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پوختە     

(، 1980 – 1924ئەم توێژینەوە بە ناونیشانى )عەزیز عەقراوى ژیان و ڕۆڵى سەربازى و سیاس ى       

پێکهاتووە، هەر تەوەرەیەک دابەش ى چەند باسێک کراوە، لە تەوەرەى لە س ێ تەوەرەى سەرەکى 

یەکەمدا، باس لە دایک بوون و ڕەچەڵەکى بنەماڵەکەی و تایبەتمەندییەکانى کەسێتى عەزیز 

عەقراوى کراوە. تەوەرەى دووەم، تایبەت کراوە بە سەرەتاى پەیوەندى کردنى عەزیز عەقراوى وەکو 

ئەیلول، هەروەها هەر لەو تەوەرە هەر دوو ڕۆڵى سەربازى و سیاسیى بە شۆڕش ى ى پلەدار ئەفسەرێک

ئەو تیشکى خراوەتە سەر. هەرچى کۆتا تەوەرەیە بۆ ڕۆڵ و چاالکییە سیاسییەکانى عەزیز عەقراوى 

( تەرخانکراوە، ئەویش لەالیەن خۆیەوە 1980 – 1973لە ناو حکومەتى عێراقدا لە نێوان سااڵنى )

اوە، لە باس ى یەکەم، وازهێنانى عەقراوى لە شۆرش ى کوردستان و بۆ سەر س ێ باس دابەشکر 

پەیوەندیکردنى بە حکومەتى عێراق خراوەتە بەرباس. باس ى دووەم، ڕۆڵى عەزیز عەقراوى لە 

دامەزراندنى )پ.د.ک(ى دروستکراوى حکومەتى عێراق ڕوون کراوەتەوە، کۆتا باسیش لە تەوەرەى 

 وەزیر لە ناو حکومەتى عێراقى خراوەتە بەر باس و لێکۆڵینەوە. سێیەم، بۆ ڕۆڵى عەزیز عەقراوى وەکو
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  :پێشەکی

عەزیز عەقراوى ناوێکى دیار لە نێو بزووتنەوەى ڕزگاریخوازى باشوورى    

کوردستان، هەر لە سەرەتاى شەستەکانى سەدەى ڕابردوو لە یەکەمینەکانى 

ئەفسەرانى کورد بووە، بە پلەى )املقدم الرکن( پەیوەندى بە ڕیزەکانى 

و ڕیزەکانى شۆرش ى ئەیلول دەکات، کە بۆ ئەوکات لەبەر نەبوونى ئەفسەر لە نێ

هێزى پێشمەرگە دەنگدانەوەیەکى باش ى هەبوو، عەقراوى لە هەڵسوڕاندنى 

کاروبارە سەربازییەکان و ڕێکخستى هێزى شۆڕشگێرى کوردستان لەسەر 

شێوازى سەربازى جێ پەنجەى بە ڕوونى دیارە. ئێستاش ى لەگەڵ دابێت هەر 

یز عەقراوى کات باس لە الیەنى سەربازى شۆرش ى ئەیلول دەکرێت، ناوى عەز 

دێتە بەر باس. ئەو سەربارى ئەوەى ئەفسەر بووە، توانیویەتى لە ڕوى 

سیاسیشەوە ڕۆڵببینێت. هەر چەند لەبەر سروشتە کەسیەکەى کە کەسێکى 

ڕاڕا بووە، وەکو پێویست نەیتوانیوە سوود لە ئەزمون و هەوڵ و 

 ماندووبوونەکانى خۆى ببینێت.  

ەتەى کە نەتەوەکەى کردوویەتى، وەک عەقراوى سەربارى هەموو ئەو خزم   

پێویست ئاوڕى لێنەدراوەتەوە، بۆیە هەڵبژاردنى ئەم بابەتە دەگەڕێتەوە بۆ 

ئەوەى تاکو ئێستا توێژینەوەیەکى ئەکادیمى لە بارەیەوە ئەنجام نەدراوە، 

ئەوەى هەبووە لە بارەیەوە لە نێو یاداشت و بیرەوەرییەکان و ڕووپەڕى 

 ى زۆر پچڕ پچڕ باس ى لێوەکراوە.ڕۆژنامەکان بە شێوەیەک 

ئامانجمان لەو توێژینەوە بەدیارخستنى کەسێتى سەربازى و سیاسیى عەزیز    

عەقراوییە بە هەردوو دیوى ئەرێنى و نەرێنى، لەبەر ئەوەى لە قۆناغە 

جیاوازەکانى ژیانى سیاس ى خۆیدا کەسێتیەکى ڕاڕاى هەبووە، ئەمەش 

 و داناوە.کاریگەرى لەسەر ژیانى سیاس ى ناوبرا

لە ڕاستییدا ئەزموونى سیاس ى و روناکبیرى عەزیز عەقراوى تاکو ساڵى   

بەردەوامى دەبێت، بەاڵم لەبەر ئەوەى سنورى توێژینەوەکەمان لە  1998

(یە، بۆیە ڕێگە بە خۆمان نادەین زانیارییەکان 1980 – 1924نێوان سااڵنى )

( لەم 1980دواى ساڵى ) دەربارەى ڕۆڵى سیاسیى و ڕۆناکبیرى ئەو کەسایەتییە 

 توێژینەوە بخەینەڕوو. 

لەم توێژینەوەیەدا جگە لەوەى بەشێوەیەکى سەرەکى میتۆدى    

لێکۆڵینەوەى مێژوویی لە باسکردن و گێرانەوەى ڕووداوو پێشهاتەکان 

ن بابەتییانە لەبەر چاوگیراوە، بەاڵم لەهەمان کاتدا لەبەر جیاوازى گێڕانەوەکا

ارهاتووەکان لەم توێژینەوەیە، هەوڵدراوە پشت بەگوێرەى سەرچاوە بەک 

بەزیاتر لە میتۆدێک ببەسترێ، لەوانە میتۆدى شیکارى و ڕەخنەیی، بۆ 

  ڕوونکردنەوەى زیاتر لە بابەتەکان بەکار هێنراون.

ئەو کارەى ئێمە وەکو هەموو کارێکى ترى ئەکادیمى دووچارى ئاستەنگ    

مەیی و سەرچاوەى زانستى، کە بۆتەوە، لەوانەش کەمى سەرچاوەى بەڵگەنا

 بۆ زیاتر بەدەرخستنى زۆر الیەنى ترى مێژوویى ئەم کەسایەتییە پێویست بوو.

، لە تەوەرەى یەکەمدا، باس لە دایک توێژینەوەکە لە س ێ تەوەرە پێکدێت   

بوون و ڕەچەڵەکى بنەماڵەکەی و تایبەتمەندییەکانى کەسێتى عەزیز 

ایبەت کراوە بە سەرەتاى پەیوەندى عەقراوى کراوە. تەوەرەى دووەم، ت

کردنى عەزیز عەقراوى بە شۆرش ى ئەیلول، هەر لەو تەوەرە هەر دوو ڕۆڵى 

سەربازى و سیاسیى ئەو تیشکى خراوەتە سەر. هەرچى کۆتا تەوەرەیە بۆ ڕۆڵ و 

اقدا لە نێوان  چاالکییە سیاسییەکانى عەزیز عەقراوى لە ناو حکومەتى عێر

رخانکراوە، لە باس ى یەکەم، وازهێنانى عەقراوى ( تە1980 – 1973سااڵنى )

لە شۆرش ى کوردستان و پەیوەندیکردنى بە حکومەتى عێراق خراوەتە 

بەرباس. باس ى دووەم، ڕۆڵى عەزیز عەقراوى لە دامەزراندنى )پ.د.ک(ى 

دروستکراوى حکومەتى عێراق ڕوون کراوەتەوە، کۆتا باسیش لە تەوەرەى 

ى وەکو وەزیر لە ناو حکومەتى عێراقى خراوەتە سێیەم، بۆ ڕۆڵى عەزیز عەقراو 

 بەر باس و لێکۆڵینەوە.

لە نووسینەوەى ئەم توێژینەوەدا سوودمان لە چەندین سەرچاوەى    

جۆراوجۆر بینیوە، وەکو بیرەوەرى و کتێب و چاوپێکەوتنەکانى کە لەگەڵ 

 هاوڕێ و خزم و کەسە نزیکەکانى عەقراوى ئەنجامدراون، لە دیارترینى ئەو 

سەرچاوانە کە زانیارییەکان گرنگ بوون و سوودی زۆریان بۆ توێژینەوەکە لێ 

وەرگیراوە بە تایبەتى: بیرەوەرییەکانى أحسان شێرزاد، بە ناونیشانى )أحسان 

شیرزاد مهندسا، أکادیمیا و وزیرا(، لە ڕاستیدا ئەم بیرەوەرییانە سودێکى 

کە تایبەتە بە وازهێنانى زۆرى بۆ باس ى یەکەمى تەوەرەى سێیەم لێوەرگیراوە 

عەقراوى لە شۆرش ى کوردستان. هەروەها بیرەوەرییەکانى عبدالستار تاهیر 

شریف، بە ناونیشانى )ملمالنێ لەگەڵ ژیاندا )بەرگى دووەم(، ئەمەشیان لە 

ڕووى زانیارییەوە سوودێکى باش ى بەو توێژینەوە گەیاندووە، کە لە هەردوو 

یەم بەرجەستە دەبێت. هەروەها بۆ کارو باس ى دووەم و سێیەمى تەوەرەى سێ

چاالکییەکانى ئەو کاتەى لە نێو حکومەتى عێراقى وەزیر بووە، سوود لە زۆرێک 

وەرگیراوە. بە هەمان شێوەکى باش سوود لە  ي(لە ژمارەکانى ڕۆژنامەى )التأخ

هەردوو کتێبى )خوالنەوە لە بازنەیەکى بۆشدا( کە چاوپێکەوتنێکە لەگەڵ 

على سنجارى، )حقيقة مسیرة ثورة  اڵ ئەنجامدراوە. و جەرجیس فەتحوڵ

ببینرێ، لەگەڵ ئەمانە سوود لەو دیدارە وەرگیراوە کە (ى  1961أيلول 

لەگەڵ برا بچوکى عەزیز عەقراوى )کاروان ئاکرەیی( ئەنجامدراوە، کە 

ى بەهۆیەوە هەندێک لەالیەنى شاراوە ژیانى و کارو چاالکییەکانى لە ناو ڕێزەکان

 ەیلول، خراوەتەڕوو.شۆرش ى ئ

   

 ژیان و كەسایەتی عەزیز عەقراوی تەوەرەى یەکەم: 

 یەكەم: لە دایك بوون ڕەچەڵەكی بنەماڵەكەی

ناوی تەواوی )عەزیز ڕەشید عەزیز زوبێر(ە. )ئاكرەیی، پەیوەندی تەلەفۆنی،   

(. لە ژیانی سیاسیى و سەربازی بە زۆر شێواز ناوی دێت وەك 5/9/2020

خاڵ عەزیز یاخود موقەدەم عەزیز عەقراوی(، بەاڵم لەناو  )عەزیز عەقراوی،

. )بابان، )1(هەموو ئەو نازناوانە زیاتر بە عەزیز عەقراوی ناسراوە

لە شارۆچكەی ئاكرێ لەدایك  1924(. ساڵی 30/8/2020چاوپێكەوتن، 

خوێندنی سەرەتایی لەو شارۆچكەیە و دواتریش قۆناغی  1938بووە، لە ساڵی 

 1943لە شاری موسڵ تەواو دەكات. پاشان لە ساڵی  1941ناوەندی لە 

دواناوەندی سەربازی لە شاری بەغدا بە كۆتادێنێ، پاش ئەو دووساڵە لە 

 1945لەساڵی  ئەكادیمیای سەربازی بەغدا بەش ى تۆپخانە وەردەگیرێت

بەسەركەوتوویی ئەم قۆناغە تێدەپەڕێنێت و پلەی مالزمی دوو بەدەست 

 (.5/9/2020یوەندی تەلەفۆنی، دەهێنێت. )ئاكرەیی، پە

دەچێتە كۆلێژی ئەركان لەسەر ئاستى خولەكەی پلەی  1956عەقراوی ساڵی  

فەیسەڵی [یەكەم بەدەست دێنێت، بەو هۆیەوە لەالیەن مەلیكی عێراق 

، ص 2014بە ئۆتۆمبێڵێك خەاڵت دەكرێت. )شریف،  ]1958 – 1935  دووەم

دەگوازرێتەوە، پاش  لیە لە جەلەوال(. دوای ئەوە بۆ بارەگای لیوای هێزی ئا81

ئەوە ئەركە سەربازییەكەی دەكەوێتە بارەگای فرقەی س ێ لە بەعقوبە. 
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لە خولی  1957(. لە 3، ص 13/1/1972(، 937)التأخي، العدد )

شیكردنەوەی وێنەی ئەرز لە ئاسمان )تفسیر التصاویر الجوي(لە بەریتانیا 

لە  1959(. ساڵی 3، ص 13/1/1972(، 937بەشدار دەبێت. )التأخي، العدد )

یەكێتى سۆڤیەتی جارانیش لە ڕێگەی خوڵیكەوە پسپۆری لە بواری چەكی 

(، 2761؛ برایەتی، ژمارە ) 216، ل 2011تۆپخانە وەرگرتووە. )نكدیمۆن، 

پلە  1970ی ئاداری 11(. لە دوای ڕێككەوتنى 1، ل 24/1/1999

بەو پلە خانەنشین  سەربازیەكەی عەقراوی بۆ لیوا بەرز دەبێتەوەو هەر 

؛ ئاكرەیی، پەیوەندی  3، ص 13/1/1972(، 937دەكرێت. )التأخي، العدد )

 (.5/9/2020تەلەفۆنی، 

سەبارەت بە ڕەچەلەكی بنەماڵەكەیان دەگەڕێنەوە بۆ ناوچەی موكریانی   

ڕۆژهەاڵتی كوردستان، ئەمەش بە بەڵگەی ئەوەی بنەماڵەی عەزیز عەقراوی 

حەمەش( ناسراون، بە گووتەی كاروان ئاكرەیی برای لە ئاكرێ بە بنەماڵەی )

سەردانی شاری مهابادی ڕۆژهەاڵتی كوردستانی كردووە، چووەتە  1980ساڵی 

گوندێك بەناوی )حەمەش( لە دەوروبەری شاری ناوبراو، دوای پرسیاركردن 

لە كەسە  شارەزاو بەتەمەنەكانی گوند، ئەوەی بۆ دەركەوتووە كاتی خۆی دوو 

نێوان دوو بنەماڵە لەو گوندە ڕوویداوە و بوەتە شەڕیان، ئەمەش بەرەكی لە 

بنەماڵەكەیان ناچار بە كۆچكردن بۆ باشوری كوردستان دەكات، لە دەوزێی 

بادینان لە گوندی )قەپەكیان( ی ناوچەی زرارەتی نیشتە جێ دەبن. 

ن ، لێرە دەكرێت بڵێی)2(هەندێكیان لە زێی بادینان بۆ بەری بادینان دەپەڕنەوە

ئەو بەشەیان بەرەو ئاكرێ چووبن و لەوێدا نیشتەجێ بووبن. ئاماژەیەك هەیە 

بەوەی لە ئاكرێ، ئەو گەڕەكەی بنەماڵەی عەزیز عەقراوی لێى 

نیشتەجێبوونە ناوی )قاپاكی(یە، ئەمەش ئەوە دەگەینێ هەمان ناوی گوندی 

كرێ قەپەكیانە لەسەر ئەو گەڕەكە دانراوە. بنەماڵەی عەزیز عەقراوی لە ئا

گۆڕستانی تایبەت بەخۆیان هەیە، بە گوێرەی ئەوەی كاروان ئاكرەیی 

دەگێڕێتەوە دەڵێت: "عەبدولرەحمانی برام چووەتە گۆڕستانەكە بەمەبەستى 

ڕیكخستنەوەی سەیری یەكێك لە كێلەكانی گۆڕێك دەكات، كە دواتر منیش 

مردووە("،  1782چووم سەیرم كرد، لەسەری نووسراوە )حەمە شا ساڵی 

اكرەیی لەو بارەیەوە درێژە بە قسەكانی دەدات و دەڵێت: "دەكرێت نازناوی ئ

بنەماڵەكەمان بۆ ئەو باپیرە گەورەمان بگەرێتەوە، بە تێپەڕبوونی كات ناوەكە 

لە )حەمە شا(ەوە بۆ )حەمەش(گۆڕانكاری بەسەر داهاتبێت". )ئاكرەیی، 

 (.5/9/2020پەیوەندی تەلەفۆنی،

كی عەزیز عەقراوی لە ژیانیدا دوو ژنی هێناوە ڕەشید عەزیز زوبێر، باو   

هەردووكیان خەڵكی ئاكرێن. یەكەمی ناوی )عائیشە مەال تەیب(ە. لەو 

)عەزیز، محەمەدئەمین،  :هاوسەرەی س ێ كوڕ و س ێ كچی هەیە، كوڕەكان

یرا، ئاسمین، فەلەكناس(. هاوسەری دووەمی ەشاكر(، كچەكان: )جو 

ش ى پێنج كوڕ و س ێ كچی هەیە، كوڕەكان: )جوەیرا یاسین(ی ناوە. لەو خێزانە

. كچەكانیش: )ناجیە، )ئیحسان، صابر، حازم، عەبدولڕەحمان، كاروان(

فەزیلە، ڕەمزیە(ن. تەنها عەبدولرەحمان و كاروان لەگەڵ فەزیلە لە ژیاندا 

(. كەواتە عەزیز عەقراوی 5/9/2020ماون. )ئاكرەیی، پەیوەندی تەلەفۆنی،

 وشكە.خاوەنی حەوت برا و شەش خ

ژیانی هاوسەری لەگەڵ )فەزیلە ڕەشید  1951عەزیز عەقراوی سالی   

حەسەن( كە لە بنەماڵەی موفتى ئاكرێیە پێكدێنێت، شایانی باسە فەزیلەی 

                                                     

 

خێزانی ژنێكی باوەڕدارو كەسێكی ڕۆشنبیر و خوێندەوار بووە. بەرهەمی ئەو 

چەلەنگ،  هاوسەرگیرییەی پێنج كچ و س ێ كوڕە. كچەكان: )پڕژین، پەیمان،

مزگین، كوێستان(. كوڕەكان: )فەرزند، كرمانج، سەفین(، هەموویان 

 (.30/8/2020لەژیاندا ماون. )بابان، چاوپێكەوتن، 

لە  1998ی كانوونی یەكەمی 23ئەوەی پەیوەستە بە مردنی عەقراوی لە    

شاری كۆڵنى واڵتی ئەڵمانیا بە نەخۆش ى كۆچی دوایی دەكات، لە رێكەوتی 

لە رێگەی دەروازەی نێودەوڵەتی ئیبراهیم خەلیل  1999ی دووەمی ی كانوون22

تەرمەكەی بۆ باشوری كوردستان دەگەڕێتەوە، لەالیەن كەس و كارو زۆرێك 

لە هەڤاڵەكانی سەردەمی پێشمەرگایەتی شۆڕش ى ئەیلول پێشوازی 

لێدەكرێت، پاشان تەرمەكەی بۆ شاری ئاكرێی زێدی خۆی بەڕێ دەكرێت، لە 

(، 2761ماڵەكەی بە خاك دەسپێردرێت. )برایەتی، ژمارە )گۆڕستانی بنە

(. دەبێت ئەوە بگوترێت لەكاتی گەیشتنى هەواڵی كۆچی 1، ل 24/1/1999

دوایی عەزیز عەقراوی بە كاروان ئاكرەیی برای، كاروان بە بروسكە هەر یەك 

لە مەسعود بارزانی و نێچیرڤان بارزانی لێ ئاگادار دەكاتەوە، داوای ئەوەیان 

ێدەكات كە هاوكاریان بن لە هێنانەوەی تەرمەكەی بۆ كوردستان، بۆ ئەم ل

مەبەستە دلشاد بارزانی نوێنەری حكومەتی هەرێمى كوردستان لە ئەملانیا 

ڕادەسپێرن كاری تەواو بكات بۆ ئەوەی تەرمەكی بگەڕێندرێتەوە. سەرەتا واڵتی 

وی ئەوەی پێشتر ئەڵمانیا ئامادە نابێت تەرمەكەیان ڕادەست بكات، بە بیانو 

عەزیز عەقراوی كەسێكی نەیاری حكومەتی عێراق بووە، ترسیان لەوە دەبێت 

نەوەك تەرمەكە ڕادەستى حكومەتی عێراق بكەن، پاش هەوڵ و ماندوو بوونی 

زۆری دلشاد بارزانی لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی ئەڵمانیا، دواجار ڕازی دەبن. 

