
 5891-5891ئاشتبوونەوەی گشتیی لەشاخ 

و و حسكو پارتیو وردەكارییەكانی چی بوون؟ چۆن الیەنەكانی یەكێتیدەستپێكرد؟ سەرەتا كەی
و ئاشتبوونەوە؟ و مەرجانە چی بوون كە لەسەری رێكەوتنو شیوعی ئاشتبوونەوە؟ ئەو خاڵپاسۆك

 ەنەكان بەیەكەوە چی بوون؟و ئاشتبوونەوەی یەك بەیەكی الی وردەكاریی رێكەوتن

 سەالم عەبدولكەریم.د

و الیەنەكانی بەرەی جود قۆناغێكیان لەشەڕی ناوخۆ لەنێوان خۆیاندا تێپەڕاند، دوای ئەوەی یەكێتی
و و جواڵنەوەی رزگاریخوازیی كورد كۆتایی هات، جگە لەماڵوێرانیئاكامەكەی بەزیانی خۆیان

هەرچەندە یەكێتی توانی  .بازییەكان هیچ الیەك سودی لێنەبینیو سەرو مادیبەفیڕۆچوونی توانا مرۆیی
الیەنەكانی بەرەی جود لەبەشێكی گۆِڕەپانی ناوچەكانی باشوری كوردستان بەتایبەت ناوچەی سۆران 

لەماوەی ئەو قۆناغەی شەڕی  .و هێرشی ئەوان بهێنێتوەدەربنێت، بەاڵم نەیتوانی كۆتایی بەكاریگەری
و كوشتاری یەكتری دروستبوو، لەمیانەی ستكردن بەرامبەر بەبێسود بوونی شەڕبراكوژیدا جۆرێك لەهە

و ملمالنێ درا، بەاڵم و كۆتایی هێنان بەشەڕئەو ماوەیەشدا چەند هەوڵێك بۆئاشتبوونەوەی الیەنەكان
و رووناكبیرانەوە دەدران، كە لەالیەك هەوڵی كەڵكی نەبوو، چونكە ئەو هەواڵنە لەالیەن نوسەران

و سەربازیان نەبوو، تاوەكو الیەنەكانی نێو جواڵنەوەكە ناچار و هیچ فشارێكی سیاسیكەسی بوونتاكە
و كۆتایی بەناكۆكییەكانی نێوانیان بهێنن، لەالیەكیتریشەوە ئیرادەی ئاشتبوونەوە لەو بكەن ئاشتببنەوە

 .قۆناغەدا الی الیەنەكانی نێو جواڵنەوەی رزگاریخوازیی كورد ئامادەیی نەبوو

و لەمیانەی كۆبوونەوەیەكی جەماوەری فراواندا بەبۆنەی جەژنی لەسورداش (15/3/5891) رۆژی لە
و بانگهێشتی و تیایدا داوای ئاشتبوونەوەی گشتینەورۆزەوە، جەالل تاڵەبانی وتارێكی خوێندەوە

وێژی و چارەسەركردنی ناكۆكییەكان بەرێگای وتوو تەباییالیەنەكانی بەرەی جود دەكات بۆئاشتی
 بەتایبەت بۆ )و نوێنەر بۆالی الیەنەكانی بەرەی جودچەند جارێكیش یەكێتی نامە (5) .هێمنانە، دەكات

بەمەبەستی ئاشتبوونەوە دەنێرێت، بەاڵم بەهۆی بوونی مەرجی ئەو الیەنانەوە ئەنجامی  (و پارتی حشع
 (1) .ئەوتۆی لێناكەوێتەوە

ا بەدەم بانگەوازەكەی یەكێتییەوە بۆئاشتبوونەوە رۆیشت، دواجار ئەوەی لەنێو الیەنەكانی بەرەی جودد
و رێكەوتنێكی و یەكێتیدا لەئاشتبوونەوەسەرەتاكانی ئاشتبوونەوەی گشتیش لەنێوان حسك .حسك بوو



دەستیپێكرد، بەاڵم پرسی ئاشتبوونەوەی گشتی، بەواقیعی (و شارەزوورناوچەی سلێمانی)ناوچەییەوە
و بەعس ئەنجامی باشی لێكەوتەوە، چونكە یەكێتی لەمەسەلەی ی یەكێتیلەدوای كۆتایی هاتنی وتووێژ

و بەدەستهێنانی كۆمەكی دەرەكی لەچەند الیەنێكەوە وتووێژ لەگەڵ بەعسدا بەهۆی دەستێوەردانی توركیا
و شتێكی هەروەها وتوێژەكان گەیشتنە بنبەست .لەالیەن عێراقەوە لەشەڕیدا لەگەڵ ئێران بێهیوا بوو

جگەلەوەی بەعس وەك سەوداكارێكی جەنگ درێژەی بەوتووێژ دەدا،  (3)لێسەوز نەبوو،ئەوتۆیان 
هاوكات  (1.)لەوالشەوە یەكێتی پەیوەندییەكانی لەگەڵ الیەنەكانی بەرەی جوددا نەمابوو

و چوونە نێو وتووێژە لەگەڵ و ئێرانیشدا بەهۆی نزیكبوونەوەو لیبیاپەیوەندییەكانیشی لەگەڵ سوریا
 .بۆیە لەم نێوەندەدا یەكێتی بەتەنها مابوویەوە، ئەگەرچی لەو قۆناغەشدا بەهێزبوو .ووبووبەعس تێكچ

بەیاننامەیەكی لەسەر كۆتایی هاتنی وتووێژەكانی لەگەڵ بەعسدا  (51/5/5891) رۆژی بۆیە یەكێتی لە
  (6) .لەالیەن بەرەی جودیشەوە ئەمە بەهەنگاوێكی ئیجابی لەقەڵەمدرا (1)ودەركرد

