ديكە بايەخيان 
                                                                                  نەمينێاات، بە تااايبەتى بيروباااوەڕى نەتەوەيى، بۆيە بيرى نەتەوەيى بەردەوام هاااوشااااااااانى بيرى 

                                                       ە ساااياساااى و چاالكييەكانى ڕەنگيداوەتەوە، بە ڕادەيەك هەر لە                               چەپگەرى وەك دوانەيەك لە هەنگاو
                                                                                          بنچينەدا پەيوەنديكردنى )دڵدار( بە گروپە ماركساااايەكان بە مەبەسااااتى هێنانەدى مافە نەتەوەييەكانى 

           كورد بووە.
                                                                          بەڵگەيەكى زيناادوو بۆ پشااااااتڕاسااااااتكردنەوەى ئەو بۆچوونەى كە هەردوو بيرى چەپگەرى و         

                                                                 دراوێك بوونە الى )دڵدار( و بە ئاڕاستەى يەك ئامانج جوڵەيان پێكراوە                        نەتەوەيى وەك دوو ڕووى
                                                                                       و هاوسااااۆزبوونى )دڵداڕ( بە بيرى ماركسااااى هەرگيز بەرژەوەندييە نەتەوەييەكانى بير نەبردۆتەوە، 

     ، لە  (١١ )                                                                            ئەو وتارە ساااااياسااااايە كە ناوبراو لە كۆتايى جەنگى دووەمى جيهانى بە التينى نوسااااايويەتى
                                                                     تى ڕۆشاانبيرى و بيرفراوانى )دڵدار( دەردەخات كە چەند بە وردى هەڵساااوە بە                  ناوەڕۆكەكەيدا ئاساا

                                                                             بەراوردكردن و هەڵسااااااەنگاندنى بارودۆخى سااااااياسااااااى ئەو كاتەى كورد و ئەنجامەكانى جەنگى 
                                                                                         دووەمى جيهانى، بە لێكدانەوەيەكى زانستيانە ئەوەى خستۆتەڕوو كە ئەو جەنگە هەر بەرەيەكى تێدا 

                                                            كورد نايەتەدى، ئەم بۆچوونەش پێچەوانەى بيروڕاى گەلێك نوسااااەر و                        سااااەربكەوێت ئامانجەكانى
                                                                                       ڕۆشنبيرى ئەو سەردەمە بوو، ژمارەيان زۆر كەم بووە ئەوانەى بەم تێروانينە سەيرى جەنگەكەيان 
                                                                                      كردووە، بەشااێك لە خوێندەواران و سااياسااەتمەداران پێيان وابووە سااەركەوتنى ئەڵمانياى نازى لە 

                                                           بەشااااااێكى ديكەيان بە تايبەتى ئەوانەى هەڵگرى بيرى ماركسااااااى بوونە                         بەرژەوەندى كورد دەبێت،
                                                                                      باوەڕيان وابووە سەركەوتنى سۆڤيەت و هاوپەيمانەكانى بە سودى كورد تەواو دەبێت )عالءالدين، 

                                                                             ( . لە ڕاسااااتيدا هۆشاااايارى  )دڵدار( لەوێدا دەردەكەوێت كە هاوسااااۆز بوونى لەگەڵ بيرى   ١٠  :     1٠١١
                                                       لێكدانەوە سااااااياساااااايەكانى نەگۆڕيوە و نەكەوتۆتە ژێر كاريگەرى                         ماركسااااااى هيچ لە هاوكێشااااااە و 

                                                     ئايديولۆژيايەكە و بۆ داكۆكى كردن لە يەكێتى سۆڤيەت.  

                                                
                                                                                 لە ڕاستيدا نەزانراوە ئەم وتارەى لە ه گۆڤار يان ڕۆژنامەيەك باڵوكردۆتەوە، عبدالخالق    -  57

                                          يويەتى ئەم وتارەى خسااتۆتەڕوو، بەآلم ئاماژەى                                     عالءالدين لەو كتێبەى لە سااەر دڵدار نوساا
                               بۆ شوێنى باڵوكردنەوەى نەكردووە.



