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ادى الكرد ادوا اًر مهمة في الدولة العراقية الحديثة منػ نأػهاهف فػي ػفـ ، 1291فػي

المج ػػفلس الييفي ػػية والعي ػػكرية و الداري ػػة و الثقففي ػػةنويانفوؿ اػ ػ ا ال حػ ػ

ي ػػير ودور

الأخصية الكردية خفلد النقأػ ندي  1211ػ  )1291فػي المجػفلييف العيػكري و الداري
نوق ػػد ي ػػمث ال حػ ػ

الس ػػوو مػ ػ ايػ ػرا و ولداػ ػ و ال ي ػػة الجامف ي ػػة الا ػػي نأ ػػه فيه ػػف

وافثيراػػف م ػ أخصػػيا و اقفا ػ الجامف يػػة نكمػػف اػػف ة حيفا ػ المهنيػػة كسػػف ث فػػي

الجػ ػػيع الع ارقػ ػػي و المنفصػ ػػا الاػ ػػي اقمػ ػػدافنوركا ال ح ػ ػ

م ػ ػ دور الداري  ،ا اقمػ ػػد

النقأ ندي منصا قف مقفـ في دد مف القسية،فساً ف منصا ماصرؼ لواو أر يػؿ

نوكفنػس سػويا فػػي مجمػي اليػيفد  ،الػ ي اأػكؿ عػد ثػػور  11امػوا  1211م فأػػرً
اخر منصا ياول ق يؿ وففا ن

المقدمة :
اأ ػػكؿ د اري ػػة الأخص ػػيفس الييفي ػػية و العي ػػكرية الكردي ػػة ج ػػاواً مهم ػػف م ػػف ا ػػفري

كرديػػافف الييفيػػين ومػػة اف عػػي الميػػف ي ػ لس لد اريػػة اػ ا الجفنػػا المهػػـ ،ال أنهػػف

مػػف ا ػااؿ دوف الميػػاوى المثمػػوا و احاػػفن مايػػداً مػػف الاامػػفـن وفس ػاً ػػف لػػؾ فػػفف
اػػفري امػػؾ الأخصػػيفس يعػػد جػػاواً مػػف اػػفري

الع ػراؽ الييفيػػي المعفصػػر ،وخصوص ػفً

األدوار الاي مفريواف في الجفن يف الييفيي و العيكري ن
يانفوؿ ا ا ال ح

دراية الأخصية الكردية المعروفة خفلد النقأ ندي هدؼ ايػميث

السوو م ييرا ال ااية و دور الييفيي و الداري و العيكري في العهديف الممكي و

الجمه ػػوري ،و مػ ػ وجػ ػ الاحدي ػػد ػػيف ػػفمي  1291و 1291نوك ػػفف ال ػػدافة اليفي ػػي
لخايفر موسوع ا ا ال ح

اغفػفؿ اػ الأخصػية و ػدـ وجػود د اريػة نهػف ،والحفجػة
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ال كاف ة افري مثؿ اػ الأخصػيفس الاػي كػفف لهػف دور فػي مرحمػة حيفيػة مػف اػفري

العراؽ المعفصر ن

ياهلؼ ا ا ال ح

مف ثاثة محفور ،انفوؿ األوؿ منهف يير خفلد النقأػ ندي ال اايػة

و مراحؿ حيفا العيكرية لغفية فـ  1219ن امف المحور الثفني فقد اف ة مرحمة مخامفة
م ػػف حيفاػ ػ ف ػػي مج ػػفؿ الدار كقف مق ػػفـ و ماص ػػرؼن ام ػػف المح ػػور األخي ػػر فق ػػد خصػ ػ
لدراية دور و موقف في مجمي الييفد ال ي اهيي عد ثور  11اموا  1211ن
و م الرغـ مف اف الحصوؿ م المعمومفس المهمػة و الوثف قيػة خصػو

اػ

الأخصػػيفس لػػيي ػػفألمر اليػػهؿ ،ال أننػػف نيػػاثية القػػوؿ هننػػف ا امػػدنف فػػي ا ػػداد ا ػ ا

ال حػ ػ

مػ ػ

ػػدد مػػػف المص ػػفدر األص ػػمية المهم ػػة ،وفػ ػػي مق ػػدماهف الوث ػػف ؽ الاهريخيػػػة

الخفصة خفلد النقأ ندي ،و الاي اسمنس الكثير مف المعمومفس ف حيفا العيكرية و
الداريػػة فػػي العهػػد الممكػػين وفس ػاً ػػف لػػؾ اػػـ ال امػػفد م ػ

عػػي صػػحؼ العهػػد

الجمهوري مثؿ صحيفاي "الجمهورية " و "العهػد الجديػد" الماػفف اسػمناف معمومػفس يوميػة

و مهمػػة ػػف أنأػػثة مجمػػي اليػػيفد  ،و الأخصػػيفس الييفيػػية و الداريػػةن وفيمػػف ػػدا

المص ػػفدر الي ػػف قة ا ام ػػد ال فحػ ػ

مػ ػ

ػػدد م ػػف الكا ػػا الص ػػفدر ػػفلمغايف العر ي ػػة و

الكردية ،و معظمهف ف اػفري العػراؽ الييفيػي المعفصػر ،و الاػي يػمثس السػوو مػ
عي جوانا الموسوع ن

Abstract
The kurds played a clear role in the political, military,
administrative and cultural areas in modern Iraqi state since its
foundation in 1921 . This article deals with the biography of
khaled al-Naqshbandi (1915 – 1961) , a Kurdish personality. And
his military and administrative role .
The article begins with a topic that sheds light on his family
and the social environment which effected in his social position
and personal relations later. The second topic tackled his career as
an officer in the Iraqi Army and his promotions. The third topic
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devoted to study his administrative career and role through the
posts he held as Qaimqam (director) of many Kurdish
administrative units (Qaza) between 1952 – 1957 and as a
governor of Erbil governorate between 1957 – 1958, and as a
member of council of state '' Majles al- Siyyada'', as a
representative of the Kurdish component in Iraqi society .
المحور االول  :سيرة و شخصية خالد النقشبندي .
اػ ػػو خفلػ ػػد ػ ػػف

ػ ػػدالغففر ػ ػػف

ػ ػػدالرااؽ ػ ػػف الأ ػ ػػي محمػ ػػد ػ ػػف الأػ ػػي ث ػ ػػفار

النقأػ ػ ندي  ،)1وم ػػة اف اي ػػـ وال ػػد ي ػػرد ف ػػي ع ػػي المص ػػفدر ص ػػيغة
دالغففر)  ،)9لكف ايـ والػد الصػحيه اػو

دال في ػػث) )9أو

ػدالغففر) حيػ مف يػرد فػي أػجر العف مػة،

وفي كؿ الوثػف ؽ الريػمية الماعمقػة اعيػيف خفلػد النقأػ ندي ،وقف مػة ال اراػا و الارقيػفس و

الجفااس الممنوحة ل )1ن

ويوجػػد اخػػااؼ فػػي ال ػرأي أيس ػفً خصػػو

مكػػفف و يػػنة ولدا ػ  ،ا ا ػ كر عػػي

المصػػفدر اف ولدا ػ كفنػػس فػػي يػػنة  ،)1 1219و لكػػف الوثػػف ؽ الريػػمية الخفصػػة ك ػػفر
موظفي الحكومة ،والمصفدر الخفصة فلأخصػيفس الييفيػية و العيػكرية العراقيػة اػ كر

اف ولد خفل ػػد النقأػ ػ ندي كفن ػػس ف ػػي ي ػػنة  1211ف ػػي منثق ػػة ػػفمرني الاف ع ػػة لقس ػػفو

داػػوؾ )9ن و مػػف الجػػدير فل ػ كر اف ايػػر خفلػػد النقأ ػ ندي كفنػػس فػػي الصػػؿ مػػف قريػػة
َنيافف في منثقة ريكفف )1ن
ينام ػػي خفل ػػد النقأػ ػ ندي الػ ػ اي ػػر مادين ػػة له ػػف مكفن ػػة معروف ػػة ػػيف أا ػػفلي منثق ػػة

ػػفمرني )1ن وكػػفف العديػػد مػػف افراداػػف مػػف ك ػػفر مرأػػدي الثريقػػة النقأ ػ ندية ،كمػػف كػػفف

لايػػر اكيػػة نقأػ ندية فػػي ػػفمرني )2ن والحقيقػػة اف ااػػؿ المنثقػػة كػػفنوا مػػف اا ػػفع الثػػرؽ
الصػػوفية الاػػي ظهػػرس ي ػ ا الوسػػفع الييفيػػية و الجامف يػػة و القاصػػفدية ،ومنهػػف
الثريقة النقأ ند ة الاي كفنس ااول قيفداهف اير خفلد النقأػ ندي فػي المنثقػة )11ن ومػف

الجػ ػػدير فل ػ ػ كر انػ ػػف اف النقأ ػ ػ ندييف خرج ػ ػوا  ،فعػ ػػؿ وامػ ػػؿ ييفيػ ػػية و اقاصػ ػػفدية و

اجامف يػػة معقػػد منػ ػ

هػػد الأػػي خفل ػػد النقأ ػ ندي الك ي ػػر 1112

ػ  )1199مج ػػدد
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الثريقػػة النقأ ػ ندية فػػي كرديػػافف و الدولػػة العثمفنيػػة ،ػػف الثػػفر األيػػري ػػؿ و حا ػ

الثفر العأف ري وصمة الق ار ة ،وصفروا ثريقة دينية وايعة الناأفرن ومن لػؾ الحػيف

كفنػػس صػػمفاهـ واسػػحة فػػي الحركػػة الاحرريػػة القوميػػة الكرديػػة احػػس سػػغث يميػػمة مػػف

العوامؿ الموسو ية )11ن

دخؿ خفلػد النقأػ ندي المدريػة ال ادا يػة ػفـ  1291فػي منثقاػ و اكمػؿ المرحمػة

ال ادا يػػة ثػػـ اكمػػؿ المرحمػػة الماويػػثة فػػي مدينػػة الموصػػؿ ،ثػػـ المرحمػػة ال داديػػة فػػي

مدين ػػة غ ػػداد )19ن و ع ػػد اكم ػػفؿ د اري ػػا الثفنوي ػػة ق ػػؿ ف ػػي الكمي ػػة العي ػػكرية ف ػػي /2/ 11
 1299فػي "الصػنؼ ال حػري"و خصػ

لػ الػرقـ )119ن و عػد انهػفو د اريػا فػي الكميػػة

العيػػكرية فػػي  1291/1/1مػػنه را ػػة مػػااـ ثػػفني ايػػانفداً الػ الفقػػر أ) مػػف المػػفد )1
مػػف قػػفنوف خدمػػة الحايػػفث ،موجػػا الراد الممكيػػة المرقمػػة  )919فػػي 1291/1/91
)19ن وفػػي ػػفـ  1219دخػػؿ الػ "كميػػة الركػػفف"

)11

و اكمػػؿ د اريػػا فيهػػف ػػفـ ،1211

وفػػي اثنػػفو خدما ػ العيػػكرية ايس ػفً دخػػؿ كميػػة الحقػػوؽ /قيػػـ الد اريػػة الميػػف ية فػػي ػػفـ

 1219و اكمػؿ د اريػػا فيهػػف ػػفـ )11 1211ن وفيمػػف يخػ

معرفاػ فلمغػػفس ،كػػفف خفلػػد

النقأػ ندي يعػػرؼ المغػػفس الكرديػػة و العر يػػة و النكميايػػة ،كمػػف كػػفف يعػػرؼ الففريػػية الػ

ح ػػد م ػػف )19ن واص ػػؼ وثيق ػػة مري ػػمة م ػػف الي ػػففر ال ريثفني ػػة ف ػػي غ ػػداد الػ ػ لن ػػدف خفل ػػد
النقأػ ندي فنػ انيػػفف يػػيث ليحػػا اف يفػػري نفيػ

مػ الخػريف

)11

احيفنفً في المصفدر فن كردي كفف في ثي النييفف )11ن

 ،كمػػف يوصػػؼ

امف فلني ة لحيفا الجامف ية ،فقد ااون خفلد النقأ ندي في فـ  1291مف امرد

محمػػد رؤوؼ اوالػػديف النقأ ػ ندي الاػػي انج ػػس ل ػ يػػاة اولد ن ػاار ،غػػفاي ،احيػػفف،
احييف ،نوااد ،خفلد) و ثا

نفس نيريف،خفلد ،يويف)  ,)12وقد وصؿ ا ن ناار الػ

را ػػة قيػػد فػػي الجػػيع الع ارقػػي ثػػـ ا ػػدـ مػػة الم ػواو الػػركف ج ػواد ايػػعد أػػيان ػػهمر مػػف
صػػداـ حيػػيف فػػي ػػفـ  ،امػػف ا ن ػ غػػفاي فقػػد اكمػػؿ د اريػػا فػػي كميػػة الهنديػػة جفمعػػة
غداد ،و عد الخدمة لعد ينواس اقف د م ك اًر عد ا داـ اخي ناار )91ن
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اقفا ػ الجامف يػػة ،كػػفف خفلػػد النقأ ػ ندي أخص ػفً اجامف ي ػفً حيػػا