ەگات، واڵتی توركیا ڕێگەی بە پاشان تەرمەكە بە فڕۆكە بە خاكی توركیا د

گەڕانەوەی نادات، بە هۆی ئەوەی پێشتر عەقراوی كاری لەگەڵ پارتی 

ە، ئەمەش دوای هەوڵێكی زۆری ( كردوو PKKكرێكارانی كوردستان )

)پ.د.ك( لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی توركیا، ئینجا ڕەزامەندی دەردەبڕن بە 

دەرچوونی تەرمەكە لە خاكەكەیان بەرەو باشووری كوردستان. )ئاكرەیی، 

 (. 11/9/2020چاوپێكەوتن، 

 دووەم: سیماو تایبەتمەندیەكانی كەسایەتی عەزیز عەقڕاوی 

ی مرۆڤەكان جۆری كاریان و ئەو ژینگەی تیایدا دەژین وەكو زانراوە زۆربە  

ڕەنگدانەوەی تەواو لەسەر كەسایەتییان دەبێت، عەزیز عقراویش بەو پێیەی 

دەرچووی كۆلێژی سەربازی بووە، ماوەیەكی زۆریش لە ژیانی بە كردارەكی 

بەرپرسیارەتی سەربازی لەناو بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد لە باشوری 

ەبووە، ئەمە ڕەنگدانەوەی قوڵی بەسەر ژیانی جێهێشتووە. كوردستان ه

، كە عەقراوی  )3(لەبارەی كەسایەتی عەزیز عەقراوی، )جەرجیس فەتحوڵاڵ(

ئەوی بە مامۆستای خۆی زانیوەو زۆر ڕێزی گرتووە، بەو شێوە باس لە 

عەقراوی دەكات: "دڵی زۆر باش بوو، بەاڵم شێت بوو، زۆر زوو توڕەدەبوو، 

یدەبوو، توانایەكی گەورەی هەیە، بەاڵم بەداخەوە ناتوانێ كەڵكی خێراش ڕاز 

لێ وەرگرێ. كەم چیكڵدانە و هێمن نییە، هەر ڕۆژەی لەسەر بیروباوەڕێكە و 

 (.70، ل 2002هەڵبەزودابەزدەكا. )وەرگیراوە لە: عەزیز، خوالنەوە، 

و یەكێكی تر لە تایبەتمەندییەكانی كەسێتى عەزیز عەقراوی كەسێكی پاك   

دل ساف بوو، بڕوای بەزۆر شت كردیە، بەاڵم دواتر کە چووتە ناوی لەگەڵ 

كەسەكان نزیك بووەتەوە، تووش ى جۆرێك لە بێ هیوایی بووە. هەروەها 
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پیاوێكی ئازا و سەڕاست بووە ؛ هەروەها كەسێكی راستگۆ و دڵسۆزو بێفێڵ 

(. 15/6/2020؛ كەریم، پەیوەندی تەلەفۆنی،  70، ل 2011بوو. )شاكەلی، 

جگە لەمەش پیاوێكی زۆر پاك بووە، هەستێكی زۆر بەرزی نەتەوەیی و 

نیشتمانی هەبووە، لە هەڵس و كەوت زۆر سادە بووە. )فەرهادی، پەیوەندی 

(، لە ڕووی پۆشینى جل و بەرگ زۆر گرنگی بە خۆی 9/8/2020تەلەفۆنی، 

مەد، نەدەدا، كەسێكی دەستكراوە بوو، پارە زۆر لەالی گرنگ نەبوو. )ئەح

 (. 33، ل 2021، 2؛ دۆڵەمەری، ب 14/9/2020چاوپێكەوتن، 

الیەنێكی دیكەی كەسایەتی عەزیز عەقراوی ئەو كاتەی بەرپرسیارەتی   

سیاسیى و سەربازی هەبوو لە ڕیزەكانی شۆڕش ى ئەیلول ئەوە بوو هەمیشە بە 

گیانیكی برایانە ڕەفتار و هەڵسوكەوتی لەگەڵ پێشمەرگەکان دەكرد، هیچ 

خۆی لە كەسێكی تر بە گەورەتر نەدەزانی، زیرەك و چاونەترس بوو، جار 

هەروەها هیچ جارێك پارەی بۆ خۆی داوا نەكردووە هەردەم گوتویەتی لە من 

پێویستر هەیە، جل و بەرگی پێشمەرگە وەكو هی ئەو بوو. هیچ كات ڕێگەی 

نەداوە كەس ئەو سنوورە ببەزێنێ كە بۆ خۆی داینابوو. هەر لەبارەی 

سایەتی عەقراوی عەلی شەنگالی دەڵێت: "خواردن و جل و بەرگی و كە

دلسۆزی عەزیز عەقراوی هەموو كوردایەتی بوون. )وەرگیراوە: پێداوی، 

 (. 43، ل 2012

عەزیز عەقراوی سەرباری ئەوەی وەكو كەسێكی سیاسیى ماوەیەكی زۆر لە   

ەكەی كرد، ڕیزی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی سیاسیى كورد خزمەتی بە میللەت

بەاڵم لە یاری سیاسەت تێنەگەیشتبوو، ئەمەش بەشێكی پەیوەندی بە 

سروشتى كەس ى خۆیەوە هەبوو كە مرۆڤێكی توند بوو، بەشێكی تریش 

پەیوەندی بە تێنەگەیشتنى بووە بۆ سروشت و ژێرخانی كۆمەڵگەی كوردی، 

اقعی  ئەو كەوتبووە ژێر كاریگەری هەندێ تیۆری بیانی كە لەگەڵ و

گەی كوردی نەدەگونجان، بە واتای ئەوەی نەیزانیوە كۆمەڵگەی كۆمەڵ

كوردی دەبێت بە شێوازی تایبەت هەڵسوكەوتی لەگەڵدا بكرێ بەو پێیەی 

پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی جیاواز بوو لەگەڵ هەر كۆمەڵگەیەكی تر، بۆیە بەوەی 

عەزیز عەقراوی ویستوویەتی نەدەتوانرا سەركردایەتی كۆمەڵگەی كوردی 

هەموو ئەوانەش وای كردبوو لەژیانی سیاسیى خۆی هەڵبەزو  بكرێت.

 (.5/9/2020دابەزی زۆر بكا. )ئاكرەیی، پەیوەندی تەلەفۆنی،

ئەو چاوپێكەوتنانەی لەو توێژینەوە ئەنجامدراون دەربارەی كەسایەتی    

عەزیز عەقراوی سەبارەت بە ئەو هەڵبەزو دابەزەی كردوویەتی لە ژیانی 

ان لە ماوەیەكی جیاواز لە نزیكەوە كاریان لەگەڵدا سیاسیى خۆی، زۆربەی

كردووە دەڵێن: "ڕاستە عەزیز عەقراوی لە ژیانی سیاسیى خۆی كەسێكی 

ڕاڕابووە و لەسەر بیرێكی دیاریكراو و هێڵێكی ڕاست نەبووە یان نەیتوانیوە 

درێژە بە بەرنامەكەی بدات، بەاڵم لە دواجار لەهەر كوێیەك بووبێت 

زمەت بە دۆزی نەتەوەكەی بكات، ئەمەش بۆ ئەوە مەبەستى بووە خ

گەڕاوەتەوە تا سەر ئێسقان كەسێكی نەتەوەیی بووە. )شاكەلی، پەیوەندی 

. موفتى، 15/6/2020. كەریم، پەیوەندی تەلەفۆنی، 10/6/2020تەلەفۆنی، 

. 14/7/2020. حەیدەری، چاوپێكەوتن، 20/6/2020پەیوەندی تەلەفۆنی، 

 (. 5/9/2020ەفۆنی، ئاكرەیی، پەیوەندی تەل

لە بواری كۆمەاڵیەتی وەکو پێشتر ئاماژەمان پێکرد عەزیز عەقراوی لەبەر   

ئەوەی زۆربەی كاتەكانی بە كاروباری سیاسیى و سەربازی خەریك بوو، 

بنەماكانی سەربازی تەواو ڕەنگیداوەتەوە لەسەر شێوازی بیركردنەوەو 

ی پشتگوێ خستووە، هەڵسوكەوتی ڕۆژانەی، بە جۆرێك خانەوادەكەی خۆ 

بۆ پشتڕاستكردنەوەی ئەوەش ئەوەتە ئاگاداری قۆناغەكانی خوێندنی 

منداڵەكانی لە قوتابخانە نەبووە، ئەو ئەركە زیاتر لە ئەستۆی خێزانەكەی 

)فەزیلە( بووە. هەوكات لەسەر زاری یەكێك لە كەسە نزیكەكانی خۆی ئەوە 

ەی خزم و كەسوكاری دەردەكەوێت كە ناوبراو لە سەردان و بەسەركردنەو 

 (.30/8/2020كەمتەرخەم بووە. )بابان، چاوپێكەوتن، 

 

ڕۆڵی سەربازیی و سیاسیى عەزیز عەقراوی لە نێوان سااڵنی تەوەرەى دووەم: 

1962 – 1973 

یەكەم: پەیوەندی كردنی بە شۆڕش ى ئەیلول و ڕۆڵ و خەباتی سەربازی تیایدا 

1962 – 1970 

عەزیز عەقراوی پێش پەیوەندی كردنی بە شۆڕش ى ئەیلوول ئەفسەر بووە    

لە یەكەی تۆپخانەی فیرقەی س ێ لە بەعقوبە. )بابان، چاوپێكەوتن، 

ئەو كاتەی ئەفسەر  1948(. تەنانەت عەزیز عەقراوی لە ساڵی 30/8/2020

بووە، لە ڕیزی سوپای عێراقی، لەگەڵ هێزێك بەشداری شەڕی نێوان عەرەب 

ئیسرائیل دەكات، بە مەبەستى ڕزگاركردنی هێزێكی عێراقی كە نێردرابوو بۆ و 

(. ئەوە دەبێتە ئەزموونێک بۆ 216، ل 2011فەلەستین. )نكدیمۆن، 

سەرەتاى هاتنە ناوەوەى بۆ کارى سەربازى. بەهۆى ئارەزوى و خولیاى لە 

بۆ پەرەپێدانى بە توانا سەربازییەکەى  1956بوارى سەربازى لە ساڵى 

ەچێتە کۆلێژى ئەرکان ئەو حەز ویستەش وا دەکات لەسەر ئاستى خولەکەى د

 (.81، ص 2014پلەى یەکەم بەدەست بهێنێت. )شریف، 

هاوشان لەگەڵ کارە سەربازییەکەى، لە ڕیزەكانی )پ.د.ك( ئەندام بووە،  

هەر هەواڵ و زانیاریەكیش پەیوەندی بە پارتی و سەركردایەتیەكەی 

بەرپرسە حزبیەكەی كە جەالل تاڵەبانی بووە هەبووایە بە پەلە بە 

(. بۆ ڕاستى ئەمە جەالل 161، ل 2017، 1دەگەیاند. )سەاڵح ڕەشید، ب

تاڵەبانی خۆی لە دانیشتنێكی لەگەڵ یەكێك لە ئەندامانی بنەماڵەكەی 

ئەوەی باس كردووە كە عەزیز عەقراوی پێى گوتووە تۆ بووی كاتی خۆی منت 

(. لە دواجار بە 30/8/2020. )بابان، چاوپێكەتن، هێنا ناو ڕێزەكانی )پ.د.ك(

لە  (4)(ساڵح یوسفی)مەبەستى خزمەت كردن بە دۆزی كورد لە ڕێگای 

ناوچەی بێتواتە پەیوەندی بە شۆڕش ى ئەیلوول دەكات. )عزیز، خوالنەوە...، 

 (. 15، ل 22/2/2007(، 78؛ بەدرخان، ژمارە ) 91، ل 2002

عەزیز عەقراوی لەگەڵ هەریەك لە )رائید بەكر عەبدولكەریم حەوێزی،   

نەقیب كەمال موفتى، هەردوو مالزم عزیز ئەتروش ى و طارق ئەحمەد( 

پەیوەندی بە ڕیزەكانی شۆڕش ى  1962لەسەرەتای مانگی حوزەیرانی 

(. هەر سێكیان لەالیەن مەال 76، ص 2007ئەیلوولەوە دەكەن )عقراوی، 

زانی بە گەرمی پێشوازی دەكرێن، ماوەیەك لە الی دەمێننەوە مستەفای بار 

سەرەتا  تا ئەو كاتەی هەر یەكێكیان كارێكی پێ دەسپێردرێت، عەزیز عەقراوی 

بەرپرسیارەتی سەربازی ناوچەكانی باڵەك و سیدەكانی دەكەوێتە ئەستۆ. 

 (.43، ل 2012)پێداوی، 

واتا دوو مانگ  1962ابی ئەوەی تێبینى دەكرێت عەزیز عەقراوی لە مانگی ئ  

دوای پەیوەندیكردنی بە شۆڕش ى ئەیلول، یەكێك دەبێت لە نزیكەكانی مەال 

مستەفای بارزانی، بەوەی ئامادەی دانیشتن و چاوپێكەوتنەكانی بووە كە 

(. 383، ل 2018لەگەڵ ڕۆژنامەنووسە بیانییەكان ئەنجامی داوە. )شمیدت، 

وە بگەڕێتەوە كە زمانی ئینگلیزی بە دەكرێت ئەو نزیكایەتییەی بەشێكی بۆ ئە

 باش ى زانییوە.
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وەكو پێشتر ئاماژەمان پێكرد كاتی پەیوەندی كردنی بە شۆڕش ئەفسەر بوو   

لە یەكەی تۆپخانەی فرقەی س ێ لە بەعقوبە، بەرپرسە سەربازییەكەی 

بوو، بە هۆكاری جێهێشتنى سوپای عێراقی و  (5)عەمید )عەبدوڵاڵ سەعید(

نیەكانی تۆپخانە لەگەڵ خۆی، لێژنەیەك بەمەبەستى بردنی نەخشە نهێ

لێكۆڵینەوە لەسەر بەرپرسەكەی پێكدەهێنرێت، ئەندامانی لێژنەكە پێكدێت 

لە: سەركردەی فرقەی س ێ، سەرۆكی ئەركانی فرقە لەگەڵ ئەفسەری 

هەواڵگری فرقە، ئەنجامی ڵێكۆڵینەوەكە دەردەكەوێت عەمید عەبدوڵاڵ 

ڕۆیشتنى نەبووە، چونكە س ێ ڕۆژ پێش ئەوەی  سەعید هیچ پەیوەندییەكی بە

عەزیز عەقراوی ڕیزەكانی سوپاى حکومەتى عێراقى جێبهێڵێت و پەیوەندی بە 

شۆڕش ى ئەیلول بكات، عەمیدی ناوبراو بەمەبەستى چارەسەری نەخۆش ى 

(، أب 75چاوەكانی بۆ بەغدا سەفەری كردووە. )گوالن العربی، العدد )

 (.124 – 123، ص 2002

ەندی كردنی عەقراوی بە ڕێزەكانی شۆڕش ى ئەیلوول كاردانەوەی پەیو   

لێكەوتۆتەوە بە جۆرێك عەبدولكەریم قاسم لە سەردانێكی بۆ كۆڵێژی 

سەربازی قسە بۆ قوتابیان دەكات و بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ دڵتەنگی 

 (.43، ل 2012بەرانبەر بە ڕۆیشتنى عەقراوی دەردەبڕێت. )پێداوی، 

ای پەیوەندی كردنی عقراوى، خانەوادەکەى كە شایانی باسە دو   

پێكهاتبوون لە هاوسەر و حەوت منداڵ خۆیان دەگەیننە ناوچە 

(. لەبەر ئەمەش 30/8/2020ئازادكراوەكانی شۆڕش. )بابان، چاوپێكەوتن، 

منداڵەكانی چەند ساڵێك لە قوتابخانە نەچوونە بەر خوێندن، ئەوە 

كە لە ریزی شۆڕش خەباتیان چارەنووس ى زۆرێك لە پێشمەرگەكان بوو 

(. پێچەوانەی ئەمە لە سەرچاوەیەك وا 182، ص 2012دەكرد. )وانلي، 

دەردەكەوێ خێزانی عەقراوی لەو ناوچانە نەژیاون كە لەژێر دەسەاڵتی 

، ل 2011شۆڕش دابوون، بەڵكو لە شارۆچكەی ئاكرێ ژیاون. )نكدیمۆن، 

بەوە دەكات ئەو كاتەی  (. سەرچاوەیەكی تر ئەمە ڕەتدەكاتەوە، ئاماژە277

ی دەگەنە الی بۆ ماوەیەكی زۆر لە ئەشكەوت و گوندە ەخانەوادەك

ئازادكراوەكانی ژێر دەسەاڵتی شۆڕش لە نزیك عەقراوی خۆی دەژین، بەاڵم 

دواجار سەرکردەى شۆرش ى ئەیلوول مەال مسەفای بارزانی داوای لێ دەكات 

ر لە دیوی خانەوادەكەی بۆ شاری خانە )پیرانشەهر(ی سەرسنوو 

 (.5/9/2020ڕۆژهەاڵتی كوردستان ببات. )ئاكرەیی، پەیوەندی تەلەفۆنی، 

لەناو شۆڕش ى   سەرەتا وەكو بەرپرسێكی سەربازی ئەركە سەربازییەكەی  

ئەیلول بە قورس زانییوە، لەبەرئەوەی هێزەکانى پێشمەرگە لەسەر بنەماى 

ەربازی نەبووە لە هۆزایەتى نا ڕێکخراو خۆیان دەنواند، هیچ ڕێكخستنێكی س

شێوەی فصیل )پەل( و سریە )لق( فەوج )بەتالیۆن(، ئەمەش بۆ ئەوە 

دەگەڕایەوە شۆڕشەكە لە سەرەتا دابووە، هیچ بارەگایەكی جێگیر نەبووە تاکو 

لەوێوە سەركردایەتی پالنی سەربازی ڕێك بخرێت، ئەمە بۆ موقەدەم عەزیز 

ادەكردن بۆ هێرشێك عەقراوی كێشە بووە، بۆ نموونە لە كاتی خۆ ئام

عەقراوی خۆی دەڵێت: "هەوڵم دا بڕوا بە چەكداری هۆزەكان بكەم بۆئەوەی 

هێرشێك بكرێت، بۆ ئەو هێرشەش دەبوایە هێزەكە بەسەر س ێ قۆڵ دابەش 

بكرێت، هەندێكێشیان لە هێڵی دواوەی شەڕ بمێننەوە، بەاڵم ئەوان ئەمەیان 

هێرشکردنەکە بەیەكەوە  قبوڵ نەكرد و گوتیان نەخێر، یان هەموومان بۆ 

، ص 2012دەبین، یان هەر هێرشەكە ناكەین". )وەرگیراوە لە: أدامسن، 

(. عەزیز عەقراوی هەمیشە لەگەڵ ئەوەبوو هێزەكانی پێشمەرگە لەسەر 244

ڕێكبخرێن، بۆ ئەوەی شۆڕش بتوانێ بە باشترین شێوە  شێوەیەكی سەردەمی

ئەو وەكو خولیایەكی لێ  سوودیان لێوەربگرێت، ئەمە بابەتێك بوو لەالی

(. هەر لەو بارەیەوە كاتی 5/9/2020هاتبوو. )ئاكرەیی، پەیوەندی تەلەفۆنی، 

وانەوتنەوە لە خولەكان پێداگری كردووە لەسەر ئەوەی دەبێت بەشدار 

بووان بە باشترین شێوە سوود لەوانە تیۆری و كردارییە سەربازییەكان 

ە، چونكە پێى وابوو ئەو جۆرە وەربگرن، بۆیە زۆر دڵسۆزانە كاری كردوو 

خوالنە هەم بۆ ئەو قۆناغەی تیادا بوونە، هەم ئەو كاتەی شۆڕشیش بە 

، 2ئامانج دەگات بە گشتى سوودی بۆ كوردستان دەبێت. )دۆڵەمەری، ب

 (.33 – 32، ل 2021

لەگەڵ هەردوو ئەفسەر  1962ی تەموزی 5دوای پەیوەندییان بە شۆڕش لە   

م و مالزمی تۆپخانە عەزیز مەجید ئەتروش ى( )رئیس بەكر عەبدولكەری

لە ژێر ناوی "بانگەوازێك ( 6)باڵوكراوەیەك لە شێوەی بانگەواز باڵودەكەنەوە

لە ئەفسەرانی ئازادیخواز بۆ ئەفسەر و ئەفسەرانی پۆل )ضباط الصف( لە 

ناو هێزە چەكدارەكان لە كۆماری عێراق"، تیایدا داوایان لێ دەكەن ڕێزەكانی 

ێبھێڵن پەیوەندی بە ڕێزی پێشمەرگەی كوردستان بكەن، بۆ سوپا بە ج

ئەوەی دژی دەسەاڵتی تاكڕەویی عەبدولكەریم قاسم خەبات بكەن.  

