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لەهێىان صااڵوی 1988- 1979
ژیلىان عبضەللا اخمض
پەیماهگای تەكىیكی دوكان  ,زاهكۆی پۆلیتەكىیكی صلێماوی

پىزتە
صااڵوی هێىان  9757تاوەكى صاڵی  9766بۆ بسووتىەوەی ڕز گاریذىازی كىرد لە باعىوری كىردصتان ,

Article Info

صااڵهێكی پڕ ڕووداو و گۆڕاهكاری صیاصيی و صەربازی بىون ,چەهدیً حسب و ڕێكذراوی صیاصيی عێراقی و

Received: October, 2019
Revised:December,2019
Accepted: December ,2019

كىردی لە دژی حکىمەتی عێراقی مژۆ ڵی بەرەهگاری و كاری چەكداری بىون ,ئەمە وایكردبىو لە الیەكەوە
َەمەچەعنی و فرە ئایدۆلۆجی و پلۆرالیزم بە عۆڕعەكە ببەدغێت و لە الیەكی تریغەوە دەبىوە مایەی
دروصتبىووی پەیىەهدی لەهێىان ئەم الیەهاهەدا ,كە لە َەهدێك حاڵەتدا باظ بىون و كاری دروصتبىووی
بەرەی لێكەوتەوە و لە َەهدێك حاڵەتی تریغدا بە پێچەواهەوە بىوە مایەی دروصتبىووی عەڕی هاودۆ و
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كىژراوی دەیان كەس ی الیەهە بەعەڕَاتىوەكان ,كە َەریەكێكیغیان چەهدیً پاصاوی بۆ صەپاهدوی عەڕ

حغع  -بهرٍي جىود  -پغت ئاعان -
كهريم ئهحمه د – ئاعتبىوههوٍ

بەصەر الیەهەكەی تردا دەَێىایەوە ,یەكێك لەو بىاری پەیىەهديیاهە بریتی بىو لە پەیىەهديیەكاوی هێىان
یەكێتيی هیغتماهيی كىر دصتان و حسبی عیىعيی عێراق كە تازە َاتبىە دەرەوە و دەصتیكردبىە كاری
چەكداری  ,بۆدەردضتن و ڕووهكردهەوەی ئەو پەیىەهدیيە و ئەو ڕووداوە صیاصییاهەی پەیىەصت بەم
بابەتە هاوهیغاوی تىێژیىەوەكە (پەیىەهدییەكاوی هێىان یەكێتيی هیغتماهيی كىردصتان و حسبی عیىعيی
عێراق لە هێىان صااڵوی  )9766- 9757مان داها ,تاوەكى لەو ڕێگەیەوە بەعێىەیەكی زاوضتيی و ئەكادیميی
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ئەو پەیىەهدیياهە لەهێىان ئەو دوو پارتە صیاصیەدا لەو قۆهاػەدا دەربذەیً.

پێغەوی
صااڵوی هێىان  1979تاوەهى صاڵی  1988بۆ بسووتىەوەی
ڕزگاریسىازی هىرص لە باعىو ری هىرصصتان ،صااڵهێيی پڕ ڕووصاو و
گۆڕاهياری صیاصيی و صەربازی بىون ،چەهضیً خسب و ڕێىسراوی
صیاصيی عێراقی و هىرصی لە صژی خکىمەتی عێراقی مژۆ ڵی
بەرەهگاری و واری چەهضاری بىون ،ئەمە وایىرصبىو لە الیەهەوە
هەمەچەعنی و فرە ئایضۆلۆجی و پلۆرالیزم بە عۆڕعەهە
ببەزغێت و لە الیەوی تریغەوە صەبىوە مایەی صروصتبىووی

پەیىەهضی لەهێىان ئەم الیەهاهەصا ،هە لە هەهضێً خاڵەتضا باظ
بىو ن و واری صروصتبىووی .
بەرەی لێىەوتەوە و لە هەهضێً خاڵەتی تریغضا بە پێچەواهەوە
بىوە مایەی صروصتبىووی عەڕی هاوزۆ و هىژ راوی صەیان هەس ی
الیەهە بەعەڕهاتىوەوان ،هە هەریەهێىیغیان چەهضیً پاصاوی بۆ
صەپاهضوی عەڕ بەصەر الیەهەهەی ترصا صەهێىایەوە ،یەهێً لەو
بىاری پەیىەهضي یاهە بریتی بىو لە پەیىەهضي یەواوی هێىان یەهێتيی
هیغتماهيی هىرصصتان و خسبی عیىعيی عێراق هە تازە هاتبىە
صەرەوە و صەصتی ىرصبىە واری چەهضا ری ،لە صژی ئەو ڕژێمەی
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هەصااڵهێً بىو لەگەڵیضا بەرەی پێىهێىابىو ،ئەم صوو پارتە
صیاصی يە وەن صوو پارتی هاو وایەی صیاصيی باعىو ری هىرصصتان
هەهضێً جار پەیىەهضی يان باظ بىە و هەهضێً جاریػ زۆر زراپ ،
هە بۆتە مایەی هەڵگیرصاوی عەڕی هاوزۆ لە هێىاهیاهضا .
بۆصەرزضتن و ڕووهىرصهەوەی ئەو پەیىەهضی يە و ئەو ڕووصاوە
صیاص ی یاهەی پەیىەصت بەم بابەتە هاوهیغاوی تىێژیىەوەهە
(پەیىەهضییەواوی هێىان یەهێتيی هیغتماهيی هىرصصتان و خسبی
عیىعيی عێراق لە هێىان صااڵوی ) 1988- 1979مان صاها ،تاوەهى
لەو ڕێگەیەوە بەعێىەیەوی زاوضتيی و ئەواصیم يی ئەو پەیىەهضی ياهە
لەهێىان ئەو صوو پارتە صیاصیەصا لەو كۆهاػەصا صەربسەیً .

میتۆصی تىێژیىەوەهە:
هەوڵماهضاوە لە هىوصینی ئەم تىێژیىەوەصا پغت بە میتۆصی
لێىۆڵیىەوەی زاوضتی مێژوویی ببەصتین هە لە صە ر بىچیىەی
عیىرصهەوە و هەڵێىجان صەرچاوەی گرتىە ،ئەمەظ بە تێڕامان و
ورصبىوهەوە لە صەرچاوە مێژووییەوان و بەڵگەهامە
باوەڕپێىراوەواوی پارت و ڕێىسراو و گرووپە صیاصی یە جیاجیاواو ی
صەر گۆڕەپاوی هىرصصتان و هێىچەهە .

گرفتەواوی بەرصەم تىێژیىەوەهه:
لە واتی هۆهرصهەوەی زاهیاری لە صەر بەعە جیاوازەواوی ئەم
تىێژیىەوەیەصا ،صووچاری چەهضیً گرفت و ئاصتەهگ بىویً،
لەواهە :صەصتىەهەوتنی هەهضێً صەرچاوە و بەڵگەهامەی پێىیضت
هە ڕەهگە تا ئێضتا بە عا راوەیی مابێتىەوە ،هەروەها هەمی وات و
ئاماصە هەبىووی ئەو هەصایەتیاهەی هە بەعضا ری ڕووصاوەوان بىون
لەو كۆهاػەصا بۆ چاوپێىەوتً ،بەاڵم لەگەڵ هەمىو ئەماهەعضا و
لە میاهەی زىێىضهەوە و ورصبىوهەوە لە ڕووصاوەوان و
بە راورصهرصوی و عیىرصهەوەیاهضا ،تىاهیىماهە بەعێيی زۆری الیەهە
هاصیارەواهیان بسەیىە ڕوو ،هە صەرچاوەوان وەن پێىیضت
ڕووهیان هەهرصۆتەوە .