ر    .................................................................  ................................................................. دلدا

 347 

7 

                                                                             هەرچۆنێك بێت سااااااەرەتاى چەكەرەكردنى بيرى چەپگەرى الى )دڵدار( بۆ پێش ئەو ڕێككەوتە         
   لە                    بيروباوەڕە  كاتێك                                                                  دەگەڕێتەوە كە بە شااااێوەيەكى پراكتيكى كەوتە كاركردن لە چوارچێوەى ئەم 

                                     حزب التحرر الوطنی( كردووە، ئەمەش زۆر    -                                   پەيوەندى بە )پارتى ڕزگارى نيشاااتمانى     1٠١6     سااااڵى 
                                                                                         بە ڕوونى لە ڕەفتار و نوسينەكانى ڕەنگيداوەتەوە، بۆ نمونە بەشێكى زۆرى هۆنراوەكانى گوزارشتە 

                        نەوە چەوسااااێنراونەتەوە بە                                                               لە ژيانى جوتيار و كارگەران كە چۆن لەاليەن ئاغاكان و سااااەرمايەدارا
                                                                                   تايبەتى ئەو هۆنراوانەى دواى جەنگى دووەمى جيهانى نوساااااايويەتى كە زۆر بە ڕوونى دەربڕينى 
                                                                                         چينايەتى پێوە ديارە، ناكۆكى نێوان جوتياران و ئاغاكان لە گۆڕەپانى ملمالنێى چينايەتيەوە وەك 

                                بابەتە هۆنراوەكانى )اللە باس( و                                                             تابلۆيەك دەگوازێتەوە ناو هۆنراوەكانى، باشترين نمونەش بۆ ئەم
    (.    1٩6  :     2٩13                     )توتنەوان(ە )شارەزا، 

 
                                                                                   جگە لەمە لە يادداشااااتەكانيشاااايدا هاوسااااۆزيبوونى لەگەڵ چينى كرێكاران و جوتياران بە ئاشااااكرا   

                                                                                    هەستى پێدەكرێت، كاتێك لە سەرەتاى ساآلنى چلەكانى سەدەى ڕابردوو لە گوندەكانى دەوروبەرى 
                                                              ران بووە و هەوڵااداوە هۆشااااااياااريااان بكاااتەوە، دواى تەواوكردنى كۆليژى                    هەولێر تێكەڵى جوتيااا

                                                                                     )ماف(يش لە بەغداد، دەگەڕێتەوە كۆيە و لەگەڵ)ئاسف(ى براى كارى پارێزەرى كردووە و بە هۆى 
  :     1٠١١                                                                               ئەوەى پشاااتيوانى لە كەساااانى هەژار كردووە ، خەڵكێكى زۆر ڕوويان تێكردووە )عالءالدين، 

91  -   9١  . )    
                                                                        تى پراكتيكى )دڵدار( تەنيا لە يەك ڕێكخراوى سااياسااى چەپڕەو كاريكردووە ئەويش           لە سااەر ئاساا      

                                   حزب التحرر الوطنی( بوو، ئەمەش دواى    –                                          وەك ئاااماااژەى بۆ كرا )پااارتى ڕزگااارى نيشااااااتمااانى 
                                                                                    دووركەوتنەوەى لە پارتى هيوا و باڵوبونەوەى بيروباوەڕى پێشاااكەوتوخواز بە شاااێوەيەكى فراوان 

                                                                نازيەت و فاشااايزم لە دواى جەنگى دووەمى جيهانى ، ئەمانە ڕێگاخۆشاااكەر                     و لە ناوچوونى بەرەى 
        )دڵدار(       1٠١6                                                                            بوون بۆ زياتر پەرەسەندنى بيرى چەپگەرى، لەم قۆناغەدا و بە دياريكراوى لە ساڵى 

                                           حزب التحرر الوطنی( كردووە، ئەم پااارتە كە بە    –                                   پەيوەناادى بە )پااارتى ڕزگااارى نيشااااااتمااانى 
                        وە دەسااااتى بە چاالكييەكانى     1٠١١                         عێراقى دامەزراوە لە ساااااڵى                          دەسااااتپێشااااخەرى حيزبى شاااايوعى

     ( .    3١٠  :     2٩٩١             كردووە)رسول، 
  ە                           حزب التحرر الوطنی( تەنيا ل   –                                                           لە ڕاستيدا پەيوەنديكردنى )دڵدار( بە )پارتى ڕزگارى نيشتمانى           