 (.156، ل 2012)پێداوی، 

عەزیز عەقراوی پسپۆری لە تۆپخانەدا هەبوو، كاتی پەیوەندی بە شۆرش ى    

ەڕەكان ئەو ئەیلوول دەكا، شۆرش خاوەنی هیچ جۆرە تۆپێك نەبوو، لەكاتی ش

تۆپانەی لەالیەن هێزى پێشمەرگەى کوردستان دەستییان بەسەر دادەگیرا 

 (. 86، ل 2012لەالیەن عەقراوی بەكار دەهێنران. )پێداوی، 

مەال مستەفا بارزانی بەمەبەستى سەرپەریشتیکردنى ئەو   

ڕووبەڕووبوونەوانەى سوپاى عێراق لەگەڵ هێزەکانى پێشمەرگە لە ئابی 

ناوچەی هیرانی نزیك شەقاڵوە، پاش چەند ڕۆژێک مانەوە،  دەگاتە 1962

شێخ )ناوچەى ناوبراو بە جێدەهێڵێت دەچێت بۆ شەڕ لەگەڵ سۆفیەكانی 

، بۆیە سەرپەرشتى بەرەی چیای سەفین بە هەریەك لە (7)(ڕەشیدی لۆالن

دەسپێرێ. )شێرە، پەیوەندی ( 8)عەزیز عەقراوی و )رەئیس بەكر حەوێزی(

(. عەقراوی لە نزیكەوە لەو بەرە سەردانی 16/8/2020تەلەفۆنی، 

سەنگەرەكانی پێشەوەی پێشمەرگەی كردووە، پێشمەرگە ئاسا خۆی لێ 

جیانەكردوونەوتەوە ئاسایی وەكو ئەوان لەكاتە سەختەكان ژیاوە و لە 

خەمییان دابووە، ڕاستى ئەمەش لە یاداشتى یەكێك لە پێشمەرگەكان بەدیار 

جلەكانم زۆر خراپ  ]واتا پێشمەرگەكە[ن دەكەوێت و نووسیویەتی: "م

جلەكانی وەكو من خراپ و دڕابوون".  ]واتا عەزیز عەقراوی [بوون، ئەویش 

(. لەكاتی پێویست و پشوودان پێشمەرگەكانی 240 – 239، ل 2014)گۆزێ، 

كۆدەكردوە وتاری درێژی بەمەبەستى ورە بەرزكردنەوە بۆ دەدان، هانیداون 

، 2014ی بەهێز لە سوپای حكومەت بدەن. )گۆزێ، ئامادەبن بۆ ئەوەی گورز 

(. لێرەدا سادەیی و كەسایەتی عەقراوی دەردەكەوێت كە لە هەر پلەو 239ل 

پۆستێك دابێت بە شێوەیەكی زۆر ئاساییانە مامەڵەی لەگەڵ خوارەوەی 

 خۆی كردووە.

یەك لە ڕەفتارەكانی عەزیز عەقراوی ئەوەندەی لەبەرەی سەفین بووە باش   

ڕەفتاركردن بووە لەگەڵ دیلەكان كە لەكاتی شەڕەكان دەكەوتنە دەست 

پێشمەرگە، بە نموونە لە شەڕێك لە ناوچەكانی دەوروبەری چیای سەفین، 

سەربازێكی عێراقی بە برینداری دەكەوێتە دەست هێزەكانی پێشمەرگە، 

ێشمەرگەیەك ڕەفتارێكی تاكە كەس ى خراپ لەگەڵ دەكات، عەقراوی پ

لەسەر ئەوە خۆی لە پێشمەرگەكە توڕە دەكات سەرزەنشتى دەکات، بەوەی 
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جارێكی تر ڕەفتاری لەو جۆرە بەرانبەر هیچ دیلێك دووبارە نەكاتەوە، دیلە 

ی بریندارەكەو چەند دیلێكی تر دوای ئەوەی بەناوی ڕێبازی شۆڕش و كوردایەت

 (.240، ل 2014قسەیان بۆ دەكات، ئیتر ئازادیان دەكات. )گۆزێ، 

كە دروستبوو لە نێو ڕێزەكانی  1964شایانی باسە لە ناكۆكییەكانی ساڵی   

)پ.د.ك(، سەرئەنجام ئەم پارتەی بەسەر هەردوو باڵی بارزانی و باڵی 

مەكتەبی سیاسیى دابەشكرد، عەزیز عەقراوی لەالیەن مەال مستەفای 

انی دەهێندرێتە پێش، عەقراوی بەرزەخوازی ئەوەی هەبووە بارز 

بەرپرسیارەتی بەشێك لە هێزی پێشمەرگەی بگرێتە ئەستۆ، ئەو 

بەرزەخوازەی لەالیەن مەال مستەفای بارزانی بە هەند وەردەگیرێت، فەرمان 

دەدات بەالبردنی بەرپرسە سەربازییەكانی سەر بە باڵی مەكتەبی سیاسیى، 

ى ئەندامى مەکتەبى سیاس ى کە بەرپرسیارەتى بەرزى ابەبەمەش عومەر دەب

عەزیز عەقراوی لە شوێنى دادەنرێت. )ڕەشید،  ،الدەدرێت سەربازى هەبوو 

 (. 277، ل 1، ب2017

لەبەر ئەنجامى هەوڵ و چااڵکییە سەربازییەکانى عەزیز عقراوى،    

نوێی سەركردایەتی شۆڕش لە باشووری كوردستان بیر لە دانانی دامەزراوەی 

پێشمەرگە دەكاتەوە، بۆ ئەو مەبەستە هەوڵدرا و كاركرا بۆ ئەوەی هێزی 

پێشمەرگە لەسەر هەمان پێكهاتەو ڕێكخستنى سوپای عێڕاقی ڕێكبخرێت، بە 

بەتالێۆن، لق لەگەڵ پەل. هەموو هێزی پێشمەرگە  جۆرێك لەشكر، هێز،

، لە دابەش ى سەر س ێ لەشكر كرا، عەزیز عەقراوی دەبێتە سەر لەشكری س ێ

ناوچەكانی سلێمانی و كەركوك، ئەم لەشكرە لە هێزەكانی )خەبات، 

 (. 86، ل 2012قەرەداغ، ڕزگاری( پێكهاتبوو. )پێداوی، 

كی سەربازی ئەركەكانی زۆر بەباش ى تیێلە كاتی وەرگرتنى هەر لێپسراوە  

بەرپرس ى بەرەی ڕواندز  1965بەڕێوەبردووە وەك ئەوەی لە تشرینى دووەمی 

یدانییەن لەسەر چیاكان سەردانی سەنگەرەكانی پێشمەرگەی دەبێت، مە

، ل 2008.)عوسمان،  كردووەو لە پێداویستى و كەموكوڕیەكانی کۆڵیوەتەوە

(. ئەگەر چی هەندێك كات لێک تێنەگەیشتنى 182، ص 2012؛ وانلي،  46

لەگەڵ كۆمیتەی ناوەندی حزب و نووسینگەی جێبەجێكردنی ئەنجوومەنی 

ش لە بوارى کاروبارە سەربازییەکان هەبووە، بەاڵم سەركردایەتی شۆڕ 

هەروەكو ئەندامی مەكتەبی سیاسیى حزب ماوەتەوە، لەگەڵ ئەوەش هەر 

كاتێك مەال مستەفا بارزانی پێویستى پێبووە بەتایبەت بۆ بەكارهێنانی 

كاروبارە هونەرییەكانی تۆپخانە كە شارەزاییەكی باش ى لێى هەبووە ئامادە 

(. تەنانەت توانایەكی سەربازی بەرزی هەبوو، 182، ص 2012بووە. )وانلي، 

لەو كەسانە بوو زوو لە پالنی هێرش و پێكدادان حاڵی دەبوو. )نەكدیمۆن، 

 (.277، ل 2011

وەكو بەرپرس ى چل كەس كە زۆربەیان سەر لق و ئامر  1968لە زستانی ساڵی   

ەنێردرێن بۆ بەتالێون و ئەفسەری ناو شۆرش دەبن بۆ خولێكی فەرماندەیی د

دەرەوە، وەكو كەسێكی شارەزا لە بواری سەربازی لەالیەن مامۆستاكان و 

بەڕێوەبەرانی خولەكە ڕێزێكی زۆری دەگرن، هەر لەو خولە لەبەر ئەوەی زمانی 

ئینگلیزی زۆر باش زانییوە، ئەركی وەرگێڕانی نێوان بەشداربووان و 

(. 54 – 51، ل 2008بەڕێوەبەرانی خولەكەی لە ئەستۆ گرتووە. )عوسمان، 

لەسەرچاوەیەك ئەوە دەردەكەوێت عەقراوی سەردانی ئیسرائیلی كردووە، 

بەشداری چەندین مانۆری سەربازی كردووە كە سوپای ئیسرائیل ئەنجامی 

(. لە هەموو كۆبوونەوەكانی مەال 212، ص 2001داون. )الخرسان، 

بووە، بارزانی مستەفای بارزانی بە ئەفسەرانی ئیسرائیلی عەقراوی بەشدار 

متمانەیەكی زۆری لەو ڕووە پێى هەبووە، بە هاوكاری ئەویش پالنە 

، ل 2011سەربازییەكانیان دژ بە سوپای عێراقی جێبەجێ دەكرد. )نەكدیمۆن، 

 (.  1974نیسان//20(، 1603، العدد )ي؛ التأخ 264، 263

ەڵ عەزیز عەقراوی ئاگاداری تەواوی پەیوەندییەكانی ئیسرائیل بوو لەگ  

شۆرش ى ئەیلول، ئەو هاوكاری ڕاوێژكاری پیشكەش دەكردن، لە پالنەكانی دژ 

 (9)(363، ل 2011بە سوپای عێراق بەشداری كردووە. )نەكدیمۆن، 

ناكۆكیەكانی نێو سەركردایەتی شۆڕش ى ئەیلول وەكو پێشتر تیشکى خرایە    

وست سەر، لە ئەنجامدا دووبەرەكی لێكەوتەوە، ئەمە وای كرد بۆشایەك در 

ببێت لە ڕیزەكانی پێشمەرگە، زۆرێك لە پێشمەرگەكانی هێزی قەرەداغ و 

ڕزگاری ڕیزەكانی شۆڕش جێدەهێڵن، یان بچنە پاڵ باڵی مەكتەبی سیاسیى، 

یان بەهۆكاری شەڕی ناوخۆ بەیەكجاری واز لە پێشمەرگایەتی دەهێنن، لەبەر 

زانی بیر لەوە ئەوە سەركردایەتی شۆڕش ى ئەیلول بە بڕیاری مەال مستەفا بار 

دەكەنەوە هێزەكانی پێشمەرگە ڕێكبخەنەوە، بۆ ئەم مەبەستە هێزی هەڵگورد 

 17دادەمەزرێت، زۆربەی زۆری پێشمەرگەكانی ئەو هێزە تەمەنیان لە نێوان )

( ساڵ دەبێت، لە س ێ بەتالیۆن پێك دێت، لەالیەن خودی مقدم عەزیز 22 –

، ل 2012ەكرێن، )پێداوی، سەرپەرشتى د (10)عقراوی و مالزم )رشید سندی(

 (. 117 – 116ل 

عەزیز عەقراوی وەكو سەركردەیەكی سەربازی لەو شەڕانەی دژی سوپای   

عێراق دەكران بەخۆی مەیدانیەن ئامادەیی هەبوو، بە تایبەت لەو كاتانەی 

شۆرش پالنی هێرشكردنە سەر سەربازگەكانی سوپای عێراقی دادەنا بە نموونە 

اتیژی هێرش دەكرێتە سەر سەربازگەیەكی ستر  1969ئەیلوولی  19/20شەوی 

حكومەت لە شارۆچكەی دوكانی پارێزگای سلێمانی بە مەبەستى 

( 120دەستبەسەرداگرتنى، لەو هێرشە عەقراوی بە خۆی و چوار تۆپی )

ژمارەیەكی زۆر لە گولە تۆپەكان ئامادە بوو، لە كۆتاییدا لەبەر ئەوەی 

تۆپەكان ئامانجی تەواوی خۆیان نەپێكا، بەتایبەت چوار تانك لەناو 

ەكەدا بوون بەر گولە تۆپەكان نەكەوتبوون ئەمە دەبێتە هۆی سەربازگ

هێرش ى پێچەوانەو هێزەكانی پێشمەرگە تووش ى شكست دەبن. )پێداوی، 

 (.  123 – 121، ل 2012

دوای ئەوەی هەردوو الیەنی حكومەتی عێراق و سەركردایەتی شۆڕش ى    

ار ئەیلول ماوەی شەش مانگ دەكەونە گفتوگۆو دانوستاندن، لە دواج

( بە ڕێككەوتن دەگەن، لێرەوە ڕۆڵی سەربازی عەزیز 1970ی ئاداری 11لە)

 .عەقراوی كۆتایی پێدێت، قۆناغێكی نوێ لە ژیانى سیاسیى دەست پێدەكات

  1973 – 1962ڕۆڵی سیاسیى لە شۆڕش ى ئەیلول دووەم: تەوەرەى 

هاتنە پێشەوەی عەزیز عەقراوی لە ڕیزی حزب بۆ بەستنى كۆنگرەی     

لە قەاڵدزێ  1964ی تەموزی 1ی )پ.د.ك( دەگەڕیتەوە كە لە شەشەم

دەبەسترێ، تیایدا عەقراوی بە فەرمی و لە ڕێگای هەڵبژادنەوە بە دەنگی 

ئەندامانی كۆنگرە بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی )پ.د.ك( هەڵدەبژێردرێت. 

(. دەكرێت ئاماژە بەوە بكرێت عەزیز عەقراوی وەكو 91، ص 1998)كریم، 

دیارو ئەفسەرێكی سەربازی بە پلەی موقەدەم ڕوكن ماوەی دوو  كەسێكی

ساڵ بوو ڕێزەكانی سوپای عێراقی جێهێشتبوو پەیوەندی بە شۆڕش ى ئەیلول 

كردبوو، بۆ ئەو كات پەیوەندیكردنەكەی دەنگدانەوەیەكی باش ى هەبوو 

لەسەر ئاستى سەركردایەتی شۆڕش و ڕێكخستنەكانی حزب وهێزی 

ئەمەش بۆ كەمی ژمارەی ئەفسەر لەو پلە  پێشمەرگەی كوردستان،

سەربازییە لە ناو شۆڕش دەگەڕایەوە، هەروەها لە ماوەی ئەو دوو ساڵە ڕۆڵی 
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كارای بینى بوو لە كاروبارە سەربازییەكانی شۆڕش و سەركردایەتی چەند 

بەرەیەكی شەڕی كردبوو، بۆیە ئەندامانی كۆنگرە بە بوونی دڵخۆشبوونە و لە 

 (.16/8/2020پێداوە. )شێرە، پەیوەندی تەلەفۆنی،  گۆنگرەكە دەنگیان

عەزیز عەقراوی لەگەڵ زۆرێك لە ئەفسەرانی ناو شۆڕش لە كاتی دوو   

كە ڕوویدا لە نێوان باڵى مەال مستەفای بارزانی و  1964بەرەكیەكەی ساڵی 

باڵی مەكتەبی سیاسیى بە سەرۆكایەتی برایم ئەحمەد، ڕۆڵی هەبووە لە 

ناوچانەی لە ژێر هەژموونی باڵی مەكتەبی سیاسیى بوو. پاككردنەوەی ئەو 

(. لەو 5/9/2020؛ ئاكرەیی، پەیوەندی تەلەفۆنی،  73، ل 2012)پێداوی، 

بارەوە هەر یەك لە برایم ئەحمەد و جەالل تاڵەبانی وەكو كەسە 

یەكەمەكانی باڵی مەكتەبی سیاسیى هەڵوێستى عەزیز عەقراوی بەخراپ 

ناكۆكییەكاندا ڕۆڵی خراپی بینیوە، بەوەی یەكێك دەزانن، پێیان وایە لە 

بووە لەوانەی مەال مستەفای بارزانییان هانداوە وەكو سەرۆكی حزب 

؛ رەشید،  58، ل 2002كۆنگرەیەك ببەستێ. )عەزیز، پێنج كاتژمێر...، 

(. لەگەڵ ئەوەش یەكێك لە كادیرەكانی سەر بە باڵی مەكتەبی 288، ل 2017

دەستگیر دەكرێت  1964د شەریف( لە حوزەیرانی سیاسیى بە ناوی )ئەحمە

لە زیندانەكانی سەر بە باڵی مەال مستەفای بارزانی بەند دەكرێت، نزیكەی 

دوو مانگ لە زیندان دەمینێتەوە، وەكو ئەوەی خۆی باسیكردووە و 

نووسیویەتی بە هەوڵی زۆری عەزیز عەقراوی ئازاد دەكرێت. )شەریف، 

 (.31، ل 2013

ەیەكی نهێنى قائیمقامیەتی قەزای ناوەندی هەولێر کە بۆ لە بەڵگەنام  

بەڕێوەبەری شارەدێی قوشتەپەی نێردراوە، تیایدا ئاماژە بە هاتنى عەزیز 

عەقراوی وەك نوێنەری بارزانی بە كارێكی تایبەت بۆ ناوچەی زاب دەكات، بە 

گەیشتنى چووەتە گوندی )گردمامك( لەگەڵ پێشمەرگەكان كۆبۆتەوە بە 

پێ ڕاگەیاندوون دەستوەردان لە كاروباری حكومەت و سەرپێچی تایبەت 

، 488لەسەر ڕێگای گشتى نەكەن. )قائمقامية قضاء مركز اربيل، العدد:

(. ئەم سەردانەی عەقراوی لەكاتێكدا بووە حكومەتی عێراق 28/9/1964

لەگەڵ شۆرش ى  1964ی شوباتی 10بەسەرۆكایەتی عەبدولسەالم عارف لە 

 ونە ڕێككەوتن و ئاگربەست ڕاگەیاندرابوو. ئەیلوول گەیشتبو 

لە  1966تشرینى دووەمی   21 – 15لە كۆنگرەی حەوتەمی )پ.د.ك( كە لە   

( كەس وەك ئەندام دەبەسترێ، عەزیز 370گەاڵڵە بە ئامادە بوونی )

( كەس دەبێت بە ئەندامی 17عەقراوی لە ڕیزبەندی حەوتم لە كۆی )

كۆمیتەی ناوەندی، دواتر لەگەڵ شەش كەسەكەی پێش خۆی بە دەنگی 

بژێردراوی كۆمیتەی ناوەندی بە ئەندامی مەكتەبی سیاسیى ئەندامانی هەڵ

، ل ل 2012؛ قادر،  110، ص 1998حزبی ناوبراو هەڵدەبژێردرێت. )كریم، 

(. سەرچاوەیەكی دیکە پێى وایە عەزیز عەقراوی دوای دووساڵ لە  66 – 63

بەستنى كۆنگرەی حەوت ئینجا دەبێت بە ئەندامی مەكتەبی سیاسیى. 

(. بەاڵم دەكرێت سەرنج و 5/9/2020ەندی تەلەفۆنی، )ئاكرەیی، پەیو 

زانیارى دوو سەرچاوەكەی پێشوو بە ڕاست بزانرێت، چونكە نووسەری 

( سكرتێری )پ.د.ك( 1975 – 1964سەرچاوەی یەكەم لە نێوان سااڵنی )

 بووە. 

دوای ئەوەی دەبێت بە ئەندامی مەكتەبی سیاس ى )پ.د.ك( لەیەك كاتدا   

سیاسیى هەم سەربازی لە ئەستۆ بووە، وەك ئەوەی ئامر هەم بەرپرسیارەتی 

ی نیسانی 15هێزی سەفین بووە و بەرپرس ى لقی دووی ئەو حزبەش بووە. لە 

بەشداری لە كۆنفڕاسێكی سەربازی و سیاسیى لە ناوچەی باڵەكایەتی  1967

لە شوێنێك بەناوی )كانی سەماقوت( دەكات، بە كۆتایهاتنى كۆنفراسەكە كار 

 (.72 – 71، ل 2009كانی کۆنفرانسەکە دەكات. )قادر، بە بریارە

كە لە نێوان  1966ی حوزیرەانی 29بە هۆی ئاگربەست و ڕێككەوتنى    

حكومەتی عێراق و سەركردایەتی شۆرش ى ئەیلول هاتبووە ئاراوە بۆ ماوەیەك 

عەزیز عەقراوی  1967ئارامی گەڕابۆە بۆ ناوچەكە. دیارە لە سەرەتای ساڵی 

س ى لقی دووی )پ.د.ك( و بەرپرسێك لە شۆڕش ئەیلول هاتۆتە وەكو بەرپر 

ناوچەكانی باكوری ڕۆژهەاڵتی شاری هەولێر، ئەمەش لە نوسراوێكی نهێنى 

موتەسەریفی هەولێر كە بۆ وەزارەتی ناوخۆ بەش ى هەواڵگەری نهێنى سیاسیى 

نێردراوە بە دیاردەكەوێت، نوسراوەكە زانیاری دەربارەی هەڵسوكەوتی 

یە، لە ناوەڕۆكی نوسراوەكە ]مەبەست لێى پێشمەرگە[ی كوردە چەكداران

ئاماژە بە گفتوگۆیەك لەنێوان عەزیز عەقراوی و بەرێوەبەری شارەدێی 

قوشتەپە )هاشم محمد سعید السامرائي( كراوە، عەقراوی پێى دەڵێت: 

"هەر جۆرە هەوڵسوكەوتێكی نایاساییت لە چەكدارە كوردەكان بینى، ئێمەی 

بكەنەوە، هەروەها عەقراوی دەڵێت: "ئێمە دژی كردەوەی لێ ئاگادار 

 ئاژاوەگێڕین و سورین لەسەر ئەوەی سەقامگیری لە ناوچەكەدا هەبێت".