و بەعس، یەكێتی لەرێگای شەوكەتی حاجی مشیرەوە یەكەم نامە ۆتایی هاتنی وتووێژی یەكێتیدوای ك
بۆمحەمەدی حاجی مەحمود لەحسك بەمەبەستی ئاشتبوونەوە دەنێرێت، كەدوو پێشنیازی تێدابوو، 

ئەگەر گەڕانەوەی  :دووەمیان .گەڕانەوەی محەمەدی حاجی مەحمود بۆناو ریزەكانی یەكێتی :یەكەمیان
و ئاشتبوونەوە لەسنوری ناوچەی سلێمانیدا ئەنجامبدرێت، كەئەو ئەوكاتە وڵ نەبوو، ئەوا رێكەوتنقب

یش وەاڵمی نامەكە بەپیاوێكدا بەناوی رەحیم (محەمەدی حاجی مەحمود) (1.)ناوبراو لێپرسراوی بووە
ەردەبڕێت، بەاڵم و ئاشتبوونەوە لەگەڵ یەكێتیدا دو ئامادەیی بۆپیشنیازی دووەمئیسماعیل دەنێرێتەوە

لەنامەكەدا داوا دەكات، كە لەگەڵ حسك ئاشتبوونەوەی گشتی بێت، نەك تەنها لەسنوری ناوچەی 
و محەمەدی حاجی مەحمود)پاش ئاڵوگۆڕكردنی چەند نامەیەك لەنێوان هەردووال (9.)سلێمانیدا بێت

 (8)،(شەوكەتی حاجی مشیر

و لەگوندی ناوگردانی نزیك شارۆچكەی (15/3/5891) رۆژی دواجار دەگەنە رێكەوتننامەیەكی ناوچەیی لە
 :خاڵەكانی ئەو رێكەوتننامەیە پێكهاتبوون لە (51.)سەیدصادق رێكەوتننامەكە ئیمزا دەكەن

 .ەوە(15/3/5891) ئاگربڕ لەنێوان هەردووال لەرۆژی.5

و ی شارباژێرو سیاسی لەناوچەی شارەزوور بۆهەردووال هەبێت، بەاڵم لەناوچەكانئازادی سەربازی.1
 .و قەرەداغو بەمۆڵەتی فەرمییەوە بێت بۆگەرمیاندۆڵێ، بەئاگاداری هەردووال



 .ەوە بۆهەردووال قەدەغە بكرێت(15/3/5891)چەك رفاندن لەرۆژی.3

 .ئیجرائاتی چەكەكانی پێشوو، كە لەنێو یەكێتی نیشتمانییەوە چوونەتە ناو حكومەت، دەكرێت.1

 .باری كۆمەاڵیەتی هەردووال لەگەڵ رەچاوكردنی هەندێ هەاڵوێردندانانی لیژنەیەك بۆكارو.1

و كاری شەهیدی هەردووال نەكرێت، بەمەرجێك بەڵگەی و كەسو رێكخستنئیجرائات لەگەڵ دۆستان.6
 .یەكێك لەو الیەنەی پێبێت

 .و حسابی بكوژی بۆبكرێتو جەماوەر، بەپێشمەرگە وەرنەگیرێتبكوژی پێشمەرگە.1

 .ەگەڵ الیەنەكانی جود لەو شوێنانەی كەبوونی یەكێتی لێیەگەڕان ل.9

 .هەركەسێك لەهەرالیەك لێپرسینەوەی لەگەڵدا كرا، لەالكەی دیكە وەرنەگیرێت.8

 .كێشەكانی هەردووال بەلیژنەیەك چارەسەر بكرێت.51

55 وەتی و دەسەاڵتی تەوائەنجومەنی ئاواییەكانی شارەزوور لەالیەن لیژنەیەكەوە پێكبهێنرێت.
 (55).بدرێتێ

ئەگەر سەیری خاڵەكانی رێكەوتننامەكە بكەین، تێبینی ئەوە دەكەین، بناغەیەكی باشی بۆئاشتبوونەوەی 
لەالیەكیتریشەوە هۆكاری سەرگرتنی ئەم رێكەوتننامەیە دەگەڕێتەوە بۆئەوەی  .گشتی سازكردووە

و ناوچەی سلێمانی و شێخ محەمەد شاكەلی، كەسەرپەرشتیهەریەكە لەمحەمەدی حاجی مەحمود
و بڕیاردانیان هەبوو، و هەڵسوكەوتشارەزووری حسكیان دەكرد، جۆرێك لەسەربەخۆیی كاركردن

و هەندێ شتی ترەوە، جۆرێك لەساردی كەوتبووە نێو پەیوەندی لەوالشەوە لەم ناوچەیەدا بەهۆی گومرگ
نێوانیانەوە، ئەمە جگەلەوەی  و هەندێجاریش ئاڵۆزی كەوتبووەو الیەنەكانی بەرەی جودەوەنێوان حسك

و حەزی خودی محەمەدی حاجی مەحمودیش بەرەی جودی بەمایەی زیان بۆسەر حسك لێكدەدایەوە
 (51) .لێنەدەكرد

و شێخ محەمەد شاكەلی لەراستیشدا ئەم هەڵسوكەوتانەی هەریەكە لەمحەمەدی حاجی مەحمود
هەرچەندە محەمەدی حاجی مەحمود باس و راكردن بەسەركردایەتی حسك بوو، و بێپرسسەربەخۆییانە

لەوە دەكات، كەناوەڕۆكی نامەكانی لەرێگای خاڵەحاجییەوە بۆسەركردایەتی ناردبوو، بەاڵم وەاڵمیان 



ئیتر یان ئەوەبووە خاڵەحاجی نەیگەیاندبوون، یاخود سەركردایەتی حسك بەهۆی  (53.)نەدابوویەوە
بەهۆی بوونیان لەبەرەی جوددا پێیان خۆشنەبووە  و لەوالشەوەو كوشتار لەگەڵ یەكێتیدابوونی شەڕ