      راوە،  ن                                                                                هاوساااۆزبوونى بۆ بيرى ماركساااى نەبووە، بەڵكو پەيوەندييەكە لە ساااەر چەند بنەمايەك بنياد
                                                                                          گرنگترينى: ئەو ڕێبازە سياسيە بوو كە پارتەكە پەيڕەوى دەكرد، كە بريتى بوو لە جەختكردنەوە لە 
                                                                                      سەر برايەتى كورد و عەرەب و يەكسانى و دادپەروەرى نێوانيان، ئەمە سەربارى ئەوەى پەيڕەو و 

  ڕ            ووە بۆ باوە                                                                         پڕۆگرامى پارتەكە لە كوردساااتان بە زمانى كوردى بووە، ئەمەش ئاماژەيەكى گرنگ ب
   (.   36٩ -   3١٠  :     2٩٩١                                      بوون بە مافە نەتەوەييەكانى كورد)رسول، 

                   حزب التحرر الوطنی(    –                                                                )دڵدار( يەكێك لە ئەندامە كارا و چاالكەكانى)پارتى ڕزگارى نيشااااااتمانى         
                                                                                         بووە لە كوردستان، كەسێكى ناسراو بووە لەاليەن دانيشتوانەوە، ئەمەش زياتر بۆ ئەوە گەڕاوەتەوە 

                                                                               نى لەگەڵ تاكەكانى كۆمەڵگا لە سەر بنچينەى بيرى سياسى و حيزبايەتى نەبووە، بە هۆى          مامەڵەكرد
                                                                                     ئەم تێكەڵ بوونەى لەگەڵ خەڵك، لەاليەن پارتەكەيەوە بەردەوام كار و چاالكييەكانى كوردسااااااتانى 
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                                                                                    پێساااپێردراوە، بۆ نمونە گەلێك جار كراوەتە ساااەرۆكى لێژنەى ساااەرپەرشاااتى ئاهەنگەكانى نەورۆز  
      (   .  ١١  :     1٠١١      لدين،      )عالءا
                                                                                             يەكێك لە تايبەتمەندييە ديار و ئەرێنيەكانى )دڵدار(، ئەو گۆڕانكاريانە بووە كە بەردەوام و قۆناغ         

                                                                                  دواى قۆناغ لە بيروباوەڕ و لە تێروانينى دروسااااتبووە، ئەو كارەكتەرێكى سااااياسااااى چەقبەسااااتوو 
                            ك لە پەيوەنديكردن بە )پارتى                                                          نەبووە، هەر ئەمەش فاكتەرى سااەرەكى بووە كە دواى نزيكەى ساااڵێ

                                                                   حزب التحرر الوطنی( لێيان دوور بكەوێتەوە و لە ڕيزەكانى بێتە دەرەوە،    –                ڕزگارى نيشااااااتمانى 
                                                                                چونكە )دڵدار( لەم قۆناغەدا گەيشااااااتبووە ئەو باوەڕەى پێويسااااااات دەكات كورد خاوەن پارت و 

    يكە                      اسيەكانى نەتەوەكانى د                                                               ڕێكخراو و سەركردايەتى تايبەتى خۆى بێت، لەگەڵ ڕێكخراو و پارتە سي
                                                                                       تەنيا هاريكارى و ئاشاااااانايەتى هەبێت، لە سااااااۆنگەى ئەم بيروباوەڕە و چەند تێڕوانينێكى ديكە لە) 

    ( .  ١١  :     1٠١١                                         حزب التحرر الوطنی( وازيهێناوە )عالءالدين،    –                      پارتى ڕزگارى نيشتمانى 
                      رژەوەندى نەتەوەى كورد                                                                لێرەوە دەردەكەوێت)دڵدار( كەسێكى واقيعى بووە و هەر بابەتێك لە بە      

                                                                                    بوايە هەوڵى بۆ داوە، لە ساااياساااەتدا كەساااێكى دووربين بووە، بيركردنەوەى پەيوەسااات نەبووە بە 
                                                                                    ڕووداو و پێشااهاتەكانى ڕۆژ، بەڵكو بيرى لە چارەنوسااى نەتەوەكەى كردۆتەوە و هەميشااە خاوەنى 

                                        بيروڕا و هەڵوێستى تايبەتى خۆى بووە.    
     

