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 ڕۆڵى سیاسى و 
 مێژوویى دڵدار
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 بەشدارى دڵدار لە پارت وكۆمەڵە سياسييە كورديەكاندا
1٩3٦-1٩4٨ 

 توێژينەوەيەكي مێژوويى سياسيە
 

 دئامادە كردنى: د.قارەمان نادر محەمە
 بەشى مێژوو -فاكەڵتى پەروەردە - زانكۆى كۆيە

 
 پوختەيەك لە توێژينەوەكە:

                                                          ەكانى سااەدەى رابردوودا تێكەڵ بە كارى سااياسااى بووە، سااەرەتا لە                       دڵدار لە ناوەراسااتى ساايي            
                                                                                      ڕێكخراوە چەپەكانەوە دەست پێدەكات، دواتر بە ئاراستەى ناسيۆناليستى نەتەوەى كوردى هەنگاو 
                                                                                 دەنێت، لەو سااەروبەندەدا كە ژمارەيەك شاااعيرى نەتەوەيى و پارت و رێكخراوى سااياسااى كوردى 

                                               كە هەسااااااتى ناساااااايوناليسااااااتى كورديش بزوێنەرى ئەو پارت                                  لە پانتايى كورديدا بە دەركەوتن،
                                                                                      رێكخراوانە بوون، ئەمەش بە فاكتەرێكى گرنگ بۆ گۆڕانكارى لە هزرى دڵداردا  ئەژمار دەكرێت.

                                                                                     ئامانج لەم توێژينەوەيە دەرخسااتنى اليەنە سااياسااييەكانى ژيانى دلدارى شاااعيرە، لە كاتێكدا لە             
                                                        نەتەوەيى ناسااراوە نەك كاراكتەرێكى سااياسااى، ئەم توێژينەوەيە                                 نێو پانتاى كورديدا بە شاااعيرێكى

                                                                                        دەيەوێت بيسااەلمێنێت كە دلدار قۆناغى ئەدەبى تێپەراندووە و تێكەڵ بە كايە سااياسااييەكانيش بووە 
                                  وڕۆڵى ديارى لە قۆناغەكەدا هەبووە.

         ى زانسااتى  ە                                                                       ئەم توێژينەوەيە، توێژينەوەيەكى مێژوويى سااياساايە و پشاات بە ميتۆدى لێكۆلينەو            
                                                                                   مێژوويى دەبەستێت، پاڵپشت بە سەرچاوەكان، لۆژيكانە شرۆڤەى روداوەكان دەكات و سەرەداوى 

                       ڕاستيەكان دەدۆزێتەوە. 
                                                                                 دڵدار زياتر لەوەى شاعێرێك و ئەديبێك بێت كەسێكى سياسي بووە و ئايدۆلۆژيەتى چەپرەوى           

                                           نەيتوانيوە لە ناسيۆناليستى كوردى دابرێنێت.
 پێشەكى
وەڕاستى سيەكانى سەدەى ڕابردوو سيمايەكى نوێ لە بوژانەوەى جوالنەوەى نەتەوەى نا  

كوردى دەركەوت، كە دەرئەنجامى سەرنەكەوتنى شۆڕشەكانى كورد كە بە شۆڕشى شێخەكان 
، جوآلنەوە شێخ مەحمودى 1١١1-1١١٩ناسرا پەيدا بوون، وەك شێخ عوبەيدوڵآلى نەهرى لە ساڵى 

 1٠2١، شۆڕشى شێخ سەعيدى پيران 1٠31-1٠1٠ان لە نێوان ساآلنى حەفيد لە باشورى كوردست
 و چەندانى تر.

ئەمەش دەرئەنجامى ئەو بارودۆخەى لە وآلتى عێراق دەگوزەرا و مافەكانى كورد چەقى بەست 
بوو ياخود لە پاشەكشەدا بوو، لە ئاستى باآلتريشدا ڕێكەوتنامەى نێودەوڵەتى بۆ كوژانەوەى چراى 

لە نێوان عێراق و ئێران  1٠39ەى كورد بەرجەستە ببوون، ڕێكەوتنامەى سەعد ئاباد جوالنەوە نەتەو
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و توركيا و ئەفغانستان نمونەيەكى ديارى ئەو هەوآلنە بوو. كە لەو ڕێكەوتنامەيەدا ڕێگرى و بەرەنگار 
 بوونەوەى ئاشكراى جوالنەوە سياسيە كورديەكان لە پەيمانەكەدا هاتبوو.

، دەمانەوێت لە ڕێگەى سەرچاوە مان پيادە كردووەيۆدى زانستى مێژوويلەم توێژينەويەدا ميت 
مێژووييەكانەوە بگەينە ڕاستى ڕوداوەكان، بۆ ئەو مەبەستەش بەراوردى بەشێك لە سەرچاوەكانمان 

 كردووە.
هەڵبەتە توێژينەوەكە مقۆمقۆى سياسى و كێبركێى كاراكتەرە كورديەكان و جوالنەوە نيمچە  

ون دەكاتەوە، ئامانجيەتى بگاتە ئەو ڕاستيەى كە ڕۆڵى دڵدار لە نێو ئەو پارت و نەتەوەييەكان ڕو
 ڕێكخراو سياسييانەدا چي بووە و لە ه ئاستێكدا شوێنى گرتووە.

توێژينەوەكە لە دوو تەوەرى سەرەكى پێك دێت، تەوەرى يەكەم تەرخان كراوە بۆ ژياننامەى 
ۆناغەكانى خوێندن و ڕونكردنەوەى ئاستەنگەكانى دڵدار و قۆناغەكانى گەشەكردنى ژيانى دڵدارو ق

 ژيانى، كە چۆن لە كێشەو چەكمە حەسارييەكانى ژياندا تالوەتەوە. 
تەوەرى دووەمى توێژينەوەكە بۆ ڕۆڵى سياسى دڵدار تەرخان كراوە، بە پێى ئەم قۆناغە مێژوويە 

ى منەوەران دەست پێدەكات هەڵسەنگاندن بۆ هەر يەكە لەو پارت و ڕێكخراوانە كراوە، كە بە كۆمەڵە
 و بە كۆمەڵەى داركەرو حزبى هيوا و حزبى رزگارى نيشتمانى كۆتاى هاتووە. 

توێژينەوەكە پشتى بە چەندين سەرچاوە بەستووە، ڕەنگە بەرهەمەكانى موكەڕەم تاڵەبانى 
گۆشەى گرنگى ئەم توێژينەوەييەيان گرت بێت، چونكە لە گەڵ لۆژيك و بارودۆخى ڕوداوەكاندا 

ونجاو تر بوون، بۆيە بە ساناى كەوتمە ژێر كاريگەريانەوە و زانيارييەكانى بوونە كۆلەگەى گ
(، 1٠١١-1٠39توێژينەوەكە. بە تايبەت پەرتوكى )حزبى هيوا في قيادس الحركة القومية الكردية 

عەالئەدين عەبدولخالق بە پەرتوكى )دڵدار شاعيرى شۆڕشگێرى كورد( پلەى دووەمى گرتبێت بە 
بەت لە بوارى ژيانى دڵدار، چونكە ياداشنامەى دڵداريش لە دوو توێى كتێبەكەى عەبدولخالقدا تاي

ى بارزان و 1٠١١-1٠١3بآلوكراوەتەوە، فەيسەڵ دەباغ بە پەرتوكى حزبى"هيواو" شؤرشى 
-1٠٩١عەبدوستار تاهير شەريف بە پەرتوكى الجمعيات والمنظمات واالحزاب الكردية فى نصف قرن 

لەى سێيەمدا دێن. ئەم سەرچاوانە و ئەوانى تريش لە گێڕانەوەى ڕوداوەكاندا يەك لە پ 1٠١١
هەڵويست نين، بەآلم لە سەر ڕۆڵى دڵدار و ڕاگرتنى پايە و هەيبەتى لە نێو پارت و كۆمەڵەكاندا 

 كۆكن.
لە كۆتايدا هيوادەخوازم ئەم توێژينەوەيە زانستييە ببێتە دەروازەيەكى تر بۆ ڕۆشنكردنەوەى 

 ياريە ناڕونەكان و وآلمێكيش بێت بۆ ڕاستكردنەوەى ڕەوتى مێژووى قۆناغەكە.زان
 

 تەوەرى يەكەم: ژيان و قۆناغەكانى خوێندنى يونس ڕەئوف)دڵدار(
 2٩لە  ،(1١)يونس كوڕى مەال ڕەئوف كوڕى مەال مەحمود كوڕى مەال سەعدي خادم سجادەيە  

؛ كەريم 19: 2٩13دايك بووە)مەمەند، لە شارى كۆيە، گەڕەكى بەفرى قەندى لە  1٠1١شوباتى 

                                                
                       رى كەركوك، كە لە سااااااەدەى                                             خادم سااااااجادە: يەكێكن لە بنەماڵە ناسااااااراوەكانى شااااااا   (1١ )

                                                                           نۆزدەهەمدا لە كۆيەوە بۆ ئەم شاااااااارە كۆچييان كردووە، بنەماڵەى خادم ساااااااجادە خۆيان 
                                                                          دەگێڕنەوە بۆ عوسااااامانى كوڕى عەفانى خەليفەى ساااااێيەمى ڕاشااااادين، گوايە بەرماڵێك كە 
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كۆچى دواى  1٠١٠و لە ساڵى يە(1١)(، دايكى ناوى )زەهوە كچى خورشيد ئەفندى(٠6: 2٩13شارەزا، 
كە لە ناوچەكانى زەهاوەوە بۆ كەنارەكانى زێى بچوك كۆچيان  (16)لە بنەماڵەيەكى مەالزادەيەكردووە، 

خێزانەكەييان خراپ بووە، بە هۆى ئەوەى (. بارودۆخى ئابورى ١6١: 2٩1٩كردووە)خەزنەدار، 
ماڵى مەال ڕەئوفيان دۆزيوەتەوە و تاآلنيان كردووە، بۆيە  (19)سوپاى عوسمانى چاڵە گەنمەكانى

، باوكى دڵدار فەرمانبەرى ميرى بووە، بە هۆى (1١)گوزەرانييان لە خراپەوە بەرەو خراپتر ڕۆيشتووە
وف بۆ شارى ڕانيە گوازراوەتەوە )كەريم شارەزا، كێشەيەك لە گەڵ قائمقامى شارى كۆيە، مەال ڕەئ

(، لەوێ بارودۆخييان كەمێك باشتر بووە، دڵدار لە گەڵ نەخۆشى هاوەڵى بەردەوام بووە، ٠6: 2٩13
 (.6: 1٠91بە هۆى كاريگەرى نەخۆشيەوە توشى زمان گيران بووە )دڵدار، 

ى ى جيهانيدا، بارودۆخێكسەركەوتنى بەريتانيەكان و شكستى عوسمانيەكان لە جەنگى يەكەم 
نالەبارى بۆ خانەوادەى مەال ڕەئوف دروست كردووە، نەياريى بۆ بەريتانيەكان و دۆستايەتى بۆ 
عوسمانيەكان، مەال ڕەئوفيان ناچار كردووە شارى ڕانيە بەجێ بهێەێت و بەرەو شارى كۆيە، دواتر 

ە خاڵۆزاى مەال ڕەئوف، گوندى بەرەو شارى هەولێر كۆچييان كردووە، لەوێ مەال فەندى، كە دەكات
: 1٠91دار، )دڵبۆ ئەوەى كشتوكاڵى تێدا ئەنجام بدەن و بژێوى ژيانيان پەيدا بكەن بێستانەى پێداون،

، هەرچەندە ڕەنگە تەنها بەشێك يان پارچە زەويەكى لەو گوندە پێبەخشى بێتن، ياخود (١

                                                
                                                                            پێغمبەر)س( بە ديارى بەخشااايويەتى بە عوسااامان و بە زنجيرەى بنەماڵەى گەيشاااتۆتە ئەم 