و هەم الیەنەكانی بەرەی جودیش جگە بۆیە هەم سەركردایەتی حسك .لەگەڵ یەكێتیدا ئاشتببنەوە
لەكۆبوونەوەیەكی  .و ئاشتبوونەوە ناوچەییە بووندژی ئەم رێكەوتننامە(و پارتیبەتایبەت حشع)لەپاسۆك

و فشار دروستدەكەن، كەبەرەی رەخنە لەسەركردایەتی حسك دەگرن الیەنەكانی بەرەی جودیشدا لەراژان
و شێخ جود یان سەركردایەتی حسك بەیاننامەیەكی سەركۆنەكردن دژی محەمەدی حاجی مەحمود

 (51) .محەمەد شاكەلی دەربكەن

و قەناعەتپێكردنی سەركردایەتی حزبەكەیان، و روونكردنەوەی بارودۆخەكەو پێداگرتندوای سوربوون
و دوو پێشمەرگە سەردانی مەكتەبی ئەوەبوو شێخ محەمەد شاكەلی بەهاوڕێیەتی عەبدولخاق هەورامی

و دوای ئەویش چەند جارێك محەمەدی حاجی مەحمود سەردانی سیاسی یەكێتی لەیاخسەمەر دەكەن
 (51) .و ئەندامانی مەكتەبی سیاسیدا دەكاتو گفتوگۆ لەگەڵ جەالل تاڵەبانییەكێتی دەكات

و و ئاگربڕە ناوچەیییەكەی ئێمەدوای ئەوەی رێكەوتننامە:"محەمەد شاكەلی لەمبارەیەوە دەڵێتشێخ 
 و ئێمەش لەیەكێتی بەباشی شكایەوە، سەركردایەتیی یەكێتی داوای وتووێژی راستەوخۆیان كرد

و زۆر پێشنیاز هەبوو، دوایی لەسەر پێشنیازی من لەگەڵ مەكتەبی سیاسی كۆبوونەوەمان كرد
و و لەالیەن جەالل تاڵەبانیو دوو پێشمەرگە سەردانی سەركردایەتی یەكێتیمان كردولخالق هەورامیعەبد

هاوكات ناوەڕۆكی بەشێكی زۆری ئەو  (56".)ئەندامانی سەركردایەتی یەكێتییەوە پێشوازی گەرم كراین
ۆئاشتبوونەوە لەگەڵ نامانەش، كە لەوماوەیەدا لەنێوان یەكتردا ئاڵوگۆڕ دەكران، دەربڕی پەرۆشی بوو ب

و چاوپێكەوتنانە ئەوەی ئاكامی ئەم سەردان (51.)و ناكۆكی رابردووو كۆتایی هێنان بەشەڕیەكتر
قادر جەباری، شێخ محەمەد شاكەلی، :)لێكەوتەوە، كەوەفدێكی سەركردایەتی حسك، كەپێكهاتبوون لە

و ەركردایەتی یەكێتیدا كۆبوونەوەو لەگەڵ سبۆیاخسەمەر چوون (11/1/5896-59) ، لەرۆژانی(خاڵە حاجی
 (59) .رێكەوتننامەیەكی گرنگیان پێكەوە ئیمزاكرد (15/1/5896) بەدیاریكراویش لەرۆژی

 :ئەو خااڵنەی لەو رێكەوتننامەیەدا هاتبوو بریتیبوون لە

 :الیەنی سیاسی -ئەلف

و ناوچەكە دێنە و عێراقئاڵوگۆڕی بیروڕا لەنێوان هەردووال لەسەر هەموو ئەو مەسەالنەی لەكوردستان.5



 .پێشەوە

لەرۆژی ئیمزاكردنی ئەم رێكەوتننامە بەدواوە هەردووال بەڵێنی بەیەكتری دەدەن، لەهیچ میحوەرێكی .1
 .و لەگەڵ هیچ الیەنێكی سیاسی دژ بەیەكتر پێكنەیەنسیاسی دژی ئەویتر بەشدار نەبن

 .اركردن لەسەریانو كو قوڵكردنەوەیانهەوڵدان بۆدۆزینەوەی خاڵی هاوبەش.3

1 هاوكاریكردنی یەكتری بۆئەوەی الیەنەكانی تر مافی چارەی خۆنوسین بۆگەلی كورد لەعێراقدا .
 .بسەلمێنن

 .و دەرەوەی واڵتو پیشەییەكانی كوردستان لەناوەوەهەوڵدان بۆیەكخستنی رێكخراوە دیموكراتی.1

 .گۆڕینەوەی زانیاریی هەمەالیەنە لەنێوان هەردووالدا.6

و عێراقییەكان، ئەم هاوكارییە هەنگاوێكی كرداری بێت بۆئاشتبوونەوەیەكی گشتی الیەنە كوردستانی.1
و بەرەی فراوانی عێراقی، و نەهێشتنی شەڕی ناوخۆ بەرەو پێكهێنانی بەرەی كوردستانیبۆبنبڕكردن

 (58) .كەمافی چارەی خۆنوسین بۆگەلی كورد بسەلمێنن

 :الیەنی راگەیاندن -بێ

 .رمەتیدانی یەكتری بۆگەشەپێدانی كاری راگەیاندن لەسەر مەسەلە هاوبەشەكانیا.5

و هێنانەدی و یەكخستنی خەباتی شۆڕشگێڕانە دژی حكومەتتەركیزكردن لەسەر پێویستی هاوكاری.1
 .مافەكانی گەلەكەمان لەسەر بناغەی مافی چارەی خۆنوسینی گەلی كورد

 .یەكترو چاالكی باڵوكردنەوەی هەواڵی رۆژ.3

 (11) .و رادیۆی هەردووالهاوكاری هونەری بۆگەشەپێدانی رۆژنامە.1

 :الیەنی سەربازی -جیم

5 و پێویستییەكانی، كە (چوابگ واسس)هاتوچۆكردن بۆناوچەكان بەئاگاداری یەكتر بێت، بەگوێرەی.
 .لەكۆبوونەوە خولییەكاندا بڕیاری لەسەر دەدرێت

