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تدوينـي لوقــائع ثورة أيـلول? كــان عندي أســـهل بكثــيـــر من ذلك الذي كــتــبـــتــه في
«البـارزاني واحلركـة التـحـررية الكُردية» ألنني عـايشت الثـورة من البداية. وكـنت قريبـاً

من مركز صنع القرار وجهازها العصبي. ثم صرت فيما بعد جزءً من ذلك اXركز.
من ناحية أخرى كنت قد عُنيت باحملـافظة على األرشيف الوثائقي الكبير للثورة. وهو
اXادة األسـاســيـة التي الrكن اإلســتـغناء عنـهـا لكل مـتــصـدٍّ حلـدث تاريخـي هامٍّ kاثل.
وبسـبـب من هذا وجـدت من الضــرورة tكان أن يكون مــا وعـتـه ذاكــرتي من مـعـلومـات
ودوّنتُه من ملحوظات ومـا وقيته من الوثائق من الضياع جـزءً الrكن اإلستغناء عنه من

ب} الكثير الذي كتب عن ثورة أيلول.
التـاريخ الفـعلي لنشـوب الثورة كـان اليـوم التـاسع من أيلول ١٩٦١. وهو اليـوم الذي
هاجم فـيه اجلـيش العـراقي القـوات الكردية في مناطق مـتعـددة وأجنـزت القوات الثـورية
فيـه حترير زاخـو. لكن أعتُبـر احلادي عـشر منه التـاريخ الرسمي إلندالع الثـورة ألنه كان
يوم ظهـور الطائرات احلـربية العـراقـية في أجـواء كُـردستـان ومـباشـرتهـا عمـليات قـصفٍ
ألنحـاء واسعـةٍ شـملت قرى وقـصـبات عـديدة وباألخص تلك القـرى اXنتـشرة على جـانبي
طريق كركوك - السليمانية. والقرى اجملاورة لسدّ دوكان ضمن دولي (وادي) خَلَكان.
ال أنكر مطـلقـاً أن عـبــدالكر� قـاسم لم يلـبث أن تنكّب سـواء الـسـبـيل وبادأ الـشـعب
الكردي بالعـدوان والتنكّر حلقـوقه اXشـروعة. لـكن ليس من العدالة واإلنصـاف في شيء
أن نحــمّله كلّ الـتـبــعــة وأن نعـزو إلـيـه كلّ اجلــرائم والفـظائع التي أرتكـبت بحق الثــورة
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والشـعب الكردي في أثـناء الثـورة. فـهناك جـهـتـان تتـقـاسـمـان بعض اXسـؤوليـة. وعليَّ
اإلقرار بأن تعاملنا معه ومع نظامه لم يكن في معظم األحيان يتّسم باحلكمة وبُعد النظر
بل كـان مشـوباً بالتـسرّع والطيش وعـدم التـبصّـر باألخطار التي كـانت تهدد حكم قـاسم
ونظامـه. كنّا نتصـرف وكأننا دولة داخل دولة في بعض األحـيان? ليـغدو ذلك عند قـاسم
مـصـدر قلقٍ وحتـسّبٍ وتخـوّف على الوحـدة الوطنيـة اXهـددة. فـأعطيناه بذلك حـجـة قـوية
إنتــهـزها الشــوڤـيـنيـون الذيـن يحـيطون بـه ولم يكونوا يكـنّون له أيّ قـدر من اإلخــالص
والوالء في ح} كانـوا يخصّون الشـعب الكردي وتطلعاته القـومية بأعـظم احلقد وجنـحوا
في سـعـيـهم الى جـرّه نحـو خندقـهم وأقـامـوا جداراً مـن الشك وسـوء الظنّ بينه وب} مـال
مـصطفى البـارزاني واحلـزب الدrـقـراطي الكردسـتـاني والشـعب الكردي. وسـعَـوا سـعـيـاً
حثيـثاً جلرّه الى خندقهم كما حـفروا أخدوداً من اجلفوة والكُره بهـدف جتريده من مناصريه
واXوال} له وعزله ليسهل عليهم التآمر والعمل على إزاحته بإحداث ذلك اإلنقالب الذي
قـضى علـيـه وعلى نظامـه. أنا شــخـصـيـاً أسـتــبـعـد جنـاح ذلك اإلنقـالب لـو بقي احلـزب
الدrقراطي الكردستاني ورئيسه البارزاني الى جانبه. وعليَّ في هذه اXناسبة أن ال أغفل
مـسـؤوليـة األحـزاب السيـاسـيـة الكبـيـرة في إنحـراف قـاسم. لم يكن حـريّاً بالشـيـوعـي}
والپـارتي} أن يُخلوا السـاحـة للقـومـي} الشوڤـيني} من خـالل إبعـاد أنفـسـهم عنه وترك
ذلك الفراغ السـياسي ليـمأله اXتآمـرون? وليُتركـوا أحراراً في نسج مكائدهم ومـؤامراتهم

وتوحيد تكتالتهم التي جنحت باألخير في القضاء عليه.
ومـهـمـا يكن; فـقـد إندلعـت ثورة أيلول وهي بالشكّ أعظم ثورة لـلشـعب الكردي عـبـر
معـاناته التاريخيـة الطويلة. وهي بحقّ أمّ الثورات ألنهـا رسمت للشعب الكُردي مـساراً
تاريخـياً جـديداً بنقلها نضـاله الى مرحلـة ال عهـد للتاريخ الكردي tثلهـا. باألحرى إنـها
بداية§ لكتـابة تاريخ جديد للشـعب الكُردي? إذ دفـعت باXسألة الكردية الـى آفاق واسـعة
ووضـعتـهـا أمام احملـافل الدوليـة. كمـا أنهـا إنفردت عن سـابقـاتها مـن الثورات احملليـة
بشمـولها كلّ كـردستان العـراق? وبتأييـد الشعب الكردي اXطلق خارج احلـدود العراقـية.
ولم تقـتصـر على منطقـة معـيّنة. وأعظم جنـاح حقـقتـه في نظري هو بثّ اXفـاهيم والوعي
القــومي واألفكار الدrقــراطيـة بـ} أوسـاط الشــعب الكردي في العــراق من زاخـو حــتى
خـانق}. ومن آثارها أنهـا أشاعت في هذه األمـة الثـقة بالنفس وحـقـقت أمنية طاXا كـان
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يصـبـو إليهـا اXثـقـفون والـوطنيون الكـرد في وحدة الكـلمة وتخطـي العنعنات والوالءات
التـقليـدية. وتلك عـقبـات جـسام واجـهت الثـورة في بدايتـهـا? فتـخطّتـهـا وأزالتهـا بعـزم
وثبات وبحكمة البارزاني وإقـدامه وخبرته الواسعة بشؤون قـومه: بنواحي قوّته وبكوامن
ضعـفه. وإني ال أفـضح سراً إن قلت بأن قـيام الثورة كـان في ظروف غيـر مواتية مـطلقاً
إذ لم تتـهيّـأ لقـيادتهـا اإلمكانات اXادية وال اXعنويـة. فالوعي القـومي كـان طفالً وليـداً
يفــتـقــر الى التكامل والنـضـوج أو القــوة التي تعـيـنه على التــخلص من أحــابيل الوالء
العـشائري وهي حـينذاك سـيـدة اXيدان. كـمـا لم يكن الشعـب الكردي معـتـاداً الضغـوط
احلكومـيـة واحلـرب الواسـعـة النطاق بـكل مـا يصـاحب ذلك من شـدة ومـعـاناة ومـخـاطر.
وبكل ما تفرضـه تلك احلرب من أعباء وحرمـان وتضحيات. ولذلك وجـدنا جزءً هاماً من
رجـــاله القـــادرين على حـــمل الســـالح ينحـــاز الى اجلـــانب احلكـومي مــعـلناً والءه لهـــا
وإســتــعــداده لـإللتــحــاق بالقـــوات اXناوئة للـثــورة. وهؤالء هم الذيـن اُطلق عليـــهم إسم
"اجلـحـوش" وهي صـفـة التخـفـى داللتـهـا على القـاريء فلصـقـت بهم وتعـذّر اخلـالص أو
التـبرؤ منـها. وضـعـتهم القـوات احلكومـيـة باديء ذي بدء tثابة درعٍ واقٍ لـسائر القـوات
النظامـيـة وكنّا جنـدهم الطليـعة في هجـمـات اجلـيش. أهميـتـهم وخطرهم يتـجليـان بواقع
تكوين اجلـيش العراقي آنذاك. كان جـيشـاً هزيالً ضعيـفاً فـاقد اXعنويات ¯زقـه احلزازات
ومــخــتـلف الوالءات الوافـــدة وصــراع اآليديولوجـــيــات ب} ضــبــاطـه وتعــصف بـه الف°
والدسـائس والكره اXتـبـادل ب} قيـاداته. وهنا عليَّ اإلقـرار بأن هذا اجلـيش كـان سـيغـدو
فريسةً سـهلةً للپيشمـرگه وكان سيتمّ حتطـيمه في أولى اXواجهات العـسكرية الكبرى مع
مـقـاتلينا لـوال هؤالء اXرتزقـة اجلـحـوش. وعليَّ أن أقـرّ آسـفـاً ايضـاً بالـدور الرئيس الذي
حـقـقـوه في احلـيلولة دون إنتـصـارات حـاسـمـة لـلپـيـشـمـرگـه في باديء األمـر بصـمـودهم

وقتالهم اجلدّي.
إالّ أن الوضع مالبث أن تـغيّر? فـثباتُ الپـيشمـرگه ورسوخ جـذور الثورة? وربّمـا لسوء
معاملةٍ كانوا يشـعرون بها أو أحياناً بيقظة من ضـمير صاروا يفهمـون بأن ما يقومون به
هو ضدّ مصلحة الوطن بل ضد مصلحتـهم هم أنفسهم بالنتيجة وعلى اXدى الطويل. إالّ
أن يقظتـهم هذه جاءت متـأخرة. فـعندما بدأ الوهن يسـري تدريجاً في إندفاعـهم ووالئهم
وعندمـا دبَّ الضعف في ضـغطهم على قوى الثـورة. كان اجلـيش العراقي قـد تعلم منهم
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كـثــيـراً ليـنسج على منوالـهم تاكـتــيكاً وحتـركــاً فـضــالً عن تزوّده بالكثــيـر من الـسـالح
احلـديث? حـتى آل األمـر بهم أن صـار اجلـيش يسـتخـدمـهم كـمـا تسـتـخدم كـالب الصـيـد
فيبعث بفصائل صغيرة منهم في اXقدمة ليـكشفوا له مكامن الپيشمرگه ومواقعهم التي
حتـصنوا فـيــهـا ثم يبـعث بطائـراته احلـربيـة لتـقـصـف تلك اXواقع أو ليـوجـه إليــهـا نيـران
مدافعه البـعيدة اXدى لتطهيرها ¯هيـداً لزحفه. وتلك كانت مهمـة (اجلحوش) في اXراحل

األخيرة من احلرب. وقد فصّلنا ذلك في الكتاب وضربنا األمثلة الواقعية له.
على الصــعـيـد اخلـارجـي? بدت الثـورة الكرديـة في أيلول - واحـدة من فــرائس احلـرب

الباردة وضحاياها.
احلرب البـاردة التي نشبت عـقيب احلـرب العاXية الثـانية ب} الشـرق والغرب. وبعـبارة
أدق ب} أعظم دولت} في الـعالم حـجـمـاً وقـوة: الواليات اXتـحـدة واإلحتاد السـوڤـيـاتي.
جلبت عـقابيلهـا الكوارث على الشـعوب اXضطهـدة. وفي مقـدمتـها الشـعب الكردي بال
جدال. فـقد فـتحت للدول التي تتـقاسم كـردستـان باب اإلبتزاز وجـرّ اXغا´ على حـسابه.
كــانت تلك الدول تـسـتــغل الـصـراع احملــتــدم ب} هات} القــوت} لـلعــدوان على الشــعب
الكردي وإنكار حـقـوقـه ومـالحـقـة منظمـاته الوطنيـة وهي آمـنة من تدخل خـارجي أو من
مـحـاولة اإلنتـصار لـه وتبنّي مظلمـتـه بأي شكل من األشكال أو درجـة من الدرجـات من
قــبـل أي طرف من أطراف احلــرب الـبــاردة تلك. واحلـــجــة في عـــدم اXداخلة أن اXســـألة
الكردية هي مسألة داخلية تعود معـاجلتها الى الدول ذات الشأن وليس من حق أي قوى
خارجـية اXداخلة أو مـحاولة نقلهـا الى الصعـيد الدولي ووضعـها كـمشكلة أمـام احملافل
والهيئات الدوليـة - بإعتبارها قضيـة شعب أنكرت عليه هويته القوميـة وحقه في تقرير

مصيره.
وإتفق أن قــامت ثورة أيلول مــتـزامنـة مع فـتــرة بلغت فـيــهـا حــدة الصـراع فـي احلـرب
الباردة أوجها. وبسبب من هذا عانت الثورة شبه عزلة دولية وإهماالً. كان طرفا الصراع
في هذه احلـرب مـخـتلف} في كل الشـؤون الدولـية لـكنهـمـا إتفـقـا على عـدم اXداخلة في
قضية الشعب الكردي. ولم يطرأ تغييـر محسوس بزوال احلرب الباردة وبقي الوضع كما

كان.
وإن كان هـناك شيء من التظاهر من دولة إقليـميـة بالتعـاطف مع احلركـة الكردية الى
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حدّ مدّ يد العون لها فكان بهـدف التقرب منها ومن ثمّ توجيه ضربة إليهـا كما فعل شاه
إيران.

من آثار الصـراع الشـرس في فتـرة احلـرب الباردة إعـاقـة نشـر اXفاهيم الدrـقراطيـة في
العـالم? وفـسح اجملال لـقيـام أنظمـة دكـتاتـورية حتكميـة هي واXبـاديء الدrقـراطيـة على
طرفي نقـيـض? وكـال طرفي احلـرب البـاردة كـانـا شـريك} في هذه اجلنايـة الدوليـة. إذ لم
يكن أيُّ طرف يـهـتمّ بشكـل احلكم الذي يســود بلداً مـا طاXا يـنحـاز الى هذا اجلــانب أو
ذاك. والنتيجة هي القضاء على كثير من األنظمـة الدrقراطية باإلنقالبات العنيفة وقيام
حكومـات تتنكر للمـباديء الدrقـراطية وتـقف عائقـاً أمام النشـاطات الدوليـة في ميـدان
حقوق اإلنسان والتـحرّر. وتلك عقبات جسام كانت تعـترض سبيل ثورة أيلول ذات اXُثُل
واXبـاديء الدrقـراطيـة األصيـلة وبطابعـها اإلنسـاني? لكـنها جتـاوزتهـا بعنادٍ وكـتب لهـا
الدوام والقــوة ونـفــذت جــذورها في أرض الوطـن. وأبت أن تَهِنَ عــزائمــهـــا وهي جتــاهد
للتـعـريف بنفـسـهـا للمـجـتـمع الدولـي بكل الوسـائل اXيـسـورة? يشـد من عـزrتـهـا قـواها
اXعنوية اXستمـدة من إستعداد الشعب الـكردي بأوسع قاعدة فيه وهي طبـقة الفالح} -
لبذل أعظم التـضحيات. كـان فالحو كردسـتان وقود الثورة بحقّ ومنهم قـوام الپيشـمرگه
وعلى أشالئهم العزيزة أقيم صرح الثورة وبدمائهم الغالية روّوا شجرتها لتجود بثمارها.

إن الشعب الكردي يقرُّ لفالحي كردستان بالدَّين األكبر.
لم تأبه ثورة أيلول ونـشاطاتـها tثـبطات ومـضـاعـفـات احلرب الـباردة وسـعت لتـعـريف
العالم بنفـسها وبأهدافـها وtظلمة الشـعب الكردي وعدالة مطالبه والدواعي التي حـملته
على رفع السالح. وإهتـمت بصورة خاصة بالساحـة العربية. ويؤسفني القـول هنا أنها لم
تَلقَ التجاوب اXنشود ال من دولها وأنظمتهـا وال من وسائل اإلعالم ورجال الفكر فيها?
بل وقف بعـضـهـمـا مـوقف توجّس وشكٍّ وعـداء. كـان مـوقـفهـمـا مـخـيّـبـاً لألمل في ح}

توقعنا الكثير. كنّا نتوقع أن يكونا على األقل أكثر جتاوباً من دول الغرب وإعالمها.
لكن ثبـات الثـورة وصمـودها وإنتـقـالهـا من جناح الى آخـر وتهـاوي األنظمـة العـراقيـة
واحلكومات بـسبب مبـاشر منهـا أو غيـر مباشـر أرغمت تلك اجلـهات على اإلنتـباه اليـها
وتسليط األضـواء عليهـا. وصار يُحـسب لها احلـساب في مـيادين اXعـادالت السـياسـية
الشـرق أوسطيـة الى احلـدّ الذي أجلـأ أولئك الذين وقـفـوا منهـا موقف عـداء الى التـقـرب

منها والتعامل معها في آخر الشوط.
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كـانت قيـادة الثورة تفكّـر بواقعـية وبعـد نظر عندمـا صاغت لنفـسـها شـعارها اXركـزي
«الدrقـراطيـة للعراق واحلـكم الذاتي لكردسـتان». يدل هذا الـشعـار على مـقـدار إهتمـام
الشــعب الكردي وثورته بإقــامـة حـكم دrقـراطي لـلعـراق كــمـا كــانت قـيــادته تدري بأن
اXشكلة الكردية في العراق الrكن معاجلتها بشكل سليم إالّ بإقامة نظام حكم دrقراطي

القوام للبالد.
وبخصوص إدارة احلرب ضدّ قوى الثـورة. كانت حرباً بربرية التفرّق ب} الطفل الرضيع
واXقاتل. لم تـراعِ فيهـا القوات احلكوميـة في أي مرحلة من مـراحلها قـوان} احلرب التي
أقرّتها مؤ¯ـرات جنيڤ والهاي وسائر التعهدات واXواثيق الدولية اXتـعلقة بإدارة احلرب.
كانت حـرباً إنتقامـية بكلّ ما في هذه الكلمـة من معنى. أسرى األنصـار كثيراً مـا كانوا
يُقتلون حـال وقوعهـم في األسر وكانت هناك قـتول§ جمـاعية وقـبور جـماعيـة طالت العزّل
من اXدني}. وإسـتـخـدمت هذه احلكومـات كلّ ما تيـسّـر لهـا من األسلحـة احملرّمـة دوليـاً
بدءً بالقنـابل العنقـودية وإنتــهـاءً بقنابل الناپالـم احلـارقـة. وإعـتـبـرت كل سـكان اXناطق
احملررة مقاتل} فلم تفرق ب} النساء واألطفال وال ب} ساحات القتال وأماكن العبادة وال

ب} مقرات الثوار في ذرى اجلبال وب} القرى اآلمنة البعيدة عن مواطن القتال.
وبعكس ذلـك فـقـد ¯ـسّكت قـيــادة الثـورة باXـبـاديء والقــوان} التي قـررتـهـا العــهـود
واإلتفاقات الدولية. فلم يقع إعتداء على أسير. وكثيراً ما لفت أنظار اXراسل} األجانب
والحظوا كم يلقى األسير من عناية ويُخَصُّ من األرزاق ما يُخَصّ به الپيشمرگه أنفسهم.
وإمــتـــدت هذه اXعــامـلة الى أســرى اجلـــحــوش واXرتزقـــة? وهم بكلّ اXوازيـن واألعــراف
واXفاهيم في عـداد اخلونة. وفي ح} لم يتعـفف العدوّ عن إرسال مـخرّبيه وإرهابيّـيه الى
مواطن الثـورة إلشاعة الفـوضى والرعب وبقصد إغـتيال القـادة. لم تسمح الثورة بأعـمال
إنتقامـية مقابلة مطلقاً ولم يخطر ببـالها أن ¯ارس عمالً إرهابياً في أي½ بقـعة من العراق
أو خـارجـه فـي ح} كـان ذلك من أيســر األمـور. بل كـان تركــيـزها فـحـسـب على ضـرب
األهداف العــسكرية الصــرفــة. وحـاذرت القــيـادة في الـوقت عـينـه من تعـريـض السكان
اXدني} ألي½ أذى. وحــرصت على أن اليـنالهم شــرار احلـرب. وهو عــمل صــعب بواقع أنّ
غـالبـية الشـعب الكردي كـان في حـالة دفـاع عن النفس. وفي مـوقف الدفـاع عن النفس

اليفكر اXرء كثيراً في مَنْ يصيبه ومَن اليصيبه.
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بقيت الثورة الى األخير ملتزمة بقواعـد ومباديء إدارة احلرب التي رسمتها اXعاهدات
واXواثيق الدوليـة. ولم تدع القتـال يتـخذ صـفة قـتال ب} الشـعب} العـربي والكردي وباء
جـمـيع محـاوالت الكتّـاب والشـوڤـيني} واحلـاقـدين بالفـشل الذريع في تصـويرها احلـرب

كذلك.
واليفـوتني باXناسبـة اإلقرار بأن بعض العناصـر الكردية اXتـعصبـة كان يسـعى الى بثّ
مـثل هـذه اXفـاهيم عنـدنا? بدافع من اXظالـم وصنوف اإلضطهـاد الذي يـعـانيـه الـشـعب.
وتلك مفاهيم كانت تؤول بالنتيجة الى إعطاء صـورة مشوّهة لنضالنا - بحرفه عن هدفه
. إالّ أننا تصدينا بحزمٍ لهذا اإلجتاه وأحبطناه tمارستنا احلقيقي لتكسوه طابعاً إنتقاميـاً

العملية وبقينا مرفوعي الرأس فخورين tا حققناه.
وب} هـذا وذاك. فــإنك الجتـــد في كـل مــا كُـــتِبَ عـن ثورة أيلول والأســـتـــثني أقـــالم
األعـداء. مَنْ إستطاع أن يعـزو الى الثورة أو رجـالهـا عمـالً إرهابياً واحـداً ¿ّ تلقائيـاً أو
أمـرت به قيـادة الثـورة. وبقيتْ ثـورة أيلول ثورة نظيفـة من اXبـدأ الى اXنتـهى. ومن هنا

جاء إحترام كل األطراف لها. وها نحن اليوم جنني ثمار تلك السياسة واXواقف.
وضـعـت ثورة أيلول األسس الرصــينة لنضــال الشـعـب الكردي اXســتـقـبـلي في سـبــيل
. بل كـان حـصـيلة جـهودٍ ومـصـاعب التـحـرر. ولم يكن الوصـول الى هذه النتـيـجـة سهـالً
وأهوال وتضحيات حاولتُ أن أقصّ طرفاً منها في كتابي هذا. كانت جبهةُ القتال واسعةً
. وكان يقـتضي للپـيـشمـرگه والقـيادات أن تقطع مـسـافات شـاسعـة في اجلبـال وفي جـداً
أراضٍ وعرة ال مـسالك فيهـا لتدخل رأساً في اXعـركة قبل أن تنال أيَّ قـسط من الراحة.
وب} يديَّ اآلن مفكرة البارزاني اخلاصّة التي كانت تالزمه ويسـجّل فيها تنقالته اخلاطفة
أثناء القـتـال. فلـلفـتـرة اXنحـصـرة ب} األشـهـر الثـالثـة األخـيـرة من العـام ١٩٦١ والعـام
١٩٦٢ قرأت أن مـقره أضطرّ الى اإلنتقـال سبعـاً وعشـرين مرة من موضع الى آخـر? إمّا

إلدارة دفة قتال أو إتقاءً للغارات اجلوية.
أجل? في آذار ١٩٧٥ أصيبت ثورة أيلول بنكسة. إالّ أن هناك حقيقة تتعلق بالنكسة
الrكنني إغـفالهـا هنا. فلو أن البـارزاني قـبِل بأي½ مسـاومـة على كركـوك ووافق على أن
تخرج عن احلدود اXرسومة للحكم الذاتي لَـما إجنرّ األمر اليها. ومع ذلك فإنه لم يتنصّل
من اXسؤوليـة وقبلها على نـفسه كمـا قبلها ايضـاً أخي إدريس طواعيـة. فكانا لنا درعاً
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واقياً من تلك السهام اXسمومة التي وُجّـهت إلينا فيما بعد ال من قبل األغراب وحدهم?
بل من أطراف في القيادة كان قصدهم التهرّب من اXسؤولية وهي مسؤولية جماعية تقع

على القيادة عموماً.
إن ثورة أيلول لم تُهـزم عسكرياً. وإÄا هُزمت سـياسـياً في الواقع. وقـد حُرمنا بـنتيـجة

ذلك اXالذ اآلمن. وأصبح أصدقاء األمس أعداء اليوم.
في حـينه كنتُ ب} أولئك الذين فـضّلوا مـواصلة القتـال الى آخـر نَفَسٍ وإطالقة. وكـان
قراري هذا عـاطفياً صـرفاً بدافع من احلمـاسة واحلرص على دوام الـثورة. كنتُ في الواقع
أفـضّل أن تنتـهي حـيـاتي فـوق أرض كـردسـتان عـلى الرحـيل الى إيران? إالّ أنّي أدركت
فيما بعد مـخاطر تغلّب العاطفة على العقل ومجانبـة الصواب للقرارات التي تصدر عن
العاطفة في أغلب األحيان وهي قرارات تنطوي على مخاطر جسام. ومهما يكن من أمر

فال نقاش بأمر الوالد بالنسبة إليّ.
وظن الكثـيرون أن ثورة أيـلول بلغت خا¯تـهـا في العام ١٩٧٥ وكـانوا واهم}. وربّمـا
كان مصـدر هذا اXنحى في التفكير هو وقوع النـكسة بشكل فجائي وغيـر منتظر? األمر
الذي حـال دون وضع مشـاريع ومخططات إدامـة آنيـة. إالّ أننا ¯كنّا في فتـرة وجيـزة من
وضع أسس جديدة ومخطط للعمل مع إصدار قرارات هامـة تتعلق بإدامة احلركة اXسلحة
وعلى هذا األساس ¿ّ تشكيل مـفارز مسلحة من قدمـاء الپيشمرگـه اXبرزين في اXعارك
السـالفـة. وعـبـرت احلـدود مع التنظيـمـات احلـزبيـة الداخليـة وبدأت في ٢٦ أيار ١٩٧٦
باإلعـالن عن ثورة مـسـلحـة عُـرفت بثـورة گـوالن وهي في احلـقـيـقــة إمـتـداد لثـورة أيلول

اجمليدة.
وأسـتؤنفت العـمليات احلـربية وتواصلـت دون إنقطاع وكان الپـيشـمرگـه كمـا عهـدناهم
دومـاً مـسـتـعـدين للتـضـحـية والـفداء وخلـوض اXعـارك ضـد عـدوٍّ فـاق سلفـه عـدداً وعـدّة
وشراسـة tا اليُقـاس. وبقيت فـصائل الپـيشـمرگـه تقضّ مضـاجع العدو وبقـيت تنظيـمات
احلـزب دائبـة علـى تثـقـيف اجلـمـاهيــر وتعـبـئـتـهم فكـرياً. رغم صنوف التنكـيل والقـتـول

اجلماعية وعمليات التهجير التي جلأ إليها احلكام اجلدد.
وأعــود ألقـول هـا نحن اليــوم جنني ثمــرة صــمــود تلك الفــصــائل البطلـة ونتـائـج تلك

اXقاومة العنيدة والتضحيات اجلسيمة.
ال نيـة لي هنا في التنصّل من مـسـؤوليـة نكسة الـعام ١٩٧٥ وأنا شـخـصيـاً مـسـتعـد
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لتـحـمّل التـبـعـات عن البـارزاني وعن أخي إدريس وعن نفـسي فـحـسب? وعلى اآلخـرين
مراجعـة أنفسهم وأ¯نى أن يجدوا في نفوسـهم اجلرأة على اإلقرار بقسطهم فـيها. لكن -
والله شـاهد§ على مـا أقـول- إن كلّ مـا قـمنا به وكلّ مـا رسـمناه كان بـاعثـه صـدق النيـة
واإلخـالص الالمتناهـي لقضـية شـعـبنا الكردي وفي سـبيل حـريتـه. وكثـيـراً ما كـان اXرء
ضحـية مبادئه وإخـالصه وصداقاته? السـيّما إrانه بصـدق جهاتٍ أو هيئـات أو حكومات
التهتمُّ بغـير مصاحلـها اخلاصـة وحيث الجتدُ سيـاستُها مكاناً لـلمباديء والقيم اإلنسـانية

واألخالقية.
لم يتنصّـل البـارزاني قطّ من اXسـؤوليـة ولـم يتـهـرّب منهـا. ولم يدّعِ لنـفـسـه العـصـمـة
. فـهو بشر§ عرضـة للخطأ واإلصابة. وقلّما كان يخـطأ? وهو من طبع القائد اXلهم. مطلقاً
كان التواضع والبساطة طبعاً فيه فال تكلّف أو إصطناع موقف وسيبقى رمزاً حياً لوحدة
هذه األمة وشـرفاً لنضالـها مهـما حاولت تلك القلة اXغـرضة احلـاسدة احلاقـدة نشر الظالل
القـا¯ة على دوره الـكبـيـر أو تشـويه حـيـاته النضـاليـة. إن من يـقـدم على هذا فـهـو يزوّر

التاريخ ويسيء الى نضال أمةٍ ورمزها.
هناك سؤال مركزيّ بالغ األهمية مازال يطرحه كثيرون. ومازال يراود أذهان الكثيرين.
مـا الذي حـمل البـارزاني على إصـدار قـراره بوقف عـمليـات الثـورة العـسكرية إثر عـقـد

إتفاق اجلزائر ١٩٧٥?
اُعطيَ هذا القـرارُ تفاسـير كـثيـرة? وواجه حتلـيالت عـديدة. ومنها مـا صدر من عناصـر
مـخلصة قـريبـة من البارزاني ترفض أن تتـحـرى اجلوانب السلـبيـة في أيّ عمل أو إجـراء
يتــخـذه هذا القــائد. ومنهـا مــا صـدر من عنـاصـر عـدوّة حــاقـدة ترفض أن ترى اجلــوانب
اإليجابيـة في أيّ عمل. هذه العناصر وجـدت فرصة العـمر في النكسـة للنيل من شخص

البارزاني والعمل على نشر ظالل الشك في تاريخه النضاليّ الناصع.
وعليّ اإلقـرار هنا بأنّ ما نعـرفـه اليوم عن اXصـالح الدولية وإصـطراعهـا وتعقـيداتهـا.
وعن خلفيات صنع القرارات اXصـيرية عند الدول العظمى لم تكن لنا فكرة عنه أو دراية
به أثناء الثـورة. فـضـالً عن أهداف قطبَيْ احلـرب الباردة وإصـطراعهـمـا اXرير في منطقـة

الشرق األوسط على األخصّ ومبلغ إنعكاسها على أوضاع الشعب الكردي وثورته.
عندمــا حلّت بنا نكـسـة العـام ١٩٧٥ ألـفـينا البــارزاني شـيــخـاً يبلـغ من العـمــر إثن}
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وسبع} عـاماً. وهو عمر جـاوز سنّ التقاعد الرسمـيّ في كثير من بلدان العالـم بأكثر من
سبع سنـ}? يرغم صاحبـه على اإلخالد الى الراحـة التامـة واإلقالع عن اإلتيـان بأيّ عملٍ
مجهد. فما بالُك بقيادة حرب عصابات تشـمل مناطق واسعة تزيد مساحتها عن مساحة

لبنان بثالثة أضعاف بكل جبالها السامقة ووديانها العميقة ومسالكها الصعبة?
وال أفـضح هـنا سـرًّا عندمــا أذكـر للقــاريء بأن البـارزاني كــان قـد اُبتلي tرض خـطيـر
ظهـرت آثاره فيـه في حزيران ١٩٧٤. وقـد قضى مـعظم صـيف ذلك العام يتلقى العـالج

في طهران. ولم يكن هناك من سبيل للعالج في اخلارج.
لم يكن tقدور البـارزاني وهو في هذا الوضع الصحي اخلطير - مواصلـة القيادة. وفي
تلك الظروف الصعبة التي خلقتها للثورة تلك اXؤامرة الكبرى? سيّما بعد أن وضح لدينا
مــداها وسـعــتـهــا بشكل فــاق أبعــد تصـوراتـنا. وبعـد أن تـأكـد اإلتفــاق العــسكري ب}
احلكومـت} اإليرانيـة والـعـراقـيـة القـاضي بالتنسـيق والتـعـاون علـى تطويق الثـورة بغـيـة

القضاء عليها. وعندما تخلى عنّا كل مَنْ أظهر الصداقة لنا? دون وازعٍ من ضمير.
في رأيي -وبعـد تنحية العـواطف جانبـاً- أنّ قرار البـارزاني بوقف مسيـرة ثورة أيلول
كـان أعظم تضحـية من عـدة تضحـيات قـدّمهـا هذا القائد ألمـته. فـقد جـازف بسمـعتـه?
tاضـيه وحـاضـره ومسـتـقـبله? وبتاريـخه النضـاليّ ايضـاً من أجل أن يجنّب شـعـبه كـارثة

المراء فيها.
وكـان عـلى صـواب. في ح} كـنّا جنـري منســاق} وراء العــاطفـة. وها نـحن اآلن جنني

ثمار حكمته وإصابة تقديره.
لم ينسَ له الشـعب الكردي قـاطبة دوره العظيم في قـيـادة حركـته التـحررية وإمـساكـه
بدفّتـها بحـزمٍ وسط أعاصـير احلـرب الباردة. وقـد جتلّى ذلك عندما إسـتقـبل جثمـانه في
١٩٧٩/٣/٥ وهو في ديـار اXنفى تلك األلـوف اXؤلفــة. وشـيّــعــتـه بـالدمـوع والـهـتــاف
واحلـمـاسـة كـمـا يُسـتـقـبـل القـائد اXظفـر. كـان ب} القـادة األفـذاذ الـقـالئل الذين فـرضـوا

زعامتهم بفضل مواهبهم القيادية وإخالصهم اXطلق للقضية التي ناضلوا من أجلها.
في اليـوم السادس من شـهر تشرين الـثاني ١٩٥٨. كانـت عودة البارزانـي من اإلحتاد
السـوڤــيـيـتي إيذاناً بوحــدة األمـة وفي اليـوم الســادس من شـهـر تشـريـن الثـاني ١٩٩٣

عادت روح البارزاني لتجمع شمل األمة.
سـتبـقى ثورة أيلول مصـدراً اليُسـتغنى عنه إلسـتمـداد الدروس السـياسـية والعـسكرية
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واإلقتصادية واإلجتماعية وعلى الـعامل} في احلقل الوطني واألجيال التي ستأتي بعدنا
أن اليغـفلوا عن الـمُـثُل التي ترسـمـها تـلك الثورة واخلـط الذي إنتهـجـتـه وأن يسـتمـدوا

منها التجارب والعبر.
هناك درس مــركـزي ترســمـه لنا هذه الـثـورة. وهو أن نحــرص على وجـودٍ دائـمٍ لنا في
الساحـة ليحسب اآلخرون حـسابنا. وعلينا أن النظنّ قطُّ بأن جهـةً ما مستـعدة للتضحـية
tصلحـتها في سـبيلنا? أو مـعاونتنا بدون عـوض. ولندرك بأن هناك من يعرض الصـداقة
والتـعاون. فإن قـبلنا فـعلينا أن نضع في حسـابنا مقـدماً أن هذا العـرض مأتاه مـصلحـته
اخلاصـة وعلى هذا األساس نبني صـداقتنا. هناك جـهات كـثيرة نعـلم بأن صداقتنـا تتفق
مع مـصلحـتهـا. إالّ أن مـصلحـتنا من تلك الصـداقـة هي الوصـول الى هدفنا النهـائي أي
السير بقضيتنا الوطنيـة الى هدفها اXنشود. وعلينا أن ندرك أنه وبدون حلٍّ عادل شاملٍ
للمسـألة الكردية لن يَحلّ السلم واليسـود إستـقرار في منطقـة الشرق األوسط وبتـقديرنا
هذا علينا أن نتـابع بدقـة وإستـمرارية ومـوضـوعيـة اXتغـيّرات اXـتسـارعة في العـالم وأن
نتــجنّب آفــات العـزلـة. بل نقـدّر مــواقــعنا من هذه اXتــغــيـرات ونرسم خـطّنا في العــمل
والنشـاط القـومي بشكل واضح مـعـتدل بـعيـداً عن الطيش والـتهـوّر والتطرف والعـاطفـة
واXشـاعــر الذاتيـة. وأن نحــاذر الوقـوع في هاويـة التلوّن واخملـاتلة أي أن نـكون مع هذا

اجلانب وضدّه في آنٍ واحد. ففي هذا إنتحار§ بطيء الشكّ فيه.
وعليَّ أن أشير هنا الى أنّ الثورة حـرصت دائماً على إستقالليتهـا في القرار السياسي
مع عدم اإلغفال بأنّ العامل اجلـغرافيّ كان وسيبقى متحكماً في هذا القـرار مهما حاولنا

جتاهله أو تخطيه.
في ع} الوقت عليـنا أن نضع نصب أعـيننا مـحاولـة اإلكثـار من أصـدقـائنا والتـقليل
جـهد اإلمكان من خـصـومنا بكلّ مـا يقتـضـيه هذا من صـبـر وأناة ونَفَس طويل وأنْ نقف
دوماً في وجه مـحاوالت العناصر اXتطرفة سـواء أمِنْ جانبِ الدول التي تقتسمُ كـردستان
أو األطراف الكردية التي حتـاولُ أنْ جتـعل من النضـال الكرديّ حرباً بـ} الشعـوب ال ب}

شعبٍ مضطهَدٍ وحكوماتٍ جائرة.
: إن احلكومات في اإلقليـم كانت هناك مـسألة أخرى علـينا أن نوليهـا إهتمـاماً خاصـاً
قـد بذلتْ وسـتبـذل جـهـوداً عظيـمة للـحيلولـة دون أن يكون للكرد قـرار واحد. وقـد ظهـر
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ذلك في أوضح صـورة عنـدمـا ¿ّ طرد اإلحتـاد الوطني الكردسـتـاني الـى إيران في أيلول
١٩٩٦ ثمّ أعــيـد بإتفــاق من دول اإلقليم. مع عــدم نسـيــاننا مطلقــاً بأن مـرجــعنا األول

واألخير ومصدر قوتنا هو شعبنا وهو حليفنا الستراتيجي.

¿¿¿
عندمــا أقـدمتُ على تـسـجـيـل وقـائع ثورة أيلول خــيّل لي أثناء الـتـدوين وكـأنـي أمـرّ
tشاهد فلم سينمائي? ولوال الوثائق واألسانيد التي إعتمدتها والذكريات التي إختزنتها
في ذهنـي واXلحــوظـات التي دوّنتــهـــا Xا بدت إالّ طرفــاً مـن نسج خــيـــال? أو رواية من

الروايات التي تتفتق عنها عقول الروائي} والقصصي}.
وأدركتني خالل ذلك - احليرة فيما سأفـرده بالتدوين وما ساُسقِطُه. فثورة أيلول تزخر
باألعمال البطولية واXآثر اخلارقـة التي تُعجِز األقالمَ وجتلُّ عن الوصف. ولو أنّي أطلقت
العنان لـقلمي وعـمــدت الى تدوين كل عــمل بطوليّ للـپـيـشــمـرگــه خـالل صـراعـنا اXرير
إلقـتضى ذلك منّي أضـعاف مـا في هذا الكتـاب من وقائع. وقـد إقـتصـرتُ لهذا السـبب

على إيراد Äاذج وأمثوالت.
كان لي ب} هـؤالء األبطال أصدقاء أعـزاء. ضحّـوا بأنفسـهم وسقطوا صـرعى في سوح
القتـال ليتركـوا في نفسي ذكـريات أليمة ولتـبقى صورهم حـية التبـارح ذهني وكثيـراً ما
أحـضرتهـا وإسـتعـدتهـا مصـحـوبة بألمٍ وحزن. هؤالء الـذين إستـرخـصوا أنفـسـهم ليعـيش
اآلخـرون أحــراراً. وذكـرى أخي إدريس بيـنهم التفـارقني قـطّ. والدنيـا من دون أصــدقـاء
التعني الكثـير. على أنّ ما يُدخل العـزاء والراحة الى نفسـي هو إدراكي بأن دماء هؤالء
اخلـالدين لم تذهب هدراً. وأن ثمـرة شـهـادتهم هي مـا نرى عليـه أنفـسنا اليـوم من كـيـان
سياسي? وحرية تعبر عنها حكومة وپرXان وأجـهزة إدارية. فضالً عن رخاءٍ إقتصادي عزّ

على مناطق أخرى من البالد.
 وكـما أشـرتُ في صـدر مـقدّمـتي إنّي حـاولت في هذا اجلـزء من مـسلسلي «البـارزاني
واحلــركــة التـحــررية الـكردية» تدوين وقــائع ثورة أيـلول منذ بدايتــهــا في ١٩٦١ حــتى
النكسـة في ١٩٧٥ مـستـعيـناً tا دوّنتُهُ من مـالحظات في حـينه ومـعتـمـداً على الوثائق
التي حـرصت على جمـعهـا ووقايتـها من الـضيـاع والتلف متـوخيـاً في كتـابتي الصراحـة
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التـامّـة والنسق التـاريخي في تـسلسل الوقـائع واألحـداث. مـدليـاً برأيي اخلـاص في هذه
الواقـعة أو تلك حـيـثمـا شعـرت بلزوم ذلك. وأنا ال أدّعي لنفـسي العـصمـة فـيمـا كتـبتُ
ودوّنت. إالّ أنّي حــاولتُ أن أبعــد عنّي الـتـأثـيـراتِ العــاطفــيــة وأخــرج نفـسـي من دائرة
التحـيّز وعـدم احلياد. وكـلّ قصدي أن يكون كـتابي هذا مع الوثائق التـي ضممـتهـا إليه
واحداً من اXـراجع اXعتـمدة في دراسة ثورة أيـلول. ومعيـناً rتار منه البـاحثـون واXؤرخون

اليخلو من فائدة لألجيال القادمة.
وأعـود ألؤكــد بأني ال أعــدُّ كـتــابي هذا تاريخــاً كـامــالً يسـتــوعب وقـائـع ثورة أيلول
برمّـتهـا. وليس من أغـراضـه إنتقـاصُ قـدر أحدٍ أو رفع مكـانة أحد. وال ذمّ هذا أو مـدح

ذاك. فقد سَرَدتُ الوقائع وأثبتُّ أدوار األشخاص كما حصلت فعالً وكما رأتها عيني.
خـتـامـاً اليسعـني إالّ أن أطلب اXعـذرة من أولئك األبطال واXناضل} الـذين لم يرد لهم

ذكر§ هنا ال متعمّداً وال مفاضالً وإنّما حلرصي على مقتضى السياق ليس إالّ.
وسأكون شاكـراً جداً لو تفضّل الباحثـون واXتتبعون عليَّ بالتعليق والنـقد? واإلستدراك
Xا غفلت عنه. فهو جزء§ من خدمة احلقيقة وتطهير التاريخ من الوقائع اXدسوسة واألحداث
اخملتَلَقة. وأنا لست كاتباً وال أعدّ نفسي ب} اXؤرخ} والباحث} إالّ أن اإلمتياز الذي نلته
بحكم وجـودي في مـركــز صنع القـرار? ثم صـيـرورتي واحـداً من هيـئـة ذلـك اXركـز حـمّلني

واجب تدوين ما وقفتُ عليه? وما شاركتُ فيه وهو جزء§ من حياتي ايضاً.
أدعو الله أن يجنّب الـشعب الكردي مزيداً من التـضحيـات والنكبات وسائر الشـعوب
األخـرى اXناضلة في سـبـيل حـريتـهـا وأن يبـلغـهـا أهدافـهـا وأن يحلّ الصـفـاء واXودّة ب}
الشعوب بدل الكراهية والبغضاء والتعصّـب األعمى. وعلينا جميعاً إستخالص الدروس

والعبر من اXاضي للحيلولة دون تكرار اXأساة ولبناء مستقبلٍ آمن وسعيد.
وأخـيراً نيـابة عن والدي وأخي إدريس وباألصـالة عن نفـسي أقدّم اإلعـتذار الى األمـة

الكردية عن كلّ ما يستوجب اإلعتذار. والله اXستعان.
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Dعـرفتي بالبـديهة بأن عـقارب سـاعة التـاريخ التعود الى الوراء. ال أريد أن أكـتم عن
القاريء أمنـيةً كانت تسـاورني وهي ضرب من خـيالٍ مـحض إالّ أنّها في احلـقيقـة تعبـير
عن مشـاعر وأحاسـيس ال أجدُني أقوى على كـتمانهـا. كنت في قرارة ضمـيري أXنى أن
التنشب ثورة أيلول في عـهـد عبـدالكرh قـاسم. وأنه اذا قُدّر لهـا أن تنشب فلتكن قـبل
عهده أو بعده. ولربّما عذرني القـاريء عن خيالي هذا حo يدرك أنه نابعl عن اإلحساس
بالفـضل العظيم الذي ندين به لـهذه الشـخـصيـة التـاريخـية وأنـا أقصـد الشـعب الكُردي
عـمومـاً. والعشـيرة البـارزانية بنوعٍ خـاص. فالـثورة التي قـادها في الرابع عشـر من Xوز
١٩٥٨ كانت سـبباً لتـحرير موالنا الشـيخ أحمد من السـجن بعد قضائـه أحد عشر عـاماً
فيـه وكان اجمللـس العرفيّ العـسكري في أعقـاب ثورة بارزان سنة ١٩٤٥ قد حكم علـيه
باإلعــدام. ورغم توصــيـة اجمللـس بإبدال احلكم -وفق الـقـانون- الـى احلـبس ا�ـؤبّد ظلت
القضـية مـعلّقة. جرى إيداعـه السجن كـما هو معـروف بعد عودته مـن إيران الى العراق.
كما كـان حكم اإلعدام قد صدر غيـاباً بحق مال مصطفى البارزاني وعـدد من رفاقه وهو
في اإلحتـاد السـوڤيـيـتي. فـتمّ إلغاء احلـكم وإبطاله في أعـقاب ثورة ١٤ Xـوز وعاد مـال
مصطفى البارزاني ورفاقه من أرض ا�نفى وأستقـبلوا إستقبال األبطال األحرار ولقوا كل

حفاوة من النظام اجلديد.
وبإصـرار من عبـدالكرh قاسم. �ّ وضع ا�ادة الثـالثة من الدسـتور ا�ؤقت الصـادر في
٢٧ Xوز التي أقرّت وألول مرة في تاريخ الدولة العراقيـة بل في تاريخ كردستان بشراكة

العرب والكُرد في الوطن الواحد.
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إالّ أن العـالقات بo عـبـدالكرh قاسم وبo احلـزب الد�قـراطي الكُردسـتاني منذ العـام
١٩٦١ أخذت تـسوء بإطّراد - وبنوع أخصّ بعـد عودة البـارزاني من موسكو الى بـغداد
. وسارع البارزاني إثر عودته lفي كانون الثاني ١٩٦١. وقد زاد شكه فيه وكان ثَمَّ جفوة
. ومـرت فتـرة ينشـد لقاءً بقـاسم االّ ان قـاسمـاً تعمّـد اإلغـفال والتلكؤ ولم يسـتـجب فوراً
طويلة. ثمّ جـرت ا�قـابلة في شـهـر شبـاط. حـاول البـارزاني في هذا اللقـاء تبـديد شكوك
قــاسم وإقنـاعَــه بان ظنونه تـلك ال أســاس لهــا وأنّه هو والـپــارتي اليضــمــران أيّ ســوءٍ
مستـخدماً شتىّ وسائل اإلقناع والبـراهo دون نتيجة. وعندها إرتأى أن يغادر العـاصمة

الى بارزان لفترة. كان ذلك في شهر آذار.
في خالل زيـارة موسكو شرح الـبارزاني لسادة الـكرملo وا�سؤولo األوضـاع العراقـية
ا�تـأزمـة بصـورة عـامـة. وأوضـاع كـردسـتـان بنوع خـاص. وعن إحـتـمـال قـيـام إنتـفـاضـة
(إنقــالب) ضــد نظام قــاسم. كـمــا ناشــدهم مــدّ يد العــون للشــعب الكُردي في جــمــيع
النواحي. وقد أخـذ عهـداً بذلك منهم و¥ا وعدوا به مـبدئياً إرسـال أعتدة وأسلـحة كافـية
بالطائرات وإنزالها في مـوضع يعيّنه البـارزاني. و� اإلتفاق على ان يكون (W"Ëœهوري)
وهو وادٍ يقع وراء جبل شيرين. شمال بارزان وجنوب قرية سيلكي. االّ ان التنفيذ لم يتمّ
ألسبـاب سياسـية وفنيـة. واعتاضـوا بإجراءٍ آخـر هو تخصيص مـبلغ كافٍ لشـراء السالح
والعتاد من مـصادر أخرى في منطقة كـردستان عن طريق مهربي األسـلحة الدوليo. وما
ان اسـتـقـر ا�قـام بالبـارزاني في بارزان حـتى قـام بإعـداد برنامـج منتظم لشـراء السـالح.
وكانت السفارة السوڤياتية همزة الوصل بo البارزاني وموسكو. وعن طريقها كانت ترد
ا�بالغ ا�رصدة ويتم إيصالها الى بارزان. وا�سؤول ا�باشر في هذه الصفقة هو السكرتير
األول في الســفــارة ا�دعــو (ناسكوف). امّــا ا�كلـف بتــسلم ا�بــالغ اخملــصـصــة وشــراء
األسلحـة وإرسـالهـا الـى بارزان فكان الشـهـيـد (حـمـيـد كـاواني) وقـد قــام بذلك Dعـاونة
رسـول فقي گَـروتَيي وفـرع الپارتـي في أربيل - السيّـمـا خاليا احلـزب في سلك الشـرطة
حـيث كـانت تشكيـالت الپـارتي ضمن مـراتب الشـرطة بدرجـة عـاليـة من القـوة والتنظيم
والتـفـاني احلـزبي. على أنهـم لم ينفـردوا با�هـمـة فـقـد كـانت هناك جـهـات أخـرى حـزبيـة
تشـاركـهم. كـان مـعظم السـالح من طراز چيكـي وإنگليـزي من النوع الذي اُسـتُـخـدم في
احلرب العـا�ية الثـانية. االّ انه كان بحـالة جيدة وصـاحلة. وقـد �ّ شراء زهاء ثالثة آالف
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قطعة بo شهري أيار وأيلول ١٩٦١. �ّ توزيعهـا تدريجاً حال وصولها وراحت منظمات
احلزب تهيّء جماهير الشعب الكُردي على جمـيع ا�ستويات - توقُّعاً لكلّ ما سيأتي به
ا�سـتـقـبل على غـيـر إنـتظار وفي عo الوقت بدأت السلـطات تالحق أعـضـاء احلـزب ثم
صـدر قرار من احلـاكم العـسكري بإلغـاء إجـازة جريدة احلـزب (UÐWš ) ووضع اليـد على
مـوجودات مـقـرّ احلزب. وصـدرت أوامر بـإلقاء القـبض على أعـضائه وزجـهم في السـجن

فإختفى بعضهم وجنا وجنح آخرون في الوصول الى كردستان.

W!e"d*« WM#K$ ŸUL%&≈
في نهـاية شــهـر حـزيران ١٩٦١ عُـقـد إجـتـمــاع للجنة ا�ركـزية �دارســة الوضع اجلـديد
hمـذكـرة لعـبـدالكر hوإتخـاذ التـدابيـر واإلجـراءات ا�قتـضـيـة �واجـهـتـه وتقرّر أوالً تـقد
قاسم(١). وقـد تـمّت صيـاغتـها ورفـعت اليه في نهـاية شـهر Xوز من السنة عـينها وكـان
القـصـد منهـا إزالـة التـوتر واخلـالف القـائم بo قـاسم واحلـزب وفـي سـبـيل إعـادة الهـدوء
واإلسـتقـرار في ا�نطقـة واحليـلولة دون تردّي ا�وقف. االّ ان قـاسمـاً لم يعـرها أي إهتمـام
oالپارتي والبارزاني من جـهة. وب oوازداد الوضع سوءً واتسـعت شقة اخلالف واجلـفوة ب

قاسم من جهة أخرى.
أمّا القرار الثـاني الذي اتخذ في اإلجتمـاع. فهو ما يتعلق باخلطـوة الثانية - أي عند
عدم اسـتجابـة قاسم للمذكـرة. فقد كـانت اآلراء مجـمعة على ان الوقت وإن لـم يحن بعد
للقيام بالثـورة االّ ان اإلستعداد لهـا يجب أن يباشَرَ فيه بال إبطاء مع التـشديد لتكديس
ا�زيد من األسلحة وتسـليح الشعب الكُردي عمـوماً وتهيـئته معنـوياً واإللتزام با�زيد من
اليـقظة واحلذر واإلسـتـعداد �واجـهة ايّ هجـوم تشنه السلطة فـي أي موقع من كـردستـان
وبعـد إتخاذ هذا القـرار اُرسل السيـد جالل الطالبـاني مبـعوثاً الى الـبارزاني السـتحـصال
مـوافـقـته علـى هذه القـرارات وأخْذ التـوجـيـهـات منه. وكـان يحـمل إليـه رسـالة من ¥ثله
صـالح مـيران يـشرح فـيـهـا له مـدى إستـعـداد العـشـائر لتـبنّي القـضـية وإنضـمـامـهم الى

البارزاني(٢).

١- أنظر ا�لحق رقم (١) قسم ا�الحق.
٢- راجع نص الرسالة وصورتها في ا�لحق رقم (٢) قسم ا�الحق.



≤¥

في ١٢ من Xـوز ١٩٦١ وصل الطالبــاني الى بـارزان واُخِـذَ الـى مـصــيف (چـالي) في
جـبل شـيـرين حـيث البـارزاني. فـبـسط له مـا توصلوا اليـه من قـرارات مـؤكـداً إسـتـعـداد
ا�كتب السياسي لكل طاريء وكان مـن رأي البارزاني ان اليُقدِموا على أي شيء بل أنْ
يواصلوا إستعدادهم حتى يبلغوا الدرجة الكافـية من ا�قدرة على مواجهة السلطة. وعاد
الطالباني الى منطقـة السليمانية بهذه التـعليمات. إالّ أنّ األمور تطورت بصـورة سريعة
وخـرجت عن السـيطرة سـيّمـا بعـد أن إشـتدت احلـمـاسـة بالعـشائر وجتـمّـعت في منطقـتي

بازيان وخَلَكان ولم ينصاعوا ألوامر البارزاني واحلزب.

ÍdzUAF$« l{u$«
لم يكن هناك مـوقف موحدl. حـتى بo أبناء العـشيرة الواحـدة فقـد كان ثمّ إنقـسام في
الرأي. في أولى مراحل الثورة كان للمصالح القبلية اخلاصة دور أظهر وأقوى وهو يغلب
hعلى ا�شــاعــر القــومـيــة ويتــقـدم ا�طـالب الوطنيــة. أضف الى هذا ذلك الـعـداء القــد
واحلـزازات القـائمـة بo هذه العـشيـرة وتلك. األمـر الذي أدى الى ان يـنحاز بعـضـهـا الى
السلطة عندمـا يجد الـعشـيرة العـدوة منحازة الى الـثورة. وهذا األمـر لم يكن وقفـاً على
عـشيـرة دون غـيرها بـل كان العـداء والنزاعـات القـبليّة ا�وجـودة داخل العـشـيرة الواحـدة
سـبـباً فـي إنقسـام حـادٍ بo مـوالٍ للثـورة. وبo منحـاز الى احلكومـة. وهكذا كـمـا برهنت
األحداث فيما بعد ان العشائر ا�واليـة للحكومة أصبحت رأس رمح موجّه �قاتلي الثورة
تتـقدم صـفـوف اجليش العـراقي وترشـدهم عند التـعرض لفـصائـل الپيـشمـرگـه وقد عـرف
هؤالء ا�رتزقـة باسم (اجلاش) وهو مـصطلح مخـفف من لفظة (جحش) العـربية وقـد غدا
لفـرط إستـخـدامه من قـبل وسـائل اإلعـالم األجنبيـة مـصطلحـاً عا�يـاً ومـرادفاً لتـعـبيـري
اخلـيانة والعـمالة. مـثلمـا أصبح مـصطلح (پيـشمـرگه) إسـماً عـا�ياً لـلمناضلo الشرفـاء
الذين جنَّدوا أنفـسهم للدفـاع عن الوطن واجلـهاد في سـبيل حـريته. وقـد أظهرت جـمهـرة
العشائر التي آمنت Dباديء الثورة وإلتحقت بصفوفهـا جدية وحميّة وتضحية وإستعداداً
للقتال يضاهي ما بَدَرَ من أعضاء احلزب ليصدق فيهم قول ا�ثل السائر «ا�دفأة أحر من
نارها» وقـد جرى هذا اإلنقالب األعـظم بعزمهم الـصادق على القـتال مع إختـالف النوايا
واالغـراض. ومع انهم مـا كـانوا يتـصـورون قطّ بأن أجل الثـورة سـيمـتـد الى هذه الفـتـرة

الطويلة وال ان تكون Dثل هذه الشدّة والعنف.
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بعض العـشـائر إلتـحق بالثـورة بسـبب سـوء تطبـيق قانـون االصالح الزراعـي وبعضـهـا
بسبب قانون ضـريبة األرض وبعضها كان ينتظر أن يسـتجيب قاسم �طاليبه التـافهة بعد
وقت قـصـيـر. أمـا القـسم اآلخـر فـقـد كـان صـادق العـقـيـدة مـخلصـاً في نيـاته مـسـتـعـداً
للتـضــحـيـة والبـذل بـغـيـر حـدودٍ وكـثــيـراً مـا كنت تســمع أحـاديث تنطلـق من أفـواه هذه
العـشائر ا�واليـة وهي تخوض غـمرات القـتال من أمـثال: هؤالء البـارزانيون قامـوا بأداء
القسط األوفى من النضال في سبيل قضيـة كردستان وأدَّوا أكثر من واجبهم وعلينا اآلن

أن نخفّ لنحمل بعض العبء عنهم.
لم يحقق الپارتي سيطرة مـا على العشائر. كانت مجرد جتمعات التنظمـها قيادة آمرة
موحدة. يقـودها رؤساؤهم فحسب وألسباب شـتىّ كما قلنا ال عالقة لها بأهـداف قومية.
كـانوا يدَّعـون بأنهم يعـملون حتت قـيـادة البـارزاني والپـارتي غـيـر أن ذلك كـان مـخـالفـاً
للواقع. وتعليـمات البارزاني للطالبـاني كانت واضـحة Dا فيـه الكفاية. وهي ان يجـتنبوا
اإلشـتبـاك مع السلطة أو أن يعـلنوها ثورة بل يكتـفون باإلسـتـعداد والـتأهب والدفـاع إن
بادأتهم احلكومة بالهجوم. ثم بدأت فردية رؤساء العشائر وإستقاللهم في الرأي يعمالن
حـثـيـثـاً في شق الصـفـوف. عـلمـاً بأن قـوتهم العـددية كـانت تفـوق الـقـوات التي تخـضع

للحزب Dراحل.

‰uK!√ s) ”œU*$« »«d{≈
قررّ الپارتي أن يكون هذا اليوم يوم إضراب عام في سائر أنحاء كردستان. وإستجاب
الشعب الكُـردي للنداء قاطبةً وكـان إضراباً عـاماً شامـالً لم تَـرَ مثله كـردستـان من قبل.
الغـاية منه أن يكون وسـيلة ردعٍ لقـاسم عن إرسـال قـواته الى كـردسـتان إذ يـتبـيّن مـدى

النفوذ الذي �لكه احلزب بo اجلماهير ووقوفها كتلة متراصة وراءه ¥تثلة بأوامره.

W!œdÔJ$« W+dA$« —Ëœ
بلغ التنظيم احلزبي في سلك الشـرطة العراقية أقصى درجـة من القوة واإلحكام. كانت
األغلبيـة منهم في كردستـان من ا�واطنo وقد انضمـوا الى احلزب بدافع العقـيدة واإل�ان

Dبادئه وأهدافه.
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ما جـاء شهـر آب حتّى �ّ إتصـال معظم مـخافـر الشرطة في كـردستان بالپـارتي وبادر
أفـرادها الى اإللتحـاق بصـفوف الثـورة مع أسلحـتهم وعـتادهم وكـانت منهم نواة اجلـيش
الكُردسـتـاني في بداية الثـورة. وأظهـروا بطوالت خـارقة وXـيزوا بصـفـات قـتـالية عـاليـة
رفـعت الكثـيـر منـهم الى مناصب قـيـادية لنجـد بيـنهم أمـراء سـرايا (لق) وأمـراء أفـواج
(بتـاليون) وصـعدت الثـورة ببعـضـهم الى مرتبـة آمرية لواء (هيـز)(٣) كـانت شجـاعتـهم
ومـآثرهم الـقـتـاليـة مـضــرب ا�ثل. واسـتـحـقــوا بجـدارة شكر الوطن. ان مـوقـف الشـرطة
الكُردية فـي ثورة أيلول. ونقــولهـا بحـقٍ. كـان مــركـزياً وعلى أقــصى درجــة من اخلطورة

واألهمية. والشعب الكُردي في رأيي مدين لهم بالشكر والتقدير.

©±π∂± ‰uK!√ ±±® …—u.$« ÂUO/
إتفـقت اآلراء على ان احلادي عـشـر من شهـر أيلول ١٩٦١ كـان بداية الثورة الكبـرى.
فــفي هذا اليــوم بادرت السلطة بقــصف جتــمـعــات الثـوار مـن اجلـوّ في (دَرْبَــنْد بازيان)
ووادي (دولي خَلَكان). ثم شرعت القوات األرضية التي جـردها قاسم بهجوم كاسح كان
الغـرض منه فـتح الطريق بo مـدينتي كـركوك والسليـمـانيـة. إالّ أنّ قوات الثـوار لم تُبـدِ
مقـاومةً أو تعـرضاً يُذكر حلـركة اجلـيش. فقد تفـرقت تلك التجـمعـات ا�سلحة العـشائرية

و�ّ فتح الطريق دون مجهودٍ يذكر.
سـبق القـصفَ اجلـويَّ ا�ار ذكـره أن توجّـه مـتـصـرف (مـحـافظ) السليـمـانيـة الى وادي
(دولي خَلَكان© واجـتــمع برؤسـاء الـعـشـائر لـغـرض مـعــرفـة مــا يريدون. فـواجــه مطالب
وشكاوى شـــتّى الXتّ الى أهـداف قــومــيــة واضـــحــة بصلـة. ال شيء يذكــر عن حـــقــوق
. فــوعـد بإيصــال شكاواهم الى عــبـدالكرh قــاسم مـهــضـومــة للشـعـب الكُردي عـمــومـاً
وطمأنهم باالستجابة وبأنْ ليس في تلك ا�طالب ما يتعذّر تلبـيتُه وال فيها ما يستعصي
على احلل. وهنا برز عـمـر مصـطفى (دبابه) وكان بـo اجملتـمـعo ليعـرض على احملـافظ
مطالب احلـزب القـومـيـة. وأعطاه نـسـخة مـن مـذكـرة الپـارتي ا�قـدمـة لعـبـدالكرh قـاسم
ا�ؤرخـة في ٣٠ من شـهـر Xوز ١٩٦١ فـردَّ احملـافظ علـى (عـمـر مـصطفى) زاجـراً بقـوله
"إنّي لم آت �قابلتك وإÄا جئت للقاء رؤساء العـشائر وقد شرحوا لي مطالبهم وشكاواهم

٣- لق: هي التسمية الكردية للسرية. وبتاليون للفوج. وهيز للواء.
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واني غير مستعد لسماعك". ثم ترك اإلجتماع عائداً.
من آثار زيارة احملـافظ ظهر واضحـاً أن زمام األمـور أفلتَ ولم تعد هناك جـهة قـيادية
معينة تسـتطيع ان تبتّ في أمر إيقاف ا�واجهـة ا�سلحة وتبيّن أن ذلك بات مفـهوماً من
احلكومـة فأرسلت طائراتهـا ا�يگ في اليـوم التالي وعلـى غيـر إنتظار أو توقع وقصـفت
ا�وقـعَــيْن ا�ذكـورَيْـن ثم بدأت حـركــة اجلـيش األرضـيــة بالتـقــدم نحـو السـليـمـانـيـة دون
مقـاومة. ولم يعـترضـها أي من اجملـموعـات العشائـرية بل بادر اجلمـيع باإلنسحـاب عدا
lمجموعة منهم بقـيادة كويخا حَمَه تَالن والذي سقط شهيـداً في ذلك اليوم. بل عبر قسم
منهم احلـدود وجلـأ الى إيران وهـو في أسـوأ حـال اليدري مـا يفـعل وصـار كلّ فـرد فـيـهم
يفكّر في جناته وتدبّر أمر اخلالص من ا�أزق. وترددوا وحاروا بo العودة وإعالن الطاعة
والوالء لقـاسم. وبo البقـاء في إيران وطلب اللجـوء في حo ذهب جـالل الى چَمي ريزان
وظلّ مخـتفياً Dسـاعدة عزيز شيـخ يوسف. وإختفى عمـر دبابه في منطقة بيتـوين وپشدَر

وآكو.
(oِسَـف) في منطقـة أربيل رأى ا�قـاتلون احلزبيـون (الپـيشـمرگـه) أن ينتـقلوا الى جبل
بعـد أن بلغهـم ما حـصل في منطقـة السليـمانيـة. كانـوا جمـيعـاً بقـيادة مـحـمود كـاواني
وحـمــيـد كـاواني ومـرشــد كـاواني ورسـول فــقي گَـرُوتَيِي ومـيــركـه خَـيـالنـي (وهو رئيس
عشيرة) وقـد أنيطت ا�سؤولية احلزبية للمـجموعة بشمس الدين ا�فتي احملـامي ومعاونه

خورشيد شيره.
وفي دهوك زحـفت القـوات احلزبـية والشـعـبـية على زاخـو و�ّ حتـريرها إالّ أنّهـا لم تبقَ
بيد الثوار طويالً فقد انسحبوا منها فـإستعادَتْها القوات احلكومية. وفي دهوك أسوةً Dا
حـصل في السليـمـانيـة تفـرقت القـوات العـشـائرية بإسـتـثناء القـليل من القـوات ا�نظمـة
حزبيـاً فهذه الذت بشعـاب اجلبال ا�تاخـمة. ونذكر منهم جـميل سور بامَرني وحـسن مراد
بامَرني وأحـمد شانه وفارس كـورَماركي وأسرة حاجي صـادق برو من رؤساء گلي. وعلي
هالو وآخـريـن. في ذلك احلo كـان (علي العــسكري) مـسـؤول الفـرع األول لـلحـزب وقـد

إلتحق بهؤالء في اجلبال. هذه الهزائم في شتّى أنحاء كردستان كانت مؤقتة.
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في السـادس عشـر من أيلول - بعد قـيام الثـورة بخمـسة أيام أرسل عـبدالكرh قـاسم
قـاصـفـاته فـألقت بقنابلهـا على قـرية بارزان بـالذات وبعض القـرى اجملـاورة في ا�نطقـة.
(منهـا قرية ريـزان ومصـيف بَـبـانيا في جـبل شـيـرين). وقامت با�هـمـة أربع طائرات من
طراز مــيگ ١٥ و١٧. فـي ذلك الوقت كــان مـنزلنا في ا�ـصــيف بســفح جــبـل شــيــرين
ا�شـرف على قرية بارزان. كـانت الطائرات تأتي Dوجـات مـتعـاقبـة تواصلت حـتى عصـر
ذلك اليـوم وألقت ايضـاً قنابل حـريق على تلك ا�ـواضع وعلى قـرى أخرى فـشـبّت حـرائق
جرّاها وتواصلـت الغارات اجلوية على ا�نـطقة سبـعة أيام مـتتاليـة. وفي إعتـقادي انه لم
تنجُ من هذا الـقـصف العـشـوائي قـريةl واحـدة في منطقـة بـارزان إالّ أن اخلـسـائر البـشـرية
نسـبـة الى زخم وشـدة تلك الغـارات كانت حلـسن احلظ قلـيلة. كنا نتـوقع أن يكون بيـتنا
هدفاً دائماً للقـصف اجلويّ فلم يكن ثَمّ حيلة آلل بيتنا من ترك ا�نازل في الصبـاح الباكر
والتفـرق في أنحاء اجلـبال. اذكـر جيـداً عندما اسـتهدفت الـطائرات منزلنا هناك كنتُ مع
الشـهيـد مـيـرزا آغا رشـو )?W?Öd?Oسـوري. قال لي فـلنذهب الى خـيمـة الوالد (البـارزاني)
لنأخـذ حــافظة أوراق تعـود له خـشـيــة تلفـهـا فـأسـرعنـا اليـهـا فـاذا بالطائـرات تبـرز لنا.
اسـتنقذتُ احلـافظة وأسـرعتُ خـارجاً ومـا هي إالّ حلظة حـتى أصـيبت اخلـيـمة بصـاروخ ثم
بصليـة رشاش فـشبـت النار فيـها وأتت علـيهـا. كانت اإلصـابة قريـبة جـداً بحيث تصـور
اجلـمـيع بأننا صـرنا في عـداد األمـوات. لكنهـا يد العـناية اإللهـيـة التي شـاءت أنْ نَسلَم

دون أن نصاب بخدش.
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بالنكسـة التي مُنيت بها الثـورة. لم يعد هناك قـوة تواجه اجلـيش العراقي وقـام النظام
بتـحشـيد قـوة كـبيـرة من (اجلاش) والوحـدات النظامـية وسـيَّرهـا إلحتـالل بارزان بهجـوم
واسع النطاق يتـمّ على مـحوريـن. محـور عـقـره- سَـري آكـري- جـبل پيـرس- ثم بارزان.
ومحـور رواندز- )?u?ÝW??Öd?O—- بارزان. وعلى اجلـبـهـتo لقي الرتالن مـقـاومـة عنيـفـة من
مقـاتلي بارزان. السيّـما في جبـهة آكـري- پيرس وأشرف الـبارزاني على تلك العـمليات
بنفـسه. وكـان الضـغط شديداً. وصـمد البـارزانيـون وهم في خطوطهم الدفـاعيـة. لم يكن
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في حوزة ا�قـاتلo آنذاك أجهزة إتصـال حديثة (السلكيـة) فبدت السـيطرة صعبـة للغاية
على اجلبهة الواسعة.

ففي موقع وادي نَهله وهو يتوسط جَبَلَيْ پيـرس وسَري آكري كادت القوات التي كانت
حتت إمـرة البارزاني شـخـصيـاً تواجـه كارثة بـسبب افـتـقار القـوات الى أجـهزة إتصـاالت
السلكية كـما قلتُ. وحـوصر هو مع عـشرين من ا�قاتلـo حصاراً مـحكماً إذ ألفى نفـسه
واقعاً بo اجلاش وبo القوات النظامية وكانت جناته أشبـه Dعجزة. وأستشهد قائد حرسه

اخلاص الشجاع (ميرزا آغا رَشو شيرواني).
بقيت جبـهة بارزان وحدها ميداناً لـلعمليات العسكرية في حo خيّـم الهدوء على سائر
أنحاء كـردستان. وبسـبب ا�قاومة بـدا من البديهي أن ا�قاتلo البـارزانيo اليستطيـعون
وحـدهم النهـوض بأعـباء القـتـال الى مـاشاء الله. Dـواردهم احملدودة من األرزاق والـعتـاد
وعناصـر اإلدامـة األخـرى. إن اخلط الدفـاعي الذي أقـامه البـارزاني في جـبل پيـرس كـان
من ا�ناعـة بحيث أعـجز اجلـيش عنه وفشـل في إقتـحامـه ومَنَعَه من التـقدم. وفي قـاطع
)WÖdOسوري في القـيادة )uÝW?ÖdO— ا�واجه لزحف الرتل الثـاني كان محـمد أمo ميـرخان 

وقد جنح هو اآلخر في وقف زحف اجليش العراقي على حدود مَزني.
وفي بغـداد عقـد عبـدالكرh قـاسم مؤXره الصـحفي ا�عـروف في الثـالث والعشـرين من

أيلول ١٩٦١ معلناً نهاية الثورة أو (التمرد) كما وصفه.
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في ٦ من تشـرين األول ١٩٦١ وصل بارزان عـضـوا ا�كتب السـيـاسي للحـزب (عـمـر
مصطفى دبابه وعلي عبدالله) وكـان إجتماعاً هاماً فرضه الوضع فرضـاً وغايته التنسيق
بo قوات بارزان وبo قوى الپـارتي التي بقيت موالية مع سائر العـشائر األخرى التي لم

تنسحب من ا�يدان ولم تلجأ الى إيران.
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باءت بالفشل التام محاوالت اجلـيش في جبهتي پيرس uÝWÖdO(Ë— في إختراق خطوط
الدفـاع والقضـاء على ا�قـاومة والـوصول الى بارزان كـمـا رسم لها. لكن ا�ـقاتلo كـانوا
يعانـون ظروفاً صعـبة تزداد سـوءً يوماً بعـد يوم. وإذ ذاك إرتأى الشيـخ أحمد البـارزاني
بعـد تبادل الرأي ودراسـة ا�وقف مع أخيـه مال مـصطفى البـارزاني أن يُعلن وقف القتـال
في جـبهـة بارزان Xهيـداً إلجـراء حوار مع قـاسم. ولكنّ قـاسمـاً الذي راح به الظن الى انه
جنح في اخمـاد انفاس الثورة وبالغـرور الذي شاع فيه جـراء ما حقـقته قواته في مـيادين
أخرى كان يرى انه لم يعـد هناك أي وجه حلوار. رغم انه وافق مبدئيـاً على عرض الشيخ
Dا وصفه هو (بالدخالة) شريطة أن يقوم بتسليم البـارزاني واتباعه ا�قاتلo من غير قيد

أو شرط أو وعد. وكان أن تلقى هذا اجلواب من البارزاني:
"إنّي مــا طلبت مـنك عــفـواً وال أنـا بحـاجــة الى عــفــو وســأدافع وأواصل
ا�قـاومـة قــدر طاقـتي فـاذا مـا إسـتـنفـدتُ آخـر وسـائلي في الـدفـاع فـإنّي

سأترك البالد."
برز إثر ذلك وضع جـديـد. كـان على البـارزاني أن يواصل القـتـال حـتـى النفس األخـيـر
دون التفكير في إستسالم وأنْ يتـدبّر أمر إدامة النضال بصورة ما. وبناءً على ذلك وفي
الثـامن من شـهر تـشرين األول اسـتـأذن البـارزاني الشـيخَ أحمـد للخـروج الى قـرية دوري
حـيث لبـث فـيـهـا أيامــاً ينتظر أتبـاعــه وا�لتـحـقo به مـن أولئك الذين ربطوا مــصـائرهم

Dصيره. فكان منهم حوالي ستمائة بارزاني وزهاء خمسمائة من شتّى أنحاء كردستان.
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على اثر قرار الشيخ أحمد وقف القتال مع القوات احلكومـية. إنسحب الپيشمرگه من
قاطع )uÝWÖdO— وانتقلوا الى قريتي پيران وبيدود. أما أولئك الذين اشغلوا قاطع پيرس
فـقد انسـحـبـوا الى قريتَـيْ دوري ولِيرَبيـر. وطلب عـبـدالكرh قـاسم من الشيـخ أحمـد ان
يشخص الى بغداد �واجهته وان يجمع العـوائل كلها في قريتي بارزان وميرگه ثُمّ دخلت
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قـوات اجليش العـراقي منطقـتي )?u?ÝW?ÖdO— وبارزان. دخلت قـوات اللواء اخلـامس بقيـادة
)uÝWÖdO— فوج من اللواء الثالث ا�شاة العميد (الزعيم) حـسن عبود قرية بارزان ودخل 
بقـيـادة العـقيـد وهبي وإلتـأم شـمل أسـر شـيـوخ بارزان ومن بينهم أسـرة البـارزاني - في
قرية )uÝWÖdO—. كان عبدالكرh قاسم قد قرر في أول األمر إبعاد عوائل الشيوخ برمتها

الى منطقة الفرات األوسط إالّ أنّه عدل عن رأيه بعد مقابلة الشيخ أحمد.
وقد عـدّ عبـدالكرh قاسم هذا التـدبير نصـراً معنوياً وسـتراتيجـياً كـبيراً بـجعل بارزان
منطقـة حـياد وهدوء ضـمنت إبعـاد قـوات البارزانـي عن ا�نطقـة بأسرها وركن الـى تعهـد
الشـيخ أحـمـد بإشـاعـة الهـدوء واإلسـتـقـرار في ا�نطقـة فـقـام بسـحب اجلـيش منهـا. ومن
جانب آخر جرى التفاهم بo الشيخ أحمد وأخـيه مال مصطفى أن تبقى هذه ا�نطقة بعيدة
عن العمليات القتالية إن لم تنجح ا�فـاوضات بo السلطة من جهة وبo البارزاني وسائر
قـيـادة الثـورة من جـهـة أخـرى. و�ّ اإلتفـاق على ان اليُشـغِل الپـيـشـمـرگـه أي بقـعـة في
ا�نطقة وان اليكون لديهم أي مقـر. وقد تبo بوقت وجيز أن هذا التدبيـر كان في منتهى
احلكمة وذا فائدة جليلة للثورة ولدوامها. اليبرح ذاكرتي قط ما أقدَم عليه العقيد وهبي
في )?u?ÝW?ÖdO— من أعـمالٍ الXتّ الى مـباديء الشـرف واخللق الكرh ولن أنسى مـا أحلقـه
بنا من أذى فمن جملة إجراءاته انه ألقى القبض على أخـي (لقمان) وأرسله مخفوراً الى
بغداد حيث زج هناك في السجن العسكري رقم (١) Dعـسكر الرشيد. ويضيق بي ا�قام

عن سرد شتّى ا�ضايقات ا�تعمدة لسائر عوائل الشيوخ والبارزانيo عموماً.
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بدرالديـن علي ا�عــيَّن مــحــافـظاً حملــافظة أربيل مــا كــان فـي قلبــه شيء من الـعطف
وا�شاعر اإلنسانية. بل كان مجرداً من كل شعور وطني. وإليك ما أقدم عليه:

كـانت عوائل القـرى احمليطة بـبارزان واجملـاورة لها. قـد جتمـعت في )?u?ÝW?ÖdO— وقرية
بارزان وقد أحـدقت بها فـصائل اجلـاش ووحدات اجليـش. فما كـان من بدرالدين علي إالّ
oهؤالء اجلـاش وب oأن راح يؤجج عـوامل الثـأر ويجتـهـد في إحـياء العـداوات القـد�ة ب
البــارزانيo عن طـريق تشــجــيـعــهم واإلغــضــاء عن إعــتــداءاتهم وقــد هَمَّ بعض اجلــاش
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السورچيo والزيبـاريo بإيقاد نار الفتنة واإلعتـداء على البارزانيo إالّ أن العمـيد حسن
عـبود اتخـذ موقـفـاً حازمـاً وحال بينهـم وبo ذلك وأمر بطردهم من ا�ـنطقة ومن هنا كـان
منشأ العداء بo هذا القائد العسكري وبo بدرالدين علـي. وحفظ البارزاني حلسن عبود
هذه ا�أثرة فحال بـينه وبo ا�صير الذي بيّتـه له احلكام البعثيون بعـد حكم اإلعدام الذي
أصدروه بحقّه عندما جاؤوا الى احلكم في الثـامن من شباط ١٩٦٣ وحفظ له حياته. لم

ينسَ البارزانيون لهذا القائد تلك ا�أثرة وهم يذكرونها له دوماً.
وفي )uÝWÖdO— أقبلت جموع من جاش الصوفية والهـركية وحاولت دخول القرية Dوافقة
وإغضاء العقيد وهبي وبدرالدين علي واني اذكر جـيداً أزيز إطالقات اجلحوش ا�سموعة
وكم ملكَنا مـن خوفٍ من هـجمـة هؤالء واسـتـبـاحـتـهم لنا. وهنا أرى لزامـاً عليَّ أن اذكـر
ألسعـد شيتنه مـأثرة رغم انه كان أحد رؤسـاء اجلحوش عـلى طول اخلط في ما بعد. فـقد
حشد رجاله ووقف سداً يحمينا بوجه ا�هاجمo قائالً إستقبِلوا ا�وت فعلينا ان ندافع عن
oهذه األسـرة الى آخـر قطـرة من دمـائنا. وواجـه العـقـيـد وهبي بقــوله "إنْ كـان القـتـال ب
احلكومة والبـارزانيo فأنا مع احلكومة أمّـا اذا كان القتـال بo العشائر والبـارزانيo فأنا
مع البـارزانيo". واحـرق اجلاش قـرى تعـود لعشـيـرة دولُومَري وشـيـرواني وگَردي وكـانت
خـالية من أهلهـا فقـد تركوها وجلـأوا الى )?u?ÝW?ÖdO— كـما أسلفنا. بينمـا راح محـمد آغـا
)WÖd?Oسوري يعـرض خدماته على العـقيد وهبي وتسلم بعض قطع السـالح منه وشرع في

قتال الثوار لكنه الذ بالفرار Dجرد وصول طالئع القوة بقيادة محمد أمo ميرخان.
إذ ذاك كــان قـد اجــتــمع للبــارزاني فـي قـريتـي دوري ولِيـرَبـيـر زهـاء ألف مـسـلح من
الپـيـشـمرگـه. ووجـد الشـيخ أحـمـد أن اخلطر على األسـرة البـارزانيـة في )?u?ÝW?Öd?O— بات
أكـيداً جـراء ذلك التـفاهـم واإلتفاق ا�بـيّت بo اجلـاش وبo قـائد القوة النـظاميـة العـقيـد
وهبي. فلـم يَـرَ مندوحــة من اإلتصــال بالبـارزانـي واإلسـتــعـانة بـقـواته لدرء اخلـطر. بعث
يشـرح له الوضـع ويسـتـحـثـه على التــقـدم بقـواته إلحـبـاط نوايـا اجلـاش وصـدّ أي هجـوم
محـتمل لهم. فصدع البـارزاني باألمر وحرّك قـواته نحو )uÝW?ÖdO— ليباغت بهـا جتمعات
اجلاش على بعد حـوالي كيلومترين شرق الـقرية ولم يصمد اجلاش أمـام تعرض البارزاني
والذوا بالفـرار فـي أول إشـتـبـاك وهربت فلولـهم التلوي بإجتـاه طريق سِــيـدَكـان ورواندز.
وأحكم الپـيـشـمرگـه الطوق حـول )?u?ÝW??Öd?O— وحـاصـروا القوة النـظاميـة. فـاسـقط في يد
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العقيـد ولم يجد بُدًّا من اإلستعانة بأولئك الذين كـانوا قبل قليل حتت رحمته. فـاستنجد
بإدريس أخي واسـتـدعـاه وكان واألسـرة يقـيـمـان في منازل باسـفل ا�نحـدر وبالضـبط في
محلة ئاڤا ژيري وفي بيوت وضعها كَـكشار وأقـرباؤه بتصرفهم. اما منازل الشيخ أحمد
واسـرته فكانت على ا�رتفع حيـث مقـرات اجليش وكـان قصـد العقـيد بقُـصر نظر ورعـونة
منه أن يجـعـل من إدريس ومنازل الشـيخ القـريـبـة درعـاً يحـتـمي به من هـجـوم مـحـتـمل
للپـيشـمرگـه وان يستـخـدم أعضـاء األسرة Dثـابة ستـارٍ واقٍ أو كـرهائن يأمن بهم الهجـوم
الذي صوّره له خـياله. دون ان يدري بأن الپـيشمـرگه ال�كن أن يقـوموا بأي حتـرك مسلح

أو مواجهة حيث يوجد الشيخ أحمد.
مـا جاء اليـوم اخلامس عـشـر من هذا الشهـر حـتى خلت ا�نطقـة بأسرها من اجلـاش ولم
oوفق اإلتفاق الذي � ب —uÝW?ÖdO(Ë يبقَ فيـها غيـر القوات النظامـية في كل من بارزان
عـبدالكرh قـاسم وبo الشـيخ أحـمد عـلى أن تكون مرابـطتهـا هناك مـؤقتـة. وفي نهـاية
شـهــر تشـرين الثــاني ١٩٦١ أذن لعـوائلـنا بالعـودة الى بـارزان وسُـمح ألسـرة الـبـارزاني
بالسكن فـي قـرية بيـدارون الواقــعـة في مـتنصف الـطريق بo بارزان u??ÝW?Öd??O?(Ë—. وقـد
اسـتــضـافنـا اهل القـرية وبـذلوا كل مـا في وســعـهم لتــأمo راحـتـنا حـتى انهـم نزلوا عن

. بيوتهم لنا. اننا سنبقى مدينo لهم بحسن صنيعهم جزاهم الله خيراً
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تبـيّن لقـاسم بعد ا�ـواجهـة القـصيـرة التي حـصلت في أنحـاء )?u?ÝW?Öd?O— ضعـف قوات
اجلاش وإفتقارهم الى ا�عنويات كما أدرك الصعوبات التي تكتنف قوات اجليش في أيّ
مـواجـهـة مـحـتـملة وفـي قـتـال طويل األمـد. ولعله كـان في عo الـوقت يتـصـور بأنّ مـال
مـصطفى مهـيّأ لـقبـول أي قرار بالعـفـو شريطة أالّ يحطّ ذلك من كـرامـته. فـبادر يتـصل
بالشـيخ أحـمـد طالـبـاً منه أن يرسل �ال مـصطفى من يـخـبـره بأنّ قـاسـمـاً على إسـتـعـداد
إلصـدار عـفـو عنه شـريطة أن اليبـقى في منطقـة بارزان وأنه يفـضَّل بقـاؤه في العـاصـمـة
بغداد. وأرجّح أنه كان على إعتـقاد جازم أن مال مصطفى سيـثب الى قبول ذلك العرض
بال تردد وبهذا اإلعـتقاد اتخـذ األهبة وكأنّ األمـر أصبح واقعـاً فأوعز آلمـر اللواء الثالث
)uÝWÖdO— بنفسه ليـستقبل مال مصطفى ويصـحبه الى بغداد. في رواندز بأنْ يتوجّه الى 
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وبعث الشيخ أحمد بإبنه عثمان ومحمد آغا )uÝWÖdO—ي الى مال مصطفى وكان يعسكر
في قريتَيْ بِـيِـي وكاني بوت وراء جـبل شيرين وهو يتهيأ لإلنسحـاب من ا�نطقة وسلَّماه
رسالة عـبدالكرh قاسم. وكـان رأي الشيخ أن اليستـجيب لهذه الدعـوة ويسير قـدماً في
اخلط الذي جرى عليه اإلتفـاق بينهما متوكالً على الله. وكـان ردّ البارزاني على عروض

عبدالكرh قاسم:
"أنا لست مـجـرمـاً ألطـلب العـفـو منك وعليك انت أن تـطلب العـفـو عـمـا
أجـرمت بـحق الشـعب الكُـردي. واني بحـول الله ســأريك من هو الـمــجـرم

ومَنْ هو األحوج الى عفو شعبي".
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بلغت أنبــاء للسلطات بأن البــارزاني أصـيب بجـرح بـليغ وأنّ هناك خطراً على حــيـاته
وضـخـمت الشـائعـات وبولغ فـيهـا الى احلـد الذي قطع بأمـر وفـاته. رDا كـان القـصـد من
إذاعـة أمثـال هذه األخـبار ا�لفـقة الـتأثيـر على مـعنويات الشعـب الكُردي وهو ما حـصل
. واذكر با�ناسبة أن جندياً كـردياً من مرتبات القوة النظامية في )uÝWÖdO— واجهني فعالً
في إحــدى الـدكــاكo وعَــرَفني. فـــدنا مني وحَــمَـلني على أن اقــسـم له �ينـاً بأن أخــبــره
? فأجبت هذه أكـذوبة والبارزاني مـعافى لم باحلقـيقة هل أصـيب مال مـصطفى بجرح حقـاً
يصب بخـدش. ما أن سمع هذا حـتى عمل قـفزة في الهـواء من فرط فـرحه وهتف "حـمداً

لله" ثم أسرع يعدو قائالً سأذهب ألبشّر إخواني ورفاقي بهذا النبأ السار(٤).
في الوقت الذي راحت اجلـهـات احلكومـيـة تروÉج لهـذه الشـائعـة كـان مـال مـصطفى في
طريقـه الى سـيـدان وقـد وصلها فـي العشـرين من تـشرين األول. وأمـر بأنْ يجـتـمع سـائر

فصائل الپيشمرگه في تلك القرية وقد بلغ عددهم حوالي األلف كما أسلفنا.
استهل مال مصطفى اإلجتماع بإلقاء كلمة قال فيها:

"أيهـا اإلخوان أنا شـخصـياً ال أعلم مـاذا يخبيء لي ا�سـتقـبل. على أنّي
سـأواصل ا�قــاومـة بأقـصى مـا أمكـنني ولن اُبارح كـردسـتــان. وفي حـالة
إستنفاد آخر مجهودي وعندما لم يعد في مقدوري ا�واصلة فسأتوجه الى

٤- تشاء الـصدف أن أقف مؤخـراً على مصـير هذا اجلنـدي الذي إلتحق في حـينه بالثورة. وإسـمه فـؤاد محـمود
جمعة وهو اآلن الجيء في أ�انيا.
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سـورية. ها إنّي كـمـا ترون إخـتـرتُ ا�وت ومن يـخـتـر ا�وت فليـبقَ مـعي.
وسأسير في هذا الطريق قُدُمًا وليس معي غـير ما أحمله من سالح وعتاد
ودراهم قلـيلة وهذا كل مــا أملك. أولئـك الذين يتــحــدَّون اخلـوف واجلــوع
والبرد فليـبقوا. ومن اليتوقع مني شـيئاً فليبقَ ألنني مـثلكم ال أملك ماالً
. وأمّـا أولئك الذين ال طاقــة لهم بإحـتــمـال مـا أوضـحــتـه من وال سـالحــاً
ا�تاعب فليذهب الى حال سبيله وعند الله ثوابه لفرط ما حتمّل وتعب في
سـبـيله. واريد أن أضـيـف الى هذا قـولي نحن أمـة مـسلمـة كــردية مظلومـة
وجب علينا الدفاع عن حقوقنا وكرامتنا وسيكون من دواعي فخرنا وشرفنا

أن نضحي بأرواحنا فداء حلرية شعبنا."
ثم إلتـفت الى حـسo جرجـيس پيندرويي وهو من رفـاقـه الذين صحـبـوه الى ا�نفى في

اإلحتاد السوڤييتي وكان قد أناف على السبعo. وقال له:
"أي حسo. لقـد تقدمت بك السن فإذهب الى بيتك واسـترح وليَـنُبْ عنك

أوالدك".
:oأجاب حس

"مــال مــصطـفى إني مع هؤالء ولـن أحتــرك من مــوضــعي ولـن أعــود الى
بيتي. اما اذا رغبت انت أن تعود الى منزلك فإذهب رافقتك السالمة".

كان عـدد الپيشمـرگه البارزانيo يناهز السـتمائة والقـسم اآلخر وهو خمسـمائة وهم من
عـشـائر نـيـروَيي وگـوران وبَرواري ژيري وآمـيــدي. كلهم قـرروا أن يكونوا مـع البـارزاني

حتى النفس األخير وان يبقوا حتت قيادته ويلتزموا بأوامره.
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األمانة تقـضي علينا بتسـجيل ا�وقف البطولي الرائع الذي وقـفته عـشيـرة نيروَيي الى
جانب البـارزاني والثورة في ذلك الـيوم العصـيب فقـد هبَّـتْ خفـافاً وثقاالً فـي ذلك اليوم
العـصـيب إلعالن والئهـا وإنضـمـام رجالـها بسـالحـهم ومـواردهم الى جـموع الپـيـشـمرگـه
وربط مـصيـرهم Dصـيـر أولئك الذين آثروا مـشـاركة البـارزاني في النضـال. وسـقط منهم
عدد كبـير في ساحته شهـداء أبراراً ومنهم القائد ا�غوار (نظمي نيروَيي) الذي أستـشهد
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في ٢٣ تشرين الثاني ١٩٦١ في معركة (چوم جهان).
وهناك آخــرون من عــشــائر گــوران ومـزوري ژيـري وبَرواري ژيري وآمــيــدي إلتـحــقــوا
بالبارزانـي في قرية سيـدان ورافقـوه الى منطقة نيـروه. وبقى بعضهـم حتى النهاية بـينما

ترك بعضهم صفوف الثورة وإلتحق بقوات احلكومة في ا�راحل األخيرة.
يسجل تاريخ الثورة مـوقفاً رائعاً للنيروَيD oا أظهروه من تفـانٍ وإخالص وDقدار البذل
والتـضـحـية فـي الدفـاع عن أرض الوطن والقـضـية التـحـررية وقـد كـان من الطبـيـعي أن
تتـحـرك قـوات البـارزاني الى مـواقع هذه الـعـشـيـرة اخمللصـة. وقـد وصلتـهـا في ٢١ من

تشرين األول ١٩٦١ وفيها جرى تنظيم قيادات القوات الثورية بالشكل التالي:
١-  محمد أمo ميرخان على رأس قوة قوامها مائتان وخمسون من الپيشمرگه.

. ٢- حاجي بيروخي على رأس قوة ¥اثلة عددياً
٣- حسو ميرخان دولُومَري على رأس قوة ¥اثلة عددياً.

٤- عيسى سوار على رأس قوة ¥اثلة عددياً.
ونصب لكل واحـد مـن هؤالء مـعـاونون في مناطق أخـرى واحـتـفـظ البـارزاني (بأسـعـد
خوشوي) معـاوناً شخصياً إضافـة الى آخرين. وأفرزت قوة حماية للبـارزاني بقيادة عُزَير

محمد دولُومَري.
ونشرت األوامر والتوصيات التالية على الپيشمرگه:

١- إجتناب دخول القرى بأيÉ ذريعةٍ كانت خشية تعرضها للقصف اجلوي.
٢- �نع منعاً باتاً إغتصاب أي شيء أو إنتزاعه بالقوة من أهالي القرى.

٣- إطاعة األوامر الصادرة من قيادتهم دون إعتراض أو تردد.

٤- عدم تبديد العتاد من غير طائل واإلقتصاد التام بالذخيرة.
٥- إتخاذ اإلحتياطات التامة من القصف ا�دفعي واجلوي.

٦- احلرص على إختيار نقاط ضعف في العدو ومن ثم مهاجمته فيها.
٧- ¥نوع قتل األسير أو إيذاؤه أو إهانته باي شكلٍ كان.

٨- ضرورة الـتعاون ا�ـتبادل بـo مجمـوع القـوات وا�بادرة الى مـساعـدة قوة لقـوة أخرى
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مشـتبكة في قـتال. ومن الضـروري أن يلجأ الـى أسلوب حرب األنصـار Dجمـوعات
صغيرة منتشرة بهدف تقليل حجم اخلسائر الى أدنى حد ¥كن.

كانت هناك تعليمات أخرى غيرها وما ذكرته أهمها.
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في يوم ٢٤ تشريـن األول ١٩٦١. عبرت قـوات الپيشـمرگـه نهر الزاب الكبـير وبلغت
قرية آلوكه. ثم انتقلت الى تَرْوانش وسَرزيري وكان ثم (محسن بگ البَرواري) مع جاشه
في كـاني مـاسي. فـاعـتــرض سـبـيل الرتل مع مـجـمـوعـة من الشـرطـة العـراقـيـة رفـضت
السـمـاح للقــوات با�رور رغم اجلـهـود ا�بـذولة إلقنـاعـهـا بذلك. فلم يكن ثَــمّ بُـدٌّ من شق
الطريق عنوةً بقـوة السـالح ومـا هي إالّ حلظة حـتى الذت مـفارز الشـرطة واجلـاش بالفـرار
ولم يكن لها من سبـيل إالّ أن جتتاز احلدود الى تركـيا حيث كان طريق العمـادية مغلقاً.
كـذلك طريق بيگوڤـا الذي كـان �سكه فصـائل من الپـيـشمـرگـه غـير تلك التي إلـتحـقت
بالبـارزاني وقـد إرتفعت مـعنوياتهـم بوصول قـوات البـارزاني. في ذلك احلo كـان (علي
العـسكري) مـسـؤول الفرع األول للـپارتي فـشـخص الى البـارزاني ليـجـد عنده األمن من
مالحـقة السلـطة التي كانت جتـدّ في إلقاء القـبض عليه. بقي يردد دائمـاً في حينه قـائالً
انه وألول مرة بعـد أشهـر عسيـرة من ا�طاردة واإلختـفاء والتشـرد يجد األمان ويـستطيع
أن يغـمـض عـينه مطمــئناً في مــقـر البـارزانـي. كـمـا علمـنا أن ا�واطنo الكُرد فـي قـرية
داشتانيه التركية قد إستقبلوا محسن بَرواري وجاشه بالصفير والسخرية والتنديد فضاق
بهم األمـر واُرغــمـوا على طلب احلـمــاية من األتراك وإسـتـسلـمـوا لهم فـقـامـت السلطات

التركية بدورها بإعادتهم الى العراق.
استـشهد خـالل هذه العمليات أربعـة پيشمـرگه وكلهم من النيـروَيo أما خسـائر اجلاش
فكانت عشـرة من القتلى وعـدداً من األسرى وإرتفـعت معنويات الپـيشمـرگه بهـذا الفوز
وباألصـداء التـي خلّفـهـا في أرجــاء كـردسـتـان واعطـى زخـمـاً للثـورة ولـبـقـيـة الفــصـائل
وأعضـاء احلزب الذين انتـشروا في اجلبـال والذوا بشعـابها وبدأت بعد هذا أعـداد كبـيرة
من ا�قاتلo تنضم الى جيش الثورة يوميـاً - وما أشرف هذا الشهر. تشرين األول. على

.oختامه إالّ وكان للثورة من الپيشمرگه ما يناهز األلف
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في أواخر الـشهر العـاشر من ١٩٦١ :ّ تطـهير منطـقة كاني مـاسي من قوات الـشرطة
واجلاش بالكامل. وبسط جيش الثورة سيطرته التامة على بَرواري باال ولم يعد فيها من

_ثل السلطة احلاكمة هناك.
من نافلـة القـول ان اfوقف اfـشـرّف ألهالي بَرواري باال قــاطبـةً مــسلم` ومــسـيـحــي`
رجـاالً ونسـاءً جـعـل منطقـة هذه العـشـيـرة تـبـدو لردح من الزمن lثـابة مــقـر عـام لقـيـادة

الثورة.
لم يضن أهـل العـشـيــرة على الثـورة باfـال أو بالروح وإنّ القلم ليــعـجـز عـن وصف مـا
قاموا به. وبادر الذكـور البالغون منهم الى اإللتحاق بصـفوف الپيشمـرگه سواء من ملك
سـالحاً أو لم _لك. وتفـانت النسوة في خـدمـة الپيـشمـرگه وتهـيئـة اخلبـز وما يتـيسـر من
االدام - آناء الليل� ليـهرعن بأطفـالهن عند إنبـالج الفجـر الى شعـاب اجلبـال متـفرقـات
وراء صخرة أو شجرة إتقاء القصف اجلوي غير مباليات بالبرد القارس وغوائل الطبيعة.
ولم تدع الغارات اجلوية للمنطقة أيّ راحة وقد دأبت على القيام بطلعات مستمرة فال _ر

يوم واحد دون زيارة لها في سائر اfنطقة.
في يوم ١٠ تشرين الثـاني �١٩٦١ بعد تطهير اfنطقـة كما أسلفنا. : تثبـيت مقرات
للپـيشـمـرگه في سـائر أنحـائها. هنـا اليسعني أن أمـرّ دون ذكـر لشهـامـة امرأة من قـرية

اورمانا. وهو ما حدّثني به البارزاني نفسه� قال:
"في السـابع من كـانون األول ١٩٦١ قـصـفت الطائرات قـريتـهـا بوحـشـيـة
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وقتلت ثالثة أطفـال صغار وقـد تركت تلك الوحشـية السافـرة أثراً عميـقاً
في نفــسـي. عندمــا وقــعت أنظاري عـلى أشــالء هؤالء األطفــال اfتـناثرة
عجـزتُ عن حبس دموعي ويومـها كنا في منزل (عبـدالله عمر حَـمه رَش)
واُم عبداللـه إسمها (مريام) اقـتربت مني وقالت: نفـسي فداك (أزگوري)
عرفـتُ بأن تأثرك كان شـديداً بإستـشهاد هـؤالء األطفال. أرجو أن اليـأخذ
منك األسـى واحلــزن فللثــورة واإلســتــقـــالل ثمن واجب األداء ونحـن على
إسـتعـداد أن نقـدم نتاج سـنة واحدة من أرحـامنا ومن أفـالذ أكـبادنا فـداءً
لرفع ظلم قاسم وكلنا فداء لكردستان ومن العار أن يكون الكُردي مرتزقاً
). نفسي فـداك سر الى األمـام باسم الله ألجل كـردستان وال تهـتم (جاشـاً

lصيرنا."
كثـيراً مـاكان البـارزاني يستعـيد أقـوال هذه اfرأة واصفـاً األثر العمـيق الذي خلفه فـيه
حديـثهـا ومقدار مـا بثّ فيـه من عـزم وإ_ان برسالتـه مادحـاً نساء كـردستـان ومسـتشـهداً
بقـولها. وحـملت الفـتـاة اآلشورية مـارگـريت جـورج السالح وإلتـحـقت بالثـورة وأصبـحت

قدوة لفتيات كردستان.
ومن اجلدير باإلشارة أن مـاقام به عبدالرحـمن بناڤي من خدمة ورعاية خـاصة للبارزاني
طوال الثـــورة كــان �ا اليُـنسى� فــقـــد تولّى مــســـؤوليــة تأمـ` األرزاق له والتــأكـــد من

سالمته(١).

Èd-_« dzUAF%« n+u$ 
جـاء دور تطويع مناطق العـشائر األخـرى اجملـاورة بعد سـيطرة الثـورة عليـها كـعـشيـرة
الگلي والسندي ودوسكي السفلى وبَرواري السفلى. وقد : ذلـك ايضاً وفق منهاج معدّ
وlسانـدة اخمللص` وأعضـاء الپارتي وفي أواخر شـهر تشـرين الثاني بدأت قـوات الگلي
والسندي بتطهيـر منطقتهـا بنفسهـا وإستقـبال البارزاني وقـواته. وإلتحق جمـيع مسلحي

هات` العشيرت` بقوات الپيشمرگه وكان عددهم كبيراً.
شـملت هذه اfنـطقـة مـسـاحـة واسـعـة إبتـداءً من حـدود بـارزان واحلـدود الدوليـة شـمـاالً

١- �ا هو جدير بالذكر هنا أن هذه اfنطقة كانت في ثورة گوالن معقالً للثوار وقلعة للپيشمرگه.
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ونزوالً الـى عــشـــائر الريـكان والنيـــروَيي وبـرواري الســفـلى والدوسـكي العلـيــا والگُـلي
والسندي� هذه اfنطـقة اصـبـحت حتت سـيطرة القوات الـثورية التـامـة. وهنا يصـعب عليّ
إغـفال ذكـر حاجي صـادق برو رئيس عـشيـرة گُلي فقـد ¢ثل في هذا اإلنسـان كل صفـات
الشــهـامـة والرجــولة وصـدق القــول واألمـانة علـى العـهــد وخصّ البـارزاني بوالئـه اfطلق
ووضع نفـسه ومـاله في خـدمة القـضـية الكُرديـة وبيّن إستـعـداده إلستـقبـاله وقـواته بكل
( رحـابة صدر وحظي بـإحتـرام ووالء أبناء عـشيـرته. نفّـذ وعده هذا وقـدَّم إبنه (مـسعـوداً

شهيداً في إحدى معارك العام ١٩٦٢.
إنضمّ عدد من رؤساء أفـخاد عشيرة سندي الى قـوات الپيشمرگـه وأبلوا أحسن البالء
في سائر اfعـارك وكانوا ¨اذج حتـتذى في الفـداء والشجاعـة. هؤالء أدّوا للثورة خـدمات

التُنسى.
بعـد تطهيـر منطقة سندي وتأسـيس مقـرات للحزب ولـقيـادات الپيـشمـرگه فيـها تـوجَّه
البارزانـي بجزءٍ من قواته نـحو منطقـة عشيـرة الدوسكي السفلى وأجنـز تطهيـرها وبسط
السـيطرة التـامـة عليـهـا أسوة lـا سبق مـن اfناطق بالتـعـاون ب` احلـزبي` واخمللص` من
أفراد تلـك العشيـرة. ولقي وقواتـه ع` ما لقيـه في اfناطق األخـرى من حفـاوة وترحاب.
وهنا وجـب عليَّ التنـويه باfواقف اfـشـرفــة الـتي وقــفــهــا بعض زعــمــاء هذه العــشــيــرة

وباألخص الكوادر احلزبية منهم.
وجرى في هذه اfنطقة ع` ما جرى في اfناطق األخرى من تنظيم إداري وقيادي.

:ّ بسط السـيطرة الـتامـة عـلى هذه اfنطقـة وتطهـيـرها خـالل األسـبـوع األول من شـهـر
كانون األول.

t./Ë«“ W0dF$
مـا ان حلّ شــهـر كــانون األول ١٩٦١ حـتى كــانت الثـورة قـد قـطعت شـوطاً هـامـاً في
مـجال تعـزيز مواقـعهـا وحقـقت سيطرتهـا التـامة عليـها. وقـد ذاعت أنباء جنـاحاتهـا في
سائر أنحـاء البالد والسيّمـا في كردستـان بخالف ما إدّعاه عـبدالكر¬ قاسم من القـضاء
على الثـورة في مـؤ¢ره الصـحـفي. إذ كـانت األنبـاء اfتـواترة يتـداولهـا الناس واألوسـاط
السيـاسية وكلهـا يكذ®ب إدعاءات احلكومة ووقـعت السلطة في حيرة وبدأت تتـخبط في
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إجـراءاتها وكـانت كـمَنْ يغـوص في حمـأة الط` في كل خـطوة تخطوها. وزاد إعـتمـادها
على جتنيـد اfرتزقة اجلـاش بإستـمالتـهم وإغرائـهم باfال واجلاه. إنّ إعـتمـاد السلطة على
جتنيـد اfرتزقـة كـان مـتأتـياً بالـدرجة األولى مـن جهل الـقوات النـظاميـة بطبـيـعـة األرض
والطرق واfســالك اجلـبليـة الـوعـرة فـضـالً عن هـبـوط مـعنويات الـقـوات النظامـيــة وعـدم
خـبـرتهـا بحروب األنـصار. امـا من جـهـة اfرتزقـة وقـيـمتـهم القـتـاليـة فـمن اfعـروف انهم
ليسـوا أصحـاب قضيـة وا¨ا كان هدفـهم اfال ليس غير. لـذلك فإننا النستطـيع أن نعزو
. في إليــهم وكـمـا بـرهنت الوقـائع تـلك الشـجــاعـة واإلقـدام الـذي عُـرف به الكُرد دوليــاً
معـركة زاويتـه التي سنعرض اآلن وصـفاً لها كـانت اfواجهـة مع وحدات الشـرطة واجليش

فحسب ولم يشارك فيها (اجلاش).
في اليــوم العـاشــر من كـانون األول : حتــرير ناحـيــة سَـرسنگ من الـقـوات احلكومــيـة
وسـيطـر الپـيـشــمـرگـه عـلى وادي زاويتـه علـى مـشـارف دهوك. عنـدها حـشـدت الـسلطة
قـواتها لهـجـوم واسع النطاق بهـدف فتح طريق سَـرسنگ وإعـادة إحـتالل سَـرسنگ. وفي
١٢ من كانون األول ١٩٦١ قام فوجان من اللواء األول للـشرطة وفوج ثالث من مرتبات
اللواء احلادي عـشر من اجليش بقـيادة العقـيد بشير إبراهيـم بالتقدم. وحبس الـپيشمـرگه
نيرانهم حتى بلغت القوة اfتقدمة متنصف الوادي وحينئذ فتحوا النار على الرتل اfتقدم
من جانبي الطريق. وكانت مـسيرة اجليش على شكل الرتل اfنفرد من دون أخـذ ستار أو
حـمـاية lجنبـات على االصـول العـسكرية. ولم يَـدُر بخلدهم أن گَلي زاويتـه كـان قـد وقع
بيد الثوار. لم تكن معركة باfعنى العسكري اfعـروف بل مذبحة فقد وقعت هذه األفواج

الثالثة في كم` محكم ولم ينجُ منها إالّ عدد قليل. وفيما يلي حصيلة تلك اfعركة:
- ٦٠٠ قتيل (معظم القتلى من أفراد اجليش).

- ٥٠٠ أسير (معظم األسرى من أفراد الشرطة).
- ٧٦ عجلة : إحراقها.

- ١٥٠٠ قطعـة سـالح جُـمـعتْ من مـيـدان اfعـركـة. وهي بـندقـيـات من نوع سـمـينيـوف
وكالشنكوف وإنگليزية من نوع (لي إنفيلد ٣٠٣).

