
 (2891 -2891) یناڵوان ساێنەشاخ لەل ۆناوخ ەڕیش

و و حسكیو پارتیتێكیە یكانەنیەال یتێاریرپرسەبوون؟ ب ەكامان یكانەكارۆرسا؟ هیگەڵن هۆو چ ەیك
 بوون؟ یك چۆو پاسیوعیش

 میرەبدولكەالم عەس.د

 ۆیهەجوقددا، ب ەیرەو بێنەل یپارت یكردنەنێپ یشدارەر بەبەو جود لجوقد ەیرەردوو بەه یزراندنەدام
بار ەبدولجەع یتیەركرداەسەراق بێع یمێرەه یتیەركرداەعس سەب یو حزبیتێكیە یكردنیتیەدژا
شان ۆكێو تباتەخ ینكردەو ئاراستەییرەب یكار ەینیمەز یدانەڵرهەس ۆیه ەبووەك نە، نیسەیلكوبەئ

 یسازكردنۆك بێئامرازەبوو ب ەوەوانەچێپەكو بەڵراقدا، بێعەعس لەب یتەحكوم یو رووخاندنەروو
و ستیالیسۆس یحزبەل ەكیەرەه یكردنیشدارەب ەوەوالشەل (.2.)ۆناوخ ەڕیش ەیوەدانەڵرهەس ەینیمەز
 ەیرەبەان لیركردنەش دیترو دواكردنڕس ۆیهەجوددا، بوو ەیرەبەحشع ل یكوردستان یمێرەه ەیژنیل

 یشدارەب ۆیهەب یپارت ەوەرێل یدیئ (1.)ەوەك دوورخستەیەل یكانەنیەال ەم روداوانەو ئجوقددا
 ینانێكهێپەدا بیتێكیە ەڵگەل ێملمالنەل ۆیخ یكانەزیو ررگرتەو ەخۆم دەل یدا، سودەكەرەبەل یكردنەنێپ
ك بوو، یەتاەرەش سەمەئ .زراندەدام ەیەیرەب وەئ ییراێخەو بوكردەو حشعدا پتكیحس ەڵگەجود ل ەیرەب
 یكانەزیر یتێكیەبا)یشانیناونەب(21/2/2891)یژۆرەدا لیتیەركرداەس ەیتیمۆك یكەیەاننامەیبەل یتێكەیەك

م ەڵەقەر لەدروستك یكۆناك ەیرەبەجود ب ەیرەو بتێك بگریو حسحشعەل ەخنەر (نیزێبپار ەرەناو ب
و جوددا جوقد یرەوان بێنەل یكۆر ناكۆراوجۆج یرشێو هەندەو پاگڕو پگومان ەوەرێل (3.)بدات

و حشع كیحسەك لیەرەه ەڵگە، لیتێكیەوان ێن یكانییەندەوەیپ یكچوونێر تەس ەكردیو كاركردێپیستەد
  (1.)ەوەتریكیەالەل یو پارتیتێكیەوان ێن یكانییەندەوەیپ یاتریز ەیوەو گرژبوونكیەالەل

 ە، چونكەوەخراپ یكێخۆد ەجوددا چوو ەیرەب یكانەنیەال ەڵگەل یتێكیە یكانییەندەوەیپ ەرۆمجەب
 یزێو هگاەو بارەها بنكەورەبوو، ه یتێكیەنها ەجوقددا ت ەیرەو بێنەل یكەرەو سیكردار یزێه ەوەكردەب
 ەیوەلەبوو، جگەكوردستاندا هەان لیو ساكارەساد یكێتر بوونیوانەبوو، ئەكوردستاندا هەل یكدارەچ
دا یو پارتیتێكیەوان ێنەل ەڕش یخۆتادا دەرەسەل .بووەكوردستاندا نەان لیشیت بوونەنانەان تیكێندەه
 ۆیه ەبووبووەاندابوو، كیروو ەڕو ششدا رووداویجود یتر یكانەنیەو الیتێكیەوان ێنەوام بوو، لەردەب
 یندەوەیپ ەوەو كاروخانێیقەو فەڵەرگەد یكانەرووداو ۆیهەب .انیوانێن یكانییەندەوەیپ یكچوونێت
و النەخەمام ەیكەرووداوەك لۆپاس ەڵگەحشع گرژبوو، ل یكوردستان یمێرەه ەیژنیل ەڵگەل یتێكیە



زتر ێهەجود ب ەیرەو بێن یكانەنیەال یندەوەیهات پەتاد ەوەوالشەل (5.)كچووبووێت یندەوەیپ ێدەڕەگ
و یوان پارتێنەل ۆڵیق ێس یكەیەوەبوونۆك ەیكەڕۆویراژان دوا نەل (19/2/2892) یژۆرەت لەبیتاەبوو، بەد

 یخراپ یندەوەیپ یكچووێت یبار ەوانەن، لەكەد ێتاوتو ەلەسەن میندەو چتێسترەبەكدا دیو حسحشع
 یندەوەیپ یوكردنەپت ییتێنۆها چەروە، هەوەتریكیەالەل یو پارتیتێكیەو كیەالەل یتێكیەو كیوان حسێن
 (6.)نابووێكهێان پیجود ەیرەبەحزب، ك ێرسەوان هێن

 یكردنیتیەدوژمنا ەیلەسەكرا، مەد ۆڕو گڵجوددا ئا ەیرەب یكانەنیەوان الێنەل ەشدا، كەو نامانەل ێندەهەل
 یكانەرۆو جوازێش ەیوەلەجگ ەمەئ (7.)ەدا باسكراوەڵیگەكردن لەڕو شدانێلۆكردن بەئامادۆو خیتێكیە
و یتێكیەوان ێنەلك رفاندن ەك چەبوو، وەه ەیژێدر ەكەڕەش یشكردنۆگا خێو رەوەرساندنیگەڵه
 یو گرتنكەڵخەرگرتن لەو ەو پاركانەگوند ینەنجومەئ ەیوەشاندنەوەڵو هجوددا ەیرەب یكانەنیەال
وان ێنەل ۆناوخ ەڕیش ەیوەدانەڵرهەاتر سیم زەاڵب (9)تاد،...كاندا،ەهاتێدەل یكتریە ینگرانیەو الندامەئ
ند ەوان چێنەكدادان لێبوو پەوەكرد، ئێپیستەد ەوە(11/9/2892) یژۆرەجوددا ل یكانەنیەو الیتێكیە
ك دواتر ۆپاس ەندەرچەه)كۆپاس یكەیەرگەشمیند پەو چیتێكیە ێڕیشارباژ ی(3)یمێرەه یكەیەرگەشمێپ

و كۆپاس ەیرگەشمێدوو پ یكوژرانەب یشەكەو ئاكامدایالن رووەخەمام یگوندەل(ەوەجود ەیرەناو ب ەچوو
 .ەوەوتەكێل ێدەڕەگ یگوندەل یردووالەه یكدادانێپش یو دواتریتێكیە یكەیەزەفرەم ەیرماندەف
 ۆیه ەبووە، كیتەجاف ۆڵیدەان لیكانێس یگوندەل(13/9/2892)یژۆرەكش لیحس ەڵگەل یتێكیە یكدادانێپ

 یلەخ عێش ۆیركێاندا شیوێنەل ەتر، ك ەیرگەشمێپ (5)ینداربوونیو برحسكەل ەرگەشمێپ(6)یكوژران
 یمالەج یربازەس ەیرماندەف ەوانەكوژرا، ل ەرگەشمێپ (7)شیتێكەیەحسك بوو، ل یربازەس یكەیەرماندەف
 ەوەوكاتەش بوو، لیو حشعیتێكیە ەڕیش یرچەه (8.)تر ەیرگەشمێپ (7)ینداربوونیو برریباپ یلەع
 ەڵەرگەدەت، لێبەحشع د یكەیەرگەشمێپە، ك(21)یلی ماوڵاڵبدوەع(1/8/2892)یژۆرەل یتێكیەكرد ێپیستەد
، ەبووەعس هەب یتەحكومەب یتێكیە یكەیەرگەشمێند پەچ ەیوەمكردنیسلەتەل یستەد ەكوژن، چونكەد

حشع  یكەیەرماندەف ەم رووداوەئ یدران، دوا ەدارێسەل ڵموسەب لێبوغرەئ ەیگرتووخانەش لیدواتر
د ەیس(13/9/2892)یژۆرەل (22.)تێكوژەد ەوەندنەسۆڵەك تەو یتێكیە ەیرگەشمێپ(6)انێیقەف یگوندەل

 ۆڵەتەك لەییەشێشكر كەحسك ل یرێولەه یشتەد یكەیەرماندەو فیتیەاركردەس یندامەئ ەكاك
 ەورەگ یكێانیو زكاتەدێستپەدا دیتێكیە یكانەرگەشمیپ یدواەب ەوییەتەشناوۆخ ەیناوچەدا لەوەندنەس
و یاسیس یبەكتەم یكەیەوەبوونۆك یتێكیەدا ییەشێشكركەم لەئ یئاكامەل ۆیەب .داتەد یتێكەیەل
ر ەس ەرشكردنێو هەوەووبوونەڕروبۆپالن ب ەیەوەبوونۆو كەئ یكانڵەخا ەیرێگوەب وكاتەد یتیەركرداەس