پێىهاتەی تىێژیىەوەهە:
ئهم تىێژيىهوهيه له پێغههيهن و چىار تهوه ره پێىهاتىوه بهم
عێىهيهي الي زىارهوه :
تەوەرەی یەهەم  :صەرەتای صروصتبىووی پەیىەهضی یەوان لە
هێىان یەهێتيی هیغتماهيی هىرصصتان و خیزبی عیىعيی
عێراقی1988- 1979
تەوەرەی صوەم :واریگەری پەیىەهضی یەواوی یەهێتی و خغع لە
واتی صرو صتىرصوی بەرەواهضا(جىكض و جىص)له صاڵى . 1981
تەوەری صێیەم :صروصتبىووی ئاڵۆزی لە پەیىەهضی یەواوی هێىان
یەهێتيی هیغتماهيی هىرصصتان و خیزبی عیىعيی عێراقی - 1981
. 1986
تەوەری چىارەم :پەیىەهضی یەواوی یەهێتی و خغع لە وات ی
ئاعتبىوهەوەی گغتی و بەرەی هىرصصتاوی. 1988- 1986
بۆ ئەهجامضاوی ئەم تىێژیىەوەیە پغتمان بە هۆمەڵێً صەرچاوە و
یاصصاعتی صیاصی یەوان و چاوپێىەوتً و بەڵگەهامەی ئەو كۆهاػە
بەصتىە ،هە لە لیضتی صەرچاوەواهضا ئاماژەی بۆهراوە .
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لەم تۆێژیىەوەیەصا پغتمان بە چەهضیً صەرچاوەی مێژووی جیا
جیا بەصتىە ،بە زماهەواوی هىرصی و عەرەبی ،ئەو صەرچاواهەی
هە صىصێيی یەهجار زۆرمان لێ بیيیىە،لهواهه تێزی صهتۆرای
صەروەر عبضالرخمً عمر بە هاوهیغاوی( پارتی هۆمۆهیضتی عێراق
و مەصەلەی هىرص  ،)1975- 1934هەروەها هەوعیروان مضتەفا
هە هتێبەهەی بەهاوی (پەهجەوان یەهتر ئەعىێنن) لەگەڵ(
زىالهەوە لە هێى بازهەصا) .و هتێبەهەی فاتیذ ڕەصىڵ لە هەر س ێ
بەرگەهەی بە هاوهیغاوی( چەهض الپەڕەیەن لە مێژووی زەباتی
گەلی هىرصمان  )1990- 1979هە هىصەر زۆی ئاگاصاری ڕوصاوەوا ن
بىوە ،هەروەها تێزی صهتۆرای علی تەتەر هێروەی بە هاوهیغاوی(
بساڤی ڕزگاریسىازی هەتەوەی هىرص لە باعىری هىرصصتان لە
صااڵوی جەهگی عێراق ئێراهضا  )1988- 1980هە بە ورصی باش لەم
كۆهاػە صەوات ،بەاڵم هىصیىەهەی یەن الیەهەی پێىە صیارەو زیاتر
باش لە ڕۆ ڵی وا رای(پضن) صەوات ،لە واتێىضا ڕۆ ڵی بەرچاوی
الیەهەواوی تری فە رامۆظ هرصووە  .هەروەها صىصمان لە
هتێبەهەی صەالم عەبضولىەریم بە هاوهیغاوی( ژیاوی صیاس ی لە
باعىری هىرصصتان  1991- 1975صەرهەڵضان و صروصتبىوی
خیزبی صۆصیالیضتی هىرصصتان) وەرگرتىوە ،لەگەڵ چەهضیً
هتێبی گرهگی تر .
هەروەها صىصمان لە بیرەوەریەواوی ئەو هەصاهەظ وەرگرتىوە ،هە
زۆیان لە هێى ڕووصاوەواهضا بىون ،وەن مەال ئەخمەص باهیسێاڵوی
لە هتێبی( بیرەوەریەواهم)صا ،هەریم ئەخمەص لە ( ڕێڕەوی
تێىۆعان)صا و ڕێباز لە هتێبی( كەهضیل بەػضاصی هە ژاهض) و
چەهضان بیرەوەری تر .
هەروەها هابێت صەرچاوە عەرەبیەواهیػ لە یاص بىرێً لەواهە
هتێبەهەی مێڤان عارف باصی بە هاوهیغاوی (مىكف الاخساب
الضیاصیە العراق فی اللضیەالىرصیە) و هەروەها هتێبەهەی
صمیر عبضالىریم بە هاوهیغاوی( أضىاء علی الحرهە الغیىعیە فی
العراق) هە صىصمان لێ بیيیىن ،لهگهڵ چههضيً صه رچاوه و
چاوپێىهوتنی تر ههله ليضتی صه رچاوهواهضا ئاماژهي پێىراوه .
تەوەرەی یەهەم  :صەرەتای صروصتبىووی پەیىەهضی یەوان لە هێىان
یەهێتيی هیغتماهيی هىرصصتان و خیزبی عیىعيی عێراقی - 1979
. 1981
صەرەتاواوی صروصتبىووی پەیىەهضی هێىان خغع و (ی.ن.ن)
صەگە ڕێتەوە بۆ هۆتاییەواوی صالی( ، )1978کە هێزەکاوی (ی.ن.ن)
لە عازەواوی هىرصصتان لە چاالوی بەرصەوامضا بىون صژی
خىىمەتی عێراقی ،بۆیە صەبىو (خغع) پەیىەهضی لەگەڵ پارتە
صیاصیەواوی هىرصصتاهضا صروصت بيات و جێ پێی زۆی كایم
بيات لە هىرصصتاهضا ،یەهێً لەو خیزباهەی هە هەر لە صەرەتاوە
خغع ویضتی پەیىەهضی لەگەڵضا صروصت بيات (ی.ن.ن) بىو .
1
1هەوعیروان مضتەفا ئەمین 8پەهجەكان یەكتر ئەعكێنن ,دیىی هاوەوەی ڕوداوەكاوی
كىردصتاوی عێراق  ,9761- 9757چ  , 9776 , 1ل  , 13ئەحمە د باوی
دێاڵوی8بیرەوەریەكاهم ,صتۆكه ۆڵم  -ص ىید ,9775 ,ل.117
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صواي ئهوه ي صەرهرصە بااڵواوی(خغع) هەوتىە بەر لێضان و
پەالمارصان و صەرهىتىرصهێيی بێ وێىە لە الیەن ڕژێمی بەػضاصەوە
 2 ،صەزگا ئەمىیەواوی بەعط زۆر بەورصی بەصوای عیىعیەواهضا
صەگە ڕان ،لەم واتەصا مام جەالٌ هامەیەوی بۆ هۆمیتەی
صەرهرصایەتی هاوعا ر هىوصیبىو":ئەبێت ڕێىسضتىەواوی هاو عا ر
بەهەمىو عێىەیەن هاوواری هاوڕێیاوی (خغع) بىەن ،ئەوەی
ویضتی بێتە عار هاوواری بىرێت و بگەیەهرێتە هاوچە
ڕزگارهراوەوان"  .3ئیتر لەم واتەوە ئەهضاماوی (خغع) تان و تەرا
پەیىەهضیان بە عازەوە صەهرص  . 4لێرەصا مهخمىوص صەهگاوی
صەڵێ  ":هە خغع تەهگی پێ هەڵچنرا و هەمىو صەروازەواوی لێگیرا،
هاچاربىو ڕوو بياتە هىرصصتان ،زۆر لە ئەهضاماوی صەرهرصایەتیان
گەیغتىە هاوچەواوی ژێر صەصەاڵتی عۆڕظ و لە الیەن(ی.ن.ن)
پێغىازیان لێىرا و یارمەتی ص ران و بارەگایان صاها و هەهضێ
چەهیغیان پێض را" . 5
عازەوان عەباش لە هتێبی صەفەری هىرصایەتی صا باش لەوە
صەوات هە صەیض واهە ئەم پێغىازیە گەرمەی (ی.ن.ن)ی لە
ئەهضاماوی خغع زۆر پێ هازۆظ بىو ،صەیگىت ئەماهە جاعً و
چەهضیً پێغمەرگە لە صەر صەصتی ئەمان ئیعضام هراون  .6صوای
ئەوەی خغع بارەگایەهیان لە هاوزەهگ صامەزراهض ،ئەو وات
ژمارەیەوی زۆریػ لە خیزبەواوی تری عێراق و ئێران بارەگاواهیان لە
صۆڵی هاوزەهگ و عێنێ بىون. 7
مام جەالٌ و الیەهگرەواوی بە زۆعیەوی زۆرەوە جیابىوهەوەی
بەعط وخغع یان وە رگرت .ئەمەظ لەبەر صوو هۆوار بىو ،یەهەم:
چىهىە الیان وابىو بەهاتنی (خغع) بۆ عار پغتیىاوی یەه ێ تيی
صۆڤیەت و هەمىو خیزبە عیىعی يەواوی صوهیا لەگەڵ زۆیضا
صەهێنێ بۆ عازەواوی هىرصصتان ،صوەم :بۆچىهەواهیان صەبارەت
بە خیزبی بەعط و صروعتی ڕژێمەهەی و پاعەڕۆژی
هاوپەیماهیەتی عیىعی و بەعط بە ڕاصت صەرچىو .8
فاتذ ڕەصىوڵ صەڵێ ":واتێً لە بەرواری ( ) 1979\ 4\8هاوڕێیان
هەریم ئەخمەص و تۆماش تۆماش لە مەهاباتەوە گەیغتىە بىىە،
پێغىازی گەرمیان لێىرا ،هاوڕێ هەریم ئەخمەص ،بۆ ڕۆژی صوەم
چەهض هۆبىهەوەیەوی لەگەڵ هاوڕێیاهضا هرص و ئێىارەهەش ی میىاوی
جەالٌ تاڵەباوی بىویً ،هە هە مىو ئەهضامەواوی (ی.ن.ن)
ئەواهەی لە هاوزەهگ بىون بەعضاری زىاهەهە بىون ،بۆ ڕۆژی
 2جەالل دەباغ 8د ىێىدهەوەیەكی ڕەدىەگراهەی پغتئاعان لەهێ ىان ئازار و بێدەهگی دا,
چَ ,9ەولێر  ,0333 ,ل .5
 3الل ۆ عبدالرحمً پێىج ىێنی 8هیى صەدە بۆ هیغتمان ,چ ,9چاپذاهەی عڤان,
صلێماوی  ,0390ل.137
4ئەرصەالن بایس 8ڕۆژاوی صەدت ,ب.ظ.چ ,ب.ش ,ل.933
 5محمىد صەهگاوی 8بیرەوەریەكاوی صەهگاوی  ,چاپذاهەی تیغك ,صلێماوی, 0332 ,
ل.34
6عادەوان عەباش 8صەفەری كىردایەتی ,بیرەوەریەكاوی عار و عاخ ,ب ,9چ,9
ب.ظ.چ , ,0330 ,ل.004
7ئەرصەالن بایس 8ڕۆژاوی صەدت ,ب.ظ.چ ,ب.ش  ,ل.933
8هەوعیروان مضتەفا 8پەهجەكان یەكتري ئەعكێنن ,دیىي هاوەوەي ڕووداوەكاوى
كىردصتاوى عێراق (,9775 ,) 9761- 9757ب.ظ ,ل.19
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صێیەم هۆبىو هەوە لەگەڵ گغت هاوڕێیاوی بىىە هرا ،هە ژمارەیان
هسیيی صەص هاوڕێ صەبىون ،هاوڕێ هەریم ئەخمەص ڕایگەیاهض هە
خیزب بڕیاری صاوە زەباتی چەهضاری بيات".9
لەم كۆهاػەصا هاهۆوی هێىان پارتە صیاصیە هىرصیەوان یەهجار
صەزت و صژوار بىو ،زۆرجار پێىضاصاوی صەربازی لێضەهەوتەوە.
(خغع) هە زۆر لە مێژ هەبىو بڕیا ری زەباتی چەهضاری صابىو ،
هەوتە هێى ئەم ملمالهێیە. 10
صەرهرصایەتی خغع بە یەن چاو صەیری (ی.ن.ن) و (پضن)
صەهرص ،لە هاهۆوی هێىان (ی.ن.ن) و (ش.ن)صا ،ئەیاهىویضت
صەوری هێىەهض ببینن . 11صەرەتا وەن هاوبژیىان و ڕێىسەری
پەیىەهضی يەواوی هێى پارتە هىرصی يەوان هەوتىە وار ،بەتایبەتی
هاوبژیىاوی هێىان (خیزبی صۆصیالیضتی هىرصصتان) و (ي.ن.ن)
هە لەو واتەصا هێىاهیان بەرەو گرژی وئاڵۆزی صەڕۆعت ،ئەوەبىو
لە ڕۆژی ( ) 1979\5\ 5یەهەمین هۆبىوهەوەی هێىان یەهێتی و
خضً لە بارەگای (خغع) لە هێىان هىێىە راوی یەهێتی و هىێىە راوی
خضً و لیژهەی میاهگیری خغع بەصترا ،لە صەر چەهض زاڵێً
ڕێى ى ەوتً بۆ هەهێغتنی هاهۆوی و صروصت هەبىوی عەڕ ،گرهگتریً
زاڵیان بریتی بىو لەوەی هە هەوڵ بۆ صروصتىرصوی بەرەیەوی
صەرباری ئەوەی پەیىەهضییەواوی هێىان
فراواوی عێراقی بضەن .
(ی.ن.ن)و(خضً) بەرەو ئاڵۆزی ڕۆيغتىو گرژی تێىەوتەوە
بىاری هەصا زەمیىەیەوی لەبار هەبێت بۆ پێىهێىاوی بەرە ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەعضا لە عار لە ڕۆژی( ) 1979\10\22هىێىە راوی
(خغع) و (ی.ن.ن) و خیزبی بەعط (باڵی صىریا) و بسووتىەوەی
ئیغتراهي ی عەرەبی هۆبىهەوەیەوی چىار كۆڵییان هرص ،لەو
هۆبىهەوەیەصا لیژهەیەن بۆ تەهیضیم و لیژهەیەوی هاوبەش ی
ڕاگەیاهضن پێىهاتىو بڕیا ر ص را ماهگاهە هۆبىوهەوەو صیضار بىرێت .12
ئەم بەرەیەظ زۆری هەزایاهض ،لەهاوزۆعضا تا صەهات هاوچەواو ی
ژێر صەصەاڵتی خیزبە صیاصی يەوان ڕووبەڕووی ئاڵۆزی و بارگرژی و
عەڕ صەبىوهەوە ،بە تایبەتی لە هێىان صەرهرصایەتی واتی
(پ.ص.ن)و(ی.ن.ن) ،لێرەعضا (خغع) بەرصەوام بىو لە صەر ڕۆ ڵی
میاهگیری و هەوتە هێىاهیان بۆ ئا زاص هرصوی ئەو گیراواهەی هە لە
الیەن هەرصوو الیاهەوە صەصت بەصەر هرابىو ن  ، 13بەاڵم
تا ڕاصەیەن پەیىەهضیەواهیان ئاصایی بىون .
بڕیاری هەرصووال هاتە صەر ئەوەی هەمىو صیلەواوی پارتی
بگۆڕهەوە بە () 3صیلی یەهێتی ،گیراوەواوی یەهێتی ( ) 3هەش بىون،
یەهێتی هەمىو گیراوەواوی پارتی لە(29ی خىزەیراوی )1980صا
تەصلیم بە خغع هرص ئەویػ برصهیەوە بۆ (پضن) ،بەاڵم گیراوەواو ی
(ی.ن.ن) صوواهیان صوای صوو هەفتە بەرص ران ،بەاڵم ئەوی
صیىەیان بەرهەص را بە تۆمەتی ها ڕاصت ،هە گىایە ویضتىیەتی
 9چەهد چەهد الپەڕەیەك لە مێژووی دەباتی گەلی كىردمان ,ب ,9چ ,0ص ىید,9766 ,
ل.33
 10ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.41
 11هەوعیروان مضتەفا 8پەهجەكان یەكتر, ...ش.پ ,ل.19
12ئەحەد باهیذێاڵوی  8ش.پ  ,ل.146
 13ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.44
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صەرۆوی (پضن) بىىژێت ،ئەم پەیمان عىێيیەیی (پضن) الی
خغع بە ئاصای وە رگیراو و هیچ هاڕە زاییەهیان صەرهەبڕی ،ئەمەظ
همىهەیەن بىو لە هاوبژیىاوی خغع هە لە هیىان یەهێتی و پارتیضا
ئەهجامی صا 14.
تەوەرەی صووەم  :پەیىەهضی يەواوی یەهێتی و خغع لەوات ی
صروصتىرصوی بەرەواوى(جىكض) و(جىوص) لهصاڵى 1980
صەوڵەتی صىوریا لە هۆتای تغرینی یەهەمی ( ) 1980صەصتی
هرصبىو بە ڕێىسضتىەوەی ئۆپۆزصیۆوی عێراقی بۆ ڕووزاهضوی
ڕژێمی بەعط  . 15ئەوەبىو لە عەوی ( 12ی تیغرینی صووەمی
) 1980صا ،ڕاصیۆی صیمەعم هەواڵی صامەزراهضوی بەرەیەوی
باڵوهرصەوە ،بەهاوی بەرەی (جىكەص) (. 16الجبهە الىط ىیە اللىمیە
الضیملراط یە العراكیە)  ، 17ئەو الیەهاهەی هە تیایضا بەعضاربىون
ئەماهە بىون:-
یەهەم :یەهێتيی هیغتماهيی هىرصصتان .
صووەم :خیزبی عیىعيی عێراقی .
صێیەم :خیزبی صۆصیالیضتی هىرصصتان (خضً).
چىارەم :خیزبی بەعس ی عەرەبيی صۆصیالضت.18
پێىجەم :خیزبی صۆصیالیضتی عێراق .
عەعەم :ڕێىسراوی صىپای ڕزگاری میللی عێراق .
خەوتەم :بسووتىەوەی صۆصیالیضتی عەرەبی .
لە (جىكض)صا (پضن) پغتگىێ زرابىو ،ڕاصتیەهەی ئەوە بىو
یەهێتی ئەیىیضت (پضن) تەوق بيات ،خضً و خغع صوو الیەو ی
بەرەی (جىكض) بىون ،مهخمىو ص عىصمان پەیماوی جىكضی لە
باتی خضً ئیمسا هرص ،بەاڵم صەرهرصایەتی خضً لە هىرصصتان
بێئاگای زۆی لەم پەیماهىامەیە ڕاگەیاهض 19.
خغع ئەهضامی بەرە بىو ،بەاڵم هیچ ڕۆڵیيی ئەوتۆی هەبىو ،پرش
و ڕاوێژی پێىەصەهرا تەهاهەت هىێىەرییان لە صەرهرصایەتی بەرەهەصا
هەبىو ،جگە لەوەظ ئەو پا راهەی هە لە لیبیاو واڵتاوی عەرەبیەوە
صەهات بۆ بەرەهە عتێيی وەها بەر (خغع) هەصەهەوت ،هە رچەهض
خغع ماوەی صوو صاڵ بىو لەگەڵ (ی.ن.ن) بۆ پێىهێىاوی
بەرەیەوی هیغتماهيی صیمىهراتی عێراقی لە هەوڵ و وتىێژصا بىو،
بەاڵم (خغع) صەمێً بىو واری بۆ پێىهێىاوی بەرە صەهرص ،لە
الیەن لەگەڵ (ی.ن.ن) و لە الیەهیػ لەگەڵ (پضن) 20 .
لێرەصا هەوعیروان مضتەفا صەڵێ ":لە گفتىگۆی صوو كۆڵی ئێمەو
خغع صا چەهضیً جار مەترصیەواوی ئەم وارەمان بۆ ڕووهىرصهەوە،
تێمان گەیاهضن هە صامەزراهضوی بەرەی صووەم هرخی بەرەی یەهەم
هاهێڵێت" ،زۆ ئەگەر هەر صىو رن لە صەر ڕازیىرصوی پارتی لە باتی
14ئەحمەد محمىد علی 8مێژووی كىرد لە  ,..ل.651- 650
 15علی تەتەر هێروەی,ش.پ ,ل.964
16ئەحمەد محمىد علی (مەال ئەحمەدی پێىج ىێنی ) ) 8مێژووی كىرد لە صەدوو دوازدە
صاڵدا ,چ ,9چاپذاهەی لەریا ,صلێماوی ,0391 ,ل.665
 17علی تەتەر هێروەی 8ش.پ  ,ل.964
 18محەمەد فاتیح, 8ش.پ ,ل.943
19هەوعیروان مضتەفا ئەمین 8ش.پ ,ل.955
 20ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.47
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ئەوەی بەرەیەوی تازە صروصت بىەن ،پەیماهێيی هاوواری صوو
كۆڵ یان لەگەڵضا ئیمسا بىەن ،یان لەگەڵ الیەهەواوی جىكضصا
زەریً بً بۆ ئەوەی پارتی لە بەرەهەصا بە ئەهضام كبىوڵ بىەن،
بەاڵم گىێیان لە كضەواوی ئێمە هەگر ت  . 21ئەوەبىو لە
بەرواری(29تغرینی صووەمی  ) 1980بەرەی جىص (الجبهە الىط ىیە
الضیمىكراط یە)صامەزرا ،لەهێىان هىێىە راوی پارتی و خغع و خضً
و چەهض پارتێيی تری عێراقی  22و صواتریػ پاصۆن هاتە هاو
بەرەهەوە  . 23هە هىێىەرەوان ئەماهە بىون :
یەهەم :پارتی صیمىهراتی هىرصصتان (مەصعىوص بەرزاوی ،عه لی
عهبضولاڵ ،ڕۆژهىری عاوەیط).
صووەم :خیزبی صىصیالیضتی هىرصصتان (ڕەصىوڵ مامەهض  ،تاهر
علی والی).
صێیەم :خیزبی عیىعيی عێراقی(ئەخمەص باهیسێاڵوی ،فاتذ
ڕەصىوڵ)24 .
صەبارەت بە هاوی ئەم بەرەیە ،ئەخمەص باهیسێاڵوی صەڵێ  ":عەلی
عەبضولاڵ گ ىتی بەرەهەمان هاو بيێین چی؟ ئەوەی عام هاوی
(جىكض)ە با ئەوەی ئێمەظ هاوی (جىص) بێت ،گىتیان باعە ،ئیتر
بێ ئەوەی ئێمە و صۆصیالیضت بیر لەوە بىەیىەوە هە
هەرصووالمان ئەهضامی بەرەی (جىكض)یً و ئەمەظ پەیماوی
هاوواری يە و صەهرێت هەر هاوی پەیماوی هاوواری بێت ،بۆئەوەی
گرفتمان لەگەڵ جىكض بۆ صروصت هەوات  ،" 25بە صامەزراهضوی
بەرەی جىص لەالیەن (پضن) و (خغع) و (خضً) هەر زوو لە
ئەوروپا ص ەهگی صایەوەو ببىە جێی بایەخی ڕاگەیاهضوی بەعێيی زۆر
لە صەزگاواوی ڕاگەیاهضوی واڵتاوی ئەورووپی ،بەاڵم هەر پاظ
ڕاگەیاهضوی بەرەی جىص ئەهضامێتی خغع وخضً لەهاو بەرەی
جىكض صا صڕهران ،تاڵەباوی زۆر تىڕەببىو واتێً زاهیبىوی هەرصوو
الیەوی بەهێزی ئەو صوو خیزبە لەگەڵ (پضن) بەرەیەوی هىێیان
پێىهێىاوە ،بۆیە (ی.ن.ن) بە پاڵپغتی خیزبی بەعط صەرهرصایەتی
هەرێمی عێراق ،ئەو بڕیارەیان صەرهرص بىو ،بەم عێىەیە هاهۆوی لە
هێىان خغع و(ی.ن.ن) صا صەریهەڵضا ،خغع و خضً لەهاو
جىكض صا صەرچىو ن و تەنها لەهاو جىص صا ماهەوە 26.
واتە ئەو پەیىەهضي یە بەهێزەی لەهێىان خغع و (ی.ن.ن) صا
صروصت ببىو هەر لەصەرەتای زەباتی چەهضاریاهەوە لەصاڵی
( ،) 1979بەرەو ئاڵۆزی ڕۆيغت لە هۆتاییەواوی صاڵی()1980صا،
ئەویػ بەهۆی ئەهضام بىووی (خغع)ەوە بىو لە بەرەی جىص صا .