 .ەبەكراوی راكردووی یەكتری وەربگرن یاخود یارمەتی بدەننابێت هەردووال پێشمەرگەی محاس.1



3 پێشمەرگە بۆی هەبێت لەئەنجامی قەناعەتی خۆی لەیەكێك لەم دوو الیەنەوە بۆالی یەكتری .
 بگوازێتەوە،

 .بەبێ چەك، مەگەر چەكەكە بەبەڵگە هی خۆی بێت

مەت بەرێكەوتن لەنێوان هەوڵدان بۆجێبەجێكردنی چاالكیی سەربازیی هاوبەش دژی هێزەكانی حكو.1
 .و لقی حسكدا(ك.ن.ی)مەڵبەندی

 (15) .هەوڵدان بۆخۆشكردنی زەمینەی یەكخستنی هێزی پێشمەرگە.1

رەسوڵ مامەند، عەدنان موفتی، )دوای ئەم رێكەوتنە جارێكیتر شاندێكی بااڵی حسك، كەپێكهاتبوون لە
سەردانی مەكتەبی سیاسی  (53/1/5896-55) ، لەرۆژی(سەیدكاكە، خاڵەحاجی، محەمەدی حاجی مەحمود

فوئاد مەعسوم، فەرەیدون .جەالل تاڵەبانی، نەوشیروان مستەفا، د) و لەالیەنیەكێتی دەكەن
و پاش چەند رۆژێك وتووێژ، راگەیەنراوێك بەزمانی عەرەبی ەوە پێشوازی دەكرێن(عەبدولقادر
و ئاشتبوونەوە ییە كوردییەكان بۆو تیایدا، باس لەپێویستی بەدەنگەوە هاتنی الیەنە سیاسدەردەكەن

كۆتایی هێنان بەكوشتاری ناوخۆ لەپێناوی دانانی بەردی بناغەی پێكهێنانی بەرەی كوردستانی دژی 
 .و مافی چارەی خۆنوسین، دەكەنحكومەتی فاشی بەغدا، بەئامانجی وەدەستهێنانی مافە رەواكانی كورد

 :ێككەوتن لەوانەو تەوەرەیەك رهەروەها هەردووال لەسەر چەند خاڵ

و پێكهێنانی بەرەیەكی بەرهەڵستیكاری بۆهێزە ئاشتبوونەوەی هەمەالیەنەی هەردووال -ئەلف
 .كوردییەكان

 .و بڕینەوەی رێژەیەك لەپارەی گومرگی مانگانە بۆحسكو گومرگرێكخستنی كاروباری دارایی -بێ

هەر لەم سەردانەی  (11.)ەكێتییەوەهەزار دینار مانگانە بۆحسك لەالیەن ی (31)دابینركردنی بڕی -جیم
و پارتی حسكدا داوای ئاشتبوونەوەی یەكێتی لەگەڵ سەرجەم الیەنەكانی تری بەرەی جود بەگشتی

رێكدەكەون، لەسەر ئەوەی حسك هەوڵی ناوبژیوانی  (و حسكیەكێتی)و هەردووالبەتایبەت دەكرێت
 (13) .و پارتی بداتبۆئاشتبوونەوەی نێوان یەكێتی

و یەكێتی، ئەگەرچی لەسەرەتاوە ئاگربڕێكی ناوچەیی بوو، و ئاشتبوونەوەیەی نێوان حسكەوتنئەم رێك
و الیەنەكانی بەرەی و ئاشتبوونەوەی گشتی لەنێوان یەكێتیبەاڵم دوایی بوو بەسەرەتایەك بۆرێكەوتن



كۆكی نێوان و ناهاوكات ئەم ئاشتبوونەوەیە گرنگی تایبەتی خۆی هەبوو، چونكە كۆتایی بەشەڕ .جوددا
و زەمینەیەكی و بوو بەئامرازو الیەنەكانی بەرەی جود هێناو لەدواتردا یەكێتیو حسك لەالیەكیەكێتی

و سەربازییەكان دژی حكومەتی و توانا سیاسیو یەكخستنی هەوڵلەبار بۆپێكهێنانی بەرەی كوردستانی
و ەسەركردبوو، كەجێگەی ناكۆكیو شتی بنەڕەتی چاربەعس لەعێراقدا، ئەمە جگەلەوەی زۆر مەسەلە

و و الیەنەكانی بەرەی جود بوو، بە تایبەت مەسەلەی ناوچەی دەسەاڵتو شۆڕی نێوان یەكێتیشەڕ
و وەپیر بانگەوازەكەی لەالیەكیترەوە حسك لەم هەوڵەدا دەستپێشخەری كرد (11.)فەرمانڕەوایی

و تێپەڕاند، كە لەبەردەم پرۆسەی ی شكاندو فشارانەو ئەو بەربەستیەكێتییەوە بۆ ئاشتبوونەوە رۆیشت
  ئاشتبوونەوەی گشتیدا لەنێوان

و الیەنەكانی بەرەی جود لەو قۆناغەدا هەبوون، بەتایبەت فشاری ئێران لەسەر الیەنەكانی بەرەی یەكێتی
و دەستَپشخەرییەی حسك، ئەم هەوڵ (11.)و رێگانەدان بەر لەخۆی بۆئاشتبوونەوە لەگەڵ یەكێتیداجود

 .ئەو قۆناغەی جواڵنەوەی رزگاریخوازیی كورد بوێرییەكی گرنگ بووبۆ

و الیەنەكانی و یەكێتی، سەرەتا زەمینەیەكی لەبار بۆئاشتبوونەوەی یەكێتیدوای ئاشتبوونەوەی حسك
حسك باس لەوە دەكات پێشوەخت لەباڵوكراوەكانی خۆیاندا بەئاشكرا داوای  .تری بەرەی جود هاتەئاراوە