وفيمػػف يخ ػ

مفاػ ػ كر المص ػػفدر و كػ ػ لؾ اول ػػؾ الػ ػ يف ك ػػفنوا اص ػػدقفو لػ ػ ن و مػ ػ ال ػػرغـ م ػػف موقعػ ػ

الييفيي و الجامف ي ففن كفف يخامث مخامؼ الث قفس و الأ ار ه الجامف ية ،ولأؾ
اف مرك ػػا ف ماػ ػ ال ػػديني ك ػػفف لػ ػ دور ف ػػي ػػروا و اماعػ ػ ػػفلحاراـ ػػيف اا ػػفلي م ػػدف
كردياففن وكفنس ل

اقفس جيد مة اول ؾ ال يف رفو )91ن اف محيف دا يػي  ،الػ ي

كػػفف م ػ ص ػػمة وثيقػػة م ػػة خفلػػد النقأػ ػ ندي ،ياحػػد

ػػف الفاػػر الا ػػي كػػفف النقأػ ػ ندي

وياور منفثؽ يهؿ ار يؿ ايػفراس غيػر ريػميةنو ياحػد

محيػف دا يػي ػف احػدى امػؾ

ماصػرففً ألر يػػؿ فيهػػف و يػ كر ػػفف خفلػػد النقأػ ندي كػػفف يحسػػر المنفيػ فس الجامف يػػة،
الايفراس ال قرية دوثركفف الاي يممكهف احمد حمداميف أغف دا يي " في نييفف ،1211
و ندمف كفف خميؿ كنة ياور أر يؿ امس د واة مف ق ؿ الم كور ]اي محيف دا ي [ ال

قري ػػة دوثرك ػػفف  ،وق ػػد حس ػػر ال ػػد و ػػدد م ػػف المي ػػؤوليف و ]رؤي ػػفو[ العأ ػػف ر ،وم ػػف

س ػػمنهـ خفل ػػد النقأػ ػ ندي "ن ويػ ػ كر محي ػػف دا ي ػػي ايسػ ػفً اف د واػ ػ لخمي ػػؿ كن ػػة كفن ػػس

موسػة اناقػػفد مػف ق ػػؿ رففقػ فػػي الحػاا الػػديمقراثي الكرديػافني ،لكػػف لػـ اػػرد اي اأػػفر
ال خفلد النقأ ندي خصو

حسور فلرغـ مف كون ماصرففً ألر يؿ )99ن

ػػفع خفلػػد النقأ ػ ندي مثػػؿ أي موظػػؼ صػػفحا اراػػا محػػدد ،حي ػ

لػػـ ييػػاثة

احيفنفً أراو عي الماثم فس الخفصة ل  ،فوفقػفً لمقػفنوف لػـ يكػف ألي ماصػرؼ أو وايػر
أو ك ػػفر الم ػػوظفيف اف يي ػػاخدـ ي ػػيفراس الدول ػػة لغػ ػراي أخص ػػية غي ػػر ري ػػميةن ولػ ػ ا
نػػدمف اراد خفلػػد النقأػ ندي أػراو يػػيفر أخصػػية لػ قػػدـ ثم ػفً الػ واار الداخميػػة لمنحػ

يمفة اياقثة من أهريفً ،وقد منحا الواار يمفة مقداراف  )1111دينفر لأراو ييفر و
اك ا اياثفع اف يمامؾ ييفر خفصة )99ن

كفف خفلد النقأ ندي أخصية نايهػة ،لػـ يهػاـ جمػة المػفؿ ،ولػـ ييػع الػ احقيػؽ

منػػففة مفديػػة ػػف ثريػػؽ ويػػف ؿ غيػػر أػػر يةن وكػػفف يػػاور الن ػوادي الموجػػود فػػي أر يػػؿ
لقسفو الوقس مثػؿ نػفدي المحػفر يف القػدمفو) و نػفدى المػوظفيف)و نػفدي المحػفميف) و
النفدي العيكري)ن وكفف يحا اف يمعا الورؽ الكونكفف و ال وكر) مة الخػريف وكػفف
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يعيد المواؿ الاي ير حهف ال اصحف هف ند اناهػفو المعػا ،و ػنفي الثريقػة ايسػفً كفنػس

اعػػفد اليػ المػواؿ الاػػي يخيػػراف نػػد اناهػػفو المعػػا ا ا كػػفف مػػف الخفيػريف ،وياسػػه مػػف
لػػؾ ان ػ لػػـ يكػػف يفكػػر فػػي احقيػػؽ ر ػػه مػػفدي مػػف خػػاؿ المقػػفمر  ،ػػؿ كػػفف يرغػػا فػػي

الايمية و امسية الوقس )91ن

دأ خفلد النقأ ندي حيفا الوظيفية من اف كفف ثفل فً في المرحمة ال داديػة نػدمف

يف في وظيفة كفاػا مػدني) ،ثػـ اػـ اعيينػ فػي  1291 /9/91فػي مديريػة الاحقيقػفس

الجنف ي ػ ػػة ارا ػ ػػا ق ػ ػػدر  )9دن ػ ػػفنير )91ن و ع ػ ػػد حص ػ ػػول
 1291/1/91اص ه امر فصيؿ فػي الفػون الثفلػ

مػ ػ ػ را ػ ػػة م ػ ػػااـ ث ػ ػػفني ف ػ ػػي

مػف المػواو الثػفني ،و الاحػؽ وظيفاػ

ا في يوـ  91مف الأػهر ااػ  ،و عػد ػد اأػهر نقػؿ الػ المػواو اليػفدي وصػفر امػر

فصيؿ انف أيسفً )99ن

وف ػ ػػي مج ػ ػػفؿ النأ ػ ػػفثفس العي ػ ػػكرية ،أ ػ ػػفرؾ خفل ػ ػػد النقأػ ػ ػ ندي خ ػ ػػاؿ الم ػ ػػد م ػ ػػف

 1291/1/19الػ ػ  1291/1/1ف ػػي ال ػػدور العي ػػكرية الثفمن ػػة و العأػ ػريف لمرأفأ ػػفس،
وانهػ الػػدور نجػفث حيػ

حصػػؿ مػ المرا ػػة الثفنيػة ػػيف السػ فث المأػفركيف فػػي امػػؾ

الدور نو عد اناهػفو الػدور المػ كور أصػ ه امػر فصػيؿ رأػفع فػي الفػون الوؿ مػف المػواو

الي ػػفدين وف ػػي الم ػػد م ػػف  1211/9/91ولغفي ػػة  1211/1/1أ ػػفرؾ ف ػػي دور خفص ػػة

مػػدافة اػػفوف فػػي المدريػػة العيػػكريةن وخػػاؿ المػػد  1211/1/91لغفيػػة 1211/9/92

أفرؾ في دور يكرية اخرى خفصة فلمدافعية  ،و عد اناهف هف اص ه نف ػا امػر يػرية

الينفد في الفون الوؿ مف المواو اليفدي في  91اموا)91 1211ن

رقي خفلد النقأ ندي ال را ة مااـ أوؿ ا ا ف اًر مف الثفني أر مف ايموؿ 1211

موجػػا الراد الممكيػػة المرقمػػة  )111و الص ػػفدر فػػي  1211/2/1ن وفػػي الافي ػػة و

العأريف مف الأػهر ااػ صػفر امػر يػرية اليػنفد فػي نفػي الفػون اليػف ؽ و ايػامر فيػ

حا  1219/9/11نػدمف ػيف وظيفػة ميػف د فػون الاػدريا )91ن وقػد أػهد العػراؽ فػي
امػػؾ المػػد واحػػداً مػػف الحػػدا

ال ػػفرا فػػي افريخػ المعفصػػر ،وأ نػػي ػ لؾ حركػػة مػػفيي

 1211قيػػفد رأػػيد ػػفل الكيانػػي 1129ػ ػ)1291ن ومػػة اف ػػدداً مػػف الس ػ فث الكػػرد
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أفركوا في امؾ الحركة  ،ولكف لييػس انػفؾ أيػة اأػفر الػ مأػفركة خفلػد النقأػ ندي فػي

الثػػػور أو اهييػػػداف ،ألف الفرقػػػة العيػ ػػكرية الاػ ػػي كػ ػػفف يخ ػػدـ فيهػ ػػف النقأ ػ ػ ندي كفنػػػس فػ ػػي

الموصؿ ،ولـ يصدر أي أمر لهف فلاحرؾ )92ن

عد اندلع الحرا العفلمية الثفنية يف الحمففو و دوؿ المحور ،ا مف العراؽ الحرا

سد دوؿ المحور رغـ مأفركة الجيع العراقي فعميفً فيهفن ومة لؾ ففف كوف العراؽ في

حفلػػة حرا،ايػػميفً ،ايػػاوجا احايػػفا مػػد الخدمػػة العيػػكرية خدمػػة مسػػف فة ل ػراي

اقف دنواػ ا مػػف ناحظػ فػػي وثيقػػة ريػػمية احمػػؿ اوقيػػة قف ػػد الفرقػػة حفمػػد محمػػد قحثػػفف
موجهة ال ماصرفية أر يؿ لغري احايفا خدمة خفلد النقأػ ندي فػي امػؾ المػد خدمػة

مسف فة )91ن

اف نأػػفث خفلػػد النقأػ ندي و مؤاااػ جعماػ يجاػػفا الػػدوراس العيػػكرية الاػػي أػػفرؾ

فيهػػف نجػػفث و سػػمف المػػد المحػػدود لهػػفن ف عػػد اف اص ػ ه ميػػف د الفػػون األوؿ  /حػػدود

فػػي  1219/2/19حص ػػؿ مػ ػ أ ػػهفد دور يػػكرية اخ ػػرى ف ػػي  ،1219/1/12وف ػػي
 1219/11/9ام ػػس ارقياػ ػ الػ ػ را ػػة ر يي النقي ػػا)ن كم ػػف ا ػػـ ق ولػ ػ لمد اري ػػة ف ػػي كمي ػػة
الركفف موجا المر الداري في )91 1211/1/19ن

و عػ ػػد اجاي ػ ػػفا دور الركػ ػػفف رق ػ ػػـ  )11حصػ ػػؿ مػ ػ ػ أػ ػػهفد ام ػ ػػؾ الكميػ ػػة ،وف ػ ػػي

 1211/1/91اص ػ ه سػػف ث ركػػف ثفل ػ

فػػي الفرق ػػة الثفلثػػة و فأػػر منص ػ ا ػ ا ف ػػي

1211/1/91ن ثـ حصؿ م ارقية يكرية ال را ػة ر ػيي اوؿ ركػف أي ار ػد ركػف)
موجا الراد الممكية المرقمة  )992و الصفدر في )99 1211/11/19ن

ا ػػول خفل ػػد النقأػ ػ ندي ا ػػدريي م ػػفداي الا ػػفري و الجغرافي ػػة ف ػػي الكمي ػػة العي ػػكرية

موج ػػا الم ػػر الداري  )9111و الم ػػؤري ف ػػي  ،1211/1/91كم ػػف القػ ػ محفسػ ػراس
مػ دور السػ فث الحايػػفث فػػي مػػفد الاع ػػة و الانظػػيـ) فػػي )99 1211/1/91ن ومػػف

الجػػدير فلػ كر انػ لػػـ يأػػفرؾ فػػي الحػػرا العر يػػة ػ اليػ ار يمية ػػفـ  1211لف الفرقػػة

العيكرية الاي كفف مناي فً اليهف كفنس مكمفة مهمة حمفية العراؽ )91ن ثػـ رقػي الػ را ػة
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مقػػدـ ركػػف موجػػا الراد الممكيػػة المرقمػػة  )11و الصػػفدر فػػي  1211/11/91م ػ

اف احايا ل ا ا ف اًر مف )91 1211/11/9ن

وم ػػف الج ػػدير فلػ ػ كر اف خفل ػػد النقأػ ػ ندي ك ػػفف واح ػػداً م ػػف السػ ػ فث األق ػػؿ اراكف ػ ػفً

لممخفلفػػفس اثنػػفو خدماػ ن ووفقػفً لموثػػف ؽ الماعمقػػة فلموسػػوع فػػفف خفلػػد النقأػ ندي وقػػا
مرايف اثنفو خدما العيكرية ،الول في  1292/1/9موجا كاػفا امريػة الفػون الوؿ
في المواو اليفدي يقثة راا لمد ثاثة ايفـ ،و المر الثفنية مف ق ؿ المحكمة العيكرية

ف ػػي الفرق ػػة الثفلث ػػة قث ػػة راا ػ ػ لم ػػد ثاث ػػة اي ػػفـ ايسػ ػفً موج ػػا الم ػػفد  )9م ػػف ق ػػفنوف
العقو فس العيكرية رقـ  )919و لؾ افري )99 1219/9/11ن

امػػف فلني ػ ة لماقػػدير و الاك ػريـ فقػػد حصػػؿ ميهػػف مػػف منفي ػ ايف ايس ػفً اثنػػفو خدما ػ

العيػػكريةن وكفنػػس المػػر الولػ

منحػ قػػدمفً لمػػد يػػنة يػ ا اخرجػ فلمرا ػػة ا) مػػف

دور الركػ ػػفف موجػ ػػا كاػ ػػفا دا ػ ػػر الحركػ ػػفس الم ػ ػرقـ  )1121فػ ػػي  ،1211/9/11و
الثفني ػػة منحػ ػ