ك ەیەل یوانیجود پشت ەیرەب یكانەنیەال ەیوەئۆر بەهاند ەتێبەد ەم رووداوەئ ەوەرێل (21.)تێنەحسك داد
نەبك ۆڵان چێیو پیتێكیە یكانەر بنكەس ەنەبك ێرتەو ویلەزارگ یكانەناوچەرفراوان لەب یرشێو هنەبك
 ەكەو ناوچێرتەو ەیر ناوچەس ەكاتەرش دێو هەوەكاتەدۆك ۆیخ ەقۆڵەڕەد ەیناوچەش لیتێكیەو 
ال ەو میبانڵەالل تاەو جحمود عوسمانەم.و دكاتەژ دێوتوو یداوا یتێكیەدا ەندەوێم نەل (23.)ەوەتێگرەد
 (21.)ونەكەكدێك رڵێند خاەر چەسەو لشنینەداد ەوەكێپ ینیێاڵخید بانەحمەئ

وان ێنەوتن لەكێو رییواەو ئاشتكردنیوانیناوبژۆك بڵێوەه ەوییەباقەح ەیمەح ۆیهەدا بەیەم ماوەل
و میبرا یحاج یحاج:ەكهاتبوون لێپەحسك، ك یرانەنێنو ەوەشەنۆم بەو بەئاراوەو حسكدا هاتیتێكیە
 یكدەیەان بیاوچ ێنێشە لڵاڵبدوەع یحاج یرەو عومفاەروان مستیوشەش نیتێكەیەو لیوال یلەع یریەتا
ت ەبیتاەحسك، بۆب یربازەو سیاسیس یباتەخ یوازێش یكخستنیە یدا باسەشتنیم دانەل یتێكیە .تێوەك
م ەاڵت، بێب ۆخەربەك سێكخراوێر رەه ێرۆجەكات، بەد ەوەییەكخراوێو ریجۆلۆدیو ئایاسیس یووەڕل

 (25.)نێكبخریە ییدارا یتوەستكەو داندنەیو راگەرگەشمێت پەبیتاەب ەكەوەناڵجو یزگاكانەدامو د
الل ەج یناوەو بیاسیس یبەكتەم ەینامەب یتێكەیە، كەوەوتەكێل یكێادداشتی ەناڵوەم هەئ ینجامەئ
 ۆشانكرابوو بیستنەناغ دۆادا دوو قیو تكرد یحسك ەیئاراست(8/3/2891) یژۆر ەل ەوییەبانڵەتا

م ەم ئەاڵب (26)دا،ەیەو ماوەدووالدا لرەه یباتەهاوخ ینانێكهێو پان یكانییەندەوەیپ ەیوەكردنییئاسا
 ەمێئ یواڕبەب .ناێه یشكست ەكییەواەئاشت ڵیوەدا هیشەڵیگەبوو، لەوز نەسێل یوا یكێدواجار شت ڵەوەه
 :ەوانەك لڵێند خاەچۆب ەوەتەڕێگەد ەیكەكارۆه

یتێكیەر ەسەب ۆیو خیكدارەو چیاسیس یزێه یپاندنەس یتواناەبوو، ك یسەكەتاك یكڵێوەه ەكڵەوەه .2
 ینەردوو حزب خاوەه ەوەوانەچێپە، بەوەو ئاشتببنونەبكێان بكات ریك ناچارەیەوێشەبوو، بەو حسكدا ن

كو ناچار بن ەبوو، تاوەر نەسەان لیمێیەس یزێه یكێچ فشاریو هبوون یكدارەو چیاسیس یزێه
 .ەوەئاشتببن

نجام ەئەب ییەراێو خەبوو بەئاسان ن هاتبوو،ێپ ییتاۆك ەتاز یناوێخو ەڕیشەدرا، ك ڵەوەم هەكدا ئێكاتەل .1
 .نەبگ

 یربازەو سیاسیو سیهاوكار ەیاننامەیب ێرۆجەجود بوو، ب ەیرەو بێن یكانەنیەالەك لێكیەحسك  .3
و تێوەكبكێدا ریتێكیە ەڵگەنها لەتەو بیئاسانەب یتوانەدەیمزاكردبوو، نیدا ئیو پارتحشع ەڵگەل

دا یتێكیە ەڵگەل یندەوەیپ ەیوەكردنییئاساۆكگرتوو بیە یكیەو حسكدا راێنەل ەوەوالشەل .ەوەتێئاشتبب



ان ینۆك یكدارەو چیاسیس ێیو ملمالنەڕو شەوەرەد ەهاتبوو یتێكیە یكانەزیرەش حسك لیشترێپ .بووەن
 ەڵگەل ەوەو ئاشتبوونەوەكبوونینزەان بییشۆحسك خ یتیەركرداەسەل ێندەه ێرۆجەبوو، بەواندا هێنەل

 .كردەدەن یتێكیە

 یمانا ۆوخەكردبوو، راست یحسك ەیدا ئاراستەكەادداشتەیل یتێكیە ەیەیژۆو پرەئ یمەكیە یناغۆق .1
مەكیە ڵیت خاەبیتاەاند، بەیگەد ەیەیرەو بەحسك ل یانڕم دابەكیاخود النیجود،  ەیرەب ەیوەشاندنەوەڵه

 ەڵگەل (ەسكو حیتێكیەست ەبەم)ان یچكامیه:"ەمدا هاتووەكیە ڵیخاەل ێرۆجە، بەكەژۆپر یمەو دوو
 ".تێان بەیكید یوەئ یدژەكات، كەن یربازەو سیاندنەیو راگیاسیس یدا، هاوكارەكید یكێنیەو الحزب
و یربازەو سیاسیس یتیەدژاۆان بیان، ەیكید یوەئ یر حسابەسەان لیچ كامیه:"تەڵێش دیمەدوو ڵیخا
ق ینسەت ەیژنیان لی ەرەچ بیو هێن ەتێچەن ەكید یكێنیەو الچ حزبیه ەڵگەان لەیكید یوەئ ییاندنەیراگ
 یجود بوو، ال ەیرەبەحسك ل ەیوەدوورخستن یش ماناەمەئ (27".)، ەوۆڵییەدوو ق یكێوتنەكێان ری

 ەیكەاداشتی یمەاڵو یاسیس یبەكتەم یكەیەنامەحسك ب ۆیەب .تێبكر ڵقبو ەمەتوانرا ئەدەش نیحسك
اتر یكو زەڵ، بەوییەتێكیە یكانڵەو خاازیشنێو پیداواكار یكردنڵقبو یر بارێژ ەچووەو نەویەدا یتێكیە
و یكدارەو چیاسیس یو هاوكارەمتمان ەیوەانێڕو گانیوانێن یكانییەندەوەیپ ەیوەكردنییئاساەان لیباس
م ەئ ینانێشكشته یكارۆه یگشتەدواجار ب (29.)عس كردبووەب یتەحكوم یردووال، دژەه ییاندنەیراگ
 یكانەنیەك الەحسك كردبوو، ن ەینها ئاراستەت ەیكەادداشتی یتێكەیەبوو، كەوەئ ەیەوەئاشتبوون ڵیوەه
 ییو قورساەیبارەق یشۆیخ ەیندێبوو، هەن یراز ەكەژۆپرەب ەیوەلەش جگیجود، حسك ەیرەب یتر
 .بووەه یكدارەو چیاسیس

یتێكەیوان ێنەل ییواەئاشت یتر یكڵێوەدا ه(2891)یسانیو نئازار یكانەمانگەو لداەیەم ماوەر لەسان هید
 یباق ەمەح ەیمە، دووجار حەئاراوەهات ەوەحشع یگاێرەو لەوییەباقەمەح ەیمەح ۆیهەدا، بیو پارت

 .، كردەوەئاشتبوون یزووەئارەت بەبارەس یتێكیە ەیامنامەیپ یاندنەیگۆ، بیپارت یردانەران سێئەل
، یتێكیە یرانەنێپشتائاشان نوەحشع ل یگاەبارەدا ل(2891)یمموزەت یمانگەبوو دواجار لەوەئ
 یدەمەمح :ەبوون لیتیبرە، كیپارت یرانەنێو نوعسومەخدر م.و دبدولقادرەدون عەیرەف:ەكهاتبوون لێپەك
ر ەسەو لمزاكردیان ئیكێوتنەكێدا رەشتنیم دانەو لشتنیدان (19/7/2891)یژۆرەد لەحمەد ئیغدەو مال قادرەم
 ەل یكڵێند خاەش چیوەئەان دابوو، كیشیكۆیەدا پاشكەكەوتننامەكێر ەڵگەوتن، لەكێك رڵێند خاەچ
 ەیوتنەكێم رەكدا ئێوازەبانگەل یتێكیە یاسیس یبەكتەك مێمانگ یدوا ەندەرچەه (28.)گرتبووۆخ
 یكانییەشتمانین ەزێو هكورد یخوازیرزگار ەیوەناڵو جوێن یكانەنیەال یكخستنۆیەب یجابیئ یكێنگاوەهەب



كامدا ییەاسیس ەنیەوان الێنەكان لەشێو كیكۆناك مەرجەس یركردنەسەو چارعسەب یتەحكوم یراق دژێع
و گرتەنیرەس ەوەئاشتبوون یتر ڵەیوەم هەم دواجار ئەاڵب (11)مدا،ەڵەقەژ لێو وتوویئاشت یگاێرەب

 ۆز بێه یتێكیەن، ەناك ڵیقبوە، كەوەان ئاگادار كردیتێكیە ەوەحشع یگاێرەل یپارت ەنا، چونكێه یشكست
و ەوەتـێنان ناگریو بادەییەناوچ یكێوتنەكێپشتئاشان ر ەیكەوتننامەكێر ەت، چونكێرێنان بنیباد ەیناوچ

 (12.)ییەدا نیو پارتیتێكیەوان ێنەوتن لەكێنان ریبادەل

م ەكیكرا، النەدێل ەیوەئ یوانەڕك چاوەیەادڕتاە، كەوەشێپ ەتر هات یكێتەرفەدا دەناغۆم قەر لەه
ت ێك بیەتاەرەو ستێان دابنیناوێخو ەڕیشۆك بێنورو سەوەك بكاتیك نزەیەل یتێكیەو جود یكانەنیەال
ایسور ڵیوەهەب ەرابلوس، كەت ۆڵیق(28)یوتنەكێرەبوو ل یتیش بریوەان، ئیكانییەندەوەیپ یباشتركردنۆب