- كميات كبيرة جداً من الذخائر والعتاد.
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وفقد الثوار ستة شهداء وتسعة عشر جريحاً.
بهذه اfعـركة إنتقلت الثـورة الكُردية الى مرحلة جديدة. وثـبتت أسسهـا عميـقاً وبددت
كلّ قلق كان يسـاور بعضهم عـلى مصيرهـا. والتَسَلْ عما أحـدثته هذه الوقعـة في نفوس
ضـبـاط اجليـش العراقـي. واني ألشيـر الى إعـتـراف أحـدهم وهو اfقـدم سـعـيد حـمّـو أحـد
أمـراء أفـواج اللواء احلـادي عـشـر. فـقـد أورد في كـتـابـه (ص٢٠) وصـفـاً لتلك اfعـركـة

يتضمن إقراراً بهز_ة القوات احلكومية.
لعلّي ال أبالغ إن قلت بأن مـعـركة زاويتـه كـانت واحدة من اfعـارك الفـاصلة في تاريخ
ثورة أيلول مـنيت فـيــهـا القـوات احلكـومـيـة وألول مــرة lثل هذه اخلـســارة العظيــمـة في
األرواح واfعـدات. إنّ اfقـاومـة لم تصـمـد إالّ حـيث كـان البـارزاني� وإنّ إجـتـمـاع اللجنة
اfركـزية للحزب الد_قـراطي الكردستـاني في عَوداالن جـاء في أعقـاب تلك اإلنتـصارات

ومن ثمّ بدأت التحركات في اfناطق الشرقية من كردستان.
من آثار هذه اfعـركـة أنّهـا بثّت روح اإلقـدام والعـزم والـثقـة بالـنفس ورفـعت مـعنويات
أعـضاء احلـزب الد_قـراطي الكُردسـتانـي في كل مكان من البـالد وعادت تنظيـمـاته الى
النشـاط دون خـوف من مالحـقـة السلطات وحتـدياً لهـا. وعلى اثر اfعـركة جـرى إجـتمـاع
للجنة اfـركـزية للحـزب في قـرية عَـوداالن وأتخـذ قـرار خـالل اإلجـتـمـاع بـتنظيم صـفـوف
احلزب ووضع مباديء وقواعد لتنظيم الپيشمرگه كما قررّ تبنّي الشعار اfركزي للحزب:

«الد_قرطية للعراق واحلكم الذاتي لكردستان»
ويعكس هذا الشـعـار حكمـة وسـعـة أفق قـيـادة ثورة أيلول ويقـدم صـورة حـيـة للنضـال
اfشتـرك للعرب والكرد في العـراق وإرتباط حلّ القـضية الـكردية lسألة الد_قـراطية في

العراق.
بعد هذه الـهزائم إعتـمدت احلكومـة بالدرجة األسـاسية علـى القوة اجلوية حـيث لم يكن

_ر يوم دون أن تتعرض مجموعة من القرى الى قصف جوي.
بعـد هذه اfعركـة توزّع أعـضاء اfكتب السـيـاسي على مخـتلف اfناطق لغـرض جتمـيع
فـصائل الثـوار. وتوجّـه جـالل الطالبانـي الى منطقـة چَمي ريزان lساعـدة قـيّـمة من شـيخ
عـزيز شـيـخ يوسف وفـيـهـا لقـي دعـمـاً قـوياً من الشــيخ الوطنيّ الغـيـور فــتـاح عَـوداالن
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ورهطه. وشمل نشـاطه منطقة السليـمانية. ومـا لبث أنْ إجتمـع له عدد¼ اليُستـهان به من
كـوادر احلـزب والپـيـشـمـرگـه واخمللصـ` من أبناء العـشـائر مكّنه مـن اfبـاشـرة بعـمليّـاتٍ
عـسكرية إستـهدفت مـخافـر الشرطة واfـقرات احلكومـية. فـضالً عن تأسـيسـه مقـراً شبـه

ثابت للمكتب السياسي (م.س) في منطقة ماوَت.
من جـهة أخرى نـشط عمـر مصطفى دبابه مع عـدد من كوادر احلـزب في منطقة پـشدَر
وبيتـوين بدعم ومساندة بعـض أغوات العشائـر الذين صمدوا ولم يسـتسلموا� من أمـثال

عباس آغا وأنور بگ والشيخ حس` بوسكيني والشيخ خدر سَيْداوا وغيرهم.
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صُدم النظام بعد معركة زاويته إذ إكتشف األبعاد السياسية احلقيقية +ا كان يدور في
كردسـتان بـإعتـبارها ثورة كـردية كاملة األبعـاد واضحـة ا+عالم واألهداف وليـست مـجرد
إنتـفـاضـة عــشـائرية مـحـدودة في منطـقـة بعـينهـا. روح\ عـمّت الـثـورة وسـرت في أرجـاء
كردستان كما تسري النار في الهشيم واصيب عـبدالكرh قاسم بصدمةٍ لم يكن يتوقعها
. وخشي سوء العاقـبة فأخذ يفكر nعـاجلة األمر قبل إستـفحاله عن أو يحسب لها حـساباً
طريق آخـر غــيـر ا+واجـهـة فلجــأ الى احلـيلة والدسـيــسـة بأن تظاهر بإرســال أحـد أعـوانه
للمفاوضة في موضع معلوم بنيٍّة مـدبّرةٍ منه لقصف ا+وضع عند اللقاء بغية القضاء على

البارزاني والرجل ا+فاوض معه.
) الذي أعـلن عن مـوت البـارزاني أو هروبه ومن اجلـدير بالذكـر أن هذا الرجـل (قاسـمـاً
في إحـدى خطبه عـاد ليكتب للشـيخ أحمـد بأنه مـستـعد للصـفح عن البـارزاني بالعبـارة
) شـريطة أن يعـود الى بارزان ويخلد الى : (عَفَـا اللهُ عـمّـا سَلَفَ التي كـان يرددها دائمـاً
السكون وبأنّه عـلى إسـتـعـداد إللغـاء قـرار سحـب إجـازة الپـارتي والسـمـاح له بالنشـاط

العلني كالسابق وأن تعود العالقة كما كانت قبالً وآيتها الودّ والصفاء.
بعث الشــيخ أحـمـد بفــحـوى رسـالة (قـاسـم) للبـارزاني صـحــبـة الرسـول� وَلـي هَسني
وأوسـمـان آغـا بارزاني وبعـد يومـ� من وصـول الرسـالة تلقى طلبَ قـاسـم nقـابلة رسـوله
العمـيد حـسن عبـود آمر اللواء اخلـامس فوافق على اللـقاء. وفي اليـوم السابع عـشر من
شهر كـانون األول عيّنت احلكومة للمفاوض� مـحالً لإلجتماع قـريباً من سَرسنگ. إالّ أنّ
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البارزاني لم يحـضر في ا+كان ا+عيّن بل بقـي في موضع قريب من قـرية بامَرني ثم بعث
برسل الى ا+وضع الذي كان قـد تقرر لإلجتماع لـينتظروا قدوم حسن عبـود وليأخذوه الى
ا+وضع الذي إختاره البارزاني شخصياً. وقد صـدق حدسه فقاسم كان ينوي القضاء عليه
وعلى رسوله أثناء اللقاء إذ اقبلت أربع طائرات بعد مغادرة حـسن عبود ا+وقع وقصفته
. شـاهد حسـن عبـود بنفسـه عـملية القـصف عن بعـد وأدركه اخلـجل قـصفـاً عنيفـاً مـركزاً
الشـديد وصعب عليـه ا+وقف الى حـدّ كبـيـر ولم يكن في ذهنه أي فكرة عن اجلـر�ة التي
دبَّرها زعـيمـه. كان حـسن عبـود من العسكري� الشـرفاء صـافي النية وكـان يودُّ من كلّ
قلبه إحـالل السلم وقد أدركنا سـالمة نيّتـه هذه من موقفـه النبيل في احلـيلولة دون إحلاق
أذى اجلاش ببارزان. قـال البارزاني حلسن عبود عند اللقـاء في ا+وضع الذي إختاره «أنا
شخصـياً ال أطلب من قاسم شيئاً لي فلـيعطِ الشعب الكُردي حقوقه وسـأغادر العراق.»
كنا قد أسلفنا فذكرنا شيئاً عن ا+نزلة اخلاصة التي حظي بها هذا الضابط عند البارزاني
وقـد بات جلياً أن حـيـاة هذا الضابـط لم تكن ذات قيـمـة قطّ لقاسم لـو جنح من القضـاء

على حياة البارزاني وعلى حياة رسوله معاً إالّ أن بُعد نظر البارزاني أحبط دسيسته.
وقـبل مـغـادرة حسن عـبـود ا+نطقـة كـانت قـد نشـبت مـعـركة أخـرى في منطـقة شَـرَفـا�
بقـصد اإلستـيالء على قـرية مريبـا وهي قريـة عبدالـله الشرفـاني. وقد أسـتشهـد في هذه
ا+عركة البطل ا+غوار محمد أم� ميرخان(١) مع آخرين كـ(عيسى عبدالله وزبير فَقو).
ثم تلتـهـا عـدة إشـتـبـاكـات أخـرى كقـتـال أتروش في ٢٢ شـبـاط ١٩٦٢ وقـتـال سَـري
باعَـذري في ٢٣ آذار من السنة عـينهـا. وتالها إشـتـبـاك آخـر بعـدها بثـالثة أيام. وكـان
الفوز فـيهـا أبداً للپيشـمرگه. وقـد وقعت ب� صـفوفهم خـسائر كـتبت لهم الشـهادة فيـها
وحفظت الثـورة لآلخرين أدواراً بطولية من أمـثال نَژاد بيروخي وسليـمان ميرخـان خردني

وعلي خورشيد وحسن شيخ هَسني ومحمد سليم نيروَيي وشريف محمد كورَماري.
عـاد حـسن عــبـود الى ا+وصل فطلـبـه عـبـدالكرh فــشـخص الى بغـداد وجـرت مــقـابلة
عاصفة له مع قـاسم طفق خاللها يتهدَّد ويتوعّدْ و§ا قـال له: كيف تقول انك مخلص لي

١- أصيب في ا+عـركة يوم ٧ آذار وأرسل الى مستـشفى ا+وصل إعتمـاداً على قرار العفو الصـادر من قاسم إالّ
أن السلطات احمللية مهّدت السبيل للمـرتزقة فإقتحموا الغرفة التي كان يرقد فيـها وأردوه قتيالً في سريره

برصاصهم.
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في ح� أنك لم حتاول قـتل البارزاني أثناء إجتـماعك به. فأجابه وكـيف �كن ذلك? قال
إسحب مـسدسك وأقتلـه. قال حسن عـبود: اني اجتـمعت به من أجل التـوصل الى إتفاقٍ
وسالم وقـد سمح لي باإلحـتفاظ بـسالحي إحتـراماً وكـان بوسعه أن يطلب نزعـه منّي ولو

حاولتُ أن أفعل ما تقول +ا أصابني أي جناح فقد كنا محاط� بحرسه اليقظ.
وبادر قـاسم الى عـزله من قـيـادة اللـواء اخلامـس وأحلّ مـحلّه العـمـيـد علي العـامـري.
ولقي حـسن عبـود من سـوء ا+عاملة الـكثيـر فقـد أحلـقه قـاسم بإمـرة اإلدارة وهو العقـاب
الذي ينزل بالضـبـاط ا+غـضـوب عليـهم والـذين يظهـر منهم تقـصـيـر. وبقى مـحـرومـاً من
اخلـدمــة الفـعلـيـة حـتـى نهـاية حكـم قـاسم. وقــد أنكر قـاسم بأنـه هو الذي أرسله +قــابلة

البارزاني وإتهمه بأنه قام بذلك دون علمه أو أمر منه.
وكـرّر (قاسم) مـحاولتـه بإرسال عـدد من رؤساء عـشائر پشـدَر هذه ا+رة(٢). في اليوم
اخلامس عشـر من شهر آذار �١٩٦٢ إلتقى الوفد الـعشائري في قرية شَهـيا وطرح الوفد
ا+سألة كأنّ ا+وضوع شخصي ب� قاسم والبارزاني. كانت إجابة البارزاني للوفد بالشكل

التالي:
"قـولوا لعـبـدالكرh إنّ ا+سـألة أوسع من أن تكون مـسـألة شخـصـيـة بيني
وبينه. عليـه أن يسـتـجـيب للمطالب الكُردية ويضـمن لهم حـقـوقـهم. وأنا
من جـهـتي ال أطلب لنفـسي شـيـئـاً والبـرهان هو إسـتـعـدادي فـوراً +غـادرة
البالد حـا+ا يحقق قـاسم مطالب شعـبنا. (هذه ا+طالب واضحـة ومشـروحة

في مذكرة الپارتي ا+رفوعة اليه في ±وز ١٩٦١)."
إجابته هذه لم تكن تختلف مبنى ومعنى عن اإلجابة التي أعطاها للعميد حسن عبود.
) كان قـبل ذلك بأسبـوع وبالضبط فـي ٧ آذار ١٩٦٢ قد ونسـتدرك لنقـول ان (قاسمـاً

أصدر عفواً عاماً عن القائم� باحلركة وأرسل نسخة منه مع الوفد(٣).
على اثر الكارثة التي مني بهـا اجليش العراقي في موقـعة گلي زاويته. وفَشَل التـآمر
على حـياة البـارزاني أصدر قـاسم األوامر الى اللواء احلـادي عشـر من تشكيالت اجلـيش

٢- تألف الوفد من: ١- إبراهيم مامند آغا آكو� ٢- شيخ جنيـد� ٣- حمه كبتاني مامَند آوا� ٤- بابكر سليم
حاجي آغا.

٣- راجع قرار العفو العام في ا+لحق رقم (٣) قسم ا+الحق.
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واللواء األول من الشــرطة بالتـقــدم نحـو سَـرسنگ ثم الـى بامَـرني. وقـد نُقـل لنا أن آمـر
الفـوج األول من اللواء احلـادي عـشـر (العـقـيـد عـبـدالله حـسن) الذي اُخـتـيـر للتـقـدم في
طليـعة القطـعات رفض تنفـيـذ األمر وطلب السـماح لـه بالشخـوص الى البـارزاني بنفسـه
سـعيـاً وراء السالم. كـان األمـر من الغرابة nكـان أن �تنع ضابط عن تنـفيـذ أوامر قـائده
فهو nثـابة عصيان لألمـر يستوجب العقـاب. ولم يكن قاسم يريد على ما يبـدو أن يتخذ
إجراءات ضد ضابطه ا+تـمرد. وب� هذه وتلك أصيب الضابط nا يشبه اإلنهـيار العصبي
ودخل ا+ستشفى ثم أحيل الى التقاعـد. وبقي األمر بالزحف على سَرسنگ وبامَرني غير

منفّذ.

¨Íd!˛ Í—«ËdÓ" o#UM$ v%« t&u'%«
Íd(¬ ¨Íd!˛ Í—Ëe$      

بقـيت سـيطرة احلـزب وقـوات الـثـورة على ا+ناطق التي ذكـرناهـا آنفـاً تامـةً. ثم أرتؤي
توسيع نطاق السيطرة على ا+ناطق اجملاورة األخرى فتوجّه البارزاني بقوة من الپيشمرگه
نحو منطقـة بَرواري ژيري ومزوري ژيري وحرّرهما وأعـلن األهالي والءهم للپارتي وانضم
مـعظم مسلحـيهم الى قـوات الپـيشـمرگـه بإستـثناء عدد قلـيل فضّل اإللتـحاق باحلكومـة
وهو مــا حــصل ايضــاً في آكــري وا+ناطق األخــرى. واخــتلفت نـسب ا+لتــحــق� بالثــورة
وباحلكومة فـفي بعض ا+ناطق انحازت األكـثرية الى قوات الثـورة. وفي بعضهـا انضمت

الغالبية الى قوات (اجلاش).
بعد ذلك تـوجه البارزاني الى منـطقة (نَهله) بغـية حتريرها نظراً +وقـعهـا الستـراتيجي

الهام بالنسبة للثورة.
في منطقـة دولي (وادي) نَهله مجـموعـة كبـيرة جداً من الـقرى ا+سيـحيـة لم يشك قطّ
في والئهـا للثـورة. وفيـهـا تنتـشر العـشـيرة الـزيبارية ايضـاً وقـد إلتـحق نفر\ مـن رجالهـا
بالثـورة إالّ أنّ أغلبـيـتهم إلتـزمـوا جـانب السلطة واصـبحـوا من ا+رتزقـة اجلـاش. إن ذلك
يعــود الى العـداء ا+ـسـتــحكم الطويل األمــد ب� عــشـيــرة بارزان وحلفــائهـا والعــشـيــرة
الزيبـارية. والى جـانب هؤالء ا+نحـازين الى السلطة كـان هناك فـوج من الشرطة فـي ناحيـة
نَهله إالّ أنّه لم يُبدِ مقاومة جدية عند دخول قـوات الثورة ا+نطقة ولم ينجده اجليش فما كان
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من أفراده إالّ أنْ الذوا بالفرار واسـتقروا في عقره (آكـري). وحصلت إشتباكات فـرعية في
جـبل آكري. وكـانت الطائرات تواصـل أثناء ذلك قصـف مواقع الپـيـشمـرگـه دون إنقطاع

وقد استشهد جراء ذلك ثمانية بينهم ستة من عشيرة النيروَيي.
ومن اجلـدير بـالذكـر أن قـسـمـاً من ا+ـسلح� الزيبـاريـ� تخلّف في ا+نطقــة بعـد دخـول

القوات الثورية وانضموا اليها.
شـهـد شهـر نيـسـان ١٩٦٢ حتريـر منطقة نَـهله بأسـرها فضـالً عن منطقـة بَربنيـا وسَـري
آكـري ووادي بيخـمه. ولم يعـد لإلدارة والقوات احلـكوميـة وا+رتزقة وجـود فيـها. ونذكـر
أنه رغم كون دولي (وادي) بيخمه منطقة سكن السـورچية وان أكثريتهم من ا+رتزقة إالّ
أنّهم لم يُبـدوا مـقاومـة بل انسـحـبـوا. صعـدت مـعنويات الپـيـشمـرگـه وتضـاعفت ثقـتـهم
بالثورة وبأنفسهم جراء هذا النجـاح ا+تواصل. واليفوتني قطّ أن أسجل تقديري وشكري
ألهالي القـرى ا+سـيحـية - بـسبب مـا قـدموه للثـورة من خـدمات جليـلة وما أظهـروه من
تفـانٍ غـير مـتـوق¾ـع�َ مكافـأة عن خـدمـة فصـائل الپـيـشـمـرگه كـمـا أنهم تطوعـوا كـأدالء
وبســبب من هذا نالهـم األذى الكبــيـر من السـلطة وتعــرضت قـراهم الـى القـصف اجلــويّ

االنتقامي ا+ستمر كما لقوا من اجلاش األمرّين.
بحلول شـهـر أيار ١٩٦٢ كان إقـليم بادينان بأسـره في قـبضـة الثـورة بإسـتثنـاء مراكـز
األقـضـية وبعض الـنواحي تطبـيقـاً لألوامـر وا+قـررات ا+تـخـذة (انظر ما سـبق) بتـحـاشي
إحتـالل ا+راكز ا+أهولة الكبيـرة. ورسخت جذور الثـورة ونفذت عميـقاً في تربة كردسـتان
وانتـشرت مفـاهيم احلزب ب� اجلـماهيـر وبدأ شبـاب الكُرد احلاضـرين من ا+دن يتقـاطرون
لإللتحـاق بقوات الثـورة. رفعت مـعنويات السكان الكُرد في ا+دن والسيّـما ب� الشـباب

ا+تعلم� والدوائر ا+ثقفة مقابل هبوط معنويات األعداء ورصيد السلطة عند األهالي.
فيـما يلي ثبت باخلسـائر التي مني بها اجلـيش واجلاش من جهـة والپيشـمرگه من جـهة
أخرى خالل الفترة ا+متدة ب� ١١ أيلول ١٩٦١ (بدء الثورة) حتى ٣٠ نيسان ١٩٦٢:

٤٠ شهيداً و٧٨ جريحاً من الپيشمرگه.
ومن اجلــيش واجلـاش والشــرطة ١٢٢٥ قـتــيـالً و١٤٥٠ جـريـحـاً و١٣٢٦ أسـيــراً (اُطلق

سراحهم)



µ¥

ÍdJ)F%« ·«d*ô«Ë …—«œù« rOEM+
ÊUM!œU" w, w"e(«Ë       

قـرر البارزانـي بعد حتـرير اقليم بادينـان. التوجـه نحـو (سـوران) لتحـريرها شـبـراً شبـراً
كما فعل في بادينان. وقبل الشروع في الزحف أجرى البارزاني التعيينات التالية:

١- أسعد خوشوي قائداً عاماً في االقليم.
٢- مـحـمد أم� مـيـرخـان قـائد القـوات الضـاربة حتت إشراف الـبارزاني ا+ـباشـر وحـاجي
بيروخي الى جـانب مصطفى نيروَيـي وعريف ياس� وكَكُو %WÖd?Oسوري وحـسن خال

همزه وشريف عبدالله ومال أم� معاون� له.
٣- عيسى سوار قائداً +نطقة زاخو على ان يكون علي هالو معاوناً له.

٤- علي خليل قائداً +نطقة دهوك nعاونة فارس كورَماركي.
٥- حَسـو ميرخـان دولُومَري قائداً +نطقـة الشيخـان وبغازي حاجي ملـو وهرمز مَلَك چكو

وعمر آغا دولُومَري وشكر عبدال شيخكي معاون�(٤).
واطلق على التشكيـالت العسكرية أسمـاء ا+ناطق التي تقع حتت سيطرتهـا وبقي األمر
على هذا الترتيب حتى العام ١٩٦٤ وطبق نظام اجليش العراقي على القوات فاستحدثت

األلوية واألفواج والسرايا والفصائل باسمائها الكُردية (هيز. بَتاليون. لق. پَل).

…—u-%U" w.U/'%≈
لم يتَحْ للوالد فـرصةُ اإلجـتمـاع بأوالده وأعضـاء أسـرته خالل إنشـغاله في بادينان. كـانت
أسرتنا وبقية اُسر الشيوخ اآلخرين في %uÝWÖdO— كما أسلفت حيث مقر اجليش. فبعث الوالد
الينا بعلي شـعـبـان يحـمل الينا نصـائحـه وارشـاداته. ورتّب أن يكون إدريس وكـيله يطيـعُـه
اجلـمــيع وأوصى بالتـفــاهم والتـعــاون ب� إدريس وبيني وبتــعـبـيــره ا+نقـول اليـنا [أن يكون
إدريس ومـسعـود روحاً واحـدة في جسـم�] وأوجب علينا أن نسـتـأنس nشورة عـمنا (بابو)
كلمـا دعت احلاجـة وان إقتـضت ا+صلحـة واحلاجـة فليـراجَع الشيخ أحـمـد. كان عـمنا (بابو)

٤- رُبّ سائلٍ يـسأل +اذا أنيطت قـيادة اجلبـهات بالبـارزاني� فقط? واجلـواب هو أنّ كلّ العـشائر كانت راضـية بالعـمل حتت
قيـادة شخصٍ بارزانيّ بينمـا كانوا يرفـضون إطاعـة قائدٍ آخر. ومن جـهة أخـرى فإنّ القادة الـذين عيّنهم البـارزاني كانوا
كلّهم من رفاق مسيـرته الى اإلحتاد السوڤييتي و§ن سـاهموا في معارك ١٩٤٣ و١٩٤٥ ومعارك الدفـاع عن جمهورية
كـردستـان في مـهاباد وأثناء ا+سـيـرة وإكتـسـبوا خـبرة قـتـالية هائلـة باإلضافـة الى العلوم العـسكرية التي تعلّمـوها من

الدورات العسكرية التي دخلوها في اإلحتاد السوڤييتي عام �١٩٤٨ وكانوا nثابة معلّم� للجيل اجلديد.
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رجل دين ال رجل دنيا لـم يتدخل قط في أمور السـياسة والشـؤون الدنيوية طوال عـمره ومع
ذلك فقـد إلتزمنا األمـر وبقي يرعانـا وكان منزله مجـاوراً لبيـتنا. وأبت نفسـه الكر�ة إالّ أن

يكون معنا عندما انتقلنا الى بيدارون فنقل بيته اليها لنكون دائماً حتت أنظاره.
طلبتُ من والدي عن طريق علي شعبان أن يجـيز لي اإللتحاق به إالّ أنّه أبى وكان لي
. وبقي احلال من العمر إذ ذاك خمس عشـرة سنة وأصرّ على أن أكون مع إدريس فأطعتُ
كـذلك حتى قـدم الوالد الى دولي (وادي) ½WKN فـأعدتُ رجـائي بالشـخوص الـيه برسـالة
اوضحت لـه فيهـا شدّة رغـبتي في اإلنضـمام اليـه. وكان جوابه الـسماح بذلك شـريطة أن
يأذن لي العم (بابو) ومصطفى عـبدالله بعد موافقـة األخ إدريس ثم أحال القرار القطعي
الى الشيخ أحمد. أحلحتُ على األخ إدريس كثيـراً حتى أقنعته ووافق على معاونتي في
احلصول على موافقة العم (بابو) ومصطفى عبدالله. وتوجّه إدريس صحبة العم بابو الى
الشيـخ أحمد السـتحـصال اإلذن واالجـازة. وكاد قلبي يتـوثب ب� ضلوعي أثناء غيـابهم
الذي دام يوم�. واسـتــبـد بي القلق خـشـيــة رفض الشـيخ إذ مـا كنت أدري مــا سـأصنع
بنفسي لو حبس عني إجازته فقد تصورت بأنها النهاية. إالّ أن العناية اإللهية استجابت

لـي وحققت أمنيتي وأجاز العم وإدريس رحيلي.
بعث إدريس برسـالة للوالد يذكـر فـيـهـا أن إجمـاعـاً Æ على إعطائي اإلذن باإلنضـمـام
اليــه وطلـب منه أن يزوده با+ـعلومــات الضــرورية عـن الزمــان وا+كان الذي يـســتنســبــه
إلرسالي اليـه. بعث البارزاني بعُـزير دولُومَري الى منطقـة معينة ب� منطـقة ريزان وآلكه
حيث هناك معـبر فوق الزاب ألخذي اليـه. فاجتزت الى الضفـة األخرى وبصحبتي مـحمد
مـصطفـى أحـد حـراسنا. مــا أن وقع نظري على عُـزيـر وجـمـاعـة الپــيـشـمـرگــه وكلهم من
مـعـارفي حـتى غـمـرني فـرح عظيم يتـعـذر وصـفـه. وشـعرت وكـأني مـلكت الدنيـا وبأني

مستعد +سابقة الريح للوصول اليهم.
قـضينا ليلة ١٩-٢٠ من أيار ١٩٦٢ كـلها نسـير� وبدأنا صـبـاح اليوم التـالي نرتقي
جبل (پـيرس) حتى بلـغنا القمـة وهي (سَري آماد) وبـلغنا عصـر ذلك اليوم كانـيا توزي
(نبع الچنار) في وادي بيخـمه. وكنا نالقي في طريقنا� جماعـات وزمراً من الپيشـمرگه
تضيء وجـوههم بالبـشر والثـقـة بالنفس. منظر رائع مـهيب ال عـهـد لي به من قبل. كـان
اإلعجاب والفـخر يشيعـان في نفسي فضالً عن اإل�ان واألمل وأنا أمر بـهم. في الساعة



µ∂

السـادسة من عـصر يوم ٢٠ أيار وصلتُ الى مـقر الوالد إالّ أنّه لم يكن هنـاك فقد تـوجه
لإلسـتطالع في منطقـة بيـخـمـه. وعندمـا عاد ووقـعت عـيني علـيه غـرقت في مـوجـة من
الفــرح ولم اسـتــقـر إالّ والدمــوع تنهــمـر من عــينيّ وحلظتُ مــبلغ فــرحـتــه بي� بادر أوالً
بالسـؤال عن صـحـة الشـيخ والعم بابو ثم أخـذ يسـأل عن بقـيـة األسـرة باالسم فـرداً فـرداً
وكنت أجـيــبـه ثم أبلغـتـه ســالمـهم. فـيكون إلتــحـاقي بالثـورة واحلــالة هذه في ٢٠ أيار

١٩٦٢ ويشكل هذا اليوم تاريخاً مضيئاً في حياتي.
اني ألعـجـز عن وصف مـا شـاع في نفـسي من مـسرة وقـد فـوجـئت بهـذا اجلـيش ا+نظم
الشـاكي السـالح وكـله كـان فـوق تصـوري. وقـد اجـتـذب انظاري بـصـورة خـاصـة اجلـهـاز
الالسلكي الذي كان يحمله معاون الشرطة الپيشمـرگه شوكت إسماعيل مسؤول اخملابرة
ومعاونه مال سليـمان. وتابعته وهو يعمل بجهـازه مفتوحاً يستقـبل البرقيات الواردة من
اجلبهة ويلتقط البرقيات التي كانت تتبادلها الوحدات العسكرية ويقوم بفك جفرتها ولم
تفُـته حركـة واحدة من حتـركات اجلـيش العراقي. فـقد كـان من ا+وهوب� في فك اجلـفرات
التي يسـتخـدمهـا اجليش ولم تعص عليـه واحـدة منها السـيّمـا تلك اجلفـرات التي تنبيء
بقرب غارة جوية في منطقة ما فتتخـذ احليطة واليفاجأ األهلون بها. كان اليوم العشرون
من أيار ١٩٦٢ واحداً من أيام حياتي التي التنسى فقد اصبحت فيه مقاتالً في صفوف

پيشمرگه كردستان. بأمل عظيم في أن أبقى كذلك حتى نهاية حياتي.
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بقي مـحـمـود كاواني صـامـداً آمناً nناعـة جـبل سَـفِ� ومنطقـة خـوشناو منذ بدء الثـورة
اليسـتجـيب إلغراءات السلطـة. وصار بؤرة لتـجمع القـوات الثـورية ومقـراً للحزب. كـان
مـحـمـود كـاوانـي رمـز أمل ا+قـاومـة الوطنيــة في أربيل� تتنسم اجملـالـس اخلـاصـة أنبـاء
أعماله البطولية اجلريئة وكان مقره مقـصداً وكعبةً يحج اليها ا+واطنون اخمللصون معلن�

إنضمامهم الى الثورة. وتلك حقيقة واقعة المراء فيها.
سلسلة اإلنتـصارات التي حـققـتهـا الثورة في منطقـة بادينان وشيـوع أنبائـها ضاعـفت
القوات التي كانت تنتظمها جبهة كاواني بحيث إستطاع أن يقوم بنشر قواته في مناطق

واسعة و±كن من حترير أجزاء هامة في ا+نطقة. وكانت صلته بالبارزاني مستمرة.
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في يـوم ١٩ آذار �١٩٦٢ وصل كـــاواني الى مـــقـــر البـــارزاني مـع حــوالـي مــائـة من
الپـيشـمـرگـه يصحـبـه (عبـيـدالله) الذي إسـتطاع التـسلل من بغـداد واإللتـحاق به. كـان
النظـام قـد أصــدر أمــر القــبض علـيـه فـي أيلول ١٩٦١ إالّ أنّه ±كـن من اإلفــالت وبقي
مختـفياً في بغداد حـتى آذار ١٩٦٢ حيث ±كن من اخلروج. وnعاونة أعـضاء من احلزب

وصل الى مقر كاواني.
بسط كـاوانـي للبـارزاني الوضع الســتـراتيـجي في منطـقـة أربيل وكـان قـد ســبـقـه الى
البـارزاني الشــهـيـد (أحـمـد توفـيق) أم� الســرّ العـام للحـزب الد�قـراطي الـكُردسـتـاني
اإليراني وزوّده بـا+علومــات الـكافــيــة حــول الـوضع في منـطقــتي السـليــمــانيـــة وأربيل
بالتفصـيل. كما حمل إليـه رسائل من عدد كبـير من زعماء ورؤساء عـشائر تلك ا+ناطق

فضالً عن عدد من كوادر احلزب وهي تشدد على البارزاني بضرورة التوجه اليهم.
وبقدوم كـاواني واإلصغاء الى شـرحه وأقواله إقـتنع البارزاني بصواب فكرة الشـخوص
الى تلك ا+ناطق التي نوّه بـها أحـمد توفـيق. وشرع فـور ذلك بإعـداد خطته للزحف نحـو

(سوران).
عندمـا غـادر البـارزاني منطقـة بـادينان كـان عـدد قـوات الپـيشـمـرگـه فـيـهـا قـد جتـاوز

اخلمسة آالف پيشمرگه.
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في الساعـة السادسة من عـصر يوم ٢١ أيار ١٩٦٢ أصدر البـارزاني أمر احلركـة نحو
مـعبـر (مَندان) الواقع مقـابل قـرية سورانكي إذ كـان من الضـروري ان تنجز قـواته عبـور
النهــر لـيــالً لتــبلغ جــبـل برادوست قــبل طلـوع الشــمس لإلحــتــمــاء بـه. وســبق احلــركــة
إسـتطالعات عـدة في أرجـاء منطقة بـيخـمه للـعثـور على مـعبـر بعيـد عن أنظار القـوات
النظامية واجلاش اtتحشدة وهي تترصد كلّ ما يصلح أن يكون موضعاً للعبور. لذلك لم
يجد مندوحة من إستخدام اtعبـر الوحيد الذي يقع في منطقة بارزان احملرمة عليه xوجب
اإلتفــاق ب| الشــيخ أحـمــد ورأس النظـام. مع العلم أن التــواجــد العـسـكري في منطقــة
سـپـيـلك كـان بحـجم لواء مــجـحـفل واحـد ومــثله لواء آخـر في منطـقـة باپـشـتــيـان قـرب

رواندز.
و� العبور بنجـاح من دون أن تنتبه اليه القـوات احلكومية وإستهـدفت اخلطة اtرسومة
التـوجـه الى منطقـة بالَك والسـيطرة عليـها فـهي همـزة وصل ب| بادينان وسـوران. ألنهـا
تقع وسط كردستـان العراقية. وهي أرض جبليـة وعرة للغاية �كن الدفاع عنهـا بسهولة.

كما صلحت لتكون أفضل محل قيادة عامة للبارزاني واحلزب.
وسأصف اآلن هذه احلركة بقدر ما تعيه ذاكرتي:

"بلغنا اtعـبـر بعـد اtغـرب مـبـاشـرة وكنتُ في زورق واحـد مع الوالد وبرفـقـتنا مـحـمـود
شڤان شـانَدَري الذي كان يقود الكلك مع قـريب له. بلغنا الضفة األخرى بالضـبط بأسفل

(گري ئاڤدَلي رومي) أو تل آڤدَلي رومي.
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كـان أمامنا اtرتفع الذي يفـضي بنا الى وادي سـورانكي - وفيـه ع| ماءٍ تعـرف باسم
(كانيا كيندَال) وقـبل اtباشرة في الصعود ناولَني الوالد بندقيتـه اخلاصة قائالً لو �كنتَ
من حـملـهـا طوال اtسـافـة فــسـأقـول انك تسـتــحق أن تكون پيـشـمــرگـه. تسلمـتــهـا منه
واردفتـها معـلقة بعاتقي� وباشـرت الصعـود مع طائفة من الپـيشمـرگه في مقـتبل العـمر
أذكر منهم (مصطفى عبدالله كركَمُـوي) وواصلنا الصعود بدون توقف حتى بلغنا القمة.
وشـاع الـسـرور في نفــسي وقـد أخـذت شــرط الوالد مـأخــذ جـدّ وكــان تنفـيــذه عندي من

السهولة xكان. كنت متلهفاً للبرهنة له على صالبة عودي ومقدار حتملي اtشاق".
عندما بلغ البـارزاني اtوضع وانضممت اليـه إلتفت اليَّ وقال مـبتسمـاً "بارك الله فيك
حقـاً أنك كبرت وانت كـفوء حقاً وقـد جنحت في اإلمتـحان". ال أدري كيف اصف مـقدار

ما �لكني من السعادة عند سماعي ثناء الوالد.
يوم ٢٢ أيار أمــر البــارزاني أفــراد القــوة بالتــجـمـع لتلقي التــعلـيـمــات حــول اخلطوة
التاليـة. أمر بثـالثة أيام من الراحة واإلستـجمـام جرى خاللهـا تفقد احلـاجات وإسـتكمال

النواقص.
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إخـتـارت قـيـادة الثـورة منطقـة بالَك مـقـراً لهـا بإعـتـبارهـا من أنسب اtناطق وأكـثـرها
مناعـة. فـهي محـاطة بسلسلة مـن اجلبـال الشـاهقة� وتـقع في وسط كردسـتـان. ويشـقهـا

طريق هاملتون الستراتيجي� وتربط العراق بإيران عبر حاجي عمران - پيرانشهر.
ويعتـبر جبال هَندرين وزوزك xثـابة سدّين منيعـيْن وتأتي بعدهما سـدود أخرى طبيعـية
تصلح جـمـيعـاً لكي تكون خطوطاً دفـاعـية يصـعب إخـتراقـهـا. ولذلك فـشلت محـاوالت
القوات احلكومـية في إحـتالل هذه اtنطقـة التي حاول اجليش منذ العـام ١٩٦٥ إحتـاللها

واستخدم كلّ الوسائل دون جدوى.
گـالله هي مـركـز النـاحـيـة� وكـانت الى العـام ١٩٧٠ تتـبع قـضــاء رواندز - مـحـافظة

. أربيل� ثم استحدث فيها قضاء چومان� وهي التزال تتبع أربيل إدارياً
بلغـت طالئع قـــواتنا في ٢٨ أيـار ١٩٦٢ مــوقع (سَـــري بَري) في ســـيِــدَكـــان (وادي
نافـروي|) وعلى قـمـة سَـري بَرد حـصل إشـتـبـاك ب| إحـدى مـفـارزنا وزمـرة من صـوفـيـة
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البـرادوستـي| اجلاش أسـفرت عن هـز�تهم بعـد أنْ تركوا أربعـة من جـثث قتـالهم وفقـدنا
في هذا اإلشتباك شهيداً واحداً من پيشمرگه عشيرة النيروَيي.

وفي يوم ٢٩ مـنه دخلت قــوات الثــورة قــريـة بيــشــه وحــرّرتْ ســائر القــرى اجملــاورة.
واسـتقـبلنا األهالـي بإكرام وخـرجـوا عن كل احلـدود في ترحـيبـهم بالپـيـشمـرگـه والكوادر
احلزبـية. قالوا انـهم كانوا يتـرقبون وصـولنا. والواقع أن بعـضهم كـان أعضاء فـي احلزب

وقد حانت فرصتهم بوصولنا للمساهمة بواجبهم الوطني.
ثم انحـدرت قـواتنا من اtرتـفعـات الى جـسـر بَرسَـرين. و�ـت السـيطرة على اtرتفـعـات
التي حتف بجـانبيـه وسـيطرنا على وادي (دولبـاليز). في تلك األثنـاء كانت قـد انطلقت
قـوة من اجلـيش من روانـدز قـاصـدة بالَك ورايات دون ان يكون لهـا علـم بوقـوع اtسـالك

اtؤدية اليها بأيدينا فبوغتت واستسلمت القافلة برمتها واخذ أفرادها اسرى. وغنمنا:
- ست شاحنات (لوريات) من نوع زيل.

- وسيارتي قيادة من نوع (جيب).
أمّا األسلحة واtعدات التي وقعت بأيدينا فكانت كثيرة.

وشـاءت األقــدار أن ال �ر ســاعـات الفــوز السـعــيـدة تلـك دون أن يتـخللـهـا مــا يعكّر
صفاءها� فقد فقدت الثورة في تلك اtناسـبة (نبي سَرآسن) أحد قادتها البررة الذي دفع
حـيــاته ثمناً في إشــتـبــاك فـوق جـســر (حـافظ) أثـناء عـمليــة اإلسـتــيـالء عليــه. وكـان

إلستشهاده وقع أليم على البارزاني بوجهٍ خاص.
كـان البـارزاني وهو في نَهـله وقـبل أن يبـاشـر مـسـيـرته هذه� قـد بعث بتـوصـيـات tقـر
احلـزب في بالَك يحثـهم فيـهـا على رصّ الصفـوف وإدامة اإلتصـال بالعناصـر العشـائرية
اخمللصة وجتنيدهم للثورة وجمع أعضاء احلـزب وتوزيع اtسؤوليات عليهم وفقاً tتطلبات

الوضع وعلى ضوء رسوخ قدم الثورة في كردستان.
وفي موقع بَرْسَـرين إلتحـقت قوات محـمود كـاواني بقوات البارزاني الرئـيسة وكـان قد
زحف بنفـسه وفق اخلطة اtوضـوعة في اإلجتـاه اtرسوم. ووجـدنا في منطقة بالَك اtـسؤول
احلـزبي عمـر مصطفى احملـامي (دبابه) وسائـر منظمات احلـزب في إستـقبـالنا فضـالً عن
رؤسـاء العـشـائـر اtواليـة وفي مـقـدمـتـهم عــبـاس آغـا مـامَند زعـيم آكـو والـشـيخ حـس|
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بوسكيني ذو النفـوذ العظيم في سـائر اtنطقـة. ورؤساء عـشائر أخـرى قـدموا الى منطقـة
بالَك إلعالن والئهم للثورة.

وبهــذا باتـت اtنطقــة احملــدودة بــ(بَرزيوه) جنوبـاً حــتى (ناوكــيلَـكان) شــمــاالً ووادي
(رَژُوكَريه) كلّها حتت سيطرة الپيشمرگه. وكذلك وجدت مخافر الشرطة في ناحية گالله
ورايات وحـاجي عـمران مطوقـة تـمـامـاً وقطع عليـهـا طريق رواندز (طريق هاملتـون) ولم
يعـد من ســبـيل لها إالّ تـرك مقـراتهـا وإلتجـاء أفـرادها الى مخـفـر رايات اtنيع الشـبيـه

بالقلعة.
واليفــوتني أن اذكـر أن قــسـمـاً قـليـالً من أفــراد عـشـائـر منطقـة بـالَك كـان قـد فــضّل
اإلنحــيـاز الى السـلطة من أمــثـال جـمــاعـة (مــصطفى آغــا وَالش) وآخـريـن إالّ أنّهم لم
يتصدوا لقواتنا وإلتحق القسم األكبر منهم بالثـورة وعاد اآلخرون الى حياتهم الطبيعية.
وxقـابل هذا كـان في منطقـة بالَك ورواندز معـتـمَدون مـقـرّبون من البـارزاني لهم أدوارهم
الوطنيـة اtشهـودة من أمثـال شيخ عـبيـدالله كـمالي زاده (من قـرية زينوه) وعبـدالوهاب

محمد علي (من قرية بيشوك) القريبة من رواندز.
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رايات قلعـة مـحـصنة بُـنيتْ باحلـجـر والسـمنت في أيام العـهـد اtـلكي كـجـزء من خطة
احلكومة للسيطرة على اtنطقة. تتسع إليواء زهاء فوج كـامل ومقاومة حصار tدة طويلة
اليـهـا تقـاطرت مـرتبـات الشـرطة وضـبـاطهـا كـمـا أسلفـنا� فـضـالً عن مـدير ناحـيـة بالَك

ورجال إدارته الى جانب بعض العوائل.
في اليوم الرابـع من حزيران ١٩٦٢ ضرب الپـيشمـرگه احلـصار على القلعـة وطلبوا من
القـوات احملاصـرة اإلستـسـالم. إالّ أن العرض قـوبل بالرفض وشـرع احملاصَـرون باtقاومـة
واالســتنجــاد السـلكيــاً بالسـلطة طلبــاً لـلنجــدة. وكنا نعــتــرض بـرقــيــاتهم ونطلـع على
مـضامـينهـا ومنها مـا كـان يوجّه الى شـخص عـبدالكر½ قـاسم� فـضالً عن األجـوبة التي
كـانوا يتلقـونهـا وهي xجـملهـا مجـرد تشـجـيع وحث على اإلسـتـمرار فـي اtقاومـة ووعـد

بإرسال النجدات.
من ردود فـعل هذه اإلسـتنجادات إرسـال الطائرات للقـيـام بقـصف عشـوائي لم يحـدث
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خسـارة في قـواتنا. أحيـاناً تأتي طائرات لتلقي باألرزاق والعـتاد باtظالت للمـحاصـرين
وهي مـحاوالت¾ لم تنجح منهـا غـير واحـدة فكل ما كـانت تلقيـه يقع بيـد قواتنا واسـتمـر
احلـصـار زهاء أسـبـوع| وبعـدها نَفَـرَتْ قـوة من رواندز قـوامـهـا الفـوج الثـالث من اللواء
الثالث مـتوجهة نحـو رايات بطريق بَرسرين لفك احلصـار. وهنا وقبل وصولها الى اجلـسر
تصـدت لهـا قـوات الپيـشـمـرگـه ونشـبت معـركـة ضـارية � فـيـها إبـادة السرية اtـتقـدمـة
وقُضي عليـها �امـاً ب| قتيل وجـريح وأسير وبـالكاد إستطاعت القوة البـاقيـة من الفوج
اإلفالت والنكـوص على عقبـيهـا. وتشاء الصدف العـجيـبة أن يكون قائد هـذا الفوج هو

العقيد وهبي بعينه الذي كان في &uÝWÖdO— ومنه ذقنا األذى الكثير كما أسلفت.
قاد هذه اtعركة محمود كاواني ومام حارس بيداروني. إذ كلّفهما البارزاني باحملافظة

على اجلسر والطريق الذي يخرج منه.
علـى اثر هذه احملـــاولة الفـــاشلة بدا ان الـسلطة فـــقــدت كـل أمل بإمكـان فــتح طـريق
بَرسرين وجندة احملاصَرين بالقوات النظامية فحاولت اإلستعانة باtرتزقة وأوعزتْ جلماعة
اجلاش الصـوفية والهركـية بأنْ ينحدروا من جبل هَلـگورد اtقابل لرايات ويباغتـوا قواتنا

من اخللف في محاولة لفك احلصار.
كـانت تلك اخلطة تنطوي على خطر عظيم من شـأن جنـاحهـا التطويح بكل اtكتـسبـات
واإلنتصارات التي احـرزتها الثورة في منطقة بالَك� فـتجمعـات اجلاش هؤالء كانت وراء
جـبل هَلـگورد وهي منطقـة مــراعي الهـركـيــة والبـرادوسـتــي| ومنتـجـعــاتهم الصـيــفـيـة.
واtبـاغتة علـى هذا األساس ستـكون من اخللف. وقد اسـتبـقهم البـارزاني فإخـتار النخـبة
من رجاله تـاركاً احلصـار بعهـدة علي عسكري وفي يوم ٢٧ حـزيران باغت جتمعـاتهم في
منطقـة جـيـغـه دَري ودولو مَـيـدان وهُرني بالَكـيـا قبـل ان يتـأهبـوا - وشـتت شـملهم بعـد
معـارك حاميـة دامت ثالثة أيام متـوالية وطارد فلولهم التي هربت التلوي. عـبر بعـضهم
احلـدود الى إيران والذ آخـرون بشـعـاب لوالن. ثم أوكل البـارزاني إدارة اtنطقـة للمـخـوّل

احلزبي (عمر مصطفى دبابه) مع قوات عشائرية وقفل راجعاً الى منطقة رايات.
بذلك اُحبطت احملـاولة احلكومية الثـانية لفك احلصـار وبدأ الپيشـمرگه بحـفر نفق حتت
األرض بغية وضع عـبوةٍ ناسفة في جدار احلـصن. ما ان بلغ صدى احلفـر آذان احملاصَرين
حـتى رفــعـوا العلـم األبيض وأبدَوا إسـتــعـدادهم لإلســتـسـالم. � ذلـك في ١١ من �وز�
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وبعث علي عـسكري(١) برسـالة الى البـارزاني تتـضـمن تفـاصـيل الغنائم وحـجم القـوات
اtستسلمة.

لم يكن هنـاك بديل عن عـمليـة حـفـر النـفق ألن الپـيـشـمـرگـه لم يكونـوا �لكون مـدافع
مهـداد أو قذائف بازوكـا لتقـويض جدران احلـصن أو فتح ثغـرة فيـه - فسـالحهم الوحـيد

كان البندقية.
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في نفس اليـوم الذي �ّ فيـه إستـسالم حـصن رايات نشب قتـال ب| قوات الثـورة وب|
جماعـات أخرى من اجلاش وهي في طريقها إلجنـاد حامية رايات. كانـت برقيات السلطة
تتـوالى على احلامـية اtسـتسلمـة مشجـعة حـاثة على الصمـود واtقاومـة والوعد بالنـجدة
فلم يعيروها إهتماماً بسبب فقدانهم األمل في جدوى اtقاومة بعد تقدير ماسيحدث حال
تفـجيـر العـبوة النـاسفـة في نهـاية النفق. واحلـقيـقة هـي أنّه لم تكن في النيـة قطّ إكمـال
عـمليـة النسف بالـنظر الى األوامـر القـاطعـة الصـادرة من البـارزاني بعـدم تعـريض حـيـاة
العـزل والنسـاء واألطفـال الى اخلطر أليّ سـبب كـان وعـمليـة احلـفـر لم يكن الهـدف منهـا

سوى إثارة اخلوف ب| احملاصَرين وإرغامهم على اإلستسالم.
في احلادي عـشر من �وز ١٩٦٢ وردت رسالة عـاجلة الى البارزاني من عمـر مصطفى
دبابه(٢). ذكــر فـيــهــا أن مــعـركــة ضــارية تدور ب| الـقـوات التـي هي حتت إمــرته وب|
مجـموعات من اtرتزقـة وقد حمى الوطيس وهو يطلب جنـدة فورية من القوات البـارزانية
بغـية اسـتـرداد بعض اtواقع التي جنح اtرتزقـة فى إحـتـاللها. فـخف البـارزاني بشـخصـه
على رأس نخــبـةٍ من اtقــاتل| البـارزانـي|. مـا أن الحت طالئع هـذه القـوة حـتـى اصـيب
اtرتزقة xا يـشبه الشلل وأوقـفوا القتـال ولم يحاولوا مـواصلته. وإستـبسل الشـيخ حس|
بوسكيني وجماعته في هذه اtعركـة الى أن وصل البارزاني على رأس قوة ضاربة وحسم

اtوقف لصالح الثورة.
بقي الـوضع في هذه اجلــبــهــة هكذا حــتى اليــوم اخلــامس والعــشــرين منه� وفــيــه بدأ

١- نص الرسالة وصورتها في اtلحق رقم (٤) قسم اtالحق.

٢- نص الرسالة وصورتها في اtلحق رقم (٥) قسم اtالحق.
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البـارزاني بشنّ هجوم كـاسح على اtرتزقـة في سائر اtنـاطق التي كانت حتت نفـوذهم و�ّ
اإلستيالء على مواقـعهم جميعاً وارغموا على الفـرار والعبور الى األراضي اإليرانية الى
آخـر مـرتزق مـنهم. في هذه اtعـركـة اســتـشـهـد مـقـاتـالن أحـدهمـا خـضـر عــمـر أحـد أعـزّ
أصـدقائي وثانيـهمـا هو خوشـوي بيخـشـاش وهو من رفاق مـسيـرة البارزاني الى اإلحتـاد
السوڤييتي وجرح إثنا عشر من الپيشمرگه منهم مسؤول فصيل حماية البارزاني اخلاصة
عُـزير مـحمـد خَـالني أحـد رفـاقه في النضـال وفي اtنفـى وحمـيـد بيـري أحد أعـزّ وأقـرب

أصدقاء البارزاني.
أسفـرت هذه اtعركـة احلاسمـة عن هز�ة كاملة للجـاش ولم يعد هناك بعـدها خطر منهم
على مـســيـرة العـمليـات الثــورية وتوسـعـهـا. والتفــوتني هنا االشـادة xوقف تـشكيـالت
احلـزب في هذه اtعـارك وقيـامـهـا بواجبـهـا في تأم| االرزاق واحلـاجات األخـرى وفق مـا

�ليه الظرف واtوقف.
. فأكـثر العـشائر هناك كـانت مرتبطة بشـيوخ في منطقـة سِيدَكـان كان اtوقف مـختلفـاً
وأغـوات اtنطقـة. ولم يكن فـيـهـا وفي برادوست أي تواجـد للـحزب والـپيـشـمـرگـه سـوى
حمـيد أفـندي واقربائه وصـحبـه وإلتحـقوا بالثـورة في وقت مبكر وأسـهمـوا بدورٍ هامّ في
تثـبيت دعـائمـهـا في تلك اtنطقـة وفيـهـا سكن ما عـرف بـ(اtهـاجريـن) وهم آل سيـد طه

النهري وأتباعه وعشيرته. ومعظمهم إنضمّوا الى الثورة وقدّموا تضحيات كبيرة.
مــا ان مـــرّتْ سنة واحـــدة إالّ و� إنقــالب عـظيم إذ إنضـم رجــال اtنـطقــة الـى احلــزب
وإلتحقت أغلبيـتهم بصفوف الپيشمرگه فـأضطر كلّ من آثر اخليانة منهم الى النزوح عن

اtنطقة وأسكنتهم احلكومة في جوار مدينة أربيل.
أريد هنا ان استـبق االحداث ألحتدث للقاريء عمـا ظلّ يورثني الكثير من اإلسـتغراب
والعـجب وهو نهـاية قـادر بگ� فـهـؤالء الذين فـروا فـي حيـنه وجلـأوا الى أربيل ومكثـوا
حتى ١٩٩٦ وجـدناهم بزعامـة قادر بگ مـحمود بگ برادوسـتي (أخ كر½ خـان) الذي كان
لوقت مـا صديـقاً للثـورة� فـقد تعـاون مع اإلحتـاد الوطني الكُردسـتاني بتـحـريضٍ إيرانيّ
وقامت الـسلطات اإليرانية بنقل هؤالء عـبر احلـدود بالسيـارات الى منطقة سـيِدَكان xـحاولة
إلحــتـاللـهـا والزحـف على &??u??ÝW???Öd??O— وديانا فـي ١٩٩٦/٨/٢٠ فـهبَّ أهـالي اtنطقــة
tقاومتهم ونشبت ب| الطرف| معركة استمـرت حتى وصول جندات الپيشمرگه فإنكسروا
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شرّ كسرة وتفرقوا أشتاتاً وكـان يوماً مشرقاً من أيام الثورة. ولّوا االدبار وخلفوا وراءهم
جـثث قتـالهم وبينها جـثـة قائدهم اtشـار اليه (قـادر بگ) وأسـر أخوه سـعيـد بگ. وفي

هذا الظرف العصيب أثبت أبناء اtنطقة أعلى درجات اإللتزام والوطنية والفداء.
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بعـد حترير بالَك وسِـيدَكـان وإتخاذ ع| اإلجـراءات اtعـتادة إثر تنظيـفهـما من اtرتزقـة
وعـمـالء السلطـة وتأم| مـسـالك احلـدود اإليرانيـة والتـركـيـة� ثـمّ عـودة بعض أفـراد من
العـشـائر الـهـاربة الى أحـضـان الثـورة من إيـران � تنظيم خطّ دفـاعي مـحـكم على طول
جبـهة �تـدّ من نهاية جـبل زوزك الشرقـية الى نهاية جـبل هَندرين الغـربية وبينهـما طريق
هاملتــون الذي أصــبح بكاملـه في يد الثــوار وانيطت قــيـادة ذلك القـطاع باtقــدم الركن
عـزيز عـقـراوي الذي كـان قـد إلتـحق بالثـورة مع ضـبـاط آخـرين ومكث فى اtنطقـة عـمـر
مـصطفى فـتـرة من الـزمن إلدارة الشـؤون احملليـة واإلشـراف على التنـظيـمـات احلـزبيـة� ثم
ه البارزاني بقـواته نحو عـشيـرة خوشناو. ومـرّ في طريقه بقُـرى دولي (وادي) رَژُوكَريا توَجـَّ
ووَرتي ودولي (وادي) آكــويان. وفي الـيـوم الـتـاسع مـن شـهــر آب ١٩٦٢ عــانت القــوات

الزاحفة قصفاً جوياً شديداً.
� تطهـير اtراكـز الصـغيـرة للمـرتزقة. وفي ١٧ منه نشـبت مـعركـة في قـرية اسپـيندار
استـشهد خاللـها ثالثة من الپيـشمرگه. وواصل البـارزاني زحفه على مـركز ناحيـة هيران
وفيها مراكـز للمرتزقة فبلغها في اليوم الثـاني والعشرين من آب وطرد فلولهم منها. ثم
تهـيأ لتـحرير جـبل سَفِ| وأجنـز ذلك بعد مـعركـة طاحنة وطهر اجلـبل واtنطقة من اجلـيش
. إذ فقـدت السلطة آخر أملٍ لهـا في واtرتزقـة. كان تأثيـر هذا الفوز عظيـماً وأثره بالغـاً
إســتـعــادة نفـوذهـا على اtنطقــة وعلى أثر ذلـك كـان على اtـتـرددين واtتــذبذب| حتــديد

مواقفهم من الثورة فبعضهم ألقى بحظوظه معها وبعضهم إلتحق بالسلطة.
وطهرت منطقة خوشناو برمتها واتخذت ع| اخلطوات التنظيمية للحزب وtقرات الپيشمرگه.
وسلم البـارزاني قـيادة اtنطقـة لبكر عـبدالـكر½ على أنْ يعاونه فـيـها مـحـمود كـاواني
وصـارت منطقـة خوشـناو بعد هـذا واحدة من قـالع الثـورة احلـصينـة وبؤراتها الـى األخيـر
بسبب اtوقف اtثالي الذي وقفه أهاليها من الثورة وبكل التفاني والبذل واtساعدة التي



٣- راجع مثـالً نص وصورة رسـالة بعث بها حـاجي محـمد شـيخ رشيد الى مـحمـود بگ ذاكراً فـيها أن احلـكومة
التـركيـة وعـدت بالدعم في اtلحق رقم (٦) قـسم اtالحق. من اtؤسف أن جنـد بعض اtسـؤول| األتراك اآلن

وبعد مرور أربع| عاماً على هذا يفكرون بع| األسلوب وينحون ع| اtنحى.
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تأملها الثورة من اخمللص|. إالّ أن اخلسارة العظـمى التي نكبت بها الثورة كانت إصابة
اtقاتل البطـل محمـود كاواني إصابة Äيـتة نتـيجة القـصف اجلوي اtتواصل للـمنطقة ولم
�هله األجل فـتوفي متـأثراً بجراحـه وأحدث في جسم الـثورة جرحـاً صعب إندمـاله. وكان

الشهيد أحد أقرب اtناضل| الى البارزاني.
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عـادت قـوات من اجلـاش الى منـطقـة سِـيـدَكـان في مـحـاولة ثانيـة لـهـا منتـهـزة فـرصـة
إنشغال الپيشمرگه واألعضـاء احلزبي| في إقامة اإلدارات والتنسيق واإلستعداد للزحف
شرقـاً نحو پشدَر وشـارباژير. نقول عبـرت جماعات من اtـرتزقة من صوفيـة البرادوستـية
والهركيـة بتحريض من إيران ومساعدة منهـا وشنّت هجوماً على جبهة واسـعة وفي نقاط
مـتـعـددة واسـتـولت نتـيـجة ذلـك على قـرى (اtهـاجـرين) آل سـيد طـه وأحرقـتـهـا. فـقـرر
البـارزاني افــراز قـوة من البـارزاني| مــسـاندة لقـوات الپــيـشـمـرگـه اtرابـطة هناك وأناط
قيادتها لشريف عـبدالله كَركَموي وهو أحد القادة الصناديد احملنك|. وقـد استشهد في
أول مـواجـهــة مع اtرتزقـة. أثر إســتـشـهـاده علـى اtعنويات كـثـيــراً وانفـرجت صـفــوفـهم
وانكفـأوا الى اخللف في ح| تقـدم اجلـاش واحتل مـنطقة واسـعـة حـتى بلغ مشـارف جـبل
سَـري بَري اtشرف على سـهل ديانا. عندها اضطر البـارزاني الى العـودة tعاجلـة اtوقف.
وفي اليــوم الثـالث مـن شـهـر أيلـول ١٩٦٢ بلغت قـواتـه أرض اtعـركــة وإلتـحـمـت فـوراً
بسلسلة من اtـعارك الظافـرة وراحت تطهـر اtنطقـة جـزءً جـزءً وما حـلّ اليوم الرابع عـشـر
منه حــتى عـادت اtنطقــة بأسـرها كــمـا كـانت حتـت سـيطرة الثــورة. وكـانت هز�ة كــاملة
للجــحـوش: فــئـة الذت بإيران وفــئـة جلــأت الى تركـيــا وهنا بعث الـبـارزاني برســالة الى
السلطات اإليرانـيـة والتـركـيـة مـعـاً� قـال فـيـهـا: أنه لن يتـردد قط في عـبـور حـدودهمـا
tطاردة اtغـيـرين والقـضـاء عليـهم في حـالة مـا لو اُجندوا أو سُـمح أو سُـهÆل لهم مـعـاودة
الكرة. ثم وكــتـدبير وقـائي وضع البارزاني الــرقـباء واحلـامـيات العـسكرية على إمـتداد

الـمثـلث احلدودي اtشـهور (جبل داالنپَر) و(كيله ش|)(٣).
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وفي أثناء ذلك أفلت (كـر½ خـان محـمود خلـيفـة صمـد) و�كّن من العـودة الى أربيل
مع مـجـمـوعـة من جـحـوشه وإشـتـبك مع قـوة من الـپيـشـمـرگـه في (سَـري بَردي) xعـركـة
أسـفرت عن إسـتشـهاد قـائد الپيـشمـرگه سـليمـان نبي وجنا كـر½ خان وجنح في الوصـول

الى مقر لواء اجليش اtعسكِر في رواندز.
وحلّ تشـرين الثاني ١٩٦٢ وحلّ مـعـه الشتـاء. فسـاءت احلال بـاtرتزقة بسـبب حرمـان
قطعان مواشيهم واغنامهم اtرعى واtأوى. وقـررت احلكومة اإليرانية إعادة من جلأ اليها
منهم الى العراق في منطقة قصر شيرين كما قـررت احلكومة التركية إعادة من جلأ اليها
الى منطقـة زاخـو. إالّ أن تنفـيـذ هذين القـرارين كـانا من الصـعوبة xـكان إلنقطاع الطرق
وانســداد اtمــرات اجلـبليــة بالثـلوج رغم وجـود تـنسـيـق جـيــد ب| احلكومــت| واحلكومــة
العراقـية في هذا الشـأن وكانت أمـورهم تزداد سوءً مع تقـدم فصل الشتـاء. أخيـراً وبعد
ان ضـاقت بهم احلال وعـجزت احلكومـات الثالث عن ايـجاد حل tشكلتـهم� اضطروا الى
اإلتصال بالبارزاني واالعتذار منه والرجاء بالسماح لهم بالعودة الى العراق عبر اtسالك

التي اعتادوا طرقها وكانت كلها قد وقعت بيد الپيشمرگه كما أسلفت.
بعث فــتـاح آغـا هـركي زعــيم الـــهـركــيـه بإبن أخــيـه (أنور) للبــارزاني لهـذا الـغـرض
مـتعـهداً بأنه وعـشيـرته لن يشـهروا السـالح بوجه الثـورة مطلقـاً. فسـمح لهم وبرّوا فعـالً
بالوعد إذ بقي فتاح آغا وعشيرته وبخاصة إبنه أسعد آغا - أميناً على عهده بل �ادى
فقـدّم خدمـات للثورة تسـتحق الشكر وواصل بعـده إبنه أسعـد الدور عينه مـقدماً لـلثورة

خدمات جليلة.
إالّ أن جماعة صوفية البرادوست وهركية محي آغا هركي وعشيرته استنجدوا بالشيخ
أحـمـد راج| أن يفـسح لهم السـبـيل من منطقـة دَشْت بَــرازگـر في دولُومَـري للذهاب الى
أربيل ليـضعـوا أنفسـهم في حـماية السلطة. ولم يصـدر من صـوفيـة البرادوست بعـد هذا
ضـرر يذكـر للثـورة. أمّـا مـحي هركي فـقـد بقي مـقـيـمـاً على مـوقـفـه منهـا اليألوا جـهـداً

واليترك فرصة تعنّ إالّ وانتهزها للبرهنة على خيانته حتى النهاية.
عاد البارزاني في آخر شهر تشرين الثاني ١٩٦٢ الى منطقة خوشناو بعد كل هذا.
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في �وز ١٩٦٢ عادت احلكومة الى التـفاوض وكانت اtبادرة هذه اtرة للعميـد محمود
عـبدالرزاق قـائد الفرقـة الثانيـة الذي كلف عبـدالوهاب آغـا جنديان باإلتصال بالبـارزاني
وحـمل لـه رسـالة مـؤداها ان رئـيس احلكومـة (عــبـدالكر½ قـاسـم) مـسـتـعــد اآلن إلجـراء

مفاوضات(٤).
وحسب معلوماتي فقد كان جواب البارزاني على اإلقتراح:

"نحن راغبون في كل وقت بالسالم ومستعدون للحديث في أمره."
علـى انه لم تـتـــخـــذ مع األسـف أية خطوة فـي هذا الســــبـــيل وال أدري مـــا الـســـبب.
واليداخلني أي شك في أنّ أحد األسباب التي دفـعت احلكومة الى إتخاذ هذه اخلطوة هو
الضغط الشـعبي اtتزايد على احلكومـة السيّمـا في بغداد إثر اإلنتصـارات التي حققتـها
الثـورة في كــردسـتـان وذيوع أمـرها ب| اجلــمـاهيـر رغم التـعــتـيم عليـهـا واحلــيلولة دون
تداولهـا فــضـالً عن فـداحـة اخلـســائر البـشـرية فـي صـفـوف اجلـيش. فـإجــتـرأت األحـزاب
السـيــاسـيـة واtنظـمـات الشـعـبــيـة وفي مـقــدمـهـا احلـزب الـشـيـوعي على رفـع اtذكـرات
لعـبدالكر½ قـاسم تطالب فـيهـا بإيجـاد حلّ سلميّ للقـضيـة الكُردية(٥). وشهـدت بغداد

مظاهرات جماهيرية واسعة مطالبة بالسلم في كردستان.
من اجلـديـر بالذكـر هنا أن لفــيـفـاً من ضــبـاط مـجـهــولي الهـوية في حــدود ذلك الزمن
إتصلوا بأحـد اtسؤول| احلـزبي| في كركـوك وطلبوا مـساعـدة احلزب للتـخطيط من أجل
إحـداث إنقالب. جـاء ذلك في رسـالة مؤرخـة في ١٥ من تشريـن الثاني ١٩٦٢ مـوجّهـة

من اtكتب السياسي الى البارزاني(٦).

٤- نص الرسالة وصورتها في اtلحق رقم (٧) قسم اtالحق.
٥- Çوذج من اtذكرات في اtلحق رقم (٨) قسم اtالحق.

٦- نص الرسالة في اtلحق رقم (٩) قسم اtالحق.
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باإلنتـصــارات ا=تـواليـة التي حــقـقـهـا جـيش الثــورة. و2جـهـودات احلـزب السـيــاسـيـة
والتنظيـمـيـة في نشـره مـفـاهيـمـه وأهدافـه بN طبـقـات الشـعب بـدت هيـمنة الثـورة على
Nإن لم تكن عـمليـاً بوجـود قوات الـپيـشـمـرگـه فـمعنـوياً لدى ا=واطن cكـردسـتـان كاملـة
الكُرد في ذلك اجلزء من كردستان الذي تبسط احلكومـة سيطرتها عليه. وكان من نتائج
ذلك ايضاً عزل الفـئات الهزيلة واخلائنة واالنتهـازية عن الفئات اخمللصة وا=ؤمنة بقـضية

حرية شعبنا.
وعليـنا اإلقــرار هنا بـأن الثــورة لم يكـن لديهــا برنـامج مــخطط عـند بدئهــا فـي أيلول
١٩٦١ وكـان اإلندفـاع عـاطفيـاً وحـمـاسـيّاً بـالدرجة األولـى. لم يكن لدينا جتـارب ثورية
سـابقـة ولم يكن هناك أي نيـة إستـعـداد للثـورة أصـالً كمـا ذكـرت. كانـت تلقائيـة شـبّت
نارها على حN غـرة دون إعـداد أو تصـمـيم كـمـا قلتُ. كـانت باألول جـمـاعـات مـسلحـة
اليجمعـها جامع غير النقـمة على النظام تفرقت شذَرَ مذَرَ عـند أول اصطدام لها بالقوات
احلكومـيـة. وإذ ذاك وقع ثقل مـهـمـة إعـادة التنظيم على كـوادر احلـزب والبـارزانيN. ال
ســبـــيل لإلنكار أن بـعض رؤســاء العـــشــائر الذيـن كــانوا يقـــودون تلك اجلــمـــاعــات لم
يسـتـسـلمـوا للسلطة بـل ظلّوا يعـتـصــمـون مع أتبـاعـهم فـي اجلـبـال حـتى حـقــقت الثـورة
إنتصاراتها العظيمة. وفي احلقيقة ان حـصيلة معركة گَلي زاويته هي التي حوَّلت مجرى
الثـورة حتويالً جـوهرياً وبثت في القلـوب روح ا=قاومـة والثـقةc فـقد برهـنت قوى الشـعب
فـيهـا عن كفـاءتها وقـدرتها على مـواجهـة قوات السـلطة ال بصمـودها فقط بل بتـحقـيق



١- أقدم سالم مالصابر على قتل رئيس جاش هَمَوَندي في السليمانية ببطولة وجرأة خارقة من تلقاء نفسه ومن
دون إيعاز وحال بذلك دون إنتشار الدعوة لإلنضمام الى ا=رتزقة احلكوميN في منطقة السليمانية.

٢- منهم األبطال: مال رسول گدرون وحَمه چالَوَيْس وصديق شوان وأحمد شَدَلَيِي.
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إنتــصـارات باهرة حــقـاً. وبهــذا رصّت تلك اإلنتــصـارات اجلــمـاهيــر الكُردية فـي أرجـاء
كـردستـان وراء الثورة. السـيّمـا في منطقـة سوران حـيث باتت عوامل الثـورة واإلنتفـاض

على السلطة وتوحيد اجلهود مع قوات الپيشمرگه أمراً واقعاً.
إجتـمعت اللجنة ا=ركـزية للحزب الد�قـراطي الكُردستاني في قـرية عَوداالن في شـباط
١٩٦٢ وقــررت ا=ضي في الثــورة ورفـعـت شـعــار «الد�قــراطيـة لـلعـراق واحلـكم الذاتي
لكردستـان». وخُتمت السنة بقـيام اجليش الثـوري الكُردستاني واحلـزب 2عاونة اجلمـاهير
الكُردية بتـحرير أجـزاء كـبيـرة من كردسـتـان. وبقيـادة الپـارتي والبارزاني. وبرزت خـالل
هذه السنة فـعـاليـات ونشـاطات من قـوات احلزب في سـوران السـيّـمـا بعد وصـول قـوات
البـارزاني منطقة بالَك والـسيطرة عليـها بجـيشـه الذي طحنتـه التجـارب وخاض ا=عـارك

.(١) احمللية منتصراً
نذكر من الفعالياتc تلك ا=عارك البطولية التي كـانت ساحتها مناطق أربيل وكركوك
والسليمـانية كمـعارك گرمـيان وشوان وشـيخ بزيني ودَشتي هَولِير (سهل أربيل) وطقطق
وشـارباژير وشليـر بقـيـادة أعـضـاء ا=كتب السـيـاسي للحـزب وأنـشطهم جـالل الطالبـاني
وعدد مـن الضباط الـشبان ا=ـتحمّـسN أمثـال رشيـد السندي وطارق أحـمد وعبـدالوهاب
أتروشي وعـبـدالله آغــا پشـدَري وفـاضل طالبـاني وطاهر علـي والي ومـحـمـد سـيـد علي
حـافظ وفاضل سـوراني وكمـال الشيخ غـريب وإبراهيم أفندي وكـمال مـفتي. وقـد ¦ّ في
٢٤ أيار ١٩٦٢ حتـرير بلدة پينجـوين وإستـسـالم كل أفراد شـرطة القـضاءc وأذكـر بنوعٍ
خـاص إلتـحاق مـعـاون شرطتـهـا وقـائدها كمـال الشـيخ غـريب مع أفـراد شرطتـه بالثـورة
وبقـاءه الى األخـيـر مـخلصـاً لهـاc كـمـا هبّ أهالي منطـقـة (شليـر) =سـاندة الثـورة با=ال
والرجال. وفي الـيوم الذي تال إحتـالل پينجوين سـيّرت احلكومـة لواءً كامالً من نـالپاريز
بغرض إسـتعـادة البلدة فتـصدى له الپـيشمـرگه وإلتـحمـوا به وسقط شـهداء(٢) ولم يفلح
اللواء في الـوصـول الى پينجــوين إالّ بعـد أن دفع ثـمناً غـاليــاً في األرواح وبعـد خــيـانة

.N(شيخ نصرت) وقد جتاوز عدد قتاله وجرحاه ا=ائة واخلمس
في يوم ١١ آب ١٩٦٢ إســتـسلـمت ناحـيــة طقطق جلــيش الثـورة. وفـي ١٢ آب حُـرّر
قـضـاء چوارتا وإلتـحق عـبدالوهـاب أتروشي معـاون الشـرطة بقـوات الثـورة. ومن اجلـدير



٣- حاز كـتابه عـن الثورة الكردية [رحلة الى رجـال شجـعان] جـائزة أحسن كـتاب سنويّ في حـينه في الواليات
ا=تحدة وحظـيت تقاريره عن الثورة بإهتمـام كبير في أوساط دبـلوماسية عديدة. إذ وجـدت لها مكاناً بارزاً
في جريدة نيويورك تا�ز وكريستيان ساينس مونيتر وهما أوسع اجلرائد األمريكية إنتشاراً. له ترجمة عربية
بقلم جـرجيس فـتح الله احملامي. وأذكـر با=ناسـبة أنّ السلطات إسـتخـبرت بشكلٍ مـا أنّ هذا الصحـافي نزل
. وهي ضيفاً على أخي إدريس وهو في طريقه الى البارزاني في قرية راوه شان حيث إتخذت أسرتنا مسكناً
قـرية نائية منقطعـة عن العـمران الجتـد لها إسـماً في مـعظم اخلـرائط التفـصيلـية. فـإذا بها تتـعرّض لقـصفٍ

جويٍّ عنيف متواصل وتشاء عناية الله أنْ يسلم أهالي القرية من األذى وبضمنهم أسرتنا جميعاً.
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بالذكـر أن هذا القـضاء ومـركـزه كـانا قد وقـعـا بيـد الثوار في أواسـط شهـر آذار ١٩٦٢
وتعـذّر اإلحـتـفـاظ بهـمـا آنذاك بسـبب قلة ا=دافـعN ±ا دفـعـهم للـتـخلي عنهـمـا للجـيش

العراقي بعد خوضهم معركة بطولية استشهد فيها (حميد كاواني).
في ٢١ أيلول ١٩٦٢ ¦ّ حتـرير مـواقع بَمُـو وسَرتك 2نطقـة خـانقN كـما حـررت منطقـة
(تاوكوزي وشَميران ونَورولي وهَورامان وبنار سوريـن) وكذلك منطقة شارباژير واُختيرت
مـاوَت منها لتكـون مقـراً للمكتب السـياسي. ال�ـكن نسيـان ا=وقف ا=شـرف الذي وقفـه
Nآغـا نورك وحمـه أم Nأهالي منطقـة شـارباژير السيّـما مـوقف عـبدالرحـمن ومـحمـد أم

آغاباري وشيخ عبدالرحمن سيري وغيرهم.
مع نهاية العـام ١٩٦٢ كانت ا=واقع الستـراتيجيـة في كلّ كردستان قـد وقعت بقبـضة
اجليش الثوري كذلك باتت احلـدود اإليرانية-العراقية بدءً من خانقN حـتى حاجي عمران
واحلدود العـراقيـة التركـية بدءً بـ(داالنپـر) حتى زاخـو حتت سيطرة قوات الـثورة. وباءت

محاوالت احلكومة إلستعادة أي جزء منها باإلخفاق التام.
في عN الوقت وجـدت الثورة في تلك الفتـرة منطلقاً لهـا الى العالم اخلـارجي وصارت
أصــداؤها جتــتــذب اإلهتــمـام والـعطف من الدول الـكبــرى فـضــالً عن تـوافـد مــشــاهيــر
الصـحفيN واإلعـالميN اليـها وركب بعـضهم األهـوال وجتشم الصـعاب الى حدّ اخملـاطرة
cوأذكـر منهـم ديڤـيـد آدامـسن cبحـيـاته للـوصـول الى مناطق الثـورة بنيّــة الكتـابة عنهـا
وريشـار اندريگc ودانا آدم شـمـدت(٣). واخـذت وكـاالت األنبـاء العـا=يـة تتناول تاريخ
النضـال الكُردي وتتـسقط أنبـاء سـير القـتـال وما حتـرزه الثـورة من إنتصـارات بالتـعليق

والنشر في الصحف العا=ية.
وكرّس الدكتـور كامران بدرخان جـهوده خلدمة الثورة ونشـر مفاهيمـها في دول الغرب.
cمن أقاليم كردستان كافة cوكذلك كانت مواقف الطلبة الكُرد الذين يدرسون في اخلارج
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إذ كـانوا يقـيـمون اإلجـتـمـاعـات والندوات للتـعريـف بالقـضيـة الكُردية عـمـومـاً و2طالب
.(٤) الثورة الكُردية في العراق خصوصاً
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في الفـترة الـواقعـة بN خـريف ١٩٦١ وربيع c١٩٦٢ حقـقت قـوات الثـورة إنتصـارات
كبيـرة على قوات اجليش وا=رتزقة وحررت مناطـق شاسعةc وبهدف إسـتعادة تلك ا=ناطق
وضـعت احلكومـة خططاً عـسكريـة وهيّـأت إمكانيـات هائلة وقـوات بحـجم فـرقـة كـاملة.
وركّزت في البداية على منطقة زاخوc وقامت بشنّ سلسلة مـن الهجمات القوية ا=دعومة

بالقوة اجلوية والدبابات.

٤- شــاعت ثقـة بـالثـورة فـي الضـبــاط وا=وظفN الكـرد ا=سـتــخــدمN في أجـهــزة السلطـة. وأبدى كـثــيــر منهم
إستعـدادهم لإللتحاق بها أو تنفيـذ أي أمر يصدر من قيادتهاc ونثـبت على سبيل ا=ثال نص رسالة وجـهها

للبارزاني لفيف من ضباط اجليش العراقي الفاعلN في حدود خريف العام ١٩٦٢:
بطل كردستان ومحرر األمة الكردية أخينا األكبر مصطفى البارزاني

حتية ثورية طيبة
نحن الضـباط األكـراد ا=وجودين في مـعسـكرات الــجيش إذ نـقـدر جهـودكم اجلبـارة في حترير وطننا العـزيز
من أيدي الدكتـاتورية الفاحشـة. كلنا رغبـة وإشتيـاق لإلنضمام الى صـفوف فصـائل األنصار اجلبـارة للعمل

حتت قيادتكم جنوداً مخلصN لبلوغ أهدافنا القومية السامية.
زعيمناc لقـد أجرينا محاولتN حلدّ اآلن لإلفالت من مـعسكراتنا واإلنضمام الى صفوف فـصائل األنصار إالّ
أنّه مع األسف الشـديد عـارضـتـنا عـقـبـات حـالت دون بلوغ هدفنا بسـبب ا=ـراقـبـة الشـديدة من قـبل العـيـون
واجلواسيس. ونحن اآلن رهن إشارتكم في أقرب فرصة لإللتحاق بفصائل األنصارc كما توجد جماعة أخرى
من أخواننا الضباط الشرفاء معنا ولكنّهم لم يتسنَّ لهم التـوقيع على هذه الرسالة ولكنهم مستعدون لتلبية

األوامر الصادرة من عندكم.
زعيـمنا… نحن النتردد من القيـام بأيّ عمل داخل ا=عسكرات يؤدي الى نتـائج طيّبة ولكن مع األسف كـثرة
اجلواسـيس وا=راقبة الشديـدة التي علينا حتول دون ذلكc ولكن هنالك معـسكر مازنه حيث يوجـد من الفوج
الثالث لواء الثالث عـدد غير قليل من اجلنود األكراد الطيـبN والذي يسمح عددهم بالقيـام بأية حركة داخل

ا=عسكر وهم منظمون تنظيماً جيداً ومستعدون لتلبية األوامر.
ونحن اآلن ننتـظر أقـرب فـرصـة لإللتـحــاق بفـصـائل األنصـار عن قــريب إن شـاء الله. ودمـتم مـحــرراً لتـربة

كردستان الطيبة.
اخمللصون:

(١) الـمالزم الــمدفعي رشيد يونس (٢) الـمالزم الــمدفعي طاهـر علي (٣) ا=الزم ا=شاة طـارق مــحي الدين
(٤) ا=الزم ضابط إعاشة جمال محمود بگ (٥) ا=الزم ضابط الرواتب طاهر شيخ رؤوف

(٦) ا=الزم ا=شاة محمد سعيد أكرم (٧) ا=الزم ا=دفعي إسماعيل نادر
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صمـد الپيـشمـرگه بقـيادة عـيسى سـوار أمام كلّ هذه الهـجمـاتc وفي ا=راحل األخـيرة
إنتـقلوا من حـالة الدفـاع الى حـالة الهـجوم وابـتكروا أسـاليب جديـدة ساعـدت في إحلـاق

هز�ة نكراء بقطعات اجليش.
إسـتمـرت هجمـات اجليش وا=رتزقـة مدة شـهريْن وانتـهت بنصـرٍ ساحقٍ للپـيشـمرگـه إثر
هجـومٍ مبـاغت قـاموا به يـومي ٧ و٨ آب c١٩٦٢ ¦ فيـه تدمـير فـوج كـامل وقتل آمـره
العـقيـد (مجيـد سبـع) و¦ إسقاط طـائرة حربيـة من نوع فيـوري سقطت في قـرية آڤگني
و¦ّ إحـراق ثمـانN شــاحنة عـسكرية وأربع مـدرعـاتc و¦ّ أســر أربعـة ضـبـاط و(١٧٣)

جندياً ووقع بيد الپيشمرگه الغنائم التالية:
٢٥٠ بندقية خفيفة وست رشاشات برين وعشرة مدافع هاون عقدة ٢ وعقدة ٣ وأربعة

أجهزة السلكي وأكثر من ثمانN ألف خرطوشة للسالح اخلفيف وثالثمائة قذيفة هاون.
cًفي هذه ا=عـارك لم تزد خسـائر الپـيشـمرگـه عن عـشرة شـهداء وثمـانيـة عشـر جريحـا
وكـان لنتيـجة مـعـركة يومي ٧ و٨ آب ١٩٦٢ صـدى كـبيـر ولم تقتـصـر أنباء هذا الفـوز
العظيم على العـراقc وإنّما إخـترقت أنباؤه احلـدود وتناولتهـا وسائل اإلعـالم والصحـافة

في اخلارج بالتعليق والوصف.
لم تكن ا=سـألة مـجـرد فـشل في إعـادة إحـتالل أطراف زاخـو وإنّمـا في التـأثيـر العـام
للهز�ة على معنويات اجليش العراقي وÂكN الپيـشمرگه من حتقيق سيطرتهم على ا=زيد

من ا=واقع والقطاعات والقرى في تلك اجلبهة.
وباءت محاوالت ±اثلة للجيش باإلخـفاق الذريعc مثل محاولة إستعـادة مواقع شمالي
دهوك وسَـري آكــري وسـفـوح بَربنيـا فـي عـقـره بكلّ قـراهـا ومناطقـهـا ا=أهـولةc وهَندرين

وسَفN وآغجلر وسورداش وشارباژير وغيرها.
أذكـر با=ـناسـبـة أنّ الـلواء الركن إبراهيم فــيـصل األنصــاري قـائد الفــرقـة الثــانيـة زار
البارزاني بعد هدنة شباط ١٩٦٤ وأتى الى وصف ا=عـارك التي قادها ضد قوات الثورة
متـباهياً فخـوراً 2ا أجنزه خاللهـاc لكنّه إعترف ببـسالة الپيـشمرگـه وخاصة عيـسى سوار
الذي هزمـه فـي مـعـركـة يوم ٧ آب ١٩٦٢ في وادي زاخــوc عندمـا كـان رئيــسـاً ألركـان

الفرقة الثانية وقائداً ميدانياً للوحدات العسكرية ا=شاركة في الهجوم.
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سـأل األنصاري فـيـما اذا كـان باإلمكان أن يرى عـيسى سـوار? وكان مـطلوبه في مقـر
البـارزاني آنذاكc وقـد جاء قـبل يومـيْنc فـردّ البارزاني علـيه باإليجـاب. وأمـرني الوالد
بإستقدامهc وما ان دخل عيسى سـوار حتى نهض األنصاري وإحتضنه وطبع قبالت على
خدّه وهـو يقول: والله يا عـيسى كنتُ أدّعي اجلـرأة واإلقدامc إالّ أنّك فُـقتني ولك قـصبُ

السبق. ودعاه ليكون بضيافته في كركوك.

t'«“ 5) WOKL)
كانت عN زاله مقرّ شركة بريتـيش پتروليوم (ا=عروفة بحرفي BP) إلستخراج الپترول
Nوهي على الضـفـة اليمـنى من دجلة مـقابل زاخـو. وفـيهـا عـدد كـبيـر من اإلخـتـصاصـي
األجانب في شؤون النفط وا=هندسcN وإنشاءات عديدة نفطية. إن عـملية الهجوم عليها
وإحتـوائها لفـترة من الزمن كانـت تتّسم باجلرأة اخلـارقة والتـخطيط الدقيق. كـان الهدف
منهـا البرهنة للسلـطة على أن ذراع الپيـشمـرگه طويلة غـيـر قاصـرة على ا=ناطق اجلبليـة
الوعــرة فــحــسب وإÄا هي قــادرة على اإلمــتــداد وحتــقــيق إجنـازات ±ـاثلة في الســهــول
ا=نبـــسطة ايـضــاً. فــقـــد كــانت عـN زاله في ســهـل واسع خــالٍ مـن كل وســائل الـدفــاع

واإلستتار.
في عN زاله كـان (حمـه سـور حسN) العـضو احلـزبي الشـجاع في سـلك الشرطة ملمّـاً
بالتـفـاصـيل الدقـيـقة =نـشآت الـشركـة وحـمـايتـهـا وقـد زَيَّن لعـيسى سـوار القـيـام بغـارة
مـفـاجـئــة فـراقت له الفكرة و¦ التـخـطيط لهـا بتـعـاون ا=ـنظمـة احلـزبيـة هنـاك وإسـتطلع
الطريق و¦ عـبور النهـر وإختـيار مـواضع لإلختـفاء. وكـان على احلـملة أن تقطع طريقهـا
سيراً على األقدام في خمس عشرة ساعة تقريبـاً وكان قوامها ثالثمائة مقاتل. والطليعة
وهي القوة الـضاربة كانت بقـيادة عـيسى سـوار والقسم الثاني بـقيادة علي هالـو والقسم
الثالث بقيـادة الشهيد هاشم مـيروزي. ¦ّ عبور القوة دجلة بسـرية تامة. وفي ليلة ١٠-
١١ من تشـرين الثـاني ١٩٦٢ بوشـر بالعملـية ووقـعت عN زاله بوقت وجـيـز في قـبضـة
الپيشمـرگه و¦ّ اإلستيالء والسيطرة التـامة على جميع ا=نشآت. ولم تطل مـقاومة سرية
.Nالشـرطة اخملـصـصة لـلحمـاية فـقـد إسـتـسلم أفـرادها وكان عـددهم مع ضـبـاطهم سـبـع
وأسرت قواتنا عـدداً من موظفي الشركة وخبرائهـا ومهندسيها. ما هي إال سـاعات حتى
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.Nأعلن عن إنتهاء العملية وقفلت احلملة عائدة مع األسرى وا=عتقل
أستشهد في هذه العملية الپيشمرگه شاهN شيخو.

كـان لهــذه العـمليــة صـدى إعـالمي هـائل في األوسـاط الدوليــة ا=اليـة وبدا اإلهتــمـام
الشديد بالثـورة وإمكاناتها يتـضاعف 2قابـل هبوط أسهم احلكومـة لفشلهـا في احملافظة
على منشآتهـا. وشاع قلق شديد في األوساط احلكومـية األجنبية ذوات ا=صـالح النفطية
في العـراق. لم يسـبق ألي عـملـيـة عـسكرية أخـرى من صـدى كـهـذه العـمليـة فـضـالً عن

الرهائن األجانب الذين وقعوا في يد اجليش الثوري.
Nإثن Nاألســرى فــضـــالً عن مــهندسـ Nكــان مــديـر الشــركــة (ديرك دانكـورت) من ب
بريطانيcN وقـد بعث البارزاني برقـية تهنئـة لعيسـى سوار على هذا اإلجناز الـرائع وأمره
بإرسال أسـراه األجانب إلى مـقرّه فـفعل واسـتقبـلهم البارزاني مـحتفـياً بهم وهيّـأ لهم كل
وسـائل الراحة وأطلق لهم احلـرية في التـجوال حـينما شـاؤوا. و±ا اذكره بهـذه ا=ناسبـة أن
مدير الشركـة دانكورت فقد ساعتـه أثناء الهجوم فما كـان من البارزاني إال وعجَّل بحل

سير ساعة معصمه(٥) وقدمها له على سبيل التعويض.
كـانت الغارة على عN زاله واحـدة من مـالحم الثورة اإلنتـقالـية النادرة ا=ثـال من جهـة

التخطيط والتنفيذ واآلثار العظيمة التي خلّفتها.
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كـانت فـتـرة هدوء على سـائر اجلـبـهـات بسـبب الطـقسc فـتـوفـر الوقت الكافي إلعـادة
النظر في تنظيم قوات الپيشمرگه وتوزيع ا=سؤوليات القيادية وا=نظمات احلزبية وإناطة

القيادات احمللية والفرعية 2سؤولN من ناحيتي اإلدارة والتوجيه الفكري والسياسي.

٥- لهذه السـاعة قـصــــة. كانت باألصل ملكاً لـــي. اشـتريتـها لنفسي 2بلـغ أكرمني به الوالدc 2ناســبـة إحرازي
األولوية في إمـتحـان األول ا=تـوسط فاخـترت أن أبتـاع به هذه السـاعة وهي مـن نوع لوجنN. وعندما عـدتُ
بهـا إلى ا=نزل وشـاهدها الوالد لفـتت نظره فـيـهـا األرقـام ا=ضـيئـة الفـسـفـورية التي تنيـر في الظالم. وظهـر
السرور على وجههc واستبدلها بساعته من نوع (أوميگا) التي تفوق ساعتي قيمة 2راحل وكانت قد قدمت
له هديةً فشكرته على هـذا كثيراً عندمـا زاد على عملية ا=بـادلة هذه بعشرين ديناراً. كـان الوالد يذكر ذلك

على سبيل الفكاهة واليغفل عن كيل الثناء لتلك الساعة التي اخترتها ذاكراً أرقامها ا=ضيئة.
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لم يعـد هناك شك في أن جذوة الثـورة ستبـقى متـقدة ولن تقـوى السلطة على إطفـائها
مطلقاً.

كـان البارزاني دائم احلـركـة اليخلد إلى الراحةc يقـوم بزيارات تفـقدية مـسـتمـرة =ناطق
كـردسـتـان احلرة. اذكـر منـها خـصـوصـاً مناطق خـوشناو وپشـدَر وآكـوc وفي األخـيـرة حلّ
ردحاً من الزمن ضيفاً على عباس مامَند آغا وإستضافه أنور بگ بيتواته. وبعدها باتت
(بيـتواته) مـقـرّاً هامـاً لقيـادة الثـورة وأناط ا=سؤوليـة احلـزبيـة لهذا القطاع 2ـال عبـدالله

ا=لقب (2ال ماتور) ومعاونه (علي شعبان).
في واحدة من جوالت الوالـد قاصداً سَروچاوه من بيتـواته استوقفَتْ رَكـبَهُ إمرأة ونادت

بصوت جهير:
- من منكم مال مصطفى?

أجابها البارزاني:
- أنا من تطلبN يا إبنتيc ما خطبك?

عندها رفعت يديها ولطمت خديها وهتفت:
-  وأنت حترر كردستان بهذا?

ثم طفقت تروي شكواها بهذا الشكل. قالت:
- "أنا إمرأة متزوجة وزوجي عضـو في احلزب الد�قراطي. ملتزمÇ ومخلص ومطيع ألوامر
احلزب إالّ أن مسؤوله (مجيد گورك) اليكف عن إرساله يومياً بواجبات حزبية إلى
مناطق عـديدة. وقـد إتّضح أخـيـراً أن عـملـه هذا كـان بنيّـة سـوءٍ. ومـرةً عندمـا بعث
زوجي بواجبc أقبل عليَّ وأنا في منزلي وحترش بي وطلب الوصال فـبصقت بوجهه
وصــحت به عــارÇ علـيك أن تطلب مـني هذا العــمل الشــائـن وأنت كــادر حــزبي من
ا=فـروض عليك الدفاع عن شـرف كردسـتان وأهالي كـردستان. وحـاولتُ دفعـه عني
وإخـراجـه إالّ أنّه دفـعنـي وحـاول اغـتـصـابي بالقـوة وكـان من نتـيــجـة ذلك إصـابتي
بجروح وÂزقت ثيـابي وهذه هي ثيابي ا=مـزقة فانظر إليـها (كانت حتـملها فنشـرتها
أمامه وهي تقول: هذا شاهد على ما جرى. احفظوها واجعلوا منها عَلَمًا عندما يتم

حترير كردستان)."
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لم أجـد طوال حـيـاتي والدي باحلـالة التي اسـتـولت عـليـه في تلك اللحظات فـقـد كـان
ينصت إليها مـطرقاً وعيناه مخضلتـان بالدمع. Âالك نفسه بعد قليل وأمـر بالقبض على
اجلـاني فـوراً وإرساله إلى بـيتـواته سـجـيناً حـتى يعود لـيفـصل في أمـره. ثم إلتـفت إلى

ا=رأة وطمأنها بقوله:
- ثقي يا إبنتي بأنّي سأنتصف لك ±ن أراد اإلعتداء علـى عرضك وسيكون جزاءً وفاقاً
فــاطمـئنـي. هذا مـا حــصل وال مـردّ لـه لكن إذهبي وجــيـئي (بـالصـاج) وخــذي من
سـخامـه شـيئـاً فلطخي به وجـهي فـأنا استـحق هذا. لو لم أكن أنـا صاحب األمـر =ا
وجد واحـدÇ من أمثال مجـيد گورك في نفسـه اجلرأة أو احلرية لإلقـدام على مثل هذا

الفعل الشائن.
كـان مجـيد گـورك في الواقع من الكوادر النشطة الفـعّالة. إالّ أن ذلك لم يكن كـافيـاً
لتـزكيـة عـضو حـزبي مجـرد عن اخللق احلـمـيد فـاألخالق احلـمـيدة تأتي دائمـاً في مـقدمـة

خصال ا=ناضل احلزبيّ.
إنتـهـز (مــال مـاتور) فـرصـة غـيـاب البــارزاني. فـمـا أن وصل مـجـيـد گــورك بيـتـواته
مـخفـوراً حـتى رتب أمر اإلفـراج عنه وتهـريبـه إلى مـقرّ ا=كتب السـيـاسي فـحمي غـضب
البــارزاني على فـعـلة مـال مــاتور عند عـودتـه وأنذره بوجـوب إعــادة اجلـاني وبقـي دومـاً
يذكّره بذلك إذ لـم يغب احلادث عن ذاكرته قطّ حـتى أدى به األمر أخـيراً إلى اإلسـتغناء

عنه وعزلهc وكان هذا واحداً من أسباب اجلفوة بN البارزاني وا=كتب السياسي.
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قرّر البارزاني توجيه قوة كـافية من اجليش الثوري إلى منطقة 'œWFK“… بقيادته بالذات
مع طائفة من مـسؤولي الپـارتي. فقد علم بأن فـئة من آغوات ا=ـيراودَلي إتفقـوا سرّاً مع
السلطة على محـاولة طرد أعضاء احلزب وفـصائل الپيشـمرگه ا=تواجـدة في ا=نطقة على

أن تقوم احلكومة بتزويدهم با=ال والسالح والدعم العسكري.
في الواقع لم يكـن باإلمكان حتـقـيق هذا الهـدف. فـأيّ مـحـاولة من هذا القـبـيل كـانت
سـتُـمنى باإلخــفـاق التـام لسـبب واضح بسـيـط وهو أن أهالي ا=نطقـة هم مـع الثـورة قلبـاً
وقـالباً وان القـوات الثـورية والپارتي قـد حـققـا السيـطرة التامـة والتـفوق. ثم أن ا=نطقـة



٦- سبق للبارزاني أن أرسل أحمد توفيق أمN سرّ احلـزب الد�قراطي الكردستاني (إيران) الى منطقة پشدر في
أيلول ١٩٦٢ حلثّ أغــوات ا=يـراودَلي على اإلنضــمـام الى الثـورة ودعـمــهـا. وقـد شـرح الرســول ا=وقف في

پشدَر في رسالة جتد نصها في ا=لحق رقم (١٠) قسم ا=الحق.

∏∞

نفسهـا كانت بعيدة جـداً عن متناول يد السلطة. واقرب اإلحتـمال هو أن هؤالء األغوات
كانوا يريدون أن يبتزّوا احلكومة ليس إالّ بإيهامها بقدرتهم.

على ان اجليش الثوري بلغ منطقة 'œWFK“… في اليوم الرابع من شباط ١٩٦٣.
وفي الســابع منه حتـرك البــارزاني من قـرية (ســاركي) في وادي (Ëœ(W رَقـه) قــاصـداً
'œWFK“…. ووصل قرية (W½«dOÄ رَش) ليـالً. وفي صبـاح اليـوم التالي وقـع إنقالب الثـامن

من شـبـاط. وخَّف جـالل الطالبـاني مسـرعـاً للقـاء البـارزاني هناك وكـان حـينذاك ومنذ العـام
١٩٦٢ مـعه. وا=عـروف أن قـيادة الثـورة والپـارتي كـانا على صلة سـابقة با=ـتآمـرين في

بغداد.
في العـاشـر من شبـاط والبـارزاني في قـرية دوگومـانc أقـبل اغـوات ا=يراودَلـي قاطبـة
إليـه مـعلنN والءهم للثـورة وللبـارزاني. لم يكن لديهم مـن سبـيل غـيـر هذا حـتى ولو لم

يقع ذلك اإلنقالب(٦).
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مـهّدتْ ثورة أيلول لقـيـام هذا اإلنقالب كـمـا مهّـدتْ فـيمـا بعد إلنقـالبات أخـرى. فقـد
كانت عـامل إضعـاف لسائر احلكومـات التي أعقبت نظام عـبدالكرJ قـاسم مثلمـا كانت

عامالً إلضعاف نظامه.
كـان اإلنقـالب حـصـيلـة إتفـاق ب] حـزب البـعث والضـبـاط القـومـيـ] الناصـري]. وقـد
إتصل هؤالء باحلـزب الدpـقراطـي الكُردسـتـاني أثناء التـحـضـيـر لإلنقـالب وتعـهّـدوا بأن
يحققـوا جميع مطالب الثورة الكُردية بخصـوص حقوق الشعب الكُردي السياسـية. وكان
Jحلقة اإلتصال الضابط (طاهر يحيى) عن طريق صديقه الضابط الكُردي ا}تقاعد (كر
قـرني) الذي قام بدوره �فـاحتـة ا}كتب السيـاسي للپـارتي. وكان مـضـمون الرسـالة التي
جاء بهـا إستـعداد ا}تـآمرين }نح احلكم الذاتي (األتونومي) لكردسـتان العـراقية مـرتهناً
بنجاح اإلنقـالب� مقابل مسـاعدة الثورة بوقف إطالق النار والكفّ عن التعـرض للجيش

إلى غير ذلك �ا يتطلبه ا}وقف من مساندة أو مساعدة قدر اإلمكان.
كما طالب اإلنقالبيون أيضاً أن ترسل قيادة الثـورة برقية تأييد فورية لهم حا}ا يتأكّد

جناح اإلنقالب.
وقع قـاسم غنيمـة سـهلة بيد اإلنقـالبي] فـقد كـان مـعظم جيـشه مـسـمّراً في كـردستـان
والقطعات ا}رابطة فـي بغداد كانت بيـد الضباط ا}تـآمرين على األغلب. وقد كـتب حول
اإلنقـالب وتفـاصـيله الـكثـيـر وليس من أغـراض كـتـابنا هذا ترديـد مـا دُو�ن. ويغني عن
الكثـيــر من القـول أن الهـجــوم كـان مـركـزاً على وزارة الـدفـاع مـقـر قـاسـم من اجلـوّ ومن
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األرض. بعدها �ّ القـبض على قاسم وأعوانه بعد قـتال دموي داخل الوزارة وأقتـيد إلى
دار اإلذاعـة مـقـر قــيـادة ا}تـآمـرين وأعـدم هنـاك بصـورة بربريّة تنمّ عن غــالظة وشـراسـة

المثيل لهما.
صدرت كـتب ومؤلفـات عديدة عن (قاسم) وعن عـهده بقلم مـؤلف] مختـلفي ا}شارب
والنزعات وهـم ب] قادح ومادح. واليقـوم عندي شك في أن كال اجلـانب] كانا مـتحـيزين

وان كثيراً من احلقائق قد أخفيت بسبب هذا التحيّز.
وخـالفـاً إلعـتـدائه على الشـعب الكُردي وشنّه احلـرب على كـردسـتـان وإنكاره احلـقـوق
الكُردية فإني الأجـد �ا سجله الكتّاب له نقطـة يؤاخذ عليها خـالف هذا أو يتهمـه بسوء
نيّة في معـاجلته األمور الداخليـة رغم عثراته وأخطائه. كان بوسـعه وهو في أوج سلطانه
أن يقضي قـضاءً تاماً عـلى أولئك ا}تآمرين الذين حـرموه وحرمـوا الشعب العـراقي حتى

من قطعة أرض يوارى فيها جثمان ذلك الرجل الذي أسس جمهورية العراق.
ورغم شنّه هـذه احلـرب الظا}ة عـلى الشـعـب الكُردي بكل مــا جـرّته من مــآسٍ وويالت
عليـه وعلى الشـعب العـربي أيـضاً فـإني أقـولهـا هنا أن مـقـتله لـم يخلّف في نفـسي أي
شـعـور باإلرتيـاح والسـرور. وقناعـتي هي أنه رغـم سوء عـمـله مـعنا فـإنه أسـمى وأعلى

كثيراً من أولئك الذين قاموا باإلنقالب في شباط.
في ١٣ آذار ١٩٧٠- بعـد إعـالن إتـفـاقـيـة آذار� كنت في البـصـرة مـع صـالح مـهـدي
عـمّــاش وهو آنذاك �نصب وزير الداخـليـة فـسـألـتـه: "}اذا قـتلـتم عـبـدالكرJ قــاسم ولم
ترسلوه إلى خارج البالد? وكيف كان موقفه عندما جئتم به إلى دار اإلذاعة?" فأجاب:
"في احلقـيقـة إننا لم نُجرِ له مـحاكـمة. وكـان مجلس قـيادة الثـورة يتداول
في مــصـيــره عندمــا ســمـعت دوي صـليـات مـن بندقـيــات أتومــاتيكيــة.
فخرجنا نستطلع األمر لنجد عبـدالكرJ وا}هداوي وطه الشيخ أحمد جثثاً
هامدة مـزّقهـا الرصاص. كان مـن أمر بإعدامـهم العقـيد عبـدالغني الراوي

دون إذن منّا فقد أمر جنوده بفتح النار والقضاء عليهم."
من كلّ مـا قــرأت وسـمـعت حـول تلـك الواقـعـة ا}أسـاويـة أن عـبـدالكرJ قـاسـم لم يبـدُ
أثناءها مـتخاذالً بل واجـه ا}تآمـرين بشجـاعة والسـيّمـا عبدالـسالم عارف فـإنه بقي إلى
األخير اليكلّمه واليجيب عن أسئلته اللجـوجة ا}لحّة عمّن قام بثورة الرابع عشر من ªوز
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محاوالً إنتزاع إعتراف منه ينمّ عن ضعف أو استخذاء.
قبل الشـروع في اإلنقالب بأربعـة أيام أرسل صالح اليـوسفي لإلجـتماع بـ(عـلي صالح
السـعـدي) أم] السـرّ العـام لقـيـادة البـعث القطرية. وفي ذلك اإلجـتـمـاع أكّـد السـعـدي

}ندوبنا بأن احلكم الذاتي للشعب الكُردي سيعلن فور جناح اإلنقالب.
في اليــوم األول من اإلنقـالب طلب مــذيع إذاعـة بغــداد حـضـور العــمـيـد فــؤاد عـارف
وصـالح اليــوسـفي فـوراً لإلذاعـة حــتى يتمّ تأم] اإلتصــال ب] قـيـادة الپـارتـي والبـعث.
ولكن صـدر البالغ ا}طول رقم (١) بتـوقيع مـا دعي �جلس قيـادة الثورة وليس فـيه أي

ذكر حلقوق الشعب الكُردي ال من قريب وال من بعيد(١).
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سبق للپارتي أن تعهّد لإلنقالبي] بوقف إطالق النار وعـدم التعرض للقوات احلكومية
إالّ في حالة الدفاع. وأوعز البارزاني جلـالل الطالباني باحلضور إلى $œWFK“… }راجعة آمر

اللواء ا}رابط هناك وإبالغه بقرار الثورة بوقف إطالق النار وقد سُرّ اآلمر بذلك فعالً.
كان من الضروري أن تخلص نوايا الطرف] لـلتوصل الى احلل السلميّ ا}نشود. إالّ أن
حكام البـعث لم يكونوا كذلك. وكـما اتضح فـيمـا بعد بأنهم مـا كانوا يؤمنون أصـالً بأنّ
للشـعب الكُردي حقـوقاً وان العـدالة قبل اإلتفـاق تقضي اإلقـرار بتلك احلقـوق. لذلك بدا

من الصعوبة �كان أن يُتوصل إلى احلقّ العادل ا}نشود مع مثل هذه الفئة من احلكام.
سرعان ما تبيّن أنّ العهد الذي قطعه علي صـالح السعدي نيابة عن البعث كان مجرّد
وعدٍ كاذب� أمام صالح اليوسفي وشوكت عـقراوي� عندما قال "ليس من حقكم فحسب

أن تنالوا احلكم الذاتي بل إن لكم فوق هذا حق تقرير ا}صير".
ويذكـر بهـذا الصـدد أيضاً (طـاهر يحيـى) ا}فاوض فـقـد سـبق وبعث برسـالة لسكرتيـر
احلـزب إبراهيم أحمـد يطلب فيـها منـه تسمـية وزراء كُـرد لضمـهم إلى احلكومة اجلـديدة.

مُقِراً أيضاًً بقيام النظام اجلديد على أسس احلكم الذاتي.
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بعد موافقة البارزاني كان جواب ا}كتب السياسي على الرسالة �ا يأتي:
"«الدpقـراطيـة للعـراق واحلكم الذاتي لـكردسـتان» هذا شـعـارنا وسـيـاسـة
حـزبنا. واألسـمــاء التي نقـتـرحـهــا هي «بابا علي الشـيخ مــحـمـود� فـؤاد
عـــارف� بكـر عـــبـــدالكـر�J عـــمـــر مـــصطـفى� جـــالل الطـالبـــاني� عـلي

العسكري»."
وكـان إنقـالبيو الـعراق يتـوقـعـون إنقـالباً �اثالً في سـورية. وقد حـصل ذلك فـعـالً في
الثــامن من آذار �١٩٦٣ وخــالل الشــهــر الذي فـصـل ب] اإلنقــالبيْن كــان بعث العــراق
يتـعمـد التسـويف وا}مـاطلة. فبـعـد عشـرة أيام من قيـام اإلنقـالب ذهب جالل الطالبـاني
على رأس وفد إلى بغداد وبدأ حواراً مع ا}سؤول] احلكومـي] واحلزبي] البعثي] هناك.
واُقنِع كل من جـالل الطالباني وفؤاد عـارف بالتوجـه إلى القاهرة مع الوفـد الرسمي الذي
اُرسل }قابلة عبدالناصر وإجراء مباحثات معه حول الوحدة فوافق الطالباني من دون أخذ
رأي البــارزاني ورحل دون مـوافــقــة منه. ووصل اجلـمــيع القــاهرة واجـتــمع عــبـدالناصــر
با}ندوبَ] الـكُرديَ] لوحـدهمـا مــبـي�ناً رأيه بأنه ضـدّ اإلنـفـصـال لكنه يؤيد إعـطاء حـقـوق
الشعب الكُردي ونصـح الطرف] بحلّ خالفاتهـما بالطرق السلمـية ولم تسفـر مهمـة الوفد

عن شيء يذكر.
أول وفـد رســميّ للنظـام أرسل إلى البـارزاني وصـل (چوارقُـرنه) برئـاسـة طاهر يحــيى
الذي أصبح رئيساً ألركان اجليش وعضواً في مجلس قيادة الثورة وكان بصحبته كلّ من

باباعلي الشيخ محمود� وفؤاد عارف ومعهم العميد فتاح شالي.
فقام البارزاني بتسليم رئيس الوفد مشروع احلكم الذاتي ا}طلوب.

(٢) طرح ا}شـروع على مجلس قـيادة الثورة� وعـلى اثر ذلك أرسل النظام وفداً شـعبـياً
إلى قيادة الثـورة في محاولة للتخـفيف من ا}طالب التي تضمنها ا}شـروع وحلملها على
تبـديل موقـفهـا. كان البـارزاني قـد أنذر الوفد قـبل عودته بـأنه سيـستـأنف القتـال إن لم

تُجَب ا}طالب التي يضمها ا}شروع وضرب أجالً أمده نهاية آذار ١٩٦٣.

٢- تألف الوفد الشـعبي من محمـد رضا الشبيـبي� وفائق السامـرائي� وحس] جميل� وفـيصل حبيب اخلـيزران�
والدكتور عبدالعزيز الدوري� وزيد أحمد عثمان.
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ووصل الوفـد چوارقُـرنه وإلـتـقى بالبـارزاني. وكـانت حـصـيلـة اإلجـتـمـاع اإلتفـاق على
نقاط تكون مبدأ للحل ا}نشود(٣). ثم عاد الوفد. وفي اليوم احلادي عشر من آذار نشر
النظام بيـاناً من اجمللس الوطني لقـيادة الثـورة فصّل فـيه سـياسـة احلكومة إزاء القـضيـة

الكُردية ومطاليب الثورة(٤).

٣- مطاليب الثورة ا}قدمة الى الوفد في ٥ آذار ١٩٦٣:
١- اإلعـتراف فـوراً باحلكم الذاتي لكردستـان مع إعطاء صـورة من اإلعتـراف ودستـور اجلمـهورية العـراقيـة

الى هيئة األ¸ ا}تحدة� وإذاعته من إذاعة بغداد ونشره باجلريدة الرسمية والصحف احمللية.
٢- احلدود اجلغرافية: شماالً تركية� وشرقاً إيران� وغرباً سورية� وجنوباً سلسلة جبال حمرين.

٣- تكون اللغــة الكردية اللغـة الـرسـمـيـة� كـمــا وأن الدراسـة جتـري باللـغـة الكردية. أمـا في ا}ـناطق التي
يسكن فيها مواطنون غير أكراد فتكون الدراسة بلغاتها اخلاصة الى جانب تدريس اللغة الكردية.

٤- احلكم الذاتي:
أ- يكون احلكم بر}انياً دpوقراطياً على أن يتشكل من نائب لرئيس اجلمهورية� ومن مجلس وزراء ومجلس
وطني في كردستان� مع إبقاء وزارات اخلارجية والدفاع وا}الية مركزية مع تعي] وزراء دولة لهذه الوزارات

في احلكومة الذاتية.
ب- يشـترك فـي الوزارة ا}ركزية لـلجمـهـورية العراقـيـة عـدد مناسب بنسـبة عـدد سكان كـردسـتان� وكـذلك

ينتخب للمجلس الوطني العراقي عدد من النواب بنسبة سكان كردستان.
٥- اجليش:

أ- حتدد نسبة معـينة من اجليش تتناسب مع نفوس كردستان. ويكون قوام الوحـدات من أبناء كردستان من
ضباط وضباط صف وجنود.

ب- يتـألف اجليش من جـميع الصنوف: القـوة اجلوية� ا}شـاة� الدروع� اخملابرة� الهنـدسة� ا}دفـعية ا}ـضادة
للطائرات.

جـ- إحداث مؤسسات عسكرية تشابه ما يوجد في اجلمهورية العراقية.
٦- ا}يـزانيـة العـامـة: وتتـألف من واردات الضـرائب والكـمارك وا}ـكس والرسـوم إلخ… وبنسـبـة عـادلة من

عائدات النفط التقل عن ثلثي الواردات في كردستان.
٧- اإلحـتـفـاظ بقوات فـصـائل األنصـار الوطنيـة في كـردسـتـان حل] اإلنتـهـاء من إكـمال مـالكـات اجلـيش.

وتخصيص رواتب وإطعام ولباس لها.
٨- تشكيل احلكومة الذاتية ا}توقعة من هذه ا}طالب.

٤- فيما يلي بيان اجمللس الوطني لقيادة الثورة في حتقيق أهداف ا}واطن] األكراد
عـاش العـرب واألكراد إخـواناً تربـطهم تربة وعـقيـدة ومـصلحـة� ولم يعكر صـفـو هذه األخـوة إالّ اإلسـتعـمـار

والعمالء.
وجـاءت ثورة ١٤ ªوز لتحـرير الشـعب� وكان �ا أكـدته األخـوة العربـية الكردية كـمـا نص الدستـور ا}ؤقت.
ولكن اإلنحـراف واإلرهاب في عهـد الطاغيـة عبـدالكرJ قاسم شـمل األكراد كـما شـمل العرب وأحلَّ الفـتنة
محلّ األلفـة� والريبة مـحلّ الثقـة� وجلب الويالت على البالد. وقـامت ثورة الرابع عشـر من رمضـان ا}بارك
لتزيل اإلنحراف وتؤكد مباديء احلرية والعدالة� وترى من تعـاون العرب واألكراد والقوميات األخرى أساساً
لوحـدة العراق. ولـَمّـا كان من أهمّ أهداف هذه الثـورة ايضاً إقـامة جـهاز عـصري يأخـذ بأحسن األسـاليب في
اإلدارة واحلكم� ولـمّا كـان أسلوب الالمركزية أسلوباً حتـققت فائدته بالتطبـيق في مختلف أنحـاء العالم� =
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لم يكن في هذا البـيـان ما يحـقق شـيئـاً من أهداف الثـورة. ولم يسـفر األخـذ والردّ ب]
احلكومـة وقيـادة الثورة عن نتـيجـة. عندها إرتأى البارزاني إسـتشـارة ا}كتب السيـاسي
وعـدد كـبـيـر من الزعـمـاء الـوطني] اخمللص]. فـتمّ عـقـد إجـتـمــاع مـوسّع يضمّ األطراف
الشعـبيـة والسياسـية وا}هنيّـة تتمـثل فيـه ا}نظمات والنقـابات وا}عاهد العلمـيّة. واُرسل

الدعاة إلى كلّ أرجاء كردستان ألجل إختيار �ثل].
شـعـر البـارزانـي أن الكُرد بحـاجـة إلى مـؤªـر ªثـيلي مـوسع� إلى شيء أكــبـر منه ومن
احلزب� إلـى جمـعيـة عمومـية تـعبّـر تعبـيراً صـادقاً عن الرأي العـام الكُردي على النطاق
القومـي. وكانت تلك الفكرة من بنات أفكار مـال مصطفى وحـده فهـو صاحـبها ومنـفّذها
وهو الذي سـمّى بعض ا}ندوبـ] وأرسل �ثليـه إلى كلّ أرجـاء اإلقليم الكُردي لتـجـدّ في

أثر ا}ندوب] وتقوم بإرسالهم إلى ا}ؤªر.
ترك البـارزاني عند إسـتكـمـال التـحـضيـرات چـوارقُرنـه مـتوجـهـاً الى كـويـسنجق التي
وصلهـا يـوم ١٦ من آذار ١٩٦٣ وحلّ ضـيـفـاً عـلى واحـدٍ من أصـدَق أصـدقــائه وأخلص
مـقـرّبيـه الوطنيّ الكبـيـر كـاكه حـمـه زياد آغـا كـويسنجق. فـوضع هذا داره حتت تصـرّفـه
وتكفّل بكـلّ واجب الضـيـافـة لـه و}رافـقـيـه طوال مــدة إقـامـتـه. وكـان جــزاؤه أنّ القـوات
احلكومية عند دخولها كويسنجق بعد إستئناف القتال دكّت داره تلك دكاً وسوّتها باألرض.
إلتأم اإلجـتماع� الذي دعـا لعقده البـارزاني� في يوم ١٨ آذار ١٩٦٣ ودام أربعة أيام
وانفض في ٢٢ منه. وقد حضره ما يناهز األلف]. وضم مندوب] عن احلزب وقيادي] من
جيـش الثورة. ومن الوطني] وا}ثـقف] ورؤسـاء العشـائر ا}ؤيدين للثـورة و�ثلي الطوائف
الدينيـة والقـومـيـات األخرى في كـردسـتـان ونظمـوا بنهـاية اإلجـتمـاع مـذكـرةً للحكومـة.

= لذلك وأخــذاً بهـذا األسـلوب وإنطالقــاً من مـبــاديء الثـورة الـتي أعلنت في بيــانهــا األول تعـزيز األخــوة
العـربية الكـردية �ا يضمن مـصـاحلهـا القـوميـة� ويقـوّي نضالهـا ا}شـترك ضـد اإلسـتعـمار� وإحـتـرام حقـوق
األقليـات األخـرى وªكينهـا من ا}ساهـمة في احلـيـاة الوطنيـة� لذلك فـإن اجمللس الوطني لقـيادة الثـورة يُقـرُّ
احلقوق القومية للشعب الكردي على أساس الالمركزية. وسوف يدخل هذا ا}بدأ في الدستور ا}ؤقت والدائم

عند تشريعهما. كما أنّ جلنة مختصة سوف تُشكّل لوضع اخلطوط العريضة لالمركزية.
اجمللس الوطني لقيادة الثورة

١١-٣-١٩٦٣



٥- راجع النص في ا}لحق رقم (١٢) قسم ا}الحق.
٦- ا}نتدبون احلكوميون: صـالح مهدي عمّاش وزير الدفاع� وحازم جواد وزير الدولة لشـؤون اجلمهورية� وناجي
طالب وزير الصناعـة� وعلي حيـدر سليمـان السفيـر في وزارة اخلارجـية. وضم إليـهم أعضـاء الوفد الشـعبي

(أنظر احلاشية ٣ من هذا الفصل).
٧- راجع ا}لحق رقم (١٣) قسم ا}الحق.