    (.    ١6١ -   ١69        هەتاوى:     13١٠           ە)مودەريس،         بنەماڵەي
                                                                            عبدالخالق عالءالدين الى وايە ڕەنگە نێوى دايكى دڵدار زهرە بوو بێت بە هۆى هەڵەى    (1١ )

                                                (، هەڵبەتە بنەماڵەكەيان لە زەهاوەوە بۆ دەڤەرەكە   13  :     1٠١١                         نوساااااااينەوە بو بێت بە زەهوە)
يان كردووە، بۆيە ڕەنگە زەهوە دروساااااااات تر بێت، ئەگەر واى دا                  بنێين كە بۆ ناوى                                                            كۆچي

                          زەهاو دەگەڕێتەوە)توێژەر(.
                                                           بنەچەيان بۆ جومعە دەربەندى دەگەڕێتەوە، كە لە ساااااااەرەتاى ساااااااەدەى                ئەم بنەماڵەيە (16 )

                                                                             هەژدەهەم لە زەهاوەوە بۆ دەڤەرى زێى بچوك كۆچييان كردووە، ئێساااااتا چەند گوندێكيان 
   (.  26 - ١ 2  :     2٩1١                                                     هەيە و بە شێوەزارێكى تايبەتى ئاخاوتن دەكەن)ئيلنجاغى، 

                                                                        بە مەبەسااااتى پاراسااااتن و لە ترسااااى بە تاآلن بردنى دانەوێلەكانيان لە اليەن سااااوپاى    (19 )
                                                                                 عوسمانيەوە خەڵكى ناوچە جياوازەكانى كوردستان لە ژێر زەوييدا چاڵى گەنمييان لێ دەدا 
                                                                             و دەييانشاااااااردەوە، سااااااەربازە عوساااااامانيەكان بە دەنگى پێى ئاژەڵەكانييان يان لە ڕێگەى 

                                                                  وە چاڵەكانييان دەدۆزييەوە، ياخود بە ساااود وەرگرتن لە ئاژەڵى ماڵەكان              چەقاندنى شااايشاااە
                                                                     خۆڵيااااان لێ باااااركردن بۆ ئەوەى بزانن ئاااااژەڵەكااااان بەرەوه ئاااااراساااااااتەيە دەچوون و 
ێكەوتن، كەركوك:  ين، چاااااوپ محێ د ينەوە)عااااائشاااااااە  پێ دەدۆز ييااااان  ن نمەكااااا                                                                   چاااااڵەگە

                  ن، ناحيەى شاااوان لە               لە گوندى عەمدۆ      1٠39                            )عائشاااە محێ دينحوساااێن لە سااااڵى     2٩1١ ی 1 ی 2
                                            دايك بووە، ئێستا لە شارى كەركوك نيشتەجێيە(.

                                                                         دڵاادار ئاااماااژە بە وتەى براكەى دەڵێاات گوايە ئەو ڕۆژەى من لە دايااك بوومە، چاااڵە    (1١ )
تاآلن بردووە، واتە ڕێكەوتى يان بە  مان كان چار بوين نێو     1٠1١      شاااااااوپاتى  2٩                                           گەنمە نا                       ، بۆيە 

   (.  1١  :     1٠١١                    پەيدا بكەين)عالئەدين،                                       ماڵمان بفرۆشين بۆ ئەوەى بژێوي ژييانمان 



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

 213 

7 

ر ەواوى گوندەكەى پێدابێتن. دواتسەرپەرشتيارى كارەكنى مەال فەندى لە گوندەكە كرد بێت، نەك ت
بە هۆى كێشەى كۆمەآليەتيەوە گوندەكەى لێ وەرگيراوەتەوە و گەڕاونەتەوە بۆ شارى كۆيە، پاشان 

 (. 1٠١١:1١مەال ڕەئوف دەبێتە فەرمانبەرى ژمێريارى لە ڕانيە )عالئەدين،
: 2٩13شارەزا،  )كەريملە شارى كۆيە خوێندنى دەستپێكردووە 1٠29دڵدار لە تەمەنى نۆ ساڵيدا 

بەردەوام بووە و كۆمەڵێك زانيارى سود بەخشى وەرگرتووە،  1٠2١، تا بە هارى ساڵى (٠6
، بەآلم بەر لە تەواو كردنى پۆلى (1٠)هەرچەندە بەر لە چوونى بۆ خوێندنى فەرمى، قورئانى خوێندووە

ا پۆلى دووەمى يەكەمى سەرەتايى بە هۆى دەوامى باوكيانەوە ماڵييان بۆ ڕانيە گواستۆتەوە، ت
سەرەتاى لە ڕانيە بەردەوام بووە و سەرەڕاى نەخۆشى كە بەرۆكى بەرنەداوە، بەآلم دڵخۆش بووەو 

بۆ شارى هەولێر  1٠3٩ژيانى ڕانيەى پێخۆش بووە، لە سەرداواى برا گەورەكەى )سەعدى( لە ساڵى 
ێك وابووە كە لە نێو گواستراوەتەوە، لە شارى هەولێر نيگەران بووە، تەنانەت الى وايە وەكو مەل

(. بەهۆى خوێندنەوە شاروشارۆچكەى زۆر گەڕاوە)خەزنەدار، 1٠١١:2١)عالءالدين:  قەفەسدا بێت
: 1٠٠١(، ئەمەش تێكەڵى لە گەڵ چين و توێژى جياوازدا بۆ دروست كردووە)ئيبراهيم،١6١: 2٩1٩
19.) 

ان بە خوێندن بۆ پاش تەواو كردنى قۆناغى ناوەندى لە شارى هەولێر بە مەبەستى درێژەد
(، چونكە لەو سەردەمەدا شارى هەولێر ٠6: 2٩13شارى كەركوك دەگوازێتەوە)كەريم شارەزا، 

قۆناغى خوێندنى دواناوەندى لێنەبووە، خوێندكاران لە ناوچە جياوازەكانى كوردستانەوە بۆ 
لە تەكيەى (و ٠6: 2٩13تەواوكردنى دواناوەندى ڕويان لەو شارى كەركوك كردووە)كەريم شارەزا، 

(. قۆناغى خوێندنى لە شارى كەركوك هەوێنى پێگەيشتن و 3١: 2٩٩١خادم سوجادە ژياوە)طالبانى، 
(، بەڵگەش بۆ ئەو ٠9: 2٩13گەشە كردنى هزرى سياسى و كۆمەآليەتى دڵدار بووە)كەريم شارەزا، 

ءالدين: ڕاستيە هەردوو هۆنراوەى )ئەى ڕەقيب( و )الوى كوردان(ن كە لەو شارە دايناون)عال
(. ژيانى خوێندەوارى دڵدار لە بزووتنەوە و جوڵە بووە، ئەوەى بە وردى ياداشتەكەى 1٠١١:١٩

 بخوێنێتەوە ئەوەى بۆ ئاشكرا دەبێت كە دڵدار ڕۆژ بە ڕۆژ لە گۆڕانكارى بووە.
دڵدار گەنجێكى سورو سپى موو زەردى باآل بەرز بووە، الوێكى زرنگ و توندوتۆڵ و خاوەن 

ە و تێڕوانينێكى دوور بينانە بووه، گيانێكى لە خۆبردوانە و هەستێكى بەرزى بيرێكى ژيران
(، بە هۆى سەختى ژيان و زۆرى زەمان گيانى بەرگرى لە ناخيدا ڕواوە، ١2: 1٠١١هەبووە)عالءالدين: 

(، كەسێكى واقي  بين بووە ٠-١: 1٠١١بە هۆى كەمى تەمەنەوە بەرهەمى نوسراوى كەم بووە)حلمى، 
ەكەيدا كە عەبدولخالق عالئەدين كۆيكردۆتەوە دەڵێت "دەمەوێت وەكو بيانيەك تەماشاى لە ياداشت

خۆم بكەم، بۆ ئەوەى نەكەومە ژێر عاتيفەى خۆم و تەندروست زانياريەكان بنوسمەوە و ڕوداوێك 
 (.12: 1٠١١كە ڕوينەدابێت نەيكەمە ڕوداو...")

                                                
                                                                               خوێندنى ئاينى الى مەال برايم ناوێك بووە لە خانەقاى شااێخ جەميق ئەفەندى، لە هاويندا  (1٠ )

                                                                               وانەى ئاينى و لە زساااااتانيشااااادا وانەى لەخوێندنگاى فەرمى خوێندووە، زياتر ئارەزووى لە 
   (.       1٠١١:2١                                 خوێندنگا فەرميەكان بووە،)عالئەدين،
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مانگيرانى لە وتاربێژيدا بە توانا بووە، دڵدار ئارەزووى هونەرو وێنەكێشانى هەبووە، سەرەڕاى ز
كاتێك دەكەوتە ئاخاوتن درك بە زمان گيرانەكەى نەدەكرا، زمانى عەرەبى و توركى و ئينگليزى، 

(. ١2: 1٠١١كەمێكيش فەرەنسي زانيووە، نوسينى التينى زانيووە و خەتى خۆش بووە)عالءالدين: 
ى لە بەر كردووە، هەڵبەستى هەر شاعيرێكى شيعر دۆست بووە، لە سەرەتاييدا ديوانى حاجى قادر

دەست بكەوتايە لە بەرى دەكرد، ديوانى ناڵى لە پۆلى يەكەمى ناوەندى خوێندۆتەوە، كەوتۆتە ژێر 
كاريگەرى ديدى شاعيرە ناسراوە كوردەكانى كورد وەكو حاجى قادر و وەفايى و بێكەس و 

ورى منداڵييدا ئەگەر شانازى بەوەوە كردبێت پيرەمێردو عەونى و ڕاجى و زێوەر و...هتد. دڵدار لە دە
كە لە نەوەى خادم سجادە ئەوانيش خۆييان بە نەوەى عوسمانى كوڕى عەفان دەزانن، بەآلم لە 

 (.١1، 1٠١١دواييدا بيروباوەڕى پێچەوانەى ئەو جۆرە بۆچوونە بۆتەوە)خەزنەدار، 
خەبات و كۆڵنەدان و كۆشش  بەشێك لە سيماكانى شيعرى دڵدار بريتين لە هاندانى الوان بۆ  

كردن بۆ ڕزگار بوون لەو دواكەوتووييە نەتەوەييەى كە بەرۆكى گرتووە، سەرەڕاى فەرامۆش 
(. دڵدار زۆرى دەخوێندەوە، لەو ڕۆشنبيرانە بوو كە 2١٩: 1٠١٠نەكردنى اليەنى كۆمەاليەتى)ئەحمەد،

ەدەبى لە وآلتدا نەبوو، شۆڕشە خۆييان خۆييانيان فێر دەركرد، چونكە لەو سەردەمە دام ودەزگاى ئ
گەورەكانى جيهان كاريگەرييان لە سەر دڵدار هەبووە، بە تايبەت يەكێتى ئيتاڵيا و شۆڕشى فەرەنسى 

، ئەگەر چى ڕاستەوخۆ لە هۆنراوەكاندا باسى ئەو شۆڕشانەى 1٠19و شۆڕشى ئۆكتۆبەرى 
ۆژگارى كردنى لە ڕێگەيەكى نەكردووە، گيانى ديموكراتى و هاندانى كۆمەڵ بۆ خوێندەوارى و ئام

 (.6٩: 1٠١١شۆڕشگێڕيەوە ڕوون و ئاشكران لە بەرهەمەكانيدا)خەزنەدار، 
هۆنراوەى )ئەرێ ئەى الو( نمونەيەكە لەو هاندانانەى كە لەو پێناوى وشياركردنەوەى الواندا 

 پێشكەش كراوە:
 لە نێو گەلدا دەبێ ئيعالنى جەنگ كەى لە گەل جەهال

 (.1١: 1٠91جەنگە وەتەن جێگەي كەمينت بێ)دڵدار،  علم و چەك بێ لە ئەم
لە سەرەتاى چلەكانەوە دەستى كردووە بە خوێندنەوەى كتێبە فەلسەفى و مێژوو 

(، ژيانى دڵدار لە بزاوتندا بوو ڕۆژ لە دواى ڕۆژ لە گەشە كردندا بووە، 1٠١٠:٠9سياسيەكان)ئەحمەد، 
ەهائى بووە، ماوەى ژيانى لە شارى بەغداد ماوەيەك سەرقاڵى خوێندنەوەى سەرچاوەكانى ئاينى ب

گرنگ بووە و ئاشنايەتى لە گەڵ ژمارەيەك لە ڕۆشنبيران پەيدا كرد و ئاسۆى ژيانى گەشەى خێراى 
-١٠: 1٠١١بە خۆييەوە بينيوە، ناسينى ستافى گۆڤارى گەالوێژ يەكێك لەو نمونانە بوو)خەزنەدار، 

6٩.) 
غداد كارى ئەدەبى و بابەت بالوكردنەوەى ئەنجام هەڵبەتە دڵدار بەر لە چوونى بۆ شارى بە

ى كۆڤارى ڕوناكيدا بآلوكردۆتەوە)هەلەبجەى، 1٠3١ى ساڵى 2داوە، يەكەمين هۆنراوەى لە ژمارە 
2٩19 :١١.) 

