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َ:  

  رد اد ر مزرام١٩٤٦دا َ مذ  و ووَ  ورى  

ر ط.  اَازى َ م و ردةروةران و َرازؤرى مم ن  ردما، 

 موى  ر َن و  رووداو   و رؤ درى ة و دازرامما

 .دة َ َ رَم دة  ١٩٤٩وةى  م ،  ورى ردن و َاا

رةى وموةى   ١٩٥١ و  ةت َرةى دةرو مرةزان دة ش

، م ردةوا دةَر  ١٩٥٦-١٩٥١ مَان م رةى َوو وة. َوَةَووى 

رة   وةَ    َ وة د ر اوة،   رى

  َ .وةدم را

دووة، ى ت  ر    َم  م َرَ  وةى َ ة

ا ر و َزامرى واو ر ردة موم  :وامَ ةر دَ ََوة، ط زؤر 

 زامرى دذ  ك  مَما، ط رش و وى روةن ون و ن،  ى وم

َو  .نرة رةرة ن  ددا وةىوم رَم  م اى  َدر

َ ،   وة   ادم زامرم ردةن امو  ووم و مو

   َ و  س و َ وة.

مزرامر دا اوة  :ا   ؤَلرد و ر اد ر م   ووداوور َ و 

  .دةوةَن  وةى رَم روورووى دةدن 

ر :دووة  ى مرة ودةر  اوة ن رةى وةىوم ن و دواوم

  َوو.

 َ اَ ووداو ور ررام ووَ رةى َ : نو دةرة وم 

  ن رةى َوو  ،ذةن  اوة،  ش  و مواو و واوام اوة

  دةراون.

  .نو  دووآ َوةدا  ، َا: َةر موم و مى دووة
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  وةَ       ك ر  كما دمَم  ،اوة وةر كرةذ

  ةو و و ة ط  ام م اوة،  ١٩٩٨م مَ 

ما س ت  روةرمة  دمدا ة و ذرةك زامرى َش دة َةا

 ،مواو  َ زامرم دذ  م، ندووةر  رَةوة ى طا ، َ نماو

ت و َ مدرمَ  و ام دمى  دَل م .َوة  ك، وا َ دةدا  وةش

رةى َوو دةرى دوون،  ن، و مواو و واوام او   َ  دوة 

َ ىن دةرررام  وة ن امَ ووداو ور،  ز َ    نود

 ارمى روةم  وة ون  َاد  روة  . ى ن و ذرةَاوة

  ذةن  اوة.

َةر مو ،  ،دوور م و و َرة و  رَ   وةدرة 

َ و رم  ،َ  وةامطةر َو  ازدة.َ  مَ ن و ن   

  

  

مووداوةر َم  ؤرد و ر اد ر مزرامدا : ا  

) م دووة م م دواى رودؤ رج ون  و )١٩٤٥-١٩٣٩رد رى مزرامدا

و،  موة ردما رم ا ررى و رةماموةى ر َ ،   ١٩٤٦د

وةدم امرد ورى   ر ك ةىَار  نةَر ةَ و   

ازرامم د اوم   ر دوا روةرام رد،و ى ممموة رَدا، 

  .َووة ى)در دا ر(

نووَ وةر ا، رد اد ر مزرامدا  س   واز و رن، زامدة

وةك دةى دازرَر ذة   )١٩٩٨ -١٩١٥( ة و  رةوة .دذ  ك دةدةن  دةوة

  َر  دازراممو وة و    ؤى دازرامم ر دا رد ،وة دةت

و  )١٩٨٧-١٩٠٥( ط ر ك  ج د  و  دواؤطا  موة، َةو و 

 . ة ذة  وة دةتى دووة، وام ن م دووة) ١٩٤٧-١٩١٢( و 

ر   ،  شراوَن دووة )١٩٧٩-١٩٠٣( ى رزام ة ط دواى و مو

ى دةررمةزاَر ط ش ،ةاموةَدة ردةوا و ى ":َدة ،دام  س  ٩

 و  و و ج د ود د و وةب ى مم و ... و ،مةر دز

  و  نةو د و] و ة  – ةرَ[  رى وو م  

ة  "....د     ... و دازرامم رن د و ان ر د 

َط  داوةوةام  ذة   وةَر دووة رىَ ى تندةرد ورى ، دوا

 رزام ى دووة م ىرةَ. مد  اووم   نزرامدا م َا دة

من ، روة دوو  ردى )١٩٤٧-١٩٢٢( دود رة مو و د 
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   ةوم رزام ى  وىم ورى  نردرد اد ر ام 

 .)١(ردوو م  د اون شن. 

  ،د   و رو ى ى وةََ  مووداوةوى رار و  رى

ش ر رزان ء دازرامم رى د ء طرام زروو   دة ":َردن  د 

 َ ااَ مرد  رد وةرى  دةوة ى   ،اامَ    دا ءدوم

م  وة ر . ر َر  ٢/١٩٤٦   رىو  ااَ  رد اد ر

          ،زةر دم ،ا ة ،  :و ارةوة درو رامَ  ر ء

           وَ ،زو زةتَ ،د د ، د رىو، م  ،رو

،رو  د بد، وة ج ،ن مةو ،ح ذاذة د ، ل

... د َ  َ ء ")٢(.  

و ش ر ووىَ وةىوم  رد اد دا      ،َوت و دةموة دة  ذة   

 َ و رامردواى ط      رزان ر امَ و ون و مرد  ن١٩٤٥ ،

َ َر مزرامدا   َى م ط وط وةوى مَ و اؤط وةن ىَر ةوى

   م ى ااَ  ردا وةىوو     رد دا روةرامموة مم و ى ،  مرزام

 طم دةدا  ، ر ك   :ى         رَ  َةن  وةررمَ َوو

     د ورىد، م ج ،و ة ،رزام )د  )١٩٩١- ١٩٣٢ ،و  ،

   رو و ،د ود )١٩٤٧-١٩١٢( ،  زو ةت)١٩٤٧-١٩١١(   مز ١٩٤٦  

و و  و    ؤطان مو  و م و َةو  ن- د موى دازرامم ر دا رد

  .)٣(دوا ة ون  ورى ردن مردةوة

 واز  ال وام م  َدة":         مََ ىؤ انَ  و ة 

د  نرد اد  ةىَ و ر ر د اق طَ مر  ةوىَ ا

–  َم و  ز  و و  د و ج انَر ط وَر  انَ

   ى رؤ  ََ نرَزردا ش دة   مردة روةراممم 

رزام ى ")٤(.  

وم رزام درودؤ": َ مردمرة  رامرط  ان  ىمَ) ى وة

 زادى)ىر  وس ورةموووم ااَ مرد  ردا ش  ةى   .دةوةم

                                                
)١( ،و ة ط كمد  ،مَ ، ةو و  د :دمدة)   ١٩٩٨(�   

  ".زة اط  م،"  ا   و  ،ا ،ة ا اوراق

)٢           ،ددا رى  َط ،( رة )ىَو رو  (    ى وةزارةم ،َو) ،دووة

 .٣٧)، ل ٢٠٠١روةردة، 

  .٤٤ل )، ١٩٦٨اق   مةى َ، ( َ ث،  – اَ ،ووى ر دا ردن ) ٣(

م  ،واوةمَ مى      أ،  (–  َ)ل م ،ردن و وووةى موة رد، وةرطَام: ح ٤(

 ، ١٣٥) ل ٢٠١١. 
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َد  زرامى داوةدم ر  ىمومز و ان وَ مرد اى ١٩٤٥-١٩٤٣

م رزان وةدة ون  ا دةرن   ،مى َ دازرام   َ رد

َاق َ ة  دا ردمَ ان َ  دادةم  ،ش َوة و    

ورى م و وةامَ  رزام ،ؤذر  و َ ط  ورآ    ممرة م

مزرامدا  ن دار ازاد ىمَ مام   م مدوا  وم  ،... ،َ

رزام طَ ران ردةوا دةَ و دةموَ:"  ىر  مواو ".دا ط ا١٩٤٦

  ج م ،و ة ،ةرَر)د        م ،زو ةت رو  ،

 و ور ،ز د ود د ،ز مورى د )دا  و، م

وةوة و  ردى ى ر دا ردن دام  ،ر مم ةو        

  .)٥("ؤطا موى ون

زن،    طراموةى ة و       رم روةن  زامر رةن وا

      ك ر دار ط دنطن و طرد ورى      اقَ مرد  م ر

   دة    مةى ر دا رد     )٦((رش) و ر رزطرى  

 ، مةى ى دة     َرى ا     ١٩٤٦ى   ١٦ر دا رد   شوران. 

  مام ى موةمى    اردن  ،     ةو و ؤطاىدواى مدمَ َ ا 

َر دةدرد   مام ى و دواَ٧(دة(.  