 ئەنجام
                                                                   ە پێگەياندن و دروستكردنى كەسايەتى سياسى و ڕۆشنبيرى خۆى بينيوە، لەم              ڕۆڵى گەورەى ل   - 1

                          بوارەدا هەوڵى زۆرى داوە. 
                                                                 زۆربەى كاتەكان هەڵوێستەكانى هەڵقوآلوى ويست و بيروباوەڕى خۆى بووە. - 2
                                                                            لە ڕووى بيروباوەڕەوە كەسااااێكى چەقبەسااااتوو نەبووە، بەڵكو هەميشااااە گۆڕانكارى بە سااااەر    - 3

                                                    تووە، بەپێى قۆناغ و پێشهاتە تازەكان مامەڵەى كردووە.                بيركردنەوەى داها
                                                                              بە درێژايى ژيانى سااااياسااااى هەوڵى بۆ دەسااااكەوتە كەساااايەكان نەداوە، بەردەوام بەرژەوەندى    - ١

                                           نەتەوەكەى لە سەرووى بەرژەوەندى خۆى بينيوە.
     ياسى  س                                                                                كارەكتەرێكى توندڕەو نەبووە ، خاوەنى هەر بيروباوەڕێك بوو بێت ميانڕەوانە ڕەفتارى - ١

          نواندووە.
                                                                        هەنگاااوى گەورەى لە بوارى كااارى ڕێكخراوەيى لە باااشااااااورى كوردسااااااتااان ئەنجااامااداوە و    - 6

                                                          شوێنەوارى كارەكانى تا ماوەيەكى درێژ كاريگەريان ماوەتەوە. 
 

 ليستى سەرچاوەكان
                 بە زمانى عەرەبى: -  -
  ،     1٠١١   -    1٠2١      لعراق     فى ا                القضیة الكوردیة                                                 لحمد محمدلمين قادر: موقف مجلس النواب العراقى من  - 1

       2٩٩9  ،  ة                     بنكەى ژين ، السليماني
  ی      ،بنكه    1٠١١ -    1٠3٠                                                              اسااماعیق شااكر رسااول: لربیق دراسااة تاریخیة فی دورها الفكری الساایاساای  - 2

       2٩٩١                       هید ڕێباز، السلیملنیة،            ڕۆشنبیری شه
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            ، ستوكلهم ،     1٠١١   -    1٠3٠               كوردستان جنوبی                                               خلیق جندی: حركة التحرر الوطنی الكوردستانی فی - 3
1 ٠٠١      

       1٠١١                                                                        خلیق علی مراد و لخرون: دراسات فی تاریخ االوروبی الحدیث و المعاصر،الموصق،    - ١
       ی ژین،                        السیاسی و الثقافی، بنكه                                                      وان عبدالله صابر: رفیق حیلمی: دراسة تاریخیة فی نشاطه    شاخه - ١

   .     2٩٩9 ،          السلیمانیة
       2٩٩١                     دی حاجی، دار سپیریز،                                                         شاكرو خدو محوی: المسألة الكردیة فی العراق المعاصر، ت: عب - 6
                                                                                         عبدالفتاح علی البوتانی: لراء موضاااوعیة عن شااایخ محمود الحفید)البرزنجی( و مطالبه القومیة، فی:  - 9

       2٩٩6                ی ژین، سلێمانی،          فید، بنكه               ی شضخ محمودی حه       یادنامه
       ، مركز    ٠9٩ 1 -    1٠١6                                                                        عبدالفتاح علی البوتانی: موقف االحزاب السیاسیة العراقیة فی القضیة الكوردیة   - ١

       2٩٩9                                       الدراسات الكوردیة و حفظ الو ائق، دهوك، 
      ، دار     1٠١١   -    1٠3٠                                                                        . عزیز حسن البارزانی:الحركة القومیة الكوردیة التحرریة فی كوردستان العراق - ٠

       2٩٩2              سپیریز، دهوك، 
       2٩٩1                                                              علی كمال عبدالرحمن)مذكرات(، تقدیم و تعلیق: جمال بابان، بغداد،  -  1٩
                                                                       التاریخیة لفكرس الیسار فی كوردستان، ت: كمال غمبار، دار الترجمة، لربیق،                    فاتح رسول: الجزور -  11

2٩٩١       
                 حتی سااااااقوط الملكیة       1٠1١                                                       محساااااان محمد المتولی: كرد العراق منذ الحرب العالمیة االولی    -  12

       2٩٩1                                ، دار العربیة للموسوعات، بیروت،  1  ،ط    1٠١١
       2٩٩١        یمانیة،                ، مطبعة رنج، سل 2                                مختارات من مذكرات صالح الحیدری،ط -  13
                                                                              محمدامین زكی: خالصااااة تاریخ الكرد و كردسااااتان من لقدم العصااااور التاریخیة حتی االن، ت:  -  1١