ن ػػوث الح ػػرا) موج ػ ػ الراد الممكي ػػة المرقم ػػة  )1112و الص ػػفدر ف ػػي

)91 1211/2/2ن واثنفو خدما العيكرية و احديداً من  1211/1/99حا يوـ انفكفك

مف واار الدففع في  1219/2/11حصؿ م اجػفااس مػم مجمو هػف  )129يومػفً اي
حػوالي يػػاة اأػػهر ،ولكػػف لػػـ يحصػػؿ مػ اي اجػػفا ثريقػػة غيػػر القفنونيػػة )91ن ايػػامر

خفلػػد النقأ ػ ندي فػػي الخدمػػة العيػػكرية من ػ  1299/2/11لغفيػػة 1219/2/99ن ونقػػؿ

عػداف الػ الخدمػة المدنيػة حيػػا المػر  )11119الصػفدر مػف واار الداخميػة فػػي 11

 ،1219 /2/و فأر في وظيفا المدنية ا ا ف اًر مف )92 1219 /11/1ن واوجد افييراس
مخامف ػػة لاقف ػػد م ػػف الخدم ػػة العي ػػكرية ونقمػ ػ الػ ػ الخدم ػػة المدني ػػة ،ا يق ػػفؿ اف خفل ػػد

النقأ ػ ندي اػػرؾ الخدمػػة العيػػكرية ي ػ ا عػػي الس ػ فث ،ومػػنهـ

ػػدا محمػػد مػػي و

ف ػػواي جمي ػػؿ ص ػػف ا )11ن ال اف ان ػػفؾ أريػ ػفً اخ ػػر مف ػػفد اف ل ػػؾ حص ػػؿ يػ ػ ا حفلاػ ػ

الصحية )11ن والمرجه اف ا ا الي ا األخير او الػ ي دفعػ الػ اػرؾ الخدمػة العيػكرية
دليؿ اف اقفا كفنس جيد جداً اثنفو خدماػ الوظيفيػة المدنيػة مػة السػ فث المػ كوريف
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ا ا  ،وخفصة فواي جميػؿ صػف ا ،ػؿ حاػ كػفف رفيقػيف فػي اليػفر ،وخفصػة عػد اف

صفر النقأ ندي سو مجمي الييفد )19ن

المحور الثـان ::دور خالـد النقشـبندي اـ :المجـال االداري  1591 / 11 / 1ـ / 11

.1591 / 7

ػػدأ خفل ػػد النقأػ ػ ندي خدماػ ػ الوظيفي ػػة المدني ػػة ف ػػي  1219/11/1ن ػػدمف اصػ ػ ه
قف مقفمػ ػفً لقس ػػفو راني ػػة ارا ػػا ق ػػدر )11دين ػػف اًر موج ػػا الم ػػر ال ػػوااري المػ ػرقـ  9921و

المػػؤري فػػي )19 1219 / 11 / 9ن ومػػف الجػػدير فل ػ كر اف وسػػة كرديػػافف فػػي امػػؾ

الفار كفف وسعفً افد ػفً الػ حػد ك يػر ا لػـ احصػؿ فيهػف ايػة ثػور او حركػة ميػمحة )11ن
ال اف النأػػفث الييفيػػي لاح ػااا الييفيػػية الي ػرية و انظيمفاهػػف فػػي المنثقػػة ،و صػػور

خفص ػػة الح ػػاا الأ ػػيو ي الع ارق ػػي و الح ػػاا ال ػػديمقراثي الكردي ػػافني ك ػػفف ماواصػ ػاً و
الجمػػفاير م ػ الس ػ ار فس و المظػػفاراسن ومػػة لػػؾ لاوجػػد ايػػة اأػػفر

يامثػػؿ فػػي ح ػ

ال ػ النأػػفث الييفيػػي و الجمػػفايري فػػي القسػػفو الم ػ كور اثنػػفو اػػولي خفلػػد النقأ ػ ندي

منصا القف مقفـ في )11ن

ايامر النقأ ندي قف مقفمفً لقسػفو رانيػة حاػ  1219/1/11لياػول

عػداف منصػا

قف مقفـ كويينجؽ في  1219/ 1/ 11و رااا قدر  )11دينف اًر موجا المر الصفدر
مف واار الداخميةن وايامر في وظيفاػ اػ حاػ )19 1211/9/19ن لػـ احصػؿ خالهػف

في القسفو احدا

مهمة )11ن

اػػػول خفلػ ػػد النقأ ػ ػ ندي منصػ ػػا قف مقػ ػػفـ قسػ ػػفو حم ج ػػة موجػ ػػا المػ ػػر )1991

الص ػ ػػفدر م ػ ػػف واار الداخمي ػ ػػة ف ػ ػػي  ،1211/1/1و اي ػ ػػامر ف ػ ػػي اػ ػ ػ ا المنص ػ ػػا لغفي ػ ػػة
)11 1211/1/9ن و عػ ػد مس ػػي م ػػد قص ػػير مػ ػ اوليػ ػ اػ ػ ا المنص ػػا اي ػػاقفؿ ر ػػيي

ال ػػواراو ففس ػػؿ الجم ػػفلي م ػػف ر في ػػة ال ػػواراو الا ػػي اي ػػامرس م ػػف  1211/9/1حاػ ػ 9

1211/1/ن و أكؿ أرأد العمري واار جديد ايامرس مػف  1211/1/92حاػ 1 / 9
 1211 /كفنس مهماهف الول حؿ مجمي النواا و اجراو اناخف فس جديد )12ن
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و عػػد اف ػػدأ المرأػػحوف لناخف ػػفس مجمػػي الن ػواا نأػػفثهـ و الد فيػػة الناخف يػػة،

رأه كؿ مف نوري احمػد ثػ و انػور جميػؿ ػؾ و أف اريػيفو الجػفؼ) وقػد نظػـ الحػاا
الديمقراثي الكرديافني اول مظفاراا منفي ة الناخف فس في القسفو لصػفله " الج هػة

الوثنيػػة"  ،)11وقػػد أػػفرؾ فػػي المظػػفاراس ػػدد ك يػػر مػػف جمػػفاير القسػػفو وكػػفف أػػعفر

المظفاراس " اناخ وا نف ي الج هػة الوثنيػة نػورى احمػد ثػ و اف اريػيفو ػؾ الجػفؼ" )11ن
ولكػػف احػػس سػػغث الحكومػػة و ق ػواس الأػػرثة أج ػػر الم ػ كوراف م ػ يػػحا ارأػػيحهمف

لعس ػػوية مجم ػػي النػ ػواا )19ن ولأ ػػؾ اف خفل ػػد النقأػ ػ ندي ،ص ػػفا المي ػػؤوؿ الوؿ ف ػػي
القسػػفو اداريػفً و أمنيػفً كػػفف مػ

مػػـ امػػؾ السػػغوثن ولػ ا يمكػػف القػػوؿ اف موقفػ كػػفف

مافقفً مة موقؼ الحكومة لعرقمة ارأيه الأخصيف الم كوريف ا ا ن

ومة ا ا يجا الأفر ال اف الحاففؿ ػ كرى يػد نػوروا الػ ي يصػفدؼ فػي 91

آ ار مف كػؿ ػفـ قػد جػرى صػور ريػمية لوؿ مػر فػي هػد قف مقفميػة خفلػد النقأػ ندي

فػػي يػػهؿ كػػفني قولكػػة) فػػي قسػػفو حم جػػةن واف كفنػػس الأػػرثة احػػيث مكػػفف الحافػػفؿ
خأػػية مػػف اف ياحػػوؿ الػ مظػػفاراس و اناففظػػة سػػد ميػػؤولي الحكومػػة )19ن وفػػي اليػػنة

ااهػػف نظ ػػـ الح ػػاا الأػػيو ي الع ارق ػػي مظ ػػفار ك يػػر ف ػػي حم ج ػػة كػػفف أ ػػعفراف الر يي ػػي

الػػدففع ػػف الج هػػة الوثنيػػة حي ػ

" )11ن

كػػفف الماظػػفاروف يهافػػوف " فأػػس الج هػػة الوثنيػػة

يمكػػف الق ػػوؿ اف اليػػنواس الا ػػي كػػفف النقأػ ػ ندي فيهػػف قف مقفمػ ػفً م ػ حم ج ػػة كفن ػػس

ي ػػنواس مهم ػػة ف ػػي الا ػػفري الييفي ػػي لام ػػؾ المنثق ػػة ا فيم ػػف ػػدا النأ ػػفثفس الييفي ػػية

لاحااا اليرية ،قدس حركة انصػفر اليػاـ فػي امػؾ اليػنة  )1211أوؿ مػؤامر لهػف،
واػػو المػػؤامر الاهيييػػي الػ ي أػػفرؾ فيػ

ػػدد مػػف الكػػرد ومػػنهـ

ػػدا

ػػف يػػميمفف ػػؾ

المعروؼ فلأف ر ثوراف  1211ػ  )1299ال ي كفف مف اافلي حم جة في الصؿ و
يعمؿ في ميداف الصحففةن وقد دأس نأفث حركة انصفر الياـ فلاوية فػي كػؿ انحػفو

العػ ػراؽ و كردي ػػافف ،وكػ ػػفف ػػدد ك يػ ػػر م ػػف اا ػػفلي حم ج ػػة م ػػف م ػػؤدي حرك ػػة انصػ ػػفر

الياـ )11ن
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ااخ ػ خفلػػد النقأ ػ ندي ،وصػػف قف مقفم ػفً لمقسػػفو ،موقف ػفً مػػف أنأػػثة حركػػة انصػػفر

اليػػاـ ،وجػػفو ا ػ ا عػػد اف ثمػػا وايػػر الداخميػػة خميػػؿ كن ػ فػػي  1211/9/9مػػف ر ػػيي
الػػواراو نػػوري اليػعيد  1111ػ  )1211اج ػراو اعػػديؿ م ػ قػػفنوف العقو ػػفس ال غػػدادي
لجػػؿ معفق ػػة انصػػفر حركػػة اليػػاـ موج ػ )19ن واكػ ا صػػدر المريػػوـ رقػػـ  )19ليػػنة

 1211خصو

اعديؿ قفنوف العقو فس ال غدادي رقـ  )11لينة  1211ايفد

ػفر

نصػهف "  ...سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر من خالل ىيئـة او منممـة

يكــون ىــدايا خدمــة غمــك المايــات المــذكورة غحــت اي مســم نا كــان مثــل حركــة انصــار
السالم.)97("...
كم ػػف ص ػػدر مري ػػوـ اخ ػػر ػ ػرقـ  )11لي ػػنة  1211اق ػػرر موج ػ ػ ي ػػحا الجني ػػية

العراقية ايسفً مف اول ػؾ الػ يف يقفػوف سػد الحكومػة العراقيػة )11ن وكػفف الأػف ر ثػوراف،

قد ا اقؿ في مدينة اليميمفنية وحكـ مي فليػجف لمػد يػنة واخسػف
لمد ينة عداف ايسفً )12ن

لمراق ػة الأػرثة

وفيمػػف ػػدا المجػػفؿ الييفيػػي اجػػدر الأػػفر الػ اف خفلػػد النقأػ ندي قػػد يػػف د مػ

افااػػفث عػػي المأػػفرية المهمػػة فػػي حم جػػة اثنػػفو خدما ػ الوظيفيػػة انػػفؾ ،ومنهػػف مػػثاً
اهيػػيي "دا ػػر انحصػػفر الا ػػم" فيهػػف يػػنة  1211مػػف ق ػػؿ أكػػرـ حفمػػد ػػؾ جػػفؼ  ،كمػػف
اهي ػػي ف ػػي ه ػػد معم ػػؿ ص ػػودا ان ػػام ثاث ػػة انػ ػواع م ػػف المرث ػػفس وا ػػي،

ص ػػير) و

فأػػا ) و ير مكػػروف)ن كمػػف اػػـ افااػػفث مكا ػػة فمػػة فيهػػف ػػفـ )91 1219ن وكػػفف ا ػ ا

مع

ارايفث و يرور اافلي حم جة و أثرافهفن

امػػف فلنيػ ة لنأػػفثفا خػػاؿ فاػػر قف مقفمياػ

مػ حم جػػة ،فقػػد أػػفرؾ فػػي ػػدد مػػف

الم ػػؤامراس و ال ػػدوراس الخفص ػػة خ ػػفرن العػ ػراؽ ن فق ػػد ج ػػفو ف ػػي كا ػػفا موجػ ػ م ػػف واار

الداخمية رقـ  )211في  1211/1/11ال ماصرفية اليميمفنية ف اغ خفلد النقأ ندي
فن ػ رأػػه مػػف ق ػػؿ الحكومػػة لريػػفل مػػة وفػػد ال ػ

فكيػػافف و اف مي ػ الحسػػور ال ػ

ديواف واار الداخمية له ا الغري ق ػؿ مو ػد يػفر ثاثػة ايػفـ ,و وفقػفً لكاػفا ريػمي مػف
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ماصرفية اليميمفنية ففف خفلد النقأ ندي غفدر ال