َ ر  ةم  مردةرد، ا اد ر مرط و وةك كؤذمر دمدةر

  ش٢  ى  ١٩٤٦ىؤذمرةى رذ )رىزطدةر )ر رة مز د.َى  ةؤذمر

ا و دا رادا، ى رد ى ودموة وةوةدا رؤَ َوو  رزطرى و

َ و و  ى راطمم َ ر دا رد  رامر رووداو ش 

 ن ورد ورى  ر نداواق و مَ )وة  .)٨د   ،ك  وة

 ىوة ون  وان  دوورة رَد، رةى م ردا ر دا ر

                                                
  .١٨٧)، ل ٢٠١٢، رط  ، (  َ ث، ١٩٥٨-١٩٣١) د رزام ،رزام و وووةى رزطرازى رد ٥(

رَ وةك  ر دازرامن و       )  زامرى ز  ر ر رش و ر رزطرى وام: ب. وراز،          ٦(

  .٢٩—٩) ل ل ١٩٩٣ةمموةى  رش و رزطرى  ردم ور، (  َ ث، 

مري و  ،ا، (دون ن و ط)،         �٥٣- ٥٢اق ...، ل ل   – اَ ،ووى ر دا ردن ) ٧(

، ا او،  ١٩٩٣-١٩٤٦ااق(  ت ر)    -�  ،  ر اب ااط اردم  ٤٢-٤١ص ص 

  .٣٥-٣٤)، ص ص ١٩٩٨، ت،  دك(

)٨  ر َم وامؤذمر ، ةو ر   :وام رىزطى ررؤذم ر  رى ززام  ( اد 

)� مووان  ،  دة رَوة ط ،م       ٢٠١١، ( َم ،مى ن، ١٩٥٨ -١٩٤٦اق  –ردن 

)، ٢٠١٣،  مون   دار اَ ،  دوة ،رط) ، وت،  ١٩٥٨-١٨٩٨رةك َ وى رؤذموام ى ردى 

، ( دك، مى ت،        ١٩٩٦-١٩٤٦ور ف، َووى رؤذمطر ر دا ردن  �٥٩٩-٥٨٩ل ل 

  .١٤ث)، ل 
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رَم رش و رزطرى  مو ر َزةدا، ش  وة ا امن ورى 

 مرؤ ر و ىزؤر َ نم ورىنرد)٩(.   

٢٢ ومم ى ت،    ١٩٤٦  د  نرد رى  مردة زؤرى  ش

 رةوة  َمى     ر  َ اق   رامرا  ،ورى ردن طراموة َ اق

ان طرزام ن .دن ىم  و امرو    ام ،اقَ ارووى  وةر م ن   ةةدارة

ر ك  :و  ١٩٤٧ى زةام   ١٩ وامش  ،  زاموةمدرة و وة

    ،د د ،رو   و  و زو زةتارة   ىَ ١٠(دا(.    اد ر

و   ون    دةى دازرَر     ،ة ار ر   دذى َ ارةدام ا رداموة رد

 مرؤ ر و ىزؤر  ش و  ،وة ورىامَ نردد ن ١١(را(.  

َ  اق َ وة،    ىم دواى م دووة م ر  َاموة  

رةك رَ   ةى ا  ردمن َرا. َةا             ارَةا ذ

     ادانزاد ر ،مم َ ر ،لط ر ،مم اد ر نمو 

ا رد ومن ، ط ر مَ اق و ر د  )١٢( ا رن دةد 

رَ  ةام و ودَى ن،   .  رامردا ت َ ة    )١٣(دةوة

         ىم و َ َ و رت مَر ت مدةزط  ى وةى  رد اد

   ،مَ ورى وةَاز اوة           رد اد ر وةىم و َو وةش َدة 

 ر َ اممردة ون و طا    كرةدا ذوة  ام رط ،مَر ام

  .  )١٤(دى ى طان و ام  زامموة

                                                
ى د در،   �٣٢٩ - ٣٢٦)، ص ص ٢٠٠٣، ( ار، ١٩٥٨-١٩٢٦. اح  ام، اة ا  ا   د) ٩(

 م َ اق مردن،     ١٩٥٨-١٩٤٥رد ى ا وةى رىم ،مَ) ،١٢٥)، ل ل ٢٠٠٥-

١٢٦.  

)١٠ (             ماوةو  ،َو) ،  ،رف ر :امَوةرط ، زدة ودةى م  رد ،اَ

  .٢٤٧)، ل َ٢٠٠٣مى ران، 

)١١ (د. ا      ي و اا دور  ر درا ل، ارر  ١٩٥٨-١٩٣٩    ،  ،ما) ،ص ٢٠٠٥ ،(

در   َر، ر دا ردن و وووةى رزطراى موةى رد َ اا    � ٢٨٨-٢٨٥ص 

  .١٣٢)، ل ٢٠١٣ز َ ) ،َث، مى  زاد ورا، ، وةرطَام :ارة د١٩٧٥-١٩٤٦

)١٢ َ  كةر م ،د د :وام مر و ر  رى ززام  (    ،اق رو آ وووى م

  ،تى رؤذم ،َو) ،١٤١-١٣٤)، ل ل ٢٠١٠�  د     نا  اوةَب و ر ،١٩١٠-

٢٠١٠ ،مَ) ،٥٥-٥٠)، ل ل ٢٠١٢.  

)، ١٩٨٩، ا او، (اد، ١٩٥٨-١٩٠٨د. ار ط ، ات و ات و ااب اد  م ن    ) ١٣(

ق اءة  ت ات وااب اد  ااق � ح ان، ارات ا  دن اا ١٦٦-١٦٥ص ص

٢٠٠١-١٩٤٦ ،زوا وا  غا  ،وت) ،٥٦)، ص ٢٠٠١.    
)١٤  ) م انَم  مَ ، رة ام (١٩٥٨-١٩٤٥   ،َو) ،ىو رؤ  رؤدؤ  كوةَ (

  .٩٤)، ل ٢٠١٢، مى رؤذت
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 ١٩٤٨ م اقَ َم         ،د واذؤ م  ط    ىم

اوة رس م)١٥(       اق دةمَ ىوم  ر م و وةى دةمومو .

 رَم .مرةزاَ ووة، ش  زؤرى ر و رؤما َما  دذى را 

          و نرر ؤا ر و  ،مَ ،وكر ،َو مرة  رد اد ر

م دذى  وةى درودمرز ان ومَ  ونار   امم)١٦(.  

  ردةوا ، م    رد اد ر مَر    ر نم ر و   ك  و، 

دةوم ردة مَ ووة،     دَ    ،اق      ودَى و طرام دةزطم

 امَم     ىوةمى م ىَ  و ،   شم    نم وى دةررة ر   ودوا

 مَر وم         نَر وم مرة  وردى  دووة    ،وةوَ

.دة   ووَ  وةىوم و ط  

  

 ن وم وى دةررة :دووة مماطرةى ر وَو  

 ١٩٤٩  اد ر مَو ر  مدةزط اوامر َو رووىوورد ر

- ١٩٠٨( ، وم )٢٠٠٥-١٩٢٣( رة ودر :َا ر ك َ   اق وموة، 

 نو رة  )١٩٨١-١٩١٨(   وة . ان دة) ٢٠٠٠-١٩١٤(ا د  و )١٩٨٨

مَ رَ م ى.  ما ن دوورة ر َن م دةمر  )٢٠٠١-١٩٢٠(

 مَ و َو ، ،اَ نةوَ.   شان  وامَم مى م  ة

 وود و َ ىر  َ )١٩٧٢-١٩١٧( و  َ وةودوور  رى )١٧( ،

ةن َ ةرَةا َ  َ .)١٨(رَةم َ  دةََوة و رةمو  م  ة

                                                
)١٥ :وام م ر  رى ززام  (       اا را و، اا أ  اد،  ١٩٥٣-١٩٤٥) ،

� د. ل  ا ،ت  ر ااق ا درا ، (اد، رات     ٢٦٦-٢٦٥)، ص ص ١٩٥٦

 ،١٤٣-١٣٣)، ص ص١٩٨٧ا.  

 - ١٩٢٤ن، ؤظ و روم و ر ،َرط  ، م          � ٥٦-٥٥) مري و  ،ا، ص ص  ١٦(

َوة  ١٩٥٨-١٩١٨ل  ،    �٧٩ -٦٩)، ل ل ١٩٩٨، (و ،َمى وةزارة رؤى،  ١٩٦١

 ووَ ،ب ىم ،َو) ،دووة  ،وك     �١٧٧-١٧١)، ل ل ٢٠٠٨ر ،نةرور ود دد

    )  ى و ؤرةى ردةر ووَ وةَ١٩٥٨-١٩٣٢     دد ىاوة، (زاموم ر ىم ،(- 

َ  ،تدة ىَ ،َو ،وو١٥٩ -١٥٣)، ل ل ٢٠٠٦.  

)١٧  د ج و رزام ى   ل  ىم (٥/١٠/١٩٥٥   : اوةوةى      وةرطوو و رزام ،رزام د)

 ، رط ،رد ازىرزطن  �)٤٥٠، ل ١٩٥٨- ١٩٣١ررد اد ر ووىَ ،ا –  اق ٦٩، ل.  

)، ل ٢٠١٢) ر رد، رةمةم ى  رد ش م دووة مَ) ،م ،مى ى،        ١٨(

٤٨�   ، ووَ وةَ امرد ازىرزطر اظ  ؤو ر و ة ،د  

  .٦٩- ٦٨)، ل ل ٢٠١٤وَ ،َى دةت، َ وو،  -ماوة، (زامى ددمى ر و
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 َ مى رزى ر د رد  ،ََ ر وةى زؤرى مام  ى

ن دةوةوو دوور امزن دةمرة ردارى)١٩(.  

  م١٩٤٩ ش دةو ة َن دةَو رم  ةزارم ى دةم ،

ى موَ ،ةا  دم رةو دةَوة رز  ط و رَم ا

 ام   ،َى ام مة، مَام مة دةر  ر دا رد 

َى دة اَ زى  ورآرى  مد،َدة َ َ  زة)  وم ،و  :

 ،ر  ،ى  ،(و زاد انز ىور )٢٠( دق  د و)٢١(.  

 ة م  دواى و انو مز  امم و  ر و َزاد دةوة داَد. 

