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 توێژینەوەیەکی مێژووییە لە بارودۆخی سیاس ی (٥٤٩١- ٥٤٩١ناوچەی کفری لە نێوان سااڵنی )
 

 حسێن ئیسماعیل خان دەلۆ
 

 پێشەکی

هاوچەی کفغی بەصعێژای مێژوو ژیاوی جێضا بەعصەوام بىوە، ئەمەف وای کغصووە ببێخە وێؿخگەیەکی گغهگی عووصاو و پێكهاجە 

ی حەهگی یەکەمی حیهاهیضا اجەوەزتؾیاؾیەکان، بىیە صەکغێذ بڵێحن لە ؾەعصەمی عىؾماهیەکاهەوە جاکى هاجنی ئیىگلحزەکان لە ؾ

ی ئەم جىێژیىەوەیە ماوەچەقی بەقێک لە ملمالهێیە ؾیاؾیەکاوی ئەو کاجە بىوە، لە صوای صعوؾذ بىووی صەوڵەحی عێراكەوە جاکى 

 هاوچەکە ػیاجغ گۆڕەپاوی کێكمە کێكمە ؾیاؾییەکان بىوە. 

( وەک كۆهاػێکی هەؾدیاعی ٥٤٩١-٥٤٩١ن ؾااڵوی )ئەم جىێژیىەوەیە لە عەوث و عەوش ی مێژووی ؾیاس ی هاوچەی کفغی لە هێىا 

مێژوویی صیاعیکغاو لە کۆجایی صووەم حەهگی حیهاهیەوە صەؾذ پێضەکاث و صوو كۆهاغی فەعماهڕەوایی )پاقایەحی و کۆماعی( جاکى ؾاڵی 

ی و بایەزضاع  ی گغهگجاوجىێ صەکاث، لەم ماوە مێژووییەصا کىعصؾخان بەگكتی و هاوچەی کفغی بە جایبەحی کۆمەڵێک عووصاو  ٥٤٩١

بە زۆوە بیيیىوە. ئەم جىێژیىەوەیە بەو ؾۆهگەوە صێذ کفغی قاعێکی صێغینی کىعصؾخاهە و پێگەیەکی گغهگ و پڕ بایەخی لە مێژووی 

گەعمیان و کىعصؾخاهضا هەبىوە و هەیە، هەعوەها جاکى ئێؿخا جىێژیىەوەیەکی ػاوؿتی هەمەالیەهەی ئەکاصیمی لەم باعەیەوە لەو 

 مێژووییە ئەهجام هەصعاوە.كۆهاػە 

ئاماهجی ئەم لێکۆلیىەوەیە لەیەکضاهەوەیەکی ػاوؿدیاهە و ئەکاصیمیاهە بۆ صۆر و عووصاوە ؾیاؾیەکاوی هاوچەی کفغی لەؾەع بىەمای  

حرجغ قغۆڤە صەکاث، ئەمە صەعواػە و ؾەعەجایەک بۆ جىێژیىەوەی فغاواهتر و هەمەالیەهە و گكخگ عاڤە و  مێژووی ؾیاس ی ئەو ؾەعصەمە

فەعاهەم صەکاث، ؾەعباعی ئەوەف جیكک صەزاجە ؾەع مێژووی ئەو صەڤەعە بەپێی ئەو ؾەعصەمە حیاواػاهەی کە پێیضا جێپەڕبىوە، 

 -لیىا)ئەمەف لە كۆهاػێکەوە بۆ كۆهاػێکی صیکە حیاواػ بىوە، بەو پێىەصاهگەی یەکێک بىوە لە كەػا ؾەعەکی و بىەڕەجەکاوی 

ەڵ قێىاهضوی صیمۆگغافیا و بچىوک کغصهەوەی حىگغافیای لیىای کەعکىک لەالیەن فەعماهڕەوایاوی ی کەعکىک هەمیكە لەگپاعێؼگا(

گىعػی کاعیگەعی بەعکەوجىوە، وێڕای ئەوەف صەؾەاڵجضاعاوی عێراقی لەو چىاعچێىەیەصا صەوڵەحی عێراكەوە هاوچەی کفغیل 

 هەوڵیاهضاوە هاؾىامە و مۆعکی کىعصاهەی بؿڕهەوە. 

ێژیىەوەیەصا پكذ بە میخۆصی جىێژیىەوەی ػاوؿتی مێژووی لەؾەع بىچیىەی قیکغصهەوە و هەڵهێىجاهضن لە هىؾینی ئەم جى 

ؾەعچاوەی گغجىوە، ئەمەف بە جێڕامان و وعص بىوهەوە لە ؾەعچاوە مێژووییەکان و ئەو بەڵگەهاماهەی کە جایبەجمەهضیان لەگەڵ 

 بابەجەکە هەیە . 

وە لە پێكەکی و صوو بەف پێکهاجىوە، هەع بەقێک چەهض جەوەعێک لە زۆصەگغێذ، پێکهاجەی جىێژیىەوەکە لە ڕووی هاوەڕۆکە

ئەمەف پۆلێن صەبێذ بۆ صوو كۆهاغی حیاواػی خىکمڕاوی ماوەی صوای حەهگی صووەمی حیهاوی جاکى ئاوابىووی صەؾەاڵحی پاقایەحی 

حۆقضعاو بۆ زەباث و جێکۆقان ىهجاو و گکە بؼاڤ و حمىحىڵی ؾیاس ی و ڕێکسؿخنی نهێنی پاعجە ؾیاؾیەکان وەک ػەمیىەیەکی 

 کاعیگەعی هەبىوە، ؾەعباعی ئەوەف عۆڵی کەؾایەجییە ؾیاس ی و صیاعەکاوی هاوچەکە لەو ماوە ػەمەهیە لەزۆ صەگغێ. 

بە کىصەجای بەعؿیەکان  ٥٤٩١ی قىباحی ٨بەش ی صووەمی جىێژیىەوەکە كۆهاغی یەکەمی فەعماهڕەوای ؾیؿخەمی کۆماعی جاکى 

و  ٥٤١٨ی جەمىػی ٥٩گۆڕا، صەزاجە بەعباؽ و چەهضیً باؽ لەزۆ صەگغێ، ؾەباعەث بە کاعیگەعی قۆڕش ی  قێىاػی خىکمی

و قەڕ و  ٥٤٩٥گەقەکغصوی عێکسؿدىە ئاقکغاکاوی پاعجە ؾیاؾیەکان لە هاوچەکە و ؾەعصەمی هەڵگحرؾاوی قۆڕش ی ئەیلىلی 

 پێکضاصاهەکاوی هێزی پێكمەعگە لەگەڵ ؾىپای عێراكیضا . 

بۆ قغۆڤەکغصوی باؾەکە لەگەڵ پەعاوێؼ و لیؿتی ؾەعچاوە و بەڵگەهامەکان کۆجایی بەباؾەکە صەهێىێذ، هیىصاعم ئەهجامێک 

  کەلێيیکم لە بۆقای هىوؾیىەوەی مێژووی هاوچەی کفغی پڕکغصبێخەوە.
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 پێگەی سیاس ی و کارگێڕی ناوچەی کفری  دەروازە؛

 سەرەتای جموجۆڵی رێکخراوەی سیاس ی -آ

هەع لەؾەعەجای ؾەعهەڵضاوی عەوش ی قاعی کفغی و صەوعوبەعی پێكیىەیەکی گغهگی لە بەعزىصان و عووصاوە ؾیاؾیەکاهضا هەبىوە، 

عێکسؿخنی پاعث و عێکسغاوە ؾیاس ی و عۆقيبحرییەکان هاوچەی کفغی مەیضاوی هىاهضوی چاالکی هەهضێک پاعث و کۆمەڵە بىوە، 

مؿخەفا ئەفەهضی مٌا  ، جەعػ و پەلی گەیكدبىوە قاعی کفغی،ابە)ئیخداص و جەعەقی( صەهاؾغ صامەػعاهضوی کۆمەڵەی جىعکیای الو کە 

هاوباهگی صەعکغصبىو، للێکی کۆمەڵەی ئیخداص و جەعەقی لە قاعی کفغی کغصەوە، صەیان کەؽ لە  (مؿخەفا عێژی )کە بە (1)ەلل زەڵەف

 .(2)سغاوە لە ئەؾخەهبىڵەوە بە صەؾدیان گەیكخىوەعێکسؿدىەکاوی ئەو کۆمەڵەیە عێکسغابىون، باڵوکغاوەکاوی ئەو عێک

ؾەباعەث بە عێکسغاوە کىعصیەکان لە بیؿخەکاوی ؾەصەی بیؿخضا لە کفغی و صەوعوبەعیضا عێکسغاوێکی نهێنی بە هاوی )ئاػاصی 

اح بەگی کىعصؾخان( صعوؾذ بىو، للێکی ئەم عێکسغاوە لە کفغی کغایەوە، چەهضیً کەؾایەحی هاوچەکە لەواهە: مدەمەص فەج

(، وەؾخا ؾاڵحی ٥٤٩٥-٥٨١٨ض ئەفەهضی ؾیىیلی)ی( ؾەع٥٤٩١-٥٨٤٨، قێش حەماٌ جەڵەباوی )(٥٤١٩-٥٤٩٩)حاف

، ؾەعیض وەهضاوی و چەهضاوی جغ ، کاع و چاالکییان جێضا (٥٤١٩-٥٨٤٩)(، قێش ؾلێمان قاکەلی٥٤١١-٥٨٨١زەیاث)

 .(3)ئەهجامضاووە

لە هاوچەکە صەعکەوث الیەهگغ و ئەهضامی  وەخحزبێکی ؾیاس ی بەهاوی )هیىا(ضا لە کۆجای ؾااڵوی ؾییەکاوی ؾەصەی بیؿخ صواجغ  

 .(4)و گەقەکغصوی عێکسؿدىەکاوی بىوە چاالکیگەعمیان گۆڕەپاوی صەڤەعی کاعای هەبىوە، بەقێىاػێکی فغاوان قاعی کفغی و 

ئەم پاعجەوە کغصووە لەواهە: مىکەڕەم چەهضیً کەؾایەحی لە چحن و جىێژە حیاحیاکاوی هاوچەکە پەیىەهضیان  بە عێسؿدىەکاوی 

، قێش (٥٤٤٩-٥٤٩١)(، مؿخەفا هەعیمان1966 – 1892(، صاوص بەگی حاف)2000 – 1925جاڵەباوی، عەجا حەماٌ جەلەباوی)

، خەمەؾەعیض (٥٤٩١-٥٤٥٩)عەػیؼ بغایم زاوی صەلۆ ،(٥٤٩٤-٥٨٨٤)، کەعیم فەجاح بەگی حاف(٥٤٨٩-٥٤٩٩)ئەخمەص قاکەلی

قێش جالیب جاڵەباوی، قێش ػالیب جاڵەباوی، ئەخمەص بەگی  (،٩٩٥١-٥٤١٩مدەمەص ؾلێمان قاکەلی) ،(٥٤٤٩-٥٤٩٩)بەگی حاف

فەقێ مدەمەص ، مدمەص ئەمحن ئاػای صاوصە،(٥٤٨٩-٥٤٥٩)بابان ، مدەمەص عەلی ئاػا ػەهگەهە، ؾابحر فەجدىڵاڵ صەلۆ

-٥٤٩٩کغاوەیەکی هاوزۆیان بەهاوی )قیالن( لە هێىان ؾااڵوی )للی ئەم خحزبە صامەػعا و باڵو  و...هخض، لە کەالع و کفغی صو ؾەعاجچی

 .(5)( چاپ و پەزل کغاوە٥٤٩١

 پێگەی کارگێڕی -ب

ؾىىعی ئیضاعی كەػاکە لە هاوەهضی كەػا و  ٥٤٩١کفغی یەکێکە لە كەػا گغهگەکاوی لیىای کەعکىک، بەگىێغەی ؾەعژمێری ؾاڵی 

پێکهاجبىو، بەپێی ؾەعژمێریەکە كەػاکە لە صوو گەڕەک)ئیؿماعیل بەگ کە ژماعەی هاخیەکاوی )قێرواهە، كەعەجەپە، پێباػ( 

 ٩٩٨٥کەس ی جێضا ژیاوە( کۆی گكتی صاهیكخىاوی هاوەهضی كەػاکە  ٥٤٩٥کەؽ بىوە، گەڕەکی ؾاصە کە  ٩١٨٩صاهیكخىاهەکەی 

خیەی قێرواهە هاوەهضەکەی ؾەعكاڵ بىوە، کەؽ بىوە، هیچ ئاواییەک لەؾەع هاوەهضی كەػاکە لەم ؾەعژمێرییەصا جۆماع هەکغاوە، ها

گىهض  ٥١٩کەس ی جێضا ژیاوە، بە کەالعەوە  ٥٩٩٩کەؽ بىوە، لە کاجێکضا کەالع گىهضێکی ئەم هاخیە ببىوە  ٩١١صاهیكخىاهەکەی 

کەؽ بىوە، هاخیەی كەعەجەپە لە صوو گەڕەک)گەڕەکی  ٥١١٩٩ؾەع بەهاخیەی قێرواهە بىوە، کۆی ژماعەی صاهیكخىاهەکەی 

گىهض ؾەع بەم هاخیە بىوە، کىڵەحۆ گەوعەجغیً گىهضی  ٤٨کەس ی جێضا ژیاوە،  ٩١٥٩ەث و گەڕەکی باػاڕ(لە هاو هاخیەکەصا مؼگ

گىهضی لە زۆگغجىوە، چغچەكەاڵ و جەپەگەعوؽ لە  ٩٥کەؽ ؾەع بەم هاخیە بىوهە، هاخیەی پێباػ )باوەهىع( ٩٥٩٩٤بىوە، 

کەؽ بىوە، لە عووی  ٩٤١١٩اوە، کۆی جەواوی صاهیكخىاوی كەػای کفغی کەس ی جێضا ژی ١٤١٤گەوعەجغیً گىهضەکاوی بىوە، 

هەجەوەییەوە ػۆعبەی هەعە ػۆعی کىعص بىون، لە عووی ئایىیكەوە ػۆعیىەی عەهای مىؾڵمان بىوهە، لە عووی ئایجزاییەوە ػۆعیىەی 

 . (6)هەعە ػۆع ؾىهىە مەػهەب بىوهە

بىوە، بەاڵم ژماعەی گىهضەکاوی هاخیەی ٥٤٩١مان قێىەی ؾەعژمێری ؾاڵی لە عووی کاعگێڕییەوە بە هە ٥٤١١لەؾەعژمێری ؾاڵی 

( گىهضی زغاوەجە ؾەع هاخیەی پێباػ ئەویل گىهضەکاوی)زان عۆؾخەم، زان عەئىف، ١قێرواهە گۆڕاهکاعی بەؾەعصا هاجىوە، )
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کەؽ ػیاصی  ١١٩٩٩بۆ كىلیجان ؾەعخەص، كىلیجان ئەمحن، ؾەعڕەف(، لە عووی کەؾەکاهەوە ژماعەی صاهیكخىاوی كەػاکە 

 .(7)کغصووە
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (٥٤١١ – ٥٤٩١بەش ی یەکەم : بارودۆخی ناوچەکە لە نێوان سااڵنی )

 تەوەری یەکەم: پارتە سیاسیەکان

  حیزبی رزگاری کورد-٥

( کۆجایی بێذ، عوهاکبحراوی کىعصیل وەک عوهاکبحراوی جغی هاوچەکە کەوجىە زۆ و ٥٤٩١ – ٥٤١٤حەهگی صووەمی حیهاوی) بەع لەوەی

عخی کىعصصا صیاعصەی صەؾخپێکی كۆهاػێکی هىێ بىونچەژماعەیەک عێکسغاوی نهێيیان صامەػعاهض، کە لە مێژووی هاو 
هاوکاث  .(8)

اعحی ؾیاس ی گەوعەجغ  عەزؿاهض، لە کىعصؾخاهضا صایىەمۆی بەگڕزؿخنی ئاوەػ و هؼعی ؾیاس ی بىون، پاف  ئەماهە ػەمیىەیان بۆ پ

هەڵىەقاهەوەی خحزبی هیىا پاعجێکی صیکەی کىعصی لە هەهاوی ئەو خؼبەوە بەهاوی خحزبی عػگاعی کىعصؾخان چەکەعەی کغص، ئەم 

بحروباوەڕی قۆڕقگێڕی بىون، بە ئایضۆلۆژیای پاعجە ؾیاؾیە چاالکیەکاوی زۆی بەمیکاهحزم و ئەػمىهێکی هىێ ئەهجامضا، هەڵگغی 

 . (9)چەپگەعایی عێکسؿدىەکاوی زۆی لە قاعەکاوی کىعصؾخاهضا کاعا کغص

ەهض باڵێکەوە بەعەو هەڵىەقاهەوە چىو، بەقێک لە چئەهضاماوی خحزبی هیىا لە ئەهجامی هاکۆکی هاوزۆیەوە بىوهە  ٥٤٩٩لە ؾاڵی 

پاعحی عػگاعی کىعصیان صامەػعاهض ەپ لەگەڵ کەؾاهێکی پێكکەوجىوزىاػ چباڵی 
(10). 