دڵدار زێدى خۆى خۆش ويستووە و ديمەنى جوانى شاخ و باغ و دەشت و دۆڵەكان كاريگەرييان 
ێناوى نيشتمان بووە و ڕۆڵەكانيش بۆ ئەو بابەتە هاندەدات، هەبووە و ئامادەى خۆ بەخت كردن لە پ
 وەكو لە پارچەيەك لە هۆنراوەدا دەڵێت:

 من ڕۆڵەى كوردستانم تازە ڕۆڵەى كوردانم
 (.١21: 2٩1٩تاكو وآلت سەركەوێ فيدايە ڕوح و گيانم)خەزنەدار، 
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ن دەدەن، ئەوەى ئەم هۆنراوەيە و چەندين هۆنراوەى تر بەڵگەى نيشتمانى بوونى دڵدار پيشا
دەنگدانەوەى گرنگى لە سەر دەكەوتنى ناوبانگى دڵدار لە سەردەمى ژيانيدا هۆنراوەى )ئەى ڕەقيب( 

 بوو، بە تايبەت دواى ئەوەى دەبێتە مارشى نيشتمانى كۆمارى كوردستان لە مهاباددا. 
ەى تەوەكلە ڕوى فكريشەوە دڵدار هەڵگرى بيرى چەپ بووە و لەو ڕوانگەيەوە دەيوست مافى نە

بە دەست بهێنێت، دۆستايەتى لە گەڵ ئايندا نەبووە، نوێژو ڕۆژووى ئەنجام نەداوە )تالبانى، 
(، كێشەى لە گەڵ وجوديەتدا هەبووە، جاروبار سەردانى مزگەوتى كردووە 2٩1١ی1ی١چاوپێكەوتن: 

(، ئەم ١١: 1٠١١و لە گەڵ فەقێكاندا كەوتۆتە گفتوگۆ و بە مولحيد ناوزەندييان كردووە)عەالئەدين، 
تەرزە بيركردنەوەيە ڕەنگە بۆ ئەو تەوژمە ڕەوتە چەپە بگەڕێتەوە، كە لە سيەكانى سەدەى ڕابردودا 

 (.١١: 1٠٠6بيرى ماركسى لە نێو ڕۆشنبيرانى كوردا گەشەى خێراى كردووە)الطالبانى، 
دڵدار بوارى سۆزدارى فەرامۆش نەكردووە و باس لەوە كراوە كە جۆرێك لە خۆشەويستى 

(، كە كچە كوردێكى 6١: 1٠١١زەكى بەهايى( هەبووە)عەالئەدين،   يەكاليەنەى بۆ )بەهيە فەرەجوڵآل
لە قاهيرە لە دايك بووە و دواتر هاتۆتە شارى بەغداد بۆتە مامۆستا.  1٠19بەهاى بووە و لە ساڵى 

بەهيە عەبدولخالق عەالئەدين باس لەوە دەكات كە هۆمەرى دزەيى لەم سآلنەى دوايى سەردانى 
خانى كردووە و باسى لە خۆشەويستى دڵدارى بۆ ئەو كردووە، بەآلم بەهيە فەرەجوڵآل بێئاگاى 

 (.2٩1١ی1ی١خۆى لە دڵدار دەربڕيوە)چاوپێكەوتن، هەولێر: 
دا دڵدار كۆلێژى مافى تەواو كردووە و لە شارى كۆيە نيشتەجێ بووە و بە  1٠١١لە ساڵى 

(، لە شارەكانى كۆيە و هەولێر و ڕانيە و ١6١: 2٩1٩نەدار، كارى پارێزەرەيەوە سەرقاڵ بووە)خەز
دا كاربەدەستانى ميرى 1٠١١قەالدزێ كاريكردووە و لە نوسين و خوێندنەوەش دانەبڕاوە. لە بەهارى 

داوايان لێكردووە كە ببێتە بەڕێوبەرى ناحيەى سەنگەسەر و بە وەكالەت كاروبارى قايمقاميەتى 
دە ئەو پۆستە بۆ ئەو سەردەمە شايستەى بايەخ پێدان و گرنگ بووە ڕانيەش بەڕێوە ببات، هەرچەن

(. هۆكارى ئەو ڕەتكردنەوەيە ڕوون نيە، 9١: 1٠١١بەآلم دڵدار پێشنيارەكە ڕتدەكاتەوە)عەالئەدين، 
ڕەنگە پەيوەندى بەو هەستە نيشتمانيەوە هەبوو بێت كە ناخى دڵدارى پێ بارگاوى كرا بوو، لە گەڵ 

 اربەدەستانى ميرى نەدەگونجا. ياخود سەرقاڵى بە كاروبارى ڕۆژانە بوبێت.ژينگە و مامەڵەى ك
كۆچي دوايى كردووە و ئاسفى براگەورەى كە شوێنى  1٠١6مەآل ڕەئوفى باوكى دڵدار لە ساڵى 

كۆچى دوايى كردووە، كۆچى دوايى ئاسف كاريگەرى زۆرى  1٠١١باوكى بۆ گرتبۆوە لە ساڵى 
 (.9١: 1٠١١دار)عەالئەدين، كردۆتە سەر اليەنى دەرونى دڵ

لە نێو بازارى شارى هەولێر  1٠١١ی11ی12دڵدار نەخۆشى ڕۆماتيزم و ئاوسانى دڵى هەبووە، لە 
لە ئاست هوتێق شيمال بە هۆى ژەهراوى بوونى گەدەوە دەكەوێت و بارودۆخى تەندروستى تێك 

بە سەرخۆشى تێ دەچێت، خەڵكى دەڤەرەكە هيچ جۆرە هاوكاريەك پێشكەش بە دڵدار ناكەن و 
دەگەن، بە تايبەت زمانى تەواو نەبووە و اليان وا بووە بە هۆى مەى خواردنەوەوە ئەو بارودۆخەى 
بە سەر هاتووە، پاش ماوەيەك بە عارەبانەى حەمباڵى لە برى نەخۆشخانە دەيگوازنەوە بۆ 

ێتەوە بێت بگەڕپۆليسخانە، ئێشكگرى پۆليسخانە بۆ يارى كردن، چۆتە دەرەوەى بنكەكەو ئامادە نا
بۆ ناوەندەكەى، مانەوەى دڵدار لە بارودۆخێكى لەو جۆرەدا كاريگەرى نەرێنى دەكاتە سەر 

 (.١66: 2٩1٩؛ خەزنەدار، 9٠-9١: 1٠١١تەندروستى و دەبێتە هۆى گيان لە دەستدانى)عەالئەدين، 
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ژينەوەى عەبدولخالق عەالئەدين لە بەدواداچونى بۆ ئەو ڕوداوە نوسيويەتى" دەرئەنجامى توێ
پۆليس دەرى خستووە كە خواردنگەى يانەى فەرمانبەران هيچ كێشەيەكى تەندروستى نەبووە، بەآلم 
دڵدار هەمان ڕۆژ بەو سەرما و سۆڵەيەدا چەند كاتژمێرێك لە كۆيەوە تا هەولێر بەڕێوە بووە و 

ووبێت، (. ڕەنگە ئەوە هۆكارى ژەهراوى بونەكەى ب9٠: 1٠١١سەختى زۆرى كێشاوە")عەالئەدين، 
سەرەڕاى ماندوبوونێكى زۆر ئەو ژەمە ميمبەرى سورەوەكراوى خواردووە، كە چەوريەكى زۆرى 

 (. 9٠: 1٠١١تێدايە و هەرس كردنى سەختە )عەالئەدين، 
 

 تەوەرى دووەم: ژيانى سياسى دڵدار 
 ژيانى سياسى دڵدار بە چەند قۆناغێكدا تێ دەپەڕێت و هەر قۆناغێكيش تايبەتمەندى خۆى هەيە،
هەوڵدەدەين چەند وێستگەيەك لە ژيانى سياسى دڵدار لە نێو كۆمەڵە و پارتە سياسيەكاندا شەن و 

 -كەو بكەين:
 

 -يەكەم: كاركردنى دڵدار لە نێو بەچە شێران:
كارە سياسييەكانى دڵدار لە ناوەندييەوە دەستى پێكردووە، دەكرێ واى دابنێين كە ئەو  

ەوادە و كاريگەرى ژينگەيەكەى دەوروبەرى بگەڕێتەوە، كە پەروەردە سياسيەش بۆ پەروەردەى خان
دڵدار لە گەڵ ناخۆشى و تەنگ و چەڵەمەكانيدا گەورە بووە و دركى بەو دابڕان و بەشخوراوييە 
نەتەوەييە كردووە، كە لە سەر دەستى حكومەتى عێراق بە سەر نەتەوەكەيدا هاتووە، جگە لەوەى 

جيهانى ژمارەيەكى زۆرى كۆمەڵە و ڕێكخراوى جۆراوجۆر نێوان هەردوو جەنگى يەكەم و دووەمى 
لە ناوچە جياوازەكانى كوردستان دامەزران و بەشێكييان مۆركى سياسييان پێوە ديار بوو، وەك 

، 1٠3٩، كۆمەڵەى پێشكەوتنى كوردان لە ساڵى 1٠29، كۆمەڵەى برايەتى 1٠26كۆمەڵەى زانستى 
(، ڕەنگە ئەمانەش ٠9-٠2: 2٩12يارى زياتر بڕوانە فاتيح، ...هتد)بۆ زان1٠3٩يانەى سەركەوتن لە ساڵى 

 پاڵنەرێكى تر بوبێت بۆ گەشەسەندنى بيرى سياسى دڵدار.
دڵدار لە شارى هەولێر لە خوێندنگاكەيدا بەچە شێرانى دروست كردووە، لەياداشتەكەيدا هاتووە  

ێكردووە لە گەڵ كە ئاسفى براى كە بە سەرەتاى كورد بوونى ئاشنا كردووە، ئاسف داواى ل
هاوڕێكانى بە هاوڕێكانى بەێن تۆ چيت، ئەگەر وتى من كوردم، ئەوا پێى بەێن بەچە شێر، ئەگەر نەيوت 
من كوردم ئەوا پێى بلێن بەچە ڕێوى و هێرشى بكەنە سەرو لێى بدەن، بۆ ڕۆژى دوايى بە مەبەستى 

وێرم كڕى و بە سەرچوار خۆ ئامادە كردن بۆ ئەو كارەى ئاسف پێى ڕاسپاردم سێ نانەقەزوانى س
برادەردا دابەشم كرد، پێم وتن بە قوتابيەكان بەێن تۆ چيت ئەگەر وتى كوردم، ئەوە بە بەچە شێر 
بانگيان بكەن، ئەگەر واى نەوت، پێى بەێن بەچە ڕێوى و لێى بدەن، لە ماوەى يەك هەفتەدا كاتێك 