٨- هذا نص واحدة منهما:
إلى ا}ال مصطفى البرزاني- احلركات- رئاسة األركان العامة

من الفرقة الثانية
العدد ١١٤٣ - ٩ 

التاريخ ٢٠-٣-١٩٦٣
يرجى إصـدار أوامـركم بإعـادة كـافة األسلحـة واألجـهـزة الالسلكيـة وباقي التـجـهـيزات احلـكوميـة ا}سـتـولى
عليـهـا من قـبل جـمـاعـتكم منذ بـدء حـركات الـشـمال حـتـى اآلن. *تسلم إلى اقـرب مـوقع عـسكري* رجـاءً

أنبئونا.
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تضـمنـت قـرارات ا}ؤªر ثم انتـخـب وفـد برئاسـة جــالل الطالبـاني حـمـل ا}شـروعَ الذي �ّ
التصويت عليه في ا}ؤªر(٥).

وصل الوفـد بغداد في الثـالث] من آذار �١٩٦٣ وإنتـدبت احلكومة أشـخاصـاً معـين]
للتفـاوض مع الوفد الكُردي(٦). وجرت مـحادثات ب] اجلانب]. وبدت وجـهات النظر في
بعض النقاط متـقاربة. إالّ أنّه وحينما بدأ احلديث حـول احلدود التي سيمتـد إليها احلكم
الذاتي تبـاعـدت وجـهـات النـظر ولم يكن النظام مـسـتـعـداً بأي شـكل كـان للتـزحـزح عن
مـوقــفـه في رفض إبقــاء كـركـوك وخـانقـ] وسنجـار وزمّـار ضــمن منطقـة احلـكم الذاتي.
وتبـيّن عند الوصول إلى هذه ا}رحلة أنهم كـانوا يتهـربون من النقـاش ويتعـمدون التغـيّب

عن اجللسات(٧).
عند احلـديث حـول احلكم الذاتي وا}سـتـقـبل السـيـاسي لكردسـتان العـراق� كـان الوفـد
احلكومي يبادر الى حرف ا}وضوع مثيراً مسألة ضـرورة قيام البارزاني بتنفيذ تعهده برد�
األسلحـة والتـجـهيـزات احلكومـيـة التي وقـعت غنيـمة بـيد الثـورة. وقـد بعـثـوا ببرقـيـت]

بطلب ذلك. مدلل] بها على محدودية تفكيرهم(٨).
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على اثر قيـام اإلنقالب ونظراً للمـقاومة التي أبداها أنـصار قاسم والشـيوعيـون أصدر
مـجلس قيـادة الثـورة بيانه ا}ـرقم �١٣ وفيـه أباح ألعـضاء حـزب البعـث وأنصارهم قـتل
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الشيوعي] وإبادتهم في كلّ مكان.
ألقي القــبض على سـالم عـادل (حــس] الرضي) سكرتيــر احلـزب الشـيـوعـي العـراقي
وعلى عـدد من أعـضاء اللجنة ا}ـركزية وا}كتب الـسيـاسي وقـتلوا بعد تـعذيب وحـشي.
وباتت كـردسـتـان قبـلة الشـيوعـي] بعـد أن لم يعـد من ا}قـاومـة جـدوى. فـإجتهـوا إليـهـا
. ولكنـهم لقــوا مــعــاملة ســيــئــة جــداً من ا}كتب الـســيــاسي للحــزب زرافــات ووحــداناً
الدpقراطي الكُردستاني إالّ أن البارزاني وبأمر قاطع منه� استقبلهم وآمنهم على حياتهم
ووفـر لهم العـيش الكرJ وسـمح لهم بالنشـاط السـياسي رغـم ما إتّسم به مـوقف احلـزب
الشيـوعي غير اإليجـابي من الثورة في أيامهـا األولى. وقد إعتـبر البعثـيون موقـفه هذا
عمـالً عدائيـاً وعدّوه من جـملة التهم التـي ألصقت به فـيما بـعد زاعم] بـأنه آوى أعداء

النظام وأذن لهم بالعمل والنشاط ا}عادي.
كنت ب] الكثـيرين �ن إسـتمع إلى األسـتاذ (عـزيز محـمد) وهو يصف لقـاءه بإبراهيم
أحمـد في ماوَت. كيف أهانه وحـقّره وضنّ عليه بالـعون والرعاية بأي شكل ثم صـرفه �ا
يشــبــه الطرد فــرجع بقلب كــســيـر وألم دفـ]� إالّ أن الوحـشــة زالت ªامــاً عندمــا قــابل
البارزاني الذي إحتفى به وأكرمه وبسط عليـه وعلى أعضاء حزبه الرعاية واحلماية وأمَّن

كلّ حاجةٍ لهم. وبقي عزيز محمد يذكر ذلك على سبيل ا}قارنة دائماً(٩).
كــان من نتـيــجــة هذه ا}عـامـلة الكرpة أن وضع احلــزب الشــيـوعي الـعـراقي إمـكاناته
بخدمة قيادة الثورة. وظلّ موقفه مشـرفاً وأصبحت قيادته موضع ثقة بحيث أنيطت بهم
قـيـادة منطقـة هَندرين احلـسـاسـة وبقـيت بيـدهم حـتى ١١ آذار ١٩٧٠ حـيث أبلوا فـيـهـا
البالء احلسن وسقط منهم شهداء. وأبدوا من البسالة واإلقدام ما عدّ من األساطير حقاً.
كـان }وقف البارزاني ا}بـدئي من هذه الكارثة التي وقـعت بالشـيوعـي] العراقـي] رنّة
صـدى واسع في البلدان اإلشـتراكـيـة وفي مـقدّمـتـها اإلحتـاد السـوڤـييـتي إلى احلـدّ الذي

٩- كان عزيز مـحمد موضع إحـترام وتقديرٍ كبيـرَيْن من البارزاني. وكثيـراً ما تغاضى عن مواقف سلبـية للحزب
الشـيوعي الذي كـان سكرتيراً عـاماً له - إكـراماً خلـاطره. و�ا أذكـره في هذا الصدد أنه عندمـا حاول عـزيز
احلاج إحـداث صدع فـي احلزب الشـيوعي وطلب اجمليء الى كـردستـان فأذن له وأقـبل صحـبة حـبيب مـحمـد
كرJ في آذار ١٩٦٨ الى ديلمـان� وطلب من البارزاني دعمـاً� رُفِض طلبه ونُصح بالعودة الى حـزبه وأعرب
البارزاني عن إسـتعداده للوسـاطة في األمر. أذكـر أنّ البارزاني قال لنا بعـد هذا اللقاء� عليكم أن تتـذكروا

دائماً إنّي أدعم اجلانب الذي يكون فيه عزيز محمد. أدركوا ذلك جيداً.



∏π

كسب البـارزاني من خصـومه وخصـوم الشيوعـي] واقصـد البعثـي] وفئـات قوميـة أخرى
لقب (ا}ال األحـمر) إسـتـهزاءً وتهـمةً. والشـيء بالشيء يذكر أن هؤالء أنفـسـهم وغيـرهم
كانوا يتـهمون البارزاني قـبالً بالعمالة لإلسـتعمار ويخـلعون عليه لقب ربيب اإلمبـريالية

ا}تعاون مع الغرب.

w(uI"« ”d(« -öOJA!
لم يكن لرجـال الـبـعث ثقـة باجلـيش العـراقي لـقلّة مـا لديهم من ضـبـاط مـنظم] فـيـه.
لذلك مالبث أن حلّ الشك والريبة محلّ الصفاء بينهم وبـ] الضباط القومي] وهم كثرة.
فبـادروا إلى إلقاء القبض على عـدد منهم وأخضعـوهم إلى تعذيب بربري مـسندين إليهم
شــتّى التــهم وأضـطروا الى أن ينشــئــوا تـشكيــالت شــبــه عــسكرية مـن ب] أعــضــائهم
وأنصـارهم. فأسـسوا ما عـرف (باحلرس الـقومي) وعـيّنوا النقيب الطيـار منذر الونداوي

رئيساً له.
سـرعــان مـا أصــبـحت يـد احلـرس القــومي فـوق يد كلّ الـسلطات وكــان مـعظمــهم من
األوباش وذوي السوابق واجملرم]� نشروا ظالً من اإلرهاب وإستحَلّوا احلرمات وأتوا من

الفظائع واجلنايات ما يقصر عن وصفه اللسان.
وبالصـالحـيـات ا}منوحـة لهم اصبـحـوا فـوق القـانون وحتـدَّوا أوامر السـلطة ولم يكونوا
يصـدعون بأوامـر رؤسـائهم� وضـربوا عرض احلـائط حـتى باألوامر التـي كانت تصـدر من

صالح مهدي عمّاش بوصفه وزير الدفاع وهم خاضعون له رسمياً.
في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣ ªت تصـفية هذه الزمرة باإلنقالب الذي قاده عـبدالسالم

محمد عارف على حكم البعث وتسلم السلطة الكاملة.

’U)« oOI./"« V/J(
مصدر اإلرهاب واخلوف األعظم الثاني كان جـهازاً إستحدثه حكم البعث باسم "مكتب
التحـقيق اخلاص" وأناط مـسؤوليـته با}دعو (ناظم گـزار) واتخذ له قـصر النهاية (قـصر
. كان يودع فـيه خصـوم السلطة السيـاسي] ليـذوقوا النكال ) مـقراً الرحاب ا}لكـي سابقاً
. وكـانوا يتخلصـون من جثث ضـحاياهم بإذابتـها وألوان العـذاب ويندر ان يخرج منه حيّ
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في حـوض مليء بالتيـزاب (ا}اء ا}لكي) واسـتخـدموا من وسـائل التـعذيب احلـرق وقطع
األوصـال والتـعلـيق. والقليل القليل �ـن حـالفـه احلظ بالنجـاة نـدر أن خـرج وهو صـحـيح

العقل أو سليم من عاهة.
كـتب السيـد نعـمان مـاهر الكنعـاني وهو ضـابط قومي سـابق ووزير في حكم األخـوين
عارف كتاباً عنوانه "ا}نحرفون" أتى فيه إلى تفـاصيل يقشعر من هولها البدن عن جرائم
إجـتـرحهـا احلـرس القـومي ومكتب التـحـقـيق اخلـاص هذا الذي يشـرف عليـه ناظم گـزار.
يعجـز ا}رء عن العثـور على الكلمات والعـبارات الدقيـقة لوصف أعـمال هذين اجلـهازين
ا}قـيـت]. ان اليوم الـذي شاهد والدة هذيـن اجلهـازين هو ليس من األيام الـتي تفخـر بهـا
البشـرية واليذكره التـاريخ إالّ بشعـور من اخلجل والعار. كـان فاحتـة أليام سود متـعاقـبة

على أدJ العراق تتواصل لتنحدر به من سوء حالٍ الى أسوأ.

—«u(« s( …dO0_« ÂU$_«
تبيّن بعـد مرور بضـعة أيام وعقـد عدد من اإلجتـماعات أن النظـام اجلديد اليريد وضع
حلولٍ مـعقولـة أو عادلة للقـضيـة الكردية. وبقي الوفد احلكومي ا}نتـدب يتهـرب وpاطل
بعد ان خيّل له ان الوضع العام مستـتب ولم يعد هناك ما يخشى منه على نظامه اجلديد
السـيّـما بعـد جنـاح إنقـالب سـورية البـعثـي ا}ماثـل الذي زادهم ثقـة بالنفس وتصلبـاً في
ا}واقف. وبوشـر اثر ذلك �ـفـاوضـات ثالثيـة عـراقـيـة- سـورية- مـصـرية إلقـامـة الوحـدة
العـربيـة� إالّ أنّ ا}فـاوضـات التي بدأت في ١٧ نيـسـان ١٩٦٣ لم تسـفـر عن إتفـاق مـا

خصوصاً وان عبدالناصر لم يكن يثق بالبعثي] أصالً.
كـانت السلطة تروغ من إلـتزامـهـا بالبـحث حـول ا}طالب الـسيـاسـيـة الكُردية مـتـعـذرة
بإنشغـالها في محادثات الوحـدة وبأنها الªلك وحدها حق البت في احلـقوق الكُردية دون
ا}شـاورة مع النظام] ا}صـري والسوري وإسـتـحصـال موافـقـتهـما ا}بـدئيـة على اخلطوط

األساسية ألي إتفاق محتمل مع قيادة الثورة الكُردية.
وكان جالل الطالـباني قد قدَّم في يوم ٨ نيـسان ١٩٦٣ مذكرة للوفد العـراقي ا}شارك
في مفـاوضات القاهرة فـصّل فيهـا تلك ا}طالب. واعتـزم بعدها أن يعود مع فـؤاد عارف
وقد يئس من الوصول الى اية نتيـجة. فحاول أعضاء الوفد العراقي حملـهما على البقاء



١٠- راجع نص ا}ذكرة وكذلك رسالة جالل الطالباني للبارزاني حول سير ا}فاوضات� وكذلك محضر لقاء الوفد
الكردي مع جمال عبدالناصر� في ا}لحق رقم (١٤) قسم ا}الحق.
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مع وعودٍ وتأكيدات بإمكان الوصول الى نتيجة مرضية خالل ا}باحثات.
) اُقنع بالسفر مع الوفد احلكومي الى القاهرة بعد ان اكّد ذكرنا بهذا الصدد أن (جالالً
له أحــمـد حــسن البـكر رئيس الوزراء وطاهـر يحـيـى بأنهــمـا مــخلصــان في ايجــاد احللّ
ا}رضي للـطرف]. وأضـاف البكر قــائالً ان البـعث يـخـشى أن يسـتــخـدم عـبـدالـناصـر أي
إتفـاق من هذا القـبـيل سالحـاً دعـائيـاً يشـهره في وجـهـهم عند الضـرورة ولذلك وجـد من
ا}ناسـب ان يقـوم فــريق مـن أعـضــاء الوفــد الكُردي �ـرافـقــة وفــد الوحــدة الى القــاهرة.

واستقبل جمال عبدالناصر الوفد الكردي ا}ؤلف من فؤاد عارف وجالل الطالباني(١٠).
وعـاد الـوفـد الثنائي مـن القـاهرة من غــيـر أن يحــصل تقـدم في مــسـألة احللّ الـسلمي
ا}نشـود� فضـالً عن تعثـر مفـاوضات الوحـدة بالذات. وبقي سائر أعـضاء الوفـد الكُردي
في بغـداد حتى إلقـاء القبض عليـهم وزجـهم في السجن وتعـذيبهم حـتى شبـاط ١٩٦٤.
ولم يكن جـالل الطالبـاني ب] ا}قبـوض عليـهم - ألنه لم يعـد واÄا سافـر من القـاهرة الى

أوروپا ثم عاد في أواخر العام ١٩٦٣ الى كردستان عن طريق إيران.

ŸU{Ë_« ÒÍœd!
أصبح واضحاً لقيادة الثورة أنْ ال أمل يُرجتى من أي مفاوضات مع النظام. وانّ هؤالء
اإلنقـالبي] لم يـكونوا قطّ ينوون التـفـاهم أصـالً وإÄا كـان وعــدهم األولي قـبل اإلنقـالب
يُقــصـد به حتــيـيــد الثـورة الكُـردية أثناء قـيــامـهـم باإلنقـالب وإطالق يـدهم في مـا بـعـد

لتصفية خصومهم وتأم] سيطرتهم على اجليش بإخراج الضباط غير ا}وال] لهم.
ومـا ان شــعـروا بأن في مــقـدورهم حتـدي الـثـورة حـتى بدأوا بـاإلسـتـعــداد }واجـهـتــهـا
عـسكرياً فـاتصلوا بزعمـاء العـشائـر العربيـة والكُردية وسلّحـوها وزوّدوها با}ال. وألّفـوا
من أفرادها فصائل أطلقوا على ا}رتزقـة الكُرد منهم اسم "فرسان صالح الدين" وا}رتزقة
العـرب مـنهم اسم "فـرســان خـالد ابن الولـيـد". وأطلق العنـان ألفـراد احلـرس القــومي في
ا}دن واحلــواضــر الكُردية ليــهــتكوا احلــرمــات ويقــتلوا ويصــادروا األمــوال وا}قــتنيــات
ويســوقــوا األبرياء من الكُـرد الى الســجـون وا}ـعـتــقــالت ليــخـضــعــوهم الى التــعــذيب



J١١- أرى واجـباً عليّ أن أشـيد هنا بالوقـفة البطولـية التي وقـفهـا الشهـيد اخلـالد الذكر عـبدالرحـمن عبـدالكر
اجلـاف ا}لقب (عبـدالكرJ نفوس) الـكادر احلزبي والعـضو في جلنة مـحليـة بغداد مـسؤول اخلط العـسكري.
ألقي القـبض عليه وطبق عليـه احلرس القـومي كل فنون التـعذيب التي مـهر فـيهـا فلم يعتـرف وبقي صـامداً

صامتاً حتى النهاية� وبذلك صان حياة العشرات من أعضاء احلزب العسكري].
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الوحشي(١١).
في أواخـر نيــسـان كـانت بوادر الـعـدوان ظاهرة للعـيــان. وضـاعت اجلـهــود التي بذلت
للوصــول الى حلّ سلمـي السـيّــمـا بعــد أن قـال الشــعب الكُردي كلـمـتــه في كـونفــرانس

كويسنجق. وبات الوضع أشبه ببرميل بارود اليقتضي له غير شرارة لإلنفجار.

ÊU/1œd' s) ŸU2bK" œ«bF/1ù«
قـوبلت إسـتـعـدادات احلكومـة }واجهـة الثـورة بإسـتـعـدادات دفـاعيـة من قـيـادة الثـورة

وشملت ا}نطقة الواسعة ابتداءً من خانق] حتى زاخو.
. و�ّ تقسيم اجلبهات الى أحد عشر قطاعاً نصب لكل منها قائداً

فـاُسـند قطاع خـانقـ] حللمي علي شــريف عـضــو اللجنة ا}ركــزية للپـارتـي� ووضع قطاع
گرميان وشوان وسورداش بعهدة جالل الطالباني عضو ا}كتب السياسي للپارتي.
وأنيطت قيـادة قطاع پينجوين وشارباژير وشهـرزور بعهدة علي العسكري عـضو ا}كتب

السياسي.
وقطاع $œWFK“… ورانيه وكـويه أثبتـت بعهدة عـمر مـصطفى دبابه عضـو ا}كتب السـياسي�
وسلّم قطاع سَفِ] Ëدَشتي هَولِير (سهل أربيل) بعهدة محمد آغا (WÖdOسوري. وقطاع

سپيلك وبرادوست ودولي (وادي) پياو بعهدة العقيد الركن عبدالكافي النبوي.
وقطاع رواندز وبالَك وسِيدَكان بعهدة ا}قدم الركن عزيز عقراوي.

وقطاع آكري وشيخان بعهدة حسو ميرخان دولُومَري. وقطاع دهوك بعهدة علي خليل.
وقطاع العمادية: بعهدة سَرلشكر بادينان أسعد خوشوي.

وقطاع زاخو بعهدة عيسى سوار.
ورسم أن يكون مقرّ اإلدارة العام في بيتواته ومسؤوله علي شعبان.
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ووضـعت قيـادة منطقـة بادينان بإشراف أسـعـد خوشـوي. وأشرف ا}كـتب السيـاسي على
منطقة سوران. ووضعت قطعات جيش الثورة كلّها بأقصى درجات اإلنذار.

وقرر البـارزاني ان يتخـذ مقـرًّا له وسط كردسـتان. فاخـتار جـبل برادوست الواقع خلف
هاوديان وترك قرية طوبزاوه في منطقة كويه في يوم ٢٦ من نيسان ١٩٦٣ متوجهاً الى
دولي (وادي) باليـسـان. ومكث في قـرية (چيـوي) ضـيفـاً على حـاجي بديع چيـوي مـدة
يوم] وهو من أقرب أصدقاء البارزاني. وكان بصـحبة البارزاني قوة ضاربة من صناديد
البـارزاني] ووقــد كنتُ واحـداً من أفـراد هذه القــوة التي تناهز األلف عـدًّا. لـي من العـمـر
حـينذاك سـبـع عـشـرة سنة وسـالحي بندقـيــة من نوع برنو وهي هدية الوالـد في كـويه من
جـملة البندقـيـات اخلـمسـ] التي جلبـها عـمـر مـصطفى من إيران وقـد إعـتـززت كثـيـراً بهـا

واعتبرتها أثمن ما أملك وقتذاك. وقد عُرف هذا الطراز بدقة اإلصابة وإحكامها.
في اليـوم الثاني من أيـار ١٩٦٣ بلغ البارزاني قـرية بناڤي وكنت �عـيّـته وفـيمـا نحن
في سبيلنا إليها اعـترضتنا فتاة في مقتبل العمر لـم تكد تبلغ العشرين من عمرها وهي
تبكي وتصـيـح "أروني البـارزاني". فـتـقـدم منهـا الوالد وسـألهــا عـمـا تشكو. قـالت "ان
والدي زوّجني بشيخ يبلغ من العمر سبع] عامـاً على سبيل ا}عاوضة بإمرأة أخرى. وأنا
أريد ان تنقذني من هذه الزيجة". ثم تب] أنها كانت ترتبط بعالقة عاطفية مع شاب في
: ان عـملك هذا حـوالي عـمرها. فـأمـر البـارزاني باسـتـدعاء الوالد وراح يـقول له ناصـحـاً
مناف للشـرع� والقـانون اليجـيز هـذا الظلم. وأناط بصـديقه احلـمـيم مـال عبـدالبـاقي(١٢)
مـسـؤولية حلّ ا}ـشكلة. ووفق باألخـير الى إزالـة الغÈ بأنْ رضي الزوج الهـرم بفك رباط

الزوجية صلحاً لقاء مبلغ من ا}ال وعُقد للفتاة على مَن إختارته.
وكـان خط مسـيـرتنا يقتـضي عـبور الـطريق الى سريشـمـه فأرسل الـبارزاني رسـالة الى
آمر اللواء الثـالث - وكان أحـد أفواجه في خـليفان. منبـئاً إياه بأنّه يعـتزم عبـور الطريق

الى اجلهة األخرى� مع أتباعه ا}قاتل].
فتسلم البارزاني من العـميد عبدالرحمن التكريتي هذه اإلجابة العجـيبة بكل ما حتمله

١٢- مناضل من سـردشت (كـردسـتان إيران) له تاريـخ المع في النضـال يعود الى أيـام جمـهـورية مهـاباد. كـان
واحـدًا من مـالزمي البارزانـي ورفاقـه ا}قـرّب] دأب على تزويده بكلّ مـايُذاع من أنبـاء عـا}يـة ومحلـية. وكـان
على إطالعٍ واسع �ا يستجدّ من األحداث السياسية. توفي بداء السرطان في نهاية أيلول من العام ١٩٦٦.
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من سخف ورقاعة:
"ال مـانع لدينا من العبـور لكن عليكم أن تسلّمـوا سـالحكم لنا ورافقـتكم

السالمة."
الأظنّ قـارئنا عـاجزاً عن تـقدير ا}سـتـوى العـقلي لهـذا القائـد العسكري الـذي عُهـدت
اليه مـصائر زهاء ألفي ضابط وجندي. كان الـغرض من رسالة البارزاني تفـادي ا}شاكل
احملـتـملة ولـيس مـضـاعـفـتـهـا �شكلـة أخـرى. لذلك أمـر البـارزاني بإعـداد خـطة لتـأم]
العبـور وأرسل قوات من الپـيشمـرگه الى ا}نطقة الواقـعة ب] خليـفان وسپـيلك وأنْ يقوم
الپـيشـمـرگه بإجـتـياز الطريـق فصـيلة بعـد أخرى على ان يـكون التجـمع في غـابة بأعلى
(كَلَك]) وهي قـرية مشـرفـة على خليـفان. وبعـد ªام العـبور والتـجمع تسـتـأنف ا}سيـرة
نحــو (ســريشـــمــه) وقــد � ذلك بســالم. الى جــانب أهـالي قــرية ســريشــمــه اخملـلص]
وا}تـــعــاون] مع الـثــورة منذ الـبــداية� كــان هـناك مــخلـصــون آخــرون مـن أبناء منطـقــة
السـورچية قـدّموا مـسـاعدة قـيّمـة في عمـلية العـبور� أخصّ منـهم بالذكر الڤكه سـورچي

الذي بقي مخلصاً ووفياً للثورة حتى النهاية.
ثم وزعت القـوات على القـرى السـورچيـة حوالي (سـريشـمـه). مـا شعـر آمـر اللواء إالّ
والقوات الثورية حتتل في يوم ٥ أيار جـميع مرتفعات خليفان وحتـدق بالقوات احلكومية
من كل جانب. ووقع طريق ا}واصـالت الرئيس للقوة ضمن مدى مـرمى نيران الپيشـمرگه
وهي مـهـيـأة لصـدور أي أمـرٍ من البـارزاني لبـسط السـيطرة التـامـة على ا}نطقـة وصـدق

.(W¹‹Èu*W+ ⁄U½ï$ v½«“…œ „Wðu* :ا}طرقة أدرى �وضع ا}سمار) :فيها مثلنا السائر

tLA$d1 W$d+
تقع هذه الـقـرية غــرب خليـفــان وأهلهــا من الوطنيـ] اخمللص] منذ البــداية. اخــتـاروا
ألنفسهم هذا السبيل دون ضغط أو إكراه والفضل في ذلك يعود الى كبيرهم (مام أحمد
شـاباز) الذي حـبّـذ لهم وروّج الدعـوة للبـارزاني والثـورة. كان رجـالً رقـيق الشـمـائل حلو

الصحبة شديد اإلخالص لقائد الثورة.
أبقى البـارزاني مقـرّه في القرية }دة ثالثة أسـابيع وفي اليوم التـالي لوصول القـوة الى
تلك القرية عاد الى بارزان كلّ من اخوتي لقـمان وإدريس وصابر� وأمّا أنا فمكثت لدى

الوالد. وقد أصبت فعالً بوحشة كبيرة إلنفصالي عن اخوتي.
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في تلك اآلونة بـدأ عـدد كـبـيـر من رؤسـاء اجلــاش يقـصـدون الوالد جـمــاعـة إثر أخـرى
إلعـالن والئهم. وإلتزم قـسم بالعـهد الـذي قطعه وبقي مـواليـاً ومشـاركـاً الى األخيـر من
أمثـال عزت سليـمان دَرْگَلَيي ونكثت طائفـة بعهـدها وعادت لإلنحـياز الى جـانب أعداء
الثورة. كما اتضح فيما بعد أن إستخبارات اجليش ودوائر األمن قد دسّت بعضهم بقصد

اإلستطالع والتجسس.
وصل العم الشيخ بابو الى سريشـمه في احلادي عشر من أيار لتفـقد أحوال الوالد بعد
مـرور سنتــيْن على آخـر لقــاء بينهـمــا. وبقي مـعنا أســبـوعـاً واحـداً ثمّ عــاد الى بارزان.
وأمـرني الوالد أن أصـحـبه الى بارزان قـائمـاً على خـدمـتـه على ان أعود بـرسالة جـوابيـة
هامة كان الوالد بإنتظارها. وهي كما تبيّن فيـما بعد ردّ للشيخ أحمد كان الوالد ينتظره
حـول طلبه زيارته. قـال لي قبل رحـيلي: عند رجـوعك التعُد الى سـريشمـه بل توقّف في
قـرية (هَـناره) وهناك رجل يدعى (نـفـر هناري) أحــد االتبـاع ا}عــتـمـدين اخملـلص] وهو

يعلم �كاني وسيأتي بك إليّ.
تسلّمت اجلـواب بالـقبـول مـن موالنـا الشـيخ أحـمـد يوم ٢٤ أيار �١٩٦٣ وشـرعت في
الساعـة السادسة من صـباح اليوم التـالي با}سيرة من (ريزان) مـتوجهـاً الى قرية هَناره.
وهناك وجـدت (نفر) بإنتظاري فـتوقلنا اجلـبل مـعاً حـتى بلغنا القمـة ثمّ سعـينا الى مـقرّ

البارزاني وكان في مصيف (وشه كلي) �قره حتت طُنٍُف صخري واسع.
كـان التعب واإلرهـاق قد نال منّي. فـمـسيـرتنا كـانت طويلة والصـعـود شاقـاً عـسيـراً.
وبصحبتنا إثنا عشر من الپيشمرگه الشبان األشداء وأبلغت الوالد بأمر الشيخ. وقبل ان
يسـرع في الزيارة أصـدر أمـره بإناطة القـيـادة العـامة وكـالة بالـعقـيـد الركن عـبـدالكافي
النبـوي إضـافة الى قـيـادته جـبهـة سـپـيلك. وانطلقنا في يوم ٢٧ أيار نحـو بارزان وكـان
معنا حوالي مائة من ا}قاتل] وخلفنا القـوات الباقية وراءنا. وزار البارزاني بعض القرى
وهو في سبيله. في اليوم األول من حزيران بلغنا مصيف (بيركا ستري)� ويقع في اجلزء
األعلى من سـفح جـبل شـيـريـن وكـان منزل الشـيخ وقـد إخـتـاره إحـتـيـاطاً خـشـيـة قـصف
الطائرات إذ كـانت البوادر كلهـا تشيـر الى إستـئناف القتـال. وا}توقع ان يكـون التركـيز
على منطقـة بارزان فقـد صدر التوجـيه احلكومي بتـجمـيع قوات الفـرسان ا}رتزقـة حوالي

بارزان وإيهامهم بأنّ إحتاللها عند بدء احلركات كفيل بالقضاء على الثورة.
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صـدرت أوامر احلـاكم العسكري العـام بضـرب احلصـار اإلقتـصادي على كـردستـان في
٢٠ من أيار �١٩٦٣ كـما وردت بعـد منتـصف الشـهر أنبـاء عن وقـوع عدة حـوادث في
كردستـان تنذر بالسوء وتؤكد نية السلـطة في التعرض العسكري� من ذلك قـيام احلرس
القـومي بحملة سلبٍ ونهـب ومصـادرة }قتنيـات الناس في مـختلف القـرى وإلقاء القـبض
عليـهم وتعـذيبـهم وزجـهم في ا}عـتـقـالت والسجـون ومنهـا هجـوم احلـرس القـومي �عـونة
الشيخ حنش ومـحمد شـحاذه وطائفة من اجلـاش العرب بحمـاية مدرعات وإسناد مـدفعي

على قرية (تَلخيم) في دَشتي هَولِير (سهل أربيل). وقتل ستة رجال فيها.
االّ ان إعالن احلـرب رسمياً كـان في يوم ١٠ حزيران ١٩٦٣. جاء ذلك ببيـان عسكري
صادر من مـجلس قيادة الثورة منـوّهاً ببدء العمليات العـسكرية. ومبرراً القـيام بذلك -
بإيراد حـوادث خـرق للقانون وإعـتـداءات زعمـوها للپـيـشمـرگـه - ثالثة وعـشرون حـادث

إعتداء ارتكبوها هم أنفسهم إالّ أنّ البيان ألقاها على عتبة القوات الثورية الكُردية.
أجـاب صالح مـهدي عـماش عـن سؤال في تصـريح له حول بـدء العمليـات قائالً إن مـا

يقوم به اجليش العراقي اآلن عبارة عن نزهة وطنية(١٣).
وارتكب النظـام جـرpتـه الكبـرى في الـسليـمـانيـة في لـيلة ٩-١٠ حـزيران �١٩٦٣ إذ
قـامت السلطة بإلقـاء القـبض على خـمـسـة آالف من األهالي اخـتيـر منهم سـتـة وثمـانون

ليُدفنوا أحياءً وسُوّي األخدود الذي حفروه لهم بالتراب.
كانت جرpتهم أنهم رفضوا البـصاق على صورة للبارزاني ح] عُرضتْ لهم وطُلب منهم
إهانتــهــا. ونُقل لنا أن أحــدهم ردّ على هـذا الطلب بقــوله "ان بصــقــتم انتم على صــورة

رئيس جمهوريتكم عند ذلك سيكون لكم مبررÉ لطلبٍ �اثل منّا".
قـام بـهـذه اجلـرpة الـزعـيم صــديق مـصطفى آمــر اللواء العــشـرين بنـاءً على تعليــمـات
وصـالحيـات واسـعـة غيـر مـحدودة أعطـيت للقادة واآلمـرين. فـأطلقت أيديهم في تـنفيـذ
عمليات القتل اجلماعي والتعذيب وحرق وهدم ا}نازل والقرى ومصادرة األموال بحق كل

من يشكّون بتعاطفه أو تعاونه مع الثورة والپيشمرگه(١٤).
١٣- راجع نصّ البيان في ا}لحق رقم (١٥) قسم ا}الحق.

١٤- بعـد زوال حكم البـعث وقـيـام الهـدنة ب] الثـورة ونظام عـبدالـسالم - فـسح اجملـال إلزاحـة التـراب عن هذا
القبر اجلماعي وإخراج اجلثث. فوجد ان حوالي نصف العدد كان يرتدي ثياب النوم والبجامات دليالً على =
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بدأت العـملـيـات العـسكرية في الســاعـة الثـامنة من صـبـاح يـوم ١٠ حـزيران بغـارات
جويّة متعاقبة من طائرات بادجـر وإليوشن وميگ على قرية بارزان والقرى اجملاورة لها.
ولم تقع خسائر كبـيرة في األرواح حلسن احلظ فقد كان األهالي يتوقعـون القصف فتركوا
قراهم وانتشـروا في اجلبال إالّ أن قنابل احلريق أحـدثت أضراراً كبيـرة في عدد من القرى
وشبّت النيـران في بعضها. واذكـر تلك الغارة في يوم ١٢ حزيران التي خصـصت لبارزان
بالذات إذ أصيب مـسجد القـرية إصابة مباشـرة بقنبلة زنتها خـمسمـائة كيلو. وأستشـهد
جراء ذلـك إثنان أحدهمـا يدعى عثـمان آغـا. فقـد شاء حـسن احلظ ان يكون ا}سجـد في

تلك الساعة خالياً من ا}صل].
وصـدرت األوامر باإلسـتعـداد لهـجوم عـام تقوم به الـقوات احلكومـية وأعلـنت التعـبئـة
العامة في جـبهة القتـال وفي احلواضر خاصة في ا}دن بإتخـاذ األهبة للطواريء. ولم ينج
أنصار الثـورة وأعضاء الپـارتي والوطنيون من طائلة محـافظ أربيل بدرالدين علي الذي
. وقـد تعقّبـه فيمـا يظهر صار يتـعقبـهم ويزجهم في ا}عتـقالت ويذيقهم من النكال ألواناً
. إالّ أنّهم فـشلوا في وضع حـدّ حليـاة العـميـد أحـد ضحـاياه وقـتله في بغداد جـزاءً وفـاقاً
صديـق مصطفى رغم تعـقب آثاره فقـد أمّن له النظام احلـماية واحلـرس الكافي ولم تطاله
يد العدالة. ثم اضطر بعد ان ضُي�ق عليه اخلناق ان يغـادر العراق الى القاهرة وجدّ طالبوه
في أثره وتـعـقــبــوه الى هناك ووجــدوا انه يسكن فـي القـاهـرة في منزل مــجـاور حلــديقــة
احلـيوان. وكـان القضـاء على حـياته إذ ذاك من اسـهل األمور إالّ أن ا}ـعقـب] كفّـوا يدهم

عنه إحتراماً للشعب ا}صري وجمال عبدالناصر.
كـان صـيف العـام ١٩٦٣ صـيفـاً قـائظاً دمـوياً. pثل أصـعب فـتـرة مـرّت على الشـعب
الكُردي. فــقـد زجت احلكومـة بـكل مـا ªلكه من قــوة في مـيـدان ا}عــركـة - بإعـتــبـارها
معـركة مـصيـرية في عرفـهم وكانت تأمل من احلـملة الوحشـية القـضاء التام علـى الثورة
وإخضاع الشعب الكُردي بعمليات إبادة مقصودة لشريحة كبيرة منه. في الواقع لم تكن
حكومــة بغـداد وحــدها في ا}يــدان فـقـد ســبق للنظام ان أمّـن تعـاوناً مع الـدول اجملـاورة
وغــيـرها ونخـصّ منهــا بالذكـر ســورية فــقـد بعــثت لواءً عــسكرياً مــجــحـفــالً هو (لواء
= أنهم اخـذوا من بيـوتهم عنوة الـى حيـث لقوا مـصـرعـهم. وقـد حـملت اجلـمـاهيـر بقـاياهم بتظاهرة صـاخـبـة
عـارمة الى مـقبـرة (گـردي سَيـوان) حيث دفـنت بإحتـفال مـهـيب. ومن هؤالء الشهـداء: حـاجي باقي وكمـال
W?)W?Š فـرج أفندي وإسمـاعـيل إبراهيم علوچي وياس] صـالح uÐW?)W?ŠË— وأنور سـعـيـد دارتاش وعبـداجملـيـد

رشيد وكمال علي پيروت ونامق مصطفى بگ وباباعلي شيخ معروف برزجني.
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اليرمـوك) بقيادة اللواء فهـد الشاعر وهو من أقطاب البعث السـوري� إذ أرادت حكومة
بغداد ان تبدو مـعركتهـا هذه معركة قومـية عربية بالدرجـة األولى. أرسل هذا اللواء فور
وصـوله ا}وصل الى اجلـبـهـة }سـاندة لواء عـراقي آخـر إزاء قـوات الپـيـشـمـرگـه في قطاع

زاخو. وسنتحدث فيما بعد عمّا أجنزه هذا اللواء وعن مصيره الفاجع.
وحصلت بغداد على تعاون وثيق من السلطات اإليرانية والتـركية وكالهما من أعضاء
حلف ا}عـاهدة ا}ركزية (السـنتو). فـأمدّا النظام العـراقي بإسـتقـراءات اإلستطالع اجلـوي

واألرضي (اإلستخبارات) مثال ذلك البرقية التي إلتقطها جهاز إنصاتنا وهذا نصّها:
الى/ فق ١- رئيسي.  فق ٢- رئيسي

العدد/٣٤٧٨/س
التاريخ ١٩٦٣/٧/٢

�ّ اإلتفـاق مع السلطات التـركـيـة واإليرانيـة بالسـماح للطـائرات التركـيـة
واإليرانيـة باجـتـيـاز خطّ احلـدود والوصـول الـى اخلط ا}ار من سَـرسنگ -
خط عـقــره - رواندز. إلسـتطالع أمــاكن حتـشـدات اخلــونة داخل األراضي

العراقية.
يرجى تبليغ كـافـة القطعـات العـراقـيـة في منطقـة احلركـات الفـعليـة بعـدم
التصدي أو التـعرض للطائرات التركيـة واإليرانية. سيصل قـريباً ضابط]
(ضــابطا) ارتبــاط. أحــدهم (أحــدهمــا) مـن اجلـيـش التــركي واآلخــر من
اجلـيش اإليراني. يكون األول في ا}وصـل واآلخر فـي كركـوك يسـتـصـحب
كلّ مـنهــــمــــا جــــهـــــاز السلكـي مع مُــــشَــــغّـل] لـتــــأم] التـــــعــــاون مع

(الساعة: ١٤٠٠) قطعاتنا.    
أذكر ان الوالد علّق عند إطالعه علـى البرقية قائالً "لو كان لدي جـهاز إذاعة (راديو)

ألعلنت اآلن وعلى التوّ إستقالل كردستان فبعد كلّ هذا� ماذا يريدون ان يفعلوا بنا?"
كـانت مـقــاومـة الپـيـشـمــرگـه وبالؤهم في سـاحــة القـتـال تزداد بإطّراد ضــغط القـوات
احلكوميّة على مواقعهم. من ا}فارقات السياسية العجيبة موقف اإلحتاد السوڤييتي في
هذه الفترة. كان زعماؤه على دراية تامة بعمليـات اإلبادة الوحشية التي اجترحها النظام
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بحق رفاقهم في العقيدة شيوعيّي العـراق طوال فصولها ا}ريعة - وجدنا السوڤييت اآلن
يزوّدون هذا النظام بكل ما يطلبه منهم من سالح وعتاد.

وتعـاونت احلكومـة البـريطـانيـة أيضـاً مع النظام العـراقي فـبـاعت منـه وفي هذه ا}رحلة
بالضـبط سرب] من طائرات الهـوكر هنتـر ذات التأثير الـكبير في قـصف ا}ناطق اجلبـلية
بإمتـيازها بالدقـة في تعي] األهداف. كـما زوّدت إسـپانيـا القوة اجلويـة العراقيـة بقنابل
الناپالم. ودخلت باكسـتان أيضاًً حلقة التعـاون بإرسالها عشرين ألف قـذيفة مدفع ٥٫٥
. كانت إذاعات مـوسكو تتحدث فضالً عن ٥٠٠٠٠ قـذيفة مدفعيـة جبلية زنة ٢٥ رطالً
عن أنباء سـير القـتال - إالّ أنّها لم تكن مـهتمـة باألمر كـما كان ا}تـوقّع منها وجتـاهلته
شأنهـا في ذلك شأن جمـيع وسائل اإلعالم في الشـرق أو الغرب. وسدّت السـبل في وجه
تظلـمــاتنـا فلم يصـل شيء منهـــا الى اخلــارج بـســبب احلـــصــار ا}ضـــروب علينـا من كلّ
اجلهـات. لم يرتفع صـوتÉ واحدÉ للدفاع عـنّا أو قول كلمـة طيبة بـحق نضال احلـياة وا}وت

الذي نخوضه.
كـان اإلحتاد السـوڤـييـتي عند اشـتـداد احلملة عـلى الشيـوعـي] في أوائل عـهد البـعث
وفتور العالقـات ب] الدولت]� قد أوعز جلمهورية منغـوليا الشعبية بتـقدJ مذكرة في ٣
ªوز ١٩٦٣ }نظمة حقـوق اإلنسان التابعة لأل¸ ا}تـحدة حول ما يعانيـه الشعب العراقي
في ظل حكومة البـعث لكنه أسرع باإليعـاز إليها بسـحب الشكوى بعد ضغـوط مورست

على اإلحتاد السوڤياتي من جانب الدول العربية.
وتصاعـد حقد النظام با}ـقاومة العنيـدة التي جابهتـها قواته بقـيام طائراته بتـعقب كل
ما يتـحرك على وجـه األرض وقصـفه أو إصالئه با}ـدافع الرشاشة مـستـهدفـة بنوع خاص
ا}واشي واحليوانات وقطعـان الغنم وحرق كل ما نبت على األرض من شجر مثـمر وحقول

قمح أو بيادر بغية جتويع الشعب الكُردي وحمله على اإلستسالم.

W&Ozd"« „—UF*«
كان مـن خطة النظام ان يركز هجـومه على جـبهـة معـينة مع مشـاغلة اجلـبهـات األخرى
بقتـال يسير متـقطع. واختار باألول من اجلـبهات جبـهة آكري-پيرس بهـدف الوصول الى
بارزان وأناط ا}هـمة بفـرقـت]: األولى بقيـادة العـميـد الركن عـبدالكرJ فـرحـان والثانيـة
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.—uÝWÖdO) بقيادة العميد الركن إبراهيم فيصل األنصاري في جبهة
وكـان تطبـيق اخلطة واحلـركـة يـصـدران بإشـراف مـبـاشـر من وزير الدفـاع صـالح مـهـدي
عماش ورئيس أركان اجلـيش طاهر يحيى. كما كان عبدالسالم عـارف يزور اجلبهات ب]
آن وآخـر وكـان آمـر القـوة اجلـويّة إذ ذاك العـقـيـد الركـن عـارف عـبـدالرزاق. وكل قناعـة
هؤالء ان إحتـالل بارزان كفـيل بالقضـاء على الثورة فـأهملوا اجلـبهات كلّهـا كمـا أسلفنا

وركزوا كلّ قواتهم في هذا القطاع.

©ÁdI)® Íd'¬ ÍdÓ1 ‰U/+
كان سَري آكـري رأس التقدّم نحو بارزان. وال حـيلة للجيش إالّ باإلستيـالء على اجلبل
ا}شرف على عـقره ثم اإلنحدار الى دولـي (وادي) نَهله واإلستيـالء على پيرس وإذ ذاك
يكون الوصـول الى بارزان في طريق (بله)� لذلك كـان جلبل عـقـره قيـمتـه السـتراتيـجيـة
الهـامّة. أوكل الدفـاع عن هذا القطاع للـقائد مـال شني قـرطاس بيداروني ومـعـاونه عمـر
آغا دولُومَري وحادي حسكو وغزالي ميرخان ژاژوكي وأخـيه الشقيق حسو ميرخان� وهم
�ن صحب مال مصطفـى الى منفاه وكانوا على رأس ثالثمائة وخمس] من نخـبة مقاتلي

الپيشمرگه. 
في ليلة ١٤-١٥ حـزيران ١٩٦٣. وجهت مـدفعيـة اجليش أفـواه مدافـعها وصـبّت ناراً
كـثيـفة من قنابلـها على مـواقع الپيـشـمرگـه. ثم وفي صبـاح اليـوم الباكـر بدأت موجـات
مـتعـاقبـة من طائرات ا}يگ والهنتـر تقصف تلك ا}واقع ثـم بدأ تقدم اجلـيش بلوائ] من

ا}شاة تعززهم قوة من اجلاش تزيد عن خمسة آالف.
ودام ضغط القـتال الشـديد على الپيـشمرگـه حتى ظهـر ١٥ حزيران �١٩٦٣ خـفّت بعد
ذلك وطأته بنكـوص قوات السـلطة على أعـقـابهـا بعـد أن خلَّفت وراءها أكـثـر من أربع]
جـثـة. ثمّ اسـتـؤنف القـتـال بعـد ظهـر ذلك اليـوم بقـوات جـديدة ومـهّـد له بقـصف مـدفـعيّ
كثيف جـداً شمل منطقة واسعـة من سفوح اجلبل بحـيث لم يبقَ شبرÉ واحد إالّ ونالـته احلمم
وجنح العـدو في اإلسـتـيـالء على قـمـة في غـرب جـبل عـقـره ومنه باشـر بحـركـة إلتـفـاف.
وأرغـمت القـوة ا}دافـعة فـي آخر األمـر على اإلنسـحـاب من اجلـبل رويداً رويداً بعـد نفـاذ
ذخيرتهـا. وارتفعت بذلك معنويات اجليش مقـابل هبوط معنويات الپيشـمرگه إذ لم يكن
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أمـامـهم غـيـر إخالئه وإتـخاذ جـبل (پيـرس) خط دفـاع آخـر4 كـانت حـصـيلة هذه ا'عـارك
استشـهاد خمسـة من الپيشمـرگه وجرح سبعـة عشر4 وخسـر ا'رتزقة ثالثة وعشرين قـتيالً
وسبعة وثالثk جريحاً وخلّف اجليش ٩٦ جثة وأصيب مائة وإثنان وعشرون منهم بجروح.
كــان فـوز احلكـومـة هنـا بسـبب الـتـفــوق اللوجــســتي والعـددي وهـو بنســبـة واحــدٍ الى
عـشرين. وعند ذلك وبدالً من أن يـتجـه البارزاني الى برادوسـت كمـا كان مـقرراً وجـدناه
يخفّ مـسرعـاً الى (پيرس) بقـوات إضافـية. ونصب العـقيـد عبـدالكافي وكيـالً على أنْ
يكون عبـدالله پشدَري مـعاوناً له وقائداً جلـبهة سـپيلك وگَلي علي بگ وأنْ يجـعاله خطاً
دفاعـياً فـقد أفادت ا'علومـات ا'ستـقاة بأن مرتـبات الفرقـة الثانيـة تستعـد للزحف على
تلك ا'نطقة بهدف الوصول الى "uÝWÖdO—. وحرص البارزاني على تعزيز هذا القاطع ذي
اخلطورة وفي ليلة ١٨-١٩ حـزيران عبـر نهر الزاب بالقـرب من بله. واتخذ مـواقعـه فوق
قـرية (سَفـتي) الواقعـة على سفح جـبل پيـرس شمـاالً وكنت في معـيتـه4 وفي هذا ا'وقع
تعرّضنا لقـصف شديد من أربع طائرات هوكـر هنتر وقد إكـتشفت مواضـعنا وهنا تدخلت
العناية اإللهية فبسطت علينا حمـايتها. وفي أثناء القصف أدرت وجهي الى جهة الترى
فيـها عيناي الوالد وهو يصـاب بشظية. إالّ أن السالمـة كتبت لنا جمـيعاً واحلـمد لله ثم
استـدعى مال شني قـائد اجلبهـة مع معاونيـه للمداولة ووضع اخلطط الدفـاعيـة على ضوء
ما أسفر عنه القتال. تـمّت مدارسة ا'وقف فتقرر ان يقوم الپيشمرگه بعمل إستحكامات
دفـاعـية على قـمم پيـرس. وأن تقـوم قـوة بقيـادة عـمـر آغا بـالتوجـه الى منطقـة الشـوش
غـرب جبل عـقـره لضرب العـدوّ من اخللف. وان تقـوم قـوة بقيـادة حـادي حسكـو بالتوجـه
الى سَـري ساده فوق گَـلي زَنطه لضرب العـدو من الشرق وتهـديد مواصـالته في محـاولة
لتــخـفــيف الضـغـط احلكومي على جــبل پيــرس. في ذات الوقت اصــدر البـارزاني أمــراً
للعـقــيـد عـبـدالكافـي بتـحكيم سـپــيلك وتشـديد الضــغط على اللواء الثــالث الذي كـان

مطوقاً ومحاصراً من قبل الپيشمرگه في منطقة خَليفان.

”dOÄ w! ‰U"I#«
كـانت القـوة الـضـاربة احلكومـيـة الزاحـفـة عـلى پيـرس تتـألف من كـامـل مـالك الفـرقـة
األولى فـضالً عن اللواء الـرابع من الفرقـة الثـانية ومـا يربو عن عـشرة آالف من ا'رتزقـة
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اجلاش معـززةً بكتيبتي مدفعـية وأربعة أسراب طائرات من طراز (ميگ وفـيوري وهوكر
هنتر).

في يوم ٢٥ حـزيران شـرعـت هذه القـوات بهـجـوم شـديد على جـبـل پيـرس. وبدا اجلـبل
برمـته من فـرط انفـالق وابل القنابل جـواً وأرضاً - بـدا وكأنه كـتلة من نار ومـا من شك
في ان الناظر من بعيد ما كان ليعتقد بأن هذا اجلبل قد بقي فيه كائن حيّ. وكان اfنطق
يقضي واحلال هـذه أن تنهار العزائم ويصاب اfدافـعون باليأس ويحاول كلّ النجـاة بنفسه
إالّ أنّ األمر كـان على عكس ذلك فقد أسرع كلّ مـن كان sلك سالحاً وعـتاداً من أهالي
اfنطقـة ولم يكونوا فـي صفـوف الپـيـشـمـرگـه لإلنضـمـام الى صـفـوف اfدافـعy وانطلقت

النسوة والعزّل يقدمون اخلبز وما تيسّر من األدام للمدافعy غير عابئy بالنيران.
ليس هناك مـجـال للمقـارنة بy عـدد القوات احلكـوميـة والپـيشـمرگـه وال بy مـا sلكه
�هؤالء من أسلحة خـفيفة قدsة وبy مـا sلكه اجليش من أسلحة عصـرية هجومية مـعقدة
بy األقــوات الوفـيـرة الـتي �لكهـا الـقـوات اfهـاجِــمـة وبy مــا اليكاد يسـدّ رمـق قـوات
الپـيـشـمـرگـه اfدافِـعـة. إالّ أنّ الپـيـشمـرگـه كـانوا يتـفـوّقـون على العـدو بإsـانهم وجلدهم

وعدالة قضيتهم في حy كانت قوات احلكومة حتارب بال قضية.
تلقّت القـوة الزاحـفة صـدمتـهـا عند اقتـرابهـا من اfواقع في يوم ٢٦ حـزيران. ولم يكن
حظّهـا بأفـضل من األولى. وإنـكسـرت وانكفـأت الى اخللف ودارت على األعـقـاب حـتى

احتواها مركز ناحية دينارته وهي نقطة شروعها.
من الناحـيـة األخرى� عـانت منطقـتـا نزار من سـفح پيـرس شمـاالً وبَروژ من سـفح جـبل
شـيـرين جنـوباً قـصـفـاً جـوياً شـديداً ومـركّــزاً وألقـيت قنابل احلـريق عـلى اfزارع واحلـقـول
فـشـبت فـيـهـا النيـران. واصلـيت قطعـان اfواشي واألغنام بنار الـرشـاشـات ونفق الكثـيـر
منها وزادت اخلـسارة البشـرية من اfدنيy جراء هذا القـصف على اخلسائر الـتي مني بها
الپـيـشـمـرگـه في اجلـبـهـة. في عy الوقت الذي بـدأ الهـجـوم على پيـرس تعـرضت قـوات
الپـيشـمرگـه بقيـادة عمـر آغا دولُومَـري الى هجوم في منطقـة شوش وشَـرمن إالّ أنه مُني
بشـرّ إنكسار وولت القـوة اfهاجـمة األدبار تاركـة جثث قـتالها في سـاحة اfـعركـة. وكاد
يقع آمـر القـوة العـقـيد الركن (صـعب احلـردان) أسـيـراً بيـد قواتـنا لوال إصـابة عمـر آغـا
بجراح وإنشـغال الپيـشمرگـه به فإستطـاع هذا في وسط البلبلة أن ينجو بجلده واسـتولى
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الپيشمرگه على ألفي رأس غنم تعود للجاش فملئت بطونهم بعد جوع.
بعـد أنْ وزّعت هذه الغنيمـة على قـوات الپيـشمـرگه وأصـاب مقـرّنا منهـا شيـئاً إلتـفت
البارزاني الى رئيس الطهاة عبدالرحمن بناڤي. وقال له أطعم الپيـشمرگه جميعاً والتقدم

لي أو إلبني هذا اللحم.
بغياب عـمر آغا نتيجة إصابـته وتلقيه العالج. ناب عنه في اجلبـهة "هرمز مَلَك چكو"
البطل الشهم. ومُنيـت احملاولة الثالثة إلقـتحام مـواقع الپيشمـرگه الدفاعـية في يوم ٢٧
حزيران في هجوم شـامل - بفشلٍ ذريع كسابقاتهـا واشتدّ زخم القتال بصورة خـاصة بعد
ظهر ذلك اليوم. ثم قـرر اfهاجمون اإلنسحاب بـعد أن تركوا اثنتي عشرة جثـة في ساحة
yالقـتال. على انهم اعـترفـوا بأنّ خسـارتهم بلغت سـبعـة وعشـرين قتـيالً وواحـداً وخمـس
جـريحــاً� بناءً على البــرقـيـة التي اعــتـرضنا سـبــيلهـا وهي برقم ١٠٤٥ - وبـتـاريخ ٢٨

حزيران(١٥).
كـانت هزsة تـامـة حـاولت البـرقـيـة تغطـيـتـهـا بإدعـاءات كـاذبة باfوفــقـيـة. وبدا وكـأن
القوات احلـكومية كـانت تخشى أثناء الـتقهـقر قـيام الپـيشمـرگه ¬طاردة الفلـول اfدحورة
فعمدوا إلى توجـيه إحداثيات مدفعيـتهم على مدى موحّد ليعملوا منهـا خطّ نيران حاجز
بy الپـيشمـرگه وبy الوحـدات اfنهزمـة. وتشاء األقـدار أن تنفلق واحدة مـنها حيـث كان
قائد اجلـبهة مال شني وأعـوانه اخلمسة فـاستشهدوا جـميعاً وجـرح تسعة. كانت خـسارتنا

له التعوَّض حقاً.
وبهذا الفشل الذي حـاق بالهجوم الثالث انهـارت اجلبهة وظهر انـهم فقدوا أي أمل في
جناح مسعاهم. وانحدر الپيشمرگـه من القمم إلى اسفل ليتخذوا لهم مواقع دفاعية على
سـفــوح اجلـبل. على انهم أبْـقَـوا قـواتهم كــمـا كـانت فـي أعلى قـرية (هَرن) وأعلـى قـرية
(إيسومَر) وباء بالفـشل كلّ محاولة من العدو إلقـتحام خطوطنا وبقيت اجلـبهة على هذا

١٥- نص البرقية:
الى قيادة قوة اfيدان - جحفل اللواء األول من الفرقة األولى                العدد ١٠٤٥

التاريخ ١٩٦٣/٦/٢٨
µ إحتالل القمة اليسرى األخيرة يسار جبل پيرس. اfقاومة أزيحت. إنسحب اخلونة بإجتاه قرية بارزان. اليزال
اخلونة يتبـادلون إطالق النار مع ربيئة قـمة (سَر dOÄ”). خسائرنا (٥١) جـريح و(٢٧) شهيد. خـسائر اخلونة
فادحة. عثر على (١٠) جثث للخونة في محل واحد وعلى (١٥) جثة أخرى في القمة اليسرى جلبل پيرس.
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الوضع حتى أواخر شهر �وز.
في منطقة (شـوش) صمد هرمـز ملك چكو وحال دون إحراز أي تقـدم للقوات اfهاجـمة

وكان يحطّم كلّ هجمةٍ تقوم بها واليدع لها مجاالً للراحة أو اfناورة.
في جـبهـة السـورچي: تسللت قـوة من القـوات الثـورية بقـيادة حـالي دولُومَـري في يوم
٢٥ من �وز ١٩٦٣ إلى قلب مـواطن عـشـيـرة سورچي وبلغـت قرية سـوسناڤـا وهي قـرية
الشـيخ توفـيق أحـد رؤسـاء السورچـي وألقت القـبض عليـه وعلى ولديه وجـاءت بهم إلى
منطقة بارزان في مـحاولة إلقناعهم بتـغييـر موقفـهم من الثورة. لكن تبيّن عـقم احملاولة

ال مع هؤالء وحدهم بل مع ذلك الفريق الذي ألقى بحظوظه مع السلطة.
وبصورة عامة. سُمّـرت قوات العدو في مواضعها على طول اجلبـهة وبسبب مامُنيت به
من انكسـارات متـوالية وخـسائر جـمة توقـف كلّ نشاط عـسكري أرضيّ لها واقـتصـرت

فعاليات احلكومة على القصف اجلوّي فوق خطوط اجلبهة والقرى خلفها.

ÊUDKÔ! XÓ" ÚOÓ# W$dF%
حشـدت السلطة قـواتها للزحف نحـو هَيْبَـت سُلطان وإحتـالله. وهو اجلبل اfشـرف على
كــويه من نـاحــيــة الشــرق وأنيـط الواجب باللـواء اخلــامس من الفــرقــة الـثــانيــة. وكــان
yوفي ديگَله ب �الپيـشمـرگه وقتـذاك متمـركزين في طقطق التـي تقع بy كركوك وكـويه

أربيل وكويه.
كان آمر اللواء العقيد سعيد حمّـو الذي اشتهر زيفاً بإجنازاته وموفقياته دون أن يكون

لتلك الشهرة أساس من احلقيقة.
وعهد الدفاع عن هَيْبَت سُــلطان لعمـر مصطفى دبابه وتـحت إمــرته نخبة مـمـتازة مـن

مقاتلي الپيشمرگه. µّ مع هذا تعزيز قوته هذه بنجدة بقيادة عبدالله آغا پشدَري.
في ٢٥ حــزيران ١٩٦٣ شـرعت القــوة احلكومـيــة بالتــعـرض لقـواتـنا تعـززها قــوة من

اجلاش قوامها ألفº بإسناد وحدات من الدبابات وكتيبة مدفعية ومهّد له بقصف جوّي.
واشتد سعـير القتال وأبلى الپيشمرگـه أحسن البالء ودام اإلشتباك حتى اfسـاء فأسفر
عن هزsة ســاحـقـة للجـيش واجلــاش وترك العـدوّ الـمـيــدان بعـد أنْ مُني بخـســائر فـادحـة



١٦- نص البرقية:
الى البارزاني/ من ¼ËW— (عمر مصطفى) / العدد ١٩ / التاريخ ٢٧-٦-١٩٦٣

(١) إلتحق بقوات األنصار مفوض وشرطة پشدَر وأكـثريتهم كانت پارتيy مع أسلحتهم. وكان ذلك برضى
األغوات وموافـقتهم. إالّ أنهم تراجعوا اآلن بعـد أن إستولوا على كل األسلحة اfصـادرة والزائدة مع الذخيرة
والرشــاشـات وأنذروا مــسـؤولي الپــارتي بلزوم إعــادة هؤالء الشـرطة مـع أسلحـتــهم للمــركـز وكـأن أمــراً لم
يحصل. إنـه والشك بادرة خطرة. أرجو أن توجه إلـيهم عن طريقي برقـية ألسلمهـا لهم بنفسي تأمـرهم فيـها

بالكف عن هذه األعمال تفادياً للنتائج السيئة التي قد تنجم عنه.
(٢) وضع الپـشـدريy وشيخ حـسy اليدعـو الى اإلطمـئنان. صـحيح لـديهم بعض القـوة في خَلَكان إالّ أنهم

على صلة باحلكومة سنبلغكم بالتفاصيل فيما بعد برسالة.
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وفـقـدت قـواتنا شـهيـداً واحـداً وثالثة من اجلـرحى. كـان بy اجلـرحى القـائد عـبـدالله آغـا
پشدَري.

وعلى اثر ذلك النصـر� بعث عـمـر مـصطفى ببـرقـيـة الى البـارزاني واfكتب السـيـاسي
شارحاً صفحات اfعركة ونتائجها ومبيّناً حاجته اfاسة إلى العتاد.

بعد فـترة أعـاد العدوّ تنظيم قواته ثـم وردته تعزيزات قوامـها فوجـان من اfشاة وشـعر
أنّ بوسعه إعادة الكرّة وخوض معركة جديدة وباشر بالتعرض وبصورة اشد من السابق.
 ونظراً لكثافة القصف اجلوّي واألرضي على إستحكامات الپـيشمرگه ومواضعهم فقد

آثروا اإلنسحاب بإجتاه بيتواته ورانيه.
وبعـد هذا لم تقـع في هذه اجلـبـهـة مـعـارك تسـتـحق الذكـر. واكـتـفت الـسلطة بإحـتـالل

.—uÝWÖdO% رابطة في جبهةfاجلبل. ثم انفصل قسم من هذه القوة وانضمّ إلى القوات ا
ذكـر عـمـر مـصطفـى في برقـيـتـه اfرقـمـة ١٩ واfؤرخـة في ٢٧ حـزيـران بتـوقـيع إسـمـه
احلــركي (¼ËW—: ســحــاب) أنّ اغــوات اfيــراودَلـي يقــومــون بأعــمــال مــضــادة fـصلحــة

الثورة(١٦).

pKOá! w& ‰U'I(«
على اثر إنسحـاب الپيشمـرگه من هَيْبَت سُلطان توجه مـعظم تشكيالت الفرقة الـثانية
نحو سـپيلك لإلنضـمام إلى القوات التي كـان واجبـها القيـام بهجوم كـاسح واسع النطاق
على بارزان وتألف الفيلق من القـوات التالية: اللواء األول والرابع والثامـن والرابع عشر

والثامن عشر (اجلحفل اخلفيف).
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�قـوة الفـرقة الثـانيـة: اللواء الثـاني� واخلـامس� والتـاسع عـشـر� واخلامس والعـشـرون
والسابع والعشرون� والتاسع والعشرون (قوة فائز).

اجلبهة األولى: دَرْبَـنْد كوري
في يوم ٢٩ حـزيران ١٩٦٣ نشـبت معـركـة كبـيـرة في دَرْبَـنْد كـوري دامت حـتى عصـر
ذلك اليـوم وانسـحب الپـيـشمـرگـه على أثرها من دَرْبَـنْد ودخـلتهـا قـوات احلكومـة. وفي
اليوم الثـاني بلغت تلك القوات مـيراوه - وتقع في اfرتفعـات اfشرفة على شـقالوه. ولم
يكن ¬قدور الپـيشـمرگه بطبـيعة احلـال تنظيم خطوط دفاع في دَشـتي حرير (سهل حرير)
لذلك لم يكن هناك بدّ من إقامة حتكيماتها في سپيلك. كانت هذه اجلبهة بقيادة العميد
الركن إبراهيم فيصل األنصاري. فـي حy أنيطت قيادة الپيشمرگـه اfدافعy كما أسلفنا
بالعقيـد الركن عبدالكافي النبوي وكـان حتت قيادته نخبة ½تـازة من الپيشمـرگه اfغاوير
الذين خــاضـوا مــعـارك عــديدة سـابـقـة وصلب عــودهم وتتــألف من ســرية يقـودهـا كَـكو
%WÖd?Oسوري وسـرية يقـودها حاجي بيـروخي وثالثة على رأسـها مـصطفى نيروَيي ورابـعة

بقيـادة عريف ياسy وخامـسة بقيـادة مال أمy وسادسة بـقيادة حمـه زياد وسابعة بقـيادة
عزت سليمان بگ دَرگَلَيي وثامنة بقيادة حميد بيري.

كانت اخلطة ان يتم تقـدم الفرقتy في وقتٍ واحـد نحو بارزان� إالّ أنّ الفرقة الثـانية لم
تكن �لك اfـقـدرة على تنفــيـذ ذلك التـوقــيت ألن اللواء الثـالث مـنهـا كـان في خلـيـفـان

وبالَكيان وقد حوصر من قبل قوات الپيشمرگه منذ بداية القتال.
بلغ إحكام احلـصار عـلى هذا اللواء أن انقطعت عنه األرزاق وأضـرّتْ به اجملاعـة وأراد
في نهاية األمـر أن يستسلم لقوات الثـورة� لكن ما انْ بلغت قوات احلكومة دَشـتي حرير
(سهل حـرير) حتى انتـعشت اآلمال. ودبّت فـي حسy السورچي اجلـرأة بعد التـقدم الذي
أحرزه اجلـيش فقام بتـزويد اللواء احملاصَر باللحـوم واخلبز واألرزاق وحـال دون إستسـالمه
ولذلك اضطرت الفـرقـة الثـانيـة إلـى سبـق الفـرقـة األولى بالتـقـدم بهـدف اسـتنقـاذ اللواء

احملاصَر أوّالً.
وبدأ التعرّض احلكومي جلبهة سپيلك في اليوم الثالث عشر من شهر �وز. الندري هل
أن تعـيy هذا اfوعد للهـجوم قـد جاء ¬حض الصـدفة أم كـان مقـرراً بناءً على معلـومات
مـعينة وصلـته حـول أوضاع قـوات الثـورة. فقـد حـصلت قبـل شروعـه في التـقدم مـشكلة
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داخلية في صفوف الپيـشمرگه خالصتها أن اfقدم الركن عـزيز عقراوي قائد منطقة بالَك
لم يكن ذا مـسـؤوليـة مـا في جـبهـة سـپـيلك إالّ أنّه اخـتـار قوة وأرسـلها fـعاونة الـعقـيـد
yعبدالكافي وليته لم يقم ¬ثل هذه العملية التلقائية الهوجاء إذ لم يكن هناك تنسيق ب
القائدين. قام عزيز عـقراوي بإرسال قوة بقيادة سليمـان شاوالي شانَدَري الى قرية بَردين
جنوب سپـيلك دون ان يكون لهـذا اإلجراء مبـرر أو موجب وكـان غرضه نـزع سالح أهالي
تلك القـرية فـقاومـوا وراحـوا يدافـعون عن أنـفسـهم وردوا القـوة -جـماعـة النجـدة- على
أعقابها واستشهد قائد القوة. وهو أحـد رفاق البارزاني� وكان مدرساً في جامعة بغداد.
وأسـتشـهد ثالثة پيـشمـرگـه آخرون وتركت جـثثـهم في ساحـة القـتال. كـانت من اخلسـائر
اfؤfة التي مُني بهـا جيـش الثورة راحت دمـاؤهم هباءً بحـماقـة ارتكبـها قـائد التبصُّـر له
بالعـواقب واليحسب حـساباً لـنتائج قـراراته. هذه العملـية كـانت سبـباً خلـالف عظيم وقع
بy عـزيز عـقـراوي وبy عـبدالـكافي انعكست آثاره على الپـيـشـمـرگـه وعلى مـعنوياتهم
وحلّ نوع من اجلفوة والعداء بy أفراد الپيشـمرگه وقادتهم. في أثناء ذلك شرعت قوات
احلكومة بالتعرض بهدف إحتالل سپيلك - بلوائy وإنسـحب الپيشمرگه بعد قتالٍ شديد
دام بضع سـاعات ووقع سـپيلك بيـد القوات احلكومـية. وكـان إنسحـاب الپيـشمرگـه الى
جــبل برادوسـت وهاوديان يعــوزه النـظام وبذلك فُّك الـطوق عن اللـواء الثــالث احملــاصــر

وهرع اللواءُ نفسه فوراً ¬ساندة جاش حسy سورچي للسيطرة على گَلي علي بگ.
وفي ليلة ١٦-١٧ �وز احـتلت القـوات احلكوميـة جبل كـورَك بفـضل مسـاندة جحـوش

حسy السورچي وأخيه عمر.
إن إحتالل سپيلك Ëگَلي علي بگ وكورَك كان نصراً كبيراً للقوات احلكومية.

5')dH(U* Ê«“—U* vK+ Âu,N(«
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بعد قيام الفرقة األولى بإحتالل پيرس والفـرقة الثانية بإحتالل سپيلك وگَلي علي بگ
زحـفـتـا نحـو (بارزان) فـحـصلت منافـسـة بy قـائدَيْ الفـرقـتy علـى من يكون له قـصب

السبق في إحتالل بارزان.
والتخطيط للتقدم كان بالشكل اآلتي:
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في ٣١ �ـوز ١٩٦٣ قـــامـت الفـــرقــــة األولى بـلوائy ومــــعـــاونـة اجلـــاش
الزيباريـy والسورچيy والگوران والهـركي والشرفاني واليـزيدي والكوچَر
والبَرواري باالنحدار بهجوم واسع النطاق من السـفح الشمالي جلبل پيرس
وبعـد مـعـركة حـامـيـة سـاهم فـيهـا القـصف اجلـوّي واألرضي بدور جـوهري
تقهـقرت قوات الپيـشمرگـه بعد ان حلقت بهـا خسارة كبـيرة وبنتيـجة ذلك
القـصف الشديد اfتـواصل تعرّض مـقرّ البـارزاني في گَلي دَالش إلى خطر
اإلبادة وكـاد يُقضى علينا جـميـعاً لوال لطف من الله. وقـد سقط بـنتيـجة
هذا القـصف سـتة مـن الشهـداء وأصـيب سـبعـة وعـشـرون بجـراح مخـتلفـة

اخلطورة ونفق عدد كبير من حيوانات النقل.
راح الظن بالپـيـشـمـرگـه أن البـارزاني سـبق وعـبـر إلى بارزان في حy كـان في مـؤخـرة
اجلـبهـة ولم يتـحرك من مـوقـعه بينـما أجنـزت وحدات اجلـيش العـراقي انحـدارها وعبـرت
النهر بإجتـاه بله مخلفةً مـقرَّنا وراءها وسبقـت قوات الپيشـمرگه وعـبرت النهر قبل عـبور
وحـدات اجلــيش. وبقي مع البـارزانـي خـمـسـة عــشـر پيـشــمـرگـه فـقط. فـي يوم ٢ أيلول
١٩٦٣ ونحن عـند (بَري خَــزيني). رحنا نـتـابـع وحـدات اجلــيش فـي شـانـيك وهي تقــوم
بعبـور النهر بجسر نصـبته لهم الطائرات اfروحيـة وµّ عبور الوحدات جـميعاً مع أثقـالها
إلى منطقـة بله. كان مـجمل القـوات اfنتقلة إلى الضـفة األخـرى: اللواء األول والرابع مع
سـبعـة آالف من اجلـاش. ثم حكّموا ضـفـتي النهر باجلـاش وبقـينا ننتظر حـتى حلّ الظالم
فانتقلنا إلى قرية (آلكه) على سفح پيرس مقابل (ريزان) من ناحية اجلنوب فعبرنا إلى
ّµصــعب كـذلك الـيـوم. أ ºرّ في حـيــاتي يومs الضــفـة الشــمـاليــة بالكلك إلى ريـزان. لم
yاجليش إحتالل منطقة بله بأكملها وحكّم مـواضعه على ضفتي النهر ولم يكن بينهم وب
موقعنا أكثر من كيلومترين. حقاً انه fوقف عصيب ألمثالي وأنا في مثل ذلك العمر.

لقينا الپيشمرگه على أسوأ حال sكن تصوره� وقد انهارت معنوياتهم الى آخر درجة.
منظر أليم لهـؤالء الذين سـجلوا بطوالت وإنتـصـارات باهرة ونحن أوالء جنـدهم كـسيـري
اخلـاطر بعــضـهم منشـغل في حــفـر قـبـور للشـهــداء وآخـرون جلسـوا مـتكئـy على جـذوع
أشجـار اليأتون بحراك. وكـان أنy اجلرحى يُسـمع من كلّ جهـة وليس هناك من يعـاجلهم
أو يعني بأمـرهم. كان بعـضهم قـد قصـد القـرية اجملاورة إلسـتعـارة بعض حيـوانات لنقل
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اجلرحى إلى الـكهف اجملاور حيث الـدكتور مـحمـود عثمـان ¬ستـشفـاه البسيط وبـأدويته
القليلة ووسائل تضميده البدائية.

إن مـا قـام به الدكـتـور مـحـمـود عـثمـان في تـلك اfناسـبـة يصـعب أن يقـوّم والكلمـات
عاجزة عن إيفائه حق عمله ذاك.

في مثل هذه األحـوال السيئـة. إلتقطنا برقـية من العدو تنبيء بأن القـوات اfتقدمـة قد
عيّنت اليوم الرابع من شهر آب للزحف على بارزان.

ووجدتُ البارزاني في غاية من التأثر لقلة حـيلته في إمكانية الدفاع� إذ لم يكن sلك
في حينه القوة الـكافية لصد الهجـوم على قريته ومسقط رأسـه. لم يكن هناك يوم أسوأ

من هذا اليوم الذي مني به اجليش الثوري بهزsة كبرى المراء فيها.
ما كان من البارزاني إالّ أن إستدار إلى الپيـشمرگه وقال "إني ذاهب للدفاع ومن شاء
أن يتــبــعنـي فليــفــعل". قــال هذا وبـدأ في اfســيــر� وعنـدها قــام حــسy مــحــمــد آغــا
%WÖdOسوري وقال: نفسي فداك. لن ندعك تنطلـق وحدك ولعل في هذا اجلمع من يتبعك

ونحن نتـعهـد لك اآلن بأننا سنخوض غـمارها مـهمـا كان تفـوق العدو وإن لزم األمـر فلن
ندعه يعبر إالّ على جثثنا.

ونهض شــيت سَــركــيـري وقــال للبــارزاني أنا مــعك. ونهض حــادي حــسكو وقــال أنا
وجماعتي على إستعداد للسير معك. وتبعه أحمد حاجي تاتكي ومحمود شڤان شانَدَري
وعلي سليـمان هوسـتاني. ومـصطفى أحـمد هوسـتاني. وانضـموا إلى البـقيـة بجمـاعتـهم

فأقاموا خطاً دفاعياً بy بله وبارزان على التلول اfسماة (مالن).
في اليـوم الرابع - كمـا ورد في البرقـية تـقدمت القـوة احلكوميـة اfوصوفـة أعاله نحـو
بارزان ومـهّـدت لذلك بالقـصف اجلـوّي واألرضي الـعنيف فـأصـبـحت تلك التـالل وكـأنهـا
كـتلة من نار وخـيّل لي وكـأن جهنم فـتـحت أبوابهـا - أو كأن الـقوات اfهـاجـمة أصـيـبت
بسـعــار وبدا قـائد الـفـرقـة األولى في الـطليـعـة وهـو يحضّ اجلـاش على الـتـقـدم وsنّـيـهم
باfكافـآت والوعــود واإلنعـام من رئيس اجلـمـهـورية ومـجلس قــيـادة الثـورة. وقـد بدا له
إحـتالل بارزان صـيداً ثـميناً وفـوزاً عـسكرياً عظيمـاً� إذ بدت في عـينه وكأنـها عـاصمـة
دولة عظيمة الشأن وآلى اfدافعون عنها أن يقاتـلوا قتال اfستميت وهكذا كان. فنشبت



١٧- عندما سـمع إبراهيم أحمد النبأ الذي أذاعـته احلكومة بإحتـالل بارزان هتف قائالً ¬حضرٍ من سليـم الفخري
ومحمد محمود عبدالرحمن ودارا توفيق وغيرهم: "UÐ…œ بيخوات" أي: فليأكلها! قاصداً البارزاني متشفياً.
١٨- البدّ أنّ أشيـر هنا الى الدور البطولي الذي قـام به في هذه اfعركـة كل من: عزير مـحمد وعـمر آغـا وحالي

محمد وحادي حسكو ومحمد أمy زيرو وميرخان بيداروني ورشيد محمد.
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معركـة في غاية الضراوة دامت أكثـر من عشر ساعات حـتى أذان العصر لتختـم بهزيـمة
اجليش واجلاش� وارتدت القوة اfهاجِمة على األعـقاب وتركت في الساحة أربعy قتيالً.
في حy اســتـشــهـد كـلٌّ من القـائديـن حـسy مــحـمــد آغـا وشــيت سَــركـيــري وإثنان من

الپيشمرگه هما سعيد تاج الدين سَركيري وأحمد شيخزاده زيوكي.
وأذاعت السلطة النـبأ الكاذب بإحـتـالل بارزان(١٧)� على انهم لم يـتركـوا فـيـهـا بيـتـاً
قـائمـاً إال هدمــوه أو أحـرقـوه بنار اfدافع وقنابـل الطائرات. وأجنـز الپـيـشــمـرگـه وعـدهم

للبارزاني.
حتوّلت القوات بعد هذا شرقاً نحو ريزان.

وفي الســادس منه وبعــد قـصـف جـوّي مــركـز حــوالي جـســر ريزان بغــيـة تنـظيـفــه من
الپـيـشمـرگـه وكان الـقطاع بقـيادة عُـزير دولُومَـري ومـعاونيـه عـمـر آغا دولُومَـري وحـالي
دولُومَري وبإمـرتهم حوالي مـائتي پيشـمرگه. فنصـبت للقوة اfتـقدمة كـميناً وراء صـخور
مكدسـة بشكـل مـتـقن فلم يشـعـر اجلـيش بـهم حـتى بلغ اfسـافـة اfناســبـة بل عـبـر بعض
القطعات اجلسر ولم تدرِ انها في وسط حتكيمات الپيشمرگه فكانت مفاجأة غير منتظرة
إذ فتـح الپيـشمـرگه النار عليـها دفـعة واحـدة فدبّ اخللل في صـفوفـها والذت عناصـرها
بالفـرار بعـد أن تركـوا ستـة وثالثy من الـقتلى فـي الساحـة فـضـالً عن أربع عـشرة جـثـة

جرفتها مياه النهر وانتشلها األهلون فيما بعد وواروها التراب(١٨).
وبعـدها لم يجرأ العـدو على محـاولة ثانيـة كهـذه حتى نهـاية القتـال. كان لدينا مـدفع
. ولم نكن Äـلك له من عتاد هاون عيار ٣ عـقدة وهو بعهدة كـاظم بَرواري وكان به خبيراً
غـير اثنتي عـشـرة قذيفـة وقـد استـخدم فـي هذه اfعركـة ألول مـرة ويشاء حـسن احلظ أن
تسقط القـنبلة األولى بy جماعـة من اجلاش فـتحدث خـسارة في األرواح� إالّ أنّ التـأثير
اfعنوي كان كبيراً إذ أصيبوا بذعرٍ شديد وتفرقوا. وكان هذا سالح اإلسناد الوحيد الذي
Äتلكـه� وبدون شك لو كـانت تتــوفـر لدينا بضــعـة قطع من الســالح السـاند كـالـهـاونات
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والرشاشات اfتوسطة لكان مسار القتال كله قد تغيّر.
في هذه اfعـركـة أطلقنا ستّ قـذائف فقط واحـتـفظنا بالبـاقي. لم يكن العـدو يعلم أننا
Äلك مـثل هذا العدد احملـدود� فقد تـصور أن لدينا عـدداً وفيراً مـن هذه اfدافع وكمـيات
غـيـر مـحـدودة من عـتـادها وتهـيّب كـثـيـراً وتركناه بهـذا الوهم. فـفي حـينـه لم نكن Äلك
عتاداً كافياً للبندقيات وكل إحتـياطنا لم يتجاوز سبعة آالف إطالقة. وأضطرّ البارزاني
إزاء هذا الى إرســال صـديقــه الشــاعـر واألديب الكـبـيــر هَژار مـوكــرياني (عــبـدالرحــمن
شـرفكندي) الى منطقة الـشيـخان بحـجة تفـقد جـبهـات اfنطقـة وحملاولة شـراء عتـاد عن
طريق بعض رؤسـاء اجلـحوش اfتـعـاونy مع الثـورة� فأجنـز هذا الصـديق اfناضل مـهـمتـه

بنجاح وكفاءة التقل عن جناحه في نظم القصائد الرائعة واfؤلّفات القيّمة.
حـاول العدو هذه اfرّة الـتقـدم نحـو قرية هوسـتـان شرق بارزان إالّ أنّه مني بـهزsة ثانيـة

وسقط منه عدد من القتلى.
ولنعـد اآلن إلى مـا أجنـزته الفـرقـة الثـانيـة في قطاع %?u?ÝW??Öd?O—. كـان مقـرّ البـارزاني
يتناوب الزيـارات بy جـبـهـتي دوري ولـيـرَبيـر في الوقت الذي اخــتـارت الفـرقـة الثــانيـة

التقدم نحو %uÝWÖdO— وكان ذلك في اليوم العاشر من آب.
ورتب البارزاني أن يقـاتل الپيشـمرگه قـتال مؤخـرة أي بالتعرض تارة واإلنسـحاب من

وجه العدو تارةً أخرى حتى تبلغ القوة اfتقدمة بطن الوادي وتتفرق.
وكنّا قـد أسلفنـا بأن بدء نشـاط هذه الفـرقـة وهي بقـيـادة اللواء الـركن إبراهيم فـيـصل
األنصـاري - كان فـي الثالث من شـهـر آب ورسـمت قيـادة الفـرقـة أن يكون يوم ١٧ منه
موعد البـدء بتنفيذ اخلطّة. ووقـعت معارك شديدة وبالشكل الذي صـمّم لها في أيام ١٠
و١٣ و٢٠ و٢٧ و٣٠ من آب ثمّ تـلتـهــا مــعــارك اُخَـر فـي يوم ٣ و٥ و٨ و١٤ و١٧ من

شهر أيلول ١٩٦٣(١٩).
مُني التـقدم نحو جـبل پيران في يوم ١٣ آب بـإندحار تام فاق الـتصور. حـدّثني اللواء

١٩- أرى لزامـاً عليّ أن أشيـد هنا بالشجـاعة الفـائقة التي �يّـز بها في هذه اfعـارك كلٌّ من كَـكو مـيرW?Öسوري
وحسو محـمد شيخ سيدي وحاجي بيروخـي ومصطفى نيروَيي وحميد أفندي وعريـف ياسy وحسن خال همزه
وميـرو عبدالرحـمن ورشيـد بيشوني وحـسو ميـرخان ژاژوكي وحـميد بيـري ومال أمy وفكري بيـروخي وسائر

الپيشمرگه حتت إمرتهم. وقد تولى مسؤولية قيادة هذه اجلبهة لقمان البارزاني.



٢٠- في هذه اجلبهة أصيب قائدها كَكو %WÖdOسوري بقذيفة مدفع أدت الى شلل لزمه طوال حياته حتى أدركته
الوفاة في العام ٢٠٠٠.

٢١- بعدها تعـرضنا لقصف من طائرات فيـوري وهي بطيئة غـير نفاثة� حـامت فوقنا على إرتفاع منخـفض جداً
فأطلق صديقي وزميلي مصطفى عـبدالله كركَموي النار من بندقيته وأصاب إحداها فـإنكفأت على أعقابها

والدخان يتصاعد منها� ثم تأكد سقوطها شمال قاعدة اfوصل قرب جبل مقلوب.
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الركن كمال مصطفى علمدار آمر اللواء الثالث من الفرقة الثانية وقد إلتحق بالثورة في
العـام ١٩٧٠ قائالً: "كـان إبراهيم األنصـاري مشـرفاً على هـذا الهجـوم. وقبل أن يشـرع
بالتقدم بدأ قصف مدفعيّ شديد على اfنطقة معزّز بالقصف اجلوّي ثم بدأ اللواء اخلامس
الزحف ¬ساندة جاش من الصوفية والسورچية والهركـية وجاش أسعد شيتنه. وقد تصور
اجلـمـيع أنهم لن يلقـوا فـي تقـدمـهم غـيـر جـثث القـتلى نتـيـجـة القـصف اجلـوّي واألرضي
العظيم إن لم يلُذ اfدافعون بالفرار. لكن ما أن بلغ اللـواء قدمات اجلبل إالّ وخرج عليهم
الپيشمرگه من كل جانب وشرعوا بهـجوم جبهوي صاعق. وما مرت برهة من الزمن حتى
الذ اجليش واجلاش بالفرار من غـير انتظام في شرّ إنكسار وكلٌّ يبغي النجـاة بنفسه وقد

أحصينا من قتلى اجليش إثنy وستy ومن اجلاش أربعة عشر."
استطرد اللواء علمدار يقول:

"أردنا قـصف اfنطـقـة مـرة أخـرى. إالّ أن األنصـاري قـال حـيف أن نحـاول
قتل أي واحدٍ من هؤالء األبطال� أال فلنكفّ عنهم.(٢٠)"

كـان مقـرّ البـارزاني في قـرية (ليـرَبيـر) وفي يوم ١٨ آب تعرضـنا لقصف جـوّي شـديد
من قـاذفتـy من نوع إليوشـن. أسقطتـا علينا أربع قـنابل من زنة (٥٠٠) كـيلو إنفلقت
كلها إالّ قنبلة واحدة وقعـت بيني وبy والدي ولم تنفلق. حينذاك قال لي الوالد: "أرأيت
هذا? إن كـتب أجلك ¬شيـئة الـله� فال شيء يقـوى على حيـاتك.". كـثيـراً ما كـان الوالد

يسدي إليّ هذه النصيحة:
"األجل بيد الله وال مردّ له لكن يجب عليك أن تتقي اfهالك"(٢١).
أقول وكلّي أسف إن مدفعيّنا كاظم بَرواري سقط شهيداً بنتيجة هذا القصف.

في يوم ٣٠ آب إسـتـأنف العدوّ عـمليـاته وبدأ بالتـقـدم على جـبهـة عـريضـة في قطاع
…. وهو امـتـداد جلـبل پيـران نحـو الغـرب. إالّ أنّه اندحـر أيضـاًً ولم يصب جنـاحـاً *?W½ôuدَرَ
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وخلّف جـثث قـتـاله في تلك السـفـوح وحلق به الفـوج الذي كـان مـرابطاً في (ايشـوكـري)
وقد فقدنا في هذه اfعركة ثمانية شهداء وجرح إثنان وعشرون نتيجة سقوط قنبلة ناپالم

بينهم وهم يتناولون طعامهم.
آخـر معـركة للـعدوّ في جـبهـة %?u?ÝW?ÖdO— هي مـعركـة جسـر (چمـه) كان ذلك في اليـوم
السـابع عشـر من أيلول. وكـان مشـرفـاً عليهـا اللواء إبراهيم فـيـصل األنصاري مـتـقدمـاً
بلوائy من اجلـيش وعدد كبـير من اجلـاش. وكالعادة مـهّد للتـقدم بقـصف ارضي وجويّ.
هذه اfعـركــة كـانت ¬ثـابة كـارثة لـلجـيش وسـجلت للـپـيـشـمـرگـه واحــداً من أعظم وأجلّ
إنتصاراتهم. وقد أقّر آمر اللواء اخلامس سعيد حمّو بهذا النصر في كتاب مذكراته(٢٢).
في هذه اfعـركـة �ت إبادة فوج كـامل وترك العـدوّ مـائة وعشـرين جـثة منـه وقعت بيـد
�الپـيـشمـرگـه وكـاد قائد الفـرقـة األنصـاري وآمـر لوائه هذا يقـعان في أسـر الپـيـشمـرگـه
والفـضل في جناتهـما يعـود بالشك إلى جـهل الپيـشمـرگه بهـويتهـما فـالعادة اجلـارية أن
الپيشمرگه كانوا يغضون الطرف عن الفارين واليريدون أن يكون األفراد من جملة غنائم

احلرب فاليأخذون أسيراً وإÄا يتركونهم أحراراً فاليتعقبونهم.
كانت خـسائر الپيـشمرگه شـهيداً واحـداً هو فتاح أرگـوشي رفيق البارزاني في اfسـيرة

وجرح حوالي العشرين(٢٣).
وينوّه عبدالـكرÈ فرحان قائد الفرقـة األولى في كتابه "حصـاد ثورة" (الص ١٠٣) بيأس
قائد الفـرقة الثانيـة األنصاري ويأس قـوات اجليش. كمـا يتظلم من اإلهانات التي يوجهـها

٢٢- راجع كتابه اfوسوم: «مذكرات آمر لواء مشاة» الص ١٠٦-١٠٧� مطبعة التوجيه السياسي-١٩٧٧.
٢٣- على اثر هذه اfعركة بعث (األنصاري) بالبرقية التالية إلى رئيس أركان اجليش:
إلى رئيس أركان اجليش/ سكرتير وزارة الدفاع/ قيادة قوة اfيدان/ فق١ رئيس

العدد ١٢٣٥ / ح
التاريخ ١٩٦٣/٩/٢٠

(لقـد جنـحت قطعـات الفـرقـة الثـانيـة البطلة والقطعـات اfتـجـحـفلة مـعـهـا من تطهـيـر مـعظم منطقـة بارزان
(%?u?ÝW??Öd?O—-شـيـروان) من اخلـونة. وذلك بعـد مـعـارك اسـتـمـرت طيـلة شـهـري آب وأيلول بعـد تضـحـيـات

جسيمة. ودافع البارزانيون عن منطقتهم دفاعاً مستميتاً ولم يتركوا شبراً واحداً دون دماء.
اقـترح عـقـد إجـتمـاع بحـضور وزيـر الدفاع ورئيس أركـان اجلـيش وجـميع قـادة الفـرق لدراسـة اfوقف ووضع
خطط اfسـتـقبل قـبل حلول فـصل الشـتـاء. واقتـرح البـحث عن حلّ سلميّ ألني أتوقـع أن يستـعـيد الـعصـاة
تنظيم قواتهم ومـواصلة القتال واليجوز أن نزجّ بقطعـاتنا في القتال في فصل الشتـاء وحتى اfراباة في هذه

اfنطقة الوعرة تنطوي على مخاطرة كبيرة. أنبئونا.)



٢٤- صـعب على الشـاعر الكردي الشـهـير أحـمـد نالبَند العـيش حتت حكم السلطة ومـرتزقـتهـا إثر سـقوط جـبل
متy. فآثر اإلنتحار.
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yاحلرس القومي الى ضباط اجليش من ذوي الرتب العـالية دون محاسبة واخلالف الناشب ب
.yالطرف yاحلرس القومي الذي تطور وكاد يؤدي إلى نشوب قتال ب yقوات اجليش وب

وبدا الوضع الـسـيـاسي بهــذا الشكل: إنقـسـم رجـال احلكم فـصــار عـبـدالســالم عـارف
وجمـاعة من كبـار الضباط يؤلفـون كتلة� وتزعم أحمـد حسن البكر وقادة احلـرس القومي
.yالكتلت yنتظر أن ينشب القتال بfوفئات من احلزب والضباط كتلة أخرى وكان من ا
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بعـد أن أدرك اليـأس الفـرقـة األولى من إحـراز أي تقـدم في قطاع بارزان. قـام اجلـيش
بتحكيم جبل پـيرس وأطراف قرية بيره كَـپره. وأقـام معسكراً في سهل بيـره كَـپره يتسع
للواء كــامل مع ألـفy من اجلــاش وأحـاطه بـاأللغـام واألســالك الشــائكة. وبـعث ببــقـيــة
القـوات إلى منطقة العـمادية ودهـوك وزاخو وعـززت هذه القوات� كـما ورد بيـانه� بلواء

سوري بقيادة اللواء فهد الشاعر وكان كقوة إسناد.
وفي العشرين من شهر آب بدأ العدو بالتقدم نحو جبل مَتy وهو مفتاح إقليم بادينان
من كـردسـتــان. ودامت اfعـارك هناك بصـورة مــتـواصلة مـدة خـمـســة وأربعy يومـاً دون
إنقطاع وبوجه دفـاع بطولي للپيشمـرگه. واستولى العدو على جـبل مَتy وأدّى ذلك إلى
وقوع اإلضطراب في اfنطقـة كلها وساد أهالي اfنطقـة اخلوف الشديد واتخـذت احلكومة
التركية التدابيـر fراقبة احلدود عسكرياً خشية جلـوء العوائل الكُردية إلى تركيا هرباً من
وجـه التقـدم العـسكري. وجـرى إجتـمـاع موسع جلـمـيع قـادة القطاعات مـن الپيـشـمرگـه.
وتقـرر على إثره القيـام بهـجوم عـام بكل القـوات اfتيـسرة إلسـتعـادة جـبل مَتy بالغ مـا
بلغت التضحيـات. واقسم أربعمائة من الفدائيy على حترير (مَـتy) وتطهيره من العدوّ

حتى اfوت(٢٤).
وفي ليلة ٤-٥ من تشرين األول ١٩٦٣ أمـر القائد اfغوار عيسى سـوار ومعاونه (علي
هالو) ببدء الهـجوم ونشبت مـعركة ضارية جـرى فيها اإلشـتباك بالسـالح األبيض والعراك

.yحترير جبل مَت ّµباأليدي دامت حتى الصبح وأسفرت عن إندحار كامل للعدو و



قلـبي لكـردســــتـــان يُـهـــدى والـفمُ
بـإسم األمـy اfصـطفـى في أمــــــةٍ
بارزان يا قـــمــمــاً يشــبــبـــهــا الدم
وتغــازل القــمـر اfضـيء فـتــزدهي
بـارزان يا لـغــــــزاً تـعــــــاصـى حلّـهُ
أكــمـا يغــوص األنبــيـاء بـوجـهــهم
أم بـy تـلك وهـذه فــــــــمــــــــواكـب

ولقـــد يجــود بأصـــغــريه اfـعــدمُ
بحــيــاتـه عند التــخــاصـم يُقــسَمُ
وتنوء كـــاهلهــا الثلـوج فــتــهــرمُ
وتعـــــارك اfـوت الزؤام فـــــتظـلمُ
عــبــر القــرون الغــبــر فـهــو مطـلسمُ
أم مــثلمــا يرعى الـطيــوف النوّمُ
تخـلي الـطريـق fوكـبٍ يتـــــقــــدمُ

ومنها:
ومنها:
ومنها:

٢٥- ½ا هو جدير بالذكـر في نظري وفي ذروة هذه اfعارك اfظفـرة التي نقلت أنباءها الصحف اخلـارجية أنّه إنعـقد
مؤ�ر الطلبـة الكُرد في أوروپا ¬دينة ميونيخ في أfانيـا وكان ذلك في صيف العام ١٩٦٣. وشـارك الشاعر
الكبير محمد مهدي اجلواهري بقصيدته الرائعة [كُردستان موطن األبطال] حتفظ منها ذاكرتي هذه األبيات:
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نُسـجت حــول هذه اfعـركـة القـصص واحلكـايات ونظمت فـيـهـا الـقـصـائد(٢٥) وصـارت
تروى كجـزء اليتجـزأ من تاريخ هذا الشـعب اfكافح فقـد µ بيوم وبليلة واحـدة إستـعادة

. كل ما احتله اجليش خالل خمسة وأربعy يوماً
. وأصيب تركت مئات من جثث القتلى جنوداً وجاشاً. ودمّر اللواء الثامن عشر تدميراً
لواء فـهد الشـاعر بخـسارة عظيـمة فـقد ترك في سـاحة اfعـركة مائـة وثالثة عشـر قتـيالً
بينهم عدد مـن اجلنود السوريy وبلغت خسـائر الپيـشمرگـه ٣٦ شهيـداً و٧٨ من اجلرحى
ومن الشـهـداء اfعـدوديـن جـمـيل بامَـرني اfشـهـور بجـمـيل سـور وهـو رفـيق اfسـيـرة الى
اإلحتاد السـوڤيـيتي� ومال أنور اfائـي ومحمـد ابن عيـسى سوار ومصطفى سـيلكي وهو

ابن لشهيدٍ ووالد ثالثة شهداء.
ومن الغنائم أحصي:
مدفعان عيار ٧٥ جبلي

٤٠٠ بندقية
١٥ رشاشة

يضيق اfقام عن إحصاء وإثبات ما غنم من صناديق العتاد وجتهيزات كثيرة جداً.
بعد هذه اإلنتـصارات التي حـققتـها الثورة عـادت معنويات الپـيشمـرگه إلى مـا كانت
وإزدادت ثقة الشـعب الكُردي باجليش الثـوري وقائده وراحت فصـائل الپيـشمرگـه تعقب
العـدو فـي جـمـيع اجلــبـهـات وتـزيحـه عن جـمــيع األمـاكن التـي غنمـهــا. ودبّ احلـذر في

إجراءات احلكومة� وكانت اخلالفات والنزاعات الداخلية تعصف بها.
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على اثر البـرقـيـة التي أرسلهـا (األنصـاري) قـائد الفـرقـة الثـانيـة وفـيـهـا يقـتـرح احللّ
. أجاب رئيس األركـان طاهر يحيى بـ"ال مـانع لدينا من اإلتصال بالشيخ أحـمد. السلميّ

واعلم ماذا سيكون ردّ فعله".
وفي يوم ٢٢ من أيلول بعث األنـصاري رسـالة للشـيخ أحـمد بوسـاطة (أسـعد شـيـتنه)
بهـذا اfآل. طالباً مـن الشيخ أحـمـد أن يبعث بوفـدٍ لكل من قـائد الفـرقة وحملـافظ أربيل

من أجل اfداولة في هذا الشأن.
فإجتمع الشيخ أحمد بأخيه مال مصطفى ووجدا من اfصلحة اإلجابة بالرسالة التالية:

إلى السيد قائد الفرقة الثانية
بعد تقدÈ السالم واإلحترام.

وصلـنا كـــتـــابكم. انـنا نشكـركم علـى فكرتكـم هذه. وانتـم تعلـمــون انـنا
باألصل لم نكن البـادئy بالـقتـال. بل انتم الـذين هاجمـتم قـرانا وأحـرقـتم
بيـوتنا وقـتلتـم نسـاءنا وأطفـالنا. وقـذائف مـدفـعـيـتكم وقنـابل طائراتكم
تنهــال عـلينا ليـل نهــار فكان عليـنا أن ندافع عن أنـفــسنا. اننا سـنوقف
القتـال شريطة أن توقـفوا القـتال من جانبكم. وتـسحبـوا قواتكم كـافةً من
أراضــينا. وقـــد أرسلت لهــذا الغـــرض مع كــتــابي هذا كــالً مـن ابن أخي
الشيـخ سليمـان وولديَّ محمـد خالد ونذيـر إليكم. أطلب من الله أن يرينا

الطريق اfستقيم وان يبعد عن العراقيy جميع اfصائب والباليا.
التوقيع

الشيخ أحمد البارزاني
  ٢٣-٩-١٩٦٣ 

. واألنصاري يتلهف إليقاف القتال. كانت أحوال اجليش مضطربة جداً
µ اإلتفــاق عـلى وقف إطالق الـنار فــور وصــول الـوفــد واfداولة شـــريطة أن ينـســحب
اجليش من منطقة بارزان على مراحل. وقد حتقق ذلك فعالً وµ سحب آخر قطعة منه في

أواسط شهر تشرين األول ١٩٦٣ ونعمت بارزان بهدوء دون سائر اجلبهات األخرى.
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بعث البــارزاني بضـع برقـيــات إلى اfكـتب السـيــاسي - وقت اشــتــداد الضــغط على
بارزان وشدّة الهجمـات على جيش الثورة مقترحـاً التعرض من جهتهم للـقوات احلكومية
بغـية تخـفيف الضـغط على قـواته. كان اfكتب السـياسـي يقوم بخـدعة مـزدوجة فـبينمـا
يبـعث بالبـرقـيات والرسـائل اfفـتـوحـة إلى القـوات التي كـانت حتت إمرتـه بأمر التـحـرك
والتـعـرض والهـجـوم� وجـدناه يحث سـرّاً تلـك القـوات على عـدم التـحـرك أو القـيـام بأيّ
عمليـة عسكرية. وكثـرت طلبات الپيـشمرگه عنـدهم باإلذن لهم باfشاركة في العـمليات
العسكرية إالّ أن اfكتب السـياسي كان يأبى ذلك عليهم وتـأبى كرامة بعضهم وغـيرتهم
فيـبادرون إلى اإللتحـام بقوات اجلـيش اfرابطة من تلقاء أنفسـهم غيـر عابئy بتوصـيات
اfكتب الســريّة. فـيـقـوم اfـكتب السـيـاسي ¬ـحـاسـبـتـهـم بهـذه احلـجـة أو تلـك من حـجج

مختلفة ال عالقة لها ¬ا فعلوا تغطية لنيته(٢٦).
أحـدث هذا التـصـرف الشــاذ أثره العـمـيق في البـارزاني وأثار في نـفـسـه شكاً في أن
للمكتب أو لـبـعض أعـضـائه صلة باحلكومـة وانهم علـى سـابق إتفـاق مـعـهـا لسلوك هذا
النهج. وتبيّن بعـد زمنٍ وجيز ان (إبراهيم أحـمد) كان وراء هذا اfوقف فـقد كان مهـيمناً
على اfكتب واليعصي له أحد من أعضائه أمراً واليعـترض على أيّ إجراء يتخذه. وكان
هذا دليـالً عـلى احلـقـد الذي كـان هذا الـرجل يكنّه للبـارزانـيy عـمـومـاً وللبــارزاني بنوع

خاص.
كـما تبـيّن من جـهة أخـرى أن إلبراهيم أحـمد عـالقة بـحكومة الشـاه عن طريق العـقيـد
عيـسى پيژمـان أحد ضـباط الساڤـاك� كان الشـاه قد وعد إبراهـيم أحمد بالتـوسط لفض
النزاع مع البعث في حـالة القضاء على البارزاني� فـقام عيسى پيژمـان بنقل ذلك الوعد

إلبراهيم أحمد.
ذهب بنا التـخـمـy أوالً وكـمـا أسلفنا إلى أن هناك إتفـاقـاً مـبــاشـراً بy إبراهيم أحـمـد

وحكام البعث. لكن تبيّن من هذا أن اإلتفاق كان بينه وبy حكومة الشاه.
ال ادري في الواقع كيف كان األمـر مع بقية أعضاء اfكتب السـياسي. هل كانوا على

٢٦- حصل هذا مثـالً للشهيد إبراهيم أفندي في سـهل أربيل وفاضل الطالباني في منطقة خـانقy وطارق أحمد
في منطقة شوان فقد منعوا بصورة صريحة من اإللتحام بالعدو.
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علم ¬ثل هذا اإلتـفاق وقـبلوا بـه? وكيـف أقنعـهم إبراهيم أحـمـد? أم انهم كـانوا يجـهلون
إتصاالته هذه وال علم لهم ¬ا يضـمره. من جهتي الأستبـعد أن يكونوا مطلعy على هذه
احلـقـيـقـة وإالّ لكان لهم مـوقف آخـر. مع العلم أنّ إثـنy من أعـضـاء اfكتب وهمـا نوري
شـاويس وعلي عبـدالله لم تُنَط بهمـا قيـادات عسـكرية. في حy كان علي عـسكري في
منطقـة پيـنجـوين بعـيـداً عن مـقـرّ اfكتـب. وعـمـر مـصطفى دبابه كـان في مـنطقـة پشـدَر
. وفي مـعــارك هَيْـبَـت سُلطان ســاهم فـعــالً في العـمـليـات ولم يـتـردد. أمّــا جـالل أيضــاًً

الطالباني فقد كان وقتذاك في أوروپا.
في احملـصلة النهـائيـة كان القـتـال مـركّزاً على الـبارزاني فـحـسب خـالل تلك اfدة التي
أتينا الى احلديث عنها. في حy كانت جبهة اfكتب السياسي هادئة خاملة غير مشغولة
بأي حتـرك وكـان من السهل جـداً حتـويل أكـثـريتهـا الى منطقـتنا. كـان هذا السـبب الذي

أشاع البرود بy البارزاني وإبراهيم أحمد ومنه بدأ اخلالف.
وحy تعــدّدت انكسـارات الـقـوات احلكومــيـة وأجنـز وقـف إطالق النار وµ إنســحـاب
اجليش واfرتـزقة من اfنطقة� إذ ذاك قـام إبراهيم أحمـد بإرسال برقـيات للبـارزاني واذكر

ان الوالد جتاهلها وأهمل الردّ عليها(٢٧).
ثم وردت تقـارير من كـوادر احلــزب للبـارزاني تشـيـر الى سـوء نيـة يضــمـرها سكرتيـر
اfكتب السـيـاسي� ¬ا كـان يروÊج له من أدبـيات تنـضح بروح العـداء للبـارزاني وتنتـقص

من نضاله ومن زعامته.

٢٧- منها هذه البرقية:
الى األخ مصطفى البارزاني                            العدد/ ٤٤٧    التاريخ/ ١٠-١٠-١٩٦٣

حتية ثورية حارة
تبيّن لنا في األيام اfاضـية من البرقيـات التي إلتقطتها أجـهزتنا الالسلكية أن احلكومة بدأت بـسحب عدد
من أفواجها النظاميـة الى كركوك. إن هذا اإلنسحاب ¬جمله يعني إنسحاباً عـاماً من مناطق بارزان. فضالً
عن البـرقيـات. تصلنا من هنا وهناك أنباء عـن مفـاوضات حلضـرتك مع احلكومـة وبعض الناس يربطون هذا
اإلنسحاب بتقدم اfفـاوضات. لهذا ولسبب وجود إحتمال أن يكون الغـرض من سحب هذه القوة الى كركوك
- هو إسـتخـدامهـا لشن هجوم في منطـقة أخـرى فعلينا من اآلن تهـيئـة أنفـسنا لهذا اإلحـتمـال. لكن وبغيـة
التفهم التام لتحركات احلكومة اجلـديدة� يرجى إعالمنا بتطورات اfفاوضات في حالة وجودها. �نياتنا لكم

بالنصر من أجل كردستان والى األمام. يرجى الرد.
اfكتب السياسي

[لم يرد البارزاني على البرقية وأهملها]
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في يوم ١٠ من تـشـرين الثـاني ١٩٦٣ حتــرك البـارزاني قــاصـداً منطقـة بـالَك. وكنت
¬عيّته. وفي يوم ١٣ منه بلغنا قرية (W½“WÖ). وأقبل ونحن في مشارفها كلٌّ من العقيد
عبدالكافي النبوي مع فرنسو حريري إلستقبالنا وسلَّما له تقريراً مطوّالً عن وضع اfنطقة
وجنـاحات للپـيشـمرگـه في جبـهـتنا تلك أيام إشتـداد اfعـارك في منطقة بارزان فـإحتـفى

البارزاني بهما وكان سروره ¬ا اُجنز كبيراً.
كـانت غـايـتـه إعـادة سـيطرة الپــيـشـمـرگـه على جــبلي هَندرين وزوزك وقـد وقــعـا بيـد
احلكومة كمـا أسلفنا. وقد أجنز العقيـد النبوي اfهمة فعـالً وحرّر كالً من هَندرين وزوزك
وحسن بگ ¬عاونة من مـقاتلي منطقة بالَك وقوة من سريشـمه بقيادة مجيد أحـمد شاباز
ذي الدور الكبير في منطقـة بالَك وقوات عزت سليمان بگ دَرگَلَيي وفـصائل من احلزب
الشيـوعي بقيـادة مالزم خـضر وفـاخر مـحمـد آغا %?W?ÖdOسوري وµّ حتـريرها بعد مـعارك
. عندمـا وصلنا اfـنطقـة شـاهدنا جـثث عنيـفـة دامت ثالثة أيـام ولم يبقَ فـيـهـا أثر للعـدوّ

قتلى اجلاش ملقاة على طول طريق حسن بگ.
مكثـنا أيامــاً في W½“W??Ö وگــرتك. وحللنـا ضـيــوفــاً على مــال ويس گــرتك رجل الـعلم
الشــهــيــر ذي اfـنزلة اخلــاصــة عنـد البــارزاني. بعــدها تـوجــهنا الى (گــاللـه) وµّ هناك

التحضير إلقامة جبهة رواندز وإختيار اfنطقة لتكون اfقر العام لقيادة الثورة.
ومـا أن بلغنا ضـواحي قـرية دارالـسـالم حـتى إلتـقـانا (مـحـمـد جنـيب بَرواري) وأنبـأنا

بحصول إنقالب في بغداد. كان ذلك في ١٨ تشرين الثاني ١٩٦٣.

Ê«e1— wLÓÇ vK+ ÂUEM(« Âu,#
في اليـوم األول مـن شـهـر تشـريـن الثـاني ١٩٦٣ زحف العــدوّ على جـبـهــة چَمي ريزان
بلوائy مجحـفلy هما اللواءان الثالث واخلامس. في بدء الهـجوم أبلى الپيشمـرگه أحسن
البالء إالّ أنّ العدوّ إستطاع إحتالل منطقتي چَمي ريزان وشـوان كافة خالل أسبوع وكانت
اfنطقة تسـاعد على حركة الدبابات وقد زجت السـلطة في تلك اfعارك بزهاء كتيـبة منها

ولم يكن للپيشمرگه سالح مضادّ للدروع فكان الزحف سريعاً والنتيجة مضمونة.
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قاد هذا الهجوم العقـيد سعيد حمّو وهو قائد فاشل اليستـحق ما عزا لنفسه من حنكة
ودراية عـسكرية. لم يحقـق نصراً واحـداً إالّ بعد تفـوّق كاسـح في اآلليات والقـوة النارية
والدروع والقصف اجلـوّي اfركز. وكـان يتهرب دائمـاً من اfواجهة مع الـپيشـمرگه فـما أن
تؤمّن له هذه الوسـائل ومـا إن يتم إنسـحاب الپـيـشمـرگه مـن موقع وإخـالئه حـتى يتقـدم
إلحـتـالله ليـتبـجّح ويتـفـاخـر بإجنـاز مـا ال يَدَ له فـيـه. ومن بطوالته انه كـان يقـبض على
األبرياء ويتولى تعذيبـهم بغية انتزاع أنباء حتركـات الپيشمرگه منهم. كـما ذكر ذلك في
الصـحـيفـة (١٢٢) من كـتـابه «مـذكـرات آمر لـواء مشـاة» قـيـامـه بإعتـقـال راعٍ بسـيط

وضربه وتعذيبه.
بعد إحـتالل چَمي ريزان لم تقع مـعركة مـهمـة وقام عبـدالسالم عارف بـإنقالبه في ١٨

تشرين الثاني ١٩٦٣ واستولى على السلطة.
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لم Eرّ عــشـرة أشـهـر عـلى إنقـالب الثــامن من شـبــاط ١٩٦٣ حـتى اشـتــدّ اخلـالف ب"
عناصـر اجليش واحلـرس القومي وب" البـعث والناصري". فـقام البـعثـيون بالسـيطرة على
الوضع وألقـوا القبض على نخبـة من الضبـاط الناصري" وزجّـوهم في اZعتـقالت في ح"
قضـوا على بعـضهم نتـيجـة التعـذيب بحجـة إعتـزامهم القـيام بإنقـالب ضد البـعث. بقي
الوضع على هذه احلـال حتـى جنم الصراع ب" جناحـي البعث وخـتم بإنقـالب بعثي جـديد.
فـفي أثناء إنعـقـاد اZؤEر الـقطري السـادس في بغـداد نشـأ خـالف حـادّ ب" مـا عُـرف في
حـينه بـ(بعث اليـم") وب" مـا عُـرف بـ(بعث اليـسار) واألخـيـر منهـمـا كان بقـيـادة علي

صالح السعدي واألول بقيادة أحمد حسن البكر وصالح مهدي عمّاش.
في يوم ١٨ تشرين الثاني نشب قتال دموي ب" البعثي" أنفسهم.