و یتێكیە)ەوانەل یراقێ  ع یكخراوێر (28)ایبیل یرابلوسەت یشارەل (6/1/2893-2)یژانۆرە، لەئاراوەا هاتیبیو ل
 ەیوەگرتبوو، ئۆخەل یكڵێو خاندەند بەچەمزاكرد، كیان ئیو پوختكورت یكێوتنەكێر (عو حشو حسكیپارت

دا یایتەم بوو، كەچوار ڵیدا، خاەناغۆو قەل ەوییەكورد ییخوازیرزگار ەیوەناڵت جوەسبینەگرنگ بوو ب
 (:6/1/2893)یژۆرەو لرەكسیەاردرابوو ڕیب

 .تێستەاندن بوەیراگ ەڕیش ێجەستبەد -لفەئ

 (11.)تێریرابگ ۆناوخ یكدارەچ یكۆناك -ێب

سان یم دەاڵدا، بۆڵییەق(28)ەوتنەكێم رەجود ل ەیرەب یكانەنیەو الیتێكیە یكردنیشدارەب یاەڕرەس
 ەكەوتنەكێر یخود ەان، چونكیكانییەندەوەیپ ەیوەكردنییو ئاساەوەكبوونینز ۆیه ەبووەش نەمەئ
ت، ێب یكوردستان ەیوەبوو لەه ەیانییراقێو عانفراو یكێو ئامانجەوێچوارچ ەوەوالشەو لشاێكەن ەیژێدر
جود  ەیرەهاوكات ب .نێال بنەان ویوانێن یكانییەكۆو ناكنەناودا بدێپەل یكان قوربانییەكورد ەنیەكو الەتاو

 یر دواەگەنها مە، تەوەكۆڵییەق(28)ەیژنیناو ل ەتێب یكجارەیەو بەوەتێنێشەبوەڵه ۆیبوو خەن ەئاماد
و یالواز یانوویبەك حشع بێژۆند رەچ یدوا ەیوەل ەجگ ەمەئ (13.)تێبەان نرێئ یمارۆك یندەزامەر

تر یكێكارۆش هەمەئ .ەویەكشا ەكۆڵییەق(28)ەوتننامەكێرەشداربوو لەب یزێو هكخراوێر ێندەه یگوماناو
جود،  ەیرەب یكانەنیەو الیتێكیەوان ێن یندەوەیو پێن ەوەتێوەبك یزڵۆو ئایتر گرژیكێدا جارەوەبوو ل
نرخ ێب ەیكۆڵییەق(28)ەوتننامەكێر یهاەبەاندا، كیكوردستان رووەتر ل یرووداو ێندەدا هەم كاتەل ەنكچو
ت ەبیتاە، بەوەشتێهەجود ن یكانەنیەو الیتێكیە ەیوەكبوونینزۆب یكەیەنیمەو زرەگەچ ئیو هكرد
ك ینز ەران هاتنێئ یتەارمەیو بیكۆرخان ژاژیم ۆسەح یتیەركرداەسەب (2893)یشوباتەل یپارت یكانەزێه



 یژانۆر ەل ەوەوالشەل .گرتنێان لیرەرامبەب یكانییەرزاەو بنگەناوزەل یتێكیە یتیەركرداەس یگاكانەبار
 ەیرەب (26/1/2893) یژۆر ەو لكداچوونیەگژ ەب ۆیەك یشتەدەل یتێكیەو جود یكانەزێه (22-21/1/2893)

 یژۆرەش لیتێكیەو ركردەد یتێكیە یدژ یژیوتتوند یكەیەاننامەیب ەوەرێولەه ەیژنیل یناوەجود ب
 (11/1/2893) یژۆرەجود ل ەیرەب یتیەش سكرتاریتریكێو جارەویەدا ەیكەاننامەیب یمەاڵو (11/1/2893)
  (11.)دا یتێكەیەب یتوند یكێادداشتیش یو حشعركردەد یتێكیە یدژ یتوند یكێانەیب

 یهاەو بكەڕۆناو یكۆو ناكێمالنمل یكانییەكەرەس ەكارۆه ی، بوونەم رووداوانەل ەجگ ۆیەب
 ەڕیش یدانەڵرهەس ۆیهەدواتر بوو ب یناغۆق ەوەوانەچێپەو بنرخ كردێب ەیكۆڵییەق(28)ەوتننامەكێر

ەڕش ەورد ەوەرێل .دایكورد ییخوازیرزگار ەیوەناڵجو یكانەنیەوان الێنەل یناوێخو یكەیەوێشەب یبراكوژ
 ەڕیش یتر یكێناغۆق یتاەرەسە، بوو بیكترۆیەن دانان بیمەو كەسۆو بكردێپیستەد یكترەیەل ەشەڕەو ه

ر ەوەمن ەقال یعوسمانۆك بەیەسۆب (2/1/2893) یژۆرەل یتێكیە یكانەزێبوو هەوە، تادواجار ئیبراكوژ
 یپارت یكەیەرگەشمێپ ەكاتب، ك یلەع یزاەم جەاڵحسك بوو، ب یكانییەربازەس یكەیەرماندەفەن، كێنەداد
، ەوەتێزێگوەر دەوەمن ەقال یعوسمان ەیكەلیمبۆتۆئەب یتێكیە ینداریبر ەیگرەشمێبوو دوو پ یموكراتید
و كادر (9)كدا ێلیمبۆتۆو ئێنەو لەوەتێنەك دەیەسۆم بێدڕەگوەل یدواتر پارت یژۆرۆب .نێكوژرەدا دێوەل
 ۆڵید یباداوان یگوندەو حشع لحسك یكێزێشدا هی(2893) یسانین یمانگەل .كوژنەد یتێكیە ەیرگەشمێپ
و ێنەبن، لەد یتێكیە ۆیەیك ی(83)یپیت ەیرماندەف یگرێو جەرماندەدوو فە، ك(ربازەو سڵماەش)كانەلەخ
  (15.)كاتەدێستپەد یتەواوەتەب ەڕش ەوەرێل یدیكوژن، ئەكدا دێلیمبۆتۆئ

 ییتاۆپشتئاشان كەحشع ل یتیەركرداەس یگرتنەو جود بیتێكیەوان ێن ەڕیش یتر ەیم خولەئ یئاكام
ل بوون، یان دیكێندەهەكوژران، ك یتێكیە یستەدەو حسك بحشع ەیرگەشمێپ(71)ەیكینز دایایتەهات، ك

 (16.)رانیگیلیدەحشع ب یتیەركرداەس یندامانەئەك لەیەژمار ەیوەلەجگ

 ەیوەپشتەك لێكارۆهەاتر لین زەیكەد ەوەئ ینیبین، تەیبك ۆناوخ ەڕیش یكانەكارۆه یرەیر سەگەئ
 :نەیبدێان پەیئاماژ ەوەرێت لێكرەبوو، د ەوەڕەم شەئ یرسانیگەڵه

 :(و جودجوقد)ك ەیەدژ ب ەیرەدوو ب یدروستبوون -لفەئ

، ەویەداەكدێل ینا، هاوكات واشەجوقد داد ەیرەب یرەركابەب یجود ەیرەب ەیوەلەجگ یتێكیە
 ەیرەب یزراندنەدامەژ لۆر(21)یجود دوا ەیرەكرا بەش دینیبێك تەو .ەوان دروستبووەئ یكردنیتیەدژاۆبەك



و زبوونڵۆئا یتاەرەدا سەناغۆو قەل یكردارەب ەكەیەدژ ب ەرەم دوو بەئ یدروستبوون (16.)زراەقد دامجو
زرا، ەجوقد دام ەیرەك بێكات ەبوو، چونكەیەرەو دوو بەو ئێن یكانەزێوان هێن یندەوەیپ یكچوونێت
بوو  یتیش بریوەت، ئێبەرج نەك مەیەنها بەبكات، تێپ یشدارەدا بەیەرەو بەل یبوو پارتەن ەئاماد یتێكیە
 ەیوەنگكردنەهاوسۆب یپارت ەوەوالشەل .ەكەو جولكایمرەو ئرانێئ ەڵگەل یكانییەندەوەیپ یاندنڕپچەل

ك ۆش پاسیو دواترو حسكحشع ەڵگەل یجود ەیرەدروستكردن ب ییباەت یبرە، لۆیخ ینگەالس یبار
 ەمەدا، ئ ەیكییەتیەدوژمنا وێملمالن یواەو هشەك یوامەردەب یتەارمی ەوەوانەچێپەنا، بێكهێپ

 یتاەرەسەبوون بەدا، كیدا رووەیەرەم دوو بەئ یكانەرگەشمێوان پێنەشهات لێو پروداو ێندەه ەیوەلەجگ
 ەیرەب ەببن ەیەرەم دوو بەئ ەیوەئ یبرەل ە، چونكۆناوخ ەڕیشەتر ل یكێناغۆق ەیوەكردنێستپەد
 یدژ ەڕش ەیرەدوو بەبوون ب ەوەوانەچێپەراقدا، بێعەعس لەب یتەحكوم یو روخاندنەباتكردن رووەخ
 :ییواڕەرمانەف ەیو ناوچتەاڵسەر دەسەل ێو ملمالنیكۆناك -ێب (17.)ییكتریە