بوەوە، كە كوردەكان بەچە شێرن زەنگى پشو لێ دەدرا، دەنگى بەچە شێر لە خوێندگاكەدا بەرز دە
)بەچە شێر بەچە شێر بەرز دەبوەوە(، ڕاوى بەچە ڕێوييەكانييان دەنا، سكاآل گەيشتە بەڕێوبەر، بە 
هۆى فشارى بەڕێوبەرەكەوە ڕێگە لە كار كردنى گيراوە و زوو خامۆش كرايەوە، بەڕێوبەر وتى 

ڕێوى قاچى دەشكێنم، هەموتان  هەر كەسێك بلێ بەچە شێر سەرى دەشكێنم و هەركەس بلێت بەچە
(، هەرچەندە لە سەرچاوەكاندا ئاماژەيەكى ئەوتۆ بەو  29: 1٠١١كورد و كوڕى پياون، )عەالئەدين، 

بابەتە نەكراوە، بەآلم دەتوانين بەێين ئەم باسە بازنەيەكى بچوكى قوتابيان بووە و مۆركێكى 
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ون ئاگایی ئه ری هوشیاری وبهرخهده نەتەوەييانەى هەبووە، چونكە كەسانى ڕۆشنبيرى ئەو قۆناغە
 هاوڕێكانی. له وجیاواز بووه

 
 -دووەم: كاركردنى لە كۆمەڵەى منەوەران:

                                                                                   دەكرێ سااەرەتاى كارى سااياسااى دڵدار بۆ شااارى كۆيە و زێدى باوك و باپيرانى بگێڕينەوە، كۆيە 
        ە هەسااااتى                                                                     وەكو نێوچەيەكى ديارى باشااااورى كوردسااااتان كە دانيشااااتوانەكەى هەڵگرى جۆرێك ل

                                                                                 نيشااااتمانى و جولەى نەتەوەيى بوونە، پشااااكى دياريان لە جوالنەوە سااااياساااايى و ڕوناكبيريەكانى 
                                                                                      سااااااەدەى بيسااااااتەمدا هەبووە، زۆر جار ڕۆڵى ڕابەرايەتييان لەو بوارەدا گێڕاوە، دڵدار يەكێك لەو 

     ى لە    وەي                                                                                كەساااااااايەتييانەى ئەو بوارە بووە، كە لە گەڵ ژمارەيەك لە ڕوناكبيرو هەڵگرانى بيرى نەتە
                ( كە بتوانن لەو    1٩١  :     2٩12                                                           شااااارى كۆيە، خولياى دامەزراندنى كۆمەڵەيەكى سااااياسااااى بوون)فاتيح، 

                                                                                       چوارچێوەيەدا درێژە بە خەباتى نەتەوايەتى خۆيان بدەن، دواى بيروڕا گۆڕينەوە و گفتوگۆ كردن 
          رەكەدا بە                                                                  دا )كۆمەڵەى منەوەران(ييان لە شاااارى كۆيە دامەزراند، لە نێو خەڵكى شاااا    1٠31        لە سااااڵى 

                            (. ڕەنگە هۆكارى بآلوبوونەوەى    119  :     2٩٩١                                              كۆمەڵەى ڕۆشاااااانبيرانى كۆيە ناوبانگى دەركرد)تەيب، 
                                                                                   ئەو جۆرە ناوە بۆ ئەو ئاسااااتەنگانەى دەبونە ڕێگر بۆ ئەنجامدانى كارى سااااياسااااى، چونكە هەموو 

   دن                                                                                جۆرە كارى ساياسايەك لە دەرەوەى ياساا و بێ مۆڵەت قەدەغە بوو، مۆڵەت وەرگرتن بۆ كاركر
                                                                              لە كۆمەڵەو ڕێكخراوە سااااااياساااااايە كوردييەكانيش ئەسااااااتەم بووم، چونكە دەروازەكان بە ڕووى 

                            (، لە بەرئەوە دەكرێ كۆمەڵەى    192  ،     2٩1٩                                                  جوالنەوە سااياسااى و نيشااتمانيەكان داخرا بوو)الطالبانى، 
                                                                                ڕۆشاااااانبيرانى كۆيە تەنها تێروانينى خەڵكى شااااااارەكە بۆ ئەو نوخبە ڕۆشاااااانبيرانەى شااااااارەكە كە 

                                                           ديارترينى ئەو كەسااااااايەتيانەش بريتى بوون لە: كاكە زيادى كۆيە،                      ەييان هەڵسااااااوڕاندووە،       كۆمەڵەك
                                                                                     زەكى ئەحمەد هەنارى، تايەر تۆفيق، سااابير ئيسااماعيق، سااەيد ئەحمەد مەال وەلى، عوساامان عەونى، 
                                                                               ساااااامى عەوداڵ، ئەحمەد مەال، ئەحمەد ئاغاى باخچە چى، مام وەيساااااى باخچەوان، عوسااااامان مام 

  ،     2٩٩١                                                                       مەد بەگى موختار،... يونس ڕەئوف كە بچوكترين ئەندامى كۆمەڵەكە بووە)تەيب،            عبداللە، حە
                   كە بنكەكەى لە شااارى    (2٩ )                                                            ، دواتر ئەم كۆمەڵەيە )منەوەران( بوو بە بەشااێك لە كۆمەڵەى الوان (   11١

   (.  9١  :     2٩٩١                   بەغداد بوو)زامدار، 
 سێيەم: كاركردنى دڵدار لە كۆمەڵەى داركەر

ى نەتەوەيى جيهانى هاندەرى قوتابيانى قۆناغى ناوەندى و دواناوەندى لە كاتێكدا تەوژمى بير
بووە، بۆ دامەزراندنى كۆمەڵەيەك تا لە ڕێگاى ئەو كۆمەڵەيەوە مافەڕەواكانى گەڵى كوردستان بە 
دەست بهێنن، بيرۆكەى دامەزراندنى كۆمەڵەيەكى سياسى نهێنى لە اليەن دڵدارەوە پێشنيار كراو 

ى تاوتوێكردن و بيروڕا گۆڕينەوە، لە اليەن ژمارەيەك لە خوێندكارانى خرايە بەر باس، دوا
بڕيار درا كۆمەڵەيەك  1٠39دواناوەندى مەركەزى شارى كەركوك لە نيوەى يەكەمى مانگى ئەيلولى 

                                                
                                                         لە شااااارى بەغداد دامەزراوە، گرنگترين چاالكيەكانييان برەودان       1٠3٩   لە               ئەم كۆمەڵەيە   (2٩ )

                                                                                بە بوارى رۆشاااانبيرى و كەلتورى بووە، دياترين كاراكتەرەكانى ئەم كۆمەلەيە بريتى بوون 
                                                                                      لە : ئيبراهيم ئەحمەد، حامد فەرەج، شاكر فەتاح، فتزل تاڵەبانى، حاجى قادر، گۆرانى شاعير) 

   (.  ٠6  :     2٩12       فاتيح، 
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؛ شاوێس، ٠١: 1٠١٠؛ شريف، 32، 1٠٠6طالبانى، بە ناوى داركەر لە شارى كەركوك دابمەزرێت)
بانى دەڵێت لە دامەزرێنەرانى كۆمەڵەكە تەنها من لە ژياندا ماوم، منيش ئەمە (. موكەڕەم تاڵە11: 1٠١١

بە هەل نازانم كە بەێم من ئەو كۆمەڵەيەم دامەزراندووە، بيرەوەرى ئەو الوە دڵسۆزە، كە ئەو بيرەى 
خستە دەروونى ئێمەوە و كۆمانى كردەوە بۆ دامەزراندنى بناغەى كۆمەڵەكە زيندوى بكەمەوە و 

يشى بۆ دادەنوێنم، لە پێچ و پەنايى خۆهەڵكێشاندا بەشخۆر نەبێت و مافى ڕەواى خۆى سەرى ڕێز
پێ بدرێت، من چۆن ئەوە لە بير بكەم كە دڵدار منى ڕاكێشايە پەنا ديوارى خوێندنگاكە و داواى 
لێكردم كە ئێوارە سەعات چوار لە گەرەكى بەگلەرى قۆريە لە مالى بورهان جاف ئاماد بم بۆ 

 (.٠: 1٠٠9؛ دەباغ،  2٩1١ی1ی١نى كۆمەڵەكە)تاڵەبانى، چاوپێكەوتن : سلێمانى، دامەزراند
مردووە(، كە يەكەمين كۆبونەوەى دەستەى  1٠١3ئامادە بوانى كۆبونەوەى ماڵى بورهان جاف) 

دامەزرێنەرى كۆمەڵەكە بوو بريتى بوون لە يونس ڕەئوف)دڵدار(، بورهان جاف، كاكە حەمەى 
دڵدار  لە كۆبونەوەكەدا لە دايك بووە(، جەالل قادر 1٠23كەرم تاڵەبانى)(، مو1٠63-1٠1١خانەقا)

وتارێكى پێشكەش كرد و باسى لەو كارەساتانە كرد كە بە سەر كوردا هاتووە و چۆنێتى دابەشكردنى 
(. ئەم تەرزە وتارە نەتەوەييانە لە 32، 1٠٠6كوردستانى گەورە بە سەر چوار پارچەدا، )طالباني، 

سياسى دڵداردا ڕەنگى داوەتەوە، لە هەر كۆمەڵەو حزب و ڕێكخراوێكيش كارى كرد  تێكراى ژيانى
بێت، ديد وتارو دروشمى نەتەوەييانە بە سيماى ئەو شوێنانەوە ديار بووە، ئەمەش بۆ كاريگەرى 
دڵدار دەگەڕێتەوە كە تواناى شوێنكردنەوەى هزرى خۆى هەبووە و پاشكۆى بيركردنەوە جياوازەكان 

 نەبووە.
ەيسەڵ دەباغ ئاماژەى بەو ڕەخنانە كردووە كە موكەڕەم تاڵەبانى ئاراستەى زانيارييەكانى ف 

( 1٠١١-1٠1١عەبدوستار تاهير شەريفى دەكات، دەباغ ئەو ڕەخنانەى تاڵەبانى لە مستەفا عوزێرييەوە)
يان رگواستۆتەوە، بە ناڕاستى داوەتە قەڵەم دەڵێت ئەو كەسانەى عەبدوستار بە دامەزرێنەرى داركە

داركەرن، كۆمەڵەكەش لە كەركوك دامەزراوە نەك  دەزانێت ئەوانە تەنها دامەزرێنەرى لقى هەولێرى
(. ماكداوڵيش هەمان بۆچونى پێشكەش كردووە، كە ١9١: 2٩12؛ بابان، 9: 1٠٠9لە هەولێر)دەباغ، 

 (.١9١: 2٩٩١كۆمەڵەكە لە شارى كەركوك دامەزراوە)ماكداوڵ، 
مستەفا عوزێرى  ياوازەكانى كردووە، بەآلم پشتيوانى لە بۆچونىدەباغ شرۆڤەى بۆچونە ج 

دەكات كە دەڵێت داركەر لە هەولێر لە اليەن يونس ڕەئوف و مستەفا عوزێرى و جەالل قادر و موسا 
عەبدوسەمەد و ئيحسان حاجى ئەحمەد باخچەچى و رۆستەم عەبدولجەبارەوە دامەزراوە، هێرش 

دەڵێت ئەو تەنها ئەندامى لقى كەركوك بووە و ئاگادارى دامەزراندنە دەكاتە سەر موكەڕەم تاڵەبانى و 
 (. 11-1٩: 1٠٠9كۆمەڵەكە نەبووە )

چەند بۆچونێكى تريش هەيە هەمان زانيارى پشت ڕاست دەكەنەوە، كە كۆمەڵەكە لە اليەن 
؛ 11: 1٠١١ژمارەيەك لە خوێندكارانى شارى هەولێر بە سەرۆكايەتى دڵدار دامەزراوە)شاوێس،

(،  لە كاتێكدا ئەو خوێندكارانە تێكڕايان لە قۆناغى خوێندنى 1١: 2٩٩١؛ ڕەسوڵ، 2١: 2٩٩١يدرى، ح
 (.12: 1٠٠9ناوەندى بوون)دەباغ، 