عػگاعی کىعص لەالیەن کۆمەڵێک لە عووهاکبحراوی کىعصەوە کە پێکهاجبىون لە ئەهضاماوی خحزبی پاعحی  ٥٤٩١لە ماهگی قىباحی ؾاڵی 

پاعجێکی  ی و هەهضێک لە ئەهضاماوی خحزبی هیىا و بەقێک لە كىجابیان و الواوی کىعص و چەهض کەؾایەجیەکی بێالیەن وەکعقیى 
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، عۆژهامەی عػگاعی بە هەعصوو ػماوی کىعصی و عەعەبی وەکى ػماهداڵی ئەو خحزبە صەعصەچىو، لە ػۆعبەی قاعەکاوی (11)ؾیاس ی صامەػعا

 . (12)کىعصؾخاهضا پەزل کغاوە

ىڵی لەهەمان ؾاڵضا خحزبی عػگاعی کىعصؾخان لە گەعمیان ئۆعگان و قاهە عێکسؿدىەکاوی کەوجىە قکۆفە و چاالکی و حمىح

للی عػگاعی لە هاوچەی کفغی یەکێک لە چاالکتریً للەکاوی ئەو پاعجە بىوە، چىهکە پێكتریل خحزبی هیىا . (13)اویان هەبىوەچبەع 

ئەم پاعجە لەهاو قاعی کفغی و ژماعەیەک لەگىهضەکاوی صەوعوبەعیضا  .(14)قاعی کفغی مەکۆی کاع و جۆکمەکغصوی عێکسؿدىەکاوی بىوە

لەهاو قاعی کفغیضا(، ؾەعۆکی للی پاعحی عػگاعی بىوە،  -مەص ؾەلیم ئاػا مىزخاعی گەڕەکی )ؾاصە هەبىون، خاجی عەلی مدە

( کە بەعپغس ی باڵوکغصهەوەی پەزكەکاوی 1999- 1910االکەکاهیل بغیتی بىون لە: مدێضیً خاجی مؿخەفای بەػاػ)چئەهضامە 

اعی لم بىوە، للی کفغی پەیڕەوێکی جایبەجیان بۆ ( بەعپغؾیاعی کاعوب٥٤٨٩ – ٥٤٥٩خحزب بىوە، ؾابحر خاجی فەجدىڵاڵ )

ئەهضامەکاوی زۆیان صاعقدبىو، لەوێضا ))کىعص و کىعصؾخان و بغایەحی(( صعوقم و ئاماهجی للەکە بىوە، ؾەعۆکی لم پایە و مەكامی 

ؾەعۆک و صوو ىوە، صەؾخەی ؾەعۆکایەجیل لە س ێ ئەهضام پێکهاجىوە، چالی ئەهضامان ػۆع بەعػ بىوە، کەؽ لە كؿەی صەعهە

 . (15)ىاع صەهگیان هەبىوە، ؾەعۆک صوو صەهگ و صوو ئەهضامەکەف هەع یەکێکیان صەهگێکیان هەبىوەچئەهضام کە جێکڕا 

وێڕای ئەوەی لە هاو قاعصا عێکسؿدىەکاوی ئەکخیڤ بىون، چىاع عێکسغاوی صیکە لە ؾىىعی كەػای کفغیضا هەبىون بغیخیبىون لە: 

 .(16)ێر جەپە، باهەبۆع( چاالکیان ئەهجامضاوە)قۆعجەپە، قحریً جەپە، کەلەق

للی عػگاعی کفغی پەیىەهضیەکی جۆکمەی لەگەڵ للەکاوی جغی ئەو خحزبەصا لە قاعەکاوی صیکەی کىعصؾخان هەبىوە، بەو پێىصاهگەی 

ئەم قاعەصا  خحزبەی زؿدبىوە ژێغ چاوصێغی ووعصەوە صەکغێذ بڵێحن لە ؾىىع و حىػؼی  کە صامىصەػگاکاوی محری ئەهضاماوی ئەم 

ئەهضامەکاوی کاعا و چاالک بىوهە، بۆ همىوهە چەهضیً حاع قێش مىکەڕەم جاڵەباوی لەؾەع چاالکیەکاوی لەالیەن صامىصەػگا 

 . (17) ؾیسىعیەکاهەوە بەهضکغاوە

ە هێىان گىهض و زەؾڵەجێکی ئەم پاعجە بغیتی بىوە لەوە هەوڵی صاوە پەیىەهضی عوهاکبحراوی قاع و گىهض بەهێز کغصووە، هاوزەباحی ل

 (18)قاعصا صعوؾخکغصووە 

عی و بێالیەن پێکهاجبىو،  هەع لەقاعی کفغیضا ئەهضاماوی ئەم خحزبە لە هەهضێک لە ئەهضاماوی پێكىوی خحزبی هیىا و خحزبی قیى

ی، حگە لە بەعپغؾەکاهیان لە کەؾە صیاعەکاهیان: ئەخمەص عەقیض بەػاػ، مدەمەص ؾەعاجچی، خاجی مؿخەفا، هەحیب قێش عەل

خاجی فەجاح ئەمحن، ؾەعیض خەمە عەف، ؾەعیض زەیاث، خەؾەن وەؾخا ئەخمەص، ئەواهەی لە صەعەوەی قاع چاالکیان 

ئەهجامضاوە ئەماهە)مؿخەفا هەعیمان لە کەالع، مىکەڕەم جاڵەباوی لە ػەعصاو، مەال عەػیؼ لە صواػصەئیمام، مدەمەص ئەخمەص 

 .(19) كەعەصاغی لە ؾلێمان بەگ(بىون

اعجە لە ؾاڵێک و قەف ماهگ ػیاجغ جێپەع هەبىوە، ػۆعبەی ؾەعکغصەکاوی بحروباوەڕی جەمەوی ئە ەپیان هەبىوە، بەاڵم مۆعکی چم پ

. لەو ماوە کەمەی جەمەهیضا ژماعەی ئەهضام و (20)هەجەوەیان پێىە صیاع بىوە، هەوڵی گەقەکغصوی بحری هەجەوەی کىعصیان صاوە

 .(21)ف هەػاع کەؽ بىوەالیەهگغاوی ئەم پاعث لە هێىان پێىج بۆ قە

صەکغێذ بڵێحن ئەم پاعجە عۆڵێکی گەوعەی لە كىڵکغصهەوە و گەقەکغصوی بؼوجىەوەی عػگاعیسىاػی کىعصیضا هەبىوە، گەقە و 

اکؿاػی عۆقيبحری و کۆمەاڵیەحی چپەعەپێضاوی بۆ ئەوەی ببێخە حىاڵهەوەیەکی حەماوەعی میللی، لە گكذ عوویەکەوە هەوڵی 

 .(22)خماوی و هەجەوەییەکان لە کاعکغصهیكضا جیۆعی قۆڕقگێڕیان پەیڕەو کغصووەهاوقاوی ئاماهجە هیك

چىوهە عیؼی  ٥٤٩٩ی ئابی ٥٩صوای چەهضیً چاالکی کە باهگەقە و صاوای زىص مىزخاعیان بۆ گەلی کىعص کغصووە، ئەم پاعجە لە 

 .(23)پاعحی صیمىکغاحی کىعصەوە، لە عاؾدیضا بىاػە و کۆڵەگەی صامەػعاهضوی بىون

 حیزبی شیوعی عێراق -٢

خحزبی قیىعی عێراق صامەػعا لەؾەعەجای صعوؾدبىوهیەوە پێیضەوجغا: )لحژهەی بەعەهگاعبىوهىەی كەاڵچۆکغصوی  ٥٤١٩ی ئاصاعی ١٥لە 

 .(24) ئیؿعخماع و بەعهەمهێىان زىاػان(
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 ڕێکسؿخنی كەعەجەپە-آ 

ەپە و لە عووی ئایجزاییەوە قیعە مەػهەب بىو، لە (، کە زەڵکی كەعەجمىعجەػالە کۆجایی صەیەی ؾییەکاهضا )عەػیؼ عەلی 

ی ؾەع بە لیىای )عماعە( مامۆؾخا بىوە، کەوجبىوە ژێغ کاعیگەعی بحری کۆمۆهیؿتی. هاوبغاو جىاوی کاع بکاجە ؾەع مجغالهؼحر()

صا صامەػعێىەعی کە زەڵکی هەمان قاعۆچکە بىو، لە قاعۆچکەکەعەػا حەلُل ئیبراهُم( هەهضێک لە بغاصەعاوی زۆی، لەواهەف: )

ئیبراهیم مدەمەص حبىعی: عەعەبی ؾىوهە، )  قیىعییەث بىو. یەکەم قاهەی لە چلەکاهضا صامەػعاهض، کە پێکهاجبىون لە :

عەبىص مؿخەفا عەبض ، ئیبراهیم زلیل مەكؿچی : کىعصی ؾىوهە، صاهیكخىوی گىهضی گازۆع بىو، مىزخاعی گىهضی هێرگـ بىو

کۆبىوهەوەکاوی ئەم قاهەیە لە ماڵی  (،عباؽ مجیض جمیمی: عەعەبی قیعە مەػهەب بىو، ىوحبىعی: عەعەبی ؾىوهە مەػهەب ب

)کەعیم وەؾخا خىؾێن( ئەهجامضەصعا، هەعچەهضە هاوبغاو قیىعی هەبىو، بەاڵم هاوؾۆػی هؼعی ماعکس ی بىو. ئەم قاهەیە بەعصەوام 

جغ پێکبهێىێذ، کە بىوە بەعصی بىاػەی ڕێکسؿخنی خحزبی )عەػا حەلیل( جىاوی قاهەیەکی  1956هەبىو، هەڵىەقایەوە جا لە ؾاڵی 

کۆع  –قیىعی لەو قاعۆچکەیە و هەع یەک لە )كاؾم عەػا خەیضەعی، خەقی زەلیل ؾغایلی، خؿحن خؿً ؾغایلی، کاػم ئەخمەص 

بىو جا بڕیاعی عەعەبی هەصاوی( پێکهاجبىو. کە هەمىویان قیعە مەػهەب بىون. کۆبىوهەوەکاوی ئەم عێکسؿدىە بەعصەوام  –کاػم 

صەؾخگحرکغصوی )عەػا( لەالیەن صەؾەاڵجەوە صەعچىو. هاوبغاو كەعەجەپەی بەحێهێكذ، عووی لەقاعی بەػضا کغص، لەوێ بىوە 

صەفخەعصاعی باػعگاهێکی صاهەوێڵە هاوی)حەعفەع ئەبىو ئەلخمەن(بىو، لەبغی ئەو )مەهضی خەمیض( ؾەعپەعقتی عێکسؿخنی 

اعی عێکسؿخنی لەئەؾخۆ  1958جەمىػی كەعەجەپەی کغصووە. صوای قۆڕش ی  )عەػا حەلیل( گەڕایەوە و صووباعە ئەعکی ؾەعپەعقدی

( کەؽ. لە هێىیاهضا چەهض ػەویضاعێک هەبىون، وەک: )حىاص 85گغجەوە، ڕێکسؿدىەکەی فغاوان کغص و ژماعەی ئەهضاماوی گەیكدىە )

 .  (25) الفهض، هامیم ئاػای ػەهگەهە، مەخمىص عەفعەث ئەفەهضی(

ێکسؿخنی کفغی : باڵوبىوهەوەی بحری کۆمۆهیؿتی لە کفغی بەهۆی كىجابیاوی ئەم قاعەوە بىوە. ئەواهەف لە بەػضا و کەعکىک ڕ  -ب

صەیاهسىێىض )مىکەڕەم قێش حەماٌ جاڵەباوی( لە صایک بىوی قاعی کەعکىک و صواجغ لە گىهضی ػەعصاوی هؼیک کفغی هیكخەجێ 

و مىڵکی ئەوكاف بىو، بۆ جەکییەی جاڵەباوی وەكف کغابىو. هاوبغاو کاجێک لە بەػضا كىجابی بىوە، بەو پێیەی ػەوییەکاوی گىهضی ػەعصا

(ی ٩٩٩٩ – ٥٤٩١قێش عەجا) 1947. صوو ؾاڵ صواجغ و لەؾاڵی کغصووەپەیىەهضی بە خحزبی قیىعی عێراكەوە  1945بىوە، ؾاڵی 

ییەوە کغصووە، لە عێگای ئەویكەوە هەعیەک لە بغای بەهۆی )هافع یىوـ(ەوە پەیىەهضی بەعیؼی عێکسؿدىەکاوی خحزبی قیىع

. لەقاعی (26)(( لە كەعەباڵخی گەوعەو )مەحیض ػەهاوی(، )ئەصهەم( لە زاهلحن عێکسغان٥٤٨١-٥٤١٩)ئیبراهیم خاجی فەجاح)

کۆمەلێک الوی هاوچەی کفغی كىجابی كىجابساهەی هاوەهضی کەعکىک بىون . لەواهە: )مدەمەص ؾەعیض  1948کەعکىکیل ؾاڵی 

دەمەص خەبیب( و )كاصعی خاجی عەلی( ئامۆػای پێکەوە پێىەهضیان بە عێکسؿخيێکەوە کغصووە. لە پكىوەکاهضا بەعپغؾێکی خحزب م

ؾەعصاهیاوی لە کفغی کغصووە و کۆبىوهەوەی لەگەڵ کغصوون. لەو قاهەصا زىێىضکاعێکی هاوەهضی کفغی بە عەگەػ حىلەکە هەبىوە، 

ۆ ئیؿغائیل کغصووە. ئەم باعوصۆزە بۆ چەهض ؾاڵێک بەعصەوام بىو. مىکەڕەم جاڵەباوی ؾاڵی کە صواجغ لەگەڵ بىەماڵەکەی کۆچی ب

ماوەی ػیىضاهییەکەی جەواو  1955صەؾخگحر کغاوە بە خەوث ؾاڵ ػیىضاوی و س ێ ؾاڵ صووعزؿدىەوە خىکم صعاوە. لە ؾاڵی  1948

بغاو بۆ کفغی و جەواو بىووی زىێىضوی كىجابیاوی ئاماصەیی کغص و لە کفغی بۆ ماوەی س ێ ؾاڵ لە ژێغ چاوصێغیضا بىوە. بەهاجنی هاو 

کەعکىک، قاهەی عێکسؿخنی کفغییان صامەػعاهضوە، کە پێکهاجبىون لە: )مدەمەص ؾەعیض مدەمەص خەبیب، كاصع خاجی عەلی، 

)مىکەڕەم عەلی قێش مدێضیً، ئەخمەص ؾەعصاع( کە ئەمەی صواییان فەعماهبەعی جەهضعوؾتی بىوە. قاهەکە بە ؾەعپەعقتی 

جاڵەباوی( بىوە. حگە لە قاعی کفغی عێکسؿخنی خحزبی قیىعی لە هەعصوو گىهضی )ػەعصاو و صواػصە ئیمام( لە ژێغ ؾەعپەعقتی )قێش 

عەجا(صا بىوە. حێگای ئاماژەیە )مدەمەص ؾەعیض و كاصع خاجی عەلی( لە کاحی بەقضاعی کغصهیان لە زۆپیكاهضاوی صژ بە 

ەڵەکاوی صەؾخگحرکغان، یەکەمیان هەمان عۆژ و صووەمیل عۆژی صواجغ ئاػاصکغان. قایەوی باؾە لە کاحی لەؾێضاعەصاوی )فەهض( و هاو 

گەڕاهەوەی )مدەمەص ؾەعیض( لە قاعی بەػضاوە بۆ کفغی ڕێکەوث وابىو، گەڕاهەوەی هاوبغاو لەگەٌ هەڵهاجنی ژماعەیەک بەهضکغاوی 

صا 1954ئەهضام و الیەهگغاوی خحزبی قیىعی بىون، لەماهگی جەمىػی بەهضیساهەی بەعلىبەصا بىوە، کە ػۆعبەی هەعە ػۆعیان 

خکىمەث عێىقىێيێکی ئەمنی جىهضی گغجبىوەبەع، بۆیە لەکاحی پكکىیىضا هەهضێ کخێبی ماعکـ لە حاهخای هاوبغاوصا بەصی صەکغێذ، 
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م حاع و صواحاعیل هەبىوە، بەڵکى لەحكغینی ( عۆژ ئاػاص کغاوە. لە عاؾدیضا ئەمە یەکە11بەو هۆیەوە صیؿاهەوە بەهض کغایەوە و صوای )

 .(27)( کەؽ بىون لەبەهضیساهە هەڵهاج11ًژماعەیەک بەهضکغاوی خحزبی قیىعی) 1954صووەمی 

لە کەؾە صیاعەکاهیان )مدەمەص ؾەعیض خەبیب، عەبضوللاصع  ٥٤١٨عێکسؿدىەکاوی خحزبی قیىعی عێراق لە کفغی جاوەکى ؾاڵی 

ڵح، ئیبراهیم كەهبەع، ئیؿماعیل كاصع، عەلی قێش مدێضیً، ئەخمەص کچاوی، ئەخمەص مدەمەص عەلی ئەکغەم، خىؾێن ؾا

ؾەعصاع، باوە ئەخمەص،هیضایەث کىێسا ئیبراهیم، ئیؿماعیل ؾەمحن کچاوی، فاعؽ عەػیؼ خىؾێن، مؿخەفا عەلی هەػەع، عەقیض 

دەمەص كاصع، خىؾێن خەؾەن، مەال کاػم، خەمیض مەحیض ماعف، ئیؿماعیل مدەمەص، مدەمەص هەیەع، عەلی خاجی خەؾەن، م

(، هەحمەصیً خەؾەن ٩٩٩٩ – ٥٤٥٤(، مەصخەث كاصع، مەال ؾابحر، خىؾێن خاجی ؾەمحن)٥٤٤٩-٥٤٩١عەػیؼ عەبضولڕەخمان)

. لە ؾااڵوی پەهجاکاوی ؾەصەی بیؿذ مىکەڕەم جاڵەباوی ؾەعپەعقتی عێکسؿدىەکاوی کغصووە، لە كەعەجەپە (28)وەؾخا ئەخمەص(

ا )خىؾێن عەػا( ؾە عپەعقتی عێکسؿدىەکاوی کغصووە، لە صەعەوەی قاع بەجایبەحی لە گىهضەکاوی ػەعصاو و صواػصەئیمام ئەماهە )عەج

جاڵەباوی، مەال عەػیؼ عەبضولغەخمان، ؾەعیض حەعفەع، وەؾخا عەبضواڵ، مەال قىکغ ئیبراهیم، خەؾەن عەعىا، فاعؽ 

 .  (29)یم( عۆڵی بەعچاویان هەبىوەعەبضولغەخمان، ئەیىب ػەفىع، زەلیفە عەػیؼ، عەػیؼ ئیبراه

اػەکاوی هاوچەی گەعمیان حێگەی زۆیان  هاوکاث لە هاو ؾىپاصا بایەخی بە فغاوان کغصوی ڕێکسؿدىەکاهضاوە، کۆمەلێک لە ؾەعب

لەهاو ئەو عێکسؿدىەصا کغصەوە، لەو کەؾایەجییاهەف )عەػیؼ ؾەیض كاصع، عەلی قێش مدێضیً، عىمەع قێش عەبضوڵاڵ، وەلی باوە 

ەخمەص، مەصخەث كاصع(. س ێ کەؾایەحی یەکەم بەهۆی ئاقکغابىووی ڕێکسؿدىەکەوە صەؾخگحرکغان و بە چەهض ؾاڵێک خىکم ئ

صعان، صوای صەعچىوهیان لە بەهضیساهە لە زؼمەحی ؾەعباػی صەعکغان. عەػیؼ ؾەیض كاصع و عەلی قێش مدێضیً لە کاعی ؾیاس ی 