21پەهجەكان یەكتردٍعكێنن , ....ل.955
22ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل , 174كەهداڵ و ئە واوی تر 8گەلێكی پەژمىردە
وهیغتماهێكی پەرت ,و ,م .گۆمەیی و ا .حەوێسی ,ص ىید ,0330 ,ل.170
23محمد مەال قادر 8صەربردە  -كىرتەیەك لە بیرەوەریەكان ,چ ,9چاپذاهەی ئاراش,
َەولێر ,0337 ,ل.933
 24فاتح ڕەصىڵ 8چەهد الپەڕەیە ك لە مێژووی دەباتی گەلی كىردمان ,ڕوداو و
بەڵگەهامە 9763و  ,9769ب ,0ص ىید ,9770 ,ل.015
25بیرەوەریەكاهم ,چ ,9بە بێ چاپذاهە ,صتۆكه ۆڵم -ص ىید.9775 ,ل.174
 26علی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل.970
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تەوەری صێیەم :صروصتبىووی ئاڵۆزی لەپەیىەهضي یەواو ی هێىان
یەهێتيی هیغتماهيی هىرصصتان و خیزبی عیىعيی عێراقی ( - 1981
)1986
پەیىەهضی يەواوی خیزبی عیىعيی عێراقی و یەهێتی هیغتماو ی
هىرصصتان تا ڕاگەیاهضوی بەرەی (جىص) ئاصایی بىو ،بەاڵم لەمە
بەصوواوە گرژی و ئاڵۆزی لە هێىاهیاهضا صروصت بىو ،ئەمەظ
بەهۆی صىربىون و ماهەوەی خغع بىو لە بەرەی (جىص) صاو
صەرە ڕای جەزتىرصهەوە لە صەر بە ئەهضامبىووی پارتی لە بەرەی
(جىكض)صا 27.
لێرەصا بەڕوووی بەصیار صەهەوێت ،بەرەی جىص وەن ئەلتەرهاتیڤی
بەرەی جىكض صروصت بىو ،هەن وەن تەواوهەری و لە هەما ن
واتضا جىص ئاماصەی زۆی هیغاهضا هە زۆی هەڵضەوەعێيێتەوە،
بەمەرجێً ئەگەر(پ.ص.ن) وەن ئەهضام لە بەرەی جىكض
وەربگیرێ  ،بەاڵم ئەم صاوایە لە الیەن هەریەهە لە (ی.ن.ن) و
پارتی بەعط(هەرێمی عێراق) ڕەتىرایەوە ،لەگەڵ هەمىو
ئەماهەعضا (جىكض) مۆڵەتی یەن ماهگیاهضا بە (خغع) و (خضً)
هە هەڵىێضتی زۆیان یەهالیی بىەهەوە ،چىهىە هەصەبىو لە یەن
واتضا لە صوو بەرەصا بەعضاری بىەن ،صواتر خغع بڕیاریضا بە
یەهجاری لە بەرەی جىص صا بمێىێتەوە ،بەم هەهگاوەظ ئەهضامێتی
لە جىكض صا هەڵپەصێرص را . 28
بە صروصتبىووی بەرەوان لەبری ئەوەی پەیىەهضی يەوان بەرەو
عەكارێيی باظ هەهگاو بنێ  ،هەچی بە صروصتبىووی ئەم صوو
بەرەیە ،لێىترا زاوی زیاتری هێزە هىرصی يەواوی لێىەوتەوە و
عىێىەواری ز راپیان لەصەر پەیىەهضي یەواوی هێىاهیان جێهێغت .بۆ
همىوهە بەپێی وتەیەوی مام جەالٌ پێػ صامەزراهضوی بەرە
پەیىەهضی ي ەواوی (ی.ن.ن) و (خغع) زۆر ئاصای بىو ،بەاڵم صوای
صروصتبىووی صوو بەرەی جیاواز ،هەلێيێيی گەورە لە هێىان
پەیىەهضی يەواوی هەرصووال صا صروصتبىو ،چىهىە هەرصوو بەرە لە
بری هەماهەهگی و هاوواری هەوتىە ملمالوێ و پروپاگەهضە صژی
یەهتری . 29
صەرە ڕای ئەوەی بەعضاریىرصوی صۆصیالیضت لە هەرصوو
بەرەهەصا ،لە ژێر تەئضیر و واریگەری خغع صابىو ،پێیان وابىو
ئەگەر لە هەرصوو بەرەهەصا بەعضاربً ،ئەوا صەتىاهً (ی.ن.ن) و
(پضن) هە صوو الیەوی هاهۆن بىون لە یەهتری هسیً بىەهەوە،
بەاڵم لە ڕا صتیضا واهەبىو ،خغع بۆ ئەوەی تە رازووی هێزە
هىرصصتاهی يەوان بە كا زاهجی زۆی ڕابگرێت ،بەعضا ری هەرصوو
بەرەهەی هرص  . 30ئەگەر بەورصی صەیری هەرصوو بەرەهە بىەیً

27ؽالح الخرصان 8التیارات الضیاصیە فی كردصتان العراق ,گ  , 9بیروت  -لبىان,
 ,0339ؼ.043
 28جەمال فەتح ىڵاڵ تەیب (دكتۆر )  8بسوتىەوەی ڕزگاریذ ىازی كىرد لە باعىری
كىردصتان ( - ) 9763\99\06- 9753 \1\09لێك ۆڵیىەوەیەكی مێژووی صیاصیە ,چ,9
چاپذاهەی عەَابَ ,ەولێر,0390 ,ل.099
َ 29همان صهرچاوٍ  ,ل.090
30محەمەدی حاجی مەحمىد 8ڕۆژژمێری پێغمەرگەیەك ,ب ,0ب.ظ.چ, 9777 ,
ل.997
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چەهض عتێىمان بۆ صەرصەهەوێت ،ئەویػ ئەوەیە هە ئەم صوو
بەرەیە هەن هەیان تىاوی ئەو ئاماهجاهەی صەصت هیغاهیان هرصبىو
بەصی بهێنن ،بەڵىىو بە پێچەواهەوە بىون بە صەرەتایەوی هىێ بۆ
صروصت بىووی عەڕی هاوزۆ لە هىرصصتاهضا و بىون بە تەوەری
عەڕ صژی یەهتری ،هەرچەهضە لە صوایضا یەهێتی بەتەنها زۆی
لەبە رامبەر بەرەی جىص صا مایەوە . 31
صەبارەت بە پەیىەهضی يەواوی (ی.ن.ن) و(خغع) لەم ماوەیەصا،
صوای ئەوەی خغع لە بەرەی جىكض صا صەرهرا ،هاهۆوی لە هێىان
خغع و (ی.ن.ن) صەریهەڵضا ،وەن گرتً و چەهىرصو ی
پێغمەرگەواوی خغع لە هاوچەواوی عارەزوور و پێىجىێً ،لە
هۆتای ماهگی (واهىوی یەهەمی ) 1980صا ،لەصەر ڕێگای (چەوتان و
صۆڵەصىر) چەهض ڕووصاوێيی هىعتن و بریىضار بىون لە هێزەواو ی
خغع لە الیەن هێزەواوی (ی.ن.ن)ەوە ڕوویضا  . 32هەرچەهضە
خغع بەعضاری ئەو عە ڕاهەیان هەصەهرص ،هەتا صوا صەرفەت هەر
لە هەوڵضابىون بۆ چارەصەری ئەو باروصۆزە ئاڵۆزە ،بەاڵم بەرەی
جىص بڕیاری زۆیان صابىو هە عەڕی یەهێتی بىەن 33.
لێرەصا ئەخمەص باهیسێاڵوی صەڵێ":صاڵی ( ) 1981صاڵێيی پڕ گێرەو
هێغە بىو بۆ ئێمە ،لە صەرەتای هەمان صاڵضا هاوڕێیەهمان
بەهاوی (مامۆصتا كاصر) بەرەو بىىە صەگە ڕایەوە ،لە هێىان گىهضی
(با راو) و (چىگیان)صا ،تىو ش ی چەهضا رێيی (ی.ن.ن) صەبێت و به
بێ ئەوەی هیچ هاهۆهیەن لە هێىاهیاهضا هەبێت ،لە پغتەوە
تەكەی لێضەوات و عەهیضی صەوات و تفەهگەهەی صەبات ،ئێمە
ئەو وابرایەمان صەهاس ی و صاوامان لە (ی.ن.ن) هرص ل یژهەیەن پێً
بهێنێ و باهگی بىەن بۆ تەخلیم ،بەاڵم (ی.ن.ن) هەر ئەمڕۆ و
صبەی لێضەهرص ،پاعان هلڵی هاوچەیەوی تریان هرص و عتەهەیا ن
پغتگىێ زضت ،زۆری هەبرص هاوڕێ (زلیل ڕە زا) هەبابچی عیان
بە هەمان عێىە عەهیض هرص ،هە لە گىهضی هێىزەهگەوە بەرەو
بێتىظ صەچىو ،تىش ی یەه ێً لە ئاػاواوی هاوچەی كەاڵصزێ
صەبێت و صوای صاڵو هەواڵ پرصین ،لە هسیً گىهضی (صەرماهاوێ)
وابرا فرصەتی لێ صێىێت ولە پغتەوە تەكەی لێضەوات و
چەهەهەش ی صەفڕێنێ  ،ئەم ئاػایەظ چەهضاری (ی.ن.ن) بىو" .34
صەرهەڵضاهەوەی عەڕی هاوزۆ لە هێىان (ی.ن.ن) والیەهەواو ی
جىص صا لە ڕۆژی() 1981\ 8\22ەوە صەصتی پێىرصەوە ،هە رچی
عەڕی (ی.ن.ن) و (خغع)یػ بىو ،لەو واتەوە صەصتی پێىرص هە
(ی.ن.ن) لە ڕۆژی ( ) 1981\9\4صا (عەبضوڵاڵ ماویلی  ) 35هە

31بەَرۆز گەاڵڵی 8رەصىڵ مامەهد 33صاڵ تەمەن و  11صاڵ دەبات ,چ ,0صلێماوی,
 ,9776ل.901
 32ژیل ىان عبدەلل احمد , 8ش.پ ,ل.53
 33محەمەد مێرگەصۆری 8تروصكاییەك لە عەوەزەهگدا ,چ ,9لە باڵوكراوەكاو ی
ئەكادیمیای َۆعیاری وپێگەیاهدوی كادیران ,ب.ظ.چ ,صلێماوی ,0391 ,ل.971
34بیرەوەریەكاهم ,ش.پ ,ل.233
 ( 35عەبدوڵاڵ ماویلی) 8ك ۆهە پێغمەرگەی یەكێتی بىو ,دواتر ببىە جاظ ,پەیىەهدی
لەگەڵ ئامر لی ىای هاوچەی ڕەواهدز تێكچ ىبىو ,دواتر هامەیەكی بۆ صەركردایەتی حغع
هاردبىو داوای كردبىو كە دەیەوێت بێتە هاو حغع و هایەوێت بچێتە الی َێزەكاوی تر,
كاتێك كە لەهاو حكىمەتدا بىو یەكێتی هامەی بۆ هاردبىو ب ۆئەوەی بێتەوە بۆ ع ىێنی
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پێغمەرگەیەوی خغع صەبێت ،لە (صەرگەڵە) صەهىژن ،چىهىە
صەصتی لە تەصلیم هرصهەوەی چەهض پێغمە رگەیەوی (ی.ن.ن) بە
خىىمەتی بەعط هەبىو ،صواتر ئەو پێغمەرگاهە لە گرتىو زاهەی
ئەبىػرێب لە مىص ڵ لە صێضارە ص ران ،صوای ئەم ڕووصاوە
فەرماهضەیەوی خغع لە گىهضی (فەكێیان) عەظ پێغمەرگەی
(ی.ن.ن) وەن تۆڵە صەهضهەوە صەهىژێت  . 36بەم عێىەیە
عەڕێيی زىێىاوی لە هێىان (ی.ن.ن) و الیەهەواوی جىص ڕووصەصات
و پێىضاصان و هەڵپژان لە صەرتاصەری هىرصصتان بەتایبەتی لەو
هاوچاهەی هە هێزی هەرصوو الی تیاصا بىو پەرەیان صەهض . 37
لە ئاوامی ئەم لەع ىرهێغیاهە صا لە هۆبىوهەوەیەوی مەهتەبی
صیاس ی یەهێتی صا بڕیاری پالن بۆ ڕووبەڕووبىوهەوەی ئەم هێرعاهە
ص را ،ئەم ڕووصاواهەظ بىو هە هۆوارێً بۆ ئەوەی الیەهەواوی بەرەی
جىص پغتیىاوی و هاوواری یەهتر بىە ن  . 38لەم عە ڕاهەصا
پێغمەرگەواوی خغع بە ڕابەری (مالزم زضر) عان بەعاو ی
پێغمەرگەواوی صۆصیالضت ،بەر لەوەی (ی.ن.ن) بەتەواوی زۆی
ئاماصە بيات ،ئەوان هێرعیان برصە صەر بىىەواوی یەهێتی ل ە
( زارگەلی) و (وەرتێ ) و هاوچەهەیان پێ چۆڵىرصن ،ئیتر گرژی لە
هێىان خغع و (ی.ن.ن) صا زیاتر بىو ،صەرهرصایەتی هەرصووالظ
تەنها گرصێىیان لە هێىاهضا بىو( ،ی.ن.ن) لە بەری زەڵێ و تىژەڵە
بىون (،خغع)یػ لە بەری هۆوان بىو ،بەاڵم هەرصووال
گرژیەواهیان لەو صىىورەصا ڕاگرت و عەڕ لە هێىان بارەگاواو ی
صەرهرصایەتی هەرصووالصا صروصت هەبىو .بەاڵم لە ڕاصتیضا
(ی.ن.ن) چاوەڕواوی گەیغتنی هێزەواوی گەرمیان بىو ،تاوەهىو
هێرظ صەصت پێ بيات ،لەو ماوەیەصا(ی.ن.ن) هێزەواوی زۆی لە
هاوچەی صۆڵەڕەكەوە هۆهرصەوە و هێرعێيی هرصە صەر هاوچەواوی
جىوص و (وەرتێ) ی گرتەوە.39
پاظ گرتىەوەی وەرتێ یەهێتی جارێيی تر صاوای گفتىگۆی لە
خغع هرص ،ئەوەبىو هۆبىوهەوەیەوی س ێ كۆڵی بەصترا لە هێىان
مام جەالٌ و ئەخمەص باهیسێاڵوی و صهتۆر مهخمىوص ،صەرئەهجام
لە صەر چەهض زاڵێً ڕێ ى ىەوتً .هە ئەماهە بىون :
. 1بێ كەیضو عەرت عەڕ بىەصتێ .
 . 2ئەو چەواهەی یەهێتی لە هێرش ی یەهەمضا گیراوە بۆیان
بگەڕێتەوە .
 . 3ڕێگای هاتىوچۆی پێغمەرگەواوی خغع و یەهێتی بۆ هاوچەواو ی
یەهێتی بضرێت .