فكيافف مة وفد حكػومي ارقػي فػي

 1أ فث  ،)91 1211و عد ودا مف اليففد فأر في وظيفا يوـ )99 1211/9/9ن

ق ػ ػػرر مجم ػ ػػي ال ػ ػػواراو ف ػ ػػي جمي ػ ػػا رق ػ ػػـ  )91ا ػ ػػفري  1211/1/1اعي ػ ػػيف خفل ػ ػػد

النقأ ندي ماصرففً م أر يؿ ،وصػدرس اراد ممكيػة ػرقـ  )112فػي  1211/1/9هػ ا

الخص ػ ػ ػػو

 ،)99ث ػ ػ ػػـ ص ػ ػ ػػدر كا ػ ػ ػػفا م ػ ػ ػػف واار الداخمي ػ ػ ػػة ػ ػ ػ ػرقـ

 )9119ف ػ ػ ػػي

 1211/1/11اعيين ماصرففً م أر يؿ ،كمف اصدرس ماصرفية اليميمفنية ام اًر اداريػفً
ػ ػ ػ ػ لؾ ف ػ ػ ػػي 1211/1/91ن وق ػ ػ ػػد فأ ػ ػ ػػر النقأػ ػ ػ ػ ندي وظيفاػ ػ ػ ػ ماصػ ػ ػ ػرففً ألر ي ػ ػ ػػؿ ف ػ ػ ػػي

 1211/1/99و اراػػا قػػدر  )11دينػػف اًر )91ن ومػػف الجػػدير فل ػ كر اف خفلػػد النقأ ػ ندي

كػػفف مػػف ػػيف ال ػ يف حص ػػموا م ػ اكػػريـ عػػد سػػعة أي ػػفـ مػػف اعيين ػ ماص ػرففً ،و ل ػػؾ
موجػػا اراد اصػػدراف الممػػؾ فيصػػؿ الثػػفني أػػممس ػػدداً مػػف ك ػػفر مػػوظفي الدولػػة مػػف

الماصػ ػ ػ ػ ػرفيف و القف مق ػ ػ ػ ػػفميف و م ػ ػ ػ ػػدراو النػ ػ ػ ػ ػواحي و القنفص ػ ػ ػ ػػؿ و الي ػ ػ ػ ػػفراو و اي ػ ػ ػ ػػفا

الجفمعفس )91ن

امػػف فلني ػ ة لمواقػػؼ النقأ ػ ندي عػػد اعيين ػ ماص ػرففً م ػ أر يػػؿ ،الاػػي كفنػػس مػػف

المدف المعروفة مأفركاهف في كؿ الحواد
ح ػواد

و الفعفليفس الييفيية فػي العػراؽ ،و خفصػة

كػػفنوف الثػػفني  ،1211واأ ػريف الثػػفني  ،1219واناففسػػة  1219سػػد العػػدواف

الثاثي م مصر  ،)99فناحظ اف النقأ ندي ياف ة امور المدينة دقة أػديد  ،حاػ اف
الاي حصمس حين اي ا اقفؿ ثفؿ في اليوؽ كفف ي ية صور الر يي

احدى الحواد

المصػػري جمػػفؿ

دالنفصػػر  1211ػ  )1211اثنػػفو مػػرور خفلػػد النقأػ ندي انػػفؾ )91ن

وكفف في داية اولي ماصرفية أر يؿ ،وكفف ا ا الموقؼ في اثػفر الميػف ي الاػي ػ لهف

خفل ػػد النقأػ ػ ندي لمن ػػة ص ػػور "مص ػػثف ال ػػفرااني" الا ػػي كفن ػػس ا ػػفع أ ػػكؿ ي ػػري ف ػػي
المدينة ،حي مف ورد في اقرير مف مديرية أرثة اليميمفنية موج ال دا ر أمف أر يؿ و
غ ػ ػػداد ،ػ ػػفف ص ػ ػػور مص ػ ػػثف ال ػ ػػفرااني ا ػ ػػفع ف ػ ػػي اليػ ػ ػواؽ و اف الأ ػ ػػف عفس اناأ ػ ػػر

خصو

ودا )91ن
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ل ػػـ اأ ػػهد أر ي ػػؿ ف ػػي أواخ ػػر  1211و ػػدايفس  1211اي حػ ػواد

مهم ػػة في ػػاثنفو

اسػراا مػػفؿ أػػركة كافنػػة) لاأػػييد يػفيمو الح ػػوا فػػي أر يػػؿ يػػوـ 1211/1/11ن كمػػف
حصػػمس عػػي الحركػػفس الفاحيػػة فػػي منثقػػة يػػهؿ أر يػػؿ سػػد يػػمثة الغ ػواس انػػفؾ

"يي يراف" )92ن ومف الجدير فل كر اف النقأػ ندي
مثممف حصؿ في قرى " ثةر أيخفف" و َ

يػػع الػ حػػؿ المأػػفكؿ ،واػػـ لػػؾ لمصػػمحة الفاحػػيف ن ومػػف الجػػدير فلػ كر اف نأػػفث
الح ػااا الييفيػػية فػػي أر يػػؿ فػػي ا ػ المػػد كفنػػس فػػي اصػػف د حي ػ مف جػػفو فػػي وثيقػػة

خفصػػة مديريػػة األمػػف اأػػفرس ال ػ ا اايػػد نأػػفثفس انظيمػػفس القػػوى الوثنيػػة ،وخفص ػػة
انظيمفس الحاا الأيو ي العراقي و الحاا الديمقراثي الكرديافني )11ن
ام ػػف خص ػػو

الاح ػػفد الهفأ ػػمي) ،فق ػػد ك ػػفف موق ػػؼ خفل ػػد النقأػ ػ ندي م ػػة قي ػػفـ

الاحفد م العكي مف موقػؼ يػكفف أر يػؿ الػ يف كػفنوا سػد الاحػفد المػ كور ،و ػروا
ػػف ايػػايف هـ من ػ  ،وخفصػػة فيمػػف ياعمػػؽ مػػف يػػاكوف مي ػ حقػػوؽ الكػػرد فػػي مثػػؿ ا ػ ا

الاح ػػفد )11ن و ن ػػدمف اار وف ػػد م ػػف الاح ػػفد الهفأ ػػمي أر ي ػػؿ ا ػػـ اي ػػاق فل م ػػف ق ػػؿ خفل ػػد
النقأ ندي ،كمف جرس الياعداداس لانظيـ اياق فؿ جمفايري ل فػي أر يػؿ ،وخفصػة مػف

ثاا المدرية األيو يػة لم نػفس ،ولكػف نػدمف مػر الوفػد مػف انػفؾ ارافعػس ااففػفس سػد
الوفػػد ،وحػػفوؿ عػػي الثػػاا مػػد أيػػديهـ ال ػ اليػػيفراس الاػػي نقػػؿ ا سػػفو الوفػػد ليػػحا

" قفؿ الرأي" منهـ واـ يهافوف" كنف واحد صرنف اثنيف ننن ييقث فيصؿ و حييف" )19ن

ومف الجدير فل كر اف الوثف ؽ الريمية العراقيػة ا ػيف اف واار الخفرجيػة ال ريثفنيػة

ثم ػػس ايػػفر خفلػػد النقأ ػ ندي ال ػ

ريثفنيػػفن و م ػ ا ػ ا اليػػفي ا مغػػس واار الخفرجيػػة

العراقية كاف هف المرقـ ع 9/1919/و المػؤري فػي  1211 / 1 / 91واار الداخميػة ػفف
واار الخفرجية ال ريثفنية وجهس د و لكؿ مػف ماصػرؼ أر يػؿ خفلػد النقأػ ندي ،ومػدير

ال مػ ػ ػػديفس العػ ػ ػػفـ

ػ ػ ػػدالرااؽ أػ ػ ػػكفر ال ػ ػ ػ

ريثفنيػ ػ ػػف لممػ ػ ػػد مػ ػ ػػف  1211/9/2و لغفيػ ػ ػػة

 1211/9/91م ػ نفقاهػػفن وا ػ اأػػفر ال ػ اف الغػػري مػػف ا ػ الايػػفر اػػو الحصػػوؿ
مػ الخ ػػر و الثػػاع مػ الحيػػف العفمػػة و اقػػدـ المؤييػػفس الحكوميػػة و الاميػػة فػػي

ريثفنيػػف لكػػي ييػػافيدوا مػػف لػػؾ فػػي حيػػفاهـ الوظيفيػػةن وقػػد قػػدمس واار الداخميػػة ثمػػا
11

العدد ()58

جامدي الاخرة 1438هـ  -اذار 2017م

خالد النقشبندي سيرتو ودوره العسكري واالداري في العراق 9191ـ 9199
واار الخفرجيػػة ال ريثفنيػػة ال ػ مجمػػي الػػواراو لمموافقػػة م ػ الػػد و أػػرث اف لاكػػوف

نفق ػػفس ال ػػد و مػ ػ الحكوم ػػة العراقي ػػة و هػ ػ ا حص ػػمس موافق ػػة مجم ػػي ال ػػواراو موج ػػا
الكاػػفا الم ػرقـ  )9919و المػػؤري فػػي  1211/9/2م ػ ايػػفر الأخصػػيف الم ػ كوريف
ا ا لمد ثاثة ايف ية ال

ريثفنيف )19ن

اول ػ خفلػػد النقأ ػ ندي الجفنػػا الخػػدمي ااميػػة اثنػػفو كون ػ ماص ػرففً م ػ أر يػػؿ ،و

ياس ػػه اػ ػ ا م ػػف اي ػػمية اح ػػدى مح ػػاس ينك ػػفو  ،الا ػػي م ػػؿ النقأػ ػ ندي مػ ػ ايص ػػفؿ

الخدمفس اليهف مف مفو و كهر فو من داية نفو امؾ المحمة الاي يميس فيػـ "الخفلديػة"
اقدي اًر لمماصرؼ )11ن

المحور الثالث  :دور خالد النقشبندي ا :مجمس السيادة العراق11 :غموز 1591ـ
11غشرين الثان.1591:

كػػفف مجمػػي الي ػػيفد احػػدى مؤييػػفس الحك ػػـ فػػي العهػػد الجمه ػػوري ،وكفنػػس فك ػػر
اهيييػ اعػػود الػ مػػف ق ػػؿ ثػػور  11امػػوا  ، 1211وكػػفف الغػػري منػ اف يصػ ه يػػنداً

لاهيػيي حكومػػة مدنيػة و مراق اهػػف فػي المرحمػػة الناقفليػػة )11ن ولكػف اػ الفكػر لػػـ احيػػـ
امفمفً ق ؿ انفيػ الثػور يػ ا اخػااؼ الراو ػيف السػ فث الحػرار حػوؿ اػ ا الموسػوعن

و عد نجفث ثور  11امػوا و ا ػاف الجمهوريػة العراقيػة اصػدرس قيػفد الثػور ال يػفف رقػـ
 )9في يوـ  11اموا اهييي مجمي الييفد )19ن

اػ ػػهلؼ مجمػ ػػي اليػ ػػيفد مػ ػػف ر ػ ػػيي و نػ ػػف يف ،وكفنػ ػػس سػ ػػوية المجمػ ػػي موجػ ػػا

المكونفس الر ييية في المجامة العراقي ،فقد كفف الفريؽ الركف محمد نجيػا الر يعػي

)11

ر ػػيي مجمػػي اليػػيفد مػػف العػػرا اليػػنة ،و العسػػو محمػػد مهػػدي ك ػػة )11مػػف العػػرا
الأيعة ،وخفلد النقأػ ندي مػف الكػرد )12ن ويعػود اخايػفر خفلػد النقأػ ندي لعسػوية مجمػي
اليػػيفد الػ دور

في المجمي )11ن

داليػػاـ ػػفرؼ الػ ي كػػفف مػػف اصػػدقف لكػػي يمثػػؿ المكػػوف الكػػردي

امف ف كيفية اخايفر خفلد النقأ ندي سواً في مجمي الييفد  ،في حيف انػ كػفف

ماص ػرففً ألر يػػؿ نػػدمف قفمػػس الثػػور  ،فػػفف العقيػػد الػػركف خميػػؿ يػػعيد امػػر الم ػواو الثفل ػ
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العدد ()58

جامدي الاخرة 1438هـ  -اذار 2017م

خالد النقشبندي سيرتو ودوره العسكري واالداري في العراق 9191ـ 9199
اياثفع اف يسة كؿ لواو أر يؿ احس يمثة قواس الجيع في نفي يػوـ الثػور  ،أي 11

اموا  1211عد اف ييثر الس فث الحرار م كؿ مففصؿ الحكـ في غداد و قسوا
م الير الهفأميةن وقد ا مف العقيد الركف خميػؿ يػعيد اهييػد لمثػور ،وثمػا مػف امػر

حفمية رواندا المقدـ الركف يعيد قثػفف اف يؤيػد الثػور ن وفػي اػ الثنػفو ااصػؿ العقيػد
الػركف خميػػؿ يػػعيد فلماصػػرؼ خفلػػد النقأػ ندي و ثمػػا منػ الػ افا الػ معيػػكر أر يػػؿ
لغػػري منفقأػػة الوسػػة و ال ا ػراؼ ػػفلثور و اهييػػداف ،و عػػد لقػػفو النقأ ػ ندي مػػة العقيػػد