تی لەکاعی خحزبی کێكایەوە . هەعوەها لە ڕیؼی فڕۆکەواهان )حەمٌا حەمیل بەعصەوام بىون، بەاڵم عىمەع قێش عەبضوڵاڵ صەؾ

قاعی کفغی و لە هۆػی وەهضاوی، هەڵگغی بحری کۆمۆهیؿتی لە ڕیؼی خحزبی قیىعی صابىو.  1934ئیؿماعیل( لە صایک بىوی ؾاڵی 

صا گیاوی لە صەؾذ صا. )کەماڵ( ی بغای  1960بە پالهێکی هەزكە بۆ صاڕێژعاو لەالیەن ئەفؿەعە كەومییەکاهەوە لە ؾەعەجای ؾاڵی 

 . (30)لەژێغ کاعجێکغصوی فکغی بغاکەیضا لە ڕیؼی خحزبضا زەباحی کغصووە، صوای مغصوی بغاکەش ی بەعصەوام بىو

 

 پارتی دیموکراتی کوردستان -١

 لە رووی رێکخستنەوە-آ

(صا گەیكخە ٥٤٤٨ -٥٤٥٩بە هەمؼە عەبضوڵاڵ)( ٥٤١٤- ٥٤٩١هامەیەک لەالیەن مەال مؿخەفا باعػاهیەوە) ٥٤٩٩لە خىػەیغاوی 

هاوەعۆکی هامەکە بەمەبەؾتی صعوؾذ کغصوی پاعجێکی ؾیاس ی بە هاوی پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان بىو، بۆ ئەو (31)ئیبراهیم ئەخمەص

صواػصە  مەبەؾخەف هەعیەک لە )مؿخەفا ؾەیض ئەخمەص )مؿخەفا هەعیمان( و عەجا حەمٌا )قێش عەجا جاڵەباوی( و مەال عەػیؼی 

 .(32)ئیمام( ئاگاصاع کغاهەوە و چىوهە ؾلێماوی و لە ماڵی بغایم ئەخمەص بۆ جاوجىێ کغصوی ئەو هامەیە کۆبىهەوە

( کەؽ ٥١یض فەهیم( ئەهجامضعا، مؿخەفا باعػاوی بەؾەعۆک و )عپاعحی لە قاعی بەػضا لە ماڵی )ؾە(33)صواجَغل یەکەم کۆهگغەی 

بىو، (34)(٥٤١١ - ٥٨٤٩ص هەڵبژێغصعان، یەکێک لەواهە مەال ؾەیض خەکیم زاهەكینی)بۆ ؾەعکغصایەحی پاعحی صیمىکغاحی کىع

 .(35)ەکەی لەئەؾخۆ گغجبىوچؾەعپەعقتی عێکسؿدىەکاوی زاهەكحن و کفغی و هاو 

لە پاف کۆهگغە مەال ؾەیض خەکیم لە زاهەكحن باهگهێكتی مؿخەفا هەعیمان و مەال ؾابحر ؾەڵخە ػەعصی لە کفغیەوە بۆ زاهەكحن 

صووە، باس ی صامەػعاهضوی پاعحی و کۆهگغەکەی بۆ کغصوون، پێیاوی عاگەیاهضووە ئەم پاعجە هاوقێىەی خحزبی هیىا هییە، پێىیؿخە کغ 

اعحی لە هێىان ٩-١نهێنی هەصعکێجن، قاهەی عێکسؿدىەکاهیان لە هێىان) اجغ هەبێ، لە ماوەی صوو ؾاڵضا عێکسؿدىەکاوی پ ( کەؽ ػی

 . (36)چەهض کەؾێکضا بىون

ماوەیە عێکسؿدىەکاوی کفغی و زاهەكحن لەالیەن مەال ؾەیض خەکیم ؾەعپەعقتی کغاوە ماهگی حاعێک مؿخەفا هەعیمان یازىص ئەو 

مەال عەػیؼ صواػصە ئیمام ؾەعصاوی زاهەكیيیان کغصووە، عێىمایی و ئامۆژگاعییان وەعگغجىوە، باس ی چاالکی و هەواڵی هاوچەکەیان پێ 

                                                 
  
  

 
 

    
 
 
 
 



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 149 

 
  

وەکى فەعماهبەعی جاپۆ گىێؼعایەوە بۆ کفغی پاقتر بىوە  (٥٤٩٩-٥٤٥٨عەلی خەمضی) ٥٤١٩ی گەیاهضووە، بەاڵم کاجێک لەؾاڵ

 .(37)بەڕێىەبەعی هەمان فەعماهگە)لە کفغی بە عەلی جاپۆ هاؾغاو بىو( ئیتر ئەو ؾەعپەعقتی ڕێکسؿدىەکاوی كەػای کفغی کغصووە

بىو، عۆژهامە و گۆڤاع و کخێبە کىعصییەکان بەصەؾتی زىێىەعان  لە چلەکاهضا بەهۆی خحزبی هیىاوە بحروباوەڕی کىعصایەحی عەگی صاکىجا

. (38)گەیكخىوە، بۆیە پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان و خحزبی قیىعی عێراق لە کفغی و صەوعوبەعیضا عێکسؿتن و هەواصاعیان هەبىوە

ەعی بەعگضعوو، مەال ؾابحر ؾەڵخە ػەعص، حەالٌ خىؾێن كەعەصاغی، صەعوێل ئەفەهضی، قێش عىملەو ؾەعوەزخەصا )

 . (39)عەبضولغەخماوی هفىوؽ( لە کەؾە ئەکخیڤ و صیاعەکاوی هاو عێکسؿدىەکاوی پاعحی بىون

 

 چاالکی لەدەرەوەی سنوری قەزای کفری -ب

مؿخەفا هەعیمان و مدەمەص ئەخمەص  چاالکی عێکسؿخنی پاعجیان ئەهجام صابێذ،وەهەبێذ زەڵکی کفغی جەنها لە ؾىىعی کفغی 

كەعەصاغی وەکى مامۆؾخا لەؾەعەجای پەهجاکاوی ؾەصەی بیؿخضا بۆ کەعکىک گىێؼعاهەوە، بەو پێىەصاهگەی هؼیک بىون لە ئیبراهیم 

بەگىێغەی .(40)ئەخمەص و عىمەع مؿخەفا و عەلی عەؾکەعی کاعیگەعیان لەؾەع گەقەکغصوی عێکسؿدىەکاوی پاعحی لە کفغی هەبىوە

بحرەوەعییەکاوی عمغ خاجی عەلی ػەهگەهە باؽ لەوە صەکاث یەکەم پەیىەهضی بەعێکسؿدىەوە لە کەعکىک لەالیەن مؿخەفا هەعیمان 

 . (41)اوی هەبىوەچبىوە و عۆڵی بەع 

لە کەعکىک كىجابی صواهاوەهضی بىوە، کاعیگەعی عەلی عەؾکەعی و عىمەع مؿخەفای  ٥٤١٩حەالٌ خىؾێن كەعەصاغی لە ؾاڵی 

بىوە، بۆیە لە کاحی پكىوەکان گەڕاوەجەوە کفغی کاعی بۆ عێکسؿخنی پاعحی کغصووە و چەهضیً کەس ی بۆ عیؼەکاوی  لەؾەع 

 ٥٤١٨لە ؾاڵی لە هەزۆشخاهەی ؾەعباػی لە کەعکىک ئەو (٩٩٥٩-٥٤١١). ئیؿماعیل عەػیؼ زان صەلۆ(42) عێکسؿدىەوە هێىاوە

پەیىەهضی بەعیؼەکاوی پاعجیەوە  ە،نی بىوێیەوە کە ؾەع بە هۆػی قێش بؼ لە عێگای عەبضوڵاڵ جىجىچ ٥٤٩٩ؾەعباػ بىوە، لە ؾاڵی 

بۆ پێكمەعگایەحی چىوەجە ئەقکەوحی  ٥٤٩٩کغصووە ، پاقتر بىوەجە یاعیضەصعی لێپرؾغاوی عێکسغاوی ؾەعباػی کەعکىک، لە حكغینی 

دەمەص قێش عەبضولکەعیم لێپرؾغاوی چەمی عێؼان و پاف س ێ ماهگ بۆ پێكمەعگایەحی گەڕاوەجەوە كەعەصاغ کە ئەو کاجە قێش م

 .(43)پێكمەعگەکاوی كەعەصاغ بىوە

( یەکێتی مامۆؾخایاوی کىعص کغصووە، عۆڵی ٥٤٩٩و  ٥٤١٤مؿخەفا هەعیمان لە قەكاڵوە بەقضاعی لە هەعصوو کۆهگغەی ؾااڵوی ) 

 .(44))جێضا هەبىوە

 

 تەوەری دووەم : کەسایەتییە سیاسیەکانی ناوچەکە لە دەوڵەتی عێراقدا 

هەعچەهض لەؾەعصەمەکاوی ماوەی پێل ئەم جىێژیىەوەصا چەهضیً کەؾایەحی ؾىىعی كەػای کفغی عۆڵ و هەزكیان لە عەوعەوەی 

بەعەوپێشچىووی ژیاوی ؾیاس ی و کاعگێڕی هاوچەکە هەبىوە، بەاڵم لەم جىێژیىەوەصا جەنها ئاماژە بۆ عۆڵی چەهض کەؾایەجیەک صەکەیً 

 لەؾەعصەمی پاقایەحی ماوەی ئەم جىێژیىەوەیە صەیاهگغێخەوە باؽ صەکەیً لەواهە: کە زەڵکی ؾىىعی كەػای کفغی بىوهە

لە قاعی کفغی لە صایک بىوە، لە وەهضاویەکاوی قاعی  ٥٨٤١عىمەع خەؾەن مەال مدەمەص ئەفەهضی لە ؾاڵی  عومەر نەزمی: 

ژی مافی لە ئەؾخەهبىڵی پایخەزتی صەوڵەحی ، كۆهاػەکاوی زىێىضوی ؾەعەجایی و هاوەهضی لە کفغی جەواو کغصووە، کۆلح(45)کفغییە

عىؾماوی جەواو کغصووە، لە ؾەعەجای صعوؾدبىووی صەوڵەحی عێراكضا لە قاعی کەعکىک وەک صاصوەع صەؾدبەکاع بىوە. لە ؾااڵوی 

 . (46)ؾییەکان ماوەیەک پاعێؼگاعی مىؾڵ بىوە

ضیً پۆؾتی وەػیغی و هەهضێک حاع حێگغی ؾەعۆک چەه ٥٤١٩لە کۆجای ؾااڵوی ؾییەکاوی ؾەصەی عابغصوو جاکى کۆجایی ؾاڵی 

وەػیغان لە کابیىە حیاواػەکاوی ؾەعصەمی پاقایەحی وەعگغجىوە، وەکى وەػیغی وەػاعەجەکاوی )صاص، ئابىعی و گەیاهضن، گەیاهضن و 

ەکاع بىوە، وەکى حێگغی ؾەعۆک وەػیغان صەؾدب ٥٤٩٤ئەقؼاڵ، هاوزۆ، بەعگغی بە وەکالەث، وەػیغی بێ وەػاعەث(، لە ؾاڵی 

صەؾەاڵجەکاوی: ؾەعۆکی لحژهەی بااڵی جەمىیً بىوە، هەمىو صەؾەاڵجە یاؾایە جایبەجیەکاوی فەعماهگە گكتی ئەوكافی هەبىوە، 

 . (47)لە واڵحی لىبىان کۆچی صوای کغصووە ٥٤١٨ؾەعپەعقتی صعوؾخکغصوی پەیڕەوی ئەهجىمەوی وەػیغاوی کغصووە، لەؾاڵی 

                                                 
    
  
    
    
    

   



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 150 

 
  

( ٥١، ٥٩، ٥١لە زىلەکاوی ) ٥٤١١ – ٥٤١١لە قاعی کفغی لە صایک بىوە، لە هێىان ؾااڵوی  ٥٤٥٥لەؾاڵی  جمال عومەر نەزمی:

لەبەػضا بە هەزۆش ی  ٥٤٩٨وەػیغی کكخىکاڵ بىوە. لە ؾاڵی  ٥٤١١س ێ زىٌ ئەهضامی ئەهجىمەوی هىێىەعاوی عێراق بىوە، لە ؾاڵی 

 .(48)کۆچی صوای کغصووە

لە قاعی کفغی لەصایک بىوە، زىێىضوی ؾەعەجایی لە کفغی  ٥٤٩٩ابان لەؾاڵی مەخمىص حەمیل مەحیض پاقای ب مەحمود بابان:

کۆلحژی مافی لە بەػضا جەواو کغصووە، لە هێىان  ٥٤٩١جەواو کغصوە، هاوەهضی و صواهاوەهضی لە قاعی بەػضا جەواو کغصووە، لە ؾاڵی 

،  ٥١، چىاع زٌى لە زىلەکاوی )(49)بىوەجە صاصوەع( لە صاصگای بەػضا وەکى لێکۆڵەع کاعی کغصووە، پاقتر ٥٤١٩ – ٥٤٩١ؾااڵوی )

( ئەهضامی ئەهجىمەوی هىێىەعاوی عێراق بىوە. چەهضیً پغۆژەی زؼمەجگىػاعی بۆ ٥٤١٨ – ٥٤١٩( لە هێىان ؾااڵوی )٥٩، ٥١، ٥٩

 .(50)هاوچەی کفغی صەؾدبەع کغصووە، یەکێک لەواهە پغۆژەی ئاوی هاخیەی كەعەجەپە بىوە

بەهۆی هالەباعی باعوصۆخی واڵجەوە س ێ حاع کابیىەی وەػاعی گۆڕا،  ٥٤١٨ی جەمىػی ٥٩جاکى  ٥٤١١یەکەمی ی کاهىوی ٥٩لە هێىان 

( 51)لەو س ێ کابیىەیەصا بابان وەک وەػیغی )جەهضعوؾتی، صەوڵەث بۆ کاعباعی ئەهجىمەوی وەػیغان، بێ وەػاعەث(صەؾذ بەکاع بىوە

بىوە، کۆمەڵەی الواوی (53)، زاوەن ئیمخیاػی گۆڤاعی )هیىا((52)کىعصان بىوەؾەعۆکی یاهەی ؾەعکەوجنی  ٥٤١٨و  ٥٤١١لەؾااڵوی 

لە لەهضن کۆچی صوای کغصووە،  ٥٤٤١عووی لە واڵحی ئىعصن کغصووە لە ؾاڵی  ٥٤١٨ی جەمىػی ٥٩صامەعػاهضوە، لە صاوای قۆڕش ی 

 .(54)جەعمەکەی گەڕێىضعاوەجەوە بۆ ئىعصن لە گۆعؾخاوی )اٌ الخل( لە قاعی ئەعبەص هێژعاوە

صژ بە  ٥٤١٥لە گىهضی )محرەصێ( هاوچەیی گەعمیان لە صایک بىوە، لە قەڕی ئاوباعیک لە ؾاڵی  ٥٤٩١لە ؾاڵی  داود بەگی جاف:

( ئەهضامی ٥٩ – ٨ؾىپای عێراقی هاوکاعی قێش مەخمىص بىوە ، پاڵپكدێکی بەهێزی خحزبی هیىا بىوە، هۆ زٌى لە زىلەکاوی )

 ٥٤٩٩پەهای بغصووەجە بەع واڵحی ئحران لە ؾاڵی  ٥٤١٤ی جەمىػەوە لەؾاڵی ٥٩، بەهۆی قۆڕش ی ئەهجىمەوی هىێىەعاوی عێراق بىوە

 .(56)، جەعمەکەی گەڕێىضعایەوە بۆ کەالع و لە گۆڕؾخاوی ؾەیض زەلیل بەزاک ؾپێرصعاوە(55)لە ئێران کۆچی صوایی کغصووە

( چىاع زٌى ٥٤١٩- ٥٤١٩لەهێىان ؾااڵوی )لە کفغی لەصایک بىوە،  ٥8٨١: لەؾاڵی محەمەد حاجی نەعمان مەال ئەفەندی

 ٥٤١٩بغیىضاع بىوە، لە  ٥٤١٩ئەهضامی ئەهجىمەوی هىێىەعاوی عێراق بىوە، لە ئەهجامی بۆعبۆعیً)مىافؿە(ی هەڵبژاعصن لە ؾاڵی 

 .(57)کۆچی صوای کغصووە

  

 (٥٤٩١- ٥٤١١بەش ی دووەم: ناوچەی کفری لە نێوان سااڵنی )

 سیاسیەکانچاالکییە -٥تەوەری یەکەم: 

ی جەمىػ یەکێک لەو هەهگاوە گغهگاهەی خکىمەحی کۆماعی لە عێراق بۆ کىعص حێگای بایەر و صڵخۆش ی بىو ٥٩لە صوای قۆڕش ی 

بڕیاعی لێسكبىون لە مؿخەفا باعػاوی و گەڕاهەوەی لە جاعاوگە )یەکێتی ؾۆڤیەث( بىو، لە ئەهجامی پەیىەهضی هامە گۆڕیىەوەی 

گەیكخەوە عێراق و وەکى ؾەعکغصەیەکی گەوعە  ٥٤١٨ی حكغینی یەکەم ٩كاؾم و خکىمەجەکەی، لە  باعػاوی لەگەڵ عەبضولکەعیم

 .(58)لە فڕۆکەزاهەی مىؾەهىا لەصوای ؾیاػصە ؾاڵ لە ئاواعەیی و صووعەواڵحی گەڕایەوە

هىوی ؾەعۆک (ەوە پێكىاػی لێکغا و ئۆجۆمبیلێکی پێبەزص ی لە زا٥٤٩١ – ٥٤٥١قایاوی باؾە لەالیەن عەبضولکەعیم كاؾم)

وەػیغاوی پێكىوی عێراق )هىعی ؾەعیض( هیكخەجێ بىو، باعػاوی بەهەمىو جىاهایەوە زۆشحاڵی و پاڵپكتی زۆی و پاعجەکەی بۆ 

ىوهە بەػضا بۆ پێكىاػی و چ. حەماوەعی کىعصپەعوەع لە ػۆعبەی قاعەکاوی کىعصؾخاهەوە (59)ی جەمىػ صەبڕی ٥٩قۆڕش ی 