 ئەم بۆچونانە ڕەتدەكەينەوە، پاساويشمان بۆ نەيارى ئەو بۆچونانە بريتيە لە:
توانێت كاريگەرى قۆناغى ناوەندى زۆر زووە بۆ دامەزراندى ڕێكخراو كۆمەڵەى سياسى كە ب .１

 هەبێت و بەو شێوەيە بآلو بێتەوە.
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قۆناغى خوێندنى دواناوەندى تەنها لە شارى كەركوك هەبووە، لە تێكراى دەڤەرەكانى ترى   .２
كوردستانەوە خوێندكاران ڕوويان لەو شارە كردووە، ئەمەش تێكەڵەيەك لە بيروڕاى سياسى 

ك بوونە جوآلنەوەى سياسى و و كۆمەآليەتى دروست كردووە، كە دەبێتە هۆى لە داي
 (.١: 1٠99ڕۆشنبيرى)خەزنەدار، 

سەنتەرى حكومڕانى عوسمانيەكان بوو كە بە وياليەتى  1١6٠جگە لەوەى كەركوك تاكو  .３
شارەزوور ناسراوە، ئەمەش كاريگەرى لە سەر اليەنە جياوازەكانى شارەكە هەبووە، بەڵگەش 

ەى ڕۆشنبيرى و بوونى چەندين تەكيە و بۆ ئەو ڕاستيە دامەزراندنى كۆمەڵەى سياسى و يان
خانەقا و خوێندنگاى ئاينى خانەقاى سەيد ئەحمەدى خانەقا و تەكيەى تاڵەبانى و خوێندنگاى 

 سوڵتانيە و روشديە، خوێندگاى مەال عومەر گومبەتى، بآلوبونەوەى تەريقەتەكان.
ە ڕۆڵى دڵدار دەكەنەوە، كئەوەى بۆ ئەم توێژينەوەيە گرنگە تێكڕاى توێژەران و نوسەران جەخت لە 

داينەمۆى كۆمەڵەكە و سەرۆكى يەكەم و دوا سەرۆكى كۆمەڵەكە بووە، هەرچەندە تەمەنى 
كۆمەڵەكە درێژ نەبووە، بەآلم بەراورد بە تەمەنى دامەزرێنەران و بارودۆخى سياسى ناوچەكە 

 كارێكى قورسيان كەوتۆتە ئەستۆ. 
ڕێتەوە بۆ چاولێكردنى كۆمەڵەى كاربۆنارى سەبارەت بە هۆكارى ناونانى كۆمەڵەكەش دەگە

بە مەبەستى هەوڵدان بۆ دروست كردنى يەكێتى ئيتاڵيا دروست  1١9٩ئيتاڵى كە لە ساڵى 
(، هاتنە پێشەوەى وا ناوێك دەگەڕێتەوە بۆ خوێندنى وانەى مێژووى ئەوروپا ١٠: 1٠٠٠بووە)عەبدوآل، 

چۆنێتى دروست بوونى يەكێتى ئەلمانيا و  لە دواناوەندى مەركەزى كەركوك و بە تايبەت خوێندنى
يەكێتى ئيتاڵيا، موكەڕەم تاڵەبانى دەڵێت: مامۆستاى مێژووممان كە لە نەتەوەى عەرەب بوو سەرسام 
بوو بە يەكێتى ئەلمانيا، هەميشە باسى لەو يەكێتيە دەكرد، الى وابوو پێويستە هەوڵ بدرێت كە ئەو 

، يەكێتى وآلتانى عەرەبى دروست بكرێت)تاڵەبانى: (21)كرێتهەوآلنە لە جيهانى عەرەبيشدا جێ بەجێ ب
(. بۆچونێكى تر هەيە كە داركەر بۆناوى داريكەلى گوندەكەى شێخ 2٩1١ی1ی١چاوپێكەوتن، سلێمانى، 

(. گوايە وەكو خۆشەويستيەك بۆ ٠: 1٠٠9( دەگەڕێنێتەوە)دەباغ، 1٠١6-1١١1مەحمودى حەفيد)
ناوەييان لە كۆمەڵەكە ناوە، بەآلم ئەم بۆچونە الوازە و خەبات و ماندوبوونى شێخ مەحمود ئەم 

دوورە لە ڕاستيەوە، چونكە زۆرينەى سەرچاوەكان ئەوە پشتڕاست دەكەنەوە كە داركەر بۆ 
(. جگە لەوەى ٠١: 1٠١٠؛ شريف،  9: 1٠٠9باغ، ە، ؛ د1٠٠6كاربۆنارى ئيتاڵيا دەگەڕێتەوە)طالبانى، 

لە نێوان شێخ مەحمود و بزوتنەوە كورديەكاندا نەبووە، لەو سەردەمەدا هاوكارى و هەماهەنگى 

                                                
                                                                     حمد شاااااااوقێر مامۆساااااااتاى وانەى مێژوو بوو، مەكەڕەمپاره تاڵەبانى دەڵێت ڕۆژێك  م   (21 )

                                                                                 پرسااااااايارێكى هێنا بووەوە )باس لە يەكێتى ئەڵمانيا بكە و ئايا دەكرێت لە وآلتانى عەرەبى 
                                                                               جێبەجێ بكرێت(، منيش لە وآلمدا نوسيبووم ناتوانرێت لە وآلتانى عەرەبى جێبەجێ بكرێت، 

                                                    بوو توڕە بوو هات الم، وتى بۆچى شاتى وات نوسايووە، منيش                        كاتێك وآلمەكەى منى بينى 
                                                                        پێم وت الم وايە نااااتوانرێااات، يەكێتى ئەلماااانى بە ساااااااەر يەكێتى عەرەبيااادا جێ بەجێ 

   (.    2٩1١ ی 1 ی ١                 بكرێت)چاوپێكەوتن:
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تەنانەت لە سەردەمى حكومدارى شێخ مەحموديشدا پەيوەندى لە نێوان شارى كەركوك و حكومەتى 
 شێخ مەحمود پتەو نەبووە.

ئەو كۆمەڵە خوێندكارەى كە داركەريان دامەزراند هاوشێوەى مامۆستاكەيان كەوتبونە ژێر  
ى ڕۆژئاواييەكان و بيريان لە يەكێتى نێوان پارچەكانى كوردستان دەكردەوە، كاريگەرى بيرو هزر

؛ هۆمەر، 13١:  2٩٩١بەآلم يەكێتى ئيتاليايان كردە نمونە بۆ جێبەجێ كردنى پەيامەكەييان)ڕەسول، 
(. السايى كردنەوەى ئەو ڕێكخراوە لە دروشم و تارەكانى دڵداردا ڕەنگى داوەتەوە كە 1١9: 2٩٩6

لە: ڕزگارى بۆ كوردستان و يەكگرتنى پارچەكانى ترى كوردستان و دامەزراندنى  بريتى بوو
دەوڵەتێكى كوردى، بە دروشمى بژى كورد و كوردستان دەستييان بە كارەكانيان كرد بوو)طالباني، 

(. هەرچەندە پەيرەو و پرۆگرامى نوسراوييان نەبوو، بەآلم كۆمەڵەكە شەقەێكى نەتەوەيى 36: 1٠٠6
هەوڵى سەربەخۆيى كوردستانى داوە، گەآلڵەنامەى ئەو دروشمانەش بەرهەمى هزر و هەبووە و 

 (. 21: 1٠٠3بيرى سياسى دڵدار بوون )الطالباني، 
كۆنگرەى يەكەم و كۆتايى خۆى بەستا،  1٠3١ەر بۆ ڕێكخستنى كارەكانى لە حوزەيرانى دارك

بۆ تاقيكردنەوەى بەكەلۆرى كاتێك كە ژمارەيەكى زۆرى خوێندكاران لە ناوچە جياوازەكانەوە 
 6٩سەردانى كەركوكيان كرد بوو، دواى تەواو كردنى تاقيكردنەوەكان، كۆمەڵەكە بە ئامادە بوونى 

؛ 19١، 2٩1٩خوێندكار لە باخچەى ئوم ئەل رەبيعەين)لم الربعين( كۆنگرەكە بەڕێوەچوو)الطالبانى، 
دەهات ژمارەى ئەندامانى ئەم كۆمەڵەيە  (. كۆنگرە وەرچەرخان بوو بۆ كۆمەڵەكە و تا١: 1٠٠9دەباغ، 

بە خێرايى زيادى دەكرد، زۆرينەى چين و توێژەكان بە تايبەت خوێندكارانى كورد كە لە كەركوك 
(، ئەم گەشەكردنەش بۆ لێهاتوويى دڵدار 1١، 2٩٩6دەيانخوێند بوونە ئەندام لە كۆمەڵەكەدا)فەيزى، 

(. 2٩1١ی1ی١ەڕێوە بردووە)تاڵەبانى، چاوپێكەوتن: دەگەڕێتەوە، كە بە شێوەيەكى چاالك كارەكانى ب
پاش ماوەيەكى كورت خەڵكى جياواز لە ناوچەى جياوازەوە لە كۆمەڵەكە كۆبۆتەوە و لقى لە شارەكان 

: 2٩٩6كردۆتەوە، بە تايبەت كەركوك، سلێمانى، كۆيە، شەقآلوە، چەمچەماڵ، بەغداد، خانەقين)هۆمەر، 
 (.16، 1٠٠9؛ دەباغ، 1١٠

ن ئەو كەسانەى لەم كۆنگرەيەدا بەشدار بوون بريتى بوون لە : دڵدار)يونس ڕەئوف(، ديارتري
كاكە حەمەى خانەقا، حامد جاف، نورى شاويس، موسا عەبدوسەمەد، مستەفا عوزێرى، رۆستەم 
عەبدوجەبار، عوسمان ميران، معروف بەرزنجى، حسين بەرزنجى، فەخرەدين پشدەرى، فازل 

، نورالدين بەهائەدين، فەتاح عەبدەلجەبار، رۆستەم عەبدولجەبار...لە تاڵەبانى، ڕەشيد باجەالن
كۆنگرەيەدا داوا كرا كۆمەڵەكە بكرێت بە پارتى سياسى و چەند كەسايەتيەك خرانە بەر باس بۆ 

، چونكە كۆمەڵە كە (22)ئەوەى ئەركى سەرۆكايەتى ئەو پارتە بگرنە ئەستۆ و كارەكان ڕاپەڕێنن

                                                
                                             هۆكارى ئەو بڕيارەش بۆ دوو مەبەست دەگەڕێتەوە:   (22 )

                   هەبوو، قورس بوو كە                                                      ئەندامانى كۆمەڵەكە خوێندكار بوون و تەمەنێكى كەمييان    .１
                              ئەركى سەرۆكايەتى بگرنە ئەستۆ.