كـان الرأي الـعـام العـراقي قــد ضجّ من حكم البــعـثـي" وأدركــه القـرف من �ارســاتهم
وجرائمـهم. وبدت الفرصـة سانحة لتـدخّل اجليش فإنتـهزها (عبـدالسالم) �سـاندة اجليش
وكبـار ضبـاطه وسائر قواد الفـرق ومدير احلـركات صبـحي عبـداحلميـد وقائد القـوة اجلوية
حردان عـبدالغـفار التكريتـي. ونشب القتـال في شوارع بغـداد ب" قوات اجلـيش واحلرس

القومي وراح عبدالسالم يصطادهم فرداً فرداً.
كـان همّ الفـريق اZنتصـر في هذه اZعـركـة إقامـة صـرح الدولة اZتـقوض واإلهتـمـام بحلّ
اZشاكـل العظيمة الـتي جنمت عن فوضـى احلكم البعثـي. ومع هذا كانت قوات احلـكومة
حتـاول القـيـام بعمـليات مـتـفـرقـة مـحدودة في اجلـبـهـة لم حتظَ واحـدة منهـا بنجـاح. وفي
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منطقـة بالَك قام البـارزاني بتفـقد أحـوال القرى صـعوداً حـتى حاجي عـمران. وفي صـباح
يوم ٢٣ تشـرين الثـاني ١٩٦٣ البـاكـر ونحـن نتـرك (زيني شـيـخي) للتـوجّـه إلى حـاجي
عمران أقدمتُ على فتح الراديو على صوت اZطرب محمد عارف جزراوي فإذا بي أسمع
نبأ إغـتيـال الرئيس األمريكي جـون كندي فأسـرعتُ إلى الوالد وأنبـأته �ا سمعـت فأبدى
أسـفه� وقـال ال منجي من اZوت ورئيس الواليات اZتـحدة ليس �سـتـثنى. وليلتئـذ طلب
الوالد السـيـد أحمـد توفـيق سكرتير عـام احلـزب الد¡قـراطي الكُردستـاني- إيران وسلَّمـه
برقـيـة تعـزية Zصـرع الرئيس األمـريكـي وشـدد عليـه بإيصـالهـا إلى السـفـارة األمـريكيـة

بطهران.
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عــام ١٩٦٣ كـان عــام جتـارب ثمــينة لكلّ األطـراف� منهـا أنـه ثبت حلكام بغــداد بأن
القـضــاء على الثــورة بإسـتـخــدام القـوة غـيــر �كن� وان قـضــيـة الشـعـب الكُردي الحتلّ
بالقتال� وان التـفاهم والتفاوض هو السبـيل الوحيد. كما ثبت للشـعب الكُردي كافة بأن
الثـورة باقـيـة وأركـانهـا وطيـدة وال سـبـيل إلى إخـمـادها بأي صـورة وان دوام القـتـال هو
كارثة تلحق بـالشعبَـيْن معاً. ولكن كـان من الضروري من ناحـية أخرى أن تلتـقط الثورة
أنفـاسهـا بفتـرة راحة وهدوءٍ تـنفقـها في إعـادة تنظيم قـواتها ورص صـفوفـها. وأن يتـاح
للشــعب الكُردي فــتــرة هدوء يلتــقط فــيـهــا أنفــاسـه ويـداوي جـراحــه ويتــدارك وضـعــه
اإلقتـصادي الذي أضرّت به احلـرب بوسائل دمارها. وهـكذا ففي بداية شهـر كانون األول
من العـام نفـسـه قـدم إلى البـارزاني كلٌّ من نـوري شاويـس وجالل الـطالبـاني ومكثـا في

معيّته ثم رافقاه إلى رانيه.
في يوم ١٦ كـانون األول قـدم الى البارزاني السـيـد [إسكندر] األرمني وهو واحـد¨ من
أعـزّ أصـدقائه ولـه عنده مكانة� كـان (اسكندر) صـيـدالنياً فـي السليـمانيـة عندمـا كـان
البارزاني في العام ١٩٤٣ في السليمانية مـبعداً وهو في ع" الوقت من خلصاء الشيخ

بابا علي الشيخ محمود وهما شريكان في أعمال جتارية.
وصل (اسكندر) الى گـالله واجـتـمع بالبـارزاني في قـرية ناوكـيلَـكان. وسلم له رسـالة
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من (بابا علي) تفيد بأن احلكومة ترحب بإجراء حوار معه(١).
تداول البــارزاني مع نوري شـاويس وجــالل الطالبـانـي والعـقـيــد عـبـدالكافـي. ونظمت
إجابة على رسـالة الشيخ بخطّ نوري شاويس. و�ا جـاء فيهـا "نحن على إستعـداد للبدء

باحلوار وإستقبال وفدٍ حكومي في منطقة رانيه. لو شاء الوفد اجمليء.(٢)"
وبالفعل تـوجهنا إلى دوله رَقه� ونزلـنا ضيوفـاً على عبـاس مامَنْد� وبقينـا حتى ٣ من

١- نص الرسالة:
١٩٦٣/١٢/٢١

أخي احلبيب حضرة مال مصطفى احملترم
Eنياتي القلبية لكم بالصحة والسعادة داعياً من الله اZوفقية الدائمة لكم.

بعـد التطورات األخـيرة في السـيـاسة العـراقـية� سنحت لـنا فرصـة أكـبر حلل مـشـاكلنا بطرق سلمـية� ولهـذا
السبب أرسل رئيس الوزراء في طلبي وبعـد مناقشات مسـتفيضة فـي هذا اإلجتاه إلتقيت برئيس اجلـمهورية

ايضاً� وقد أظهر اإلثنان إستعدادهما الكامل للحل السلمي وقد كلفاني بإبالغ سيادتكم بهذا.
وقد أردت اإلفادة من هذه الفرصة للقاء بكم شخصياً� لكن سوء صحتي لم يسمح لي بذلك لألسف فكلفت
األخ إسكندر وقد قبل تولي اZهمة مسروراً وإن شاء الله سيلتقيكم علـى اخلير. فإسكندر كما نعرفه جميعاً
اليدفعه الـى تنفيذ هذه اZهمـة وحتمل مشاق السـفر الطويل في هذا اجلو البارد سـوى مشاعره األخـوية وحبه

للوطن وقد أبلغته ايضاً عن األوضاع هنا.
وأودّ أن أضيف بأنه منذ لقـائنا في الربيع في (ËUÇË—W?Ý…) وحـتى اآلن لم يحدث أي تطور� لهـذا وألسبـاب
أخرى أرجو أن تـظل� كما كنت في السابق� مـصرّاً على أن اZصلحة القـومية لكُرد العراق تتطلب التـساهل

في هذا اإلجتاه.
أدعو الله أن يد¡كم ألخيكم ولكل الكُرد� وأرجو إبالغ األهل واألخوة األعزاء فائق إحترامي

أخوك الصغير
بابا علي

هذا وجتد صورة للرسالة في اZلحق رقم (١٦) قسم اZالحق.

٢- نص الرسالة:
١٩٦٣/١٢/٢٦

أخي الشيخ بابا علي احملترم
حتية حارة

آمل أن تكونوا بصحة جيدة وسعادة دائمـة. وصلتني رسالتكم اZؤرخة في �١٩٦٣/١٢/٢١ وكما تعرفون
فنحـن كنا دائمــاً ضــد ســفك الدمــاء واحلــرب� ودائمــاً كنا نأمـل أن نضع حــداً لهــذه احلــرب والوضع غــيــر
اإلعـتـيـادي� لذا وفي ضـوء هذه احلـقـيـقـة عـقـدنا إجـتـمـاعاً مـع كل أصـدقـائنا� وبهـذه الروحـيـة أيضـاً نعلن
إستـعدادنا إلجراء اZفاوضـات مع الوفد الرسمي احلكومي. نحن على إسـتعداد للبدء باحلـوار وإستقبـال وفدٍ
حكومي فـي منطقــة رانيــه. لو شـاء الـوفـد اجمليء. وبـغـيــة وصــول الوفـد احلـكومي بســالمـة� نـرجـو تبـليغ

أصدقائنا في رانية �وعد مجيئهم� لكي نسهل عملية وصولهم إلينا.
أكرر حتياتي وإحترامي مع Eنياتي لكم بالنجاح =
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كانون الثاني ١٩٦٤ ثمّ انطلـقنا الى (سَنْگَسَر) وهنا أكّد النظام طلبه عن طريق العـميد
عبدالعزيز حميد الچلبي آمر قوة فائز.

طلبت الرسـالة أن يتـوجـه وفـد كردي إلى بـغداد� إذ ليـس هناك أيّ موجـب لقيـام وفـد
حكومي بالذهـاب إلى منطقـة حتت سـيطرة الثـورة بأيّ شكـل من األشكال. و�ا جـاء في
إجـابتنا على رسـالة عبـدالعـزيز الچلبي: "نحن لسـنا مسـتـعدين إلرسـال أي وفـد إليكم.
فآخـر وفد أرسـلناه زججـتم بأعضـائه في السجـون وهم مازالوا فـيه - بينمـا هم في مـقام
ضـيــوف فـخـر� فـخــرقـتم بذلك األعــراف الدوليـة وكلّ الواجــبـات التي يحــتـمـهــا حـسن
الضـيافـة. وفي احلديث النـبوي الشـريف "اليُلدغ اZؤمن من جـحر مـرت"." ونحن مع هذا
نعدكم أن يُستقبل وفـدكم بكلّ ما يحتمه واجب الضيافة واخللق الـرفيع خالفاً Zا آل إليه

مصير وفدنا". ويغلب على ظنّي أنّ كاتبها العقيد الركن عبدالكافي النبوي.
وفي يوم ١٩ كـانون الثـاني عـقـد إجـتـمـاع في مـنزل مـحـمـد أم" آغـا بقـرية گـربداغ.
حضره كل أعـضاء اZكتب السياسي وقادة جـيش الثورة وكل رؤساء العشـائر اZتواجدين

وفيه نوقشت اZطالب التي ستطرح على الوفد احلكومي عند وصوله.
وأنبيء البـارزاني ببرقيـة من الفرقـة الثانيـة تسلّمهـا السلكي مقره فـي يوم ٢٨ كانون

الثاني بأن وفداً حكومياً سيصل إلى رانيه بالطائرة اZروحية في يوم ٣٠ منه.

tO%«— v"≈ b'u"« ‰u(Ë
وصل البارزاني رانيه في اليوم اZعيَّن إلستقـبال الوفد احلكومي وعيّن مكان اإلجتماع
في منزل حسن كـانبي. قصد جالل الطالبـاني وآخرون إلى اZوقع الذي ستحطّ فـيه طائرة
الوفد الذي وصل في العاشرة صباحاً وفوجيء اجلمـيع مفاجأة تامة حينما شاهدوا الشيخ
أحـمـد البـارزاني يخـرج من الطائـرة. فـهرع جـالل الـطالبـاني مـسـرعـاً للبـارزاني ليـبـشـره
�جيء أخيـه فنهض البارزاني وهرع إلستـقباله بنفـسه. كانت رؤية الشـيخ أحمد بالنسـبة
إلينا هدية نادرة التـقوَّم بثـمن. وقـد تبـيّن أنّ عـبدالسـالم مـحـمد عـارف أرسل قـرآناً مع

=مالحظة: وصلتنا كل التوصيات التي بعثتموها مع السيد إسكندر وتفهمناها.
أخوكم

بارزاني مصطفى
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رسولٍ إلى الشيخ أحمد يرجو منه أن يكون بصحبة الوفد اZتوجه إلى رانيه.
ان حرص عبـدالسالم على أن يكون الشيخ أحمد مع الوفـد متأتٍ �ا سمعـه من متواتر
القـول بأن البـارزاني اليعـصي أمـراً للشـيخ على اإلطالق� وهـي احلقـيـقـة بعـينهـا. وكـان
عـبدالسـالم يأمل أن يقوم الشـيخ بالضـغط على أخيـه لقبـول مطالب مـعيّنة لكنّ كلّ مـا
ظفــر به مـن الشــيخ أحــمــد في هـذا اZقــام قــوله "الصـلح ســيــد األحكام وانـتم أدرى �ا

تفعلون".
السـبب الثـاني إليفـاده مع الوفد هـو انه كان يسـيء الظن بالبـارزاني ويجهـل أخالقـه.
وكـان يـعـتـقــد أن البـارزاني ســيـقــبض على أعـضــاء الوفـد ويـحـتـجــزهم لديه حــتى تتم
مبادلتهم بأعضاء الوفد الكُردي نزيل السجن في بغداد وأنّ وجود الشيخ أحمد سيردعه

عن هذه العملية.
وهذا شــأن من يرى اآلخــريـن �رآة نفــســه - فــالســارق يحــسب النـاس كلهم ســرّاقــاً.

والكذاب اليشخّص في وعود غيره إالّ الكذب وعلى هذا فَقِسْ.
كـان رئيس الوفد احلكومي العـمـيد عـبدالرزاق سـيد مـحمـود مـحافظ السليـمانيـة(٣).
وقـد تبـيّن أن عبـدالسـالم منح العـمـيد مطـلق الصالحـيـات وأوصـاه أن يبذل كـلّ اجلهـود

للوصول إلى إتفاق مهما كلّف األمر.
اسـتــمـرّت احملـادثـات حـتى العــاشـر من شـهــر شـبـاط ١٩٦٤ وهـو يوم التـوقــيع على
اإلتفـاق. وتوجـه الوفـد احلكومي مـرت" الى بـغداد األولـى في اخلـامس منه والثـانيـة في
السـابع منه. في الواقع لم يكن الطرف احلكومي ينوي مـن اإلتفاق وضع حـدٍّ للنزاع وإ¿ا
كان يريد كسب الوقت كالعادة. ولم يخفَ عن البارزاني هذا� إالّ أنّ كردستان كانت هي
األخـرى في حــاجـة مـاســة الى هدنةٍ بعــد القـتـال الـضـاري الذي اسـتــغـرق العـام الـفـائت
واألضرار اجلسيمة التي حلقت باZواطن" خالل ذلك والسيّـما من الناحية اإلقتصادية كما
كان األمل بأن يتضمن اإلتفاق تعويض اZتضررين والسيّما أولئك الفالح" الذين غمرت
مـيـاه سدّي دَربَنديـخان ودوكـان أراضـيـهم وأتلفتْ مـزروعاتـهم. كانت حـكومة قـاسم قـد

٣-  ضم الوفـد احلكومـي أيضـاً كـالً من العـمـيـد عـبـدالعـزيـز چلبي قـائد قـوة فـائز. والعـقـيــد سـالم قـائد مـوقع
السليـمانيـة. فـيمـا تألف الوفـد الكردي من نوري صـديق شاويس� وجـالل الطالبـاني� والعقـيـد عبـدالكافي

النبوي� ومسعود محمد� وعباس مامَند آغا. ورسم أن يستشير الوفد بعض رؤساء العشائر احلاضرين.
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وعــدت بالتــعــويض إالّ أنّ نشــوب الثــورة والقــتــال حــاال دون تنفــيـذ ذلـك. لم يتــدخل
البارزاني في صـياغة اإلتفـاق ألنه لم يكن باألصل يثق بوعود احلكومة. وقـد شارك في

صياغته األربعة اZذكورون: نوري� وجالل� ومسعود� وعبدالكافي.
وجـاؤوا بالبيـان للبارزاني فـوقّـعه بصـيغـته النهـائيـة في العاشـر من شبـاط إذ كان قـد
نشب خالف كبير حـول فقرة واحدة من الفقرات تتعلّق بالصيغة التي سـيثبت بها الكيان

الكُردي في الدستور اZؤقت الذي سيُصاغ.
وكـان عـبـدالســالم وسـائر أعـضـاء حكومـتـه يـصـرون على ان تكون الصـيـغــة بالشكل

اآلتي:
«تقرّ الدولة بحقوق اZواطنة لألكراد»

في ح" أصـرّ الوفـد الكُـردي بتـأييـد من البـارزاني على رفـض تلك الصـيـغـة ووجـوب
إستبدالها بالصيغة التالية:

«تقر الدولة باحلقوق القومية لألكراد»
وطالت اZـناقــشــة في األمــر ولم يقطع الـوفــد احلكومي برأيٍ وقــفل الـى بغــداد في ٧
شبـاط �١٩٦٤ ثم عاد ومـعه اZوافـقة على الـصيغـة التي إقتـرحهـا الوفد الكُردي ولـهذا

السبب تأخر التوقيع على إتفاق الهدنة حتى العاشر من شباط.
على أثر التـوقـيع ووقـف إطالق النار وإعـالن الهـدنة(٤). بعث جـمـال عـبـدالناصـر عن

طريق اZهندس شوكت عقراوي برسالة يعرب فيها عن إرتياحه للنتيجة.
حتــسنت األوضــاع في كــردسـتــان بعــد الهــدنة كــثــيـراً وقــامت احلكومــة فــعــالً بدفع

٤- نص بيان احلكومة العراقية:
بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على مـقتـضيات اZصلـحة العامـة� وإلستـجابة إخـواننا األكراد Zا جـاء في نداء اZال مصطفى الـبارزاني
ورغبـة منا في إعادة احلياة الـطبيعيـة الى اجلزء الشمـالي من وطننا احلبيب ووضع حـدٍّ حملاوالت اإلستعـمار
وأذنابه وقطع دابر اZسـتغـل" واZتصـيÃدين وحـقناً للدمـاء البريئـة� وبناءً على مـا Eليه علـينا مصلحـة الوطن

العليا قررنا ما يلي:
أوالً- إقرار احلقـوق القومية إلخواننا األكـراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنيـة واحدة متآخيـة وتثبيت

ذلك في الدستور اZؤقت.
ثانيـاً- إطالق سراح اZعـتـقل" واحملتـجـزين واحملكوم" بسبـب حوادث الشـمال� وإصـدار العـفو العـام ورفع

احلجز عن األموال اZنقولة وغير اZنقولة عن األشخاص الذين سبق أن حجزت أموالهم.
- إعادة اإلدارات احمللية الى اZناطق الشمالية. ثالثاً

رابعاً- إعادة اZوظف" واZستخدم". =
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التـعويضـات لفـالحي ومزارعي األراضـي التي غمـرتهـا ميـاه سـدّي دَربَنديخان ودوكـان.
وتنفست كـردستان الصـعداء الى ح" من الزمن. واخلدت الى راحةٍ هي في أمسّ احلـاجة
اليــهـا. وÄّ إطالق ســراح اZعـتــقل" من اجلــانب" واُخلي ســبـيل أعــضـاء الوفــد الكُردي
فــوصلـوا (سَنْگَسَـــر) في ١٦ شــبــاط ١٩٦٤ وهـم صــالح اليـــوســفي وشــاخَـــوان شــوان

وعبداحلس" فَيلي وعگيد صديق ومصطفى عزيز.
w%«“—U)K" WO$uJ* +«—U!“

قدم الى رانيه عدد كبير من اZسؤول" احلكومـي" للقاء مع البارزاني بعد إتفاق شباط.
كما تقاطر عدد كبير من الصحفي" من عراقي" وعرب وأجانب الى منطقة الثورة.

- رفع القيود اZفروضة على تسويق اZواد اZعاشية على إختالفها. = خامساً
- الشـروع بإعادة تعـميـر اZنطقـة الشمـالية فـوراً وتشكيل اللجـان اخملتلفـة لتـذليل الصعـوبات التي سـادساً

تعترضها حول التقيُّد باألعمال الروتينية مع مالحظة تعويض اZتضررين.
سـابعـاً- تعــويض أصـحـاب األراضي الذين غـمـرت أراضــيـهم من جـراء سـدّي بوخـان وزربـنجـخـان (دوكـان

ودربنديخان) تعويضاً عادالً.
ثامناً- تتخذ التدابير �ا يضـمن إعادة األمن وإستقرار اZنطقة الشماليـة وإننا نهيب بإخواننا األكراد العودة
الى احليـاة الطبيـعيـة لينعمـوا ببركـات هذا البلد وتوحيـد الصف الوطني جتاه مـؤامرات اإلسـتعمـار وأذنابه�
وليـعلم إخواننـا األكراد بأننا سنعـمل على مـا يضـمن حقـوقـهم اZشروعـة شـأن بقيـة اZواطن" في اجلـمهـورية

العراقية والله من وراء القصد.
- عـلى كافة الوزارات ذات العالقـة إصدار اZراسيم واألوامر والتـعليمات اZقتـضية تنفيـذ ما جاء في تاسعاً

هذا البيان.
التوقيع: عبدالسالم محمد عارف

رئيس اجلمهورية
* بيان مصطفى البارزاني اجلوابي:

تلبـية لرغـبـة السيـد رئيس اجلـمـهورية اZشـيـر الركن عبـدالسـالم محـمـد عارف باحملـافظة على وحـدة الصف
الوطني وحقن الدماء البـريئة وإنهاء إقتتال األخوة� ولثـبوت حسن النية عند السلطة احلاكـمة� قررنا اZبادرة
الى إيقـاف إطالق الـنار والطلب الى إخـواني العـودة الـى مـحـالت سكناهم واإلنصـراف الـى أعـمـالهم احلـرة
الكر¡ة وبهـذا ينفسح اجملال للـسلطة الوطنية للمـبادرة الى إتخاذ اخلـطوات الكفيلة بإعـادة احلياة الطبـيعـية
واألمن واإلسـتـقـرار الى اZنطقـة وتتـهيّـأ الفـرصـة إلقـرار احلـقـوق القومـيـة للمـواطن" األكـراد ضـمن الشـعب
العـراقي في وحـدة وطنيـة واحـدة وإرساء األخـوة العـربيـة الكردية على أمÇ القـواعـد �ا يصـونهـا من الوهن
ويحـصّنها من دسـائس اZستـعمـرين واZتـصيّـدين والطامع" وليـعلم اجلـميع أن سـيادة القـانون وتأم" األمن

والنظام في اZنطقة كفيل بحلّ كل معضلة مهما كانت مستعصية.
فليــسـدد الله خطى اخملـلص" ويكلل جــهـودهم بالنجــاح فـيـمــا يريدونه للشــعب والوطن من وحــدة وسـؤدد

وإزدهار� والله وراء القصد.
التوقيع: البارزاني مصطفى
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من الوفــود الرســمـيــة في ١١ آذار ١٩٦٤ قـدوم وفــد حكومي كــبـيــر(٥). وبقــدر مـا
تسعـفني الذاكرة قـدم هؤالء لغرض إعادة اإلدارات احلكومـية في اZنطقـة وللتأكـيد على

جدّية النظام في تنفيذ بنود إتفاقيات شباط.
وفي اليـوم األول من أيـار أقـبل وفـد آخـر(٦) بغـرض إسـتــرداد األسلحـة الثـقــيلة التي
غنمـها الپـيشـمرگـه في قتـال العـام ١٩٦٣ وباألخص اZدفع" من عـيار (٧٥ ملم) وقـد

ألحّ الوفدُ على البارزاني بشدة راجياً تسليمها ولم يتوصّل الى نتيجة.
وقـدم في الثـاني مـن حـزيران طاهر يحـيى� وهو آنذاك رئـيس الوزارة� على رأس وفـد
كبير(٧). قدموا الى رانيه واستقبلوا في (خَلَكان) وكان البارزاني في إستقبالهم(٨) وهو

أكبر وأهم وفد زار كردستان الى حدّ تأريخه.
وصل اجلـميع الى رانيـه وجرت مـبـاحثـات حتى الليل. وأجـاز البـارزاني إبراهيم أحمـد
في إدارة احملادثات عن جـانب الثورة. وأكثر اZناقـشات كان يدور حول الدسـتور اZوقت
الذي نشـر في ٤ من أيار ١٩٦٤ وكان بـعيـداً عن تطلعـات الشعب الكُردي. وجـاء ذلك
دليالً على عدم جدية احلكومـة وانها الEلك حالً للمشكلة الكُردية. والواقع هو أنّ هؤالء
السـيّمـا هادي خمـاس مدير اإلسـتخـبارات وصـبحي عـبداحلـميـد وزير الداخلية وهمـا من
أقطاب القـومـي" لم يكونا يؤمنان بأي حق للـكرد. ولو كان األمـر بيـدهمـا Zا ترددا عن
إستئصال الشـعب الكُردي� ربّما كان طاهر يحيى صادقاً ومتفـهماً لكنه بدا قليل احليلة
ازاء مــوقف اZذكـــوريْن مــضطراً الى مـــجــاراتهــمــا أراد ذلك أم لم يُـرد. أمــا مــحــافظ
السليمانية فـقد بدا صادق النية في السعي الى إيجاد أرضية حلّل مـشرÃف ألنه كان كما
بدا لي يكره احللَّ العـسكري واليريد احلـرب وقـد ناله من مـوقفـه هذا تأنيب̈ من رفـيـقيـه
هذين مشوباً بالهزء والسخرية بعد كل تعليق يدلي به في هذا اجملال. بلغ بهما األمر أن

٥- تألف الوفـد من: العمـيد رشـيد مـصلح وزير الداخلية واللواء عـبدالرحـمن عارف وكـيل رئيس أركان اجلـيش
وإبراهيم فيـصل األنصاري قائد الفرقـة الثانية وسـعيد قطان قائد الفـرقة الرابعة وعبـدالرزاق السيد محـمود

محافظ السليمانية.
٦- تألف من عبدالرحمن عارف وإبراهيم فيصل األنصاري مع حاشية.

٧- ضمّ الوفـد وزيـر الداخليـة وقـائد الفــرقـة الثـانيـة ومــدير اإلسـتـخـبـارات الـعـسكرية هادي خـمــاس ومـحـافظ
السليمانية.

٨- وكان يرافـقه إبراهيم أحـمد وجـالل الطالباني وبعـض الرؤساء وشيـوخ العشـائر مثل كـاكه حـمه زياد وعـباس
آغا مامند وشيخ حس" بوسكيني وأنور بگ بيتواته.
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. وآل به إتهماه بأنه أصـبح صنيعة للبارزاني وان البـارزاني ما كسبه الى صـفّه إال برشوةٍ
األمـر الى اإلســتـعـفــاء وطلب اإلحـالة الى الـتـقـاعــد وترك منصـبــه عـائداً الى بيــتـه في

اZوصل.
تعهّد طاهر يحـيى أخيراً بإجراء تعديل على الدسـتور ينُصُّ صراحةً على حقيـقة تواجد
الشعب الكُرديÃ وعلـى حقوقه. إالّ أنّه لـم يَِف بتعهـده عند رجوعه وبقي الدسـتور اZؤقت

كما شُرÃع. 
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عند إتفاق شباط كان إبراهيم أحمد في طهران يسـتعدّ للعودة بعد رجوعه من اخلارج"
وقـد أسلفنا أنّ إثـن[ من أعـضـاء اZكتب السـيـاسي وهـمـا نوري صـديق شـاويس وجـالل
الطالبـاني كانا حـاضرين أثناء اZداولة وهمـا اللذان كتـبا صـيغة اإلتفـاق. إالّ أنّ إبراهيم

بدأ حال عودته يثير الشكوك حول اإلتفاق" وينال من سمعة البارزاني.
كـان (إبراهيم) قـد أخـذ وعـداً من سلطات الشـاه في إيـران باZسـاندة والدعم في حـالة
جنـاحـه في إحــبـاط إتفـاق شـبـاط وزعـزعـة مــركـز البـارزاني وإزاحـتـه من قــيـادة احلـركـة
التـحـررية. وقد رأيـنا كيف كـان مـوقـفـه عند إشـتداد اZعـارك في العـام ١٩٦٣ وتهـديد
بارزان وكــيف أنه جــمّـد قــوات الپـيــشـمــرگـه الـتي كـانت حتـت إمـرة اZكتـب السـيــاسي
وإمتناعه عن زجّها في اZعركة بغيـة تخفيف الضغط عن القوات اZدافعة هناك. وكلّ ما
كان يصبـو اليه هو ان تتمكن قوات احلكومـة من دحر البارزاني والقضاء علـيه ليخلو له

اجلو ويكون وحده سيّد اZيدان.
كانت صلته باإليراني[ مستمرة آنذاك عبر جـهاز الالسلكي والعقيد (عيسى پيژمان)
وهو من الساڤـاك اإليراني ومن كُرد (سنندج). وصل هذا العقـيد الى مقرّ إبراهيم أحـمد
وشـرعـا مـعـاً في اإلسـاءة الى البــارزاني والتنديد بإتفـاق شـبـاط. نقـول هـذا وكلّنا أسف�
على النهـاية التـي آل اليـها هـذا الرجل الذي لم يفطن الى مـقـدار حـجـمـه ومنزلتـه. كـان
يتـصــورُ أنه يسـتطيـع مطاولة البـارزاني تـراثاً وقَـدراً ومكانة. وبدا دومــاً تيّـاهاً بنفــسـه
مـعـجـبـاً بثـقـافتـه ومـؤهالتـه وهو فـعالً رجـل قانـونٍ وأديب� له مكانتـه ب[ رجـال القـانون
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واألدب. بإعتـقاد منه أنّ ذلـك كان كافـياً ليـؤمّن له الرئاسة والـقيادة. ومن يـدري? فرّ�ا
كـان للعـقـيـد (پيـژمـان) النصـيب الكبـيـر فـي تقـد� شـخصـيـة إبـراهيم أحـمـد لإليراني[
باZبـالغـة اZـفـرطة في مكانتـه وأهمـيـتــه وشـعـبـيـتـه. مـوهمـاً السلطـات هناك بأنّ احلـزب
الد�قـراطي الكُردسـتـانـي يظاهر إبراهيم وينقـاد اليـه وأنّه لـو حصـلت مـواجـهـة بينه وب[
البـارزاني فـمن اZؤكـد أنّ احلـزب" قـيـادةً وأعـضـاءً وأنصـاراً" سـيـكون الى جـانبـه أو أنه
سيكون قـوة معادلة في هذا للبـارزاني على أقل تقدير. وتلك هي السـياسة العـامة التي
جـرت عليــهـا دول اZنطقـة في مــواجـهـة اليـقظـة القـومـيّـة الكُرديـة في كلّ ح[. وهي ان
اليجـتـمع نـضـال الكُرد أبداً في ظلّ زعـامـة واحـدة بـل يجـري تفـتـيـتـه وتشـتـيــتـه بخلق
زعامات مـتعددة. وفي فجر قيـام الثورة لم يكن هذا الواقع واضحاً �ا فـيه الكفاية لكن
مـالبث أن بـات واضـحـاً بأن النيـة اZـبـيّـتـة كـانت القــضـاء على الثـورة. والعــجب فـهـذه

اجلهات كان من مصلحتها دوام النزاع الداخلي وتوسيع شقة اخلالف.
إالّ أن موقف البارزاني ومسـاندة معظم أعضاء اZكتب السياسـي له فوّت هذه الفرصة
وأحـبط اZســعى. واZسـألة هي ان تلـك اجلـهـات لم تكن على عـلم بشـخـصـيــة البـارزاني
ومكانتــه وال بالطـبع الذي جـبـل عليــه. فـهــو من ذلك الفــريق الذي الينـزل عن فكرة أو
عـمل صـمم عليـه وتوصل إليـه بعـد التـأمل العـميـق" فاليعـود يقـبل اZسـاومـة عليـه وال
التحدي. واZسألة هي أن أولئك الذين قدروا إلبراهيم أحمد حجماً معيناً لم يكونوا على

دراية تامة بحجم وموقع البارزاني من احلركة التحررية.
وبهـذا الصدد أذكـرُ قـوالً للسيـد عـزيز محـمـد سكرتيـر عام احلـزب الشـيوعي العـراقي
األسـبق" قـال: "ذهبـتُ الى البـارزاني وقلت له أنّ مـن اZصلحـة ان يتمّ الصلـح بينك وب[

إبراهيم أحمد وان يقضى على هذا الشقاق ويُتفادى القتال".
فأجاب البارزاني:" Zاذا? ألهم وجود ليقاتلوا?"

في ١٧ من آذار ١٩٦٤" أقبل إبراهيم أحمد وعزيز شـمزيني وعمر مصطفى دبابه الى
سَنْگَسَر Zقابلة البارزاني. وحتدثوا كثيـراً عن هدنة شباط. وفي خالل احلديث كان يحتدم
اجلـدال أحـيـاناً ويجـري تبـادل الـتـهم ثم تهـدأ النفـوس وينتـهـي اإلجـتـمـاع واجلـمـيع على

أفضل حال من الوئام. أخيراً كان هناك إجماع على الرضا بإتفاق شباط.
عـمد البـارزاني خـالل هذا اإلجتـمـاع الى جالء كـلّ غمـوض قد يـعزى الى هذا اإلتفـاق
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وأوضح موقـفه ووجهـة نظره مؤكداً بـأنه ال أكثر من هدنة وليس إتفـاقاً باZعنى اZتـعارف
…“œW?FK" عليــه. وإنه مـجـرد تاكــتـيك وطلب منهـم البـقـاء فــتـرةً إمّـا في رانيــه وإمّـا في 
للتـشـاور في حالـة ظهور مـسـتـجدات بخـصـوص تطبـيق اإلتفـاق. ومشـدداً على ضـرورة

مشاركتهم في اZداوالت مع الوفود احلكومية العديدة القادمة من بغداد.
لم يكن البارزاني مع كلّ هذا واثقـاً من إبراهيم أحمد ولم يكن مـرتاحاً منه قطّ إالّ انه
كــان حـريصــاً على أن يبــعــد شـبــاب احلـزب النـشط[ وأن يحــمـيــهم من تأثيــره عليــهم

وإجنرافهم معه.
ورأى البـارزانـي بعـد هذا أن يقـتــرح جـالالً Zنصب أمــانة سـرّ احلـزب في اZؤ©ـر القـادم

ووافق جالل في البداية بحماسة إالّ أنه تراجع باألخير.
لم يـتـــوقف إبراهيـم أحـــمـــد ومناصـــروه في الـقـــيــادة حلـظة عن الـنيل من الـبـــارزاني
والتخطيط لتـحييده. فـبعد أسبوع من بـقائهم �عيَّتـه عاد جميعـهم الى (ماوَت© وبعثوا
برسـالة للبـارزاني يقـولون فـيـهـا أنهم قـفلوا راجـع[ اآلن وليس لديهم مـايعـملون(١). ثم
واصلوا عــملهم الشــائن بإخـتــالق األكـاذيب بغــيـة اإلسـاءة الى الـبـارزاني والعــمل على
نشـرها في اجملـتمـع الكُردي وأعضـاء احلـزب ا أدى الى إسـتنكار عـدد كـبيـر من قـادة
الفـصـائل اZـقـاتلة وأعـضـاء احلـزب البـارزيـن" وأذكـر منهم على سـبـيـل اZثـال ال احلـصـر

١- وهذا نص الرسالة:
األخ الكبير مال مصطفى البارزاني احملترم

حتية وإحتراماً
منذ حوالى عشرين يوماً ونحن حسب أمركم ننتظر في قلعه دزه اللقاء مع مسؤولي احلكومة" ولكن لألسف
لم نلتقِ خالل هذه الفـترة ال برئيس الوزراء وال بالوزير وال باZتصـرف" وليس واضحاً إن كـانوا سيشخـصون

اليكم عن قريب.
من ناحـية أخـرى" إن األحـداث التي وقعت خـالل هذه الفـترة أظهـرت أن وجـودنا بالقـرب منكم لن يؤثر قط
على حتس[ عالقاتكم مع الپارتي. كما أن بقاءنا بهذا الشكل ودون عمل أو مهام Zدة غير محددة قد أدّى

الى كثرة األقاويل والدعايات ب[ الناس والتي اليستفيد منها غير العدو.
إن هذه الدعـايات قـد دفـعت ببـعض رفـاقنا الى مطالـبتنـا بالعـودة وبسـرعـة لرد تلك الدعـايات. ونحن بعـد
إحلـاح منهم" وبسـبب من مـشـغـوليـاتكم الكثـيـرة" وإلتـزامـاً بأمـركم بالبـقـاء هنا والذي كـان سبـبـه اإللتـقـاء

�سؤولي احلكومة" نأمل أن تعذرونا على إتخاذ قرار العودة دون مراجعتكم.
و�ا أن كاك عمر لم يعد له أي عمل في اZنطقة بعد إستبعاده من قيادة هيز كاوه فقد أخذناه معنا ايضاً.

والله معكم…
١٩٦٤ أخوكم إبراهيم أحمد عمر مصطفى              سيد عزيز شمزيني

صورة لنص الرسالة في اZلحق رقم (١٧) قسم اZالحق.
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العقـيد نوري معـروف ورشيد سـندي وطارق أحمد وخـالد شمس الدين وفاضـل الطالباني
وفـاضل ســوراني ومـحـمـد ســيـد علي حـافظ وطـاهر علي والي ونوزاد خـوشـناو وآخـرين
فـهــؤالء وغـيـرهـم قـصـدوا البــارزاني في (سَنْگَسَــر) ثل[ عن ســائر الضـبــاط اآلخـرين
احملتج[ على موقف اZكتب السياسي مـعلن[ والءهم للبارزاني" ثم أنهم كشفوا له عن
اZؤامـرة اخلطـيـرة الواسـعـة التي كــانت تدبّر له. إذ كـان هناك مــخطط لذلك بتـعـليـمـات
مـحـددة. ورتب البارزانـي إجتـمـاعـاً لهؤالء بـالضبـاط اآلخـرين اZوال[ في مـقـره" ومنهم
نافـذ جــالل وعـبـدالكافي النبــوي وعـزيز عـقـراوي" وتقــرر بعـد اZشـاورة عـزل الـقـيـادات
اZوالية للمكتب السـياسي ومنهم جالل الطالبـاني وعمر مصـطفى دبابه وعلي العسكري
وكـمـال اZفـتي. ونصب في مـحلّهـم نوري مـعـروف ونوري مـال حكيم ونافـذ جـالل وعـزيز

عقراوي.
بعد صـدور هذا القرار انضـمت أغلبيّة الپـيشمـرگه لقوات البـارزاني وقبلت بالقـيادات
اجلديـدة. ودبّ الضعف في قـيادات اZكتب السـياسي جـراء ذلك فعـمد الى إجـراء يائس
يرمي الى إســتنقــاذ مـا بقي من رصــيـد بأنْ بـادر إبراهيم للدعــوة الى عـقــد كـونفــرانس
للحزب في مـاوَت. حضره جـميع أعضـاء اZكتب السياسـي واللجنة اZركزية ماعـدا جالل

الذي كان يقوم بجولة في مناطق شوان وگرميان Ëقَرَداغ مع الپيشمرگه.
وقـتـذاك كنت أصـحب الوالدة الى السليـمـانيـة في مراجـعـة عـالجـيّة. فـجـاءني حـاجي
شـيخ قادر ليـقـول "هيّـا بنا الى جالل الطـالباني لفكّ احلـصـار عنه وإصطحـابه الى الوالد
فـإنْ رفض ذلك فسـوف نطرده من بيننا وننفضُّ من حـوله". لم أكن حينذاك ذا مـسؤوليـة

فأجبت (حاجي) اني الأملك مثل هذه الصالحية واألمر اليتعلق بي.
وشـدّد في اإلحلـاح قائالً ان الوضع فـي قَرَداغ خطيـر للغـاية. فـالپـيشـمـرگه يـحاصـرون
جـالالً ويضــيºـقـون عليـه اخلنـاق. وبينهم أفـراد من البــارزاني[ ايضـاً وإن لم تتــوجّـه أنت

بنفسك فليس هناك من هو قادر على إنقاذه.
تشـاء الصـدف أن البــارزاني كـان قـد أرسل قـوات الى قَـرَداغ بقـيــادة مـيـرو شـيـروكي
ومحمود شڤان وميرخان بيداروني تعزيزاً لقوات الپيشمرگه هناك فوقع جالل ب[ القوات
. قلت حلـاجي شـيخ قـادر سـأرسل اZرابطة وب[ القـوات القـادمـة وكـان األمـر خطيـراً حقـاً

معك عمر آغا دولومَري ليقوم بفك احلصار وأخذ جالل الى الوالد في رانيه.
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وذهبـا مـعـاً و¼ّ فك احلـصـار وتوجّـه جـالل الى البـارزاني فـرحّب به كـالعـادة. وإذ ذاك
طرأت على البارزاني فكرة إستبدال إبراهيم بجالل. وتردد جالل كثيراً كما قلت.

حـدثني (جـالل) بعــد العـام ١٩٩١" قـائالً لم يكن من رأيه ان يحــصل هذا اإلنشـقـاق
مطلقــاً وكـان يرى ان تذهب قـيــادة الپـارتي الى بارزان Zقــابلة الشـيخ أحـمــد ومن هناك
يقومون بنشاطهم فاليستطيع البارزاني ان يقدم على أيّ عمل حتى تتم تسوية اخلالفات

وتعود اZياه الى مجاريها لكنهم لم يأخذوا بنصيحته.
هذا مــا حـــدثني به جــالل. ولـو فــعلوا ذلك جلـنَّبــوا الشــعب الـكُردي مــآسيَ عظـيــمــة

. وإقتصدوا �جهودات ثمينة ضاعت هباءً

! ÓËU" f#«dH#u$
في الرابع من نيـسـان ١٩٦٤ بدأت إجـتـماعـات كـونفـرانس احلـزب الذي طلب إبراهيم
أحمـد عقده. وكان الغـرض الذي يرمي إليه إعطاء الشـرعية احلزبيّـة خلصومـة البارزاني"

ومعارضة إتفاق شباط.
فـي عـــــام ١٩٧٦ وأنا فـى لنـدن سنـحـت لي الـفـــــرصـــــة ألســــــأل إبراهـيم حـــــول هـذا
الكونفرانس. وعن أعماله ومـا جرى فيه وكان جوابه "في احلقـيقة أردنا من الكونفرانس
ارسـة ضـغط على البـارزاني ال أكـثـر إالّ أن نوري شـاويـس وعلي عـبـدالله حـمـال اZؤ©ر
على إتخـاذ تلك اZقـررات اZتـسرعـة(٢). فـقد كـانا في غـاية التطرف وجـرّا الكونفـرانس
إلى صـعيـدهما". هذا مـا زعمـه لي إبراهيم أحـمد" واحلـقيـقـة هي أنه كان يبـيّت محـاولة
إنقـالبيـة على الـبـارزاني! فـأعطى البـارزاني احلق الكامـل في الدفـاع وكـانت كـفَّـتُـهُ هي

الراجحة. وقد وقع التالي:
(٣) للوساطة كان من قـرارات الكونفرانس جتميـد رئاسة البارزاني للحزب. وعـيّن وفداً
يقـوم بزيارة البارزاني بغـية إقناعـه بحل وسط وأرجـأوا جلسات الكونفـرانس حتى عـودة

٢- بطبيـعة احلـال أدركت وقتئـذ فوراً غـاية إبراهيم أحمـد" فقد أراد رفع اZسـؤولية عنه وتفـادي اللوم ووضعـها
على عـاتقهـمـا إنتقـاماً منهـمـا بعدمـا رفضـا اإلجنـراف واإلنحيـاز الى جـانبه عندمـا ربط مـصيـره بالساڤـاك

اإليراني.
٣- تألف الوفـد من علي سنجاري سكرتـير الفـرع اخلامس في بغـداد وأسعـد خيـالني وجالل عـبدالرحـمن وطاهر

بابان ومصطفى كريكار.
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الوفد بالنتيجة.
جاء الوفـد احلزبي الى (سَنْگَسَر) واجتـمع بالبارزاني" وكان ثمّ تفـاهم تامّ ومطابقة في
الرأي. وعـاد الوفــد الى مـاوَت ليـجــد اZؤ©ر قـد إنفضَّ وأنهـى أعـمـاله" خـالفــاً لإلتفـاق
بوجوب بقائه حتى عـودة الوفد. ثم نشر اZكتب مقررات زعمهـا للكونفرانس" بعيدة عن
الواقع. ببـيان عنـوانه "إتفاقـية اZـشيـر والبارزانـي" سلم� أم إستـسالم" نـفّس فيـه إبراهيم
أحمـد عن كل ما إعتـمل في صدره من حقـدٍ دف[ وعداءٍ للبـارزاني. ولم تفد مجـهودات

الوفد في رأب الصدع.
كانت إجابة البارزاني على مقترحات وفد الكونفرانس كاآلتي:

١- ليس في اإلمـكان تغـيــيـر القــادة العــسكري[ اZعــين[ حـديثــاً وسـيــبـقــون في
أماكنهم.

٢- تتـرك احلرية لكل پيـشمـرگه في إخـتيـار اجلانب الذي يعـمل فيـه" واليحق ألي
طرف أن يحول دون ذلك.

٣- يجب عـقد مـؤ©ر احلزب في مـدة أقصـاها العاشـر من شهـر أيار ١٩٦٤ واذا لم
يتم ذلك فللبارزاني احلرية الكاملة في إتخاذ اإلجراء الذي يراه مـحققاً للمصلحة

العامة.
٤- يكون عدد ثلي اZكتب السياسي في اللجنة التحضيرية للمؤ©ر مساوياً لعدد

ثلي رئيس احلزب (البارزاني).
٥- ال مانع من قـيام أعـضاء اللجنة اZركـزية اZدرجة أسـماؤهم أدناه بتمـشيـة أمور
احلزب حلـ[ إنعقاد اZـؤ©ر. على أن يأتي بقيـة أعضـاء اللجنة اZركزية الى رانـيه.
وهؤالء هـم: عــمـــر مــصـطفى دبابـه" جــالل الـطالبـــاني" نوري شـــاويس" صـــالح

اليوسفي" علي عبدالله" ناهدة شيخ سالم" جالل عبدالرحمن.
من اZفارقات العجيبة التي سجّلت للكونفـرانس أن الپيشمرگه الذين أنيط بهم حراسة
الكونفـرانس بقـيادة مـحـمـد سيـد علي حـافظ أسـرعوا لإللتـحـاق بالبـارزاني. كـما يذكـر
باZناسـبـة ان العضـو البـارز والقد� فـي الپارتي صـالح شـيره" وهو مـن الفكاهي[ الذين
أشتهروا بالنكـتة احلادة والتعليقات الساخـرة" نهض في اإلجتماع الذي تقرر فيـه جتميد
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رئاسة البارزاني وقال "ها نحن قد جمّدنا البارزاني. لـكننا مطوقون بپيشمرگه البارزاني
فهل ألحد منكم أن يهدينا الى طريق العودة الى بيوتنا?"

وذكر عنه أنه قال ايضاً في هذا اZوقف:
"جئنا الى هنا والبارزاني رئيسنا. وها أنتم قد خلعتموه. ان عدنا الى أهلنا وعشيرتنا

ورفاقنا وسألونا عمن يكون رئيسنا فبماذا جنيبهم?"
في الواقع ان هذا الـقـرار األخـرق قـد أسـاء الى سـمـعـة اZكتب السـيـاسـي ولم ينل من
. كـان من اZفروض أن يكون إبراهيـم أحمد أبعـد نظراً من أن يخطو مقـام البارزاني شـيئاً
هذه اخلطوة. فاليبلغ به التسـرع الى التصور بأن في وسعه جتميـد البارزاني وإخراجه عن

دائرة النضال �ثل هذه السهولة.
من أعــضـاء اZكتب الســيـاسي والـلجنة اZركـزيـة الذين لم يشــاركـوا في الكونفــرانس
ألسـبـاب تخـتلف مـن شـخص آلخـر: جـالل الطالبـاني وعـمـر مـصطفـى وصـالح اليـوسـفي
وشمـس الدين اZفتي وعـبداحلـس[ فيلي وهاشم عـقراوي وناهدة شـيخ سالم. ومن اجلـدير
بالذكـر أن العقـيد (عـيسـى پيژمـان) عمـيل الساڤـاك كـان في ماوَت خـالل فتـرة إنعقـاد

. الكونفرانس وكان يضع احلطب في النار ليزيدها وقيداً
والتفــوتـني اإلشــارة هنا الـى تلك الشــائـعــة "إنّ البــارزاني بـاع كــردســتــان بالـتــفــاح
والبـرتقـال" اZبـتـذلة التي أطلقـهـا إبراهيم أحـمـد وأعوانه وعـمل جـاداً على قـيـادة حـملة
تشهـير مـستندةٍ اليهـا إثر قبـول البارزاني �بدأ التـفاوض مع اجلـهات احلكوميـة ونتيـجةً
للخـــذالن الســـيــاسي الـذي مُني به إبـراهيم من كـــوادر احلــزب وقـــيــادات الـثــورة بعـــد

كونفرانسه.
مــازلت أتســاءل كم كـان وهو اZـثـقف واألديـب والسـيــاسي اجملــرّب - يقـدّر لـشـائعــة
سـاذجـة كـهـذه من رواج وتصـديق في عـمـوم األوسـاط الكردية الشـعـبـيـة منهـا واZثـقـفـة
والواعـية" ومـا�كن أن حتدثه مـن زعزعـة في مقـام البارزاني أو تـضعف من مكانتـه في
قلوب الشـعب الكردي وقد قـدّم الدليل بعد الدليل علـى زهده في متـاع الدنيا وصـموده
اZزدري بكل ما بذل له ويـبذل من عروضٍ ومـغريات كانت احلكومـات العراقيـة اZتعاقـبة
- وبدون إستثناء على إستعداد لتأمينها له شخصياً لقاء تخلّيه عن قضية شعبه ونزوله
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عن قيادته واإلنزواء في بيته.
لم يُكتب لهـذه الشـائعـة عمـر�. بل خلّفت في الـواقع أثراً عكسـياً ©امـاً إذ أنّ سـخـفهـا
وطبيـعة مروّجـيها احلـاقدين" وخلوّها من أيّ منطقٍ أو عـقالنيـة - زادت كثيـراً في عزلة
مـروّجيـها سـياسـياً. وكـان بوسع إبراهيم ورهطه إخـتيـار موادَّ أخـرى أغلى ثمناً من هات[
الثـمـرت[ اللت[ تنمـو أشـجـارهمـا في تربة كـردسـتـان بكثـرة? هناك أشـيـاء قد تـصلح ثمناً
للمـقايضـة بكردستـان أغلى بكثيـر من التـفاح والبـرتقال. هذا إنْ كـان ثَمّ أحد� في الدنيـا

يستطيع بيع كردستان. ولم يكن عند البارزاني شيء أغلى من كردستان.
عندمـا عـاد إبراهيم أحـمـد الى حـاجي عمـران في خـريف ١٩٧٠ بعـد العـفـو عنه وعن
جمـاعته وقف أمـام البارزاني يخـاطبه معـترفاً بـأعلى صوته بأنّه عاد الى خنـدق الوطنية

ومَنْ يريد خدمة الكرد وكردستان عليه أنْ يكون معه. وانهم كانوا على خطأ.

W%œd$ !UOB&' !U(U)Ë
انتشـر صدى اإلنشقـاق في سائر أرجاء كـردستان وخـيّم على اجلوّ السـياسي فيـها نوع
من األسى وهبـوط اZعنويات. والسـيّـما ب[ الطبـقـة الوطنيـة الواعيـة واZثـقـفة. وإنهـالت
الرجاءات والطلبـات على البارزاني مناشدةً اياه إيجاد صـيغة حلٍّ لرأب الصدع ومـعاجلة

األمر باحلكمة اZأثورة عنه. وجاء وفد وساطة من بغداد الى رانيه(٤).
وصل الوفـد رانيه في يوم ٢٤ نيـسان ١٩٦٤" وزادوا إحلـاحاً على البـارزاني باZوافـقة
على قـدوم إبراهيم أحـمد وأعـضاء اZكـتب السيـاسي واللجنة اZركـزية الى رانيـه والبقـاء
معه وان يتم حل اZشكلة بصورة ما. فـوافق البارزاني على طلبهم وبعث الى ماوَت بوفد
يعلمهم بإسـتعداده لـقبولهم في مـقرّه والسمـاح لهم بإستئناف أعـمالهم ومـزاولة نشاطهم

احلزبي كالسابق.
وعاد الوفد ومعـه أعضاء اZكتب السياسي واللجنة اZركـزية و¼ّ صفح البارزاني عنهم

طبقاً لوعده الوفد الكُردي واعتبر ما حصل في ماوَت من آثار اZاضي(٥).
٤- تكوّن من الشـخصـيات الـكردية: فؤاد عـارف" ومجـيد عـلي" وفتـاح سعـيد شـالي" والدكـتور عـبدالرحـمن"

ورؤوف أحمد" ورشيد عارف.
٥- باZناسبة وجّه لفيف من أعضاء اZكتب السياسي رسالة للبارزاني في ١٩٦٤/٥/٤ هذا نصها:

حضرة السيد مصطفى البارزاني احملترم" بعد التحية واإلحترام: =
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وتقرر جتـميد اخلـالفات كافـة وأن تبدأ صفـحة جديدة في الـعالقات على ضـوء النقاط
التالية:

١) ال تبـاديء الثـورة احلكومـة بـالقـتـال بأي شكل من األشكال و�نـع التـعـرض لقـواتهـا
. ويكون موقف الثورة موقف الدفاع عن النفس. منعاً باتاً

٢) أن تع[ جلنة حتضيرية لعقد اZؤ©ر السادس للحزب.
٣)  ينقل اZكتب السياسي مقره من ماوَت الى رانيه ليكون �عية البارزاني.

بدا اإلتفاق أمالً مشرقاً من شأنه إبعاد اZواجهة اZسلحة الى أجلٍ غير مسمى.
لكن لم يكتـب له عـمر� ولـم يطبق عـمليـاً مع األسف الشـديد. وإني اذكـر باZناسـبـة مـا

كان علي عبدالله يردده مرات حول هذا:
"عندمـا كنا في رانيه بعـثت السلطات اإليرانيـة بعدد من بندقـيات البـرنو
إلبراهيم أحـمـد صـحـبـة (عـيـسى پيـژمـان) وعـمـر مـصطفـى دبابه. فطلب
البــارزاني من إبراهيـم عـدداً يســيــراً منهـا لـغـرض تقــد�هــا هدايا لبــعض
الشــخـصــيـات. وكـان إبـراهيم يرد الطلب بـقـوله قــسـمــاً بالله لن أعطـيـه

إطالقة واحدة."
وظلّ أعـضاء اZكتـب السيـاسي على مـوقفـهم األول أسـارى مكر إبراهيم أحـمد وسـوء
نواياه ولم يتزحـزحوا عنه ودأبوا على تثقيف أعـضاء احلزب �ا يحط من مقـام البارزاني
وينال من شـخصـه. وبينهم كـوادر تأتيه بأنبـاء ما يفـعلون وتزوده بتـقارير عن إتصـاالت
اZكتب وصــالته وأعـمـاله التـخــريبـيـة. واندس ب[ هؤالء فــئـة سـيـئـة النيــة" دأبت على

اZبالغة وإختراع األقاويل. وبتمادي الزمن زالت الثقة ب[ الطرف[.

= رأينا من الواجب عليـنا أن نضع اZطاليب التـالية أمـام أنظاركم رغـبـة منا خلدمـة الثـورة وشعـبنا بأحـسن
السبل:

١- أن يحـدد مـكان تواجـد اZكتـب السـيـاسي فـي بنگرد أو (?W??Ö—W أو "??uðôW)??W كي �ارس عـملـه بالقـرب
منكم.

٢- أن نبدأ بعملية اإلنتخاب في كل اللجان احمللية للپارتي إلنتخاب ثلي اZؤ©ر واللجان احمللية.
٣- أن نبدأ بتنفيـذ النقاط التي بحثتمـوها مع كاك فؤاد واإلخوان اآلخرين" يرجى أن حتـدد لنا موعداً لكي

نلتقي بك جميعاً.
نوري أحمد طه (توقيع)   علي عبدالله (توقيع)   جالل الطالباني (توقيع)

سيد عزيز شمزيني (توقيع)  نوري شاويس (توقيع)
جتد صورة لنص الرسالة في اZلحق رقم (١٨) قسم اZالحق.
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بات واضـحـاً لإليراني[ بأن جـمـاعـة إبراهيم أحـمـد ال�لكون من القـوة والسـمـعـة التي

�لكها البارزاني. وان قوتهم تضعف بإطّراد. فأقدموا على محاولة معاكسة.
في ذلك الزمـن كـان "اجلنرال باكـروان" رئـيـسـاً جلـهــاز السـاڤـاك فــبـعث �مـثـله اجلنرال
(منصـور پور) للبـارزاني" وهو كـردي األصل والدالئل كانـت تشيـر الى ان هذا الضـابط
يكنُّ مشـاعر قـومية أكـيدة. وبدا من اZؤكـد أنه لن يأتي بأي إجراء أو يقـدم على إتخاذ
أي قـرار ضــارّ بالثـورة. رجـل� حيُّ الضـمــيـر الى حـد كــبـيــر يخـتلف ©ـامـاً عن (عـيــسى

پيژمان).
حـمل هذا الضـابط الى البـارزاني رسالة من رئـيس الساڤـاك جـاء فـيهـا ان الشـاه يبلغ
حتيـاته للبـارزاني "وأنه أمرني �عـاجلة الوضع القـد� (أي اخلالف) خـشيـة ان يتطور الى
مواجـهة مسلّحة وان يُمنع وقـوع أي قتال. وعلى كلّ حـال فنحن مع الرأي العام الكُردي
الذي يقف مع الـبـارزاني بصـورة واضـحـة. ونحـن نحـبّـذ إجـراء لقـاءٍ مـعــه وله ان يخـتـار

اZكان والزمان. على ان الشاه سيسرُّ حقّاً لو توجّه البارزاني الى طهران للقائه."
وأجـاب البـارزانـي شـاكـراً" إال أنه أبدى أسـفـه بـالقـول بأن تدخل اإليراني[ فـي شـؤوننا
سـبَّب لنـا مـشـاكل داخليــة كـبـيـرة "وأنتـم وراء إبراهيم أحـمـد تدفــعـونه ضـدنا" فـلو بدلتم
مـوقــفكم وأبديتم مــا يشـيــر الى حـسن نوايـاكم ولو بسطتم لنـا يد الصـداقــة فـسنقــابلكم
�ثلها. إال اني أعتذر عن القدوم الى طهران لكني سأستقبل اجلنرال باكروان بكل سرور."
وهكذا كان. فـقد تع[ مـوعد اللقـاء في العشـرين من حزيران ١٩٦٤ في بيت (أحـمد
نبي) بحاجي عـمران. واقبل البارزاني واسـتقبل اجلنرال الذي قدم في اZوعـد اZع[ وكان

بصحبة البارزاني كل من عباس مامَنْد آغا وعزيز عقراوي.
في هذا اإلجـتـمـاع تكلّم اجلنرال باكـروان بإسم الشـاه قـائالً بأن سـيّـده حدّد مـوقـفـه من
الثـورة الكُردية" وهو يتـعهـد بتـقـد� اZساعـدة. وحـمل اجلنرال مـعه فـرمـاناً شاهنـشاهيـاً
يتـضـمنّ إلغـاء وإبطال حكم اإلعـدام الصـادر بحـق البـارزاني في عـام ١٩٤٧" في نفس
الوقت كــان الشـاه يرسـل بواسطة (عــيـسى پيــژمـان) اZســاعـدات إلبراهيـم أحـمــد مـاالً
وسـالحاً ومـشورة مـحـرضاً إيّاه على مـوقفـه العـدائي وعدم التنـازل" قاطعـاً له عن طريق
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(پيـژمـان) وعوداً كـثـيـرة مع حضّـه على عـدم التنازل للبـارزاني أو مـصـافـاته" �ختـصـر
القول نºياً إيّاه بالوعود الكثيرة.

ولم يَخْفَ ذلك عن البـارزاني وهو اخلـبـيـر بالسـيـاسـة اإليرانيـة ذات الوجهـ[. سيـاسـة
تأليب اخلــصـوم وضــرب بعــضـهم ببــعض. إالّ أنه جنح الـى اللطف والكيــاسـة والـتظاهر
بالثقة وإستـقبل رئيس الساڤاك بحرارة ومودّة "ومكروا ومكرَ اللـهُ" واللهُ خيرُ اZاكرين".

كانت غاية البارزاني التقليل من خطر إيران أو جتنبه على األقل.
كان البـارزاني قبل وصوله إلى حاجي عـمران إلستـقبال الوافد اإليراني قـد أوكل أمور
الثـورة الى كل من الشـيخ لطيف الشـيخ محـمـود وكاكـه حـمه آغـا زياد غـفوري إلتخـاذ
القرارات اخلطيـرة حيثـما دعت احلاجة" ولم يُشـرك معهـما إبراهيم أحمـد. واتخذ إبراهيم
أحـمـد من هذا حـجّـة للنيل مـن البـارزاني. فـمـا كـان منه إال أن جـمع أنصـاره من قـيـادة
احلزب ورحلوا الى ماوَت وأخذوا يستعدون للقتال. وأصـبح اإلتفاق وثيقة ميتة وليته لم

يعط هذه احلجّة إلبراهيم.

”œU.+« d9R*«
بعودة اZكتب الـسياسي واللجنة الـمـركزية الى ماوَت زال كـل أملٍ في اZصافاة وتهـيّأ
الطرفان للمواجهة قرر البارزاني اإلستمرار في اإلعداد لعقد مؤ©ر احلزب السادس وبعث
: لو اجنرّ اخلالف الى قـتال فسأجعله قتاالً ب[ سوران إبراهيم أحمد الى البارزاني تهديداً

وبادينان.
لم أر الوالد جتتاحه سورة من الغضب كتلك التي رأيته فيها وهو يتلقّى هذا التهديد.
فكان جـوابه كاآلتي: هذا عـهـد منّي إنّي لن أؤدّبك أنت ومن يلحق بك االّ بأبناء سـوران

اخمللص[.
في ذلك احل[ كان عـدد أعضاء احلـزب الد�قراطي الكُردسـتاني يزيد عن عشـرين ألفاً
جرى ©ثيلهم �ندوب[ الى اZؤ©ر. وأرسل البـارزاني �دة كافية قبل موعـد انعقاده في يوم
١ ©وز ١٩٦٤ اشعـاراً للمكتب السياسي بذلك وطـلب منهم احلضور فـيه إالّ أنّه لم يتلقَّ

جواباً.
لكن اZكـتب السـيــاسي في يوم اإلفـتــتـاح أرسل كـالً مـن علي عـبــدالله وسـيــد عـزيز
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شـمــزيني ر�ا ليـجــدا سـبـيـالً الـى حتـويل آراء األعـضـاء اZـندوب[ بالشكل الذي يـضـمن
حـضـوراً لسـائر أعـضـاء اZكتب السـيـاسي. إالّ أنّ هاشم عـقـراوي عـضـو اللجنة اZركـزية
أســرع ينبــه البــارزاني بأنّ القــصــد من إرسـال اZـذكـوريْن الـى اZؤ©ر هو التــخــريب وبذر

التفرقة فأمر البارزاني فوراً بإلقاء القبض عليهما وإعتقالهما.
واستـمر اZؤ©ر في أعماله. وفي يوم ٦ من ©وز جـرى إنتخاب اللجنة اZركـزية اجلديدة.

وتقرّر طرد إبراهيم أحمد وجماعته من احلزب. واZطرودرن هم:
إبراهيم أحمد" نوري صديق شاويس" عمـر مصطفى محمد أم[ (دبابه)"
ســيـد عــزيز ســيــد عـبــدالله شــمــزيني" جــالل الطالبــاني" علـي حـمــدي"
عبـدالرحمن ذبيحي" علي العسكـري" أحمد عبـدالله" حلمي على شريف"
محـمد حاج طاهر" مال عـبدالله اسمـاعيل (مال ماتور)" نوري أحـمد طه"

وعلي عبدالله.
وإتهــمــهم اZؤ©ر بـاخلـيــانة والـعـمـل على تفــريق الـصــفــوف وشق احلــزب. واوعــز الى
الپـيشـمـرگه الذين هم حتـت إمرتهم باإللتـحـاق بقوات جـيش الثـورة. اما أعـضـاء اللجنة

اZركزية اجلديدة فهم:
)" الدكـتــور مـحـمـود البـارزاني رئيــسـاً" حـبـيب مـحـمــد كـر� (سكرتيـراً
عثمان" الدكتور فؤاد جالل" هاشم حسن عقراوي" رمضان عقراوي" عزيز
عـقـراوي" إسـمـاعـيـل مـال عـزيز" إسـمـاعـيل عـارف" يداللـه فـيلي" فـاحت
مـحـمـد بگ" صـالح عـبـدالله اليـوسـفي" نعـمـان عـيـسى" علي سنجـاري"

وعمر شريف.
بطبـيـعة احلـال" لم يعـتـرف جـمـاعة اZكتـب السيـاسي بالقـيـادة اجلـديدة وال باZؤ©ر وال

بقراراته. وراحوا يستعدون للنزال.

Ê«bL/ v+« ! ÓËU" s"
بعـد خـتـام اZؤ©ر حتـرك الـبـارزاني نحـو مـاوَت حلـسم اZوقف وكنـت في مـعـيّـتـه. بدأنا
باحلـركة في يوم ١٢ ©وز ١٩٦٤ وقـبلتنا قـرية (سَرْسِـيـان) وبخطة دقيـقـةٍ محكمـة تولى
الپـيـشمـرگـه اZوالون فى سـوران كل في منطقـتـه حتريرها وتنـظيفـهـا من عناصـر اZكتب
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السـياسـي اZطرود. واذكر من الـقائم[ بعـمليـات التطهـيـر: العقـيـد نوري مـال معـروف"
ونوري مال حكيـم وعبدالوهاب األتروشي ورشـيد سندي وطارق أحـمد وفاضل الـطالباني
ومـحـمد سـيـد علي حـافظ وفـتاح آغـا مـحـمـد أم[ وحمـه شـمـيرانـي وحاجي شـيخ قـادر

وحميد بَرواري وغيرهم ن ألقي على عاتقهم القيام بهذه اZهمة.
ثم ولغــرض رفـع اZعنويـات توجــه نحــو پينـجــوين عــيــسى ســوار عـلى رأس قــوة من
الپيشمـرگه البارزاني[ قوامها مـائة" وصحبهم أخي لقمـان بناءً على طلب العشائر هناك
وهم جــمــيـعــاً من اZـوال[ فــشـاركــوا هم أنفــســهم بتـنظيف اZنطـقـة مـن أنصـار اZـكتب

السياسي اZعزول. 
أذكـر اننا في ١٤ ©وز ١٩٦٤ عنـدما كـنا في طريقنا إلجـتـيـاز جـبل (كـوركـور) الذي
يقع خلف قرية (كاني تو) اعترضتنا مفـرزة أرسلها اZكتب السياسي ونحن في الطليعة
زهاء عشـرين من الپيـشمـرگه بقـيادة (عُزير دولـومَري) ولقينا ونـحن نصعد اجلـبل ثالثة
من اZدني[ كـانوا يقصدون حـمل ثلج من اجلبـال فسـألونا "أين البارزاني?" فـقلنا انه في
القرية وسـيلحق بنا. قالـوا: "ليس في مقدورنا الـنطق بشيء" فقـد جعلونا نقسـم بالقرآن
على كـتـمـان السـرّ." وصمـتـوا ثم اشـاروا علينا بـأن نخرج نـواظيـرنا ونوجـههـا الى قـمـة
اجلـبل" وتولوا عنا مسـرع[ فأسـرعنا الى عـمل ما أشـاروا به وصوّبنا النواظيـر الى قمـة
اجلـبل. فوجـدنا اZمـر اجلبلـي مسـدوداً تخفـره قـوة بقيـادة (سـعيـد مـصيـفي(٦)) منهمكة
بعمل اإلسـتحكامات هناك متـهيئة للقـتال. فتوقـفنا حتى حلق بنا البارزاني وافـضينا له
بجليّة األمر. فنادى (عُـزير) وامره أن يستعد وجـماعته للقيـام في تلك الليلة بإستطالع

شامل للمنطقة. ثم يباشر بعملية فتح الطريق" وقال له:
"إحذر من ان تصيب أحداً منهم �قتل. إفسح لهم السبيل للفرار فحسب."

أجنـز عُـزير اZهـمـة اZوكـولة اليـه بحـسب وصـية الـبارزانـي باحلـرف في هجـوم شنّه ليلة
١٥-١٦ ©وز بثـالث[ من الپيـشمـرگه. توقـل اجلبل من ناحـية شـديدة الوعورة فـيه حـتى
أصبح وراءهـم وزحف متلصـصاً حتى بـلغ احلارس الذي انيطت به احلـراسة ليلتـها فـوجده
نائمـاً ونزع رشـيـشـة الكالشنكوف من يده دون ان يسـتـيـقظ. ثم اطلق في الهـواء صليـة

Ìعـتمـدين" ونسـبت اليه مـسؤوليـة سـجن رايات اخلاص بجـهاز الپـاراسZ٦- سلّم نفـسه فـيمـا بعـد وأصبح من ا
(األمن).
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من رشاشته. فاستيقظت القوة اZتـصدية لنا والذت بالفرار في ح[ استسلم خمسة منهم
ومن بينهم قـريـب لوهاب آغـا رواندوزي أحـد رجـال الثـورة اZقـرب[ من البـارزاني. وكـان
مـعنا آنذاك عندمـا جيء بقـريبـه األسـيـر فـقال له مـؤنبـاً ومـتـفكهـاً: جـزاؤك على هذا ان
حتمـلني على ظهرك حـتى تبلغ بي قمـة اجلبل. فطـفق يبكي كالطفل ظاناً بأن وهـاب آغا

.( جادٌّ في وعيده وانه ينوى فعالً تنفيذ ذلك (وللعلم: كان وهاب آغا بديناً
وبلغنا القـمة في صـبيـحة يـوم ١٦ ©وز ١٩٦٤. وفي قرية گـالله وجدنا قـوات (رشيـد
سندي) القادمـة من ناحية (u+WÖ—WÝ) ومكثنا هناك وبلَغَنا ونحن فيـها أن القوات التي
كانت بقيادة العقيد نوري مال معروف وعبدالوهاب األتروشي قد بلغت (ماوَت) والقتال
لإلسـتيـالء عليـها قـد بدأ. وفي اليـوم التـالي السـابع عشـر انتـقلنا الى قـرية (قامـيش)
بأهلهـا اخمللص[ االوفـيـاء وكـانوا قـد تهـيّـأوا بتنظيم حـمـاية مـسلّحـة في أطراف القـرية

حتسباً لتسلل قد يجرأ عليه بعض قوات اZكتب السياسي.
وفي عصـر يوم ١٨ ©وز ١٩٦٤ بلغنا ماوَت فـوجدناها خـالية إذ سـبق جلماعـة إبراهيم
أحمد أن أجلوا عنهـا وعبروا احلدود وسلّموا أنفـسهم للسلطات اإليرانية. تب[ فيـما بعد
ان إبراهيم أحمـد قبل اإلستسـالم التام كان قد ترك اZـوقع مع عائلته سابقـاً اآلخرين الى

إيران. وحلسن احلظ كانت اخلسائر قليلة جداً في هذا اإلشتباك(٧).

٧- نص رسالة رشيد سندي:
سيدي البارزاني مصطفى احملترم                           ٢٠-٧-١٩٦٤

حتية وإحتراماً
بعد السـالم عليكم ورحمـة الله وبركاته أرجـو لكم دوام الصحـة والتقدم فـي خدمة الشـعب الكردي اZظلوم.
أما بعد فـقد وصلنا في صباح هذا اليوم الى احملل الـذي كان فيه (م.س- اZكتب السيـاسي) إبراهيم أحمد
وكـان قـد أخلـي قـبل يوم من جـمـيع األشــيـاء عـدا بعض األوراق اZنتـشــرة التي ال فـائدة منهـا من الـناحـيـة
السيـاسيـة أو العسكرية أو اإلقتـصادية وإسـتخبـرنا من األهالي فقـالوا أنهم نقلوا جميـع األشياء خـالل مدة
تزيد على أسـبوع وفي اليـوم األخـير عندمـا أخلوا اZنطقـة ©اماً جلبـوا البـغال من إيران ورحلوا. واآلن نسـمع
إطالقات عـلى احلدود ©امـاً ونحن نتوجـه نحو منطقـة القتـال وسوف نوافيـكم باZعلومات األخـيرة في عـصر

هذا اليوم إن شاء الله. هذا ودمتم بعون الله تعالى
اخمللص رشيد سندي

(وباZناسبة هناك برقيـات مشابهة منها برقية العـقيد نوري مالمعروف وبها ينبيء البـارزاني بتطهير منطقة
حلبـجـه وپينجـوين وچوارتا من جـمـاعة إبـراهيم أحمـد. وبرقـيـة من فـاضل الطالبـاني تنبيء بتطهـيـر منطقـة

خانق[) =
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و¼ اإلستيالء على محطة إرسال وإستـقبال السلكية إيرانية في قرية (ژاژله). وكانت
هناك ارزاق وحاجات كـثيرة أخرى تركـها اZكتب السياسي القـد� في قرى ماوَت وژاژله

وعيساوي.
وجب عليَّ اإلشــادة هنا بدور أبناء مـنطقـة سِـيــوَيْل البطولي فـي طرد جـمـاعــة إبراهيم

أحمد وتطهير اZنطقة وحمايتها.
تركنا ماوَت متوجه[ الى پينجوين ومررنا بـ(چوارتا) وفي ٢٦ ©وز كنّا فيها.

بهـذا حتــقق مـا وعـد البــارزاني بأنه سـيـحــررُ سـوران بأبناء ســوران فـقـد كـانت نـسـبـة
اZقـاتـل[ السـوراني[ الذيـن حـقـقـوا قــوله في عـملـيـات التطهــيـر تسـع[ باZـائة. واخطأ

إبراهيم أحمد في حساباته هذه اZرة ايضاً.
بقي البـارزاني فتـرة في پينجـوين اجرى خـاللهـا جولة في منطـقة (شليـر) وزار وجهـاء

اZنطقة اZتعاون[ مع قوات الپيشمرگه في عملية التطهير.
اذكر أن الوالد خالل تلـك الفترة انتهز الفـرصة فخصّ بزيارة الشاعـر (قانع) الذي كان
يسكن في قرية قريبة" كان هذا االديب الكبير واحداً من اخمللص[ للبارزاني ومن زائريه

الدائمي[ في بغداد.
قـام اإليرانيـون بنـقل جـمـاعـة اZكتب السـيـاسـي اZنحل الى منطقـة (بانـه) وأسكنوهم
فـيهـا. ومكث قسم قليـل في سَرْدَشت حتت نظارة ومـسؤوليـة (العـقيـد عيـسى پيژمـان)
ونشرت الغراض التهويل والدعاية أنبـاء مكذوبة حول قيام السلطات هناك بتدريب هذه
اجلماعة على األسلحـة الثقيلة ومنها الدبابات ©هيداً لعـودتهم وغير ذلك من احلكايات.
ومكث الـبـارزانـي حـتى الـيـوم األول مـن آب في منطقــة پيـنجــوين" ثم قــفل عــائداً الى

منطقة "œWFK“…. وحللنا في قرية (ËU½WÖ) ثم انتقلنا الى (هيرو) بعد فترة.
وفي يوم ١٧ آب حاولت جماعة إبراهيم أحمد التعرض اZسلح فعبرت قوات� له احلدود
الى شلير وسِـيوَيْل في أنحاء پـينجوين وإتضح بأن السلطة اإليرانيـة قد جهـزتهم بأفضل

= واجب عليّ التنويه هنـا بالدور البارز الذي قـام به كل من العـقـيد نوري مـعروف واZـقدم نوري مـال حكيم
وضابط الشرطة عبدالوهاب أتروشي واZالزمان فاضل الطالبـاني وطارق أحمد وفاضل سوراني وجمال نامق
وعبـدول سوران واZالزم نوزاد خوشناو وضابط الـشرطة كمال شـيخ غريب وضابط الشـرطة محمد سـيد علي

حافظ وطاهر علي والي وفتاح محمد أم[.
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اZعدات وجـرت معـركة عنيـفة في تلك اجلـهات واحـتلوا بعض اZواقع واستـشهـد بنتيـجة
ذلك ستة من الپيشمرگه من مرتبات هيز خَبات. وردت في يوم ١٩ آب للبارزاني برقية
من العـقيـد نوري مال مـعروف بطلب النجـدة تنبـئه أنّ القـتال مـستـمر �سـاندة فعليّـة من
السلطات اإليرانـية واصـدر البـارزاني األمـر للقـوات اZتـيـسـرة لديه باحلـركـة نحـو چوارتا
وپينجـوين فـتـحـركت تلك القـوة فـوراً ثم قـام هو بنفـسـه باللحـاق بهـا. بلـغنا چوارتا في
الثاني والعشرين منه. كنا نغذّ السيـر في تلك األيام القائضة ونحن نقطع وادي (سَفره)

وقد بلغت احلرارة من الشدة بحيث كاد معظمنا يغشى عليه.
مــا ان وصلت النجــدة مع البــارزاني حـتـى آثرت قـوات إبـراهيم اإلنســحـاب فــوراً الى
إيران. وتقـــدم البــارزاني حـــتى بلغ خطّ احلـــدود ثم وجــه انذاره احلـــازم لإليرانيـ[ بهــذا

الشكل:
"لو جتـرأ نفـر واحــد من هؤالء على عـبـور احلـدود مـرة أخــرى. فـسـأجـتـاز

احلدود اإليرانية واشعل ثورة في كردستان إيران".
ولم يُبقِ البـارزاني إنذاره هذا سـرّاً فـقـد أعلنه واضـحـاً جليّـاً ووجـد النظام العـراقي في
هذا التهديد فرصـة التفوّت" وكانت العالقات ب[ العراق وإيران مـتوترة" فأرسلت بغداد
على الفـور وفـداً حكـومـيـاً الى چوارتا(٨). مـؤكـداً إسـتـعـداد احلكومـة العـراقـيـة Zعـاونة
البارزاني ضـدّ التدخل اإليراني. فشكرهم الوالد وقال: "كل شيء إنتـهى اآلن" وسأتصل

بكم عند تكرار العمل اذا كان ثمّ ما يستلزم اZساعدة. أما اآلن فال موجب".
كــان أعـــداء الثــورة يروجـــون دائمــاً أن البـــارزاني يتلـقى العــون مـن النظام العـــراقي
بالســالح واألمــوال وهؤالء هم اعلم الـناس بأن ال أســاس لهـذا مـن الواقع وأنّ احلكومــة
العـراقية لم تـقم بأي شيء من هذا القبـيل كمـا انه لم يقع طلب كهـذا من الثورة مطلـقاً.
إال أني الأشك في ان رغبـة النظامَ[ كانت متفـقة على إدامة القتـال ب[ الطرف[. وكان
من دواعي إرتيـاحـهم وسـرورهم أن يروا الـكُردي يهـدر دم اخـيـه الكُردي وهم في مـوقف

اZتفرج اZستمتع.

٨- كـان الوفد مكوَّنـاً من رئيس أركان اجلـيش وقـائد الفرقـة الثـانيـة ومدير اإلسـتخـبـارات العسـكرية ومحـافظ
السليمانية.
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أخـيراً وجـد إبراهيم أحـمـد نفـسه وقـد وقع في مـأزق وكـثيـراً مـا حتـدث عمـر مـصطفى
دبابه حول اZعـاملة اZهينة التي لقوهـا من اإليراني[ ومن أقواله: "أودعونا مـعسكراً في

همدان اما إبراهيم أحمد وعياله فقد بعثوا بهم الى طهران."
هكذا كان مصيرهم. بقوا هناك حـتى شهر ©وز ١٩٦٥ ح[ أعلن البارزاني عفواً عنهم

فعادوا الى كردستان.

…—u1+« gO2Ë w-—Uá+« rOEM-
بقي البـارزاني فـي منطقـة چوارتا. إالّ أنّه كـان يقـوم ببـعض جـوالت فـي اZنطقـة حـتى

إطمأن الى إستقرارها وجاء دور تنظيم صفوف احلزب وجيش الثورة.
كـان البـارزاني طوال حتـركـاته وجتواله يـتحـاشى اZرور في اZـناطق التي تتـواجـد فيـهـا
احلكومــة إالّ أنّه باغت اجلــمـيع هذه اZرّة. فــفي صـبــاح يوم ١٦ من أيلول إحــتل اZقــعـد
اخللفي لسـيـارة الشـيخ حـس[ بوسكيني مـخـتلطاً بحـرسـه وبقـية اجلـمـاعـة ودخلنا مـدينة
…“œW?FK" السليــمـانيـة في طريقنـا الى رانيـه في ح[ توهَّم اجلــمـيع بأننا إÐا توجــهنا الى 
ورانيه عن طريق اجلـبال مشياً على القـدم وفي يوم ٢٠ أيلول بوغت محافظ السليـمانية
بدخول البارزاني اZدينة دون علم منه بعد وصوله رانيـه وعاتبه ألنه لم يخبره �روره خالل

السليمانية وقال: أنه جاء ليقوم بواجب الضيافة واإلستقبال.
خالل هذه الفترة جرت عـدة إجتماعات تنظيمية حزبيـة وعسكرية بعد عودة البارزاني.
كـمـا تقـرر تنظيم اإلدارات في اZناطـق احملررة. ثـمّ جرى إجـتـمـاع مـوسع حـضـره قـيـاديو
احلـزب وسائر أعـضـاء اللجنة اZركـزية مع قـادة ألوية الپـيشـمـرگه والعـسكري[ البـارزين
وجـمـهور مـن اZثقـف[ ورؤسـاء العـشـائر. وجـرت دراسـة مـستـفـيـضـة للوضع الراهن ومـا
حقـقتـه الثورة" واZهـام اZترتبة علـى األطراف اZسؤولة. وبعـد اZداولة واZناقشـة تقرر في

٤ تشرين األول ١٩٦٤ تشكيل ما عرف فيما بعد بـ"مجلس قيادة الثورة".
. ومن أعـضاء اللجنة اZركـزية وأمراء األلوية وتألف من: البارزانـي رئيساً
ومن عدد من رؤسـاء العشائر أمـثال عـباس آغا مـامَنْد" وكاكه زياد حـمه
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آغـا" وأنور بـگ بيـتـواته" ومــحـمـود بك گــولي" وشـيخ رؤوف هنجــيـره"
وشـيخ حـس[ بوسكيني ووهاب آغـا جنديان. وعـضـوين من قيـادة احلـزب

الشيوعي وإثن[ من رجال الدين اZسيحي[.
كان تأليف مجلس قـيادة الثورة خطوةً ستراتيجـية البُدّ منها. وتبع ذلك تنظيم اإلدارة
على أسـاس تعـي[ مـوظف[ إداري[ (قـائمقـام - مـدير ناحـيـة الخ…) ووضع تقـسيـمـات

ومراتب وعناوين خملتلف قيادات جيش الثورة.
وكـرّس اZكتـب السـيـاسي للنهــوض باألعـمـال احلـزبيــة وانتـخب سكرتيـراً لـه بشـخص
حبـيب محـمد كر�. كـما شكّل مـا دُعي باZكتب التنفيـذي وانيطت به مسـؤولية اإلدارة
وتنفيـذ اZقررات اخلاصـة بالشؤون احملليـة واإلشراف على الهيـئات احلكومـية في اZناطق
احملـررة وع[ في البدايـة مصطفى قَـرَداغي سكرتيـراً له ثم اسـتبـدل فـيمـا بعـد بالدكتـور

محمود عثمان.
وكـانت مـهـمـة اZكتب التنفـيـذي أشـبـه �هـمـة مـجلس وزراء. اذ ع[ لكلّ عـضـو فـيـه
مسؤولية فرع من فروع اإلدارة. فكان هناك مسؤول عن شؤون العدل والقضاء" ومسؤول

عن األمور اZالية" ومسؤول عن اإلستخبارات" ومسؤول عن اإلدارة. إلخ…
وبقيت قـيادة جيش الثورة منوطة بالـبارزاني مباشـرة" ترتبط به فئة من ضبـاط اجليش
العراقي اZلتحق[ وهم العقيد طه بامرني والعقـيد عبدالرحمن القاضي واZقدم نافذ جالل
واZقـدم عزيـز عقـراوي (أحـياناً) وضـابط الشـرطة الشـيخ رضا گـوالني كـمـا شُرºع قـانون

جمللس قيادة الثورة(٩).
وبذلك ¼ رأب الصـدع الذي أحـدثه إنشـقـاق ١٩٦٤ واصـبـحت كـردستـان حتت قـيـادة

واحدة وجتددت ثقة الشعب الكُردي بالثورة وزاد إ�انه بأهدافها.
¼ تنظيم جيش الثورة على الشكل اآلتي:

القائد العام: مال مصطفى البارزاني.
رئيس األركان: نوري مال معروف

اجليش (لَشْكر) األوّل: في بادينان قائده أسعد خوشوي" ويتألف من:
* لواء زاخو: بقيادة عيسى سوار.

٩- راجع اZلحق رقم (١٩) قسم اZالحق.
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* لواء دهوك: بقيادة علي خليل. 
* لواء الشيخان وعقره بقيادة حسو ميرخان دولومَري.

اجليش (لشكر) الثاني في أربيل. القائد رشيد سندي ويتألف من:
* لواء سَفِ[ بقيادة طاهر علي والي.

* لواء كاوه في منطقه پشدَر بقيادة حسو ميرخان ژاژوكي. 
* لواء بيتواته في منطقه بيتواته بقيادة علي شعبان.

اجليش (لشكر) الثالث في السليمانية وكركوك بقيادة اZقدم عزيز عقراوي" يتألف من:
* لواء خَبات بقيادة عبدالوهاب أتروشي.

* لواء قَرَداغ بقيادة فاضل طالباني.

* لواء رزگاري. بقيادة طارق أحمد.
تشكيالت احلزب: اZكتب السياسي (اZركز):

الفروع:
* الفرع األول (اZوصل ودهوك)

* الفرع الثاني (أربيل)
* الفرع الثالث (كركوك)

* الفرع الرابع (سليمانية)
* الفرع اخلامس (بغداد)

* منظمات احلزب في اخلارج ترتبط مباشرة باZكتب السياسي.
تشكيالت اجملالس التنفيذية:

* القسم اZالي.
* القسم اإلداري.
* القسم العدلي.
* القسم الصحي.
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* القسم األمني.
* قسم الشؤون الداخلية.

مـتـصرف (مـحـافظ) السليـمـانيـة. مـتـصرف (مـحـافظ) كـركـوك. مـتصـرف (مـحـافظ)
أربيل. متصرف (محافظ) اZوصل.

وسميّ لكل دائرة مسؤول مع[ باشر مهام وظيفته فوراً.
حيكـت مؤامرة داخليـة ضد العـقيـد الركن عبـدالكافي النبوي. كـان مدبرها ومـحركـها
عـزيز عـقـراوي وشـارك فـيهـا غـالبـيـة أعـضـاء اZكتب السـيـاسي" فـقـد أفـتُـعلت قـصص
وأثيرت شبـهات حول مسلكه بقصـد حرمانه من اZشاركة في اZؤ©ـرات العسكرية" كانت
صدمة كبيرة لعبدالكافي فَقَدَ فيها توازنه وأدىّ به األمر الى إتخاذ قرارٍ فيه من التسرع
مـا فيـه اذ ترك صفـوف الثورة وعـاد ليلتـحق باحلكومـة فجـأة ودون علم من أحد وكـانت
خسـارة الثورة به كبـيرة" على أنه ظل مع ذلك أميناً مـخلصاً للثورة ومـبادئها وهو بعـيد
ولم يسيء إليـها أو يلحق ضـرراً بها وإخـتار أن يتـقلّد منصب ملحق عـسكري بالسـفارة

العراقية في الهند.

¡«—“u+« fK:Ë W%—uNL'« fOzd+ …d$c"
اخلطوة األولى لـفـعـاليــات مـجلس قــيـادة الثـورة. انه صــاغ بتـاريخ ١١ تـشـرين األول
١٩٦٤ مـذكرة الى رئيس اجلـمـهورية ومـجلس الوزراء ذيَّلهـا البارزاني بتـوقـيعـه بوصفـه
رئيس مـجلس قـيـادة الثـورة وحملـها عگـيد صـديق واZهندس شـوكت عـقـراوي وسلَّمـاها

لطاهر يحيى(١٠).

vO0% d/U( …—«“Ë W+UI3)≈
قـدم طاهر يـحـيى اسـتـقـالة وزارته فـي ١٤ من تشـرين الثـاني ١٩٦٤. وكُـلف بإعـادة

تشكيل وزارة جديدة.
في رأيي ان هذا العــسكري ال�كن ان يصنـف في عـداد القـومــي[ الشـوفـينـي[ الذين
يضمرون السوء لـلشعب الكُردي أو يتنكرون Zطالبه القوميّة. في حـ[ كان جميع وزرائه

١٠- راجع النص في اZلحق رقم (٢٠) قسم اZالحق.
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اجلدد من تلك الفئة اZتعصبة احلاقدة وكان قليل احليلة ازاءهم وكثيراً ما كان يضطر الى
مجاراتهم.

بالنســبـة الى مـحـتـويات اZـذكـرة التي حـملت له مـن رئاسـة مـجلس قـيــادة الثـورة في
كـردسـتـان" لم يبـدُ منه رد فـعـلٍ شـديد. لكن إخـتلف األمـر بعـد تشكـيل وزارته الثـانيـة
وبوجود تلك الفئة اZتـعصبة احلاقدة وفي مقدمـتهم صبحي عبداحلميـد وزير الداخلية فقد
بعث بواسطة وزير الداخلية هـذا رسالة جوابية للبـارزاني أشفَعَهـا بوفد(١١) حكومي جاء
للبارزاني ووصل في ١٧ من كانون األول ١٩٦٤ وعرض عليه نقـاطاً معينة كانت �ثابة
مـحاولة أخـيرة إلجـتناب القـتال. فـقد بات من الواضح ان السلـطة كانت مـستـعدة جلـولة

أخرى من احلوار.
وجـد مجـلس قيـادة الثـورة ان اZصلحـة تقـضي بإرسـال وفد مـقـابل(١٢) الى بغـداد في
١٠ كــانون الثــاني ١٩٦٥" وبقي حــتى يوم ٢٤ منه وعــرض خــالل ذلك على احلكومــة

مقترحات جديدة(١٣).
وجـرى خـالل ذلك أخـذ وردّ وذهاب وإياب وتبـادل للمـذكـرات خـتـم �جيء وزير الدولة
مسعود محمد حامالً رسالة من طاهر يحـيى الى البارزاني يؤكد فيها رغبة احلكومة في
السالم فـأجاب البارزاني عنهـا برسالة بتاريخ ١٢ آذار ١٩٦٥ وبعث بهـا بصحبة شـفيق

آغا وسردار حمه آغا وتلك كانت آخر محاولة لتفادي اZواجهة مع النظام العراقي.
وعادت كردستان ميداناً للمعارك من جديد(١٤).

١١- تألف من: وزير الداخلية وقائد الفرقة الثانية ومتصرف السليمانية.
١٢- ضم كالً من سكرتير احلزب حبيب محمد كر� وهاشم عقراوي وعگيد صديق آميدي.

١٣- تراجع رسالة حبيب محمد كر� في هذا الصدد: اZلحق رقم (٢١)  قسم اZالحق.
١٤- نصوص اZذكرات والكتب اZتبادلة وحركة الوفود" راجع اZلحق رقم (٢٢) قسم اZالحق.
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تعـد هذه السنة والـتي تليـهـا من عـمـر الثـورة من السنوات العـصـيـبـة وا+ريرة فـفـيـهـا
وقعت معارك طاحنة تخللتها إنتصارات باهرة سجلهـا جيش الثورة وفيها إنتقلت قيادة

الثورة من منطقة پشْدَر الى منطقة بالَك وإتخذتها مقراً حتى نكسة عام ١٩٧٥.
على اثر إنقطاع ا+فاوضـات استعد الطرفـان إلستئناف احلرب. وبدأت في شـباط على
شكل مناوشات وإشتباكات موضعية مـحدودة في مختلف ا+ناطق ثم إشتد زخمها خالل
شهر آذار بعدد من إشتباكات حامية ومعارك واسعة النطاق. وzيّزت السنة ايضاً بدخول
مـساحـات كبـيرة ضـمن حـر� الثورة وا+ناطق احملـررة وبإلتـحاق أعـداد كبـيرة من اجلـاش
بقـوات الپـيـشـمـرگـه وتعـمـيـق األفكار القـومـيـة ومـفـاهيم الثـورة ب� الـعـشـائر الكُردية.
وإلتـحق بهـا في هذه السنة كـثـيـر من رؤسـاء العشـائر بأتبـاعـهم وأسلحـتـهم يقـابل ذلك
خروج فـئات قليلة عليها وإلتـحاقها باحلـكومة. كما لوحظ في ع� الوقت زيادة إهتـمام
العـالم اخلارجي �ـا يحصل في كـردسـتان من أحـداث حـتى ان نظام الشـاه نفسـه رأى أن
يجددّ اإلتـصال بنا بعد أن غـسل يديه من إبراهيم أحـمد وأشيـاعه. ولم يكن ثم مـندوحة
من اإلتصال بالبـارزاني مباشرة. وبناءً على ذلـك وجدنا احلكومة اإليرانية ترسل مـوفدها
(العـقيـد علي مدرّسي) وهو كـردي من مهـاباد ومـعه جـهاز إرسـال وإستـقبـال. ولم يكن
هذا رجل سـوءٍ بنظـرنا. والندري أكـان قـيـاسنا هذا يسـتند الـى مـا رأينا من قـبح أفـعـال
العـقيد عـيسى پيـژمان ودسـائسه وسـوء سلوكه. بحـيث وجدنا كلّ من جـاء بعده إنسـاناً

طيب السريرة حسن النوايا عند ا+قارنة.
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حاول الشـاه جاهداً التـقرب من البارزاني فـبعث أوالً أربعـة مدافع هاون عـيار ٨١ ملم
مع خمسمائة بندقية من طراز برنو. وأشفـعها في شهر zوز بأربعة مدافع هاون أخرى من
ع� العيـار وأربعة هاونات أخـرى من عيـار ١٢٠ ملم� مع عتاد كـثيـر لبندقيـات البرنو
والبندقيات اإلنگليـزية معاً. وطرأ على موقف الپيشـمرگه العسكري حتسن كبـير بفضل

هذا.
وأصدر الشاه أمراً بالسماح �عاجلة جرحانا في مستشفيات إيران.

وللتاريخ أقول� حاول البارزاني بشـتّى الطرق احليلولة دون جتدد القتال� ومن ذلك أنه
بعث برسالة خاصة الى جمال عـبدالناصر والى السوري� يطلب التدخل(١) للحيلولة دون

نشوب القتال مجدداً.
١- حـصلت قيـادة الثورة على تقـرير كتـبه ا+ـلحق العسكري البـريطاني في السـفارة البـريطانية ببـغداد حـول وضع
التحصـينات في معسكرات اجليش في هذه الفـترة. ليس لدي أية فكرة عن كيفـية تسرب هذه الوثيقـة الهامة

الى قيادة الثورة� وأميل الى الظن بأن السوڤييت هم الذين زودونا بها وفيما يلي نص هذا اجلزء منها:
جزء من تقرير كتب من قبل ا+لحق العسكري البريطاني في بغداد                        ١٩٦٤
(ب) تصـميم ضـعـيف للمـعسكـرات� وإجراءات دفـاعـية وحـراسـة غيـر كـاملة: إن الترتـيبـات الدفـاعيـة في
أكـثرية مـعـسكرات اجليش العـراقي في كـردستـان مـضحكة. فـا+عـسكرات تشابه مـعـسكرات ا+ناورات في
أوقات السلم وليس معسكرات في أوقات احلركات العسكرية. فـا+عسكرات احلربية في منطقة حرب جبلية
يجب أن تكون محاطة بجدار حجـري ذي سمك وعلوّ كافٍ ليكون حاجزاً واقياً أمام حـامل البندقية. واخليام
يجب أن تثبت حتت مستوى األرض أو أن حتاط بجدار صخـري للحماية اذا كانت األرض صخرية. لم يعمل
أي شيء من هذه األمور� ر�ا يعني هذا أنه ليس للـكُرد عادة إطالق الرصاص على معسـكرات اجليش فاذا

كانوا قد عملوا هذا لكان ذلك في أكثر اإلحتمال ذا تأثير كبير على معنوية اجلنود.
إن حراسة اجلـيش حول معسكراتهم في الوقت احلـاضر ناقصة لدرجة أن الكُرد يسـتطيعون بسهـولة إصابتهم
في النهار خاصة وأن النهار يساعد على إصـابة الهدف بصورة أضبط. وإنهم ايضاً يجدون من ا+ؤثر إطالق
الرصاص عليهم في اللـيل ±ا ينشر الفوضى عادة بصورة أكـثر في الوحدات الرديئة مسـبباً إستهـالك مقدار

كبير من العتاد.
إن إحدى األخطاء اجلدية في أكثرية معسكرات اجليش في كردستان� هو وضع وسائط النقل على خط واحد
أو خط�. إن هذا يعني ببساطة دعوة الكُرد لتـعي� جماعة من حملة البندقيات أو األحسـن تصويباً ببندقية
ميكانيكية حتى يطلق الرصاص على خط السيارات مـحدثاً أعظم األثر. واذا أحرق إحدى العجالت فهناك
إمكانيـة حـرق جـمـيع العـجالت. و²كـن إحداث إصـابات ب� السـواق الذين يحـاولون حتـريك العـجـالت. إن
اجلـيش يجب بالطبع أن يعمـل لوضع العجـالت في محـالت منفصلـة ومنتشـرة في ا+عسكرات ووضـعهـا في

حفر حتى يحافظ على مكائنها وعجالتها األمامية على األقل.
(ج) إستـعمال غـير كفـوء ألكياس الرمل: يظهـر أن أكثرية سـتارات احلمـاية في الربايا متكونة من أكـياس
الرمل وذات صف واحـد. وعلى األقل فـإن ضعف هذه الكمـيـة أو أكثـر ضروري لغـرض احلـماية من طلقـات
البندقـيـات. فـاذا بقي اجلـيش مـصراً عـلى السـير في هـذا اخلطأ بعـد قرابـة ثالث سنوات من احلـرب� فليس

للمرء إالّ أن يعجب لعدد ا+رات التي هوجمت فيها الربايا من قبل الكُرد� التزال الى اآلن لعبة سهلة. =
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بعث النظام بطائراته احلربيّة فوق أجواء ا+نطقة احملـررة ترويعاً وترهيباً +دة عشرة أيام
دون أنْ تقـصف. وكـانت تـأتي خـاللهـا �جـمـوعـات تتـراوح ب� سـتٍّ وعـشـر فـتـجـول في
سـماء كـردستـان جملرد إلقـاء الرعب وإشاعـة القلق في نفـوس النساء واألطفـال. ثم وفي
أواسط شهر نيـسان حشَّد العدوُّ قـوة هجومية كبـيرة بهدف إحتالل جـبل سَفِ� تتألف من
اللواء األول والرابع عـشر واخلـامس عشـر والتاسع والعـشرين. تسـاندها قوة من ا+رتـزقة
تزيد عن عـشرة آالف� ووضـعـها مـقابل هيـز سَـفِ� وإسناد هيز دَشـتي هَوْلِير وهـي القوة

= (د) ا+واضع الصعبـة للربايا� والنقص في الترتيبـات الضرورية +ساندتها: مثـال واضح جداً على هذا في
دربنديخـان حيث يـحافظ قـسم من ا+شـاة (عشـرة أشخـاص) على جـسر يبـعـد حوالى كـيلومـتر واحـد جنوب
القـرية ويعيـش اجلنود في سقـائف مـبنية مـن صفـائح حـديدية محـاطة باحلـائط اإلعتـيـادي ا+تكون من صف
واحــد من أكــيــاس الرمل اليرتفـع حـتـى الى علوّ منـاسب. وتشــرف على بيت احلــراســة هذا والذي يـقع في
النهاية الشـمالية من اجلـسر ربوة عالية على مـسافة ٣٠ يارد فـقط وفي إمكان مسلح واحد فـقط شل عمل
جـمـيع احلـراس من أعلى الربوة. ومع أنه يـوجد لـواء كامل فـي دربنديخـان حلـمـاية السـد� إالّ أنه في الواقع
يقوم قـسمـان مناوبان (عشـرة أشخـاص) فقط بأعـمال حـراسة فـعلية للمـحافظة على السـد. و²كن أن يشل
عـمل هؤالء قـبل أن تـسـتطيع بقـيـة القـوة الوصـول +ـسـاندتهم. خـاصـة وأن ا+نفـذ الى الـسـد ²ر خـالل طريق
مغطى بنفق� وا+ـوقع يعطي اجملال لوضع مواقع لكمـائن فعالة. والربـايا ا+وجودة فوق السـد تقع في أماكن
بعيـدة� ومن احملتمل أن تنقصـها حمايـة من ا+دفعية� و²كن اإلسـتيالء عليـها بسهولة بواسطة هجـوم سريع

في ليلة مظلمة.
(هـ) ليس للجـيش العـراقي أبداً فكرة عن كيـفـية إسـتعـمـال األسالك الشـائكة: وعادة فـإنهـا غيـر موجـودة
. وفي األمـاكن التي تستـعمل فـإنها رقيـقة أكـثر من الالزم ومـوضوعـة في أماكن خـاطئة. ومثـال على أبداً
ذلك في چمچمال يوجد سياج رقيق حول أطراف سفح تل حيث يعسكر اجلنود. والينفع السياج أالّ للحماية
من قطيع أغنام� فـهو ال²نـع الكُرد من إلقاء ا+تـفجـرات على ا+عـسكر� أو الوصول الـى مواقع يسـتطيعـون
إطالق الرصـاص وإحــداث أضـرار جـسـيـمـة بـا+عـسكر. إن األسـالك يجـب أن تكون على أقل تقـديـر بعـيـدة
بحوالى ٢٠-٣٠ ياردة من سـفح التل لتعيق ا+هـاجم� �سافة كـافية تُمكّن من إعـاقتهم بالنيران ا+دافـعة.
إن أية ربيـئة غـيـر مـحاطة بحـزام من األسـالك السمـيكة ²كن أن يـستـولى عليـها في لـيلة مظلمـة وبهجـوم
سريـع قبل أن يكون للحـراس وقت إليقاظ رفـاقهم. كـما ²كن شـل الربايا بواسطة إلقاء ا+تـفجـرات عليـها.
وعلى األرجح فإن الكُرد لم يكونوا يسـتفيدون من هذه األخطاء. فهم اليحـتاجون إالّ الى قوات صغـيرة جداً
لإلسـتـفادة مـن أخطاء اجليـش� في ح� يكون لهـذه األعـمال تأثـير كـبـيـر على مـعنويات اجلـيش. وا+طلوب
منهم ليس سـوى قليل من الـبندقـيات وروحـيـة هجـوميـة. بل أنّ شـخـصـاً واحداً ²ـكنه أن يحـدث كثـيـراً من
ا+تاعب في األماكن التي تكون فيها التدابير الدفاعية ضـعيفة الى هذه الدرجة. عشرون شخصاً في منطقة
يوجد فـيها فـوج ²كنهم أن يجعلوا احليـاة صعبـة جداً بالنسبـة لهذا الفوج مـحدث� إصابات بصـورة مستـمرة

وناشرين الفوضى ومانع� النوم عن اجلنود.



±µ∏

ا+كلفـة بالدفـاع عن ا+وقع. وكـان رشـيـد سندي القـائد العـام للجـبهـة. ومن قـادة ا+يـدان
ا+الزم طاهر علي والي وفـارس باوه. ووقـفت جـمـاهير ا+ـنطقة تـشد أزر ا+دافـع�. حـقق
العـدوّ في البـداية تقـدماً أولـياً ثم إنقـلب الوضع ومنيت القـوات احلكومـيـة بهز²ة كـبـرى

رغم مساندة ا+دفعية والقصف اجلوي ا+عتاد.
بعــد ان يئس العــدو من إحـراز أي تقــدم عـمــد الى بدعــة جـديـدة وهي إغـراء ا+رتزقــة
باجلوائز ا+الية فجعل إلحتالل كل مـوقع من ا+واقع ا+نشودة جائزة وثمناً بحسب األهميّة
وا+ناعـة وكـان يتـراوح ب� ٥٠٠ و٥٠٠٠ دينار. ومن بـ� الذين تعـاقـدوا (زيرو هركي)
إالّ إنه دفع حــيــاته ثمناً للـمـغــامـرة وبـعـد هذا أحــجم ســائر اجلــاش عن عـقــد مــثل هذه

الصفقة.
�دامت ا+عارك علـى جبل سَفِ� خـمس� يوماً تـراوحت ب� تقدم يسيـر تعقـبه هز²ة وب
عودة الى القـهقري. وzيـز دفاع الپيشـمرگه بأفـان� من البطوالت والتضحـيات. وتوقف
القـتـال zامـاً في هذه اجلـبـهـة عندمـا أوقف زحف العـدو في قـمـة كـايسـه من الوسط. ثم
حـاول العدوّ التـقدم من اجلنـاح� إالّ أنّه اندحر في ا+وضـع� وارتد الى اخللف ولم يحـقق
شـيئـاً في قمـة كايسـه وهو آخـر تقدم أحـرزه اجليش. جـاء عـبدالسـالم محـمد عـارف الى
سَـرْمَيْـدان - بقـاطع شقـالوة وهو بعـهدة العـميـد الركن عـيسى الـشاوي آمـر اللواء الرابع
عـشر. و±ا قـاله هذا لعـارف: "كان بنيّـة اللواء تقـد� هدية +قدمكم ولـم جند شـيئـاً أثمن
من جـبل سَـفِ� وها نحن نقـدمه اليـكم بعد تطـهيـره من اخلـونة وحتـريره". وبهذه ا+نـاسبـة
نظم الشـاعـر الكُردي الكبـيـر (مام هَـژار) قصـيـدة عنوانهـا "أي شـاوي� جـبل كردسـتـان

ال²كن أن يُهدى".
كـان دفـاع الپـيــشـمـرگـه اجملـيـد عن هذا ا+ـوقع مـصـدر إعـجـاب وإكـبـار عـظيـم� من
األصدقـاء واألعداء على حـدّ سواء. وبعث البـارزاني ببرقـيات تهنئة لـلمقاتل� ولـقادتهم

مثمناً دفاعهم البطولي وتضحياتهم وجناحهم في إحباط نوايا العدو وخططه.
في مجمل هذه ا+عركة أحصي للعدو ١٥٤ من القتلى و٣٤٨ من اجلرحى و٣٢ أسيراً.

وخسر الپيشمرگه ٢٢ شهيداً من بينهم البطل مرشد كاواني و٨٦ جريحاً.
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بدأت هذه ا+عـارك في ٢٨ نيسـان وتواصلت حـتى ١٢ أيار �١٩٦٥ وحملت احلكومـة
على مـواقعنا بلوائ� من اجلـيش وقرابة ثـالثة آالف من ا+رتزقة اجلـاش الكُرد وألف� من
ا+رتزقـة العــرب بهـدف السـيطرة على جــبل پِيـرَمَگرُون. والسـيّـمـا إلحـتــالل مـقـر (هيـز)
رزگاري في قرية زيوه كـمرحلة أولى. ثم التقدم في الصـفحة الثانية إلى سَـرْياخِيان. في

منطقة دولي (وادي) جافايَتِي.
zكّن العـدو من إحـتـالل زيوه وقسم مـن ا+واقع في پِيـرَمَگرُون إالّ أن إحـتالله لهـمـا لم
يدم طويالً وسـرعان ما إسـتعادهـما الپيـشمـرگه بهجـوم مقـابل. وكان هذا القطاع بقـيادة
العـميـد الركن زكي حـس� حلمي� في ح� كـان طارق أحمـد قائد الپـيـشمـرگه الذي قـام
بالهـجوم ا+قـابل. ومني العدّو في هذه احملـاولة بخسـارة كبـيرة فـضالً عن الهـز²ة التـامة

التي حلقت به وإحباط خططه كافةً.
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هذه واحـدة من ا+عـارك الفـاصلة في تاريخ الثـورة وتأتي أهمـيتـهـا بسـبب قـرب ساحـة
العمليات من كركوك ومن آبـار النفط فيها. سبق هذه العمليات تخطيط وتهيـئة وتعبئة
بأوسع نطاق ورصـد لهـا أربعة ألوية من اجلـيش وهي اللواء الثـالث واخلـامس والعشـرون
واخلـامس والعشـرون. مع عـدد وافرٍ من ا+رتزقـه اجلـاش كمـا حـشد كل أسـراب الطائرات
في قاعـدة كركـوك اجلوية بإسناد كتـيبـتي مدفعـية وكـتيبـة دبابات واحدة. وحُـدÁد الهدف

بإعادة السيطرة على ا+نطقة وإنتزاع ا+بادرة من الپيشمرگه.
في الرابع من حـزيران ١٩٦٥ بدأت ا+عـارك. وجنح العدوّ خـالل األيام اخلـمسـة التاليـة
في التقـدم واإلستـيالء على مـواقع عدة. وحلقـت بالپيشـمرگـه الهز²ة فـانسحبـوا بإنتظام
الى منطقـة پينجوين. وبرز فـي تلك اإلشتـبكات حمـيد بَرواري وzيّـز ببطوالت فذة وكـان
حينذاك آمر سرية في الفوج اخلامس من هيز قَرَداغ� فقد صمد في مواقعه ولم ينسحب�
ورفض أن يطيع أمر قائد اجلبهة عزيز عقراوي باإلنسحاب بل وجد له موضعاً يكمن فيه

مع سريته في أماكن من قمة قَرَداغ.
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وعلم الپيـشمرگه بصـمود هذا القائد فـراحوا يلتحقـون به وينضمون اليه زُمَـراً. وأخذت
قـوات اجليـش وقد أمنت هجـومـاً مـقابالً تـثبت ا+واقـع احملتلة في حـ� كان الپـيـشـمرگـه
يستطـلعون ويعينـون نقاط الضعف فـي حتكيمات العـدو ويهيـئون اخلطط لهـجوم مـقابل
ووجـدوا ضالتـهم في فـوجٍ فهـاجمـوه ودمّـروه تدميـراً كامـالً فـسرت روح الهـز²ة في باقي
القطعــات وتخلت عن ا+راكــز التى احــتلتـهــا وانهـارت مــقـاومـتــهـا ثم صــدرت األوامـر
بتـجمـيع القـوات احلكومـية في ا+نـطقة الواسـعـة. وإنفجـر لغم زرعـه حـميـد بَرواري حتت
سـيـارة ا+قـدم الركن مـحـمـود عـزيز وثالثة من الضـبـاط فـتطايرت أشـالؤهم في الفـضـاء

وأحجمت قطعات اجليش بعد هذا عن التقدم وأصيبت معنوياتها بنكسة.
انتشرت أنباء هذه اإلنتصـارات ب� الپيشمرگه ا+نسحب� فـإرتفعت معنوياتهم وعادوا
جـمـيـعـاً الى منطقـة قَـرَداغ. وإسـتـعـادوا ا+ناطق التي إحـتلهـا اجلـيش كـافـةً لتـبـقى حتت
سيطرتهم حتى األخير. ولم تعاود القوات احلكومية هجومها الى ح� من الزمن في ذلك

القطاع.
كـانت بادرة عـجيـبـة سـيئـة أن يقـوم قـائد ا+نطقـة ا+قـدم الركن عـزيز عقـراوي بعـد هذا
النصـر بإرسـال برقـيـة الى البـارزاني طالبـاً منه عـقاب حـمـيـد بَرواري ألنه لم ينفـذ األمـر
الذي أصــدره له باإلنســحـاب. وكـان جــواب البـارزانـي ان حـمــيـداً يســتـحق ا+كـافـأة ال

احملاسبة وأصدر األمر فوراً بترقيته الى آمرية الفوج اخلامس- گرميان.
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في يوم ٢٥ حــزيران ١٩٦٥ شنّ اللـواء اخلـامس والـلواء العـشــرون مــعـاً هـجـومــهـمــا
ا+رتقب على أزمـر وبعد مـعركـة داميـة دامت يوماً كـامالً zكن العـدو من السيطرة علـيه

وبلغت القوات احلكومية چوارتا وإحتلتها.
لم يكن دفاع الـپيشـمرگه عن هذه ا+واقع بـالقوة والصالبة ا+تـوقعة أو �ـستوى صـمود
اجلبهات األخـرى. واليغيب عن البال ان چوارتا كانت مركز قضاء هام وقـد أدى وقوعها

بيد القوات احلكومية الى هبوط في معنويات أهاليها وملءِ نفوس ا+نتصرين غروراً.
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كان القصـد من هذه العملية أوالً تفريق القـوات النظامية وإرغام قيـادتها على نشرها
في مناطق واســعـة ومنعـزلة واحلـيلولة دون جتــمـيـعـهـا في جـبـهـة واحـدة. وثانـيـاً تهـديد
اإلقـتـصاد احلكـومي بضـرب ا+نشآت الـنفطيـة وإرغام السـلطة على تخـصـيص حامـيـات
كـبـيرة لهـا و�ثـابة إنذار لشـركـة النفط العـراقـيـة. قامت مـفـرزة بقـيـادة (محـمـد درويش
نادر) بالتسـلل الى ا+نشآت النفطيـة في (زنبور) وضربهـا. كان للعـملية وقعـها الكبـير
على بغداد حيث أرغمت السلطة على سحب فـوج� من ميدان العمليات وزهاء ألف من

اجلاش وتخصيصها حلماية تلك ا+نشآت.
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zتاز هذه ا+عـارك عن غيرها باألسـاليب الهجوميـة التي إعتمـدتها قوات الثورة� فـقد
شنّت في منطقـة واسعـة. كانت قواتـنا قد إستـعدّت لهـا ولم يكن في ستـراتيجـية قـيادة
الثـورة حتـرير ا+دن والقـصـبـات ذات الكثـافـة الـسكانيـة� بل كـان الهـدف إجـالء القـوات
احلكومية عن مناطق مهمـة كانت قد إحتلّتها سابقاً واإلستـيالء على أكبر قدرٍ ±كن من
التجهـيزات العسكرية. وبعد دراسة وافـية وإستطالعات متـعددة وضعت اخلطة بالشكل

اآلتي:
: القـيـام بقـصف كل مـعـسكرات اجلـيش فـي ا+نطقـة في خليـفـان وملتـوكَـر وحـامـيـة أوالً
رواندز وديانا في وقت واحـدٍ وخـصص لكل مـعسكر مـدفـعا هـاون عيـار ١٢٠ ملم

ومائتا قذيفة لكل مدفع.
ثانيـاً: شـن هجـوم عـام على جــبل كـورَك� بقـصـد الســيطرة على گَلي عـلي بَگ وإحكام
احلصار علـى حامية رواندز. وانيط الهـجوم بفوج (آكويان) حتت قيـادة كل من مال
أم� وحمـه زياد وبفوج للحزب الـشيوعي بقـيادة ا+الزم رياض بدرخان. وكـان قائد

اجلبهة العام فاخر محمد &WÖdOسوري.
ثالثـاً: الهـجوم على مـعـسكر خليـفان في الوقت عـينه وانيط ذلك بفـوج بيـتـواته بقيـادة

حالي دولومَري وتاجنو يونس.



٢- قـبل هذه العمـلية كـانت هذه اجلـبهـة قـد فقـدت إثن� من خـيرة قـادتهـا هما مـيـرو شيـروكي وفكري بيـروخي
وكانا بحق مثالَيْن للشجاعة والكفاءة. وفي هذه العملية بدا للجميع الفراغ الذي تركه مصرعهما.
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رابعـاً: الهــجـوم على مـعـسكر مـلتـوكَـر بفـوج من لـواء بالَك بقـيـادة عـزت سلـيـمـان بگ
دَرگَليي ومام صديق.

: الهـجــوم على مـعــسكر ديانا بفــوج� من لواء بالَك. بقــيـادة حـاجي بـيـروخي خـامــسـاً
وحادي حسكو.