رى ردم و دوار ى رزى  ط ى رزى زةدا دةَ منش 

 ة َامدةدةن و)٢٢(.  وةىومو و  ىوى مم ةزارم دةم دةم 

 وةدواَوةَ مَ ىوى مم ةوةَ ى . رد  م اد ر وان مَم 

 و ة   و ىرو َ ا دوا )٢٣(. َ وة  ذ  ى 

                                                
  .١٣٥) در   َر، ر دا ردن و وووةى رزطراى موةى رد ...، ل ١٩(

)٢٠ ،َ  ى رى ،ىور  ( ١٩٢٦    و مَ  ىوةمى و مَ  رة ،وةدا  ىَ

  ،دووة واو ا  ىوةم١٩٥١دوام   مَر ر ن   اوودووة، مواو ى ىَ

           ىور  ،دووة رى ا مَر  وة، دوا و       ر وم مازرم دةم  وة َ

  .رد ا١٩٥٣د            .َزاد دة ط وردمَ   ،َدة وك دةر  اوو١٩٦٥-١٩٦٣م   

  و د َدة دوا ،َن دةا  ١٩٩٠َو و  َى دة ،َدة مم     وة وََ١٩٩٩دة 

   را رؤمظط ،ظ دةق :وام رى ززام  .تدة دوا   ووداوىر ١٩٦٢-١٩٦٠ ،َو) ،

ةد  رة  َ ،دا  ،  ،،     �١٣١-١٣٠)، ل ل ٢٠١٤مى رؤذت، 

َ) ،ى ىم ،مل ٢٠٠٦ ،(١٧٨�        ،ةوةمد ر :دمدة ،ىور  وة ط كمد)  ،كى ١٢د

  ٢٠١٦( � ،ةوةمد ر :دمدة ، ن ط كمد) ،ك١١د   ٢٠١٦ى(.  

)، ١٩٩٩/ ت / ١٠)،  دووة، (َم، ٢٠))  مو ر دا، طظرى (ك)، ذرة (  ()ل، ((ة)) و (٢١(

)، وَ،  ٧٣٣ل،  دى ردروةرى وَ (وم )دا، رؤذمى (ردم مآ)، ذرة (     �٨ل 

١٧/٧/١٩٩٤ امد  و ة ، م .   امم  ، وم ودا ىَ  توة دة  ذة

         ةو و  د :دمدة ،و ة ط كمى. دوةمى م ىَ وةاوة

 ،مَ ،)  ١٩٩٨(.  

)٢٢      دوره ا ة ، ا د. د (   رديا اطب اا -   ) ه اق و١٩٥٣-١٩٤٦ا )  ،(K٢١ ،(

  .٩٥ -٩٤)، ل ل ١٩٥٨-١٩٤٥ام رةَ ، م  مَان م ( ؛٣٦٤)، ص ٢٠١٤)، (ار، ٢١اد(

 روى َون  .      :م ، طوى     ٨)  ل، ((ة)) و  (()) مو ر دا، ل    ٢٣(

       ،   َام م ورى و ى ،ر  ،ىووك،      ١٢ -١٠رر ىوى مم ام

ذرةك  رَم ا،  و  َد ن، د رى  ،  رة  و              

ن مد،    - ة د ون. دوا وموةى ن راطم و ارى مةى دووة ر دا ردذر

َاق رن دووة،   ى        –ش وةك  ذَ مومم مى موى دووى ر دا رد      

     ىور  ام١٩٥٣ط ررد         و ط اد ر مَو رم  نوادارام  َ وةىام

من ردةوا مو.  زامرى ز  ر طوى  روى و من وام: مى  ل   



  ١٩٥٦ - ١٩٥١ ورةى َو - َاق –ر دا رد 
 

  

 ٤٠٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

ط و طزامة   ، رةى  ةؤ من  ر َ و ى  دواوة مو

 و ة مرة  ودة دمرم ش ،دَن  دوا  وة ت

َ ا)٢٤(. رط   ن  كوا مط َ ى و ة.  

١١ ر د ١٩٥١ى ا َزاد دة انز  وةى ى  ش ،امز دة  وم

 ةى وة زةزى   مَ وة مم،دةطازر رَندةم مرةزا  دامواو

رد دة اد ر دووةَ)رد  .)٢٥ اد ر ةى دووةم١٣ – ١٢ ر ١٩٥١ى  

َى دة    ا  ر َ دارىط و ة وةى  ،

.َ ةم  ر ردة واك ررةة ذم  ،ة دةدات وةىودوور وام  َ

دة ووةمى م ىَ  َا)٢٦(.   

ة ،َ دواى  مةى دووة ر دا رد، ة و وةك َ م د

و  َدة َ م دة م  ن دةزط ١٩٥١ى م   ،ََو وة درَة

ةوامىر .ر  َاو دةووةى مدمادةر  و  دمةوامر .َدة و 

 ،زا دةَ و رادة دةزطى م ر دةَ ىو رةوامَ ةا طر ة

  دةطرَوة و.و دةرزى دةَ دةمَ و مواو  َو رووداوام م زدة رؤذ و 

 ،  ش  َ رَن َةمى دةت و طراموةى  و ة 

رد ٢٧(ة(، ورىم َ ب)٢٨(،  ر )٢٩( مَ مَر )٣٠( ،

                                                                                                                                                   
 ، ردةى ذم ، رط  �     ، وى  ٥/١٠/١٩٥٥ى رزام و ج د، 

� ر رد، رةمةم ى  رد ش م دووة م،     ٢٨)، ل ١٩٩٠(ا، مى ررةد،

او    )، اب اري  ا و اح، ا  ٢اق  ا �-  ) ر دا رد ٨١-٨٠ل ل 

  ،را رد  ٧/٦/١٩٥٢ا اد ر �-   ) ا  اق٢   ،ت اما  ،(١٣/٦/١٩٥٢ ر �

اق  �-   ر دا رد  ٢٦/٦/١٩٥٢)،  و ا اط اة،    ٢اق  ا (   -دا رد  

) ٢ا ،(    ،ةزارة او ا رد   ١٤/٧/١٩٥٢ اد ر �-    ) ا  اق٢    ري و اب اا ،(

     ،را ا   ما ا ،درد  ١٥/٧/١٩٥٢ا اد ر �-  )  اق١ ) رة ٢) ا ،(

 ،ا ٦/١١/١٩٥٢ا.  

)٢٤ ريص) م ،ا  ،ا...،    ٥٧ومرد ازىرزطر اظ  ؤو ر و ة ،د   �

  .٧٠-٦٩ل ل 

)٢٥          ، ىم ،مَ) ،َ  ،دا(د ا) ط َ َ ،ز د َ (٢١)، ل ٢٠٠٢� 

رؤ  اظ رزطرازى و روومى ط ردا، (َم ،مى     ٢٠٠٠-١٩١٤ا د  م ن د،

 ،ةم١١٩-١١٨)، ل ل ٢٠٠٩ر.  

د.  س ي، ارات و ات ا        �٧١- ٧٠اق ، ل   – اَ ،ووى ر دا ردن  ) ٢٦(

  ااق ااد، ١٩٥٨-١٩٥٣ا) ،وا ٢٢٧)، ص ١٩٨٠، ا.  

)٢٧  ، د ةر (١٩٢١   ،وةدا  مَ ى  ١٩٤٣م ر ،دووة واو ىوةمدوام م

ؤارى ر  وة، دوا نَ  دة  ىَ   .ة وىر ؤا ر زى ٢٣ى و ى

 دوا دووة.  زامرى ز  ر رؤ مواو وام :رة د  ،ر دة و  و  ١٩٨٠

 ،ردة  ث و ىى دةزطم ،مَ) ،  ،مدواوة. ١٨)، ل ل ٢٠٠٨   



ر د د .د  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٠٥                                                           )٢٠١٦ 

 م   ،ذرةك  رَم دن و  رَم و )٣١(ى ورى

رادةطم و دةومَ  وو رةى َاق -ر دا رد ذَ موى  َر ١٩٥١

  .)٣٢(وة

 ران .ى ر دا رد،  واز س َةدةنوم روة َوون رى 

 وازى َى دةطوةَ)ن )٣٣ ىاا روة ررام  . وا َ  ىةمَ  نم

و ط  م  ،وةةوة م ر وة  ةوةردوو)وةى  .)٣٤  اةَ

َو ن دة اوة رمَرى مر  ردوو زارى  ور،  ة دة

 ووةدة ةى ر  ى ر نم َ)٣٥(روة ، د ا 

                                                                                                                                                   
)٢٨  ،ورىم َ ب (١٩٣٢        ،وة ن ووداوةوى رَ ر زوو اوووة، مدا  مَ ١٩٧٠   

      وةى  ة اَ رىر ؤر دووة، دوا ارى نرد  ر ى رىَزرى دادة

٢١ ى دووة ١٩٧٦    ةور ،د د .د :وام اووم ؤر ر  رى ززام  .َارة دةدرَ 

)، ٢٠١٦ث  ورى ردن ى رةةرام ردن وةك وم) ،  ،و ،َمى رؤذت،   

  .١٤٩-٥٣ل ل 

)٢٩ر  (   ،و  ١٩٣٣دا  مَ     وآ  دة و رة ،ى     ةد دووة، د واو

  .دووة واو ر ىو   ىزام   ورى ن ودووة.    ٢٠٠٢زام دوا   ل ،ن 

د ا ،اقا ا) ،ولاء ا  ،من ،٧٤٢)، ص ٢٠٠٦.  

)٣٠     َ  در ،  در ،ز ل ،ر  ،ل َ   مَ مَو رم  (

) م انَم  مَ ، رة ام .ون ووَ رةى  ر كدة  ٩٥ل )، ١٩٥٨-١٩٤٥و.  

)٣١  ،ورى ى (وة،        ١٩٢٦ ن ووداوةوى رَ او زوووووة، مَ  مَ ،وةدا 

 :وام رى ززام  .ةَ اَ رىارى د و  ر مَر مزرامدا ط شن ل ،

روون،  ا  ،ما) ،مء ارد، ا٣٣٧-٣٣٥، ص ص )٢٠٠٩ا.  