و بانگەوازیان و تەبایی نێوان الیەنە سیاسییەكانی كوردستانیان كردووەو یەكڕیزییگشتیئاشتبوونەوەی 
و رێگرەكانی بەردەم ئاشتبوونەوە ئاراستەی الیەنەكانی نێو جواڵنەوەی كوردی ئەو بۆالبردنی كۆسپ

و یەكێتیئەوەبوو بەهەوڵی حسك توانرا لەنێوان  (16.)قۆناغە بۆكۆتایی هێنان بەشەڕی ناوخۆ كردووە
و و دیداری نێوان ئازاد مستەفا لەپاسۆكپاسۆكدا ئاشتەوایی دروستبكرێت، بەتایبەت پاش چاوپێكەوتن

لەو دیدارەدا ئازاد مستەفا پێشنیاز دەكات حسك، بۆئاشتبوونەوەیان  .محەمەدی حاجی مەحمود لەحسك
شۆڕشی عێراقەوە بۆدەنگی  لەگەڵ یەكێتیدا رۆڵ ببینێت، تەنانەت كاتێك یەكێتی رادیۆكەیان لەدەنگی

و هانی حسكیشیان دابوو وەپیر كوردستان دەگۆڕن، پاسۆك پیرۆزبایی ئەم هەنگاوە لەیەكێتی دەكات
و لەكۆبوونەوەی الیەنەكانی بەرەی جودیشدا لەراژان، بانگەوازەكەی یەكَێتییەوە بۆئاشتبوونەوە بچێت

ی حاجی مەحمود كردبوو، بەوەی لەگەڵ و محەمەدبەرگری زۆریان لەهەڵوێستی شێخ محەمەد شاكەلی
بۆیە شانَدیكی  (11.)و شارەزووردا ئیمزاكردووەیەكێتیدا رێكەوتنی ناوچەییان لەسنوری ناوچەی سلێمانی

، لەرێگای خاڵەحاجی ئەندامی مەكتەبی (ئازاد مستەفا، موالزم كەریم، شەماڵ)پاسۆك، كەپێكهاتبوون لە
و الی یەكێتی بەڕێدەخرێن، پاش یەكتر بینینی شاندی پاسۆكو یاخسەمەر بۆسیاسیی حسكەوە بۆبێژوێ

دوای ئاشتبوونەوەشیان  .و ئاشتدەبنەوەو رێكدەكەونیەكَێتی، بەیاننامەیەكی هاوبەش پێكەوە دەردەكەن



 (19.)و مالومەو بارەگاكانیان دەبەنە ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی یەكێتی لەدۆڵی جافەتیپاسۆك بنكە

و لەرێگای حسكەوە هەندێ نامە لەنێوان سەركردایەتی دا(5896) و لەناوەڕاستی ساڵیهەر لەم ماوەیەدا
دا، (11/1/5896) بۆیە لەرۆژی .و ئاشتبوونەوە ئاڵوگۆڕ دەكرێت،و پارتیدا بەئامانجی نزیبكوونەوەیەكێتی

ندییەكانی و پەیوەو پارتی لەبارەگای حسك لەگوندی كاوالن كۆبوونەوەنوێنەرانی سەركردایەتی یەكێتی
و ناوبژیوانی بەهۆی هەوڵ (18.)و تەنانەت دواتریش گەرمو گوڕی تێكەوتنێوانیان ئاسایی كردەوە

و جەالل تاڵەبانی لەتاران ئیدریس بارزانی (1/55/5896) ئاشتبوونەوە لەرۆژی و ئامادەیی هەردووال بۆحسك
و یاننامەیەكی دوو قۆڵییان دەركردو بەو تەنسیق لەنێوانیاندا رێكەوتنو لەسەر هاوكاریكۆبوونەوە

 (31.)و لەسەر چەند خاڵێك رێكەوتنو عەرەبی باڵوكرایەوەلەسەرجەم كوردستاندا بەزمانی كوردی
و و سەربازیلەرووی سیاسی (و یەكێتیپرۆژەی هاریكاری لەنێوان پارتی)دواتریش پرۆژەیەكیان بەناوی

 (35) .راگەیاندنەوە دەركرد

و الیەنەكانی تری بەرەی جود، اغەدا حسك، لەهەوڵدان بۆئاشتكردنەوەی یەكێتیهاوكات هەر لەم قۆن
و كەمتەرخەم نەبوو، بەتایبەت كاتێك لەالیەن مەال ئەحمەد بانیخێاڵنی، كەبەرپرسی ناوچەی كەركوك

و عەبدولخالق هەورامی بۆ دا، كە(1/5896) سلێمانی حشع بوو، لەرێگای چەند نامەیەكەوە لەمانگی
 بۆمحەمەدی حاجی مەحمودی دەنێرێت، تیایاندا داوا دەكات حسك رۆڵی ناوبژیوانی بۆ دواتریش

 بۆیە پاش هەوڵی ناوبژیوانی حسك لە (31.)ئاساییكردنەوەی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ یەكێتیدا ببینێت
گەڵ و لەو زەرووندا لەرێگای خاڵەحاجییەوە، مەال ئەحمەد بانیخێاڵنی دەگاتە سەفرە(1/5896) مانگی

و و تەقەالی حسكئاكامی هەوڵ .و پرسی ئاشتبوونەوە تاوتوێدەكەنجەالل تاڵەبانی بەیەك دەگەن
كانوونی )و چاوپێكەوتنی ناوبراو لەگەڵ جەالل تاڵەبانی، لەناوەڕاستی مانگینامەكانی مەال ئەحمەد

لەراژان  (د بانیخێاڵنیعەبدورەزاق سافی، مەال ئەحمە) دا نوێنەرانی حشع، كەپێكهاتبوون لە(5891دووەمی 
و لەو كۆبوونەوەیەدا بەیاننامە .كۆدەبنەوە(فەرەیدون عەبدولقادر)لەگەڵ نوێنەری یەكێتی، كەبریتی بوو لە