دۆی ,بەاڵم ئەو ڕایگەیاهدبىو كە جگە لە حغع هاچێتە پاڵ َیچ الیەهێكی تر.
ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل .239- 233
36صەالم عەبدولكریم 8ژیاوى صیاس ی لە باعىوری كىردصتان 9779 - 9753
(صەرَەڵداوى ڕەوتى صۆصیالیضتی و دروصتبىووى حیزبی صۆصیالیضتی كىردصتان )
وەك هم ىهە ,چ ,9چاپذاهەي چ ىارچرا ,صلێماوى ,.0399 ,ل.996- 995
37پغكۆ هەجمەدیً8دیىی هاوەوەی ڕووداوەكان ,وەاڵمێك بۆ هەوعیروان مضتەفا,
كتێبی گىاڵن ,چ ,9چاپذاهەی وەزارەتی ڕۆعيبیریَ ,ەولێر ,9775 ,ل.12
 38ژیل ىان عبدەلل احمد , 8ش.پ ,ل.56
39ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل.205- 204
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 . 4هەر تەرەفەی الی زۆیەوە هەوڵی ئاصاي ی هرصهەوەی
باروصۆزەهە بضات.40
 . 5خغع صەرصاوی پارتی بيات وصاوایان لێبيات عاری عىۆ چۆڵ
بىەن ،ئەگەر پارتی ئەم وارەی هەهرص خغع هەڵىێضت وەربگرێت .
ئەم هەوڵە تا ڕاصەیەن گرژی و ئاڵۆزیەواوی هێىان (ی.ن.ن) و
خغع ی زاوهرصەوە لە هىرصصتان ،صەرەتایەوی باظ بىو
بۆئەوەی خغع صووبارە زۆی ڕێىبساتەوە ،ئەوەبىو بەمەبەصتی
صووبارە چاالهىرصوی هێزەواوی ،هێزەواوی زۆی لە هىرصصتاهضا
صابەعىرص بۆ س ێ مەڵبەهض ،ئەواهیػ (مەڵبەهضی صلێماوی و
هەرهىن ،مەڵبەهضی هەولێر ،مەڵبەهضی باصیىان) هەریەن
لەماهەظ لێپرصراوێيی بۆ صاها ،صاڵی ( ) 1983صاڵێيی تا ڕاصەیەن
هیمچە ئا رام بىو ،هەوڵێً هەبىو بۆ لێً هسیىبىوهەوەی
خیزبەوان ،هەر لەم هێىەهضە صا هىێىە راوی هەرصوو خیزبی عیىعی
(هەریم ئەخمەص ،عىمەر علی عێش ،ئەخمەص باهیسێاڵوی ،یىصف
خەهىا) و هىێىە راوی یەهێتی (جەالٌ تالەباوی ،هەوعیروان مضتەفا،
عىمەر عەبضواڵ ،مەال بەزتیار ،زضر مهعضىم ،جەماٌ خەهیم،
عىمەر عسیس) لە ڕۆ ژی ( ) 1982\3\ 4لە بارەگای یەه ێتی هۆبىهەوە ،
بۆ باصىرصن لە صەر چۆهیەتی پەرەپێضاوی پەیىەهضی يەواهیان و
هاوواری هەرصووال ،جارێيی تریػ لە ( ) 1982\3\16هۆبىهەوە ،
ئەمەظ هەهگاوێيی گرهگ بىو بۆ ئاصایىرصهەوەی پەیىەهضی يەواو ی
هێىان هەر صووال  . 41هەروەها یەهێتی لە ماهگی ئا زار و هیضاهضا
صووجار (مىخهمهصی خه مە باقی) لە ڕێگەی خغع ەوە هارص بۆ
الی صەرهرصایەتی (پضن) بە مەبەصتی ئاعتبىوهەوە ،هامەیەوی
تاڵەباوی پێبىو ،هە ئەو ڕازی بىو بەواری هاوبژیىاوی هەڵبضێت ،بۆ
جاری صووەم مەصعىص بەرزاوی پێغىازی لێىرص و پێیىت ئێمە
لەگەڵ خغع صا هاوپەیماهین و صەبێ ئەواهیػ لەگەڵ ئەم
پرۆژەیەصا بً ،هە ئاماهجی هۆتای بڕاهەوەی عەڕی هاوزۆ بێت،
صەبێت هاتىوچۆی یەهتر بىەن و پڕوپاگەهضەوان لە صژی یەهتر
ڕابگرن ،پارتی بە ڕێگای خغع ەوە وەاڵمی صاواهەی (ی.ن.ن)
صایەوە و صەر ئەهجام لە ( 28ی تەمىوزی  ) 1982هىێىە راوی یەهێتی
و پارتی لە بارەگای خغع هۆبىهەوە و (ڕێىىەوتيێيی صوكۆڵی  )42یان
ئیمساهرص ،بۆئەوەی هێغەواوی هێىاهیان بەڕێگای گفتىگۆ چارەصەر
بىەن ،هىرصصتان لە زاهەكیىەوە بۆ زازۆ مەیضاوی ئا زاص بێت بۆ
چاالوی صیاس ی پێغمەرگەی هەمىو الیەهەوان ،هەرصووال بە
هەمامەهگی و ئاگاصا ری یەهتر بچىە هاوچەواوی ژێر صەصەاڵتی یەهتر
43.
هەروەها لەم ماوەیەصا خغع بە هاوبەش ی لەگەڵ الیەهەواوی ترصا
چەهضیً چاالوی صەربازیان صژی خىىمەتی عێراق بە ئەهجام
گەیاهض ،هەروەها بە مەبەصتی ڕەواهضهەوەی ئەو هیگە راهیەی لە
َ 40همان صهرچاوٍ ,ل.205
 41ژیل ىان عبدەلل احمد , 8ش.پ ,ل.57
42لەم ك ۆب ىهەوەیە دا ه ىێىەراوی یەكێتی(فەرەیدون عبدولقادر و ف ىئاد معضىم )بىون,
ه ىێىەراوی پارتیػ (محمد مهال قادر و مەػدید ئەحمەد) بىون .ژیل ىان عبدەلل احمد8
ش.پ ,ل .63
 43علی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل.069- 063
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هێىان خغع و الیەهەواوی جىكض صروصت ببىو ،بەتایبەتی لەهێىان
(خغع) و (ی.ن.ن) ئەوەبىو هەر صووال لە ( ) 1982\5\ 20بەیاهێً
لە صیمەعم صەرصەهەن ،و لە ( ) 1982\ 7\7هەرصوو مەهتەبی
صیاس ی جارێيی تر هۆصەبىەوە بە مەبەصتی باعترهرصوی
پەیىەهضی يەواهیان و چارەصەرهرصوی هێغەواوی هێىاهیان ،بەلم ئەم
زەمیىەی ئاعتەواییە زۆر بەرصەوام هەبىو ،چىهىە تازە عەڕی
هاوزۆ هۆتایی پێهاتبىو ،ئاصان هەبىو بەو زێراییە بە ئەهجام بگەن.
جگە لەوەی چەهض هێغەیەن لەهێىان یەهێتی و پارتی لە چەرمەگا
ڕوویضا ،بەهۆیەوە  7پێغمەرگەی یەهێتی و  4پێغمەرگەی پارتی
هىژ ران ،جگە لە بریىضاربىووی چەهض هەصێً ،بەاڵم هێغەهە بە
صەرهرصوی بەیاهێً هۆتاي ی پێهات . 44
پارتی لە ڕێگەی خغع ەوە یەهێتی ئاگاصار هرصەوە هە (پضن) ڕازی
هابێت (ی.ن.ن) هێزەواوی ڕەواهەی باصیىان بيات ،لەبەرئەوەی
ڕێى ىەوتنی () 28ی تەمىوزی پغتئاعان ڕێ ى ىەوتيێيی هاوچەییە .45
ئەوەبىو مەڵبەهضی 2ی (ی.ن.ن) لە( ) 1982\11\25بەفەرمی
(پضن)یان ئاگاصار هرصەوە هە هاوچەی صۆڵی جافایەت ی و عارباژێڕ
بىغێىەوە .هەرچەهضە خغع بىوە میاهگیر لەهێىان ئەم صوو هێزە
لە هاوچەهەصا  ، 46بەاڵم صواتر لەگەڵ هێزی مەڵبەهضی  1ی
هاوچەی عارباژێڕ تىوش ی عەڕ بىو ن  ،47هەرچەهضە هێزەواوی خغع
لەم واتەصا لەژێر فەرماهضەی بەهاصیً هىری بێالیەن بىون.48
لەم كۆهاػەصا بەمەبەصتی هۆتاي ی هێىان بە عەڕ و لێً
هسبىبىوهەوەی الیەهەواوی جىص و (ی.ن.ن) لە ڕۆ ژاوی ( - 1
) 1983\2\6لە عا ری تە رابلىس ی لیبیا ،بە هەوڵی صىریا و
لیبیا( ) 19ڕێىسراوی خیزبی و عێراقی و هىرصی لەواهە (:ی.ن.ن،
پضن ،خضً ،خغع) ڕێى ىەوتيێيی هىرت و پىزتیان ئیمسا هرص،
هە هاوەڕۆهەهەی بریتی بىو لە هاوواریىرصوی یەهتر صژی خىىمەتی
عێراق و لە یەهضی هەهىعتن وچارەصەرهروی هاهۆهیەوان بە
ڕێگەی ئاعتیاهە ،هەروەها بڕیاربىو لە ڕۆژی 25ی عىباتی 1983
جارێيی تر ئەم الیەهاهە لە عام بۆ تەواو هرصوی واروبارەوا ن
هۆببىەوە ،بەاڵم خغع بەبیاهىی الوازی و گىماهاوی هەهضێ
ڕێىسراو و هێزی بەعضاربىوی هۆبىوهەوەهە هغایەوە .ئەمەظ
هۆوارێيی تر بىو بۆئەوەی جارێىیتر ئاڵۆزی بىەوێتە هێىان
(ی.ن.ن) و الیەهەواوی بەرەی جىص ،هەروەها فاتذ ڕەصىوڵ
هىو صیىیەتی":ئەم پاعگەزبىوهەوەو زۆ صوو رزضتىەوە لە
ڕێ ى ىەوتنی تە رابلىش ،ئاوامێيی یەهجار زراپی هرصە صەر
صۆصتایەتی خغع و (ی.ن.ن)" ،هەرچەهضە لە هاوزۆعضا هەرصوو
وەفضی خغع و (ی.ن.ن) لە ڕۆژی( ) 1983\2\6لە هاوزەهگ
هۆبىهەوەو لەصەر چەهض زاڵێيی هاووا ری و هەماهەهگی ڕێى ىەوتً،
بەاڵم پاظ ماوەیەن ،لە صەعتی هەولێرەوە چەهض بروصىەیەن بە
خغع گەعت ،هە باصیان لە پێىضاصاوی هێزەواوی (ی.ن.ن)
 44ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.60
 45علی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل.060
 46ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.60
47برایم جەالل 8چەمكێك لە مێژووی ,...ش.پ ,ل.155
 48علی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل.062
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وخغع صەهرص ،لە صەعتی هەولێر وهۆیە ،هە تیایضا 2پێغمەرگەی
خغع هىژ ران و  6تریػ بریىضار بىون ،لە گىهضی بەرصە صپی لە
ڕۆ ژاوی() 1983\2\ 12- 11صا ،صواتریػ هێزەواوی خغع وخضً لە
تۆڵەی ئەو هێرعەصا ،هێرظ صەهەهە صەر هێزەواوی (ی.ن.ن) لە
هاوچەهە ،ئەمەظ صووبارە خغع ی زضتە هێى ملمالهێی عەڕی
هاوزۆوە  . 49ئەوەبىو لە ڕۆژی 24ی عىبات صىرتاریەتی بەرەی
جىص بەیاهێيی تىهضوتیژی صژی (ی.ن.ن) صەرهرص ،صواتر خغع یػ
یاصاعتێيی تىهضی صا بە ی.ن.ن50 .
واتێً الیەهەواوی جىوص بڕیاریاهضا پەالما ری بارەگای مەڵبەهضی
هەولێری
خغع
مەڵبەهضی
هەولێری(ی.ن.ن)بضەن،
صەرهرصایەتیان ئاگاصا ر هرصەوە هە پارتی و صۆصیالیضت و پاصۆن
بڕیاریان صاوە پەالماری (ی.ن.ن) بضەن ،ئایا ئێمە بەعضاری بىەیً
یان ها ،بەاڵم مەهتەبی عەصىە ری و صەرهرصایەتی خغع وەاڵمیان
هەبىو ،تا لەڕۆژی ( ) 1983\ 4\28صا (ئەبىخىمت) بروصىەیەوی
تری هارصبىو ،هىو صیبىی براصە راوی جىص صبەینێ س ێ كۆڵی
پەالماری (ی.ن.ن) صەصەن ئێمە چی بىەیً؟ بەعضاربین یان ها؟
وەاڵممان بضەهەوە ،صەرهرصایەتیػ پێیان ڕاگەیاهضن هە
مەڵبەهضی هەولێر زۆیان بڕیار بضەن ،ئەوەبىو ئەواهیػ
بەعضاریان هرص ،و عەوی ( \29- 28هیضاوی  ) 1983هێزەواوی جىص
پەالماری (ی.ن.ن)یان صاو بەئاصاوی صەصتیان بەصەر بالیضاهضا
گرت  ، 51لەم عەڕەصا چەهضیً پێغمەرگەی هەرصووال هىژ ران و
بریىضار بىون ،لە هێزەواوی (ی.ن.ن) () 7پێغمەرگە هىژ ران و ()12
تریػ بریىضار بىون  . 52لە ئەهجامی ئەم هێرعەو پاعەهغەی
(ی.ن.ن) ،چەهض بەڵگەیەوی نهێنی صەصت بەرەی (جىص) هەوتبىو،
لەواهە هامەیەوی هەوعیروان مضتەفا هە بۆ (مالزم صەیض هەریم
)ی هىصیبىو ،تیایضا ڕق و هیىەی زۆی بە رامبەر (خضً) و
(خغع)هیغاهضابىو (. 53ی.ن.ن) تا ئەو واتە بڕیاری عەڕی صژی
خغع هەصابىو  ، 54عایاوی باصە خغع صووصڵ بىون لە
عەڕەواهضاو ئىمێضیان بە ئاعتی و ئاگربەصت هەبىو55
صوای ئەم عەڕە یەهێتی بەیاهىامەیەوی صەرهرص و خغع ی وەن
تێىضەری جىكض تاواهبار هرص بەوەی چەهضیً پەیماهىامەی
عياهضووە ،ئیتر لێرەوە الیەهەواوی جىص هێزەواهیان هۆصەهەهەوە بۆ
 49ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.62
50هەعیروان مضتەفا 8پەهجەكان یەكتری ,....ش.پ ,ل.096
51ئەحمەد باهیذێاڵوی 8بیرەوەریەكاهم ,ش.پ ,ل .249كەهالی ئاصماوی , nrt
چاوپێكەوتً لەگەڵ محمدی حاجی محمىد ,بەرهامەی روداو و مێژوو ,بەش ی صێیەم,
().0391\9\95
52یەكێتی هیغتماوی كىردصتان 8چۆن حیزبی عیىعی عێراقی جەهگی بەصەرماهدا
صەپاهدووە ,لە باڵوكراوەكاوی یەكێتی هیغتماوی كىردصتان ,چاپذاهەی عەَید
ئیبراَیمی عەزۆ ,ل.10
 53ڕێباز 8قەهدیل بەػدادی َەژاهد ,ش.پ ,ل.042- 041
54عەماڵ عادل صەلیم8قەصابذاهەی پغتئاعان لە گێراهەوەی عایەتحاڵێك,
ئیيتەرهێتhttp://www.malmokurd.com/ArticleDetail-162- ,
10#.UrwwWNJDsns
55عادەوان عۆڕظ 8قادر عۆڕظ چل صاڵ دەبات و تێكۆعان (دیىی هاوەوەی
َەهدێ الیەوی مێژووی دەباتی هەتەوەی كىرد لە هێ ىان صاڵی  9761- 9724دا ,چ,0
كىردصتان  ,0330- 0339ل.091
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گرتنی بىىە و بارەگاواوی (ی.ن.ن) لە هسیً هاوزەهگ و صۆڵەڕووت،
لە هەمان واتضا (ی.ن.ن) زۆی ئاماصەهرصن بىو بۆ لێضاوی
بارەگاواوی صەرهرصایەتی خغع و پاصۆن و خضً لە پغتئاعان و
ئاعلىلىە  . 56هەوعیروان مضتەفاظ زەریيی هۆهرصهەوەی
هێزێيی گەورە بىو بۆ پەالمارێيی لە هاواو  . 57هەرچەهضە زضر
مهعضىم صەڵێ ":پغتئاعان بە بڕیاری مەهتەبی صیاس ی (ی.ن.ن)
بىوە هەن زىصی هەوعیروان مضتەفا"  . 58بەاڵم هەوعیروان
مضتەفا بڕیارصەر و ئەهضازیاری ڕاصتەوزۆی ئەم پەالمارە بىو ، 59
ئەوەبىو لە بەرەبەیاوی () 1983\5\1صا صەصتیاهىرص بە هێرعىرصهە
صەر پێغمەرگەواوی خغع لە صە ری صاوێً و لە ئەهجامضا ()9
پێغمەرگەی خغع هىژ ران ،لەم هێرعەصا زەرەر و زیاهێيی زۆر بەر
خغع هەوت و مەڵبەهضی صەرەهیان لە پغت ئاعان صەصتی
بەصەرصا گیرا .صواتر صەر چیای (مۆلی) یان گرت ،هە بەرزتریً
لىوتىە چیای هاوچەهە بىو ،صەیڕواوی بەصەر ئەو هاوچاهەی هە
بارەگای خغع و خضيی لێبىو .لە چەهض كۆڵێىەوە هێرعیان صەهرص
و هەس ی عارە زاعیان لەگەڵضا بىو  ، 60لە ماوەی ( )24واتژمێر صا
هەمىو بىىە و بارەگا و لىوتىە بەرزەوان لە الیەن (ی.ن.ن) ەوە
صەصتی بەصەرصا گیرا ،لەم عەڕەصا هەریم ئەخمەصی جێگری
صىرتێری خغع و صوو ئەهضامی صەرهرصایەتیان هە (ئەخمە ص
باهیسێاڵوی و كاصر ڕەعیض) بىو لەگەڵ ( ) 48پێغمەرگە بەصیل
گیران . 61صەرباری بەصیل گیراوی ژمارەیەوی زۆر لە ئەهضامان و
الیەه گراوی خغع هاووات زیاهێيی زۆری صا راي ی بەو خیزبە گەیاهض،
هە زۆی لە چەن و تەكەمەوی و هەلىپەٌ و پێضاویضتی صەربازی
صەبیيیەوە ،لە الیەن هێزەواوی (ی.ن.ن) صەصتی بەصەرصا گیرا .62
صواتریػ لە ڕۆژی (  ) 1983\ 5\11ئێزگەی (ی.ن.ن) باهگەوازێيی
بەهاوی مام جەالٌ و هەریم ئەخمەصەوە باڵوهرصەوە ،هە صاوای
ڕاگرتنی عەڕی صەهرص لە هێىان پێغمەرگەواوی (خغع) و
(ی.ن.ن) ،هە لە ( ) 11زاڵ پێىهاتبىو ،بەتەواوەتی ب ااڵصەصتی
(ی.ن.ن)ی تیاصا صەبینرا ،ئەمەظ بىوە جێگەی هاڕە زای زۆری
ئەهضام و الیەه گراوی خغع ،بەتایبەتی صوای ئەو وارەصاتەی لە