)٣٢              ،مَ ، ةو و  د :دمدة ،و ة ط كم١٩٩٨) د� 

ةمم ذم   ردم ،       ر   �٥٧ح ان، ارات ا  دن ااق ...، ص   

 ،د ىى زامم ،َو) ،  ،ورداوة    ١٩٧)، ل ٢٠١٤  ذةى ،اَ  ، م .

  وةوم دووة١٩٥٥ ، زدة ودةى م  رد ،اَ  .وة و ش اوةوو٢٥١ل  ر.  

)٣٣     ) م انَم  مَ ، رة ام (٩٦)، ل ١٩٥٨-١٩٤٥         رَ  ى  ،ةرى  �

� دمك ط ز ةرى، (وَ،  ١٣-١٢)، ل ل ١٩٩٩)، (، ١١٠ة و، طظرى (رم)، ذرة (

٢٤، ٢٠١٦ ى.(  

 ا،    �١٧٦-١٧٥، ص ص ١٩٥٨-١٩٠٨) د. ار ط ، ات و ات و ااب اد  م ن    ٣٤(

� د  ،رةك َ موةى م  َردى( اق)،            ٢٥١رد  دةى مزدة و  ، ل    

) ،www.kurdistannet.org ،ى   ١٠)، ل ٢٠٠٥ؤذمدووة؟، ر و ة  زو  ،غدة  �

�  ا اوري/ اوام، اى اا    ا ارد    ٣، ل )١٣/١/٢٠٠٠وَ، ()، ٣٠٠٧(ا)، ذرة (

   ) دا ،  ، ر ك()، ١١٧١٢٤، ص )٢٠٠١، د.  

)٣٥ ، ةو و  د :دمدة ،و ة ط كمد ()   ،مَ١٩٩٨(.  



  ١٩٥٦ - ١٩٥١ ورةى َو - َاق –ر دا رد 
 

  

 ٤٠٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

   دة  و وَم موةو دةو ة ر  اد ر دمةَ

  واَ    ةك َةمى  ةوة موة. .)٣٦(َوةدةطَرددا 

 ا د مر َوو،  رةىم ، ى وموةى   روى و 

زؤرَ و  روى   ودموةى ومن م طر  ،ارَةا رة و نو

 .)٣٧(ةوة ا د – طراموة رةم ر دا رد  وادارةمَ وموة و

ةوة. وة  ك، واوى رةوى وم  روى ى دة  دوا وةك ش

د  و،  وةوَ  ط واوةى روم رووووى ر  د ا 

 و ة وةى   ،مد َازَ مَر و َ م  ،وة

 اةَارةمَ و م لدن  ،و ة امم  ةوم م دوا

ََوة،  و موة ر َة ررى وة و من رودؤخدر َام رادةك دوورو

 و ة  ،و دة  مةم ىم ام مو  اووى م ،وةودارط

   . ش  ا دى  واوى َ ى د.)٣٨(ََوة

  ون ىَ  اار رةى  ووَ و ة و ط   ن 

 ادةوةرد اد ر َ ةىم  د واى ،،   ى ٢٦ دووة ومم١٩٥٣  

  واوةا  روة ،)٣٩(ةن و رى روك طَرا، رى دةردم ة

  .)٤٠(ر  ة ووةوم مومومم "رَى مآ" 

 ١٩٥٢ و َ و  و ة وةىم ى  م رةى  رةى 

 ث  منذة  وة دةت  و  ة ، َم وةمة مَممزا َووة

 نو ووة ومدط ة ش  ر روة ،وةؤ و رةى  َ رزام ر

   .)٤١() وى دؤوةا طظرى (و موة 

                                                
  .٢١)  َد ز َ َ ،ط (ا د)دا، ل ٣٦(

  .٥/١٠/١٩٥٥ى  ل   ى رزام و ج د، ) م٣٧(

 رةى و َةمى . ٨٢-٨١) ر رد، رةمةم ى  رد ش م دووة م، ل ل   ٣٨(

    ،وة وةوم  نو توة دة  ذة ورى  وةدم وةم  رةواد  . .د

  .٣٣٥-٣٣٤، ص ص ١٩٥٦ -١٩٢٦ ام، اة ا  ا  اح

)٣٩ ( مردا اطب اا ر ،  -  اق، صرد،  � ٤٩ا رو ووىَ ،اول د

 ،دووة رط ،و  :امَوون، وةرطى رم ،مَ) ، ٦١٢)، ل ٢٠٠٢.  

  .٦٩)  وى  ، ردةى ذم ، رط ، ل٤٠(

)٤١       ،مَ ، ةو و  د :دمدة ،و ة ط كمد ()    ١٩٩٨( .

ر و ة             مر ز اوةَوةر  د ةر ن  َودةم رة مز  رزان 

  .٢٣٢-٢٠١ردى.  زامرى ز وام :رة د  ،ر دة و  و م، ل ل 



ر د د .د  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٠٧                                                           )٢٠١٦ 

 ١٩٥٣   ام رط َدة ن زم ش ،مَ وةَردةط و ة

رَمَ م ،و ، ،َا دووة و َةمن   )٤٢(دا دةن  دةردم رزطرى

وة  ك،   .)٤٣(وموة و م ووةدرم مون دةو رَن  ن و  وة

د ة، وةمرو  ر  ت َاور نرامَ  مومم َذ " اوىَر

 ناقَ مرد "ووة دازرامو دا امم زام  وةىدمرز اَ م  ،

ردةوا و َر ةَ  نوام  وندة  ندمرى مَر  وة اوةَو  ر دمدة

ر  ر  نَمَ ةراى رَ ة ش و طداردموةوامن 

اوة اَر  وة  .وةمَ ىزم دمدرو ط ىؤوة و ر  انَم 

روة  رَاوة  درودم  ،   ود وةرط  ى َران

 ةرز ،، طرام و وََن ...  وة. وة ررى وةى  ومطرى،  وة

  .)٤٤(م رَى  ام مدا ورامن َ ران

 رةى ١٩٥٤  ووَ وةى   ،وةمدة رزام ى  ط ىةمَ  

ردةوا  َ ن ون ر ؤر ام  ن وَ   ،ند  ر و و ذم

ة و رة روو دة ى س ى رن  وةى رن ات ودى  وة

  َ  وةم س  و  ورىة  ١٩٥٤زةام   ورى َامن ت.

 َرؤ ، ،ن و روورى طدةر دةطت  د  دؤ م ،ةن، دؤ رَى وةر

  ،و ة وم دة  ، ىم و   َا دةَو  ،ار

 رو دو و   ك ر  َز ارةو ىَر   ،َران دة  و

دةم  ،ََن داواى ر ام رةى و  دووةن  )٤٥(رد ر 

ر دى  رةوام د ر  ر مة دور رَةا  داواى ر رة دةت.

  وت م زوو  تةَ نت و داوا نرو وةدة ةر و   ،تدة

.ََ  ىةمَ وةى ى ر ََد و ة ،و  رىو  ون ىَ 

                                                
 ردى و رة دةردووة. َ دا  ذرامى  (         رةى َوو (رزطرى) وةك ز ى  زم     ٤٢(

  ومم  رةذ :  انردة١٩٥٣ دووة ومم (ار) رة١٩٥٤، ذ ر (َ) رةرة  ١٩٥٤، ذذ ،

 مم (ش)١٩٥٤ دووة  (وت) رة١٩٥٤، ذ .  

  .) ١٩٩٨ (و ،دةدم :د  و وةَ ، م، ) دمك ط ة ٤٣(

   ردن اا ا   اب    ا،  اح  اق  –)  زامرى ز وام :ر دا رد       ٤٤(

   ا.دون اق،  –ر دا رد 

)٤٥ (  ر د ر١٩١٠      ،وةدا  ت ىطَر  درة ىرؤ  ر زور َرةد ١٩٣٦ 

    .رىزطر ر ا و ر م ام  وة َ اوودووة. م واو ا   ىَ

 اد ر ةىم  ،  ام  وة ردى   ١٩٤٨زمةطان رَ   ومم 

  .انَ  اوة وة و ماوةةرطَ اَرةزا،           ٢٠٠٠ ر :وام رى ززام  .دووة دوا 

 ،و موة مةن، دةدم :ز ةرى، َش        َى موة رد د. ر د ر  

 ،َو) ، رط ، روان وى و٣٧-٣٦)، ل ل ٢٠١٤.  



  ١٩٥٦ - ١٩٥١ ورةى َو - َاق –ر دا رد 
 

  

 ٤٠٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  تر ى ح وةى   ت رىو ةى ر ةوامو ر،وةررط  ت ر ى  

 ةا رَو   وةر  رىووى ر  و ة وم دة   ،َ رىو راس

 ،نَ رىو دمَ وةىدمةو ر  ح و ةواى وَ   .َدة

 م دواى دوو  ش  ن ١٩٥٤ر ى س ى وةَر٤٦(دةط(.    و

.ََد  

و ة وةم وةى ا  س ى   كرةذ  تى دةةمَ و رىو 

روة و دازرامم َ ت  ةن  ،)٤٧(و رَن دةداتو و م م

ش دواى ،  مَ ا راَم ةم رد وة  مو رى  موةا ،دةدات

  مزرامداودةم  نوم َةوَ ،َ َرى دةن ددمر ازىَ ٤٨(و(.   

 راى م  دووة، ذةى   ما َوو  رةى ١٩٥٥ى زى ١

  دنر  ون َم دووة وةم ىوةوى مَ ىوامَ  ةىم اوى

 اد ر وان  ،ن ورد مر و مام    . وور نمرة 

 وةى   ،دة ردةوا نمرة  وةم  دواوةرةى  اموم ط ووَ

 ،َروةى  رة   ةَ  ىوةمى م وةى  َ ردةوا م

َدةدر  ةم وة وَ َد َ ةىم   زى٤٩(زة(.  