ت بوو، ەاڵسەر دەسەكورد ل ییخوازیرزگار ەیوەناڵو جوێن یكانەنیەال ێیو ملمالنیكۆكدا ناكەڕۆناوەل
 یچاالك یكردنەغەدەو قشكردنەبێو بییواڕەرمانەف ەیناوچ یراگرتنەسەستبەو درغكردنۆق ەڵگەل
 ەجود، ئاماد ەیرەو بێن یكانەنیەو چ الیتێكیەچ  ەوەتەڕەبنەدا لیراستەل .یكترەیەل یكدارەو چیاسیس
، ەوەگا بكاتەو بارەتردا بنكیوەئ یتەاڵسەر دێژ یكانەناوچەان لیكیەچ الیه ەیرگەشمێن پەگا بدێبوون رەن
 یجود یكانەنیەال یگاەو بارەو بنكتێبووبەوان یتیەكاڵەاو بیتەشناوۆخ یكانەناوچەر لەگەئ ەمەئ
 یكترەیەان بیگاێداغدا رەرەو قیمانێو سلزوورەك شارەو یتر یكانەناوچەو لەبووەر نەوا تاسەت، ئێبووبێل
د ەحمەال ئەت، مێسترەبەراژان دەل ە، ك(27/21/2892)یژۆرەجود ل ەیرەب یكەیەوەبوونۆكەل .داەدەن
 (ەراژان یستەبەم) ێوەل ەمێئ:"تەڵێد ەیەوەبوونۆو كەئ یشداربووانەبەك لێكیەكو ەو ینێاڵخیبان
 ەیناوچ ەنەیبك ڵەەاڵو گەڵەرگەو دیتیەكاڵەبا ەیت ناوچێبەمان كرد دەوەئ ی، باسەوەنیبووۆك
 یتێكیەن ەیبدڵوەه .نەیجود فراوان بك یكانەناوچ ەختەن ەختەن نەیبدڵوەو هجود یكراوۆڵنترۆك
بدات، كوردستان  ەوەو مل بتێنێبات بهەخ یپانۆڕەگ یپاوانكردنەواز لە، كەیتەناعەق وەئ ەنینەیەبگ
 یتەحكوم یدژ یكدارەو چیاسیس یباتەخەل ێبەد یاسیس یكێزێموو هەو هییەو نەئ یكڵنها موەتەب
ش ەمێوا ئەدات، ئەق نینتەو مڵقەعەش مل بیتێكیەر ەگەئ:"تەڵێش دەوەها ئەروەه ".تێراق ئازاد بێع
 ەیەخشەو نەداهاتوودا ئ یئازارەارماندا لڕیو بتێجوددا ب یتەاڵسەر دێژ یكانەناوچەن لەیدەگا نێر
ش یتێكیەو نانیباد ەیناوچ ەتێبچ یتێكیەشت ێهەدەین ەوۆیەخ یال یپارت ۆیەب (19".)نەیبك ێجەبێج
 یتێكیەت ێكرەدەوەش لیباس (18.)یمانێو سلركوكەو كرێولەه یكانەناوچ ەتێوان بەئ یزێشت هێهەدەین



 یدانێلەل ەیوەل ەبوو یتیش بریوە، ئیمانێسل ەیناوچ ەتێنێبه یكانەزێه ی، پارتەبووەه یرجەم
بوو حسك ەوەبوو، ئەه ەوەحسكەب یشیندەوەیپ یرچەه (31.)كاتەران نێئ یحدكادا هاوكار یكانەزێه

 ەیناوچ ەتێنێبه زێه یتێكیەدا ەدەن یگاێش ریوەو ئجوددا ەیرەبەو حشع بوو لیپارت یمانەیهاوپ
كرد، ەو دەیڕەپ یفشار یوازێو شرۆندان جەش چەمەئۆ، بەوییەتەاڵسەر دێژ یكانەنێو شوسانیبال
كان ییەاسیس ەكخراوێو رش حزبیكێكات (32.)تێربچەد ەیەو ناوچەناچار بكات ل یتێكیەتا
 ەرەكەاندا چیوێنەت لەاڵسەر دێژ ەیناوچ یرەماوەج یكردنیانڕحكوم یریدا بیكدارەچ یكەیەوەناڵجوەل

ژ یوتتوند ەیوێنجام شەرەش سێیەو ملمالنەو ئتێبەدا دەیاندا پیوانێنەل ێت، ملمالنێنێبسەرەو پبكات
ك ێنیەر الەه ەیوەئۆبوو بەئاماژ یكترەیەكوردستان ل یكانەناوچ یكردنەغەدەق (31.)تێگرەد ەوۆخەب
 یدژ یو، چاالكەئ یندەزامەر ێبەت بێبەتر ن یكێنیەچ الیهۆتر بیو ئتێبەه ۆیخەت بەبیتا یكێنیرنشیم

و ییپاوانخواز یانیگ یبوون ۆیەب .تێنێبنو ۆیخ ەیوەا لیج ەیكەنیرنشیم ەیناوچەل یكەرەس یدوژمن
 ۆڵیو درانۆو سنانیباد یكانەناوچەت لەبیتاە، بیتیەواڕەرمانەف ەیو ناوچتەاڵسەر دەسەكردن لەڕش

براكان  یناوێخو ەڕیدا شەوەبوو، ل یكەرەس یكارۆ، هرێولەه یشتەو دداغەرەو قزوورەو شاریتەجاف
 ەڕیك شڵێند ساەچ ییواڕەرمانەف ەیو ناوچتەاڵسەر دەسەش لیكردارەو بعیواق ەاندا بكاتۆیوان خێنەل

انكرد یوا ەخانۆم بارودەئ (33.)ەوەتێوەبكێكان لەنیەموو الەهەل یرۆز یو قوربانتێشێبك ەژێدر یناوێخو
 یگاەو باربكات ەیەو ناوچەل یرگرەت، بێو ناچار بۆیخ یتەڕەبن ەیبنك ەاتك بكەیەك ناوچیەر الەه
ر ەسەكردن لەڕشەل ەو حسك، جگیتێكیەوان ێن یكۆناك یرۆز یكێشەب (31.)ك بكاتەچ ڕپ ۆیو ختێدابنێل
 ەیوەشاندنەوەڵو هكردنیستكارەو دك رفاندنەچ ەیلەسەر مەسە، لییواڕەرمانەف ەیو ناوچتەاڵسەد
اتر یان بوو، زیو ئازاردانك گرتنەڵو خیكتریە ینگرانیەالەرگرتن لەو ەو پاركانییەئاوا ینەنجومەئ
كاندا ییەئاواەل یتێكیە ەینانەنجومەو ئەئ ێرۆجە، بیمانێو سلزوورەشار یكانەناوچ یسنورەل
ان یكێان پۆیخ ینگرانیەال یسانەكەدا لەیگێجەو لەوەنرانێشەوەدەڵه ەوەن حسكیەالەنان، لێهەدیكێپ
ان یژیتوندوت یفتارەن ریندەو چكردەد یوتەسوكەڵمان هەه ەوەوانەچێپەش بیتێكیەو ەوەنانێهەد
و انیك كردنەك چەدا، وەنجامدەكاندا ئەگوندەل یكتریە ینگرانیەو الەنانەنجومەو ئەر بەرامبەب
ست ەبەم (35.)انیكردنێل ەشەڕەو هانیندنەسێل ەو پارزاەو جكانەوتەمزگ یوزەح یئاوەان لیشانێكەڵه
 یكەیەگەڵب ەمەئ .كانەگوند ینەنجومەك ئەكان بوو، نەنیەال ەیرگەشمێو پنگریەاتر الیان، زیك كردنەچەل

ر ەسەكردن لەڕو شتەاڵسەر دەسەل ەكەوەناڵو جوێن یكانەنیەال ێیو ملمالنیكۆناك ەیربارەئاشكرابوو د
 یناوێخو یكادانێجار پ(21)ەاتر لیز:"تێنوسەد ەوەمبارەفا لەروان مستیوشەن .ییواڕەرمانەف ەیناوچ



 ەوییەتێكەیەك رفاندن لەر چەسەل یشیرۆدا بوو، زیدا روویتێكیەو جود یكانەنیەوان الێنەل ەورەو گبچوك
ك گرتن، ەڵ، خییئاوا ینەنجومەئ ەڵگەفتار لەرگرتن بوو، رەو ەپار ۆب ەوەوانەچێپەو بوانەئ یالۆب
 یكارۆه:"تەڵێد یلەد شاكەمەخ محێش ەوەمبارەر لەه (36".)ن بووكاەناوچ ییواڕەرمانەفۆتر بیكیەواتاەب
ر ەسەستبەست دیانوەیبوون، د ەكەپانۆڕەر گەسەل ەیو حزبانەبوو، ئ ەوەئ ۆناوخ ەڕیش یتەڕەبن
 یرۆز یكێشەب یتێكیەرم بوو، ەگ ۆناوخ ەڕیش ەیەو ماوەئ .یو پارتیتێكیەت ەبیتاەدا بگرن، بەكەپانۆڕەگ

و ەان لیتر بوونیكانەنیەبوون الەدەن ینان، رازیباد یكانەش ناوچیبوو، پارتەوەستەدەب یرانۆس یكانەناوچ
و ەو ئێنەست لیوەیكدار بوو، دەچ یكێزێه ەیوەرئەبەش لیستیالیسۆس یت، حزبێبەدا هەناوچان

