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و قیادە و بزوتنەوەی سۆسیالیستییچۆن روویدا؟ هۆكارەكانی چی بوون؟ رۆڵی الیەنەكانی یەكێتی
موەقەتەی پارتی چی بوو؟ بۆچی زیاتر سەركردەكانی بزوتنەوەی سۆسیالیستی تێیدا كوژران؟ 

 بزوتنەوەی سۆسیالیستی چی بوو؟و دەرئەنجامی كارەساتی هەكاری لەسەر یەكێتی

 سەالم عەبدولكەریم.د

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

بەسترا، بڕیاریدا  (8791)كۆمیتەی سەركردایەتی یەكێتی لەكۆبوونەوەكانی خولی دووەم، كەلەبەهاری 
 (توركیا-راقعێ -ئێران)و بارەگاكانی خۆی بۆناوچەكانی برادۆست لەسەر سێ سنوری بنكە

و لەالیەك ئێران :گواستنەوە بۆئەم ناوچەیەش بۆچەند هۆكارێك دەگەڕایەوە لەوانە (8.)بگوازێتەوە
عێراق دژی هەڵگیرساندنەوەی شۆڕشی نوێ بوون، بەتایبەت ئێران تادەهات ناوچەكانی لەیەكێتی 

 .اكانی خۆی لەنۆكان چۆڵ بكاتو دواجار یەكێتی ئاگادار كردەوە بۆئەوەی بارەگبەرتەسك دەكردەوە
 (كم02)دا گوندەكانی ئەو ناوچەیە بەقواڵیی(8/6/8791)حكومەتی بەعسیش نیازی هەبوو لەرۆژی

و بەسەر و تەقەمەنی لەسوریاوە بهێنێتیەكێتی دەیویست پێش ئەو رۆژە چەك (0.)رابگوێزێت
و لەالیەكتریشەوە پێشنیاز .ەنعەشایەری ئەو ناوچانەدا دابەشی بكات، بۆئەوەی بەرگری لەخۆیان پێبك

 لەباكوری كوردستان رۆڵی سەرەكی هەبوو لە (3) (DDKD)  داواكاری رێكخراوی دەدەقەدە
و بارەگاكانی بۆناوچەی هەكاری، بەاڵم لەنێو ئەم قەناعەتپێكردنی یەكێتی بۆگواستنەوەی بنكە

بوو، كەنەجمەدین بیوك رێكخراوەدا دوو بۆچوون هەبوو، بۆچوونی یەكەم لەگەڵ هاوكاری یەكێتیدا 
، كەبەرپرسی رێكخراوەكە (عومەر چەتین)خاوەنی بوو، بەاڵم بۆچوونی دووەم  (نەجۆ یان سەالح) كایا

جگەلەوەی ئەو ناوچەیە شوێنێكی ستراتیژی گرنگ بوو،  (4.)بوو بەوشێوەیە بیری نەدەكردەوە
بۆیە بەپێویست زانرا هێز  .و پێویستییەكان لەسوریاوە دەگەیشتە شۆِڕشو تەقەمەنیبەئاسانی چەك

یەكێتی بەهۆی هاوكاری دەدەقەدە لەگەڵ قاچاغچییەكان، كەچەكیان  (5.)لەو ناوچەیە جێگیربكرێت
و لەكاتی رۆیشتنی هێزەكانی یەكێتیشدا بۆناوچەی هەكاری پێدەفرۆشتن، تاڕادەیەك خۆی پڕ چەك كرد

ئامادەی  (كەمال خۆشناو.د)ەوەپشت بەدەدەقەدە بەسترابوو، بۆئەوەی ئەو چەكانەی لەقامیشلیی
پێشمەرگەی بەسێ رەتڵ بەرەو ناوچەی (122)بۆیە یەكێتی نزیكەی (6.)كردبوو، بگاتە دەستیان

 (89/4/8791)خالید كەلەزەڵێ وە دەرچوو، رۆژی.رەتڵی یەكەم بەسەركردایەتی د ..برادۆست بەڕێخست
یان بێچەك (852)ەرگەیەك بوو، كەپێشم(302)و ژمارەیان و برادۆستو سیدەكانبەئاراستەی بیركمە

رەتڵی دووەم  .بگەنە گوندی جورجان لەسەر سنوری توركیا (88/5/8791)و توانیان رۆژیبوون



یەكەم  و پاش چەند رۆژ لەجواڵنی رەتڵێو تایەری عەلی والیبەسەركردایەتی عەلی عەسكەری
 (522) و زیاتر لەیشتنو ئێران رۆو حەسارۆست لەسنوری عێراقو كێلەشینبەئاراستەی خانە