  مو ١٩٥٥وَ رةى   لط ر ط ىةمَ دى دمدرو  

دار و ،ر ز ر مم اد   ر و ا حو دار

ش ر   ة و و َ   ة  رةطن دة َا، مَ اق

  .)٥٠(ر  دةوم وة

 دوووم ، وَاى درووم م  مو ر دا رد و دوا،  راا

 ارَةا  َل مَ.   ى وموةى موموة وم وة

  ارى نرد اد ر راَم ةم و ىَراو  ت ووان دة ةىم 

 ى رزام دوو م.  ى ر طدار دةوة رةو مو ى رزام مك 

                                                
)٤٦ ،مَ ، ةو و  د :دمدة ،و ة ط كمد ()  ١٩٩٨(.  

 مرى، ر مرى دةوةرم  و َووموس زا د مرى          ) از د٤٧(

. م ، و ةرى  دداما  وردى          ١١٩-١١٨)، ل ل ٢٠٠٩)، (َم مى د، ١٩٨٨-١٩١٠(

   رؤك  و ة مةمَ          و ة  مزرامدا ووَ   ،تن دةزة

   وة و١٩٥٧       م  اار   ،اوة ١٩٥٤     مرة ١٩٥٥و    ا .زراوةدا

) ،دووة  ،نرد رى  ندا ،ةرى لر ا ،  ىم ،َو١١٥-١١٣)، ل ل ٢٠٠٩.  

اق، –  اق، ةوى موةوةى  ةم ر دا رد  -) ى موةمى ر دا رد٤٨(

  ث.

)٤٩ (ا ا ا ر دا رد-  ،ا  ن ا ،اق١/٧/١٩٥٥.  

)٥٠ ،مَ ، ةو و  د :دمدة ،و ة ط كمد ()  ١٩٩٨(.  
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 وة ووم ا داواىَ ت ودة و ة د و ا  ك ر ىرا و

وة.تةَ ن  ش  ردوو و طط دمَدة َو َدة و دوو م

 ردةن و مَوو و دوا   رةى  وةى . )٥١( دةطموة ١٩٥٦

 ر دا موةى دة.  َر مو  مو ر مَ اقردى   د ذرةك 

  .)٥٢(وى ردن

) ١٩٥٦-َ١٩٥١وو،  وةى ردما ( رةى َاق -  ردَى ذة  دم ،ر دا

 مدن ََ مَ  مم و دا ،زاددم ماوة ن، 

ومن  مََ، م رة مم ،ى مَ رن و رار رن

دة  نَ و رم  وومر  ش ،دووةر  دامم 

ووداوة مر ررام  َ وةك  َودووندةر ن دةرىو دةرة دا .و    ودا

.ة دةَ  وردى  

  

َ :َ  نو دةرة وم َ ووداو ور ررام ووَ رةى  

  مم ودازرامم رةَوو رةى م  َ  ،وةك ذةن د

 رةى   ؤطاةو و َ ١٩٥٣ام ى زةَ ٢٦وةا   ا. مَان ر م و

زرامم و  َ موةم دا ،)٥٣(ووةوة و  طر م  دؤما ود

طم رة  رةذ  دة ،)( ) ىؤذمرىرزطر( زا   ر ةَ 

طر َ و س  ى راى َ :" موو  دووة و رةزرامم م داةمر

) ا ر  و  َو وة ر وة م ، ،وة رة و م وه ط

ةى  دا ،ى  و ل) ن ََ َ م مد  ، راد

                                                
 �٢٨ا د و د رةل وار، (َ  و  ث)، ل   -) دادطى َوو، دط َ مَان و ن٥١(

 كمد    ،مَ ، ةو و  د :دمدة ،و ة ط١٩٩٨� 

)، ١٢١ى  ر، ر ََى رَى رداَ واز َ ، طظرى (رةم)، ذرة (     

و  وةى و دوو ى    ١٩٥٤مز ذة  وة دةت  .  م ، ل١١ -١٠)، ل ل ١٩٩٩(ا، 

داوة،  ة و رة دةوة. وة  ك،   دوة  وى   ذة  وة               

را  مو رَن اوة،  زامرش      دةت  دة وةى ن،  مو  ا ددا

    َى، وةرطر ن ورد ،زل م :وام رى ززام  .وةاوةم ا د موةر وم  :ام

  .١٨٠ل �  وى  ، ردةى ذم ، ١٨٢)، ل ١٩٨٥ردؤ، ( َ ث، 

)٥٢     اد ر ىوةوى م ىط :وام نرد وى اد ر ر  رى ززام  (

  وى ردن،   ث.

)٥٣رةى م اوط :وام مم وم رةى اوةىدة ةوىَ ر  رى ززام  ( ،وك ط م

   �١٥-١١، ل ل ١٩٥٣)،  ، موم      ٣رؤذمى (رزطرى) رطم ر دا رد اق، ذرة (

ا طة ا ،ةرد  ا اد ر ن (رىرزط)–  )داق، ا٣ ،(  ا ول  ان ام ،ص ١٩٥٣ ،

  .١٣-٩ص 
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طرَوة  ر و راوةم ممى رار رَى ت طون، طَ ةى 

وة   ط مآ  دة ممن ...  ن  ررةم  ردةا 

ََ م دمرؤ رةو م...ش ."  مرة رةو واى ر َدة دةوا

ر  و َدة  ا ونَ وىوم م  ةوةمى  ةوار ةَ  وم

روورووى دةت وة، َ    وةى رودؤَ  ة  رَةوة ن 

  دةارام ى دةت ردةم و رم  واوة مَ  موا وَوروة،  دووة

 اقَ، ى  وةى ددش اَ ندوونوم نط ،  نوا وة و

  ممروةرام د   دوة راوةم م َوة ك، .ةام زى و

دم رة و رؤ  مََ م   رت ، رامر رةى ودا

  ران وَ ،رانَ  ة نروةران وامم  دة  م ،وةاوةَ

 دازرامم رةى وى  ،ةى ا و وم منر   روورووومو

ى  رة  مََ  م رةى  مم  ذ َى دة ن زامة.

م طن و دوو د   ت و دة م ووةوى مم واى  ر ان د

   .)٥٤(رَةن ن

 ١٩٥٣ى     ١٧دم رودؤ موى َاق و دموةى دةم مرازن، 

 مآ َ اق  رؤ ز  راطمرا،  زة وم ى 

م وةى  رةوَ اق ر  مو و دةرةوة رةو طر و و مد

. َةا رةى َوو  ما ذةى  وة دووة طَ اق  رد و )٥٥( ت

  ،وةن وةرطووداوةر  نم ن وووَ َ و ى وةرة  مَ

  ن واَ روة ،َمدام مم َ  و َ  ز ى

ش وةك م د مام  َموَ   َمم م و 

 من دةووى دةر  ،ََو ر ":َو دة  م ى  !اززاد مموم

 مَ  اقََو ر    دةم َ  ى)  ن نو٢٢  (

) ١٩٥٢دووة  ... دا( م َ و اقََر  َل     ا و

َرط ة ر  م ط روامى ر وونوةو دم َ .ر وَ ر  

)٢٢َر ادووة  (  وى ت  ... َط ىو ر وة دة ووة ر  ىمة

                                                
)٥٤      ر مرط (رىزطر) ىؤذمر ،  زور مم  نمم اد دة ر رةى (

 ااب و ات اط ااط ورة  ، ا           �١٠-٢)، ل ل ٣دا رد اق، ذرة (

  .٨-٢)، ص ص ٣اق، اد( –(رزطرى) ن ر دا رد  اط اة، ة

)٥٥     :وام  ز ى ر  ىرى ززام  (        ،ء اا ،ازارات اا ر ،زاق اا

  .٥٨-٥٣ا ا، (دار اة، دون  ا)، ص ص 
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زار وةط ر ق و  نودا ارم ى دَ نَم ة رام وم  

 ...وى و دارز")٥٦(.  

  ومم اوةرن  ١٩٥٣ممو  ررام  ا  وتى مم رامَ

َ  اةَار  ،د ن م وة و داواىورز نةزارم ن دةم اق

وةن وةزى رورى  رةوام د   موة ط مَرى َران َوة. 

ةو نوة ر نرةَ ط م ن اَاووم  نمرداوا وَر 

 رامةَر ط وةى  ردة اَدا  نرةَ .ن رةوة  ىطط م

داوارم ن َد،  وةا رَةرام م رةزامن ر زؤرى 

م  زددم ومن م ،َش مَ رام مى مو  ،داوارما

 وةوَ ا)٥٧( .  

م ، مَ ران  ا َ اق ط و  زاز وةزى موى 

 ةزارا وةك مةَ .رران طَ ررام  نم َوطم و ر َ 

م  ووَ رةى دةر ":َوا دةم اززاد مموم  وة 

ى روةزارة مام رىو م وة ام روو ت ررا نرةى دوذ ة

 ، َ  مر  و اوةى ط ى    ةى دا وم مرة

م) ابا نمرة ( َ ر م ؤَذ نر دةو   ندووة وة دةوا 

َ  داوة  را وو رى وم ر ىم و ... ن    دا

  ران. وة  ز دمر رؤمر  رؤذ ذ ز ى رى ر،   و

 ر  ىرراوة ط م دمو )٥٨("م َوة دة دام ةىَدر  ،

 دى ط مَ  نازر دا ونردةوا ر َ ةرم اَ  وةىم

  ز  و ادام مام ى، داازم ت،  ى  رووم

 ا و ط وم رامَ مازدى دامَ ،اد مم َ مزرامدا

مَ اق، زادوم زام ن، دم رم  و   اَر

  .)٥٩(ةَوةرا، د

                                                
)٥٦و  رةى ( رد اد ر ى–      ،ادووة   ت ىراق، را٢٢/١١/١٩٥٣�    ح اا

ر  رد اد–  ،ما   ا اق، ام٢٢/١١/١٩٥٣.  