       1٠3٠                        محمد علی عونی، القاهرس، 
       2٩٩2                                                 مكرم الطالبانی: حزب هیوا، مطبعة خاك، السلیمانیة،  -  1١
  .    2٩٩١                    ، دار سپیریز، دهوك،     1٠١6   -    1٠3٠                                 هیلین محمدامین المزوری: حزب هیوا  -  16
       ی ژین،       ، بنكه    1٠١١   -    1١٠1                         و دوره الساایاساای و الثقافی                                    هیوا حمید شااریف: توفیق وهبی: حیاته -  19

  .    2٩٩6            السلیمانیة، 
             زمانی كوردی:    به  -
       ی یاد،                                    ردوو شااعیر)دڵدار( و )شاابی(، چاپخانه      بی..هه  ده               راوردی ژیانی ئه     د: به  مه             تاریق حساین مه   - 1

       2٩12         سلێمانی، 
      غداد،                      تی ڕۆشاااااانبیری كوردی، به    رایه     ڕێوبه            ری كوردی، به  گه          ری ڕۆژنامه  به       دار: ڕا   زنه      مال خه  جه - 2

1٠93       
       2٩٩١      ولێر،           ی شهاب، هه        ،چاپخانه 2  ،ه    1٠١١   -    1٠1١         یب:كۆیه        تحولال ته      مال فه  جه   - 3
        نالیزمی           بیری ناساااااایه         اڵت و نه        تی ڕۆژهه    ومیه       بیری قه            یی كورد نه  وه  ته         ز:بیری نه  به      مال نه  جه - ١

       1٠٠١        ، سوید،          ڕۆژئاوایه
    شاااااید       هار ڕه         كردنی: به          تی، ئاماده                   رێكی دێرینی كوردایه      تێكۆشاااااه      2٩٩1 -    1٠2٩   الن         شاااااید باجه  ڕه - ١

       2٩٩٠                ی ژین، سلێمانی،         الن، بنكه    باجه
       1٠١١      غداد،      م، به        رگی دووه               بیاتی كوردی، به  ده                   فیق حیلمی: شعر و ئه  ره - 6
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      ولێر،                           كانی گۆڤاری یاسااااااااپارێزی، هه        چاپكراوه          ولێر، له        لیوای هه                           طارق جامباز: حزبی هیوا له   - 9
2٩٩١       

       1٠١١                                                                   عبدالخالق عالءالدین: شاعیری شۆڕشگێری كورد، دار لفاق العربیة، بغداد،    - ١
       1٠١١      غداد،                 ی دار الجاحظ، به                سلێمانی، چاپخانه             ی زانستی له  ڵه         ریم: كۆمه            فور میرزا كه  غه   - ٠
  .    2٩13      ولێر،        هاب، هه    ی شه          م، چاپخانه        رگی دووه  به            و شاعیرانی،           زا: كۆیه        ریم شاره  كه   -  1٩
       1٠١١         ، تهران،  2                   (، و: محمد ریانی، ه  2٩ -  1٠   ی )  ده  سه                             كریس كۆچێرا: مێژووی كورد له   -  11
       2٩1٩      ولێر،               زگای ئاراس، هه     م، ده         رگی پێنجه            بی كوردی، به  ده              دار: مێژووی ئه   زنه       مارف خه   -  12
             نج، ساااالێمانی،     ی ڕه                 دیاسااااپۆرا، چاپخانه            ر: كورد له  فه    و سااااه                             ریوان وریا قان : ناساااایونالیزم   مه   -  13

2٩٩١       
   ری    نته    ، ساااه    1٠١١   -    1٠١١                     كانی كوردساااتانی عێراق       سااایاسااایه                د قادر:پێشاااهاته  مه       هدی محه  مه     -  1١

  .    2٩٩١                              ی ستراتیجی كوردستان، سلێمانی،   وه        لێكۆلینه
           ی زانكۆیی:    نامه   -
        ، رسااالة     1٠١١   -    1٠2١                       اساای و االداری فی العراق                                         دارا جمال غفور: محمدامین زكی و دوره الساای   - 1

  .    2٩٩١                                                                              ماجستیر مقدمة الی معهد التاریخ العربی و التراث العلمی للدراسات العلیا، بغداد، 
        گۆڤار :   -
      ولێر،      (، هه 3                           د، گۆڤار)كورد دیكۆمێنت(، ژ)  مه        سااااااعود محه  مه      ت به               یس: فایلی تایبه  وه        كیم كاكه  حه   - 1