ندگاى مەركەزى كەركوك بووە، پەيوەندى تۆكمەى   .２                                                                    ڕەفيق حلمى بەڕێوبەرى خوێ
                                                                         لە گەڵ خوێندكاراندا هەبووە و بە هۆى ملمآلنێيەكى نەتەوەيەوە سااااازا درا بوو بۆ 
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تى دارشتبوو هيچ كەسێكى بۆ سەرۆكايەتى هەڵنەبژارد، بەڵكو پێشنيار پرۆژەى دروست كردنى پار
كرا كە لە دەرەوەى كۆنگرە و ئەندامانى كۆمەڵە كەسێكى بەهێز و خاوەن پێگەى سياسى و 
كۆمەآليەتى و زانستى ديارى بكرێت بۆ ئەو ئەركە، ديارترين ئەو كەسانەش كە پێشنيار كران بۆ 

(، 1٠١١-1١١٠(، تۆفيق وەهبى)1٠١١-1١١٩ەمەد ئەمين زەكى بەگ)سەرۆكايەتى بريتى بوون لە: مح
(، ڕەفيق 1٠9١-1١٠6(، ماجد مستەفا)1٠١١-1١١١(، معروف جياوك)1٠66-1١٠3جەمال بابان)

(، پاش گفتو گۆ بڕيار درا كە لە گەڵ ڕەفيق حلمى ئاخاوتن بكرێت و داواى لێ 1٠6٩-1١٠١حلمى)
رێنەران گەنج بوون و پێگەى سياسى و كۆمەآليەتى بكرێت بۆ ئەو كارە، چونكە زۆربەى دامەز

(، 11، 1٠٠9ناسراوييان نەبوو و پێويستييان بە كەسێكى ديار هەبوو بۆ ڕاپەراندنى ئەركەكان)دەباغ، 
ڕەفيق حلمى، كە كەسێكى ناسراو لێهاتوو بوو، پێشتريش بەڕێوبەرى دواناوەنديەكە بووەو 

هەبووە، ئەمەش تاى تەرازووى هەڵسەنگاندنەكەى قورس  پەيوەنديەكى گيانى لە گەڵ خوێندكارەكاندا
(، دواى ئەوەى بابەتەكە لە گەڵ ڕەفيق حلمى باس كرا، كە ببێتە ٠-١: 1٠٠9تر كرد بوو)دەباغ، 

(. لە ٠١: 1٠١٠؛ شريف، ١1-3٠، 1٠٠6سەرۆكى كۆمەڵەكە ئەويش قبولى پێشنيارەكەى كرد)طالبانى، 
دا بۆ شارى كەركوك و كۆبونەوەييان لە مالى مامى دڵدار  1٠3١سەردانێكى ڕەفيق حلمى لە پايزى 

لە گەڕەكى بوالق قسە كرا لە سەر گۆڕينى ناوى كۆمەڵەكە بە هەمان ئامانج و هەمان 
(. كۆمەڵەكە بە تەمەنێكى بچوك و ستافێكى تەمەن بچوكەوە دواى ١1-3٠، 1٠٠6ستافەوە)طالبانى، 

 نوێ بە ناوى حزبى هيوا. يەك ساڵ بوو بە ناوكى لە دايك بوونى پارتێكى
 

 (23چوارەم: كاركردنى دڵدار لە حزبى هيوا)
لە كۆنگرەى يەكەمى داركەردا، كە لە شارى كەركوك باخچەى ئوم ئەلرەبيعەين )لم الربعين( 
ئەنجامدرا، شرۆڤەى دروست كردنى پارتێكى سياسى كرا، تا لە بوارێكى فراوانتردا كارەكانى كۆمەڵە 

نگرەيەدا دڵدارى دامەزرێنەر وتارى كۆنگرەكەى پێشكەش كردووە و داينەمۆى ئەنجام بدرێت، لەو كۆ
(، پاكيزە ڕەفيق حلمى لە ڕۆژنامەى هاوكارى 2٩1١ی1ی١كۆبونەوەكە بووە)تاڵەبانى، چاوپێكەوتن: 

ى ڕەخنە ئاراستەى ئەو بۆچونە دەكات كە دڵدار بە دامەزرێنەر بزانرێت و ئاماژەى بەوە 22١٠ژمارە 
، ساالنێك بووە، الى وايە ناكرێت باوەڕ بەوە بكرێت 1١-1١دڵدار تەنها قوتابيەكى تەمەنكردووە، كە 

(، موكەڕەم تاڵەبانى لە دوو ژمارەى ڕۆژنامەى 6: 1٠٠١كە لەو تەمەندا كارى وا گەورە ئەنجام بدرێت)
ى و م(دا بە ناونيشانى دەمەتەقێيەك لە گەڵ پرۆفيسۆر د.پاكيزە ڕەفيق حل23١1و  2312هاوكاريدا)

هەندێك ڕاستى دى سەبارەت بە چەند الپەڕەيەك لە مێژووى هاوچەرخ وآلمى داوەتەوە و ئەو 
 (.١: 1٠٠6؛ 9: 1٠٠١زانيارييانەى كە پاكيزە بآلوى كردۆتەوە بە هەڵەى دەزانێت)

                                                
  ن                                                                  شااارى بەغداد دوور خرا بووەوە، ئەمەش جۆرێك لە هاوسااۆزى بۆ خوێنكارەكا

    (.     2٩1١ ی 1 ی ١                                    دروست كرد بوو)تاڵەبانى، چاوپێكەوتن: 
                                                                              ڕەفيق حلمى كە لە سەر پێشنيارى دامەزرێنەرانى كۆمەلەى داركەر پێشنيار كرا بكرێتە    (23 )

                                                                               ساااااەرۆك، داواى كرد حزبە تازە دامەزراوەكە نێو بنرێت هيوا، وەكو وەفايەك بۆ كۆمەڵەى 
  :     1٠٠9                             لميش ئەندام بوو تێيدا)دەباغ،                                              هێڤى كە پێشااتر لە ئەسااتنبول دروساات ببوو، ڕەفيق ح

٠ .)   
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دواى ئەوەى دڵدار و كاكە حەمەى خانەقا پەيوەندييان بە ڕەفيق حلميەوە كرد و سەرۆكايەتى 
ل كرد، پاش چەند مانگێگ سەردانى شارى هەولێرى كردووە و لە باخچەى جەميق كۆمەڵەكەى قبو

لە شەقالوە كۆبونەوەيەكى لە گەڵ ئەندامانى داركەر ئەنجامدا، كە بە كۆنگرەى دووەمى  (2١)ميران
انى، الطالبداركەر ئەژمار كراوە و تاوتوێى چەندين بابەتى تايبەت بە برەودان بە حزبى هيوا كراوە)

  (.٠9:  2٩٩٩؛ كاكە سور، ١3: 2٩٩2
بۆچوونى مێژوونوسان سەبارەت بە دروست بوونى حزبێكى نوێ كە دواتر بە حزبى هيوا 

(. 26: 1٠٠١پارتى هيوا دروست بووە) 1٠3١ناسرا جياوازە، كاوس قەفتان الى وايە لە كۆتايى 
كردووە،  1٠3٠ى موكەڕەم تاڵەبانى لە كتێبەكانى خۆيدا سەبارەت بە حزبى هيوا ئاماژەى بە ساڵ

هيوامان  1٠3١لە شارى سلێمانى ئەنجامماندا، وتى لە كۆتاى  2٩1١ی1ی١بەآلم لە چاوپێكەوتنێكدا كە لە 
(، بەآلم 19-16: 1٠9١دامەزراوە) 1٠39دامەزراندووە، عەبدوستار تاهير شەريف الى وايە لە 

، 2٩٩١؛ ميسرى: 21-2٩:  1٠١١كردووە)شاويس، 1٠3٠زۆرينەى سەرچاوەكان ئاماژەييان بە ساڵى 
(. بەشێوەى گشتى بەروارى دامەزراندنى حزبى ١1، 1٠٠9؛ الطالباني، 6٩-١٠، 2٩٩١؛ المزورى، 1٩

لە شارى  1٠3١چێت كۆبونەوەى كە لە نێوان ڕەفيق حلمى و دڵدار لە كۆتايى هيوا ناديارە، پێده
ژمار بكرێت، چونكە دڵدار و كەركوك ئەنجام درا، دەتوانرێت بە بەروارى دامەزراندنى حزبى هيوا ئە

 ڕەفيق حلمى كۆڵكەى پارتەكە بوون و بڕيارەكان لەو كاتەدا لە اليەن دڵدارەوە دەدرا.
چونكە پارتى هيوا كە بە سەرۆكايەتى ڕەفيق حلمى و سكرتێرى دڵدار دەست بە كار بوو، لە  

ى تر(، لەو كاتەدا پۆلى كاتێكدا دڵدار لە تەمەنێكى بچوكدا بووە )بەراورد لە گەڵ تەمەنى ئەندامان
ئەمەش بۆ ژيرى و  (.1٩١، 1٠١٠؛ ئەحمەد، 123-122، 2٩٩6پێنجەمى دواناوەندى بووە)ڕەسوڵ، 

لێهاتووى دڵدار دەگەڕێتەوە، چونكە سەختە ئەگەر لۆژيكانە بە بارودۆخى ئێستاى بەراورد بكەين، 
بردنى كۆمەڵەيەك و دواتر  بتوانين قەناعەت بە خۆمان بهێنين كە لەو تەمەنەدا داينەمۆى بەڕێوە

دروست كردنى حزبێك بكات، حيزب بە خێرايى پەرەى بە ڕێكخستنەكانى داو چين و توێژى جياوازى 
كۆكردەوە وەك)مامۆستايان و خوێندكاران، پارێزەران و ئەفسەران و پزيشك و سەرۆك 

گوڵە گەنم سوێند  (، ئەندامانييان بە خەنجەرى كوردى و قورئان و16٩: 2٩٩6هۆزەكان...()هۆمەر، 
دەدا تا خيانەت لە گەل و نيشتمان نەكەن و لە پرنسيپەكانى حزب ال نەدەن و نهێنى نەدركێنن و بۆ 

(. هەرچەندە حزب پەيڕەو پرۆگرامى ناوخۆى 122-121، 2٩٩١مافەكانى كورد تێبكۆشن)تەيب، 
ست و كێشە درونوسراوى نەبووە، لە ترسى ئەوەى نەك بكەوێتە بەردەستى كاربەستانى حكومەت 

 (.٠٠: 2٩12بكات، تەنها لە ڕێگەى زارەكيەوە كاروبارەكان ڕێكدەخران)فاتيح، 
دڵدار چەقى كاركردنى خستبووە، نێو شارى هەولێر بە گشتى و شارى كۆيە بە تايبەتى، لە 

دا دڵدارى سكرتێرى هيوا و چەند ئەندامێكى ترى هيوا سەردانى شارى كۆيەييان 1٠١٩هاوينى ساڵى 

                                                
                  لە شااەقآلوە لە دايك       1٠22                                                  جەميق ميران كوڕى ڕەشاايد كوڕى مسااتەفا ميرانە لە ساااڵى    (2١ )

                                                                               بووە، خوێندنى سەرەتايى لە شەقآلوە تەواو كردووە، دواين قۆناغى خوێندنى كۆلێژى ماف 
        لە شااااااارى       1٠٠١       ە سااااااالى                                                            بووە لە زانكۆى بەغداد، يەكێكە لە دامەزرێنەرانى حزبى هيوا، ل

   (.   1١٠  :     1٠٠٠                                هەولێر كۆچي دواى كردووە)عەبدوآل، 
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ە، بەشێك لە قوتابيانى خوێندنگاى دووەمى سەرەتاى كۆكردەوە، كە ئارەزويان دەكرد ببنە كردوو
(، زۆربەى 69: 2٩٩١ئەندام لە حيزبى هيوادا، پاش سوێند خوارد بوونەتە ئەندام لەو حيزبەدا)جامباز، 

جار بە مەبەستى كۆبونەوە دەچونە دەرەوەى شار، هەندێك جار قەبرسان و هەندێك جاريش بە 
 (، بە مەبەستى ئەنجامدانى بدەين.6٠: 2٩٩١اوى سەيرانەوە چوونەتە نێو باخەكان)جامباز، ن

حزبى هيوا بووە چەترێك كە هەموو گروپە كۆمەآليەتيەكانى ئەو قۆناغەى بەشێكى كوردستانى  
باشور لە سايەيدا كۆبونەتەوە، كە بە پەيوەندى بە شارستانەكان و بەشێك لە دەرەبەگ و خاوەن 

(، ئەمەش بۆتە هۆى لە دەستدانى سۆزى جوتياران و 26١: 2٩٩6ەكانەوە هەبووە)شەمزينى، زەويي
(، لە كاتێكدا جوتياران 19١، 2٩1٩شكست هێنانى لە ڕاكێشانى سەرنجى جوتياراندا)الطالباني، 
 سوتەمەنى شۆڕش بوون لە زۆرينەى شۆڕش و ڕاپەرينەكاندا.