(.  هەر لەو نوسراوە هاتووە 21/1/1967، /96متصرفية لواء اربيل، العدد:)

كە عەقراوی نوسراوێك بە زمانی كوردی دەدات بە بەڕێوەبەری شارەدێی 

تیایدا بەڵـێننامەیەك لە تاوانبار )هەمزە سێوێ(ی سەر پەل )ئامر ناوبراو، 

فصیل( لە ڕیزەكانی پێشمەرگە وەرگیراوە، دەبێت ناوبراو لە گوندی 

)مامندان( بمێنێتەوە و مافی جێهێشتنى ئەو گوندەی نییە، هەر كاتێ سەرپێچی 

لە  لەو بڕیارە كرد ئەوە ڕووبەڕووی سزای یاسایی دەبێتەوە، قسەی عەقراوی 

نوسراوەكە درێژەی هەیە و گووتویەتی زۆری سكااڵكان لەسەر هەڵسوكەوتی 

هەمزە سێوێ هۆكار بووە، بۆ ئەوەی ئەو بەڵێننامەیەی لێوەرگیرێ. 

 (. 21/1/1967، /96متصرفية لواء اربيل، العدد:)

دووبارە ئەو ئاشتییەی لە نێوان  1969و سەرەتای  1968كۆتایی ساڵی   

تی شۆڕش ى ئەیلوول هەبوو لەباربردرا، لەبەرئەوە حكومەت و سەركردایە

شەڕ لە نێوان هەردوو الوە دەست پێدەكاتەوە، عەزیز عەقراوی تا ئەوكاتیش 

هەر بەرپرس ى لقی دوو و ئامر هێزی سەفین بووە، لەگەڵ ڕەشید سندی دەچن 

بۆ ناوچەكانی مەرگەو لەوێشەوە بۆ بەنداوی دوكان و پاشان خۆیان دەگەیننە 

ین، بەمەبەستى خۆڕێكخستنەوە كۆبوونەوەیەك بە بەرپرسانی چیای سەف

هێز و لق دەكات، لە كۆبوونەوەكە بریار دەدرێت هەندێك لە كارگێرانی لق 

لەگەڵ سەركردە سەربازییەكان لەبەر خراپی بارودۆخەكە سەرپەرشتى 

هەندێ بەرەی شەڕ بكەن. لەوخۆ ڕێكخستنەوەو ئامادەكردنە عەزیز 

هەردوو هێزی سەفین و بێتواتە ژمارەیەكی باش لە  عەقراوی دەتوانێ بە

پێشمەرگە ئامادە بكات. هەروەها لە كاتی خۆ ڕادەستكردنەوەی بەرپرسانی 

سەربازی پێشمەرگە بە حكومەتی عێراقی، بوونی بۆشایی لەبەرەكان ناچار 

بووە ئاڵوگۆڕ بە بەرپرسەكان بكات، بەنموونە كاتێ )عەریف عەلی( ئامر 

ربەندی گۆمەسپان خۆی ڕادەست دەكاتەوە، عەقراوی بەتالیۆن لە دە

 (.84 – 83، ل ل 2009شوێنەكەی بە )فازڵ تاڵەبانی( پڕ دەكاتەوە. )قادر، 

دوای چوار ساڵ )پ.د.ك( وەك حزب بۆ ڕێكخستنەوەی ڕیزەكانی خۆی لە    

بڕیاری ئامادەكاری دەدات بۆ بەستنى  1969مانگی حوزەیران تاكو ئەیلوولی 

تەم، بۆ ئەم مەبەستە لێژنەیەكی ئامادەكاری پێكدەهێنێت، كۆنگرەی هەش

عەزیز عەقراوی وەكو بەرپرس ى لقی دووی ئەو حزبە سەرپەرشتى لێژنەی 

ئامادەكاری هەولێر دەگرێتە ئەستۆ، بەاڵم بەهۆی هاتنە پێشەوەی پرۆسەی 
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گفتوگۆ و دانووستاندن لە نێوان حكومەتی عێراق و سەركردایەتی شۆرش ى 

 1970(. لە تەموزی 86، ل 2009نگرەكە دوادەخرێ. )قادر، كوردستان كۆ 

كۆنگرەكە لە ناوچەی باڵەكایەتی لە گوندی ناوپردان دەبەسترێ، تیایدا 

(مین 11( هەڵبژێردراو لەكۆنگرە ڕیزبەندی )21عەزیز عەقراوی لە كۆی )

كەس دەبێت و بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی هەڵدەبژیردرێتەوە، دواتر 

امانی كۆمیتەی ناوەندی هەڵبژاردن بۆ ئەندامانی مەكتەبی لەالیەن ئەند

سیاسیى دەكرێت، عەقراوی بۆ جاری دووەم بە ئەندامی مەكتەبی سیاس ى 

 – 68، ل 2009؛ قادر،  117، ص 1998)پ.د.ك( هەڵدەبژێدرێتەوە. )كریم، 

وەكو ئەندام مەكتەبی سیاسیى دەمێنێتەوە  1973(. تاكو تشرینى دووەمی 69

ڕیزەكانی حزبەكەی جێدەهێڵێت و پەیوەندی بە حكومەتی عێراق تا ئەوەی 

 (.69، ل 2009دەكات. )قادر، 

وێستگەیەكی نوێی كاری سیاسیى عەزیز عقراوی لەناو شارەكان دوای   

دەستپێدەكات. بەوەی وەكو ئەفسەرێك و  1970ی ئاداری 11ڕێككەوتنى 

دوور دەكەوێتەوە، كەسێكی سەربازی لە كاروبارە سەربازییەكان بە یەكجاری 

وەکو دەردەکەوێت بۆ جارێكی تر بە بەرپرس ى لقی دووی )پ.د.ك( لە هەولێر 

دەستنیشان دەكرێت، هەر لەو ماوەش بەرپرسیارەتی لقی س ێ حزبەكەی لە 

كەركوك دەگرێتە ئەستۆ، دواتر دەگەڕێتەوە هەولێر و دووبارە بەرپرسیارەتی 

كرا لە كاروباری رێكخستنى لقی دوو دەگرێتەوە ئەستۆ، ئەوەی تێبینى دە

حزبی شارەزایەكی وای نەبوو، ئەو ماوەی وەكو بەرپرس ى لقی دوو، تاكو 

كاروبارە حزبیەكان و چوونە ناو  1973جێهێشتنى ڕیزەكانی شۆرش لە كۆتایی 

خەڵك و ئامادەبوون لە كۆڕو كۆبوونەوەكان قسە كردن بۆ خەڵك زیاتر بە 

)محەمەد مەال قادر، عەلی هەژار، ئەندامانی لق و كارگێرانی لق وەكو: 

عەبدولرەحمان گۆمەشینى، خورشید شێرە( دەسپێرێت. )شێرە، پەیوەندی 

 (. 1974نیسان//9(، 1513، العدد )ي؛ التأخ 16/8/2020تەلەفۆنی، 

مەال مستەفای بارزانی وەك سەركردەی شۆڕش ى ئەیلول پاش مۆركردنی   

، ئاشتەوایەكی گشتى لە لەگەڵ عێراق 1970ی ئاداری 11ڕێككەوتننامەی 

كوردستان ڕاگەیاند بە تایبەت لەگەل سەرۆك هۆزە كوردییەكان، كە پێشتر 

هاوكاری حكومەتی عێراق بوونە لە دژی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد لە 

باشوری كوردستان، بۆ ئەم مەبەستە چەندین ئەندامی مەكتەبی سیاسیى و 

ەوەی سەردانی سەرۆك كۆمیتەی ناوەندی )پ.د.ك( ڕادەسپێرێ بۆ ئ

هۆزەكان بكەن، عەزیز عەقراوی یەكێك دەبێت لەوانەی بە نوێنەرەی 

تایبەتی بارزانی سەردانی ناوچەكانی بادینان دەكات، پەیامی سەركردایەتی 

شۆڕش و بارزانییان پێڕادەگەینێ، داوا لەهەریەكان دەكات سەردانی بارزانی 

)ئاكرەیی، پەیوەندی بكەن بە خۆشحاڵییەوە پێشوازییان لێدەكات. 

(. هەر بەهەمان مەبەست عەقراوی یاوەری مەسعود 5/9/2020تەلەفۆنی، 

بارزانیش ى كردووە لە شاری هەولێرو دەوروبەری، ئامادەی كۆبوونەوە 

، ص 1982جەماوەرییەكانیش ى كردووە ووتاریش ى تیادا خوێندۆتەوە. )محو، 

88 – 91.) 

وی وەكو ئەندامی مەكتەبی لە لێدوانێكی ڕۆژنامەوانی عەزیز عەقرا  

ی ئاداری 11سیاسیى )پ.د.ك( بۆچوونەكانی خۆی دەربارەی ڕێككەوتنى 

دەربڕیوە، بە سەركەوتنێكی گەورەی بۆ گەلی عێراق بە )كورد و  1970

عەرەب(ەوە زانییوە، ئەو ڕێككەوتنەی بە تێگەیشتنى قوڵی حزبی بەعس بۆ 

ردووە، هەر لەو چارەسەری پرس ى كورد لە چوارچێوەی عێراق وەسف ك

لێدوانە دەسكەوتەكانی ئەو ڕێككەوتننامەی لە چەند خاڵێك خستۆتەڕوو 

بەم شێوە: یەكەم: داننان بە نەتەوەی كورد لەعێراق. دووەم: پێدانی مافی 

اقدا. سێیەم: ڕاگرتنى ڕژانی  ئۆتۆنۆمی بە كورد لە چوارچێوەی كۆماری عێر

وام بوو. چوارەم: داننان بە ( ساڵ بوو بەردە10ئەو هەموو خوێنە كە ماوەی )

زمانی كوردی، خوێندنی لە ناوچە كوردییەكان بە شیوەیەكی فەرمی. پێنجەم: 

دامەزراندنی كۆڕی زانیاری كورد. شەشەم: پێدانی مۆڵەتی كاركردن بە 

)پ.د.ك( لە هەموو عێراق. حەوتەم: دەركردنی لێبوردنی گشتى بۆ هەموو 

فەرمانبەر و كرێكارو سەربازییەكان،  ئەوانەی بەشدار بوونە لە شەڕەكان لە

گەڕانەوەیان بۆ كارەكانیان و ئەركی فەرمانبەری پێشوویان. )التأخي، العدد 

 (.1، ص 11/3/1972(، 980)

وچاالكیە سیاسییەكانی عەزیز عەقراوی  ڕۆڵتەوەرەى سێیەم: 

اقدا   1980 – 1973لەناوحكومەتی عێر

وەندیكردنی بە حكومەتی یەكەم: وازهێنانی لە شۆڕش ى كوردستان و پەی

 عێراقی:

 1973عەزیز عەقراوی وەكو ئەندامى مەكتەبى سياس ى لە كۆتایی ساڵی    

لەگەڵ هەر یەك لە ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی )ئیسماعیل مەال عزیز و 

هاشم عەقراوی( جیابوونەوەی خۆی لە ڕیزەكانی )پ.د.ك( ڕاگەیاند، پاڵیان 

دایە الی حكومەتی عێراق، لە ڕاستیدا حكومەت هەر لە ماوەی 

ەوە ئەوانەی كردبووە داردەستى خۆی 1970ی ئاداری 11وتننامەی ڕێككە

(. پەیوەندى کردنى عەقراوى بە حکومەتى عێراق 137، ل 2019)گۆمەتاڵی،

ڕاجییایی لەسەرە، وەکو ئەوەى لە سەرچاوەیەكی دیكە باس لەوە كراوە پاش 

ی ئادار حكومەتی عێراق 11ماوەیەكی كەم لە مۆرکردنى ڕێككەوتننامەی 

نێت ژمارەیەك لە بەرپرس و كادیرانی )پ.د.ك( و شۆڕش بكا بە پیاوی دەتوا

(. 104، ل2004خۆی، عەزیز عەقراوی یەكێك دەبێت لەوان. )بارزانی، 

پێچەوانەی ئەو دووسەرچاوە جەرجیس فەتحوڵاڵ لەبارەی پەیوەندی 

ژێربەژێری عەزیز عەقراوی لەگەڵ حكومەت دەڵێت: "هیچ جۆرە 

نەبوو، یەكسەر ڕۆیشت بۆ الیان" زیاتر لەوە فەتحوڵاڵ پەیوەندییەكی نهێنیان 

پێى وایە : "هیچ ناكۆكییەكی سیاسیى لەگەڵ بارزانی نەبووە، تەنیا شتى تاكە 

 (. 92، ل 2002كەس ى و تایبەتی بووە". )عەزیز، خوالنەوە، 

عەزیز عەقراوی پێش ڕۆیشتنى پەیوەندی بە ساڵح یوسفی دەكات هەواڵی   

ۆ شارى بەغدا دێت. )ئاكرەیی، نامەی ئەلكترۆنی، ئەوەی پێدەدا كە ب

(، بەگەیشتنى بە بەغدا چەند ڕۆژێك لە ماڵی ساڵح یوسفی 12/9/2020

دەمێنێتەوە، بە دروست بوونی كێشەكە یوسفی زۆر نارەحەت دەبێت، 

هەوڵێكی زۆری لەگەڵ دەدا بۆ ئەوەی لە بۆچونەکانى پاشگەزی بكاتەوە، 

وی لەسەر بڕیارەکانى پێداگر دەبێت، بەاڵم عەزیز عەقراوی بە تەوا

هۆكارەكەش ى بۆ هەڵسوكەوتی هەندێ سەركردەكانی پارتی دەگەڕێنێتەوە، 

دواتر وازهێنانی خۆی لە یەكێك لە ڕۆژنامە ناوخۆییەكان ڕادەگەینێ، وەكو 

هۆكاری وازهێنانی و هاتنى بۆ شارى بەغدا، کۆمەڵێک هۆکار دەخەنەڕوو. 

 (. 309، ص 2018)الیوسفي، 

دەكرێت جێهێشتنى ڕیزەکانى شۆڕش لەالیەن عەزیز عەقراوی لە چەند   

ی ئاداری 11هۆكارێك دەست نیشان بكەین: یەكەم: دوای ڕێككەوتننامەی 

سەركردایەتی شۆڕش ى ئەیلول بە تایبەت مەال مستەفای بارزانی  1970

لێبوردنێكی گشتى لەسەر ئاستى كوردستان ڕاگەیاند، بە تایبەت لەگەڵ 

رۆك هۆزە كوردە نەیارەكانی ئاشتبۆوە، زوبێر ئاغای زێباری یەكێك هەموو سە

دەبێت لەو سەرۆك هۆزانە، دوای ئاشتبوونەوەكە دەكرێت بە فەرماندەی 
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لە ناوچەی ئاكرێ، عەزیز عەقراوی دەچێت بۆ ئاكرێ، لە دانیشتنێك لە  هێز

ماڵی عەونی ئاغا دەبێت، لە پڕ زوبێر ئاغا دەچێتە ناو دانیشتنەكە، 

مادەبووان هەموو لەبەری هەڵدەستن، تەنها عەقراوی نەبێت بێ ئەوەی ئا

ساڵویش ى لێبكات هەڵدەستێ و دانیشتنەكە جێدەهێڵێ، لەبەر ئەوەی زوبێر 

ئاغا خاڵی مەسعود بارزانییە، لەسەر ئەم بابەتە مەسعود بارزانی گلەیی لە 

زیز، عەقراوی دەكات، لەسەر ئەمە گرفت لە نێوانییان دروست دەبێت. )عە

(. 13/9/2020؛ ئاكرەیی، نامەی ئەلكترۆنی،  91، ل 2002خوالنەوە، 

لەسەرچاوەیەكی دیکە هەر پەیوەست بەو بابەتە عەزیز عەقراوی دەڵێت: 

یە قسە بكەم و بە ]مەبەست زوبێر ئاغا["من ناتوانم لەگەڵ ئەو شەخصە 

ابوو دۆستى خۆمی بزانم، كە تەعەدای لە كورد كردووە، پێشتر داوا لەمن كر 

كە چاوم بە زوبێر بكەوێ، بەاڵم قەبوڵم نەكرد، كەچی ئێستا هاتووە بۆ ئێرە بۆ 

(، ئەو ڕووداوە 220، ل 2015ئەوەی زیاتر ئیهانەی من بكات". )شێرە، 

كاریگەری لەسەر دەروونی عەقراوی بەجێدەهێڵێت، وەكو مرۆڤێكی ڕووخاو 

ێت و بەكەمی دەوامی هاتووتە بەر چاو، هیچ ئارەزووی لەسەر ئیش و كار نامێت

 (.220، ل 2015ئاسایی لق لە هەولێر دەكات. )شێرە، 

هۆكارێكی دیکەى ڕەنجانی عەزیز عەقراوی گەڕانەوەی باڵی مەكتەبی  

سیاسیى )پ.د.ك( بوو بە تایبەت هەر یەك لە جەالل تاڵەبانی و برایم 

ئەحمەد، لەو بارەیەوە خۆی گووتویەتی: "ئەگەر بارزانی لێیان خۆشبیت، 

پێش ئەوەی ئەوان بگەڕێنەوە من شۆڕش بە جێدەهێڵم". )وەرگیراوە لە: 

 (.128، ص 1982محو، 

پێدانی پۆستە  1970ی ئاداری 11لەالیەكی دیکە هەر دوای ڕێككەتننامەی   

حکومییەکان بە هەندێك لە ئەندامانی مەكتەبی سیاسیى و سەركردایەتی، 

كردایەتی )پ.د.ك( بێبەشكردنی هەندێكێتر لێیان، كێشەی لەناو سەر 

خستبۆوە. بۆ پشتڕاستكردنەوەی ئەمە دەكرێت باس لەو نموونە بكەین: 

وەرگرتنى پۆستى پارێزگاری سلێمانی دەبێتە كێشە لە نێوان هەردوو ئەندامی 

و عەزیز عەقراوی، هەر چەند  (11)مەكتەبی سیاسیى: )عەلی عەبدوڵاڵ(

ى چاكدەیزانی عەقراوی خواستى وەرگرتنى ئەو پۆستەی نەبووە، خۆش 

توانای بەرێوەبردنی نییە، بەاڵم لەڕقی ئەوەی عەلی عەبدوڵاڵ داوای كردبوو، 

ئەویش لە داواكاریەك خواستى وەرگرتنى پۆستەكە بۆ مەال مستەفای 

بارزانی دەخاتەڕوو، دواجار ئەمە دەبێتە كێشە لە نێوانیان، بەهۆی ئەو 

حوڵاڵ هەبووە، پەیوەندییە باشەی لە نێوان عەقراوی و جەرجیس فەت

 ،مەحمود عوسمان داوای نێوەندگیری لەسەر كێشەكە لە فەتحوڵاڵ دەكات

بۆ ئەوەی عەقراوی لە داواكاریەكەی پاشگەز بكاتەوە، بۆیە لەسەر داوای 

 – 70، ل 2002فەتحوڵاڵ واز لە داواكاریەكە دەهێنێ. )عەزیز، خوالنەوە..، 

ێكی تر بێت لە (. دەكرێت ئەمەش یەك16، ص 1998؛ فتح ەللا،  73

 هۆكارەكانی جێهێشتنى ڕیزەكانی شۆڕش لەالیەن عەزیز عەقراویەوە.

دواى ئەوەى عەزیز عەقراوى، لەگەڵ هەردوو ئەندامى سەرکردایەتییەکەى   

تر خۆیان یەکالدەنەوە بۆ خۆ دانەپاڵ حکومەتى عێراقى، لە یاداشتێکى 

ى 18کەى لە ، کە ناوەڕۆکە1974ى کانونى دووەمى 29هاوبەشدا لە رۆژى 

لە ڕۆژنامەى )الراصد( لە بەغدا باڵوکرایەوە، تیایدا  1974شوباتى 

کۆمەڵێک هۆکارییان لە وازهێنان لە پارتى دیموکراتى کوردستان دەست 

پەیوەندیە نیشان کردووە، لەوانە: یەکەم: بەردەوامبوونى بارزانى لەسەر 

ڕەوکردنى سیاسیە گوماناوییەکانى بە هێزە دەرەکییەکان. دووەم: پەی

سیاسەتى تاکڕەوانەى بارزانى و هەندێک لە کەسەنزیکەکانى و گوێنەگرتن 

لە ئەندامانى ترى سەرکردایەتى )پ.د.ک(. سێیەم: سازشکردن لەسەر بنەما 

سەرەکییەکانى حزب. چوارەم: پشتگوێ خستنى کەسانى گەندەڵ و 

 سزانەدانییان. پێنجەم: نەهێشتنى بڕواى پێشمەرگەکان بەحزب، لەگەڵ

چەندین هۆکارى تر... لە کۆتایی یاداشتەکەدا باس لەوە دەکەن، لەگەڵ 

پێداگرى سیاسەتى ڕەگەزپەرستى لەالیەن سەرکردایەتى )پ.د.ک( پێیان 

وایە ئەمە دەسکەوتەکانى گەلى کورد بە تایبەت و گەلى عێراق بە گشتى لە 

وڵ و ناودەبات، ئینجا بەردەوام دەبن نوسیویانە، بۆیە ئێمە بە هەموو هە

توانایەکمان لە پێناو یەکڕیزى برایەتى نەتەوەیی کورد و عەرەب و یەکێتى 

 (.  1974شوبات//12(، 209نیشتمانى تێدەکۆشین. )ع )

شایانی باسە ئیسماعیل مەال عەزیز بە فەرمانی سەركردایەتی پارتی بە   

ی، گەڵیان كەوتبوو بۆ ئەوەی لە نهێنى پیالنەكە ئاگاداریان بكاتەوە. )بارزان

لەڕێگەی  1974ی نیسانی 9(، ئەمەش بە بەڵگەی ئەوەی ڕۆژی 104، ل2004

ڕاپۆرتێك لە دەنگی كوردستانی عێراق، ئیسماعیل مەال عەزیز وازهێنانی 

خۆی لە كۆمەڵەكەی عەزیز عەقراوی ڕاگەیاندو گەڕایەوە ناو شۆڕش. 