و رەتڵی سێیەم بەسەركردایەتی جەالل تاڵەبانی .یان بێچەك بوون(852)یپێشمەرگەی لەخۆگرتبوو، كە
و ی یەكێتی(س.م)پێشمەرگە دەبوون، لەنێوانیاندا ئەندامانی (52)نەوشیروان مستەفا، كەنزیكەی

رۆژ (3)و دوایقەاڵدزە جواڵن و پاسۆك هەبوو، لەناوچەی زەڵَێ لەنزیك(ك.د.پ)لیژنەی ئامادەكاری
 (9.)و چیای قەندیلگەیشتنە دۆڵە كوگە

و و دووەم، لەالیەن هۆزپاش چوونە ناوەوەی ئەم هێزانە بۆناو خاكی توركیا، بەتایبەتی رەتڵی یەكەم
و هێرشیان بۆسەیان بۆدانرا (گۆییەكان، ژیركی، سلیڤانییەكان)عەشیرەتە كوردییەكانی توركیاوە

ئەم هۆزانە جگە  .و ئێرانەوە هێرشیان كرابووە سەرمە جگە لەوەی لەرێگا لەالیەن عێراقئە .كرایەسەر
و كێ پارەی زیاتری پێبدابان كاریان بۆئەو دەكرد، هاوكات لەالیەن میتی لەوەی بەكرێگیراو بوون

گایان یشەوە ، كە لەناوچەكانی هەكاری، ئولودەرە، شیرناخ، بارە(ك.د.پ)و سەركردایەتی كاتییتوركیا
و لەگوندی بازە گەمارۆدران(8/6/8791)بۆیە لەرۆژی  .، هاندرابوون لەو هێزانەی یەكێتی بدەن(1)هەبوو

و برینداربوو، هەندێكیشیان لەالیەن جەندرمەی توركیاوە دوای شەڕێكی قورس ژمارەیەكیان لێكوژرا
و شەڕی سەرییەكی زۆرلەكۆتاییدا پاش دەردە .كە لەو ناوچانەدا بارەگایان هەبوو بەدیلی گیران

و بەشێكی تریشیان بەدیلی و برسێتی بەشێكی زۆری هێزەكانی یەكێتی كوژرانو سەرماخوێناوی
 (86/6/8791)و رزگاریان بوو، لەرۆژیو تەنها هەشت پێشمەرگە خۆیان بەدەستەوە نەداگیران

محەمەدی حاجی  )ەئەو هەشت پێشمەرگەیەش بریتیی بوون ل .گەیشتنەوە بارەگای یەكێتی لەقەندیل
مەحمود، رەفیق پارەزانی، مەحوود زەردۆیی، تاهیری حاجی عەزیز، حەمە رەش گرێزەیی، جەمال 

زۆربەی سەركردەكانی یەكَێتی بەدیلی كەوتنە دەستی  (7) (.عەلی باپیر، بەكرە سور، ئاوات گەڕەدێی
و شێخ خالید.و د، بەتایبەتی هەریەكە لەعەلی عەسكەری(ك.د.پ)هێزەكانی سەركردایەتی كاتیی

 (88.)، بەاڵم زۆربەی دیلەكانیتر ئازادكران(82)حسێن شێخ بابە، كەدواتر لەالیەن ئەوانەوە كوژران

باس لەوە دەكەن هیچ (ك.د.پ)و سەركردایەتی كاتییلێرەدا گرنگە ئەوە بڵێین هەرچەندە یەكێتی
و و عەلی عەسكەریی تاڵەبانیو باسیش لەنامەكانو مەبەستی لێدانی ئەویتری نەبووەالیەكیان نیاز

و حەمایل خانمی دایكی مەسعود و مەسعود بارزانیو تاهیری عەلی والی بۆ ئیدریس بارزانیخالید.د
و سامی عەبدورەحمانەوە نامە و لەوالشەوە لەالیەن ئیدریس بارزانیو رەشید سندی دەكەنبارزانی

و (ك.د.پ)كانی سەركردایەتی كاتییبۆعەلی عەسكەری نێردراوە، كەهێرش نەكەنە سەر بارەگا
بەاڵم جگەلەوەی ئەو نامانە ئەنجامَێكی ئەوتۆیان نابێت، دەبێ  (80.)ئەوانیش هێرش ناكەنە سەریان

و هێرش بكاتە سەری، بێدەنگ ئەوە بزانین هەر الیەك ئەوەی دانابوو ئەگەر الیەكەی تر بێتەسەر رێگای