  .٧٦-٦٩) ازاق ا ،ر ازارات اا، اء ا، ص ص ٥٧(

)٥٨  رةى (رد اد ر ىة،  -و  وتم رام  ،اق١٦/١٢/١٩٥٣.  

)٥٩ ح اا (ر رد اة،  -دا  ل ا  ،اقو   ١٦/١٢/١٩٥٣ اىَو  ز ، م .

     اى دووة ردة  اون دةَ ىمةر  ٨ ر ر    ١٩٥٤ى وة ردةوا ،مار

   :وام رى زرد. زام  ررام ت  م         اد ر ن (رىرزط) ة ،زاما

  .٤-٢، ص ص ١٩٥٤، من ا ا)، ٦اق، اد( –رد 
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 ٤١٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

م ، رةى َوو  دةور و زةمَا  ت و َما وة،  ن داو 

ر  تؤذرةى ر وام  ،ا  رةى دذ ر دوو واؤذرةى ر ت وَظ َ راا

ر موة و راا  ر ن وو  َوا زؤرؤذرةى ر ت وؤذرةى ر .و ر

. َةا رةى َوو  وةى )٦٠(من  دوم وة ارَةى مَمموة

 امو م م  ،داَم و ىزم  َ ى م دارىط رةى ىم  ى

دةرى  )١٩٥٣- ١٩٢٣(  ارَةا  ما   دى  دواى  .)٦١(رؤذت داموة

 َ ظَت و اوى م  طم وةدووة   رووم  در دةو ،َم و

وة موة ،تدة موةم ":َوو دةم َوة رز ر و م  ةوةى اط   

  دمَ  نم رط  مدارة رذطَذ ر  وةمر ى َ و  ى

َذ  ر وةط رةى ذةممر ا    ارزام  وةَ  م  

ط وةى  رةو ر امط روام نرى مؤزط نو طر ،ن ر و   دةى

ىزم ٦٢("م( .  

رةى َوو  د و م ممما رووى دؤ م  و داواى َدوون 

ودام دوو  اةَار  ،نم مَ دى وَ  ن ك نم،   

  دووة ومم رادى ر١٩٤٨   َ َور دةد  وومر  مَ دوون دةرى

 ":وا ممط مازةزاد ؤى ر ط وةَ ةم  ةَ نن داوا

 دموم   ،مؤذة و  َم  نو  َم مم  ... داَ

  رى ىدةزط مَ  ،طدةرة  موور  ،ىردوذ  ت و

طا،  رى َر و ر و رؤة زادازةن  رة مم ودا َ و رى 

  دوة   دووةن  ر وة  ك،  .)٦٣( َ مم داا ..."

دةرة ةمَ ت و دذى  نَ ت ومد  ،وةوةن دة ور  وةم 

  .)٦٤(دةوة  رة ودا

                                                
)، ١٩٩٥. وح  ر، ااع ا ا  اق او، ( ا ا،   )  زامرى ز وام: د٦٠(

و � ا ب، ظر ا ة  و دور  ان ق او درا  ار ا           ٤٩ص ص 

  .١٧٧-١٥٢)، ص ص ٢٠٠٨ا، (ار  ،ب، 

)،  ،   ٤اق، ذرة (  -مرى ز وامَ :ى ، رؤذمى (رزطرى) رطم ر دا رد)  زا٦١(

 دووة ومم٨-٥، ل ل ١٩٥٤ �  ،ا ة  رد اد ر ن (رىرزط)–   )داق، ا٤ ،(  ا ا ،

 من ام ٧-٥ ، ص ص١٩٥٤�             (رىرزط) ىؤذما، روةرام روذ مرة م  ن ر ىامَ و

  .٨-١، ل ل ١٩٥٤)،  م ، دووة ٧اق ، ذرة ( -رطم ر دا رد

 ر اح ا    � ،٥/٣/١٩٥٤اق، ةوةرى واى زن  (–      رةى  وى ر دا رد    ٦٢(

  .٥/٣/١٩٥٤اق، ذى ،  -دا رد

)٦٣ ح اا (ر رد اد-  من ام  ا اق، ام٢٧/١/١٩٥٤، ١٩٤٨.  

 –ة ،م ر دا رد     اق،  مى رارى موم دوو      -) ى موةمى ر دا رد٦٤(

  .٢٦/١/١٩٥٥اق، 
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٣  ١٩٥٤ى َم   ورىم   ،ََ وم  ر اةَار  و

و َ١٩٥٤ران   دةرةوةى َاق  َموى طر، وةك: ةموةى وم م

زةَم َو اردام  زى ا ن   نو)ر و )٦٥  دن ىَر ،

. )٦٨(و دةرون  ى رة )٦٧(١٩٥٥مى ا   واذؤدم، )٦٦( ر ن

 و وةك دةروَ رةى  ام  ةزار٩م امزة ١٩٥٥ى " مومم  و َ

َ  اق   ورىم   ،ىوامم و دووة وةى  ذةى "

ر ردموةى زادى رادة و زادى رى  ،  موى  موةورى و

َاق و ر و   ى موى وا. وة  ك،  دوة وة موموة

 ر ط م  اق وَ ر ىوامََ وةك  ىم   

ى و َى طر َ و .روة ذةى  وةش دووة مورى  و اوة

َاق ر   موةى َاق  ى رةا، و موة  موم وة وة ردةم

 دم رىطَر وَ  رد ط دم وم  َوة د ىوا  ش ،نمر ت 

َ اقَ رد و دةو ط دة ووى دةو روَ رةى دام ردةوا  .

َ مزام و زو ردة مى  ن   م " :موو رةب َ اا 

دة َ دوذ دة  ن نما وةى  َ و ةدا و وةكَ َ؟" روة .

دوا   دمةوَ ورد ىم اد ر مزرامى دام ت،   

 وَت اط رام و ر َ و مت طدة  رةب رد و وةَر   ،

 ن و  دذى  ن رك وة  ذة  .اقَ ىوم مرم دة

اَ ممم ر تدة، د ر ط نمو ةودا رَ   رد ا

 رة دةَ دةرن وةرطَ و  مما وة،   وة  دةدةوة، َ دا

 ك نو ام٦٩(م(.  

                                                
، (وَ،  ١٩٥٨-١٩٢٥) د د ر، ما ردةم وم مَرام ا  رؤذطرى ا ٦٥(

  .١٦-١٥)، ل ل ٢٠٠٧ى م ب،

)٦٦ازارات اا ر ،زاق اا ( ص ص ،ء اا ،١٤٨-١٤١.  

)٦٧  ،ا  ر .اق، ( ). دا  دا ا  ،ما  ،م٢٠٦ – ١٩٤)، ص٢٠١١ا�  

Dr.BILâlN, Simsir, TÜRK –IRAK ILISKILERINDE TÜRKMENLER, (Istanbul, ٢٠٠٤), SS. ٥٦٦-٥٦٥; Dr.Rifat 

UÇAROL, Siysi Tarihi ٩ ,٢٠١٢_١٧٨٩.basım, (Istanbul, Der yayınları, ٢٠١٣), S.١٠١٨.  

)٦٨ :وام ردة   اق وَ انَم مةمَ ر  رى ززام  ( و  رىم ،ا   و

  .٢٠-١٩)، ص ص ١٩٨٨ااع  ا، ا او) ،اد، 

)٦٩ر ( رد اد -  ،اق   و  ،اقرد  �٩/٦/١٩٥٥ اد ر-  ،اق   

ا ،ا٩/٦/١٩٥٥ ا       رة  ر دؤ َ ةَ ن  رزطى رؤذمر  م و  .

َ ى  ت ى :وام رى ززام  .ندةرة ةم و د اد و اا ق  

 –  ،ين اة  رد اد ر ن (رىرزط)– )داق، ا٥ ،(ا رت ا ،٤-٢، ص ص ١٩٥٤� 

 ، ن و ة د ر ن (رىرزط) رد ا– )داق، ا٥ ،(ا رت ا ،١٥-١٢، ص ص ١٩٥٤.  
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 ٤١٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

١٨  انزة ١٣ى  زى ا  ١٩٥٥ىَ م .راَط َ  ورةط مو رامَةى رم

.  ارَةا ر دا رد  )٧٠(دةى َمدى  و َ ن و  من

ما ى  و َدم رم ردة م  َ  ى 

 وم رىط  وةوا َ م ،اوة  ماممرد ط ىَ رىرة ام ت و 

 نن دةرةة داطَ روة ،َدة  نَ و دمامَ و   َر دةاوة

 ام َازَ و   ،اؤظ ش .دووة  ى  ةوةَ  ةم ى

 ":وة و موامر واموةر ،دة وةم  ى وة َ  َ ...

دة ور دةى از و دا َر  دوا دا ى ةىم َط  ادار شروة ،

  .)٧١("آ م وا طم ... َ  ى  مَان طن

 د َر وةى  ،وة ردةوا مَ ر ةَ  ،رد اد ر ردوا

 وة ١٩٥٦مك دةط نرد اد ر طنم ش . دةَ َم َم 

   دموة.

  

  

١. مزرامدا ر ارد، د َ ام  ،وة  ىم ووَ  ر

  . َمى رووداوةن رؤ در

٢. رة ىوةمى م ىَ و ة ومودة نم وى دةر  َم 

  ر دا رد،  دوا رى  درووم  واز و وموة َوة.

٣. َو  وةى واز ١٩٥١اى  دوو َرد، دة اد ر  ،واز دار دوو ،

  ردوو  ى رزامن  رَرى ن  وة.