 56ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل .67- 66
 57قادر ڕەعید (ئەبىع ىان) 8پغتئاعان لە هێ ىان ئازار و بێدەهگیدا ,چ ,9چاپذاهەی
میدیا ,صتۆكه ۆلم ,9776 ,ل.99
 58ددر معضىم 8پغتئاعان بە بڕیاری صەركردایەتی یەكێتی بىو هە هەوعیروان
مضتەفا ,گۆڤاری لڤین ,ژ  61صاڵی حەوتەم93 ,ی كاه ىوی دووەمی  ,0337ل.93
59صتیڤان عەمسینی 8دیماهە لەگەڵ قادر ڕەعید"ابىع ىان" صەركردەی دێرینی حیزبی
عیىعی .
http://klawrojna.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18
958&catid=26&Itemid=42
َ 60اوڕێ صىرەَ 8ەگبە َەمە ڕەهگەكەم ,پىدتەیەك لە ژیان و یادەوەری و
بەصەرَاتی ڕۆژەصەدتەكاوی دەباتی دوێنێ و ئازادی و روداوی ئەمڕۆ ,چ ,9ب.ظ.چ,
 ,0337ل.03
 61ڕێباز 8ش.پ ,ل .046
 62دەعتی صەباح 8پێغمەرگەی دێریً ,چاوپێكەوتً لەگەڵ َاوڕێ فریغتە ,گۆڤاری
لڤین ,ژ.0335 ,30
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هاوچەی پغت ئاعان بەصەریاهضا هاتبىو  ، 63لێرەصا بەهاصیً
هىری صەڵێت"(ی.ن.ن) بەتەنها تاواهبا ر هی يە لە وارەصاتی
پغتئاعان ،بەڵىىو هێزەواوی بەرەی جىصیػ تاواهبارن،
لەبەرئەوەی پێػ ڕووصاوی پغتئاعان بە س ێ ڕۆژ هێزەواوی جىص
عەڕی بالیضاهیان هرص هە بارەگای مەڵبەهضی هەولێری (ی.ن.ن)
تیاصا بىو ،لەو هاوچاهە صەرپە ڕاهض 64.
لە بە رامبەر ئەم عىضتە وارەصاتبارەصا هە بەصەر صەرهرصایەت ی
هەرس ێ خیزبی هاو بەرەی جىص صا هاتبىو ،صىرتاریەتی بەرە
بڕیاریاهضا هۆبىوهەوەیەن لە (26ی گىاڵوی ) 1983لە ( ڕا ژان) لە
مەهتەبی صیاس ی پارتی بىرێت ،ئەوەبىو پاظ هۆبىوهەوەهە
بڕیاریان صا بە زو وتریً وات هێزەواوی جىص بگەڕێىەوە بۆ كەهضیل و
زۆیان بۆ هێرعىرصهە صەر (ی.ن.ن) ئاماصە بىەن ،ئەوەبىو
عەڕێيی صژوا ر لە هێىان(ی.ن.ن) و پارتی لە وەرتێ ڕوویضا و
ژمارەیەوی زۆر لە هەرصووال هىژ ران . 65
لە صەرەتای ماهگی ئابضا هێزەواوی جىص گە ڕاهەوە ڕەزگە و
كەاڵتىووان و پغتئاعان ،ئەوەبىو هێزەواوی (ی.ن.ن) لە
( ) 1983\ 8\31صا هێرعێيی بەرفراواهیان هرصە صەر هێزەواوی جىص
و لىوتىەی هىهە هۆتر یان گرت ،زیاهێيی زۆریغیان لە هێزەواوی
جىص صا ،ئەم عە ڕاهە صوژمىایەتیەوی ئەوتۆیان صروصتىرص لە
هێىان هەرصووال صا ،بە جۆرێً هە پێغمەرگەواوی هەرصووال لە
هەر عىێيێً تىو ش ی یەهضی صەبىون هێرعیان صەهرصە صەر
یەهتری ،هە ئەمە تا صاڵی ( ) 1986و ئاعتبىوهەوەی گغتی
بەرصەوام بىو 66.
هەرچەهضە لە صەرصەمی بەڕێىەچىووی مفاوە زات لە هێىان
(ی.ن.ن) و خىىومەتی عێراكیضا (  ) 1984- 1983هە زیاتر لە
صاڵ ێيی زایاهض( ،ی.ن.ن) بەجۆرێً لە هەوڵی ئاعتبىوهەوە
صابىو لەگەڵ الیەهەواوی بەرەی جىص بەگغتی و خغع بەتایبەتی،
بەاڵم صەرهەوتىو هەبىو.67
هەربۆیە لە () 1984\1\15صا عاهضێيی (ی.ن.ن) بەهاوی
هىصە راهەوە چىو بۆ (هەرە ژاڵ) هە هامەیەوی مام جەالٌ و
هامەیەوی مەهتەبی صیاصیان برص بۆ خغع و صاوای تازەهرصهەوەی
پەیىەهضي یەواهیان صەهرص ،هەرصوو هامەهەعیان بە برووصىە هارص
بۆ مەهتەبی صیاس ی خغع هە ئەووات لە بەرزا ن بىو ،بەاڵم خغع
ڕایاهگەیاهض هە ئەوان پێیان باظ هی يە لە صوای عەڕی
پغتئاعاهەوە ،تازەهرصهەوەی پەیىەهضی يەواوی هێىاهیان لە
مەڵبەهضی صلێماهیەوە صەصت پێ بيات ،بەڵىىو وایان بەباظ زاو ی

63اصماعیل تەهیا 8لە پەراوێسی بیرەوەریەكاوی باهیذێ اڵهیدا ,گۆڤاری ئازادی ,ژ(1و) 2
ئادار و گەالوێژی ,0330ل.09- 03
64كەهاڵی ئاصماهە  , nrtچاوپێكەوتً لەگەڵ بەَادیً هىری ,بەرهامەی روداو و
میژوو ,بەش ی دووەم).0399\4\93(.
 65عەلی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل .066
 66ژیل ىان عبدەلل احمد 8حیزبی عیىعی عێراق و  , . ..ش.پ ,ل.70
67پغكۆ هەجمەدیً 8ش.پ ,ل.973- 972
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ڕاصتەوزۆ وەفضەهە بڕواتە بارەگای مەهتەبی صیاس ی خغع لە
بارزان 68.
لەگەڵ ئەوەعضا خغع مەرجی صاها بۆ ئاعتبىوهەوە ئەویػ ئەوەیە
هە (ی.ن.ن) بەیاهىامەیەوی صەرهۆهەهرصن لە صەر ڕوصاوەواو ی
پغتئاعان و وتىوێژی یەهالیەهەی لەگەڵ خىىمەتی عێراق
صەربيات و هۆتاي ی بە وتىوێژ بهێىێت لە گەڵیضا و عەڕ صژی
خىىومەت صەصت پێ بياتەوە ،بەاڵم یەهێتی بەمە ڕازی هەبىو . 69
بەم عێىەیە ئەم هەواڵهەی (ی.ن.ن) بۆ ئاعت بىوهەوە لەگەڵ
الیەهەواوی بەرەی جىص صا صەرهەوتىو هەبىو .بەڵىىو چەهضیً
عەڕ و پێىضاصان لە هێىان (ی.ن.ن) و الیەهەواوی جىص صا ڕوویضا،
بۆهمىهە :لە تەمىوزی () 1984صا هێزێيی خغع و خضً هە
ژمارەیان ( ) 200پێغمەرگە صەبىون ،لە باصیىان بەڕێى ىەوتً و
گەیغتىە صەوروبەری عەكالوە ،هێزێيی (ی.ن.ن) پێغیان لێگرتً
لە صەوروبەری گىهضی (زێیاصۆن) و عەڕ صەصتیپێىرص و
لەئەهجامضا چەهضیً پێغمەرگەی هەرصووال هىژ ران  ،ئەمەظ
همىوهەیەوی ترە لەو عە ڕاهەی هە لەهێىان (ی.ن.ن) و الیەهەواو ی
جىص صا صروصت بىو . 70
بەاڵم صوای ئەوەی (ی.ن.ن) و صە راوی بەعط لە صەر
صاهىوصتان ڕێىىەهەوتً ،ئەوەبىو تاڵەباوی لە (11ی واهىوی
صووەمی  ) 1985هامەیەوی بۆ عیزەت صوری هىوس ی و صەرهرصایەتی
(ی.ن.ن) لە(15ی واهىوی صووەمی  ) 1985بەیاهێيی صەرهرص و
هۆتایهێىان بە وتىوێژی ڕاگەیاهض و ئۆباڵی زضتە صەر بەعط،
بەرەی جىص یػ لە بەیاهىامەیەهضا ئەم هەڵىێضتەی یەهێتی بۆ
هۆتای هێىان بە گفتىگۆ لەگەڵ میری بە ئەرێنی هاوبرص ،هە
صەهرێت ئەم هەهگاوە ببێتە هۆی هسیىبىهەوەی زیاتری (ی.ن.ن) و
الیەهەواوی تری هىرصصتان و عێراق. 71
لێرەوە هەهگاوەواوی ئاعتبىوهەوەی گغتی پارتە صیاصی يەوا ن
صەصت پێ صەوات ،چىهىە (ی.ن.ن) الی زۆیەوە باهگەوا زی بۆ
ئاعتبىوهەوە صەهرص ،لە ڕێگەی هارصوی هامە بۆ الیەهەواوی بەرەی
جىص هەوڵی پێىهێىاهەوەی صەصا ،یەهەمین پارت هە بەصەم ئەم
باهگەوازەوە ڕۆعت خضً بىو ،هەرچەهضە لە الیەن خغع و
پارتیەوە ڕەزىەی لێگیرا ،بەوەی هە یەهالیەهە ئاعتبىوهەوەی
لەگەڵ (ی.ن.ن) صا هرصووە  . 72چىهىە خضً بە پێچەواهەی
ڕێى ىەوتنی بەرەی (جىص) ەوە ڕێى ىەوتنی لەگەڵ (ی.ن.ن) صا هرص
بىو .73

 68دلێر ئەحمەد حمەد و صەروەرعبدالڕەحمً 8داهىصتاوی یەكێتی هیغتماوی
كىردصتان و حكىمەتی عێراق ,چاپذاهەی َیڤیَ ,ەولێر,0399,ل.43
 69ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.994- 993
 70دلێر ئەحمەد حمەد و صەروەرعبدالڕەحمً 8داهىصتاوی یەكێتی هیغتماوی ,...
ش.پ ,ل .44
 71عەلی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل.115- 114
 72ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.900- 909
 73عەلی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل.294

هەرچەهضە لەم واتەصا هەهضێً جار پێىضاصان لە هێىان خغع
و (ی.ن.ن) صا ڕوویضاوە ،وەن لە ڕۆژی ( ) 1985\ 6\3هێزێيی خغع
لە چیای (باواجی) لە هسیً گىهضی (واوی گىهض) صوو پێغمەرگەی
(ی.ن.ن) یان گرت و هىعتيان  ،پاظ ئەمەظ جارێيی تر لە صەر(
باواجی و پغتی گۆمەتاڵ و پیرە) هێزەواوی خغع و یەهێتی تىش ی
عەڕهاتً ،پاظ عەڕێىە یەن ڕۆژە پێغمەرگەیەوی(ی.ن.ن)
بەهاوی ( بەعضار) هىژ را ،پێغمەرگەیەوی خغع یػ بەهاوی (ئەبى
صهیا) هىژ را ،هاهۆهیەوان ئەوەهضە تىهض و تیژ بىو هەریەهەیان
صەیىیضت تۆڵە لەویتر بياتەوە ،لەم واتەصا مەفرەزەیەوی خغع لە
هسیً گىهضی صیاو بۆصەیان بۆ س ێ پێغمەرگەی(ی.ن.ن) صاها و
هىعتیان  ،بەم عێىەیە هەمىو ئەو عە ڕاهەی هەلە ماهگی
خىزەیراوی صاڵی () 1985صا ڕویضاوە چەهضیً كىرباوی لە هەرصوو ال
لێىەوتەوە 74.
هەروەها ئەو ڕێ ى ىەوتىەی خضً لەگەڵ (ی.ن.ن) زەمیىەیەوی
لەباری ڕەزضاهض ،بۆ ئاعتبىوهەوەی الیەهەواوی تری جىص لەگەڵ
(ی.ن.ن) ،چىهىە لە هۆبىوهەوەی بەرەی جىص لە ( هیضاو ی
 ) 1986صا هە هىێىە راوی خغع لەم هۆبىهەوەیەصا هەریەهە لە
(ڕەخیم عەجیىە و ئەبى خیىمەت) بىون ،لەم هۆبىهەوەیەصا بڕیار
ص را لە صە ر پتەوهرصوی پەیىەهضی يەواوی الیەهەواوی بەرەی جىص،
هەروەها هەهضێ ڕێىعىێنی بۆ زۆعىرصوی پەیىەهضی
هاوپەیماهی يەتی لەگەڵ (ی.ن.ن) صا صاهابىو ،بڕیاریان صابىو
هەهضێ ڕێىعىێً بۆ صەصتپێىرصوی گفتىگۆ بگرهە بەر 75.
تەوەری چىارەم :پەیىەهضیەواوی یەهێتی و خغع لەوات ی
ئاعتبىهەوەی گغتی و بەرەی هىرصصتاوی()1988- 1986
صوای تێپەڕ بىووی كۆهاػێً لە عەڕو ملمالهێی صەزت لە
هێىان پارتە صیاصی يەواوی هىرصصتان صا ،بە جۆرێً هەمىویان
گەیغتىە ئەو بڕوایەی هەوا ئەم ملمالوێ هێىزۆییاهە هیچ صىوصی
هیە ،و بەڵىىو زیاهێيی زۆری ماصی و گیاوی لە زۆیان صەصات.
صەرە ڕای ئەوەی هە عەڕی هاوزۆ گەورەتریً صەرص و فاهتەری
الوازبىووی بسووتىەوەی ڕزگاریسىازی گەلی هىرص بىو ،هەر ئەم
ملمالوێ و هاهۆهی يە تىوهضە بىو وای هرص بىو ،گەلی هىرص وەن
پێىیضت هەتىاهێت صىص لە الوازی يەواوی هەرصوو خىىمەتی عێراق
و ئێران وەربگرێت ،و هەهضێً لە ئاماهجەواوی بێيێتە صی  . 76ئەمە
صەرباری ئەوەی هە (ی.ن.ن) لەو ماوەیەصا ،بە چەهض كۆهاعێً
لە صاهىوصتاهضا بىو لەگەڵ خىىمەتی عێراق ،الیەهەواوی بەرەی
جىص صژی بىون و لەو بارەیەعەوە بەیاهىامەیەهیان صەرهرص بىو ،
هە ئەمە فاهتەرێيی لێً صوو رهەوتىەوەی بەرەی جىص و (ی.ن.ن)
بىو .صەرە ڕای ئەوەی هە ئیراصەیەوی گغتی ئاعتبىوهەوە لە ئا راصا
هەبىو ،هەرچەهضە لە واتی صاهىوصتاهەواوی هێىان (ی.ن.ن) و