سادسـاً: القائد العام لـلجبهـة: عبدالله آغـا پشدَري آمر هيـز بالَك ومعـاونه كمال نعـمان
ثابت وا+شـرف العام على ا+دفـعيـة الرئيس (النقـيب) بكر وا+الزم خدر وعـمر آغـا

دولومَري وخدر دباغ ونوزاد خوشناو وخالد شمس الدين.
بعـد إكـمال اإلسـتـعـدادات حترك البـارزاني في اليـوم األول من شـهـر آب الى (دَرگَله)
وكنتُ بصـحـبتـه. قـضـينا ليلتنا في القـرية وفي الصـبـاح البـاكر تـسلقنا جـبل هَندرين ثم
إنحـدرنا الى مقـرّ قـوات احلزب الشـيـوعي ا+شرف على حـامـية رواندز حـيث اسـتضـفنا.
واجـتمع القـادة ومسـؤولو اجلـبهـات كافـة وتلقى كل أوامـره وتعليمـاته وتفـهم واجبـه. ثم

قفل اجلميع الى قيادات وحداتهم.
بعد اإلجـتمـاع قصـدنا كهف )Wá?Ýuسپي وهـناك صعدنا جـبل سَرتيـز وفيـه مقـرّ حاجي
بيروخي: وفي يوم ٥ من آب إجتمع الـبارزاني بقادة تلك اجلبهة وتلقوا التـوجيهات منه.
ثم توجـه كلÆ الى مـقـرّ قـيـادته. وهـناك وجـدت صـديقـاً قـد²اً لي هو شـريف گَـردي. كـان
شـديد احلزن والتـأثر إلستـشهـاد فكري أحيـاخان بيـروخي في گَرو عـمرآغـا خالل مـعركـة

كبيرة هناك قبل شهرين وشاركته األسف واحلزن ألنه كان صديقي أيضاًً.
قـبل ذهاب صـديقي شريف إلنضـمـامـه الى رفاقـه في اجلـبهـة أقـبل عليَّ وضـمَّنا عناق

وقال:
. فـر�ا كـان هذا آخـر لقـاء بيننا." ثم ذهب لـيلتـحق برفـاقه في اجلـبـهـة "جـئـتك مـودÁعاً

وكان آخر عهدي به كما تنبأ فقد خرّ صريعاً يوم ٦-٧ من آب رحمه الله(٢).

dHB#« W0U(
في الساعـة اخلامسـة والدقيقـة الثالث� بدأ القصف على ا+عـسكرات. وكنّا في رَبَنُوك
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وأنا أســرح أنظاري الى ا+ـعـسـكرات والقــذائف تنهــال عليــهــا من مــدافع الثــورة ونحن
نستخدمها ألول مرة في معاركنا.

بوغت العـدو �ا لـم يكن فى حـسـابه� ودبت الفـوضى التـامـة في ا+ـعـسكرات واخـتلط
احلـابل بالنابل وسـاد الذعـر فـيهـا. Çّ تدمـيـر معـسكري خليـفـان Ëملتـوكَـر تدميـراً تامـاً
وشبت فيهما احلرائق. إالّ أنّ معسكر حامية رواندز لم يصب بأضرار كبيرة بسبب موقعه

احملصّن. وشبّت احلرائق ايضاً في مخيمات معسكر ديانا ودُمÁر أكثر منشآته.
وبدأ الهجـوم العام في كلّ ا+ناطـق في التاسعـة ليالً. وفي السـاعة األولى من الهـجوم
Çّ اإلسـتـيـالء على ربيـئـت� هامـت� فى (كـورَك). إالّ أنّ الپـيـشـمرگـه جـوبهـوا �قـاومـة
شديدة من ربيئة (كَپكه قَل: قمـة الغراب) وآمرها ا+الزم قحطان حيث أبلى بالءً شديداً
ودافع عنها دفـاع األبطال وفشلت مـحاوالت الپيـشمرگـه في إحتاللهـا. وبسبب من ذلك
لم نـســتـطع الســـيطـرة على گَـلي علي بَـگ. وفي هذه ا+ـعــركـــة اصـــيب ا+ـالزم (رياض
�بدرخان) بجرح فَقَـدَ بسببه إحدى عينيـه. كما جرح ثالثة پيشمـرگه. وخلّف العدو أربع
جثة من قـتاله. واستمرت عمليـة تطهير كورَك عدا تلك الربـيئة التي صمد فيـها العدو.
واستـمرت مقـاومة ا+الزم قحطان فـيها رغم احلـصار ا+ضـروب عليه طوال أسبـوعٍ كامل.

ولم يكن كما يبدو يفتقر ال الى األرزاق وال الى العتاد.
وفي جبهة ملتوكَر. Çّ إحتالل ا+عسكر الذي أخاله جنوده ثمّ انسحب منه الپيشمرگه.
وفي منطقه ديانـا احتل الپيـشمرگـه مواقع عديدة. واهم من كلّ هذا هو الـسيطرة على

گَرو عمر آغا. ا+وقع الستراتيجي البالغ اخلطورة.
وانسحب الـپيشـمرگـه من ا+واقع التي احتلوها في مـا وراء قريتي بادليـا وديلزيا عند
الفجـر ألن بعض األماكن ا+شرفـة على هذه ا+واقع كان بيد العـدو وعجز الپـيشمـرگه عن

إحتالله.
خاطبتْ قـيادةُ الفرقة األولى الـلواء األول. طالبة التهيـؤ إلستقـبال برقية منهـا. وكانت
اجابة مخـابر اللواء األول [ليس هناك مجال لتسلم أيّ برقـية والنار تنصبُّ على رؤوسنا
إنصـبـاباً وهذه جـثـة ا+الزم رضـا ملقـاة في سـاحـة ا+عـركـة وال قـدرة لنا على إنتـشـالهـا.

دعونا فال مجال إلستقبال أيّة برقية.]
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وأقـولها للتـأريخ: كـان الهجـوم الذي شنتـه فصـائل الپـيشـمرگـه كـاسحـاً عنيـفاً سـبقـه
تنظيم وتنسيق في غاية الدقة� وأذكر هنا ايضاً أننا جـوبهنا على غير العادة وعلى غير
ما نتوقع �قـاومة عنيدةٍ مستـميتة من القوات النظامـية وقد دافعت دفاعاً مـجيداً واحلق

يقال ولم تدع لنا سبيالً لتحرير كلّ ا+نطقة التى كنّا نأمل في حتريرها.
ومُنينا بخسارة كـبيرة في جبهة كورَك عندمـا إنطلقت رشقة مدفع ب� الپيـشمرگه وهم
في وضع اإلسـتـراحة فـاسـتـشـهد سـبـعـة وعشـرون. فـأثّر ذلك في مـعنويات الپـيـشمـرگـه

وتراخى هجومهم على (كورَك).
وفي رأيي اخلـاص أن يوم ٢٣ من آب كان يشـير الى نهـاية ا+عارك. وقـد تكبد الـعدو
خالله خسارة كبيرة في األرواح وا+همات(٣). ولم تكن خسائر الپيشمرگه قليلةً با+قارنة
ولم تتــحــقق أهدافـنا ا+قــررة للهــجــوم بكاملهــا. إالّ انهــا كــانت واحــدة من التــجــارب
. محـصل القـول أنه لم يطرأ على خـارطة اجلـبـهـات تغـييـر يذكـر العـسكرية الهـامـة جـداً
بالنتيـجة� وعلى هذا األساس صدرت أوامر البـارزاني اإلكتفاء بتـحكيم خطوط الدفاع.

وشدد على التحلي باليقظة. والرد بقوة على كل حترك يقوم به العدو.

ÒwA3Ë qF2 Òœ—
في تلك األثنـاء كـانت أسـرتنا في مـصــيف كـودو بالقـرب من حـاجي عــمـران. وكـانت
ا+نطقــة مـزدحـمـة بعــدد كـبـيـر من الـقـبـائل الرحّل. ويـبـدو أن اجلـهـات احلكـومـيـة زُوّدت
�علومـات عن مكـاننا. فـأطلقت أربع طائرات من نوع (هـوكـر هنتـر) لقـصف ا+وقع. إالّ
أنهـا أخطأت هـدفـهـا وأسـقطت قنابلهــا على مـجـمـوعـة من بيـوت الرحّـل أقـرباء حـاجي
محمد أم� بولي وحاجي عـمر بولي فأستشهد أربعة من بينهم طفـالن وجُرح أربعة عشر
آخـرون مـعظمـهم من النسـاء. لن أنسى قـطّ موقـف حاجـي محـمـد أم� في تـلك اللحظة
العـصيـبـة وقد فُـجع بزوجـة إبنه وحفـيـديه عندمـا جئـتـه معـزّياً. قـال لي باحلرف الواحـد:
"أحمـدُ الله كثـيراً على أنّ الـقصف لم يُصِْب فـرداً من أسرتكم. ولنكن نحن فـداءً لكم".

لم يكن بوسعي أن أجد الكلمات التي تعبّر عمّا شعرتُ به لهذا التفاني واإلخالص.
٣- بحـسب ا+عـلومـات ا+وثوقـة التي وردتـنا بلغت خـسـائر القــوات احلكومـيـة ٢٧٥ قـتـيـالً و٣٨٧ جــريحـاً في هذه
ا+عارك. راجع ا+لحق رقم (٢٣) قسم ا+الحق. ويتضمن نص رسالتي األخ إدريس البارزاني ا+وجهة إليّ بتاريخ

١٩٦٥/٥/٨ و١٩٦٥/٦/٧ وفيهما تفصيل واضح عن سير ا+عارك التي دارت في مختلف اجلبهات.
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في الوقت الذي كـانت فصائل الپـيشمـرگه منشـغلة في معارك رواندز وتـركيز القـيادة
منصـبـاً عليـهـا� حـرّك النظام اللواء الرابـع الى رانيـه +سـاندة اللواء العـشـرين في هجـوم
واسع تعززه ا+ـدفعيـة والطائرات. كان ذلك في السـادس من شهـر أيلول. فاستـولى بكل
سهـولة على جبل (كـيوه رَش) ويعود ذلك الى إهـمال من قائد االپـيشمـرگه طارق أحـمد
وتهاونه اذ كان دائماً يؤكد للقيادة بأن القـوات النظامية التقوى مطلقاً على إحتالله ولم

يكن ذلك صحيحاً.
لكن الپـيشـمرگـه قاومـوا فى (بَري مَرگـه) مقـاومة بطولـية بقـيادة (مام وسـو دزَيي).
وهو اآلخر اضطر ان ينسـحب ايضاً في العـاشر من أيلول ايضاً إلنكشـاف مواقعـه بسبب
إحـتـالل (كــيـوه رَش). وآل باآلخـرين الى اإلنســحـاب حـتى (مـاخــوبزنان) ووادي(دولي
شَـهــيـدان) و(بناره مــامَنده) و(هَلشــو). كـان النظـام يتـصـور بـأن ا+يـراودَلي� بعــد هذا
التقدم سيـقلبون ظهر اجملنّ للثورة. إالّ أنّ موقفهم في احلـقيقة كان غير مـتوقع فقد أبَوا
أن يسـتـبـدلوا الوالء للثـورة باإلنحـيـاز الى جانـب احلكومـة وبقوا مـقـيـم� على العـهـد.
وعليَّ ان أشيـد بصورة خـاصة �وقف الشـيخ حس� بوسكيني ومـحمـود عبـاس آغا وبايز

بابكر آغا وبدورهم ا+شرّف الذي حال ب� ا+يراودَلي وب� خيانة الثورة.
بعد إحـتالل (*œWFK“…) وصل عـبدالسالم مـحمـد عارف اليـها وألقى في جنـوده واحدة
من خطبـه السـوقـيـة الرقـيـعـة و±ا قـاله مـشـيـراً الى *œW?FK“…∫ "هذه أرض عـربيـة� واللي

مايرضى خَلّيهْ يوَلّي".
كان إلحـتالل *œWFK“… وقع سيء وإقـتضى األمـر التخطيط لدفـاع ذي جدوى من شـأنه
احلـيلولة دون تقـدم اجلـيش واجلاش الـى ما وراءها. وعـيّن حـسـو مـيرخـان ژاژوكي قـائداً
للمنطقـة بدالً من طارق أحـمد. ثم نقل مـقـر ا+كتب السيـاسي في (هَلشـو) الى (بولي)

في منطقة ناودَشت. ثم الى گَلي بدران عند حلول فصل الشتاء.
كما Çّ تأسيس مستشفى ميدانيّ في قرية بولي وأشرف عليها الدكتور حكمت حكيم

الذي قدّم للمواطن� والپيشمرگه خدمات التُنسى.



٤- كـان الوفـد مكـوَّناً من: علي عـبـدالله ونوري شــاويس ونوري أحـمـد طه� وهؤالء كـانوا من أعــضـاء ا+كتب
السياسي القدماء إالّ انهم آثروا البقاء مع البارزاني في آخر ا+طاف.
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توسط لدى البـارزاني عدد كـبيـرÆ من الوجهـاء الكُرد وا+ثقـف� وأهل الرأي من الداخل
واخلــارج لصــالح طاقم إبراهيـم أحـمــد� أســتـاذ اإلنشــقــاق و(اجلـاشــايَتي) فـي صـفــوف
ا+ثقفـ�� كي يصفح ويأذن لهم بالعودة الى كردسـتان. ووجد البارزاني في ذلك مـصلحة
فــعـفــا دون قــيــد أو شـرط وتـبـودلت رســائل بـ� الطرف� ثم توجــه وفــد الى طهــران(٤)

إلعادتهم.
وصلت الـدفـعــة األولى منـهم في الســادس من zوز ١٩٦٥ الى حــاجي عــمــران وعلى
رأسهـا (علي العسكري) عـضو ا+كتب السـياسي السـابق. ثم أعقـبه (جالل الطـالباني)

مع البقيّة. ولقوا من البارزاني ترحاباً وحفاوة واستبشر اخمللصون والعموم.
بهذه ا+بادرة جتلت حـكمة البارزاني وسعة قلبـه للصفح ونسيان ا+اضي فـضالً عن بعد
نظر للحيلولة دون ان يُستخدَم هؤالء في أي وقت ورقةً بيد النظام اإليراني. عاد اجلميع

بإستثناء إبراهيم أحمد وأسرته فقد آثر البقاء في طهران.
كنتُ وقـتذاك في إيـران لغرض العـالج. وكنت بعـيداً عـمـا حصل بسـبب إنصـرافي الى
مـراجعـة األطباء� عـلى أني سعـدت بعودتـهم حقـاً. إالّ أن تخلف رئيـسهم في إيران كـان
نذير شـؤم ونقطة سلبيـة تشيـر الى انهم اليضمـرون نوايا حسنة. وقـد ظهر ذلك جليـاً من

تصرفاتهم الالحقة. قُدÁر العائدون بعدد يتراوح ب� مائت� وخمس� وثالثمائة.
وقام العائدون بتسليم جهاز اإلذاعة الكُردية الذي كان بحوزتهم. وبادر ا+قاتلون منهم
باإللتحاق بصفوف الپيشمـرگه. لكن البارزاني عيّن للقيادي� منهم وهم (علي عسكري
وجـالل الطالبـاني وعـمـر مـصطفى وحلمـي علي شـريف) دوله رَقـه إلقـامـتـهم حتت نظارة

عباس مامَنْد. وع� النقيب كمال مفتي وهو من العائدين آمراً للواء قَرَداغ.
وانيطت آمــرية لواء كــاوه بـ(مـحــمـد أم� فــرج) وهو منهم ايضــاً وكـان الهــدف إزالة
�احلـسـاسيـات ب� الپـيـشمـرگـه والعـائدين والعـمل على حتـقـيق التصـافي واإلنسـجـام ب
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األطراف. إالّ أنّ روح اخليـانة بقيت رغم كل هذا. فـقد أحلق هذان القائدان الضـرر الفادح
بالثورة بالتواطؤ مع النظام العراقي في العام ١٩٦٦ كما سيأتي بيانه بالتفصيل.
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كـان محـمود بابان صـديقـاً عزيزاً للوالـد� وله مكانة وإحتـرام خـاص عنده يزينه شعـور

عميق متبادل بالودّ.
وصل الى مــقــرّ الـبــارزاني في ٢٩ أيلول ١٩٦٥ وهـو يحــمل رســالتـ� إحــداهمــا من
احلكومـة البريـطانية واألخـرى من ا+لك حـس� إبن طالل ملك األردن تتـضـمنان تخطيطاً
لقلب نـظام احلكم في العــراق عن طريق مــجـمـوعــة من الضــبـاط العــراقـي� الكبــار من
مـعـارضي احلكـم �عـاونة جـهـازَي مـخـابـرات الدولت� وحتـقـيق إنقـالب داخـلي بشكل أو
بآخر. وكـان البُدّ لهم من التعـاون مع الثورة الكُرديـة لضمان جنـاح أي عمليـة تغيـير من
هذا النوع. وإن حـازت الفكرة موافـقـة البارزاني مـبدئيـاً فسـتكون اخلطوة التـالية إرسـال
كلّ من اللـواء الركن غـازي الـداغـسـتــاني مندوبـاً عن األردن وجـوليــان ا²ري عن اجلــهـة

البريطانية. ووافق البارزاني ورحَّب �جيئهم.
وفي اليوم الثالث من شهر تشرين األول ١٩٦٥ جاء ا+نتـدبان الى كردستان فعالً غير
أنّي ال أملك أيَّ معلومات عما حمـاله للوالد وليس لديّ فكرة عما اذا كان قد Çّ إتفاق
أم ال. إالّ أنّه كما بدا فـيما بعد لم يتـمخض هذا التحرك عن شيء ور�ا كـان السبب في
ذلك وفـاة اللواء غـازي الداغـسـتانـي الفجـائيـة فـور عـودته أو لسـبب آخـر. فكان نهـاية

العهد بهذه احملاولة.
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قـدم العقـيـد اإليراني (علي مـدرÁسي) الى البارزاني وأنـبأه بإسـتـعداد اجلـيش اإليراني
إلسناد أي هجـوم يهـدف الى إحتـالل پينجـوين بإسناد من ا+دفـعـيـة اإليرانية الثـقـيلة ان
شاء ذلك. فإجتمـع البارزاني بأعضاء ا+كتب السياسي وأعلن اجلميع مـوافقتهم. عندها
شدّ البارزاني الرّحال الى ا+نطقة و�عيّته قوة من الپيشمرگه. إنطلق البارزاني من منطقة
ناودَشت في ٣ تشرين الثاني ١٩٦٥ على صهوة حصان عبـر مسالك جبلية وعرة وقريبة
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في مــعظمـهــا من احلـدود تـالحـقـه طـائرات العـدو للـنيل منه� حــيث أنّ احلكومــة علمت
بحركـته� وقد إسـتغرقت الرحلـة عشرة أيام حـتى وصل الى منطقة پينجـوين وعسكر في
(شلير) القريبـة من پينجوين. وظهرت عراقيل ومـشاكل معينة أدت الى التأخـير لكنها
. وفي يوم ٢٣ من كـانون األول �١٩٦٥ بدأت كـتـيـبـة من ا+دافع الثـقـيلة سُـوÁيت أخـيـراً
بقصـف معسكر پيـنجوين وا+واقع األخـرى حواليهـا وأعقـبه هجـوم الپيـشمرگـه على تلك
ا+واضع وzت السيطرة على بعض ا+واقع الثانوية إال أنها عجزت عن إحتالل موقع هام.
ومع أن جنـود ا+عـسـكر هربوا وتفــرقــوا وبات ا+عــسكر غنـيـمــة ســهلة� إالّ ان مــشــاكل
وخـالفـات مــعـينة حـصلت داخـل صـفـوف الپـيـشــمـرگـه فـأدت الى الفــشل. وجـرت عـدة
مـحاوالت تالـية للسـيطرة على ا+عـسكر منهـا مـحـاولة يوم ٢٩ كانون األول ثـم محـاولة
الثالث من كانون الثـاني ١٩٦٦ ثم محاولة رابعة في الرابع من الشهر عـينه دون نتيجة
فـقـد إنتـفى عـامل ا+بـاغتـة وإتخـذ جنود ا+عـسكر اإلحـتـيـاط الكافي كـمـا وردت اليـهم

جندات متعاقبة.
كان غـضب البارزاني شـديداً على اإليراني� لعدم قـيامهم بتـنفيذ مـا أتفق عليه. كـما
ساءه سلوك بعض القـيادي� من الپيـشمرگـه في أثناء ا+عركة فـعزل طائفة منهم واعـتقل

طائفة أخرى. وترك ا+نطقة عائداً الى بالَك مسلماً القيادة للمقدم عزيز عقراوي.
بنتـيـجـة هذه العـمليـة Ç حتـرير بعض األمـاكن وحلـقت بالقـوات احلكومـيـة خـسـائر في
األرواح وا+همات إالّ أنّ الهدف االصلي وهو السيطرة على معسكر پينجوين لم يتحقق.
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بدأ اخلالف يتفـاقم ب� رؤوس النظام في بغداد. وزادها حدّةً الصراعُ العقـائدي وتباعد
وجـهـات النظـر ب� الفـئـات القـومـيـة النـاصـرية وب� الفـئـات التى الترغـب في ا+زيد من
التــقـارب مع مــصـر. كــمـا كـان لـإلنكسـارات ا+ـتـواليــة التى كـان ²نـى بهـا اجلــيش في
كـردسـتـان وتبـاين وجـهـات الـنظر في رسم اخلطط والسـيـاسـات في الـتـعـامل مع الثـورة

أثرها ايضاً.
وتعـمق الصـراع الداخلي بـ� تلك الفـئـات حـتى ادى الى إسـتـقـالة كل من عـبـدالكر�
فرحان وصبحي عبداحلميد من الوزارة وهمـا قطبان عربيان ناصريان متشددان. ثم تفاقم
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اخلالف ب� عـبدالسـالم عارف وطاهر يحـيى حتى اُرغم هذا األخيـر على تقد� إسـتقـالته
وتكليف العمـيد الركن عارف عبـدالرزاق قائد القوة اجلـوية بتأليف الوزارة. وفي أواسط
أيلول ١٩٦٥ عـقد مـؤzر القـمة العـربيـة في ا+غرب وحـضـره عبـدالسالم عـارف. فـإنتهـز
عارف عـبدالرزاق الفـرصة للقـيام �حـاولة إنقالبيـة منيت بالفشل ألنّه لم يفلح فـي كسب
والء احلرس اجلمهوري أو حتـييده� وال تعاون العقيد سعيـد صليبي قائد موقع بغداد ذي
النفــوذ الواسع والسلطة� وهرب عــارف عـبـدالرزاق الـى القـاهرة بطائـرة يقـودها بنفــسـه.
وعـاد عبـدالسالم عـارف الى بغـداد. كانت هذه احملـاولة الناصـرية باألصل سـببـاً للفتـور

الذي ساد العالقات ب� القاهرة وبغداد.
كلّف عبدالسالم عارف الدكتور عبـدالرحمن البزاز بتأليف الوزارة اجلديدة. وكان قبلها
نائباً لرئيس الوزارة في عهد عـارف عبدالرزاق. وأختير اللواء الركن عبـدالعزيز العقيلي
وزيراً للدفـاع فـيـهـا وهو من الضـبـاط القـومـي� العـرب ا+تـشـددين الذين يحـقـدون بنوع

خاص على الشعب الكُردي ويتنكرون حلقوقه.
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تبيّن أنّ ثـقة البارزاني بجـالل الطالباني ورفـاقه الذين حـددت إقامتـهم في وادي دوله
رَقه لـم تكن في محلهـا. فبـرغم النوايا الطيـبة التي بدرت من البـارزاني جتاههمJ فـإنّهم
لم يكونوا صـادق` مـعـه بل على العكس من ذلك إذ تبـيّن أنّهـم سعـوا الى حتـقـيق صلة
بالنظام بهـدف الوقـيـعة والقـيـام على البـارزاني. وهذا مـا يفـسر بقـاء إبراهيم أحـمـد فى
طهـران. من اlـؤسفJ وهو مـا يجب قـولـهJ ان الدور اlزدوج الذي قـام به عـبــاس آغـا لم
. فهـو من طرف كان ينبيء البارزانـي بوجود عالقة لـهؤالء بالنظام في يكن دوراً مشـرuفاً

ح` كان من طرف آخر يُدخل في روعهم بأن البارزاني يضمر لهم شراً.
فـفي أواخـر عام ١٩٦٥ والبـارزاني مـايزال في پينجـوين. بعث عـبـاس آغـا ببرقـيـة له
ينبئـه فيها بأن جلـماعة إبراهيم أحـمد عالقـة ببغداد وأن اlصلحة تقـضي بنقلهم من دوله

رَقه الى منطقة گالله.
فأجابه البارزاني ببرقية وبنسخـة منها الى أخي إدريسJ عهد فيها إليه بأنْ يهيّء لهم
اإلقامـة في گالله. وفي عـ` الوقت أنذر عبـاس جماعـةَ جالل بنيّـة البارزاني وأنّ علـيهم
إنقـاذ أنفـسـهم ألنّ وصـولَهُم الى گـالله يعنـي نهـايَتَـهُم. وفي مطلع العـام ١٩٦٦ إخـتـار
هؤالء طريق اخليانة وأصبحوا إحدى فـصائل مرتزقة احلكومة. وأبى نوري شاويس وعلي

عبدالله ونوري أحمد طه مسايرتهم وبقوا مع الثورة.
لم يُعـرف عن البارزانـي مطلقاً النكـوث بعهـود يقطعـها على نفـسـه ولم يكن لديه قط
أي نية سـوءٍ جتاه هؤالء كمـا برهنت األحداث فيمـا بعدJ إالّ أنّه كان يريد جتنـيبهم مغـبة
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الوقـوع في خدمـة األعـداء والتنكر لقضـيـة شعـبـهم. أما إدعـاء جالل الـطالباني وآخـرين
غيره بأن نية البارزاني كانت تصفيتهم فهو إدعاء غير صحيح وال أساس له.

كان هذا سـبباً في الـفتور الذي حـصل ب` البارزاني وعبـاس آغا إالّ أنّ البـارزاني كان
من الكاظم` الغيظ فلم يصدر منه ما يدلّ على نفور أو إساءة اليه.

بل واعــجب من هذا أن عــبــاس آغــا قـام بـنقل هؤالء من وادي دولـه رَقـه الى مـناطق
احلكومة بعجالته وبعد ان أمَّنَ وصولهم ووثق بأن يد الثورة ما عادت تطالهم عمّم برقية
الى جمـيع مقرات الپـيشمـرگه يُعْلمهم فـيها بأنّ جـماعة اlـكتب السياسي وأنصـارهم قد

تركوا محل إقامتهمJ ويحثهم على تعقبهم والقبض عليهم!!
فُتـحت صفـحة كئـيبـة في تاريخ الشعب الكُردي بولوج (اجلـاش اlثقف) باب اخلـيانة.
وقد مُيّـزوا بوصف (جحوش ستة وسـت`) الذي دخل مصطلحاً ثابتاً في قـاموس النضال
الكُردي إشـارة الى الـعـام ١٩٦٦ الذي إخـتـاروه إلكـتـسـاب هذا اللقـب. وللتـاريخ وحـده

احلكم على الضرر الذي أحدثه هؤالء في مسار الثورة الوطنية.
إستخـدمتهم السلطة طالئع لقتـال إخوانهم ففتكوا وسـبوا وأحرقوا وسلبـوا ما شاء لهم
القـتل واحلـرق والسلب كـما أصـبـحـوا جواسـيس وعـيـوناً للجـيش العـراقي وتواصل ذلك

حتى العام ١٩٧٠.
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¤وت عـبـدالسـالم عـارف وإلـتـحـاق إبراهيم أحـمـد وزمـرته بالنظـام وصـيـرورتهم خـدمـاً
وتوابعJ خـيّل للنظام انّ كـفـتـه رجـحت على قـوى الثورة وان الـسيطـرة على الوضع باتت
فى مـتناول اليد. ومـن هذا اlنطلق وضعت اخلـطة التي أتخذ لهـا اإلسم الرمـزي (توكلت

على الله).
أشــرف على وضــعـهــا وأحكم صنعــهــا وزير الدفـاع اجلــديد اللـواء الركن عـبــدالعــزيز
العـقيلي هذا الرجـل الذي مُليء حقـداً على الشـعب الكُردي. ان القلم ليـعجـز عن وصف
مـا كـان يعتـمل في نفـس هذا الرجل من كـراهيـةٍ للكُرد وتنكر حلـقـوق شعـبنا والتـصـدي

لنضاله واإلمعان في العدوان عليه.



(١) سـألتُ صالح مـهدي عـمّـاش بعد إتفـاق احلادي عـشـر من آذار هل أن سقـوط طائرة عـبدالسـالم عارف كـان
نتـيـجـة عـمل تخـريبي قـام به حـزب البـعث فـأنكر ذلك بـشدة وقـال بأن الـطيـار الذي كـان يقـود طائرته وهو

الرائد نوري كان من خيرة الضباط البعثي` وقد مات معهم.
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كـان قـد تقـرر البدء بـتنفـيذ هذه اخلـطة في اخلـامس عشـر من نيـسـان ١٩٦٦ إالّ أنّهـا
اُجuلَت الى اليـوم الثـاني من أيار ١٩٦٦ بسبب سـقـوط الطائرة اlروحيـة التي كـانت تقلّ

عبدالسالم عارف وأودت بحياته.
كـان عـبـدالـسـالم عـارف قـد إسـتـقل الطـائرة الى جنوب العـراق فـســقطت في يوم ١٣
نيسان بسبب عـاصفة رملية كما قيلJ فـإحترق فيها مع عـدد من اlسؤول` الكبار. وقد
حـام الشك ومازال حـول احلـادث أكان بسـبب مـؤامرة أم هو من تصـاريف القـدر. وسبـبت
وفاته إسـتقـالة الوزارة ومجيء أخـرى جديدة برئاسـة عبدالـرحمن البزاز ونشـب خالف ب`
الوزراء واlســؤول`. وحــصلت منافــسـة على مـنصب رئيس اجلــمـهــورية ب` البــزاز وب`
عبـدالعزيز العقـيلي وأراد العسكريون من قـادة الفرق وكبـار الضباط في مـجلس الدفاع

أن يكون العقيليJ في ح` أراد اlدنيون تنصيب البزاز(١).
كان عبـدالرحمن محمد عارف وكـيل رئيس أركان اجليشJ األخ الشقيق (لعـبدالسالم)
في زيارة lوسكو عندمـا قـضى شقـيـقه نحـبـه بحادث سـقـوط الطائرة فعـاد مـسرعـاً الى
Jدنـيون وبدأ اخلـالف حـول الترشـيحlبغـداد حال علمـه. وإلتـأم مـجلس الدفاع والوزراء ا
وإذ ذاك نهض الـعـقــيــد ســعـيــد صليــبي آمــر مــوقع بغــداد وقــال وهو يلوuح ¤ســدّســه:
"عـبـدالرحـمن عـارف رئـيس اجلـمـهـوريةJ واخملـالف سـأنثـر دمـاغـه نـثـراً بهـذا اlسـدس".
فـقضـى بذلك على كل خـالف وقدم العـقـيلي إسـتـقالتـه وخـرج من الوزارة. وكلف البـزاز
ثانيـة بإعادة تـشكيل الوزارة وإختـار اللواء الركن شـاكـر محـمـود شكري خلفاً لـلعقـيلي

وزيراً للدفاع.
لم يكن رئيس اجلـمهورية اجلـديد كأخـيه شرسـاً مولعـاً باحلرب والعراك. بل كـان يجنح
الى السلم ويتفـادى اlواجهة إالّ انه كان ضـعيف اإلرادة موزّع الرأي ال¬لك قراراً حـاسماً
ويصـغي الى أقوال غـيره. على أنه آثر اlـفاوضـات أوالً وناشد الـكُرد في مـؤر صحـفي
عقـده يوم ١٨ نيسان ١٩٦٦ الـمـحافـظة على وحدة البـالد والتعاون مع إخـوانهم العرب
في تأم` سالمة الوطن ووحدته إلخ… وبادر بإرسال السيد زيد أحمد عثمان في ٢٨ من
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نيسان الى البارزاني في گـالله عقب تصريحه بعشرة أيام طالبـاً الدخول في حوار فرحّب
الوالد بالفكرة. إالّ أن ضـباط اجلـيش الكبار إحـتجـوا على اlبادرة واشـتدّ ضـغطهم على
عـبـدالرحـمن عـارف بتنفـيـذ خطة "توكلت على الله" اlؤجـلةJ سيـمـا بعـد اإلنقـسـام الذي
حـصل وأدى الى إنضـمـام زمـرة الــمكتب السـيـاسي القـد± الى الـحـكومـة وحتـوّلهم الى

مرتزقة. فأسرع عبدالرحمن باlوافقة على تنفيذ الـخطة ونبذ فكرة اlفاوضات.
توهّم العسكريّون بأنّ إنضـمام هؤالء اlنشق` اليـهم سيرجح الكفة ويخل ¤يـزان القوى
من ناحـيـة الثورة وأن الـنصر في أي نـزالٍ تالٍ و¤عونة مـن هؤالء سيكـون مضـمـوناً وبهم

سيتم القضاء على الثورة.
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كـانت اخلـطة تتـألف مـن عـمليّــات عـسكريّة واســعـة النطاق ذات خـطورة كـبـيــرة على
مستقبل الثورة فعالً. حيث كانت تستـهدف إحتالل مقرات قيادة الثورة في منطقة بالَك
اlنيعة ومن ثمّ شـق كردستان احملررة الى شِـقّيْن وقطع التواصل بينهمـا. وحيث أنّ جبليْ
هَندرين وزوزك يشـرفان على مـدخل طريق هاملتـون الذي يشق منطقة بالَك لذلـك ركّزت
القـوات احلكـومـيـة هجـمـاتهــا على هذين اجلـبليْـن. وكـانت اخلطة تتـضـمـن دوراً جـوهرياً
معيناً جلماعة إبراهيم أحمد تشرع فيه حال تنفيذ اخلطة العسكرية األصليّة. وكانت على

هذا الشكل:
القوات اlرصدة للهجوم:

١- اللواء األول والثاني والثالث والـرابع واخلامس والرابع عشر واخلامس عـشر يساندها
حوالي خمسة عشر ألفاً من اlرتزقة العشائري`.

٢- القاعدتان اجلويتان في كركوك واlوصل ومالكهما سربان من طائرات اlيگ وسربان
من طائرات هاوكر هنتر وثماني قاذفات من طراز (إليوشن) وستّ قاذفات بادجر-

توپوليف ١٦.
٣- خمس كتائب مدفـعية: كتيبة مدفعيـة عيار ١٢٢ ملم قوس. وكتيبة مدفـعية ميدان
Jوكتيبـة مدفعيـة عيار ٧٥ ملم J١٢٠ ملم. وكتيـبة مدفعـية جبلية عـيار ٢٥ رطل

وكتيبة مدفعية ٤٫٢٠ ملم. وستة مدافع عيار خمسة خمسة (٥-٥) عقدة.
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وقـد تـوفـرت لقـيــادة الثـورة اlعـلومـات الدقــيـقـة حــول نيـة السلـطة في الهـجــوم على
منطقـتي بارزان وبالَك في ع` الوقتJ ومع هذا فـقـد ظُنّ ان السلطة عدلـت عن التنفيـذ
بسـبب مـوت عـارف ومـحــاولة إجـراء مـفـاوضـات. ولذلك لم تقم الـثـورة باإلسـتـعـدادات
الكافيـة. وعلى سبـيل اlثالJ شـارك معظم قادة الپـيشـمرگه في قطاع هَنـدرين في حفل
زواج اlالزم رياضJ أحـد القـيـادي` النشـيط`J تارك` مـقـراتهم القـيادية وإنـتهـز العـدو

هذه الفرصة الثمينة إلحتالل مواقع هامة في هَندرين.
وفي ليلة ٢-٣ من أيار ١٩٦٦ بدأ الهجوم على الشكل التالي: 

١)  تقـدم اللواء الرابع للسـيطرة على جـبل هَندرينJ يسـاند تقـدمـه اللواء األول بالزحف
على WMÐكاول ودولي (وادي) آكويان.

٢)  تقدم اللواء الثالث نحو (زوزك) ¤ساندة اللواء الرابع عشر.
٣)  شارك معظم (اجلاش) في احلملة على (زوزك).

أمّا بقية األلوية فقد وضعت في اإلحتياطJ إذ كان متوقعاً تواصل اlعارك وإحتدامها
وإذ ذاك يقتضي إراحة القطعات اlهاجمة اlنهكة وإستبدالها باإلحتياط وهكذا.

وصبت اlـدفعيـة والطائرات حمـماً من النيـران على الپيـشمـرگه وهم يحـتلون مواقـعهم
الدفاعـية في جـبهـة دولي (وادي) آكويان وزوزك ومُني هجـوم العدو بهـز¬ة شنعـاء. أمّا
في جبل هَندرين فلم يلقَ اجليش أي مقاومة في أثناء صعوده وإستولى على مواقع هامة
قريبة من القمـة فإرتفعت معنوياته. وطرأ على الوضع تبدل عظيم لصـالح احلكومةJ فها
هم قد وفuقـوا الى حتقيق نصف اخلطة ألن أولى صـفحة منها كـانت السيطرة على كلّ من
جبلـي هَندرين وزوزك ليعـقب ذلك إحتـالل كل من دَرگَله وبَرسرين حـتمـاJً وفي الصفـحة
الثانية يتم إحتالل گالله. وفي الصفحه الثالثة تزحف القوات مجتمعة إلحتالل حاجي عمران.
وعلّق سعـيد حمّـو آمر اللواء اخلامس وقـد مأله النصر زهـواً بقوله «إني سأترك حلـيتي

تنمو ولن أزيلها حتى أبلغ گالله». هكذا كان قادة األلوية واثق` من سرعة النصر.
في صـبـاح اليوم الثـاني من أيار وردت بـرقيـة من هيـز بالَك تفـيـد بأن التـقدم الكبـيـر
الواسع علـى اجلـبـهــة قـد بدأ وأن اجلــيش إحـتل جــبل هَندرين وقــد حلّ اإلضطرابُ ودبّ
اخللل في التـدابير الـدفاعـية. مـا ان اطلع البـارزاني على فحـوى البـرقيـة حتى أمـر أخي
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إدريس بالتـوجه حـاالً الى اجلـبهـة وتفقـد الوضع وإنبـائه بحقـيـقة األمـر وزوّده بأمرٍ قـاطع
لقادة اجلبهة باحليلولة دون أي تقدم آخر للعدوّ بأي ثمن كان.

بوصول إدريس الى اجلبـهة عُقد إجتمـاع للقادة كافة وأتخذ القـرار بوجوب وقف العدوّ
مـهـمـا بلغت التــضـحـيـات. وبعـثـوا برقـيـة الى البـارزاني يعـاهدونـه فـيـهـا على الثـبـات
والتصمـيم على دحر العدو وإحباط محـاوالته وقالوا أنهم سيكفونه مؤونة قدومـه بنفسه
وشخصه ¤ا سينجزون. وكان العبء األعظم في الدفاع عن هَندرين بعهدة وحدات احلزب
الشـيوعي. وقـد شعـروا بثقل التـبعـة وإنتابـهم بعض خجلٍ lا إعـتبـروه موقـفاً يدعـو الى
احملاسبة الضـميرية. ولذلك فقد كانوا متلـهف` للدخول في معركة موت وحـياة إستنقاذاً
lا إعتبروه تقـاعساً وشاركهم في هذا الشعور بـقية الپيشمرگـه وعقدوا اخلناصر على أن

. اليدعوا العدو يتقدم شبراً واحداً
بات اجلبل قطعة ملتهبة من النيران بسبب القصف بقنابل احلريق والناپالمJ وإنفالقات
. كان الثـمن باهظاً حقاً إالّ ان اlدافـع` لقنوا قذائف اlدفـعيـة تغطي اجلبل طوالً وعرضـاً

اجليش واجلاش درساً اليُنسى رغم ذلك.
اlعركة الكبرى وقـعت غداة اليوم الثالث من أيار في زوزك Ëگَرو عمر آغـا. وفيه بلغ
عـدد الطلعات اجلـوية على هذه اجلـبهـة تسعـاً وسبـع` وهو عـدد قيـاسيّ في ذلك احل`.
كـان البدّ من إحـتـالل هذين اlوقـع` بغـيـة إام الصـفحـة األولى من اخلـطة حسـبـمـا ورد
ذكره. فـفي اليوم السادس نـشبت معـركة كبـرى بقصد إحـتالل زوزك Ëگَرو عمـر آغا. إذ
شـرع لواءان بالتقـدم بإسناد القـصف اlدفـعي األرضي واجلـوّي ووفّقـا الى إحـتالل مـواقع
قليلة من الهدف` إالّ انها كانت هامة وخطيـرة. فأرسل إدريس برقية الى الوالد مبيّناً له

اlوقف فى هذين اlوقع` فخفَّ البارزاني الى اجلبهة مسرعاً.
أودّ االشـارة هنا الى أن (مـام وسـو دزَيي) أقـبل مع قـوّة في أثناء ذلك لتـعـزيز قـوات
بالَك. وكـثـيراً مـا حـدثني إدريس حـول مـا جـرى آنذاك. يقـول انه وبسبـب حجم اخلـسـائر
الكبيـرة التي مني بها الپيـشمرگه أضطروا الـى إخالء (زوزك) وفي هذه اللحظة بالذات
وصلت قـوات (مـام وســو) وانضـمت الى اlدافـع` وشـنّت هجـومـاً مـقـابالً ـكنت به من
إسـتـعـادة اجلـبل بأسـره وطرد العـدو منه. يقـول إدريس لـو طلب مني مـام وسـو أغلى مـا

عندي وهو روحي lا ضننتها عليه بعد هذه اlأثرة العظيمة(٢).

٢- راجع رسالتي األخ إدريس البارزاني اlؤرخت` في ١٩٦٦/٥/٧ و١٢/١١-١٩٦٦/٥ في اlلحق (٢٤) قسم اlالحق.



٣- وقع بيـدنا دفـتر يومـيـات هذا الضابط وكـان برتبـة نقـيب وال أتذكر إسـمـهº Jا جلب إنتـباهنا مـا سـجّله عن
معركة هندرين في أيامها األولى فقد ختم سرده لتـقدم قواته بهذه العبارة (اللهم أفرجها علينا وعلى هؤالء

العصاة اlساك`)!
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رغم مـا ظفر به العـدوّ من مـواقع فى أوّل الهجـوم. إالّ ان اخلـسائر العظـيمـة التي مُني
بهما اللواءان اللذان قاما بالهجوم أرغمتهما على اخلروج من اlعركة.

في تلك الـفـتـرة كـان اlـدافـعـون عن هَندريـن يعـدون السـاعــات والدقـائق للـشـروع في
الهجوم اlقابل اlقرر وهم على أ« اإلستعداد له.

وأمـا في دولي (وادي) آكويان فـقد صـمدت قـوات الپـيشـمرگـه أمام هجـمات اجلـيش
وأبدى كلٌّ من مال أم` وحَمه زياد بسالة فائقة في قيادة هذه اجلبهة.

في يوم ١١ أيار إجـتـمـع البـارزاني بالرؤسـاء والقـادة في اجلـبـهــة لدراسـة اlوقفJ بدا
اجلميع مستـبشرين واثق` بالنصر وكانت ساعة الصفر الرابعـة من بعد ظهر اليوم التالي
على أن يتـولى قـيـادة الهـجـوم: كـمـال نعـمان ومـالزم خـدر وفـاخـر %?W?Öd?Oسوري وعـزت

سليمان بگ.
مُهّد للهجوم بقذائف مدافع الهـاون من عيار ٨١ ملم و١٢٠ ملم ومدافع هاوتَزر جبلية
عيار ٢٥ رطل. ثم شنّ هؤالء هجوماً واسعاً على العدوّ وفي خالل نصف الساعة األولى
… سقطت أولى القـذائف في وسط مقـرّ آمر السـرية الح النصـر للپيـشمـرگه واضـحاً جليـاً
اlتقدمـة وقتل آمرها(٣) وبتمـام الساعة « إحتـالل مقر فوج` من اللواء الرابع مع مـقره
األمــامي. وهرب العـدو تـاركـاً وراءه من الغـنائم بطاريتي مــدفــعـيــة من عـيــار ٧٥ ملم
و٤٫٢٠ ملم وإنهارت معنويات أفراد اجليش ودبّ الذعر في صـفوفهم وأطلقوا سيقانهم
للريح. وفي تـلك األثناء إلتـقط إنصـاتنـا مكاlة السلكيـة ب` قـائـد الفـرقـة األولى وآمـر

اللواء الرابع هذا نصها:
"من قائد الفرقة: ما هو اlوقف?"

آمر اللواء الرابع: "اlوقف سيء جداً. لكنّي الأملك تفاصيل."
. إستعينوا بقوات اإلحتياط وبقصف جوّي. أنبئونا من قائد الفرقة: "عاجلوا اlوقف فوراً

بسرعة."
آمر اللواء الرابع: "طيّب."
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يسـأل آمرُ اللواء الرابع اlقـدمَ إبراهيم عن اlوقف. فـيجـيب اlقدمُ وهو آمـر أحد أفـواج
اللواء:

"سيديJ اlوقف سيء الى أقصى حد. اlعنويات منهارة. فقدنا السيطرة اماً وراح
كل جندي يبغي النجاة لنفسه. لم يعد ألوامري وحثيّ بالصمود أذن¾ تسمع."

آمر اللواء الرابع: "وجهوا نيران مدافع ٧٥ ملم و٤٫٢٠ ملم اليهم."
آمـر الفـوج: "سـيـدي قبـل أكثـر من نصـف ساعـة وقـعت هذه اlدفـعـيـة بيـد العـصـاة وهم

يستخدمونها ضدنا."
آمر اللواء الرابع: "أصمـدوا في مواقعكم سأبعث بقوات اإلحتيـاط وطائرات هاوكر هنتر

ومدفعية (خمسة خسمة)."
آمـر الفـوج: "والله ال فـائدة قطJ حـتى ولو إسـتخـدمـتم قنابل نووية. إحـتل العـصـاة كل

اlواقع ولم يبق بيدنا شيء. وقد إقترب اآلن الهجوم من مقرّي."
آمر اللواء الرابع: "حسناً ماذا لديك من معلومات عن األفواج األخرى."

آمر الفوج: "سيديJ منذ مدة إنقطع اإلتصال بيننا والعلم لي بأيّ شيء عنهم."
آمـر اللواء الرابع: "مـقـدم إبراهيم. اثبت في مـوقـعك إنك من األبطال. سـتـأتيك النجـدة

". فوراً
آمـر الفـوج: "سـيـدي أؤكـدّ لك ال فـائدة من التـعـزيزاتJ ها ان الهـجـوم قـد وصل مـقـرّي

والأستطيع بعد اآلن اإلتصال بك."
ثم انقطعت اlكاlة فجأة وتبيّن أنه جنا بجلده ولم يؤسر.

دُمuــر اللواء الرابع فـي هذا الهــجـوم وهـو أفـضـل األلوية اجلــبليــة في اجلــيش العــراقي
وأحـسنهم تدريبـاً وعدة وقـد عرف قـائده العـقيـد الركن خـالد حسن فـريد بأنه من أحـسن
ضباط اجليش العراقي. ثم علمنا أنه ترك اخلدمـة في اجليش وانتقل الى چيكوسلوڤاكيا

ليعيش فيها.
ر الپـيـشـمـرگـه ملحـمـة من أروع مـالحم الشـعـب الكُردي في كلّ في يوم ١٢ أيار سطـَّ
تاريخـه. كـان Ãوذجـاً مـثـالـيـاً قل نظيـره لثـمـرة التـعـاون الوثيق واإلنـسـجـام الكامل ب`
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قوات احلزب` الد¬قراطي الكُردستاني والشيوعي العراقي. Ãوذجاً lا كان يجب أن تكون
عليـه األخـوة الصـادقـة ب` الكُرد والعـرب. فقـد كـان هناك عـدد من الضـبـاط واlقـاتل`
الذين شاركوا في القتال عرباً دافعوا عن كردستان مع إخوانهم الكُرد وكان لهم النصيب
اlشـرف في حترير اlنطقـة. نخصّ منهم بالذكـر الرائد كمـال نعمـان واlالزم نعمـان علوان

اlعروف في الثورة بـ اlالزم خدر.
وأستشهد في هذه اlعركة أربعة پيشمرگه وجرح عدد آخر. إن ملحمة (هَندرين) قلبت
الوضع العــسكري والســيـاسـي رأسـاً على عــقبٍ وطأطأ الـفـريق احلــاقـد علـى الكُرد في
السلطة الرؤوس خـجـالً. ولم تعـد تسـمع له كلمـة وكان لهـذا النصـر اlؤزر جـانبـه الفكه:
فمـن الغنائم التي وقعت بيـد الپيـشمـرگه مـحتـويات حـانوت اللواء الرابع اlكتظ بأنواع
احلاجـات والكماليات ومن بينهـا قناني مشروبات كحـولية من ويسكي وما أشـبه. توهم

العديد من اlقاتل` بأنها مشروبات مرطuبة (شربت) وما حصل هو هذا:
جاءنا ليالً رسـول¾ من القوات اlتقدمة بنبأ مـفاده أن معظم الپيشمـرگه قد
سـقطـوا مـرضى وبعــضـهم أدركـه إغــمـاء وهم يطـلبـون قـوة بـديلة خـشــيـة
مـداهمة العـدو بهجـوم مبـاغت والپيـشـمرگـه غيـر مسـتعـدين وهم في هذه

احلال.
وكان بتصرفنا قوة إحتياطية مناوبة فبعثنا بها.

لم يكن واحـد¾ من الپـيـشـمرگـه قـد ذاق اخلـمـر في حـياته لـذلك نالت منهم
جرعات صغيرة فصرعتهم.

كـانت مدفـعـية الهـاون التي إسـتـخدمناها عـامـالً حيـوياً من عـوامل النصـر فضـالً عن
اlوقف البطولي لقادة الپيشمرگه العرب والكُرد معاً.

وبلغت خـســائر العـدو اإلجـمـاليـة في األرواح بـحـدود ٤٠٠ قـتـيل و٦٠٠
جـريح. ومن الـغنائم أحـصـينا ٤ مــدافع عـيـار ٧٥ ملم جـبـليJ و٤ مـدافع
Jو٦٠٠ قطعـة سالح خفيف Jو١٠ مدافع هاون ٢٬٣ عقدة Jهاون ٤٫٢٠

و١٥ جهاز السلكي وكميات هائلة من العتاد.
أدرك العـدو أن إحـتالل گـالله وهو فـي خطتـه العامـة نهـاية اlرحلة األولىJ أمـر¾ بعـيـدُ
اlنال وخـيَّم نوع من اليـأس على العـدو وصار قـصـارى همـه اإلحتـفـاظ باlواقع التي بدأ
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منها هجمـاته. اذ كانوا يخشون ان يتواصل هجـوم الپيشمرگه على تلك اlواقع نفـسها.
بعدها بدا وكأنهم إستـفاقوا من تلك الصدمة الكبرى فعاودوا مـحاوالتهم بشكل محدود
وكــان آخـرها التــعــرض باللواء اخلــامس lواقــعنا على وجــه اخلـصــوص في زوزك Ëگَـرو
. وأصـبح واضحـاً لدى القـيـادة العـامة ان قـواتهـا عـمرآغـا إالّ أنهـا باءت بالفـشل أيضـاًً
عاجزة عن حتـقيق أي فوزٍ في أي جبـهة من اجلبهات وعـادت سيطرة الپيشمـرگه الكاملة

على اجلبهة(٤).
لم يعـد للعـدو بعد هـذا من وسيلة أخـرى غـيـر تشديد ومـضـاعـفة القـصف اجلـوي على
القـرى. إالّ أنّ اخلسـائر كـانت طفـيفـة فـقد تـعوَّد األهالي اإلسـتـتار بتـرك القـرى صـباحـاً
. «ّ في أثناء ذلك إسـقـاط قـاذفـة واإلنتـشـار في حُـزون اجلـبـال والوديان ثم العـودة ليـالً
قنابل من طراز إليوشـن ٢٨ سقطت بالقرب من قـرية دَربَند ب` گالله وحاجي عـمران ولم

ينجُ فرد من طاقمها.
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في بداية األمر لم يكن دور هؤالء واسهامهم في اخلطة واضـحاً وال أين كانت مراكزهم
مثلمـا كانت مـواقع اجليش واجلاش القـد± اآلخرينJ بسـبب انتشارهم في مـناطق الثورة.
فـفي الوقت الـذي كـان الهـجـوم احلكومي مـركــزاً على منطقـة بالَـك شـرعت قـوات جـاش

الـ٦٦ اlعسكرة في مواقع أخرى بأعمال تخريب عديدة ذات خطورة بالغة.
كما ذكرنا أن كـمال مفتي عُيّن آمراً لهـيز قَرَداغ ومحمد أم` فرج آمـراً لهيز كاوه في
پشدَر وºا أقدما عليه أثناء ذلك إلقاء القـبض على عدد من أعضاء احلزب والعسكري`
اlوال` للثورة وبسط السـيطرة على اlنطقت` اlذكورت` ثم شاءت عناية الـله أن يتحقق
لنا النصـر في كل من زوزك ثم هَـندرين فكان ذلك عـامالً إلحـتـواء األعـمـال التـخريبـيـة

التي شرع فيها اlذكوران.
كـانت قوة مـام وسـو في منطقـة پشـدَر القوة الـرئيسـة اlعـتمـد عليـهـا وقد ذكـرنا انهـا

٤- تشاء العناية الربانية ان أُرزق يوم اlوقعة الكبرى (١٢-١٣) أيار بأول مولود وهو أنثى وكان في نيّتي ان
أطلق إسم (هَندرين) على اlولود لو كان ذكراً.
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اجنـدت قـوات بـالَك وقـد اتاح غـيـابه الـفـرصـة حملـمـد ام` فــرج ليـسـدد طعنـة الى ظهـر
الثورة. كـما ورد نبـأ يفيد بأن كـمال مـفتي في هيـز قَرَداغ قد ألقى القـبض على اlوال`
فيـها وهم مـسؤول فـرع احلزب الرابع عـمر شـريف وملكو زيرو وسيـامند بارزاني وهم من
الرجال الـبارزين اlشهـود لهم باإلخالص والثـبات ومن رفـاق البارزاني في اlنفـى وقضى
على حـيـاتهم ملقـيـاً بالتهـمـة على حـاجي إبراهيم چَرمَگا ومـواخـذاً ابن اخـيـه إسمـاعـيل
عُـزيري چَرمَگا. بالتـخلـص من هذه العناصـر أصـبح (كـمـال) حـراً فى التـصـرف بالشكل
الذي يحلـو له وأتيح له مـجــال السـيطـرة على منطقــة قَـرَداغ أليام مـعــدودات وبعـملـيـة

غادرة قام بإغتيال آمر السرية البطل فتاح فرج.
في ع` الـوقت وردت الى هذين - تعــزيزات بـقـيــادة كل من جــالل الطـالبـانـي وعلي
عــسكري وعــمــر مــصطفى دبابـه وحلمي علي شــريف كـلٌّ على رأس قــوة من اتبــاعــهم

وانضموا اليهماJ إالّ أن أيام فرحتهم ¤ا اعتبروه فوزاً لم تدم طويالً.
من پشــدَر وردنا نبـأ إسـتــشـهـاد الـكادر العـسكري إبـراهيم أفندي البطل الـذي كـانت
بسـالتـه Ãوذجـاً يحـتـذى حـيث سـقط جـريـحـاً وهو يقـاوم هؤالء كـمـا وردتنا أنبـاء أخـرى
ºاثلة. وlا لم يعـد هناك مـا يخـشى على جـبهـة بالك واlنطقـة كـمـا أسلفتJ فقـد وجّـهنا
إهتمامنا الى معاجلة إستفحال أمر جاش الستة والست` في منطقتي پشدَر Ëقَرَداغ. و«ّ
حـشد القـوة التي كانت حتـت تصرف الثـورة في تلك اlناطق. ووصلت قـوات هيز دَشـتي
هَولير وهيز سَفِ` لتعزيز تلك القـوات في اليوم األول من حزيران J١٩٦٦ ولم يُبذل جهد¾
كبـير في تطهيـر اlنطقت` من عناصـر جاش ٦٦ وعناصر مـن اجلاش القد±. « تشـتيت
شملهم وأصـبحـوا فلوالً مبعـثرة الذ معظمـها بحـمى اجليش العراقي ومـعسكراته ومـعهم
عـدد من آغـوات اlيـراودَلي منهم علي عـبـاس آغـا الذي اغـتـال الشـهـيـد إبراهيم افندي

بيده وقد لقي مصرعه في العام ١٩٦٩ على يد رجال الثورة.
وبهـذا عادت منطقـتا پشـدَر ومَرگـه الى سيطرة الثـورة. ورغم أنّ هؤالء بذلوا مسـاعي

محمومة إلستمالة أهالي اlنطقة الى صفّهم وباءت تلك اlساعي كلُّها بالفشل.
في منطقة قَـرَداغ أوكلَ أمرُ تطهـير اlنطقة من بقـية اجلاش اجلـديد بهيز رزگـاري وهيز
خَـبـات مع البـتـاليـون اlوالي البـاقي هناك بإمـرة حـمـيـد بَرواري وسـرية أخـرى لم تلتـحق
. وحاولت باخلونة. واعيدت السيطرة الكاملة على گرميان وقَرَداغ في ظرف أسبوع واحدٍ
السلطة مـلء الفـراغ الذي احـدثتـه الهـز¬ـة وحـمـاية هؤالء ايضـاً فـعـمـدت قــيـادة الفـرقـة
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اخلامـسة التي كانت بـقيادة اللواء الركن مـحمد نوري خليـل الى فتح مقـر جلاش ٦٦ في
كلّ من بَكرَجُـو وكَـالر. وغـرق هؤالء فـي مـسـتنقع اخلـيـانة واصـبـحـوا ¤رور األيام مـجـرد
جواسـيس وعمالء للجـيش يتسـقطون أخبار الثـورة ويجمعـون له اlعلومات عن حتـركات
قواتهاJ كما استُخدموا كأجهزة إرهابية تتصيد اlوال` وتغتالهم وتشعل النار في القرى

واlنازل وتالحق االبرياء ولم يتعففوا عن اإلتيان بكل منكر.
كـان لديهم نفر قلـيل من اlؤيدين في بادينان. وفي العـمادية عـمـيلهم (صدقي حـاجي
شـعبـان) وفي جـهات دهوك عـرف رئيـسان لهـا هما (تـيلي گَردي) و(رشـيـد سعـيد آغـا
دوسكي). لم يصمـد هؤالء أمام قوات الثـورة ومالبثـوا ان تركوا مناطقـهم والذوا بحمى

احلكومة في مدينة دهوك.
مع نهاية حزيران كانت اlناطق كلها قد خلت من هؤالء اخلونة. واحلق يقال إن األعمال
الشـائنة التي اقـدم عـليـهـا اجلـاش اجلـديد جـعلت جـمـاعـات اجلـاش القـد± تبـدو مـالئكة

أطهاراً باlقارنة معهم.
وصل بهم األمـر الى ان يصـبـحـوا وكالء للجـيش والسلـطة وعيـوناً لهـمـا على الشـعب
الكُردي وخـولوا سلطة مطلقـة في القـبض واإلعـتـقال وكـانت لهم سـجـونهم يزجـون فـيهـا
االبرياء السـيّمـا اقـرباء الپيـشـمرگـه ليـسومـوهم سـوء العـذاب وب` هؤالء اجلالدين عـدد
كبيـر من أعضاء احلزب القدمـاء الذين غررّ بهم إبراهيم أحمد وزمرته. أحـدث هذا شرخاً
عظيمـاً في بناء الثورة وجرحاً عـميقاً في كـيان احلركة التـحررية. وأثّر تأثيراً كبـيراً على

مستقبل الشعب الكُردي واضرّ ضرراً بليغاً ¤صاحله كما تب` ذلك في مابعد.
حتدث العـميـد إسماعـيل تايه النعيـمي قائد الفـرقة الثانـية في مذكـراته اlطبوعـة عام
١٩٨٥ عن هؤالء وعـن اlهــام الـتي أنيطـت بهم وكــيـف كــانوا يـوضــعــون فـي طليـــعــة
الوحدات العـسكرية اlتقـدمة ليـحرقوا القـرى ويقبضـوا على كل من يجدونه فـي طريقهم
من األهالي العــزل وكـيف كـانت القــوة اجلـوية تسـتـع` بأفــراد منهم فى حـمـالتـهـا على

اlناطق احملررة ليعيّنوا لها أماكن للقصف مؤثرة وفعالة. وإليك هذه الفقرة منها:
"قـال عـمـر دبابه وعلي العـسكري للطيـار أحـمـد الوي إن أمـاكن العـصـاة
التضـربها الطـائراتJ فقلت لهـمـا (القائل إسـمـاعيل تايه الـنعيـمي) lاذا
اليركب أحدكم مع أحـمد الوي ليدلّه على أمـاكن إستراحـة العصاة? فـقال
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عـمـر دبابه وعلي العـسكري إننا على إسـتـعـداد للقـيام بـذلك. واستـخـدم
أحـمـد الوي طائرة ذات مـقعـدين وأخـذ مـعـه عـمـر دبابه وعلي العـسكري
بالتنـاوب للداللةJ وقـد إسـتـطاع العـقـيــد الطيـار أحـمــد الوي أن يضـرب
أماكن إستراحـة العصاة قرب عيون اlاء والكَپـرات فكبّدت هذه الضربات

العصاة خسائر فادحة"(٥).
(٦)Ê«d,e' s( s,dAF!«Ë l-U&!« ÊUO.

فـقــدت احلكومـة كلّ أمـلٍ في إحـراز أي نصــر عـسكري واســتنفـدت آخــر حـيلهــا فـال
جيشها نفع وال جـاشها القد± وجاشها احلديث أفاد. وعـادت الى أسلوبها القد± اlعتاد
لتكسب باحلـوار واlفـاوضـات ما لم تسـتطع نيلـه بقوة السـالح والسـيّـما بعـد فـشل خطة

٥- الص ١١٠-١١١: جتربتي في الـقيادة [سلسلة بحـوث عسكرية رقم (٤٨) الطبـعة الثانيـة- بغداد ١٩٨٥
الفريق الركـن إسماعـيل تايه النعيـمي] وجاء في ص ٨٧ من الكتاب عـينه حول عـملية فتح طريـق سَنْگَسَر

وقلعه دزه:
"وبعـد تأم` كـافـة مـتطلبـات جنـاح اlعـركـةJ وكـان التنفـيـذ ليلة ١٤\١٥ نيـسـان ١٩٦٩ من قـبل جـمـاعـة

اlوال` (أي جاش ٦٦) إلحتالل الراقم ٣٥٤٠ تركمان باغ وتأسيس قاعدة أمينة فيه".
وفي ع` الصحيفة حول اlعركة بالذات:

"كـــان مــــعي عـــمــــر دبابـه مع اجلـــهــــاز الالسلـكي الذي يـرتبط بـه مع اlوالـ` وهم ثالثـة أرتال: رتل عـلي
العسكريJ ورتل جالل الطالبانيJ ورتل جنكي الطالباني. وكان هدفهم إحتالل الراقم ٣٥٤٠ وقرية تركمان
باغ ويتـحـركـوا ليـالً لتنفـيـذ الواجب. لقـد كن اlـوالون من إحـتـالل الراقم… بعـد أن سـاندتهم القـوة اجلـوية
مساندة فـعالة… وعند وصولي الى مضيق خـاخلاالن أخبرني عمر دبابه أن الـعصاة قاموا بهجـوم مقابل على

الراقم ٣٥٤٠ وإنسحب اlوالون منه نظراً لتأخر اlدفعية في تأم` اإلسناد الالزم لهم.
وورد في ص ٨١:

"طلبتُ (والـقـول للمــؤلف) من عـمــر دبابه أن يحــرك اlوال` في اجلناح األ¬ن لـتطويق العـصــاة…" وفي ص
٨٣:"كان مقر الفرقة يتـحرك ليالً وكان معي عمر دبابهJ وقد قال لي إن العصـاة ¬كن أن ينصبوا كميناً في
مـفرق طوبزاوه ولديهم مـدفع هاون". وفي الص ٨٥-٨٦ يؤكـد هذا الضابط على أهمـية مـعونة جـاش الـ٦٦
قـائالً أن وجـود ºثـل اlوال` في مـقـر الفـرقــة اlتـقـدم سـهّل حلّ كـثــيـر من اlعـضـالت وتوجـيــه قـواتهم الى
األهداف اlطلوبة بـالوقت اlناسب… (مـؤكـداً) ضـرورة وجود عـناصـر إرتبـاط من اجليـش مع اlوال` إلعطاء

مواقف واضحة ودقيقة للقائد الذي يدير العملية.
وجاء في ص ١٠١:

"زرتُ رتل (جـالل الطالبـاني) ورتل (علي الـعسـكري) ورتل (عـمر دبـابه) ووزعتُ على آمـري هذه األرتال
وبعض اlقـاتلـ` شـعـار (Ãر) الفـرقـة الثـانيـة". وأشـاد اlؤلف في ص ١٠٣ ¤ـوقف جـاش الـ٦٦ بقـوله "كـان
للتــعــاون الوثيق ب` الـقطعــات واlوال` والثــقــة اlتــبـادلة أبـلغ األثر… واlعلـومـات التـي كـانت تـصل الى

القطعات بواسطة تنظيمات حزب البعث وجماعة جالل الطالباني كانت دقيقة وساعدت كثيراً…"
٦- راجع نص البيان في اlلحق رقم (٢٥) قسم اlالحق.
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(توكلت على الله).
أرسلت السلـطة بداية وفـداً من بغـداد يتـألف مـن شـخـصـيـات كـردية(٧). وصل الوفـد
گـالله فـي يوم ١٥ حـزيران ١٩٦٦ هــيـداً جمليء وفـد شــعـبي كـبــيـر يتـألف مـن العـرب
والكُرد والتركـمان. ووافقت قيـادة الثورة على مجيء هذا الوفد فكان وصـوله الى گالله

في الثامن عشر منه(٨).
هؤالء خُـوuلوا بإجــراء اlفـاوضـات من قِـبَل رئيـس اجلـمـهـورية وقـالوا ان احلـكومـة على
إسـتـعـداد للـمـداولة والوصـول الى حل سلمي لـلمـشكلة الكُردية. واقــتـرحـوا ذهاب وفـدٍ

كردي الى بغداد باlقابل فوافقت قيادة الثورة على ذلك.
وفي يوم ٢٢ مـنه توجـــه هذا الوفــد الـى العــاصــمـــة ومكث هنـاك ثالثة أيام ثـم عــاد
أعـضـاؤه حـامل` وجـهـات نـظر رئيس اجلـمـهـورية ورئيس الوزراء. وقـد نـوّهوا بأنّ هذين
اlسؤول` كانا شديدي الرغبة في الوصول الى حلّ وإتفـاق وانهما جديان فى مقصدهما.
ووضع الوفـد الكُردي أمـامـهـما شـروطاً منهـا الشـرط االسـاسي الذي يقـضي بنزع سـالح

جاش ٦٦ وقالوا ان السلطة قبلت بهذا الشرط.
في ٢٩ حـزيران ١٩٦٦ وقّع بيان اإلتفـاقJ وأذاع البـزاز بنفسـه البـيان الذي عـرف في

حينه ببيان التاسع والعشرين من حزيران. وتوقف القتال مع اجليش.
إالّ أن القــتــال تواصل مع جــحــوش ٦٦ ولم يتــوقف ولم تـنزع احلكومــة ســالحــهم بل
زوّدتهم باlزيـد وفـسـحت لهم مـجـاالً أكـثـر للتـخـريب والعـبث بـاألمن ومـحـاربة الپـارتي

والثورة.
وشكّلت جلنة على ارفع مـسـتوى لتطبـيق هذا البـيان. مكونـة من الرئيس اللواء الركن
كـمـال مـصطفى علـمـدار والعـمـيـد الركن عـبـداlنعم اlصــرف عن احلكومـةJ ونافـذ جـالل
ومحسن دزَيي عن الثورة. وقد سمعتُ البـارزاني يقول: "بيان التاسع والعشرين هو بيان

٧- تألّف من: العميد اlتقاعد مجيد علي وأحمد كمال واكرم جاف وزيد أحمد عثمان.
Jوالـدكـتــور الطبـيب كــاظم شــبّـر Jلكيlتـقــاعـد إبراهـيم الراوي من عـسـكريي العــهـد اl٨- تألف من: الـلواء ا
Jورؤوف أحـمد Jهندس والوزير فيـما بعـد إحسان شـيرزادlوا Jوالسفـير والوزير السـابق علي حيـدر سليمـان
والدكتور مـحمد صالح محمـود الوزير في عهد عبدالكر± قـاسمJ والعالم الديني نورالدين الواعظJ والوزير

حسن عبدالرحمن.



٩- كان الوفد يتألف من نافذ جالل وصالح يوسفي وحبيب محمد كر± وعلي عبدالله.
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"J ولم يقع منه هزيل اال أننا قـبلناه إحـترامـاً لوفـدنا وهو هدنة في احلقـيـقة وليس إتفـاقـاً
موقع رضـا لكنه وكعادته دومـاً كان رفيقـاً بأعوانه ومسـاعديه يكره توجيـه كلمة لوم أو

عتاب اليهم أو وضعهم موضع خجل وإحراج(٩).
في الثالث` منهJ ووفدنا مازال في بغـداد قام العميد الطيار عارف عـبدالرزاق مع فئة
من الضـبـاط القـومي` ¤حـاولة إنقـالبيـة فـاشلة ثانيـة وألقي القـبض على القـائم` بهـا.
يظهر ان عـارف هذا كان سيء احلظ في التـخطيط لإلنقالبات اlتتـالية التي كـانت تبوء

بالفشل.
اقدمت هذه اللجنة التي عرفت (باللجنة العليا لشـؤون الشمال) على خطوات ايجابية
لتطبيق البـيان كإطالق سـراح اlوقوف` واحملتجـزين وإعادة فئـة كبيرة من اlفـصول` الى

وظائفهم. إالّ أنّ سالح جاش ٦٦ لم ينزع منهم وإÃا زُوّدوا باlزيد منه كما ذكرنا.
لم ¬رّ وقت طويل حـتى اُجـبر عـبدالرحـمن البـزاز على االسـتقـالة وشكل العـميـد الركن
ناجي طالب الوزارة اجلـديدة وضمت وزارته عـضواً كـردياً واحداً هو (أحـمد كـمال قـادر)
بعنوان وزير دولة لشـؤون إعمار الشـمال. و¤جيـئه «ّ جتـميد بيـان التاسع والعـشرين من
حـــزيران. وºـا يذكـــر فـي هذا الصـــدد أن نـائب رئيـس الوزراء ووزير الـداخليـــة فـي هذه
احلكومـة وهـو العـقـيـد اlـهندس رجب عـبـداجملــيـد كـان من العـناصـر النظيــفـة. وقـد زار
البـارزاني أيام ذاك ولقي حفـاوة منه وهو من الهـيئـة العليـا للضـباط الذين قـاموا بثـورة
الرابع عـشـر من وز وكـان من العـسكـري` الطيـب` الذين اسـتـهـدفـهم عـبـدالكر± قـاسم
وعبدالسالم عارف باالهانة بإسنـاد منصب ثانوي له في حكومة الرابع عشر من وز فلم

يشارك فى أي مسؤولية فى عهدهما وآثر اإلحالة على التقاعد واالنزواء في بيته.
وقـد كـان ثمّ تـقـارب ب` ناجي طالب وهو قــومي ناصـريّ وب` جـاش J٦٦ فـتــسـابقـوا
للتظاهر بالـعروبة والعـمل لهـا أكـثـر من القومـي` العـرب أنفـسـهم فى ح` لم رّ عليـهم
سنة كاملـة منذ رجوعهم من حـماية شـاه إيران عدو القومـية العـربية الـمُـمَثَّلة إذ ذاك في

عبدالناصر.
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توقف القــتـال امــاً بعـد فـشـل خطة (توكلت على الـله) وصـدور بيــان حـزيران إالّ أنّ
الوضع يّز حتى إنقالب ١٧ وز ١٩٦٨ بظهور واضح جلـاش ١٩٦٦ على الساحة. فقد
لقي هؤالء حظوة من احلكومات اlتـعاقبة وتعـاظم ضررهم السيّمـا في اlدن حيث أطلقت
لهم احلــرية الكامـلة وفـتــحت لهم اlـقـرات. وإنصــبّت إعــتـداءاتـهم بصـورة خــاصــة على
األعضاء احلـزبي` واقرباء الپيشمـرگه أو ذويهم وكما بيَّنا آنفاً فـقد اصبحوا فعـالً عيوناً
وجواسـيس للسلطات احمللية يقـومون بع` اlهام التـي يقوم بها وكـالء اخملابرات واألمن
واطلقت أياديهم حـرة في هذا اجملـال. وإمتـدت يدهم اآلثمـة الى إغـتيـال أعـضاء احلـزب

الناشط` في اlدن.
وفي الرّيف كــانت عـصـابات منهم تـخـرج من مـعـسكـرات اجلـيش لتُـغِـيـر عـلى القـرى
اجملاورة فـتنهب وتسلب وحتـرق وتقتل وتعـتقل ثم تعـود الئذة بحمى السلطة. كـانوا في

الواقع مصدر إزعاج للثورة وإستفاد النظام من هذا كثيراً.
وبحــمى السلـطة صـارت هـذه الشـراذم اlـغـيــرة تقــوم بالعــمل الذي كــان يأباه اجلــيش
. ونشـاطهم هذا شجّع احلكومـة على التنكر للتعـهدات التي قطعتـها واجلاش القـد± معاً
على نفسـها في بيان حـزيران وكانوا سببـاً في تقاعسـها عن تطبيـقهJ ولقوا حظوة كبـيرة
بعد ان اظهـروا تعاطفهم الشـديد مع العناصر القومـية العربيـة في العراق التي تروج في

الظاهر ألفكار القومية الناصرية في الوحدة العربية.
كـانوا يوحـون للسلطة بأنّ البـارزاني يقف مـوقفـاً مـعـادياً لألمانـي العربيـة في الوحـدة

ويعارض التقارب العربي الكُردي النه حليف إيران وصديق حلف السنتو.
من اlؤسف ان يغـدو هؤالء عـقبـة كـأداء في سبـيل إنطالقـة الثـورة الى رحـاب التحـرر

القومي الكُردي(١٠).

١٠- تطرق التقرير السيـاسي الذي ألقاه أم` سر احلزب العام في اlؤر السابع بتـفصيل الى الدور اlش` الذي
إضطلعت به هذه الزمرة. أنظر اlلحق رقم (٢٦) قسم اlالحق.
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قام وزير الدفاع شاكر مـحمود شكري يوم ٢ تشرين األول ١٩٦٦ بزيارة البارزاني في
گالله ليـؤكد له إلتـزام احلكومة بتطبيق بـيان حزيران مـبيّناً ضرورة لقـاءٍ بينه وب` رئيس
اجلـمهـورية لبحث جـميع القـضايا اlـعلقة والبت فـيهـا والسيّـما قـضيـة نزع سالح (جـاش
٦٦) وبذل مـجهـوداً كـبـيراً إلقناع البـارزاني بلقـاء يتم في أربيل أو سـپـيلك أو رواندز.
قـائالً ليس من الالئق ان يقـطع رئيس اجلـمـهوريـة الطريق كلّه lقـابلتـه. إالّ أنّ البـارزاني
اعـتـذر ولم يوافق. وأخـيـراً اُتفق على أنْ يـكون مـحلُّ اإلجـتـماع بـ` بَرزيوه وديانا حـيث
يُنصب سُرادق وهكذا كـانJ واجتمع البـارزاني يوم ٢٨ تشرين األول ١٩٦٦ بعبـدالرحمن

عارف هناك.
رغم إصابة الـبارزاني في الليلة التي سـبقت اlقـابلة بتشنجٍ وإعـتالل في صحـتهJ فـقد
حتـامل على نفـسـه وخـرج إلسـتـقـبـاله وهو مـريض خـشـيـة إنطالق ألسـنة السـوء ¤خـتلف
التـفـاسيـر لغـيابـه أو تلكؤه. وقد بـدا البارزاني في الـصور اlلتـقطة وعليـه عـالئم اlرض

واإلعياء الشديدين.
بذل عـبـدالرحـمن عــارف من الوعـود مـا شـاء له البـذل إالّ أنّه لم يحــقق أياً منهـاJ وال
ندري أكـان ذلك عن سبـق تصمـيم وقـصدٍ منه أم أنّ حـاشـيتـه وأعوانه كـانوا السـبب في

تلكؤه والعدول عن البرّ بوعوده?
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اlؤر السابع يعـتبر مـرحلة انتقاليـة حساسة في تاريخ احلـزب والثورة. و¬كن إعتـباره
من اlؤرات الناجـحة جـداً. انعقـد في گالله في ١٥ تشـرين الثانـي ١٩٦٦ ودام خمـسة
أيام وحضره (٢٤٥) مندوباً توصلوا الى بضعـة قرارات هامة من ناحية التنظيم واإلدارة
للمناطق احملـررة تضـمنـت خطواتٍ إصـالحـية إجـتـمـاعـيـة رائعـة منهـا حتـر± الزواج غـيـر
الرضـائيJ أو مـبادلـة الكبيـر بالصـغـيـر. واتخـذت قرارات في اجملـال الصـحي والتـربوي
بتـوزيع كـوادر من اإلختـصـاصيـ` في هذين اجملالـ` (موظف` صـحـي` ومـعلم`) على
القـرى واجملـمـعات الريـفيـة كـافـة وبحـدود اإلمكانJ وفـتح دورات إلعـداد هذه الكوادر.



١١- راجع نص اlذكرة في اlلحق رقم (٢٧) قسم اlالحق.
١٢- راجع نص الدستور في اlلحق رقم (١٩) قسم اlالحق.

١٣- هؤالء هم األعضاء اlـنتخبون للجنة اlركـزية: السكرتير (ام` السر العام للحـزب): حبيب محـمد كر± -
ام` سـر اlكتب التنفـيـذي: الدكتـور مـحـمود عـثـمان - التـنظيم احلزبـي: نوري صديق شـاويس - الشـؤون
اlاليـة: علي عـبدالله - اlسـؤوليـة العدليـة: مـحسن دزَيي - شـؤون اإلعـالم: صالح يوسـفي - جلنة السـالم
العليـا: برئاسـة نافذ جـالل حَويزي - اlـسؤوليـة العسـكرية: إدريس البارزاني ومـحـمد مـحمـود عـبدالرحـمن
(سامي). شؤون اإلسـتخبارات واألمن: مـسعود البارزاني وشكيـب عقراوي - الشؤون اإلدارية: شـفيق آغا
العالقات اخلارجـية: جلنة مؤلفة من: حبيب مـحمد كر± ومحمود عـثمان وإدريس البارزاني ومحمـد محمود

عبدالرحمن ومسعود البارزاني.
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وكـرّست رئاسة البـارزاني وأعيـد اإلعتـبار لكل مـن نوري صديق شـاويس وعلي عبـدالله
وضُـمّـا الى اللجنة اlـركـزية اجلـديدة اlنبـثـقـة عن اlؤر ثم اُنتُـخـبـا عـضـويـن في اlـكتب
السياسي. واُنتخب محـمد محمود عبدالرحمن (سامي) أيضاً لـعضوية اللـجنة الـمركزية

ثم لعضوية الـمكتب السياسي.
Jؤر ان يقـوم الرئيس بتوجـيه مذكـرة لرئاسة اجلمـهورية ورئاسـة مجلس الوزراءlوقرر ا
واlطالبــة بتطبــيق بيـان حــزيران ١٩٦٦(١١) كـمــا إتخـذ اlـؤر قـراراتٍ ناجــحـةً تتــعلق
باlؤسسـات واألجهزة اإلدارية والعسكرية للحـزب وسنَّ دستوراً جمللس قيـادة الثورة(١٢)

و« توزيع اlهام والواجبات واألعمال(١٣).
من ناحية أخرى أولت الثورة إهتـماماً خاصاً بشؤون التربية والتعليم والصـحة ففتحت
دورات تربوية وصـحيـة بأقـصى مـا ساعـدتهـا كوادرها. و« رغم صـعـوبة الظروف تزويد
أكـثر من ثـالثمائة مـدرسـة إبتـدائية باlعـلم` وأمّنت بذلك إسـتمـرار الدوام وعـدم توقف
الدراسـة كـمـا خرّجت دورات لـلموظـف` الصـحي` واlـمرض` يُـعدّون بالـعشـرات ووزّعـوا

على القرى.
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في أيار ١٩٦٦ أنشيء مــقـر البـارزانيJ وكـان أخي إدريس مــسـؤوالً عنه J ورتّب أن
أكون معاوناً له ودام هذا الوضع حتى العام ١٩٦٧ عندمـا أدركت احلاجة الى إستحداث
جهاز أمن وإسـتخبارات للثـورة أنيط بي أمر تشكيله. كانت إستـعانتي األولى بكل من
شكيب عـقـراوي ومـحـمـد عزيـز قادر وفـرنسـو حـريري وفـاخـر %?W?Öd?Oسـوري وغيـرهم من
اإلخـوان. ويضيق بي اجملـال هنا عن وصف مـا واجهنا من مـصـاعب وعراقـيل في إقامـة
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هذا اجلهـاز احلسّاس والذي لم يعد باإلمكان اإلسـتغناء عن مثله. وكانت مـرحلة اإلعداد
شـاقة عـسيـرةJ ور¤ا كـان أهون ما فـيـها هو إنتـقـاء الوكالء العـامل` فـيه إذ كـان هناك
إستعداد غير محدود من الشبـاب الوطني للتضحية واإلقدام على زج النفس في أصعب
اlواقف جلـمع اlعلومـات اlفيـدة للثورة والسـيّـما إلسـتبـاق أيّ خطوة مـدنية أو عـسكرية
تقـدم عليـها احلكومـة لغـرض اإلستـعـداد لها ومـواجـهتـهـا عند اإلقدام علـيهـا وباألخص

حركة القطعات العسكرية.
وإقـتـضى منّـا زهاء سنت` لتنظيـم هذا اجلـهـاز بفـروعـه ومـالكــاته. وفي العـام ١٩٦٩
صـرتُ مـسؤوالً رسـمـيـاً عنه كـما أنيط بـي اإلشراف على قـسـمي الهندسـة واخملـابرة في

الثورة لتعلقهما بجهاز اإلستخبارات وبقيت كذلك حتى نكسة عام ١٩٧٥.

œ«bG. —Ëe, f,—œ≈
UN! w$—U,“ r:

كان رئيس اجلـمهـورية يلح على الوالد كثـيراً بوجـوب قيامنا إدريس وأنا بـزيارة بغداد
واlكوث بضــعـة أيام فـيــهـا. وظل يكرر ذلـك في كل مناسـبــة وفي اlرة األخـيــرة كـانت
دعوته عـن طريق أحمد كـمال قـادر. أخيـراً وافق الوالد على ان يذهب كل ¤فـرده. وسبق
إدريس فرحل الى بغداد في ١٦ من كانون الثاني ١٩٦٧ وبقي فيهـا أسبوعاً حل ضيفاً
على رئيس الـجمهورية وتبودلت خالله الزيارات وقصـده عبدالرحمن عارف والـمسؤولون

في زيارات أيضاًً.
لم تتـمــخض الزيارة عن شيء سـوى أنّ رئـيس اجلـمـهـورية واحلكـومـة إسـتـهـدفــا منهـا
اإليحـاء للـخـارج وكـأنّ كل شيء على مـا يـرامJ وان العـالقـات ب` البـارزانـي واحلكومـة

على أفضل حال واحسن ما يكون.
ولم أlس أنا اآلخر عند زيارتي أي تغيير في اlوقف. لكنها كانت فرصة لي للحصول
على أمـر بإطالق سـراح اlوقوف` الذيـن اتهمـوا في عـام ١٩٦٥ بإغتـيـال بدرالدين علي
محافظ أربيل. والفوز بإمتياز إصدار صحيفة التآخي اليومية. ال اذكر من كان يصحب
إدريس أثـناء زيـارته إالّ أنّـي اذكـــــر أنّه رافـــــقنـي في زيـارتي الـتي بـدأت في ١٩ آذار
١٩٦٧ كل من السيدين نافـذ جالل ومحسن دزَيي. وقد سَبَقَنا الى بـغداد كل من حبيب
مـحمـد كـر± وصالح يوسـفي. وكنا نقـوم خـمسـتنا مـعاً بزيـارة الـمسـؤول` الـحكومـي`.
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فضالً عن كثير من الشخصيـات البارزة العربية والكُردية. وكانت بالنسبة لي أول جتربة
lثل هذه اlنـاسـبـات واجملـالس. وºن تعــرفت عليـهم من الشــخـصـيـات الوطنـيـة البـارزة
السـيـد كـامل الـچـادرچيJ كـمـا قـصـدنا النجف لـزيارة آية الله العظمى الـسـيـد مـحـسن
) مـشـفـوعـاً برسـالة خـاصـةJ ولقـينا منه كل احلكيم وقـد أهديتُـهُ نيـابة عـن الوالد (قـرآناً
حفاوة وإحـترام وقابل هديتنا بهدية ºاثلـة أي نسخة من القرآن مع رسالة جـوابية. واتفق
ان كـان شـخـوصي الى بغـداد في عـيـد األضـحى وكـانت مناسـبـة للقـيـام بزيارات عـديدة

لشخصيات معروفة.
كـانت زيارتي األولى للچـادرچي وال أتذكر كـثيـراً عنهـا غيـر أن الذي يّـز في حديثـه
إحلاحه علـى أن أنقل رجاءً للوالد بالعفو عن زمـرة إبراهيم أحمد وقبـولهم قائالً أنه ليس
من مـــصلحـــة الشــعـب الكُردي أن يبـــقــوا في خـــدمــة السـلطة. وقـــد نقلتُ رجـــاءه الى

البارزاني.
ومن هنا قـمنا بزيارة الشخـصية العـسكرية اللواء الركن (حـسن علي صبـري) اlعروف
بـ(حــسن سكراب) وكــيل رئيس أركــان اجلـيش ألنّ رئـيس األركـان كــان وقـتــذاك يؤدي
فـريضـة احلجJ زرته مـرغـمـاً ولـم أكن أودّ ذلك فـقـد بلغني عنه سـلوك غـيـر حـسن إزاءنا
وصدّت نفـسي عن الزيارة إالّ أنّ صالح يوسـفي أقنعني مذكراً إياي بقـول الوالد: "علينا

ان نعمل على جعل األعداء أصدقاء" ففعلت.
استقبلنا هذا الضابطُ ببرودٍ وناولنا فوراً برقية من قيادة قوة اlيدان موجهة الى رئاسة
األركان. كان مضـمونها بقدر ما تعيـه ذاكرتي «حتى اآلن يستوفي العصـاة الضريبة من
صيادي األسـماك ¤اذا تأمرون?». قذفت بالبـرقية فوق مكتبـهJ وقلتُ له: جئناك لنهنئك
بالعـيد ولم نأتِ لتـواجهنـا ¤ثل هذا. لدينا ضابط ارتـباط في كـركوك ¬كن ان تتـصل به
قـيادة اlيـدان هناك وليـعـمال على حل هـذه اإلشكاالت فهـذه مـسألة جـانبـيـة تافهـة lاذا
جتـعلونهـا ¤ثل هذا احلـجم وتولونهـا هذه األهمـيـة العظيـمـة. فـأجـاب: "هاي… هاي دولة
داخل دولة!! كال سأرسل فوجاً الى اlوقع إللقاء القـبض على كل من تسوuل نفسه العبث
بالقـوان`" وهنا لم يعد أمـامي غيـر الردّ عليـه: قلت له "اني آسف جمليـئي إليك. إالّ أنّ
الذي زيَّن لي زيارتك هو األسـتاذ صالـح. وقد تبيّن لي أنـك جتهل أمور الدنيـا وهي في
شـأن وأنت في شـأن. إنك لم ترسل فـوجاً ولكنك أرسلـت جيـشـاً ومعـه مـرتزقـة بل ومعـه

جاش ٦٦ ولم تَخرجوا إالّ برؤوس منكوسة.
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ثم اسـتطردت: اال فلتعلم جـيـداً أننا Ãثل ثورة عظيمـة وأنا لست ضـابطاً من ضبـاطك
جاءك يرجو ترفيعاً. ولستُ رئيس جاش جئتك ألقتسم وإياك مال السحت.

ثم نهضتُ وخرجت وتبعني اآلخرون دون سالم أو كلمة وداع.
بلغ رئيـس اجلـمــهــورية نبـأ مــقــابلتنا هـذه فطلب رؤيتنـا واسـتــفـســر مني عـن احلكاية
فرويـتها لـه. فعلََّق قـائال: "بسبب من هذا أرجـو منك ان تطيل زيارتك أسـبوعاً آخـر كي

يزول أثر ذلك في نفسك وتنسى ما قاله وتعود راضياً كما جئت".
وجنيتُ من زيـارتي فـائدة أخـرى. فــقـد تبـيّن لي أنّ هـناك تكتـالت عـدة داخـل النظام
واحلكومة. فمـثالً كانت هناك كتلة عـسكرية يتزعمها عـبدالرزاق النايف وإبراهيم الداود
وسعـدون غيـدان وكمـال عبود وكـانت اlؤشرات تدل على انهـم ينوون القيام بـإنقالب إالّ

أنّهم لم يصرحوا لنا بشيء يدل على نواياهم.
في يوم ٤ نيـسـان ١٩٦٧ تركنا بغـداد ووجـهتنا كـردسـتـان ومـررنا بطريقنا على قـرية
الشـيخ نـاظم العـاصي القـريـبـة من احلـويجـة فــإسـتـضـافنـا واحـتـفى بنا بشـكل يجلُّ عن

الوصف. شأنه شأن كل من لقيناه في بغداد.

‚UL- w3U# w) ÍdJ6" d9R(
. واستغلت أفادت الثورة من هذا الهدوء النسبي في ترص` قواعـدها عسكرياً وحزبياً
الفترة لفتح دورات تدريب عسكرية في اlدفعيـة والهندسة والتعرف على األسلحة وغير
ذلك وفق دروس منهـجــيـة. ثم أرتؤي ان يُعـقـد إجـتـمـاع¾ عـسكري مــوسع يضم قـيـادات
األلوية واألفواج وحـضره البارزاني شـخصياJً لتـزويدهم بالوصايا والتوجـيهات وللتـعرف

على أحوال قطاعاتهم واحتياجاتهم.
عقد هذا اإلجـتماع في السابع عشـر من نيسانJ في كاني سمـاق وهو موقع في أسفل

گالله. ألقى فيه البارزاني خطاباً عُدَّ في حينه دستوراً يُهتدى به(١٤).

١٤- راجع ترجمة لنص اخلطاب في اlلحق رقم (٢٨) قسم اlالحق.
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أخذت غيـوم احلرب تتجمع في سماء الشـرق األدنى بعد أنْ أمر عبدالناصـر بإنسحاب
قوات الفصل التـابعة لألZ اYتحدة من جبهـة سيناء واقفل ميناء شرم الشـيخ بوجه السفن

اإلسرائيلية وشرع النظام العراقي باإلستعداد للمشاركة بجيشه في اYعركة القادمة.
كان من أصدقاء الوالد العرب احلاج شاكر الدوري وشـيخ عشيرة العبيد ناظم العاصي
كـما ذكـرت. وفد هذان علـى الوالد وطلبا منه أنْ اليـأتي الپيـشمـرگـه بأي نشاط عـدائي
عند قيام احلكـومة العراقية بإرسـال القطعات الى األردن فأعطاهم كلمتـه. ثم طلبوا منه
قـوة بحدود خـمـسة آالف من الپـيـشمـرگـه تضم الى اجلـيش العراقي بـقيـادة أخي إدريس

لتكون �ثابة رمز للتعاون وكان ذلك قبل بدء اYعركة بعشرة أيام.
�ن أسندت اليه قيـادة القطعات اYرسلة Yساندة اجليش الـسوري العميد الركن مـحمود
عــر�� ألقى خطابـاً في دمــشق قــبل نشــوب احلـرب بـيـومـ� قـال فــيــه: "انتم (يقــصــد
السوري�) جـئتمـونا ألجل القضـاء على إسرائيل الثانيـة (يقصـد كردستـان ومجيء لواء
اليـرمـوك بقـيـادة فـهـد الشــاعـر) وها نحن اآلن نأتي لردّ الدَيْن والقــضـاء على إسـرائيل

األولى".
فعلق البارزاني على هذا متوجهـاً الى الشيخ ناظم بقوله "يا شيخ كيف �كن ان يرسل
أحدهم ابنه مع مقـاتليه الى جبهة يكون فـيها مثل هذا الرجل اYغفّل احلـاقد على الشعب

." الكُردي وكيف �كن الثقة به قائداً
وكان وقع ذلك عـلى الشيخ عظيـماً� فقـد رأى ان إرسال مـثل هذه القوة سيـكون دليالً
على صفـاء واخوة صادقـة ب� الشعب� إالّ أن خطاب مـحمود عـر� قضى على كل فكرة
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قد تساور البارزاني في هذا اإلجتاه.
وفي اخلامس من حزيران أقبل وفد رسمـي كبير من بغداد الى گالله(١). وكان مطلبهم
الوحـيد ان اليقـدم اجلـيش الثوري على أيّ حتـرك عـسكري أثناء وجود الـقوات العـراقيـة
على خط اYواجـهـة. كـمـا طلبـوا النصح من البـارزاني وكـرر الوفـد طلب الشـيخ العـاصي
باYشـاركـة بقـوة في اجلـبهـة بقـيـادة األخ إدريس.أجـابهم البـارزاني: «أمـا سـمعـتم مـقـال

«?�محمود عر
أجابوا كال لم نسمع ولـمّا نبأهم به اظهروا استياءً كبيراً واستنكروا.

عندمـا وصل الوفـد لم يكن نبـأ بدء القتـال قـد أذيع وهنا دخل فـرنسو وفـي يده جهـاز
راديو وقال: "لقد بدأ القتال".

قال لهم البـارزاني: «جئتم تطلبـون اYساعدة والنصيـحة. ان خيـر نصح ومساندة أقدّمـها
إليكم هي أنْ توقفـوا القتال فوراً وأنْ يطلب جمـال عبدالناصر الهـدنة وإعادة قوات
األZ اYتـحـدة الى مواقـع الفصل األولـى. ان لم يكن ذلك �كنا فـأنا أتصـور بأنكم

ستمنون بخسارة عظيمة وستحل باجليوش العربية كارثة.»
ثم استـطرد يقول: «أال فلتطمـئن قلوبكم بأنّ الپيـشمـرگه لن يقـدموا على أي عـمل ضد

اجليش العراقي.»
وكان أميناً على كلمته.

«. - عقّب إبراهيم فيصل: «إن اجليش اYصري قوي جداً وهو �لك سالحاً عصرياً فتاكاً
- أجـاب البــارزاني بقـوله: «الســالح هو مـجـرد قطعــة حـديد. واليـد التـي  سك به هي

اYعول عليه واإلنسان هو الذي يستخدمه.»
عاد الوفد مسرعاً بعد أنْ سمع بنشوب القتال.

. كان ذلك في آب �١٩٧٠ قـبل وفـاة عبـدالناصر بشـهرٍ واحـد. وأذكـر حادثاً مـشابهـاً
نشبت معـركة كالمية ب� القاهرة وبغـداد على اثر قبول عبدالناصـر �ا عُرف �بادرة وليم
روجرز بخـصوص إنهـاء حرب اإلسـتنزاف. إستخـدم فيـها البعـثيـون بنوعٍ خاص أقـبح ما

١- تألف الوفد من وكيل رئيس أركان اجليش اللواء الركن حمودي مهدي واللواء الركن إبراهيم األنصاري قائد
الفـرقـة الثانـية واللواء الـركن كمـال مـصطفى علمـدار رئيس جلنة السـالم العليـا واللواء الركـن قائد الفـرقـة

األولى زكي حس� حلمي.
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في قاموس اللغة من الشتائم والنعوت اخملـجلة بحق عبدالناصر لقبوله باYشروع �ا أثار
إشـمـئـزاز الوالد فـإنتهـز فـرصـة قـدوم األسـتـاذ عزيز شـريف وطلـب منه أن يحـمل لرئيس
اجلـمهـورية أحمـد حسن البـكر رجاءه بالكفّ عن إطالق الشـتـائم واYهاترات والتـرفّع عن

هذا األسلوب.
بعد أيام عـاد األستاذ عزيز بجـواب البكر وقال للوالد: «نقلتُ للبكر رسـالتك باحلرف
فكان جـوابـه هذا: سلّم لي على أبي إدريـس وقُلْ له ليس عـبــدالناصـر وحـده �لـك كـالباً

تنبح فلدينا نحنُ ايضاً كالبنا النابحة»!!
صـــعــدت مـــعنويات الـشــوفـــينيـــة العــربـيــة في كـل مكان واتســـعت دائرة اYـزايدات
بالشـعـارات الـطنانة وسـاد هيـاجª سـيـاسيّ بـ� األوسـاط القـومـيـة اYتطرفــة التي أوهمت
اجلـماهيـر كمـا لو أنّ النصـر قاب قـوس� أو أدنى� وتراجع اإلحـتكام الى العقل وجتـارب
التـاريـخ� ولم يعـد Yوازين القــوى التي تقـرر مــآل احلـروب من قـيــمـة لدى العـقــول التي
خدّرها الصراخ والوهم� ولم يـتوقف القوميون اYتطرفـون عن ترديد شعار أحمد الشـقيري
الزعـيم الفلسـطيني الذي وعـد بقـذف إسـرائيل الى البـحـر� بـل وعـد غُـالتهم بأنّ اجلـيش
العراقي - العـربي الذي سيعود منصـوراً لن يلبث أن يتحول الى كـردستان ليتم القـضاء
على إسـرائيل الثانيـة. بقيت هذه الفكرة تسـود عقـول القوم لتـجرّ على الشـعب� العـربي

والكُردي الرزايا والباليا (لسان طويل وباعª قصير)!!
أنهي الـى علمنا ان الوفــد عنـد رجـوعــه الى بـغـداد وإجــتــمــاعــه برئيس اجلــمــهــورية
واYسـؤول� اآلخرين هناك نقلـوا ما أسـمعـهم البارزاني مـن كالم فلم يقع مـوقع رضى في
نفوسهم بطبيعـة احلال. وعلق بعضهم في مجلس جرى فيه نقـل هذا القول "صبراً� عندما

نقوم بإحتالل تل أبيب إذ ذاك سنتوجه الى البارزاني ونلقنه الدرس البليغ".
ووقعت احلرب. ونتائجـها معروفة� أدّت الى هز�ة وكارثة حلّت بالـعالم العربي ومازال

يعاني من آثارها حتى الساعة.
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إســتـقــالت وزارة ناجي طـالب في األول من آب ١٩٦٧ وكلف طـاهر يحــيى بتــشكيل
وزارة جديـدة شارك فيـها فـتاح سـعيـد شالي وزيراً لشـؤون الشمـال بدالً من أحـمد كـمال
قـادر� وبادر طاهر يحـيى الى تأليف جلنة جـديدة لغـرض تطبـيق بيـان التاسع والعـشـرين
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من حــزيران برئاسـة رئـيس الوزراء وعـضــوية كل من وزير الداخلـيـة ووزير اYاليــة ووزير
اإلقــتــصــاد ووزير الصناعــة ووزيـر الزراعــة عــبـدالـهــادي الراوي وقــائد الفــرقــة األولى
ومـتـصـرف لواء أربـيل واللواء كـمـال مـصطفـى علمـدار عـمـيـد كليــة األركـان من اجلـهـة
احلكوميـة� وكل من محـسن دزَيي ونافذ جالل عن الثـورة بعد هذا أقدم طـاهر يحيى في

نهاية آب على زيارة البارزاني وبذل وعوداً كثيرة ضمن مقاصد البيان.
اYسألة اYهـمة كانت مـسألة ترحيل العـشائر العربيـة وإجالئها عن منطقـة دبس إذ كان
قد جيء بهـا لغرض تغـيير اYعـالم السكانية للمنطقـة الكُردية اخلالصـة في العام ١٩٦٣
وهم من جـمـاعة الشـيخ حـوّاس الصـديد ومـرتزقتـه فـرسـان خالد إبن الـوليد وغـيـرهم من
جـاش العـرب حـيث أخلت احلكومـة زهاء ثـالث� قـرية حـول (دبس) من سـاكنيـهـا الكُرد

وأشغلتها بهم.
أجنز طاهر يحـيى وعده بإجالئهم وأخلى اYنـطقة منهم وعاد القـرويون الكُرد الى قراهم
السليـبـة. وبقى الـوضع هكذا حـتى بدأت حـملة التـعـريب الـكبـرى في العـام ١٩٧٤ فلم
يقتـصر األمر على الـقرى الثالث� تلك بل شـمل أرجاء واسعـة من كردسـتان وأقول بثـقة
ان طاهر يحيى لم يكن من فـريق اYتشددين وقد فـعل كل ما كان يقوى عليه لـلمحافظة

على السالم وتفادي اYواجهة. لم يكن يضمر سوءً أو يحفظ موجدة للشعب الكُردي.
في السـابع من تشرين األول من ع� الـسنة وصل وفد حكومي الى الثـورة(٢) ليوضح
بأنه ليس في نية احلكومـة نزع السالح من اجلاش والسيّمـا جاش ٦٦ وبعث طاهر يحيى
سـراً رسالة للبـارزاني تفـيد بأنّ ضـباط اجلـيش يعـارضون بشـدة نزع سالح (اجلـاش) وأن
رئيس اجلمـهورية واقع حتت تأثيرهم واعتـذر مبيّناً أسفـه لعدم حتقيق مـا وعد به في هذا

الشأن ألنّ اYوضوع قد خرج من يده  اماً.
عندها أجاب البارزاني الوفد:

«مادامت هذه سياسة احلكومة فنحن مضطرون الى اإلقدام على ما فيه مصلحتنا.»

٢- تألف الوفـد من العقـيد عـبدالهـادي الراوي وفتـاح سعيـد شالي والعـقيـد كمـال مصطفى علمـدار وعبـداYنعم
اYصرف.
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بوصول رسـالة طاهر يحيى اYشـار اليها قـرر البارزاني ان يحـشد كل قوى الپـيشمـرگه
ويقـودها بنفسـه الى منطقـة السليمـانية لـضرب جـحوش �٦٦ وقـد أصبح مـوضوع إبقـاء

هؤالء حتت السالح أمراً واقعاً بعد مجيء الوفد احلكومي اYشار اليه.
وفي اليـوم التـاسع من تشـرين األول ١٩٦٧ نشـر البـارزاني أمـراً أللوية دَشـتي هَوْليـر
وسَـفِ� وكاوه بـأن يحرك كل منهـا نصف وحـداته نحـو السليـمانيـة وحتـرك هو على رأس
لواء هَلگورد بكامله وألف مـقاتل مـن لواء بالَك. في يوم ١٠ تشرين األول كـانت اخلطةُ
تقـضـي الشـروعَ بهـجــوم مـركَّـزٍ واسع الـنطاق على (بَكره جــو) مـقـر اجلـاش الـعـام وبؤرة
جتمـعاته وفيـها السجن الذي زجـوا فيه أعداداً من اYوالـ� للثورة والپيشـمرگه وأعـضاء
احلزب وقد إشتهر ب� الناس ماكان يلقـاه هؤالء السجناء من تعذيب جسدي ونفسي وما
يرتكب بحقـهم من جرائم. وأذكر من هؤالء: رسـول مامَنْد ومحمـد رحيم� كمـا أنبئنا عن

إستشهاد العشرات على أيدي جالديهم نتيجة التعذيب.
�جيء البـارزاني الى بَكره جـو. أدركت السلطة خطورة األمـر وشـاع القلق في النفـوس
وسـارعت بإرسـال وفـد الى البـارزاني في ٢٠ من تشـرين األول نُـقل بالطائرات اYروحـيـة

وكان برئاسة عبدالكر� فرحان وزير الزراعة(٣).
كـان (فـرحان) يـتصف بـالهدوء والرزانـة ويجيـد احلـديث بلبـاقـة. يتـحـدث باسم رئيس
اجلـمهـورية - وطلب من البـارزاني على لسانـه تأجيل حـملتـه على (بَكره جو) عـدة أيام
ريثـمــا تقـوم السلطة بـنقلهم من تلك الـقـاعـدة� وقطع وعــداً بذلك نيـابة عن مــرسله و�ا
ذكـره انـه بوصـفـه وزيـر زراعـة - بحـاجــة الى مـزرعــة بَكره جـو إلجــراء بعض التــجـارب

اإلنباتية فيها. ووافق البارزاني على تأجيل احلملة.
يعـترف عبـدالكر� فرحـان في كتـابه (حصـاد الثورة) بـأنّ عدداً من كبـار الضبـاط في
اجلـيـش كـان ضـد اإلتفــاق وضـد احلل السـلمي� وهذا هو الواقع. فــقـد كــان بعض هؤالء
يسـتـفـيـدون مـادياً من إسـتـمـرار الـقـتـال Yا يجنونه من أرباح وقـد أصـبـح بعـضـهم غنيـاً
٣- ضم الوفد في عـضويته شـامل السامـرائي وزير الداخلية وفتـاح سعيـد شالي وزير شـؤون الشمال وعـبداYنعم

اYصرف محافظ أربيل ومعهم آخرون.
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بسـببـها سـواء عن طريق اخملـصصـات اخلـاصة والعـالوات التي كـانت تدفع أو عن طريق
تزوير أخـتـام أفــراد من اجلـاش الوجـود لهم باإلتفــاق مع رؤسـائهم بنشـر أســمـاء وهمـيـة

واقتسام الرواتب اخملصصة لهم.
ضاعـت الفرصة مـن يد الثورة وكـانت خدعة أخـرى فقـد بعث النظام بقـوات كبيـرة الى
السليــمـانـيـة تتــألف من لواء مـدرع ولـوائي مـشــاة وقـامت هذه الـقـوة بتــحكيـمــات في
السليـمـانيـة وأوقف قـائد الـفرقـة اخلـامـسـة مـحـمـد نوري خليـل اYعـروف بكونه من أشـد

الضباط احلاقدين على الكُرد� كل مجهوداته للدفاع عن جاش ٦٦.
Yرة أخـــرى تنطلي خـــدعــة السـلطة على الـثــورة. وبهــا سَـلِمَ جــاش الـ٦٦ إذ لـو أقــدم
الپـيشـمرگـه على الهجـوم اYنتوى بعـد وصول هـذه التعـزيزات لتكبدنا خـسائر كـبيـرة في

األرواح كنّا في غنى عنها.
إالّ أن الضغط الذي تعـرضت له بَكره جو والقـوات احلكومية اYسـاندة خفف كثـيراً من
أذاهم وحـدد مـن فـعـاليــتـهم وقلص الى حــد كـبـيــر من إعـتــداءاتهم على أهالي اYنـطقـة

واYوال�. وتقرر تأجيل الهجوم الى وقت مناسب.
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في غـضـون شـهـر كـانون األول ١٩٦٧ أقـدم جـاش ٦٦ عـلى إغـتـيـال عـدد من كـوادر
الپارتي منهم سيد عبدالله وإقبال هوره مـاري وجرح آخرون ولم يَعُد ثم خيار أمام الثورة
إالّ اYواجهة باYـثل فجرّدت مفارز داخل أربيل لـغرض تعقيب وإنزال العقـاب بعدد �اثل
من جاشـهم القتلة والعمل على تصفـيتهم� فمـثالً في ١٢ من كانون األول أجنـزت مفرزة
داخليـة - حكم اإلعدام بـحق أحمـد رشواني وحَـمـه سور وهمـا من كـوادر الـ٦٦ الفعّـالة.
وفي ١٣ منه تـوجـهت مـفــرزة من جـاش ٦٦ الـى كـركـوك وترصــدت شـفــيق أحـمــد آغـا
مندوب الثـورة وضـابط ارتبـاطها مع اYـسؤول� هناك� وكـانت مـسـؤوليـة حمـايتـه منوطة
بالسـلطة حــيث كــان يسكـن في فندق� وعنـدمـا جــاء عـلي عــسكري الى اYديـنة أخــذته
السلطة مع أتبـاعـه الى ع� الفندق. وأعلـمتـه بوجـود مندوب الثـورة فـترصـده مع أفـراد
حمايتـه وفتحوا النار عليهم بـغتة وقتلوا منهم ثالثة. وعندها أقـدمت الثورة على سحب

شفيق آغا ولم ترسل بديالً عنه.
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وعلى سبـيل االنتصاف لدماء هؤالء الشـهداء الثالثة قامت مـفرزة من الپيشـمرگه في
ليلة ١٤-١٥ من كــانون األول بإصـالء سـيـارة جلــاش ١٩٦٦ بالنار وكـان فـيـهــا أحـمـد
عـبدالـله أحد القـيـادي� فـقتل وجنـا مـال مـاتور الذي كان مـعـه بأعـجوبـة وبهذه العـمليـة
ابلغنا رسالتـنا للسلطة وللجاش اجلديد بأنّ يـد الثورة قادرة على ان تطال أي مـخرب أو

مجرم وبأنهم سيدفعون ثمناً غالياً لو مضوا في سياسة اإلغتياالت.
بعث طاهر يحـيى في الثـالث من كـانون الثـاني ١٩٦٨ برسـالة الى الـبارزاني صـحـبـةَ
صالح اليوسفي وشوكت عقراوي راجـياً وقف هذا النوع من العمليات وقطع وعداً بشرفه
ان يضع حــداً ألعـمـال اإلغــتـيـاالت الـتي تقـوم بهــا جـمـاعــة اجلـاش اجلـديـد� وإن أخـفق
فـسـيقـدم اسـتـقالتـه. وإنّي أذكـر جـيـداً بأنّ عملـيات اإلغـتـيـال توقفـت  اماً بعـد وصـول
الرسالة كذلك ألغت السلطة سجن بَكره جو الذي كانت تشرف عليه زمرة إبراهيم أحمد.
وفي كانون األول ١٩٦٧ نصب پيـشمرگه هيـز دَشتي هَوْلير كـميناً على طريق أربيل-
كـركوك لـرئيس اجلاش حـمـه صـابر الذي كان يـغالي في مـعـاداة الثـورة وإيذاء اخمللص�

فقُتل. وأستشهد في هذه العملية علي دكتاريوف أحد أبطال الهيز.
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بلغ الوضع ب� الثورة والسـلطة حد القطيعـة تقريباً واستـعد الطرفان جلـولة جديدة وفي
منطقة الشـيخان شـقّ غازي حاجي مَلو عـصا الطاعة على الثـورة �ساندة النظام فـأحدث
بذلك وضـعـاً خطيراً في اYنـطقة بوصـول تعـزيزات حكومـية الـيهـا لكنه اُرغِم مع القـوات
�القــادمـة علـى تركـهــا واللحــاق بالقـوات األخــرى خـارج اYـنطقـة. ونـشط اجلـاش القــد
واجلاش اجلديد وصاروا يقومون بتحرشات وغارات مـوضعية وينصبون الكمائن والفخاخ
ويقطعـون الطرق وإذ ذاك بعث البارزاني بـبرقـيات الى رئيس اجلـمهـورية ورئيس الوزراء
ورئيس أركـان اجلـيش طالبـاً وضع حـدّ للتـجاوزات. في تـلك الفـترة كـان إبراهيم فـيـصل
األنصاري رئيـساً ألركان اجلـيش: فأجاب هذا البـارزاني ببرقـية متـجاهالً الوضع األصلي
قـائالً إنّ الهــدف من حتـركـات اجلــيش هو حـفظ األمن وحــمـاية األهل� ال لغــاية أخـرى.