الػػركف خميػػؿ يػػعيد  ،أ مػػف النقأ ػ ندي اهيي ػػد لمثػػور و قيػػفـ الجمهوريػػة و نهفيػػة النظ ػػفـ

الممكي في العراؽ )11ن

اخاػػفرس قيػػفد الثػػور خفلػػد النقأػ ندي سػواً فػػي مجمػػي اليػػيفد  ،فغػػفدر النقأػ ندي

أر يؿ ماوجهف ال

غداد ميفو يوـ  11اموان ولكف ندمف وصؿ ال كركوؾ اػردد خفلػد

النقأ ػ ػ ندي مػ ػػف ال ػ ػ افا ال ػ ػ

غػ ػػداد ي ػ ػ ا موقػ ػػؼ قف ػ ػػد الفرقػ ػػة الثفنيػ ػػة الػ ػػا يـ الػ ػػركف

ػػدالوافا أ ػػفكر و محفولاػ ػ احري ػػؾ المػ ػواو ال ار ػػة س ػػد الث ػػورن وق ػػد ااداد اػ ػ ا الا ػػوار

خفصة عد ا اغ خ ر اف نوري اليعيد مفيااؿ موجوداً واف انفؾ محفولة لمقسفو مػ

الث ػػور ،وق ػػد ثم ػػا ال ػػا يـ ال ػػركف

ػػدالوافا أ ػػفكر م ػػف خفل ػػد النقأػ ػ ندي الع ػػود الػ ػ

أر يؿ )19ن ولكف كاً مف فواي جميؿ صف ا  ،ال ي كفف قف مقفـ رواندا ،و وني يويؼ
الػ ػ ي ك ػػفف ر ػػيي اح ػػدى مح ػػفكـ كرك ػػوؾ لع ػػف دو اًر مهمػ ػفً ف ػػي اأ ػػجية و ثمهن ػػة خفل ػػد
النقأػ ػ ندي لمػ ػ افا الػ ػ

غ ػػداد و اي ػػااـ مهفمػ ػ

سػ ػواً ف ػػي مجم ػػي الي ػػيفد )19ن وم ػػف

الجدير فل كر اف الس فث الحرار في الفرقة الثفنيػة ايػاثف وا الوقػوؼ وجػ أي احػرؾ
يكري سػد الثػور  ،كمػف أف الػا يـ الػركف

ػدالوافا أػفكر نفيػ ااصػؿ قيػفد الثػور

ف ػػي غ ػػداد ع ػػد اف وص ػػم خ ػػر اهيي ػػد موق ػػة أر ي ػػؿ و موق ػػة الموص ػػؿ و حفمي ػػة روان ػػدا

لمثور )11ن

و فلني ػ ة لمعاقػػفس ػػيف مجمػػي اليػػيفد و مجمػػي الػػواراو ،فقػػد اقػػرر عػػد اهيػػيي

مجمي الييفد اف اكوف صاحيفا او يمثفا يمثة ر فيػة الجمهوريػة ،و اكػوف يػمثة

مجم ػػي ال ػػواراو اأػ ػرية القػ ػوانيف و الي ػػمثة الانفي ي ػػة مػ ػ اف ي ػػاـ المص ػػفدقة مػ ػ ك ػػؿ
14
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ق ارراس مجمي الواراو مف ق ؿ مجمػي اليػيفد ق ػؿ وسػعهف موسػة الانفيػ ن كمػف يحسػر

ا سفو مجمي الييفد اجامف ػفس مجمػي الػواراو لاثػاع مػ القػ ارراس و كيفيػة يػير
األ مػػفؿ ،ومػػة انهػػـ كػػفنوا ينفقأػػوف المواسػػية مثػػؿ ا سػػفو مجمػػي الػػواراو فػػي دايػػة

األمػػرن لكػػف اػ المنفقأػػفس اخػ س اقػػؿ لحقػفً حاػ وصػػؿ ميػػاوى لػػـ يعػػد لهػػـ اي دور

فػػي المنفقأػػفس ويمكػػف القػػوؿ اف اليػ ا الوؿ لهػ ا يرجػػة الػ اف اعييػػنهـ كػػفف مػػف ق ػػؿ
كػػؿ مػػف

ػػدالكريـ قفيػػـ و

داليػػاـ ػػفرؼ و

ػػدالمثيؼ الػػدراجي )11ن و اع يػػر اخػػر

اف ارأػػيحهـ ك ػػفف م ػػف ق ػػؿ قي ػػفد الث ػػور و لػػيي ػػف ثري ػػؽ الحص ػػوؿ مػ ػ الثق ػػة م ػػف
الأعان امف العفمػؿ الثػفني فهػو احديػد يػمثفاهـ فلمصػفدقة مػ قػ ارراس مجمػي الػواراو
فقث ،و انفي عي المهفـ ال رواوكولية مثؿ ايػاق فؿ اليػفراو ،ومػنه األويػمة و الراػان

ول ا ففف مأفركاهـ كفنس صور أكمية ولـ يكف لهػـ اي نفػو ييفيػي )19ن ومػف الجػدير
فل كر اف ظهور الخاففس يف قفد الثور  ،وخصوصفً يف

دالكريـ قفيـ و

دالياـ

فرؼ ،اص ه ااخف ق ارراس مجمي الػواراو و القػ ارراس العيػكرية مػف ق ػؿ ر ػيي الػواراو
دالكريـ قفيـ حص اًر )11ن

كػػفف خفلػػد النقأػ ندي ،صػػفا

سػواً فػػي مجمػػي اليػػيفد  ،مػ اثػػاع مػ كػػؿ

الم اري ػػيـ و الاوقي ػػة و المص ػػفدقة ميه ػػف م ػػف ق ػػؿ ا س ػػفو المجم ػػي ،و اامه ػػف الدي ػػاور

الع ارق ػػي المؤقػ ػس الػ ػ ي أك ػػد ف ػػي مفداػ ػ الثفلث ػػة " ان العـــرب و الكـــرد شـــركاء اـــ :ىـــذا

الوطن" )11ن وك لؾ حؿ مجمي ال مفر)



موجا المريػوـ رقػـ  ، )11وكػ لؾ ال ػدو

اثهير الجػيع مػف السػ فث المأػكوؾ فػي ول هػـ لثػور  11امػوان ومػف الجػدير فلػ كر

اف الس ػ فث الح ػرار كػػفنوا قػػد أخص ػوا اول ػػؾ الس ػ فث ق ػػؿ الثػػور ،وكػػفنوا مػػدافعيف ػػف
النظػػفـ الممكػػي حا ػ وقػػس ماػػهخر

)12

و م ػ الميػػاوى الييفيػػي صػػدرس ػػد ق ػ ارراس

مهمة صفدؽ ميهف مجمي الييفد ومنهف خرون العػراؽ مػف الاحػفد الهفأػمي الػ ي كػفف

الغري مف اقفما في أ فث  1211الحففظ م النظفميف الممكي في العػراؽ و الردف

في مواجهة الوحد المصرية اليورية ،وك لؾ قرار خرون العراؽ مف ميثفؽ غداد )21ن
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كػفف لخفلػػد النقأػ ندي دور مػ الميػػاوى الػداخمي امثػػؿ فػػي دور مػػف اجػػؿ الحفػػفظ

م ػ اليػػاـ ،واحقيػػؽ غفيػػفس الثػػور ،ولفػػس انا ػػف الجمػػفاير ال ػ اهييػػد الثػػور و الػػدففع
نهػفن وفػػي اوؿ ايػػفر لػ الػ كرديػػافف رفقػػة

داليػػاـ ػفرؼ ،نف ػػا ر ػػيي الػػواراو و

واي ػػر الداخمي ػػة ،وفػ ػواد الرك ػػف ي و ن ػػفظـ الث قجم ػػي ف ػػي  1أا  ،1211اار الوف ػػد مدين ػػة
أر يػػؿ ,وي ػ كر وداد خػػفل

القفسػػي ،ال ػ ي كػػفف احػػد ال ػ يف ايػػاق موا الوفػػد ،فػػي م ك ارا ػ

ف ا الايفر ألر يؿ قػف اً " جاء عبدالسالم عارف مع خالـد النقشـبندي الـا أربيـل

وذىبنا جميعان الا الممعـب السـغقباليم .وكـان خالـد النقشـبندي علـو مجمـس السـيادة
مغصراان ألربيل سابقان .وقد القا عبدالسالم عـارف خطابـان قـدم ايـو الغينئـة بقيـام ثـورة

 11غموز و أشار الا خالد النقشبندي وقال ( وىـذا ىـو خالـدكم) وقـد صـجقنا جميعـان

لو الن خالد النقشبندي كان ا :الحقيقة محغرمان جدان )21 "...ن ومػف الجػدير فلػ كر اف
الوفػد لقػػي ايػػاق فلً و ارحي ػفً مػػف جمػػفاير المدينػة ،و نػػدمف القػ

داليػػاـ خثف ػ امػػفـ

الجم ػػفاير أأ ػػفر الػ ػ اف اػ ػ الجمهوري ػػة جمهوري ػػة العم ػػفؿ و الك ػػفدحيف  ،و جمهوري ػػة
وثنيػػة و اف هػػد الػ ؿ اناهػ ن وقػػفؿ " ان عبدالســالم و نجيــب ]يقصــد محمــد نجيــب

الربيعـ [:و خالــد ]النقشـبندي[ و نــامم ]الطبقجمـ [:خــدم لكـم وىــم مــنكم ولكـم" ن وقػػد
أأفر في لؾ الخثفا د مراس ال خفلد النقأ ندي و يقوؿ ":عاشـت االخـوة العربيـة

الكردية يا أحجاد صالح الدين ان ىذه الحكومة شعبية وعلو مجمس السيادة خالد

النقشــبندي ىــو مــنكم وان مطاليــب ل ـواء أربيــل أخــذت اــ :االعغبــار قبــل كــل شــ:ء

بشـيادة مغصـراكم" )29ن وي ػدو اف ػػفرؼ اراد اف يكيػا الجمػفاير الػ صػؼ الثػػور و
قيػفد الثػور فيػػـ خفلػد النقأػ ندين واف يوسػه ػػفف مثفليػا ااػػفلي أر يػؿ قػػد أخػ س فػػي
ال ا فر اعيػيف خفلػد النقأػ ندي سػواً فػي مجمػي اليػيفد ن لقػد أيػد ااػفلي أر يػؿ الثػور

من ال داية ،ولكف اعييف النقأ ندي في مجمي الييفد لـ يكف في أي وقس مػف الوقػفس

مف مثفليا ااؿ أر يؿ ن
وفيمػػف يخ ػ

دور و موقػػؼ خفلػػد النقأ ػ ندي مػػف القسػػفيف الداخميػػة  ،وفػػي مقػػدماهف

القسػػية الكرديػػة ،عػػد اف أص ػ ه س ػواً فػػي مجمػػي اليػػيفد ناحػػظ ان ػ كػػفف مػػة ػػود
11
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مص ػػثف

ػػفرااني كقف ػػد ك ػػردي الػ ػ العػ ػراؽ ،و العم ػػؿ مػ ػ ح ػػؿ القس ػػية الكردي ػػة ف ػػي

الجمهورية العراقيةن وله ا نػدمف كػفف مصػثف ال ػفرااني فػي جيكويػموففكيف ففنػ ااصػؿ
ػر يي الػواراو الع ارقػػي

ػدالكريـ قفيػػـ و ػر يي مجمػػي اليػيفد محمػػد نجيػا الر يعػػي،

وكػ ػ ػ لؾ خفل ػ ػػد النقأػ ػ ػ ندي واري ػ ػػؿ رقي ػ ػػة اهن ػ ػػة نج ػ ػػفث الث ػ ػػور و ا ػ ػػاف الجمهوري ػ ػػة

العراقية )29ن

قفمس حكومة الثور خثور أولية في  91اموا  1211فصدار مريوـ العفو ػف

كؿ مف الأي احمد ال فرااني و مصػثف ال ػفرااني )21ن ورداً مػ خثػو حكومػة الثػور
ا أريؿ مصثف ال فرااني رقية فيـ جمية الاج يف الكرد في الدوؿ الأاراكية الػ

كؿ مف ر يي الواراو و ر يي مجمي الييفد و خفلد النقأ ندي ،وممػف جػفو فيهػف " ...