 74ڕێباز 8ش.پ ,ل .923- 916
 75ژیل ىان عبدەللا  8ش.پ ,ل .901
 76عەلی تەتەر هێروەی 8ش.پ,ل415.
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خىىمەتی عێ راكضا چەهض هەوڵیً هەبىون بۆ ئاعتبىوهەوە و
چارەصەرهرصوی هاهۆهیەوان ،بەاڵم بەهۆی بىووی مە رجی
الیەهەواوی جىصەوە هیچ ئەهجامێىیان هەبىو ،چىهىە مەرجی
ئەوان بۆ گفتىگۆ ئەوەبىو هە یەهێتی صاهىو صتان لەگەڵ
خىىمەتی عێراق صا هۆتای پێ بهێىێت . 77
ئەوەبىو لە ڕۆژی ( ) 1984\3\ 21لە صىرصاظ و لەمیاهەی
هۆبىهەوەیەوی جەماوە ری فراواهضا بە بۆهەی جەژوی هەورۆزەوە،
جەالٌ تاڵەباوی وتارێيی زىێىضەوە و تیایضا صروعمی
ئاعتبىهەوەی گغتی لە هێىان هەمىو هێزە هىرصصتاهیەواهضا
بەرزهرصەوە و باهگهێغتی الیەهەواوی بەرەی جىصی هرص بۆ ئاعتی و
تەبای و چارەصەرهرصوی هاهۆهی يەوان بە ڕێگای وتىوێژو و
گفتىگۆی هێمىاهە . 78
صواتریػ(ی.ن.ن) هامەو هىێىەری بۆ الی الیەهەواوی(جىص)
بەتایبەتی(خغع و پضن) صەهێرێت ،بەمەبەصتی پێىهاتىەوە ،لەو
هەواڵهەی لەگەڵ خغع ص را بۆ ئاعتبىوهەوە ،ئەوەبىو لە ڕۆژی
( ) 1984\ 8\16وەفضێيی (ی.ن.ن ) هە پێىهاتبىون لە (ئا زاص
هەورامی ،پێغەوا تاڵەباوی ،فەرەیضون صارتاظ) چىون بۆ
هۆبىوهەوە بۆ الی خغع بۆ چیای عیریً ،لە هۆبىوهەوەی
هێىاهیاهضا چەهض مەرج و زاڵێً باش صەهەن ،بەاڵم خغع
مەرجیان بۆ ئاعتبىوهەوە لەگەڵ یەهێتی ئەوەبىو ،هە (ی.ن.ن)
بەیاهىامەیەن لەصەر صەرهۆهەهرصوی ڕووصاوەواوی پغتئاعان و
وتىوێژی یەهالیەهە لەگەڵ خىىمەتی عێراق صەربيات و هۆتاي ی بە
وتىوێژ لەگەڵیاهضا بهێىێت و عەڕ صژی خىىمەت صەصت پێ
بياتەوە.79
ئەو هەواڵهەی ئاعتبىوهەوە لەو ماوەیەصا هەرچەهضە صەریان
هەگرت ،بەاڵم صەرەتایەوی گرهگ و باظ بىو بۆ صروصتبىووی
ئاعتبىوهەوەی گغتی لە هێى پارتە صیاصی يەواوی هىرصصتا ن صا.
بەم عێىەیە پاظ باڵوبىهەوەی باهگەوازەهەی مام جەالٌ
بەمەبەصتی ئاعتبىوهەوەی گغتی لە صاڵی ( )1984صا و
هۆتايیهێىاوی وتىوێژی (ی.ن.ن) لەگەڵ خىىومەت ،خضً یەهەم
الیەوی هىرصصتان بىو هە بەصەم باهگەوازەهەی مام جەاللەوە
چىو  . 80هۆمیتەی هاوەهضی خضً لە زصتاوی ( ) 1985صا،
بڕیاریضا یەهالیەهە لەگەڵ (ی.ن.ن) گفتىگۆ بيات ،بۆ ئەم
مەبەصتەظ (مدەمەص عاهە لی) لە الیەن (خضً)ەوە
صەصتىیغان هرابىو هە صەرصاوی تاڵەباوی و صەرهرصایەتی
(ی.ن.ن) لە (یازضەمەر) بيات ،ئەوەبىو لە (واهىووی صووەمی
 ) 1986صا ئەو صیضارە ئەهجام ص را  . 81هەرچەهضە پێػ ئەم صیضارە،
یەهێتی لە ڕێگای (عەوهەتی خاجی مغیر) ەوە یەهەم هامەی بۆ
(مىخهمهصی خاجی مه خمىوص) لە خضً بە مەبەصتی
 77ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل 115
78صەالم عەبدولكەریم 8ش.پ ,ل.946
 79ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.994- 993
80بەَرۆز گەاڵڵی  8رەصىڵ مامەهد 33صاڵ تەمەن و  11صاڵ دەبات ,ش.پ ,ل
.907
 81عەلی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل .293

ئاعتبىوهەوە هارص ،هە صوو پێغيیازی تیاصا بىو ،یەهەمیان
گە ڕاهەوەی مىخه مه صی خاجی مهخمىوص بىو بۆ هاو(ی.ن.ن)،
صووەمیغیان ئەگەر گە ڕاهەوەی كبىوڵ هەبىو ،ئەوا ئاعتبىوهەوە
لە صىىوری هاوچەی صلێماهیضا ئەهجام بضرێت ،مىخهمهصی
خاجی مهخمىوص یػ وەاڵمی صاواهەی (ی.ن.ن) صایەوە و بە
پێغيیازی صووەم ڕازیبىو ،بەاڵم صاوایىرص هە ئاعتبىوهەوەی گغتی
بێت ،هەن تەنها لە صىىوری صلێماهیضا بێت .پاظ ئاڵىگۆڕهرصوی
چەهض هامەیەن لە هێىان هەرصووال صا ،صواجار ڕێى ىەوتيىامەیەوی
هاوچەي ی لە ڕۆژی(  ) 1985\3\21لە گىهضی (هاوگرصان)ی هسیً
عارۆچىەی صەیضصاصق ئەهجام ص را  . 82مام جەالٌ تەئىیضی
هرصەوە هە (ی.ن.ن) بەجضی وارصەوات بۆ ئاعتبىوهەوەی گغتی و
ئەم هەهگاوەی خضيی بە هىرصاهە و بىێراهە لەكەڵەم صا،و گىتی
چاوەڕواوی گەیغتنی وەفضی ڕەصمی صەبین  . 83صواتریػ لە
وەفضێيی مەهتەبی صیاس ی خضً
هاوینی( ) 1986صا
بەصەرپەرعتی ڕەصىڵ مامەهض صەرصاوی مام جەالٌ و
صەرهرصایەتی (ی.ن.ن) هرص ،صواتر ڕێ ى ىەوتً هامەیەن لە هێىان
هەرصووالصا مۆرهرا ،بەمەظ هۆتايیهات بە هێغەواوی هێىاهیان و
پەیىەهضی يەواهیان ئاصاي ی بىویەوە 84.
صەبارەت بە هەوڵەواوی ئاعتبىوهەوە لەگەڵ خغع صا مدەمەص
عاهەلی صەڵێت ":لە براصە راوی (ی.ن.ن) تێگەیغتم هە وەفضێىیان
هارصووە بۆ صیضار و گفتىگۆ لەگەڵ خغع بەصەرپەرعتی (فىئاص
مهعضىم و فەرەیضون عەبضوللاصر) ،وا بڕیار بىوە ئەو وەفضە
صەرەتا خغع لە صەوروبەری بارزان ببینن ،ئەگەری ئەوەظ هەیە
پارتی ببینن ،بەاڵم خغع ئەوەیان بۆ ئێمە وەن هاوپەیماوی بەرەی
جىص باش هەهرص بىو. 85
بەم عێىەیە صوای ئاعتبىوهەوەی خضً و (ی.ن.ن)،
زەمیىەیەوی لەبار بۆ ئاعتبىوهەوەی یەهێتی و الیەهەواوی جىص هاتە
ئا راوە ،خضً باش لەوە صەوات هە پێغىەزت لە باڵوهراوەواو ی
زۆیاهضا ،صاوای ئاعت بىوهەوەی گغتی و یەهڕیسی و تەبای هێى
الیەهە صیاصی يەواوی هىرصصتاو ى هرصووە ،بۆ هۆتا يیهێىان بە
عەڕی هاوزۆ .ئەوەبىو بەهەوڵی خضً تىاهرا لە هێىان (ی.ن.ن)
و پاصۆن صا ئاعتەوايی صروصتبىرێت ،بەتایبەتی پاظ صیضاری
هێىان ئا زاص مضتەفا لە پاصۆن و مىخهمه صی خاجی مه خمىوص لە
خضً ،لەو صیضارەصا ئا زاص مضتەفا پێغيیار صەوات بۆ خضً هە
لە ئاعتبىهەوەی هێىان پاصۆن و یەهێتی صا ڕۆڵ ببینن .تەهاهەت
واتێً (ی.ن.ن) ڕاصیۆهەیان لە صەهگی عۆڕش ی عێراكەوە بۆ صەهگی
گەلی هىرصصتان گۆڕی ،پاصۆن پیرۆزباییان لێىرص و گىتیان
ئەوەی یەهێتی هرصویەتی عتێيی باعە و پاصۆن پغتیىاوی
لێضەوات ،تەهاهەت بەرگری زۆریغیان لە هەڵىێضتی مىخەمەص
عاهەلی و مىخهمه صی خاجی مهخمىوص هرص بىو  ،بەوەی لەگەڵ
82صەالم عەبدولكەریم 8ش.پ ,ل .953- 953
 83محەمەد عاكەلی  8لە بسووتىەوەوە بۆ حیزبی صۆصیالیضتی كىردصتان (- _ 9754
 ,) 9771الپەڕە َەڵىەدراوەكان ,چ ,9چاپذاهەی كارۆ ,كەركىك ,0399 ,ل .915
84بەَرۆز گەاڵڵی  8ش.پ ,ل.913
85محەمەد عاكەلی  8ش.پ ,ل.915
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(ی.ن.ن) صا ڕێى ىەوتنی هاوچەییان هرصووە  . 86صواتر عاهضێيی
پاصۆن لە ڕۆ ژاوی (  \12- 10ی گىاڵوی\  ) 1986صا صەرصاوی بارەگای
مەهتەبی صیاس ی (ی.ن.ن) هرصبىو ،صووكۆڵی رێى ىەوتً و
بەیاهىامەیەوی هاوبەعیان صەرهرص ،بەمەظ عەڕی هێىاهیان هۆتای
پێهات و پاصۆن بارەگاگاوی بۆ هسیً بارەگاواوی (ی.ن.ن) گىاصتەوە
87.
صەبارەت بە عىێً و پێگە و ڕۆ ڵی خغع لە ئاعتبىوهەوەی
هێىان الیەهەوان ئەوەبىو ،هە زیاتر لە الیەهەواوی تر پێىیضتی بە
ئاعتبىوهەوە لەگەڵ (ی.ن.ن) هەبىو ،بەپێی بەڵگەهامەواو ی
عێراق بارەگاواوی خغع لە الیەن ئێرا هەوە تۆپ با ران هرابىون .زیاص
لەوەظ خغع پەیىەهضی يەوی ئەوتۆی لەگەڵ ئێراهضا هەبىو ،لە
الیەوی تریغەوە لەگەڵ خىىمەتی عێراكضا لە عەڕصا بىو ،بۆیە
هەصەهرا لەگەڵ ئەو الیەهاهەی هە لە هىرصصتان صا بااڵصەصتن
هیچ پەیىەهضیەوی هەبێت . 88
لێرەصا ئەخمەص باهیسێاڵوی صەڵێت ":لە ماهگی (هیضاوی صاڵی
 ) 1986صا هاوڕێیاوی (م.ش) صاوایان لێىرصم هە پەیىەهضی بە
براصە راوی (ی.ن.ن)ەوە بىەم و پێیا ڕابگەیەهم هە خیزبمان بۆ
ئاعتبىوهەوە ئاماصەیە ،چىهىە (ی.ن.ن) پێغتر هامەی بۆ (م.ش)
ئێمە هارصبىو ،مىیػ هامەیەهم بۆ مام جەالٌ هىوس ی ،هە هامەهە
گەیغتە صەصتی مام جەالٌ یەهضەر وەاڵمی صامەوە و هىوصیبىوی
زۆشحاڵین بە چاوپێىەوتيتان ،هەر لەم ڕێگەوە هە هامەهەت
هارصووە صەتىاوی بگەیتە المان" . 89
بۆیە بەهەوڵ و هاوبژیىاوی خضً لە ماهگی(  ) 1986\5صا مەال
ئەخمەص باهیسێاڵوی صەگاتە (صەفرەو زەرون) و لەگەڵ جەالٌ
تاڵەباوی بەیەن صەگەن و پرس ی ئاعتبىوهەوە تاوتىێ صەهە ن . 90
صواتریػ لە هۆبىهەوەیەهضا لە بارەگای هەوعیروان مضتەفا
لە(بەرگەڵىو) صاهیغتنی ڕەصمیان صەصتپێىرص ،بەاڵم باصىرصوی
هۆمەڵێً مەصەلەی تر بۆ چاوپێىەوتنی وەفضێيی صووكۆڵی فراواهتر
صوازرا .براصە راوی (ی.ن.ن) گىتیا ن ئێمە وامان پێ باعە
ڕێى ىەوتىەهە تەنها باهگەوازێيی بێ هاوەڕۆن هەبێت ،خغع یػ پێیا
باظ بىو هە ڕێىەوتىەهە تەنها باهگەوا ز هەبێت ،بەڵىىو چەهض
زاڵێيی هۆهىرێتی تیاصا بێت وەن :
یەهەم :ڕاگرتنی گغتی عەڕ و پێىضاصاوی هێىان هێزی پێغمەرگەی
خغع و(ی.ن.ن).
صووەم :بە ئا زاصی هاتىوچۆهرصوی پێغمەرگەواوی خغع لەو
هاوچاهەی هە بەصەصت (ی.ن.ن)ەوەن ،بەمەرجێ لە وات ی
گە ڕاهەوەی ئەهضاماوی خغع بۆ هاوچەواوی پێغىویان یەهێتی
ئاگاصار بىرێتەوە ،هەوەن عەڕو پێىضاصاوی تازە صروصت ببێ .