باألخير أكد سالمة نوايا احلكومة وإنها التنشد غير السالم وإستتباب االمن.
وكان ردُّ الفعل أنْ أصدر البارزانـي أمراً عاماً للپيشمرگه بإلتـزام جانب اليقظة واحلذر
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مع الرَّد بشـدة على كل إعتـداء. وطبق الپيـشمـرگه هذا ولقّنوا اYعـتدين درسـاً بليغـاً في
مناسبـت�� أوالهما في WKÖ زَرده حيث قُـتل عدد من اجلنود واُسـر ضابطهم اYالزم حمـيد
عـمـاش ثم اُفـرج عنه بتـوسـط الشـيخ ناظم العـاصي. والثـانيـة فـي دَشـتي هَوْليـر (سـهل
أربيل) إذ هاجـمت جـمـاعـة من اجلـيش واجلـاش بعض القـرى هناك بـغـية الـسلب والنهب

فاعترضهم الپيشمرگه وقتلوا منهم جندياً وسبعة من اجلاش وأسروا إثن�.
وعلى اثر ذلك بعث رئيس اجلـمـهورية ورئيس الـوزراء برسالة صـحبـة الشـيخ بابا علي
وإحسان شـيرزاد طالب� العمل على إعادة الهدوء الى اYنطقـة وإرسال إدريس الى بغداد
بعــد عــودة رئيس اجلــمــهــورية من زيارة لفــرنـسـا ألنـه يريد إبالغ الوالد عـن طريق األخ
إدريس بأمور خـاصة جداً ال�كن نـقلها بوسيلة أخـرى. إالّ أنّ إدريس لم يقم بالرحلة وأنا
ال أتذكّـرُ سـبـبـاً ولـيس حتت يدي وثيـقـة أو مـسـتنـد ينيـر لي السـبـيل الـى مـعـرفـة سـبب

اإلعتذار عن تلبية طلب رئيس اجلمهورية.
كـان الغـرض من سـفـر رئيس اجلـمـهـورية الى پاريس - السـعي لـدى الرئيس الفـرنسي
ديغـول لعقـد صـفقـة شـراء سرب من طـائرات اYيراج. وقـد أسـرع األميـر كـامران بدرخـان
إلبالغ البارزاني بعـد ان أنبأه بذلك الصحـافي (رينيه مورييس) صـديق الشعب الكُردي
وصـاحب كـتـاب (كـردسـتـان أو اYـوت) وهو أيضـاً من اYقـرب� للجـنرال ديغـول. فـأسـرع
البارزاني بالكتـابة الى الرئيس الفرنسي يرجـوه االمتناع عن تلبيـة الطلب العراقي فكان
عند حـسن الظن به وإمـتنع وأبى مـشـيراً الى أنّ فـرنسـا لن تكون سـبـباً في زيـادة شقـاء
اYواطن� الكُرد وقـتل نسـائهم وأطفالهم بـتوريد أسلحـة تع� على ذلك وان على العـراق
ان يعـمل عـلى حل القـضـيـة الكُـردية سلمـيـاً وان ينبــذ احلل العـسكري وعندهـا سـتكون
حكومته مـستعدة لتلبية طلبـات احلكومة العراقية من الطائرات. وعاد رئيـس اجلمهورية

فاشالً ولقي اجلنرال ديغول الصحافي رينيه مورييس في إحدى اYناسبات فقال له:
"أرأيت كـيف إسـتـجـبتُ لرجـاء صـديقـك? (يقـصـد البـارزاني) ولم اسـمح

بعقد صفقة اYيراج?"
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في ١٣ نيـسان ١٩٦٨ قـتل الشـيخ حنش مع عدد من رجـاله في دَشـتي هَوْلير (سـهل
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أربيل). فـي الواقع لم يكـن من برنامج الـثـورة قــتـل هذا الشــيخ وال غــيــره من شــيــوخ
العـرب اYرتزقـة إالّ أنّ ذلـك حـصل نتـيـجـة األوامـر العـمـومـيـة الـصـادرة من مـقـر قـيـادة
الپـيـشـمــرگـه بالرد بقـوة على كل إعـتــداء وكـان أفـراد هذا الشـيخ يعـتــدون على القـرى
الكُردية بالـسلب والنهب وقـد قُـتل هذا الـشـيخ خـالل عـمليـة إعـتـداء ومـهــاجـمـة للقـرى
تصـدى لها الپـيشـمرگـه طبـقاً لألوامـر اYبلغة وهـو جزء من الوضع اYتـردي عمـوماً وكـان
قـتله �ـحض صـدفـة ال غـيـر. مع هـذا فـان ناطقـاً رسـمــيـاً نشـر بإسم وزارة الدفــاع بيـاناً
تضمن هجوماً شديداً على الپيشمرگـه مهدداً متوعداً بسبب ذلك. وفعالً وفي ع� اليوم
هاجم اللواء الثـالث مـواقع پيـشمـرگـه دَشتي هَوْليـر. ومن اجلـدير بالذكـر انه وقـبل مقـتل
(حنش) بأيام في اخلـامس من آذار كـان قـد صـرع رئيس جاش كـردي يدعى (حـويز مـام
يحيى) بالقرب من كـويسنجق إثر كم� نصبه الپيشمـرگه بقيادة دكتور خـالد سعيد فلم
يتـحدث عنه النظام ولم ينوÃه باحلـادث مثلمـا نوَّه �قـتل الشيخ حنش رغم مـواالته للنظام

واشتهاره بالقسوة وكونه مصدر أذى للپيشمرگه.
في يوم ١٥ نيـسـان ١٩٦٨ اشـتـدت اYـعـارك في دَشـتي هَوْليـر (سـهل أربيل) وكـانت
قيـادة الثورة إذ ذاك قد حصلت على مـدافع عيار ١٠٦ ملم ضـد الدبابات وزودت القوة
اYرابطة هناك بإثن� منها مع طاقم تلقى أفضل تدريب عليـها وكانت السلطة جتهل ذلك
طبـعاً. فـي عصـر ذلك اليـوم وردت برقـية من آمـر الهـيـز فارس باوه شـارحـاً فـيهـا األثر
البـالغ الذي أحدثه هـذا السالح في مـعنويات الپـيشـمـرگه والصـدمة التـي عانتـها قـوات

احلكومة عند رؤيتها دبابت� أصيبتا وحُطÃمَتا بفضل قذائف اYدفع�.
ضــرب احلـصــار على فــوج كـامل. واألمطـار الغـزيرة الـتي سـقـطت سـبــبت في عــرقلة
مواصـالت اجليش وغـرق الشاحنات في األوحـال واألطيان. وفي ١٨ نـيسان مُنـيَ اجليش
بالهـز�ة وعـجّل باإلنسـحـاب من دَشـتي هَوْليـر (سـهل أربيل) تاركـاً ست� مـن قتـاله في

الساحة وجرح ٨٤ وكانت خسارة الپيشمرگه إثنان من الشهداء وثالثة من اجلرحى.
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كـان األستـاذ عـزيز شـريف قـد جلأ الى مـنطقة الـثورة إثر إنقـالب شـبـاط. وحلّ ضيـفـاً
مـعـزَّزاً على البـارزاني. وعندمـا بدأت غيـوم احلـرب تتـجـمع في سـماء كـردسـتـان� كلّف
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البارزاني عزيز شريف بحمل رسائل الى بعض رؤساء الدول العربية.
خـرج األستـاذ عـزيز قـاصداً سـورية من حـاجي عـمران فـي الرابع من  وز ١٩٦٨ وسلم
وهو في دمـشق نورالدين األتاسي رئيس اجلـمهـورية واحدة من تـلك الرسائل. كـما قـابل
في القاهرة رئيس الوزراء علي صبري وسلّمه الرسالة اYوجهة الى عبدالناصر. ورحل الى
اجلزائر للمهمة ذاتها ثم إنتقل الى موسكو حيث إجتمع باYسؤول� السوڤييت وشرح لهم

األوضاع في العراق.
في تلك األثناء وقع إنقالب السابـع عشر من  وز ١٩٦٨ فبرز الى الساحـة رجال جدد
ونَجَمَ وضع جـديد. ومن مـوسـكو بعث عـزيز شـريف للبـارزاني يسـألـه أنْ يشـيـر عليـه �ا
يفعل ازاء هذا التغيير. فأشار عليه بالبقاء إذ يـمكن أنْ تستوجب الـحاجة اليه وهو في

الـخارج.
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وقـتـئذ كـان اإلنقـالب مـتـوقـعـاً في كل حلظة لذلك لم يكن مـفـاجـأة عندمـا وقع. ليس
هناك حـزب في الـبـالد العـربيـة كـحــزب البـعث مـغـرم بتــدبيـر اإلنقـالبات فـهي الـطريقـة
الوحيـدة التي يستـطيع بها الوصـول الى احلكم وقد أفـاد رجاله كـثيراً في هـذا اإلنقالب
األخـير من جتـربة إنقالب شـبـاط f١٩٦٣ حينمـا اقنعوا كـالً من عـبدالرزاق النايف مـدير
اإلسـتـخــبـارات العـسكريـة وإبراهيم الداوود وسـعـدون غــيـدان آمـرَيْ احلـرس اجلــمـهـوري

بالتحالف معهم والتنكر لعبدالرحمن عارف و~ ذلك فسهل عليهم حتقيق اإلنقالب.
في ١٧ �وز ١٩٦٨ قـصدوا عـبدالرحـمن محـمد عـارف وهو في مـخدعـه نائماً فـأوقظوه
وقالوا له من اآلن ماعـدت رئيساً للجمهـورية فإستعدّ ألننا سـنرحّلك فوراً الى اخلارج. ولم
يبدِ حرسـه أي مقاومة. وقبل مدة كـان (صعب احلردان) آمر االنضبـاط العسكري قد وقف
على مـا يبـي�ت ا�تـآمـرون في اخلـفـاء لرئيس اجلـمـهـورية فـقـصـده وقـال له: "ان عـبـدالرزاق
النايف وإبراهيم الداود وسـعدون غـيدان ينـوون اإلطاحة بك بإنقـالب"f فإسـتدعى ثالثتـهم
وسألهم عن صـحة ما سـمع فأقسـموا له بأغلظ األ�ان بأنهـا كذبة رخيـصة. فإقـتنع بقولهم

وصرفهم. وكان (صعب احلردان) أول من إعتقله اإلنقالبيون بعد جناح اإلنقالب.
كـان (حـردان عـبدالـغفـار التكـريتي) وراء احللف الذي عـقـده البـعث مع هؤالء الثـالثة
فـإستـمالهـم ووعدهم بأيّ منصب يريـدونه مؤكّـداً لهم أنه لن يكون للبـعثـي� غـير رئاسـة
اجلمـهورية الذي سيـخصص ألحمـد حسن التكريتي. واختـار (عبدالرزاق النايف) لنفـسه
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رئاسـة الوزارة وكــان من نصـيب (إبراهيم الداوود) وزارة الـدفـاع بعـد ترفـيـعــه من رتبـة
عـقيـد الى رتبـة فريق وأسند (سـعـدون غيـدان) لنفسـه قـيادة مـوقع بغـداد مع ترقيـة من

رتبة عقيد الى رتبة فريق وادخلوا أعضاء في مجلس قيادة الثورة.
في العشـرين من �وز بادر رئيس الوزراء اجلديد باإلتصـال بالبارزاني برسـالة بعث بها
صُحبة صـالح اليوسفي يطلب منه فيها تسـمية وزيرين كردي� لضمهـما الى حكومته(١)
فـسـمى كـالً من مـحـسن دزَيي وإحـسـان شـيـرزاد. كـان إلسـتـخـبـارات الثـورة مـعلومـات
مـؤدّاها ان احللف الـذي ~ ب� الفـريق� إ¢ا هو حلـف وقـتي وان البـعـثـي� لـن يلبـثـوا ان
ينقلبـوا علـى شـركـائهم. ووصلتنا مـعلومـات ايضـاً بأنّ الـلواء العـاشـر ا�درع سـحب الى
بغـداد بزعم حمـاية العـاصـمة في ح� ان إسـتـقدامـه كـان �هيـداً إلحـداث إنقالب جـديد.
وهذه ا�علومات التي حصـل عليها جهاز إستـخباراتنا عرضناها على قـيادة الثورة وقلنا
لهم أن يتوقعـوا إنقالباً في األيام القالئل ا�قبلة وهكذا كانf و~ اإلنقـالب على نحو ما
هو مـعـروف في الـثـالث� من الشـهـر نفـســه إذ أحـدث البـعـثـيـون إنقـالبـاً جـديداً وشُـحن
(عــبـدالـرزاق النايف) بطـائرة الى اخلــارج كـمــا ابلغ (إبـراهيم الداوود) الذي كــان يقــوم
بزيارة القطعات العراقـية في األردن بإقالته من وزارة الدفـاع وترحيله الى اخلارج وأسند

الى كل منهما سفارةf إالّ أنّ (سعدون غيدان) كان على إتفاق مع البعثي� فبقي.
وشكَّل البــعـثـيــون بعـد اإلنقــالب وزارة جـديدة أضـافــوا الى الكُرديَيْن ا�وجــودين في
الوزارة (طه مــحي الـدين مـعــروف) بإعــتــبــاره واحــداً من مــسـؤولـي قـيــادة جــاش ٦٦
فـعارضت قـيادة الثـورة في وجـوده وخَيَّـرت احلكومة ب� إنـسحـاب وزيريها وب� العـدول
عن ضـمّـهf أو بـقـائهـمـا باالســتـغناء عنه إالّ أنّ احلكومــة اجلـديدة فـضَّلت االحــتـفـاظ به

١- نص الرسالة:                                       بغداد        ٢٠ �وز ١٩٦٨
األخ السيد ا�ال مصطفى البارزاني احملترم

حتياتي وأرجو لكم الصحة والسعادة
حـمّلت األخ صالح اليـوسفي مـوجـزاً �ا سننهجـه من الوسـائل الالزمة إليجـاد حل مالئم لـلقضـية التي بقـيت
مـتـعلقـة والتزال سن� عـديدة. فـأرجو مـخلصـاً اإلسـتـمـاع الى وجهـة النظر والـتعـاون مـعنا من أجل حتـقـيق
الوحدة الوطنية �ا فـيه اخلير والرفاه الى الشـعب العراقي عرباً وأكرادf مع خالص شكري وتقـديري وحتياتي

لكم والى اإلخوان جميعاً وخاصة السيد إدريس ومسعود.
اخمللص عبدالرزاق النايف

جتد صورة للرسالة في ا�لحق رقم (٢٩)f قسم ا�الحق.
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وآنذاك إنسـحب ®ـثـال الثـورة من الوزارة. وربّمــا أراد البـعث بذلك ردّ اجلـمـيـل جلـمـاعـة
إبراهيم أحمد بسبب موقفها من هدنة شباط ١٩٦٤ مع عبدالسالم.

لم تقع معارك ب� قوى الثورة وقوات احلكومة حتى أشرف العام ١٩٦٨ على نهايته.
إالّ أنّ ا�ناوشـات ب� الپـيـشـمـرگـه وب� جـاش الــ٦٦ ازدادت عنفـاً وضـراوة. لكن كـانت
حتـصل مــواجـهـات عــرضـيـة أحـيــاناً ب� اجلـيش وقــوات الثـورة. فـفـي األيام األولى من
اإلنقـالب والسـيّــمـا بعـد الثـالثـ� من �وز حـاول البـعـثــيـون ان يبـدو احلكم بـوجـه جـديد
يخـتلف عمـا جـاء به في ١٩٦٣ فإعـترف بـأخطاء احلكم ا�اضي كمـا حـاول التقـرب الى
احلـزب الشـيوعي واطلـق سراح أعـضـائه السـجناء. ولقي تقـربه منهم انعطافـاً اليـهم الى
احلـد الذي أدى بالشـيــوعـي� الى ترك صـفـوف الثـورة في الـعـام ١٩٧٢ واإلنحـيـاز الى
البـعـثـي� وتشـكيل قـوات خـاصـة بهم وزاد النظام اجلـديـد من إعـتـمـاده على جـاش ٦٦
ووثّقـوا صالتهـم وإنضم هذا وذاك في جبـهـة وشرع الـنظام بالقضـاء على مـعـارضيـهf ثم
شن حملـة وحشيـة على كردسـتان ونشر في الداخـل إرهاباً أعاد الى الذهن ما فـعلوا في
العام ١٩٦٣ وفـتحوا أبواب قصـر النهاية مجـدداً وألقوا القبض على كـبار الشخصـيات
وصـغــارها وكل من يشــتـبـهــون ¶عـارضــتـه وزجـوا بـهم في قـصــر النهـاية. وكــان رئيس
جالديهم (نـاظم گزار) مدير األمن الـعام يشرف شـخصـياً على التـعذيبf هذا فـضالً عن
تعـريض كرام الشـخصـيات الى اإلذالل النفـسي و®ارسـة اخطر أنواع اإلجراءات لتـحطيم

الكرامات.
كتب الذين اسـعدهم احلظ باخلروج أحـياء من هذه احملنة وهم قلةf عن جتربتـهم ا�روعة
ومنهم (عبـدالكر¸ فرحـان) و(أحمد احلـبوبي). وكان من ب� الذوات الـذين ضمهم قـصر
النهـاية (طـاهر يحـيى وعـبـدالرحـمن البــزاز وعـبـدالعـزيز العـقـيلي وعــبـداإلله النصـراوي
وإبراهيم فـيـصـل األنصـاري والدكـتـور كـاظم شـبـر واللواء الركـن شـاكـر مـحـمـود شكري
واللـواء الركن كـــمــال مـــصطفـى علمـــدار واللواء الركـن زكي حـــس� حلمـي والدكــتـــور

عبدالكر¸ هاني وزير االشغال وقاسم ا�فتي السفير في الكويت وغيرهم وغيرهم).
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فــسح نظام البــعث جلـاش ٦٦ اجملــال للقــيـام با�زيـد من التـحــرشــات والتـخــريب في
كردسـتان بشكل فـاق ما سمح بـه لهم النظام القد¸. كـان هؤالء يحلمون منذ زمن بعـيد
بالسيطـرة على قَرَداغ. وكالسـابق باءت محـاوالت كثيـرة إلحتالله بالـفشل. وها هم اآلن
يشـعــرون باإلسناد والقــوة فـخططوا مـع النظام اجلـديد إلحــتـالله الســيّـمـا بعــد ان أمَّنوا
مـسانـدة إثن� من أمـراء البتـاليـونات هناك همـا جـعفـر برزجني وكـامل مـال ويس. هذان

سلَّما ا�نطقة التي رابط فيها فوجاهما جلاش ٦٦ خيانة منهما وغدراً.
في ١٢ تشــرين األول ١٩٦٨ وُج�ـهت ألـوية خَـبــات ورزگـاري Ëدَشـتي هَـوْليـر لتــعـزيز
قـوات الپــيـشـمـرگـه فـي قَـرَداغ. وشـرعت بهـجــوم واسع النطاق دام سـتــة أيام حـتى ١٨
تشرين األول فأكـمال تطهير ا�نطقة كلهـا من جاش ٦٦ وأحلقت خسائر عظيـمة بهم منها
سبـعون قـتيـالً ومائة وعـشرون وقـعوا في أسـر قواتنا وهربت فلـولهم التلوي لتلوذ ¶دينة
كركوك. وعليَّ هنا أن أشيد بدور علي سنجاري الهام الى جانب القادة العسكري�(٢).
في العـام ١٩٧٠ عندمــا وصل الوفـد احلكومي گـالله إلجـراء حـوار وكـان بـينهم مـدير
احلركـات العمـيد الركن مـحمـد علي سعـيد الذي حتـدث عن تلك احلركـات فذكر مـايلي:
"وعدونـا [يقصـد جاش الـ٦٦] بأن في إمكانهم تطهـير ا�نـطقة وبسط السـيطرة الكاملة
عليها. السيّمـا بعد إنضمام جعفر برزجني وكامل مـال ويس مؤكدين بأنّ هذه هي البداية
فقط. على أننا بعد الهجـوم الكاسح الذي قام به الپيشمرگـه وهروبهم الى كركوك بعثنا
بفـوج نظـامي اليـهم �ســاندتهم وردهم الى سـاحــة القـتـال ومنـعـهم من دخـول ا�ديـنة فلم

نستطع ورفضوا".
في هذه ا�عـركـة قتل اخلـائن كـامل مـال ويس ووقـعت جثـتـه بيـد الپيـشـمرگـه. وكـانت

ا�عركة درساً بليغاً للنظام وللجاش فلم يُقدِموا بعدها على عملٍ ®اثل.
بعث البارزاني ببرقية تهنئة للپيشمرگه با�ناسبة(٣).

٢- للتفاصيل تراجع رسالة إدريس البارزاني. ا�لحق رقم (٣٠) قسم ا�الحق.
٣-  النص: الى هيز قَرَداغ. مكرر ا�كتب التنفيذي وسائر الهيزات وا�قرات. من البارزاني مصطفى:

نشكركم ونـهنئكم وكـافـة إخـوانـننا الپـيـشـمـرگـه األبـطال على اإلنتـصـارات التـي حـقـقـتـمـوها بشــجـاعـتكم
وتفانيكم في سـبيل قضية شـعبنا العادلة. ونعتز ونفـتخر ببطولتكم وإخالصكمf لن يـنسى التاريخ دماء =
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عرض اإليرانيون واإلسرائيليون علينا إقتراحاً طَمُـوحاً لإلستيالء على منطقتي سپيلك
ورواندز ووعدوا بكل مسـاعدة يقتضيه حتـقيق هذا الهدفf من ذلك أسلحة متـقدمة ضد
اجلو ومدفـعية جبلية من عـيار ضخم "وبكل ما نريد من مهـمات وسالح" وبناءً على هذا
جـــاءنا في ٢١ آب ١٩٦٨ ضـــابط من إســـرائيل بـاسم (دافـــيــدي) وآخـــر إيراني بـاسم
(سـرهنك بهلوان) ومَـثّل الثورة ا�قـدم عـزيز عقـراوي من أجل التنسـيق والتـعاون. وبعـد
عدة إجـتمـاعات ودراسـة ا�وقع مـوضعـياً وتفـهّم نية الطرف� من هذا اإلقـتراح وا�سـاندة
تبـيَّن بأنّ اجلـانب� يريـدان توريطنا بإشـراكنا في سـيـاسـة البلديـن التي ترمي الى توجـيـه
رسالة حتـذير للعراق باخلـطورة واآلثار التي قد تنجم عن التـحرش ببلديهـما السـيّمـا بعد
قيـام النظام اجلديدf وكـذلك حتسـباً لقـيام حتـالف أو وحدة ب� العـراق وسورية ومـصر ثم

مباشرة تلك الوحدة أو التحالف أعماالً عدوانية مشتركة ضد إيران وإسرائيل.
وفي إجـتمـاع للقـيادة برئاسـة البـارزاني. رأى الوالد أن يصـرف النظر عن القـيام بهـذه
العمليـة بسبب ما قد تكلفـنا من خسارة كبـيرة في أرواح الپيشـمرگه الى جانب اخلـسارة
السـيـاسـيـة. فــبـقـدوم فـصل الشـتـاء سـتـنطلق الطائرات دون قـيـد بقــصف كل زاوية في
كردستـان ومن ا�ستحيل تأم� حـماية جوية كافـية فصرفَ النظر عن اخلطة وعـاد الضابطان

من حيث أتَيا. كانت إسرائيل أشدّ قلقاً من اإليراني� على ما ينويه النظام اجلديد.
وفي أواخر العام ١٩٦٨ عاد اجلانبان يعرضـان مقترحهم السابق. وكانوا على علم بأن
البعـثي� يعدون خطة سوداء لـتصفيـة القضية الكُردية عـن طريق القيام ¶جزرة عـامة في
كـردستـان. إالّ أنّ البـارزاني أصـر على موقـفـه األول بالرفض بقـوله أنّ الصـفقـة الوقـتيـة

ا�تأتية من نصر كهذا التوازي على ا�دى القصير الضرر الالحق على ا�دى الطويل.

= شهدائناf تأكدوا أيها األخوان أن النصر النهائي سيكون لنا بالريب إن شاء الله وبعونه.
البارزاني

١٩٦٨/١٠/١٨
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وفّـرت وفــاة شـيخ بارزان فـرصــة كـبـيــرة للحل السلمـي إالّ أنّ نظام البـعث فــوَّتَ تلك
الفـرصــة عليـه. عندمــا بلغ نبـأ مــرض (مـوالنا) للبـارزانـي أمـرني في ٥ كـانون الـثـاني
١٩٦٩ بالذهاب فـوراً الى بارزان �عرفـة خطورة مـرضه. وصلت فـي اليوم التـالي عصـراً
بعد سفر متواصل ليالً ونهاراً سيراً على األقدام. ما أن رأيتـه حتى أدركني خوف عظيم
عليـهf فـبعـثت ببـرقـيـة للوالد اشـرح له فـيهـا سـوء حـاله وقلت إن حـياتـه اآلن بـيـن يَـدَي

الله.
فكان جوابه: ضـعوه على نقّالة واحمـلوه على األكتاف الى گالله إلرسـاله الى اخلارج.
إالّ أنّ ذلك لم يكن ®كـناً وكان الـدكتـور حكـمت قد سـبـقني الـى بارزان للعناية به. قـال
لي البدّ ان يرسل الى ا�سـتشفى بأسـرع وقت ®كن لتوفـر الوسائل واألجهـزة فقـد توقفت
كليـتـاه عن العـمل وحـيـاته اآلن في خطر. وأجـازنا الـبارزانـي بطلب مـروحـيـة من النظام
لنقله الـى بغـداد. وقـام مـدير ناحـيـة بارزان بإرسـال برقـيـة للمـراجـع ا�سـؤولة وفي اليـوم

التالي أقبلت مروحية مع األطباء التالية أسمائهم:
الدكتور رافـد صبحي والدكتور مـهدي مرتضى والدكتور شـوكت الدهان وبعد الفحص
قــرروا حـمله فــوراً الى بغــداد فنقل اليــهـا فـي اليـوم التــاسع من كــانون الثــاني وادخل
مستشفى (ابن سينا). وفي الرابعة قبل فجر يوم ١١ كانون الثاني ١٩٦٩ غادر موالنا
الدنيا بحضور ابنـه محمد خالد وسليم يوسف. توفي الشيخ في أرض بعـيدة عن مسقط
رأسه ال¢ـلك فيـها قـوالً وال أمراً ولم نكن ندري مـاذا نفعل إالّ أنّ الشـهامـة التي أبداها
الفريق حـردان عبدالغـفار وزير الدفاع ال�كـن ان تُنسى. فقد أمـر بإعداد مروحـية وأرسل
مندوباً عنه لـلقـيام بـكل اإلجـراءات الالزمـة لنقل اجلـثـمـان الى بارزان. كـانت تلك بادرة
إيجـابية تـدل على الشهـامـة وإلتـفاتة طيـبـة قد تؤول الـى سالمf إالّ أنّ النظام لـم ينتهـز
الفـرصـة. وبعث البـارزاني باسـمـه رسالة شكـر واوعز لصـالح اليـوسـفي ان يذهب بإسـمـه

ليقدم شكره اخلاص لرئيس اجلمهورية وحلردان عبدالغفار.
وأسفـر النظام عن وجهـه احلقيـقي إذ لم �ر وقت طويل حتى أصـدر أمراً بإلقـاء القبض
على صالح اليوسفي. إالّ أنّه إستطاع أن ينجو بنفسه في آخر حلظة. وكان جزءً من خطة



≤∞π

عـامـة فـقد بـادروا بإلقـاء القـبض على كل من شك في ان له عـالقـة بالثـورة وأقـفل باب
احلوار والتفاهم.
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منذ مـدة كـانت فكرة ضـرب منشـآت النفط في كـركوك تـخامـر قـيـادة الثورة ألسـبـاب
واضـحةf حـيث كـانت هذه الثـروة تستـفـيد مـنها جـهـات عديدة عـدا الكُردf وكـانت �وّل

ماكنة احلرب ضد الشعب الكردي الذي كانت حصته من ثروته هذه القنابل.
وســبق ضــرب بعض أنابيب نـقل النفط أكــثــر من مــرةf ولكن ذلك لم يـقلق احلكومــة
العـراقـيـة وال شــركـة النفط (BP). ولم تقـرر الـقـيـادة ضـرب مـركـز الشــركـة إالّ بعـد أنْ
أدركـهـا الـيـأس من الوصـول الى تفــاهم مع احلكومـةf وحــينذاك شـرع بالتــدريب بهـدف

تنفيذ اخلطة.
أوكل الى مـحمـد مـحمـود عبـدالرحـمن (سامـي) مهـمة قـيـادة العمليـة يعـاونه كلٌّ من
فاخر مـيرWÖسوري وفـارس باوه وحمـه سور حـس� وعزالديـن قره محـمد وعـريف درويش

والكادر احلزبي قادر جباري.
و~ إعداد خطة مـتكاملة نتيـجة دراسة مـستفـيضة وبـات واضحاً أنّ الهـدف األساسي
ينبغـي أن يكون (معمل التـركيـز)f حيث يتـجمع النفط من اآلبار كـافة بعـد مروره على
محطات عـزل الغازf وهو في حالة عـمل دائمةf هذا باإلضـافة الى مجـمع خزانات النفط

الوسيع واجملاور له حيث يكون النفط معداً للضخ.
ووقع اإلخـــــتــــيــــار عـلى مـــــدفع الـهــــاون (١٢٠) وا�دافـع عــــد�ـة اإلرتداد (١٠٦)
إلستـخدامـها في ضـرب الشركـة وكان التـعويل على الـ(١٠٦) أكـثر ألن قنـابلها خـارقة

حارقة.
دخل مـجـمــوعـة من الشـبـاب (اجلنود اجملــهـول�) من هيـز هَلگورد دورة خــاصـة على
األسلحـة اخملصـصـة للعمليـة. وقـبل البدء بتـنفيـذ العمـلية جـرى إستـطالع ميـدانيّ على
األرض فسافـر سامي وفاخر من گَـالله وإنضمّ إليهم في سهل أربيل فـارس باوه آمر هيز
دَشـتي هَوليـر (سـهل أربيـل) وحـمـه سور حـسـ� آمـر فـوج شـوان اجملـاور �نشـآت النفط

وإنتهت عملية اإلستطالع بنجاح في نهاية كانون الثاني ١٩٦٩.



٤- كان السيد عبداجلبار مدير أمن أربيل آنذاك من اإلخوة العرب ا�تعاون� معناf وكان لديه جفرة خاصة أوهم
رؤساءه بأنه �كن بسعي وكالئه من احلصول عليها بإعتبارها اجلفرة التي تستخدمها الثورة. وبهذه الوسيلة

كنا نخادع السلطة عندما نريد تسريب معلومات خاطئة لها.
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كـان اخلامس عـشر من شـباط ١٩٦٩ نـهاية مـرحلة التدريـب و~ نقل حمـولة أكثـر من
مائة بغل من ا�دافع واألعتدة اخملتلفة عبر طرق جبلية وعرة الى سهل أربيل.

وعاون جهاز اإلستـخبارات (الپاراسÅ) بتوفير ا�علومات الدقـيقة حول توزيع قطعات
اجلـيش وحجم ونوع احلـماية التي وفـرتهـا السلطة لشركـة النفط مع مـسح دقيق وخـرائط

متقنة �واضع تلك ا�نشآت.
ومع إ�ام اإلسـتـعــدادات في ٢٥ شـبـاط ١٩٦٩ لبـدء العــمليـةf وللتـغطيــة بث جـهـاز
إسـتخـبارات الثـورة بطريقـته اخلـاصة خـبراً مـؤداه أنّ قوات الثـورة مـقدمـة على عمليـات
واسعـة النطاق في سهـل أربيلf وكان الغرض مـن ذلك توجيه إهـتمام احلكومـة الى ذلك
القطاع وحـشـد أكـبـر مـا �كن من القطـعات فـي منطقـة أربيلf فـعلى سـبـيل ا�ثـال كـان
هناك فـوج في (ريدار) وكـان مـصـدر قلق رئيـسي وبإمـكانه إفـشـال العـمليـةf فنُقل الى

أربيل وبهذا بات الطريق آمناً أمام احلملة(٤).
في ليلة ١-٢ آذار ١٩٦٩ بـلغت قـوات الپـيـشــمـرگـه ا�واضع احملـددة لهــا في اخلطة
و�ت التدابيـر بدقة وإنتظام وثبت القـسم األكبـر في مواضعـه وفي الساعة الـتاسعـة ليالً
بدأت ا�دافع بقصف منشآت الشركة ودام القصف مـدة ساعت� وتصاعد لهيب هائل بلغ
عنان السماء من معمل التركيز وإعتـرى ا�دافع� إرتباك عظيم ووقعوا في حيرة شديدة
وقد خيّل لهم في بداية األمر أنّ ا�نشآت كانت هدفاً لغارة جوية. ثم أدركوا بأنّ القصف
أرضي. وبعـدمــا أجنـزت العـملـيـة أرسلت احلكومـة عــدداً من الطائرات التي فــشلت في

العثور على ا�هاجم�.
وفي الساعة احلادية عشرة وصلت من محمد محـمود (سامي) برقية تفيد بأنّ العملية

�ّت بنجاح تام وكان رمز العملية (روبار).
تلك هي ا�رة األولـى التي نقـوم فـيـهـا ¶ثل تلك العـملـيـة اجلـريئـةf وكـان الهـدف منهـا
إحداث تأثير معنوي أكثر من إيقاع أضرار مادية. وكانت الرسالة واضحة للنظام بأنّ يد

الثورة الكردية تستطيع أنْ تطال أهمّ مصدر إقتصاديّ حيوي يعتمد عليه.
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وبقـيت هذه العـمليـة مـادة لإلعـالم اخلارجي مـدة طويلـةf دفعت بعـض اجلهـات إلعـادة
النظر في مواقفـها السياسيـة من النظام ومن ثورتنا. كان اإلنسجام والتنسـيق والتعاون
الكامل� يسـودان القـوات ا�نتـدبة لهـذه العـمليـة لتـتكلل بالنجـاحf وقـد توقّـعنا عـمليـة
إنتقـامية من السلـطة كإرسال طائراتهـا لقصف مقـر الثورة فإتـخذنا اإلحتـياطات إالّ أنّه

لم يبدر من النظام شيء.
سألتُ بعض مسؤوليهم بعد إتفـاق احلادي عشر من آذارf ما الذي منعكم من ردّ فعل

فقالوا: "والله خشينا من وجود مقاومات اجلو عندكم".
إتصلنا بشركة النـفط البريطانية (BP) لنخبرهم بأنّ ما فـعلناه إنّما هو مجرّد إنذار �ا
�كن أن يتلو فـي ا�سـتـقـبل من عـمليـات أوسعf فـهـذا النفط الذي هو مـلك أبناء أمـتنا
يسـتخـدم اآلن للفـتك بأرواحنا وتشريـد أهالينا وإتالف أموالنـا ومزارعناf وصـاحب ا�ال

محروم من مالهf وعليكم أن تفكروا جدياً اآلن بإيصال حقوقنا من عائدات النفط.
قـام مـركـز شـركة الـنفط في لندن بإرسـال الصـحـافي ا�عـروف اللورد كـيلبـراكن عـضـو
مجلس اللوردات البريطاني مع رجل آخر يطلق على نفسه إسم (بالك بيرن) للشروع في
حوار مع الثـورة وتخطيط برنامج مستقـبلي للعالقة. ولوّحت بإمكانية تـقد¸ دعمٍ مادي
للثــورة ضـمـاناً لـعـدم تكرار مــثل هذه العـمـليـاتf إالّ أنّ الشــركـة جلـأت الى األســاليب

ا�لتوية واحليل ولم ينجم عن ذلك شيء.
وكـان ردّ فــعل السلطة أنّـهـا أقـامت حتـكيـمـات فــائقـة للـعـادة للمنشــآت وأحـاطتــهـا

بالدبابات وعززتها بقوات كبيرة من ا�شاة.
كانت عملية بابا گورگور رسالة بليغة جلميع األطراف.
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من نافلة القول ان القـتال ساد جمـيع اجلبهات وجلـاش ٦٦ الدور الكبير فيـه( إذ كانوا
يتقـدمون قطعـات اجليش في شـتى العمليات إبـتداءً من الشهـر الثاني (شـباط) ١٩٦٩

حتى آخر العام.
وقد سـبق أنْ أوردنا مقتطفـات من كتاب إسـماعيل تايـه النعيمي قـائد الفرقة الثـانية
الذي حل مـحل اللواء األنصـاري كمـا جـاءت في كتـابه (جتـربتي في القـيادة) حـول دور
جـاش ٦٦ في تدمـيـر كـردسـتـان ووصف حـمـاسـتـهـم في أداء هذه اlهـمـة غـيـر اlشـرفـة.
وكـيف كـان أفـراد منهم يرافـقـون الطيـارين أثناء هجـمـاتهم إلرشـادهم عـلى اlواقع التي

يجب قصفها بغية إحداث أشدّ تدمير وأعظم اخلسائر.
فـضالً عـن عمليـة بابا گـورگـور كـانت هناك مـالحم أخرى تسـتـحق التنويه بهـا ومنهـا
عمليـة شاخـوالن وهي قرية تبعـد عن غرب أربيل زهاء ١٥ كـيلومتـراً. ففي يوم ٢١ من
شبـاط ١٩٦٩ توجهت أعـداد من الپيشـمرگـه الى القرية وعلم النظام بذلك. كـان محـمد
ام� فـرج من جـماعـة جـاش ٦٦ وقـائد الفـرقـة األولى العمـيـد طه الشكرچي( وقـد خـرج
كـالهما الى تلك الـقرية على رأس قـوة كبـيـرة وطوقوها وطلـبوا من الپـيشـمـرگه داخلهـا
اإلستسالم إالّ أنّ الپيشمرگه رفـضوا وبقوا يقاومون ويردون على النار باlثل وصمدوا له
طوال ٢٤ ساعة. إثنان من أبطالهم (سيد فتـحي وخليل) حوصرا في دار وبقيا يقاومان
حتى جيء بـالدبابات فإقتـحمت عليـهمـا الدار ودفنتهـما حتت أنقاضـها وانتـشرت قـصة
هذه البطولة وأصبـحت على كل شفة ولسـان وتغنّى اlواطنون بها ونظمـوا فيها القـصائد
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وخلدوها باألغاني.
وأذكر عـملية أخـرى أبدى فيـها الپـيشـمرگـه بسالةً خـارقة كـان ميدانهـا وادي (آالنه)
شرق خَليـفان عندمـا شرع اللواء احلـادي والعشرون في ١٣ �وز ١٩٦٩ بالتـقدم إلحـتالل
القرية. فتصـدّت له قوة صغيرة جداً من الپيـشمرگه التابعة لهيـز بيتواته وأحلقتْ باللواء
هز�ة نكراء( فإنكفأ على األعقاب تاركاً جثث خمس� قتيالً وكميات كبيرة من العتاد.
في اليـوم التـالي بعـثت قيـادة هيـز بيـتواته برسـالة الى آمـر اللواء تطالبـه بإرسـال من

ينقل جثث القتلى معه الى خليفان.

t!"K#Ë —Ë“dN$ ‰U%&
بدأت الفـرقـة اخلـامـســة وجـاش ٦٦ بقـيـادة جـالل الطالبـاني بـشن هجـومٍ في ٢٠ أيار
١٩٦٩ على قمـة شنَرْوي بهدف السـيطرة على منطقة هَورامـان. فواجهـوا دفاعاً مـحكماً
لكن العـدو �كّن يـوم ٢٥ أيار نتـيـجـة اإلهمـال من اإلسـتـيـالء على مـوقع حـسـاس جـداً
فيـها. واسـتشهـد في هذا اليوم قـائد اlنطقة (عزيز أتـروشي) مع جماعـة وسقطت القـمة
بيد العـدو إالّ أنّ الپيشمـرگه مالبـثوا ان شنوا هجوماً مـقابالً عنيفـاً �كنوا من خالله من
إزاحة العـدو من كل اlواقع التي استـولى عليهـا وشارك في الهـجوم أهالي اlنطقـة حتى
أجلَوا جـاش ٦٦ عنها. والبدّ في هذا السـياق مـن اإلشارة الى اlواقف اlتـميـزة لكل من
محمد سيد علي حافظ وجمـال نامق وحس� بگ جوانرويي وإبن أخيه فريدون جوانرويي

وآخرين(١).

١- نذكـر باlناسـبة أنّ عـشـيرة جـوانرو سـاهمت في ثورة أيلول بإخـالص وتفـانٍ الحدّ لـهمـا. كـان عدد  من وجـوه
وزعمـاء هذه العشيـرة قد جلأوا الى الـعراق قبل ثورة ١٤ �وز بعـد قمع إنتفـاضة للعـشيرة في إيران بتـعاون
ب� احلكومت� اإليرانية والعراقية فنزح هؤالء الى العراق في شباط من العام ١٩٥٥ وعانَوْا خالل السنوات
التالية من مضايقـات ومالحقات الحدّ لها. بعض رؤسائهم كانوا نزالء سجـون وبعضهم الذ باجلبال هرباً من
اlالحـقـة على احلــدود العـراقـيـة اإليرانيـة في منـطقـة تاوكـوزي. بعـد ١٤ �وز وعـودة البــارزاني بعث هؤالء
©مثليهم إليه طالب� التوسط ومعاجلة أوضاعهم السيئة. و�كّن البارزاني من إقناع عبدالكر¦ قاسم بسماع
مظلمتهم ورفع القيود عنهم وفـتح احلدود أمام العشيرة فأقبل عدد  من رؤسائهـا الى البارزاني الذي جمعهم
بقاسم ولقـوا كلّ تقدير وإحتـرام. لم تنسَ العشيـرة ذلك وإنضوت الى صفـوف ثورة أيلول وقدّمت تضحـيات
جسـيمة وسـقط عدد منهم في سـاحة القـتال. كان حـس� بگ جوانرويي يقـود فصائل هذه العـشيـرة في هيز

خَبات الى آخر يومٍ من أيام ثورة أيلول.
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فكرت القــيــادة في ضـرب هـدف سـتــراتيــجي منتــخب آخـر بـعـد ضــرب منشــآت بابا
گـورگـور( فوقع اإلخـتـيـار على مـعسـكر سد دوكـان. وبوشـر بالتـدريب واسـتـمر شـهـرين
بقـوات خـاصة وبـأسلحة جـيـدة( وأنيطت قـيـادة العـمليـة بكل من عـزيز عـقراوي ورشـيـد

سندي.
وأختـيرت ليلة ١٩-٢٠ من أيـلول ١٩٦٩ للشروع بالعـملية. في البـداية كان الهـجوم
ناجـحـاً إذ ® اإلسـتـيـالء على مـقـر اللواء وانتـشـرت جـثث قـتلى اجلـيش بالعـشـرات في

ساحة القتال و® أسر العشرات.
لكن النصر إنقلب الى هز�ة وكارثة للپيشمرگه. وعنصر اخلطأ هو ان الپيشمرگه بسبب
هفوة صغيرة بعد اإلستيالء على مـقر اللواء تركوا الطريق اlمتدة ب� دوكان والسليمانية
مفتـوحاً واجتمعـوا كلهم في مقر اللواء فلم ينتبهـوا إالّ والدبابات تداهمهم وهم في وسط
اlعسكر وترسل حـمماً من مـدافعهـا ورشاشاتهـا على اجلنود والپيشـمرگه من دون �يـيز(
فـاضطر الپـيشـمـرگـه الى اإلنسحـاب تارك� جـثث عـشـرة منهم في السـاحة ومـعـهم زهاء
أربع� من اجلرحى. ليس هناك شك في ان عدداً كبيراً من مرتبات اجليش ضباطاً وجنوداً
قد قتلوا في أثنـاء الرمي على اlعسكر( وهكذا كان النصر قـصير األمد واستـعاد اجليش
اlعـسكر وانسـحب الپـيـشـمـرگه. وجـرى حتـقـيق في احلـادث وراح القـائدان أحـدهمـا يلقي

اللوم على اآلخر إالّ أنّ التقصير بطبيعة احلال ثبت على األقدم من اإلثن�.

©±π∂π® U+—u,Ë ÊU'Óœ
مـا حلّ بكل مـن دَكـان وصـوريا يعـيـد الى الذهن الـفظائع التي ارتكبـهــا النازيون في
احلرب العـاlية الثـانية. وستـبقى هاتان القـريتان الضـحيتـان خالدت� في ضـميـر الشعب

الكُردي وستحتالن في جب� نضاله رصيعته الكبرى الى األبد.
تقع قـرية (دَكـان) في منـطقـة الشـيـخـان و(صـوريا) في منطقـة زاخـو. راح أهاليـهـمـا
األبرياء ضـحيـة إنتقـام بربري لم تر مـثله كـردستـان خالل عـصورهـا الغابرة. وإخـتارهمـا
العـدو مــثـالً ودرســاً ونذيراً lا كـان ســيـحل بأيّ جــزء من كـردســتـان يشك في تعــاطف
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ساكنيه مع الثورة.
ففي أواسط آب ١٩٦٩ قامت الفـرقة الرابعة بهجوم عنيف في مـنطقة شمكان. وعلى
اثر هز�تهـا وخسـارتها الكبيـرة عرجت فـصائل مندحرة منهـا الى قرية دَكـان وكان أهالي
القرية قد هجروها وإلتجأوا الى كهف مـجاور اتقاء قصف الطائرات ورمي اlدفعية. وlا
علم اجلـيش بذلك أمـر بجمع األخـشـاب واالحطاب واألعشـاب اجلـافة وتكـديسهـا في فم
الكهف ثم أشعل الـنار فيهـا ووقفت مراتبـه على مبعـدة حتول دون خروج الضـحايا. ومن

حاول النجاة كان يصرع بالرصاص وهكذا قضي على البقية حرقاً واختناقاً.
سـبعـة وستـون بريئاً من نسـاء وأطفـال ® قتلهم ببـرودة دم إنتـقامـاً للهز�ة التي حلـقت
باجلـيش. كان مـدبر هذه اlذبحـة الشنعاء العـمـيد الركن عـبداجلـبـار االسدي قـائد الفرقـة

الرابعة ©عاونة رئيس اجلاش (محي هركي).
كان ذلك في ٢٨ من آب ١٩٦٩.

قـامت قــيـادة الثـورة بـاإلتصـال باأل³ اlتــحـدة وأعلمـتــهـا بتـفــاصـيل اجلنايـة لغـرض
إذاعـتــهـا وإدانة النظـام بإرتكاب جـرائـم ضـد اإلنسـانـيـة. وفي ذلك احل� لم يـكن هناك
منظمة تدافع عن حـقوق الشعب الكُردي وبـقيت هذه الشكوى والشكاوى ضد اإلنسـانية
التي يرتكبها النظام العراقي في حربه العدوانية على الشعب الكُردي الجتد دولة تناصر
دعــواه فــيـهــا حــتى بدا وكــأن دمــاء هذا الشــعب أرخص مـن اlاء ولم يصــدر عن األ³

اlتحدة رد فعل ما.
اجلناية األخرى كانت في صوريا. وهي قرية مسيحية تقع في منطقة زاخو.

في يوم ١٥ أيلول ١٩٦٩ انـفـجـر لغم حتت سـيـارة عـسكرية بالقــرب من القـرية وقـتل
جراء ذلك عدة جنود بينهم مسؤول بعثي يدعى (عبدالوهاب).

في اليــوم التـالي الذي أعــقب اإلنفـجـار تقــدم فـوج من اجلــيش نحـو القـريـة ولم يكن
ألهاليـهـا العـزل البـسطاء فكرة أو صلة بعـيـدة أو قـريبـة باللغم ولم يبـدر منهم أي عـمل
ضـد النظام. كمـا لم تكن لديهم أي فكرة عـمّـا سيـحل بهم حتـى ان مخـتار القـرية الذي
يدعى (مـروگي) خرج هو وكـاهن القـرية إلسـتقـبال اجلـيش ليـواجهـا رشـقة من الرصـاص
قـضت عليــهـمـا. دخلت فـصـيلة مـن اجلـيش بقـيـادة اlالزم األول عـبـدالكـر¦ اجلـحـيـشي
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وفتـكوا بتسـعة وثالث� من أهل القـرية بينهم عـشرون من النسـاء واألطفال وبعـدد µاثل
من اجلرحى.

ÁdI- ≠ t'u+“
في ربيع عام ١٩٦٧ حصلت مشادّة في عقـره ب� اlواطن محمد حجّي شريف وهو من
سكان حيّ زيوكــه وب� جـعـفـر أبابكر آغــا من أغـوات الزيبـار أدت الى مـقــتل األخـيـر.
عندها قـام اجلـحـوش الزيبـاريون يقـودهم أغـواتهم بـإشعـال الـنار في حيّ القـاتل وفـتكوا
بسبعة مواطن� أبرياء أخذاً بثأر القتيل أمام مرأى ومسمع السلطات ومن دون أن حتر·ك
ساكناً لوقفهم. وقد أدى هذا الى تشـريد مئات من ساكني هذا احليّ وجلوئهم الى مناطق

الثورة.
واحـدة من أمـثلة كـثـيـرة عـلى احلـرية في إرتكاب اجلـرائم اجلـمـاعـيـة التـي يتـمـتع بهـا

اlرتزقة. ومدى إحترام السلطة للقانون!

Íu(œ kzU& nO, ±π∂π   
/«—UB%0ùU1 q2U# n+d3Ë

ركـز النظام ©سـاندة جـاش الــ٦٦ هجـومـه على منطقـة گـرمـيـان Ëقَـرَداغ وشـوان وشـيخ
بزيني وآغـجلر. وخصص لذلك الفـرقت� اخلـامسـة والثانيـة وأناط قيـادة احلملة بـالعمـيد
الركن إســمـاعـيـل تايه النعــيـمي قــائد الفـرقــة الثـانيــة. يعـاونه جــالل الطالبــاني وعلي
العسكري وعمـر مصطفى دبابه وقد أطلق عليهم إسم اlوال� كما ذكـرنا. ونشبت كذلك
معركتان كبيرتان في منطقتي دَشتي هَوْلير (سهل أربيل) وپشدَر. وتواصل القتال طوال
أشهر الصيف القائضة الثالثة وحتت ضغط قوات احلكومة اضطر القسم األكبر من قوات
الپـيـشـمـرگـه الى اجلـالء عن تـلك اlناطق والتـجـمع في جـبل سـورداش وأطـرافـه( لكنهم

خلفوا فيها مفارز متفرقة.
ولم يحــرز النظام أي تقـدم في مـنطقـة دَشـتي هَـوْليـر (ســهل أربيل) ولم تكن فــعـاليـة
اجليش هنا بدرجة من الشـدة مثلما كان األمر في منطـقة قَرَداغ وگرميان. وكـان غاية ما
حصل عليـه العدو جراء هجمـاته الوصول الى سلسلة جبل پِيـرَمَگرُون. ثم جبل %uO… رَش
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حتى دولي (وادي) شهيدان حيث توقف زحفـهم. وأشاع هذا التقدم ثقة في نفوس جاش
٦٦ والنظام واستبشروا بالفوز وإستنتجوا بأن الثورة حتتضر وقدروا لها أياماً معدودات
وحسبوا القضاء على الثورة مؤكداً وµا زاد في الط� بلّة معركة دوكان اlار ذكرها. وقد
اثر ذلك النـجـاح على مــعنويات بـعض قـادة الپــيـشــمـرگــه. فـمــثــالً أرسل عـبــدالوهاب
األتروشي آمر هيز خَبـات رسوله (قادر تَگَراني) الى البارزاني مقترحاً القـيام بالتفاوض
والتفـاهم مع جاش ٦٦. خشـية ان تقع كردستـان كلها بيدهم وان ينـجحوا في اإلستـيالء
عليهـا. كان جواب الـبارزاني قوله: "ان لم تكن قـادراً على الصمـود والدفاع عن اجلبـهة

فأعلمني ألبعث بآخر يحل محلك".
كـانت في احلـقـيـقـة إنتـصـارات وقـتـيـة ولم تكن كـذلك فـي ع� السلطة واجلـاش فـقـد
أصـابهم الغــرور واسـتـعـدوا lواصلة الهـجـوم ومـن خطتـهم: السـيطرة علـى ناودَشت بعـد
دولي (وادي) شـهـيـدان ثـم اإلسـتـيـالء على منطقــة ديلمـان حـيث مـقـر الـبـارزاني. لكن
الوضع مـا لبث أن انقلب رأساً على عـقب. فـفي هجوم صـاعق قام به الپـيشـمرگـه( مُني

اجلاش واجليش في تلك اlنطقة بهز�ة شنعاء.
كـانت جـبهـة القـتـال �تـدّ من أطراف جـبل پيـره مَگرون وسورداش الـى التالل اlشـرفـة

على بحيرة دوكان( ومن هناك حتى جبل آسوس وكيوه رَش.
إسـتــمـرت اlعـارك واlـناوشـات بصــورة يومـيـة مـن أيلول وحـتى أواسط تـشـرين األول
١٩٦٩ ب� قـوات الثـورة والقـوات احلكـومـيـة اlتكونة من مـخـتلف الصنـوف العـسكرية
يتـقدّمـها دومـاً جحـوش ٦٦ الذين بلغ تعـدادهم آنذاك (حسب قـوائم الرواتب) أكثـر من

تسعة آالف.
إعـتمـد الپـيشـمـرگه خـالل هذه اlعـارك على األسلحـة اخلفـيـفة واlدافـع واألعتـدة التي

كانت قد حشّدت lعركة دوكان ولم يُستفد منها في حينه.
في أواسط تشرين األول ١٩٦٩( شنّ العدوّ هجوماً عـاماً على أربعة محاور وإستطاع

إحتالل منطقة (مَرگه) ومداخل وادي شَهيدان.
في نهاية تشرين األول أنهى جـيش الثورة إستعداده لشن الهجـوم العام اlعاكس الذي

توج بالنجاح التام كما سنرى.
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p4dÖ WL5K(
في منطقـة پشدَر بلغ العـدو مرتفـعـات ما وراء قـرية گرتك وكـانت خطته التـقدم منهـا
الى ناودَشت ثم ديلمـان ولم تكن معنويات هيـز (كاوه) باlسـتوى اlطلوب. وفـيهـا قتل
القائد الشـجاع (حاجي أحمـد بارزاني) وهو من رفاق البارزاني في اlنفى وكـان اlسؤول

عن دفاعات دولي (وادي) Ê«bONý ومن مرتبات هيز (كاوه).
كان تهديد مقر البـارزاني ذا مغزى فضالً عن خطورته. لذلك أرسلت الى دولي (وادي)
Ê«bONý القوات الضـاربة اخلاصة بالبارزاني بقـيادة عمر آغـا دولومَري وفي ليلة ٣٠-٣١
تشرين األول ١٩٦٩ شنت هجـوماً على قوات اجليش واجلـاش اlرابطة حول مرتفعـات قرية
(گرتك وماخوبزنان) وداهموها. وفي غضـون ساعة من الزمن أرسلوا قوة الى أسفل اجلبل

للحيلولة دون وصول اlنهزم� ولقطع الطريق على أي جندة قد ترسل الى احملاصَرين.
كانت ملحـمة رائعة من اlالحم اجملـيدة في الواقع بل نادرة من نوادر القـتال إذ لم تزد
خسـارتنا عن جريح� في ح� كـانت اlعركـة جتري أحـياناً باإلشتـباك اجلـبهـوي والتالحم

باأليدي والسالح األبيض.
بلغ عـدد قتلـى العدو في هذه اlلحـمـة زهاء مائة وخـمـس� ضابطـاً وجندياً وجاشـاً و®
تطهيـر اlنطقة �اماً من العـدو. وأصيب النعيـمي قائد الفرقة بإنهـيار عصـبي بسبب هذه
الكارثة فقد جـاءته هذه النكسة وهو في أوج شعوره بـالزهو والثقة بالنصر وبالنتـيجة لم
يجـرأ أحـد على تكرار جتـربة دولي (وادي) Ê«b?O?N?ý وأمنت اlنطقـة الى األخـيـر من كل

تهديد أو تعرض.
وأبت شهـامة الپيشـمرگه إالّ ان يفسـحوا السبيل للجـيش جلمع جثث قتـاله ونقلها الى
(سَنْگَسَر). فقـد أرسلت احلكومة لهذا الغرض إحـدى عشرة طائرة مروحيـة. أذكُر أنّ آمر
اللواء الرابع قام بإرسال برقـية الى قائد الفرقة الثانية (النعـيمي) بهذا الشكل «أرسلوا
جميع حبـال التنظيف ألننا في حاجة اليها» وقصد بحـبال التنظيف (الطائرات اlروحية)

كما تبيَّن فيما بعد(٢).
كـانت الغنائم من هذه اlوقـعة سـت� غـدارة من نوع كـالشينكوف وثالث� بـندقيـة برنو

ومدفع هاون واحد من عيار ٨٢ ملم وآخر من عيار ٦٠ ملم وجهاز السلكي واحد.
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tÖdÓ( W'dF(
ثم توالت الهـزائم على النظام. فـبـالنسبـة الى منطقـة بَري مَـرگه ® إعـداد خطة دقـيقـة

لتطهيرها من اجليش واجلاش. وكان فيها فوجان نظاميان وأضعافهما من اجلاش.
هيأت القيادة للمعركة قسمـاً من هيز رزگاري وقوة من هيز كاوه وشاركت وحدات من
هيز هَلگورد ووضعت القيادة بيد فاخر (WÖdOسوري وحسو ميرخان وعبدالله صديق. أما
اآلمرون الذين شرعـوا بالهجوم فهم عزالـدين قره محمد ومـام وسو دزَيي وعريف درويش

وفقي حمدأم�.
في السـاعـة األولى من بدء الهـجـوم وهو السـادس من تشـرين الثـاني ١٩٦٩ - حـقق
الپيشـمرگه نصرهم اlؤزر وأنبأني قـسم اإلتصاالت في اإلستخـبارات أنّ الفوضى واخللل
العام دب في صفوف العدو وخرجت القطعـات عن أوامر قادتها وعصيت والذت بالفرار
وحلق بها مقر الفوج� وقتل آمر سرية. كـما إنهارت معنويات اجلاش ولم يعد بيد العدو
غـيـر قـمة واحـدة في جـبل ئاسـوس باإلسـتـيـالء عليـهـا سـيكون �ام النصـر وجـالء العـدو

الشامل من مَرگه.
ما انْ وصلـتني هذه البرقـية حتى بـعثت رأساً بجـوابي الى قيـادة العمليـات( ولم ألبث
أكـثـر من سـاعـة حـتى وردني نبـأ إحـتـالل تلك القـمـة أيضـاً. وجـاء في البـرقـيـة ان فلول

اجليش واجلاش تلوذ بالفرار بإجتاه سَرْسِيان.
في خالل ثالثة أيام من اإلشتباكات ® حترير اlنطقة بأسرها وتكبد العدو فيها خسائر
. و® إغـراق ناقـلت� برمـائيـت� ب� (سَـرْسِـيـان جـسـيـمـة منهـا مـا يزيد عن ٢٣٠ قـتـيـالً
Ëسَنْگَسَـر) وبحـسب اlعلومـات الواردة الينا قـدرت نسبـة اخلـسائر البـشـرية مـاب� قتـيل

وجـريح ومفـقود) واlادية مـن أسلحة وعـتاد وأرزاق وجتـهيـزات بنسـبة ٨٠% على ضـوء
تقارير اإلستـخبارات والبرقيـات التي ألتقطت. وكان ب� القتلى واحـد من رؤساء اجلاش
يدعى (علي عـباس آغـا) أحدث مـقتله صـدمة كـبيـرة في اجلاش. فـبعض سكان اlنطـقة
ومن بينهـم آغـوات اlيـراودَلي كـانوا يهـمّــون باإلنحـيـاز الى جـانب احلكـومـة على ضـوء
النجاحـات األولى إالّ أنّ الهز�ة التي حلـقت بقواتهـا جعلتـهم يعدلون عن نواياهم إالّ فـئة
ضئيلة. وهكذا أنتزعت اlبادرة من النظام ولم يعد يسعه غير إتخاذ مواقف دفاعية الى
احلد الـذي حمل أعـداداً هامة من جـاش ٦٦ على مراجـعة مـواقفـهم ثم إلتحـاقهم بـقوات
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الثـورة. كـمـا حـمـل النظام نفـسـه على تقــدير اlوقف برصـانة وإعـادة النـظر في سـيـاسـة
اإلصرار على احلل العسكري.

ÊËÔd~Ó(ÓdOÄ W'dF(
بعد هذا جاء دور حترير پِيرَمَگرُون وأنيطت العملية ©عظم مرتبات هيز رزگاري وبعض
قوات هيز هَلگورد ومعظم هيز قَرَداغ الذي كـان قد جال عن اlنطقة منذ زمن. واُحلق بها
بتاليون (فوج) شوان واُسندت قيـادة هذه القوات الى رشيد سندي في ح� أنيطت قيادة
القـوات اlهاجـمة بحـميـد بَرواري u?Ý WL?ŠË— حـس� وعبـدالرحـيم جسـيم بارزاني وحـاجي
شـيخ قـادر وسـيـد عاصي. وكـان اlشـرف العـام مـحـمـد مـحمـود عـبـدالرحـمن (سـامي).

وأعرب السكان احملليون عن إستعدادهم ألقصى التعاون مع القوات اlعدة للعملية.
وفي اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثـاني ١٩٦٩ بدأ هجوم الپيشمرگه وأسفرت
اlعركة عن اإلستيالء على سلسلة پِيرَمَگرُون. كما �ت السيطرة على قمة (هَالج) أيضاً
ومن جانب وادي Ë— W+Ëœ  وخمـزه وقيـدانيش إستظهـر الپيـشمرگـه وشتـتوا شـمل جاش
٦٦ خالل أربع وعشرين ساعة. وانهارت اlعنويات وترك العدو في ساحة القتال ما يزيد

عن مائة وعشرين من القتلى.
كان هذا النصر الثالث في تلك اجلبهـة. وساد الهدوء واالطمئنان في النفوس واتخذت

هذه العمليات الناجحة فأالً يبشر بالنصر التام. بل كانت في نظر الپيشمرگه طالئعه.
من آثار تلك اإلنتصـارات إلتحاق اجلم· الغفـير من جاش ٦٦ بقوات الثـورة إذ كان من
عـادتهـم عندمـا يســيطرون على منطقــة ان يرغـمـوا الـقـادرين فـيــهـا على حـمـل السـالح
واإلنضـمـام اليـهم. وكـان رؤسـاء جـاش ٦٦ ينظمـون قـوائم رواتب باlشـاركـة مع ضـبـاط
اجليش بأسمـاء هؤالء ويقتسمونها فـيما بينهم بدون ان يدفعوا منهـا للمجندين اجلدد إالّ

أقل من القليل µا كان يدفعهم الى الفرار.

‘«œ—u8 q"9 vK- ·UH%:ù« W'dF(
في أواسط تشرين الثـاني ١٩٦٩( وكجزءٍ من الهجـوم العام لقوات العدوّ تقـدّمت قوة
كبيرة بقـيادة علي عسكري من أطراف بحيرة دوكان بإجتاه قـرية (بَرگَلو) لإللتفاف على
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قواتنا ومـركز قيادتها فـي جبل سورداش( فتصـدّت له قوة من الپيـشمرگه بقيـادة حاجي
شيخ قادر آمر بتاليون في لواء رزگاري وأحلقت بهم هز�ة نكراء حيث تركوا (١٣) جثة
في مــيـدان اlـعـركــة والذوا بالفــرار وراحت قـوات الـپـيــشـمــرگــه تطاردهم حــتى أطراف

معسكرات اجليش في دوكان.
كان هذا النصر الرابع في تلك اجلبهة.

أصبحت خطوط اجلبهة اآلن مستقرة ومـتعادلة وعندها فكرت قيادة الثورة في إعتماد
خطة جـريئـة واسـعة الـنطاق ترمي الى السـيطرة على مناطق أخـرى كـبـيـرة من كردسـتـان
مـثل قَرَداغ( وشـوان( وشيخ بـزيني( وگرمـيان. وقـد بنيت اخلطة من الثـقـة التي وجدتهـا
فصائل الپيشمرگه في ذاتها وقدراتها بعد حتقيق تلك اإلنتصارات التي نوَّهنا بها آنفاً.
وجـرت طبقـاً لذلك مداوالت ب� قـيـادة الثورة واlكتب العـسكري وبالتـشاور مع قـادة
اجلـبـهات إلجـراء تنسـيق دقـيق ومـسح شـامل للمنطقـة التي يسـيطر علـيهـا جـاش الـ٦٦
وإكتمل اإلعداد للتنفيذ بإستثناء تعـي� ساعة الصفر. وفي خالل ذلك أقدم النظام على

خطوة إلجراء حوار. و® تنفيذ اخلطة أثناء فترة اlفاوضات كما سيأتي ذكرها.

ÍdJ;- »öI0≈ W:ËU5(
حـصل تنسـيق وتفـاهم ب� حكومـة الشـاه وب� الضـابط� العـراقـي� عـبـدالغني الراوي
وعـبــدالرزاق النايف رئيس الوزراء اlـطرود( ثم ® إقناع الســيـد مـهـدي احلكـيم جنل آية
الله العظمى السيد محسن احلكيم باإلنضمام اليهـما فضالً عن عدد من رؤساء العشائر
العربيـة مثل هالل بالسم الياس� الذي نقلتـه اخملابرات اإليرانية الى إيران وقـام بإتصال
مع عدد من ضباط اجليش العراقي للقيام بإنقالب. وقد تبيّن أنّ النظام كان على معرفة
باlؤامرة من البداية وقد دسّ عناصـره فيها ومنهم العميد الركن محمـد علي سعيد مدير
احلركـات. فقد أعلن لهم مـوافقتـه على اإلنضمـام اليهم وسافـر الى لندن بعلم من النظام
وفق التـعليمـات الصادرة اليـه من اlتآمـرين وهناك تسلم مبـلغاً مـخصصـاً له قدره مـائة
ألف دوالر. كــمـا دس النظام اlـقـدم الركن فــاضل عـبــاس الناهي ايضــاً. ومنهـمــا وقف
النظام العـراقي علـى تفاصـيل اlـؤامرة وأمـسك بـسائر خـيـوطهـا. وكـان (صـدام حـس�)
يشرف على التـحضيرات واإلسـتعدادات ويتابع سـير اlؤامرة مرحـلة مرحلة ونقطة نقطة.
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وبناءً على طلب مـن إيران قَدِم عـبـدالرزاق النايف وعـبـدالغني الراوي الى حـاجي عـمـران
مـرت� أوالهـمـا كـانت فـي ١٢ �وز ١٩٦٩ وثانيـتــهـمـا فـي ١١ من شـهـر تـشـرين األول
وكـانت طلـبـاتهـمـا من قـيــادة الثـورة التـعـاون في تنـفـيـذ اإلنقـالب العـسـكري اlرسـوم.
وعندمـا دخلنا مـعهم في حـوار( تبـيّن لـنا انهم لم يكونوا يـملكون حـالً معـقوالً للقـضيـة

الكُردية. كما إتضح أنّ من الصعوبة التفاهم معهم على أسس واضحة معقولة حللها.
من ناحـية أخرى توصـل جهاز إسـتخـباراتنا الى مـعلومات تفـيد بأنّ النظام أقـدم على
عمليـة تطهيـر واسعة النطاق لكل العـناصر التي يشتـبه في انهـا ذات عالقة بالتـآمر أو
يحـتمل ان تكون في صـفوف اlتـآمرين( حـتى لم يعـد في اجليش من الضـباط مـا يصلح
للقـيـام بعـمليـة إنقـالبيـة كـهـذه وبسـبب من ذلك كـان رد الثـورة االعـتـذار عن اlشـاركـة

بأسلوب رقيق خال من إستفزاز( قلنا لهم:
"نحن نقدر مجيئكم وثقـتكم أعظم تقدير وإننا مع كل مَن يقوم ضد نظام
البعث وهو حليف طـبيعي لنا. وها أنتم ترون مـا يرتكبه النظام ومرتزقـته
من جرائم بحـق الشعب الكُردي من الدمـار. والتقتـيل يتواصل يومـياً في
كردسـتان وعلينا ان نتـوفر الى دراسة دقـيقة خملططكـم ومقدار مـا يترتب

علينا من مساهمة فيه وإذ ذاك سنخبركم بقرارنا."
وكان جوابنا للحكومة اإليرانية:

"ليس لنا عالقة بهذا اخملطط ونرجـو ان اليعيد هؤالء الكرة باجمليء الينا
أو اإلتصال بنا."

وبهذا إنتهت عالقة الثورة بهؤالء اlغامـرين. إالّ أنّ إيران أبقت عالقتها مع عبدالغني
الراوي. ثم انه وفـي اليـوم العـشــرين من كـانون الثــاني ١٩٧٠ أعلنت إذاعــة بغـداد أن
احلكومـة كشـفت مؤامـرة لقلب نظام احلكم يتـرأسهـا عبـدالغني الراوي بتـوجيـه وتخطيط
من إيران. و® إلقـاء القـبض على كل ضـابط وصلتـه رسـالة من هذا الضـابط فـضـالً عن
إعـتقـال جمـاعة كـبيـرة من ضـباط العـالقة لهم أصـالً بالقـضيـة وأعدم منهم ٥٤ ضـابطاً
وذكـر أنه ® إعدام بعـضهم جملـرد مطابقـة أسمـائهم مع آخريـن ضالع� فـيهـا في ح� لم
تكن لديهم أية عالقة. وبهذه احلجة صفى النظام ضباطاً آخرين كان يشتبه في والئهم.
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في شهر أيلول ١٩٦٩ زارنا من بغداد وفد طالبيّ 5ثل إحتاد طلبة كردستان(١) يحمل
إلينا مقـترحات مـعيّنة من السيـد مرتضى احلديثي حـول تصورات حلل القضـية الكُردية.
كان أهم ما فـيها الوعد بتنفـيذ بيان التاسع والعشـرين من حزيران ١٩٦٦ في ح] بدت
في بعـضها لهـجة التـحكم ومحـاولة فرض صـيغـة معيّنـة. وقد إجتـمع اeكتب السـياسي
بهـؤالء وكنت واألخ إدريس بيـنهم ولم جنـد في اeقـتـرحـات مـايدعـو الى إسـتـئناف حـوار
فـالزمن قــد تغـيّـر وبيــان حـزيران لم يعــد يتّـسق مع اeســتـجـدات واeراحل الظـافـرة التي

قطعتها الثورة ولذلك رفضنا تلك اeقترحات وأهملت(٢).

١-  تألف من أنور عبدالله وعبدالقادر محمد أم].
٢- مجمل اeقترحات:

(١) على اeكتب السياسي أن يعلن عن موقفه اeؤيد لثورة ١٧ �وز ١٩٦٨.
(٢) أن يقدم اeكتب السياسي بقيادة مال مصطفى البارزاني على خطوات مـن شأنها تعزيز الثقة والتمهيد

للحوار ب] الطرف].
(٣) إن احلكومة ملتـزمة ببـيان ٢٩ حزيران. وقـد نفذت أغلبـية شروطه كـما أجنزت قـضايا لم يتطرق إليـها

البيان في ح] لم يخطُ مال مصطفى خطوة واحدة تدل على حسن النية.
(٤) إن احلكومـة ليـسـت مـسـؤولة عن جتـدد القـتـال. وانهـا حتـملت كــثـيـراً من اإلعـتـداءات الى حـدّ ضـرب

منشآت النفط الذي هو اآلن الشريان الرئيس الذي 5دّ الشعب العراقي بأسباب عيشه.
(٥) إن حزب البعث يؤمن باحلل السلمي وهو يعـمل جاهداً في هذا السبيل وإنه ينطلق من اeصلحـة ويعتبر

ذلك موقفاً مبدئياً وينطلق من مركز القوة.
(٦) يعلن مال مـصطفى إستعداده للتـجمع في اeناطق احملاذية للحدود التـركية وليس اإليرانية إلعـتبارات

سياسية. وعلى احلكومة أن جتمع اجلاللي] والفرسان في مكان واحد 5كن جتميعهم فيه.
(٧) جتد احلكومة أعماالً جلميع أفراد الپيشمرگه.
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وفي ٢٤ من تشرين األول ١٩٦٩ وردت مقرّ البارزاني برقية من هيز بالَك. جاء فيها
ان مفـرزة من هذا الهيـز ألقت القبض على شيـخ عربي يلبس الكوفيـة والعقـال وهو سائر

في الطريق من بَرزيوه مدعياً أنه والد مالزم خدر.
طلبت قيـادة الهيز التوجـيه وكيفـية التصرف. فـأجبنا اذهبوا به الى مـالزم (خدر) فإنْ
كان والـده حقاً فلـيتركـوه معـه وان لم يكن كذلـك فحقـقوا مـعه واعلمـوا منه عن أسـباب

مجيئه وهويته احلقيقية.
مـا ان وصل الشـيخ اeالزم خـدر حـتى كـشف عن هويتـه وإذا به األسـتـاذ عـزيز شـريف
صـديق الشـعب الكُردي وصـديق البـارزاني فاُتَي به الـى مقـر البـارزاني ثم نقل فـوراً الى
(ديلمـان) وهناك روى لنـا حكاية مـجـيـئـه وعـمله وقـدومـه قـال "طلب مني أحـمـد حـسن
البكر عدة مرات العـودة الى العراق وكنت اعتذر وفي آخـر مرة أرسل لي رسالة وأنا في
القاهرة جـاء فيهـا أنّه يودُّ مني ان أكون واسطة إتصـال بينهم وبينكم بسبب من عـالقتي
الوثيـقة¤ وقـالوا إننا نتلمس اآلن سبـيلنا الى إيجـاد حل سلمي. ما ان وصلني هذا حـتى
شـددت الرحــال وعـدت الى بغــداد واجـتــمـعت بالبكـر وبقـادة حـزب الـبـعث وطلبــوا مني

اجمليء الى كردستان eعرفة رأي قيادة الثورة الكُردية في إجراء حوار معكم."
ذلك ما رواه لنا األستاذ عزيز.

إجتـمع البارزاني إثر ذلك بـقيادتي اeكتـب السياسي واeكـتب التنفيـذي¤ و¦ اإلتفاق
مبدئياً باeوافقة على بدء احلوار.

عـاد عزيز شـريف الى بغـداد بردّنا هذا وبقي مـقدمـه هذا سـراً اليعرف بـه غيـر قلة. ثم
رجع إلينا في يوم ١٤ تشرين الثاني ١٩٦٩ وهو يحمل الرسالة اآلتية:

«إن النظام مسـتعـد للبدء في احلوار. وهو يريد أوالً ان يبـعث §ندوب عن
القــيـادة الـقطرية ومندوب جملـلس قـيــادة الثــورة ليــتـأكــدا من البــارزاني
. فــهل هناك والقــيـادة مـن نيـة الـثـورة في إجــراء مــثل هذا احلــوار فـعــالً

إستعداد إلستقبالنا إياهما? ومتى وكيف وأين?»
وإستعد البارزاني للقاء إالّ أنّه ترك الزمان واeكان إلختيار النظام.

و�هيداً eقدم الوفد سـبق باجمليء يفگيني پر5اكوف في يوم ٨ كانون األول ١٩٦٩ من
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بغـداد. وكان يـحمل رسـالة من القـيـادة السوڤـيـاتيـة نوّهتْ فيـهـا بالفـرصة الذهـبيـة حلل
اeشكلة الكُردية وإستحسنت إنتهازها وأكّدت بأنها سترمي بكل ثقلها في هذه احملاولة

حلمل بغداد على الوصول الى نتيجة حاسمة.
وفي يوم ١٨ من كـانون األول أقـبل (سـمـيـر عزيـز النجم) أحـد أعضـاء قـيـادة البـعث
القطرية ومـجلس قيـادة الثورة بصـحـبة كل من عـزيز شريف وفـؤاد عارف وحلوا ضـيوفـاً

على البارزاني.
شرح (النجـم) سياسـة حزب البعـث احلالية ازاء القـضيـة الكُردية مبيّناً أنّ حـزبه يرغب
في حلهـا على أسـاس قيـادة البـارزاني لهـا. وذكر بأنّ الوسـائل السـابقـة التي جلـأ اليهـا
البـعث وغيـره كـانت خاطئـة مـعتـذراً على اخلـصوص بقلة جتـربة البـعث. إالّ أنّ التجـارب
ومنذ العام ١٩٦٨ بـدأت تتراكم لتؤدي بهم الى القـناعة بأنّ السبـيل الوحيـد للسالم هو

اإلتفاق مع البارزاني.
وسبق قدوم هؤالء قيام النظام بتشكيل وفد خاص مؤلف من مرتضى احلديثي وسعدون
غيـدان يقوم بجولة فـي مناطق كردستـان التي هي حتت ضبط النظام وفي احلـواضر واeدن
واتصال بدائرة واسعة من اeثـقف] والشخصيات البارزة الكُـردية مستطلع] آراءهم وذكرا
أنه في السليمانية كان الوطني اeعروف (إسماعيل حقي شاويس) من ب] من قابلوه وقد
قـال لهـمــا "إن كنتم تضـمنون لـي األمـان فـإنّي سـأصـارحكـم باحلـقـيـقـة". أجـابـه مـرتضى

احلديثي وسعدون غيدان بأنّ له أنْ يتكلم ما شاء فقال:
"إنكم تتـعبـون أنفـسكم بدون طائل¤ فـال نحن وال اجلاش ذوو اeوديـالت اخملتلفـة ¯ثل
الشـعب الكُردي. ومن 5ثل الشـعب الكُردي �ثـيـالً حقـيـقيـاً هو البـارزاني ومـقاتلوه فـإنْ

شئتم اإلتفاق فاذهبوا الى البارزاني فله وحده القول الفصل."
واكمال جتوالهما في كل اeناطق.

ولقي مندوب النظام (سـميـر النجم) إلتفـاتاً خاصاً وأحـتفي بالزائرين بنـوع خاص وفي
اليـوم العـشـرين من الشـهر عـاد الى بغـداد بصـحـبـة مندوب عن البـارزاني بشـخص دارا

توفيق مهمته سماع آراء وأقوال قيادة حزب البعث ومسؤولي السلطة.
وإلتـقى اeندوب بالقيـادات وبعـدها إجتـمع §رتضى عبـدالبـاقي وعرج مـعه الى بيـروت
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للقاء ميشـيل عفلق. وبحسب أقوال دارا كان اجلمـيع متجاوباً ومهيئـاً إلتفاق مبني على
أسس مـبـدئيـة مبـيّناً ان الـشخص ذا الـتأثيـر الكبـيـر والنفـوذ في حـزب البـعث هو شـاب
يدعى (صــدام حـس] التكريـتي) وهو حـاليــاً نائب أم] سـر قــيـادة القطر ونـائب رئيس
مـجلس قـيادة الثـورة وانه صـاحب الكلمـة األخيـرة. وانه أثناء احلـديث مـعـه سأله صـدام

فجأة (ما الذي اليجعلكم تسألون عن احلكم الذاتي?).
فـأجابه دارا (أأنتم مـستـعدون لسـمـاع هذه الكلمة دون أنْ تسـتفـزكم?(٣)) وعاد دارا

٣- كتب دارا توفيق تقريراً برسالة وجّهها للبارزاني هذا نصّها:
البارزاني احملترم                                                          ١٩٦٩/١٢/٢٣

حال وصـولي الى بغداد إجـتمعت بالسـيد صـدام التكريتي¤ بعد ذلك زارني أعـضاء القيـادة القطرية وبعض
أعـضاء مـجلس قـيادة الثـورة. وفي اليـوم التالي إجـتمـعت مع الرئيس البكـر eدة قصـيرة وبعـدها إجـتمـعت
بصورة مطـوّلة مع أعضاء القـيادة القطرية السـادة صدام¤ عـماش¤ مرتضى¤ عـبدالله سلوم… وإجـتمـعت مرة
أخرى بصدام¤ وسـوف أسافر اليوم برفقـة مرتضى احلديثي الى بيروت لإلجتـماع مع األستاذ ميـشيل عفلق.
. وبعـدئذ أقـوم بإجتـماعـات أخرى¤ وسـوف أرجع بعـد يوم] أو ثالثة¤ واeقـرر أن يتبـعني وسـوف أرجع غداً

بعض أعضاء القيادة القطرية وأخونا فؤاد عارف.
وقد كـان اإلخوان يلحـون عليّ بالسفـر بعد يوم من وصـولي¤ إالّ أني إرتأيت إطالة مدة بـقائي للتعـرف على

آراء اeسؤول] هنا ومعرفة ما بداخل نفسهم.
لقد إعـتبـر اإلخوان هنا موافـقة الثـورة إلرسال شخص شـيئاً إيجـابياً جـداً¤ وهم يؤكدون مرة وأخـرى رغبـتهم
األكيدة في حل اeسـألة بصورة سلمية واإلعـتراف باحلقوق القـومية. وبالرغم من تساهلهم حـول نقاط عديدة

تفصيلية إالّ أن تركيزي األساسي يجري حول ثالث نقاط أساسية:
١- مسألة الضمانات ألجل احملافظة على اإلتفاق بيننا.

٢- مسألة الفرسان بصورة عامة وجحوش اجلاللي].
٣- مسألة اإلعاشة خالل مدة اإلتفاق.

فيمـا يتعلق باeسألة األولى فـالزالت الضمانات اeقدمـة من قبلهم غير كـافية. ومنحصرة في إيـجاد مجلس
وطني يكون له سلطة تشريعية. وفي مدة قصيرة.

وقـد طلبنا مـنهم تفـاصـيل عن اجمللس: صـالحـيـاتـه¤ وعـالقـتـه §جلس قـيـادة الثـورة¤ طريقـة تشـكيله أهي
باإلنتــخـاب أو التــعـي]¤ القــوى اeشـتــركـة فـيــه ومـقــدار �ثـيلهــا. ووجـهــة نظرهم حـول اeـنظمـات اeهنـيـة

الكردستانية و�ثيلها في اجمللس.
- فيـما يتـعلق §سألـة الفرسان. ومـستـقبل جـماعـة جالل. فـإنهم موافـق] على أن نكون الطرف الوحيـد في
اإلتفـاق واحلزب الپـارتي يكون احلـزب القـائد في اeنطقـة الكردية¤ ولهم تقـيـيم إيجابي لشـخص البـارزاني.
وقـد وقـفوا األسلحـة واeال عن جـمـاعـة جـالل. وفي إعتـقـادي بأنهم سـوف يحـاربون جـماعـة جـالل في حـالة
اإلتفاق معـنا أما اآلن فهم اليصرّحون بـذلك. وقد أخبرني صدام بـصورة واضحة بأن إعطاء تصـريحات حول
هذا اeوضــوع قـبل إجــراء إتفـاق يـؤدي الى إنضـمــام جـمــيع اجلـاللي] والـفـرســان الى جـانبنـا وهم اليريدون

التفريط بهم اآلن. =
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. و¦ يشـيـد §ا لقــيـه من حـفـاوة منهم. وأنبـأنـا بأنّ وفـداً كـبـيـراً للنظام سـيُــقـبِل وشـيكاً
اإلتفـاق على ان يكون مـجيـئه في آخـر يوم من أيام العـام ١٩٦٩¤ وهكذا كـان فقـد حلَّ

أعضاء الوفد ضيوفاً عندنا في ناوپردان يوم رأس السنة اجلديدة ١٩٧٠.
= من جـملة ما قـال لي السيـد أحـمد حـسن البكر إن اجلاللي] ايـضاً إخـوان لكم وقد رددت له بكل وضـوح

بأننا نعتبرهم أعداء النتسامح معهم.
وقد إسـتطعت أن أعرف بأن احلكومـة حتارب اجلـاللي] في مجـاالت كثيـرة وفي اإلنتخـابات األخيرة للـطلبة

قامت احلكومة في حاالت كثيرة بإفساح مجال احلركة للعناصر اeعادية لهم.
فـيمـا يتـعلق بجـريدة النور فإنـهم قد أمـروها بعـدم الكتـابة بشيء ضد الـثورة الكردية. إالّ أنهـم لم يوافقـوا

على غلقها مقابل إيقاف حمالت إذاعتنا حل] اإلتفاق.
- فيما يتعلق بتمويل األنصار خالل مدة اeفاوضات فإنهم موافق] مبدئياً.

- فـيـمـا يتـعلق بالـسـجناء اeوجـودين في سـجـون اجلـاللي] فـقـد إلتـزمـوا بأنـهم سـوف يحـوّلون الى سـجـون
احلكومة أو احلكومة حتافظ عليهم من تاريخ ١٢/٢٢.

- أما الشهداء فسيخصص للضباط واجلنود رواتب تقاعدية كشهداء اجليش.
- فيما يتـعلق باحملافظات والتوظيف واإلدارات¤ وتبديل الدستـور¤ وغيرها وغيرها فهم متـساهل]. ويبدو

أن هناك في فكرهم خطة ألجل إقتسام احلكم بيننا وبينهم. وعدم اإلهتمام الكافي بالقوى األخرى.
إن حترياتي األساسية هي حول:

١- هل إن التغيير احلاصل في سياسة البعث جتـاهنا هو تغيير أصيل في تفكيره ونظرته لسياسة البلد. أم
هو تاكتيك سياسي أم هو خداع لنا?

٢- مقدار شعبية النظام احلالي وإمكانية بقائه في احلكم.
ولقد إستطعت أن أكوّن بعض اآلراء حول اeوضوع وسوف أخبركم بالتفاصيل لدى رجوعي قريباً.

هذا وبالرغم من أنني الأستطيع اإلتصال بالناس كما أريد بسبب أني ضيف في القصر اجلمهوري¤ إال أنني
إستطعت اإلتصـال بإخوان كثيـرين واإلجتماع مـعهم. (هذا اليعني أن هناك حتديد لنشـاطي ولكني حذر من

اإلتصال بالناس خوفاً من التطورات السيئة في اeستقبل).
وهناك الكثيرين الذين يعتقد بأن البعثي] صادق] في تقربهم منا فقسم يعتقد أن تقربهم ناجت عن إعتراف
أصيـل باحلقـوق القومـية¤ وقـسم يقولون بسـبب فشلهم العـسكري¤ وتفكيـرهم جلعل العـراق منطلقاً لسـيطرة

البعث على جميع البلدان العربية.
وكـذلك يعـتقـد الكثـيـرين ايضـاً بأن مـعاداتـهم جلمـاعـة جـالل هو شيء مـفروغ منـه ويجري التـثـقـيف به في

خالياهم احلزبية.
إن مـحـادثاتي مــعـهم صـريحـة جـداً¤ وإني أتكـلم مـعـهم بصـدق وإخـالص وخــاصـة فـيـمـا يتـعلق بـعـالقـاتنا
اخلارجية¤ وعن طموحنا القومي فيما يتعلق باألجزاء األخرى من كردستان وضرورة جتاوز بيان ٢٩ حزيران.
وهم من جانبهم يقولون إن مشكـلتهم األساسية أنهم ايضاً اليثقون بنا. واذا جرى اإلتفـاق فسوف يتجاوبون

مع هذه األماني.
يبـدو أن صدام هو الشـخـصيـة القـوية في احلزب. وقـد سـألته في اإلجـتـماع هل صـحـيح أن إسم أخيـه برزان

فقال نعم وقد سميناه على إسم الكاكه مال وثورته في سنة ١٩٤٥.
فسألته إذن eاذا إنقلبت احلقائق فأصبحت الثورات البارزانية كلها حركات من قبل اإلستعمار.

فقال إننا ايضاً نعرف بأن ما نقوله ليس صحيحـاً¤ ولكن هذا كالم الصحف واجلرائد أنتم تتهموننا بالعمالة
ونحن ايضاً نتهمكم بالعمالة. =
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بطبيعة احلال لم يكـن لدينا مبيت يأوي اليه الضيوف القادمون فمـنازلنا كانت صغيرة
جداً ومبنية بالط] وغـير مزوَّدة بأي وسائل عصرية وكان منزل شفـيق آغا أفضل البيوت

اeتيسرة فتنازل عنه لهم وأنيطت به مسؤولية العناية بأمورهم.

wL!d"« b#u"«
كان الـوفد الكبـير احلزبـي واحلكومي قد وصل رواندز في آخـر أيام السنة كمـا أسلفت
ومن هنـاك إنطلق الى مــقــر الثــورة¤ وكــان في إســتــقــبــاله في مــوقع بَرزيوه¤ أعــضــاء

القيادة(٤) وهم أعضاء اeكتب السياسي وأعضاء اeكتب التنفيذي وإدريس وأنا(٥).

= هناك نقطة مهمة جداً وهو مسألة إيقاف إطـالق النار¤ ويبدو أن اإلخوان يركزون على ضرورة توقفها اآلن
بخالف رأيهم لدى زيارة األخ سمير.

وهم مـسـتـعـدين إلبعـاد جـمـاعـة جـالل والفـرسـان عن مناطق اإلحـتكاك وإبـعـادهم من اجلـبـهـة على أن يحل
محلهم وحدات اجليش بصورة موقتة¤ كشرط لوقف إطالق النار.

إن هناك أمور وإستنتاجات عديدة سوف نبحثها لدى رجوعي بعد ثالثة أو أربعة أيام. ومهما تكن النتيجة
فإن هذه الـلقاءات قد حـققت لنـا مكاسب¤ وخاصـة في إضعـاف جماعـة جالل. وأعـتقـد بأن خطتنا يجب أن
تكون التـخـفيف عـن األوضاع واإلسـتـمرار علـى هذه اللقاءات مـع األخذ بنظـر اإلعتـبـار eصلحـتنا القـوميـة
وأمن ثورتنا حل] التأكد بصورة مطلقة عن إخالص اeـسؤول] األصيل والصادق حلل اeسألة الكردية بصورة

سلمية وعادلة. واإلعتراف بحقوقنا.
هذا وأؤكد مـرة أخرى أن وقف إطالق النار بالنسبـة اليهم يشكل نقطة مهـمة¤ يرجى دراسة اeوضوع بسـرعة

ووضع شروطنا حول اeسألة.
إلتقينا مع الشيوعي] ايضاً. وأتوقع أن يوجه القائم باألعمال السوڤياتي دعوة الى األخ صدام وأنا. السيد

عزيز شريف موجود خارج العراق.
هذا وأرجـو لكم اeوفقـية وحتـياتي وإحـترامي للبـارزاني وإخـوانه وأرجو أن أكـون عند حسن ظنكم وأقـوم §ا

أستطيع من خدمة.
إستلمت ذبذبة اإلتصال الالسلكي¤ 5كن اإلتصال معي في حالة الضرورة. وكما قلت فسوف أتوجه لطرفكم

اجلمعة أو السبت.
اخمللص 
دارا توفيق

٤- كـان الوفـد الكردي الذي رئسـه البارزاني مـكوناً من: حـبيب مـحـمـد كرÁ ودكـتـور محـمـود عـثمـان وصـالح
اليوسفي ونوري شاويس وعلي عبدالله ومحمد محمود عبدالرحمن ودارا توفيق وإدريس البارزاني.

٥- تألف الوفـد الرسـمي من: الفـريق حـمـاد شـهـاب رئيس أركـان اجلـيش عضـو مـجلس قـيـادة الثـورة¤ والفـريق
سـعدون غـيدان عـضو مـجلس قـيادة الثـورة¤ وعبـداخلالق الـسامـرائي عضـو القيـادة القطرية ومـجلس قيـادة
الثــورة¤ ومرتـضــى احلديثي عضـو القيـادة القطـــرية ومجلس قـيادة الثورة¤ وطارق عـزيز عضو القـيـــادة =
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كانوا يحملون رسالة من أحمد حسن البكر الى البارزاني. فكتب البارزاني جوابها(٦).
قـبل وصـول الوفـد¤ أذاع راديـو بغـداد نبـأ إسناد وزارة العـدل لألســتـاذ عـزيز شـريف.
وكـان يجـهل ذلـك وفـوجيء عندمـا أنبـأناه بـذلك وبان عليـه عـدم اإلرتيـاح فــسـألناه عن
السبب فقال انهم لم يستشيروني إالّ أنّ البارزاني وجميع أعضاء اeكتب السياسي أحلّوا

عليه بالقبول إذ ان لوجوده في هذه الوزارة اآلن مصلحة لنا. 

= القطرية ومـجلس قيـادة الثورة وسمـير عـزيز النجم عضـو القيـادة القطرية ومجلس قـيادة الثـورة والعمـيد
الركن محمد علي سعيد مدير احلركات بوزارة الدفاع¤ ورافقهم عزيز شريف وفؤاد عارف.

٦- رسالة رئيس اجلمهورية [حملها الوفد الرسمي في ١٩٦٩/١٢/٣١] وردّ البارزاني:
األخ اeال مصطفى البارزاني احملترم

حتية أخوية¤ وبعد¤
أرجو أن تكون وبـقية اإلخـوان في صحـة وراحة تامت] في هذا الـظرف العصيب الذي تـعيشـه األمة العـربية
والشعوب اeناضلة في بلدان الشرق األوسط¤ حيث العدوان الصهيوني الـغاشم واإلنتهاكات اeستمرة حلقوق
كـادحي شـعوبنـا من جانب اإلمـبـرياليـة الدوليـة البـغيـضـة¤ أقـول في هذا الظرف تهـفـو به قلوب اeالي] من
شـعبـنا العراقي وشـعـوب األرض اeناضلة وتتطلـع أنظارهم محـمّلة بأمل كـبـيـر عن نتـائج اeباحـثـات الدائرة

بيننا متمنية لها أن تكون النهاية لكل الفواجع التي مني بها هذا الشعب اeناضل العظيم.
إنكم أيهـا األخ والشك تعيـشون أزمـة ثقة في اإلنفـتاح كليـاً أمام أية مـحادثات من هذا النـوع كأيّ مقـاتل
ذاق مرارة الـقتال¤ ونـحن من جانبنا نعـيش نفس األزمة ولألسـباب ذاتهـا… هذه األزمة التي خـلقتـها و¯تـها
ظروف احلرب األهلية الطاحنة منذ فـترة طويلة وأساليب الرجعيـة واإلستعمار¤ ولكن احلديث عن أزمـة الثقة
يجب أن يبـقى في إطار البـحث عن إيجـاد أفـضل السبـل لتجـاوزها ال التـوسل بهـا لنسف كل جـسر يـشيّـد
بإجتـاه احللول السلـميـة الد5ـقـراطيـة للقـضـيـة الكردية¤ لكي يعـيش العـرب واألكـراد كـقـومـيـت] مـتـحـابت]
متآخـيت] يؤطرهما وطن واحد ويستظالن بظله ويناضـالن سوية من أجل حقوقهـما وطموحهما البـعيدين في

عزّ وإزدهار.
وفي اخلتـام أرجو جلـهودكم السلمـية السداد ووفـقنا الله جمـيعـاً eا فيه خـير الشـعب العراقي بعـربه وأكراده

وبقية الشعوب اeناضلة اeضطهَدة.
أخوكم

أحمد حسن البكر
رئيس اجلمهورية العراقية

[نسخة مصورة من هذه الرسالة في اeلحق رقم (٣١) قسم اeالحق]. وهذا ردّ البارزاني:
سيادة األخ اeهيب الركن أحمد حسن البكر رئيس اجلمهورية العراقية احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأله تعالى ان يهدينا جميعاً الى ما فيه خير وصالح شعبنا ووطننا.
تسلمت §زيد من االعتـزاز والتقدير رسالتكم األخـوية الكر5ة وعقدنا عدة إجـتماعات مع االخـوان احملترم]

اeبعوث] من قبل سيادتكم ومن قبل حزب البعث العربي االشتراكي ومجلس قيادة الثورة اeوقر.
وقد اسفرت لقاءاتنا االخوية عن احراز تقدم كبير في مضمار القضاء على ازمة الثقة التي ولدتها السنوات
السـابـقـة ونتطلع الى عــودة الثـقـة واإلطـمـئنان الكامل الـينا جـمـيــعـاً من خـالل اeـداوالت التكمـيليــة التي
سيجريها Åثلونا معكم ومع رفاقكم احملترم] خالل األيام القليلة القادمة إن شاء الله ونرجو مخلص] ان =
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في ذلـك الوقت بدأ إعـــالم النـظام يهـيّء األذهان الى مـــا ســـتـــســفـــر عنـه اللقـــاءات
واeفاوضات ومن جملة ذلك ما نشرته جـريدة (الثورة) البغدادية لسان احلزب من سلسلة
مقـاالت بعنوان (كيف السـبيل الى حل اeسألة الكُردية) شـاعت فيهـا العقـالنية واeنطق
وإتفقت مع طموحات الثـورة الكُردية فأجابتها (UÐWš ) §قاالت Åاثلة معـبرة عن تفاؤل

وحسن نية وجتاوب.
اُسندت رئاسـة الوفد لـلفريق حـماد شـهـاب رئيس أركان اجلـيش. ولم يكن ذا مـستـوى
يؤهله لذلك اeنصب فـقـد لوحظ فيـه قـصور كـبـير في التـعـبيـر ويخونـه لسانه واليحـسن
القول فـيبدو احلرج على بعض أعـضاء الوفد كعـبداخلالق ومـرتضى ويتعذر عليهم إخـفاء

خجلهم وهم يصغون الى ما يخرج من فمه من أحاديث سوقية الرابط يجمع بينها.
احملـادثات كانت §نتـهى اجلـدية والصـراحة وحتـدث وفدنا عـن األسبـاب التي أدّت الى
القـتال وبيّن لـلوفد الرسـمي بوضـوح كافٍ انهم إن شـاؤوا الوصـول الى إتفـاق فعليـهم ان

ينزعوا السالح من كل اeرتزقة الذي جندوا eقاومة الثورة وعلى رأسهم جاش ٦٦.
وتدخل (حـمـاد شـهـاب) بتـعليق يـتـضـمن أفكاراً غـيـر مـعـقـولة: ولو كـان األمـر بيـده
ألقـفل باب احلـوار وانتــهى كل شيء إالّ أنّ عـبـداخلـالق السـامـرائي اعــتـرضـه في الوقت

اeناسب وحتدث §ا اعاد اeياه الى مجاريها¤ وÅا قال:
"إننـا حـــزب ثوري وانتـم حـــزب ثوري وانـه لعبء ثـقـــيل علـينا أنْ يـكون
اeرتزقة (اجلـاش) حلفاء لنا. ومن يخـون شعبه الفـائدة ترجى منه. وهؤالء
اجلــحــوش هم مــيــراث من احلكومــات التـي ســبـقــتنـا خلفــتــه لنا وعلـينا
التـخلص منه ورجـاؤنا منكم مـسـاعدتنا عـلى تصفـيـة هذا اeيـراث بشكل
يحـفظ لنا مـاء وجـهنا سـاعـدونا على التـخلص من اوضـار هؤالء اeرتزقـة

= تؤدي هذه اeداوالت الى انهـاء االقـتـتـال ب] األخـوة والعـمل سـوية من اجـل التـقـدم واالزدهار الى وطننا
العزيز الذي تعرض خالل السنوات االخيرة الى الكوارث واحملن والتصدى لدسائس االستعمار والرجعية.

اننا نقدر حق التقـدير الظروف العصيبـة التي جتتازها بالدنا واالمة العربيـة الشقيقة وسنـكون كما كنا على
الدوام شركاء في السراء والضراء.

وفي اخلتام نسأل اeولى عز وجل ان يوفقنا جميعاً الى ما فيه خير ورفعة الوطن والسالم عليكم.
اخمللص اخوكم 
مصطفى البارزاني
 ١٩٧٠/١/١
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الن السلطة مـسـؤولة عن كل أحـد ونحن ملتـزمـون بأنْ نوفـر احليـاة وسـبل
العيش للجميع وهي مسؤوليتنا."

كان تأثير ذلك في البارزاني شديداً¤ فأجابه البارزاني:
"نِعمَ مـا قلت ونحن نفـهم إلتـزامكم وسنتعـاون مـعكم علّنا جنـد حالً لهـذه
العـقدة. لكن النتـيجـة التي البدّ من الوصول اليـها هي نزع السـالح منهم

وعدم إعتبارهم طرفاً في القضية بأي شكل كان أو بأنهم 5ثلون أحداً."
فوعـد الوفد. حـصلت مناقـشات طويلة وكـثيـرة حول احلكم الذاتي وطبـيعـته وامـتداده
حـتى أصــبح كل طرف ملمـاً بـوجـهـة نظر اآلخــر. وأصـر الوفـد على ضــرورة إعـالن وقف
إطالق النار فوافـقنا بقدر تعلق األمـر بالقوات النظاميـة وأكّدنا ان القـتال سيـتواصل مع

اجلاش ٦٦.
حـينما كـان الوفـد في ناوپردان وردت برقيـة من هيـز كاوه تفـيـد بأنّ عدداً من أغـوات
اeيراودَلي إلـتحقـوا بجاش ٦٦ وانهم يقـومون بتـخريبـات في اeنطقة منهـا قيامـهم بقطع
الطريق في عـدة أمـاكن وراء (œW?FK“…. فـأصـدرت قيـادة الثـورة األوامـر الى كل القـوات
اeرابطة القريبة باإلنضمام الى هيز كاوه وإيقاع اشد الضربات اeمكنة بهؤالء. ونُفّذ ذلك
في يوم رأس الـسنة وطهــرت اeنطـقــة منهم وقــررت قــيــادة الثــورة مــصــادرة أمــالكــهم

وأراضيهم وتوزيعها على فالحيهم في اeنطقة.
ان إنحـيـاز آغـوات اeيـراودَلي الى أعـداء الـثـورة يضع عـالمـة اسـتـفـهـام كـبـيـرة وكـان
مـصدر دهشـة عامـة من سائر األطراف السـيّمـا إخـتيـارهم أسوأ وقت بالنسـبة الى جـاش
٦٦ ح] دبَّ دبيـب اإلنحـالل فـي صـفــوفــهم وأذنت شــمس سطوتـهم باeغــيب وقــد بقي
آغوات اeيـراودَلي طوال الثورة يلتـزمون جانـب احليطة واحلذر في عـالقاتهم وجنـحوا الى
حـد كبـير في احملـافظة على نوع من احلـياد وأحـترم مـوقفـهم. فمـا الذي دفعـهم الى هذا
وقتما كانت قوات الثورة تكتسح معـاقل اeرتزقة واحداً بعد اآلخر والتلقى مقاومة تذكر
وفي الوقت الذي راحت قـوى أعـداء الثـورة تتناقص ويدب فـيـها اإلنـحالل? من اeتـعـذر
. ومهما يكن من أمـرٍ فقد خلَّف توزيع أراضيهم علـى فالحي اeنطقة إيجاد مبـرر منطقيّ

صدى عظيماً في كل أنحاء كردستان وهو ذاته دليل على نبل مقاصد الثورة. 
عـاد الوفــد احلكومي احلـزبي في الـثـاني من كـانون الثــاني وكـان البـارزانـي وأعـضـاء
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قيـادة الثـورة في وداعهم بنقطة (بَرزيوه) وفي أثـناء وجودهم طلبـوا رؤية النقيب الطـيار
حـمـيــد شـعـبـان الذي اسـقـطت طائرته اeيگ ١٧ في ١٢ كــانون األول ١٩٦٩ في دولي
(وادي) هيران بنيران الدوشكا و¦ّ أسره ومثل أمام محكمة الثورة اخلاصة كمجرم حرب
بسـبب ضـربه أهدافـاً غيـر عـسكرية وتسـببـه في مـقـتل عـدد كبـيـر من األبرياء فـحكمت
احملكمـة عليـه باإلعدام إالّ أن القـيـادة قررت تأجـيل التنفـيـذ. فأمـر البـارزاني بإحضـاره
لهم. وعندما جـاؤوا ألخذه استبد به اخلـوف وخيل له انهم قادمون لتنفـيذ حكم اeوت به¤
لكن ما ان مثل أمام الوفد حتى كاد يغشى عليه ولم يصدق عينيه وبقي مع الوفد زهاء
ساعـت]. ثم عندمـا هممنا بإعـادته ناداني البارزاني وقـال دعوه يبـقى عندهم هذه الليلة
وفي الصـباح الباكـر فليأخـذوه معـهم. كان ذلك إلتـفاتة إحـترام وتقديـر للوفد كمـا نواها
البارزاني. فحمدوا له اeنة وشكروا عطفه وعندها عقب البارزاني بقوله: لي سؤال صغير
واحد بهـذه اeناسبة¤ كيف سـولت لكم أنفسكم إعتقـال الطبيب كاظم شبـر وسجنه وانزال
اشـد التعـذيب به جملرد عـالقة مـهنية عـابرة جرت بيـني وبينه!. كانت تلك إشـارة مهـذبة
لطلب إطالق سراح الدكتور ومناسبة تتـفق مع أمره بإطالق سراح األسير الطيار. وقد ¦
ذلك فعالً فور عودة الوفد إالّ أنّه خرج منهوك القـوى محطَّم األعصاب واقتضى له أكثر

من شهر ليبرأ من اآلثار التي تركها التعذيب في جسده.

œ«bG$ bBI% …—u&"« b#Ë    
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في الرابع من كانون الثاني ١٩٧٠ عقد إجتماع موسع لقيادتي احلزب والثورة العداد
برنامج احلوار مع السلطة وإلختيار الوفد الذي سيحمل لهم مقترحاتنا.

وفي السـابع منه توجـه الوفـد الى العـاصمـة(٧). وفي اليـوم الثـاني عـشر من الشـهـر¤
بعث العقـيد الركن طارق توفيق آمر اللواء الثـاني برسالة مستـعجلة الينا ذكر فـيها بأنّ
صدام مـوجود في رواندز وهو يرغب في زيارة البـارزاني وكنت وحدي في مقـر البارزاني
وكـان إدريس غـائبـاً في زيارة العم الشـيخ بابو اeـريض. فـبعث الـبارزانـي بطلب كل من

٧- كان الـوفد يتـألف من الدكتـور محـمود عـثمـان ونوري صديق شـاويس ومحـمد مـحمـود عبـدالرحمن وصـالح
اليوسفي ونافذ جالل ومحسن دزَيي ودارا توفيق.
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علي عـبدالله وحـبيب مـحمـد كرÁ وشـفيق آغـا وخرجنا مـعاً الى بَرزيـوه إلستـقبـال صدام
والوفـد اeرافق له(٨). وعـجـبنا ألنـه جـاء دون ان يصـحب مـعـه عـضـواً من وفــد قـيـادتنا
اeوجـود في بغداد. واسـتفسـرنا عن سبب ذلـك فأجاب (سـعدون غـيدان) انهم منشـغلون
باeفـاوضـات مع اإلخـوان واجلمـيع بصـحـة جـيـدة ومعنـويات عاليـة¤ وبعـد تناول العـشـاء

بدأت احملادثات.
إفتتحها صدام بقوله:

"جـئت ألسـمع شكوى أبي إدريس (يقـصـد البـارزاني) وليـسـمع هو بدوره
شكواي. اني جئـت ألعقد إتفـاقاً معـه المجـرد عقد هدنة كـما كـان الشأن

مع مَن سبقنا".
ثم طلب ان يجـتمع بالبـارزاني على إنفـراد. فلبي طلبه وبقـيا وحـدهما مـعاً مـدة ثالث

ساعات. بعد ذلك قال لنا البارزاني معيداً بعض احلديث:
"طلب مني صدام ان أكـون له عوناً ليتـقوى مركزه في القـيادة عندهم وانه
مستعد حلل اeشكلة الكُردية على أساس احلكم الذاتي. وقطع على نفسه
عـهـداً بنـزع سـالح اeرتزقـة كـافـة وبـدون �يـيـز. وطلب منّا عــدم التـعـرض
بســوء لـلمــرتزقــة بعـــد نزع ســالحــهم. وÅا قـــال إننا النطالـبكم بتــسـليم
األسلحـة اخلفـيفـة بل مـستـعـدون إلعطائكم كل ما تطـلبون منهـا. إالّ أنّنا
نتوقع منكم ان تسلموا لنا األسلحة الثقيلة بعد توقيع اإلتفاق. ووعد بأنْ

يحتفظ بقسم من الپيشمرگه بإسم حرس احلدود".
كانت هذه هي اخلطوط األساسية العريضة التي بني عليها إتفاق احلادي عشر من آذار.
وفي يوم ١٣ كانون الثاني ١٩٧٠ عاد (صـدام) الى بغداد. وعاد في يوم ١٨ منه وفد
الثـورة وقـد تبـيّـن انهم لم يكونوا على عـلم §جيء (صـدام) ثم علمـوا بذلـك بعـد عـودته¤

وقالوا ان عالئم الرضى واإلرتياح كانت بادية عليه عند إجتماعه بالوفد الكُردي.
بلغت احملادثات مـرحلة جدية وخطيـرة. وكان القائم بأعـمال سـفير اإلحتـاد السوڤيـيتي

٨- تألف من سعدون غـيدان والدكتور عزت مـصطفى وزير الصحة والعميـد الركن إسماعيل تايه النعـيمي قائد
الفرقة الثانية والـعقيد الركن طارق توفيق آمر اللواء الثاني¤ وبرزان التكريتي وهو أخ صـدام غير الشقيق¤

ومرافقه اخلاص صباح ميرزا.
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(فيـدوتوف) يتابع سيـر اeفاوضـات بإهتمام¤ وكـان يلتقي بالوفـد الكردي كثيـراً وكذلك
بالوفد احلكومي وجنح مرات عديدة في تلي] اeواقف.

حـاول الوفد بإسم الپـارتي ان يشـرك احلزب الشـيوعي الـعراقي في تلك احملـادثات إالّ
أنّ النظام رفض ذلك رفضـاً قاطعاً. وبعث سكرتير احلـزب عزيز محمد برسـالة للبارزاني
جـاء فـيـهـا: "النريد ان يكون رفض السـلطة مـشـاركـتنا في اeفـاوضـات سـبـبـاً في قـيـام
مــشكلة بيـنكم وبينـهم. فـال تـصـروا ونـحن واثقــون بانكم لن تـفـرطـوا §صلحــة الشــعب

العراقي والشعب الكُردي وانتم خير من 5ثلنا في تلك احملادثات."

Ê«dN, v"« w(«“—U-"« WK.—
جــاء الشــيخ بابا علـي الشــيخ مــحـمــود قــادمــاً من اخلــارج يحــمل رســالة هامــة الى
البـارزاني من شـاه إيران¤ خـالصـتـهـا ان حكومـتـه مـسـتـعـدة لتلـبيـة كـل طلب للبـارزاني
وحاضـرة إلبداء أي معـونة يطلبها إنْ عـدل عن إبرام إتفاق مع حكومـة بغداد. كـما طلب

منه السفر الى طهران.
ونوّه بأنّ هذا الطلب يحظى §وافقة الواليات اeتحدة كذلك.

وفي يوم ١٥ كانـون الثاني ١٩٧٠ توجّه البـارزاني والشيخ باباعلي الـى طهران. وفي
اليـوم التـالي إسـتقـبله الشـاه بكثـيـر من احلـفاوة وبـذل له الوعود الـكثيـرة بإسـمـه وبإسم
حكومــة الـواليات اeتــحــدة شــريطة أنْ اليُـــعــقـد مــثـل هذا اإلتفــاق ألن فــيــه مــصلحــة
السوڤيت. وسيكون عـامالً لتقوية مركز حزب البعث. وأكّد نيـته الصادقة في تأم] كل
ما تــحتاجـه الثورة وإسـداء أي شكل من الـمـعونة حتـى ولو إقتضـى الـمشـاركة الفعـلية

في الدفاع.
أجاب البارزاني:

"إن هدف احلـزب الـد5قـراطي الكُردســتـاني األول هو الد5ـقـراطيـة لـلعـراق
واحلكم الـذاتي لكردســتـان. فــاذا سلم الـبـعـث احلـاكم فـي العـراق بـاحلكم
الذاتي لكردسـتـان وقـمت أنا برفـضـه فـمـاذا سـيكون مـوقـفي ازاء احلـزب
وإزاء الشـــعب الكُـردي في العـــراق وإزاء األمــة الـكُردية جـــمــعـــاء? اني
الأسـتطـيع اإلمـتناع عن اإلتـفـاق وان فـعلـت فـسـوف يفــيـد حـزب الـبـعث
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احلاكم أكبر إفادة ويبدو أمام الرأي العام مدافعاً عن احلقوق الكُردية¤ في
ح] نبدو نحن خونة مستهين] بها".

ووافق الشيخ بابا علي على وجهة نظر البارزاني وقال له مشجعاً:
"كل ما وجـدت فيه خيـراً للشعب الكُردي إفـعله والتُلِق باالً الى اآلخرين.

لكن البعث ليس موضع ثقة وعليك ان التضع كل ثقتك بهم".
وفي اليوم التالي عاد البارزاني الى كردستان.

وتوالت رسـائـل من الشـاه الى البــارزاني بع] الطلب وكـانـت آخـر رسـالة منه مــشـوبة
ببـعض التهـديد. وفي طهـران كـانوا يعلقون آمـاالً كـبيـرة على مـؤامرة عـبـدالغني الراوي

وكل تصوراتهم انها ستتكلل بالنجاح.
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خالل فتـرة الذهاب واإلياب ب] الوفود وإنشغـال الطرف] في اeفاوضات¤ قـررت قيادة
الثورة إعداد خطة عـسكرية واسعة بهدف تطهـير اeناطق الباقيـة في يد جاش ٦٦¤ وهي التي
أوردنا ذكرها وتشمل مناطق گرميان وقَرَداغ وشوان وشيخ بزيني ودولي (وادي) خَـلَكان.
إلتـأم اeكتب السيـاسي في ناوپردان في إجـتمـاع ضم أعضـاء اeكتب التنفيـذي ومقـر
البارزاني وتداولوا في خطة لـتطهير اeناطق التي أسلفنا ذكـرها. كان رأي األكثـرية انها
فـرصة ال5كـن اضاعـتـها الن اجلـيش لن يأتي eسـاندتهم في ظروف اeفـاوضـات هذه ولن

يؤمّن لهم اية حماية وسيكونون وحيدين في اeيدان.
وأعلنّا وقف القتال مع القوات النظاميـة ال مع جاش ٦٦¤ ثم تقرّر ان احمل نتائج هذا
اإلجتمـاع الى البارزاني لتكون له الكلمة األخيـرة فيه ففعلـت وشرحت له كل ما دار من
نقاش وقـلت في النهاية ان اجمللس ينتظر اeوافـقة. أجـاب البارزاني: "انطلقـوا باسم الله

ونفذوا".
وعدت رأسـاً وأبلغت اإلخـوان بأمر البـارزاني بالتنفيـذ وبقيت وإدريس وبعـض اإلخوان
في (قَسـري) نتابع ما يجري بعـد ان بعثنا بالبرقـيات الى سائر القطاعـات إيذاناً بالبدء
باحلـركـة. وكـانت سـاعـة الصـفـر في ليلة ٢٣-٢٤ كـانـون الثـاني ١٩٧٠. بوشـر بتنفـيـذ



≤≥∏

اخملطط وهو كاآلتي:
مهمة هيز كاوه وهيز سَفِ]: تطهير دولي (وادي) خَـلَكان.

مهمة هيز رزگاري: تطهير شوان وشيخ بزيني.
مهمة هيز قَرَداغ §عاونة هيز خَبات: تطهير گرميان وقَرَداغ. 

. وعقـد النصر للپـيشمـرگه في جـميع شرع في الهـجوم في السـاعة احلـادية عشرة ليـالً
اجلبـهات. وانهارت مقـاومة جاش ٦٦ وإلتـزم الپيشمـرگه §بدأ تفـادي االصطدام باجليش
مهـما كـانت الدواعي. وإذا آل األمر الى جلـوء اجلاش الى اeعسكرات فـعلى الپيـشمـرگه

ان ينسحبوا واليتعرضوا لهم.
وقـد حـصل مع ذلك إشــتـبـاك طفـيف ب] الپـيـشـمـرگــه واللواء ٢٧ في دولي (وادي)

خَلَكان إالّ أنّ اeوقف عولج بسرعة.
تواصل الهجـوم الى اليوم التـالي (اخلامس والعـشرين) حتى قُـضي على كل مقـاومة.
و¦ أسر أكثر من ألفٍ وأربعمائة منهم وقتل وجرح عدد كبير. كما الذ قسم مع رؤوسهم
§عسـكرات اجليش. وأرسل (علي عـسكري) برقيـة الى مكتبـهم السيـاسي بهذه العـبارة
: "بذلنا تضحيـات كبيرة في مـساندتنا القوات احلكومـية وهي اآلن تتركنا فـريسة تقريبـاً

". للذئاب. عاجلوا اeوقف. الوضع سيء للغاية وقد خرج األمر من يدنا �اماً
مـا جــاء اليـوم السـادس والعــشـرون حـتى ¦ كـل شيء وفق اخلطة اeوضـوعــة وحـررت
اeناطق كـلهـا ولـم يبق فــيـهــا فـرد واحــد من اجلــاش. وإســتـقــبل أهالي اeنـطقـة احملــررة

احملرÈرين بابتهاج وغبطة وقد أزيح عنها كابوس احملتل] الدخالء.
عندما أقـبل الوفد احلكومي في الثامـن والعشرين منه. كـان قد ¦ كل شيء. ولم تقم
للجاش ٦٦ بعد هذا قـائمة ووجدنا الوفد غـاضباً eا حصل لكنه كـان يدرك بأنّ األمر قد
قـضي وان ليس هناك مـا 5كن عـمله وليس بالـوسع إرجاع عـقـارب السـاعـة الى الوراء.

وبعث صدام إثر ذلك برقية الى إدريس حتمل لهجة إنذارية(٩).