،  ز موةوموة و راطمم رةى َوو َ ةم  ى وة  .٤

 وم ن انَم َم و و ر ،  انَم َم  ووداَ  دووة واى ة

.َ زةمَم و ة  د و ا  

٥.   و َ ،ووَ رةى مماطوة و روم اىَو م َم  زةق َم   نم

   دةوة. دوادا م  ،َوةى َوى 

٦.  مَ مَر وةدةم  و ووَ رةى ىزموم و ز  ىةمَ

 ىز ى، ش زةةرَمَ م ط ى موةمى ومم مَان 

مةو ووةروَ رةى ،   ت مَ.م ىوةمم  

٧. ؤى ر مزرامدا  ىوة زةرامَ امم ىَر  ووَ رةىدووة ى،  

  .وة  دةورى ما و طدوموةَران  مَ ا رةمى م رؤى

                                                
  .٢٤٧)، ل ٢٠١١) ود و  ،وة  ، وةرطَام: رةول م ) ،و ،َمى م دك، ٧٠(

اق،  واع -  ،ر دا رد �١٤/٧/١٩٥٥اق،  و وموةى  (–  ،ر دا رد ٧١(

١٤/٧/١٩٥٥.  
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٨.   م١٩٥٤  مرة و وة،  ١٩٥٥وَ رةى ن  ى  مزرامدا

َر و َ مو وةىدم  َ٧٢(ن(  ن ام رى ىرم   ،

  .دة م و ةم  رؤذ موةرا ىدذ دةرةط رَةن دةد 

ةك  رو رةى َوو  مَ رووداوة َوون  دةردةو َ رةم طر و .٩

رؤ درى ة و  ر  اوة   رَم رَوة،   رامر رووداو و َم

 .وةرووداوَ َ رووم ى موة و وى دؤ

  

 

  روةن

 :ناوةو (راونَر ةرَ ر )  

  زم ردى: أ

  .٥/٣/١٩٥٤اق، ةوةرى واى زن –  ،رةى  وى ر دا رد  .١

  .٢٢/١١/١٩٥٣اق، رارى ت   دووةا،  –رةى  وى ر دا رد  .٢

  .١٦/١٢/١٩٥٣اق،  رام موت  ة،  -رةى  وى ر دا رد .٣

  .٩/٦/١٩٥٥اق،  و   اق،  -ر دا رد  .٤

 .١٤/٧/١٩٥٥ةى  ،اق،  و ومو –ر دا رد  .٥

طى ةوى موى ر دا وى ردن،     ،ر دا وى ردن .٦

    ث.

اق،  مى رارى موم دووة ،م ر-    ى موةمى ر دا رد  .٧

  .٢٦/١/١٩٥٥اق،  –دا رد 

اق، ةوى موةوةى  ةم ر دا-         ى موةمى ر دا رد     .٨

 اق،   ث.–رد 

٩.   

   زم رة: ب

  .٦/١١/١٩٥٢)، رة ا ا، ٢) ا (١اق - ) ر دا رد .١

)، اب اري  ا و اح، ا او           ) ٢اق  ا- ر دا رد .٢

 ،را ٧/٦/١٩٥٢ا.  

                                                
)٧٢ ر () ر دة دةوَم م َاوَر ن، وةََ (١٩١٩    ر اىَ .زراوةدا  

دمر وةى  .ون مرة ىم َ ن وة مم     ر ن ، ةىم  ا

-١٩٢٣و، ش ردةوا وة ر رةم  وةى  وةى ام  (         ١٩٣٥، دوان وزى ١٩١٩

١٩٥٣   (١٩٤٣ :وام ز رزام  .وةة دا    رات ات وت وم ،ا    ا 

 مول واان ا١٩٢٠و١٩١٩(ا ،وت، دار ا) ،ل اط : ،(١٢ -١١)، ص ص١٩٧٢ . 
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 ٤١٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

)، اب اري و ا اد، ا ام     ٢اق  ا-  ) ر دا رد  .٣

 ،را ا ١٥/٧/١٩٥٢.  

  .١٣/٦/١٩٥٢)،  امت ا، ٢ ا) اق - ر دا رد .٤

  .٢٦/٦/١٩٥٢)،  و ا اط اة، ٢اق  ا- ) ر دا رد .٥

  .١٤/٧/١٩٥٢)،  و ازارة اة، ٢اق  ا- ) ر دا رد .٦

٧. ر  رد اد– ح ااق ا      ا ان ارد  با  ، ر   اد

  اق، دون  ا– .رد 

٨. ر  رد اد-  ،اا ا    ،اق٩/٦/١٩٥٥.  

٩. ر رد اع  -دوا  ،اق ،١٤/٧/١٩٥٥.  

١٠.  ح اار  رد اد–  ،ما   ا اق، ام٢٢/١١/١٩٥٣.  

١١.   ح اار رد اد-  من ام  ا اق، ام٢٧/١/١٩٥٤، ١٩٤٨.  

١٢.   ح اا ررد اد-  ، ىاق، ذ٥/٣/١٩٥٤.  

١٣.   ح اار رد اد-  ،اق  ،ةا  ل ا١٦/١٢/١٩٥٣.  

١٤. ا ا ا ر دا رد-  ،ا  ن ا ،اق١/٧/١٩٥٥. 

 :دووةددا  

   زم ردى: أ

١.          ،َو) ،دووة  ،ددا رى  َط ،( رة )ىَو رو 

  ).٢٠٠١زارة روةردة، مى وة

٢.              ىم ،َو) ،دووة  ،نرد رى  ندا ،ةرى لر ا ا

 ،٢٠٠٩.(  

ةد  رة  َ ،داَ) ،  ،  ،م ،مى ى،       .٣

٢٠٠٦.(  

٤.   ىو ،دةرر ىم ،ا ) ، رط ، مدةى ذر ،١٩٩٠.(  

از د مرى، ر مرى دةوةرم  و َووموس زا          .٥

  ).٢٠٠٩)، (َم مى د، ١٩٨٨-١٩١٠د مرى (

   زم رة: ب

ط  م  زة      "ا ة ا ، و   ،ا      ، اوراق  .١

."ا  

٢.  ن و دون) ،ا  ،و ريطبعم.(  

 :َمد  

١.  ،َو) ،ةرى ز ط كم٢٤د ، ٢٠١٦ى.(  

َم)    ،دم :د  و وة ،     دمك ط ة و ،دة .٢

 ١٩٩٨(. 
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٣.  ،ةوةمد ر :دمدة ،ىور  وة ط كمك، (د١٢د   ٢٠١٦ى(. 

٤.  ،ةوةمد ر :دمدة ، ن ط كمك، (د١١د   ٢٠١٦ى(.  

 :ارةَ  

   زم ردى: أ

رؤ  اظ رزطرازى و روومى ط ردا،        ٢٠٠٠-١٩١٤م ن د، ا د       .١

 ،ةمى رم ،مَ)٢٠٠٩.(  

وم  ،د د، رةو ث  ورى ردن ى رةةرام ردن وةك    د.  .٢

  ).) ، ٢٠١٦و ،َمى رؤذت، 

٣.    ،َو) ،  ،اق رو آ وووى مَ  كةر م ،د د

 ).٢٠١٠مى رؤذت، 

ا  د د ر، ما ردةم وم مَرام ا  رؤذطرى          .٤

  ).٢٠٠٧، (و ،َى م ب،١٩٥٨-١٩٢٥

٥.          ،  ،(اق )ردى  َوةى ممَ  كرة ، د

)www.kurdistannet.org ،٢٠٠٥.(  

٦.    ر  كوةَ ر ،وراز .ب       رىزطش و رر  وةىممة ن وزرامدا

  ).١٩٩٣ردم ور، (  َ ث، 

٧. ) م انَم  مَ ، رة امى،      ١٩٥٨-١٩٤٥و رؤ  رؤدؤ  كوةَ (

  ).٢٠١٢(و ،َمى رؤذت، 

أ، (َم  ،واوةم–     ن و وووةى موة رد، وةرطَام: ح      ل م ،رد  .٨

 ،   ىمَ٢٠١١.( 

٩.   ،  لى     ١٩٥٨-١٩١٨م ،َو) ،دووة  ، ووَ وةَ

  ).٢٠٠٨ب، 

  ).١٩٨٥رى، وةرطَام :ردؤ، ( َ ث،  ل مز، ردن و .١٠

١١.       ، ىم ،مَ) ،َ  ،دا(د ا) ط َ َ ،ز د َ

٢٠٠٢.(  

َ و  ا د و د رةل وار، (       -دادطى َوو، دط َ مَان و ن .١٢

   ث).

١٣.    ،  ،دووة رط ،و  :امَرد، وةرط رو ووىَ ،اول د

  ).٢٠٠٢(َم مى روون، 

، ( َم،  ١٩٥٨ -١٩٤٦اق   –  و رة ، رؤذموام م َر دا ردن     .١٤

 ،ن ى٢٠١١م.(  

  َر، ر دا ردن و وووةى رزطراى موةى رد            دور  .١٥

  ).٢٠١٣، وةرطَام :ارة دز َ ) ،َث، مى  زاد ورا، ١٩٧٥-َ١٩٤٦اا 
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 ٤١٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

١٦. رد اد ر ووىَ ،ا  ن–   ،ث َ ) ،َ ةىم   اق

١٩٦٨(.  