2٩1٩       
       هێنین،       یدا نه  كه  ره        و داهێنه    كه    وتوه   ركه  ساااه          ر سااارووده  ساااه             پ و ڕاسااات به    ی چه   تێك            دڵزار: با خه   - 2

       2٩11      ولێر،       ( ، هه  12     (، ژ)K21      گۆڤار)
      ولێر(            م، گۆڤار)هه  كه     شی یه              پێنوسی خۆی، به                ئووف)دڵدار( به            كانی یونی ڕه            باغ: یاداشته    ڵ ده   یسه  فه   - 3

       2٩٩1      ولێر،       ( ، هه  1٩    ، ژ)
   م،        شاااااای دووه              پێنوساااااای خۆی، به                ئووف)دڵدار( به            كانی یونی ڕه      اداشااااااته      باغ: ی    ڵ ده   یساااااااه  فه   - ١

       2٩٩1      ولێر،       ( ، هه  11          ولێر( ، ژ)        گۆڤار)هه
     دار،    تمه                                              وتنی كاروانی ژیانی دڵزاری مرۆڤ و شاااااااعیر و ساااااایاسااااااه    ڕێكه    ی به      د ساااااااڵه  وه  نه    له   - ١

       2٩1٩      ولێر،       ( ، هه 9      ( ، ژ)K21      گۆڤار)
   شااای                                             تێكۆشاااانی پارتی هیوا، گۆڤار)ڕۆشااانبیری نوێ(، به      ك له  یه  ره  په    ند ال        بانی: چه      م تاڵه  ره    موكه   - 6

       1٠٠١      غداد،      (، به   122     م، ژ)    دووه
    ن و           كانی، دیده     ندامه  ئه             و پرسااااایار له    كه        ناو باساااااه                     ی پارتی هیوا و چونه     رباره             ندێ تێبینی ده  هه   - 9

  . 6   1٠٠          (، بغداد،   ١١         نگین(، ژ)                خورشید، گۆڤار)ڕه    مه                   وتووێژ: د. فوئاد حه
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 ملخص البحث
                                             تسليط الضوء علي  شخصية كردية بارزس  وهو یونس  ل                                      تتشكق هذه  الدراسة  محاولة  متواضعة             

                        خالل النصااف األول من القرن                                                          رؤوف )دلدار(، وهو لحدی الشااخصاايات الساایاسااية فی جنوب كردسااتان 
  ه                    مما یجدر االشارس الی   ،                      بسبب لنشطته السياسية                                      الذی نال شهرس كبیرس فی عمر صغیر و ذلك          العشرين

                                                      هناك الفكرین من االفكار الساایاساایة موجودس بقوس فی الساااحة   .                                         ان الحقبة التاریخیة التی عاش فیها)دلدار(
                               وقد خدم دلدار في كلتا مجالین .                                                         السیاسیة الكردستانیة، وهما الفكر القومی و الفكر الیساری، 

                                  ظهور و تا یر الفكر القومی و الفكر             لمحور االول                                            تتكون البحث من مقدمة و  ال ة محاور، وقد خصص ا      
  ر          لما المحو                                                                                    الیسااااری فی جنوب كردساااتان بعد الحرب العالمیة االولی و حتی نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

                                                                                             الثاني فقد خصااااااص لدور و موقف دلدار فی االطار الفكر القومی . و المحور الثالث تباحث فیها عن الفكر 
                   الیساری عند دلدار.

                                                                                   وقد اعتمدت في دراساااتي هذس علي مصاااادر مختلفة من كتب و دوريات، منها المذكرات الشاااخصاااية و     
                          الكتب العربية و الكردية. 

 
   

Abstract 
 

    The political role of DILDAR between Nationalism and Socialism . DILDAR is one of 

the political personalities of southern KURDISTAN during the first half of twentieth 

century ،  as a young human he has got a great fame ،  due to his political activities . This 

historical era was the era of Nationalism and Socialism as two different political 

ideologies. DILDAR has served in both ideologies . This research illustrates his political 

struggle at both Socialism and Nationalism . The research contains two official sections 

،  Despite of a forward and an academic result paper . The first section illustrates the role 

of Socialism and Nationalism at the era of his living time ،  while the second section 

illustrates his political history in spite of his political role .    
 
 
 

  