احييكم بغشكيل الجميورية العراقيـة اليـدف المنشـود و الـذ مـن اجمـو نالـل الشـعب
العراق ... :و اننا كمواطنين عراقيين ساىمنا ا :ىذا النلال الشـعب :لـد االسـغعمار

و اذنابــو اــ :الــوطن حغــا الــطررنا بــاالخير الــا غــرك الــوطن العزيــز و االلغجــاء الــا
الدول االشغراكية السغمرار النلال  ...اننا نرجو ونأمـل ان غسـاعدونا اـ :العـودة الـا

الوطن لخدمة شعبنا وجميوريغنا مع ابناء العراق الصالحين  ...ولغحيا االخوة العربية

الكردية ا :الجميورية العراقية الا االبد )21 "...ن
عد موافقة الحكومة العراقية م

ود مصػثف ال ػفرااني و رففقػ ثػـ اأػكيؿ وفػد

مف كؿ مف ا راايـ احمػد و نػوري أػفويي لماوجػ الػ

ػراغ ليكونػوا رفقػة ال ػفرااني نػد

وداػ ػ الػ ػ العػ ػراؽن وم ػػف الج ػػدير فلػ ػ كر اف كػ ػاً م ػػف محم ػػد نجي ػػا الر يع ػػي و خفل ػػد

النقأ ندي اريؿ رقيػة الػ مصػثف ال ػفرااني وقػد
في مجمػي اليػيفد

ػر خفلػد النقأػ ندي فيػم كعسػو

ػف يػرور عػود مصػثف ال ػفرااني الػ الػوثف مػف اجػؿ خدمػة و

احقيػؽ ااػداؼ الثػػورن وقػد اأػػفر خفلػد النقأػ ندي  ،فػي نفػي ال رقيػػة الاػي كػػفف قػد عثهػػف

فػػي  1ايمػػوؿ  1211الػ ال ػػفرااني ،نسػػفؿ و كفػػفث ال ػػفرااني فػػي كرديػػافف العػراؽ فػػي
العهد الممكي ،وميف ي لنجػفث الحركػة القوميػة و الوثنيػة فػي كرديػافف و العػ ارؽ سػد

الم رالية في ي يؿ الحرية و الياقاؿ )29ن في  9اأريف الوؿ  1211اـ اياق فل مف
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ق ؿ حأد ك ير مف النفي في غداد )21ن وفي اليوـ الاػفلي اار مصػثف ال ػفرااني ر ػيي
الػػواراو

ػػدالكريـ قفيػػـ ،كمػػف اار مجمػػي اليػػيفد و الاق ػ خفلػػد النقأ ػ ندي مػػة كػػؿ مػػف

محمد نجيا الر يعي و محمد مهدي ك ة )21ن

امف فلني ة لدور خفلد النقأ ندي و نأفثفا

مػ ميػاوى العاقػفس الخفرجيػة ،فقػد

كػػفف ل ػ دور مهػػـ فػػي المج ػػفؿ ال مومفيػػي مػػف اجػػؿ اعاي ػػا اقػػفس الع ػراؽ مػػة ال ػػدوؿ
العر ية و قية دوؿ العفلـنف عد ثور  11اموا وسة العػراؽ اليػفي لمعاقػفس الييفيػية

مة المغرا ،وقد اار واير الخفرجية العراقي

محمد الخفمي  1211ػ )22 )1291ن

دالج فر الجومرد المغرا و الاق

فلممؾ

و عد امؾ الايفر وافؽ مجمي الواراو م اأكيؿ وفد راقي ر فية خفلد النقأ ندي

لايػػفر المغػػرا ،وكػػفف مػػف سػػمف ا سػػفو الوفػػد وايػػر الرأػػفد محمػػد صػػديؽ أنأ ػؿ ،و
واير الدولة فؤاد الركف ي ،و واير العدؿ مصػثف

مػي ،و وايػر النقػؿ ف ػف مػي الأػي

محمود و اخروف )111ن وقد وصؿ الوفد يوـ  91اأريف الوؿ الػ القػفار حيػ

ايػاق م

وايػر الاخثػػيث المصػري حيػػيف محمػػود الأػففعي  1211ػ  )9111و اليػػفير الع ارقػػي

في مصر فف ؽ اليفم ار ي )111ن

كػػفف الهػػدؼ المعمػػف لموفػػد فػػاه خثػػوث جويػػة جديػػد ػػيف الع ػراؽ و مػػداف المغػػرا

العر ي المغرا و اوني) ،ال اف الهدؼ الحقيقي لايفر الوفد كفف محفولة الاقريػا ػيف
اوني و الجمهورية العر ية الماحد و اقنفع ر يي اػوني و حكوماهػف عػود اداػـ الػ

الجفمعة العر ية )119ن

و عػػد ايػػفر لي يػػف و اػػوني و ايػػاق فلهـ مػػف ق ػػؿ الػػر يي الاونيػػي الح يػػا ورقي ػػة

1219

ػ  ،)9111اوج ػ الوفػػد الع ارقػػي لايػػفر المغػػرا حي ػ

ايػػاق مهـ الممػػؾ محمػػد

الخ ػػفمين و ع ػػد اناه ػػفو الجامف ػػفس و الم فحث ػػفس ف ػػي المغ ػػرا ػػفد الوف ػػد الػ ػ الق ػػفار

واجامػػة مػػة الػػر يي المصػػري جمػػفؿ

دالنفصػػر و مػػف الجػػدير فل ػ كر اف ا ػ الايػػفر

نجحس في اعايا اقفس العراؽ مة دوؿ المغرا العر ي )119ن
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كم ػػف ك ػػفف لخفل ػػد النقأػ ػ ندي دور ف ػػي مج ػػيو وف ػػود ال ػػدوؿ العر ي ػػة و الجن ي ػػة الػ ػ

الع ػ ػراؽ ،و المأػ ػػفركة فػ ػػي الم اريػ ػػـ الريػ ػػمية و غي ػػر الريػ ػػمية ،وخصوصػ ػػف فػ ػػي مجمػ ػػي
الييفد ن كمف كفف يأفرؾ في اجامف فس قيفد مجمي الػواراو احيفنػفًن فعمػ يػ يؿ المثػفؿ
ندمف اار أمير الكويس الأي

دا اليفلـ الص فث  1121ػ  )1291العراؽ في 91

اأريف الوؿ  1211اـ ايػاق فل مػف ق ػؿ مجمػي اليػيفد  ،وانظػيـ مهد ػة أػفو لػ فػي
مجم ػػي الي ػػيفد حس ػػور ر ػػيي ال ػػواراو

ػػدالكريـ قفي ػػـ )111ن ويمك ػػف الق ػػوؿ اف خفل ػػد

النقأ ندي حفوؿ في مجفؿ العاقػفس الخفرجيػة اقفمػة اقػفس العػراؽ مػة الػدوؿ الخػرى
م ػ ايػػفي اليػػاـ و الاوافػػؽ و فػػي ي ػ يؿ حقػػوؽ الأػػعا و اليػػيفد الوثنيةنوقػػد

ػػر

ػػف موقف ػ ا ػ ا فػػي  1212 / 1 / 19اثنػػفو اقػػديـ اليػػفير المريكػػي جػػوف در افػػورد)

اوراؽ ا امفد ال ر يي و ا سفو مجمي الييفد )111ن

ي دو مف المعمومفس الماوفر لدينف اف خفلػد النقأػ ندي لػـ يكػف مػف مؤيػدي أو اا ػفع

ااجػػف ييفيػػي معػػيفن و مػ الػػرغـ مػػف اوليػ الكثيػػر مػػف المنفصػػا العيػػكرية و الداريػػة
فػػي العهػػد الممكػػي ،واخراػػف منصػػا ماصػػرؼ أر يػػؿ ،لكػػف ل اوجػػد أيػػة اأػػفر الػ صػػما

ػ ػػفي حػ ػػاا ييفيػ ػػي كػ ػػردي او ارقػ ػػي ،حا ػ ػ ام ػػؾ الح ػ ػااا المجػ ػػفا الاػ ػػي كفنػ ػػس فػ ػػي

اليمثة )119ن ال اف خ را الدارية و را ا العيكرية مػف جهػ وكونػ أخصػية معروفػة
ل ػػدى القي ػػفد الييفي ػػية العراقي ػػة ،و خفص ػػة ل ػػدى

دالي ػػاـ ػػفرؼ و

ػػدالكريـ قفي ػػـ،

كفنس ي فً لخايفر سواً في مجمي الييفد وصف كرديفً )111ن كمف اجدر الأفر انف
الػ ػ اف اا ػػـ و اق ػػرا ح ػػا يف م ػػف الي ػػمثة وام ػػف الح ػػاا الأ ػػيو ي الع ارق ػػي و الح ػػاا
ال ػػديمقراثي الكردي ػػافني ل ػػـ يعارس ػػف م ػ ػ اخاي ػػفر خفل ػػد النقأػ ػ ندي كأخص ػػية كرديػػػة

لعسػػوية مجمػػي اليػػيفد  ,ويمكػػف اف نعػػاو ا ػ ا الػ يػ يف  ،الوؿ خ ػػر و كفػػفو خفلػػد
النقأػ ػ ندي ف ػػي المج ػػفؿ الداري ،و الث ػػفني كونػ ػ أخص ػػية نايه ػػة حيػ ػ

ل ػػـ اك ػػف ل ػػدى

الحكومػػة ول الح ػااا الييفيػػية ماحظػػفس او اهػػـ سػػد ايػػاد ي احفلا ػ ال ػ المحػػفكـ
رغـ كون مف ك فر الدارييف في العهد الممكين
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م ػ الػػرغـ مػػف اف مجمػػي اليػػيفد لػػـ يكػػف يمامػػؾ يػػمثة وايػػعة ،ػػؿ كػػفف صػػفة

رماية ومػة اف ا سػفو المجمػي كػفنوا يصػفدقوف مػ قػ ارراس مجمػي الػواراو دوف ا ػداو
اناقفداس ،ال اف لؾ لـ يكف دلياً م رسف ا سفو مجمي الييفد
قػ ارراس مجمػػي الػػواراو ،لف اػػهثير ييفيػػة

م كؿ ا مفؿ و

ػػدالكريـ قفيػـ مػ مجمػػي اليػػيفد قػػد ا ػػيف

ع ػ ػػد اي ػ ػػاقفلة محم ػ ػػد مه ػ ػػدي ك ػ ػػة ،اث ػ ػػر ح ػ ػػدو األام ػ ػػة الو ااري ػ ػػة و اي ػ ػػاقفلة ال ػ ػػواراو

القومييف  ،)111ولكف خفلد النقأ ندي غير مرسيف هػ ا الموقػؼ مػف ق ػؿ

ػدالكريـ قفيػـ

ح ػػوؿ اي ػػاقفلة ال ػػواراو )112نوق ػػد ق ػػد اجام ػػفع ف ػػي مجم ػػي الي ػػيفد خص ػػو

الام ػػة

الو ااريػػة حسػػور الػػواراو الميػػاقميف ،وكػػفف خفلػػد النقأ ػ ندي حفس ػ اًر في ػ  ،اقػػرر فجمػػفع
اراو الحفسريف اف ياحد

محمد نجيا الر يعي مة ر يي الواراو

الموسوع ال اف الر يعي لـ يوافؽ م ا ا الثما )111ن

دالكريـ قفيـ أػهف

لػـ يكػف خفلػػد النقأػ ندي ارسػيفً ػػف موقػؼ عػي الميػػؤوليف العػراقييف عػد انػػدلع

الحركػػة الكرديػػة فػػي  11أيمػػوؿ  ،1291فقػػد جػػفو عػػداف ال ػ كرديػػافف و الاق ػ

رفيق ػ

اليف ؽ محيف دا ي ولكف نايجة ل لؾ الجامفع اـ ا اقفؿ احمد حمداميف دا ي أقيؽ

محيف دا يػي و نقمػ الػ ال صػر )111ن وقػد ػدأس افكػفر خفلػد النقأػ ندي ااجػ عػد ثػور

 11أيموؿ نحو الدففع ف قوميا و يع ال الاقفرا مة الحركة القومية الكردية )119ن

اوفي خفلد النقأ ندي في  91اأريف الثفني  1291اثر جمثة قم ية ،وفي يػوـ 92

اأريف الثفني وصؿ موكػا جنفااػ الػ جػفمة الأػي

ػدالقفدر الكيانػي لمصػا

ميهػف

ويػث م اريػػيـ اميػؽ ػ  ،و حسػور ر ػػيي مجمػي اليػػيفد و ر ػيي الػػواراو و الػػواراو و
افراد اير خفلػد النقأػ ندي و غيػراـ ن وقػد القػ محمػد نجيػا الر يعػي كممػة جػفو فيهػف

 ":لقد خسرت البالد بجقد الممجور لو الشيخ خالد النقشبندي علو مجمس السـيادة و

خسر المجمس جنديا منالال امينا كرس حياغو لخدمـة بمـده و امغـو بشـرف واسـغقامة

 "...ن كمف الق

دالكريـ قفيـ كممة جفو فيهػف لقـد كـان الجقيـد امينـا صـادقا مخمصـا

اـ :واجباغـو ولثورغنــا المجيـدة الغــ :جـاءت لخيــر الشـعب .اننــا اـ :ىــذه المحمـة الغــ:
نودع اييا الجقيد نعمن البنـاء الشـعب غأثرنـا العميـق الزائـد و ان ذىابـو و وااغـو بيـذه
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الصــورة المجاجئــة ممــا يشــجع و يحجــز كــل مخمــص وطنــ :غيــو عمــا االســغمرار اــ:
خدمة وطنو و شعبو و ان االجيال القادمة ى :الغ :غبقا وعمينا ان نسعا اـ :سـبيل

خير االجيال القادمة و خيرالناس )119 " ...ن

وفػػي  1كػػفنوف الوؿ  1291قػػفـ مجمػػي اليػػيفد اعيػػيف رأػػفد فرؼ قػػفي)