 (33) .و تیایدا لەسەر چەند خاڵێك رێكدەكەونرێكەوتننامەیەك دەردەكەن

و جار بەناوبژیوانی و چەندینو ئێراندواجار تەنانەت حسك رۆڵیشی هەبوو لەئاشتكردنەوەی یەكێتی
و بەرپرسەكانیان سەردانی ناوچەكانی ژێر ئامادەیی حسك نوێنەرانی دامو دەزگا جیاوازەكانی ئێران

لەئاكامدا بەهەوڵی حسك  .و لەگەڵ بەرپرسانی بااڵی یەكێتی كۆدەبوونەوەدەسەاڵتی یەكێتییان دەكرد
و و جۆرێك لەپەیوەندی راستەوخۆهاتنو لەسەر هاوكاری هەردووال پێكو ئێران ئاشتبوونەوەیەكێتی



و ئێران بەنیسبەت جواڵنەوەی گرنگی ئاشتبوونەوەی یەكێتی (31.)ناڕاستەوخۆش لەنێوانیاندا دروستبوو
رزگاریخوازیی كوردەوە لەوەدا بوو، كەئێران لەو قۆناغەدا وەك پەناگەیەك بۆالیەنەكانی نێو جواڵنەوەكە، 

و یەكێتی ئاشت نەبوونایەتەوە، پێدەچوو بوو، ئەگەر بهاتبا ئێرانبەتایبەت الیەنەكانی بەرەی جود وا
و الیەنەكانی بەرەی جودیشدا سەری نەگرتایە، چونكە پرۆسەی ئاشتبوونەوەی گشتی لەنێوان یەكێتی

لەشەڕی ناوخۆدا ئێران پشتیوانییەكی ناڕاستەوخۆی گەورەی لەالیەنەكانی بەرەی جود دەكرد، ئەمە 
و هێزە دوژمنێكی گەورەی عێراق بەردەوام هاوكاری الیەنە كوردییەكانجگەلەوەی ئێران وەك 

بۆیە ئاساییكردنەوەی پەیوەندی لەگەڵ ئێران، بۆسود  .بەرهەڵستیكارەكانی حكومەتی عێراقی دەكرد
و روخاندنی و درێژەدان بەخەباتی جواڵنەوەی رزگاریخوازی كورد لەپێناوی الوازكردنلێوەرگرتن

 .و وەدیهێنانی مافەكانی گەلی كورد، گرنگ بووراقحكومەتی بەعس لەعێ

دواجار بەهۆی دەستپێشخەری حسك بۆبەدەمەوەچوونی بانگەوازەكەی یەكێتی بۆئاشتبوونەوەی گشتی، 
و جواڵنەوەی و الیەنەكانی بەرەی جود، لەو قۆناغەدا، ئاشتەوایی دروستببێتتوانرا لەنێوان یەكێتی
و زەمینەیەك بۆپێكهێنانی و تەقەالكانیش یەكبخرێنهەوڵ .گار بكرێتو براكوژی رزكوردی لەشەڕی ناوخۆ

و لەبەرئەوەش، كەهۆكاری سەرەكی شەڕ .و سەربازی لەنێوانیاندا بڕەخسێنرێتبەرەیەكی سیاسی
و و الیەنەكانی بەرەی جود، هەمیشە مەسەلەی فەرمانڕەوایی ناوچەكانو ملمالنێی نێوان یەكێتیناكۆكی

و وەرگرتنی باج بوو، بۆیە و مەسەلەی گومرگ كۆكردنەوەو ناوچەی فەرمانڕەواییسەاڵتناكۆكی لەسەر دە
و ریێكەوتننامانەی نێوانیاندا، ئەم دوو خاڵە گرنگەی لەخۆگرتبوو، كەبریتی لەم ئاشتبوونەوە

و امئەم رێكەوتننامانە ئاك .و گومرگو فەرمانڕەوایی، لەگەڵ داهاتی باجلەدابەشكردنی ناوچەی دەسەاڵت
ی (1)بۆنموونە لەمادەی (31.)ئەنجامیان هەبوو، بۆیە پرۆسەی ئاشتبوونەوەی گشتیش شوێنی خۆی گرت

و پارتی دیموكراتی كوردستاندا، الیەنی سەربازی پرۆژەی هاوكاری نێوان یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان
ابوو ئەوە هاتبووە دا ئیمزاكر(9/55/5896) كە لەتارانی پایتەختی كۆماری ئیسالمی ئێران لەرۆژی

و گومرگدا، تاهەلومەرجێكی لەبار ئەبێ لەناوچەكانی ژێر لەمەسەلەی فەرمانڕەوایی ناوچەكان:"كە
 (36)".دەسەاڵتی یەكتردا واقیعی ئێستا حورمەت بگرن

وەیە حسك سەرەتا توانی لەئیمزاكردنی رێكەوتنێكی ناوچەییەوە خۆی لەگەڵ یەكێتیدا ێبەمش
و الیەنەكانی تری بەرەی و تەقەالكانی بۆناوبژیوانیكردن لەنێوان یەكێتیوە هەوڵو لەوالشەئاشتببێتەوە

و ئامادەییەكی لەالیەك لەبەرئەوەی ویست .و ئاشتبوونەوە بخاتەگەڕجوددا بەمەبەستی رێكەوتن
و راستەقینە الی الیەنەكانی نێو جواڵنەوەی رزگاریخوازیی كورد لەو قۆناغەدا بۆئاشتبوونەوە هەبوو 



و الیەنەكانی بەرەی جودیشدا مەسەلە ەالیەكیتریشەوە لەرێكەوتننامە دوو قۆڵییەكانی نێوان یەكێتیل
بنەڕەتییە جێناكۆكەكان ئامرازی چارەسەركردنیان بۆدانرابوو، بۆیە پرۆسەی ئاشتبوونەوەی گشتی سەری 