ەو بارودۆخەی لەوكاتەدا بوونی هەبوو، بارودۆخێكی لەالیەكیتریشەوە ئ .و وەاڵمی بداتەوەنەبێت
و پڕ لەرقەبەرایەتی یەكتری، چونكە پێشتر لەالیەن سەركردایەتی و ملمالنێبارگاویبوو بەناكۆكی

وەك )و پێشمەرگەی یەكێتی لەناوچەكانی بادینان كوژرا بوون ەوە، ژمارەیەك لەفەرماندە(ك.د.پ) كاتیی
و (كانی، موالزم حەسەن خۆشناو، مەجید هەیبە لەدەشتی كۆیەو هاوڕێكوشتنی ئیبراهیم عەزۆ

 (83.)تاد...و چەندین هەزار دیناری عێراقی ئەوكاتە،دۆشكا (82) دەستبەسەراگرتنی

و فشاری چۆڵكرد(ك.د.پ)یەكێتیش الی خۆیەوە بارەگاكانی ناوچەی سۆرانی بەسەركردایەتی كاتیی
و بچنە ریزەكانی یەكێتییەوە، یان دەبێ ناوچەی نخستەسەر هەندێ پێشمەرگە، كەواز لەپارتی بهێن

یش (8791)لەسەرەتای ساڵی .و رۆژئاوای سەردەشتبەتایبەت لەناوچەكانی نۆكان .سۆران جێبهێڵن
ی لەناوچەی سیوەیل لەچیاكانی سوركێو ناچار كرد (ك.د.پ)یەكێتی هێزەكانی سەركردایەتی كاتیی

بۆیە ئەو هێزەی لەو ناوچەیە بوون خۆیان  .دە بكەنیان ناوچەكە جێبهێڵن یان خۆیان بۆشەڕ ئاما
لەسەرووی ئەمانەشەوە هەرالیەك لەهەوڵی دەستبەسەراگرتنی ناوچە  .تەسلیم بەحكومەت كردەوە

دوایین هەوڵی  .و بادینانو ستراتیژییەكاندا بوو، بەتایبەت ناكۆكی لەسەر ناوچەی برادۆستگرنگ
ایەتی بۆناوچەی برادۆست، كە لەسەر سێ سنور بوو، یەكێتی بۆگواستنەوەی بارەگاكانی سەركرد

یش ئەمەی قبوڵ (ك.د.پ)هۆكارێكی كاریگەر بوو لەرووداوی هەكاریدا، چونكە سەركردایەتی كاتیی
جگە لەوەش رێكخراوی دەدەقەدە رۆڵێكی خراپیان لەهاندانی یەكێتی گێڕا بۆئەوەی  (84.)نەدەكرد

ری زۆریان پێدابوون، بەاڵم جگە لەوەی لەنێو خۆیاندا و بەڵێنی هاوكاهێزەكانی بباتە ئەو سنورە
و یەكێتی دەستی بەمانەوە ناكۆكی هەبوو لەسەر هاوكاریكردنی یەكێتی، بەڵكو راستگۆش نەبوون

و زیاتر و لەكاتی پێویستدا هیچ هاوكارییەكیان نەكردنو تووشی كارەساتی هەكارییان كردنسوتا
لەكارەساتەكەدا هەندێك لەرێبەرەكانیان خۆیان لەهێزەكانی  تەنانەت .تەماعیان چووبووە سەر چەك

  (85.)یەكێتی شاردەوە

و بزوتنەوەی كارەساتی هەكاری كاریگەرییەكی قوڵی كردەسەر یەكێتی نیشتمانی كوردستان بەگشتی
و بووە هۆی الوازكردنی بەشێوەیەكی بەرچاو، چونكە دوو سۆسیالیستی كوردستان بەتایبەت

و فراوان و بۆشاییەكی گەورەخالید بوون كوژران.و دمەزرێنەرانی، كەعەلی عەسكەریو دالەسەركردە
و عەلی لەوالشەوە سەركردەكانی وەك ساڵەح یوسفی .لەنێو سەركردایەتی بزوتنەوەدا دروستبوو

و دوور بوون و بەنهێنی خەباتیان دەكردو شێخ محەمەد شاكەلی لەشاربوونو كاردۆ گەاڵڵیهەژار
و بزوتنەوەوە، ئەمەش وایكرد رێگا خۆش ببێت بۆدروستبوونی بۆشایی لەسەركردایەتیكردن ولەشاخ

و هاتنە دەرەوەی بزوتنەوە و دواتریش سەرهەڵدانی ناكۆكیبەڕێوەبردنی كاروبارەكانی بزوتنەوە
لەنیمچە بەرەی یەكێتی نیشتمانی، لەبەرئەوەی دوای كارەساتی هەكاری جۆرێك لەناهاوسەنگی لەنێو 