 ٥٤١٨ی ٥٩ی ٩١ىوهە بەػضا، لە عۆژی چکی گەوعە لە صاهیكخىاوی قاعەکە و صەوعوبەعی بەزێرهاجىەوەی، لە قاعی کفغی قاهضێ

بضولؿەالم عاعف صوو عکەؽ بىون، صوو عۆژ پێكتر  (60)(٩٩لەالیەن مؿخەفا باعػاهییەوە پێكىاػی لە قاهضەکە کغا، کە ػیاجغ )

بێخەوە لەؾەعی صابىیكێذ، بەاڵم لە کاحی کۆبىوهەوەی کىعس ی ؾەعۆکایەحی بۆ باعػاوی هاعصبىو، جاکى کاجێک لەگەڵ میىاهەکاوی کۆب

لەگەڵ قاهضی کفغی باعػاوی وحی: زەڵکی کفغی لە عێگای صووعەوە هاجىون ئەمەوێذ زۆماهە لەگەڵیان صابىیكم بۆیە لەؾەع ئەو 
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ىاوی کفغیەوە صڵخۆش ی کىعؾیاهە صاهەهیكذ، لەو صیضاعەصا وێڕای صەعبڕینی زۆشحاڵی و بەزێرهاجىەوەی، کە قاهضەکە بەهاوی صاوكی

 . (61)زۆیان بەگەڕاهەوەی صەعبڕی، هەعوەها كؿەوباؽ ؾەباعەث بە پغؾە هەجەوەی و هیكخماهیەکان کغا

لە قاعی کفغی لە ماڵ مەال کەعیمی هەولێری ی جەمىػ حۆعە ئاػاصیەک بۆ کاعی عێکسغاوی هاجبىوە کایەوە، ٥٩هەع لەصوای قۆڕش ی 

مدەمەص، مؿخەفا هەعیمان، ؾابحر فەجدىڵاڵ )ؾەڵخە ػەعص(، مەال کەعیم( کۆبىوهەوە، ئەماهە )عەلی خەمضی، مدێضیً خاجی 

بەعهامە و پالن بۆ چاالکی و کاعی عێکسؿخنی پاعحی صاهغا، لە صەوعوپكتی قاعیل ئەماهە ئاماصەی کاعکغصن بىون )مؿخەفا حاف، 

ەو کۆبىوهەصا )عەلی خەمضی( بە لێپرؾغاوی هاوچە عەلی ؾەلیم حاف، ئەخمەص بغا خەمە، قێش ئەخمەص و ئەخمەص کەالعی( هەع ل

 .  (62)هەڵبژێغصعا

لە ؾەعصەمی کۆماعیضا بەع لەوەی پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان مۆڵەحی فەعمی وەعبگغێ، عێکسؿدىەکاهیان لەباعەگای عۆژهامەی 

لە زاهىوی  (63)کاهەوە)ؾاصە(بىوزەباث کۆصەبىوهەوە، چىهکە عۆژهامەکە مۆڵەحی فەعمی هەبىو، ئەم باعەگایە لە گەعەکی ؾەیضە

، حگە لەوەف لە هەهضێک قىێنی صیکە (64))عەقیض خەیاث( بەعاهبەع جەوعاحی حىوەکان بىوە، صواجغ بۆ کۆاڵوی صەصە گىێؼعایەوە

االکیان ئەهجام چایساهەی ئەخمەص خاجی ؾەمحن( بەهاوی زەباث یازىص الوان کۆصەبىوهەوە و کاع و چایساهەی بەفغی و چوەک )

 .(65)، صواجغ باعەگایان لە ؾەهخەعی قاع کغصوەجەوەصاوە

حگەلەوەی باعەگای عۆژهامەی زەباث بىو، هاوکاث بۆ کۆڕوکۆبىوهەوە خحزبیەکان و عێکسغاوە پیكیەیەکان لەهەمان باعەگا گغص  

ی خەمضی لە کفغی کغایەوە عەل ٥٤١٨ی جەمىػی ٥٩. یەکەمجاع کە باعەگای هاوچەی پاعحی لە صوای قۆڕش ی (66)صەبىوهەوە

 . (67)بەعپغس ی هاوچە بىو، هاوکاث ئەهضامی کۆمیخەی هاوەهضی پاعحی بىو

یەکێتی كىجابیاوی کفغی صامەػعاوە، )کامیل ؾابحر كاصع( وەک  ٥٤١٨ؾەباعەث بە عێکسغاوە پیكەییەکان لە ماهگی ئەیلىلی ؾاڵی 

ؾەمحن و هیضایەث كاؾم خەؾەن و عىمەع بەعپغس ی یەکەم و )عەباؽ کغیم ئەمحن(یل حێگغ و هەعیەک لە )مدەمەص مؿخەفا 

گلی و ػاػی ؾاالع و حەالٌ مدەمەص ئیؿماعیل، بەهجەث خیکمەث، هەحیب ؾەعیض، مەخمىص ئەخمەص ئەلیاؽ، هىعی خاجی 

، لە کۆجای هەمان ؾاڵیكضا لە هاو هاوچەصا (68)عەئىف( وەک ئەهضام و کەؾە چاالکەکاوی ئەم عێکسغاوە صەؾدىیكان کغان

بۆ کغایەوە، حگە لەم عێکسغاوە چەهضیً عێکسغاوی جغ صامەػعێىضعان وەک ڕێکسغاوی حىجیاعان، کە هەعیەک لە )عەلی باعەگایەکیان 

، ئەخمەص بغا خەمە، کىێسا (٥٤٤١-٥٤٩٨)فەقێ مدەمەص کاعێؼی، قێش مدەمەص قێش عەبضوللاصع، کىێسا فەعیم مەصخەث

صوی بىون، هاوکاث عێکسغاوی مامۆؾخایان لە )عەبضولباقی خاجی مدەمەص كاصع مؿخەفا، مەحیض خەمە ؾىوع( صەؾخەی بەڕێىەبغ 

ؾەمحن، ؾەالح مەحیض، خىؾێن خەؾەن فەجاح، عەبضوڵاڵ کەعیم چایچی( پێکهاجبىو. صەعباعەی عێکسغاوی ئافغەجان ئەماهە 

ەعپەعقدیان کغصووە. )خەبیبە زاوی کەعیم بەگی حاف، بەقحرە مەال ئەخمەص، لەجیفە وەؾخا ئەخمەص، مەلیدە عەبضوڵاڵ چاوف( ؾ

پاعحی باعەگایەکی بۆ عێکسغاوی )كىجابیان و الواوی  ٥٤١٨پێل ئەوەی پاعحی مۆڵەحی یاؾایی بەصەؾذ بهێىێذ، لەکۆجایی ؾاڵی 

کىعصؾخان( کغصەوە، هەعوەها لەم ؾاڵەصا ؾەصان کەؽ چىوهەجە عیؼی پاعجییەوە، بەقێکیان لە هاو ئەو عێکسغاواهە حێگەی 

گىمان صاهیكخىاوی قاعی کفغی لە هەجەوە و ػمان و چحن و جىێژی حیاواػ و پێکهاجەی عێکسؿدىەکان وەک یەک زۆیان کغصەوە . بێ

 .  (69)هەبىوە، هەع جىێژێک هەوڵی صاوە چاالکی لە باػهەی زۆیضا فغاوان کغصووە

قاعی بەػضا بىوە وەکى کاجێک لە  ٥٤١٨ی جەمىػی ٥٩مؿخەفا هەعیمان لە بحرەوەیەکاوی ژیاوی زۆیضا باؽ صەکاث: لە پاف 

لێژهەیەکی پەعوەعصەی لەگەٌ صەؾدیەک بۆ کاعوباعی زىێىضوی کىعصی بۆ صیضاعی عەبضولکەعیم كاؾم چىوهە، لەؾەع صاوای 

ػەی عێکسؿدىەکاوی پاعحی لە هاوچەکەصا، هاوبغاو ؾەعصاوی کفغی و  ئیبراهیم ئەخمەص گەڕاوەجەوە بۆ قاعی کفغی بۆ پخەوکغصوی بىا

 .  (70)ىگغبان و كەعەباڵغ(ی کغصووە بۆی صەعکەوجىوە ڕای گكتی بەعەو بىژاهضهەوەی پاعجیە لەؾەع بىاػەیەکی پخەوگىهضەکاوی )ک

عاگەیەهضعا ٥٤٩٩ی کاهىووی صووەمی ؾاڵی ٩لە ( ٥کاجێک یاؾای کۆمەڵەکان بە ژماعە)
( پاعحی مۆڵەحی ٥٤٩٩ی قىباحی٤. عۆژی )(71)

، ئیتر باعەگای هاوچەی کفغی بە فەعمی کغایەوە. لەو کاجەصا خحزبی قیىعی مۆڵەحی (72)ێراق وەعگغثعکاعکغصوی فەعمی لە خکىمەحی 
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پێىەصعا، بىیە عێکسؿدىەکاوی پاعحی لە قاع و قاعۆچکەکاوی کىعصؾخان لە بغەو و پەعەؾەهضهضا بىوە، جەهاهەث هەهضێک لە 

 .(73)اهەواصاعاوی قیىعی چىوهە عیؼی عێکسؿدىەکاوی پاعجیەوە و صعێژەیان بە زەباجض

عاژەکەی وەکى فەعماهبەعی محری گىاێؼعایەوە بۆ كەػای قەجغەی ؾەع بەلیىای هاؾغیە،  ٥٤٩٥لەؾەعەجای ؾاڵی  عەلی خەمضی

لە یەکەم  ٥٤٩٥ئەمەف بۆ هاوبغاو وەکى ؾؼایەکی خکىمەث بىو، زێزاهەکەی لە قاعی کفغی مایەوە، کاجێک لە ماهگی قىباحی 

، بەهەوڵ و جەكەالی ئەهضاماوی عێکسؿدىەکاوی هاوقاع (74)کغص، خکىمەث صەؾخگحری کغصؾەعصاوی بۆ الی زێزاهەکەی لە کفغی 

لەعێگای )عەباؽ مؿخەفا عەیدان( پۆلیس ی مەعکەػ و )مەولىص چایچی( چایچی كائیملام بىو، کاع ئاؾاهیان بۆ کغصن، قەو لە 

، بە حلىبەعگی پاهخۆڵەوە گەیىضعایە گىهضی (75)بەهضیساهە عػگاعکغا، صواجغ خکىمەحی عێراق لەؾەع ئەو صۆؾێیە ؾؼایاوی صاوە

صواػصەئیمام هەع بەو قەوە کەواو ؾەڵخەی گەعمیاوی لەبەعکغص و بغصویاهەجە گىهضی فەجاح هۆمەع لەوێىە عەواهەی صەڤەعی باصیىان 

ەػگاکاوی خکىمەث کغا. مۆعی هاوچە لەالی عەلی صێىاهە مایەوە کاعوباعی عێکسؿخنی هاوچەی لە هاوقاعصا بەڕێىەبغصووە، صامىص

کەوجىە صەؾخگحرکغصوی کاصێغ و ئەهضام و هەواصاعاوی پاعحی، لە پاف ماوەیەک )عەلی صێىاهە، قێش عىمەع، خؿێن وەؾخا ئەخمەص( 

. هەع لەگەڵ صەؾخپێکغصوی قۆڕش ی ئەیلىلضا خکىمەحی عێراق هەڵمەجێکی (76)صەؾخگحرکغان و ماوەی ؾاڵێک بەهضکغان

(کەؽ لەواهە عەواهەی کەعکىک کغان، کە ٤ەکاوی پاعحی صەؾذ پێکغص چەهضیً کەؽ صەؾخگحرکغان. )صەؾگحرکغصوی ئەهضامە هاؾغاو 

بغیتی بىون لە )فاػڵ مەال بغایم، کامیل ؾابحر ، خؿێن وەؾخا ئەخمەص ، ؾەاڵح عەلی محرئازىع، ؾلمان كاصع محرئازىڕ، مؿخەفا 

ؾێکی جغ( هؼیکەی ؾاڵێک قەف ماهگ بەهض بىون ، صوای ئەخمەص كەعەصاغی، صەعوێل ئەفەهضی، مدەمەص مەخمىص عەجاع، کە

 .(77)بەع لێبىعصن کەوجً و ئاػاصکغان ٥٤٩١ی قىباحی ٨کىصەجاکەی 

 ٥٤٩٥شۆڕش ی ئەیلولی ساڵی -٢

ێراق پەالماعی هێزی زۆپیكاهضەعاوی لە صەعبەهضیسان و صەعبەهضی باػیان صا، عؾىپای  ٥٤٩٥صوای هەڵگحرؾاوی قۆڕش ی ئەیلىٌ 

ەکضاعی پێكمەعگە چەکضاع هەما و باڵوەی لێکغصبىو، بەاڵم صوای ماوەیەک مەفغەػەی چیەک هاجە کایەوە، هێزی قکؿذ و هىقؿد

. ژماعەیەک ئەهضامی چاالک و لێهاجىو وەک یەکەم مەفغەػەی چەکضاعی قۆڕف چىوهە قار و لە (78)لە بىاعی قاخی بەمۆ پێکهاث

بىون، ئەواهە بەنهێنی کاع و پەیىەهضیەکاهیان عێکسؿخىوە، لەالیەن صەعبەهضی بێلىلە و صواجغیل لە ؾەعجەکی بەمۆ حێگحر 

عێکسؿدىەکان و الیەهگغاوی قۆڕف هاوکاعی جەواو کغابىون. لەؾەعەجاوە کەم بىون، بەاڵم عۆژ لە صوای عۆژ ژماعەیان عوو لە ػیاص 

خگحریان بکاث، ئەم فكاع و گىقاعاهە بىون چىوە، چىهکە خکىمەث لە قاعەکاهضا بەصوای عێکسؿدىەکاهضا گەڕاوە بۆ ئەوەی صەؾ

 . (79)وای کغصبىو عێکسؿدىەکان قاع بەحێبهێڵً و عوو لە قار و پێكمەعگایەحی بکەن

ئەو هێزەی کە لە بىاعی چیای بەمۆ هەبىون، حاعبەحاع لە عووباعی ؾحروان بۆ ؾىىعی هاوچەی کفغی  ٥٤٩٥لە کۆجایی ؾاڵی 

. ئەو پێكمەعگاهە بە چەک و فیكەکی (80)صوی عێکسؿدىەکاوی پاعحی لە قاعصا هەبىوصەپەڕیىەوە، ئەمەف کاعیگەعی لەؾەع گەقەکغ 

زۆیان بىوهە پێكمەعگە، پیخاک و کۆمەک و یاعمەجیان لە عێکسؿدىەکاهەوە بۆ چىوە، بژێىویان لەؾەع صاهیكخىاوی گىهضەکان بىوە، 

. ؾەعەجا هەع کەؾێکی گىهضوكحن چەکی هەبىایە  (81)بە گىهضەکاهضا حەولەیان کغصووە و هىقیاعی هەجەوەییان باڵوکغصووەجەوە

مەفغەػەی پێكمەعگە صاوایان لێکغصووە چەکەکەی بە قۆڕف بضاث یازىص زۆی بەچەکی زۆی ببێخە پێكمەعگە، چەهضیً کەؽ 

زاوەن چەک بىوهە پێكمەعگە لەواهە: ئەخمەص کاکە بغا و حەالٌ ئەخمەص بغایم ...هخض، ئەوەی چەکی بە قۆڕف بضایە 

 .(82)ەیەکی پێضەصعا، بەو مەبەؾغ و هیەجەی کە کاجێک قۆڕف ؾەعکەوث كەعەبىوی صەکغێخەوەپؿىول

( ١٩ەلی قەعیف لێپرؾغاوی ئەو هێزە بىو کە لە هاوچەی هۆعێً و قێسان لە قاخی بەمۆ زۆیان گغجبىوەوە، هؼیکەی )عخیلمی 

 ٥٤٩٥حكغینی یەکەمی  ١ەلی قەعیف لەعۆژی عمی . لە صەعبەهضی بێلىلە چەهض چاالکیەکیان ئەهجامضا، خیل(83)چەکضاع صەبىون

ەػیؼ خەمەی زەهان و صواجغیل عهامەی بۆ عێکسؿدىەکان هاعص، بۆ ئەوەی وەکى پێكمەعگە لە قۆڕف بەقضاع بً، صەؾدبەجێ 

( ٩٩٥٩-٥٤١٩( و عەقیض كاصع حاف)٥٤٨٤- ٥٤٥١ەلی ؾەلیم بەگی حاف)ع( و ٥٤٤١-٥٤٩٩خەمەی وەلی و خؿێن خاجی مدێضیً)
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ەبضولحەمیض وەلی و مەخمىص ؾۆفی و مدەمەص ؾۆفی چەکی ع( و مەخمىص عەػا بەگی حاف و مەال ٥٤٩١-٥٤١٩ای كاصع حاف)و عەػ 

 . (84)پێكمەعگایەجیان لە قان کغص

بىووی هێزی پێكمەعگە و چاالکیە چەکضاعییە نهێيیەکاوی پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان لە صەوعوبەعی قاعی کفغی  ٥٤٩٩لە ؾاڵی  

صەکغا، بەاڵم ئەوەهضە بەهێز و کاعیگەع هەبىو، ؾیاؾەحی چەوث و جىهضوجحژی صەؾەاڵجضاعاوی خکىمەحی عێراق بەعاهبەع هەؾتی پێ 

 . (85)بەصاهیكخىان لە هاوچەکەصا هۆکاعی گەقەکغصوی هێزی پێكمەعگە بىو

ەکی پێكمەعگایەجیان لەقان چەمی عێؼان و گەعمیان چلە هەمان ؾاڵضا زەڵکی هاوچەکە ژماعەیەکی صیکەیان لە كەعەصاغ و  

 . (86)ػیؼ ؾلێمان )عەػیؼ خەوە(، خەؾەن خاجی مەخمىص، زەلیل كاصع مؿخەفا، ... هخضعەکغصووە، لەواهە قێش کەعیمی كەاڵگە، 

لە چەمی عێؼاهەوە بە كەعەصاػضا صوو کاصێغ بە هاوەکاوی )عەبضوڵاڵی بابا عەلی هاؾغاو بە)هالە( و یاؾحن خاجى  ٥٤٩٩لە ؾاڵی 

اعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان گەیكدىە گىهضەکاوی قەعی ف هاؾغاو بە)صکخۆع عەبضولڕەخمان(( بۆ عێکسؿدىەوەی هاوچەی کفغی پ