دلً مف خفلد النقأػ ندي و

)111

دالمجيػد كمونػة ػدلً مػف محمػد مهػدي ك ػة  ،ينمػف احػافظ

محمد نجيا الر يعي ر فية مجمي حا انقاا  1أ فث )111 1299ن
الخاغمة :
في خافـ ا ا ال ح

يمكف اث يس ػدد مػف اليػانافجفس خصػو

أخصػية خفلػد

النقأ ندي و دور العيكري و الداري ،واي

1ػ ػ نأػػه خفلػػد النقأ ػ ندي فػػي أيػػر دينيػػة اس مكفنػػة اجامف يػػة فػػي ػػفمرني ،وكػػفف له ػ
النأه افثير واسه م أخصيا و اقفا الجامف ية ن

9ػ كفف النقأ ندي يكريفً مهنيفً و اث س كفف ا مف خاؿ الناف م الاي حققهف فػي العديػد

مػػف الػػدوراس العيػػكرية فػػي داخػػؿ الع ػراؽ و خفرج ػ  ،فس ػاً ػػف د اريػػا فػػي كميػػة

اركفف ن

9ػ ػ لػػـ يعػػرؼ ػػف النقأ ػ ندي اػػهثر ػػهي ااجػػف او ايػػفر ييفيػػي  ،مػػف فػػي لػػؾ الاجػػف
القػػومي الكػػردي  ،فيػػاثنفو موقف ػ الماعػػفثؼ مػػة الحركػػة الكرديػػة ق يػػؿ وففا ػ فاػػر

قصير ن

 1ػ ػ ونظػ ػ اًر لكونػ ػ اني ػػفنفً مهنيػ ػفً ف ػػي حيفاػ ػ العي ػػكرية و الداري ػػة ففنػ ػ ك ػػفف مماامػ ػفً ك ػػؿ
الاعميمفس و الاوجيهفس الصفدر مف الحكومة ،المػر الػ ي يجعػؿ مػف ممكػف القػوؿ
فن ػ كػػفف ييػػير مػػة ييفيػػفس الحكومػػة وا ػػيف لػػؾ مػػف خػػاؿ عػػي مواقف ػ اثنػػفو

خدما ػ كقف مقػػفـ و ماصػػرؼ  ،مثػػؿ مػػف اوسػػحنف فػػي ال ح ػ

ن و م ػ ايػػة حػػفؿ لػػـ

ياحظ مي موقؼ منفويو لمحركة القومية الكردية فػي العػراؽ  ،ولعػؿ اػ ا مفيفيػر
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ػػدـ ا ا ػراي القيػػفد الكرديػػة م ػ اعيين ػ

المكوف الكردي ن

س ػواً فػػي مجمػػي اليػػيفد ممػػثاً ػػف

1ػ ومثؿ الكثير مف العيكرييف و اإلدارييف في امؾ الفار كفف النقأ ندي نايهفً لـ يعػرؼ
ن أي اجفوا م المفؿ العفـ  ،أو اياغاؿ المنصا لمنفعة أخصية ن

اليوامش :
)1

)9

أجر

ف مة خفلد النقأ ندي ،ا داد ديفف نجيا

دالقفدر النقأ ندي

حوا

ف مة خفلد

النقأ ندي) ن
نوري

دالحميد العفني ،او جفيـ محمد الحر ي ،افري الو ااراس العراقية في العهد الجمهوري

 1211ػ  ،1291ن 11 ،)1اموا  1211ػ  1أ فث ، 1212ث  ،)9مف منأوراس يس الحكمة،
غداد،9111،

 19؛

دالفافث

مي ال وافني،الاثوراس الييفيية الداخمية في العراؽ 11

اموا  1211ػ  1أ فث ،1299ث  ،)1مث عة خفني،داوؾ،9111،

 11؛ أواف محةمةد

اةولير لة َنيواف يفآلن  1211ػ  ،1299ي  ،)1سفثخفنةى رؤ اةلس،
ةميف اةاف خؤأنفو،
َ

)9

)1

اةولير ، 9119،ؿ 111ن
َ

الحكومة العراقية ،جدوؿ ك فر موظفي الدولة لينة  ،1219مث عة الحكومة  ،غداد،1219،

 11ن
واار الداخمية العراقية،ماصرفية لواو اليميمفنية ،قمـ الخاينة،رقـ الوثيقة  ، 9191 /11العنواف
أمر اداري

)1

)9

اث يس الروااا ،في  1219/9/ 12؛ وندنع ،ماصرفية لواو اليميمفنية،رقـ الوثيقة

 ، 29 /99موسوع اجفا مرسية  ،افري  1211 / 2 /11ن

اوريؿ داف  ،العراؽ في هد قفيـ ،س جرجيي فاه ا  ،ث  ،)1دار أراي لمث ف ة و النأر،

أر يؿ،9119،
 111؛ َ
ايرع كةمفؿ رَيكفن  ،يكةـ كورد د ةنجومةن َ
ةظرؤ"رؤ نفمة" 9111/1/91 ،)1911 ،ن

الحكومة العراقية ،جدوؿ ك فر موظفي الدولة لينة  ،1211مث عة الحكومة  ،غداد،1219،

؛ مير صري،ا اـ الكرد ،لندف ػ ق ر ،1221،
)1

يراقف جفراف دا،

 912؛ ةظرؤ"رؤ نفمة"،)1911 ،

 9111/1/91ن
ةظرؤ"رؤ نفمة" 9111/1/91 ،)1911 ،ن
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)1

)2

محيف دا يي،احدا
،ن ،)1

فصراهف،حفور ثفرؽ ا راايـ أريؼ ،مث عة الار ية،ار يؿ،9111،

 191ن

اوريؿ داف ،المصدراليف ؽ،

)11

الثريقة

اناأرس ا

ةرانجي ،اةريقةا

 111ن
يد مولنف خفلد الأهراوري) لممايد ينظر

م

نةقأ ندي

نةمفو فمفنجةكفف) ،سفثخفنةى و اار ا

 ،9119،ا ،)9ؿ 119ػ  111ن

)11

ة دولر حمفف َياؼ
اةولير
ثةرو رد ،
َ

يوؿ ،يؤفياـ
لممايد ف النقأ ندييف و اقفاهـ مة الحركة الكردية ينظر جة فةر ةلي ر َ
ثةل

وكفريثةريي لة اووانةو ى راثفريخوااى نةاةو ي

كورددا  1111ػ ، 1291ي ،)1

ايأؾ،يميمفن ،9111،ؿ 99ػ  191ن
سفثخفنةى
َ
 )19العهد الجديد"جريد "،ع  ،) 912الينة الول  92،اأريف الثفني  1291؛ مير صري،
المصدراليف ؽ،

)19

)11

 912ن

واار الداخمية  ،ماصرفية لواو أر يؿ،الس فر الأخصية ،رقـ الس فر
خفلد النقأ ندي ماصرؼ لواو أر يؿ ،ورقة ارجمة الحفؿ،

اهييس كمية الركفف ينة  1291و كفنس ايم

احمؿ ا ا اليـ حا ينة  1291حي

ع ،112 / 9 /العنواف

1ن

في داية اأكيمهف مدرية الركفف وقد قيس

وسة لهف نظفـ جديد ويميس كمية الركففنالجمهورية

العراقية،واار الدففع،الجيع العراقي ال كرى الياوف  9كفنوف الثفني  1291ػ ،1211ث ،)1مث عة
الديا  ،غداد،1211،

)11

)19

111ن

حميد المث عي ،مويو ة ا اـ العراؽ في القرف العأريف ،ث ،)1دار الأؤوف الثقففية العفمة،

غداد ،1221،ن ،)9

 92ن

الس فر الأخصية  ،ورقة ارجمة الحفؿ،

1ن

)11
نهينييةكفن حوكمةا
كةمفؿ مةااةر  ،كورد وكورديافف لة ةلثةنفمة َ
ا نثةنة ػ أةاا افاير حةيد رى ،ي  ،)1ةرث ،)1سفثخفنةى ثريف ػ ثفلؤرى ،لو نفف،9111،

ةريافنيفدا ،ف ة دولَآل

ؿ 191ن

)11
)12

اوريؿ داف ،المصدر اليف ؽ،

 111ن

مقف مة مة نوااد خفلد النقأ ندي ،في  9119/1/99؛ مقف مة مة يويف خفلد النقأ ندي ،في 99

9119/1/ن

)91
)91

كةمفؿ مةااةر ،كورد و ننن ،ؿ 191ن
مقف مة مة نوااد خفلد النقأ ندي ،في  9119/1/99ن
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)99
)99
)91
)91

 191ػ  199ن

المصدر اليف ؽ،

لمايد ينظر المصدر نفي ،
المصدر نفي ،

 191ن

191ػ 199ن

واار الداخمية،مديرية الأرثة العفمة،الأع ة الدار  ،رقـ الوثيقة ع  ، 9219 /الموسوع خدمفس

موظؼ  ،في  1211/11/2ن

)99
)91
)91

الس فر الأخصية  ،ورقة ارجمة الحفؿ،
المصدر نفي ،
المصدرنفي ،

1ن

1ن
1ن

)92
مي ووى ثةل كورد،
حوؿ دور الكرد في ا الثور ينظر كةمفؿ مةااةر  ،سةند لثةر يةؾ لة َ
اةولير،9111،ؿ 191ػ
ةرث  ،)9ف ة دولَآلا نثةنة ،ي  ،)1سفثخفنةى و اار ا ثةرو رد ،
َ

 111ن

)91

واار الدففع ،قيفد الفرقة الثفنية،الرقـ الوثيقة ع  ، 99911 /99 / 1الموسوع اث س خدمفس

حرا ،في  1211 / 2 / 99ن

)91
)99
)99
)91

الس فر الأخصية  ،ورقة ارجمة الحفؿ،

9ن

الس فر الأخصية  ،ورقة ارجمة الحفؿ ،

9ن

المصدر نفي ،
د ر فر ى

9ن

ةأداريةكفن

كورد وقور فنيةكفن

روانة

مةادى محةمةد قفدرَ ،ثيأهفاة

ييفيييةكففننن،ؿ 999؛ ايف النقأيندي ،الأهداو العراقيوف في حرا فميثيف

فـ

،1211الاحفد"جريد " ،غداد 1221/1/9 ،ن

)91
)99
)91
)91
)92

المصدر نفي ،

9ن

الس فر الأخصية  ،العقو فس،

9ن

الس فر الأخصية  ،المكفففس،

9ن

الس فر الأخصية  ،الجفااس ،

9ن

واار الداخمية العراقية ،ماصرفية لواو أر يؿ،الاحريراس  ،رقـ الوثيقة ، 19191الموسوع

احايفا الخدمة المسف فة 1211 / 2 / 11 ،ن

)11

محيف دا ي ،المصدر اليف ؽ،

)19

كةمفؿ مةااةر  ،سةند لثةريةؾ ننن،ؿ 911ن

)11

اوريؿ داف،المصدر اليف ؽ،

 191ن

 111ن
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)19
)11

الس فر الأخصية ،ورقة ارجمة الحفؿ،

1ن

عد اناهفو حركة فرااف فـ  1211قيفد مصثف

جنوا كرديافف ال

يوـ  11ايموؿ 1291

ال فرااني ،لـ اندلة اي حركة ميمحة في

لممايد ينظر حما

المثقؼ"مجمة" ،العدداف 11ػ  ،) 19اا ػ أيموؿ ،1212

دا  ،ثور فرااف،

 911ػ  911؛ صمس أريؼ

وانمي ،كرديافف العراقية ػ اوية وثنية ػ دراية في ثور ،1291س دنيعفد محمد

خسر،ث ،)1مث عة أظفف ،اليميمفنية،9119 ،

)11

 111ػ  111ن

يعد النسفؿ الجمفايرى عد الحرا العفلمية الثفنية مف احدى خصف

الفار  ،ومف ا را ا

النسفؿ الييفيي له

النأفثفس الجمفايرية اسراا مفؿ أركة النفث كفور فغي) في كركوؾ

فـ  1219و الوث ة كفنوف الثفني فـ  1211في غداد و مدف اخرى و اناففسة فـ  1219و

اناففسة فاحي الدا يي في أر يؿ فـ  1219و مواقؼ الجمفايرية سد العدواف الثاثي م
مصر

فـ  1219ن لممايد حوؿ ا

الاثوراس الييفيية

112ػ  119؛ محمود القفسي ،كفنوف الثفني أهر الجهفد

الوثني،ث  ،)1غداد،1211،
ييفيييةكفن كورديافن

النأفثفس الجمفايرية ينظر

جعفر

في حميدي،

99ػ 11 ، 11ػ  11؛ مةادى محةمةد قفدرَ ،ثيأهفاة

يراؽ 1211ػ ، 1211ي  ،)1لة اوكراو كفن يةناةرى َليكؤلينةو ى

يميمفن ،9111،ؿ 991ػ  919، 999ػ  921ن
ياراايج ى كوردياففَ ،
 )19الس فر الأخصية ،ورقة ارجمة الحفؿ 1 ،ن
)11

لممايد ينظر جةمفؿ فةاحولَ اةيا ،كؤية  1211ػ  1211ػ َليكؤلينةو يةك

مي وويي
َ

)12

الأؤوف

الثقففية

اةولير ،ؿ 122ػ 911ن
ييفييية،ي ،)9سفثخفنةى أهفا،
َ
 )11الس فر الأخصية ،ورقة ارجمة الحفؿ 1 ،ن
دالرااؽ