(. دەكرێت ڕۆیشتنى ئیسماعیل مەال عەزیز، 481، ص 2011)شیرزاد، 

ی نزیكەی شەش مانگ دواتر گەڕانەوەی، ئەمە پشتڕاستى ئەوە لەماوە

دەكاتەوە كە پێشتر جۆرێك پەیوەندی هەبووە لە نێوان عەقراوی و حكومەتی 

 عێراق. 

هەر پەیوەست بەو ڕوداوە توێژەرێك لە ناوەڕاستى هەشتەكانی سەدەی   

ەی ڕابردوو لە شاری قومی ئێران چاوی بە عەزیز عەقراوی دەکەوێت، بۆ ماو 

چەند رۆژێك میوانی دەبێت، عەقراوی بەشێك لە بەسەرهاتەكانی ئەو کاتى 

کە ڕیزەكانی شۆرش ى جێهێشتووە بۆ باس دەكات و دەڵێت: "من لە بەغدا 

بووم بەبێ ئەوەی حكومەت بزانێت ڕیزەكانی شۆڕشم جێهێشتووە، ماوەیەكی 

كەمی پێچوو بە هاتنەكەمیان زانی، حكومەت زۆر حەزی دەكرد بچمە 

اڵیان" لەسەر زاری توێژەرەكە عەقراوی درێژە بە قسەكانی دەدات و دەڵێت: پ

"دوای ماوەیەك خۆم پەیوەندیم بە حكومەتی عێراق كرد، بەگەرمی بەرەو 

پیلم هاتن، ئینجا لەالیەن سەدام حوسێن بانگكرام و لەگەلی دانیشتم، 

سەدام گووتی: "عێراق، عیراقی هەمووانە بە كوردو عەرەب و 

 (.13/9/2020تییەكانیتر". )ئاكرەیی، نامەی ئەلكترۆنی، كەمایە

چوونی عەزیز عەقراوی بۆ بەغداو دواكەوتنى لەگەڕانەوە، جێگەی گومان و   

پرسیارى زۆر دەبێت لە ناوەندەكانی شۆڕش، هەندێك كەس باوەڕیان بەوە 

نەدەكرد عەقراوی ڕیزەكانی شۆرش بەجێبهێڵێت و بچێتە پاڵ حكومەتی 

اوەیەك وایان دادەنا ئەمە فێڵێكی سیاسییەو بارزانی فەرمانی عێراق، تا م

پێكردووە لە بەغدا بمێنێتەوە بۆ مەرامێك مامەڵە لەگەڵ حكومەتدا بكا. 

 (.189، ل 2009)هورمز، 

ئیحسان شێرزاد لە یاداشتەكانی باس لە هاتنى عەزیز عەقراوی بۆ بەغدا    

لەسەر داوای ساڵح  1973ی كانوونی یەكەمی 15دەكات و دەڵێت: ڕۆژی 

یوسفی سەردانی نووسینگەكەیم كرد و بینیم عەزیز عەقراوی و هاشم 

عەقراوی لەگەڵ ئیسماعیل مەال عەزیز لەوێن، دیار بوو لەگەڵ خانەوادەو 

خزمەكانیان و بەشێك لە دارو دەستەكەیان هاتبون بۆ بەغدا"، هەر یەك لە 

، شەوكەت محەمەد مەحمود )سامی عەبدولرەحمان(، دارا تۆفیق

عەقراوی ئامادەی ئەو دانیشتنە بوون، قسەی زۆر لەسەر هاتنیان كرا، كاتی 

ی ئادار نزیك ببۆوە كە 11هاتنەكەیان بە گونجاو نەزاییوە بەتایبەت وادەی 

دەبوایە بابەتی یاسای ئۆتۆنۆمی كوردستان لە نێوان حكومەتی عێراق و 
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قسەكانی دەدات و  شۆڕش ى كوردستان یەك الببێتەوە"، شیرزاد درێژە بە

ی ئادار هیچ جوڵەیەك نەكات، دوای 11دەلێت: "عەقراوی ڕازی دەبێت تاكو 

ئەو ڕێکكەوتە خۆی بە ئازاد دەزانی بۆ ئەوەی بیروڕاكانی خۆی ڕابگەینێ ببێت 

(. دەبێت ئەوە 602 – 601، ص 2011بە نوێنەری گەلی كورد". )شیرزاد، 

حازم، حەمەدەمین، بگوترێت عەزیز عەقراوی پێنج برای )صابر، 

عەبدولرەحمان، كاروان( لە ڕیزەكانی شۆرش ى ئەیلول دەبن و لە شوێنى 

هەستیار بەرپرسیارەتیان دەبێت، هیچ یەكێكیان ئامادە نەبوونە لەگەڵی بۆ 

ناو حكومەت بچن، بەاڵم بە ڕۆیشتنى كاریگەری دروست دەبێت لەسەریان 

وێنى الوەكی بە جۆرێك لە شوێنە هەستیارەكان لەناو شۆڕش بۆ ش

 (.5/9/2020دەیانگوازنەوە. )ئاكرەیی، پەیوەندی تەلەفۆنی، 

دوای س ێ ڕۆژ سامی عەبدولرەحمان داوا كارییەكانیان لە نامەیەك بۆ   

سەركردایەتی شۆڕش ى كوردستان دەبات، عەزیز عەقراوی داواكارییەكانی بۆ 

 ئیحسان شێرزاد باس دەكات و دەڵێت: "بۆچوونەكانی خۆمان بۆ مەال 

مستەفا بارزانی نووسیوە بەم شێوە: یەكەم: شۆڕش پێویستە تێگەیشتنى 

سیاسیى پێشكەوتووی هەبێت. دووەم: شۆڕش پاكبكرێتەوە لە هەموو جۆرە 

كەسێكی خراپ. سێیەم: پێویستە خراپەكاران لێپێچینەوەیان لەگەڵدا 

(. عەقراوی ئامادە بووە بچێتەوە 601، ص 2011بكرێت". )شیرزاد، 

بە مەرجێك مەال مستەفا نووسراوێك بە خەتی خۆی بنوسێت كوردستان 

 ئامادە بێت داواكارییەكانیان جێ بەجێ بكات و پارێزگاریان لێبكات، چونكە پێى

وابووە كلیلی چارەسەری هەموو شتەكان الی ئەوە، لەگەڵ ئەوەش بێ هیوا 

 (. 602، ص 2011بووە پێى وابووە هیچ چاكسازییەك ناكرێت )شیرزاد، 

دریس بارزانی و مەسعود بارزانی نامەیەكی هاوبەش دەربارەی چوونی ئی   

عەزیز عەقراوی و هاشم عەقراوی و ئیسماعیل مەال عەزیز بۆ عەلی سنجاری 

لەسەرە، لە بەرایی  1973ی كانوونی یەكەمی 20دەنێرن، نامەكە ڕێكەوتی 

نامەكە باس لەوە دەكەن هەوڵ هەیە خەریكە لەبەغدا لەگەڵیان 

ە بەمەبەستى ڕازیكردنیان بەگەڕانەوە بۆ ناو شۆرش و سەر ڕێگای كۆدەبنەو 

واتا سەركردایەتی [ڕاست. لە شوێنێكی تری نامەكە باس لەوە دەكەن ئەوان 

نایانەوێ واز لەكەس بێنن كە پێشتر لە كاتە سەختەكاندا  ]شۆڕش ى كورد

لەگەڵ ئێمە بوون، حەز دەكەین ئەوان بوونی خۆیان لەناو شۆرش 

لە بەشێكی تری نامەكە ئاماژە بەوە كراوە، خۆ بە هەمان شێوە  نەدۆڕێنن،

ئەگەر بڕیار بدەن بەوەی كە ناگەرێنەوە، ئەوە پاشەڕۆژی خۆیان لەدەست 

خۆیانە، مانەوەیان لەبەغدا لەتەك دوژمن بەمانای ناپاكی دێت، ئێمە هەوڵی 

جدی دەدەین ئەو كارە نەكەن، لە كۆتایی نامەكە ئاماژەیان بەوە كردووە 

لە كاروبارەكان كەم ناكات و هیچ بۆشایەكیش جێ ناهێڵێ، چوونییان هیچ 

بەڵكو بەپێچەوانەوە لەوانەیە ڕۆیشتنیان بەرژەوەندی تێدابێت. )وەرگیراوە 

(. دوای ئەوەی لە هاتنەوەیان بێ ئومێد 391 – 389، ص 2013لە: سنجاري، 

دەبن لە شوێنى عەزیز عەقراوی، ئیدریس بارزانی وەك ئەندامی مەكتەبی 

 (. 69، ل 2012ى )پ.د.ك( دەستنیشان دەكرێت. )قادر، سیاسی

لە دانیشتنێكی تری تایبەت بە مەسەلەی عەزیز عەقراوی و ئەوانەى   

بە ئامادەبوونی كۆمەڵێك  1973ی كانوونی یەكەمی 23لەگەڵى بوون لە ڕۆژی 

بەرپرس ى )پ.د.ك( لە نێویان سامی عەبدولرەحمان كە ئەركی نێوەندگیری 

ایەتی شۆرش ى كوردستان و الیەنگرانى عەزیز عەقراوی لە لەنێوان سەركرد

ئەستۆبوو، لەو دانیشتنە عەزیز عەقراوی دەڵێت: "دەمەوێت ناخی خۆم بە 

ڕوونی بەدیار بخەم و زۆر بەڕاشكاوی دەربارەی باردۆخی خۆمان قسەبكەم، 

من نامەوێ و نیازم نیە دژی شۆڕش كاربكەم، وە نامەوێ ببم بە جاش و كار 

كومەتدا بكەم، بەاڵم دەزگاكانی ئەمن داوایان كردووە بەرگری لە لەگەڵ ح

(. 601، ص 2011خۆمان بكەین چونكە هەڕەشەمان لەسەرە". )شیرزاد، 

ئەوەی جێگای سەرنجە هەموو بەرپرسانی )پ.د.ك( لە بەغدا لە هەوڵی 

بەردەوام دابوونە بۆ ئەوەی كار لەسەر گەڕانەوەیان بكرێت، بەاڵم لە دواجار 

هیچ جۆرە وەاڵمێكیان  1973ی كانوونی یەكەمی 27ی دەردەكەوێت تاكو ئەوە

لەالیەن سەركردایەتی شۆڕش وەرنەگرتۆتەوە، بۆیە ڕازی نابن بگەڕینەوە و 

 (.602، ص 2011بڕیاری مانەوەی یەكجاری لە بەغدا دەدەن. )شیرزاد، 

دووەم: ڕۆڵی عەزیز عەقراوی لە دامەزراندنی )پ.د.ك(ی دروستكراوی  

 مەتی عێراق:حكو 

عەقراوی لە بەغدا هەوڵی داوە كەسانێك كە تا ئەو كات لە ڕیزی شۆڕش    

ماونەوتەوە ڕازییان بكات تاكو لەگەڵی بمێننەوە، بیروڕای وا ال دروست بووە 

كە كێشەی كورد بەشەڕ چارەسەر ناكرێت و بە ئامانج ناگات، هەروەها پێى 

ئادار جێ بەجێ دەكات،  ی11وابووە حكومەت بەندەكانی ڕێككەوتننامەی 

ئەو ڕێگایەی بە سیاسیەت كردن و بەكاری دبلۆماس ى زانیوە )گۆمەشینى، 

 (.28، ل 2003

لە سەرەتادا حزبی بەعس بە مەبەستى تانەلێدان و الوازكردنی )پ.د.ك( و   

مەال مستەفا بارزانی، هەوڵی دا دۆستایەتی خۆی بەرانبەر ئەو كەسایەتییانە 

، 2013ز عەقراوی دووپات بكاتەوە. )جەلیل، الزاریف، لە سەروویانەوە عەزی

(. بۆ ئەو مەبەستە حزبێكی بەهەمان ناوی )پ.د.ك( دروستكرد، 488ل 

عەزیز عەقراوی وەكو ئەندامی مەكتەبی سیاسیى دیارترینیان و 

 (. 212، ص 2001بەناوبانگترینیان دەبێت. )الخرسان، 

و ئەوانەی لەگەڵی بوون  عەزیز عەقراوی  1974ی كانوونی دووەمی 29لە  

یاداشتێكیان ئاڕاستەی سەرۆكی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد )مەال 

مستەفا بارزانی( كرد، چەندین ڕەخنەو تۆمەتیان ئاڕاستەی ناوبراو كردو 

خۆیان وەكو درێژە پێدەری )پ.د.ك( لە ژێر سێبەری بەعس ڕاگەیاند، لەبەر 

رمی پێشوازیان لێكردن. ئەوە دەسەاڵتدرانی حكومەتی عێراقی بە گە

(. ڕادیۆی دەنگی كوردستانی وەاڵمی ئەو 138 – 137، ل 2019)گۆمەتاڵی، 

نامەیە دەداتەوە عەزیز عەقراوی و ئەوانی لەگەڵی بە چەند كەسێكی كەم لە 

ڕووی ژمارەوە وەسف كرد، ڕاشیگەیاند ئەوان نوێنەرایەتی گەلی كورد و 

دا دەڵێت: "با باش بزانن لە وەاڵمی ئەمە )پ.د.ك( ناكەن، عەقراوی 

بیركردنەوەمان، بیركردنەوەی گەلی كوردو ڕۆڵەكانی )پ.د.ك(ە، نەك 

(، 1603، العدد )يبیركردنەوەی چەند كەسێكی كەم. )التاخ

 (.1974نیسان//20

ى ئادارى 11سەرئەنجام، )ئەنجومەنى سەرکردایەتى شۆرش(ى عێراق لە   

(ى بۆ ئۆتۆنۆمى لە کوردستاندا دەرکرد، 33، یەکالیەنە یاساى ژمارە )1974

ئەمە واى کرد دیسان شەڕى کوردو حکومەتى عێراق هەڵگیرساوە. 

(، ڕۆژێک دواى ئەو ڕێکەوتە عەزیز عەقراوی 250، ل 2008)عەبدوڵاڵ، 

 1914ەك بۆ هەر یەك لە سەرۆك كۆماری عێراق أحمد حسن بكر )بروسكەی

( دەنێرن، تیایدا 2006 – 1938( جێگرەكەی صدام حسین )1982 –

پشتگیری خۆی بۆ یاسای ناوبراو دژی شۆڕش ى كورد دەردەبڕێت، ڕاگەیاندنی 

یاساكە لە كاتی دیاریكراوی خۆی بە دەسكەوتێكی نیشتمانی بۆ گەلی عێراق 

 (.1974أزار  12(، 1710ثورة، العدد )دادەنێت. )ال
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داوا لە  1974ی ئاداری 11حزبی بەعس ى دەسەاڵتدار لە عێراق، پێش هاتنى   

)پ.د.ك( دەكات هاوشان لەگەڵ حزبی شیوعی عێراقی لە بەرەی نیشتمانی و 

نەتەوایەتی پێشكەتنخواز بەشدار بێت، )پ.د.ك( بەو داوایە ڕازی نابێت بە 

رەیە ڕێككەوتنێكی دووقۆڵی نێوان بەعسیەكان و بیانووی ئەوەی ئەو بە

شیوعییەكانە، نەك هەنگاوێك بەرەو پێشەوە بۆ چارەسەر، هەروەها پێى 

وابوو ڕەچاوی سەنگی حزبەكەیان نەكراوە وەك نوێنەری نەتەوەی كورد. 

 (.34، ل 2017)سعید، 

عەزیز عەقراوی و ئەوانەی لەگەڵی بوون بەڵێنى ئەوەیان دابوو ئەگەر  

د.ك( نەچیتە ناو بەرەی ناوبراو، ئەوان بەناوی پارتییەوە پڕۆژەی )پ.

ئۆتۆنۆمی واژوو دەكەن، هەر بەهۆی ئەو الیەنگیریەیان بۆ حزبی بەعس، 

حزبی بەعس دەیانخاتە ناو حكومەت و دەزگاكانی ئۆتۆنۆمییەوە. )سعید، 

 (. 35، ل 2017

وی لە شۆرش دوای ئەوەی عەزیز عەقرا هەروەكو پێشتر ئاماژەمان پێكرد 

جیادەبێتەوە بە ئاگاداری دەسەاڵتدارانی بەعس بڕیاری پێكەوەنانی حزبێك 

دەدات بە ناوی )پارتی دیموكراتی كوردستان(، خۆی دەبێتە سكرتێری ئەو 

(. بەم شێوەیە دوو 138، ل  2019؛ گۆمەتاڵی، 107، 2004حزبە. )بارزانی، 

تان( بە دوو ئاراستەی زۆر حزبی جیاواز لە ژێر ناوی )پارتی دیموكراتی كوردس

ابووە بە  جیاواز لە كاركردن دەبن. شایانی باسە عەقراوی پێى و

ڕێكخستنەوەی حزب و بەستنى كۆنگرە دەتوانن حزب لە سەركردایەتی 

بارزانی كە دژ بە ئۆتۆنۆمی ناوچەی كوردستان وەستاوەتەوە ڕزگار بكەن. 

 (. 1974نیسان//20(، 1603)التاخي، العدد )

ستییدا ئەو پارتە بە بەڵێن و دروشمە بریقەدارەكانی حكومەتی عێراق لە ڕا   

هەڵخەڵەتان، گوایە حكومەت لە ڕێگەی ئەوانەوە بەندەكانی یاسای 

ئۆتۆنۆمی جێبەجێ دەكات، بەاڵم ئەو پارتە جگە لە پارتێكی كارتۆنی چیتر 

نەبوو، لە ناو خەڵكیش هەر بەو ناوە ناسرابوو، چونكە نە خاوەنی 

یی بوو لە بڕیاردانی سیاسیداو نە بنكەیەكی جەماوەریش ى هەبوو تا سەربەخۆ 

گوزارشت لە گەلی كورد بكات، بەڵكو دەسەاڵتدارانی عێراق چۆنییان 

(. شایانی باسە 138، ل 2019بویستبایە ئاوا هەڵێان دەسوڕاند. )گۆمەتاڵی، 

ەكە ئەو زانیارانەی سەرەوە لە بەڵگەنامەیەكی بەریتانیش دەردەكەوێت، پارت

بە پارتێكی الواز و دەسەاڵت سنوردار وەسف دەكات، بەوەی كاریگەریەكی 

كەمی هەبوو لەسەر هەموو ئەو ڕووداوانەی لە كوردستان ڕوویان دەدا. 

 (. 123، ص2017)حبیب، 

دەزگا ئەمنییەكان بە جۆرێك كەسانی سەر بە خۆیان خزاندبوە ناو   

قادر بەرزنجی( بەرپرس ى لقی  )پ.د.ك(ی )كارتۆنی( بۆ نموونە )موحسین تاهیر 

هەولێری ئەو حزبە، لە كۆبوونەوەكانی لق كە دەكران كۆنووس ى 

كۆبوونەوەكانی دەكردە دوو دانە، یەكێكیانی دەبرد بۆ دەزگا ئەمنییەكانی 

حزبی بەعس، ناوبراو ئەوەی نادەشاردەوە بەڵكو بە ئاشكرا دەیگوت: 

چی دەكەین". )فەرهادی،  "دەبێت دائیرەی ئەمن بزانێت ئێمە خەریكی چین و 

 .(12)(9/8/2020پەیوەندی تەلەفۆنی، 

بە گووتەی یەكێك  1975ی ئاداری 6پێش نسكۆی شۆڕش ى ئەیلول لە   

لەوانەی لە ڕیزی حزبەكە بووە، ئەو حزبە جۆرێك سەربەخۆیی خۆی 

پاراستبوو، بەاڵم دوای نسكۆ ئیتر شتێك نامێنێتەوە بە ناوی سەربەخۆیی 

بڕیاردان لەناو ئەو حزبە، دەزگا ئەمنیەكان هەوڵی تەواو دەدەن بۆ ئەوەی بە 

واوی بیخەنە ژێر ڕكێفی خۆیان، زۆر كەس لە پیاوانی خۆیان دەخزێننە ناو تە

ڕیزەكانی. بەاڵم عەزیز عەقراوی لەسەر ئەو بابەتە هەمیشە ناكۆك بوو 

لەگەڵ بەش ى زۆری بەرپرسەكانی حزب، هەر بۆیەش دواتر دەكەونە دژایەتی 

كردنی و لە سكرتێری حزب دووری دەخەنەوە. )ئادەم، چاوپێكەوتن، 

10/9/2020.) 