ؾىىعی كەػای کفغی ، بەهۆی صووعی ئەقکەوحی چەمی عێؼان و باعەگای كەعەصاػەوە پێكمەعگەکاوی ؾىىعی کفغی ػۆعجغ 

ی قۆڕش ی ئەیلىٌ لە ؾىىعەکە (88)یەکەم )بىکە( (87)لە گىهضی بىەبەعاػ ٥٤٩٩پەیىەهضیان بەباعەگای بێلىلەوە کغصووە، لەهاوینی 

 . (89)کغایەوە، عەلی ؾەلیم بەگ لێپرؾغاوی پێكمەعگە و بىکەکە بىو

حگە لەو هاواهەی کە پێكتر هاویان هاجبىو صەعفەث عەزؿا ژماعەیەکی ػۆعجغ پەیىەهضیی بەهێزی پێكمەعگەوە بکەن، لەوهە: )کاکەی 

(، خەؾیب زەؾغەو، عەلی کەعیم بایؼ، ؾابحر کىێسا مدەمەص ٥٤٩١-٥٤٩٩میم، عەعیف عەبىص هامیم بغػۆ)میللەث، فەعیم ها

قمكێرکىڵ، خەمیض مدەمەص كاصع گىڵ کىث، خەمە ؾەهگەعی، خەمیض گەعمیاوی، وەلی عەػیؼ، مەحیض عەبضوڵاڵ عەمەػان، عەبە 

مەال عەبضوڵاڵ كاصع، عەلی عەبضولڕەخمان صەقە، ئامە، جاعیم ئەخمەص، خەمە ؾاڵح صەلۆی، مەال ئەخمەص مەكەؾچی، 

ئەوڕەخمان ػەلکە، عىمەع ؾەیض مەخمىص، خەؾەن کىێسا مدەمەص، زەلیل كاصع مؿخەفا، یىؾف عەػیؼ گاڵباحی، زەلیفە عەػیؼ 

گاڵڵی، بەهجەث خکمەث، مەحیض خەمیض جەپەچەعمىو، فائم عىبێض، عەعیف کاػم، حەالٌ یایە، هیضایذ كاؾم، مدەمەص 

هێزی  پەیىەهضیان بە ٥٤٩١و ؾەعەجای ؾاڵی  ٥٤٩٩ەفا کەعکىژ، قێش ئەبىبەکغ وەکى بەعگضعوو، چەهضاوی جغ( لە کۆجای قاڵی مؿخ

 . (90)پێكمەعگەوە کغصووە

بىکەیەکی صیکە لە عۆژهەاڵحی کفغی و هؼیک گىهضی )هاؾاڵەح( هەبىوە، قىێيێکی ؾەزذ و کاهیاو و کەڵىەػ و هاو قار و كەمە  

ىوە، وەکى حێگایەکی قیاو بۆ خەقاعگەی پێكمەعگە ؾىوصی لێىەعگحراوە، کە ػۆع حاع لە بەع ؾەزتی قىێىەکە جاوێغەکان ب

عێکسؿخەکاوی هاوقاع و پێكمەعگەی بەیەکتر گەیاهضووە، بۆ گەیاهضوی ػاهیاعی و کۆمەک بە پێكمەعگە، کە ػۆع حاع خؿێن عەلی 

ک )هىعە گۆعزە( چەهض کەؾاهێکی جغ لە عێکسؿدىەکان لە قاعەوە باوف و خەؾەن خؿێن عەباؽ ئەڵەحە و هىعی ئەخمەص جىع

، بەاڵم ئەم بىکەیە فەعمی هەبىوە بەهاوی بىکەی قامىعاص هاوی صەعکغصبىو، لە كۆهاػە (91)کۆمەکیان بە پێكمەعگە گەیاهضووە

بىوە، بۆ وەعگغجنی عێىمای بە  بەعایەکاوی قۆڕش ی ئەیلىلضا گغهگی زۆی هەبىوە، قىێنی کۆبىوهەوەی کاحی پێكمەعگە و هێزی میللی

 . (92)ئامێری بێخەٌ پەیىەهضیان بە بىکەی بىەبەعاػەوە کغووە

 چاالکییە سەربازییەکان-تەوەری دووەم: آ

ی هەمان ؾاڵضا  ٥٥هێزی كەعەصاغ بەؾەعپەعقتی قیش مدەمەص قێش عەبضولکەعیم صعوؾخکغا، لە ماهگی  ٥٤٩٩لە هاوینی 

( لە ؾلێماوی بەعەو قەكامی ١( صابەقکغان، کەعحی )٩و  ١کەعث کە بغیتی بىو لە کەعجەکاوی )ژماعەیان ػیاصی کغص و بۆ صوو 

کەعکىک و صەؾخە عاؾتی عووباعی ؾحروان و قاعەکاوی)كەعەصاغ، کفغی، صووػزىعماجىو، ؾەهگاو، كاصعکەعەم،... هخض( ؾىىعی 

وباعی ؾحروان ؾىىعیان بىوە، هێزی كەعەصاغ )هەعصوو ( هاوچەی هەڵەبجە و زاهەكحن صەؾخەچەپی عو٩چاالکییان بىوە، کەعحی )

کەعجەکە( لەالیەن )کەماٌ مىفتی(یەوە ؾەعپەعقتی کغاوە، هەعیەک لە )قیش مدەمەص قێش عەبضولکەعیم و مىالػم هەوقێروان( 

 . (93)صووەلێپرؾغاوی ؾەعباػی بىون، وێڕای ئەوەف چەهضیً کاصێغی ؾیاس ی لەهاو هێزەکەصا کاعوباعی هێزەکەیان بەڕێىەبغ 
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هێزێکی هاوبەش ی کەعکىک و کفغی وصوػ بۆ یەکەمجاع و بۆ ماوەیەک صەؾدیان بەؾەع صامەػعاوە هەوجیەکان  ٥٤٩٩لە هاوینی 

 . (94)ػەمبىع(صا گغث -هەوحی)حمبىع

ن صەؾدیا ٥٤٩٩ماڵ کفغی وصوػ بە ؾەعپەعقتی )کەماٌ مىفتی( لە کۆجایی ؾاڵی چەمچەهێزێکی هاوبەش ی کەعکىک وكەعەصاغ و  

بەؾەع وێؿخگەی قەمەهضەفەعی هێىان کەعکىک و بەػضاصا لە ؾلێمان بەگ گغث، لە کاحی گەیكخنی قەمەهضەفەعەکە جىاهیان 

 . (95)کۆهترۆڵی بکەن و ژماعەیەک ئەفؿەعی پۆلیـ و ؾىپا بە صیل بگغن و صواجغ ئاػاص کغان

( صیل ١١١ئەم هەبەعصیە ؾەصایەکی گەوعەی لە هاوچەکە و عێراق صایەوە، چىهکە ژماعەیەکی ػۆع صیل صەؾخگحر کغان، ژماعەیان ) 

 . (96)بىون لەگەڵ چەهضیً پاعچە چەکی حۆعاوحۆع کە لەو ؾەعصەمەصا بۆ قۆڕف گغهگی زۆی هەبىو

 ٥٤٩٩کی پێكمەعگەوە بە فەعماهضەی بەهجەث یەخیا لە ؾاڵی یەکەم چاالکی پێكمەعگە لە هاو قاعی کفغیضا لەالیەن مەفغەػەیە

بۆ ؾؼاصاوی ئەواهەی بەعاهبەع کىعص زغاپەکاع بىون ئەهجامضعاوە ، جاکى زەڵکی صیکە جەمبێ ببن، لەو چاالکییەصا پۆلیؿێک کە هاوی 

ێک بۆ هىاهضوی صیکە، خەؾیب )قەوکەث( بىو لە هۆػی بەیاث کىژعا و هەعمان خەلیمە کىعصە بغیىضاع کغا، ئەمەف بىوە صەؾخپ

 . (97)زەؾغەو بێگىێضاهە ؾەعووی زۆی لەهاو قاعصا بەعصەوام بەگژ هەیاعاوی کىعصا چىوەجەوە

 کێشە و ئاڵۆزیەکانی نێوان تورکمان و پارتی و شیوعی -ب 

بەئاقکغا چاالکیان ئەهجام صاوە، هەع یەک  عێکسؿدىەکاوی هەعصوو خحزب )قیىعی و پاعحی( ٥٤١٨ی جەمىػی ٥٩لەپاف قۆڕش ی 

قیىعی و پاعحی لە کفغی بەحیا باعەگای بۆ عێکسؿدىەکاهیان )كىجابیان و الوان و ئافغەجان( کغصەووە، ػۆع حاع کێكە لە هێىان 

 . (98)بىو، بەاڵم هەصەگەیكخە ئاؾتی کىقتن صعوؾذ

كە و هاکۆکی صعوؾذ بىوە، کىعص و جىعکمان بىوهە صوو بەعەی صژ لەهێى كىجابیاوی كىجابساهەی هاوەهضی کفغی کێ ٥٤١٨لە پایؼی 

ا  ئەبى قىاعب لە بەعەی کىعصبە یەک پەالماعی یەکتریان صاوە، لەالیەکی جغەوە )ئەخمەص خاجی ؾەمحن و کەعیم  لەگەڵ عىمەع یەخی

ـ عىعەفای پۆلـی )خمەقێذ( و کەعیم مەخمىص پاؾاعی لە بەعەی جىعکمان( بەقەڕهاجً، هەعصووال بغیىضاعیان هەبىو، عەئی

بغیىضاعەکاوی گەیاهضە هەزۆشخاهە، لەئاکامضا زۆپیكاهضاوی کىعص صژ بە جىکماوی لێکەوجەوە، جەهاهەث چىوهە هاو ؾەعای کفغیەوە 

ئااڵی عێراكیان هێىایە زىاعەوە، ئەمەف کاعیگەعی قەڕی هێىان ئەو صوو هەجەوە لە )چىهکە بەڕێىەبەعی پۆلیـ جىعکمان بىو( و 

جىعکماهەکان لە  ٥٤٩٩لەالیەکی صیکەوە قیىعیەکان ئاگغی قەڕەکەیان زۆف کغصووە، بۆیە صەبیىحن لە ؾاڵی . (99)ەعکىک بىوک

عێگای صاصگای عىعفی کەعکىکەوە جىاهیان حاعێکی صیکە صۆؾیەی ئەو قەڕاهە بجىڵێجن حەهضیً ئەهضامی خحزبی قیىعی لەؾەع 

ؾؼا صعان لەواهە: )عەقیض کاػم، خؿێن خاجی ؾەمحن، خەبیب  ٥٤٩٩ەیغاوی کێكەی باػاڕی کفغی بە ؾؼای حیاواػ لە خىػ

مدەمەص ئەمحن، مدەمەص ؾەعیض مدەمەص خەبیب،ؾەعیض حەعفەع، حەمٌا مدەمەص عەلی، حەلیل زەلیل، فاٌػ مدەمەص 

 .(100) یان بۆ ؾىککغابە صووؾاڵ خىکمضعان بەاڵم صواجغ خىکمەکە خەبیب، هەعوەها قێش عەجا و مەال عەػیؼ و كاصع خاجی عەلی(

قەڕ لە هێىان عێکسؿدىەکاوی خحزبی قیىعی و عێکسؿدىەکاوی پاعحی عوویضا، قەڕەکە لەهێىان وەؾخا هىعی و  ٥٤١٤لەؾاڵی 

. لەهەمان ؾاڵضا لە کفغی عێکسؿدىەکاوی خحزبی (101)عەبضوڵاڵی وەؾخا عەلی کێكەکە چىوە صاصگای کفغی لەوێ صۆؾیەکە صازغا

پاعحی پێكگحریان لێکغصن چىوهکە یاصەکە مۆعکی هەجەوەی  هەوەی حەژوی هەوعۆػیان هەبىو، عێکسؿدىەکاویقیىعی بەعهامەی یاصکغص

خحزبی قیىعی . ؾەعەجا عێکسؿدىەکاوی (102)پێىە بىو، لە ئەهجامضا بە هاوبەش ی یاصەکەیان کغصەووە ووجاعی پاعحی جێیضا زىێىضعایەوە

ێزبىون، ئەویل صەگەڕێخەوە بۆ صیضگای کىعصایەحی، چىهکە زەڵکی ػیاجغ مەیلیان بەهێز بىو، بەاڵم پاقتر عێکسؿدىەکاوی پاعحی بەه

 . (103)بەالی هەجەوەزىاػیەوە بىو هەک چیىایەحی

(صا باؽ لەوە صەکاث لە ٥٤٩٥- ٥٤١٨وەک مەؾعىص باعػاوی لە بەڵگەهامەیەکی کخێبی باعػاوی و بؼووجىەوەی عػگاعیسىاػی کىعص )

ئەهضامان و الیەهگغاوی خحزبی قیىعی لە کفغی و کەالع هێرقیان کغصووەجە ؾەع ئەهضامان و  ٥٤١٤ماهگی خىػەیغاوی ؾاڵی 

بەصعوقمی هەقیاو، جەهاهەث بە چەک جەكەیان کغصووە و زەڵکیان بغیىضاع کغصووە،  الیەهگغاوی پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان
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بەجایبەث لەکەالع ئاڵۆػیەکان بەڕاصەیەک بىو کاع گەیكخە ئەوەی کچ و ژهیل بغیىضاع کغان، قایاوی باؾە ئەو بەڵگەهامەیە بە واژۆی 

 .  (104)عەواهەی ؾەعکغصایەحی کغاوە عەلی ؾەلیم و مدەمەص كاصع ئەمحن کە هەعصووکیان زەڵکی کەالع بىون،

لە ؾەعصەمی پاقایەحی صواجغیل لە ؾەعصەمی کۆماعیضا صەؾەاڵجضاعاوی قاع بەڕێىمایی خکىمەحی هاوەهضی جىهضوجحژ بىون بەعامبەع 

و ؾەعصەمە بەواهەی ملیان هەصاوە بەزىاؾذ صاواکاوی محری ژماعەیەکی ػۆع لەواهەی الیەهگغاوی بحری هەجەوەی و صیمىکغاس ی بىون ئە

پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان عابەعایەحی بحری هەجەوەی کغصووە، خحزبی قیىعی عابەعی هؼعی چەپ بىو، ئەهضامەکاهیان صووچاع گغجً 

و ػیىضاوی و صوعزغاهەوە بۆ باقىوعی عێراق بىون، بەاڵم ئەواهەی جێکەڵ بەؾیاؾەث هەصەبىون لە گێچەڵی صەؾەاڵث 

 .(105)صووعبىون

اؾتن و بە عەعەبکغصن لەؾەعەجای ؾااڵوی پەهجاکاوی ؾەصەی بیؿذ هاخیەی كەعەجەپەی ؾەع بە كەػای کفغی ؾەباعەث بە عاگى 

( گىهض بىو، لە هاخیەکە صابڕان و زغاهە ؾەع لیىای بەعلىبە لەگەڵ چەهض گىهضێکی ؾەع بە ٩١کغا، بە صوو بەقەوە، بەقێکیان )

. پغۆؾەی ؾیاؾەحی جەعغیبکغصن لەؾىىعی کفغی صەگەڕێخەوە بۆ (106)غصكەػای زاهەكحن هاخیەی حەلەوال)كەعەزان(یان لێضعوؾخک

( گىهضی هۆػی پااڵوی لە هاخیەی كەعەجەپەی ؾەع ٤ئەو فەعماهە ) ٩١/٤/٥٤٩٩( لە ٩٨٤بەپێی فەعماوی کۆماعی ژماعە ) ٥٤٩٩ؾاڵی

کىمەحی عێراقی ؾەعصاوی ئەو بەكەػای کفغیەوە بۆ هاخیەی حەلەوالی ؾەع بە كەػای زاهەكحن گىایؼعایەوە، کاعبەصەؾخاوی خ

گىهضاهەیان کغص و بە ػۆعەملێ یاصاقدێکیان پێیان واژو کغص، بەمەبەؾتی ئەوەی گىایە زەڵکی هاوچەکە صەیاهەوێذ بگىاػهەوە بۆ 

ىو ؾەع پاعێؼگایەکی جغ و كەػا و هاخیەیەکی جغ، ئەو زەڵکاهەی ئەو یاصاقخەقیان واژوو هەکغصایە هەع ئەگىێؼعایەوە، بەاڵم كەعەب

( صیىاعی عێراقی بىو، ئەو گىهضاهەی کەوجبىوهە باکىعی هاخیەیەی ٩٩٩-١٩٩هەصەکغاهەوە کە بڕی كەعەبىو کغصهەکە لەهێىان )

كەعەجەپەوە کىعص وكیيبىون بەش ی باقىوعەکەی عەعەب وكحن بىون، خکىمەحی عێراق لە پاعێؼگای کەعکىک و كەػای کفغی 

 . (107)مەبەؾتی کەمکغصهەوەی کىعص بىو

 

 جامئەن

لەپاف زىێىضهەوەی ؾەعچاوەکان و چاوپێکەوجىەکان بۆ جىێژیىەوەی بابەجێکی مێژووی لە هاوچەی کفغی لەكۆهاػێکی صیاعیکغاوصا کە 

 بەؾەعصەمی گۆڕاهکاییەکان صەهاؾغێذ، لە ئاکامضا ئەم صەعئەهجاماهەی الی زىاعەوە لەالم گاڵڵە بىون:

هەعچەهضە لە عووی پێکهاجەی ئەجنی و ئایجزاییەوە حیاواػە، بەاڵم هاوچەی ملمالهێی كەػای کفغی بەگكتی و هاو قاعەکە بەجایبەحی -٥

پاعجایەحی و گەقەکغصوی هؼعی ؾیاس ی بىوە، بەقێک لەو پاعجە ؾیاؾیاهەی کە ئاماهجی هەجەوایەحی و چیىایەجیان هەبىوە، لە 

 هاوچەکەصا ػەمیىەی کاعکغصهیان بۆ فەعاهەم بىوە.

ەم هاوچە صەعکەوجىون، لە چەهض پۆؾتی بااڵ لەؾەعصەمی پاقایەحی کاعیان کغصووە، ئەمەف هێمایەکە بۆ ػۆع کەؾایەحی ؾیاس ی ل-٩

 ػیىضووی زەڵکی ئەم قاعە. هاوکاث کاعاکخەعەکاوی لە قىێً و کایە حیاواػەکاهضا ئاماصەگیان هەبىوە.