  (37".)ت بووەاڵسەر دەسەكردن لەڕش ۆیەب .ەوەبكات ۆیخۆب ەگێدا جۆیەستەپڵەپا

 :كانییەگومرگ ڵەو خارگرتنەر باج وەسەكردن لەڕو شێو ملمالنیكۆناك -میج

دا، ەناغۆو قەل یكورد ییخوازیرزگار ەیوەناڵو جوێن یكانەنیەال یناوێخو ەڕیو شێملمالن یتریكێندەهەر
و و دانانرگرتنەباج و ەیلەسەر مەسەبوو ل یكۆت ناكەبیتاەو بیگشتەكان بییەئابور ەكارۆهەبوو ل یتیبر
ندن، ەو گومرگ سدا باجەمەردەو سەل ەندەرچەه .كانییەگومرگ ڵەو خایسنور ەناوچ یراگرتنەسەستبەد
م ەاڵبوو، بەن ەورەر گۆش زیكەشتوم یو بردننانێو هیبازرگان ەیبارەو قەبووەر نۆز ەیكەژێر ەندێه
ر روون ۆز یرچەگەئ .شەندەهەم رەبوو لەر نەدەو جود، بیتێكیەوان ێن ێیكدا ملمالنەڕۆناوەل
كان ییەگومرگ ڵەو خاكانییەسنور ەناوچ یراگرتنەسەستبەد ییتێنۆو چوازێش ۆب ەو ئاماژەوەتەكراوەن
 ەو گومرگانو باجەب یك پشتەیەادڕكان تاییەاسیس ەزێه یداهات یكێشەاتر بیز ەیوەرئەبەم لەاڵ، بەكراوەن
 ەوەگواستەان دیلەلو پەو ككەو شتومار بوونیشۆو فرارڕیان كیو زار یوەن زەخاو ەیسانەو كەست، لەبەد
، ەكەوەناڵو جوێن یكانەنیەو الزێهەبوو، ك ییئاسا یكێشت ۆیەگرت، بەاندیرەتر و یكانەو ناوچرانێئۆب

جود  ەیرەب یكانەنیەو الیتێكەیەش، كیكێكات ەچونك .یرەسەل ەوەانیوانێن ەتێوەبك ەڕو شیكۆناك
، ەكردنەغەدەو قەئ ەیشاراو یكێویوا دەكرد، ئەغەدەق یكترەیەان لییواڕەرمانەو فتەاڵسەد یكانەناوچ
كان، ییەسنور ەناوچ یكردنۆڵنترۆو كباج یرگرتنەو وكانییەگومرگ ڵەخاەكردن لیزگارێپارەبوو ل یتیبر
و كاتەد ەكارۆم هەئۆب ەئاماژ یوونەڕفا بەروان مستیوشەن .بووەه یو ئابوریبازرگان ەیورەگ یكێخیەباەك
كان، ەوان حزبێن یندەوەیپ یكچوونێو تیكۆناك یكانییەكەرەس ەركاۆهەك لێكیە:"تێنوسەكدا دێنێشوەل
دا ەدڵیوەك هێنیەر الەه ەچونك (39)،"ەو گومرگ بووباج ەیوەكردنۆو كیانڕحكوم ەیلەسەم ەشیمەه
 یلەد شاكەخ محێش ەكارۆم هەت بەبارەر سەه .ش بكاتەبێبێل یتریوانەو ئێردا بگرەسەان بیستەد ۆیخ
ر ەسەب یستەدەك كێزێر هەت بوو، هەاڵسەر دەسەل ەڕبوو، ش یگومرگ یڵر خاەسەل ەڕش:"تەڵێد



 ینیەر الەبەم لەبوو، ه یئابور ینیەر الەبەم لەكرد، هەد ەغەدەقێل یتریكانەنیەگرت، الەكدا دەیەناوچ
 (38".)ش بووەو ناوچانەئ ییواڕەرمانەو فبردنەوەڕێب

 :ەكەوەناڵو جوێن یكانەنیەال یكدارەچ یزێه ەفر یبوون -دال

 ەیستەرەو ككدارەچ یزێه ینەدا خاوەناغۆو قەل یكورد ییخوازیرزگار ەیوەناڵو جوێن یكانەنیەموو الەه
 ێو ملمالنیكۆش ناكیكێكات .كردەك دەچ ڕاتر پیان زۆیوام خەردەو بان بوونۆیخەت بەبیتا ینگەج
ش ەژانۆو رنكبووینز یكترەیەل ەوییەجوگراف ەیناوچ یرووەان لیمووەدا، هیاندا روویوانێنەل
و نیمەو كەوەبوونەك دینز یكترەیەو لكردەان دۆیهاتوچ ەڵمۆكەب ەیوێشەو بلۆل پۆان پیكانەزەفرەم
 .كردەان دۆیدا هاتوچیكتریە یتەاڵسەر دێژ یكانەناوچەش لیرجارۆز .ەویەناەد یكترۆیەان بەیسۆب
 ەڕیش یرسانیگەڵه ۆیەك، بینز یكێرەگەئ ەتێبەكدادان دێو پوتنەككیەرەب یرەگەدا ئەخۆم دەگومان لێب

جود  یكانەكدارەچ یانەڕو گەوەانڕت سوەبیتاەكراوبوو، بینیشبێو پوانكراوەڕچاو یو براكوژۆناوخ
 ەوەیەمبارەار لیختەال بەم (11.)ەوەشەوانەچێپەو بیتێكیە یتەاڵسەر دێژ یكانەناوچەل
 یتیبر ۆو ناوخیبراكوژ ەڕیش یاندەڵرهەس یكانییەكەرەس ەكارۆهەك لێكیە ییەدانێت یگومان:"تێنوسەد

 یووەڕز لێك دوو هێكات ەدا، چونكەناغۆو قەكان لەنیەال یكدارەچ یزێه ەو فریشكرەل ەفر یبوونەبوو، ل
ن یكترینز ەڕدا شیو گرژیزڵۆن ئایترەسادەوا لەشن، ئیكدارەچ یزێه ینەو خاوبنەك دۆناك ەوییەاسیس
، داهات، یانڕو حكومتەاڵسەدەان بییندەوەین پكاییەكۆتر ناكیكیەالەل ەت، چونكێبەر دەگەئ
و دواجار نەكەك دێكاندا كارلەرووداو ەڵگەش لەمانەئ ۆیەب .بووەدا هەزانێو هەوان ئێنەل ەوییەستەداڵبا
تێوەكەكدیەرەك بیەموو الەه یكانییەندەوەرژەب ە، چونكەوەكانەرۆراو جۆج ییەكۆو ناكێملمالن ەونەكەد

م ەر ئەسەخت لەج ەفاشەروان مستیوشەن یرچەه (12".)تێشێكەردەس یناوێخو ەڕیشۆو دواجار ب
 ێرۆجەدات، بەم دەڵەقەل ەیناغۆو قەئ ۆیناوخ ەڕیش یرسانیگەڵه یكێرەنڵپاەو بەوەكاتەد ەكارۆه
 ەوەرگەشمێپ یناوەاواز بوون، بیج ینج حزبێر پەسەكدار، كەچ یزێنج هێپ 2892 ڵیسا ینیهاو:"تێنوسەد
كرد، ەان دینێاتەڕاندا تیرمەو گرێولەو هیمانێسل یكانەناوچەت لەبیتاەندا بكوردستا یكانەهاتێدەل
م ەاڵ، بەوەبوونۆجوددا ك ەیرەب ەیوێچوارچەل (كۆپدك، حسك، حشع، پاس)ەم حزبانەچوار ل یرچەگەئ
بوو، ەه ۆیخ یتەبیتا یكەیەرماندەو فیتیەركرداەان سەیكیەرەو هاوازبوونیو جۆخەربەان سیكانەزێه
روان یوشەدا نەرێل ەندەرچەه (11".)گرتەئەان نیتر یوەئ یژگارۆو ئامرمانەفەل ێیگو انیسەك
بوو، ەش نەبێب ەیەاردیودەش لیتێكیەم ەاڵكات، بەان دیك تاوانبارەیەادڕو تاداتەجود د یكانەنیەالەل

 ەا، جگدییەكدارەچ ەو فریشكرەل ەفر ەخۆو بارودەو ئێنەل ەن، كەیكەد ەوەست بەدا هیشەكەقسەپاشان ل



ان ێیرجار گوۆان زیكانییەكدارەو چیربازەس ەرماندەكبوون، هاوكات فینز ەوەكەیەكان لەزێه ەیوەل
 .ەگرتووەان نییكانەحزب یتیەركرداەو سانۆیخ یرووەس یرمانەو فەو راسپاردیینماێرۆب

 :ۆناوخ ەڕیش یندنەسەشەو تیكۆناك یر دروستكردنەسەل یرەگیو كاررانێئ -راقێع ەڕیش -ها

 یكانڵەخاەل ێندەهەل ەوۆیەخ یراق الێو عرسایگەڵران هێئ -راقێع ەڕیش (2891یلوولەیئ)یمانگەك لێكات
 (13.)اندەیران راگێئ یدژەل یشینگەج ۆوخە، راستەوەمانبوویشەپ (2875)ڵیسا یریزائەج ەیوتننامەكێر
و ێن یكانەنیەال ەیوەئۆبكرد، ەان دیرۆز یان كاریردووالە، ه(2899-2891)رانێئ-راقێع ەڕیش ییژاێدرەب

جود  ەیرەدا بۆناوخ ەڕیش یناغۆقەبوو دواجار لەوەن، ئەش بكێلكەان پۆیخ یالۆب یكورد ەیوەناڵجو
 ەڵگەژ لێوتووەب یستەد ەو حدكاوۆقاسمل یگاێرەل ەوە(2891)ڵیسا ییتاۆكەش لیتێكیەو رانێئ ڵپا ەچوو
ژ ێوتوو یكردنێستپەدەك لەیەپاش ماو ەچونكراق، ێع ڵپا ەچوو ۆوخەاستڕنا (11)وعسدا كردەب یتەحكوم