ۆ ئەنجامدانى كارى نيشتمانى ونەتەوەى هەموو هەوڵێكى دڵدار لە سەرەتاى هيوادا هەڵپەى دەكرد ب  
دەدا بۆ يەكگرتن و دۆزينەوەى كاراكتەرە گرينگەكانى بەرەى نيشتمانى كوردى، ئەم جۆرە بير 
كردنەوەيە دواتر بووە سەرچاوەى كێشە بۆ كارەكانى دڵدار و هاوبيرەكانى، نەك نەيانتوانى 

: 1٠٠6يان سڕ كران و سزا دران و دوور خرانەوە)الطالباني، ئامانجەكانييان بپێكن، بەڵكو لە كارەكاني
(. ئەگەر ڕەفيق حلمى سەركەوتوو بوو لە دوور خستنەوەى 2٩1١ی1ی١؛ تاڵەبانى، چاپێكەوتن: ١١

چونكە سڕ كردنى دڵدارلە دڵداردا، بەآلم بيروباوەڕى دڵدار لە تێكڕاى سێكتەرەكاندا دەردەكەونەوە. 
يەتى دوور نەخستۆتەوە، لە زۆرێك لە دەڤەرەكاندا لە كاركردن و كاری سياسى و چاالكى پارتا

كۆبونەوەى لە گەڵ ئەندامان و هەواداران بەردەوام بووە، هەوڵيشى داوە بە زمانێكى كوردى پەتى 
كاريگەر ڕێگاى خەباتيان بۆ ڕون بكاتەوە و بە دەستەواژە نيشتمانيەكان ئاشنايان بكات، لەو بارەيەوە 

دا قوتابى پۆلى شەشەمى سەرەتاى بووم، بەڕێوبەرى 1٠١2ڵێت" لە پايزى كەريم شارەزا دە
خوێندنگاكەمان مامۆستايەكى نيشتمان پەروەرى كورد بوو، جگە لە بەڕێوەبردن وانەى پەروەردەى 
نيشتمانى پێدەوتين، ڕۆژێكييان الوێكى كەڵەگەتى سوركەڵەى لە گەڵ خۆيدا هێنايە پۆلەكەمان و گوتى: 

ن ئەم ماوەيە پڕ ئيشم، ئەم مامۆستا تێگەيشتووە، كە ناوى يونس ڕەئوف )دڵدار(ە لە بەر ئەوەى م
و لەو الوە نيشتمان پەروەرەكانى شارەكەمانە لە جياتى من وانەتان پێ دەڵێت، ئيدى بەڕێوبەر چووە 
دەرەوە، مامۆستاى ميوان لە سەر كورسيەكەى بەردەمى پۆلەكە دانيشت، دواى ئەوەى كە ڕەنگى 

هەڵگەڕاو ويستى بۆمان بدوێ، كەمێك زمانى گيرا، بآلم زوو كرايەوە و بۆمان بووە پتر سور 
زمانپاراوێكى ڕەوانبێژ، ئەوەى بە سەر زاريدا دەهات نەى دەگوتەوە و لەو وانەيدا بۆ يەكەم جار 
گوێمان لە هەندێك وشەى تازە بوو، كە زوو زوو دوبارەى دەكردەوە، وەك هيوا، هيواى دواڕۆژى 

نيشتمان، ئازادى، ڕزگارى، سەربەستى، ئاوات...هتد، زۆرمان پێخۆش بوو كە دەيوت ئێوە كورد ، 
قوتابى گەورە و سەردارى دوا ڕۆژى ميللەتى كوردن، ياخود ئێوە منداڵى هيواى كورد و كوردستانن، 
هەندێك جاريش دەيوت گەر هەموو ڕۆڵەكانى گەلى كورد يەكبگرن كوردستان ئازاد دەكەن، ميللەتى 

رد لە دەست بە سەرى و ژێر دەستى ڕزگار دەكەن، كورد پێويستى بە خەبات و ڕاپەڕينە، بەم كو
وتە بە نرخانە ماوەى مانگێك ئەو مامۆستا زانايە مێشكى بە بيروباوەرى نيشتمان پەروەرى و 

 (.١: 1٠96كوردايەتى ئاوداين)
رد نەكردۆتەوە، كە لە ساڵى ئەمەش ئاماژەيە بۆ ئەوەى كێشە نێوخۆييەكان دڵدارى لە كار كردن سا

 كێشە نێو خۆييەكان برەوى دەساند كە بريتين لە دوو جۆر كێشەى سەرەكى: 1٠١2
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.كێشەى دروست كردنى ئەلبومى وێنەى كە ئاراستەى سەرۆك بكرێت و لە سەرى بنوسرێت )مهداس 1
ك لە وو، بەشێالى الرئيس المقدس العظيم(، لە كاتێكدا حزب بە شێوەى نهێنى كارەكانى بەڕێوە دەچ

ئەندامەكانى حزب ئەفسەر بوون، قەدەغە بوو اليەنگيرى هيچ پارتێكى سياسى بن، ئەمەش نيگەرانى 
 دروست كرد.

.لە كۆبونەوەى لێژنەى ناوچەى كەركوك داواكرا اليەنى ئابورى ڕوون بكرێتەوە و ئابورى بخرێتە 2
ژمارەيەك ئەندامى لێژنەكەى ژێر دەستى لێژنەيەكى سێ كەسيەوە، رەفيق حلمى ڕەتى كردەوە و 

ڕەويەى ڕەفيق حلمى قبول بكەن، بۆيە دوور خستەوە،  دڵدارو هاوبيرەكان ئامادە نەبوون ئەو تاك
 (. ١9: 1٠٠6) الطالبانى، كێشەكان تا دەهات زياتر دەبوون

عەبدوستار تاهير شەريف نەيارە لە گەڵ ئەوەى وەكو پارتێكى نەتەوەيى پوخت تەماشاى حزبى 
رێت و الى وايە" تا ڕادەيەك بۆچوونى نەتەوەى لە نێوئەو خوێندكارانەدا ئاشكرا نەبوو و هيوا بك

بەشێوەيەكى هەڕەمەكى كارەكانييان بەڕێووە چووە، بەآلم دڵدار مافى يەكێتى كوردان و 
ڕەتكردنەوەى دابەشكارى و دامەزراندنى دەوڵەتى كوردى و ڕزگار بوون لە ژێر دەستى تورك، 

هەمە ئاهەنگى لە گەڵ شۆڕشگێڕانى جيهانيدا بە مافى ڕەواى گەڵى كوردى زانيووە،  عەرەب، فارس و
 (.٠٠-٠١: 1٠١٠لەو پێناوەشدا كاريان كردووە، بۆتە پەيامى حيزبى هيواش)

بەآلم كۆچێرا دەڵێت حزبى هيوا هەموو تێكۆشەرە نەتەوەيەكانى كۆكردبۆوە، وەك ڕۆشنبيران 
رانى كۆمپانياى نەوتى كەركوك و هێەى ئاسنينى شەمەندەفەرو و خوێندەواران و قوتابيان و كرێكا

ئەفسەران كەڕۆڵى بەرچاوييان هەبووە، بارەگاى سەرەكييان لە بەغداد بووە و لقى لە كەركوك و 
ال مستەفا بارزانيدا ە(. لە هەآلتنى م2٩؛ المتولي، د.س: 19١: 2٩٩3هەولێرو سلێمانى هەبووە)كۆچێرا، 

حيزبى هيوا  1٠١١-1٠١3و دروست بوونى جوالنەوەى بارزاندا  1٠١3لە شارى سلێمانى سالى 
هاوكارييان پێشكەش جالنەوەكەى بارزانى كردووە و ئازوقەو                                                                 

كردووە و خۆراكيان بۆ پەيدا كردوون، هەرچەندە بارزانى لە بوونى پەيوەندى بە هيوا وە پارێزى 
 1٠١١لە سەرەتادا ئامادە نەبووە ڕەزامەندى بدات كە نوێنەرييان لە بارزان هەبێت، دواتر لە 

ڕەزامەندى پيشان دەدات و حزبى هيواش هەريەكە لە)ئەفسەر عزت عەبدولعەزيز و ماجيد مستەفاو 
 ج ئەحمەد وعەقيد ئەمين ڕەواندزى و ڕائيد عەبدولعەزيز گەيالنى كوڕى سەييد عوبەيدوآل، ميرحا

 (1٠6: 2٩٩3فواد عارف و مستەفا خۆشناو و ماجد عەلى دەنێرێت) كۆچێرا، 
ئەوەى شايەنى باس بێت لەو ماوەيەدا دڵدار كەمتر لە سەر شانۆى ڕوداوەكاندا دەركەوتووە، 
ڕەنگە بە هۆى ئەو كێشانەوە بێت كە لە نێو حيزبدا دروست ببون، كە دەرئەنجام كێشەكانى باڵى 

(، پەراوێز خستنى دڵدار و بەشێك لە 26١: 2٩٩6ڕاستڕەو گەيشتە لوتكە)شەمزينى،  چەپ و باڵى
هاوديديەكانى لە اليەن ڕەفيق حلمييەوە يەكێكى تر لە هۆكارەكان بووە، بەتايبەت دواى گواستنەوەى 
ڕەفيق حلمى لە بەغداوە بۆ شارى سلێمانى، چونكە ڕەفيق حلمى بە چاوى خوێندكارەكانى سەردەمى 

خۆى تەماشاى دڵدار و بەشێك لە هاوڕێكانى دەكرد و لە بڕيارەكانيدا ئامادە نەبووە پرس  پێشوى
بە دڵدارو هاوبيرەكانى بكات، جگە لەوەى ڕەفيق حلمى السايى هيتلەرى لە كارەكانى كردۆتەوە و 

(، و 2٩٩١ی1ی١؛ تاڵەبانى، چاوپێكەوتن:١9: 2٩٩١ناوى سەركردەى باآلى لە خۆى ناوە)المزورى، 
دارو بەشێك لە هاوڕێكانى وەك بۆرهان جاف و كاكە حەمەى خانەقا لە حيزب دەركردووە)تاڵەبانى، دڵ

 (. 2٩1١ی1ی١چاوپێكەوتن: 
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(. ڕەنگە سەخت 1٠٩: 2٩٩9؛ ئەفڕە ، ٠6: 1٠١٠دڵدار اليەنگرى بيرى كۆمۆنستى بووە)ئەحمەد،   
ە ەوە، كە زياتر هێزى هۆزگەرى ببوبێت ئەو جۆرە ئايدۆلۆژييە لە نێوپارتە ڕاستڕەوەكان جێگاى بێت

سەريدا زاڵ بووە، چونكە دواى هەڵوەشانەوەى حزبى هيواش ئامادە نەبووە لە گەڵ پارتى ديموكراتى 
كوردستاندا كار بكات، تەنانەت لە كۆبونەوەى كەالريشدا كە بۆ بابەتى پشتيوانى و هەڵوێستى 

(. سەڕەراى ٠١: 1٠١٠ردووە)شريف، جوالنەوەى بارزان ساز كرا بوو، دڵدار بەشدارى تێدا نەك
 ئەوەى باڵى چەپى هيوا داواييان دەكرد كە پشتيوانى لە جوالنەوەى بارزان بكرێت.