و بەعصاوامی زەباحی زەڵکی هاوچەکە بىوە، وەک گغێضاوی زەباحی قاع بە گىهضەکاهەوە و صواجغیل بەقازەوە پغوؿیپی هەپچڕان  -١

 صیفاکخۆیەک عێڕەوی جێکۆقاوی كۆهاػەکاهیان گغجىوەجەبەع، ئەمەف بۆ جێکۆقەعاوی هاوچەکە بىوجە ؾیمبىلی کۆڵىەصان. 

اهەوەی ؾیؿخەمی کۆماعی لەؾەعەجاوە صەعواػەی بەعووی کاعوچاالکی ؾیاس ی و زەباحی عێکسغاوەیضا ئاواڵە کغصووە، ئەمەف کاعص-٩

صعوؾذ بىووی بەعەی فیکغی و حىقضاهەوەی زەباحی هەجەوایەحی و چیىایەحی صەؾدبەعکغصووە، بۆیە هەهضێک حاع ػۆعاهباػی و 

 ملمالهێکان لە هاو قاع و صەعەی قاع گەیكخىوەجە ئاؾتی پێکضاهەڵپژان و عووبەعوو بىوهەوەی جىهضی لێکەوجىوەجەوە.

گیاهفیضای کەؾە کىعصپەعوەعەکان کەم وێىە بىوە، لە قۆڕش ی ئەیلىلضا بەئحرصاەیەکی پۆاڵیىەوە مەخاڵیان کغصووەجە خاڵ و -١

 زۆیان ػەزحرەی قۆڕف بىوهە. باعجەكای هاوچەکاوی جغی کىعصؾخان پكىوصعێژاهە بەؾەع کەهضوکۆؾپ و جەگەعەکاهضا ػاڵبىوهە. 

ەکاوی ػەبغوػەهگ و صاپڵۆؾحن کاعی بۆ کپ و بێضەهگ کغصوی ؾەصای ئاػاصیسىاػاهەی زەڵکی صەؾەاڵحی هاوەهضی بەهەمىو قێىاػ  -٩

هاوچەکە کغصووە، بەقێکی ػۆعی ئاػاصیسىاػاوی لە ػیىضاهەکان ئازىیىە و بەقێکی جغی عاپێچی باقىع کغصووە، یان هاچاعی کغصوون 

 قاع بەحێبهێڵً. 
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ەؾەعصەمی كاؾمەوە لە گىهضەکاوی كەػای کفغیەوە صەؾتی پێکغصووە، صواجغ ؾیاؾەحی عاگىاێؼان و بەعەعەبکغصن یەکەمجاع ل-١

 هەڵمەجەکە لەکىعصؾخان گكخگحر و فغاواهتر بىوە.

 

 

 

 

 

 

 

 ملخو البدث

 

 (٥٤٩١ -٥٤٩١مىطلت هفغي بحن )

دي  جدلُل جاٍع

 ص. خؿحن اؾماعُل زان الضلىي     

 امللضمت 

ش في مىطلت هفغي ما حعلها ان جيىن مدطت مهمت في الاخضار الؿُاؾُت، خغي بىا ان هلىٌ بان  اؾخمغث الحُاة على مغ الخأٍع

املىطلت هظه واهذ مغهؼا للهغاعاث الؿُاؾُت مىظ العهض العثماوي وختی اهضالع الحغب العاملُت الاولى ومجي الاهيلحز الى املىطلت 

خُث ًبضأ  ٥٤٩١وختی عام  ٥٤٩٥ت للهغاعاث الؿُاؾُت مىظ هأؾِـ الضولت العغاكُت عام وهظلً بلذ هظه املىطلت ؾاخ

 مىيىعت البدث.

يخهي في  ٥٤٩١ًبضأ مىيىع هظا الخدلُل مً  خُث انها مغخلت خؿاؾت جبضأ بعضما ويعذ الحغب العاملُت الثاهُت اوػاعها  ٥٤٩١ٍو

ض واهبثاق العه ٥٤١٨ؿاؾِخحن، مغخلت وحىص امللىُت زم ؾلىطها في خُث ًمغ العغاق عبر مغخلخحن خ ٥٤٩١وختی عام  ٥٤٩١في 

 .الجمهىعي بعض مباقغة

قهضث وىعصؾخان بكيل عام ومىطلت هفغي على وحه الخهىم حكىُل وجيكُط  ٥٤١٨جمىػ  ٥٩ففي فترة مابعض زىعة 

 مجمىعت مً املىًماث والاخؼاب الؿُاؾُت وعضص مً الاخضار الؿُاؾُت.

ت اليىعصًت وحؼُحر جىمً اهمُت هظه ا لضعاؾت في اهمُت هفغي همغهؼ كًاء هام في لىاء هغوىن وما حعغى مً مداوالث طمـ الهٍى

 .الطابع الضًمىػغافي للمىطلت وان هظه الىخطلت لم ًلضم اخضا مبدثا جدلُلُا عنها كبلئظ

دي لخلً املغخلت خُث هضف الخدلُل هى جلضًم مبدث علمي اواصًمي لالخضار الؿُاؾُت في مىطلت هفغي على كاع ضة املىهج الخاٍع

ؿلط الًىء على جلً املىطلت وفم املغاخل التي مغث بها  .ٌعخبر مىطللا البدار وجدالُل اهثر جفهُال و صكت َو

دي مً مىطلم الخدلُل املعلىماحي الىاعص في املهاصع الخاٍعسُت  في هخابت هظا الخدلُل اؾدىضث الى هظٍغت الخدلُل العلمي والخاٍع

ًدخىي املبدث على ملضمت وبابحن وول باب ًدخىي على مجمىعت مً الاكؿام املسخلفت وول طلً ًىلؿم على مغخلخحن اؾاؾِخحن، 

م اللاؾمي ىتی اهتهاء الحخفترة اهتهاء الحغب العاملُت الثاهُت ختی ؾلىط امللىُت واللؿم الثاوي فُدىاوٌ مغخلت اهبثاق الجمهىعٍت 

وجطىع املىظماث  ٥٤١٨جمىػ  ٥٩ًمغ البدث عبر فترة ما بعض زىعة لبعثُحن ػمام الؿلطت في العغاق، ا٥٤٩١قباط  ٨بعض اهلالب 

واملىاوقاث التي خضزذ بحن كىاث الثىعة واللىاث ٥٤٩٥والاخؼاب الؿُاؾُت في املىطلت وهظلً اهطالق زىعة الخاؾع مً اًلىٌ عام 

ش  ،ضمت في البدثفي الخخام ًجض اللاعئ فهغؾا للمهاصع املؿخس تالعغاكُ امال على اوي اؾضًذ زضمت ومألث فغاػا في حؼء مً جاٍع

 .املىطلت
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 پەراوێس و سەرچاوەکان

ماٌ ەلل زەڵەف لە ؾەعصەمی عىؾماهییەکان فەعماهبەعی گىمغک )عێژی( بىوە، ئەهضاماوی ئەم کۆمەڵەیە پاقتر  مؿخەفا(٥)

، کەعکىک لەؾەعصەمی صەوڵەحی عىؾمىیضا ، صەػگای چاپ و پەزص ی عێچکەی    قۆڤێيیان گغجىوەجەبەع. گۆعان ئیبراهیم ؾاڵح

 .   ٥١١، ٌ ٩٩٩١خەمضی، ؾلێماوی، 

 .٥١ٌ،٥٤٤٩ ،بؼضاص  ،صاع الحغیت للطباعت ،بحرەوەعییەکاوی ژیاهم ،مؿخەفا هەعیمان(٢)

، ٥٤٤٩( ؾاڵی٩٩ژ) (، عەهگحن )گۆڤاع(،٥٤١٩-٥٤٩٩هەڵگغی ئااڵی جێکۆقاوی ؾیاس ی خەمە بەگی حاف)مؿخەفا هەعیمان، (١)

. ؾمکۆ بەهغۆػ)ئەژی(، مێژووی ئەو کۆمەڵە و عێکسغاو و خحزباهەی لە هاوچەی کەعکىک صا ؾەعیان هەڵضاوە،چاپساهەی بیىای، ٥٨ٌ

  .١٩، ٩٩٩٩ٌ. مىکەڕەم جاڵەباوی، کەی هۆهۆ صەگڕێخەوە ػەعصاو؟، باڵوکغاوەی ئاعاؽ، هەولێر،١-٩، ٌ ٩٩٩٩کەعکىک، 

، ٥٤١٩- ٥٤٩٩ەیەک ؾەباعەث بەگەقەکغصن و ؾەعهەڵضاوی عۆژهامەواوی کىعصی لە گەعمیان باوەڕ، کىعجئەخمەص (٩)

 .٩٩٩٩ٌ،٩٥٩(، ؾاڵی صووەم، هاوینی ١کەعکىک)گۆڤاع(، ژماعە)

(، چاپساهەی ػاهکۆی ؾەالخەصیً، هەولێر، ٥٤٩١ – ٥٤٥٩خؿێن ئیؿماعیل زان صەلۆ، هاوچەی کفغی لە هێىان ؾااڵوی )(١)

٥٩١-٥٩٩، ٩٩٥٩ٌ.   

لىاء  –، لىاء املىنل 2، ج1947اململىت العغاكُت، وػاعة الكؤون ألاحخماعُت، مضًٍغت الىفىؽ العامت، اخهاء الؿيان لؿىت  (٩)

  . 1954لىاء اعبُل، بؼضاص،  –لىاء الؿلُماهُت  -هغوىن 

(١)   ٌ  ٌ . مدەمەص ؾەعیض ؾۆفی، پاعێؼگای کەعکىک لە هاو ٥١٩، ٩٩، ١١فىئاص خەمە زىعقیض، کەعکىک لە بەڵگەهامەکاهضا،

 . ٩٥ٌ ،٩٩٩١چاپساهەی بەعهەم، ؾلێماوی، پاکخاوکغصوی عەگەػییضا، 

ػەهگەهە، چاپساهەی ، ئاماصەکغصوی ؛ عەبضوڵاڵ ٩چەهض الپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کىعص، ب( ص. کەماٌ مەػهەع ئەخمەص، ٨)

  .١٨٥، ٌ ٩٩٩٥وەػاعەحی پەعوەعصە، هەولێر، 

عبضالحمیض عبضەللا، قاعی کفغی لە جەعاػووی ڕەؾەهایەحی و قاعؾخاهییەجیضا، چاپساهەی عەهەهض،     نالح الضیً (٤)

 .  ١١-١٩، ٌ ٩٩٩٤ؾلێماوی،

  . ٥٤١، 2008ٌجى هاقم، أعبُل، (، مطبعت خا1946-1939) -ألامل –هلبحن مدمض امحن مؼوعي، خؼب هُىا ( ٥٩)

، مً ميكىعاث ؾغصم 1958-1908ص. عبضالؿخاع طاهغ قٍغف، الجمعُاث واملىظماث وألاخؼاب الىغصًت في ههف كغن  (٥٥) 

اى  . 162، م 2007، ؾلُماهُت، 2للطباعت واليكغ، ط هاصي خؿً علُىي، ألاخؼاب الؿُاؾُت في العغاق الؿٍغت و العلىُت، ٍع

  .  138، م 2001و اليكغ، بحروث، لبىان، الَغـ للىخب 

  .٥٤١٨ی هیؿاوی ٩٥(، ٥٩اپ کغا، پاقکۆی عێراق)عۆژهامە(،ژ)چۆن چ(ؾاڵەح خەیضەعی، عػگاعی ٥٩)

 . ٩٩، ٩٩٩١ٌ(مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی هؼیک و ئایىضە، چاپساهەی کاعۆ، کەعکىک، ٥١)

 .  ١١-١٩ عبضالحمیض عبضەللا، ؽ .پ، ٌ    نالح الضیً (٥٩)

  .٥١١-٥١٩، ٌؽ . پ( خؿێن ئیؿماعیل زان صەلۆ، ٥١)

 . ١٨٩ؽ.پ، ٌ(ص. کەماٌ مەػهەع ئەخمەص، ٥٩)

 . ( ٥(بڕواهە پاقکۆی ژماعە)٥١) 

 .١١عبضالحمیض عبضەللا، ؽ پ، ٌ    نالح الضیً ( ٥٨)

 .٩٩( مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...، ٥٤ٌ)

، ٩٩٩٩ێراكیەکان، باڵوکغاوەکاوی ئەکاصیمیای پێگەیاهضوی کاصیغان، ؾلێماوی عمدەمەص فاجذ، خؼب و عێکسغاوە ؾیاؾیە  (٩٩)

ٌ٥٩١.  

 http://www.diplomaticmagazine.net/politics/810 خؼبی هیىا، صەعواػەی ئیيكیلاق لە خؼبی وىعصیضا،، ساالر مەحمود( ٩٥)

  .٥٩٤-٥٩٨، ٩٩٥٥ٌا، ؾلێماوی،  –حەالٌ جاڵەباوی، کىعصؾخان و بؼوجىەوەی هەجەوەیی کىعص، و: ح ( ٩٩) 

http://www.diplomaticmagazine.net/authors/12
http://www.diplomaticmagazine.net/politics/810
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اى الَغـ للىخب و اليكغ، بحروث، لبىان،  هاصي خؿً علُىي، ألاخؼاب الؿُاؾُت في العغاق الؿٍغت (٩١) ، 2001و العلىُت، ٍع

 . 139م

اعث و عێکسؿدىەکان لە عمدەمەص ظاظا، ( ٩٩) مەث، ع، و: ئاماهج هی٩٩٩١ – ٥٤٩٨ێراق جىێژیىەوەیەک لە مێژووی ؾیاؾیەکەی پ

  .١٩، ٩٩٥٥ٌغا، ؾلێماوی، چىاع چاپ و باڵوکغصهەوەی چزاهەی 

 – ٥٨١٩مێژووی هاوچەی گەعمیان چیىە کۆمەاڵیەحی و عێکسغاوە ؾیاؾییەکاوی هێىان ؾااڵوی )( ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، ٩١)

   .٥٩٥-٥٩٩، ٩٩٥١ٌ(، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی، ٥٤١٩

   .١١، م ٩٩٥٩( قیش عطا طالباوي، طکغیاث ایام الىًاٌ في کىعصؾخان، مطبعت جاعا، ؾلیماهیت، ٩٩)

  .٥٩١-٥٩٩( ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، ؽ . پ، ٩١ٌ)

 . ٤٩(مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...، ٩٨ٌ)

(، چاپساهەی ٥٤١١ – ٥٤٩٥( مدەمەص قاکەلی، كەػای کفغی . قاعەصێی کەالع لە پەهجاکاهضا و پاؾەکەی خاجی خەؾەن)٩٤)

 .٨٥- ٨٩، ٩٩٥٩ٌکاعۆ، کەعکىک، 

   .٥٩١( ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، ؽ . پ، ١٩ٌ)

لە بە ػضا جەواو کغصووە،  ٥٤١١لە ؾلێماوی لە صایک بىوە، کۆلیجی ماف)خلىق( لە ؾاڵی  ٥٤٥٩ئیبراهیم ئەخمەص لە ؾاڵی ( ١٥)

ماوەیەک لە قاعەکاوی هەڵەبجە و هەولێر خاکم بىوە لەبەع هەهضێ جەهگ و چەڵەمە کە زغاوەجە بەع گۆڤاعی )گەالوێژ( واػی لە 

ؾاڵ( بە گۆڤاعی گەالوێژەوە ؾەعكاڵ بىوە، ئەهضامێکی  ٥٩فەعماهبەعی محری هێىاوە، لە گەڵ مامۆؾخا عەالئەصیً ؾەحاصی )

صیاعی صپاعحی هیىاو ؾەعۆکی للی کىعصؾخاوی عێراقی عێکسغاوی )ژ.ک( بىوە لە کۆجایی چلەکان چىوەجە ڕیؼی پاعحی صیمىکغاحی 

وە زاوەوی گەلێک کىعصەووە ماوەیەکیل ؾکغجێری مەکخەبی ؾیاس ی بىوە، لەهەمان کاجضا زاوەن ئیمخیاػی عۆژهامەی )زەباث( بى 

کۆچی صوایی کغص . حەمٌا بابان، اعالم کغص العغاق،  ٩٩٩٩ؾاڵیضا لە هیؿاوی ؾاڵی  ٨٩هىؾحن و بابەحی هەمەحۆعە، لەجەمەوی 

  . ٥٩-٨، م ٩٩٩٩الؿلیماهیە، 

 .٤٩ -٤٥ٌ  ؽ .پ ،  ،( مؿخەفا هەعیمان١٩)

( ئەهضام ١٩ڵی عەلی خەمضی لە قاعی بەػضا بەؾترا، جەنها )صووەم کۆهگغەی پاعحی لە ما ٥٤١٩ی ئاصاعی  ٥٩و  ٥١(لە عۆژاوی ١١)

جێیضا بەقضاع بىون، هىێىەعاوی لم و لێژهە هاوزىییەکاوی قاعەکاوی ؾلێماوی و هەولێر و بەػضا بىون.مەهضی مدەمەص كاصع، پێكهاجە 

. ٥٩٨، ٩٩٩١ٌێماوی، ، ؾەهخەعی جىێژیىەوەی ؾتراجیجی ی کىعصؾخان، ؾل٥٤١٨ – ٥٤٩١ؾیاؾییەکاوی کىعصؾخاوی عێراق 

یەکەم کۆهگغەی صامەػعاهضوی  ٥٤٩٩ی ئابی ٥٩هەعچەهضە مؿخەفا هەعیمان لە بحرەوەعیەکاوی ژیاهیضا باؽ لەوە صەکاث لە قەوی 

( بحرەوعەیەکاوی ژیاهم مؿخەفا هەعیمان ٥٩٩پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان لە ماڵی عەلی خەمضی لە بەػضای پایخەزذ کغا، لە الەڕەی )

وە کغصووە، بەصواصا چىووی کغصووە ؾىوعە لەؾەع ئەوەی کە یەکەم کۆهگغە لە ماڵی عەلی خەمضی لە گەڕەکی باس ی لە

)باعووصیە(بىوە، بەاڵم ػۆعبەی ؾەعچاوەکاوی صیکە کۆکً لەؾەع ئەوەی صووەم کۆهگغە لە ماڵی هابغاو ئەهجامضعاوە . مؿخەفا 