 ەو چوونەئۆك بوو بەیەش ئاماژەمەئ (15.)راق راگرتێع یكانەزێه یدژ ەڕیش یتێكیەدا ەناوچ ێندەهەل
 یراق، الێو عرانێئەل ەكیەرەهاوكات ه .بووەه ەوەژێوتوو ەیلەسەمەب یندەوەیپ ەوەئ ەندەرچەه .ڵەپا
و ێن یكانەنیەال ینانێكارهەو بۆناوخ ەڕیشەدان بەژێدرەان لیرەگیكار ۆیخ یوازێو شگاێرەب ەوەانۆیخ
و رانێئ ەینجەپێئاشكرا جەدا بۆناوخ ەڕیشەو لەناغۆم قەل ۆیەب .بووەان هۆیخ یندەرژوەبەل ەكەوەناڵجو
 -راقێع ەڕیش یرەگیش كاریاتریو زتێكرەدیدەدا بەڕەو شەئ یئاگر یشكردنۆو خرساندنیگەڵهەراق لێع
 ەیرەب یمەدوو ەڕیش ەیوەكردنێستپەدەل یكورد ییخوازیرزگار ەیوەناڵجو یكانەنیەر الەسەران لێئ

 یمانەیهاوپە، كەو حدكاوۆقاسمل یگاێرەعس لەدا بەناغۆو قەل ەوت، چونكەكەردەدا دیتێ  كیەو جود
 ەڵگەل ەوەژێو وتووێن ەران بوو، چووێئ یكاریستەڵرهەب ەیرەشدا حدكا بیمانكاتەهەو لبوون یكتریە
 (16)وعس راگرتەب یدژ ەڕیش (3/21/2893)یژۆرەل ەوۆیەخ یش الیتێكیەو (2891)ینیهاوەل یتێكیە
 یكانەڕەشەو لجود ەیرەب یكردنیپشتڵپا ەوتەك كەیەوێموو شەهەش بیرانێئ (17.)ژ كردێوتووەب یستەد

 ەیرەب یتەماریو ی، هاوكارەوەتوكانەاڵو قەزگەمان، رۆن، چێنجوێو پێدزەاڵران، قەمۆئ یحاج ەیناوچ
و ەبروسك ێندەهەل .كردەان دیرانێئ یكانەزێه یش چاوساغیو حسكیپارت یكانەرگەشمێو پكردەد یجود
 یتێكیە یدژەجود ل ەیرەبۆران بێئ یئاشكرا هاوكارەب یكترۆیەشدا بیجود ەیرەب یكانەنیەال یكانەنام
 ەیوەئۆجود، ب یكانەنیەال رەس ەفشار خستنەبوو ل یتیدا، برەمەران لێئ یئامانج (19.)تێوەكەردەد
ان یوتنەكێو رەوەئاشتبوون یتەرفەد ەوەشیتریكیەالەو لوام بنەردەب یتێكیە یكردن دژەڕشەك لیەالەل
و تەانیخەو بكرد ڕەتو یجود ەیرەب یكانەنیەعس الەب -یتێكیە یژێوتوو یكردنێستپەد (18.)داتەنێپ

 ەوەوبارەان لۆیخ یتوند یستێوەڵشدا هیكیەەاننامەیبەل .ەوەستانەو یو دژمداەڵەقەان لیتیەجاشا



 (51.)ووەڕخست

عس بوو، ەو بیتێكیە یژێوتو یدژ یتوندەدا بۆیخ یكانەوكراواڵبەش بوو، لیستیالیسۆس یحزب یرچەه
 یكانییەو داواكارخواست یان دانا دژیكێالنیپەو باندەینهاش راگەتەو بجود ەیرەبەل ۆیخ یستێوەڵه
 ەیوتننامەكێر:"ەدا هاتوو(نێسور)یارۆڤگ یكەیەژمار یروتارەسەك لەیەوێشەكوردستان، ب یلەگ یشۆڕش
 ەلەگ یكانۆڵەرەل ییایور یكوردستان داوا یستیالیسۆس ی، حزبمان حزبەالنانیو پەل ەكێشەب یتێكیە
وام ەردەت بەحكوم یوبردنێنەلۆباتمان بەخەكات، كەا دینڵر دەماوەو جكاتەمان دەكەمانەقار
موو ەه ەیوانەچێپەب:"ەش هاتووەوەاردا ئۆڤمان گەه ی(6)ەژمار یر وتارەسەات لهاوك (52...".)تێبەد
 یقەو هۆگفتوگ یناوەو بانۆیخ یكانەدروشم ەیوەوانەچێپەو بەانێڕشگۆڕش یكەیەوەكردنیو تاقاسای

 یتر یكەیەوێش ڵحاەرهەب (51".)ەوەكانەستیفاش یشەباو ەتۆشتیهاو ۆیخ یتێكیە، ەوەرگرتنەكورد و
عس ەب یتەحكوم یكانەزێه ەیوەبوو ل یتی، برۆناوخ ەڕیش ەیوەكردنڵر قوەسەراق لێو عرانێئ یرەگیكار
 ەیو ناوچتەاڵسەر دەسەل ۆناوخ ەڕیش ەیوەئۆ، بەوەكشانەست دەنقەئەب ەناوچ ێندەهەو لجارێندەه
 ەیوەلەجگ ەمەئ (53.)نەالواز بك ێپ یانۆیو ختێنێبس ەرەاتر پیو جوددا زیتێكیەوان ێنەل ییواڕەرمانەف
شدا ەناوچ ێندەهەو لكردەان دروستدەیو ئاژاوەڕرجار شۆعس زەب یتەحكوم یكانڕییەخویزگا سەد

 یكێنوسراوەت لەبیتاەكرد، بەجود د ەیرەب یكانەنیەو الیتێكیەوان ێن یندەوەیپ یكدانێتۆان بیكار
عس ەب یتەحكوم یدانڵوەئاشكرا هەدا ب(2/1/2893)یژۆر ی(1719)ە، ژماریگشت یگرڵواەه یتیەراەبەوەڕێب
 یدانێو لەندەوپاگڕپ ەیوەوكرناڵب یگاێرەل یتێكیەو و حشعیتێكیەو وان حسكێن یندەوەیپ یكدانێتۆب

 یتەشناوۆو خانڵییو سماقوەئاالن ۆڵید یكانەناوچەل ەسۆب ەیوەو نانیتێكیە یگاكانەبار
 (51.)تێكرەدیدەب

:تر یكێرەنڵو پاكارۆند هەچ -واو   

و ێنەل یموكراسید یبوونەك نەبوو، وەان هۆڵیدا رۆناوخ ەڕیش یدانەڵرهەسەتر ل یكارۆه یندەه
 یكیەالە، كەبووەه یموكراسید ەندێه یرۆجەتدا، بەاڵسەد ەو فریحزب ەو فریكدارەچ یكەیەوەبزوتن

ن، ەدا بكەین ناوبانگ پۆچ یزانەاندەیكان نییەربازەس ەركردەسەل ێندەها هەروەه .تێار الواز بكرەین
و جود ەیرەب یاندنەیراگ ەڕیو شرشێه یوامەردەب ەلەجگ ەمەئ (55)كرد،ەان دروستدەڕیهاتن شەد
ر ێژ یكانەناوچۆدا بڵدوو ساەمتر لەك ەیماوەل یپارت یشێشكركەو لداەیەو ماوەل یكتریە یدژ یتێكیە
گا ەبار ەیوەو دوورخستنەو حزبەئ یتیەركرداەك سینز یكانەاریستەه ەناوچ یو گرتنیتێكیە یتەاڵسەد



 یو سوربوونپشتئاشان  ۆب ییراێخەان بەیوەو گواستنەڵێو زنگەو ناوزكانۆنەحشع ل یكانییەكەرەس
جود  ەیرەب یكانەنیەال یشكردنەبێو بۆیخ یتەاڵسەر دێژ یكانەناوچ یر پاوانكردنەسەل یتێكیە
 (56.)انێیل

و یاسیو سۆییمر ەیورەگ یكێند ئاكامەگومان چێ، بۆناوخ ەڕیش یكانەنجامەو ئئاكامەت بەبارەس
 یخوازیرزگار ەیوەناڵو جوێن یكانییەاسیس ەزێو هنیەم الەرجەو سەوەوتەكێل یخراپ یتیەەاڵمۆك

ان ەڕەیو شەئ یتێاریرپرسەدا، بیایان تییشدارەب ەیوارەق ەیرێگوەدا بەناغۆو قەل یكورد
 (57.)تێوەكەردەب

دا ەمانەل ۆیان خینیارتریك دەیەوێشەوون، بر بۆراوجۆش جەخراپان ەنجامەو ئو ئاكامەهاوكات ئ
 :ەوییەنیبەد

و یمادد یرووەكان، لییەراقێع ەكاریستەڵرهەب ەزێو هیكورد ییخوازیرزگار ەیوەدا بزوتنەناغۆو قەل .2
كان ییەكوردستان ەزێان هیوانێن یو كوشتارێو ملمالنیكۆو ناكشتەیگێان پیانیز ەوییەوەعنەم
 .ەویەشاەوەڵش هیكەیەادڕان الوازبوو، تایوانێن یكانییەاسیس ییەندەوەیو پەوەبوونڵقو

 یكانەنیەال یاسیس یریو كادەرگەشمێو پیربازەو سیاسیس ەیرماندەو فەركردەن سیندەچ یكوژران .1
و یاسیو سۆییتوانا مر یچوونیڕۆفەب ەڵگەدا، لەڕەو شەل یكورد یخوازیرزگار ەیوەناڵو جوێن
كوردستان  یرەماوەج ەیمتمان ەیوەمبوونەو كەورەگ یاسیس ێڕیشگڕۆش یكەیەو وزكانییەربازەس
 ەوەوتنەو دووركەوەرەدۆچكردن بۆك یگاێر یرەبەو گرتنەكەوەناڵو جوێن یكانییەاسیس ەنیەو الزێهەب
  (59.)تاڵوەل