ر رد، رةمةم ى  رد ش م دووة مَ ) ،م ،مى            .١٧

 ).٢٠١٢ى، 

١٨.   دمدة ،نةوة مم و:          رط ، روان وى و شَ ،ةرى ز ،

 ،َو)٢٠١٤.(  

١٩.      ر و ومؤظ و ر ،ن     م  ، رط ،َى   ١٩٦١ -١٩٢٤م ،َو ) ،

  ).١٩٩٨وةزارة رؤى، 

٢٠.          ،َو) ،  ،رف ر :امَوةرط ، زدة ودةى م  رد ،اَ 

  ).َ ٢٠٠٣مى ران، واوةم

ود و  ،وة  ، وةرطَام: رةول م ) ،و ،َمى م دك،        .٢١

٢٠١١.(  

، رط َ  ) ، ث،  ١٩٥٨-١٩٣١د رزام ،رزام و وووةى رزطرازى رد    .٢٢

٢٠١٢.(  

، (َم ،مرى وةى    ١٩٥٨- َ١٩٤٥م ردم اق   ى د در،  .٢٣

  ).٢٠٠٥ا ى ردن، 

رة د  ر دة و  و مَ) ،  ،م ،مى       .٢٤

 ،ردة  ث و ى٢٠٠٨دةزط.(  

٢٥. رة ، د  ىم ،َو) ،  ،وردا مرد   مذ مم

 ،د ى٢٠١٤زام.(  

 ).٢٠١٢، (َم، ٢٠١٠-١٩١٠د  ،ب و رَاوة  ان  .٢٦

٢٧.  را رؤمظط ،ظ دةقت، ١٩٦٢-١٩٦٠ؤذى رم ،َو) ،٢٠١٤.(  

٢٨. وم  واموى رؤذمَ  كةر م ،وة طَر دة  ،  وان   ردى ١٨٩٨ى-

  ).٢٠١٣، دار ا  مون، َ دوة ،رط) ، وت، ١٩٥٨

ت،   ، ( دك، مى    ١٩٩٦-١٩٤٦ور ف، َووى رؤذمطر ر دا ردن       .٢٩

   ث).

   زم رة: ب

، ( ام ،  ١٩٥٨-١٩٣٩. ا  رل، ار درا ر  دور اي و ا        د .١

 ،٢٠٠٥.( 

٢.     ا را  درا وق ا ان  و دور  ة ر اب، ظ ا 

  ).٢٠٠٨ر  ،ب، ا، (ا

٣.  ،ما  ،ماق، ( اا  دا ا    ،ا  ر .٢٠١١د.( 
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، ا او، ١٩٥٨-١٩٥٣د.  س ي، ارات و ات ا اا  ااق   .٤

  ).١٩٨٠(اد، 

 ).٢٠٠٦، ن ، ام، ( ق، اء اولل ن، ا د اا .٥

  ).٢٠٠٩ل ن، ا ارد، اء ام، (ام ، روون،  .٦

٧. مردا اطب اا ر ،  - (ت ر  )اق١٩٩٣-١٩٤٦ا ا ،

) ،وكاد  ،ت ،١٩٩٨.(  

٨.   اا را و، اا أ  اد، ١٩٥٣-١٩٤٥) ،١٩٥٦.(  

ح ان، ارات ا  دن ااق اءة  ت ات وااب اد  ااق           .٩

٢٠٠١-١٩٤٦ ،زو ا و ا  غا  ،وت) ،٢٠٠١.(    

١٠. زاق اا.(ا  ة، دوندار ا) ،ا ا ،ء اا ،ازارات اا ر ،  

، ا او،  ١٩٥٨-١٩٠٨د. ار ط ، ات و ات و ااب اد  م ن         .١١

  ).١٩٨٩(اد، 

١٢.  ا  ة اا ،ما  حا .١٩٥٨-١٩٢٦د ،٢٠٠٣، ( ار.( 

، رات  ا،    د. ل  ا ،ت  ر ااق ا درا) ، اد     .١٣

١٩٨٧.( 

١٤.  ،ا ا ) ،وق اا  ا اع ار، ا  وح .١٩٩٥د.( 

)، : ١٩٢٠و١٩١٩ا ا (اان اول وام      ا ،مت وت ورات       .١٥

 ،وت، دار ا) ،ل ا١٩٧٢ط.(  

 ).١٩٨٨و   ا، مرى  و ااع  ا، ا او) ،اد،  .١٦

  : زجر م   

١. Dr.BILâlN, Simsir, TÜRK –IRAK ILISKILERINDE TÜRKMENLER, (Istanbul, ٢٠٠٤).  

٢. Dr.Rifat UÇAROL, Siysi Tarihi ٩ ,٢٠١٢_١٧٨٩.basım, (Istanbul, Der yayınları, 

٢٠١٣).  

 :َنة زامَ و م  

١.     وةَ امرد ازىرزطر اظ  ؤو ر و ة ،د  

 ووَ      دد ىاوة، (زاموم ر ىم ،-       ،تدة ىَ ،َو

  ).َ٢٠١٤وو، 

٢.    )  ى و ؤرةى ردةر ووَ وةَ وكر ،نةرور ود د١٩٣٢د-

١٩٥٨دد ىاوة، (زاموم ر ىو -)، م ،ووَ  ،تدة ىَ ،َ٢٠٠٦.(  

 :نرةظط  

   زم ردى: أ

)، ١١٠، ذرة ( )رم ) ةرى،  ى َ ر  ة و، طظرى      .١

 ،)١٩٩٩.(  
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 ٤٢٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

َم ،() ، دووة، ٢٠، ذرة ()ك )ل، ((ة)) و  (( )) مو ر دا، طظرى  .٢

  .)١٩٩٩/ ت / ١٠

، )رةم) ى  ر، ر ََى رَى رداَ واز َ ، طظرى       .٣

  ).١٩٩٩ا، ()، ١٢١ذرة (

   زم رة: ب

١.    ا   دوره ا ة ، ا رديد. دا اطه ( -ب ا اق و١٩٤٦ا-

١٩٥٣)  ،(K٢١)دا ،(٢١ ،ار) ،(٢٠١٤.( 

٢.      ا    اى اا ،واموري/ اا ا       ر    ردا   ،

  ).٢٠٠١، دك)، (١١٧ ()، اد (

 :نؤذمر 

 م ردى ز: أ

رةى ر دة دا ممن  مم زور  ، رؤذمى (رزطرى)       .١

  .١٩٥٣)،  ، موم  ٣رطم ر دا رد اق، ذرة (

)،  ، موم    ٤اق، ذرة ( َ- ى ، رؤذمى (رزطرى) رطم ر دا رد .٢

 ١٩٥٤دووة.  

وطا رةى مم ك طو، رؤذمى (رزطرى) رطم ر دا رد اق، ذرة           .٣

)٣  ومم ،  ،(١٩٥٣.  

٤.      ا) ىدووة؟، رؤذم و ة  زو  ،غدة ) رةذ ،(٣٠٠٧ ،َو ،(

١٣/١/٢٠٠٠.  

)،  ٧٣٣ل،  دى ردروةرى وَ (وم )دا، رؤذمى (ردم مآ)، ذرة (          .٥

 ،َو١٧/٧/١٩٩٤ . 

٦.             ر مرط (رىزطر) ىؤذما، روةرام روذ مرة م  ن ر ىامَ و

رة (داق، ذ رد ا٧ دووة  ،م  ،(١٩٥٤.  

   زم رة: ب

)، ا ا ،من ام     ٤اق، اد(   –دا رد    ن ر ) رزطرى ا ،ة ( -١

١٩٥٤.  

٢-     و د اد و اا ق – ن  ،ية (ارىن رزط (ر 

  .١٩٥٤)، ا ا ،رت ٥اق، اد( –دا رد 

دا   ر ( ن  رزطرى  ااب و ات اط ااط ورة  ،ة (       -٣

  . ١٩٥٣)، ا ا ،من اول ٣اق، اد( –رد 

٤-  ن ، ة (ر ورىن زط ( ر رد اد– )داق، ارت    ٥ ،ا ا ،(

١٩٥٤.  

  .١٩٥٤)، ا ا، من ٦اق، اد( –دا رد  رن  رزطرى) ازام ،ة ( -٥
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)، ا ٣اق، اد( –رد دا  ر) ن رزطرى ا اط اة، ة (  - ٦

 .١٩٥٣ا ،من اول 

   

 ا   ا  

ورة ر ة ا  ب  ١٩٤٦)  ر  اب ااط اد (

ن ا  .اكآم وا اطا أ       ان، ورد  اطب ا

  اقن وارد ب اا ا  اث اا  ودور وا ذا م ِ تا

   ،اء١٩٤٩ا   دة واات ات اظ  و ،ادره ا  ء ا 

ء اق وموث ام أدى إ   ١٩٥١ح ا ا  ح اا ١٩٥٦- ١٩٥١. ا  
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 Abstract  
The establishment of Kurd Democratic Party (KDP) was a historical necessity in the 

political life of south of Kurdistan. The necessity made the majority of the patriots and 
strivers of that time to well receive it. KDP, from its establishment, started activities 
and had a clear role in the political events and expectations on the levels of south of 
Kurdistan and Iraq, until eventually a part of its members were detained in 1949. Thus, 
the start of protests is made and the result was separation of (Baray Peshkawtu) in 
1951. Baray Peshkawtu continued its activities between1951-1956. However, fewest 
numbers of academic studies are conducted on them. Therefore, this is the main reason 
behind conducting this research. 

A research of this type, especially for a political party that worked in phase of secret 
struggle, poses many obstacles to the researcher, such as, first, unavailability of 
sufficient information on the whole activities due to being damaged, in addition to the 
scattered resources and contradicting information among them. Second, negligence in 
writing memoirs by the main characters. In spite of these challenges, this research 
could come to conclusion with existence of an infinite patience, hardworking, and 
detailed analysis of the available resources. The research consists of an introduction, 
three topics, and a conclusion. 

In the first topic, light was shed on the establishment of KDP and its role and 
activities in the events and expectations, till the detaining of its members. The second 
topic is dedicated to the rise of internal conflicts and the separation of Baray 
Peshkawtu. Finally, in the third topic, the stance of Baray Peshkawtu on the internal 
and external events and expectations are referred to. For this purpose, there is reliance 
on the scripts and publications that were published by Baray Peshkawtu. In conclusion, 
the researcher analyzed in detail the conclusions that are reached to from the cover to 
cover of the research.  

 
 