و لەبار بۆدامەزراندنو زەمینەیەكی و لێرەوە سەرەتاو بەكرداری الیەنەكان پێكەوە ئاشتبوونەوەگرت
 .پێكهێنانی بەرەی كوردستانی هاتەئاراوە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :و سەرچاوەكانپەراوێز

قەندیل،  :، رێباز1گفتوگۆی، ل :، یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان31خوالنەوە، ل :نەوشیروان مستەفا (5)
 .111،519ل

و حەمەی حەمەباقی دەچنە رتاشفەرەیدون دا(56/1/5891) جگە لەهەوڵەكانی پێشوو، لەرۆژی (1)
هەر لەم قۆناغەدا مەكتەبی  .برادۆست بۆبینینی بەرپرسەكانی حشع بۆئاشتبوونەوە، بەاڵم ئەنجامی نابێت

لەدەرەوەش چەند  .سیاسی یەكَێتی نامە بۆپارتی دەنێرێ بەمەبەستی ئاشتبوونەوە، بەاڵم وەاڵمی نابێ
یەكێتی  :و چەند مەرجێكی دەبێ لەوانەودی نابێتهەوڵێك لەگەڵ مەسعود بارزانی دەدرێت، ئەویش س

و یەكێتیش داوای لەپارتی كردبوو، ئەوانیش پەیوەندی لەگەڵ وتووێژ لەگەڵ بەعس كۆتایی پێبهێنێت
 .و ئێران بەسەر جواڵنەوەی كوردییەوە دەردەخاتئێران بپچڕێنن، ئەمەش بەئاشكرا كاریگەری عێراق

لەگەڵ  (پێشەوا تاڵەبانی.ئازاد هەورامی، د)یەكێتی كەپێكهاتبوون لەوەفدێكی  (56/9/5891) دیسان لەرۆژی
و خاڵێك باس و لەكۆبوونەوەی نێوانیاندا چەند مەرجفەرەیدون دارتاش دەچن بۆچیای شیرین بۆالی حشع

و ئاشتبوونەوە ئەوەیەن كەیەكێتی بەیاننامەیەك لەسەر دەكەن، بەاڵم حشع مەرجیان بۆوتووێژ
و كۆتایی بەوتووێژ و وتووێژی یەكالیەنەی لەگەڵ بەعس دەربكاتاوی پشتئاشانسەركۆنەكردنی روود

، 531،535مذكرات، ص :بڕوانە يوسف حنا يوسف .و شەڕ دژی بەعس دەستپێبكاتەوەلەگەڵیاندا بهێنێت
 .19،31خوالنەوە، ل :نەوشیروان

، 1119، دهوك، (خانى)مطبعة، 5تركيا وكوردستان العراق، الجارين الحائرين، ط :ببيار مصطفى شريف (3)
، چاوپێكەوتنی توێژەر لەگەڵ نەوشیروان 561، اربیل، ص(31)منشورات مؤسسة موكريانى للبحوث والنشر

 .سلێمانی (59/6/1118) مستەفا، لەرۆژی

الكردى،  -الحوار العربى :المسالة الكردية وتشكيل الدولة العراقية، فى كتاب عدنان المفتى :فؤاد معصوم (1)
، 1رۆژژمێری پێشمەرگەیەك، ب :، محەمەدی حاجی مەحمود(581)، ص5888مكتبة مدبولى، القاهرة،، 5ط
.151ل   

بەیاننامەی كۆمیتەی سەركردایەتی یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان بەبۆنەی كۆتایی هاتنی وتووێژ  (1)
 .615، ص3صفحات، ج :، دەق لەفاتح رسول(51/5/5891) لەگەڵ بەعس لەرۆژی

، 3صفحات، ج :، دەق لەفاتح رسول(5891)ەی بەرەی جود لەكۆتایی مانگی كانوونی دووەمیبەیاننام (6)



 .661ص

، دەق لەمحەمەدی (5/1/5891) نامەی شەوكەتی حاجی مشیر بۆ محەمەدی حاجی مەحمود لەرۆژی (1)
 .693، ل1رۆژژمێری، ب :حاجی مەحمود

 .696س، ل.، دەق لە ه(1/1/589) ۆژیر نامەی محەمەدی حاجی مەحمود بۆشەوكەتی حاجی مشیر، لە (9)

 .111-691س، ل.بۆدەقی نامەكان بڕوانە ه (8)

دانیشتن دەكرێ، بەاڵم ئێوارەكەی (محەمەد عەلی دۆاڵشی)لەماڵی هاواڵتی (دۆاڵش)سەرەتا لەگوندی (51)
 .189،188التیارات، ص :و لەوێ رێكەوتنەكە ئیمزا دەكەن، صالح الخرساندەچنە گوندی ناوگردان

، لەپاشكۆی (15/3/5891) و سلێمانی لەرۆژیو یەكێتی لەناوچەی شارەزووربڕوانە رێكەوتننامەی حسك (55)
 .، ئەرشیفی محەمەدی حاجی مەحمود(16)ژ

 .118، 119، ل1رۆژژمێری، ب :محەمەدی حاجی مەحمود (51)

 .131س، ل.ه (53)

 .119س، ل.ه (51)

 .189،188التیارات، ص :صالح الخرسان (51)

 .هەولێر (11/1/1118)پێكەوتنی توێژەر لەگەڵ شێخ محەمەد شاكەلی لەرۆژیچاو (56)

، هەروەها نامەی نەوشیروان (1/51/5891) نامەی جەالل تاڵەبانی بۆمحەمەدی حاجی مەحمود لەرۆژی (51)
رۆژژمێری،  :، دەق لەمحەمەدی حاجی مەحمود(51/5/5896) مستەفا بۆمحەمەدی حاجی مەحمود لەرۆژی