ئەوەی جێگەی سەرنجە حزبی شیوعی عێراقی كار لەسەر ئەوە دەكەن   

هەندێك لە ئەندامەكانی خۆیان بنێرنە ناو حزبەكەی عەزیز عەقراوی، 

بەمەبەستى ئاگاداری بوون لە جموجۆڵەكانیان و ڕێگری كردن لە هەموو ئەو 

وی، بۆ خەڵكە خراپانەی كە لەالیەن دەزگا ئەمنییەكان دەنێردرانە نا

پاڵپشتیكردنی ئەو ڕاستییە مومتاز حەیدەری دەڵێت: "حزبی شیوعی داوای 

لە من كرد بچمە ڕیز حزبەكەی عەزیز عەقراوی، من و عومەر شەریف و 

عومەر فەرهادی لەگەڵ عەبدوڵاڵ سەیدۆ، ئەو كارەمان كرد، عومەر شەریف 

حزبی بەرپرس ى نهێنى ئێمە بوو"، حەیدەری بەردەوام دەبێت و دەڵێت: "

شیوعی ئەو كارەی بۆ ئەوە دەكرد تاكو كۆنتڕۆڵی حزبەكە بكەن لە 

بەرژەوەندی خۆیان و بزووتنەوەی نیشتمانی بەكاری بهێنن، هەروەها بۆ 

ئەوەی نەبێتە داردەستێك بە دەست حزبی بەعس، لە كۆتایی بەعس توانی 

تەواو كۆنتڕۆڵی بكات و پڕی بكات لە سیخوڕی خۆی، ئیتر دوای دوو مانگ 

بڕوای تەواوم بۆ دروست بوو كە ناتوانم بەردەوامبم لەگەڵیان، بۆیە وازم 

 (.24/7/2020. )حەیدەری، چاوپێكەوتن، "لێهێنان

لە الیەكی تر هەر سەبارەت بەم بابەتە بەكر مەال ئادەم وەكو ئەندامێكی    

حزبی شیوعی، یەكێكی ترە لەوانەی بە ئاگاداری حزبەكەی چووەتە ڕیزی 

ر بە عەزیز عەقراوی، تا ئەو كاتەش عەقراوی لە سكرتێری )پ.د.ك(ی سە

حزبەكەی الدەدرێت، ئەو بەردەوام دەبێت دواتر بە پرسكردن بە حزبی 

شیوعی واز لە حزبەكە دەهێنێ هیچ پەیوەندیەكی پێیانەوە نامێنێ. )ئادەم، 

(. هەر سەبارەت بە پەیوەندی كردنی ئەندامانی 10/9/2020چاوپێكەوتن، 

عێراقی بە حزبەكەی عەزیز عەقراوی سەرچاوەیەكی تر  حزبی شیوعی

خوێندنەوەیەكی جیاواز بۆ پرسە دەكات، پێى وایە ئەم كارە لەالیەن خودی 

 (شەوكەت خەزنەدار)كراوە، بۆ ئەو مەبەستە داوا لە  (13))عەزیز محەمەد(

دەكات چەند كەسێك بۆ ئەو مەبەستە دەست نیشان بكات، بەاڵم ئەو 

تەوە، پێى وایە عەزیز محەمەد ئەو كارەی بۆ ئەوە دەكرد كارەكە ڕەت دەكا

 – 282، ص 2005تاكو خزمەتێكی گەورە بە سەدام حوسێن بكات. )خزندار، 

283.) 

جێگای سەرنجە حزبی بەعس پێش ئەوەی شەڕ لەگەڵ شۆڕش ى كورد   

دەست پێبكاتەوە بەڵێن بە عەزیز عەقراوی دەدەن لە ناو بەرەی نیشتمانی و 

ێشكەوتنخواز س ێ ئەندام بە پارتەكەی بدەن، لەسەر بنەمای نەتەوەیی پ

ئەوەی ئەو س ێ ئەندامە بۆ )پ.د.ك( و سەركردایەتی شۆڕش ى كوردستان 

دانرابوو، بەاڵم ئەوان ڕەتیان كردەوە بێنە ناو بەرەی ناوبراو. بەعسیەكان 

بەرانبەر ئەو بەڵێنەی بە عەزیز عەقراوی دەدەن ڕاستگۆ نابن، بەڵكو پێى 

ی تر هەر یەكەو (14)ەینن دەبێت لەگەڵ هەردوو حزبە كوردیەكەڕادەگ

ئەندامێكتان پێبدرێت، عەقراوی بەو بریارە پەست دەبێت، چونكە پێى 

وابووە ناكرێ كەسێكی وەك عەبدولستار تاهیر شریف هاوتای ئەو بكرێت و 

(. دواجار لە 9/8/2020لەگەڵی دابنیش ێ. )فەرهادی، پەیوەندی تەلەفۆنی، 

كۆمیتەی بااڵی بەرەی نیشتمانی و نەتەوەیی  1975اتی ی شوب11

پێشكەوتنخواز بڕیار دەدات پارتی دیموكراتی كوردستانی سەر بە عەزیز 

 (.161، ل 2007، 2عەقراوی ئەندامێكی لە بەرەدا هەبێت. )شریف، ب
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كە عەزیز عەقراوی خۆی خاوەنی  يلە زۆرێك ڕووپەڕەكانی ڕۆژنامەی التأخ  

ەوە دەردەكەوێت عەقراوی سەركردایەتی شۆڕش ى ئەیلول ئ ،ئیمتیازی بووە

بە سەركردایەتی مەال مستەفای بارزانی بە ناڕەوا زانیوە، هۆكارەكەش ى بۆ 

پەیوەندی بارزانی بە دوژمنانی گەلی كورد گەڕاندۆتەوە، هەروەها ئاماژە 

بەوەش دەكات ئەوان كار دەكەن بۆ ئەوەی لە رێگەی بەستنى كۆنگرەیەكی 

اوكاری كەسە تێكۆشەرەكانی حزب )پ.د.ك( لە ژێر دەسەاڵتی ڕەوا بە ه

 (. 1974نیسان//20(، 1603، العدد )يبارزانی بهێننە دەرەوە. )التأخ

حزبی بەعس بارودۆخێكی وای بەسەر عێراق و بەتایبەت باشووری   

كوردستان سەپاندبوو بەشێوەیەك ئامادە نەبوو دەروازەیەكی بچووك بە 

راتییەكان بكاتەوە، كە خۆی لە دەركردنی ڕۆژنامەو ڕووی ئازادییە دیموك

گۆڤاری سەربەخۆو دامەزراندنی پارت و كۆمەڵەی سیاسیى دەبینیەوە، تەنها 

رێگەی بە پارت و ڕێكخراوێك دەدا لە واڵت كاربكات كە حزبی بەعس وەك 

حزبی سەركردە بناسیباو بە حزبی پێشڕەوی لەقەڵەم دابا، ئامانجێكی تری 

ڕێگەدان بە حزبە كوردیەكانی ژێر دەسەاڵتی خۆی ئەوەبوو  حزبی بەعس لە

بەنێوی پیادەكردنی یاسای فرە حزبی پێدانی مافی سیاسیى كوردو  ندەەپڕوپاگ

چەواشەكردنی ڕای گشتى نێوخۆو دەرەوەدا بەكاریدەهێنان، حزبەكەی 

 – 164، ل 2012عەزیز عەقراویش كاركردنی لەو چوارچێوەدا بوو. )تەیب، 

تى ئەمەش لە چاوپێكەوتنێكی عەزیز عەقراوی لەگەڵ ڕۆژنامەی (، ڕاس165

تەموز ساڵیادی هاتنە سەر  30 – 17)التأخي( دەردەكەوێت كە بەبۆنەی 

دەسەاڵتی حزبی بەعس لەگەڵی ئەنجامدراوە، لە پرسیارێكی لێكراوە 

ز بۆ گەلی كورد چی بوو؟ لە و تەمو  17سەبارەت بە دەسكەوتەكانی شۆڕش ى 

كە مافی  1970ی ئاداری 11وەاڵمەكەی داوەتەوە: یەكەم: بەیانی چوار خاڵ 

نەتەوەیی گەلی كوردی لە چوارچێوەی ئۆتۆنۆمی دەستەبەر كرد. دووەم 

بۆ ناوچەی كوردستان.  1974دەركردنی یاسای دەسەاڵتی ئۆتۆنۆمی ساڵی 

ی 5سێیەم: دامەزراندنی هەردوو ئەنجوومەنی یاسادانان و جێبەجێكردن لە 

. چوارەم: پیادەكردنی چاالكی سیاسیى حزبمان پارتی 1974یەكەمی تشرینى 

دیموكراتی كوردستان بە شێوەیەكی ئاشكراو و دەركردنی ڕۆژنامەی )التأخي( 

دەكرێت ئەم  .(1، ص 1975تموز//17، 1962زمانحاڵی فەرمیمان. )العدد 

چاوپێكەوتنەی عەقراوی وەك ڕیپۆرتاژێكی ڕۆژنامەوانی سەیر بكرێت لەبەر 

ئەوەی زیادەڕەوی تێدایە، بەعسییەكان دوای ئەوەی لەسەر یاسای 

ئۆتۆنۆمی ناوچەی كوردستان لەگەڵ سەركردایەتی شۆڕش ى كورد 

نەگەیشتنە ڕێككەوتن و گفتوگۆكان بەبنبەست گەیشتن، بۆیە تاك الیەنە 

 1970پڕۆژەكەیان ڕاگەیاند. ئەو یاسایە بەرانبەر ئەو بەڵێنانەی لە ساڵی 

زۆر كورتهێن بوو، بە داوا هەمیشەییەكانی وەك دابەشكردنی  بەكورد دران،

ڕێژەیی بۆ داهاتی نەوت و خستنە نێوبازنەی ناوچە دەوڵەمەندەكان بە نەوت 

و شارە سەرنجڕاكێشە كەلتوریەكەی كەركوك بۆ نێو بازنەی ناوچەی 

ئۆتۆنۆمی، لەوەش زیاتر یاساكە دەسەاڵتی دابووە حكومەتی عێراق بۆ 

ر یاسایەكی كوردی، ئەمە وای كردبوو یاساكە بێ بەها بێت. ڤیتۆكردنی هە

 (.388، ل 2019)گیبسن، 

عەزیز عەقراوی لە چاوپێكەوتنێكی لەگەڵ ڕۆژنامەی )اللواء البیروتیة( كە   

دەقەكەی لە ڕۆژنامەی )التأخي( باڵوبۆتەوە دەڵێت: "حكومەتی عێراقی 

بەكاری لە پێشینەی دەستى كردووە بە جێبەجێكردنی پڕۆژەی گەشەپێدان و 

خۆی دەزانی لە ناوچەكانی ئۆتۆنۆمی كوردستان" هەروەها دەڵێت: 

"حكومەت پڕۆژەی ئاوەدان كردنەوەی گوندەكانی كوردستانی بە دەستەوەیە 

مەبەست لێى [ئەوانەی لە ماوەی ڕووداوە ناخۆشەكان تووش ى زەرەر هاتون 

ەروەها پێى وایە ە، ه]شەڕەكانی نێوان حكومەتی عێراق و شۆڕش ى كوردستان

حكومەت خزمەتگوزاری و هاوكاری دارایی بەپەلەی گەیاندۆتە ئەو هاواڵتییە 

كوردانەی كە گەڕاونەتەوە و بەر بڕیاری لێبوردنی گشتى كەوتوون. )التأخي، 

 (. 1975أیار/  /10(، 1905العدد )

پاش ئەوەی حزبی بەعس دەگاتە ئەو باوەڕەی ناتوانێ سوود لە عەزیز    

وەرگرێت، دەكەوێتە پالن دانان بۆ ئەوەی لە سكرتێری حزبەكە  عەقراوی 

(. بۆیە لەو چوارچێوەیەدا 2020دووری بخاتەوە. )حەیدەری، چاوپێكەوتن، 

ساڵح حەیدەری وەكو ئەندامی  1976لە سەرەتاكانی كانوونی دووەمی 

مەكتەبی سیاسیى، س ێ لە ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی )سەعید قادر 

لی حوسێن، محەمەد ئەمین حەیدەری( ئەو حزبە دوای جاف، فازیل عە

باڵوكردنەوەی بەیاننامەیەك لە دژی عەزیز عەقراوی ناوبراویان لە سكرتێری 

حزب الدا، لە ڕاستیدا دەزگا ئەمنیەكانی حكومەت ڕۆڵی ڕاستەوخۆیان لەو 

(. الدانی عەقراوی 140،138، ل 2019مەسەلەیەدا هەبوو. )گۆمەتاڵی، 

ەڵوێستەكانی بوو، هەر شتێك كە حزبی بەعس دەیگووت ئەو پەیوەندی بە ه

پێى ڕازی نەدەبوو، دەبێت ئەوەش بگوترێت ئەوەی كرا دژی عەقراوی بە 

بوو. )فەرهادی، پەیوەندی  (15)سەرپەرشتى خودی )تەها جەزراوی(

 (. 9/8/2020تەلەفۆنی، 

كو لە دەركردنی بەیانەكە دژ بە عەقراوی عەبدولستار تاهیر شەریف وە  

سكرتێری پارتی شۆرشگێڕی كوردستان لەگەڵیان هاوكار دەبێت، بە بیانووی 

ئەوەی عەقراوی هەڵوێستى زۆر خراپ بووە، لەوەی هەر كاتێ وتاری ناردووە 

، 2بۆ ڕۆژنامەی )التأخي( ئەو ڕێگای باڵوكردنەوەی پێنەداوە. )شریف، ب

 (. 144 – 143، ل 2007

اوی دووربخرێتەوە لە سكرتێری شایانی باسە پێش ئەوەی عەزیز عەقر   

حكومەتی عێراق نیازی وابوو هەر س ێ حزبە كوردیەكە )پارتی  ،حزبەكەی

دیموكراتی كوردستانی سەر بەعەزیز عەقراوی، پارتی شۆڕشگێڕانی 

كوردستان سەر بە عەبدولستار تاهیر شەریف، پارتی پێشكەوتنى كوردستان 

كی نهێنى بكات بەیەك حزب سەر بە عەبدوڵاڵ ئیسماعیل ئەحمەد( بە كردەیە

ناوی بنێت )الحزب الدیمقراطي الكردستاني املوحد( هاشم عەقراوی بە 

سكرتێری حزبەكە دەست نیشان بكرێت، بەاڵم ئەو هەوڵە لەالیەن عومەر 

فەرهادی كە بە ڕێنمایی حزبی شیوعی لە ڕیزەكانی حزبەكەی عەزیز عەقراوی 

عەقراوی لەو هەوڵە ئاگادار ئەندام بووە ئاشكرا دەكرێت، حزبی شیوعیش 

دەكاتەوە، ئەویش لەالی خۆیەوە پالنەكە شكەست پێدەهێنێ. )فەرهادی، 

 (.9/8/2020پەیوەندی تەلەفۆنی، 

دوای ڕاگەیاندنی یاسای ئۆتۆنۆمی تاك الیەنە لەالیەن حزبی بەعس لە   

، لەو كاتەدا بەڕێوەبەرانی ڕۆژنامەی )التأخي( تووش ى 1974ی ئاداری 11

ان بوون لەوەی هەمان ڕۆژنامە بە هەمان ناو و شێوە و گۆڕانكاری سەرسوڕم

تەواو لە ناوەڕۆكی لەالیەن حكومەت و دەسەاڵتدارانی بەعس خاوەنی 

( كەس 16ئیمتیازەكەی بە عەزیز عەقراوی دەدرێت، لە بەرانبەر ئەم كارە )

لە ڕۆژنامەی )التأخي(ی سەر بە سەركردایەتی شۆڕش ى كوردستان لە ڕێگەی 

گی كوردستانی عێراق بەیانێك دەردەكەن تیایدا بە توندی ناڕەزایی دەن

 (.210، ص 2011خۆیان دەردەبڕن. )عوني، 

ڵ مانەوەى وەکو خاوەنى ئیمتیازى ڕۆژنامەى عەزیز عەقراوی دواى دووسا 

التأخي(، ڕۆژنامەکە ناوی بۆ )العراق( دەگۆڕدریت. سەبارەت بە ناو گۆرینى )
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ڕۆژنامەی )التأخي( بۆ )العراق( كەریم ئەحمەد دەڵێت: "لە كۆبوونەوەیەكی 

مەبەست بەرەی نیشتمانی و نەتەوەیی [كۆمیتەی بااڵی بەرەدا 

مەبەست عەبدولستار تاهیر [ە، كاك تایەر شەریف ]پێشكەوتنخواز

ە سكااڵی لە دەستەی نووسەرانی ڕۆژنامەی )التأخي( كرد كە ]شەریف

اردوون باڵویان نەكردۆتەوەو وایدانا كە ڕۆژنامەكە بۆ هەرچییەكیان بۆ ن

هەمووانە" كەریم ئەحمەد دریژە بەباسەكە دەدات دەڵێت: "نەتەوەپەروەری 

كۆچكردووی دڵسۆز عەزیز عەقراوی وەاڵمی دایەوە ڕۆژنامەكە زمانحاڵی 

حزبەكەیەتی، ئەی خۆی بۆچی داوای مۆڵەتی دەركردنی ڕۆژنامەیەك بەناوی 

ات، سەدام زۆر بەتوڕەیی وەاڵمی عەزیز عەقراوی دایەوە گوتی حزبەكەی ناك 

ڕۆژنامەكە بۆ هەموو حزبە كوردییەكانەو دەبێ دەستەیەكی نووسەرانی 

هاوبەش ى بۆ هەمووان هەبێت، ناویش ى دەگۆڕین دەبێ بە )العراق( لە جیاتی 

)التأخي("، کەریم ئەحمەد بەردەوام دەبێت و دەڵێت "عەزیز عەقراوی بە 

خۆی و سەرگەرمیى كوردانەی خۆی گوتی قایل نابین". سەدام  سروشتى

گوتی: )قایل نابین نییەو دەشبینى چۆن قایل دەبی( بۆ ڕۆژی دوایی 

(. 264، ل 2007ڕۆژنامەكە بەناوی )العراق( دەرچوو". )ئەحمەد، 

ی 16هەڵوەشاندنەوەی مۆڵەتی ڕۆژنامەی )التأخي( بە بڕیاری حكومەت لە 

هەمان بڕیار ڕۆژنامەی )العراق( مۆڵەتی دەرچوونی  بوو، بە 1976شوباتی 

 (.166، ل 2019ی شوبات دەرچوو. )گۆمەتاڵی، 18پێدرا، ژمارە یەك یش ى لە 

بەم جۆرە دەستەیەك بۆ خاوەن ئیمتیازی ڕۆژنامەی عێراق دەست نیشان   

دەكرێن كە پێكدێن لەهەر یەك لە: )هاشم حەسەن عەقراوی، ساڵح 

بەیانی، فایەق جەمیل، عەبدولئیال موسا، حەیدەری، عەبدوڵاڵ ڕۆژ 

محەمەدەمین محەمەد(. دوای چوار ڕۆژ گۆرانكاری بەسەر ئەم دەستەیە 

دێت بە شێوەیەك هاشم حەسەن عەقراوی وەكو سەرۆكی دەستەی ئیمتیاز 

دیاری دەكرێت، هەریەك لەوانەی سەرەوەش كە ناویان هاتووە بە ئەندامی 

(، 1نیشان دەكرێن. )العراق، العدد ) دەستەی ئیمتیازی ڕۆژنامەكە دەست

(، هەر یەك لە عەبدوڵاڵ 22/2/1976(، 4؛ العراق، العدد ) 18/2/1976

ڕۆژبەیانی و فایەق جەمیل لە پارتی شۆڕشگێرانی كوردستان دەبن. )شریف، 

 (.123، ل 2007، 2ب

مومتاز حەیدەری سەبارەت بەناو گۆرینى ڕۆژنامەی )التأخي( بۆچونێکى   

هەیە و دەڵێت: "حزبی بەعس پێى وابوو ئەو ڕۆژنامەیە بمێنێتەوە  دیکەى تری 

هەر بە هەمان )التأخي(كەی سەردەمی مەال مستەفای بارزانی ئیعتبار 

دەكرێت، لەالیەكی تر عەزیز عەقراوی حەزی دەكرد بە هەمان ناو بمێنێتەوە 

وەكو ئەوەی سەردەمێك شانازی میللەتی كورد بووە"، حەیدەری درێژە بەو 

اسە دەدات دەڵێت: "سەرەتا كۆمەڵێك ناویان هێنا پێشەوە لەوانە ب

)كوردستان، تێكۆشان، خەبات( بەاڵم لەالیەن حزبی بەعس ڕەتكرانەوە، 

ئەوان دەیانویست ناوێك بێت ڕەمزی یەكێتى عێراق نیشان بدات، بۆیە بە 

 (.14/7/2020)العراق( ناونرا. )حەیدەری، چاوپێكەوتن، 

كوردییەكانی دروستكراوی دەستى خۆی بوون،  سەدام حوسێن حزبە  

ئەوانی تەنها بۆ بانگەشە بەكاردەهێنا، باوەڕی بە بوونی حزبی كوردی یان 

هیچ حزبێكی تر نەبوو، هەربۆیەش زۆربەی زۆری ئەندامانی حزبەكەی 

عەقراوی كران بە پیاوی ئەمن و الیەنگرانی حزبی بەعس. )شریف، 

ر تاهیر شەریف لە یاداشتەكانی (. عەبدولستا92، ، ل 2، ب2ب2007

هەمان ئەو حزبە كوردییانە دەڵێت: "لە ڕاستى دا نە ئێمەو نە  لەبارەی

کۆمەڵەکەى عەزیز عەقراوی فڕمان بەسەر پارتییەوە نەبوو" دریژە بە 

قسەكانی دەدات و دەلێت: "ئەمەیە گەمەی سیاسەت لە واڵتێكی وەكو 

اقدا، ئەوەی دەمانكرد خۆ هەڵخەڵەتاندن  ، ل 2007، 2بوو. )شریف، بعێر

هەڵبەتە کارکردنى عەقراوى وەکو سەرنوسەرى ڕۆژنامەى (. 208 – 207

)التأخي( ئەگەر بۆ دەستکەوت و ناوبانگ نەبووبێت هیچى تر نەبووە، چونکە 

زۆربەى بابەتەکانى لەو ڕۆژنامەیە باڵودەکرایەوە بە تایبەت دواى ئەوەى 

حزبى بەعس و )پ.د.ک( شەڕ دەستپێدەکاتەوە و پەیوەندى نێوان 

تێکدەچێت، پەسنى ڕژێمى عێراقى و حزبى بەعس دەکات، هیچ جۆرە 

هەڵوێستێکى بەرانبەر ئەو هەموو چەوسانەوەى دەرکرا دژ بە گەلى کورد 

نەدەنواند، بەڵکو لە زۆر جێگا دژى بزووتنەوەى کوردى دەوەستایەوە، 

 ئەمەش مایەى ڕەخنەگرتنە لە عەقڕاوى.