 86محمدی حاجی محمىد  8ڕۆژژمێری پێغمەرگەیەك ,ب ,0ش.پ ,ل. 910- 913
 87عەلی تەتەر هێروەی 8ش پ ,ل.295
88ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل .902
 89مەال ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل .310
90صەالم عەبدولكەریم 8ش.پ ,ل .956
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صێیەم :هەوڵ بضرێت هاتىوچۆ و جەولە و چاالوی هاوبەظ
ئەهجام بضرێ.91
پاظ ئەم ڕێى ىەوتىە صەقی ڕێى ىەوتىەهە بە بێتەٌ هێرص را بۆ
صەرهرصایەتی خغع لە (براصۆصت) ،وەن هەواڵێيی صیاس ی لە
ڕاصیۆی (ی.ن.ن) باڵوهرایەوە ،بەاڵم صەرهرصایەتی خغع لەهاو
زۆیاهضا هاهۆن بىون بە بیاهىوی ئەوەی ،مەال ئەخمەص لەو
صەصەاڵتەی پێی ص راوە تێپەڕیىوە ،لە باتی ئەوەی ڕێ ى ىەوتىەهە
پەصەهض بىەن ،لە ڕاصیۆهەیاهەوە ڕایاهگەیاهض هە ئەوان زۆیان بەو
ڕێىەوتىەوە هابەصتىەوە و هێرش ی ڕاگەیاهضهیان بۆصەر (ی.ن.ن)
صەصت پێىرصەوە.92
بەمەظ جارێىیتر عەڕی ڕاگەیاهضن لە هێىان هەرصووالصا صەصتی
پێىرصەوە ،ڕاصیۆی صەهگی گەلی عێراق صەصتی هرص بە هێرعىرصن
بۆصەر (ی.ن.ن) ئەوەهضەی هەمابىو ئەم هەوڵە عىضت بهێنێ ،
فىئاص مه عضىم هامەیەوی بۆ ئەخمەص باهیسێاڵوی هارص و تیایضا
هىوصیبىی بەپێی ئەوەی ئێضتگەهەتان هەوتىەتە هێرعێيی هابەجێ
بۆصەر (ی.ن.ن) ،ئێمە وا تێضەگەیً هە مەهتەبی صیاصیتان لە
هەلىێضتی پێغىوی پەعیمان بۆتەوە ،بۆیە ئێمەظ زۆمان بە بێ
ئیلتیزام صە زاهین بە رامبەر ڕێى ىەوتً هامەهە  . 93بەاڵم صواتر مەال
ئەخمەص باهیسێاڵوی ئەو ڕێى ىەوتىەی هارص بۆ صلێماوی و كەرەصاغ،
لێپرصراواوی هێزەواوی كەرەصاػیػ بە هىێىە رایەتی( خهمە ڕەعیض
كەرەصاغی) صوای ماوەیەن ڕێى ىەوتيێيی هاوچەییان لەگەڵ
لێپرصراوی هێزەواوی مەڵبەهضی یەوی (ی.ن.ن) بە هىێىە رایەت ی
(عەوهەتی خاجی مغیر) لە ڕۆژی( ) 1986\6\26ئیمساهرص و تیایضا
جەزتیان لە صەر پابەهضبىن بە ڕێى ىەوتً هامەهەی صەرووی
زۆیاهەوە هرصەوە. 94
بەم عێىەیە بەهۆی ئەو عەڕی ڕاگەیاهضهەوە هە لە هێىان
هەرصوالصا هەبىو ،خغع ڕێى ىەوتنی لەگەڵ (ی.ن.ن) صا صوازضت
و زضتیە صوای ئاعتبىوهەوەی (ی.ن.ن) لەگەڵ هەمىو
الیەهەواوی جىص  . 95هەر لە صەروبەهضی ئاعتبىوهەوەی هێىان
پارتەواهضا ،بەهۆی ئاماصەی هەرصووال بۆ ئاعتبىوهەوە ،لە ڕۆژی
( ) 1986\ 11\7صا چاوپێىەوتيێيی بە هەڵً لە هێىان ئیضریط
با رزاوی و جەالٌ تاڵەباوی لە تا ران بەڕێىە چىو.96
صەبارەت بە ئاعتبىو هەوەی گغتی لە هىرصصتان و بەتایبەتی
لەهێىان صوو خیزبی گەورە ،هە گەرەهتی ئاعتبىوهەوەیەوی صەرەوی
بىون لە هىرصصتاهضا ،هەوتىە صاهىوصتاهضن  . 97و
ڕێ ى ىەوتيىامەیەهیان ئیمسا هرص  ، 98هە هۆتاي ی بە یەهێً لە
 91مەال ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل.313- 312
92هەوعیروان مضتەفا 8ش.پ ,ل.995
 93مەال ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل.314- 313
 94ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل.904
95هەوعیروان م ضتەفا ئەمین 8ش.پ ,ل .995
96صەالم عەبدولكەریم 8ش.پ ,ل  . 955كریط كۆچێرا 8بسوتىەوەی هەتەوەی كىرد و
ویضتی صەربەدۆی ,و.لە فارصیەوە ,حەصەن ڕەصتگار ,چ ,9چاپذاهەی ڕۆژَەاڵت,
َەولێر,0391 ,ل .999
 97عەلی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل .296
98گرهگتریً ئەو دااڵهەی كە یەكێتی و پارتی لەصەری ڕێكەوتً بریتیبىو لە:
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زىێىاویتریً كۆهاػەواوی عە ڕی هاوزۆی هىرص هێىا و بىاػەیەوی
تەبای و هاوواری چەهض صاڵەی لە هێىان ئەم صووهێزە صوژمىەصا
صامەزراهض  . 99صواتریػ پرۆژەیەهیان بەهاوی (پڕۆژەی هاوواری
لەهێىان پارتی و یەهێتی ) لە ڕووی صیاس ی و صەربازی و
ڕاگەیاهضهەوە صەرهرص.100
هەربۆیە صوابەصوای ئاعتبىهەوەی (پضن) و (ی.ن.ن) لە (واهىو ی
صووەمی  ) 1987صا (پضن) پێغيیاز ب ۆ مەهتەبی صیاس ی خغع
صەوات هە لەگەڵ (ی.ن.ن) صا لە ڕا ژان هۆببىەوە و ڕێى ىەوتيێيی
صووكۆڵی ئیمسا بىەن ،تا ئاعتبىوهەوەهە گغتی بێت ،صوواتر خغع
و (ی.ن.ن) ڕازی ب ىون ،ئەوەبىو عاهضی خغع هە پێىهاتبىو لە (
ئەخمەص یاهیسێاڵوی و عبضالساق صافی) لە ڕا ژان لەگەڵ عاهضی
(ی.ن.ن) هە (فەرەیضون عبضاللاصر و جەبا ر فەرمان) و چەهض
هەصێيی تر بىون هۆبىوهەوە و صواتر لە صەر چەهض زاڵێً
ڕێى ىەوتً .هە ئەمە پىزتەهەیەتی :
یەهەم :ئا زاصی واری ڕێىسراوەی و صیاس ی لە هىرصصتاهضا بۆ
هەمىو الیەن .
صووەم :هیچ الیەهێً لەگەڵ الیەهێيی ترصا صژی ئەویتریان هیچ
پەیماهێً ئیمسا هەوات .
صێیەم :هۆمیتەی بااڵ لە هەرصووال پێً بێت ،الوی هەم صاڵی
صووجار هۆببێتەوە .
چىارەم :مەخىىو مىرصوی پەهابرصهە بەر چەن بۆ چارەصەرهرصوی
هاهۆهیەوان و ڕصىاهرصوی عەڕی هاوزۆ .
پێىجەم :لە گغت بىارەواهضا ڕاگەیاهضن و زەباتی پێغمە رگایەتی و
صیاصیضا هاوواری یەهتر بىەن .
عەعەم :وارهرصن بۆ یەهسضتنی ئۆپۆزصیۆوی عێراقی و چەهض
زاڵێيی تری لەم چەعىە. 101
ئەم ڕێ ى ىەوتىە لە صەزگاواوی ڕاگەیاهضوی خغع و پارتی صا
باڵوهرایەوە ،بەاڵم (ی.ن.ن) باڵوی هەهرصەوە ،ئەمەظ بەهۆی
ئەوەی هە (صالح صگلە) هە پێغتر ئەهضامی خغع بىوە لە
ڕۆژهامەی (الؼض الضیمىكراط ی) هێرعێيی تىهضی هرصبىوە صەر
هەوعیروان مضتەفا و (ی.ن.ن) صەبارەت بەو لێضواهەی هە
صابىوی لە ڕۆژهامەی (لۆمۆهضی فەڕەوس ی) صەبارەت بە
صابەعىرصوی عێراق ،ئەمەظ بىوە هۆی ڕاگرتنی ڕێىەوتىەهەو ڕەت
صاهەوەیەوی تىوهضی ی.ن.ن . 102
َ 1ەوڵی تەواو بەردەوام بۆ بەگەڕدضتنی َەمىو ت ىاهای َەردوال و ڕوداوی حكىمەتیبەعس ی عەفلەقی عێراقی.
 2دابیىكردوی ئازادی چاالكی صیاس ی و صەربازی و ڕێكذراوەی َەردوال لە َەمىوهاوژەكاوی كىردصتاوی عێراق و گەعە پێداوی دەبات.
 3وەصتاهدوی چاالكی ڕاگەیاهدوی َەردوال دژی یەكتر چ چاالكی رعاصتەودۆ بێت یانهاڕاصتەودۆ بێت.
 4ڕێگرتً لە عەڕی براكىژی و حەرامكردوی .ڕاگەیاهدوی َاوبەش ی یەكێتی و پارتی لەتاران لە ڕۆژی ( ) 9764\99\0لە تاران .صەالم عەبدولكەریم 8ش.پ ,ل.956
99هەوعیروان مضتەفا ئەمین  8دىالهەوە لەهێى بازهەدا ,ل .995
100صەالم عەبدولكەریم 8ش.پ ,ل 956
 101مەال ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل .333- 326
 102ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل .907
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بەاڵم عاهضەهەی خغع بە (ی.ن.ن)یان ڕاگەیاهض هە (صالح
صگلە) ئەهضامی (تجمع الضیمىكراط ی العراقی) یەو هیچ
پەیىەهضی يەوی به خغع ەوە هی يە و هەر هێرعێىیان بۆصەر
(ی.ن.ن) هرصووە هەقی زۆیاهە ڕەصیان بضەهەوە ،بەاڵم خغع
تێىەڵ بەو وارە مەهەن ،چىهىە چ لەصوور و چ لە هسیىەوە
پەیىەهضی بە خغع ەوە هی يە103.
بەاڵم صواتر چەهض هامەیەن لە هێىان جەالٌ تاڵەباوی و عەزیس
مىخەمەص لە  6\ 25تا  1987\ 7\3ئاڵىگۆڕ هرا ،ئەمەظ پاظ چىار
صاڵ صابڕان و پچڕاهضوی پەیىەهضی يەواهیان عتێيی گرهگ بىو،
صەبارەت بەو مەصەالهەی زاڵی هاهۆن بىون لە هێىان خغع و
یەهێتی لەو كۆهاػەصا .هەر لە هاوینی ئەوصاڵەعضا بە صەرهرصوی
ڕاگەیەه راوێيی هاوبەظ هە جەزتی لە صەر هاوواری و واری
هاوبەظ لە هێىان هەرصووالصا صەهرصەوە ،پەیىەهضی يەواهیان
ئاصاي ی بىویەوە ،بەم عێىەیە خغع ڕێى ىەوتنی لەگەڵ (ی.ن.ن)
صوازضت ،زضتیە صوای ئاعتبىوهەوەی (ی.ن.ن) لەگەڵ
الیەهەواوی جىص و لە عام ڕێى ىەوتيیان لەگەڵ فىئاص مهعضىم
ئیمسا هرص 104 .
بەاڵم مەصەلەی صامەزراهضوی بەرەی هىرصصتاوی لە هاوزۆی
خغع صا صوو بۆچىووی لێىەوتەوە ،یەهەم :واصیرە هىرصەوا ن
لەگەڵ ئەوەصا بىون هە بچىە هاو بەرەی هىرصصتاهیەوە بەهاوی
خیزبی عیىعی عێراقی یان بەهاوی هەرێم ،چىهىە پێیان وابىو
صامەزراهضوی بەرەی هىرصصتاوی بەبێ خغع ماهای صابڕیيیەتی لە
صاواواری يەواوی جەماور و صۆزی هىرص ،صووەم :واصیرە عەرەبەوا ن
صژی چىوهە هاو بەرە بىون بەبیاهىوی ڕەگەزی و هەتەوەي ی پارتە
هىرصصتاه ي یەوان ،بەاڵم پاظ مغتىمڕێيی زۆر لە هێى خغعضا،
هەرێمی هىرصصتاوی خغع ڕازی بىون هە بەعضاری لە بەرەی
هىرصصتاوی صا بىەن 105 .
بۆ ئەم مەبەصتە یەهەمجار هىێىە راوی صەرهرصایەتی هەمىو
الیەهەوان لە ڕۆژی (18ی تەمىزی  ) 1987صا ،وەن هەهگاوی
یەهەم هۆصەبىەوە و بڕیاری صامەزراهضوی بەرەی هىرصصتاوی
صەصەن ،لە ڕۆژی  30هەمان ماهگیػ بەیاهىامەیەن باڵو صەهەهەوە
و تیایضا صەصت هیغاوی مەبەصتەواوی بەرە صەهەن و هەهگاوی
صووەمیػ ،هۆبىوهەوەواوی صەرەتای ماهگی ئەیلىوٌ بۆ صاڕعتنی
بەرهامەی بەرەی هىرصصتاوی صەصت هیغان صەهەن ،هاووات
یەهێتی پرۆژەیەوی بەهاوی (مغروع می ثاق الجبهە الىرصصتاوی) بۆ
لێضوان و بڕیار لەصەرصاوی ئاماصە هرص ( . 106خغع) بەرهامەیەوی
تریان هێىایە پێغەوە.107
صوای ئەوە لە ڕۆژی ( ) 1988\5\ 12لە بىىەواوی(گۆێسێ )
هۆبىوهەوەوان هران ،بۆ پێىهاتنی بەرەی هىرصصتاوی ،بە بەعضاری