٩- نص البرقية وجواب إدريس:
                             برقية سرية للغاية وفورية               ١٩٧٠/١/٢٥

من نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
الى . إدريس البارزاني =
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جـاء الى ناوپـردان في ٢٨ كـانون الثـاني ١٩٧٠ وفــد حكومي برئاسـة الفــريق حـردان
التكريتي(١٠). وحظي حــردان من البـارزاني بإلـتـفـات خــاص وإسـتـقــبله بحـرارة بـسـبب
مـوقـفـه النبـيل من نقل جـثـمـان الشـيخ أحـمـد. وبوشـر في اإلجـتـمـاعـات¤ وقـد حـضـرها
البـارزاني. وفي أثناء اeداولة زحـفت مسـألة عـائدية كركـوك فـعلق عبـدالله سلوم قـائالً:

اقول ان كركوك ليست كردستان. من هو الذي يثبت خالف ذلك?
أجـابه البارزاني غـاضبـاً: وأنا أقـول أنّ كركـوك كردسـتان¤ حـذارِ أن تقـول انها ليـست
كردسـتان بل قل إننا إحـتللناها. لو بقي كـردي واحد في كركـوك فهي كـردستان ولـتعلم

جيداً أننا لن نتخلى عن كركوك مطلقاً.
وإكـفهـرّ اجلوّ وسـاد التـوتر. وتوقفت احملـادثات زهاء سـاعت] من الـزمن ثم استـؤنفت
وتناولت التــفـاصـيل واســتـعـرضت النقــاط كلهـا من قــبل الوفـدين وجـرى اإلتـفـاق حـول
مـعظمـها¤ وعـاد الوفـد في الثـالث] منه الى بغـداد. كـمـا كان من اeـقرر أيضـاً ان يعـود

الوفد الكُردي ثانية الى بغداد(١١).
= في اللقــاء ب] نائب رئيس مـجـلس قـيـادة الثـورة مـع اeال مـصطفى البــارزاني طلب منه إيقــاف األعـمـال
العسكرية ضد القوى غير النظامية التي عملت مع اجليش في مراحل القتال. اeعلومات اeتوفرة لدينا تؤكد
إستمـرار اإلعتداء عليـهم من جانب جماعـة البارزاني. يرجى اإلنتباه عـلى ما يثبت ذلك من عرقلة للجـهود
الرامية الى التوصل حلل سلمي دائم للقضية الكردية وإن احلكومة العراقـية تعتبر كافة الذين قاتلوا بجانب

اجليش العراقي ستكون احلكومة واجليش مسؤول] عن حمايتهم.
اجلواب: الى/ السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة احملترم

من/ إدريس البارزاني                     فورية                       ١٩٧٠/١/٢٧
«تسلّمنا برقيـتكم اeؤرخة في ٢٥-١ ليلة ٢٧/٢٦-١ إن تصفيـة  جماعة الطالبـاني التي نعتبرها منتـفعة
من احلـرب ومـخرّبـة وعقـبـة في طريق إجنـاح اeفـاوضـات هي من اeواضـيع األسـاسيـة بالنـسبـة لنا وإن الثـقـة
اeتبـادلة بيننا تتـعلق بها الى حـد كبيـر. مع كل هذا ومع أننا لم نعطِ الوعـد بعدم التـعرض إليـهم إستجـبنا
لبرقيتكم وأصدرنا التعليمات بعدم التعرض إليهم حل] مجيء وفدكم حيث سنبحث اeوضوع بتفصيل. وإن
سـحب هذه اجلـماعـات من كـافـة مناطق اإلحـتكاك ضـروري جداً لضـمـان عـدم حدوث اإلصطدامـات وإلتـزام

جماعتنا بهذه التعليمات بشكل دائمي» أه.
١٠- تألف الوفد من عبداخلـالق السامرائي وعبدالله سلوم السامـرائي ومرتضى احلديثي وسعدون غيـدان وسمير
النجم والعـميد الركن إسـماعـيل تايه النعيـمي والعميـد الركن محـمد علي سعـيد مـدير احلركات العـسكرية
وعبدالفتاح الزلط اeستشار القانوني وعضو القـيادة القومية وهو سوري¤ ورافق الوفد السيدان عزيز شريف

وفؤاد عارف.
١١- في إحدى اللقـاءات طلب حردان من البارزاني أن يكتب رسـالة خاصة ألحمـد حســن البكر راجيـاً إخالء =



≤¥∞

في التـاسع والعـشـرين من الشـهـر أقبـل (يفگيني پر5اكـوف) الى البـارزاني يحـمل له
رســالة من الكرمل] ذات عــالقــة باإلتفـاق مـع النظام ثم قــفل عـائـداً في اليـوم احلــادي

والثالث] منه.
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طبقـاً لإلتفاق توجـه وفد كـردي الى بغداد في الثـالث من شباط ١٩٧٠¤ وكـان مكوناً
من: الدكتـور محمـود عثمـان وإدريس البارزاني ونوري صـديق شاويس ومحـمد محـمود

عبدالرحمن (سامي) ونافذ جالل¤ ومحسن دزَيي ودارا توفيق.
تلك احلماسة واحلـرارة القد5ة التي كانت تشيع في جو اللقاءات كانت مُـفتَقَدة في هذا
اللقاء. كان الوفد احلكومي يظهر بروداً متعمداً ويروغ من اللقاءات وحلظ الوفد الكُردي
ذلك فـقرر العودة مـن حيث أتى¤ وقـفل عائداً في الثـامن منه. وافضى للبـارزاني §ا دار
وأحاطه علمـاً باألجواء التي سادت اللقـاءات وقالوا انهم لم يلتقـوا أيّ مسؤول كبـير من
السلطة طوال وجودهم هناك¤ وهي الشك وسيلة إلظهار نـوع من عدم الرضى واإلحتجاج
على العمليات العسكرية األخيرة التي استهدفت جاش ٦٦¤ كما وردت أنباء تشير الى
خالفـات حادة نشبت ب] قـيادة حزب البـعث فكانت سببـاً للبرود الذي واجهـه الوفد وقلة

اeباالة بوجوده.
مهـما يكن من أمر فـان الوضع بقي على حاله دون الوصول الى إتفـاق. وتوقف احلوار

.Éحتى أواخر شهر شباط ١٩٧٠ وبدا وكأنّ إستئناف القتال وشيك

= سبيل (طاهر يحـيى) الذي كان من جملة معـتقلي البعث في قصر النهـاية. قائالً أنه شخصـياً اليستطيع
مفاحتة قيادته باألمر ألنّ فيها شباباً متطرف] اليقبلون برأيه واليستجيبون لرجائه.
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سـاد اجلمـيع اإلعتـقـاد بإنهيـار ا=فاوضـات بعـد عودة وفـدنا خـائباً. ولم تبـدُ في األفق
بارقة أمـل حتى انقضـاء شهـر شبـاط ١٩٧٠ من دون أن يَرِد موفـدN أو يصدر مـوفد. من
جـهـة أخـرى كـانت اإلسـتـعــدادات العـسكرية جتـري بتـواصل. ثـم وقع إشـتـبـاك صـغـيـر.
ودامت احلـال على هذا ا=نوال حـتى الثـاني من شـهـر آذار ١٩٧٠ حيـث قدم گـالله خـالد
عـبـداحلليم مـحـافظ أربيل يصـحـبه مـدير شـرطة احملـافظة حـس} شـيـرواني ومـدير األمن
عبداجلبار الدليمي وكانت لدينا عالقة وثيقة بهذا األخير كما أسلفت� وبيننا وبينه جفرة
خاصـة تأتينا منه معلومـات مفيـدة لتوجيه ضـربات ناجحـة با=رتزقة والقوات احلكومـية.
وإسمـه الرمزي عـندنا (ثائر). حرصت على اإلنفـراد به قبل أنْ يلتـئم إجتـماع رسـمي مع

احملافظ وسألته عما يخبئه النظام وما هي نواياه فأجاب:
"ا=سألة مـتأزمـة للغاية. وإنّ احملـافظ إنّما أقـبل ليستطلـع رأي البارزاني
األخـير. هل أنّه مـقيم على العـهـد مسـتعـدّ إلمضـاء اإلتفاق أم أنه عـدل?
وإنْ كـان مـصـمـمـاً علـى ذلك فـإنّ وفـداً حكومـيـاً مـسـتـعـد لـلقـدوم لوضع

اللمسات األخيرة على اإلتفاق."
أسـرعتُ فدوّنـت هذه األقوال وأرسلتـهـا الى الوالد وإفـتتح خـالد عـبـداحلليم إجتـمـاعنا
بالقول: "جئتُ بأمر من رئيس اجلمهورية ونائب رئيس مـجلس قيادة الثورة. جئتُ مؤكداً
لكم نيـة قيادة احلـزب واحلكومة اجلـدية وتصمـيمـهما عـلى حل القضيـة الكردية سلمـياً.
خـالل األسـابيع ا=اضـية بلـغت القضـيـة طريقـاً مـسـدوداً واحملاوالت للـحل السلمي باءت
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بالفشل� وقد جئت لإلتفاق على إستـئناف احلوار ووَصْــلِه من حيث إنقطع." وكان جواب
البارزاني: "نحن على رأينا السابق لم نتحول عنه بوجوب الوصول الى حل سلمي".

حمل احملافظ هذه النتيـجة وقفل عائداً بها وفي السابع من الشـهر عينه بعث احملافظ
خالد عبـداحلليم برسالة الى البارزاني ينبئـه بأنّه أبلغ أقواله للقيادة في بغـداد وقد سُرّت
بهـا� وتقرر أنْ يأتي فـي يوم ٩ منه وفد كـبـير برئاسـة صدام الـى كردسـتان إنْ كـان ذلك

يحظى عندنا با=وافقة. وكان اجلواب طبعاً باإليجاب(١).

١- هذا نص الرسالة:
أربيل في ١٩٧٠/٣/٧

سيادة االخ الفاضل ا=ال مصطفى البرزاني احملترم
حتياتي وأشواقي

أرجو ان تكون وجـميع األخوان بخيـر وصحة وتوفـيق ما دمتم تناضلون من اجل الشـعب الكردي التواق الى
السلم والهدوء ومادمتم تنشدون اخلير العميم للشعب العراقي بعربه واكراده ووحدة ترابه.

اخي الفاضل:
نقلت كل احـاسـيسكم الكـر�ة الى مجلس قـيـادة الثـورة… اجمللس الذي يؤمن بضـرورة انهاء اقـتـتال االخـوة
بشكل يحـقق طموح الشعب الكردي ويـحافظ على وحدة العـراق وتقدمـه وسيزوركم وفـداً من مجلس قـيادة
الثورة خالل األسبـوع القادم إلنهاء آخر مراحل القضـية وهي تبشر بخير. يرغب األخ السـيد صدام حس} ان

يكون ضمن الوفد ان سمحت صحته بذلك.
وخـتامـاً ادعو من صـميم قلبـي لكم بالتوفـيق واليسـعني االّ ان اشكر لكم جمـيل حـفاوتكم والسـالم عليكم

ورحمة الله وبركاته.
اخمللص   
 خالد عبد احلليم
١٩٧٠/٣/٧

جواب البارزاني:
سيادة األخ الفاضل خالد عبد احلليم احملترم

حتية أخوية خالصة.
أرجو لكم الصحـة التامة وا=وفقـية في جهودكم اخلـيرة التي تبذلونها في سـبيل خير الشعب العـراقي بكافة

قومياته .
أخي العزيز:

تسلمت رسـالتكم الكر�ة ا=ؤرخـة في ١٩٧٠/٣/٧ واطلعت عـلى مضـمـونها. وأود أن أبـ} لكم بأننا على
أ£ االسـتـعـداد للمـساهمـة مع جـمـيع األخـوان اخمللص} العـادة االسـتـقـرار والسـالم الى ربوع وطننا العـزيز
وانهـاء ا=شكلة بـالشكل الذي يضـمن خـيـر شـعـبنا العـراقي بـعـربه واكـراده. ويسـرنا جـداً قـدوم إخـواننا من

مجلس قيادة الثورة ويزيدنا سروراً تفضل األخ الكر¤ صدام حس} باجمليء الينا ونحن في إنتظارهم.
ختاماً أرجو قبول حتياتي اخلالصة وتقديرنا جلهودكم الطيبة والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم مصطفى البارزاني
       ١٩٧٠/٣/٧
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وبالفعل وصل صدام حس} في اليـوم احملدد رواندز مع وفد مرافق(٢). وتوجّه وفد من
احلزب الد�قراطي الكردستاني الى رواندز إلستقبالهم(٣).

وفي رواندز أسـرَّ إلـيَّ عـزيز شـريف بهـذا: قــال "في هذه ا=رة سـيـتـم كل شيء". وكنت
ونحن في سـبيلـنا الى ناوپردان مع صدام في سـيـارة واحدة. وكـان حـديثنا خالل وجـودنا
معـاً اليخرج عن أمور شخـصية. ماعـمرك? وأي نوع من الرياضة حتب? بعـدها قال لي:

"في هذه ا=رة ان شاء الله سننهي كل شيء. سنحل كل ا=شاكل ا=علقة."
بعد تـناول الغداء بدأت احملادثـات ب} الطرف} وتواصلت حتى السـاعة الثـانية عـشرة
ليـالً. وفي اليـوم التالي بدأت احملـادثات في التـاسـعة صـبـاحـاً وتواصلت حتـى الساعـة
الثـانية بعـد منتصـف الليل. وباألخيـر ªت صيـاغـة مواد اإلتفـاق في ليلة ١٠-١١ آذار
١٩٧٠ وفي الساعة احلادية والنصف ليالً وضع كلٌّ من البارزاني وصدام توقيعه عليه.
ليس بـوســعي وأنا بـصــدد هذا احلـــدث العظيـم في تاريخ الشـــعب الكردي أنْ أغـــفل
الشجـاعة واجلـدية التي أبداها صدام حـس} في هذا اجملال وال بدوره ا=ركـزيّ من اجلانب

احلكومي في إخراج هذا اإلتفاق الى حيّز الوجود.
ألول مـرة في التـاريخ احلــديث جـرى اإلعـتـراف بوثيـقـة قـانونـيـة من دولة ذات سـيـادة
بحقـوق الشعب الكردي السـياسيـة السبيل الى طمـسها وال حـجبـها وستـبقى الى األبد�
ال�كن اإلنتقاص من قـيمة القرار الذي تتـضمنه. كان إتفاق احلادي عـشر من آذار للعام
١٩٧٠ حـالً تقـدمـياً عـادالً للمـشكلة الـكردية ونصـراً عظيـماً لـلشعـب العراقـي عمـومـاً
وللشـعب الكـردي خـصـوصـاً وفـوزاً عظيـمـاً للثـورة واحلـزب. ولـم يكن فـيـه أي عـيب أو
قــصـور إالّ أنّه تـعـثــر عند التنـفـيــذ. وعليَّ اإلقــرار هنا أنّ مــسـؤوليــة تعــثـره تـقع على
الطرف}� علينـا وعلى اجلهـة احلكومـيـة� لكن ليس على سـبـيل ا=ناصـفـة فنصيب اجلـهـة

احلكومية من التنكر لإلتفاق كان أكبر من نصيبنا بكثير.
ان النقطة التي جـلبت إنتـباهـي أكثـر من غـيـرها هي أنه وبعـد التـوقـيع على اإلتفـاق�
طلب العميد الركن محمد علي سعيد فوراً اإلجتماع باللجنة العسكرية للثورة وأذكر انه

٢- ضم كالً من من: عبداخلالق السامرائي وصالح مهدي عماش ومرتضى احلديثي وطارق عزيز وإسماعيل تايه
النعيمي ومحمد علي سعيد ومعهم كل من فؤاد عارف وعزيز شريف.

٣- تألف الوفـد الكردي من: حـبيب مـحـمد كـر¤� دكـتور مـحـمود عـثـمان وصـالح اليـوسـفي ونافذ جـالل ودارا
توفيق. ومسعود البارزاني.
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إجتمع بــنافـذ جالل ومحمد محـمود عبدالرحمن (سامي) ويوسف مـيران وأنا. أخرَجَ هذا
الضـابط خرائط من حقيبته ونشــرها قائـالً عليـنا قبـل كل شيء أن نؤلف لـجنة مختلطة
بهـدف رفع األلغام فـأجـبناه اننا لم نتـبع أســلوباً منظمـاً في زرعنا األلغـام ونحن الندري
مـوقع الكثـيـر منـهـا بالضـبط. ر±ا أمكننا حتـديد مـواقـع قليلة إالّ أنّه يســتـحـيـل علينا
تثــبـيت جــمـيع ا=واقـع. فـقـال بـاللهـجــة الدارجـة "يـا أخي لَعـد شـــسَــو²ينـا?" (إذن مـاذا
فـعلنا?) أجـابه نافـذ جالل هـا أنّ احلِبـر على إتفـاقـيـتنا لم يجف بعـد وأنت تقـول إنّنا لم

نفعل شيئاً?
بعــد هذا £ تأليـف جلنة مــخـتـلطة لهــذه الغــاية. من هذه ا=واجــهــة أدركت كم كــانت

ألغامنا مؤثرة فيهم.
وتقرر أنْ يتجه الوفد احلكومي مع الوفد الكردي الى سپيلك في الساعة السادسة من
صـبـاح يـوم ١١ آذار حـيث تكون طائرات مــروحـيـة بإنتظـارهم لتـقلّهم الـى بغـداد. وألحَّ
صــدام والوفـد ا=ـرافق على البــارزاني بإرســالنا أنا وإدريس بصــحــبـة الوفــد الى بغــداد
للمـشاركـة في اإلحتـفاالت الـتي ستـجري ±ناسـبة اإلتـفاق ووافق البـارزاني مكرهاً إذ لم

يكن يرغب في ذلك� وإلتحقنا بالوفد.
ورافق البــارزانـي الوفــد(٤) مــودعــاً حــتى (بَرزيـوه) ثم إنفــرد بي وبإدريـس وقــال لنا
: فلتكونا على حـذر وال يُداخِلَنَّكمـا الغرور وأظهِـرا التواضـع والكياسـة واللطف مـوصيـاً

مع اجلميع بصرف النظر عن ا=قام وا=ركز.
ركـبنا إحــدى الطائرات اخلـمس إالّ أنّ أحــد الضـبـاط جـاءنا وقــال إنّ (صـدام) يود أنْ
يكون كالنا معه في طائرته� يقصدني وإدريس� فإنتقلنا اليها وكان معنا فؤاد عارف.
وحطت بنا الطائرة في كـركـوك ومن كركـوك أقلتنا الى بغـداد طائرة من نوع انتـونوف
حطت بنا في مطار ا=ثنى ورتب للقـادم} إستقـبال حافل فـخم شارك فيـه جميع أعـضاء
قيادة حزب البعث ومجلس قيادة الثـورة وأعضاء احلكومة. وأنزل أعضاء الوفد الكردي

في فندق بغداد.
وفي الســاعـة الثـامنـة من مـسـاء اليــوم عـينه (١١ آذار) تـال رئيس اجلـمـهــورية نص

٤- تألَّف الوفد الكردي من الدكـتور محمـود عثمان وصـالح اليوسفي ونوري صديق شـاويس وإدريس البارزاني
ومحمد محمود عبدالرحمن (سامي) ومحسن دزَيي ودارا توفيق ومسعود البارزاني.
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اإلتفاق من التلفزيون ودار اإلذاعة كما قرأ رئيس الوفد الدكتور محمود برقية البارزاني
ومـا أنْ أذيع ذلك على أهـالي بغـداد حـتى إعـتـرتهم هزة فـرح تلـقـائيـة وأسـرعـوا خـفـافـاً
وثقـاالً� عرباً وكُـرداً �ألون شوارع بغـداد مطلق} لعواطفـهم العنان بالهـتافات واألغـاني

واألهازيج وحتى بالرقصات ودام ذلك طوال ساعات الليل حتى صباح اليوم التالي.
. وشـهدت العـاصمـة العراقيـة أول نسائم احلـرية وكان ذلك الـيوم عيـداً عراقـياً خـالصاً

ا=فتقدة منذ زمن بعيد.
كـان إتفـاق احلـادي عـشــر من آذار ثمـرة جـهـاد عنيـد مـتـواصـل ودليـالً على أنّ دمـاء
الضـحايا من الشـهداء الذين قـدمتـهم الثـورة لم تذهب سدىً. و¸ا الشك فـيه أنّ الفـضل
األكـبـر لـهـذا الفـوز التــاريخي يعـود الى صـمــود الپـيـشـمــرگـه ونضـال الشــعب الكردي

وتضحياته اجلسام.

d!d"#$« Ê«bO% w&
في صـبـاح يوم ١٢ مـن آذار انتـقلت جـمـاهيــر الشـعب بجـمـوع مـتــراصـة عـرباً وكُـرداً
ومسيحي} وتركماناً وغيرهم الى ميدان التحـرير. وشملت اجلموعَ حالةN هستيرية السيّما
الكُرَد منهم. وحـضـرت قـيـادات حـزب البـعث واحلكـومـة كلهـا في مـيـدان التـحـرير وكنا
مـعهم. وأقـبل رئيس اجلمـهوريـة وألقى كلمة على اجلـماهـير احملـتشـدة ثم ألقى الدكتـور

محمود كلمة الرئيس البارزاني.
حفَّ الناس بنا ونحن في سـبيلنا الى ميـدان التحرير خارج} مـن الفندق. وبشكلٍ ما�
عـرفـوا هويتنا فـأمطروا سـيـاراتنا بالـورد وباحللوى وحـاولوا أنْ يخـرجـونا من السـيـارات

ليحملونا على أكتافهم الى ميدان التحرير ولم ننقذ أنفسنا إالّ بشق األنفس.
: "أبا هيثم في أثناء إلقاء رئيس اجلـمهورية كلمـته. قاطعه شـاب ب} الواقف} صائحـاً
إني أتكلم بإسم الشـباب واني لست منتمـياً الى حزب� أقـول نحن حاضـرون للعمل حتت

إمرتك لغرض تطبيق بيان احلادي عشر من آذار".
. فـيه جتلت القـيمـة احلـقيـقيـة لألخوة العـربيـة الكردية مضـيئـة كـان يوماً سـعيـداً فعـالً
كالنجم السـاطع في سماء العـراق وبدا الشعب العراقي بأسـره وكأنه إستفـاق من كابوس
جـثم على صـدره. تلـك هي نهـاية حـرب أهليـة مـدمـرة دامت تسـع سنوات أهدرت فـيـهـا

طاقات وأهلكت أنفُساً من غير طائل.
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لَـبَّـينا عصـر ذلك اليوم دعـوة عشـاء في القصـر اجلمهـوري من قبل رئـيس اجلمهـورية.
قـبل ولوجنا قـاعـة العشـاء اُخِـذنا الى غـرفـة رئيس اجلـمهـورية وكـان فـيهـا صـدام. رحّب
الرئيس بنا تـرحـيـبـاً حـاراً وأثنى على البـارزاني والشـعب الكـردي وقـدَّم إدريس له هدية
الوالد وهي (خنـجـر) قـال إدريس وهو يقـدمـه له: "إن اخلنجـر رمــز مـقـدس لدى الشـعب
الكردي وتقـد�ه لك تعـبيـر بأن سـالح الپـيشـمـرگه بعـد اآلن سـيكون مرصـداً للدفـاع عن
الشـعب العـراقي بأسـره. فإخـضلَّت عـينا رئيس اجلـمـهورية بـالدموع� وأجـاب قـائال "هذا
اليـوم هو من أســعـد أيام حـيـاتي" ثم أردف قــائالً "لديَّ ثالثة أبناء ومـحـمــد هو أعـزهم
عنـدي وهذا قـــريبي (مـــشـــيـــراً الى صـــدام) يعـلم ±قـــدار تعـلقي به إنّـي أقـــدمــه هـدية

للبارزاني."
ثم إنتقلنا مع رئـيس اجلمهورية الـى قاعة اإلستـقبال� وشـمل ا=دعوون أعضـاءَ مجلس
قـيادة الثـورة وأعضـاءَ احلكومة وكـبارَ قـادة اجليـش وشخـصيـاتٍ مثـقفـة وفنان} وساسـة
أمثـال عزيز مـحمـد سكرتيـر احلزب الشـيوعي وأدباء من أمـثال مـحمـد مهدي اجلـواهري
وكـثيـرين. ¸ا أذكـر أن البكر مـرَّ بالشـاعـر فمـدّ يده مـصـافحـاً وهو يقـول "أبا فـرات هذا
يومك ونريدك أن جتود!"� فـردّ عليه اجلواهري بـقوله "إن شاء الله راح تشـوف!" وحمّلني
اجلـواهري رسـالـة الى البـارزاني(٥)� كـمـا إنهــالت على الوفـد الكردي رسـائـل وبرقـيـات

٥- نص الرسالة (هناك صورة لها في ا=لحق رقم (٣٢) قسم ا=الحق):
بغداد ١٢-٣-١٩٧٠
محمد مهدي اجلواهري

السيد ا=ناضل رئيس احلزب الد�قراطي الكردستاني ا=ال مصطفى البارزاني اجلليل
أتقدم إليـكم بتحاياي اخلـالصة� وتهـانيّ الصمـيمة في هـذا اليوم التاريخـي� يوم حلّ القضيـة الكردية الذي
توّج صـمـودكم في سبـيل حتـقـيق أمـاني الشعـب الكردي العظيم� وألجل جتـسـيد مطامـحـه الكر�ة ±ر² قـرون
عديدة من النضال العسير وا=عاناة الشاقة� والتضحيات العديدة بكل ما �لكه شعب عريق ذو تاريخ حافل

بالبطوالت� زاخر بالبطوالت.
أيهـا السيـد ا=ناضل� والقائد احملـنّك� إنّك فذّ ب} القـادة األفذاذ� في إ�انك بـعدالة قـضيـتك وفي التهـيئـة
لها� وفي التـصميم عليهـا� وفي وضع هذا التصميم في فـلكه الدائر الساهر وشحذه على مـحكّ البالء وفي

غمرة من محنة الصبر ا=رّ� وفي الذروة من عزة قطف ثمار الصبر احللوة.
إن التـاريخ� أيهـا السـيـد الزعـيـم- سـيظل مـتـحـدثاً عنك بأبلغ لسـان� وأصـدق تـعـبـيـر� وبقـوة مـأثورة عنه
التعرف احملـاباة� وال التزييف� مـاظل -هذا التاريخ- على مدى إرتبـاطه بقضـايا الشــــــعوب الصـامدة� =
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التـهانيء من بينهـا رسـالة الزعيم السـوڤـييـتي بريجنيڤ(٦). وزار وفـدَنا عددN كـبيـر من
السفراء ا=عتمدين في بغداد با=ناسبة.

وأذكر منهم بنوعٍ خاصّ سـفير جمهورية مـصر العربية. في تلك الفترة كـانت العالقات
العراقية - ا=صريـة قد بلغت حدّ التأزّم والقطيعة. ولم يبعث عبـدالناصر رسالة تأييد أو
تهنئة ±ناسـبة اإلتفاق. فطلب دكتـور محمود عـثمان بإسم وفـدنا نقل رجائنا الى الرئيس
ا=صـري بإرسـال برقـية تأييـد للسلـطة. ونقل السـفيـر رجـاءنا وكـان الرئيس ا=صـري عند
حسن ظننا وجـاءنا السفيـر مغتبطاً يـحمل برقية التـأييد والتهنئـة قائالً باللهجـة ا=صرية

= وأمجادها� وبطوالتها� وأخيراً فعن مصائرها� ومصاعدها الى ذرى الرفعة وا=نعة.
هذه -أيها الزعيم بحـق- سطور في كلمات هي في احلقيقـة متون مضغـوطة بحاجة الى أكثر من سـفر واحد

لشرحها� واإلفاضة في مضامينها.
وأنت بالذات بعبقريّتك الفذة� وأ=عيّتك الوضاءة خير من يعرف ما تنطوي عليه� وما تزخر به� وما تنعم به

من مضام}� وفحاوى.
أدامك الله رمـزاً وهّاجــاً ينيـر طريق السـائرين عـلى دروب احلـرية� والناهج} مـسـالك الـنضـال� والصـمـود�

والظفر.
ومـرّات ومرّات تـفضّل بقـبـول أحـاسيـسي اجلـيّـاشة� وعـواطفي الفـيّـاضـة� وتهانـيّ العمـيـقـة� وحبّي العـمـيق

سيدي.
اخمللص

محمد مهدي اجلواهري
٦- ترجمة رسالة بريجنيڤ التي سلمـتها السفارة السوفيتـية الى الوفد الكردي في أواسط آذار ١٩٧٠ (صورة

لها في ا=لحق رقم (٣٣) قسم ا=الحق):
أيها الصديق العزيز مصطفى البارزاني

عرفنا بإرتياح عميق عن توقيع اإلتفاق على حل ا=شكلة الكردية حالً سلمياً. نتقدم اليكم بأخلص التهاني
±ناسـبـة هذا ا=كسب الهـام الذي يضع حـداً للحـرب الطويلة ب} اإلخـوان ويؤدي الى توطيـد الوحـدة الوطنيـة
والصداقـة ب} قوميات العـراق. نؤمن أن إقرار السالم واإلطمـئنان في العراق يجيـز لألكراد التمتع باحلـقوق
الد�قـراطية الوطنـية في إطار اجلـمهـورية العـراقيـة ويفتح اآلفـاق ا=الئمـة لعمل بنّـاء سلميّ لألكراد والعـرب
ورفاهيـتهم. الشك أن اإلتفاق على حل ا=شكلة الكردية ينزل ضـربة قاصمة باإلسـتعمار والرجـعية الساعـية
الى دق إسـف} ب} الشـعب} الشـقـيقـ}. نعبـر عن أملنا أنه عندمـا أظهـر£ روحـاً وطنية واعـيـة للمـسؤوليـة
الوطنية خـالل ا=باحـثات مع احلكومـة فإنكم البد ستـساعـدون في ا=ستقـبل على توسيع التـعاون ب} جـميع
القوى الد�قـراطية ا=عـادية لإلستعـمار في اجلـمهورية العـراقية من أجـل تطويرها ا=ستمـر بطريق اإلستـقالل

الوطني والد�قراطية والتقدم اإلجتماعي.
السكرتير العام للجنة ا=ركزية
للحزب الشيوعي السوڤيتي  

ليونيد بريجنيف    
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الصميمة "والله هذا علشان خاطركم".
إلتفـت رئيس اجلمهـورية الى صالح مـهدي عـمّاش وقـال من الضروري أنْ تتـوزعوا مع
أعضاء الوفـد لغرض إعداد برامج زيارات =دن أخرى في أنحـاء العراق. وتقرر أنْ يكون
إدريس ونافذ وأنا ومـحمد محـمود (سامي) من حـصة صالح مـهدي عماش بقـصد زيارة
مـدينة البصـرة. وكانت اجلـماهيـر البصـرية في إستـقبـالنا عند زيارتنا ا=وافـقة لليـوم ١٣
آذار �١٩٧٠ كان إسـتقبـاالً حاراً نادر ا=ثـال. ثم إنتقلنا من البصـرة بطائرة مروحـية الى
الرمـيلة =ـشـاهدة اآلبار ا=كتـشـفـة حـديـثـاً� إالّ أن الطائرة ظلّت الطريـق ودخلنا األراضي

الكويتية. وبعدها بلغنا صفوان ±شقة. وأراد عمّاش محاسبة الطيار فتشفَّعنا له.
وتوزع الباقون وإرتادوا حواضر أخرى.

كـان البكر وصـدام وغـيــرهمـا في قـيـادة احلـزب والدولة يلحـون عـلى أن يكون إدريس
نائبـاً لرئيس اجلـمـهـورية لكن الوالد رفض أن يتـولى أحـد أبنائه منـصبـاً حكومـيّـاً فـرشّح
حـبـيب مـحـمـد كـر¤ لكن احلكومـة رفـضـتـه بحـجـة كـونه من أصل إيرانـي وبقي ا=نصب

شاغراً الى ١٩٧٤ بعد إستئناف القتال حيث عُيّن له طه محي الدين.
في الثــامن عـشـر من الشــهـر وردت رسـالة مـن البـارزاني. يطلب فــيـهـا عــودة أحـدنا
إدريس أو أنا على أن يبـقى اآلخـرون في بغداد. فـعـدتُ وبقي اآلخـرون. ثم جرى تعـديل

في الوزارة. ودخلها كل من:
صـالح اليـوسـفي وزيراً للـدولة. ومـحـمـد مـحـمـود عـبـدالرحـمن (سـامي) وزيراً لشـؤون
الشـمـال. ونوري شاوَيـس وزيراً لألشغـال. ونافـذ جـالل وزيراً للزراعـة. وإحـسان شـيـرزاد

وزيراً للبلديات.
وعاد اإلخوان أعضـاء الوفد كافة الى كردستان فـي ٢٧ من آذار ومعهم الوزراء اجلدد

لتلقي توجيهات البارزاني.
ثم شكلت جلنة مـخـتلطة بإسم جلنة السـالم لغـرض تنفيـذ بنود إتفـاق احلـادي عشـر من
آذار. وتألفت من احلكومـي}: مرتضى احلـديثي رئيسـاً� وعضـوية سعـدون غيـدان وخالد
عـبداحلليم وشكري احلـديثي وقائد الفـرقة الـثانيـة إسمـاعيل تايه النعـيمي. ومن اجلـانب
الكُردي مثَّلَنا فـيها: مـحمد مـحمود عـبدالرحمن وصـالح اليوسفي ونوري شـاويس ونافذ

جالل.
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في العــام األول من اإلتـفـاق اُجنــزت أمــور عــدة وسـارت األعــمــال ســيــراً طبــيـعــيــاً.
كتـخصيص مرتب شـهري قدره عشـرة دنانير لعوائل الشـهداء وتشكيل إثني عشر فـوجاً
من الپيـشمـرگه بإسم حرس احلـدود كلّ فوج مـالكه خمـسمائة. ورتب أنْ يكـون إرتباطهم
اإلداري بوزارة الداخليــة. كـمـا نُزع الســالح من سـائر ا=رتزقـة اجلــاش قـد�هـا وحـديـثـهـا

.( (تبيّن فيما بعد أنّ ذلك لم يكن تاماً
مامـرّت سنة واحدة حـتى ذرّ قرن اخلـالف وبرزت ا=شاكل وراحت تتـراكم يوماً بـعد يوم

وإفتقدت بالتدريج احلرارة واحلماسة األولى التي ªيزت بها فاحتة تطبيق اإلتفاق.
وفي خالل هذه الفـترة األولى وقعت ثالثة حوادث خطيـرة: أوالها قيام أفراد ينتـسبون
الى (نوشـيــروان مـصطفى) من جـاش ٦٦ بـإلقـاء قنبلة يـدوية في مـدرسـة للبـنات ±دينة
السليمانيـة في ١٤ آذار ١٩٧٠ وألقي القبض على ا=نفذ الفاعـل واُعدم� وªكن مدبّرها

نوشيروان من الهروب الى النمسا(٧).
وحصـلت الثانيـة في يوم نوروز ٢١ آذار ١٩٧٠. عندما كـانت جمـاهير بغـداد حتتـفل
بعـيـد نوروز وعـيـد السـالم� إخـتطفت عناصـر األمـن الكادر الشـيـوعي النشط (مـحـمـد
اخلضري) وعُذّب بشكلٍ وحشيّ وألقيت جثـته في صدر القناة� وكانت هذه اجلر�ة مؤشراً
سيئاً =ا ينتوي النظام القيام به من جرائم إزاء اآلخرين مـستغالً إتفاقية آذار. وقد إحتجّ

الپارتي على هذه احلادثة بشدّة.
وحصلت الثالثة في ا=وصل في ١٢ من نيسان.

قـام فريق من جـاش (لَتُو زيبـاري) و(مـحي هركي) بتحـريض من ضـابط إستـخبـارات
الفـرقــة الرابعـة. بالهــجـوم على مـقــرّ الفـرع األول للحـزب الـد�قـراطي الكردســتـاني في
ا=وصل. أسفر عن إستشهاد پيشـمرگه واحد وجرح إثن} آخرين. وإدّعى النظام انه اتخذ

إجراءات صارمة بحق ا=عتدين لكنه لم يفعل شيئاً في الواقع.

qO'—√Ë „u)d)Ë WO*ULOK+$« w,—U!“
تقـاطرت حـشـود من الصـحـافـي} الى مـقـرّ الثـورة خـالل شـهـري نيـسـان وأيار ١٩٧٠

٧- أدّى اإلنفالق الى جرح الطالبت} األخت} (½qOLýW) و(ïMý) إبنتي رؤوف عارف وأعدم جمال كوچر� وحكم
على زميله خالد كويخا رشيد باألشغال الشاقة ا=ؤبدة.
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�ثلون مختلف اإلجتـاهات واجلنسيات ومن مختلف األقطار. عربN وأوروپـيّون… وأفارقة
وآسيـويون… وعدد كبيـر من الدول اإلشتراكيـة والدول الغربية. وقـد انشغلنا بإستقـبالهم
وتوديعــهم بعـد إجــراء ا=قـابالت والتــزوّد ±ا جـاؤوا ألجلـه من مـعلومــات كـمـا وفــدَ الى

البارزاني معظم رؤساء اجلاش معتذرين ومعلن} ندمهم� فعفا عنهم.
وتقـرر أنْ يقــوم أعـضـاء قـيـادة الپـارتي بـجـوالت في أنحـاء كـردسـتــان لإلطالع على
األحـوال هنـاك� ورسم أنْ أتوجـه والدكــتـور مـحــمـود عــثـمـان وفــرنسـو حـريـري وشكيب
عقراوي ومحمد عزيز وصالح محـمود لزيارة مناطق السليمانية وكركوك وأربيل في ح}

كان إدريس مع اجلماعة التي قصدت مناطق ا=وصل ودهوك وزاخو.
في يوم ٢٤ من أيار توجـه وفدنا احلـزبيُّ الى السليمـانية. وفي غـضون الفـترة ب} ٢٥
أيار واألول من حزيران أكملنا زيارة: هَورامان وشهرزور وشارباژير ودوكان كما زرنا كل
مـقرات الـپارتي وجـيش الثـورة. وإسـتقـبلتنا اجلـمـاهيـر في تلك ا=ناطق أروع إسـتـقبـال�
وشاركنا في ذكـرى إستشـهاد القائد عـزيز أتروشي في حلبجـه. وفي السليمانيـة شاركنا

في إجتماع موسع للمثقف} والكتاب والفنان} الكُرد.
في الثاني من حزيران ختـمنا زيارتنا للسليمانية وتوجهنا الى كـركوك وفي عصر ذلك
اليوم إحـتشدت جـماهيـر غفيـرة في ملعب ا=دينة وتقرر أنْ يحـضر ¸ثل حلـزب البعث في
ذلك اإلجـتماع فـأنتـدب له (طه جزراوي) وربّمـا كان إخـتيـاره متـقصداً والـغرض إشـاعة

الرهبة في نفوس اجلمهور.
وعقدت ندوة مفتوحة� وفي خالله وجّهَ أحد ا=واطن} هذا السؤال:

- هل أنّ كركوك كردستانية?
فأجبته:

- نعم� إنّ كــركــوك كـردســتــانيــة. ومن يرى خــالف ذلك فـعـليـه أنْ يـرجع الى التــاريخ
ويتفحصه جيداً ليتأكّد من قولي.

فجنّ جنون اجلماهير وتعالت الهتافات والشـعارات وكانت ضجة حماسية نادرة ا=ثال�
وسكت البعثيون ولم يصدر عنهم إعتراض. فعُدتُ الُرد²د قولي مؤكّداً:

- أجل� كركوك هي جزءN من كردستان.
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. وكـان من ا=قــرر الذهاب الى وªلمل (طـه جـزراوي) وبان عليــه اإلمـتـعــاض واضـحــاً
مكتب تنظيم البـعث في كـركوك عـصراً� ثم لتناول الـعشـاء. على أنْ يكون أعضـاء هذا
التنظـيم ضـيــوفــاً على الفــرع الثـالث لـلحـزب الد�ـقـراطي الـكردسـتــاني(٨) ولكن ألغي

البرنامج.
في كـركـوك قـمنا بـزيارة العـديد من األقـضـيـة والنواحي والقـرى الـكردية مـثل كـفـري
وطوزخورماتو وچمـچمال ومنطقة گرمـيان وشوان وشيخ بزيني وإختلطنا باجلـماهير وزرنا

مقرات احلزب واجليش الثوري.
وجلب إنتـبـاهنا بـنوع خـاص البـتـاليـون اخلـامس في قَـرَداغ. فـقـد بدا أفـضل وحـدة من
. و¸ا الشكّ فيـه أنّ ذلك يعود الـى حذق وحدات اجلـيش الثوري كـفاءة وتنظيـماً وتدريبـاً

وبراعة قائده حميد بَرواري ومعاونيه.
وصلتني برقيـة من البارزاني يطلب فيهـا عودتي الى حاجي عمـران فوراً. إذ أوكل لي
مهـمة السـفر الى اخلارج ±عـية الشـيخ محمـد خالد وإبنه ربيع. فـتركتُ الدكتـور محـمود
الذي إجته نحـو خانق} في ح} عدتُ الى أربيل. ألزور الفـرع الثاني ثم مقرّ هيـز دَشتي

هَوْلير (سهل أربيل). وفي اخلامس من حزيران كنت في حاجي عمران.
في الثـامن من حـزيران وصل صـدام حـس} وحـردان عـبـدالغـفـار مع آخـرين الى حـاجي
عـمـران وقــد تبـيّن أنّهم كــانوا ¸تـعـضـ} ¸ا بدر عني من أقـوال فـي كـركـوك. فـعــاتبني

±حضر من البارزاني وطلب أنْ تراعى مصلحة العراق العليا في مناسبات كهذه.
كان منهـاج الوفد الذي رافق األخ إدريس الى بادينان يـشابه منهاجنا. وقـد علمتُ أنّه
إرتاد مناطق ا=وصل ودهوك وزاخـو وشنگال (سنـجار) ومـقـرات احلزب واجلـيش الثـوري

٨- من طريف مـا أذكره فـي أثناء توجهنـا الى مركـز حـزب البعث. اعـتـرض سيـارتي صـبي راكب دراجة. وكـان
الدكـتور مـحـمود الى جـانبي. تقـدم الصـبيّ حتـى حاذانا وأشـار علينا بإنزال زجـاج السـيارة فلـديه ما يقـول

ففعلت� فقال:
- أنا فداء لوالدك وفـداء لفمك. لكني أرجوكـما أرجوكمـا التستخـدما كلمات عربيـة في حديثكما بهـذا القدر.

ثم أشار إليَّ وقال:
- التلفظ كلمة "في احلقيقة".

ثم اشار الى الدكتور محمود وقال:
- وانت ايضاً التستخدم كلمة "طبيعي".
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فـيهـا. وإلتـقى بجـمـاهيـر ا=نطقـة وقد لقي اإلسـتـقـبال احلـارّ الذي لقـيناه. إنّه =مـا يبـهج
القـلب حــقّـــاً أنْ يتلـقى ا=رء مـــردود النصـــر وإنعكاســـاته علـى الشــعـب الكردي. بعـــد
التضحـيات اجلسام والدمـاء العزيزة ا=سفوحـة. شعرنا كم كان الپيـشمرگه وعـضو احلزب
قد إحتـالّ من مكانة في قلوب أبناء الشعب البسطاء وهي مكانة التوازيـها مكانة. كان

أحدهم يعتبر زيارة پيشمرگه أو عضو حزبي له شرفاً كبيراً وإمتيازاً ومجلبة للفخر.
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 بعد إتفـاق آذار إستجـدت على الساحة أمور تنـظيمية وأصـولية اقتـضت إعادة النظر
في منـهـاج احلــزب الدUـقـراطـي الكردســتــاني ونظامــه الداخـلي وفــقـاً لـألوضـاع الـراهنة
ولألهداف اgسـتـقبليـة. ولم يكن ذلك cكناً إالّ بـالدعوة الى عـقـد مؤ_ر عـام للحـزب يتم
فـيه إنتـخاب الـقيـادات اجلديدة وينـظر في تلك اgستـجـدات إلتخاذ التـغـييـرات الواجبـة
على ضوئها تبعاً للظروف. وo إنتخابي عضواً في اللجنة اgركزية ولم أكن موجوداً عند

إنعقاد اgؤ_ر وجرى ترشيحي في غيابي إذ كنت خارج كردستان(١).

١- لوحظ صدود أعضاء اgؤ_ر عن الدكـتور محمود عثمان فقـد أعطي أصواتاً أقلَّ من اgتوقع. وهذا يعود الى
ما أصـاب سمـعتـه بسبب مـا بدا عليه من غـرور وتعالٍ عندمـا أناط به البارزاني رئـاسة الوفد الـى بغداد -
كما مرّ بيانه. واريد ان انتهز الفرصة الذكر هنا انه لم يقع بيني وب� الدكتور محمود أي خالف في وجهات
النظر. االّ ان جـميع أعـضاء الوفـد كانوا مـشمـئزين من سلوكـه في بغداد gا ظهـر منه من تعـالٍ وغرور غـير

. وإليك أسماء أعضاء اللجنة اgركزية اgنتخب� في اgؤ_ر الثامن: معهودين فيه قبالً
األعضاء: ١- حبيب محمد كر�� ٢- نوري صديق شاويس� ٣- صالح اليوسفي� ٤- إدريس البارزاني�

٥- مسعود البارزاني� ٦- علي عبدالله� ٧- عزيز عقراوي� ٨- محمد محمود عبدالرحمن�
٩- دكـتـور مـحـمـود عـثـمـان�١٠- هاشــم عـقـراوي� ١١- علي ســنجـاري� ١٢- عـبـدالوهــاب أتـروشــي�
١٣- عبـدول سوران� ١٤- دارا تـوفيق� ١٥- فـاخر مـيرW?Öسوري� ١٦- فـارس باوه� ١٧- رشيـد سندي�

١٨- شكيب عقراوي� ١٩- إسماعيل مال عزيز� ٢٠- صديق أفندي� ٢١- زكية إسماعيل حقي.
اإلحـتيـاط: ١- رشـيد عـارف� ٢- علي ¼Wژار� ٣- نعـمان عـيسى� ٤- شـيخ رضا گـوالني� ٥- جرجـيس

فتح الله� ٦- محمد مال قادر� ٧- شعبان سعيد� ٨- حميد برواري� ٩- عبدالقادر عزيز.
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أذكـر انّ أحـد اخمللص� الوطـني� ويدعى (رشـيـد) أقـبل الى مـقـرّ الـفـرع الرابع طالبـاً
رؤيتي. فـبـعـثتُ (مـحـمـد عـزيز) الـيـه ليـسـتطلع األمـر لكنه أبى أن يـفـضي اليـه بشيء

وأصرَّ على رؤيتي شخصياً. فأحضرته وقال لي:
"إن جـالالً وجمـاعـتـه أرسلوني ألبلغكم عن لسـانهم بأنهـم يودّون الرجوع الـى أحضـان
الثورة ويأملون أنْ يعـفو البارزاني عنهـم". لم يكن من صالحيـتي اإلجابة بشيء إالّ أنّي
وعدته أن أنقل حـديثه للبارزاني. وأعلمـته باgناسبـة بإستحـساني هذه اخلطوة وقلتُ أنّي

سأبذل ما في وسعي لتحقيق الرجاء.
عـدت الى حـاجي عـمـران فـأبلـغتُ البـارزاني بالرسـالة وبيَّنتُ لـه رأيي اخلـاص بأنّه من
اgسـتحـسن أنْ يكون الرد ايجـابياً. مـضيـفـاً أنّها فـرصة يجب انتـهـازها ألنها سـتكشف
للمأل صحة اخلطّ الذي رسـمته الثورة لنفسها. وستـكون وسيلة لإلعتراف بالذنب واخلطأ
من اعـدائهـا الذين اشـهـروا السالح فـي وجهـهـا وحـاربوها. سـيكون يومـاً فـريداً في بابه
عندمـا يعلن هـؤالء ندمـهم على رؤوس االشـهـاد ويطلبـون قـبـولهم وعـودتـهم نادم� الى

احضان الثورة.
ووافق البـارزاني مـبـدئيـاً على إقـتـراحي وعـرض األمـر علـى اgكتب السـيـاسي فـأيَّدوا
رأيي. ثم أنّي رحلت الى اخلـارج إالّ أنّي علمت فيـما بعـد أنّ كالً من دارا تـوفيق وفـاخر
#WÖd?Oسوري قـد كُلفا باإلتصـال بجالل وزمالئه وبلغت اإلتصـاالت مرحلتـها احلاسـمة في
السابع من شهـر آب ١٩٧٠ ح� جاء جالل الطالباني الى حاجي عمـران وقابل البارزاني
فوجد عنده ما يطمئن اليه وعاد راضياً مسـروراً. ثم تهيّأوا للعودة جماعياً وفي اخلامس
#WÖd?Oسوري. عشـر من الشهـر ذاته عاد جـالل الى بغداد بصـحبـة فرنسـو حريري وفـاخر 
وهناك عقدوا مؤ_راً قرروا فيه التخلي عن عنوان (احلزب الدUقراطي الكردستاني) الذي
كـانـوا يسـمــون أنفـســهم به وإتخـذوا بـديالً له فـتــسـمَّــوا باحلـزب الثــوري الكردسـتــاني
وأصدروا بياناً بحلّ احلزب واإلنضمام فرادى الى (احلزب الدUقراطي الكردستاني)(٢).

٢- راجع البـيـان الذي صـدر باgناسـبـة وتعـليق اgكتب السـيـاسي للحـزب الدUـقراطـي الكردسـتـاني على البـيـان
واخلطوة. اgلحق رقم (٣٤) قسم اgالحق.
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وفي ١٥ تشـرين األول ١٩٧٠ أقبل في أعـقـاب (جالل) كلّ من إبراهـيم أحمـد وعمـر
مـصطفى دبابه وعلي العـسكري ومن تبـعـهم. فإجـتـمع البـارزاني بهم ¯حـضر مـن حبـيب
مـحـمـد كـر� ودكـتـور مـحـمـود وفـرنسـو حـريري. وسـبق قـبل قـدومـهم أنْ عـيّـنت اللجنة
اgركــزية للـحــزب يوم ٢٨ أيلول مــوعــداً للبــحث فـي مـســألـة عـودتـهم وقــبــولهم إالّ أنّ
اإلجتـماع اُجل الى األول من تشـرين األول بسبب وفـاة جمال عـبدالناصـر في ذلك اليوم.
�وتقررّ باألغلبية قبول عودة جاش ٦٦ وإفـساح السبيل لهم لإلنتماء الى احلزب. في ح
أصرّت أقليـة الأودّ تسمـية أفرادها من األعـضاء على تقـدUهم للمحاكـمة بتـهمة اخلـيانة
العظمى� وعندها قـال البارزاني غـاضبـاً «لـمّا كـانوا جاشـاً لم أمنع أحداً من الفـتك بهم
واآلن وبعد أن أصـدرت حكمي بالعفـو عنهم فإنّي أمنع مـنعاً باتاً أن يُمَسَّ أحـدهم بسوءٍ
أو يتـعرض لهم أحـد بأذى. ما من شك أنّ خـيانتـهم كانت عظيـمة إالّ أنّ الـثورة واحلـمد
لله قـد إنتـصــرت وأصـابهم اخلـذالن (والعـفـو عند اgقــدرة). أال قـرروا اآلن بأنْ التعـفـوا

عنهم وليُتركوا وشأنهم. أمّا اذا قررo العفو فلهم األمان بعد عودتهم.»
طلبني البـارزانـي وقـال لي "كن يقظاً والتدع أحـداً Uسّـهم بسـوء أو يـوجّـه اليـهم إهانة
وابسطوا عليـهم الرعاية واحلمـاية الكافية (يقـصد جالالً والـباق�). إن حلق بهم أيّ أذى
" فـوعدته ببذل قـصارى جهـدي واتصلت بهم وقلت لهم: لكم مطلق فإن سـمعتنا سـتضارّ
احلـرية في إتخـاذ أية وسيلة حلـمـاية أنفـسكم. أمّـا اذا تركتم أمـر احلـماية لـنا فأرجـو أنْ
التفسـروا إجراءاتنا تفسيـراً سيئاً. وأجـمَعوا كلهم على الرضـا بالتدابير التي سنتـخذها.
واسكن إبراهيم أحـمـد وعيـاله في ناوپردان واسكن علي العـسكري وعـياله في (گـالله)
واسكن عــمــر مــصطـفى دبابه وأســرته فـي (دَرْبَنْد) وبقي (جــالل) فــتــرة من الـزمن في

(قَسري) يسكن منزالً في مقر البارزاني.
جاء عـمر مصطفى دبابه وعلي العسـكري معاً لوحدهمـا وقاال لن نترك الفرصـة تضيع
من أيدينا. جـئنا لإلنضمام الى احلـزب والثورة ولنعـمل في صفـوفها ومـا علينا بالبقـية�
وهذا قرارُنا وإننا نستنكف عن إطالق اسم (جـاللي) علينا. ونددا بجالل وإبراهيم أحمد
وعاباهـما على شـرههما وإتـهماهُمـا باإلستـيالء على جـميع األمـوال واgمتلكات الـعائدة
جلـاش �٦٦ وإتهمـا (إبراهيم وجالل) باإلحـتـفاظ لنفـسهـما ¯بـلغ قدره مليـون وأربعمـائة
ألف دينار� وهو مـا يعـادل قرابة أربعـة مالي� ومـائتي ألف دوالر� وأنّ جـالالً ذهب الى
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الكويت حـيث أودعه بإسـمه فـي أحد اgصـارف. بعد مـدة طلب جـالل السمـاح له بالسفـر
الى اخلارح بحجة مرض زوجته وبدعـوة وُجهت اليه من الكويت فاُجيز� ومن هناك إنتقل
الى لبنان وسـافر الى مـصر وكـان يرسل الينا بواسطة عزيز شـيخ رضا تقـارير وتعليـقات

عن مساعٍ يقوم بها gصلحة الثورة.
وكما ذكـرتُ قبالً� في خريف العـام ١٩٧٠ قدم إبراهيم أحمد الى حـاجي عمران لرؤية
البارزاني ألول مرة بعد فراق العام ١٩٦٤. وبصحـبته كلٌّ من عمر مصطفى دبابه وعلي
العسكري. فرحّب البارزاني بهم وأفسح لهم في مجلسه وكنتُ من جملة احلاضرين فضالً
عن حبـيب محمـد كر� والدكتـور محمـود عثمان وفـرنسو حريري. وبعـدها تكلّم إبراهيم
أحـمـد طويالً� شـاكراً البـارزاني على تـسامـحـه وسـعـة صدره للعـفـو وقـال بشكلٍ صـريح

وواضح مخاطباً البارزاني "الوطنية والكُردايَتي عندك. ونحنُ كنّا على خطأ".
إنّ هذا الرجل� رحمـه الله� لم يقم في حياته بأيّ عـمل يوحّد احلركة التـحررية الكردية
بل على العكس شقّ احلركة الـتحررية واحلزب الدUقراطي الكردسـتاني وهو السبب األول

في ولوج اgثقف� في سلك اخليانة.

5OKOH%« œdÔJ%U( ¡u) —œ«u(
كــانت قـضــيـة منح اجلـنسـيــة للكرد الفــيلي� شُــغل احلــزب الدUقـراطـي الكردسـتــاني
الشاغل منذ قيام ثورة الرابع عشر من _وز وبقـيت وعود احلكومات بحلها مجرد وعود.
وأذكر أننا أثرناها عند قيام اgفاوضات التي مهّـدت إلتفاقية احلادي عشر من آذار وفي
حينه قطع اgفاوضون على أنفسهم عهـداً بإجناز معامالت التجنّس وهي باآلالف مكدّسة

في وزارة الداخلية منذ زمن بعيد.
كان جـميع الكُرد الفيليـ� مستحـق� اجلنسيـة ¯وجب قانون اجلنسيـة العراقيـة الصادر
في العـام �١٩٢٤ إالّ أنه ولـدواعٍ سـيـاسـيـة غـيـر معـقـولة كـانت الـحكـومات اgـتعـاقـبـة
تتلكـأ في إنهـاء قـضــاياهم بقـصــد جـعلهم ورقـة رابـحـة في خـضم الـعـالقـات العـراقــيـة

اإليرانية على ما يبدو.
والكُرد الفَيليون يتركـزون في بغداد والعديد منهم ينتسب الى الطبقـة اgفلحة من التجار
ورجال األعـمال وكانوا قـد سيطروا على احلـياة التجـارية بعد نزوح اليـهود في اخلمـسينات
وتسليم كل أعـمـالهم لهـؤالء الذين إتصـفوا باألمـانة واجلـد. وهم يؤلفـون جزءً اليـتجـزأ من
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اجملتـمع العـراقي جيـالً بعد جـيل. كان إقـبالهم شـديداً على اإلنضواء الى عـضوية الپـارتي
بدوافع وطنية خالصة - وكان بينهم من إرتقى الى مناصب قيادية في احلزب.

بعـد مـرور أقل مـن سـتـة أشـهـر على توقــيع إتفـاقـيـة آذار� بدت نُذُر شـرّ gـا يُبـيّت من
مـصـائر لهـذه الشـريحـة من اجملـتـمع الكردي بإجـراءات شـاذة غـيـر قـانونيـة� فـمُنعـوا من
تسجـيل الوالدات في سجل الـنفوس العام� وصـدرت تعليمـات واضحـة بعدم قـبول دوائر
الطابو معامـالت نقل اgلكية gن اليحمل اجلنسيـة العراقية منهم. وما غـربت شمس العام
١٩٧١ حتى بدأت السلطات بإبعاد جمـاعات منهم الى خارج احلدود بزعم أنهم الUلكون
وثائق جتــيــز لهم اإلقــامــة. كـان إجــراءً ظاهرُهُ قــانونيّ وبـاطنُهُ طعنة« فـي خـاصــرة الثــورة
التسـتطيع مـعه إالّ اجلـأر بالشكوى واإلسـتنكار على صـفـحات جـريدة احلـزب وعن طريق
تقـد� اgذكـرات الشديـدة اللهجـة. وبدا األمـر مـفضـوحـاً. كـانت الغـاية السـوداء مزدوجـة
ترمي الى إضـعـاف الثورة وسلبـهـا بعضـاً من جـمـاهيريتـهـا في عيـون مـواطنيـها وكـذلك
التـمـهيـد لإلسـتـيالء علـى أموال هذه الطبـقـة اgوسـرة من التـجار ورجـال األعـمـال وبينهم

أصحاب مالي� فضالً عن تعمّد خلق مشاكل منهم للحكومة اإليرانية إنتقاماً gواقفها.

w#«“—U$%« f"—œ≈ ‰UO+,≈ W%ËU-.
¯تـابعة تنفـيذ إتفـاق احلادي عـشر من آذار والسـيّما مـوضوع تشـكيالت حـرس احلدود�
توجّه إدريس الى بغداد في اليوم األول من كانون األول ١٩٧٠ وإجـتمع برئيس اجلمهورية
ونائبـه وبعض اgسـؤول�. وكان برفـقـته عـدد من قادة الـپيـشمـرگـه وضبـاطهم منهم حـميـد
بَرواري. وكـان من اgفـتــرض أنْ Uكث ثالثة أيام إالّ أنّه بعث رسـالـة ذكـر فـيـهـا أنّ رئيس
اجلمهورية طلب منه _ديد إقامته بضـعة أيام أخرى. إالّ أنّ عمَّنا الشيخ بابو الذي كان في
زيارة لنا في حـاجي عمـران - شاء العـودة الى بارزان وكـان ينتظر عودة إدريس gرافـقتـه.
وفي يوم ٦ من كـانون األول أذكر قـول العمّ لي: "أUكنك مـعرفـة قرار إدريس في العـودة?
إنْ عاد بعد ثالثة أيام فـأنا في إنتظاره وإنْ زاد عل¿ها فسأذهب وحدي". حـاولتُ التحدث
الى إدريس تلفــونيـاً وكـان اخلط ضـعـيــفـاً فلم أفـهم شـيــئـاً وعندها اتصلت بالـشـيخ رضـا
گـوالني مـدير شــرطة أربيل وقلتُ له: حـاول اإلتـصـال بإدريس وقل له إنّ العم يســتـعـجل

العودة الى بارزان. فإنْ عاد خالل ثالثة أيام فَبِها. وإالّ فإنّ العم سيتوجّه الى بارزان.
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شـاءت إرادة الله أن يفـهم الشـيخ رضـا من قـولي بأنّ عـودة إدريس اآلن ضـرورية جـداً
وانه البد من رجوعه فوراً.

كان إدريس قد أرسـل سيارة اgرسيدس التـي أهداها الرئيس العراقي له - الى الكراج
إلصـالح بعض النواقص فـيـها. فـلم ينتظرها وإنّمـا اسـتقـل سيـارة أجـرة وانطلق بهـا الى
. وفـي عـصـر ذلك اليـوم عـادت سـيـارته اgرسـيـدس. وكـان من أربيل دون أنْ يُعلِم أحـداً
الـمـقـرر أنْ يعـود فـي اليـوم التـالي كل من حـمـيـد بَرواري ومـحـمـد عــزيز اللذين رافـقـاه

وتخلفا في بغداد.
في مـسـاء ذلك اليـوم الذي ترك فـيـه إدريس بغـداد� إسـتـقلّ حـمـيد ومـحـمـد سـيـارته
وخرجـا بها لتناول العـشاء تلبيـة لدعوة� وتبـيَّنَ أنّ بعضاً من جـاش (لَتُو زيبـاري ومحي
هركي) بالتـعاون مع مـدير األمن العام ناظم گـزار. كانوا قـد دبّروا مؤامـرة للقضـاء على
حيـاة إدريس. وأنا شخـصياً ال أسـتبعـدُ أنْ يكون لبعض الرؤوس الكبـار في الدولة ضلع

في هذه اgؤامرة.
وكـمَنَ فريـق التنفيـذ في نقـاط سـتراتيـجـيـة إلعتـراض مـسيـرة السـيـارة ظناً منهم بأنّ
إدريس فـيهـا. في الساعـة العاشـرة ليالً إنهـالت رشقـات الرصاص على السـيارة وكـانوا
يتـصـورون أنّ حـمـيـداً هو إدريـس بعـينه لوجـود بعض شـبـه ب� اإلثـن�. وأصـيب حـمـيـد
بَرواري بجـراح بليـغـة أورثـتـه عـاهة يشكو منهـا حـتى اآلن. ونُخِـلت السـيـارة بأكـثـر من
خمـس� إطالقة إالّ أنّ مـحمـد عزيز والسـائق لم يصابا بخـدش وكانت مـعجـزة حقـاً. كان
السـائق حـسن كـاواني سـريع البـديهـة يتـمـيّـز بحـضـور ذهن وبرودة أعـصـاب فـقـد أسـرع

بالسيارة حتى خرج من نطاق الكم� اgنصوب.
هذه اgؤامـرة خلقت عـقـبـة في سـبـيل تنفـيـذ بنود إتـفاق آذار بـالشك وتلك الثـقـة التي
عـمـرت النفـوس في أوائـل اإلتفـاق كـادت تزول ان لم أقُل انهـا زالت كلـيّـة وحلّ مـحلهـا

الشك في النوايا.
وطلب (صـدام) ما لديـنا من معلومـات حـول اgؤامرة. فـبـعثنا الـى فرع احلـزب ¯ا Âلك
وقاموا بدورهم بتـسليمها له ووعد بشكل قـاطع بأنّه سوف يتابع اgسألة بجـدّ وأنْ يتخذ
اشد اإلجراءات للوصول الى جذورها والقبض على الفاعل� وعقابهم. لكن ذلك لم يتمّ.
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أمّـا اgدبرون فــقـد علمنا بأنـهم توجـهـوا فــور عـمليـتـهـم الى فندق أمـبـاســادور الفـخم
ليحتفلوا ¯وفـقيتهم ولم يدروا بأنّ إدريس لم يكن موجوداً. وفي الـيوم الثامن من كانون
األول ١٩٧٠ جاءنا فـؤاد عارف برفـقة سمـير النجم يعـربان بإسم الرئيس العراقـي ونائبه
صـدام عن إسـتـيـائـهـمـا وإسـتنكارهمـا للـجـرUة النكراء وحـمـال مـعـهـمـا تـعـهـدات كـثـيـرةً
بخصوص تعقب اجلناة وإنزال العقاب بهم وحمال رسالة خطية من صدام الى البارزاني(٣).
وبقــيت هذه اgؤامــرة يحفّ بهــا الغـمــوض بخـصــوص اجلـهــة احلكومــيـة اgســؤولة عن
تدبيرها ومـقدار ضلوعهـا فيهـا. إذ رغم إلقاء القبض عـلى اgنفذين احلقـيقي� وإحـالتهم
(٤) حتى العام ١٩٧٣ الى محكمة الثورة وإنزال العقـوبات بهم بقي احملرض األصلي مجهوالً
عندما شرع نـاظم گزار في مؤامرته الفاشـلة لإلستيالء على السلطة. عندئذ إعـترفت السلطة
بأنه كان مدبـرّاً لكل من هذه احملاولة فضالً عن مـحاوالت إغتيال الوالد التـي سنتحدث

٣- نص رسـالة صـدام حـسـ� للبـارزاني باgناسـبـة� كــمـا وجتـد صـورة لنص الرسـالة في اgلـحق رقم (٣٥) قـسم
اgالحق:

األخ العزيز أبا إدريس احملترم
حتية أخوية… أرجو أن تكون بخير…

تشـاء الصـدف أن الأكتـب لك إالّ حول مـشكلة مـا والتي أأمل أن تـتكلل وبإسـتمـرار جـهـودنا ¯ا فـيه خـيـر
شعبنا و_ت� أخوّتنا.

أخي أبا إدريس… لقد تعرضت سيارة إدريس ليلة اإلثن� الساعة الواحدة تقريباً الى إعتداء بالرصاص وقد
أصـيب في احلادث حـمـيد برواري وجنـى اآلخرون… أيهـا األخ لم يكن اgقـصود بـهذا احلـادث إدريس رغم أن
إرادة الله دفع مـا كـان… إن اgقصـود بهـذا احلادث هـو عالقـتنا… اgقـصـود أن يعود العـراق من جـديد ينزف
دمـاً… وأن يعـود أبنائه الذين صـمـمـوا وصمم قـادته اخمللـص� على أن _Æ عـرى وحـدته وترسى على أسس

التتزعزع.
وأحسبك تذكر مـا قلته لك يوم وقعنا البيان من أننا يجب أن نتـوقع من اإلستعمار وعمـالئه الشيء الكثير
ويجب أن النتفاءل ونعتقد أن صعوباتنا إنتهت عند توقيع البـيان وأن األشرار اgرتزقة عمالء اإلستعمار قد
إنتـهـوا ايضـاً إن اإلسـتـعمـار الذي فـوجيء أول مـرة في حـيـاته في العـراق باإلجـراء العظـيم في بيـان السلم
"بيـان ١١ آذار" حـتـمـاً قـد إلتــقط أنفـاسـه وبدأ يخطط لإلسـاءة الـى العـالقـة القـائمـة بيننا والـى هذا البلد
الصـامد الشـجاع وإن حـادثة ضرب السـيارة لم تكن اإلسـاءة األولى الى عـالقاتنا ولن تكون األخـيرة كـذلك
ولكننا جمـيعاً ولكن وبهمـتكم وهمة كل اخمللص� في هذا البلد سـوف Âضي قدماً في تعزيز أخـوتنا وسوف
لن تنال منهـا الرياح الشـريرة… وسـوف نتـوصل من خـالل التحـقـيق الذي نرعـاه بشكل مـبـاشر الى اخلـيـوط

الكاملة وراء هذا احلادث اللئيم وسوف يجد العمالء أن ال شفيع لهم أمام عقاب التاريخ.
حتياتي لإلخوان كافة و_نياتي لكم بالتوفيق… ودمت

�أخوك صدام حس
١٢/٧

٤- نص قرار اإلدانة واحلكم وصورته في اgلحق رقم (٣٦) قسم اgالحق.
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عنهـا فـيــمـا بعـد� وقـد ذكـر لي جـالل الطـالبـاني بأنّه في العـام ١٩٨٣ عـندمـا كـان في
بغـداد يـتـفـاوض سـمع مـن صـدام أن مـحـاولة إغــتـيـال الوالد فـي يوم ٢٩ أيلول ١٩٧١
كانت بعلم منه وبإعترافه هو نفسه وأنّه أبدى أسفه ألن العملية باءت بالفشل ولم يُصَب

البارزاني بسوء كما كان اgأمول.
بذلت مـوسكو مـجهـودات مضـنية مع البـارزاني وخـاطبتـه برسـائل عدة تـناشده بضـبط
النفس واحلـيلولة دون تردي احلال الى طريق الالعـودة. وفي يوم ١٦ كانون األول عـقدت
اللجنة اgركـزية لـلحـزب إجتـمـاعـاً في هذا الشـأن واتخـذ قـرار بإعـتـمـاد سـيـاسـة اgالينة
واgهادنة وإجتناب كل ما من شأنه اgساعدة على تصعيد اخلالف� على أن Uارس ضغط

جديّ على السلطة من أجل تنفيذ بنود إتفاق آذار.

5JÓKÓ0 W0dF.
في العام ١٩٦٦ إتفق أنْ قام جـاش حس� وعمر خضـر سَرچيا بقتل أخـوين حلمه زياد
فَقياني في جـبل كورَك غيلة وبطريقة جبـانة. كان حمه زياد واحداً من أبطال الپيـشمرگه

القدماء وبرز ببسالة وإقدام ب� أقرانه.
: إسـمـحــوا لي بأخـذ ثأر أخــويَّ من حـس� وعــمـر جـاءني يـوم ٢٠ كـانون األول قـائـالً
فـأجبـتـه� ليس بوسعـي اجلواب حـتى أسـأل الوالد. إالّ أنّه لم ينتظر اجلـواب وعاد وشـرع
. وشعـر جاش حس� بوجـوده فخـرجوا باإلستطالع فـي حدود قرية كَلَكِ� ال لغـرض ثأريّ
ونصـبوا له كـميناً مـحكمـاً فاسـتشـهـد إثنان من الپيـشمـرگـه وجرح خـمسـة آخرون كـانوا
معه. وعندها أجازه البارزاني بتأديبهم فـتحرّك هيز بالَك وأحاط بقرية كَلَكِ�. وفي يوم
٢٧ كـانون األول أقبل عـزيز شريف مع مـحافظ أربـيل عبـدالوهاب األتروشي بقصـد حل
النزاع. إالّ أنّ قائد الفرقة الثانية محمد علي سعيد قدّم قواته الى سپيلك وأمر اgدفعية
هناك بقصف مواقع هيز بالَك التي حتاصر (كَلَكِ�) وبناءً على أمر البارزاني قصدنا أنا
وإدريس وعــزيز شـريـف والعـمــيــد مـحــمـد علـي سـعــيـد الـى اgوقع للعــمل على ســحب

الپيشمرگه.
(�عندما بلغنا خَليفـإنّ أنبأنا اإلخوان بأن اgعركة ناشبـة وقد حمي الوطيس في (كَلَكِ
وان الپـيـشــمـرگـه قـد دخلوا الـقـرية وهرب اجلـاش الى مــعـسكر سـپـيلـك. وأدّى القـصف
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اgدفعي الى إسـتشهاد سـتة من الپيـشمرگه. بلغني نـبأ إستشـهاد هؤالء فإستـدرت نحو
محمـد علي سعيد وقـد بلغ بي الهياج أقصـاه: "إنك مجرم وستـتحمل نتائج مـا فعلت".

وأدرك هو جسامة ما فعل وخاف العاقبة وبدا متلهفاً الى معاجلة اgوقف.
أصدرنا أوامرنا بتوجيه مدفعية الپيشـمرگه الى معسكر سپيلك وقصفه. وأدركوا إنّنا
مـجـدّون وإنّ مـعـركـة كـبـيــرة توشك أنْ تنشب ب� قـواتنا واجلـيـش. وحـاول عـزيز شـريف
محـاولة مستمـيتة لوقف القـصف. أخيراً oّ اإلتفاق علـى نقل كل اجلاش في كَلَكِ� الى
بغداد وأنْ حتلّ محـلهم قوات من الشرطة. وبأنْ Uتنع الپيـشمرگه من دخول الـقرية وبهذا

سويت اgسألة.
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تردُنا ب� ح� وآخر عن طريق جهاز إستخبارات الثورة أنباء عن إعتماد السلطة حبك
مـؤامـرات تستـهـدف حـياة البـارزاني بالذات. ومـن جملتـهـا فكرة إرسـال باصـات كبـيـرة
مـحــمـولة بقـوات مـن الكومـاندو يرتدون ثـيـاب النسـاء الـى ع� شـيخ بالكه فـي حـاجي
عمـران يختفـون هناك ثم يشرعون بهـجوم. وقد عـدل عن هذه اgغامرة بعـد دراسة دقيـقة

لضآلة فرص جناحها.
وفكرت السلطة في إطالق سيارة مفخخة تعتـرض سبيل البارزاني ثم تفجيرها بجهاز
حتكم. إالّ أنّنا وقفنا عليها في حينه وإتخذنا التدابير لضمان فشلها في حالة تنفيذها.
وحـاولنا: إدريس وأنا� أنْ نُقنع الـوالد بإتخـاذ إجراءات أمـنية خـاصـة تتـعلق بكيـفـيـة
إسـتقـبـاله الناس إالّ أنّه لم يأذن لنا بتـفـتـيش القادمـ� اليه السـيّـما إن كـانوا من رجـال

الدين.
وخملطط مـؤامـرة ٢٩ أيلول. إسـتـعـانت السلطة بخـبـرة ومـسـاعـدة جـهاز إسـتـخـبـارات
أgانيا الدUقراطية اgعروف بإسم (شتاسي). وإنّي الأسـتطيع القطع فيما اذا كانت اجلهة

األgانية تدري بأن اgقصود من هذه اخلطة هو شخص البارزاني أم غيره?
في يوم ١٥ أيـلول ١٩٧١ أقــبل الى اgـقــرّ كل من العـــالِـمــيْن الـديني� عـــبــداجلــبــار
األعظمي وهـو سنيّ اgذهب وعـبــداحلـس� الدخـيـلي وهو شـيـعـي بقـصـد زيارة الـبـارزاني
�. وزعما بأنهما قصـداه بسبب تردي األوضاع ب� الثورة وب فإستقبـلهما مرحباً محتـفياً
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النظام وبيّنا له تأثير ذلك على الرأي العام وانهـما جاءا ليعلماه بأنهما سيـقومان بحملة
ب� علمــاء الدين والـناس ألجل القــيـام ¯ـحـاولة رأب الصــدع ورأيا أن يســتــمـزجــا رأي

البارزاني في هذه اخلطوة.
إستـحسن البـارزاني الفكرة وحتمَّس لـها وشجـعهـما عليـها. كان الـسائق الذي أقلهـما
واحـداً من موظفي أجـهزة اخملـابرات فإنتـهز الفـرصة بنـاءً على التعليـمات التي زُود بهـا
واجرى إستطالعاً للمنطقة وعرف ¯وضع جلوس البارزاني واgداخل واخملارج اgؤدية اليه.
وفي يوم ٢٩ أيلول أقـبل الوفـد اgنتظر الى حـاجي عـمـران. وفي هذه اgرّة كـانت هناك
سـيارتان إحـداهمـا من طراز تويوتا (سـتيـشن) وأخـرى شفـروليت صـالون طراز �١٩٦٥
أوقف الضابط اgـسؤول في سيطرة حـاجي عمـران السيارت� ومنعـهمـا من اgرور واإلجتاه
الى مـقــرّ البـارزاني إالّ أنّ عــبـداجلـبـار األعظـمي خـرج عليــه مـهـدداً بالشكـوى منه لدى

البارزاني. فخشي اgسؤول العاقبة وأفسح للسيارت� السبيل.
في الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم كنـتُ مع دكتور محمود عند الوالد وكان على
مـوعد لزرق أمـپول له. فـي تلك األثناء أقبل ضـابط اgقـرّ وناولني رسـالة ذكر فـيهـا بأن
(اgاللي) قد وصلوا وهم ينتظرون قـدوم البارزاني. قال البارزاني: ساُصلي صـالة العصر
وسأكون معهم في اخلامسة والدقيقة الثالث�� قلت للدكتور محمود: إن ذهبت إلستقبال

الضيوف فإني سأذهب ألحلق حليتي وأعود في اخلامسة.
كان إدريس غائباً وهو في زيارة gقرات الپيشمرگه في زوزك وگَريَبِيش وحسن بگ.

في السـاعـة الرابعة والدقـيـقـة اخلامـسـة واخلمـس� طرق سـمـعي صدى إنفـجـار عظيم.
وتصورت انه لغـم ديناميت cا كان يسـتخـدم وقتذاك لتـفتيت الصـخور في اجلـبال. لكن
تاله رأساً صـدى إطالقات نارية كثـيفة فـركضتُ رأساً نحـو منزل الوالد متـصوراً إنّه في
اgنزل لكني لم أجـده فيـه. فتناولـت بندقيـته وأسـرعت قاصـداً موضع اإلسـتقـبال وسـألت
) أين الوالد قـال (قُـتِل). فـتـهـاويت على األرض وقـد خـانتني قـواي ثم حتـاملتُ (نهـاداً
على نفـسي ونهضت وتوجـهتُ متعـقبـاً مصدر إطالق الـنار. وإلتقيت الـپيشـمرگـه رسول
خـدر من حـرس الوالد وسألـته عنه فـأجـاب إنّه سـالم فـإطمئن باالً. عـلى انه كان جـريحـاً

بشظيّة من الرمانات اgقذوفة.
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تبـيَّن لي فـيمـا بعـد أنّ البـارزاني سبق اgـوعد الذي ضـربه للقـاء وقـصد القـادم� بعـد
صـالة العـصـر مـبـاشـرة. ودخل فـرحب بهم وجلس ودخـل النادل شـريف إبن شـريف وأخـذ
يضع أقــداح الشــاي أمـام الضــيــوف ووقف ب� العــبـوة الناســفــة التي يحــملهــا إبراهيم
اخلزاعي أحـد العلماء في طيات ثيـابه فبات سـدًّا واقياً للبارزاني عـندما فُجرت العـبوة.

وهكذا و¯عجزة خرج البارزاني ساgاً.
وقـتل فـي غـرفـة اإلســتـقـبــال أربعـة من الـقـادم� بشظايـا العـبـوة الـناسـفـة. وأصــيب
اجلالسـون عن Uينه ويسـاره بجراح وخرج القـادرون منهم منهـزم� وترك البارزاني الغـرفة
وهو يهـيب بالپيـشمرگـه "التقتلوا أحـداً منهم". إالّ أنّ السـائقَيْن أخـذا يقذفإنّ الـرمّانات
اليـدوية كـيـفـما إتـفق بعـدما فـشـال في الوصـول الى سـيـارة الشـوفـرليـه التي كـانت هي
األخرى مفخخـة ووضعت صواريخ في موضع اgصباحيْن اخللفي� إلطـالقها على السيارة
التي تتـعقـبهـا اذا كـتب لهم النجاح والـفرار بهـا. وهذا يدلّ أنّ خطة الهـروب للسائقـيْن�
وهمـا ضــابطا أمن� كـانـت قـد أخـذت في احلــسـبـان بـينمـا لم يكن هـناك مـا يشــيـر الى
إهتــمـام بنـجـاة اgاللي. واصــيب البــارزاني بخــدش بسـيـط من شظيــة. وجـرح قــسم من

.�gاحلراس وإذ ذاك لم يعد باالمكان السيطرة على هياج الپيشمرگه فتعقبوا السا
واعـتـصم إثنان منهم في اgـنزل اجملـاور وبدءا يقـاومـان بإلقـاء الرمـانات اليـدوية حـتى
قضي عليـهما. بقي الدكـتور محـمود يالزم البـارزاني الى األخير وقـد سلم هو اآلخر ولم

يُصَب بخدش.
وقف البـارزاني في الـشـرفـة يصـدر أوامـره بـمنع قـتـل الـهـارب� حـيـن أصـيـب بشظيـة
صـغـيرة في خـدّه. وحـاول إشـعال سـيگارة فـإلتفت الـــيه دكـتور مـحمود وقـد أخذ بكـفه

قائالً:
- دفع الله عنك السوء. أهذا وقت السيگارة ناشدتكَ الله إنسحب الى موضع آمن.

كان قد أصاب ثيابه نثار من أمخاخ القتلة اgنفجر.
إنتـهى كل شيء في السـاعـة اخلـامـسـة والدقـيـقـة اخلـامـسـة والعـشـرين بالقـضـاء على

اgتآمرين.
بعد أن إنفضَّ اجلـمع إنفجرت سيـارة التويوتا اgوقوتة وتطايرت شظاياها في السـاحة.



٥- وهذه أسـمـاؤهم: عـبـداجلـبـار األعظمي� عـبـدالوهاب األعظمي� عـبـداحلـس� الدخـيلـي� باقـر اgظفـر� إبراهيم
اخلـزاعي (حامل آلة التـسجـيل اgفخـخة)� غـازي الدليمـي� أحمـد عبـدالله ياس� الهيـتي� نوري احلسـيني�
أحـمد مـحمـد قـاسم� والسائقـان سليـمان كـوخي وهو من عائـلة دأب أفرادها على اخلـيـانة والغدر� ومـحمـد

كامل إسماعيل. (راجع اgلحق رقم (٣٧) اgتضمن صوراً لبطاقات هوياتهم - قسم اgالحق).
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والندري ماذا كان سيحلّ بالناس لو أن اإلنفجار لم يتأخر.
قـتل تسعـة من رجـال الدين مع السـائقَ�(٥). وأسـتشـهـد إثنان من الپـيـشمـرگـه سليم

زبير البارزاني ومحمود شريف نزاري. وجرح أربعة عشر آخرون.
في السـاعة السـادسـة عصـراً عـاد إدريس فبـعـثتُ رسوالً اليـه قـبل وصوله إلسـتـقبـاله

بدَرْبَنْد إلحاطته علماً ¯ا وقع وبسالمة الوالد.
وذاع نبـــأ اgؤامــرة ب� اgـواطن� فـــأقــبلوا الـى حــاجي عـــمــران وأبوا إالّ أنْ يشـــاهدوا
البـارزاني. وهم شاكـرون فضـالً من الله عليهم بسـالمتـه. وفي ليلتهـا عمّـمنا برقيـة الى
سائر الفـروع واgقرات ومـعسكرات الپـيشمـرگه نوصـيهم بضـبط النفس وعدم القـيام بأيّ

عمل إستفزازي.
وجـاءتنـا برقـيـة من القــيـادة القطرية الـعـراقـيـة حلــزب البـعث مـهـنئـة بنجـاة الـبـارزاني
.�ومظهـرة إستـعدادها الكليّ للتـعاون مـعنا في محـاولة الكشف عن اgدبرين والضـالع

فأجبناهم ان الذين نفذوا اgؤامرة جاؤوا من بغداد.
ثم بعث رئيس اجلـمـهورية بـالدكتـور عـبدالسـتـار اجلواري أحـد الوزراء مندوباً للـتهنئـة

ولإلعراب عن أسفه الشديد gا حدث مؤكداً عدم علمه بها مطلقاً.
وتألفت جلنة مشتركة إلجراء التحقيق من:

حامد العـاني وكيل وزارة الداخلية. وحازم القاضي مـدير أمن أربيل. واgقدم الركن
عـالء اجلنابي من اإلسـتـخـبـارات العـسكرية. وعلي عـبـدالله والشـيخ رضـا گـوالني

مدير شرطة أربيل وإحسان شيرزاد ونافذ جالل.
بطبيـعة الـحـال لم يسفر التـحقيق عن أي نـتيجـة للسبب البسـيط: إنّ النظام هو الذي

دبرّ الـمؤامرة إستناداً الى الـمعلومات التي تزودت بها أجهـزة إستخبارات الثورة.
لم نسـلّم جــثــة أحــد الســائـقَ� إالّ أننا سلّـمنا جــثث اآلخـــرين الى ذويهم. ودبّ الـقلق
�الشديد في السلطة. إذ تـوهمت بأننا مازلنا نحتـفظ بالسائق حيّـًا. وجنّ جنون اgسؤول
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وراحـوا يلقـون القـبض عـلى كل من يتـصـورون بأنهم يعلـمـون شـيـئـاً عن السـائق وعـذّب
كثيـرون منهم واستشهد عـدد مثل مجيد حـاجي قادر. من ناحية أخـرى تبيّن لنا أن أحد
السـواق هو أخ لعلي كوخي وهناك أخ آخـر له كان قـد إغتـال محـمود إيزدي أحد الـقادة
األبطال فـي الثــورة ثم إلتــجــأ الى احلكومــة وإنّ الـتنظيم الـداخلي للپــارتي فـي اgوصل
تعقـبه وقتـله. وإجتمـعت قيادتا احلـزب والثورة وطلب بعـضهم قطع العالقـات مع النظام
: "كـالّ لو بدأنا بالقتـال فليكن وإسـتئناف القـتال إالّ أنّ البـارزاني عارض في ذلك قـائالً

من أجل كركوك وخانق� وسنجار ال بسببي."
ثم اعـيد وزراؤنا الى بغـداد إلستـئناف أعمـالهم. وأقولهـا للحقـيقـة إنّ اإلعتـداء الذي
وقع في ٢٩ أيـلول قــضى على كـلّ أملٍ في احللّ السـلمي وتبــيّن أنّ اgـســألة أصــبــحت

. مسألة وقت وأنّ الثقة زالت _اماً
إالّ أنّ سـؤاالً يفـرض نفـسـه هنا. هو هل كـان رجـال الدين هؤالء يعلمـون باgؤامـرة? أم

إنّهم كانوا مجرد أدوات وضحايا?
في رأيي انهم كـانوا يجـهلون ماجـاؤوا في سـبيـله. وقسم منهـم لم يكن لديه أيّ فكرة

غير ما انتدبوا له.
ما بات واضحاً فيما بعد أنّ كالً من عـبداجلبار األعظمي وعبداحلس� الدخيلي وغازي
الدليمي وإبراهيم اخلزاعي كانوا إمّا عناصر أمنٍ أو من اgتعاون�. لكنّهم كانوا يجهلون
تفاصـيل اgؤامرة. أما اخلـزاعي الذي حمل آلة التـسجيل اgفـخخة فـقد تصـوّر أنّه يسجّل
�. لكن سائقَيْ السيارتيْن كانا من الضالع صوت البارزاني واgتحدث� اآلخرين ليس إالّ

في اgؤامرة واgطلع� على أدقّ تفاصيلها.
في اخلـامس من تشـرين األول عقـد إجـتمـاع سـيـاسي- عسكري حـضـره سـائر أعضـاء
اللجـنة اgركــزية وقــادة ألوية الپــيــشـمــرگــه وشـارك فـي جـانـب من تلك اإلجــتــمـاعــات
شـخـصـيـات وطنيـة. فـيه بـحثـت اخلطوات التي يجب إتخـاذها على ضـوء اgسـتـجـدات.
وحـضـر عـزيز شـريف وشــارك فـيـهـا كـمـا أرسل الكرمل� رسـائـل الى البـارزاني مـشـدداً

وملحّاً على جتنّب القتال وذكر انه سيرسل وفداً اليه بهذا اخلصوص.
تقـرّر أنْ يذهب صالح الـيوسـفي وإحسـان شـيرزاد ونافـذ جـالل ودارا توفيق الى بغـداد
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بصحبـة عزيز شريف ليستـمعوا الى مسؤولي النظـام ويتحققوا cا يرومـون عمله. وكانت
توصـيـات البـارزاني خالل ذلك تـؤكد وجـوب التـحليّ بضـبط النفس وعـدم القـيـام ¯ا من

شأنه إعطاء احلجة للنظام.
وفي اخلامس والعشرين من تشرين األول ١٩٧١ وصل وفد سوڤييتي برئاسة (باباجان
غفـوروف) عضو اللجنة اgركزية للحـزب الشيوعي السـوڤياتي وعضـوية نيچك� وبعض
أعضاء السفارة السوڤياتية. وقابلوا البارزاني مهنئ� على السالمة وحملوا له رسالة(٦)
من القادة السوڤـييت. وخالفاً gا عزته الرسالـة من يد اإلمپريالية واإلستعـمار في تدبير

٦- ترجمة رسالة الكرمل�:                          ١٠ تشرين األول ١٩٧١
الرفيق العزيز مصطفى البارزاني

بقلق عظيم تلـقينا نبـأ مـحاولة اإلعـتـداء على حيـاتكم. إننا سـعداء جـداً ألنكم وشكراً ليـقظتكم جنـوo من
احملاولة.

نحن النشك في أن القـوى الرجـعـية واإلمـپـرياليـة هي التي حـاكت اgؤامرة ضـدكم وكـان القـصد منـها إنهـاء
التعاون ب� احلـركة الكُردية بقيادتكـم واحلكومة العراقية. ب� احلـزب الدUقراطي الكُردستانـي وحزب البعث
العـربي اإلشتـراكي. إن كل جهـود اإلستـعمـار والرجـعيـة أوقفت لنسف بيـان آذار واحللّ السلميّ الدUقـراطي
للقـضية الكُرديـة. إن عمالء اإلسـتعـمار اgرتبط� بحلف السنـتو والقيـادة اإلسرائيليـة يعملون بنـشاط واسع

في هذا اإلجتاه.
وفي داخل احلـركـة الكُردية كمـا أخـبـرتنا مراراً هنـاك متطرفـون الUلكون حـرية تقـرير مـصيـرهم وهم يعـملون

بسياسة القطيعة مع احلكومة.
وفي هذه احلـالة نعتـقد أن يكون اجلـانبـان أي الكُرد واحلكومة على حـذر وأن يتحـلّيا بالصـبر وضـبط النفس
للوقـوف ضـد هذه القوى الشـريرة. واgهم اآلن هو احملـافظة على السـالم واحلـيلولة دون نسف بيـان آذار ألنه

نصر تاريخي ال للكرد وحدهم بل للطرف� وللقوى التقدمية. إن نسف البيان يخدم اإلمپريالية والرجعية.
نحن من جـانبنا نقدر مـحاوالتكم في حل اgسـألة سلمياً. لـقد سرo خـالل السنة ونصف السنة اgاضـية على
سـيـاسـة احملـافظة على السـالم وبيـان آذار. وفي هذه الـفـترة عـمـلتم الكثـيـر في مـجـال التـعـاون مع القـوى
التـقـدمـيـة وتطوير عـالقـتكم باحلـزب الشـيـوعي. وإننا جنـدكم حـكيـماً وبـعـيد الـنظر مـثـال ذلك تصـريحكم
للمـراسل ---- بأنكـم تعـملون وتهـدفـون الى احملـافظة على السـالم والـعمـل من أجل التـحـرر والعـدل في

العراق. وهذا ما يدل عليه كل إجراءاتكم.
إن اإلحتـاد السوڤـيـيتي كـان وسـيبـقى صـديقكم الصـدوق اخمللص الذي ساعـد ويسـاعد احلـركـة الكُردية في

العراق ويؤيد كفاح الكُرد من أجل حقوقهم في اجلمهورية العراقية.
نودّ أن نعلمكم شـخـصـيـاً بأننا وجّـهنا مـذكـرة الى رئيس اجلـمهـورية العـراقـيـة حـيث علمنا بإدانتـه العـمليـة
اإلجـراميـة التي إسـتهـدفت حيـاتكم من قـبل أعـداء العراق. وطلبنا مـن القيـادة العراقـيـة عدم اإلجنـراف مع

خطة األعداء والسير على سياسة السالم والتعاون مع الكُرد وبيان آذار.
نتـمنّى لكم أيهـا الـصديـق العـزيز الصـحـة والعـزم للكفـاح من أجل حـقـوق الكُرد وإسـتـقـالل ووحـدة الشـعب

العراقي.
اللجنة اgركزية للحزب الشيوعي السوڤييتي
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هذه اgؤامــرة فـقـد نصح الوفــد بأنّ اgبـادرة في القــتـال هي ليـسـت من مـصلحـة الـشـعب
الكردي وأنهم على مـعـرفة بوجـود أوغـاد وأجناس في قـيـادة البـعث يسوؤهم إسـتـتبـاب
السالم واحللّ السلمي. إالّ أنّ فيهم من يكره عودة القتال. أقول: هذا إدعاء فارغ وهراء
ودجل وفضول من القول تشيع فيه األنانية� وتبدو اgصلحـة السوڤيتية واضحة إذ كانت

مجهوداتهم كلها ترمي الى عقد إتفاق مع النظام وإنْ كان ذلك على حساب الكرد. 
بعد عودة الوفد السـوڤيتي. جاء وفد تهنئة من احلزب الشيـوعي العراقي برئاسة عزيز
مــحـمــد سكرتيـره� مـكوّن من مكرم الطـالبـاني والدكــتــور رحـيم عــجـينه وكــر� أحـمــد

وعبدالرزاق الصافي ونصحوا هم ايضاً بالتحلي بضبط النفس.
في اخلامس والعـشرين من تشـرين الثاني ١٩٧١ إلتأم مـجلس قيـادة الثورة الكردية.
وتقـرر إرسـال مـذكـرة للنـظام بطلب حتـديد مـوقفٍ واضح مـعـ� هادف� مـشـيـرين الى أن
الوضع الراهن ليس طبيعـياً وأنّ العالقات بلغت حداً من التوتر والبـرود بحيث تستدعي

القيام بعمل إيجابي(٧).
وردّ النظام فـوراً بأنه سـيـبـعث وفـداً gقـابلة البـارزاني إن شـاء. وفي الثـاني من كـانون
األول ١٩٧١ وصل الوفـد(٨). وتقـرّر مـعـاجلـة الوضع بغـيـة إزالة عـوامل التـوتر واجلـفـاء
وأتفق على إطالق سراح مـعتقَلي الطرف� وأن يوضع حـدّ ألعمال التـخريب وفتح صفـحة

جديدة.
وفي يوم ١٦ من الـشـهـر عــينه قــدم الى البـارزانـي رسـوالن من الرئيـس أحـمـد حــسن
البكر نـقـال إليـه رســالة شـفــوية منه تضـمـنت شكوى حـاله مـن رجـال السلطـة. قـائالً أن
اجلمـاعة اgسـؤول� اليصغـون اليه واليعـملون بنصائحـه وعاد يؤكـد عدم علمه بـاgؤامرة.
وطلب الـتــعــاون وأنْ يكون ¯ســتــوى اgســؤولـيــة وأنْ يعــمل على إصــالح الـوضع وطرد

.�اgتطرف
ال أدري إن كان البكر مـخلصاً في أقواله أم أنـه كان جزءً من _ثـيلية يتقـاسم اgمثلون
أداورها وإن السلطة كانت في احلـقيقـة تتربص بالثورة وتختـرع احلجج لتلصق كل سيـئة

باحلزب ولتتخذ منها اgبررات للعدوان أو اإلساءة الى سمعة الثورة.

٧- أنظر نص الرسالة (اgذكرة) في اgلحق رقم (٣٨) قسم اgالحق.
٨-  تكوَّن الوفد من: مرتضى احلديثي وطارق عزيز وعزيز شريف.
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من ذلك أنه وفي اليـوم الثالـث من _وز ١٩٧٢ أغتـيل قائـمّقـام سنجار ووجّـهت وزارة
الداخليـة في بيـان نعـيهـا أصـابع اإلتهـام الى (الپـارتي) تلميـحـاً. ولم يكن للحـزب أيّ
عـالقـة ¯قـتل هذا اgوظف. إالّ أنّ قـيادة الـفرع األول للـحزب أخـذت هذا التلمـيح مـأخـذاً
جدياً وأقدم أعضاؤها فوراً -ومن دون علم البارزاني أو اgكتب السياسي- على مغادرة
مدينـة اgوصل الى دهوك� حتسّـباً لعمـل إنتقامـيٍّ أهوج قد تتخـذه السلطة ضـدّهم. األمر

الذي زاد في شكّ احلكومة بأن للپارتي ضلعاً.
وفي أعقـاب احلادث وبسـببه جـرّدت احلكومة حـملة عسكرية على جـبل سنجار وقـصفت
قــراه مـن األرض واجلــوّ وإرتكـبت احلــمـلة الفظـائع بحق اgـواطن� األبريـاء ثُّم شُكلـت جلنة
حتقـيق مـشتـركة(٩) لم يُسـفر حتـقيـقهـا عن شيء إالّ أنّ اgعلومات التي وردتنا أكّـدت بأنّ
مقتل القائمقام كان من تدبير دولة أجنبية بغية إثارة مشاكل داخلية ونسف إتفاق آذار.

w#«“—U$%« …UO5 vK! Èd6√ …d.«R.
. وواصل نصب الفـخـاخ لم يتـخـذ جـهـاز األمن احلكومي مـن فشـل هذه احملـاولة درسـاً
والكمـائـن بهـدف إشـاعـة نوع مـن القلق واإلضطراب في كــردسـتـان. كـإرسـال الـعـبـوات
اgفـخخـة ودس السم في علب احللوى ووضع اgتـفـجرات في أجـهـزة الراديو واgسجـالت.
مثلمـا حدث في اليوم السـادس والعشرين من كانون األول في مـقهى (ناوكيلَكان) فـقد
وضع سائق سيـارة علبة من حلوى البقالوة مدعـياً بأنها هدية جاء بها ألحـد أعضاء جلنة
احلزب الشيوعي اgركزية فقام صاحب اgقهى قادر بيكَس بفتحها وما أن فعل حتى دوّى
إنفـجـار هائل كـان هـو أول ضـحـاياه وقـتل هو وثالثة من أقـربـائه. وجـرح تسـعـة آخـرون
وتب� أنّ مرسله هو مدير أمن أربيـل (حازم القاضي) إمتثاالً ألمـر من مدير األمن العام
ناظم گـزار. مــا من شك في أنّ ناظم گــزار لم يكن يتـصـرف مـن تلقـاء نفـســه واÂا كـان

يتلقى أوامره من األعلى.
ووقع حــادث cاثل فـي يوم ٢٧ من كــانون األول أي بعــد احلــادث األول بيــوم واحــد.
وتفـصيـل ذلك أنّ السيطـرة وضعت يدها عـلى علبة كـرتون أخـرى كـما وقـبض على آخـر
٩- بسـبب من هذا فُـجـعت الثـورة بواحـدٍ من قـياديـيهـا. إذ فـقـد السـيـد نافذ جـالل حـويزي وزير الزراعـة وأحـد
أعـضاء جلنة الـتحـقيـق اgشتـركـة حيـاته بإصطدام سـيارته ووفـاته وهو في طريقـه ضـمن الوفـد اgشتـرك في

العاشر من _وز ١٩٧٢ للتحقيق في احلادث.
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يحمـل علبة cاثلة في بَرزيوه. أرغـموه على فـتح العلبة بيـده فقـتل واستشـهد پيـشمـرگه
واحد من عناصر السيطرة.

واكـتشـفت عـدة مؤامـرات تخريـبيـة cاثلة قـبل تنفيـذها. كـتلك التي خططت إلغـتيـال
البـارزاني في شـهـر _ـوز ١٩٧٢ وقـد عـهـد بتنفـيـذها الى كـردي سـوري اجلـنسـيـة يدعى
(إبراهيم گاباري). قدم كردستـان بوصفه واحداً من الوطني� الكرد اgطارَدين في سورية
جلـأ الى العـراق وبقي مـدة في بغـداد يتـردد ب� آونة وأخـرى على الفـرع اخلـامس فـيلقى
منهم حسن اإلسـتقبـال بوصفه كـردياً وطنياً تتعـقبه السلطـات السورية. والندري هل انه
جنّد من قـبل ناظم گزار أو انه عـرض خدمـاته على مدير األمن. وأياً كـان األمر فـإنّه بدا
وثيق الصلة بـه وفي رأيي انه كـان مـرسالً مـن قبل اخملـابرات الـسورية وقـد حُـدد واجـبـه

وهو محاولة القيام بعمل يؤدي الى اإلخالل بالعالقات ب� السلطة وب� الثورة.
في األول من حزيران �١٩٧٢ أعلمتني أجـهزة إستخبارات الثورة بوجـود شخص اسمه
(إبراهيم گـابـاري) إدعى انه مكلَّف ¯هـمـة خـطيـرة. وانه يريد رؤيتي شــخـصـيـاً أنا دون
غـيري فـجيء به إليّ� قال ان (ناظم گـزار) كلّفه باجملـيء الينا والتقـرب منّا حتى يحـرز
ثقـتنا وبعدهـا سيـجيء بحقـيـبة مـألى ¯ادة TNT يحـاول بها إغـتـيال الـبارزاني. فـإن لم

يكن ذلك ميسراً فإغتيال إدريس وعند تعذرّ ذلك فليكن مسعوداً.
طرحت عليـه عـدة أسـئلة وتبـيّن من إجـاباته انه يتكلـم احلقـيـقـة. وذكـر انه قـابل ناظم
گـزار فعـالً وتلقّى مـنه التعلـيمـات وزايلني الشكّ في خـلوص نية هذا الـشاب وبوطنـيتـه
فمدحت فـيه خلقه العالي وهنأته على شـعوره الطيب واشرت عليه باإلسـتمرار في اخلطّة
واإلجتهـاد في معرفة ماذا يطلبـون منه عمله في اgرحلة التالية. وودعتـه وانصرف وعاد
: "طلبوا مني أنْ آخذ صورة فوتوغرافـية مع البارزاني أو مع إدريس أو بعد أسبوع قـائالً
معك" فسهَّلنا له األمر وزودّناه بثالث صـور واحدة للبارزاني وأخرى إلدريس وثالثة لي.
فأخذها الى ناظم گـزار فزادت ثقته به وانتقل به الى اخلطّة اgطلوبة أي ملء حـقيبة ¯ادة

TNT وتسليمها له.

في يوم ١٥ _وز ١٩٧٢ وصل (إبـراهيم گـاباري) الى حـاجي عـمـران بـاحلـقـيـبـة. وقـد
اُحْكِمَ تنظيمُ مـحـتويات اgادة اgتـفـجرة بعـمل تكني دقـيقٍ للغايـة. ثم أوعزنا الى جـريدة
التـآخي بنشر نبـأ الكشف عن هذه اgؤامـرة. فبـادرت وزارة الداخلية على الفـور بنفي أي
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ضلع للسلطة في هذه الدسيـسة نفياً باتاً. وبناءً على طلب صـدام حس� oّ تشكيل جلنة
للتحقـيق في األمر(١٠) مؤلفـة من عبداخلـالق السامرائي� وعـزيز شريف ومحـمد محـمود

١٠- وهذا هو نصّ رسالة محمد محمود عبدالرحمن (سامي): [في حادثي سنجار واgؤامرة على حياة البارزاني]
سيادة الرئيس البارزاني احملترم
�األخوان أعضاء م.س احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
في يوم األربعاء قـابلنا صدام حس� أنا وعزيز شـريف بناءً على طلبنا. وقد عرضنا عليـه تأجيل محـاكمات

قضية سنجار وإطالق سراح األبرياء.
لم نسـتلم منه وعـداً قاطعـاً ولكن حتـدث بإجتـاه اgوافقـة على مـقـترحـاتنا. وكـان فيـمـا سبق قـد قـابل رئيسُ
اجلـمـهـورية األستـاذ عـزيز شـريف وقـد طلب منه الطـلب نفـسه مع تـأكيـدات وشـروحـات وافـيـة. وبيّن إبطاء
مسـؤولية اجلانب احلـكومي في قضيـة سنجار. وقد علمـنا بأنّ عبداخلـالق حاول التخـفيف قـدر اgستطاع في
عرضه للقـضية في م.ق.ث على اجلانب الكردي. والتـأكيد على األلغام اgوجودة فـي اجلانب احلكومي. وقد

قال البكر إنّ بيان آذار كان قراراً حزبياً فالذي اليقبل به يستطيع أن يتركنا.
على كل حال أثناء مـقابلة يوم األربعاء قـال صدام (لقد عـرضت اgكاتبة بيني وب� البارزاني على القـيادة)

وتوصلنا الى القرارات التالية:
١- تشكيل وفد مـن كل من احلزب� يلتقـيان على األكثـر خالل األسبـوع القادم ويبـحثون كل األمـور اgعلقة
¯ا فــيـه حتـديد اgـنطقـة الكرديـة وتاريخ منح احلكم الـذاتي ونوعـه. وأكّــد أن على اجلـانبـ� أن يبـيّنوا كلّـمـا

يريدون.
٢- يجري إجتماع في منطقة گالله ب� السيد البارزاني وبعض قادة حزب البعث.

٣- يجري إجتماع ثالث في بغداد ب� من ينسبهم البارزاني وحزب البعث.
ويكون هدف هذه اإلجـتماعـات التوصل الى إتـفاق حول كل شيء وحـتى األمور التي الUـكن اإلتفاق عليـها

فلتعلن بصراحة.
وفي مساء يوم األربعاء إلتـقيتُ باألخ دارا وإطلعنا على الرسالة اgوجهة إليه لنشر خـبر كشف اgؤامرة على
حيـاة سيـادة البارزاني. فـقررنا نشـرها في تلك الليلة وإتخـاذ تدابير احلـيطة واحلذر بحـيث اليحدث مـا Uنع

نشره من جانب السلطات� وقد إطلع األخ صالح على اgوضوع ايضاً قبل النشر.
وقـد نُشر اخلـبر فـعالً وكـان دويّه أكـثر من دوي (٣٠٠) كـيلو TNT ينفـجر في سـاحة التـحرير فـقد أحـتُلت
اجلريدة من قـبل أفراد األمن وجمعت اجلـريدة من الباعة (ولكن oّ توزيع مـايكفي لنشر اخلبـر) وأوقف حتى
اآلن كل من عبـدالرحمن بكر وفـاروق اللذان يعمـالن في اgطبعـة وسرت موجـة من اخلوف واحلـذر ب� األكراد

في بغداد وكانت األوساط احلكومية التي إلتقينا بها مذهولة.
وقد خـابرني سكرتير صدام وطلب منـي الذهاب الى مكتبه. وقلتُ وحـدي أم مع باقي اإلخوان فقـال وحدك.
احلق يُقـال راودتنـي الهـواجس ووضـعت إحـتـمــال كـبـيـر للتـوقــيف أمـامي وذهبت الى صـالح وعــزيز شـريف
وأخبرتهم بأني ذاهب الى مقـابلة صدام الذي قال (هل كنت تعرف باخلبر إبان مـقابلة األمس) فقلت وصلتنا
األنبـاء في اgـسـاء ومـا كنّا نعلم بـشيء في الصـبـاح وكـان مــحـافظاً على هدوئـه كـالعـادة وقـال لقـد بـحـثنا

موضوع اgؤامرة مع الرئيس وعبداخلالق ونطلب منكم أحد أمرين:
األول- تشكيل جلنة من قبل الـدUقراطي الكردستاني بـالشكل الذي ترغبون فيـه للتحقـيق في احلادث وإننا

على إستعداد إلتخاذ كل اإلجراءات الضرورية على ضوء حتقيقات اللجنة. =
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عبدالرحمن ودارا توفيق وإحسـان شيرزاد ومكرم الطالباني. وأقبلت اللجنة الى ناوپردان
فـوضعنا كلّ مـاحـصلنا عليه مـن الدالئل بتصـرفـها وأحـضرنا إبراهيـم گاباري. فـإعتـرف
بكلّ شيء مبتدئاً بـاليوم األول إلتصاله بناظم گزار حتى آخر مرحـلة. وذكر أسماء بعض
الضـبـاط الذين شـاركـوا في اgؤامـرة كـاgقـدم باسل األعـرجي. مـا أنْ نـطق بإسم (باسل)
حتى إنبرى عبـداخلالق السامرائي وطلب منه أنْ يصفه له. فأجـابه: عمره حوالي ٣٥ سنة
وشـعر رأسـه كـسـتنائي وعيـناه زرقاوان وفي وجـهـه ندوب تشـبه آثار إصـابة باجلـدري أو
شبـيهـاً بها. وأعطاه وصـفاً دقيـقاً لسـاعة اgعصم التي رآهـا في يده والفتخـة التي تزيّن
: "بس. بس" ان إصـبـعــه. وعند وصـوله هذا احلــد من الوصف أسكتــه عـبـداخلـالق قــائالً
) هذا الى احلزب وصفاً كهذا الUكن أن يكون من وحي اخمليلـة فأنا الذي ضممت (باسالً
وانا متـأكد اآلن بأن إبراهيم صـادق في أقواله وسـأعود وأضع هذه احلقـائق أمام قـيادتنا

وال أدري ماذا سيفعلون بها. لكن يبدو أنهم ينحدرون الى الهاوية. 
لم يقوموا بإتخـاذ أيّة إجراءات حتى قيام گـزار ¯حاولته اإلنقالبيـة� وعند ذلك اعترف

= الثـاني- تشكيـل جلنة على أسـاس البـعث نخـتـار واحـد من الپـارتي. والـپـارتي يخـتـار واحـد من البـعث
ويضـاف إليـهم الـعـدد أو األشـخـاص اgطلوب� من قـبل الـدUقـراطي الكردسـتـاني ويجـري حتــقـيق سـريع في

احلادث وتتشكل محكمة خاصة أو محكمة الثورة ويقتص من كل الذين لهم عالقة باحلادث.
وطبـيعي اإلقـتـراح الثـاني هو اgقصـود وهو إقـتراح منـاسب إلدانة الفاعلـ� سواء أقـتُّص منهم أم لم يقـتصّ

منهم. وقال لنا كلمة عتاب وهي gاذا لم نخبر قبل النشر.
كان عـبداخلالق متـأثراً للغاية وكان يبـدو وكأنه اليصدّق باخلبـر وقال إن األمن ووزير الداخلية يؤكـدون بشدة

بأن ال عالقة لهم  باحلادث. وإن بعض األوساط احلكومية تعتبر احلادث مختلقاً.
بعد اإللتقاء بصدام إجتمعنا أنا وصالح ودارا وإحسان وعزيز شريف� وحتدثنا عن قناعاتنا في اgوضوع.

رأينا نقـبل بالتـحقـيق اgشـترك ألن عـدم القـبول به سـيـزيد الشكوك حـول احلادث في ح� أنّ قـبـوله سيـدين
اجلـهـة التي قـامت به ومن رأيـنا هنا أن تضمّ اللجنة عـزيز شـريـف وعـبـداخلالـق وشـخص ثالث يخـتـارون من

جماعتنا.
وباإلضـافــة الى ذلك نضــيف أحـد أعـضــاء م.س وأقـتــرح إضـافـة عــضـو م.س من احلــزب الشـيـوعـي مـثل

عبدالرزاق الصافي أو كر� أحمد.
وفي رأيي ال مانع من أن يضيفوا هم عضواً آخر من قيادتهم.

يرجى اإلجابة على الرسالة وخاصة جلنة التحقيق بسرعة.
مع التقدير وفائق اإلحترام

اخمللص سامي
١٩٧٢/٧/٢٠

مالحظة (١): كان رأي بعض اإلخوان أن يؤجل النشر ورأي آخرين أن ينشر بصيغة أخرى
مالحظة (٢): يرجى إرسال ما يتوفر من معلومات تفصيلية حول اgؤامرة مع حامل الرسالة.
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النظام بـأنّ مـؤامــرة ٢٩ أيلول ١٩٧١ ومــؤامــرة ١٥ _وز ١٩٧٢ كـانـت من تدبيــر ناظم
گزار وبدفع من اخلارج وانه كان باألصل من اخلونة.

. وإسـتطاعت الكشف عن عديد من أمـثال كانت أجـهزة إستـخبارات الثـورة يقظة جداً
هذه األعـمال التـخريبـية وإفـشـالها. إالّ أنّ الردّ لم يكن ¯ثل الـعمل. لقـد ترفعت الثـورة
�عن القـيـام ¯ثل هذه األعـمـال الدنيـئـة كـزرع القـنابل في احلـواضـر واgدن وتفـجـيـرها ب
الناس. بالعكس فقد منعت قيادة الثورة منعـاً باتاً القيام بأية أعمال cاثلة في ح� كان
بوسعـها أنْ تفجـر عبوات ناسـفة في كل حاضـرة أو مدينة. على أن الثورة إنتـقت أهدافاً
معيّنة إلنزال عـقابها باخملرب� من ضبـاط األمن مثل حازم القاضي فقـد طالته يد الثورة
ألنه كـان واحـداً من اعـوان گـزار يـنفـذ كل عـمل إرهابي وقع في أربـيل واgوصل ودهوك
ح� نقـل الى اgوصل. وضع جــهــاز إســتـخــبــارات الثــورة قنبـلة مـوقــوتة حتـت مـقــعــده
فإنّفجرت. إالّ أنّه لم Uت بل خرج كسيحاً وفقـد باصرتَيْه وسمعه واصيب بعرج في ساقه

ولم يفد معه طبّ وعالج رغم إرساله الى اخلارج.
يتحـتّم عليّ هنا أن أنقل وجهة نظر البـارزاني إثر هذه اgؤامرات واألعمـال التخريبـية.
ذات يوم قصدني مسـؤولو جهاز األمن الثوري قائل�: وجـدنا سبيلنا الى وضع قنبلة في
منزل (خـيرالله طلفـاح) وهي عـملية مـضـمونة النجـاح مائة بـاgائة. ومن جانبي تصـورت
انهــا قـد تقــوم دليــالً على كــفـاءة جــهـازنـا وإرتفع قـدر نـفـسي في نـظري واقـبـلت على

البارزاني أحمل اليه اإلقتراح. فبدا عليه الغضب مني وقال:
-  هل هناك ضمان بأنْ ال يصاب النساء أو األطفال?

قلت: كالّ ال ضمان لذلك.
قال: اذن ما الفرق بينكم وب� ناظم گزار. ثم نظر اليَّ وقال:

- اصغ اليّ جـيداً� حـذار من أنْ تقـدموا على قـتل االبرياء وقتـل النساء واألطفـال فهـذا
من عـمل اجلــبناء الذين اليخـافـون الـله. ان لم اكن مـوجـوداً بينـكم ألحـول دون هذا
فـأنا أحظـر عليك في أي وقت من االوقــات أو أي ظرف أن جتـيـز القـيــام ¯ثل هذه

األعمال اgشينة.
واستطرد يقول: 



≤∑≥

�- إن آنسـتـم بأنفـسكم الـشـجـاعــة والكفـاءة فـتــولوا القـضــاء على اجملـرم� اgـسـؤول
والقائم� بعمليات اإلغتيال أنفسهم ال أن تنتقموا منهم بنسائهم وأوالدهم.