زبی بەعس هەمیشە ئەگەر لە كەسێكی بەرپرس ى كورد لە دەسەاڵتدارانی ح  

ڕێزی پارتە كوردییەكانی سەربەخۆی بە گومان بووایە، پالنی بۆ ئەوە 

دادەڕێشت كەسێكی تری دەهێنایە پێش ئەوەی مەبەستى بوایە دووری 

دەخستەوە، یەك لەوانەی ئەو كردارەی بەرانبەر كرا عەزیز عەقراوی بوو. 

(. لەگەڵ ئەوەش ئەگەر بیانزانیبا 199 – 198، ل 2007، 2)شریف، ب

بەرپرسێك لەناو حزبەكە هەمان بیركردنەوەی عەقراوی هەیە لێى نزیكە 

بەهەمان شێوە دووریان دەخستەوە، بە نموونە عەلی شەریفی ئەندامی 

مەكتەبی سیاسیى، دوای ئەوەی عەزیز عەقراوی دوور دەخرێتەوە، ئەویش 

وری دەخاتەوە. )فەرهادی، پەیوەندی لە حزبەكە نامێنێ حزبی بەعس دو 

 (.9/8/2020تەلەفۆنی، 

اقدا:  سێیەم: ڕۆڵی عەزیز عەقراوی وەكو وەزیر لە ناو حكومەتی عێر

ی نیسانی 7بەهۆى ئەو بارودۆخەى ناهەموارەى دێتە پێشەوە، ئیتر لە   

هەر پێنج وزیرە كوردەكەی كە  دەردەچێت، تیایدا مەڕسومێكی كۆماری  1974

ی ئادار 11كردایەتی شۆڕش ى كوردستان بە پێى ڕێككەوتننامەی لەالیەن سەر 

دامەزرابوون، بەهۆی دووبارە دەستپێكردنەوەی شەڕ لەنێوان حكومەتی 

عێراق و سەركردایەتی شۆڕش ى كوردستان لە پۆستەكانیان دوور دەخرێنەوە. 

لە شوێنى ئەوان پێنج كوردی تر بە وەزیر دادەمەزرێن لە نێویاندا ناوی عەزیز 

(، 213ەقراوی وەكو وەزیری دەوڵەت هاتووە. )هاوكاری، ژمارە )ع

12/4/1974.) 

ئەوەی جێگای سەرنجە لە سەرچاوەیەک ئاماژەى بۆ کراوە عەزیز عەقراوی   

لەسەر پشكی حزبی بەعس پۆستە وزاریەكانی وەرگرتووە، لەكاتێكدا جگە لە 

ۆڕشگێڕانی كەسایەتی سەر بە حزبی بەعس كەسایەتی لە ئاڕاستەی )پارتی ش

كوردستان، حزبی شیوعی، بێ الیەن( پۆستەكانیان وەرگرتووە. )عباس، 

(. پێچەوانەی ئەو سەرچاوە كە پێى وایە عەزیز 69 – 62، ص 2017عباس، 

عەقراوی چووەتە ریزەكانی حزبی بەعس، هەموو ئەو سەرچاوانەی لەبەر 

بەعس ى  دەست بوون لەو توێژینەوە بەكارهاتوون هیچ یەكێكیان ئاماژە بە

بوونی عەزیز عەقراوی ناكەن بە بەڵگەی ئەوەی نەیویستووە خۆی ڕادەستى 

بەعس بكات. بۆ سەملاندنی ئەمە دەكرێت ئەمە بەلگە بهێندرێتەوە: لەكاتی 

ناكۆكی لەگەڵ هاشم عەقراوی لەسەر ئەوەی كە دەبێت عەزیز عەقراوی لە 

سكرتێری حزبەكە نەمێنێت، لە كەركوك كۆنفرانسێك دەبەستن 

بەمەبەستى بە النانی ملمالنێكانی نێوانیان و چارەسەری كێشەكانیان، بەاڵم 

ناگەن بە هیچ لێك تێگەیشتنێك، عەزیز عەقراوی دەبێتە شەڕی لەگەڵ 

هاشم، هەتا بەلێدان ڕووبەڕووی دەبێتەوە و پێى دەڵێت: "ئەگەر من 
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ەو بمویستبایە لەگەڵ حزبی بەعس كارم بكردابایە، ئەوە بە دامەزراندنی ئ

 (. 10/9/2020حزبە ڕازی نەدەبووم". )ئادەم، چاوپێكەوتن، 

هەر سەبارەت بە بەعس ى بوونی عەزیز عەقراوی كەسێكی تر كە ئاگایەكی   

زۆری هەیە لە ڕووداوەكانی ئەو سەردەم دەڵێت: "لە چوارچێوە گشتیەكەی 

عەزیز عقراوی كەسێكی نیشتمان پەروەر و كورد پەروەر بوو، ڕاستە لە 

مەال مستەفا جودا ببۆوە، بەاڵم گرنگترین خاڵ لەالی من كە نابێت  شۆڕش و 

ببێتە بەعس ى، ئەوەیە داوای كردبوو بێتە ڕیزەكانی حزبی شیوعی ئەوە 

لوتكەی دڵسۆزی عەزیز عەقراوی نیشان دەدات". )حەیدەری، 

(. ئەوەی جێگای سەرنجە عەزیز عەقراوی لە كاتی 14/7/2020چاوپێكەوتن، 

)پ.د.ك(، داوا لە عەزیز محەمەدی سكرتێری حزبی شیوعی  جیابوونەوەی لە

دەكات ڕیگەی پێبدەن بێتە ڕیزی حزبەكەیان، بەاڵم بەهۆی ئەوەی ئەو كات 

حزبی شیوعی و پارتی لە ناكۆكی دابوون، بۆ ئەوەی ناكۆكییەكان قوڵتر 

نەبنەوە داواكەی ڕەت دەكەنەوە، پاش ئەوە عەزیز محەمەد بە عەقراوی 

شانازیت پێوە دەكەین، بۆ تۆ باش نییە بێیتە ڕیزەكانی حزبی  دەڵێت: "ئێمە

شیوعی، بەاڵم وا دابنى ئەندامێكی حزبی شیوعی كاری خۆت دەكەی، ئێمەش 

وا سەیرت دەكەین ئەندامێكی خۆمانی". )حەیدەری، چاوپێكەوتن، 

14/7/2020.) 

و هەر چەندە عەزیز عەقراوی پۆستى وزاری وەرگرتووە، بەاڵم لەگەڵ هەمو   

ئەو پڕوپاگەندەو قسانەی دەكرێت، جیاوازییەكی زۆری هەبووە لەگەڵ وەزیرە 

كوردەكانی تر، بەبێ ئەوەی ڕازی بێت بەو كردەوە نابەجێیانەی حكومەتی 

عێراق دوای نسكۆی شۆڕش ى كورد بەرانبەر بە كورد دەیكرد، هەر ئەوەش 

مەتی وادەكات لە كۆتاییدا عێراق بەجێبهێڵێت و بكەوێتە دژایەتی حكو 

 (. 133، ص2017عێراق. )حبیب، 

لە یاداشتەكانی لەبارەی  ۆ مامۆستایەكی زانكجەمشید حەیدەرى وەک   

هەڵوێستى سیاسیى عەزیز عەقراوی بەرانبەر حزبی بەعس ئەوهای 

نووسیوە: "پێویستە مرۆڤ بە ویژدان هەڵوێستى موقەدەم عەزیز، لە 

هەڵوێستى هاشم عەقراوی و ئەوانی تر جیا بكاتەوە، هۆی تایبەتی و بابەتی 

ك(ی دروستكراوی مەبەست )پ.د.[پاڵی پێوەنا بچێتە پاڵ ئەو ڕێكخراوە 

، بەاڵم لە ئاكامدا گەیشتە ئەو باوەڕە، كە ناتوانی هاوكاری بەعس ]بەعسە

بكات و سەربەخۆیی و بۆچوونی خۆی بپارێزێت، ئەوەش وا دەكات سەرەڕای 

، ل 2013ایكردە سوریا و پەنابەری هەڵبژارد". )حەیدەری، ڕ وەزیری بوونی، 

ی ئەو مامۆستایەی زانكۆی هەمان بۆچوون ئاسۆ کەریم(. لەالیەكی تر 202

هەیە دەڵێت: "نابێت عەزیز عەقراوی بەراوردبكرێت لەگەڵ هاشم 

عەقراوی، چونكە هاشم دەبێتە پیاوێكی زۆر نزیك لە حزبی بەعس و لەسەر 

هەڵوێستەكەش ى بەردەوام بوو تاكو كۆچی دوایی دەكات، كەچی عەزیز وەكو 

ەڵسوكەوت و بیركردنەوەی كەسێكی نیشتمانپەروەر و نەتەوەپەروەر ناتوانێ ه

بەعس بەرانبەر بە میللەتەكەی قبوڵ بكات" هەر ئەو كەسایەتییە لە بارەی 

چووەتە الی بەعس پێى وایە چوونەكەی ناپاكی  1973ئەوەی عەقراوی ساڵی 

نەبووە، وەكو ئەوەی دوای ڕۆیشتنى باڵوبۆوە، ڕاستە هەڵوێستێكی هەڵە 

یەك هۆكار، ئەویش ئەوەیە حزبی  بووە، بەاڵم من بە ناپاكی نازانم لەبەر 

دووبارە پەیوەندی  1980بەعس لێى ڕازی نەبوون، ئەمەش وا دەكات ساڵی 

بكاتەوە بە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردی". )كەریم، پەیوەندی تەلەفۆنی، 

15/6/2020 .) 

ڕاسپاردنی عەزیز عەقراوی بۆ پۆستى وەزیری دەوڵەت وەكو ئەوەی لە   

ی زمانحاڵی حزبی بەعس داهاتووە، ئەو ڕۆژنامە پێى وایە ڕۆژنامەی )الثورة(

لەبەر ئەوە عەقراوی پۆستى تری پێنەدراوە، بۆ ئەوەیە تاكو بەتەواوی خۆی 

تەرخان بكات بتوانێ كاروچاالكییە جەماوەرییەكانی فراوان بكات، 

بەمەبەستى سەرخستن و جێبەجێكردنی ئۆتۆنۆمی ناوچەی كوردستان، 

ووبەڕووی پیالنگێڕی كۆنەپەرستان ببێتەوە. )العدد هەروەها بۆ ئەوەی ڕ 

 (. 7، ص 8/4/1974، 1732

لەو كاتەی عەزیز عەقراوی چ وەك سكرتێری )پ.د.ك( دروستکراوى حزبى   

بەعس و چ وەك وەزیری دەوڵەت لە حكومەتی عێراق دەست بەكار دەبێت، 

ەوەی دەكەوێتە جموجۆڵێكی زۆر ب 1974لە دە ڕۆژی كۆتایی مانگی نیسانی 

سەردانی شار و بەشێك لە شارۆچكەكانی باشووری كوردستان دەكات. بە 

سەردانی شاری هەولێر دەكات، بەمەبەستى  1974ی نیسانی 21نموونە لە 

دووبارە ڕێكخستنەوەی )پ.د.ك(ی دروستکراوى حزبى بەعس، بۆ ئەم 

مەبەستە بارەگا لەو شارە دەكاتەوە، لەكاتی كردنەوەی بارەگاكە وتارێك 

شكەش دەكات، تیایدا دەزگا ئۆتۆنۆمییەكانی كە لەالیەن حزبی بەعسەوە پێ

دامەزرا بوون وەكو دەزگای شەرعی دانپێنراو و ڕاستەقینە ناساندووە، پێى 

 وابووە گەلی كورد دەتوانێ مافە نەوتەوەییەكانی لە رێگای ئەو دەزگایانە و بە

انی تریش هاوكاری حزبی بەعس بەدەست بهێنێت، لە هەندێك لە ووتەك 

كەوتووتە پیاهەڵدانی حزبی بەعس ى و دەسەاڵتدارەكانی، بە كەسانی 

، يخەمخۆر و جێبەجێكاری مافەكانی گەلی كوردی ناوبردوون. )التأخ

(. سەردانیكردنی شارە كوردییەكان بە هەمان 21/4/1974(، 1604العدد)

 .(14)مەبەستى سەرەوە لەالیەن عەقراوییەوە بەردەوامی دەبێت

ی سەرەتای بوونی بە وەزیری دەوڵەت لە حكومەتی عێراقی تەواو عەقراو   

خۆی خستۆتە ژێر كاریگەری سیاسەتی حزبی بەعسەوە، وەك ئەوەی دەلێت: 

"یاسای ئۆتۆنۆمی ناوچەی كوردستان كە حزبی بەعس ڕەوایەتی پێداوە 

خۆی لە پێدانی مافەكانی نەتەوەیی گەلی كورد دەبینێتەوە"، هەروەها 

بەعس دەتوانێ پرس ى كورد بە شێوەیەكی دیموكراتی و  دەڵێت: "حزبی

؛  1974نیسان//21(، 1604ي، العدد )دادپەروەرانە چارەسەر بكات". )التأخ

(، 1962ي، العدد )التأخ؛  1974نیسان//21(، 1743الثورة، العدد )

(. ئەمەش بێئاگایی و دڵسافی عەزیز عەقراوی بەرانبەر نیازە 1975تموز//17

ی بەعس نیشان دەدات، بە بەڵگەی ئەوەی هەر زوو دوای خراپەكانی حزب

دووبارە سیاسەتە شۆڤینیەكانی  1975نسكۆی شۆرش ى كورد لە ئاداری 

 بەرانبەر گەلی كورد ئاشكرا بوون.  

 1977ی حوزەیرانی 21لەالیەكی تر ئەنجوومەنی سەركردایەتی شۆڕش لە   

وەزیری گواستنەوە، ڕایگەیاند عەبدولستار تاهیر شەریف بەخشرا لە پۆستى 

لە شوێنى ئەو عەزیز عەقراوی كرا بە وەزیری هەمان وەزارەت. )عباس، 

 (.69 – 62، ص 2017عباس، 

وەكو سود لە پێگەى عەزیز عوقراوى بینێ حكومەتی عێراق هەوڵیدەدا    

وەزیر، بۆیە لە بەرژەوەندی خۆی ڕایدەسپێرێ سەردانی واڵتانی ئەمریكاو 

ستى ڕازیكردنی ئەو كوردانەی دوای نسكۆی شۆڕش ى ئەوروپا بكات، بە مەبە

ی كانوونی دووەمی 8ئەیلول ڕوویان لە دەرەوە كردبوو. بە نموونە لە ڕێكەوتی 

لەگەڵ شاندێك سەردانی هەر یەك لە واڵتەكانی )ئەمریكا، كەندا،  1977

سوید، فەڕەنسا، فلندا( دەكا، سەرباری ئەوەی فشاری زۆریان بۆ دەهێنن 

بە ڕۆڵی خۆیان هەڵسن بۆ ڕاگرتنى شۆرش و بگەڕێنەوە واڵت، بەوەی دەبێت 
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(. لە هەمان 146، ص 2017بەاڵم هەوڵەكانیان شكەستى هێناوە. )حبیب، 

( ڕۆژ دووبارە سەرۆكایەتی 16مانگ و ساڵ بە هەمان مەبەست دوای )

 (17)شاندێكی شەش كەس ى دەكات لە نێویان )بابەكر مەحمود پشدەری(

دەبێت، سەردانەكە بۆ واڵتی ئەمریكا دەبێت بە تایبەت ویالیەتەكانی )واشنتن 

دی س ى، فلۆریدا، كالیفۆڕنیا لەگەڵ باكوری داكاتو( پێیان ڕاگەیاندوون 

بارودۆخەكە جێگیرەو هەموو شتێك جێ بەجێ دەكرێت مافەكانی كورد لە 

ت. )حبیب، چوارچێوەی ئۆتۆنۆمی لە الیەن حكومەتی عێراقی دەستەبەر دەبێ

(. شایانى باسە هەموو وەزیرێكی عێراق یان سەرۆك شاندێك 149، ص 2017

كە بە شێوەی ناردن دەچوونە دەرەوە یەكێ لە ئەندامانی شاندەكە ڕاپۆرتی 

خۆی لەسەر دەنووس ى، لە گەڕانەوە ڕاپۆرتەكەیان دەدا بە حزب و 

 (. 185، ل 2007، 2هەواڵگری. )شریف، ب

 

 ئەنـجــــامەکان

 ۆتایى ئەو توێژینەوە بەم ئەنجامانەى خوارەوە گەیشتین:لە ک

لە بنەماڵەیەکى عەزیز عەقراوى لەسەرەتاى تەمەنى الوێتیدا  -1

وەکو قوتابییەکى زیرەک توانییویەتى کۆلێژى مامناوەند، 

سەربازى لە بەغدا تەواو بکات، دواى زیاترى ئارەزوو لەو بوارە 

 ز بە دەستبهێنێت.رکن(یش بە پلەى زۆر بەر الدەتوانێ پلەى )

لە ناوەڕاستى پەنجاکانى سەدەى ڕابردوو عەقراوى وەکو  -2

ئەفسەرێکى کورد لە رێزەکانى سوپاى عێراق دەکەوێتە 

هەستکردن بەو کە چەندین  ژێرکاریگەرى بیرى نەتەوەیی کوردى،

ساڵە مللەتەکەى تووش ى ستەم بۆتەوە لەالیەن حکومەتە یەک 

بۆ خزمەتکردن بە انگەیەوە بۆیە لەم ڕو  لەدوایەکەکانى عێراق،

پەیوەندى دەکات بە ڕێزەکانى پارتى دیموکراتى مللەتەکەى 

 کوردستان. 

عەزیز عەقراوى لە یەکەمینەکانى  1962لە حوزەیرانى  -3

ئەفسەرانى کورد بوو بە پلەى )مقدم رکن( پەیوەندى بە 

ریزەکانى شۆڕش ى ئەیلول دەکات،  لە ماوەیەکى زۆر کەمدا، 

دەبێتە یەکێک لە کەسە نزیکەکان و جێى باوەڕ و متمانەى مەال 

 مستەفاى بارزانى. 

سەرکردایەتى شۆڕش ى ئەیلول  لە ڕووى سەربازییەوە بە پاڵپشتى -4

وەکو خولیایەکى کەس ى عەقراوى ڕۆڵێکى بەرچاو و کاریگەر لە 

و  ڕێکخستنى هێزەکانى پێشمەرگە لە سەرشێوازى نارێکخراو 

، لەو دەبینێ لەڕووى سەربازییەوە بۆ شێوازى ڕێکخراو  هۆزایەتى

بوارە سەرپەرشتى چەندین خولى بەهێزکردن و بەرزکردنەوەى 

  ربازى لە نێوخۆى کوردستان دەکات.تواناکانى سە

عەزیز عەقراوى کەسایەتییەکى ڕاڕا بووە، بۆیە ئەوەندەى لە  -5

ڕیزەکانى شۆرش ى ئەیلول بووە، زۆر کات ناکۆک بووە لەگەڵ 

زۆرێک لە ئەندامانى مەکتەبی سیاس ى، هەر ئەمەش وا دەکات لە 

بۆ دژایەتى شۆڕش ى ئەیلول  1973دواجار لە تشرینى یەکەمى 

اقییەوە بکات.پەیوەن  دى بە حکومەتى عێر

 پەراوێزەکان

هەر چەندە عەقراوى پاشناوێکى عەرەبییە کە لە ئاکرەیی  (1)

کوردییەوە هاتووە، بەاڵم بەهۆى ئەوەى زیاتر بەو پاشناوە 

لەسەر ئەو بنەمایە لە تەواوی توێژینەوەكە هەر نەسراوە، بۆیە 

 بە عەزیز عەقراوی ناوی دەبەین. توێژەر.