 .119،159، ل1ب

 .556خوالنەوە، ل :نەوشیروان مستەفا (59)

، دەق لەمحەمەدی حاجی (15/1/5896)و حسك، بەرگەڵو، لەرۆژیپرۆتۆكۆلی هاوبەشی نێوان یەكێتی (58)
 .138، ل1ب رۆژژمێری، :مەحمود

 .138س، ل.ه (11)



 .138س، ل.ه (15)

 .313،311، ل1، برۆژژمێری :، محەمەدی حاجی مەحمود556خوالنەوە، ل :نەوشیروان مستەفا (11)

 .556خوالنەوە، ل :نەوشیروان مستەفا (13)

.335، ل1رۆژژمێری، ب :محەمەدی حاجی مەحمود (11)   

 .551خوالنەوە، ل :نەوشیروان مستەفا (11)

 .58،59دیاردەی جاشایەتی، ل :حزبی سۆسیالیستی كوردستان (16)

 .331، 333، 135، ل1رۆژژمێری، ب :محەمەدی حاجی مەحمود (11)

 .(331،336)،(33،31)س، ل.ه (19)

 .116، ص3صفحات، ج :فاتح رسول (18)

 :و پارتی لەسەری رێكەوتن بریتیبوون لەئەو خااڵنەی كە یەكێتی (31)

و رووخاندنی حكومەتی بەعسی و بەردەوام بۆبەگەڕخستنی هەموو توانای هەردووالهەوڵی تەواو -ئەلف
 .عەفلەقی عێراق

و رێكخراوەیی هەردووال لەهەموو ناوچەكانی و سەربازیكی سیاسیدابینكردنی ئازادی چاال -بێ
 .و گەشەپێدانی خەباتكوردستانی عێراق

وەستاندنی چاالكی راگەیاندنی هەردووال لەدژی یەكتر، چ چاالكی راستەوخۆ بێت یان  -جیم
 .ناڕاستەوخۆ

و پارتی وەی یەكێتیراگەیەنراوی هاوبەشی كۆبوونە .و حەرامكردنیرێگرتن لەشەڕی براكوژی -دال
التیارات،  :، صالح الخرسان111، ص3صفحات، ج :، دەق لەفاتح رسول(1/55/5896) رۆژی لەتاران، لە

 .111ص

 رۆژی و پارتی دیموكراتی كوردستان لەپرۆژەی هاریكاری نێوان یەكێتی ی نیشتمانی كوردستان (35)
 .668،669، ص3صفحات، ج :تاران، دەق لەفاتح رسول (9/55/5896)



و محەمەدی حاجی مەحمود بۆ دەقی نامەكانی مەال ئەحمەد بانیخێاڵنی بۆعەبدولخالق هەورامی (35)
.111-131، ل1رۆژژمێری، ب :بڕوانە محەمەدی حاجی مەحمود   

 :، نەوشیروان مستەفا93،91، بیروەرییەكانی مەال حەسەن، ل131،136، ص3صفحات ، ج :لەفاتح رسول (33)
 :و حشع لەسەری رێكەوتن بریتیبوون لەنەی كەیەكێتیئەو خااڵ .515خوالنەوە، ل

 .و رێكخستن بۆالكەی تر دەداتو فیكریهەرالیەك بڕیاری ئازادی چاالكی سیاسی -ئەلف

 .هەردووال پابەندن بەوەی نەچنە ناو رێكەوتنێكەوە، كەدژی الكەی تر بێت -بێ

 .ئاڵوگۆڕی بیروڕا بۆگفتوگۆكردنی بارودۆخە نوێیەكان -جیم

و النیكەم بۆپتەوكردنی پێكهێنانی لیژنەیەكی بااڵ لەهەردووال، كە لەساڵێكدا دووجار كۆدەبێتەوە -دال
 .پەیوەندییەكانی نێوانیان

و حەرامكردنی بەكارهێنانی وتیژی وەك شێوازێك بۆچارەسەكردنی ناكۆكییەكانسەركۆنەكردنی توند -وها
و ە شێواز بۆچارەسەركردنی ناكۆكییەكانو پشت بەستن بەوتووێژی دیموكراتی وەك تاكبەرەهایی

 .138،111، ص3صفحات، ج :تاد، بڕوانە فاتح رسول.....پێكهێنانی لیژنەی هاوبەشی

بۆدرێژەی چۆنێتیی سەردانی نوێنەرانی ئێرانی بۆالی یەكێتی لەرێگای حسكەوە بڕوانە نەوشیروان  (31)
 :ران لەسەری پێكهاتن بریتی بوون لەو ئێ، ئەو خااڵنەی، كەیەكێتی511-511خوالنەوە، ل :مستەفا

ئێران پشتیوانی لەبزوتنەوەی نیشتمانی كورد لەدژی سیاسەتی داگیركارانەی عێراقی عەفلەقی  -ئەلف
 .بكات

و بەدیهێنانی و یەكێتی پابەندن بەهاوكاری یەكتری بۆسەرنگومكردنی حكومەتی سەدام حسێنئێران -بێ
 .هەڵبژێردراو لەالیەن خەڵكەوەو میللی حكومەتێكی دیموكراسی سەربەخۆ

و سەربەخۆیی عێراق دەخەنە مەترسییەوە و یەكێتی لەدژی هەموو ئەوانەی، كەدەسەاڵتئێران -جیم
 .هاوكاری یەكتری بكەن

 .و ئاشتی، بەهیچ شێوەیەك هەڵوێست وەرنەگرن بەبێ راوێژهەردووال بڕیاردەدەن سەبارەت بەجەنگ -دال
.11ل ،1بزوتنەوەی، ب :كریس كۆچێرا   



.559خوالنەوە، ل :نەوشیروان مستەفا (31)   

 .668،669، ص3صفحات، ج :پرۆژەی هاریكاری، دەق لەفاتح رسول (36)