الحيني،افري

العفمة ،غداد،1211،ن ،)2

)11

الو ااراس

العراقية

،ث ،)1دار

 112ػ  111ن

افييس الج هة الوثنية مف حاا الحرار و حاا الوثني الديمقراثي) في  9نييفف ، 1211

و م رغـ مف دـ مأفركة حاا الديمقراثي الكرديافني في الج هة الوثنية و لكف دخؿ ال ا
الج هة ي اًر مف خاؿ مرأحي و مأفركاهـ في الناخف فسن لممايد ينظر ن

دالج فر

د

مصثف ،اجر ة العمؿ الج هوي في العراؽ  1291ػ ،1211دار الحرية لمث ف ة

 ،غداد،،1211،

 991ػ  991؛ جعفر في حميدي ،المصدر اليف ؽ،

محةمةد  ،يةرسفو ى َثيأوؿ  921ػ  911ن
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)11
مي وودا ،ةرث  ،)1ي ،)1سفثخفنةى منفر ،9111،ؿ
فمياى َ
حةكيـ مةل يفلَه  ،اةلة جة لة َ
929ن
)19

مقف مة ميجمة مة احمد فنيخيان  9119/2/91 ،ن

)19

حةكيـ مةل يفلَه  ،يةرسفو ى َثيأو،ؿ 929ن

)11

صففوالحففظ ،يةكةميف كؤنثر ى فأايخوااان

)11

اةمفف يةرسفو ،ؿ 929ن

نوى"ثؤظفر"،)911 ،اةمواى
َيراؽ ،يرى َ

، 1211ؿ 9ن

)19

دالرحمف

ال يفاي،

،1211ث  ،)1يروس،9111،

قااا

يعيد

 191؛ جعفر

ودور

الداخمية  1219ػ ،1211ث  ،)1غداد، 1211،

)11

ييفية

في حميدي ،الاثوراس و الاجفافس الييفيية
 111ن

قيي اليفيري ،الصحففة العراقية و الحركة الوثنيةػ مف نهفية الحرا العفلمية الثفنية حا ثور

 11اموا  ، 1211غداد،1211،

)11

في

العراؽ

حا

فـ

المصدر نفي ،

 119ن

 119ن

)12

مةادى محةمةد قفدرِ ،رؤلَ

)91

حةكيـ مةل يفلَه  ،يةرسفو ى َثيأو،ؿ99ن

كورد لة اوانةو ى فأايخواااف لة

يراقدا  1211ػ 1299

ولير،9111،ؿ  111ن
،ي ،)1سفثخفنةى موكريفف ،اة َ

)91

ماصرفية لواو اليميمفنية،الخاينة،رقـ الوثيقة ع ، 919/11/الموسوع ايففد الموظفيف ال

)99

ماصرفية لواو اليميمفنية،الخاينة،رقـ الوثيقة  ، 121/11الموسوع أمر أداري  ،في / 9 / 91

فكيافف و الهند  ،في  1211 / 1 / 99ن

 1211ن

)99

المممكة العراقية،الراد الممكية  ،رقـ

، 112الموسوع اعييف خفلد النقأ ندي ماصرفف م

ار يؿ ،في  1211 /1 / 9ن

)91

واار الداخمية،مديرية المور ال ااية،رقـ الوثيقة ع، 1111 /الموسوع

امر الوااري  ،في

 1211/1/91؛ ماصرفية لواو اليميمفنية،الخاينة،رقـ الوثيقة  ، 121/11الموسوع أمر أداري
 ،في  1211 / 9 / 91ن

)91

المممكة العراقية  ،الراد الممكية  ،الموسوع

اس فر خفلد النقأ ندين

اكريـ موظفي الدولة  1211 / 1 / 9 ،نسمف
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)99

لممايد ينظر

ايمف يؿ أكر  ،أر يؿ ػ دراية اهريخية في دوراف الفكري والييفيي  1292ػ

،1211ث ،)9مث عة ينفيي،اليميمفنية،9111 ،

)91
)91

 912ػ  991ن

مقف مة مة ممافا الحيدرى  ،في  11ايفر  9119ن
مديرية أرثة لواو اليميمفنية ،رقـ الوثيقة  ،919الموسوع

مجمايف أيو يايف و صور

فواغرافية ،في ،1211/1/11مهخو مف ايمف يؿ أكر  ،المصدر اليف ؽ،

)92
)11


المصدر نفي ،
المصدر نفي ،

 911ن

 919ن
 919ن

او ااحفد غير اندمفجي كونفدرالي أ مف ريميفً في  1أ فث  1211يف المممكة العراقية و المممكة
الردنية الهفأمية  ,وين

دياور الاحفد أف ممؾ العراؽ او ر يي الاحفد  ،عد الثفحة

فلممكية في  11اموا  ، 1211ا مف ر يي الواراو

دالكريـ قفيـ حؿ الاحفد في  19اموا ن

لممايد ينظر خفلد اؿ صفله  ،دور العراؽ و الردف في الييفية العر ية  1211ػ ،1211
ريفلة مفجياير غير منأور) مقدمة ال كمية الداا  ،جفمعة الموصؿ ،1211،

 991ػ

 991؛ حوؿ موقؼ الكرد مف ا ا الاحفد ينظر أيرااد اكريف محمد ،الاحفد العر ي الهفأمي
 1211و موقؼ الكورد في العراؽ من  ،مةايف"مجمة"،ع ،)191ايموؿ ،9119

)11
)19
)19

انظر موقؼ أر يؿ في المصدر نفي ،

 11ػ  19ن

 919ػ  911ن

مهدى محمد قفدر  ،ثةر يةندنة ننن  ،ؿ  111ن
ماصرفية لواو أر يؿ ،الاحريراس ،رقـ الوثيقة ع، 19191/الموسوع احايفا الخدمة

المسف فة 1211/2/11 ،ن

)11
)11
)19

مقف مة مة يميـ ثري 9119/2/9 ،ن
مجيد الخدوري ،العراؽ الجمهوري،ث  ،)1يروس ،1211،
كفف الاففؽ قد اـ يف الس فث الحرار ق ؿ الثور

م

 29ن
ا ثفو صاحيفس ر فية الجمهورية

لمجمي الييفد ،احقيقف لم دأ القيفد الجمف ية ومنعف لنفراد أخ
دالحميد العفني و

او جفيـ محمد الحر ي ،افري

واحد فليمثة ن نورى

الو ااراس العراقية في العهد الجمهوري

 1211ػ  ،1299ن  11 ،)1اموا  1211ػ  1أ فث ،1212ث  ،)9غداد، 9111 ،

)11

 19ن

مف مواليد غداد ينة  1211واخرن في المدرية العيكرية وااـ اعمم في لندف ينة  1291و

دري األركفف في مدرية كوياف في الهند و اخرن منهف ينة  ،1291ونفؿ د اويمة  ،ارق ال

را ة فريؽ ينة  1211ن ندمف قفمس ثور  11اموا  1211كفف يعمؿ يفي ار لمعراؽ في المممكة
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غداد كر يي مجمي الييفد ن

العر ية اليعودية و عد نجفث الثور وصؿ في  19اموا  1211ال

اوفي يوـ الثنيف  1965 /1/ 9و دفف في مق ر الخيااف ن المصدر نفي ،

)11

 19ن

ولد في يفمراو ينة  1211وانام ال الحاا الوثني العراقي ينة  1291نايهـ في اهييي
فـ  ،1291ثـ صفر نف ف لر يي النفدي ثـ ر ييف ل ن ا اقؿ ا فف اناففسة ينة

نفدي المثن

1211و اأارؾ في افييي حاا الياقاؿ واص ه ر ييفً ل و رؼ معفرسا لمعهد الممكي و
 19ن

اوفي فـ 1211ن المصدر نفي ،

)12

PHEBE MARR,THIRD EDITION, THE

MODERN HISTORY OF IRAQ,P83 .

)11
)11
)19

نورى

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

المصدر نفي ،

 11ن

ثفرؽ ا راايـ أريؼ ،أخصيفس اا كر،ن،1ار يؿ،1221،

ال وافني،المصدر اليف ؽ،

)19

حةيد رى،

جةمأيد

)11
)19
)11
)11

 19ػ  11؛

دالفافث

مي

 91ن

ِ
لثةر ى

ير و رييةكفنـ

ادى،اةولير،9111،ا ،)1ؿ 21؛ نورى
فا
َ
)11

 11ن

1212

ػ

1299

،سفثخفنةى

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

 11ن

نورى

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

المصدر نفي ،
المصدر نفي ،

 11ػ  12ن

91ن

 91ن

دالفافث مي،المصدر اليف ؽ،

 199ن

روانة د ق د ياورى كفا لة نورى

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

 129ػ  121ن


اهيي مجمي ال مفر في العراؽ فـ  1211و أرع قفنوف المجمي مف ق ؿ مجمي النواا في

 91ايفر  1211مقارث مف ر يي الواراو اوفيؽ اليويدي ،قدـ ا ا المجمي خدمفس و مأفرية
لمعراؽ ن لممايد ينظر ا راايـ الحيدري ،مجمي ال مفر و دور الريفدي في ممية الانمية في
العراؽن أ كة القاصفدييف العراقييف م الموقة اللكارونينwww.google.com

)12

كفف دد الس فث  )11سف ثفً ينهـ س فث راا فريؽ ركف و ا يـ

لممايد مف المعمومفس انظر المصدر نفي ،

)21

لممايد ف الافصيؿ ينظر نورى

 11ػ 19ن

ميد)و قيد و مقدـ ن

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن  )9 ، 1ن
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خالد النقشبندي سيرتو ودوره العسكري واالداري في العراق 9191ـ 9199
)21
)29
)29
)21
)21

سةند ويياةثةيةك

اةولير،9119،ؿ 91ن
يفنـ ،ي ،)1سفثخفنةى أهفا،
َ

روانة اةافو ،)191 ،يفلَ

اوريؿ داف ،المصدر نفي ،

، 1211ؿ 99ن

 11،)1ف

119ن

الوقف ة العراقية  9 ،ايموؿ ،1211

لممايد ف الاففصيؿ ينظر نورى

99ن

دالحميد و او جفيـ ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

 911ػ  912ن

)29
)21

نورى
خصو

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1
كيقية ودا و الارحيا ة  ،انظر

 911ػ  911ن

ميظفف فرؼ فدي،الحركة القومية الكوردية

الاحررية في كورديافف العراؽ  1211ػ ، 1299ث  ،)1مث عة واار الار ية،
ار يؿ،9111،

)21
)22

نورى

 91ػ 91ن

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

 911ن

نصير محمود أكر الج وري ،الييفية الخفرجية العراقية في سوو مقرراس مجمي الواراو 1211

ػ ،1299ريفلة مفجياير منأور) ،كمية الار ية،جفمعة غداد،9111،

)111

 19ن

اهلؼ ا سفو الوفد مف كؿ مف مدير الخثوث الجوية العراقية جفيـ الأفاري ،يكراير واير

الدففع جفيـ الع ااوي ،و العقيد نعمفف مفار الكنعفني ،والصحفي ا راايـ مي مف جريد الامفف،
وفخري ثفار مف واار الخفرجية ،و المصور

وع ن دنؾنونع ،ق ارراس مجمي الواراو العراقي

لعفـ ،1211رقـ قرار  ،)1في  1211/11/11ن

)111
)119
)119
)111

الجمهورية"جريد " 99 ،اأريف أوؿ  ، 1211اوريؿ داف  ،المصدر نفي ،

نورى

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

 919ن

الجمهورية"جريد " 99 ،اأريف أوؿ  1211ن
الجمهورية  99 ،اأريف الوؿ  1211ن

)111

نورى

)111

اةولير لة ننن ،ؿ  111ن
اوريؿ داف ،المصدر نفي  ، 99 ،أواف ،
َ
دالفافث مي ،المصدر اليف ؽ 919 ،ن

)119

)111

دالحميد و او جفيـ  ،المصدر اليف ؽ  ،ن ،)1

دالفافث مي ،المصدر اليف ؽ،

)112

المصدر نفي ،

)111

محيف دا ي  ،المصدر اليف ؽ،

)111

المصدر نفية ،

91ن

 921ن

 99ن

 911ن
 199ػ  191ن
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 111ػ  111ن

خالد النقشبندي سيرتو ودوره العسكري واالداري في العراق 9191ـ 9199
)119
)119

اوريؿ داف  ،المصدر نفي ،

 111ن

لممايد ف مراييـ الاأية ينظر العهد الجديد"جريد "،ع ،)912الينة الول  92،اأريف الثفني

 1291ن

)111

ولد في كركوؾ ينة  ،1211اخرن في كمية الحقوؽ ينة  ،1291و صفر مفاأفً دليفً ،يف

سوا في محكمة الامييا في  91اي  1211ور ييفً لمجنة الاثهير العميف فساً ف وظيفا ن

انظر الخ فر"جريد "،ع  91 ،)1111كفنوف الوؿ ، 1291
)111

دالفافث مي ،المصدر اليف ؽ،

 99ن
اوريؿ داف ،المصدر نفي ،

 111ن
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