لە شارى كەركوك كۆنفرانسى حيزب بەسترا، لەم كۆنفرانسە كێشەى هەردوو  1٠١١لە شوباتى  
چارسەركردنى باڵەكە تەقيەوە، بألى چەپ هێرشى سەر بەريتانيەكانى كرد، داواى دەكرد بۆ 

مەسەلەى نەتەوەى پێويستە پشت بە كامپي سۆسياليزمى)يەكێتى سۆڤيەت( ببەسترێت و داواى 
هاوكارى لێبكرێت، داواشييان دەكرد چاالكانە بە ئەو پەرى تواناوە پشتيوانى لە جوالنەوەى بارزان 

گەڵ  (، بەآلم ڕەفيق حلمى لە هەوڵى دروست كردنى پەيوەندى لە1٩3، 1٠١٠بكرێت)شريف، 
بەريتانيەكان بوو، لە كاتێكدا بەريتانيا هەولى كلۆركردن و لێكترازانى ريزەكانى حيزب داوە و داواى 

(. 1٩3: 1٠١٠؛ شريف، 266: 2٩٩6جوالنەوەى بارزاندا بێ اليەنى هەڵبژێرن)شەمزينى،  دەكرد كە له
 ەوە ئەو كاتە ئەنجامموكڕەم تاڵەبانى دەڵێت ئەو هەوآلنە لە ڕێگەى نورى سەعيدى سەرۆك وەزيران

 (. 2٩1١ی1ی١دەدرا )تاڵەبانى، چاوپێكەوتن: 
ملمآلنێ نێوخۆييەكانى حزبى هيوا كارەكانى حزبى پەكخست بوو، چەند جارێك داواى هەڵويست 

(. هەڵبەتە 2٩1١ی1ی١نواند و چاالكييان لێكرا بەآلم هيچ چاالكيەك ئەنجام نەدرا)تاڵەبانى، چاوپێكەوتن: 
ى نێو حزب بوبێتە هۆى دووركەوتنەوەى دڵدار لە كاروچاالكى حيزب، ئەگينا دڵدار دەكرێت تەنگژەكان

كاراكتەرێكى بزۆك بووە، جولەى سياسى بەردەوامى هەبووە، باس لەوەش دەكرێ ، كۆمەڵەى شوان 
دامەزراوە داوايان لە دڵدار كردووە، كارييان لە گەڵدا بكات، سەرەتا ڕەزامەندى پيشانداوە،  1٠١١كە لە 

 (.2٩1١ی1ی١ەآلم دواتر پەشيمان بۆتەوە)تاڵەبانى، چاوپێكەوتن: ب
 

 دڵدار و حزبى ڕزگارى نيشتمانى
دا هەموو اليەنەكان لە سەر پرسی كۆكردنەوەى هەموو هێزە نيشتمانى و گروپە 1٠١١لە ساڵى 

سياسيە پێشكەوتنخوازەكانى كوردستانى عێراق لە يەك بەرەى نيشتمانيى دا يەك دەنگ بوون، 
انجى ئەو بەرەيە بريتى بوو لە خەبات دژى ئيمپرياليزم و كۆنەپەرستى و دەرەبەگايەتى و ئام

بەدەستهێنانى مافى چارەنوسى و رزگارى كوردستان، بە هاوبەشى لە گەڵ كۆمەآلنى خەڵكى عێراقدا 
(. گروپە چەپەكان و الينە 29٩: 2٩٩6كە گروپ و هێزە نيشتمانيەكان نوێنەريانن)شەمزينى، 

تنخوازەكانى حزبى هەڵوەشاوەى هيوا ئەركى دامەزراندنى بەرەيەكييان گرتە ئەستۆ، بە ناوى پێشكەو
 (. 29٩: 2٩٩6حزيى رزگارى نيشتمانى كوردەوە)شەمزينى، 

دواى هەڵوەشانەوەى حزبى هيوا و دروست بوونى پارتى رزگارى نيشتمانى كورد، دڵدار 
االكەكانى پارتەكە، كە پارتەكە باڵێكى نيمچە پەيوەندى پێوە كردن و بوو بە يەكێك لە ئەندامە چ

(. دڵدار لە گەڵ ئەوەدا نەبووە كار لە گەڵ ٠6: 1٠٠9ئاشكراى حزبى كۆمۆنيستى عێراق بووە)دەباغ، 
حزبى شيوعى عێراقيدا بكات، بەڵكو پشتوانى لە پارتێكى هاوشێوەى حزبى شيوعى عێراقى ، بەآلم 
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زبى رزگاريدا بەرجەستە كرا)عەالئەدين، چاپێكەوتن: بە ناسنامەى كوردستانى كردووە، كە لە ح
 (.2٩1١ی1ی3

درێژەى كێشا، لە سەرەتاى مانگى ئابدا  1٠١6چاالكى حزبى ڕزگارى تا ناوەڕاستى مانگى ئابى 
كۆنفرانسى پارتەكە بەسترا و بناغەى بۆ دامەزراندنى پارتێكى نوێ دانا، هەر لە سەرەتاى مانگى 

ى عێراق )شۆڕش( بڕيارى هەڵوەشانەوەى خۆى داو ئەندامانى ئابدا حزبى شيوعى كوردستان
سەرپشك كرد لەوەى لە نێو حزبدا دەمينێتەوە يان دەڕۆن، بەشى زۆرى ئەندامانى پارتى ڕزگارى 

ئابدا  16ئامادە بوون بچنە نێو پارتى ديموكراتى كورد بە مەرجێك لە هەمان ئامانج بڕوات، دواتر لە 
 (.١1: 1٠٠2زرا)شريف، پارتى ديموكراتى كورد دامە

بەآلم دڵدار لە گەڵ ڕزگاريشدا ساردى كەوتۆتە نێوانييان و بێئومێدى باڵى بە سەردا كێشاوە، 
(. ١٠: 1٠١١بهێنێتەدى)عەالئەدين،  تێگەيشتووە لەوەى ناتوانێت ئەركە نەتەويەكانى لە نێو ئەو پارتەدا
تى ديموكراتى كورد لە هاوبيرەكانى سەرەڕاى ئەوەى زۆرينەى ئەندامانى دەستەى دامەزرێنەرى پار

دڵدار بوون، بەآلم دڵدار لەو گۆڕانكاريانەدا بەشدارى نەكردووە. لە دواى دامەزراندى پارتيەوە دڵدار 
دوورە پەرێزى هەڵبژاردووە و بە كارى پارێزەريەوە سەرقاڵ بووە، تا كۆچى دواى نەيتوانىوە لە 

 ئامانجەكانى نزيك بێتەوە.
 

 ئەنجام
ينەوەيە كە بە ناونيشانى ڕۆڵى دڵدار لە پارت و ڕێكخراوە سياسيەكاندا ئەنجام درا، ئەم توێژ

 گەيشتە ئەم ئەنجامانەى خوارەوە:
يەكەم: دڵدار لە نێو خانەوادەيەكى خوێندەوار متوربە كراوە بە پەروەردەى نيشتمانى و 

ى ئەو بووە، بەآلم خراپ ڕوناكبيرى گەورە بووە، ئەمە سەرەتاى ئاشنا بوونى بە بيرو هزرى نەتەوەى
گوزەران و سەختى ژيان كاريگەرى لە سەر دڵدار داناوە، نەخۆشى بە درێژاى تەمەنى بەرۆكى بەر 

 نەداوە.
دووەم: كوردستان لە سيەكانى سەدەى ڕابردوودا بۆشايى جوالنەوەى سياسى تێدا بووە، دڵدار 

 ۆناغى ناوەنديدا هەوڵى پڕكردنەوە ولە تەمەنێكى كورتدا دركى بەو بۆشاييە سياسيە كردووە و لە ق
دروست كردنى كۆمەڵە و ڕێكخراوى سياسى بە شێوەى نهێنى داوە، سەرەڕاى مەترسيەكان كۆڵى 

دروست كردووە، بەآلم بە هۆى تەمەن  1٠39نەداوە و بەردەوام بووە، تا كۆمەڵەى داركەرى لە 
انى گونجاو بۆ ئەو ئەركە پێشنيار بچوكيەوە كۆمەڵەكەى بۆ خۆى قۆرغ نەكردووە، ئامادە بووە، كەس

 بكات، بەڵكو كارەكان حزبەكە هەڵسوڕێنن. 
سێيەم: دڵدار بەرهەمى خەباتى خۆى و هاوڕێيەكانى پێشكەش بە ڕەفيق حلمى كردووە، بەآلم 
ڕەفيق حلمى هەموو دەسەآلت و بڕيارەكانى الى خۆى كۆكردۆتەوە، بێئەوەى گوێ بەوە بدات كە 

تە سەرۆكى ئەو حزبە، كە بناغەكەى لە اليەن دڵدارەوە دانراوە، ئەمەش چۆن و بە ه شێوەيەك بۆ
بووە هۆيەكى گرنگ بۆ پوكانەوەى حزبى هيوا لە دواييدا، هەلبەتە ناكرێت ملمالنێ ئايدۆلۆجيەكە 
فەرامۆش بكرێت كە لە نێوان باڵى چەپ و باڵى ڕاستڕەودا دروست ببون. بەآلم دڵدار لە نێو ئەو 

دا ڕۆڵى گرينگى نەبووە و تاڕادەيك نادريارە لە دەست نيشانكردن و اليەنگرى گێچەل و تەنگژانە
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كردنى اليەنێك، سەرەڕاى ئەوەى لە نێو پارت و كۆمەڵەكاندا بوونى هەبووە، بەآلم جوڵەى تێكدان و 
 هەڵوەشانەوە نەبوو، ڕەنگە ئەمەش هۆكارى ناونەهێنانى بێ لە دوو توێى ڕوداوەكاندا.

بە ئايدۆلۆجيەتى چەپ ڕەو لە نێو پارتە چەپەكاندا خۆى بينيوەتەوە، لەو  چوارەم: دڵدار پشت
 دەروازەيەوە ويستويەتى خزمەت بە كەيسى نەتەوەى كورد لە باشورى كوردستان بكات. 
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 البحث ملخص
 (1٩4٨-1٩3٦يحمل البحث عنوان)مشاركە دلدار في االحزاب والجمعيات السياسيە الكرديە)

الكردي الملقب بدلدار، اكمق دراسته االبتدائية فى مديننتي كويسنجق يونس رؤوف هو الشاعر الثوري      
ورانية، و اكمق الدراستين المتوسطة واالعدادية في مدينتى اربيق وكركوك، وحصق على شهادس الحقوق 

 وعمق محاميا لسنوات. 1٠١١من جامعة بغداد عام 
 قصيدس الشعرية االدبية نتاجاته لهم من ل   ٔ  عرف عن دلدار متانة شعره و سبك معاني قصائده، و ل     
دار . لم تقتصر حياس دلكلها كوردستان انحاء في الكردي للشعب القومي النشيد لصبحت التي ،(رقيب اي)

دلدار مساهمات سياسية، إژ كان واحدا  كان م   ٔ  تقد عما    ٔ  على الدراسة والكتابة وقرم الشعر بق فضال
في مدينة كركوك، واصبح فيما بعد سكرتيرا للجمعية،  1٠39من النشاط الذين لسسوا جمعية داركر عام 

 على الرغم من صغرسنه، وقد عرف بنشاطه الدؤوب في الجمعية.
، اقترح في المؤتمر تحويق الجمعية 1٠3١عقدت جمعية داركر مؤتمرها األول في مدينة كركوك عام      

    ٔ  يوا، وقد كان الحزب هذا امتداداالى حزب سياسي، وقدتم ذلك و ا ر ذلك تأسس حزب بعنوان حزب ه
 .ها   ٔ  حق تم التي الجمعية لرسالة    ٔ  مكمال و

 وجهة ومن    ٔ  يساريا    ٔ  انتشر حزب هيوا بسرعة فائقة و انتمنى إليه األلوف، كان دلدار يحمق فكرا      
 ذي   ٔ  ار لحزب التحرير الدلد انتمنى هيوا حزب بعد. لها عالج عن بحث و شعبه قضية الى نظر هذه النظر
 في 1٠١١ی11ی12 في دلدار الكردي والسياسي الشاعر توفي العراقي، الشيوعي للحزب جناح بمثابة كان

 .اربيق مدينة
 

Abstract 
 

          This study deals with the political role of Dldar, a Kurdish poet, on Kurdish political 
parties and organizations which will be presented in Koya University conference in the 
comming February.  
       Dldar’s real name is “Yunis Rauf” born in Koya town in 1918. He completed his early 
studies in Koya and Rania then completed his secondary school in Kirkuk before going 
to the College of Law at Baghdad university. After that he became a lawyer. Not only 
was busy with studying, he was one of the founders of Darkara Association which was 
formed in Kirkuk in 1937 and he served as the head of the association. Despite living 
short, but he did a lot and wrote many poems one of them was Ay Raqib poem which is 
considered as the national anthem. The association held its first and last conference in 
Kirkuk in 1938, in the conference the participants demanded that the association turn 
into a political party. After changing the association to a political party named Hiwa Party 
with the same staff and goals, it was growing fast and their followers increased day by 
day. 
       Dldar was a leftist and saw the solution to the Kurdish conundrum through this 
perspective. After disbanding Hiwa Party, Dldar joined Rizgary Party as he was the 
communist wing in that party till he died aged thirty in 18th of November, 1948.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