بوون ەك كەیەوێشەعس، بەب یتەحكومۆب ۆناوخ ەڕیش یكاتەكوردستان ل یكەڵخەك لێرۆز ینابردنەپ .3
و ەئ ەیدا ژمار(2891)ڵیسا ییتاۆكەل ێرۆجە، بەوەكانەسوك ەوجەناو ف ەو چوونو جاشتەحكوم یوایپەب
و ەئ یكردنەنۆركەسۆب یكەیەاننامەیحسك ب ەوەمبارەل .سەزار كەه(51)یرووەس ەشتنەیگ ەوجانەف
 (58.)ركردەد ەیەاردید

نگ، كوشتن ەج یلید یكوشتنك ەكان، وییەنەدەو مینگەسا جێو رینیو ئاۆییها مرەب یلكردنێشێپ .1
 یو كارسەر كەس ەكردنیژێستدرە، دۆناوخ ەڕیش یندارانیبر یكردنەرنەسە، چارەوێن شیترەندانڕدەب
 (61.)نگداەج یكانەلیو دراویر گەسەخت بەس یسزا یپاندنە، سیكتریە ینگرانیەو الوادارەو هەرگەشمێپ



 یبرەل ێرۆجە، ب(2899-2891)ران ێئ -راقێع ەڕیت شەبیتاەگونجاو، ب یتەرفەو دلەه یستدانەدەل .5
عس ەب یتەحكوم یرووخاندن یئامراز ە، ببنیكورد ییخوازیرزگار ەیوەناڵو جوێن یكانەنیەال ەیوەئ
و ۆوخەراست یمانەیو هاوپستۆدەو بوون بستداەدەان لەیتەرفەو دەئ ەوەوانەچێپەراقدا، بێعەل
ش یجود ەیرەو براقێع ەڵگەل ەوەژێوتوو ۆیهەب یتێكیە ێرۆجەران، بێو ئراقێع ۆیوخەاستڕنا
 (62.)ەوەرانێئ یشتینەتەل

 ەیرێگوەبوو بەوە، ئەوەستیالیسۆس یحزبەستبوو بەوەیدا پەناغۆو قەئ ۆیناوخ ەڕیشەل ەیوەدواجار ئ
و ەئ یرساندنیگەڵه یتێاریرپرسەو بپشك ۆیخ یكانییەربازەو سیاسیو توانا سیرەگیو كارەبارەو قۆڵر
چاو ەل ەیوەئ یحوكمەش بوو بەزانێو هەك لێكیەن ۆك چەروە، هۆستەئ ەتێوەكەد یكانەجامنەو ئەڕەش
 ەبوو، بووەكوردستان ه یاسیس یپانۆڕەر گەسەل یربازەو سیاسیس یزێجوددا ه ەیرەب یتر یكانەنیەال

ژران، كو یریو كادەرگەشمێو پیربازەو سیاسیس ەیركردەن سیندەو چداەناغۆو قەل ۆناوخ ەڕیش یقوربان
ك ەیەوێشە، بەدا ناوۆناوخ ەڕیشەان لۆیخ یتێاریرپرسەبەان بیاندا دانیكانەاندنەیراگەان لیشۆخ ۆیەب
 ۆناوخ ەڕیو شەن ئاژاوێیدا بنەوەدان ب ێبەد:"ەدا هاتوو(ستیالیسۆس)یارۆڤگ ی(21)ەژمار یروتارەسەل
ن، ینجاندێڕەو لریزو یانمەكەلەگ یرەماوەن، جیستداەدەل ێپ یچاك یلەو هتەرفەن، دیدواخست یندەچ
 یكارۆمان هۆن خێیبن ەوەل ێپ ەستیوێپ ......نیكرد یخیەم باەو كو دوژمن سوكستۆد یرچاوەبەل
 ەیشێكو كەمان وەكەشێكەن، كیبگر ەوۆستەئەب ەكەتییەتیێاریرپرسەب یرۆز ەرەه یشەان بین یبووەوەئ
موو ەهەران بێئ -راقێع ینگەجەك لێشەو بنگەك پارسەو ەت، بگرێكرەماشا نەت ەالنیعاد ۆیخەربەس
 (61".)ەوەتێسترەبب ەوییەكانەنجامەئ

 

 

 

 

 

 :كانەرچاوەو سزێراوەپ



 .یمانێ، سلەوییەنۆكترەلەئ یستۆپ یگاێرەل (1/8/1118) یژۆرەر لەژێتوۆز بیزەقادر ع ەینام (2)

ر، ین، هولیصالح الد ەعجام ەبعط، ، كردستان العراق، م1ط ، ین نوریالدءكرات بهاذم :ین نوریالدءبها (1)
 .396،397، ص2885

ح یفاتەق لە، د(21/2/2891) یژۆرەكوردستان ل یشتمانین ی یتێكیە یتیەركرداەس ەیتیمۆك ەیاننامەیب (3)
 .171-169، ل1ند بەچ :ڵسوەر

 .116،115، ل1ند، بەچ :ڵسوەح ریفات (1)

 .319ل، 1ند، بەچ :ڵسوەح ری، فات111كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن (5)

ح ڵد ساەمەو محڵاڵبدوەع یلەو عیسعود بارزانەم :ەبوون لیتیبر یپارت یرانەنێدا نوەیەوەبوونۆو كەل (6)
، ێخۆفا خەح، مستیال ناسە، میقراوەز عیزەع :ەكهاتبوون لێك پیحس یرانەنێنو .یروارەو ئازاد بەجومع

 .بوون ڵسوەح ریو فاتینێاڵخیباند ەحمەو ئناەوسف حیو دەمەز محیزەعەل ەكیەرەش هیحشع یرانەنێنو
موو ەر هەسەل یاسیس یكەیەاننامەیب ەیوەوكردناڵر بەسەون لەكەكدێشدا رەكەوەبوونۆك ییتاۆكەل

 .رێولە، ه(15/1/1118)یژۆرەد لەمەز محیزەع ەڵگەر لەژێتو یوتنەكێكان، چاوپەخۆبارود

و  (22/1/2892-21) یژانۆرەلحمود ەم یحاج یدەمەمح ۆو قادر قادر بمالەدنان كەع ەیدوو نام (7)
 یدەمەمحەق لە، د(1/6/2892) یژۆر ەحمود لەم یحاج یدەمەمحۆمال بەدنان كەع یكەیە، نام(12/5/2892)

.119،122، ل3ك، بەیەرگەشمێپ یرێژژمۆر :حمودەم یحاج   

 ەیباررەد (.18/21/2891) یژۆرەر، لەوەعوسمان قادر منۆب (تاەو عو قادر قادرنیقادر چاوش)ەینام (9)
، 525، ل3، بیرێژژمۆر :حمودەم یحاج یدەمەمحەق لەكان، دەگوند ینەنجومەئ یكردنیستكارەد
 .119،117كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن

 .382،381كرات، صذم :ین نوریالدء، بها(121-119)كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن (8)

 یكاتەم لەاڵت، بێبەدا دیتێكیە یكەیەرگەشمێپند ەچ ەڵگەبوو، لەرگەشمێتا پەرەس یلی ماوڵاڵبدوەع (21)
بو ەئ یندانیزەان لیمووەو هكاتەان دیعسەب یتەحكوم یمیسلەو دواتر تتێانگرەیو نوستندا دپشودان

دا یكانەزیرەو حشع لەرگەشمێپ ەتێبەو دەوەرەد ەتێد ەوەئ ین، دواێدرەد ەدارێسەل ڵموسەب لیغر
 یبانڵەالل تاەج ەی، نام121كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن ەوانڕاتر بیز یكارەوردۆت، بێگرەدیرەو



 .(8/8/2892)یژۆرەعسوم، لەفوئاد مۆب

 .61و، لفتاەح :تاحەق فیفۆتاح تەف (22)

 :دراون ەارانڕیم بەدا ئەیەوەبوونۆو كەفا لەروان مستیوشەن ەیوەانێڕگ ەیرێگوەب (21)

د ەیسۆن بیو ت(1و3)یكانەمێرەه یكانەزێه یەوەكخستنێو رەوەكردنۆكۆت بێش بچڕەفا چاوەمست -لفەئ
ش ێوەو لتەسرۆو كەرەن بێڵبهێجەب یتەجاف ۆڵیو دەرگەم یرەو بێنێحسك به یكانەزێو هەكاك

 .دایتەشناوۆخەب ەوەنەانكەینن تائێبهۆان بیگوشار

ر ەسەبستبگرن ەو دقاەخان ۆڵیو دەرەب یتیەاڕنگوەم ەیناوچۆببات ب ۆیخ ەڵگەك لێزێروان هیوشەن -ێب
و ەوەكبگرنیەفا ەمست ەیكەزێه ەڵگەل ێوەساندا، لیبال ۆڵیو دكانەلەم ۆڵیو دێرتەو یكانەناوچ

 .ەوەماشەناو ك ەنەحسك بخ یكانەزێه

 ێزرەتوكان دابمەاڵقەل ێنێك بهێزێفا هەروان مستیوشەن یدواەكرد ب یستیوێر پەگەر ئەموالزم عوم -میج
 یاسیس یبەكتەم ی، نوسراو126-121كان، لەنجە، پ(قاەخان ۆڵیكومتان، د)ەوەپشت یگاكانێر یپاراستنۆب

روان یوشەنەق لە، د(19/1/2893)یژۆرەحسك ل یكڵەبا ەیناوچ ەیژنیو لشەر ێقەد فەحمەئۆحسك ب
 یندەبەڵم ەیوەوكردناڵو ب، چاپ(2899-2891)یكانەرووداو ەیوەناو یویدا، دەناو بازنەو لەخوالن :فاەمست
 .113، ل2888ن، یرلەكوردستان، ب یدانەئاو