و چەكداری یەكێتیدا دروستبوو، بەجۆرێ رۆڵی كۆمەڵە وەك خەتێكی ناو یەكێتی ەیكەری سیاسیپ
و بزوتنەوە لەسەر زۆر و تێڕوانینی كۆمەڵەو پێشتریش ناكۆكی قووڵ لەنێوان دیدزیاتر دەركەوت

ر و چەكداری هەبوو، كەدواجار بەهۆی هەندێ هۆكاری ترەوە، كەدواتو رێكخراوەییمەسەلەی سیاسی
و لەگەڵ داهاتەدەرەوە(8797)باسیان دەكەین بزوتنەوەی سۆسیالیستی لەریزەكانی یەكێتی لەنەورۆزی

و دۆواوی دۆڵەتوو و سەركەندەو بێدەالندا بارەگاكانیان بۆگۆڕەشێر(ك.د.پ)لیژنەی ئامادەكاری
 (86.)گواستەوە

 :پەراوێزو سەرچاوەكان

، 8775چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیریی، هەولێر،  ،3كارەساتی هەكاری، چ :نەوشیروان مستەفا-8
 .6باڵوكراوەی رۆژنامەی كوردستانی نوێ، ل

و پێشمەرگایەتی، شۆڕش :، محەمەدی حاجی مەحمود(860)یاخی بوون، ل :مەال بەختیار-0
، 804و دووەم، لقەندیل، بەرگی یەكەم :، رێباز(07)، ل(8713-8796)تاقیكردنەوەی حەوت ساڵی شۆڕش

 .353التیارات، ص :الخرسانصالح 

بوو، (كۆمەڵەی كەلتوری شۆڕشگێڕی دیموكرات)كورتكراوەی ناوی :(DDKD)رێكخراوی دەدەقەدە-3
ئەو رێكخراوە سیاسییە چەپە  (DEVRIMICI DEMOCRAT KULTUR DEREGI) ناو توركییەكەشی

باكوری كوردستان، و خوێندكاری زانكۆ دایانمەزراند لەسااڵنی حەفتاكان، لەبوو، كەكۆمەڵێك الو
ی كرد (یەكێتی نیشتمانی كوردستان)سەردەمێك هاوكاری .و رێكخستندەستیكرد بەجموجوڵی سیاسی

رێوار  .و چاوساغیو رێنیشاندانو تەقەمەنیو چەكلەرووی گواستنەوەی مەفرەزەكانی پێشمەرگە
 .32-01رێگایەك بۆئازادی، ل :ساڵەح

 .07، ل(رێگایەك بۆئازادی) كتێبی ، لە88/7/0225چاوپێكەوتن لەگەڵ فوئاد مەعسوم، -4

.80و دووەم، لقەندیل، بەرگی یەكەم :رێباز-5   

 .566مێژووی هاوچەرخی كورد، ل :، دیفید مەكداوڵ365،366التیارات، ص :صالح الخرسان-6

 .394،393التیارات، ص :، صالح الخرسان82كارەساتی هەكاری، ل :بڕوانە نەوشیروان مستەفا-9

.566،565مێژووی، ل :دیڤید مەكداوڵ-1   



 رۆژی ، چاوپێكەوتن لەگەڵ محەمەدی حاجی مەحمود لە397،391التیارات، ص :صالح الخرسان-7
 .، لەگوندی گوڵەخانە(88/5/0227)

، 8گوڵبژێرێكی ژیاننامەی شەهیدی نەمر عەلی عەسكەری، كۆمەڵێك هاوڕێی شەهید، چ :پیاونامە-82
 .30، ل0224سلێمانی، 

 .397التیارات، ص :صالح الخرسان-88

سەروەر عەبدورەحمان  :و مەسعود بارزانی، لەبڕوانە نامەی جەالل تاڵەبانی بۆئیدریس بارزانی-80
 :سەروەر عەبدورەحمان عومەر :، نامەی جەالل تاڵەبانی بۆعەلی عەسكەری، لە091یەكێتی، ل :عومەر

 .098،092لەكەناری، ل :، نەوشیروان مستەفا396،395التیارات، ص :، صالح الخرسان013یەكێتی، ل

 .804و دووەم، لقەندیل، بەرگی یەكەم :رێباز-83

 .79-75بزاڤی، ل :عەلی تەتەر نێروەی-84

رێگایەك  )، چاوپێكەوتن لەگەڵ خدر مەعسوم، لەكتێبی095لەكەناری، ل :نەوشیروان مستەفا-85
نە فی كردستان، اهم الحوادپ السیاسیە والعسكریە فی سنوات المح :، شكیب عقراوی892، ل(بۆئازادی
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