  .٥٩٩، ٤٩هەعیمان، ؽ.پ، ٌ ٌ

لە  ٥٨٤٩مەال ؾەیض خەکیم زاهەكینی کىڕی مەال ؾەیض مدەمەصی کىڕی عەبضولڕەخماوی کىڕی عەبضولؿەمەصی، ؾاڵی (١٩)

گىهضی )هىیە(ی ؾەع بە قاعی ؾىە لە صایک بىوە زىێىضوی خىحغە و هاوەهضی ئاینی ئیجاػەی مەالیی لەالی مەالی گچکەی هەولێر 

ص پاقای حاف( لە كؼعەباث بىوە، صواجغ چىوەجە زاهەكحن و ماوەیەکیل مامۆؾخای مؼگەوحی )مەخمى  ٥٤١٩وەعگغجىوە، ؾاڵی 

ئیمامی مؼگەوحی )خؿێن پاقا( بىوە، لە خەیضەعزاهەی قاعی بەػضا لە ؾەعەجای صامەػعاهضی پاعحی هیىاوە پەیىەهضی 

ک بىوە لە صامەػعێىەعاوی بەڕێکسؿدىەکاهیەوە کغصووە، صوای هەڵىەقاهضهەوەی چىوەجە ڕیؼی )خحزبی عػگاعی کىعصؾخان(ەوە، یەکێ

صا لە زاهەكحن کۆچی صوایی کغصووە، لە گۆڕؾخاوی  ٥١/٤/٥٤١١صا . لە بەػضا و لە  ٥٤٩٩ی ئابی ٥٩پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان لە 

 -٥٤١١ئێران) -)پاقا کۆپغی( ئەؾپەعصەی زاک کغاوە. بڕواهە ؛ ئەخمەص مدەمەص هاؾغ باوەڕ، صۆػی کىعص لە پەیىەهضیەکاوی عێراق

 . ٥٩٩-٥٩١، ٩٩٥٩ٌ(، ؾەهخەعی جىێژیىەوەی ؾتراجیجی کىعصؾخان، ؾلێماوی، ٥٤٩١
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، ٩٩٩٩ێراكیەکان، باڵوکغاوەکاوی ئەکاصیمیای پێگەیاهضوی کاصیغان، ؾلێماوی، عمدەمەص فاجذ، خؼب و عێکسغاوە ؾیاؾیە  (١١)

  .٩٩. مدەمەص مەال كاصع، زەباجىامە، چاپساهەی زەباث، صهۆک، ٥٩٩ٌٌ

  . ٤١هەعیمان، ؽ.پ، ٌمؿخەفا (١٩)

 .٥٩١-٥٩٩ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، ؽ .پ، ٌ (١١)

 . ٥٥١مؿخەفا هەعیمان، ؽ.پ، ٌ(١٨)

 . ٨٩( مدەمەص قاکەلی، كەػای کفغی . قاعەصێی کەالع ...، ١٤ٌ)

 .١٨( هەمان . ؽ. پ،ٌ ٩٩)

 .٥١، ٌ ٩٩٩٨ی ئاعابسا، کەعکىک، ، چاپساهە٥٤٩٥عمغ خاجی عەلی ػەهگەهە، لەبحرم صێ ژاهەکاوی کىعص و قۆڕش ی ئەیلىولی (٩٥)

کفغی ئێؿخا لە هەولێر  ٥٤١٨لە صایک بىوی ؾاڵی ٩٩٥٤ /1/ ٩٥چاوپێکەوجً لەگەڵ حەالٌ خىؾێن ئەخمەص، لە عۆژی ( ٩٩)

  هیكخەحێە.

 کفغی .٥٤١١لە صایک بىوی  ٩٩٥٩ / ٥/ ٩٩لە عۆژی  ئیؿماعیل عەػیؼ زان صەلۆ (چاوپێکەوجً لەگەڵ ٩١)

  .٩٤٩، ٩٩٩٨ٌئەصیب و هىوؾەعاوی کفغی و صەوعوپكتی، صاع الثلافە و اليكغ الکغصیە، بؼضاص،  مؿخەفا هەعیمان، (٩٩)

  . ١٨، ٌ 1985، صاع الحٍغت للطباعت ،بؼضاص، ٥٤٩٩( مؿخەفا هەعیمان، قۆڕش ی ئیبراهیم زاوی صەلۆ٩١)

 .٥٩٩، م ٥٤١٨، الکخب، مطبعت صاع ٩،ج ٥٩عبضالغػاق الحؿني ، جاٍعش الىػاعاث العغاكُت ، ج  (٩٩)

 .٩٨،  ٩٩،٩١ل، ل٩٩٥١، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی، ٥٤١٨( ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، مێژووی هاوچەی کفغی لە کۆهەوە جا ؾاڵی ٩١)

 .١٩١، ١٩٥، م  ٥٤١٨، صاع الکخب، مطبعت ١،ج  ٥٩عبضالغػاق الحؿني ، جاٍعش الىػاعاث العغاكُت ، ج  (٩٨)

اعیش الاؾالمي و العهغ الحضیث في کىعصؾخان و زاعحها، مـطبعت خمضي مدمض علي الهىیغکی، معجم اعالم ال (٩٤) کغص في الخ

 .٩٤٨، م ٩٩٩٩للطباعت و اليكغ، ؾلیماهیت، 

(، املجلض ٩( ، مجلت حامعت کغکىک، ع)٥٤٤١ -٥٤٩٩، مدمىص بابان خیاجە و صوعە الؿیاس ی)مدمىص املظفغي ص. هبیل عگیض  (١٩)

 . ٥٩٩، ٤٤ ،٤٨، م م ٩٩٩٤(، الؿىت الغابعت ٩)

 . ٥٩٩م . ن، م  (١٥)

(، ئا: ئاػاص هیضایەث صەلۆ، چاپساهەی ئاعابسا، کەعکىک، ٥٤٩٩ – ٥٤١٩( مؿخەفا هەعیمان، یاهەی ؾەعکەوجنی کىعصان)١٩)

١٨،  ٩٩، ٌ ٩٩٩٩ٌ. 

یەکەم ژماعەی  ٥٤١١( گۆڤاعێکی ئەصەبی عۆقيبحری ماهگاهە بىوە، لەالیەن یاهەی ؾەعکەوجنی کىعصاهەوە لە بەػضا لە ؾاڵی ١١)

، ٥٤١١بەعصەوام بىوە. حمٌا زؼهەصاع، املغقض الصحافە الکغصیت، صاع الحغیت للطباعت، بؼضاص،  ٥٤٩١لێضەعچىوە، جاکى ؾاڵی 

 .٩١م

 .٥٩٩(ص. هبیل عگیض مدمىص املظفغي،م.ؽ، م ١٩)

 . ١٩ٌ ،بحرەوەعییەکاوی ژیاهم ،( مؿخەفا هەعیمان١١)

 . ٥٥١، ٥٤٤١ٌاعیدی حاف، جىێژیىەوەی ص. خەؾەن حاف، صاع الىخب و الىزائم ، بەػضا، ( کەعیم بەگی فەجاح بەگی حاف، ج١٩)

 .٩١، م 2002ؾهُل زىعقُض عٍؼؼ، نفداث مً جاٍعش مىطلت هفغي ، مغهؼ ) جتما (للطباعت واليكغ ، الؿلُماهُت ،  (١١)

پێكهاجە ؾیاؾیەکاهضا، چاپساهەی قەهاب، هەولێر، عەفیم عەخمان مام زىٌ، مؿخەفا باعػاوی ژیان و عۆڵ و هەڵىێؿتی لە  (١٨) 

٩٩، ٩٩٥٩ٌ.   

 . ٩١، م٩٩٩٥ي یدیی البىجاوی، وزائم عً خغکت الخدغعیت الکىعصیت، اعبیل، عل مدمضعبضالفخاح  (١٤)

  (. ٩ژماعە) بڕواهە: پاقکۆی  (٩٩)

  . ٩١١، ٩٩٥٩ٌاپساهەی کىعصؾخان، ؾلێماوی، چ قەعیف کەعیم، قەڕی كاجەکاوی کفغی، (عىمەع ٩٥)

 .154مؿخەفا هەعیمان، ؽ.پ، ٌ(٩٩)
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 ٥٤١٩لە صایک بىوی  ٩٩٥٤/ 1/  ٩٩(چاوپێکەوجً لەگەڵ عەلی عەبضوڵاڵ کاکە ئەخمەص)مامۆؾخا عەلی پەعلەمان( لە عۆژی ٩١)

 کفغی، لە صەعبەهضیسان هیكخەحێیە. 

  (.١ۆی ژماعە)بڕواهە: پاقک .٥٩١(ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، مێژووی هاوچەی گەعمیان چیىە ...، ٩٩ٌ)

 . ٤١(مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...، ٩١ٌ)

اعث و عێکسؿدىەکان لە عمدەمەص ظاظا، ( ٩٩) مەث، ع، و: ئاماهج هی٩٩٩١ – ٥٤٩٨ێراق جىێژیىەوەیەک لە مێژووی ؾیاؾیەکەی پ

 .٨١، ٩٩٥٥ٌغا، ؾلێماوی، چىاع چاپ و باڵوکغصهەوەی چزاهەی 

   .٩٩٩هاوچەی گەعمیان چیىە ...، ٌ(ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، مێژووی ٩١)

 کفغی ئێؿخا ؾلێماوی لەهیكخەحێە. ٥٤٩٩لە صایک بىوی ؾاڵی ٩٩٥٤ /٩/ ٩ؾابحر لە عۆژی (٩٨)

 .٥٩١. ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، مێژووی هاوچەی گەعمیان ...، ٤٩ٌ(مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...، ٩٤ٌ) 

 . ٥١١مؿخەفا هەعیمان، ؽ.پ، ٌ(١٩)

  .1960واهىن الثاوى  2، 283ع العغاكُت، ع: الىكائ (١٥)

 .1960قباط10، 167(زەباث/الىًاٌ، ع: ١٩)

مەکخەبی هاوەهضی صیغاؾاث و جىێژیىەوە(، هەڵىێؿتی خحزبە ؾیاؾیەکاوی  –پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان )مەکخەبی ؾیاس ی (١١)

 . ٥٥١-٥٥٥، ٌ ٌ ٥٤١٩- ٥٤٩٩عێراق لەمەڕ کێكەی کىعص 

   .٩٩٩عٍؼؼ، مێژووی هاوچەی گەعمیان چیىە ...، ٌ(ؾىهُل زىعقُض ١٩)

 .  ١١عبضالحمیض عبضەللا، ؽ . پ، ٌ    نالح الضیً (١١)

  . ١١٩. عىمەع قەعیف کەعیم، ؽ.پ، ٥٤٤١ٌی٩ی١(، ٥٩٥٩بغایەحی )عۆژهامە(، ژ)( ١٩)

 کفغی ئێؿخا ؾلێماوی هیكخەحێە. ٥٤٩٩لە صایک بىوی ؾاڵی ٩٩٥٤ /٩/ ٩چاوپێکەوجً لەگەڵ کامیل ؾابحر لە عۆژی (١١)

 . ٤٥(مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...، ١٨ٌ)

  . ٤٩قەعیف کەعیم، ؽ . پ، ٌ (عىمەع ١٤)

 .٩٩٩(مدەمەص قاکەلی، كەػای کفغی . قاعەصێی کەالع ...، ٨٩ٌ)

 لە کەالع هیكخەحێیە. ٥٤٩٩، لە صایک بىوی ٩٩٥٤/ 1/  ٥١( چاوپێکەوجً لەگەڵ ئەخمەص فاعؽ عەلی زان، لە عۆژی ٨٥)

 –لە صایک بىوی قاکەٌ  1/٩٩٥٤/ ٥٩چاوپێکەوجً لەگەڵ قێش مدەمەص قاکەلی)مدەمەص ئەخمەص ؾەعیض(لە عۆژی ( ٨٩)

  کفغی.

، ٩٩٥١، چاپساهەی کاعۆ، ؾلێماوی، ٥مام حەالٌ، صیضاعی جەمەن لە الوێدیەوە بۆ کۆقکی کۆماعی، ئا: ؾەاڵح عەقیض، ب (٨١)

ٌ٥٨٩.  

 -،٩٩٥١، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی، ٩٩٥٩ – ٥٤١٩عػگاع خاجی خەمیض، کەالع مێژوویەکی صێغیً و حىگغافیایەکی ػیىضوو  (٨٩)

ٌ٤١.  

 .٩٩ٌ(مدەمەص قاکەلی، كەػای کفغی . قاعەصێی کەالع ...، ٨١)

 . ٤٩(مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...، ٨٩ٌ)

ً.بىەبەعاػ گىهضێکە ( ٨١) ئەو ؾەعصەمە کەوجبىوە ؾىىعی كەػای کفغیەوە، صاهیكخىاهەکەی لە جحرەی باقکحن لە عەقحرەحی حاف

  

  لەو کاجەصا بە باعەگا صەووجغا)بىکە(. (٨٨)

  .٩٩٥٤ی٥ی٥٩چاوپێکەوجً لەگەڵ قێش مدەمەص قاکەلی)مدەمەص ئەخمەص ؾەعیض(لە عۆژی ( ٨٤)

  .٥٥٨قەعیف کەعیم، ؽ . پ، ٌ عىمەع  .١٩ٌ(مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...، ٤٩)

کفغی ئێؿخا لە هەولێر  ٥٤٩٩لە صایک بىوی ؾاڵی ٩٩٥٤ /1/ ٥٥چاوپێکەوجً لەگەڵ ؾەاڵح خاجی مدێضیً لە عۆژی ( ٤٥)

  هیكخەحێە.
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  .٥٩٩قەعیف کەعیم، ؽ .پ، ٌ (عىمەع ٤٩)

  .٥٥٤ٌ (هەمان ؽ. پ،٤١)

  .١١-١٩ٌ  ( مدەمەص قاکەلی، گەعمیان عابغصووی ...،٤٩)

  .١١ٌ(هەمان ؽ .پ.، ٤١)

  . ١١١قەعیف کەعیم، ؽ. پ، ٌ  (عىمەع ٤٩)

 کفغی.٥٤٩٤لەصایک بىوی  ٩٩٥٤/ ١/ ٨ئەخمەص)ئەخل( لە عۆژی    چاوپێکەوجً لەگەڵ هیجغان مەحیض مدەمەص(٤١)

 .١٨(مدەمەص قاکەلی، كەػای کفغی . قاعەصێی کەالع...، ٤٨ٌ)

هەعوەها  کفغی.٥٤٩٩لەصایک بىوی  ٩٩٥٤/ 1/ ٥١ئیبراهیم لە عۆژی چاوپێکەوجً لەگەڵ چاالک هىعی ( ٤٤)

  کفغی.٥٤٩٤لەصایک بىوی  ٩٩٥٤/ ١/ ٨چاوپێکەوجً لەگەڵ هیجغان مەحیض مدەمەص ئەخمەص)ئەخل( لە عۆژی 

 . ٥٤١-٥٤٩(ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، مێژووی هاوچەی گەعمیان چیىە ...، ٥٩٩ٌ)

    .٥٤١( هەمان ؽ. پ، ٥٩٥ٌ)

کفغی ئێؿخا لە هەولێر  ٥٤٩٩لە صایک بىوی ؾاڵی ٩٩٥٤ /1/ ٥٥چاوپێکەوجً لەگەڵ ؾەاڵح خاجی مدێضیً لە عۆژی ( ٥٩٩) 

  هیكخەحێە.

  کفغی. ٥٤٩٩لەصایک بىوی ٩٩٥٤/ 1/ ٥١چاوپێکەوجً لەگەڵ چاالک هىعی ئیبراهیم لە عۆژی ( ٥٩١)

چاپساهەی زەباث، صهۆک، (، و: ؾەعیض هاکام، ٥٤٩٥- ٥٤١٨مەؾعىص باعػاوی، باعػاوی و بؼووجىەوەی عػگاعیسىاػی کىعص )( ٥٩٩) 

 (.٩. بۆ ػیاجغ ػاهیاعی بڕواهە: پاقکۆی ژماعە )١٩٩-١٩١، ٥٤٤٨ٌ

(، چاپساهەی ٥٤١١ – ٥٤٩٥(مدەمەص قاکەلی، كەػای کفغی . قاعەصێی کەالع لە پەهجاکاهضا و پاؾەکەی خاجی خەؾەن)٥٩١)

 .٩٥ٌ، ٩٩٥٩کاعۆ، کەعکىک، 

  .٩١ٌلی، گەعمیان عابغصووی ...، (مدەمەص قاکە٥٩٩)

 .  ٩٨، ٩٩٩١ٌ( ؾهیل زىعقیض عؼیؼ، پغۆؾەکاوی پاکخاوی عەگەػی لە هاوچەی کفغی، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی، ٥٩١)

  

 سەرچاوەکان بە زمانی کوردی

 کتێب-آ

 ئەخمەص مدەمەص هاؾغ باوەڕ:

 ، ٩٩٥٩(، ؾەهخەعی جىێژیىەوەی ؾتراجیجی کىعصؾخان، ؾلێماوی، ٥٤٩١ -٥٤١١ئێران) -صۆػی کىعص لە پەیىەهضیەکاوی عێراق -٥

 حەالٌ جاڵەباوی:

 . ٩٩٥٥ا، ؾلێماوی،  –کىعصؾخان و بؼوجىەوەی هەجەوەیی کىعص، و: ح -٩ 

 .٩٩٥١اپساهەی کاعۆ، ؾلێماوی، ، چ٥صیضاعی جەمەن لە الوێدیەوە بۆ کۆقکی کۆماعی، ئا: ؾەاڵح عەقیض، ب-١

 عػگاع خاجی خەمیض: 

 .٩٩٥١، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی، ٩٩٥٩ – ٥٤١٩کەالع مێژوویەکی صێغیً و حىگغافیایەکی ػیىضوو -٩ 

 عەفیم عەخمان مام زىٌ:

 . ٩٩٥٩مؿخەفا باعػاوی ژیان و عۆڵ و هەڵىێؿتی لە پێكهاجە ؾیاؾیەکاهضا، چاپساهەی قەهاب، هەولێر، -١ 

 خؿێن ئیؿماعیل زان صەلۆ:

 .٩٩٥٩(، چاپساهەی ػاهکۆی ؾەالخەصیً، هەولێر، ٥٤٩١ – ٥٤٥٩هاوچەی کفغی لە هێىان ؾااڵوی )-٩ 

 ؾمکۆ بەهغۆػ)ئەژی(:

 .٩٩٩٩مێژووی ئەو کۆمەڵە و عێکسغاو و خحزباهەی لە هاوچەی کەعکىک صا ؾەعیان هەڵضاوە،چاپساهەی بیىای، کەعکىک، -١

 ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ:
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 .٩٩٩١پغۆؾەکاوی پاکخاوی عەگەػی لە هاوچەی کفغی، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی،  -٨

(، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی، ٥٤١٩ – ٥٨١٩مێژووی هاوچەی گەعمیان چیىە کۆمەاڵیەحی و عێکسغاوە ؾیاؾییەکاوی هێىان ؾااڵوی )-٤

٩٩٥١.  