 :فاەروان مستیوشەنەق لە، د(32/9/2892)یژۆرەحسك ل یربازەس یبەكتەمۆب ەد كاكەیس ەینام (23)
 .117-113كانم، لییەرەرویب :ینێاڵخید بانەحمەئ .116كان، لەنجەپ

 :ەبوون لیتیوتن برەكێر یرەسەل ەیناڵو خاەئ (21)

ان ۆیراون بیمدا گەكیە یرشێهەل یتێكیە ەیكانەو چەئ -ێب .ێستەبو ەڕرت شەو شدەیق ێب -لفەئ
 یكتریە یتەاڵسەر دێژ یكانەناوچۆب یتێكیەو حشع یكانەرگەشمێپ ۆیهاتوچ یگاێر -میج .ەوەتێدرێڕبگ
 یپارت یردانەحشع س -ها .بدا ەكەخۆبارود ەیوەكردنییئاسا ڵیوەه ەوۆیەخ یال ەنیەر الەه -دال.ێبدر
ربگرن، ەست ویوەڵكرد حشع هەن ەیمەئ یر پارتەگەن، ئەبك ۆڵچ ۆشن ین شارەبكێان لیو داونەبك
 .117كانم، لییەرەوەری، بیالنێخێد بانەحمەئ

 .151كان، لەنجەپ :نیمەفا ئەروان مستیوشەن (25)



 (8/3/2891)یژۆرەكوردستان ل یشتمانین ی یتێكیە یاسیس یبەكتەم ینوسراوەب ەكەادداشتی یقەد (26)
ائق ثوو ثاحدا)یخ كفاح الشعب الكردیصفحات من تار :تح رسولفا :ەق لەحسك، د یاسیس یبەكتەم ۆب

 .31-32، ص1116، یەمانی، السل(شفان)ەبعط، م3، ج(كمال غمبار)ە، ترجم(2891-2881

 .ن.م (28)

فاتح ەق لە، د(29/3/2891)یژۆرەل یتێكیە یاسیس یبەكتەمۆحسك ب یاسیس یبەكتەم ینوسراو (11)
 .38-35، ص3صفحات، ج :رسول

، (25)ژ ۆیپاشكەپشتئاشان، لەل (19/7/2891)یژۆرەل یو پارتیتێكیەوان ێن ەیوتننامەكێر ەانوڕب (12)
 .161كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەحمود، نەم یحاج یدەمەمح یفیرشەئ

 .181،182، ص3صفحات، ج :فاتح رسولەق لە، د(19/9/2891)یژۆرەل یتێكیە یوازەبانگ (11)

 .161ن، لكاەنجەپ :فاەروان مستیوشەن (13)

 (6/1/2893)یژۆرەكان لییەراقێع ەوتووخوازەشكێو پەییوەتەو نیشتمانین ەزێه ەیاننامەیب (11)
 .236،239، ص3صفحات، ج :فاتح رسولەق لەا، دیبیل یرابلوسەتەل

 .171،168، صەالمشكل :یسیحامد محمود ع (13)

 .171، صەمشكلال :یسی، حامد محمود ع192-178كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن (11)

 .195كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشە، ن123مژكرات، ص :ین نوریالدءبها (15)

م، ۆڵكهۆا، ستیدیم ەی، چاپخان2دا،چینگەدێو بوان ئازارێنەپشت ئاشان ل (:بو شوانەئ)دیشەقادر ر (16)
 .16،15، ل2899

 یالعراق یوعیالحزب الش ەاسیم سییتق یف :ین نوریالدء، بها(58،61)و، لفتاەح :تاحەق فیفۆتاح تەف (17)
.18، ص(2882)، كانوون االول1ط، (2882-2859)یسنت یف   

 .397كرات، صذم :ین نوریالدءبها (19)

 .113كانم، لییەرەوەریب (18)



 .61،58ش، لۆڕش ۆیگفتوگ :كوردستان یشتمانین ی یتێكیە (31)

 .62،61فتاو، لەح :تاحەق فیفۆتاح تەف (32)

 .185، لیوێڕەر :دەحمەم ئیرەك (31)

 ەیراق، چاپخانێع -كوردستان یستیالیسۆس یحزب یوتووەشكێپ یكادران ەیوەبوونۆك یالغەب (33)
 .حمودەم یحاج یدەمەمح یفیرشە، ئ1، ل2898ش، .، بیوسفیح ڵەد سایهەش

 :راێچۆس كی، كر27چاپ، ل ڵیو سانێشو ێ، ب(6/1/2893)یژۆرەحسك ل یاسیس یبەكتەم ەیوكراواڵب (31)
 .361، لەینیبنچ :ڵسوەح ری، فات52، لەیوەوتنبز

.28، لینۆڕیگ :حمودەم یحاج یدەمەمح (35)   

 .117،116كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن (36)

 .119،117كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن (37)

.رێولە، ه(11/1/1118) یژۆرە، لیلەد شاكەمەخ محێش ەڵگەر لەژێتو یوتنەكێچاوپ (39)   

 .229، لەوەخوالن (38)

 .رێولە، ه(11/1/1118) یژۆرە، لیلەد شاكەمەخ محێش ەڵگەوتن لەكێچاوپ (11)

.251، ص3صفحات، ج :فاتح رسول (12)   

 .125بوون، ل یاخی (11)

 .116كان، لەنجەپ (13)

 ەیربارەن دێدام حسەس یمزایئەب (عسەب )شۆڕش یتیەركرداەس ینەنجومەئ یارڕیب یقەد ەوانڕب (11)
 .ەران بابان زادەكام یفیرشە، ئ(26)ژ ۆیپاشكە، ل(2875) ریزائەج ەیوتننامەكێر ەیوەشاندنەوەڵه

 .66،65ش، لۆڕش ۆیگفتوگ :كوردستان یشتمانین ی یتێكیە (15)

 .81ل، لیندەق :بازێر (16)



فا ەروان مستیوشەنەق لەد (32/9/2892) یژۆر ەحسك ل یربازەس یبەكتەمۆب ەد كاكەیس ەینام (17)
الحرب،  ەكوردستان ودوام :، محمد احسان8، لەوەخوالن :فاەروان مستیوشە، ن116ن، لكاەنجەپ :نیمەئ
 .51، ص1112ل،ی، اربیەالترب ەوزار ەبعطوالنشر، م ەباعط، دار ئاراس لل2ط

كرات، ذم :وسفیوسف حنا ی، 11، لیوید :نیدەجمەن ۆ، پشك122ارات، صیالت :صالح الخرسان (19)
 .232ص

فاتح ەق لە، د(21/1/2893)یژۆرەل (9)ەكوردستان، ژمار یموكراتید یپارت یس .م ۆحشع ب ەیبروسك (18)
 .136، ص3صفحات، ج :، فاتح رسول331كان،لەنجەپ :فاەروان مستیوشە، ن262، ص3صفحات، ج :رسول

 .181،198كان، لەنجەپ :فاەروان مستیوشەن (51)

فاتح ەق لەعس، دەب -یتێكیە یژێوووت یدژ (2/8/2893)یژۆرەجود ل ەیرەب یكانەنیەال ەیاننامەیب (52)
 .111، صەالمشكل :یسی، حامد محمود ع651، ص3صفحات، ج :رسول

 یستیالیسۆس یحزب یمانێسل یلق یرگانۆ، ئ2891یم، شوباتەدوو ڵیسا (1)ن، ژێسور یارۆڤگ (51)
 .1كوردستان، ل

 .ەڕەمان الپەو هەرچاوەمان سەه (53)

 .2، لینۆڕیگ :حمودەم یحاج یدەمەمح (51)

، 3صفحات، ج :فاتح رسولەق لە، د(2/1/2893) ومی يف (1719) رقم ەاالستخبارات العام یەریكتاب مد (55)
 :فاتح رسولەق لەد (8/6/2895) خیالتار (79/27667م) ، العددیاتذامن الحكم ال یەری، كتاب مد255هامش ص
 .693، ص3صفحات، ج

ش، ۆڕش یاڵئا یكانەوكراواڵبە؟ لیموكراسید یتاڵەسەان دی یكوردستان ەیرەب یحوكم :اریختەال بەم (56)
 .69، ل1ل بیندەق :باز ێ، ر21، ل2882ش، .ب

 .255،251، ص3صفحات، ج :فاتح رسول (57)

 .331، صەپور :اریمال بخت (59)



 ەیرەب یكانەنیەو الیتێكیەوان ێن ۆیناوخ ەڕیش یانیو قوربانكوژراوانەك لەیەژمار یناو ینیزانۆب (58)
 .(162،151)و ص(118-117)،ص3صفحات، ج :فاتح رسول ەوانڕدا بەناغۆو قەجود ل

دا ەید سیهەش ەیكوردستاندا، چاپخانەل یتیەجاشا ەیاردید :حسك یندەناو یاندنەیراگ یزگاەد (61)
 ەیناوچ ەیتیمۆك ەیاننامەیب ەوانڕ، ب65،66االنفال، ص :ی، شورش حاج61، ل2896، یوسفیح ڵەسا
 ەیاردید)كوردستان یكەڵخ یكداركردنەر چۆزەب یالنیپ ەیربارەد (1/7/2891)یژۆرەل(حسك)ەیبجەڵەه

 .حمودەم یحاج یدەمەمح یفیرشە، ئ(27)ەژمار ۆیپاشكە، ل(یتیەجاشا

.29پشتئاشان، ل (:بو شوانەئ)دیشەقادر ر (62)   

 راوهیرگر وهنووسە یسبووکیفە یوارید لە .571، لڤیبزا :ەیروێر نەتەت یلەع (61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