دەردەكەوێت ئەو بەشەی هاتوونەتە گوندی  لەسەرچاوەیەك (2)

قەپەكیان، لە نێوان براكان لەسەر زەوی و زار كێشە دروست 

بووە، محەمەدی برا بچوكیان بۆ ئەوەی كێشەكە گەورە نەبێت 

گوندەكە جێدەهێڵێ ڕوودەكاتە شارۆچكەی ئاكرێ، بەكڕینى 

زەوی زار لە شارۆچكەی ناوبراو بێ كێشە نیشتەجێ دەبن. لەو 

(. دەكرێت ئەو محەمەدە 78، ل 2020وە بڕوانە: )عزیز، بارە

هەمان محەمەد شا بیت كە كاروان ئاكرەیی برای عەزیز 

 عەقراوی بە باپیرە گەورەی خۆیان دەزانی.

لە شاری موسڵ لە دایك بووە، كۆلێجی مافی لە  1921ساڵی  (3)

بەغدا تەواوكردووە، یەكێكە لە دامەزرێنەرانی حزبی )الشعب( 

، كەسایەتییەكی یاساناس و 1946اڵی لە عێراق س

چۆتە ڕیزی  1948سیاسەتمەدارو مێژوونوسێكی ناودارە، ساڵی 

پارتی دیموكراتی كوردستان، چاوەن چەندین كتێبى یاسایی و 

ناو بزووتنەوەی  ى نووسەر و كەسێكی دیار مێژوویی بە نرخە، 

ڕزگاریخوازی كورد لە سااڵنی شەست و حەفتاكانی سەدەی 

، 2012كۆچی دوایی كردووە. )ئەمین،  2006ە، ساڵی بوو  ڕابڕدوو 

 (.53ل 

لە  1918ناوى تەواوى )ساڵح عەبدوڵاڵ نەجمەدین(ە، ساڵى  (4)

شارۆچکەى )بامەڕنێ(ى سەر بەقەزاى ئامێدى لەدایک بووە. 

کۆلێژى شەریعەى لە بەغدا تەواو کردووە.  1943 – 1942ساڵى 

)بروسک( لەگەڵ هەندێ لەهاوڕێیانى، ڕێکخراوى  1936ساڵى 

یەکێک دەبێت لە دامەزرێنەرانى  1939دادەمەزرێنن، لە ساڵى 

خزبى هێوا، وە دەبێتە بەرپرس ى ڕێکخستنەکانى ئەو حزبە لە 

کۆلێژى خانەى مامۆستایانى بااڵ و زانستەکان لە بەغدا. 

هەروەها ساڵح یوسفى یەکێک دەبێت لە دامەزرێنەرانى پارتى 

نێوان حکومەتەکانى عێراق دیموکراتى کورد. لە دانوستانەکانى 

و شۆڕش ى ئەیلول بەشدارى کاراى دەبێت. دواى ڕێککەوتننامەى 

دەبێتە وەزیرى دوڵەت بۆ کاروبارى کورد. هەر  1970ى ئادارى 11

دواى ئەو ساڵە لیپسراوییەتێکى زۆرى حزبى و حکومى و 

لەماڵەکى  1981ى حوزەیرانى 25ڕێکخراوەیی وەردەگرێت، لە 

ێگەى تاقاندنەوەى بۆمبێک کە لەناو خۆى لە بەغدا لە ر 

 – 299، ل 2019نامەیەکدا دانرابوو تیرۆر دەکرێت. )تەنیا، 

306 .) 

لە شاری سلێمانی لە دایك بووە،  1914ئەفسەرێكی كوردە ساڵی  (5)

خوێندنی سەرەتایی لە سلێمانی و ناوەندی لە موسڵ ئامادەیی لە 

بە پلەی بەغدا تەواو كردووە. كۆلێژی سەربازی تەواو دەكات 

دەچیتە ڕیزەكانی حزبی هیوا. بە پلەی  1942مالزمی دوو، ساڵی 

كۆچی دوایی  2001ی تەمووزی 24عەمید خانەنشین دەكرێت. 

 52، ص 2011، دەكات. بۆ زیاتر  زانیاری دەربارەی بڕوانە: )عوني

 (.130 – 120، ص 2002(، أب 75؛ گوالن العربی، العدد )
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لە ابراهیم  156بۆ بینینى تەواوی بانگەوازەكە سەیری الپەڕە  (6)

رۆلێ ئەفسەرێن كورد د شورەشا حمید ابراهیم پێداوی، 

 كە.ب(، 1970 – 1960ئەیلوولێ دا )

شێخ رەشیدى لۆالن لە ناوچەى برادۆستى سەر بە لیواى هەولێر  (7)

لە دایک بووە، پێشڕەوى ئاینى هۆزى برادۆستیەکان بوو، لە 

کانى بارزان الیەنگیرى حکومەتى عێراقى کردووە و دژى راپەڕینە

لە ناوچەکەى یاخیبوونى بە پاڵپشتى ئێران  1959وەستاوە، ساڵى 

و تورکیا راگەیاند، دواى ئەوەى ڕاپەڕینەکەى سەرکوت دەکرێت، 

ئاودیوى ئێران دەبێت. لە پایزى هەمان ساڵدا لەالیەن 

 (.154 ، ل2012عەبدولکەریم قاسم بەخشرا. )خۆشناو، 

ناوى تەواوى بەکر عەبدولکەریم عەبدولواحید ئاغا حەوێزیە،  (8)

لە شارى کۆیە لە دایک بووە. خوێندنى سەرەتایى و  1914ساڵى 

ناوەندى لەو شارە تەواو کردووە، بە مەبەستى تەواوکردنى 

دەچێتە کۆلێژى  1935ئامادەیی چووەتە شارى بەغدا، ساڵى 

بەسەرکەوتوویى بە پلەى موالزمى سەربازى، سالێک دواتر 

پەیوەندى بە کۆمارى  1946دەردەچێت. لە سەرەتای نیسانى 

کوردستان لە مهاباد دەکات، بە فەرماندەى بە تالیۆنى یەکى 

سوپاى کۆمار دادەمەزرێ، دواى ڕووخانى کۆمار دەگەرێتەوە 

باشورى کوردستان، بۆ ماوەیەکى زۆر بە نهێنى خۆى حەشار 

ۆى ڕادەستى حکومەت دەکات، ماوەى س ێ دەدات، پاشان خ

مانگ دەستبەسەر دەکرێت، دواى ئەوە بە بڕیارى دادگا ئازاد 

دووبارە بە پلەى  1958ى تەموزى 14دەکرێت. دواى شۆڕش ى 

 1962)رائید( دەگەڕێتەوە ڕێزەکانى سوپاى عێراق. حوزەیرانى 

لە یەکەمینەکانى ئەفسەرانى کورد دەبێت پەیوەندى بە ریزەکانى 

ڕیزەکانى شۆڕش بە  1966رش ى ئەیلول دەکات، ساڵى شۆ 

اقەوە دەکات، دواجار  جێدەهێڵێت، پەیوەندى بە حکومەتى عێر

دەگوازرێتەوە بۆ وەزارەتى  1970ى ئادارى 11پاش ڕێککەوتنى 

لە  3/12/1999ناوخۆ بە پلەى )عەقید( خانەنشین دەکرێت. لە 

 (.54 – 53، ص 2021شارى کۆیە کۆچى دوایی دەکات. )مراد، 

ڕیزەكانی  1973دوای ئەوەی عەقراوی لە كۆتاییەكانی ساڵی  (9)

شۆڕش جێدەهێڵێت و دەچێتە پاڵ حكومەتی عێراق، زانیارییە 

نهێنیەكانی ئەو پەیوەندییە بە دەسەالتدارانی عێراقی دەگەینێ، 

بە پەیامنێری  1974ی كانوونی یەكەمی 12وەكو ئەوەی لە ڕۆژی 

تۆر( ڕادەگەینێت، ئەركی ئەو ڕۆژنامەی )كریستیان ساینس مۆنی

ئیسرائیلیانەی لە كوردستان كۆكردنەوەی ئەو زانیاریانە بوو كە 

 (.167، ل 2011بۆیان گرنگ بوو. )وەرگیراوە لە: نكدیمۆن، 

لە زاخۆ لە دایك بووە، قۆناغەكانی  1931ناوبراو لە ساڵی  (10)

پەیوەندی  1955خوێندنی لە زاخۆ و موسڵ تەواو كردووە، ساڵی 

ەكانی )پ.د.ك( كردووە، دوو ساڵ دوای ئەوە كۆلێژی بە رێز 

پەیوەندی بە  1963سەربازی لە بەغدا تەواو دەكات، لە ئاداری 

كراوەتە ئامر هێزی  1964شۆڕش ى ئەیلول كردووە، نیسانی 

ڕزگاری، دواتر دەبێتە ئەندامی ئەنجومەنی سەركردایەتی 

(ی پارتی بە ئەندامی 8شۆرش ى كوردستان، لە كۆنگرەی )

ۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردراوە، دوای نسكۆی شۆڕش ى ئەیلول ك

لەوی دەمێنێتەوە،  1979ئاوارەی ئێران دەبێت تاكو  1975لە 

كراوەتەوە ئەندامی  1993پاشان دەگەڕێتەوە عێراق. ساڵی 

لێژنەی چاودێری پشكنینى ناوەندی )پ.د.ك(. ئێستا لە زاخۆ 

 (.109 – 108، ل 2019نیشتەجێیە. )محمد، 

لەشاری كۆیە لە دایك بووە، بەش ى بیناسازی  1926اڵی لە س (11)

كولێژی ئەندازیاری زانكۆی بەغدا تەواو دەكات، یەكێكە لە 

دامەزرێنەرانی )پ.د.ك(، لە كۆنگرەی یەكەمی ئەو حزبە بوە بە 

دەبێتە بەرپرس ى لقی  1958ئەندامی مەكتەبی سیاس ى، ساڵی 

ی چوار ساڵ بۆ ماوە 1970دووی حزبی ناوبراو، لە دوای ساڵی 

دەبێتە پارێزگاری سلێمانی، لە كۆنگرەی نۆیەمی )پ.د.ك( لە 

بە سكرتێری ئەو حزبە دەست نیشان دەكرێت،  1979ساڵی 

بۆتە جێگری سەرۆكی )پ.د.ك(. )شەعبان،  1999 – 1989

2013 ،143.) 

ساڵیدا  18لە هەولێر لەدایك بووە، لەتەمەنی  4/4/1938لە  (12)

لە یەكێتى  1953اقی، لە ساڵی بۆتە ئەندامی حزبی شیوعی عێر 

بە  1958قوتابیانی گشتى قوتابیانی عێراق كاری كردووە، لە 

دورخراوەتەوە بۆ شاری  1961فارمانبەر دامەزراوە، لە ئابی 

لەالیەن )حرس  4/4/1963)حیللە(ی باشووری عێراق، لە 

لەالیەن دەكرێت،  14/1/1964ي( دەستگیر دەكرێت و لە القوم

لە ڕیزی )پ.د.ك كۆمەڵەی  1979ئازاری  – 1974لە تەمووزی 

لە ڕۆژنامەكانی  1991عەزیز عەقراوی( بووە، لە دوای ڕاپەرینى 

)خەبات، االتحاد، رێگای كوردستان( كاری ڕۆژنامەوانی كردووە، 

( وەك پەیامنێری بەش ى كوردی ڕادێوی دەنگی 2000ساڵی )

ئەمریكا لە هەولێر كاری كردووە، ئێستا دانیشتووی شاری 

 (.9/8/2020هەولێر. )فەرهادی، پەیوەندی تەلەفۆنی، 

لە گوندی بێركۆتی نزیك شاری هەولێر لە دایك  1924ساڵی   (13)

( ژیانی 10چۆتە ڕیزی حزبی شیوعی عێراق، ) 1946بووە، لە سڵی 

ی 14( لە دوای شۆڕش ى 1958 – 1946لە زیندان بردۆتە سەر )

شیوعی  بۆتە ئەندامە كۆمیتەی ناوەندی حزبی 1958تەموزی 

سكرتێری یەكەمی حزبی شیوعی عێراق  1993 – 1964عێراق، لە 

لە هەولێر  2017ی ئایاری 31(. لە 35، ل 2012بووە. )ئەمین، 

 كۆچی دوای كرد.

بۆ زیاتر زانیاری دەربارەی سەردانەكانی عەزیز عەقراوی بۆ شارو  (14)

(، 1743، العدد )الثورة)شارۆچكەكانی كوردستان سەیری: 

(، 1609، العدد )ي)التأخ(. 1974نیسان//21

(. 1974أیار//4(، 1614، العدد )يالتأخ(. )1974نیسان//27

، العدد يالتأخ(. )1974أب//11(، 1685، العدد )يالتأخ)

(، 1687، العدد )يالتأخ(. )1974أب//12(، 1686)

 (.1974أب//24(، 1696، العدد )يالتأخ(. )1974أب//13

لە  1939ساڵى  ناوى تەواوى )تەها یاسین ڕەمەزان(ە (15)

بنەماڵەیەکى شەبەک لە موسڵ لە دایک بووە، لەو شارە گەورە 

پەیوەندى بە  1956بووە، قۆناغى ناوەندى تەواو کردووە، ساڵى 

حزبی بەعس دەکات، پاشان دەبێتە ئەفسەر لە ریزەکانى سوپاى 

بەشدارى کردووە. ، هەر لەو  1968عێراق لە کودەتاکەى ساڵى 
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رکردایەتى شۆڕش دەبێتە ئەندام، ساڵى ساڵە لە ئەنجومەنى سە

وەکو  1977دەبێتە وەزیرى نیشتەجێکردن. ساڵى  1976 – 1970

ئەندام بۆ سەرکردایەتى نەتەوەیی حزبى بەعس هەڵدەبژێردرێت. 

پۆستى جێگرى سەرۆک وەزیران وەردەگرێت. دواى  1979لە 

لەالیەن هێزەکانى پێشمەرگە  2003ڕووخانى حکومەتى عێراق لە 

لە سێدارە  2007ى ئادارى 20یر دەکرێت، لە بەرەبەیانى دەستگ

 (.14/7/2022دەدرێت. )ویکیپیدیا، 

مەبەست هەریەك لە: پارتی شۆڕشگێرانی كوردستان سەر بە   (16)

خۆی  1970عەبدولستار تاهیر شەریف، ئەو پارتە لە ساڵی 

ڕاگەیاند بوو،بە چوونەوە ناو پارتی دیموكراتی كوردستان لە 

خۆیان هەڵوەشاندەوە. عەبدولستار تاهیر شریف  1971ساڵی 

 1973ڵی نەچووە ژێر باری ئەو هەڵوەشاندەوە، بەڵكو لە سا

كۆنگرە دەبەستن وەكو سكرتێری ئەو پارتە هەڵدەبژێردرێت. 

پارتەكەی تریش: )بزووتنەوەی پێشكەوتوخوازی كورد( لە 
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خۆش ى سەرۆكایەتی ئەو بزووتنەوەی دەكرد. )الثورة، العدد 
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لە گوندی هێرۆی ناوچەی پشدەر لە دایكبووە،  1927ساڵی   (17)

كۆلێژی مافی لە بەغدا تەواو كردووە، لە ماوەی  1961ساڵی 

ئەندامی )پ.دك( بووەو بەشداری شۆرش ى  1967 – 1957نێوان 

 – 1974ئەیلولی كردووە. قائیمقامی پشدەر بووە و لە ماوەی 
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الول, د.م, اة الكردية, الجزء ي داخل سجون الثور محو، جمیل، مذكرات -

1982. 

 نامەی زانكۆیی باڵونەكراوە:

ێداوی، ابراهیم حمید ابراهیم، رۆلێ ئەفسەرێن كورد د شورەشا ئەیلوولێ پ -

(، نامەی ماستەر، زانكۆی زاخۆ، كۆلێژی پەروەردە، 1970 – 1960دا )

2012. 

دستان عید، نەوشیروان شریف، ئەزموونی ئۆتۆنۆمی لە باشووری كور س - 

(، نامەی ماستەر، زانكۆی سەالحەددین، 1991 – 1974ی ئاداری )11

 .2017كۆلێژی ئەدەبیات، 

 توێژینەوەى زانستى:

ي صالح، التغیرات الوزارية في عباس، رحیم عبد الحسین، عباس، عل -

 .2017(، 25، مجلة الباحث، العدد )1979 – 1973العراق 

 گۆڤار و ڕۆژنامە:

 ڕۆژنامە:  -أ

 بە کوردى: -1

 .24/1/1999(، 2761برایەتى، ژمارە ) -

 .12/4/1974(، 213هاوکارى، ژمارە ) -

 بە عەرەبى: -2

 .1972/1/12(، 936التأخي، العدد ) -

 ./131972/1(، 937التأخي، العدد ) -

 .11/3/1973(، 980التأخي، العدد ) -

 . 9/4/1974(، 1593التأخي، العدد، ) -

 .20/4/1974(، 1603التأخي، العدد، ) -

 .21/4/1974(، 1604) التأخي، العدد، -

 .27/4/1974(، 1609التأخي، العدد، ) -

 .4/5/1974(، 1614التأخي، العدد، ) -

 .11/8/1974(، 1685التأخي، العدد، ) -

 .12/8/1974(، 1686التأخي، العدد، ) -

 .13/8/1974(، 1687التأخي، العدد، ) -

 .24/8/1974(، 1696التأخي، العدد، ) -

 .10/5/1975(، 1905التأخي، العدد، ) -

 .17/7/1975(، 1962التأخي، العدد، ) -

 .12/3/1974(، 1710الثورة، العدد ) -

 .21/4/1974(، 1743الثورة، العدد ) -

 .18/2/1974(، 209الراصد، العدد ) -

 گۆڤار:  -ب

 بە کوردى:  -1

 .22/2/2007(، 78بەدرخان، ژمارە ) -

 بە عەرەبى:  -2

 .2002(، اب، 75گوالن، العدد ) -



 Journal of the University of Garmian 9 (4), 2022 

  
Page 124 

 
  

 گفتوگۆ وچاوپێكەوتنەكانی توێژەر: 

 پەیوەندی تەلەفۆنی -

 .15/6/2020كەریم، ئاسۆ ،  -1

 .16/8/2020شێرە، خورشید ،  -2

 .10/6/2020موفتى، عەدنان ،  -3

 .9/8/2020فەرهادی، عومەر ،  -4

 .5/9/2020ئاكرەیی، كاروان رەشید ،  -5

 .10/6/2020شاكەلی، محەمەد ،  -6

 چاوپێكەوتنەكان

 .14/9/2020هەولێر،  ئەحمەد، ئیبراهیم تەیب ، -7

 .10/9/2020ەولێر، ه –ئادەم، بەكر مەال ، گوندی قۆریتان  -8

 .30/8/2020بابان، گۆڤەند فەتحی مەعسوم ، هەولێر،  -9

 .14/7/2020حەیدەری، مومتاز ، هەولێر،  -10

 نامەی ئەلكترۆنی

 .6/6/2020زۆزان ساڵح، ، یوسفی -

 .13/9/2020. 29/6/2020میر، ، ئاكرەیی -

 ئەلکترۆنیەکان )ئینتەرنێت(:سایتە 

- http://wikipeedia.org 

 

 
 

Aziz Aqrawi 

Biography and political and military role of 1924-1980 
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Abstract 

   This research entitled (Biography and political and military 
role of Aziz Aqrawi 1924-1980.) comprises three main parts 

and each part is decided into several sections. The first part 

deals with the birth, origin and personal qualities of Aziz 

Aqrawi. The second part is dedicated to his joining to 
September Revolution and service as an official officer as well 

as his political and military role in the revolution. The last part 

focuses on his political activities in the Iraqi government in 

(1973-1980) which is subdivided into three main sections. The 
first section touches on his resignation in the revolution and 

joining Iraqi government. The second section is about his role 

in establishing Kurdistan democratic Party. The last section is 

dedicated to his role as a minister in the Iraqi government. 

 

 عزيز عقراوي 

 1980-1924حياتە و دورە العسكري والسياس ي 

 ملخص:

هذا البحث املعنون ) عزيز عقراوي حياته ودوره العسكري والسیاس ي    

ساسية، وكل مبحث منقسم أ( الذي يتكون من ثالث مباحث 1980 -1924

عدة مسائل، ركز املبحث االول علی محل والدته واصل عائلته  الی

تحاق وخصائص شخصية عزيز العقراوي. وخصص املبحث الثاني علی ال

سياس ي في هذه دوره العسكري والو یلول، أاملذكور كضابط متفوق بثورة 

نشاطات عزيز عقراوي في الحكومة هام و ملی إشار أخیر الثورة. واملبحث ال 

اقي لی ثالث محاور،  املحور إانقسمت  اتي، وا1980-1973سنوات  ة بینالعر

دور حول تخلي املذكور عن الثورة الكردستانية و اتصاله بالحكومة يول ال 

اقية، وارتكزت املسالة الثانية علی دور عزیز العقراوي في ت سیس أالعر

اقية. واملحور ال) حزب اليمقراطي الكردستاني( التابعة للحكومة العر

اقية.آخیر خصص لدور املذكور ث وال لثالا  نفا كوزير في الحكومة العر
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