 .٩٩٥١ماوی، ، چاپساهەی یاص، ؾلێ٥٤١٨مێژووی هاوچەی کفغی لە کۆهەوە جا ؾاڵی -٥٩

 عبضالحمیض عبضەللا:    نالح الضیً 

 .  ٩٩٩٤قاعی کفغی لە جەعاػووی ڕەؾەهایەحی و قاعؾخاهییەجیضا، چاپساهەی عەهەهض، ؾلێماوی،-٥٥ 

 قەعیف کەعیم: عىمەع 

 . ٩٩٥٩اپساهەی کىعصؾخان، ؾلێماوی، چ قەڕی كاجەکاوی کفغی،-٥٩ 

 عمغ خاجی عەلی ػەهگەهە:

  .٩٩٩٨، چاپساهەی ئاعابسا، کەعکىک، ٥٤٩٥ژاهەکاوی کىعص و قۆڕش ی ئەیلىوی لەبحرم صێ -٥١ 

 فىئاص خەمە زىعقیض: 

 . ٩٩٩١، وەػاعەحی عۆقيبحری، ؾلێماوی، کەعکىک لە بەڵگەهامەکاهضا-٥٩ 

 کەعیم بەگی فەجاح بەگی حاف:

 . ٥٤٤١جاعیدی حاف، جىێژیىەوەی ص. خەؾەن حاف، صاع الىخب و الىزائم ، بەػضا، -٥١ 

 ص. کەماٌ مەػهەع ئەخمەص:

چەهض الپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کىعص، بەعگی صووەم، ئاماصەکغصوی ؛ عەبضوڵاڵ ػەهگەهە، چاپساهەی وەػاعەحی پەعوەعصە، -٥٩

 .٩٩٩٥هەولێر، 

 گۆعان ئیبراهیم ؾاڵح:

 .٩٩٩١ەؾەعصەمی صەوڵەحی عىؾمىیضا ، صەػگای چاپ و پەزص ی خەمضی، ؾلێماوی، کەعکىک ل-٥١ 

 مدەمەص ؾەعیض ؾۆفی:

  .٩٩٩١چاپساهەی بەعهەم، ؾلێماوی، پاعێؼگای کەعکىک لە هاو پاکخاوکغصوی عەگەػییضا، -٥٨ 

 مدەمەص قاکەلی:

 . ٩٩٩١گەعمیان عابغصووی هؼیک و ئایىضە، چاپساهەی کاعۆ، کەعکىک، -٥٤ 

 .٩٩٥٩(، چاپساهەی کاعۆ، کەعکىک، ٥٤١١ – ٥٤٩٥ەػای کفغی . قاعەصێی کەالع لە پەهجاکاهضا و پاؾەکەی خاجی خەؾەن)ك-٩٩

 مدەمەص ظاظا:

اپ و چمەث، زاهەی ع، و: ئاماهج هی٩٩٩١ – ٥٤٩٨ێراق جىێژیىەوەیەک لە مێژووی ؾیاؾیەکەی پاعث و عێکسؿدىەکان لە ع-٩٥ 

   .٩٩٥٥غا، ؾلێماوی، چىاع چباڵوکغصهەوەی 

 مدەمەص فاجذ: 

  .٩٩٩٩ێراكیەکان، باڵوکغاوەکاوی ئەکاصیمیای پێگەیاهضوی کاصیغان، ؾلێماوی عخؼب و عێکسغاوە ؾیاؾیە -٩٩ 

 مدەمەص مەال كاصع:

  زەباجىامە، چاپساهەی زەباث، صهۆک.-٩١

 مؿخەفا هەعیمان:

 . 1985، صاع الحٍغت للطباعت ،بؼضاص، ٥٤٩٩قۆڕش ی ئیبراهیم زاوی صەلۆ-٩٩ 

 .٥٤٤٩ ،بؼضاص  ،صاع الحغیت للطباعت ،بحرەوەعییەکاوی ژیاهم-٩١

 .٩٩٩٩(، ئا: ئاػاص هیضایەث صەلۆ، چاپساهەی ئاعابسا، کەعکىک، ٥٤٩٩ – ٥٤١٩یاهەی ؾەعکەوجنی کىعصان)-٩٩

  .٩٩٩٨ئەصیب و هىوؾەعاوی کفغی و صەوعوپكتی، صاع الثلافە و اليكغ الکغصیە، بؼضاص، -٩١

 مەؾعىص باعػاوی: 
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 .٥٤٤٨چاپساهەی زەباث، صهۆک، (، و: ؾەعیض هاکام، ٥٤٩٥- ٥٤١٨باعػاوی و بؼووجىەوەی عػگاعیسىاػی کىعص )-٩٨ 

 مەهضی مدەمەص كاصع:

.٩٩٩١، ؾەهخەعی جىێژیىەوەی ؾتراجیجی ی کىعصؾخان، ؾلێماوی، ٥٤١٨ – ٥٤٩١پێكهاجە ؾیاؾییەکاوی کىعصؾخاوی عێراق -٩٤ 

  

 مىکەڕەم جاڵەباوی: 

 .٩٩٩٩هۆهۆ صەگڕێخەوە ػەعصاو؟، باڵوکغاوەی ئاعاؽ، هەولێر،کەی -١٩

مەکخەبی هاوەهضی صیغاؾاث و جىێژیىەوە(، هەڵىێؿتی خحزبە ؾیاؾیەکاوی  –پاعحی صیمىکغاحی کىعصؾخان )مەکخەبی ؾیاس ی -١٥

  . ٥٤١٩- ٥٤٩٩عێراق لەمەڕ کێكەی کىعص 

  

 :رۆژنامەکان-ب 

 . ٥٤٤١ی٩ی١(، ٥٩٥٩بغایەحی )عۆژهامە(، ژ)-١٩ 

  .٥٤١٨ی هیؿاوی ٩٥(، ٥٩اپ کغا، پاقکۆی عێراق)عۆژهامە(،ژ)چۆن چؾاڵەح خەیضەعی، عػگاعی -١١

 گۆڤاعەکان:-ج

، ٥٤١٩- ٥٤٩٩باوەڕ، کىعجەیەک ؾەباعەث بەگەقەکغصن و ؾەعهەڵضاوی عۆژهامەواوی کىعصی لە گەعمیان ئەخمەص -١٩ 

  .٩٩٩٩(، ؾاڵی صووەم، هاوینی ١کەعکىک)گۆڤاع(، ژماعە)

 .٥٤٤٩( ؾاڵی٩٩(، عەهگحن )گۆڤاع(، ژ)٥٤١٩-٥٤٩٩هەڵگغی ئااڵی جێکۆقاوی ؾیاس ی خەمە بەگی حاف)مؿخەفا هەعیمان، -١١

 ماڵپەڕی ئەلکترۆنی-د 

 http://www.diplomaticmagazine.net/politics/810 خؼبی هیىا، صەعواػەی ئیيكیلاق لە خؼبی وىعصیضا،، ساالر مەحمود-١٩

  

 سەرچاوەکان بە زمانی عەرەبی

 کتێبی بەڵەگەنامەکان-آ

 . ٩٩٩٥ي یدیی البىجاوی، وزائم عً خغکت الخدغعیت الکىعصیت، اعبیل، عل مدمضعبضالفخاح -١١

لىاء  –، لىاء املىنل 2، ج1947اململىت العغاكُت، وػاعة الكؤون ألاحخماعُت، مضًٍغت الىفىؽ العامت، اخهاء الؿيان لؿىت  -١٨

  . 1954لىاء اعبُل، بؼضاص،  –لىاء الؿلُماهُت  -هغوىن 

 .1960واهىن الثاوى  2، 283الىكائع العغاكُت، ع:  -١٤

 عبضالغػاق الحؿني :

 . ٥٤١٨، الکخب، مطبعت صاع ٩،ج ٥٩ث العغاكُت ، ج جاٍعش الىػاعا-٩٩ 

 . ٥٤١٨، صاع الکخب، مطبعت ١،ج  ٥٩جاٍعش الىػاعاث العغاكُت ، ج -٩٥ 

 کتێب-ب

 حەماٌ بابان: 

 .٩٩٩٩اعالم کغص العغاق، الؿلیماهیە،  -٩٩

 :حماٌ زؼهەصاع

 ٥٤١١بؼضاص،  حافە الکغصیت، صاع الحغیت للطباعت،صاملغقض ال -٩١

 ؾهُل زىعقُض عٍؼؼ: 

 .2002نفداث مً جاٍعش مىطلت هفغي ، مغهؼ ) جتما (للطباعت واليكغ ، الؿلُماهُت ، -٩٩ 

 ص. عبضالؿخاع طاهغ قٍغف: 

http://www.diplomaticmagazine.net/authors/12
http://www.diplomaticmagazine.net/politics/810
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، ؾلُماهُت، 2، مً ميكىعاث ؾغصم للطباعت واليكغ، ط1958-1908الجمعُاث واملىظماث وألاخؼاب الىغصًت في ههف كغن -٩١ 

2007.  

 ي:قیش عطا طالباو

 .٩٩٥٩مطبعت جاعا، ؾلیماهیت،  کىعصؾخان، ياٌ فًطکغیاث ایام الى-٩٩

 مدمض علي الهىیغکی: 

معجم اعالم الکغص في الخاعیش الاؾالمي و العهغ الحضیث في کىعصؾخان و زاعحها، مـطبعت خمضي للطباعت و اليكغ، ؾلیماهیت، -٩١

٩٩٩٩. 

 هاصي خؿً علُىي:

اى الَغـ للىخب و اليكغ، بحروث، لبىان، ألاخؼاب الؿُاؾُت في العغاق الؿ -٩٨   2001ٍغت و العلىُت، ٍع

 هلبحن مدمض امحن مؼوعي:

  . 2008(، مطبعت خاجى هاقم، أعبُل، 1946-1939) -ألامل –خؼب هُىا -٩٤

 رۆژنامە-ج

  1960قباط10، 167زەباث/الىًاٌ، ع: -١٩ 

 گۆڤار-د

 :مدمىص املظفغي ص. هبیل عگیض 

 . ٩٩٩٤(، الؿىت الغابعت ٩(،املجلض )٩( ، مجلت حامعت کغکىک، ع)٥٤٤١ -٥٤٩٩مدمىص بابان خیاجە و صوعە الؿیاس ی)-١٥

 چاوپێکەوتنەکان 

 لە کەالع هیكخەحێیە. ٥٤٩٩، لە صایک بىوی ٩٩٥٤/ 1/  ٥١ئەخمەص فاعؽ عەلی زان، لە عۆژی -١٩

 کفغی ئێؿخا لە هەولێر هیكخەحێە. ٥٤١٨بىوی ؾاڵی لە صایک ٩٩٥٤ /1/ ٩٥حەالٌ خىؾێن ئەخمەص، لە عۆژی -١١

  کفغی. ٥٤٩٩لەصایک بىوی ٩٩٥٤/ 1/ ٥١چاالک هىعی ئیبراهیم لە عۆژی -١٩

  کفغی ئێؿخا لە هەولێر هیكخەحێە. ٥٤٩٩لە صایک بىوی ؾاڵی ٩٩٥٤ /1/ ٥٥ؾەاڵح خاجی مدێضیً لە عۆژی -١١

کفغی، لە صەعبەهضیسان  ٥٤١٩لە صایک بىوی  ٩٩٥٤/ 1/  ٩٩عەلی عەبضوڵاڵ کاکە ئەخمەص)مامۆؾخا عەلی پەعلەمان( لە عۆژی -١٩

 هیكخەحێیە. 

 کفغی ئێؿخا لەؾلێماوی هیكخەحێە. ٥٤٩٩لە صایک بىوی ؾاڵی ٩٩٥٤ /٩/ ٩کامیل ؾابحر لە عۆژی -١١

 کفغی  –قاکەٌ  ٥٤٩٩لە صایک بىوی 1/٩٩٥٤/ ٥٩عۆژی قێش مدەمەص قاکەلی)مدەمەص ئەخمەص ؾەعیض(لە --١٨

 کفغی.٥٤٩٤لەصایک بىوی  ٩٩٥٤/ ١/ ٨هیجغان مەحیض مدەمەص ئەخمەص)ئەخل( لە عۆژی  -١٤

 ٩٩٥٩ / ٥/ ٩١کفغی ، لە ٥٤١١لە صایک بىوی  ٩٩٥٩ / ٥/ ٩٩لە عۆژی  ئیؿماعیل عەػیؼ زان صەلۆ چاوپێکەوجً لەگەڵ  -٩٩

  کۆچی صوایی کغصووە.
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 پاشکۆکان

 (٥پاقکۆی ژماعە)

  
 

، چاپساهەی وەػاعەحی پەعوەعصە، هەولێر، ٩چەهض الپەڕەیەک لە مێژووی گەلی کىعص، بؾەعچاوە: ص. کەماٌ مەػهەع ئەخمەص، 

٩٩٩٥، 
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 (٩پاقکۆی ژماعە)

 هاوی وەفضەی کە چىون بۆ ؾەعصاوی باعػاوی هەمغ بۆ بەػضا :

 خاجی کەعیم چایچی -١خاجی مدەمەص ئەمحن ػڕگىێؼی  -٩خاجی مدەمەص عەبضولغەخمان کاعێؼی -٥

 قێش ئەبىبەکغ قێش مدێضیً  ٩عەلی مدەمەص عەػیؼ )عەلی صێىاهە( -١باوکی ئەخمەص هەحاع -خەمە زان-٩

 قێش مدێضیً قێش عىمەع  ٤مەال ؾابحر خاجی عەبضوڵاڵ )ؾەڵخە ػەعص( ٨بەکغ بایەفی \خاجی فاعؽ صاعصعێژ١

خاجی عەبضوڵاڵ ٥١مدەمەص عەلی عەبضولکەعیم )فەقێ عەلی(  ٥٩ئەخمەص خاجی ؾەمی ٥٥خاجی فەقێ مدەمەص ؾەعاجچی ٥٩

 ٥٨قێش ئەخمەص قاکەلی ٥١خاجی فاعؽ كاڵلاڵی ٥٩خاجی کەعیم فەعخان لە وەلی هەیەع  ٥١خاجی ئەمحن عەواحی  ٥٩ػەعصەلیاوی 

 `کىێسا هامیم هاؾاڵح ئەمحن ٩٥عۆؾخەم ئاػای زان  ٩٩چی ئەخمەص مدەمەص چغار پیىە٥٤مەال عەػیؼ میل كاؾم 

خاجی عۆؾخەم مدەمەص ؾەعی ٩١قەعەف زان ئیبراهیم زان ٩٩خەمە عەقیض وەؾخا ػۆعاب ٩١عەػیؼ زان ئیبراهیم زان ٩٩

مدەمەص مەخمىص ئەخمەص ؾىع ٩٤خىؾێن مەخمىص زەلیل ٩٨خەمەی عەلی ئاػای ػەهگەهە ٩١خاجی مدێضیً خاجی مؿخەفا ٩٩

کىێسا كاؾم خەؾەن حۆاڵ ١١ؾەیض جۆفیم ؾەیض مدەمەص  ١٩ئەخمەص بەگ حەمیل بەگ ١٥عەبضولغەخماوی وەؾخا کەعیم ١٩

مەال عەػیؼ عەبضولغەخمان صواهؼە ١١ؾامی بەگ عەلی وەیس ی بەگ ١٩هیضایەث عەلی هاصع ١١ؾەمحن ؾەعیض ماعف ؾىوع ١٩

هامیم بغػۆ هەؾڕواڵ)باوکی ٩٥خاجی مدێضیً مىزخاع ٩٩ؾىوع كاصع مەعغوف ئەخمەص ١٤خاجی عەئىف مدەمەص ؾەلیم ١٨ئیمامی 

عەبضوڵاڵ مەال ٩٩عەػیؼ کاکە خەمە  ٩١خاجی ؾابحر ئۆمەعبل ٩٩ئەخمەص قێش وەیـ ٩١ئەخمەص ئەلیاؽ ٩٩عەعیف عەبىص( 

بەلەگە  خاجی مدەمەص ؾلێمان١٩خەمەی عۆؾخەم ئۆمەعبل ٩٤کىێسا فەعیم مەصخەص ٩٨عەلی فەقێ مدەمەص کاعێؼی  ٩١ئیبراهیم 

عەبضوڵاڵ ١١زالیض مدەمەص ؾەعیض مىفتی ١٩مامۆؾخا صەعوێل ئەفەهضی ١١ؾابحر فەقێ مؿخەفایی ١٩قێش ئیؿماعیل بىەکە ١٥

 ) مجیض ٩٩ؾەیض مدێضیً ١٤عەبضولکەعیم صەعوێل ١٨قێش عەجا جاڵەباوی ١١ئەخمەص عەلی هاصع ١٩عەبضللاصع )مەال عەٌو

 مدەمەص ئەخمەص)مەحە ئەخل(

 

 . ٩٩٥٩اپساهەی کىعصؾخان، ؾلێماوی، چ قەعیف کەعیم، قەڕی كاجەکاوی کفغی، ع ؾەعچاوە: عىمە
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 (١پاقکۆی ژماعە)

 
 – ٥٨١٩ؾەعچاوە: ؾىهُل زىعقُض عٍؼؼ، مێژووی هاوچەی گەعمیان چیىە کۆمەاڵیەحی و عێکسغاوە ؾیاؾییەکاوی هێىان ؾااڵوی )

  .٩٩٥١(، چاپساهەی یاص، ؾلێماوی، ٥٤١٩
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 (٩پاقکۆی ژماعە)  

 

  
 .٥٤٤٨چاپساهەی زەباث، صهۆک، (، و: ؾەعیض هاکام، ٥٤٩٥- ٥٤١٨مەؾعىص باعػاوی ، باعػاوی و بؼووجىەوەی عػگاعیسىاػی کىعص )

 

 

 

 

 