 103مەال ئەحمەد باهیذێاڵوی 8ش.پ ,ل .330- 339
 104ژیل ىان عبدەلل احمد 8ش.پ ,ل .907
 . ٌ105ش.پ  ,ل .912- 911
106صەالم عەبدولكەریم 8ش.پ ,ل.963
107كەریم ئەحمەد 8ش.پ ,ل.104
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صەرجەم پارتە صیاصی يەواوی هىرصصتان  ، 108لە هىێىە راوی
صەرهرصایەتی خغع ( ڕەخیم عەجیىە و یىصف خەهىا) بەعضار
بىون و هەهضێ بڕگەی پرۆژەهە صەصتياری هرا و بەیاهىامەیەن
باڵوهرایەوە بەهاوی بەرەی هىرصصتاهی يەوە ،بڕیار ص را لە
هۆبىوهەوەواوی صاهاتى ئیمسا لە صەر پڕۆژەهە بىرێت ،صووای
ئەوەی جارێىیتر لە ڕۆژی ( ) 1988\ 6\6هىێىە راوی عەظ پارتی
هىرصصتاوی لە(زىاهىڕگ) هۆبىوهەوە ،بە ئاماصەبىووی ژمارەیەوی
باظ لە صەرهرصەواهیان ،بە پەهجەی ئەم هەصایەتیاهە بەرەهە
مۆرهرا .
یەهەم :پارتی صۆصیالیضتی هىرص :مالزم هەریم .
صووەم :پارتی گەلی صیمىهراتيی هىرصصتان :مدمض مدمىص
عبضالڕخمً
صێیەم :پارتی صیمىهراتيی هىرصصتان  -عێراق :عەلی عەبضوڵاڵ .
چىارەم :پارتی صىصیالیضتی هىرصصتان  -عێراق :ڕەصىڵ مامەهض .
پێىجەم:خغع  -هەرێمی هىرصصتان :عەزیس مدەمەص .
عەعەم :یەهێتيی هیغتماهيی هىرصصتان :هەوعیروان مضتەفا
.109
ئەم بەرەیە چەهض صامەزراوەیەوی هەبىو ،وەن :صەرهرصایەت ی
صیاس ی ،مەهتەبی تەهفیزی ،ئەهجىومەوی هیغتماهيی هىرصصتان،
صەزگای پەیىەهضي یەوان ،واروباری وارگێڕی و هۆمەاڵیەت يی و یاصاي ی،
لیژهەی صا راي ی ،ڕاگەیاهضن ،ئاي ینی ،ڕێىسراوە پیغەی و
صیمىهرات يەوان .صەرهرصایەتی بەرەظ ڕێ ى ىەوتنی لە صەر هرا بىو ،
هە بە هۆرە بێت لە الیەن هەس ی یەهەمی خیزبەواهەوە.110
پاظ صامەزراهضوی ئەم بەرەیەظ عەزیس مىخەمەصی صىرتێری
خغع لە بروصىەیەهضا بۆ صەرهرصەواو ی پارتە بەعضار بىوەواو ی
بەرەی هىرصصتاوی ،ڕیگەیاهض هە ئىمێضەوارە بەرە ڕۆ ڵی زۆی
ببیىێت ،لە هۆهرصهەوەی جەماوەری گەلی هىرص و صەرهرصایەتی
هرصن لە زەباتضا ،صەبارەت بە هاوواری لەگەڵ بەرەی
هىرصصتاوی ،هىصیبىوی" ئێمە هەر لەگەڵتان صەبین و لەگەڵتان
صەصت لە هاو صەصت تێضەهۆعین ،لەپێىاو ئەوەی هە بەرەی
هىرصصتاوی ببێتە صەرەتایەوی ڕاصتەكیىە بۆ صامەزراهضوی
بەرەیەوی هیغتماوی عێراقی تەواو" . 111
بۆیە صەتىاهین بڵێین :بەرەی هىرصصتاوی ڕۆڵێيی صەرەوی بینی
لە یەن ڕیسی پارتە هىرصي یەوان و ڕوبەڕووبىوهەوەیان بۆ ڕوصاو و
پێغهاتەوان ،چىهىە ئەو زۆڕاگرتىەی بەرەی هىرصصتاوی ئەگەر
كا زاهجی صیاس ی ئەوەی تیاصا هەبىوبێت هە صاهىوصتان بيات ،ئەوا
بە زیان هەگە ڕایەوە ،بەڵىىو بىو بە گەورەتریً كا زاهج ،هە صووای

صاگیرهرصی ( هىێت ) بەرەی هىرصصتاوی بەهۆی ڕاپەڕیىەوە هرصی
112.

صهرههجام
لە هۆتاي ی ئەم باصەصا و لە صووتىێی ئەو زاهیاریاهەی هە لەم
تىێژیىەوەیەصا باصمان هرص ،صەگەیىە ئەو صەرەهجامەی ،هە
پهيىههضييهواوى خسبى عيىعى و يههێتی به س ێ كۆهاػضا
لهوماوهيه صا تێپه ڕ بىوه :
يهههم /صه رهتاي پهيىههضييه واوى هێىان خسبى عيىعى و يههێتی
له هۆتاي ى صاڵى  1978صه صتی پێىرص ،ئهمهظ به هۆي ئهوه وه هه
واص ران و ئههضاماوى خسبى عيىعى لهعارهواهضا تىوش ی
چهوصاهضههوه و گرتً و زيىضاوى هرصن بىوههوه لهاليه ن خسبى
بهعضهوه ،هه له صاڵى 1973وه به رهيان صروصتىرصبىو .واته
پهيىههضييهوى هاچاري بىو.
صووهم /صه گهيىه ئهو ئههجامهي هه خسبى عيىعى بۆ به رصهوام
بىووى زهباتى صياس ی زۆي هاچار بىو لهگه ڵ يههێتی پهيىههضي
ببهصتێ ،چىهىه لهو هاوچاهه ي هه واص راوى خسبى عيىعى ڕوويا ن
تێىرص يههێتی بااڵصهصت بىو.
صێيهم /له واتى صروصتىرصوى به رهي(جىكض) و(جىص) لهصاڵى
 ، 1980خسبى عيىعى لهصه رهتاصا بهعضاري لە هەرصوو بەرەهه
هرص و ڕۆ ڵی بەرچاوی هەبىو ،صەرەتا لە بەرەی (جىكض) و صواتریػ
لە بەرەی(جىص) .ئهمهظ وه ن بۆمان صه رهه وت تىوش ی ملمالوێ و
صواتر عه ڕي هاوزۆي هرص لهگهڵ يههێتيضا.
صێيهم /لهصااڵوى هێىان  1988- 1986پهيىههضي هێىان يههێتی و
خسبى عيىعى ئاصايى بىوهوه  ،چىهىه وهن بۆمان صه رههوت
ئاعتبىوههوهي گغتی لهئا راصابىو ،صه رجهم پارته هىرصييهوا ن
ههوڵى ئاعتهوايان صا.
پاعان صواي ئاعتبىهەوەی گغتی لەهێىان خیزبە صیاصیەواوی
هىرصصتان صا ،پەیىەهضی يەواوی (ی.ن.ن) و خغع ئاصای بىوهەوە
و كؤهاػێيى تر صهصتی پێىرص ،ئهويػ صروصتبىووى به رهي
هىرصصتاهييه له صاڵى . 1988

لیضتی صەرچاوەوان:
باڵوهراوە خی زبیەوان:
.1
.2

.3
 108حەمید گەردی 8پىدتەی مێژوو هامە ,چ ,9لە باڵوكراوەكاوی دەزگای چاپ و
پەدص ی ئاراشَ ,ەولێر ,0332 ,ل .52
 109فاتح ڕەصىڵ 8چەهد الپەرەیەك لە مێژووی دەباتی گەلی كىردمان ,روداو و
بەڵگەهامە  ,9773- 9760ب ,1ص ىید,9772,ل .224- 223
110محەمەد فاتیح 8ش.پ ,ل .946
 111عەلی تەتەر هێروەی 8ش.پ ,ل .311

مدضً هریم :ئێمە و ئەوان ،لە باڵوهراوەواوی خیزبی
هۆمۆهیضتی هرێياری عێراق. 2000 ،
هەوزاص عەلی ئەخمەص :ئەروی هىێ  ،باڵوهراوەیەوی یەهێتی
هیغتماوی هىرصصتان بىوە لە صەرەوەی واڵت ،چاپساهەی
عەهیض ئا زاص هەورامی,2013 ،
یەهێتی هیغتماوی هىرصصتان :چۆن خیزبی عیىعی عێراقی
جەهگی بەصەرماهضا صەپاهضووە ،لە باڵوه راوەواوی یەهێتی
هیغتماوی هىرصصتان ،چاپساهەی عەهیض ئیبراهیمی عە زۆ

 112حيكمەت محەمەد كەريم (مەالبەدتيار) ,عۆڕش ی كىردصتان و گۆڕاهكاريیەكاوى
صەردەم (دەباتى عادەكان يان ڕاپەڕينی عارەكان) ,چَ ,1ەولێر ,9772 ,ل.044
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یاصاعت و بیرەوەری:
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. 19
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اخمض خامض كاصر :بیرەوەریەواهم ،چ ، 1ب.ظ.چ ،صلێماوی،
,2013
ئا زاصی مام وەلی :بیرەوەری پێغمەرگەیەوی یەهێتی ،چ، 1
چاپساهەی عڤان,2007 ،
ئەخمەص باوی زێاڵوی :بیرەوەریەواهم ،صتۆههۆڵم  -صىیض،
,1997
ئەرصەالن بایس :ڕۆ ژاوی صەزت ،ب.ظ.چ ،ب.ش,
جەالٌ ئیلىجاغی :لەعارەوە بۆ عار ،ب ،1چ ،2ب.ظ.چ،
. 2006
خاجی مەمۆ :لەهەواری یا صەوەریەواهمضا ،چ، 1ب.ظ.چ،
هىرصصتان,2013 ،
صەیض واهە :بیرەوەری پێغمەرگەیەن ،چ ، 2چاپساهەی
زاهىۆی صەالخەصیً,2000 ،
عازەون عەباش :صەفەری هىرصایەتی ،بیرەوەریەواوی عار و
عار ،ب ،1چ ،1ب.ظ.چ,2002 ،
.عبض الضتار تاهر عەریف :ملماوێ لەگەڵ ژیاهضا ،ب ، 1چ،1
چاپساهەی ئە رابسا،هەرهىن. 2005 ،
كاصر ڕەعیض (ئەبىعىان) ) :پغتئاعان لە هێىان ئا زار و
بێضەهگیضا ،چ ، 1چاپساهەی میضیا ،صتۆههۆلم,1998 ،
واهە مەم بۆتاوی :بەهاڕێسان ،لە باڵوهراوەواوی بىىەی
ڕۆعيبیری گەالوێژ ،ب.ظ.چ,2005 ،
هەریم ئەخمەص :ڕێرەوی تێىۆعان ،و،جەالٌ صەباغ ،چ، 1
چاپساهەی ڕەهەهض ،صلێماوی,2007 ،
اللۆ عبضالرخمً پێىجىێنی :هیى صەصە بۆ هیغتمان ،چ، 1
چاپساهەی عڤان ،صلێماوی ,2012
مەال عێم خەمەصی خاجی ئۆمە راوی :صەرەتاواوی عۆڕش ی
هىێی صاڵی  1976چۆن صەصتیپێ ىرص ،چ ، 2چاپساهەی خاجی
هاعم ،هەولێر2013 ،
ی
ژ
مدەمەصی خاجی مەخمىص :ڕۆژ مێر پێغمەرگەیەن ،ب، 2
ب.ظ.چ1999 ،
مدمض مەال كاصر :صەربرصە  -هىرتەیەن لە بیرەوەریەوان،
چ ، 1چاپساهەی ئا راش ،هەولێر,2009 ،
ی
مدمىص صەهگاوی  :بیرەوەریەواوی صەهگاو  ،چاپساهەی
تیغً ،صلبماوی2004 ،
ی
ی
هائب عەبضوڵاڵ :بیرەوەر  29صا ڵی تر تێىۆعان (چەمىێً
لە مێژوویدیزب) ،بەش ی صووەم  ،چاپساهەی بابان ،صلێماوی،
2009
هاوڕێ صىرە :هەگبە هەمە ڕەهگەهەم ،پىزتەیەن لە ژیان
و یاصەوەری و بەصەرهاتی ڕۆژەصەزتەواوی زەباتی صوێنێ و
ئا زاصی و روصاوی ئەمڕۆ ،چ ، 1ب.ظ.چ,2009 ،
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هامە زاهىۆییەوان:

 . 23ژیلىان عبضەلل اخمض :خیزبی عیىعی عێراق و ڕۆ ڵی لە
بسوتىەوەی ڕزگاریسىازی گەلی هىرص لە باعىری
، 2008
صلێماوی،
(،) 1991- 1975
هىرصصتان
(.باڵوهەهراوە ).



صەرچاوەی هتێب هىرصیەوان:

. 24

ئیضریط صیىەیلی :ڕەوتی ئیضالمی لە باعىری هىرصصتان
 ، 1991- 1946چ ، 2ب.ظ,2009 ،
ئیىگا روگ و هاوط ڕێمػ :هىرصان لە ملمالهێياوی عێراكضا
هەم تەرەفً هەم كىرباوی ،و ،بەرزاوی مەال تەها،
چ، 1چاپساهەی صایە ،صلێماوی. 2009 ،
بەهرۆز گەاڵڵی :رەصىڵ مامەهض 50صاڵ تەمەن و  33صاڵ
زەبات ،چ ، 2صلێماوی,1998 ،
برایم جەالٌ :چەپىێً لە مێژووی هۆمەڵە ،چ،1
چاپساهەی ڕون ،صلێماوی,2011 ،
بێ هاوی هىصەر :صاصگای مێژوو،صیالۆگێً لە هێىان
صەرۆن ئاپۆ ،ئیبراهیم ئەخمەص ،مدمض ڕەصىڵ هاوار،
چ,2000 ،1
پغىۆ هەجمەصیً :ئەزمىن و یاص ،ئااڵی عۆڕظ و
خیيایەتەواوی زیىضان ،ب.ظ.چ ،صىیض,2007 ،
پغىۆ هەجمەصیً:صیىی هاوەوەی ڕووصاوەوان ،وەاڵمێً بۆ
هەوعیروان مضتەفا ،هتێبی گىاڵن ،چ ، 1چاپساهەی
وە زارەتی ڕۆعيبیری ،هەولێر,1997 ،
جەالٌ صەباغ :زىێىضهەوەیەوی ڕەزىەگراهەی پغتئاعان
لەهێىان ئا زار و بێضەهگی صا ،چ ، 1هەولێر. 2000 ،
جەماٌ فەتدىڵاڵ تەیب(صهتۆر)  :بسوتىەوەی ڕزگاریسىازی
هىرص لە باعىری هىرصصتا ن () 1980\11\28- 1975 \3\ 21
 لێىۆڵیىەوەیەوی مێژووی صیاصیە ،چ ، 1چاپساهەیعەهاب ،هەولێر,2012 ،
جەماٌ هەبەز :هىرصصتان و عۆڕعەهەی ،چ ، 3چاپساهەی
مىارە ،هەولێر. 120ٌ ،2007 ،
جالٌ تالباوی :هىرصصتان و بسوتىەوەی هەتەوەی هىرص ،و،
ح  ، 1-چ ، 1بەیروت. 1970،
خەصەن با رام :مەوصەعەی پارتەصیاصیەواوی هىرصصتان
و عێراق (  ،)2005- 1908چ ، 1چاپساهەی ڕەهەهض ،صلێماوی
. 106ٌ ،2012 ،
خیىمەت مدمض هریم ( مەال بەزتیار) ) :عۆڕش ی
هىرصصتان و گۆڕاهياریەواوی صەرصەم زەباتی عازەوا ن
یان ڕاپەرینی عارەوان ،چ، 3چاپساهەی ڕۆعيبیر ،هەولێر،
. 1993
صلێر ئەخمەص خمە ص و صەروەرعبضالڕەخمً :صاهىصتاوی
یەهێتی هیغتماوی هىرصصتان و خىىمەتی عێراق،
چاپساهەی هیڤی ،هەولێر. 2011،
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. 52
. 53

صیڤیض مەهضاوٌ  :مێژووی هاوچەرخی هىرص ،و ،ئەبىبىر
وە زارەتی
چاپساهەی
چ، 2
زۆعىاو،
پەروەرصە،هەولێر,2005،
ڕێباز :كەهضیل بەػضاصی هە ژاهض ،ب ،1چ ، 1چاپساهەی
پەیىەهض  ،صلێماوی. 2008 ،
صەالم عەبضولىەریم :ژیاوی صیاس ی لە باعىری
هىرصصتان( صەرهەڵضاوی ڕەوتی صۆصیالیضتی و
صروصتبىوی خیزبی صۆصیالیضتی هىرصصتان) وەن همىهە،
چ ، 1چاپساهەی چىارچرا ،صلێماوی ,2011،
صەالم هاوزۆظ :صۆزی هىرص لە هێىان بەرصاش ی
مارهضیەت و صیمىهراصیەتضا ،چ ،1چاپساهەی ڕۆژهەاڵت،
هەولێر. 2012 ،
عازەوان عۆڕظ :كاصر عۆڕظ چل صاڵ زەبات و
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هریط هۆچێرا  :بسوتىەوە ی هەتەوەی هىرص و ویضتی
صەربەزۆی ،و.لە فارصیەوە ،خەصەن ڕەصتگار ،چ،1
چاپساهەی ڕۆژهەاڵت ،هەولێر. 111 ٌ،2013 ،
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الپەڕە
، 1993- 1976
صۆصیالیضتیىىرصصتان
هەڵىەص راوەوان ،چ ، 1چاپساهەی وارۆ ،هەرهىن. 2011 ،
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