كـان مـوقـفـاً أثار دهشـتي. فـقــد تصـورت عندمـا عـرضت عليـه الفكـرة بأني سـأحظى
¯وافقته فوراً وتوقعتُ منه الثنـاء على جهاز الثورة. إنه درس واحد من دروس البارزاني
امتزجت فيه احلكمة بروح العدل واإلنسانية. وابلغت أجهزة األمن برأي البارزاني القاطع

وعقبت قائالً:
- حذار من إرتكاب أخطاء كهذه واذهبوا فإنتـصفوا للثورة من اجملرم� الذين أقدموا

على التخريب وعمليات اإلغتيال ليس االّ.
لم _ضِ مدة حتى حلّ قصاص الثورة بحازم القاضي الذي جئت على ذكره وتاله آخرون.

بعد حادث حازم القاضي جاء مرتضى احلديثي. وقال لي:
- أنا أعلم جيداً من الذي أوقع بحازم القاضي.

أجبته:
- مـادمت تعلم فالبد وانـك على معـرفة ¯ن دبّـر مؤامـرة ٢٩ أيلول ١٩٧١ ومؤامـرة ١٥

_وز ١٩٧٢. واgصدر الذي كانت علب احللوى واحلقائب اgفخخة تأتي منه.
وانقطع احلديث بيننا.
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بعد تردي األوضاع إبتداءً بـ١٩٧١ بيننا وبـ� حكام بغداد� إرتأى البارزاني أنْ يبعث
¯ندوب عنه الى مـصر وسـورية حامـالً رسالت� لكل من الرئيـس� اgصري أنور الـسادات

والسوري حافظ األسد وإختار لهذه اgهمة دارا توفيق.
في يوم ١٦ من كانون الثانـي ١٩٧٢ وصل الرسول مصر واستـقبله السادات وفي يوم
٢٣ منه إجتمع بالرئيس حافظ األسد. وشـرح اgندوب للرئيس� موقف احلزب الدUقراطي
الكردستاني طالـباً تدخّل اجلامعة العـربية. محبذاً أن يكون اgوضـوع ضمن نطاق الدائرة
العربية وعـدم إشراك أيّة جهة أخرى ألن األخوة العـربية الكردية هي مسألة ستراتـيجية.

هذا ما تضمنته رسائل البارزاني. 



١١- نص الرسالة:                             بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة األخ مصطفى البارزاني حفظه الله

نبعث لسيادتكم بخالص التحية وصادق اgودّة مقرونة بأطيب مشاعر احملبة والتقدير وبعد:
فقـد كنا نأمل أن تتاح لنا الفرصـة لزيارة إيران خالل هذا الشهـر� وأن نقوم بالترتيب لإلجـتماع بسـيادتكم�
غيـر أن بعض اإلرتباطـات الطارئة واgلحّة إضطرتنا الى تأجـيل هذه الزيارة gوعـد آخر الحق وقـريب إن شاء

الله.
ولذلك فقد رأينا أن نوفـد اليكم سكرتيرنا الشخصي السيـد مريود التل الذي يتمتع بكامل ثقتنا كـمبعوث
خاص يُشَـرَّف ¯قابلتكم وينقل اليكم خالـص حتياتنا وتقديرنـا وأطيب _نياتنا لكم بدوام التوفـيق والفالح =
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وتلقـينا جــواباً مـشـجـعـاً جـاء في الوقت الذي بـدأت فـيـه اgداوالت حـول إقـامـة وحـدة
سيـاسية ب� مـصر وسورية وليـبيا. وفي الثـامن من آذار ١٩٧٢ أقبل وفـد سوري لزيارة
كردستان مـؤلف من باقر ياس� وياس� أحمد وهما بعثيـان وعبداإلله النصراوي وهو من
القومـي� العراقي� وهم من اgعـارض� للنظام العراقي ومن الالجئ� الى سـورية. وكانت

قد تألفت هناك جبهة من أحزاب اgعارضة للحزب احلاكم في العراق تتألف من:
حزب البـعث (قيادة قطر العـراق اgوالية لسورية) واحلـركة اإلشتراكـية العربيـة واحلزب

الشيوعي العراقي (القيادة اgركزية) وسُمّيت بالتجمّع الوطني العراقي.
حتدث هؤالء اgندوبون عن الوضع فـي العراق من شتّى جوانبـه وبتفصـيل وشددوا على
أهمية تقوية الصالت ب� جبهتهم تلك وب� الپارتي. ووعدوا بان يعرضوا مطالب الثورة

على كلٍّ من سورية ومصر وأن يعلمونا بالنتائج.
لكن كـان هناك فرق ب� األقـوال واألفعال. عـاد الثالثة من حـيث أتوا وطوى النسـيان
اgوضوع كله ولم نعد نسمع بهم. الظاهر أنّهم لم يفوزوا بطائل من أيٍّ من احلكومتيْن.
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نشـأت منذ العــام ١٩٦٦ عـالقـة مـتـينة ب� البـارزاني واgلك حـسـ� وتبـودلت رسـائل
بينهـمـا وحـصل لقـاء مـبـاشر أيضـاً في وقـتٍ ما ومكـان ما� كـمـا قـام األخ إدريس بعـدة

زيارات للعاهل األردني.
كانت فاحتة الصلة قيام شمس الدين مـفتي cثل البارزاني في طهران بحمل رسالة منه

الى اgلك في العام الذي أثبتناه آنفاً.
وفي العـام ١٩٧٢ بعث اgلك حـس� سكرتيـره الشـخصيّ مـريود التلّ برسـالة(١١) الى



= مع تأكـيـدنا لكم بالدعم التـام والتـأييد اgـطلق في كل مـا تسعـون إليـه� ومـباحـثـتكم في أية أمـور ترون
ضرورة إطالعنا عليها.

نكرر لسيادتكم حتياتنا األخوية� مبتهل� الى العليّ القـدير أن يحفظكم ويأخذ بيدكم في مساعيكم النبيلة
خلدمة أمتنا وديننا� ومتطلع� الى اإللتقاء بسيادتكم شخصياً في وقت قريب بإذن الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته…
أخوكم: احلس� بن طالل

عمّان في ٢٩ محرم سنة ١٣٩٢ هجرية.
اgوافق ١٥ آذار سنة ١٩٧٢ ميالدية.

* صورة لنص الرسالة في اgلحق رقم (٣٩) قسم اgالحق.
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�البارزاني ونقل إليه رغبـة سيده في لقاء مع البارزاني بهدف إسـداء خدمة للثورة وتأم
الدعم الكبـيـر لهـا� ولـمّح الى أنه إسـتـشفّ رأي اإلدارة األمـريكيـة وحلظ منهـا إنعطافـاً
إيجـابياً فـتمّ اللقاء فـعالً ب� الزعـيم�. ولـم يكشف البارزاني وال العـاهل األردني عمّـا
دار بينـهــمــا لكنـنا علمنـا بأن اgلك حــسـ� قــام بدور هام في إقـناع الرئيس األمـــريكي

نيكسون بتقد� اgساعدة للثورة.
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تضــحــيــات أبناء الـثـورة وضــروب الـبطوالت التي اُثِـرت عنهم لم تـكن قــاصــرة على
ميـادين القتـال وساحات اgعـارك cا ضربنا له األمـثلة في السيـاق� بل كان هناك مـيدان«
. بل وبدا في أحـيـانٍ وظروفٍ مـخـصـوصـة يفـوق األول أثراً نضـاليّ آخـر اليقلّ عنـه شـأناً
وأهمـــيــة. وأنا أقــصـــد القطاع اgـدني وجنوده� أو باألحـــرى فــدائيـــوه أولئك اgنـاضلون
اgدنيّون احلـزبيّون الذين كانوا يواجهـون السلطة في عقر دارها� في اgدن وفي القـصبات
والقـرى اgســيطر عليـهــا حـزبيـاً وعـسـكرياً من قـبل العــدو. هؤالء الذين كـانوا يـعـملون
إلجناز ما كلّفوا به من مهام بالغة اخلطورة أحيـاناً أو ما وجب عليهم القيام به حزبياً من
نشاط وتوعـية جماهيـرية وهم على بصيرة باgصـير الذي كان ينتظرهم إن أفتـضح أمرهم
بوشايـة أو شكوك من عدوٍّ التعـرف الرحمـة الى قلبه سـبيالً. وبـأنّ يد الثورة قـاصرة عن

إنقاذهم.
ويقف قلمي عـاجزاً عـن متـابعة خـواطري وأنا أريد تسـجيل بعض مـا تخـتزنه الذاكـرة
من قـصص لتلك البطـوالت والتضـحـيـات لهـذا القطاع اجملـاهد� وسـأقـتـصـر على ثالثة
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منها. وأولها إستشهاد اgناضلة ليلى قاسم ورفاقها.
كـانـت طالبـة جــامـعـيــة� وعـضـوة نـشطة مـتــفـانيــة في تنظيـمــات احلـزب الدUقــراطي
الكردسـتاني بـبغـداد. وعندمـا أخذت األمـور تسـير الى القـطيعـة مع السلطة لتـؤول الى
القتال مجدداً عمدنا الى تشكيل خاليا سرية في العاصمة وباألخص في صفوف الطلبة.
والسـيّمـا في جـامعـة بغـداد. وتألّفت اخلليـة التي إنتـسبت إليـهـا (ليلى) خـالفاً لهـا من
الطالب اجلـامعـي� حسن حَـمَه رشـيد وآزاد ميـران ونرUان مسـتي فضـالً عن عامـلٍ واحد

يدعى (جواد).
الهـدف من تنـظيم هذه اخلـاليا كـان القـيـام ¯ـهـمـات خـاصـة على أهداف منتــخـبـة عند
احلاجة. وكان اإلتفاق على اgباشرة يتم بإذاعة رسالة جفرية خاصة من راديو كردستان.
ّo ظهـر فيـما بعـد أن خلية (ليلى) كـانت منذ البـداية حتت مراقـبة أجـهزة األمن. وقـد
القـبض على أعضـاء اخلليـة قبـل أن تقدم على تنفـيـذ اgهمـة التي أنيط بهـا أداؤها وفق
الرسالة اجلفـرية اgوجهة إليها من إذاعة الثـورة. ألقي القبض على أعضاء اخللية جـميعاً
واُخـضعـوا الى تعـذيبٍ همـجيّ بغـية إنتـزاع مـعلومـاتٍ منهم حـول نشاطـهم أو اإلعتـراف
على آخرين. ثمّ أحـيلوا الى محكمـة الثورة بتـهمة لُفّـقت لهم إثر العثـور على مازُعم أنّه
قنبلة غير منفجرة في إحدى السينمات� فصمدوا الى النهاية ولم يُدلوا بأيّ معلومات.

وتقرر إعدامهم.
علمنا فــيـمـا بعـد أنّ رجـال األمن أو بعض اgـسـؤول� نصـحـوا (ليلى) بـتـقـد� رسـالة
إسـتــرحـام الى الـرئيس أحـمــد حـسن البـكر للتـخــفـيف مظـهـرةً الندم قــائل�: أنتِ فــتـاة
ووضعك يخـتلف عن األربعة اآلخرين ومن احملـقق أنه سيرفع عنك عقـوبة اgوت. وذكروا
أنّ (ليلى) أبَتْ ذلك وقـالت إنّهـا التعرفُ إالّ رئـيسـاً وقائـداً واحداً "وإنّي أفـخـر بشعـبي
وبنضـال احلـزب الذي تشـرّفتُ باإلنتـمـاء إليـه وكلُّ مـا آمله هو عـفـو« من الله لفـشلي في
إجناز اgهـمة التي ألقـيت عليّ وأنا على إسـتعـداد للموت ولن أطلب رحـمةً أو عـفواً من

جالّد".
في ليلة ١٣/١٢ مـن شـهـر أيار ١٩٧٤ صـعـد هـؤالء اخلـمـسـة درجـات اgشنـقـة بقـدمٍ
ثابتـة ومن دون أنْ يظهـر علـى أيّ أحـدٍ منهم عـالئم تخـاذل كـمـا شـهـد بعضُ من أشـرف

على التنفيذ.
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حزَّ في نفـسي كثيراً كـشفُ اخللية وإلقاءُ القـبض على أفرادها وكانت صـدمة شخصـية
تعذّرت عليّ اإلفـاقة منها. فهذه هي اgرة األولـى التي جنح فيها جهـاز أمن احلكومة في
إلقـاء القبـض على خلية بـكامل أعضـائهـا و¯ثل هذه السـهولة. وفي حـينه حـاولتُ عـبثـاً
الوصول الى احلقيقة. وبقي األمر يالزمني واليبـرح خاطري زمناً� ثم توصلتُ الى احلقيقة

بعد نكسة العام ١٩٧٥.
في حينه لم تـكن اخلاليا العاملة في بغـداد مرتبطة إرتبـاطاً رأسياً� أي بشـخصٍ واحد
أو بلجنة عليـا واحـدة في اgركـز. وإنّمـا كـان اإلرتبـاط مـوزعاً على عـدد من األشـخـاص
واللجـان. وكـان اgوكـالن بتنسـيق هذه العـمليـات وتوجـيـهـهـا في مركـز القـيـادة كـالً من
محـمد رضـا وعادل مـراد ثمّ إنسحب هذا األخـير في وقتٍ الحق. وكـان منذر النقشـبندي
عضـو الفـرع اخلامس (بغـداد) وحيـدر عبـد علي عضـو جلنة محليـة خانق� حلقـتَي وصل
خلية (ليلى قاسم). تبيّن فيما بعد أن هذين اإلثن� كـانا قد باعا نفسيهما للسلطة منذ
عام ١٩٧١. وأنّ جـهاز األمن قد جنّـدهما وأوكل لهمـا مهمـة رفع التقاريـر بإنتظام حول
الثـورة وشـؤون احلـزب طوال السـنوات التي إنتـهت بإسـتـئنـاف القـتـال في ١٩٧٤. وعن

طريقهما oّ الكشف عن هذه اخللية.
أذكر ايضاً إستشهاد مال حيدر محمد حس� مسؤول جلنة محلية كفري ورفاقه.

في نهاية العام ١٩٧١ زرعت قنبلة حتت سكة حديد كفري- قَرَتَپه وأدى إنفالقُها الى
تخريبٍ في السكة وإنقالب عددٍ من حافالت القطار ولم تُؤد الى مقتل أو جرح أحد.

قام بهذه العملية عمالء الساڤاك اإليرانيّ بغية إفساد العالقات ب� احلزب الدUقراطيّ
الكردســتـاني واحلكومــة. فـمن اgعلوم أنّ الـسلطات اإليرانيــة سـاءها جـداً التــوصل الى

إتفاق احلادي عشر من آذار. وكانت هذه واحدة من احملاوالت الرامية الى نسفه.
حـاولنا الكشف عـن احلقـيـقـة بالـتعـاون مع احلـكومـة. وبذلنا في هذا اgضـمـار جـهـوداً
مضنيـة إالّ أنّ السلطة أبَتْ أنْ تُخرجنا من دائرة الشكّ وإتخـذتْ من ذلك ذريعة لتصفـية
تنظيـمــات احلـزب الدUقـراطي الكـردسـتـاني في تلك اgنـاطق وقـد هالهـا النجــاح العظيم
الذي حققه احلزب في تعبئة اجلماهير هناك وراء الثورة واحلزب. وألقي القبض على عدد
كـبــيـر من أعــضـاء احلـزب ومــؤيديه ونُقل عــدد منهم الى قــصـر النهــاية بغـرض إنـتـزاع
إعـتــرافـاتٍ منـهم بالتـعــذيب تؤدي الى إلـصـاق عـمـليـة وضع القـنبلة باحلــزب� ولم يكن
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للحزب ضلع في الواقع باألمر مطلقاً.
كـان مـال حـيـدر مـسـؤول جلنة مـحليــة كـفـري واحـداً من أنشط كـوادر احلـزب وأكـثـرها
. طُلب منه احلـضـور الى دائرة القـائمّـقـام وكـثيـراً مـا كـانت توجّـه إليـه مـثل هذه إلتـزامـاً
�الدعوات للمداولة في الوضع احمللّي والنظر في اgشاكل الـتي حتصل جراء العالقات ب

احلزب الدUقراطي الكردستاني وحزب البعث محلياً.
في يومٍ مـا مـن كـانون األول ١٩٧١ توجّـه مــال حـيـدر الى دائرة القــائمّـقـام ليــجـد في
إنتظاره مــفــرزة من رجـال األمـن ألقـوا القــبض علـيـه وحــملوه فــوراً الى قـصــر النهــاية�
�واُعـتـقل مـعه عـدد« آخـر من أعـضـاء احلـزب وكوادره. وفـي ليلة ١٣/١٢ أيار وهي ع
الليلة التي oّ فيها تنفيذ حكم اgوت بـ(ليلى قاسم) ورفـاقها oّ إعدامه أيضاً مع رفاقه
اخلـمسـة وهم: عـبـدالله عبـاس مـسؤول مـنظمة جلوالء احلـزبيـة� وحـميـد عـبداللـه العضـو
احلـزبي� وحسـيب علي من أهالـي قرية جَـبـاره التابـعة لكفـري� وصـالح عبـدالرحـمن بگ

جاف من بَگزاده اجلاف� وصابر همزة آغا.
حـاولت قيـادة الثورة كـثيـراً إنقاذ أرواحـهم من يد جالديـهم ففـشلت� وعندها وبتدبيـر
دافـعـه اليـأس وشـدة احلـرص ألـقـينا القـبض على عـدد مـن وكـالء األمن وأعـضـاء حـزب
البـعث وهدّدنا السلطة بقـتلهم إنْ لم يفكوا إسار رجـالنا و¯بـادلتهم إالّ أنّ السلطة كـانت
تعلم جـيـداً بأنّنا لن ننزل الـى مسـتـواهم وإنّنا أرفعُ من أنْ نـقتل بـدافعٍ ثأريّ أو بأسلوب

التعامل مع الرهائن بهذه األساليب الهمجية.
وأبلغنا مـال حـيـدر ورفـاقَه قـبل أن يُنـفذ آسـروهم جـرUتـهم بهم� ¯ا نقـوم به من مـسـاعٍ
إلنقــاذهم ومنهــا مـا جلـأنـا اليـه من الـقـبض على رجــالهم وتوعّــدنا بهم مع إســتـعــدادنا

gبادلتهم� فبعث الشهيد إليّ برسالة أذكر محتوياتها قَدرما وعته ذاكرتي. قال:
"نحن نشكر قـيـادتنا على مـا تبذله من جـهـد في سـبيل إنقـاذنا ¯بـادلتنا
¯جـمـوعــة من اجملـرم� واجلـواسـيـس� إالّ أنّنا مناضلون أبريـاء لم نرتكب
جــرمــاً. ولذلك نرجــو أالّ تطـلقــوا ســراح أيّ جــاســوس أو خـائـن من أجل
حتـريرنا فـقـد وهبنا حـيـاتنا للقـضـيـة اgصـيـرية منذ حلظة قـبـولنا بعـضـوية
احلزب والنضـال في صفوف الثورة وفـداءً لهذه األمة وسنتـقبل اgوت بكلّ
فخرٍ إذ نحن Âوت في سبيل مبادئنا. لذلك أرجوكم بإسمي وبإسم زمالئي
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أنْ التُظهروا أيّ دليل ضعفٍ أمام السلطة ونحنُ النهابُ اgوت."
وأريد أن أختم هذه السلسلة القصيرة ¯أساة الشهيد عادل يارْوَلي.

كان (عادل) كادراً متفـرغاً نشطاً وقد عهد إليه ¯همة نقل التعليـمات احلزبية وغيرها
الى داخل مدينة كركوك ومنها. وهي مهمـة بالغة اخلطورة تعني اجملازفة بالروح مرةً بعد

مرة.
_كّنت أجـهزة األمـن بوشاية وإسـتـدالل ثالثة كوادر حـزبي� آخـرين إشتـرتهـمم السلطة
(هم شـيخ باهر ومال حكمت زَنـدي ومحـمد گـول) من تعقب عـادل وإلقـاء القبض عليـه�
وعُرّض الى شـتّى أنواع التعـذيب وبقي صـامداً ولم يُدلِ بأيّ مـعلومات عن طبـيعة عـمله
وعن األشـخـاص الذين يتّـصلُ بهم. وبـات القـضاء عـلى حـيـاته في حكم اgقـرَّر وoّ ذلك
أمـام مـشــهـدٍ من أفـراد عـائلتــه وجـمعٍ حـاشـدٍ من النـاس وبدأ جـالّدوه بسَـملِ عـيـنيـه ثم
إنهـالوا عليـه طـعناً باحلـراب وهو يهـتف بحـيـاة كـردسـتــان وحـيـاة البـارزاني حـتى فـارق

احلياة.
عَرَفَ عـادل مَن الذي وشى به فكانت وصيّتـه األخيرة أن ينال اخلونة اجلـزاء العادل من
الثورة� فحُـقّقت أمنيته وأصدرت مـحكمة الثورة حكمها باgـوت على مال حكمت وشيخ

باهر ومحمد گول ونفّذت التنظيماتُ الداخلية احلكم بهم.
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كـان التقـارب ب? النظام العـراقي وب? موسكو يزداد قـوة بإطّراد. وانفـتح النظام على
السوڤييت بشكل ال سابقة له كما عقد إتفاقاً مع احلزب الشيوعي العراقي.

في بداية األمــر لم يكن الســوڤـيــيت يثـقــون بنوايا حــزب البـعث وأذكــر باYناســبـة أنّ
) كان ينوي الذهاب الى موسكو وأنه طلب من الوالد أنْ يأذن إلدريس bرافقته. (صداماً
إالّ أنّ السـوڤـيــيت أرسلوا الى البـارزاني رسـالـة عن طريق (ڤـيكتـور) الـسكرتيـر األول
بالسفارة يعـربون فيها عن عدم رغـبتهم bرافقة إدريس لصدام مـعلل? ذلك بالقول "ألننا
غير مرتاح? من مواقف البعث". إالّ أنّ اYوقف تغـير عند زيارة صدام الثانية. ففي هذه
) لم يكن اYرّة كان السوڤييت والوالد راغب? في أنْ يذهب إدريس برفقته إالّ أنّ (صداماً
راغـبـاً في ذلـك. وال}كن أنْ يفـسـر هذا إالّ على ضــوء تطوّر العـالقـات ب? الســوڤـيـيت
والنظام العراقي. فـي اYرّة األولى كان صدام بحـاجة الى نفوذنا ومكانتـنا إالّ أنّه لم يعد
بحـاجــة اليـهــا هذه اYرة. ولم يُسـتــقـبل صــدام في اYرة األولى بحــرارة ولم يظفـر بنـتـائج
تستـحق الذكر. وظهر رد الفعل في إتخـاذ السلطة إثر ذلك إجراءات مشـددة ضد احلزب
الشـيوعي العـراقي والشروع في مطاردة أعـضائه وكـثرت اإلعـتقـاالت فيـهم وقُتـل عدد

منهم حتت التعذيب.
عندمــا نشــأت صـالت بـ? الثـورة والـواليات اYتــحـدة كــانت أجــهـزة اإلســتــخـبــارات
السـوڤـيـيـتـيـة KGB على علم بهـا. فـإتـصل السـوڤـيـات بالبـارزاني عـدة مـرات في هذا
الشـأن وأنا أذكر قـدوم (پر}اكوف) ثـم (فكتور پاسـاڤاليـوك) السكرتيـر األول للسفـارة
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الســوڤــيــيــتــة الذي أصــبح نائبــاً لوزير اخلــارجــيــة و(رومــانســيــيف) ثم (فــيــدوتوف)
و(كـودرياتسـيف) وهم أعـضـاء قـياديـون في احلزب الـشيـوعي السـوڤـيـيـتي واحلكومـة.
كــانت الـغــاية من قــدوم هـؤالء العــمل للـحــيلولة دون إقـــامــة اي صلة مع األمـــريكان.
ونصـحوا بأن النضع الثـقة بهم بـمـجرد إطالق وعـود من غـير الـقـيام بشـيء عـمليّ يؤيد
تلك الوعـود كـمـا أقــدمـوا على مـحـاوالت مع عـدد من األشـخـاص الكُـرد إلسـتـمـالتـهم

.(١) ودفعهم الى جانب السلطة وأذكر منهم جالل الطالباني مثالً
كـانت الثـورة الكردية قـد بلغت مـستـوى رفـيـعـاً من القـوة واYنعة مـن حيث اإللتـفـاف
اجلــمــاهيــري اYنقطـع النظيــر حــولهــا� ومن حــيث اإلحــتــرام في األوســاط الســيــاســيــة
واإلجـتـمـاعـية فـي العـراق والى حـدٍّ ما فـي اخلارج� وكـان لهـا عـالقـات دوليـة جـيـدة مع
اإلحتـاد السوڤـيـيتي واYعـسكر الشـرقي من جـهة ومع إيـران واألوساط الغـربيـة من جهـة

أخرى.
وYّا فشلت مـؤامرة ٢٩ أيلول التي إستهـدفت الثورة في قائدها البـارزاني� أخذ النظام
يفـتش عن تغيـيـر اYوازين لصاحلـه وضـد الثورة فـأطلق في أواسط تشـرين األول ١٩٧١
ميثاق العمل الوطني الذي كان يستهدف عقد حلفٍ مع احلزب الشيوعي العراقي وإبعاد
الپارتي� وفي نفس اإلطـار واألهم من ذلك أخذ يقدّم عـروضاً مغـرية لم يسبق لها مـثيل
للسوڤـييت� ومن جملـة ذلك عقود تخص العـمل في حقل نفط الرمـيلة الكبير والسـماح
للبحرية السوڤييتية بإستخدام اYوانيء العراقية على اخلليج� وعقد صفقات سالح كبيرة
وإستقـدام خبراء كثـيرين� الى غير ذلك. فكانت مـعاهدة الصداقة التي إستـهدف النظام
من عقدها دق إسـف? ب? احلزب الد}قراطي الكردستاني والسوڤـييت� وقد جنح في ذلك
. وساهم التقرب األمريكي من الثورة الكردية في اإلسراع في عقد اYعاهدة. وحضر فعالً
(كوسـيگن) رئيس وزراء اإلحتـاد السوڤـييـتي العاصـمة العـراقيـة في بداية شهـر نيـسان
من العـام ١٩٧٢ خــصـيـصـاً لوضع توقــيـعـه الى جـانب توقــيع أحـمـد حـسن الـبكر على

اYعاهدة.
bتـقــضى هذه اYعـاهدة تدفــقت األسلحـة اYتطـورة بال حـسـاب على الـعـراق وزود bا لم
تزود به حـتـى الدول الدائرة في الفلك الـسـوڤـيـتي من أمــثـال طائرات TU 22 وسـوخـوي
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ومـيگ ٢٥ ومدافع من عـيار ١٣٠ ملم و١٥٢ ملـمتـر وصواريخ سـام ودبابات من طراز
T62 وهي آخر طراز من هذا النوع… وغير ذلك. 

اجتمع وفد من الپارتي بكوسيگن في بغداد في ٨ نيسان ١٩٧٢ وجرى البحث خالله
حـول عـالقات احلـزب الشـيـوعي السـوڤـيـيتي بـالپارتـي. وعالقـة الپـارتي بحـزب البـعث
وعالقة البعث باحلكومة السوڤيتية. وسلّم الوفد رسالة من البارزاني الى كوسيگن(٢).
لم يقتـصر التعـاون العراقي السوڤـييتي على هذا بل تعـداه الى احلقل السيـاسي فحثّ
الكرمل? احلـزب الشيـوعي العراقي على الدخـول في جبـهة مع حـزب البعث احلـاكم. و¬
ذلك في السابع عشر من وز ١٩٧٣ وبهذا أنهى الشيوعيون تلك العالقة األخوية التي
ربطتـهم باحلـزب الد}قراطـي الكردستـاني لعـدة سنوات وإروا في احـضان حـزب البـعث.
واني لعلى ثقـة بأن أغلبـية قـواعـد هذا احلزب وأعـضائـه القيـادي? كانـوا دائماً يفـضلون
احملـافظة على احللف التـقليـدي ب? احلزبـ?. إالّ أنّ احلزب الشـيـوعي العراقـي كان حـزباً
أ¯يّــاً كـاألحـزاب الشــيـوعــيـة األخـرى فـي البـالد النامــيـة التـي تخـضع للحــزب األمّ في
موسكو فتستخدمها بالشكل الذي ينسجم مع السياسة السوڤياتية العامة وتأر بأمرها

دون مناقشة.
سبق دخـول احلزب الشـيوعي العـراقي في حلف مع البـعث مجيءُ ڤكتـور پاساڤـاليوك
السكرتيـر األول في الـسفـارة السـوڤـيـتـيـة ببـغـداد وزمـيله السـكرتيـر إيگور الى حـاجي
عـمـران في ٢ حـزيران ١٩٧٣ ونقـال رسـالة للـبـارزاني من القـيـادة السـوڤـيـتـيـة حتـبـذ له
الدخول في احللف الثنائـي اYذكور وقدّمت وعوداً سـخيّة بالدعم في حـالة حتقق ذلك. ردّ
البـارزاني على اإلقتـراح بسؤال القـيادة هل تضـمن القيـادة السوڤـيتـية إحـترام التحـالف
واإللتـزام bا ســيـتـضـمنه التــحـالف? وطلب ضـمـانـة خطيـة من مـوسكـو. إال أن القـيـادة

السوڤيتية إستكثرت ذلك وإستثقلته.
كـان من نتــائج هذا التـحـول اخلـطيـر في مـوقف احلــزب الشـيـوعي العــراقي أن وجـدنا
الپيـشمرگـه الشيوعـي? الذين حاربوا األنظمة العـراقية ونظام البـعث كتفـاً الى كتف مع
پيـشمـرگـه اجليش الثـوري يقـفون الى صف± الـنظام ويتسلمـون السـالح منه لينقلبـوا على
إخـوان األمس ويقـاتلوهـم كـمـرتزقـة وجنود للسلطـة. كـانت اخلـسـارة مـزدوجـة مع األسف

٢- نص الرسالة في اYلحق (٤١) قسم اYالحق.



٣- عليّ التـنويه هنا بدور عــزيز شـريف الكبــيـر بدعم من الـسـوڤـيــيت في تهـدئة الـوضع وبذله اجلـهــود إلعـادة
العالقة ب? الپارتي واحلزب الشيوعي كما كانت وتبودلت رسائل ب? البارزاني وعزيز محمد بهذا الشأن إالّ
أنّ جناحه كان قصير األمد فمـالبثت األمور أن تأزمت ثانية وإنتظم احلزب الشيوعي في صف البعث (راجع

الرسالت? اYتبادلت? في اYلحق رقم (٤٢) قسم اYالحق.)
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الشديد و¯ا الشك فيـه أنّ هذا اYوقف أشاع في البعث احلاكم مشاعـر التشفي واإلرتياح
وهم يرقبون أخـوة السالح باألمس يشتبكون فـيما بينهم ليلِغَ أحدهمـا في دم اآلخر. كان
واحلق يقـال واحداً من أعـظم األخطاء التي ارتكبـها هذا احلـزب بحقّ اعـضائه ومنتـسـبيـه
وانصاره وبحق عمـوم الشعب العراقي وقد دفع ثمناً باهظاً لهـذا اخلطأ الفادح. إذ اضطر

.(٣) باألخير الى اإللتجاء الى الثورة ورفع السالح ضدّ البعث مجدداً
عندمـا عاد احلـزب الشـيـوعي العراقي الـى أحضـان الثـورة في العام ١٩٧٩. إلـتقـيتُ
بكر¶ أحـمد عـضو اYكتب السـياسي للحـزب الشـيوعي العـراقي حينذاك وذلك بوسـاطة
كـر¶ حـسامي العـضـو القـيـادي في احلزب الـد}قراطي الـكردستـاني- إيران في مـحـاولة
منّي للقيام شخصياً بتصفية اخلالف ب? الپارتي واحلزب الشيوعي� سألت كر¶ أحمد:
- كـيف يقوّم حـزبكم مـا وقع بيننا? أهو يضع كلّ الـلوم في ما حـصل على الپـارتي. ام

أنّ اخلطأ مناصفة?
أجاب: كالّ� اخلطأ كان من الطرف?.

قلت: قبلت منـك هذا� لكن دعني أرجع بك الى اYاضي� الى العام ١٩٦٣ حـينما كنا
نفتقر الى اYال والى السالح كيف وقفنا جنباً الى جنب وحالفنا النصر مع ذلك. لكن في
العــام ١٩٧٤ عندمــا تفـرقـنا ولم يكن يعــوزنا اYال والـسـالح خــذلنا وهزمنـا. أليس من

اجملدي أن نعمل اآلن على جتميع القوى الد}قراطية bواجهة العدوّ اYشترك?
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كـانـت التـآخي اجلــريدة احلــرّة الوحـيــدة التي فـتــحت صــدرها للكتّــاب على إخــتـالف
نزعاتهم وعقائدهم ينشرون فيها ما طـاب لهم بعيداً عن أجهزة الرقابة. وهو حتدٍّ ما كان



٤- هناك رسائل ومـذكرات تبادلهـا الپارتي والنظام العـراقي في اوقات مخـتلفة بخصـوص بعض األحداث التي
وقعت. منهـا رسائل مع الرئيس العراقي واYسـؤول?. وتوخياً لفـائدة الكتّاب والباحـث? سنورد نصوص تلك
الرسـائل واYذكـرات في مـجلّـد اYالحق من هذا الكتـاب. ويدخل في ذلـك تقـارير الوفـد بخـصـوص األحـداث

واللقاءات. [راجع قسم اYالحق]
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بوسع البعث احلاكم أنْ يتـحمله. وقد وصل األمر الى حدٍّ صارت معـه جريدة حزب البعث
الرسمـية (الثـورة) تنشر في العـام ١٩٧٢ سلسلة مقـاالت حتت عنوان (التـآخي واألقالم

اخلبيثة). فإنبرت التآخي بالرد على اYقاالت بسلسلة من اYقاالت بالعنوان نفسه(٤).
ثم نشـبت مـعـركـة قلمـيـة أخـرى ب? الصـحـيـفـت? في العـام ١٩٧٣ وإتخـذت لهـا هذا

العنوان «في سبيل السلم والوحدة الوطنية. في سبيل تطبيق إتفاقية آذار».
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إسم هذا الغـول كـان يشـيع الرهبـة واخلوف في نفـس كلّ مواطن عـراقي. مـخلوق½ جتـرّد
. كــان رئيس مـدرسـة الـقـتل من كلّ القــيم اإلنسـانيــة وقطع كل صلة له بالـبـشـر السـويّ
والتعـذيب التى أسسهـا إنقالبيّو الثـامن من شبـاط في قصر النهـاية وغيرها من مـعاهد
القـتل والتــعـذيب في ١٩٦٣ إدّخـره النظام فــجـاء به في العـام ١٩٦٨ Yزاولة صـناعـتـه
الشنعاء مـديراً عاماً ألبشع جهـاز عرفه العـراق. فأفاد من خدمـاته في تصفيات جـسدية
للخــصــوم واYعـارض? وقــد عُــدّوا باYئــات بل األلوف وبشكل غــيــر مـعــهــود في أحلك
الفـترات القـمـعيـة التي مرت بهـا البلدان الناطقـة بالعـربية والشـرق األوسط. كـما شُـجّع

على مزاولة صناعته تلك ايضاً في العام ١٩٧٢ و١٩٧٣.
كـان من أولئك العـصـابيـ? السـادي? الذين يجـدون لذّتهم الكـبـرى ونشـوتهم في نشـر
األحـياء باYنشـار وكـسر أطرافـهم وعظامـهم وجمـاجـمهم باYطـارق و¯ارسة احلـرق البطيء
لألعضاء احلـساسة من اجلسم وبقـر البطون بأسياخ محـمّاة وسمل العيـون وتشويه األوجه

باحملاليل احلارقة أمامه شخصياً وبإشرافه وأحياناً bزاولة العمل بنفسه.
إتخـذ لـه عنوان مـدير األمن الـعـام واألصح أنْ يقـال مــدير اإلرهاب العـام. لـيس هناك
وصف }كن أنْ يفـي هذا اجلـزار حـقّـه ولـم يكن يسـمـو تصــور أحـد بأن يتـولـى هذا حـبك
مـؤامــرة إنقـالبيــة على أولئك الذيـن جـاؤوا به لإلســتـفـادة من خــدمـاته هذه ولـم يكشف
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النقاب حتى هذه الـساعة عن تفاصيل تلك اYؤامـرة. كيف جرت? ما هي خلفـياتها? من
هم الضالعون احلقيقيون فيها خالفه? ماهي أسبابها? ماهي مراميها?

وكلّ ماعرف عنها هو هذا:
كـان رئيس اجلمـهـورية في زيارة الى بلغـاريا وخطة (گـزار) كانت القـضـاء على البكر
وعلى من يرافـقـه من القـيـادي? فـور نزوله من الطائرة. ¬ّ إحكام اخلطة بدقـة وتهـيّـأ كل
كادر من اYتآمرين للقـيام bا كلّف به. فقبل موعد وصول البكر ببـضع ساعات دعا ناظم
گزار كالً من سعدون غـيدان وزير الداخلية وحماد شهاب وزير الدفاع إلفتـتاح مقرّ جديد
لدائرة األمن في تل مـحمد بالقـرب من بغداد وألقى القبض عـليهمـا حال وصولهـما. إالّ
أنّ طائرة رئيس اجلـمـهوريـة تأخرت حـوالي السـاعـة عن موعـد وصـولهـا. ونزل البكر من
الطائرة وذكـر بعض اYسـتقـبل? انه إفـتقـد كـالً من سعـدون غـيدان وحـماد شـهـاب فسـأل
عنهمـا وتبيّن أنّ التـأخير الذي حـصل في موعد الوصـول أحدث خلالً خطيـراً في اYؤامرة
اضطر معـه ناظم گزار الى ترك مـتابعـة خطته وقد أدرك بـشكل ما فشل مـؤامرته فـإجته
صــوب احلـدود اإليرانيــة إالّ أنّه لوحـق بالطائرات اYروحــيـة وسُــدَّت أبواب النـجـاة عليــه
فـاستـسلم. لكنه أمـر قبل إسـتـسالمـه بإطالق النار على كل من حـمـاد شهـاب وسعـدون

غيدان فقتل أولهما وأصيب ثانيهما بجراح بالغة.
وبعدها قـام النظام باإلعتـراف بكل ما حصل من مـؤامرات وجنايات قـتل وتعذيب في
سائر العراق وفي كردستان وحمّل ناظم گزار وزبانيته وزرهـا ملقياً بتبعاتها عليه نافضاً
أذياله منهـا. وإنتـهز الـنظام فرصـتـه فـيهـا للتـخلص من عـبداخلـالق السـامـرائي وهو من
أطيب العناصـر وأعـالها خلقـاً ب? مـسؤولي البـعث. فـإتهـمه بـالضلوع في مـؤامرة گـزار
ووقع مـا يشبه الـزلزال في صفـوف احلزب احلاكـم جراء ذلك فقـد كان للـسامرائي انـصاره
ومـشايعـوه الكثـر في احلـزب. وقصـد فـريق من هذه الكوادر صـالح اليـوسفي� وكـان في
بغـداد وناشدوه تدخل البـارزاني حلفظ حـياة السـامـرائي فبـعث البارزاني رسـالة لكل من
البكر وصــدام طالبــاً احملــافظة على حــيــاته. بطبــيـعــة احلــال لم يصــدق أحـد ¯ن عــرف
عـبـداخلالـق السامـرائي أنْ يكون شـريكاً أو ذا عـالقـة بذلك الغـول گـزار أو bؤامـرته وأنا
منهم فقد كان بحسب اYعلومات اYتوفرة لديـنا على طرفي نقيض من أساليبه الوحشية.
إالّ انه كان يتمـتع بشعبيـة طاغية عند حزب البعث ولذلك انـتهز صدام فرصـته للخالص
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منه وااليقاع به. ولم يكنْ ليجرأ على ذلك قـبلها. ومع أنّ حياته حفظت له الى ح?� االّ
أن هذا انتـهـز فــرصـة ¯اثلة ثانيـة فـي السنة ١٩٧٩ وكـان ب? العـشــرين من قـادة حـزب
البـعث الذين ّت تصفـيتـهم بعـد استـقالة البكر وتـولي صدام رئاسـة اجلمـهورية. جـاء به
بتـهـمـة مـؤامـرة من تدبيـر السـوري? تسـتـهـدفـه. ورغم الهـزّة العنيـفـة التي خلفـتـهـا هذه
اYؤامـرة في بـناء حـزب البـعث فــقـد ت مـعـاجلــتـهـا بسـرعــة وجـرى تطهـيــر دمـويّ لكل

العناصر التي التدين بالوالء للحكم اجلديد أو من يُشك في عدم والئها.

©Ê«dHG!« Âu,® d"u#'√ »d.
قبل نشوب مـعارك أكتوبر ١٩٧٣ بعث أنور السادات الرئيس اYصـري طلباً للبارزاني
عن طريق ســفـيـره في بغـداد وردت تـفـاصـيله في رســالة مـحـمـد مــحـمـود عـبــدالرحـمن
(سامي)(٥) وتسلّمـها منه خـيرالدين حـسيب طالبـاً منه أنْ يـمسك عن الـقيام بأيّ عـمل

٥- نص الرسالة اYؤرخة في ١٤ نيسان ١٩٧٣:
سيادة الرئيس البارزاني احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
) الى درجـة بحيث ١- قدمنا مـشروعنا للحكم الذاتي وإعتـبره بعض القيادي? البـعثي? بأنه مـغالي (مغالٍ
أنه أصبح على البعث أن يطالـب باحلكم الذاتي من احلزب الد}قراطي الكردستاني. وفي الوقت نفـسه وجده

الشيوعيون إنه يتضمن إحتاداً فدرالياً وليس حكماً ذاتياً.
٢- إستلمت رسـالة األخ مسعـود وقابلت صدام على أثرها ونقلت إليـه رأيكم في ضرورة (توفّر حـسن النية
وحسن العمل) وتغيير السياسة السابقة وإقامة تعاون طويل األمد (وستراتيجي) كما يقولون. وكان جوابه
أنّ حـسن النيـة مطلوب من الطرف? وأنّهم مـسـتعـدون Yنح احلكم الذاتي ال بل يرون ضـرورة لذلك خـالل هذا
العام وأضـاف أنّهم أكدوا وسيؤكـدون على األجهزة على إنتـهاج نهج إيجابيّ وأضـاف أنّ أعمال منتسـبيكم
تؤثر كثـيراً ايضاً مـهما كـانت توجيهـاتنا. وشعرت أنـه متألم من عـدم مجيء مسـعود. شرحتُ له تصـرفات
جمـاعتهم في خـانق? وسنجار بصورة خـاصة ووعد بدراسـة ومنع مسؤوليـهم هناك. في تقديري أنّ حمـاسهم

(حماستهم) (ولو بالوعود حتى اآلن) في تصفية اYشاكل سيفتر اذا وجدوا عدم إستجابة من جانبنا.
٣- إتصل بي خـيـرالدين حـسيـب وهو معـتـمـد القاهـرة رقم (١) في العـراق وأبلغني أن أصـدقاء مـصـر في
الغرب قد أعلمـوها بأن ما لم حترك مصر القضـية العربية فإنهـا ستضعف ووت تدريجياً وأضـاف أنّ مصر
تفكر جــدياً بشنّ حـرب مــحـدودة اYديات واآلفـاق رbا خــالل زيارة برجنيڤ ألمــريكا وأنّ مـصـر قــد إتصلت
بالعـراق وقــد أرسل العـراق فـعــالً سـرب? (هوكـر هنتــر) وهي من الطائرات التـي تسـتطيع قـصـف إسـرائيل
والعودة من حيث اYدى. وإن وحدات عراقية أخرى قد ذهبت الى مصر وأخذت مواقعها. وأضاف اYوما اليه
أن صـدام متلهف ومـتحـمس للمـعركـة ولكنهم لم يجدوا احلـماس نـفسـه من الشايب (أي البكر) وأن صـدام
ومـصر تريـد (يريدان) نوعاً مـن التأكـيـد من لدن البـارزاني بأنه لن يسـتغـل اYوقف في حالـة إرسال اجلـيش

العراقي الى هذه اYعركة التي قد حتدث وقد الحتدث. =
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ضدّ اجلـيش العراقي في حالة نشوب قـتال ب? العرب وإسـرائيل ذلك ألن النظام العراقي
كـان يعـتذر له عـن مشـاركـة اجلـيش العراقـي في احلرب بحـجـة إنشـغـاله في كردسـتـان.
وباYناسبة نوَّه الفـريق سعدالدين الشاذلي رئيس األركان اYصري في مـذكراته بأنه عندما

توجّه الى بغداد لطلب العون العسكري اعتذر النظام عن ذلك بحجة اخلطر الكردي.
وكـان البــارزاني عند حـسن ظن الرئـيس اYصـري فـقـد طمــأنه وعـاهده بإمـتـناع الثـورة
الكردية عـن اإلتيـان بأيّ حــركــة أو القـيــام بأيّ تعــرض للجــيش العـراقـي اYتـواجــد في
كردستـان أو أنْ ينتهز فرصـة غياب اجليش ومشـاركته في اYعركة للتـحرك وانه لن يضع

أيّة عقبة في سبيل التعاون ب? النظام العراقي وب? مصر.

= حـسب إعتـقادي ال}كـن أن يكون جوابكم لهم إالّ اإليـجاب وأرجـو إرسال اجلـواب إلينا بغـية إيصـاله الى
خيرالدين. وإن السيد أحـمد بهاءالدين موجود في العراق لنفس هذا الغرض تقريبـاً وقد إلتقيتُ به في حفلة
أقـامهـا على شـرفـه السـيد خـيـرالدين وقـد قـال خيـرالدين ايضـاً أنّ ليـبـيا ربّمـا تؤÇ النفط وأنّ أمـريكا قـد

أعدّت خطة لضرب حكم القذافي وضرب مصر في ليبيا خالل الشهرين القادمَيْن.
تقدرون والشكّ أن اYوضوع كلّه يستوجب السرية التامة.

وفي إنتظار جوابكم حوله.
٤- طلب مني األخ مسعود معلومات حول اخلالف مع الكويت.

لقـد إحـتل العـراق اYناطـق التـاليـة: جـزيرة وربا وجـزيرة بوبيـان ومنطقـة مـحـاذية Yـيناء أم قـصـر ومنطقـة أم
الروضت? على احلدود ايضاً وأهمية هذه اYناطق هي كما يلي:

اجلـزيرت? لهمـا أهمـية عـسكرية حـيث يريد العـراق إتخـاذهما كـقـاعدة عـسكرية ولهـما تأثـير على مـوانيء
. أمـا اYنطقـة الـقـريبـة من أم قــصـر فلهـا تأثيــر على أمن أم قـصـر وتـوسـعـاته أمـا مـنطقـة أم العـراق ايضــاً
الروضت? ففـيها حقل نفط كما يعـتقد. لن يتراجع العراق عن هذه األراضي. الكويت تريد إنسـحاب العراق
قبل الـتفاوض. احلكومـة الكويتيـة بدأت تهديء الشـعب الذي هاج والذي أصبح لكـل فرد منه مصلـحة في
الكيـان الكويتي. هـناك إقـتراح أن يـؤجر الـعراق هـذه اYناطق مـدة ٩٩ سنة مع اإلحـتـفـاظ بسـيـادة الكويت
عليها هناك رأي آخر بخصوص مخـاوف الكويت وهو اذا إحتلّ العراق هذه األراضي وجنح في العملية فرbا

يقدِم على عملية أوسع في اYستقبل. إنّ عالقات الكويت مع السعودية ليست جيدة باYناسبة.
٥- إن عـدم مجيء الوفـد اليوغـسالفي الى كـردســـتـان كان بســــبب ضغط من البـعث وقــد عـقـــدنا معـهم

محادثات وأقمنا لهم دعوة.
٦- هناك موضوع آخر سيخبركم به األخ دارا.

٧- جاء في رسالة مسعود إقتراح بعقد إجتماع لـ(م.س) عندكم يرجى إعالمنا بالتاريخ اYقترح.
٨- أجري الكشف على مشاريع ماء قرى (دوگومان وماخوبزنان وغيرها) ونقدر الكلفة بـ(٦٠) ألف دينار

وسننجزها ونباشر بالعمل قريباً.
حتياتي الى إخواني إدريس ومسعود وتقبلوا عميق تقديري وإحترامي

سامي (محمد محمود عبدالرحمن)
١٩٧٣/٤/١٤
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وفي السادس من أكتـوبر وبحركة مباغتـة حققت القوات اYصرية والسـورية إنتصارات
باهرة وحترج اYوقف اإلسـرائيلي الى حد كبـير. وعندها طلب اإلسرائيليـون من الثورة بأن
يبادر الـپيشـمرگـه بالتحـرك وضرب اجليش العـراقي اYرابط وبذلوا وعوداً كـبيـرة وكثـيرة
بإسـمهـم وبإسم الواليات اYتـحدة وكـانت القـيـادة كلها مـجـمـعة على أنهـا فـرصـة ذهبيـة
يجب أنْ التُفَوَّت. إالّ أنّ البارزاني عارض في ذلك وكان رأيه هذا: "لو قمنا بعمل كهذا
فـسنكون كمن اخـتـرنا العداء االبدي للشـعب العـربي وهو خطأ كبـيـر فادح ليس بوسـعنا

حتمل نتائجه الوخيمة"� وهناك بَون½ شاسع ب? مقاتلة نظامٍ ومُقاتَلَة شعب.
بعـد أنْ بعث البارزاني برده على رسـالة السادات� كـتب رسالة الى أحـمد حـسن البكر
يقتـرح فيها تعـي? جلنة عليا مختلطة مـشرفة على الوضع العـام في كردستان خـشية أنْ
تفــتـعل حــوادث من شـأنهــا أنْ تهـدد الـوضع وتخلّ بحــالة الهـدوء واإلســتـقــرار. وبعث
البارزاني بنـسخة من رسـالته هذه الى السـوڤييت أرفـقهـا بردٍّ له على رسالة من القـيادة
السوڤـيتية حـملها إليه (ڤكتور پاسـاڤاليوك) لدى قدومـه الى حاجي عمران في الـعاشر
من تشرين األول ١٩٧٣ فـرحبوا بالرّأي وحـمدوا الفكرة له إالّ أنّ النظام لم يسـتجب الى

اYطلب(٦).
في تلك الفــتـرة إرتفـعت آمـال السـوڤـيـيت فــيـمـا }كن أن ينجم عن مــعـاهدة الصـداقـة
والتـعـاون من فـوائد وأملوا من دخـول احلـزب الشـيـوعي العـراقي في جـبـهـة مع البـعث أن
يحتل هذا احلزب مكانة احلزب الد}قراطي الكردستاني في كـردستان حينما كانت موسكو
تشدد الضغط على البـارزاني للدخول في هذه اجلبهة. وهي جـبهة ورقية يقـوم على رأسها

البعث سيداً مطلقاً ليس للحزب الشيوعي فيها كلمة أو نفوذ أو إرادة أو وزن.

3c!« ¡«d/ ≠ WO1,d23 4ôËU$&
بعد التوقيع على إتفاقية احلادي عشر من آذار مباشرة جمعنا البارزاني وقال لنا:
«إنّ هذه إتفاقية عظيمة وألول مرة في تاريخ الكرد يتمّ اإلعتراف بحقوق
الشـعب الكردي بهذه الصـيغـة اYشرّفـة. لكنني أخـشى أنْ يستـغل النظام
الظروف اYستجدة للتسلل الى صفوفنا حتقيقاً Yا عجز عن حتقيقه بالقتال
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طوال السنـ? اYاضـيــة. ألفت أنظاركم بشــدة وأوصـيكـم باحلـذر واليــقظة
وعدم اإلجنراف وراء اإلغراءات اYادية.»

حـقاً أنّ إتفـاقـية احلـادي عـشـر من آذار كانت فـرصـة ثميـنة لبناء عراق جـديد مـزدهر�
وأنا ال أتصـور حـزباً حـاكمـاً في أيّ بلد من البـالد فـوّت على نفـسـه وعلى شـعبـه فـرص
إزدهار وأمن وسـالم وتآخٍ وتضامن على أهداف مـصيـرية كمـا فوّت حـزب البعث احلـاكم
في العـراق على نفـسـه وعلى الشـعـب? العـربي والكردي بتـآمـره اYتـواصل� تلك الفـرص

التي فتح لها إتفاق آذار أبواباً وآفاقاً واسعة.
وهنا الأريد تـبـرئة سـاحــتنا من اYسـؤوليــة إالّ أنّ اYسـؤوليــة الكبـرى تقع عـلى احلـزب

احلاكم والنظام.
إنّ الشعب الكرديّ ببنيته اإلجتماعية وتكوينه البـيئيّ اليشذّ عن بقية الشعوب اYكافحة
في سبـيل حريّتـها). بوجـود عناصر فـاسدة ضعـيفـة أمام اYادة توّاقـة الى التسلط والشـهرة

ولو جاءتها بشر± السبل وأخسّها. والتاريخ يحفل بهؤالء في كلّ عصر وفي كلّ نظام.
كلّ ما بوسعي القـول هنا أنّ هؤالء الذين خانوا الثورة والقيم الوطنية كـانوا يتصوّرون
ألنفسـهم من القوة والشهـرة وكثرة األنصـار ما يجعـلهم قادرين على إختـراق درع الثورة
اYت? بطعنة غـادرة قـتّالة. وكلُّهم كـان يطمع بالسلطة والـقيـادة في حالة تـصفـية الثـورة
وكلهم غـفلوا عن أنّهم لـوال الثورة واحلـزب Yا كـانوا وYا أشـتـهـروا. وقد وجـدوا أنفـسـهم
بعــد فـتـرة قلـيلة من إنحــيـازهم الى صفّ أعــداء الثـورة - نســيـاً منـسـيـاً ومــوضع هزء

وسخرية من جماهير شعبهم.
لم يكن جـهاز أمن الثورة (الپـاراسÊ) غافـالً حلظة واحدة عن رصـد مجهـودات النظام
في إسـتمـالة هؤالء وإصطناعـهم منذ أن بدأ يتقـرب منهم بالهـدايا واألعطيات. بل كـان
بوسع الثورة تعـي? األيام األولى من إنحدارهم الى هذا الدرك مـدعماً بالتـقارير الدقيـقة
والوثائق. إالّ أنّ الثـورة bا بلغتـه من اYناعة والقـوة ماكانت تعـدّ محـاولة التقـرّب وشراء
الذÇ التي مـارسـتـهـا احلـكومـة مع هؤالء خطراً جـدياً يسـتـأهل الـتـصـدي له في مـراحله
األولى� وآثرت تطبـيقـاً لسـياسـة التسـامح وإتاحـة الفرص التي جـرت عليـها. أنْ تفـسح
اجملال لهـؤالء الضعفاء بإعـادة النظر في مواقفـهم قبل اإلستسـالم التام ومواجهـة الثورة
بالعداء الصـريح بسبب ماضـيهم ومجـهوداتهم� فمـما يحزّ في النفس حـقاً أنْ جتد رفـاقاً
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لك شـاركــتـهم سـراء احلـيــاة وضـراءها وخـاضـوا الوقــائع واYعـارك مـعك� يـنحـدرون الى
الهــاوية دون أن تفــسح لهم مــجـاالً لـلعـودة الـى سـواء الســبــيل. من جـانـبٍ آخـر كــانت
الضـرورة فضـالً عن الواجب - احملـافظة على سـالمة الثـورة بالكشف اYتـواصل الدؤوب
عن عناصر الفساد والتحلل وفصلها عن جسمها قبل أن تتاح لها فرصة إحداث الضرر.

ويكفيني التنويه الضروري دون الدخول في التفاصيل:
كّن النظام بعـد فترة وجـيزة من توقيع إتفـاقية آذار مـن جتنيد عدد من كـوادر احلزب
والثــورة بينهم بـعض القــيـادي? مـنهم عــزيز عـقــراوي عــضـو اYـكتب الســيـاسـي وهاشم
عـقـراوي عـضو اللـجنة اYركـزية ومـحافـظ دهوك الى جـانب ستـة أو سـبـعـة من أقـاربهم.
وجنـحت السلطة ايضـاً في جرّ عـضو اللجـنة اYركزية فـاخر مـحـمد آغـا ميـرWÖسوري الى

خندق العمالة.
يضـيق اجملال عن الـتفـصيـل في اإلمتـيـاز الذي خُصّ به هذا اYقاتـل اجلريء بعـد بالئه
احلـسن وشـجـاعتـه النادرة في مـعـارك هَندرين ١٩٦٦ العظـيمـة وليس بأقـل إمتـيـازاً أو
شأناً كانت تزكيته لعضوية اللـجنة اYركزية في اYؤر الثامن للحزب� ثم إسناد مسؤولية

. الفرع في السليمانية وهو من فروع احلزب اYهمة جداً
كـان وقعُ خيـانة فـاخـر عليَّ أليـماً بنوعٍ خـاص� فـقـد خصـصـتُهُ بتـقـديرٍ عظيم وسـاندتُهُ

بكلّ إمكانياتي ولم يدُر في أوسع خيالي أن ينحدر الى درك اخليانة.
كنتُ والتقارير تصلني تباعاً عن ضلوعه في التآمر على الثورة وقائدها أدعو من الله
أن يلهمـه الرشاد ويعود الى سبـيل الصواب قبل أن يفدح األمـر ويسلك طريق الالعودة.
فأضحت خيبتي فيه عظيمة أنا بصورة خـاصة ألنني هيأت له سبيل التقدم� خيبة½ تعادل

أYي العظيم لتنكره للثورة التي إحتضنته فإختار اإلنحياز الى صفّ أعدائها.
بدأت عالقة فـاخر bدير األمن العام ناظم گزار السفاح الشـهير� وكانت عالقة مـباشرة
من تكاليـفـهـا األولى كـتابـة التقـارير عن الـثورة واحلـزب. ثم تطورت العـالقـة الى احلـدّ
الذي كلّفــه ناظم گـزار بتنفــيـذ خطة تهــدف الى تصـفـيـة قــيـادة الثـورة بزرع عــدة قنابل
ومتـفجـرات داخل محلّ إجتـماع اللجنة اYركـزية بوجود البـارزاني فيـها. وقد وقـفنا على

هذا في حينه وأتخذت التدابير إلحباط أيّ محاولة للتنفيذ وإجتثاثها من براعمها.
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من جـهــة أخـرى جنّد فـاخـر شــقـيـقَـه اYدعــو (جـمـيل) وبعــثـه الى طهـران ليــقـوم بدور
اجلاسوس للجهـت? اإليرانية والعراقية في ع? الوقت� وكانت مهـمته التي كلّف بها من
قبل اخملابرات اإليرانيـة هدم بقية ثقةٍ ب? الثورة واحلكومة اYركـزية تؤدي الى إشعال نار
احلـرب وهو مـا كـانت تتـوق اليـه احلكومـة اإليرانيـة ويتـفق مع خططهـا. وكـان من جـملة
صـفحـات العـمليـة ومـا جرى اإلتفـاق عليـه مع جـهـاز اخملابرات اإليراني (الـساڤـاك) أن
تنفذ أوالً عملية إغتيال محافظ أربيل عبدالوهاب أتروشي. وقد وقف جهاز أمن الثورة
على كلّ ذلك فـي حـينه ايضـاً وحـذّر األتروشي وأتـخـذت التـدابيـر الوقـائـيـة� ثم شـرعت
إحدى مفـارز الپيشمرگـه والشرطة بإقتفاء أثر جـميل بغية إلقاء القـبض عليه لكنه قاوم
اYفرزة وحاول اإلفالت بإطالق النار وجرح أحد أفرادها ¯ـا حدا ببقية عناصر اYفرزة بالرد

عليه باYثل فقُتل.
توهّمنا أنّ فاخراً كان }ثّل شذوذاً عن أسرة إتخذت اخليانة والتآمر صناعة لها. فمثالً فتك
. أبوه محمـد آغا ميرWÖسوري في أوقات مـتباعدة bا يزيد عن خـمسة عشر بارزانيـاً مخلصاً

ولم تفد أسرتهم من الفرص التي أتيحت لها سيّما بعد إستشهاد حس? ميرWÖسوري.
وإزداد غرور النظام وثقته بنجاحه عندمـا أفلح في جرّ عدد من أبناء عائلتنا وأقربائنا
الى صفّـه� منهم (عبـيدالله) وبحـجة الدفاع عـنهم ساق وحدات عـسكرية الى بارزان في
وز ١٩٧١ وقـبل وصـول القـوة العـسكريـة الى بارزان� وعند قـدمـات جـبل پيـرس� كـان
اYقـاتلون البـارزانيـون بقـيـادة مـحـمـد خـالد� النجل األكـبـر للشـيخ أحـمـد البـارزاني� في
إنتظارها فتـصدّوا لها ببـسالة ومنعوها من التقـدم وأرغموها على العـودة من حيث أتت
بعـدمـا قـتـل منهـا مَنْ قُـتل واُسـر مَنْ اُســر. وعلى اثر ذلك وجّـهت قـيــادة الثـورة حتـذيراً

صارماً الى اYسؤول? في بغداد باYعنى اآلتي:
«قيامكم bحـاولة إستغالل خالفـات عائلية في األسرة البارزانيـة هو أشبه
bحاولة اللعب بالنار. حذار من تكرار هذا» وتراجعت السلطة مدركة عقم

احملاولة(٧).
٧- فـيمـايلي نص الرسـالة التي بعث بهـا صالح اليـوسفي وهي الـرسالة الهـاتفيـة التي تلقـاها من اللجنة العليـا

لشؤون الشمال إليه:
الى السيد وزير الدولة األستاذ صالح اليوسفي =



= حتيةً وبعد
كانت النيـة متـجهة إلرسـال فوج الى d?OÐ… كَبـره بقصد منـع أية مضاعـفات محـتملة في حالة نـقل الزيباري?

الى مناطقهم كما أتفق عليه أخيراً مع السيد عثمان وطبقاً لتنفيذ بيان آذار.
وYا كـانت احلـسـاسـيـة عـاليـة لدى األخ اYال مـصطفـى البـارزاني منطلقـاً من حـسـاسـيـتـه من حـسـابات غـيـر
مـوجـودة أصـالً فعـليه أوقـفنـا تنفـيذ الـفكرة في الوقت احلـاضـر على أننا سننفـذها في حـالة إحـتـيـاجنا لهـا

مستقبالً كما ورد في صدر رسالتنا. ودمتم
اللجنة العليا لشؤون الشمال

٣ وز ١٩٧١
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وعليَّ أنْ أقـول ليس بوسع اإلنسان أن يخـتار أقـرباءه وذويه وتلك هي مشـيئـة األقدار
و"كُلُّ نفسٍ bا كسبتْ رهينة½". إنّ التقاليد التـي سرنا عليها واآلداب التي لُق±نّاها وآيتها
اإلخـالص للـواجب واإللتـزام بالصــدق واإل}ان بالوطن� هي أســاس العـالقـة التي تـربطنا

بغيرنا وهي تسمو على عالقات القرابة والنسب.
وفي بغداد� بعـد كلّ هذا� حاولتْ السلطة مـحاولة بائسـة خرقاء لتـزييف قيـادة جديدة
بإستعمال هؤالء دون اإلتّعاظ bصير زعمـاء إنشقاق العام ١٩٦٤ وما آلتْ إليه حركتهم
اYناوئة للحـزب والثـورة� فأوعـزت لعـزيز عـقراوي باإلعـالن عن تأليف حـزبٍ يحـمل إسم
احلزب الد}قراطي الكردستاني. كما جاءت بأحد منشقّي العام ١٩٦٤ اYدعو عبدالستار
طاهر شريف وهو مـن جحوش السـتة والست? ليُـعلن عن حزبٍ ثانٍ بإسم (احلـزب الثوري
الكردستاني). كـانا حزبَيْن ال وجود فعليّ لهمـا غير اإلسم وعند دوائر األمن. ثمّ أعلنوا
عن إنضمام هذين احلزب? الى ما دُعي في حينه باجلبهة القومية والوطنية التقدمية التي

ضمّت الى جانب حزب البعث احلاكم احلزبَ الشيوعيَّ العراقيّ.
عندمـا جنح النظام في جر± هؤالء وإسـتخـدامهـم لتمـرير مؤامـراته السيـاسيـة والدعائيـة
واإلجـراميـة� تعـاظم أمله في إحـداث خرقٍ عـظيم في بناء الثـورة هيـداً لتـوجيـه الضـربة
القاضية التي التقوم بعـدها لهذا الشعب قائمة لكنّه أساء الى حدٍّ كبيـرٍ تقديرَ ما تتمتّع
به الثـورة من قـوة ومناعة قـدرمـا أساء تقـدير مـدى إلتـفاف الشـعب الكردي حـول ثورته
وقائدها. وبوسعي القـول أنّ النظام إختار أسوأ وقتٍ Yسعاه في هدم الثـورة بقدر إساءته
إخـتـيار الـعمـالء اجملنّدين لـهذه الغـاية. الثـورة كـانت في أوج قـوّتهـا آنذاك واخمللصـون

اYتفانون في سبيلها بل اجملنّدون للمحافظة عليها أكثر من أنْ يحصيهم عدد.
وال غــرو فـــقــد ســـجّل تاريخ الـشــعب الـكردي لهـــؤالء الذين نوّهـتُ بهم الذكـــر الذي



٨- نص الرسالة:
حضرة األخ صدام حس? نائب رئيس مجلس قيادة الثورة احملترم

حتية وإحتراماً
أسأل عن صحتكم وأرجو لكم دوام الصحة والعافية

أخبرني األخ محمـد محمود بأن لديكم رغبة إلرسال إثن? من إخـوانكم الى طرفنا لكي أرسل ولدي مسعود
Yقابلتكم في بغـداد� ولكن مع األسف وألسباب وظـروف غير خافـية عليكم يتعـذر عليَّ إرسال مسـعود في
الوقت احلاضر� ومن جـانبنا فإننا مستـعدون للتعاون بإخالص Yعـاجلة اYشاكل القائمـة وبذل أقصى اYساعي
إليجــاد احللول الالئـقـة للـقـضــايا التـي نشكو منهــا وbا يضــمن مــصلحــة الشــعب العــراقي. واذا كــان من

الضروري إجراء لقاء فإن لدينا اإلستعداد التام لإلستجابة الى ذلك في الوقت اYناسب.
سوف يعرض األخ محمد محمود اYزيد من التفاصيل شفهياً.

هذا ودمتم موفق?
أخوكم مصطفى البارزاني
    ١٩٧٣/٣/٢١

٩- نص التقريرين في اYلحق رقم (٤٤) قسم اYالحق.

≤π¥

إسـتحـقّوه فـضـالً عن النهـايات البائسـة التي إرتضـوها ألنفـسهم عندمـا أسلمـوا قيـادهم
ومصـائرهم الى أعداء شعبـهم. إنّه الدليل على أنّ مردود اخليـانة والتنكّر Yصالح الوطن

قلّما أصاب غير صاحبه بالضُّر واخلسار.

—«u. W!u5 d(¬
كـان من ب? بنود إتفاقـية آذار أنْ يعلن عـن صيـغة احلكم الذاتي لكردسـتان بعـد أربع
سنوات من إعـالن اإلتفـاق وهي آخـر اYراحل. وبناءً علـى هذا تقـرر تأليف جلنة مـخـتلطة
من البعث والپارتي لدراسة الصيغة وقبل شـروع اللجنة في عملها ساد اإلعتقاد بأن كل
التدابير اYتخذة أو الـتي ستتخذ في هذا الشأن لن تؤدي الى نتيجـة مرضية. إن البوادر

كلّها كانت تشير الى أن احلرب لم يعد منها مناص.
كان صـدام حس? قد طلـب من البارزاني إرسالي الى بغـداد لإلجتـماع به إالّ أنّ الوالد
إعـتـذر وفي مـخــيّلتـه مـا حـصل بالنـسـبـة إلدريس وضلوع ناظم گـزار فـي كل الدسـائس
واYكائد ضـد احلــزب والثـورة� وكـتب رسـالة له بـهـذا اخلـصـوص(٨) ثم جـرى لقـاء خـاص
حملـمـد مـحمـود عـبـدالرحـمن (سـامي) بصـدام حـس? في يومي ١ و١٦ من كـانون األول
١٩٧٣. في تقــريرين أرســال إلينا تضــمّنا أمــوراً في غــاية األهمــيـة الســيّـمــا لهــجـتــه
التـهديـدية بالتنازل عن نصف شط العـرب وبخـصوص مـشـروع احلكم الذاتي(٩) واللجنة



١٠- راجع نص الرسالة وصورتها في اYلحق رقم (٤٥) قسم اYالحق.
١١- راجع النص في اYلحق رقم (٤٦) قسم اYالحق.
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القائمة على إعداده.
شاركت في هذه الـلجنة عناصر غيـر حزبيـة من الشخصـيات احملايدة واYسـتقلة فـضالً
عن احلـزب الشـيــوعي من أمـثـال عـبـداللطـيف الشـواف وهشـام الشـاوي ومــحـمـد حـسن

سلمان وآخرين. وبدأت في تشرين الثاني إجتماعاتها.
االّ أنّ اجللسـات اYكثـفـة واجلديـة شرع بهـا في ١٥ من كـانون الثـاني �١٩٧٤ وكـانت
برئاسـة حبـيب محـمـد كر¶ عن الثـورة. وأحـياناً كـانت الرئاسة لـصدام الذي كـان يحضـر
بعض اجللســات وفي حـالة غـيـابـه كـان ينوب عنه أحـد أعــضـاء القـيـادة القطـرية. بهـذه
اYناسـبة كـتب البارزاني رسـالة يحثُّ اجملتـمِعـ? على سرعـة الوصول الى نتـائج إيجابيـة

وجتاوز السلبيات(١٠).
في يوم ١٣ من شـبـاط ١٩٧٤ وصـل الى كـردسـتـان غـاÍ عـبـداجلليـل عـضـو القـيـادة
القطرية وعـضو مـجلس قـيادة الثـورة وbعيـته الـدكتـور عبـدالرحيم عـجـينه عضـو اللجنة
اYركزية للحزب الشـيوعي إلطالع الپارتي والثورة على آخر آراء حزب البـعث في صيغة

احلكم الذاتي اYطلوبة.
إالّ أنّ قيادة الپارتي رفضت قبول رحيم عجينه وأبى غاÍ عبداجلليل اإلجتماع بدونه.

لذلك لم تعقد جلسة مهمة على ما أتذكّر وعاد عبداجلليل دون نتيجة.
وواصلت قـيـادة الپـارتـي يومي ١٥ و١٦ من شـبـاط إجـتـمـاعـاتهـا bـقـر البـارزاني في
(قَـسـري) Yنـاقـشـة التطورات األخـيـرة. وتـقـرر عـدم التنازل بأيّ شكـل من االشكال عن

كركوك ومناطق أخرى ورفض اYساومة على اخراجها من حدود احلكم الذاتي.
واستمرت الـوفود ب? گالله وبغداد تروح وتغدو وتبادل البـارزاني وصدام رسالت?(١١)
حتى جـاء اليوم السابع من شهـر آذار إذ عاد دارا توفيق وشـفيق آغا من بغداد يحـمالن
رسالة من صدام الى البارزاني يحبّذ فيها إرسـال أحد ولديه الى بغداد ليبيّن له شخصياً
آخر مـوقف وطلبات الوالـد. فوافق على إرسـال األخ إدريس مخالـفاً بذلك اإلجمـاع على
عدم إرسـاله وخالفـاً لرغبة اجلـماهيـر الكردية. فعـالً سافر إدريس الى بغـداد يرافقـه وفد
قـيادي كـبـيـر أذكر مـنهم صالـح اليوسـفي ونوري شـاويس ومـحـمد مـحـمـود عبـدالرحـمن
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(سامي) ودارا توفيق. وأقلَّتهم مروحية من رواندز الى كركوك حيث وصلوا بغداد عصر
ذلك اليوم. واجتمعوا ليلتها بصدام.
توجه صدام الى إدريس بهذا القول:

- اتفــقنـا مع والدك على أنْ يـصــدر قــانون احلكم الـذاتي بعــد مــرور أربع سنـوات على
إعـالن إتفــاقـيـة آذار. وان يتـم وضـعـه مــوضع التنفـيــذ. ان مـشـروع القــانون الذي

أرسلناه اليكم آخر مرة هو رأينا األخير فيه� واننا نودّ أنْ توافقوا عليه.
ان الذي اريد أنْ تنقله للوالد هو هذا: الترغـمونا على التنازل لـشاه إيران. إنْ داهم
العراق خطر على كيانه فإذ ذاك سننزل عـن شط العرب درءً للخطر. وهذا سيصيب
قلوبنا بجـرح عـميـق. وانتم الذين سـتتـحـملون العـواقب وعليكم سـتقع اYـسؤوليـة.

واذا ارغمنا على التنازل للشاه فإنّكم ستدفعون الثمن الباهظ.
كان لدى إدريس تعليمات ومقترحات من القيادة فأجابه:

- االجـدر بكم أنْ تتنازلوا لشـعـبكم ال لشـاه إيران واألفـضل أنْ تراجـعـوا ضمـيـركم قـبل
الشروع في القتال وإالّ خسر¬ ثقة الشعب العراقي بأسره.

ثم تطرق الى مشكلة كركوك فقال:
- ان التنازل عن كركوك وسنجار وخانق? أمر غـير ¯كن واليسعنا القبول به. لكنْ وألجل

تفادي القتال نرجو أن تفكروا بحل يفضي الى حل اYشكلة وهذا هو تصورنا:
أوالً إرجـاء إعالن قـانون احلكم الذاتي في اYـوعد احملـدد وهو ١١ آذار ١٩٧٤ Yدة
تتراوح ب? ستـة أشهر وسنة واحدة. نقوم خاللهـا bجهودات مشتركـة إليجاد مخرج

للمشكلة.
أو ثانياً: إعـالن هذه اYناطق جزءً من كردستـان إالّ أنّها ولدواعٍ ستراتيـجية ستـبقى

خاضعة إدارياً للحكومة اYركزية.
أو ثالثـاً: أنْ تتـشكل جلنـة مـشتـركـة إلدارة هـذه اYناطق الثـالثة وان يبـدأ باحـصـاء
النفــوس علـى أسـاس اإلحــصــاء العــام في �١٩٥٧ شــريطة أنْ يـزال التــزوير الذي

حصل خالل الفترة اYنحصرة ب? هذا التاريخ وب? ١٩٦٣.
أجاب صدام:



١٢- الشيء بـالشيء يُذكــر أنّ صــدامــاً أشـار بـتـفــصــيل الى مــا دار بيـنه وب? إدريس في لـقـائـه مع (إيپــريل
گالسپي) السفيرة األمريكية في بغداد قُبيل غزو الكويت.
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هذه اإلقتـراحات غـير مقـبولة ومـرفوضة. واخملـرج الوحيـد الباقي هو القبـول باحلكم
الذاتي بالصيـغة التى وضعناها ولديكم مـهلة أمدها ١٥ يوماً لن نقوم خـاللها باي

حترك أو إجراء. وبعدها فإنّنا سنعد كل من يرفضها أعداء لنا(١٢).
قطع صدام كل سبيل للحوار.

وأجاب إدريس:
- سأنقل رأيك هذا الى الوالد والى قيادة الپارتي. وسنوافيك بجوابنا النهائي.

ذكر لي األخ إدريس عند عـودته أنه الحظ وجود السـفير السـوڤياتي عند صـدام وكان
يترك مجلسه معه عندما يجتمع اليه.

في التــاسـع من آذار ١٩٧٤ عــاد إدريس مع الـوفــد. وفي ليلة ٩-١٠ بـوشــر بعــقــد
اإلجتماعات اYتواصلة وتقرر رفض إنذار النظام.

عندها نطق البارزاني بقولته الشهيرة:
"الله شـاهد½ عليَّ إنّني أكره القـتال. فـالقتـال أسوأ السـبل Yعاجلـة األمور.
إالّ أنّ البعث لم يترك لنا سبيالً آخـر وليس في معنى إقتراحهم إالّ النزول
لهم عن كـركوك واYناطـق األخرى. وهو من احملـال. أال فلنسـتقـبل اYصيـر
إنْ قُدّر لنا أن نهلك جـميعاً فأنا أكـره أنْ يأتي الكرد ليبصقـوا على قبري

قائل? "Yاذا بِعت كركوك?"
في يوم ١٠ آذار حمل إحسان شيرزاد ودارا توفـيق الى بغداد جواب قيادة الپارتي ثم

انقطعت الصلة ب? الطرف?. واخذ الوضع يدنو بخطى حثيثة الى اYواجهة.

w3«c!« rJ(« Êu+U6
في ليلـة ١١-١٢ من آذار ١٩٧٤ تلي من إذاعــة بغـداد قــرار مـجلس قــيـادة الـثـورة
بتطبيق قانون احلكم الذاتي. فـأذاعت قيادة الثورة تعقيبـاً يتضمن عدم قبولهـا بالصيغة
الرسمـية وقالـت إنه قانون مبـتور وحكم ذاتي ورقيّ غـير عملي. واكـدت سكها بشـعار
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«الد}قـراطيـة للعـراق واحلكـم الذاتي احلـقـيـقي لكردسـتـان» وهو شـعـار جـديد حلّ مـحل
الشعار القد¶ «الد}قراطية للعراق واحلكم الذاتي لكردستان».

جمـعت احلكومة بعض الشـخصـيات الكردية في بغداد فـضالً عن الفـئات العـميلة في
إجـتمـاع عـام وعـرضت عليـهم صـيغـة احلكم الذاتي. كـمـحـاولة إلضفـاء صـفـة الشرعـيـة

باحلصول على قبولهم به.
خالل شـهر آذار حتى أواسط نيسـان ١٩٧٤ إلتحقت بالثـورة أعداد هائلة من اYوظف?
واYتـعلم? ورجال اإلدارة والتـالميـذ وجمـوع غفـيرة مـن سائر طبـقات الشـعب. ولم يَحُل
النظام دون إلتحـاق هؤالء ولم يعتـرض سبيل أحـد وفي نيته أنْ يثـقل كاهل الثـورة بهذه

اجلموع الغفيرة ويضع على عاتقها عبء إطعامهم وإيوائهم.
أقـبل اYوظفون واإلداريون بسـيـارات حكوميـة� فقـامت قـيادة الثـورة بإعادتهـا. وترك
الوزراء واحملافـظون ايضاً دوائرهم كـما اُخليت فـروع احلزب في كل من اYوصل وكـركوك
ودهوك وأربيـل وبغــداد. وشــرع في التنظـيم الســرّي ووضع اجلــيش الـثـوري عـلى أهبــة

القتال تصدياً اليّ هجوم متوقع.
إنّ خـروج هذه األعـداد الهـائلة من اYدن والقـصـبـات ووصـولهـا الى مناطق الثـورة كـان
خطأ فادحاً وعمالً تلقائياً لم نكن نتوقعه مطلقاً كيما يتمّ تداركه قبل فوات األوان. ولم
ندرك آثاره اYدمـرة إالّ بعـد أن واجـهتنا مـشكلة إسـتـيـعابه من نـاحيـة اYعـاش واإلسكان
ومـا من شكّ في أنّ اجلهـة احلكوميـة كـانت تدرك العبء الكبيـر الذي سـيقع على كـاهل
الثورة ألنهـا لم تقم بأية محاولـة لتثبـيط عزم النازح? أو إعتـراض سبيل السـيل الدفّاق

بل شجعته.
من جـهـة أخرى إنعكـست عملـية النزوح اجلـمـاعي على نشـاطنا السـيـاسي داخل اYدن
بشكلٍ سلبـيّ مـدمّـر إذ خلت احلـواضـر الكردية من العناصـر الوطنـيـة النشـيطة والفـعـالة
وأصــبــحت مــرتعــاً جلــواســيس النظام وعــمــالئه. وحــرمـت الثــورة من مــصــادر وينهــا

ومعلوماتها األساسية حول إجراءات السلطة ونواياها.
واألغرب من كلّ هذا� ساد شعور½ قويّ ب? اجلمـاهير وحتى العديد من القيادي? أنّ ما

حدث في بنگالديش سيتكرر هنا في كردستان.
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أصـدر اCكتب السـيـاسي للحـزب الد;قـراطي الكردسـتـاني بيـاناً حـول تطورات الوضع
السياسي بتاريخ ١٣ آذار ١٩٧٤. نثبته نصاً:

!«—uD" ‰u# w$U%&œdJ'« w(«dI1b'« »e*K' w&UO+'« V%J*« s, ÊUO-
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\ثل احلركـة الوطنية الكردية بقـيادة احلزب الد;قـراطي الكردستاني وبرئاسـة البارزاني
واحـدة من أوسع احلـركـات اجلمـاهيـرية في الشـرق األوسط وتؤلف جـزءً أصـيـالً ومـتمـمـاً
حلـركة الشـعب العراقي الـوطنية والتـقدمـيـة وهي \ثل كذلك مطامـح شعب ينشـد حتقـيق

وجوده القومي في عصر حترر الشعوب ونيلها حقوقها القومية والد;قراطية.
وقـد نبـعت القيـادة البـاسلة لثـورتنا اCعـاصـرة من أعـماق الشـعب الكردي نفـسـه ومن
صـمـيـم حـاجـاته| وهي حــصـيلة مـايقــرب من نصف قـرن مــتـواصلة أو تزيد من الـكفـاح
الثوري اCسلح والنضال السياسي السلمي| وكان ظهورها إسـتجابة لضرورات موضوعية
تفـاعلت داخل اجملـتمع الكردي وتـكونت لديها الـوسائل السـيـاسيـة والدفـاعيـة الكفـيلة

بتحقيق أهدافها ب� اجلماهير.
ولم تكن ثورة شــعـبنا الكردي مـجـرد حـركــة حـزب| وإ�ا كـانت \ثل مطامـح القـومـيـة
الكردية بأسرها وإنّ تأثيرها الينحصر في إطار كردسـتان العراق وحسب| بل يتعداه الى
شعبنا الكردي في كلّ مكان| وإنّ الثورة الكردية في العـراق \ثل حركة الشعب الكرديّ
كلّه| وهي حـركة وطنية التـختلف عن احلـركات الوطنيـة للشعوب األخـرى في شيء وهي
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جزء الينفصم من قوى الثورة العاCية.
وبالرغم من الظروف الصـعبـة التي عانتـها هذه احلـركة واحملـاوالت التي بُذلت للتأثـير
عليـها| فـإنها حـافظت على نقـائها وخطهـا اCنسجم مـع مطامح الشعب الكردي وأمـاني
الشعب العراقي الوطنية والقـومية| وظلت تتصرف كفصيلة صِدامـية من فصائل الشعب
العراقي وحـركتهـا الوطنية وصانت خطـها اCبدئي في توطيـد عالقاتهـا مع حركة التـحرر

العربي وعززت صالتها مع حركة التحرر العاCية.
وقد أعلنت ثورتنا الوطنية الكردية في أكثر من مناسبة| أن شعبنا الكردي يعاني من
ظروف مـتنوعـة وأشكـالٍ شـتّى من اإلضطهـاد والقـهـر| وإننا فـي العـراق نحـتـاج الى أن
تكون بيننا وب� الـشعب العـربي عـالقـات أخوة وصـداقـة التشوبهـا شـوائب التكتـيكات
السياسية اليـومية ومحاوالت القهر والصهر والدمج العنصرية البـشعة| وإننا بحاجة الى
اإللتــزام واإلعــتـراف اCتــبــادل بيننا وبـ� الشــعب العــربي بكل مــا للطرف� مـن حـقــوق
وواجـبـات كـمـا نتطلع الى دعم الشـعب الـعربـي الشـقـيق لضـمـان حتـقيـق النمـو والتطور
اCتكافيء اCنـشود لشـعـبنا الكردي وعـلى جمـيع اCسـتـويات| لقـد كـان شـعـبنا في ثورة
دائمة| قدّم خاللها اآلالف من الشهداء والتضـحيات الغالية ومن حقّه اCشروع أن يتطلع
الى توفير الظروف الطبيعية له| والتي حُرم منها في كثير من األحيان| ليستطيع القيام
بدوره ضـمن حـدود إمكانيـاته من دعم النضـال العـربي وحـركـات التـحـرر الوطني لسـائر
شـعـوب اCنطقـة في مـقارعـة اإلسـتـعـمـار والرجعـيـة والصـهـيـونية وفـي بناء اجملـتمـعـات

اCتحررة واCزدهرة لهذه الشعوب.
بهـذا الـتـصـور و�ثل هـذه الروح الوطنيـة والـد;قـراطيـة| دخـل �ثلو احلـزب الد;ـقـراطي
الكردسـتـاني احلـوار مع حـزب البـعـث احلـاكم والذي أسـفـر عن إعـالن إتفـاقـيـة ١١ آذار
١٩٧٠ التـاريخيـة التي تضمنت احلل السلمـيّ الد;قراطي للمـسألة الكردية علـى أساس
اإلعتراف للشعب الكرديّ بحقه في احلكم الذاتي في إطار اجلمهورية العراقية ومساهمة
الشعب الكردي ضـمن حجمـه في رسم سياسـة البالد وعلى أسس د;قراطيـة| وقد دشّنت
هذه اإلتفاقـية عهداً جديداً فـي تاريخ العراق \يّز بإرسائه أسس األخـوة ب� أبناء الشعب
�خـتلف قومـياتهم وأقليـاتهم على مـعاييـر واضحـة| ورسمـه طريقاً رحـباً لتـقوية الوحـدة
الوطنـيـة في الـعـراق وتـوحـيــد قــواها اCناضلـة| وكـانت ايـضـاً مــدخــالً ومنطلـقـاً إلحــراز
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إنتــصـارات كــثـيـرة أخــرى كـان مـن الصـعب التــفكيــر بهـا لو لـم يتمّ التــوصل الى هذه
اإلتفاقية الهامة.

لقـد إسـتــقـبلت اجلـمـاهيـر إعــالن إتفـاقـيـة احلـادي عـشـر مـن آذار عـام ١٩٧٠ بأفـراح
ومظاهرات ومهـرجانات شعبـية ضخـمة في طول البالد وعرضـها| تعبـيراً عن إنسجامـها
مع اإلرادة الشــعـبـيـة الـصـارمـة في السـلم والتـآخي والد;ـقـراطيـة وحتــولت األيام األولى
إلعالنهـا الى أعيـاد للسالم| فـقد حازت اإلتفـاقيـة على تأييدٍ ودعمٍ إجـماعيـ� من قبل
مخـتلف أوسـاط الشعب العـراقي وقواه الوطنيـة والتقـدميـة ومن قوى السلم واحلـرية في
العالم| وإعتـبرها اجلميع مفـتاحاً حلل القضايا اCعـلّقة األخرى في البالد وطريقاً لتـحقيق
منجزات أخـرى للشعب| وكانت اإلتفاقـية إنتصاراً عـاماً للشعب العراقي وقـواه الوطنية
التي ناضلت ردحـاً من الزمـن في سـبيل حتـقـيق هذا الهـدف السـامي| كـمـا كـانت ضـربة
لألفكار والقـوى العنصـرية والشـوفـينية الـتي إستنـدت في فرض سـيطرتهـا على العـراق

على بذر الشقاق والتفرقة ب� أبنائه.
وإعـتـبـر حزبـنا الد;قـراطي الكردسـتـاني هذه اإلتفـاقـيـة إجنازاً تاريـخيـاً كـبـيـراً| ونصّ
منهـاجه على اإللتـزام بها| في مؤ\ـره الثامن الذي إنعـقد في \وز ١٩٧٠ وإنبـرى احلزب
يحمي اإلتفاقية ويناضل من أجل حتقيق محتوياتها مدركاً منذ اللحظات األولى أنّ ثمّة
صعـوبات وعراقيل كثـيرة| منها مـا هي نتيجـة سنوات الفرقة واإلهمـال وإثارة الكراهية
ب� أبناء الشـعب الواحد| ومنـها مـا هو صعـوبات موضـوعيـة ومنهـا وضع العراقـيل من
قـبل بعض العناصـر اإلدارية التي لم تسـتـوعب روح اإلتفـاقيـة بسـهـولة| إضافـة الى مـا
تخلقـه تلك اجلهـات اCتـضررة من اإلتفـاقـية من عـقبـات ومشـاكل داخل العـراق وخارجـه

على حدٍّ سواء.
لم يكن صعـباً تخطي هذه العـراقيل والصعـاب| اذا ما ظلت مسـيرة آذار تسـير بنفس
الروح التي أملتـها| واذا مـا تعززت الثـقة ب� قيـادة احلركـة الكردية واحلزب الد;ـقراطي
الكردستاني من جهة| والسلطة وحزب البعث العربي اإلشتراكي من جهة أخرى| واذا ما
توفـر الفهم اCتـبادل واجلـهد اCشـترك للتـغلب على السلبيـات التي قد تبـرز| بدالً من أن
تبـدأ مــسـيـرة مــضـادة إلتفــاقـيـة آذار منـذ األيام األولى لصـدورها بـهـدف إفـراغــهـا من
محتوياتها شيئاً فشيئاً| وبالتالي إخماد احلماسة اجلماهيرية وزعزعة الشعور باإلستقرار
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والطمأنينة| وإعـادة زرع الشكوك واخملاوف القومية| وإثارة اCشـاعر الشوفينيـة| \هيداً
لنسف اإلتفاقية وحتويلها الى وثيقة ميتة.

ومن اCؤسف أن تكون السلطة وحـزب البـعث العربي اإلشـتراكي اجلـهة األسـاسيـة التي
أبرمت اإلتفـاقـيـة مع الثـورة الكردية واحلـزب الد;ـقراطـي الكردسـتـاني هي التي رسـمت
ونفـذت تـلك اCسـيــرة اCضـادة والتي يشــيـر مــجـمل مـســارها حـتى اآلن الى أن الـسلطة
وحزب الـبعث قد عـمل كل ما بـوسعه فـي سبيل عـزل قيـادة الثورة الكرديـة عن جماهـير
الشعب الـكردي وضرب هذه القيـادة بإتباع شـتى األساليب وأكـثرها بشاعـة كمـحاوالت

اإلغتيال والتشهير والتشكيك وشراء الذ¬ وخلق اجليوب اCصطنعة وغيرها.
إن مجمل هذه اCواقف يدلل على أن قيادة السلطة والبعث لم تغيّر موقفها الستراتيجي
من الثـورة الكردية واحلـزب الـد;قـراطي الكردسـتـاني بل إتبـعت تكتـيـكاً جـديداً ينفـذ في
ظالل إتفـاقـيـة آذار. وبتـعبـيـر آخـر أنّ اإلتفـاقـية نفـسـهـا كـانت تكتـيكاً إنتـهى دوره اآلن

وبالشكل الذي يراه الرأي العام العراقي والعربي والعاCي في هذه األيام.
وبغـية إلقـاء اCزيد من الضـوء على هذه النقطة التي تعطينا مـفـتاح حلّ اللغـز الكامن
وراء السلبـيات التـي رافقت مـسيـرة آذار| نعـود الى الفتـرة التي سـبقت صـدور إتفـاقيـة
آذار سنة ١٩٧٠. لقـد بذل حـزب البـعث العـربي اإلشـتـراكي بالهوادة مـنذ سـيطرته على
السلطة في ١٧ \وز ١٩٦٨ مجـهوداً ضخـماً لتنفيـذ خطته اخلاصـة بحلّ اCسألة الكردية
والقـائمـة على أساس فـرض وصـايتـه على شعـبنا الكردي مـن جهـة وإحكام طوق العـزلة
علينا وتقـويـة أعـدائنا بكلّ السـبل والوسـائل اCمـكنة من جـهـة أخـرى وراحت الصـحـافـة
الناطقــة بإسـمـه تتـحــدث في حـينه عن عــزم احلكومـة على جتــاوز القـيـادات التـقـليـدية
للشعب الـكردي وحل القضيـة الكردية مع اجلمـاهير مبـاشرة| وهي تعني بذلك اإللتـفاف
على هذه اجلمـاهير وسلبهـا حريتهـا وحقوقهـا اCشروعة| وقـامت فعالً بإعـالن حرب إبادة
مدمرة إسـتخدمت فيـها كافة األسلحـة اجلوية واألرضية وغـيرها وقد أودت احلرب بـحياة
العــشـرات من النســاء واألطفــال والشـيــوخ األبرياء وكـذلك هـاجـمت كــافـة مناطـقنا في
كردستان بوحشية ولقد أقدمت إضـافة الى ما ذكرنا على إصدار قرارات إيجابية منحت
�وجـبهـا بعض احلقـوق القومـية للشـعب الكردي| إالّ أنّ إصدار هذه القـرارات في ظروف
شنّ احلــرب على شــعــبنا الكردي كــانت تعـكس الرغــبـة فـي تعـزيـز اCواقع الســيــاسـيــة
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للمرتزقة من زعانفـها في حينه| والسعي لعزلنا سيـاسياً عن جماهير كردسـتان أكثر من
كـونهـا منطـلقـاً مـبـدئيـاً حتـرص احلكومـة من خــالله على منح احلـقـوق القـومـيــة لشـعـبنا

الكردي بدليل تلكؤها في تنفيذ هذه القرارات| حتى أنّ قسماً منها لم يُنفّذ حلد اآلن.
إن إستبـسال شعبنا الكردي في الدفـاع عن وجوده القومي وصمـود حزبنا والپيشـمرگه
األبطال بوجـه هذه اخملططات والفشل الذريع الذي مُنيتْ بـه هذه السياسـة هو الذي رجّح
لدى السلطة فكرة التخلي عـن األساليب غير اجملـدية والعودة الى إستئناف احلـوار معنا
من أجل وضع األسس الصـحـيحـة حلل سلميّ للمـسـألة الكردية| والذي أسـفر عن إعـالن
إتفـاقـيـة آذار الـتـاريخـيـة عـام ١٩٧٠ الذي إعـتـبـرنـاه نصـراً تاريخـيـاً لشـعــبنا الكردي
وحـركـتـه التـحـررية الد;قـراطيـة بوجـه خـاص وإنتـصـاراً لشـعـبـنا العـراقي وقـواه الوطنيـة

وحزب البعث العربي اإلشتراكي بوجه عام.
فـهل حافظ حـزب البـعث على هذا اإلنتصـار بإعـتبـاره هدفـاً كبـيراً ينـبغي إجنـاز كافـة
مـراحله? وهـل كـانت السلطة الـتي قـادها البـعـث طوال األربع سنوات األخـيــرة جـادة في

اإللتزام بهذه اإلتفاقية?
إنّ مـا إعـتـبرناه نـحن إنتـصاراً لنـا وللبـعث| قـد أظهرت األيـام بأنّ البـعث قد إعـتـبـره
تكتــيكاً آخـر على طـريق عـزلنا عن جــمـاهيــر كـردسـتــان بأيّ ثمن أو في إحـتــوائنا! إن

اCسيرة السلبية اCؤسفة آلذار تدلل على هذه احلقيقة بوضوح.
بدأت السلبـيـات بـالتـرغـيب والتـرهيب في آن واحـد فـفي الوقـت الذي بدأت اCسـاعي
اCتـعلقـة بإجـراء إتصـاالت ببـعض العناصـر داخل الثـورة الكُردية| مـسـتـهـدفـة النيل من
وحدة الصف الكردي والتـي باءت بالفشل الذريع أمام وعي شـعبنا وإ;انه بثـورته وحزبه
وقائده. فـإن السلطات احلكومـية اخملـتصة لـم تتخذ الـتدابير الـالزمة Cعاقـبة الزمـر التي
أطلقت النار على مـقر حـزبنا في اCوصل بعـد حوالى شـهر من إعـالن اإلتفاقـية| وكـذلك
بالنسبة للمتهم� الذين أطلقـوا النار على سيارة األخ إدريس البارزاني في بغداد أواخر
عــام ١٩٧٠| كـمــا قــامت احلكومــة بتنـظيم هجــوم مــسلح على منـطقـة بـارزان في \وز
١٩٧١ شاركت فيه قـوات اجليش معززة باCدفعية والطائرات بقـصد خلق اCشاكل والف¸
في اCنطقـة اCذكـورة| وقـامت أجـهزة الـسلطة بتـصعـيـد مـسـاعيـهـا الشـوفـينيـة تصعـيـداً
خطيراً جداً عن طريق تدبير مـؤامرت� إلغتيال شخص قائد شـعبنا الكردي ورئيس حزبنا
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الد;قــراطي الكردســتـاني اCنـاضل مـصطـفى البـارزاني| أحــدهمــا في ٢٩ أيلول ١٩٧١
والثانية فـي ١٦ \وز ١٩٧٢| وقد إعترف بهمـا اCسؤولون في السلطة مؤخـراً بعد فشل
مــؤامــرة ناظم گــزار في أواسط عــام ١٩٧٣ وإتهــمــتــه بالقــيــام بالتــخطـيط والتنفــيــذ

للمؤامرت� وذلك بعد إعدامه.
وتنفيذاً لسياسـتها الشوفينية اCثيرة لألحقـاد والضغائن ب� أبناء الوطن الواحد قامت
أجـهـزة السلـطة منذ األيام األولى لصـدور إتفــاقـيـة آذار| بتنفـيـذ سلـسلة من اإلجـراءات
العنصرية ضد اCواطن� الكُرد في مختلف مناطق العراق وبصورة لم يسبق لها مثيل في
جـمـيع العـهـود التي مـرّ بهـا العـراق| فـبدأت - سـيـاسـة تغـيـيـر الواقع القـومي وتعـريب
اCناطق وهي تكرار سيء ومكثف لنفس السياسة التي مـارسها حزب البعث عام ١٩٦٣
في كركـوك| وشملت هذه اCرة أقضـية خانقـ� وسنجار ايضاً وتشـرّد من جرّاء ذلك آالف
الفـــالح� وتـعـــرضت قـــرى كـــثـــيـــرة الى القـــصف أو الـى اCسح مـن على وجـــه األرض
بالبلدوزرات واCكـائن الثـقـيلة والى النهب واحلـرق| ثم جـاءت الـتـسـفـيـرات التي شـملت
عشـرات اآلالف من إخواننا الكُرد الفـيلي� لتسـجل السلطات احلكوميـة لنفسهـا صفـحة
سوداء في مـضمار التـمييـز العنصري بسبب تعـسفهـا بحقهم| ولـألسلوب الوحشيّ الذي
جـرت �وجـبه التـسـفـيرات التي جـاءت مـخـالفة حـتى للضـوابط اCتـفق عليـهـا بيننا وب�
حزب البـعث حول هؤالء اCواطن� وقـد أسفرت هذه السـياسة الظاCة وإقـترانهـا بإضطهاد
منظمـات حزبنا في اCناطق التي تعـرضت لسيـاسة التعـريب عن إضطرار منظمـات حزبنا

الى ترك مراكز اCدن والقصبات في هذه اCناطق قبل مايقارب من عام�.
كمـا إنتهـجت السلطة أسـاليب مخـتلفة بغـية إضعـاف احلزب الد;قـراطي الكردسـتاني
عن طريـق خلق ودعم الـزمــر والتنظـيــمــات الكارتـونيــة واCرتزقـــة بكل الوســائـل اCادية
واCعنوية اCـتـيـسـرة لديهـا ومــارست بال هوادة سـيـاسـتــهـا الرامـيـة الى تأليـب األقليـات
القـومـيـة فـي كـردسـتـان ضـد شـعـبنا الكـردي رغم الفـشل الذريع الذي مُنـيت به في هذا
اCضــمـار وتعــمـدت خلق األجــواء غـيــر الطبـيــعـيـة بـ� قـيـادة الـثـورة الكردية والـسلطة
احلكومـيـة خللق اCبـررات للتنصل من تطـبيق احلـكم الذاتي وإسـتبـعـاد القـومـيـة الكردية
واحلزب الد;قراطي الكـردستاني من اCساهمة مـساهمةً حقيـقية في السلطات التشـريعية
والتنفيذية| وبالتـالي احليلولة دون الوصول الى حتقيق نظام د;قـراطيّ مستند على إرادة
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الشعب العراقي وقواه الوطنية.
رغم كل ذلك أبدينـا إستـعـدادنا الكامـل حلل هذه اCشـاكل ودخلنا فـعـالً في اCداوالت
معـهم ومع قوى وطنية أخرى إليجـاد احللول للمشاكل القـائمة| وذلك في أيلول ١٩٧٢|
إالّ أنّ حمـالت القسـر والعسف واإلضطهـاد ضد أبناء الشـعب الكردي تصاعـدت بشكل
ملفت للنظر| وبالذات في األيام التي بدأت فـيها اCداوالت اCذكورة والتي قطعـها حزب
البعث من جـانبه بتـقد« مذكـرته اCؤرخة في ١٩٧٢/٣/٢٣ الى اللجنة اCركـزية حلزبنا.
وفي تلك الفـترة إشـتد اإلضطـهاد على أعـضاء حـزبنا وأبناء شـعبنا بصـورة عامـة| وفي
اجلـيش على وجـه اخلـصــوص| �ا أضطر اآلالف منهم الى ترك صـفـوف الـقـوات اCسلحـة
وأعـتـقل اCئـات من رفـاقنا وأسـتـشـهـد العـشـرات منـهم حتت التـعـذيب والزال أكـثـر من
سـبع� مناضـالً منهم مفـقودين حلـد اآلن| فـقد دخل حـزب البعث تلك اCداوالت كـمناورة
وخـرج منهـا بتكتيـك نسف اCداوالت| ونعني به تشـديد اإلضطهـاد ضد مـنتسـبي حـزبنا
بشكل صارخ ودمـوي إنّ هذه السلبيات تـشير الى أنّ قبـول السلطة وعلى رأسهـا البعث
بإتفــاق آذار كـان هو ايـضـاً من قــبـيل نفـس التكتــيك ونفس اCناورة. فــهـو منـذ صـدور
اإلتفاق عـام ١٩٧٠ يحاول جاهداً التنصل منه وذلك بالتـراجع عن مجمل مـا وافق عليه
ومحاولة دفع الثورة الكردية واحلزب الد;قراطي الكردستاني الى مواقع العزلة والضعف
وإحـراجـهــمـا| فـخـالل السـنوات األربع األخـيـرة درج حـزب الـبـعث على اإلنفــراد بإتخـاذ
القـرارات في القـضايا األسـاسـيـة التي تتـعلق �صـير البـالد ومـسـتقـبلهـا وبالتـالي وضع
اآلخــرين أمـام األمــر الواقع| �ا ال;كن تـفـســيـره إالّ بكون حــزب البــعث يتـبع ســيـاســة
تكتــيكيــة الغـرض الـسـتــراتيـجي مـنهـا هو وضـع اآلخـرين حتت قــيــادته وإبقـائـهم على
الهـامش وفي العزلة. وخـالل اللقـاءات الدورية التي كانت تعـقـد ب� �ثلي حزبنا وحـزب
البـعث بعد إتفـاقيـة آذار جرى اإلتفـاق أكثـر من مرة على إصـدار مشـروع ميـثاق العـمل
الوطني من قـبل حـزبينا بصـورة مـشتـركـة| إالّ أنّ البـعث لم يلتـزم بهذا اإلتفـاق بل أعـد
مـشـروع اCـيـثـاق وأعلنه في ١٥ تـشـرين الثـاني ١٩٧١ بـصـورة منفـردة رغم كــوننا كنّا
نفضّل إصدار مشروع مسودته من قبل جـميع األحزاب التي يعنيها األمر| ومع ذلك فقد
قـدمنا مـذكرة الى حـزب البـعث بتـاريخ ١٩٧٢/١/١٢| بناءً على طلبـه تضمـنت وجهـة
نظرنا في مشـروع اCيثاق| إالّ أنّنا لم نتسلّم جـواباً عليها حتى اآلن! وفي مـحاولة أخرى
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لعزلنا عمد حزب البعث الى اإلسراع في إبرام اإلتفاق الثنائي مع اللجنة اCركزية للحزب
الشـيوعي الـعراقي في ١٧ \وز ١٩٧٣| وهذه اCـرة ايضاً فـإن الظروف واCالبسـات التي
أحاطت بـاإلتفاق الثنائي وعـدم إطالعنا عليه قـبل إعالنه بوقتٍ كـافٍ قد سـاهم في خلق
حالة إنطوت على رغبـة طرفي اإلتفاق في إحراج احلزب الد;قراطي الكردسـتاني ووضعه
أمـام األمر الواقع والضـغط عليـه إلتخـاذ موقف مـعـيّن من اإلتفاق الثـنائي هذا| وفعـالً
ح� أبـدى اCكتب الـســـيـــاسي حلـــزبنـا رأيه الواضـح في اإلتفـــاق الثـنائي راحـت أطراف
اإلتفاق تفسر جميع مواقفنا بعد ذلك بإعتـبارها نابعة من معاداتنا Cاسمي باجلبهة لعدم
إنضـمامنا (السـريع) إليـها بدون أن تأخـذ هذه األطراف مـالحظاتنا التي نشـرناها للرأي
العـام بنظر اإلعتـبـار| وقد قلنا آنـذاك أننا ننطلق في حتـديد موقـفنا من اإلتفـاق الثنائي
األخيـر ومن اجلبهة الوطنيـة والقومية التـقدميـة من مدى مساهمـة هذه اجلبهة في حتـقيق
أهداف الشعب العراقي الوطنيـة بصورة عامة وفي �ارسة شعـبنا الكردي حلقه في احلكم
الذاتي ضـمن اجلـمهـورية العـراقـية وفي تعـمـيق وتوسـيع �ارسـة شعـبنا العـراقي حلـقوقـه
وحـرياته الد;قـراطيـة وفـيمـا ;كن أن \نحـه هذه اجلـبـهـة من زخم ثوري ومـشـاركة فـعـالة
للعـراق عـلى النطاق� العـربـي والدولي على حـدٍّ سـواء| ومع إقــرار حـزبنا بحـريـة جـمـيع
األحـزاب الـوطنيـة في إتخــاذ مـاتراه منـسـجـمــاً مع وجـهــة نظرها ومع مـصـلحـتـهــا ومع
اCصلحـة الوطنيـة وحـقهـا الكامل فـي الدخول في إتـفاقـات خـاصـة فيـمـا بينهـا من أجل
ذلك| فإننا الحظنا أن مـشروع ميثـاق العمل الوطني الذي كانت لدينا مآخـذ ومالحظات
سـابقة عـليه قـد جـرى تعـديله وفقـاً لإلتفـاق اجلـديد بشكل ال;كن إعـتبـاره بأيّ حـال من
األحـوال خطوة الى أمـام من وجـهة نظرنا اذا إسـتـثنينا من ذلك حـذف الفـقـرة التي تربط
ب� �ارسـة الشــعب الكردي حلـقـوقـه القــومـيـة بضـرورة إ;انه بأن الـعـراق جـزء من األمـة
العربـية إضافـة الى أنّ بعض هذه التعـديالت تضمنت مـقاصـد واضحـة إستهـدفت طمس
دور احلـزب الد;قـراطي حـتـى بالنسـبـة الى إتفـاقـيـة آذار| وفي مـجـال توزيـع النسب ب�
أعضـاء اللجنة اCركزية للجـبهـة لم تؤخذ بنظر اإلعتـبار ظروف حـزبنا اخلاصة الـنابعة من
كون حـزبنا ;ثل القوميـة الثانية في البـالد لذلك لم نستحسـن الدخول في اجلبهـة بصورة
مـتـسرعـة| بل رأينا من الضـروري اإلتفـاق مـسـبقـاً على وضع األسـس واCباديء العـامـة
للمـعضـالت الراهنة والعـمل اCشتـرك مع أطراف اجلـبهـة لوضـعهـا موضـع التطبيق وعـدم
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إستـبعاد األحزاب والقـوى الوطنية األخرى وضمـان حتقيق حتـديد مهمات اCرحلة القـادمة
وذلك حـرصـاً منا عـلى قـيـام اجلـبـهـة على أسس واضـحـة وراسـخـة منـذ البـداية وحتـاشي
إنفـراطهـا وإنهـيارها فـي اCستـقـبل مع مـا يجـره ذلك من مـضاعـفـات خطيـرة وإنتكاسـة
للحركة الوطنية ومن مرارة ويأس لدى اجلماهير ومن أجل اCشاركة في اجلبهة حدد حزبنا
عـدة نقاط لدراسـتهـا وإيجاد حلـول متـفق عليهـا وهي حتديد مـنطقة كـردستـان اCشمـولة
باحلكم الذاتي| واإلتفـاق على صيـغة احلكم الذاتي وحتديد مـوقف البعث من مـالحظاتنا
حول مـشروع مـيثـاق العمل الوطني والـعمل على إنهـاء فتـرة اإلنتقـال وإجراء إنتخـابات
حـرة فـي البـالد بعــد سنة من اإلنتــهـاء من تكـوين اجلـبــهـة إضــافـة الى أخــذ اCالحظات
السابقة بنظر اإلعتبار| إالّ أنّنا لم نتسـلّم أية أجوبة واضحة ومحددة عن كل هذه النقاط
حول مشروع ميثاق العمل الوطني وحول اإلتفاق الثنائي. وظل ما سُمّي باجلبهة الوطنية
والقومية التقدمية معزوالً عن الشعب وواجهة شكلية للحكم كما توقعنا وليس له تأثير

يُذكر على تخطيط ورسم السياسة العامة للبالد.
إن التــهــويش والتــضلـيل هو أحــد األســاليب الرئيــســة التـي درج حـزب الـبـعـث على
إستخدامها في سياسته التكتيكية بالنسبة للمسألة الكردية. إن أجهزة اإلعالم الرسمية
كافـة تنشر اليوم الـمـزاعم القائلة أنّ السلطة قـد نفذت جمـيع بنود إتفاقـية آذار ولم يبقَ
منهـا سـوى ذلك القـانون الــمـبـتـور والـمـشـوّه للحكم الذاتي الذي أصـدرتـه السلطة قـبل

بضعة أيام.
وللحقـيقة نقـول بأن بنوداً مهـمة من اإلتفاقـية ماتزال تـنتظر التنفيذ حـتى هذه اللحظة
إضـافـة الى بنودٍ أخـرى نُفّـذت تنفـيـذاً ناقـصـاً أو مـشـوّهاً| كـجـعل اللـغـة الكردية اللغـة
الرسمـية مع اللغة العربيـة في اCناطق التي غالبيـة سكانها من الكُرد وإستـمرار التميـيز
ب� الكُرد وغـيرهم في تقلّـد الوظائف العامـة واحلسـاسـة كقـيادات اجلـيش وأجهـزة األمن
واإلستـخبارات والسلـك الدبلوماسي ودواوين الوزارات| وعدم مـساهمـة الشعب الكردي
بل وشـعـبنا العـراقي كله في السلطـة التشـريعـيـة وعـدم حتـديد اCنطقـة الكردية حلـدّ اآلن
والذي كان مـقرراً حتديده بعد سنـة من إعالن اإلتفاقيـة بسبب تأجيل اإلحـصاء السكانيّ

العام بناءً على طلب من احلكومة.
أثبـتت احليـاة أنّ حتقـيق احلكم الذاتي ال;كن فـصله بأي حـال من األحوال عن األجـواء
التي يجـري تطبـيـقـه فيـهـا| واألسلوب الذي يتـبع لذلك والقـوى التي تتـولى تنفـيـذ هذه
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اCهـمـة. وعليـه فـمن الطبـيـعي أن يجـري هذا التطبـيق بصـورة أسـاسـيـة بتـعـاون السلطة
اCركزية مع قـيادة احلركة الكـردية واحلزب الد;قراطي الكردسـتاني. إننا في الوقت الذي
الننزّه فـيه أنفسنا عـن القيام ببـعض األخطاء والسلبـيات التي كـان معظمهـا في األصل
ردود فـعل لضـغوطـات أجهـزة السلطة وجتـاوزاتهـا نسـتـعرض اآلن كـيف جـرت اCداوالت

حول مشروع احلكم الذاتي لكردستان وبأية تصورات تصرفت السلطة وحزب البعث.
قـدم حــزبنا مــسـودة مــشـروع احلكم الذاتـي بتـاريخ ١٩٧٣/٣/٩ بـناءً على إقـتــراح من
السلطة إالّ أنّ حـزب البـعث رفض إعتـبار اCـشروع اCقـدّم من جـانبنا أساسـاً للنقـاش بحجـة
كـونه مـشـروعـاً مـتطرفـاً وتعـجـيزيـاً وقام الـبعـث بدوره بتـقـد« مشـروع احلكـم الذاتي إلينا
بتاريخ ١٩٧٣/١٢/١٢ وكمحاولة لإللتفاف حول احلركة الكردية وإحراجها دعت احلكومة
شخصـيات وفئات سـمّتها «باCسـتقلة» Cناقشة مـشروعها| وبعد ذلك قـدمت اCشروع بإسم

ما يسمى باجلبهة| لكنه كان مطابقاً للمشروع البعثي اCقدم إلينا في السابق.
وبالرغم من إفـتقـار اCشـروع الى العناصـر األساسـيـة ألنظمة احلكم الذاتـي اCطبقـة في
الدول اإلشـتراكـيـة والرأسـماليـة ودول العـالم الثـالث على حد سـواء وعـدم إنسـجامـه مع
طموحات الشعب الكردي وواقعه إالّ أنّنا وافقنا على إعتباره أساساً للمداوالت| وقررنا
الدخـول في جــولة جـديدة من اCفــاوضـات مع �ثلي السلـطة وحـزب البـعث للـتـوصل الى
صيغة متفق عليها للحكم الذاتي وإيجاد احللول للمشاكل األخرى اCعلقة بيننا وبينهم.
بدأت اCداوالت إعـتبـاراً من ١٧ كـانون الثاني ١٩٧٤ علـى أساس اCشـروع احلكومي
كما قلنا| والذي قـالوا لنا في حينه بأنه يحظى �وافقة اللجنة اCركزية للحـزب الشيوعي
العــراقي ايضـاً| وقــد حـضـر هـذه اCداوالت �ثلونا و�ثـلو حـزب البــعث واللجنة اCركــزية
للحزب الشيوعي العراقي وشخصيات وطنيـة مستقلة أخرى. لقد جرت خالل تلك الفترة
عـدة لقـاءات مـوسـعـة ومـصـغـرة حـصل أثناءها تقـدّم جـزئيّ فـي بعض النقـاط أمـا نقـاط

اإلختالف اCهمة واألساسية فيمكن حصرها �ايلي:

W1œdJ'« WIDM*« b1b% ∫ÎôË√
فقد نصّت إتفاقية آذار على: إتخاذ اإلجراءات الالزمة بعد إعالن البيان بالتشاور مع
اللجنة الـعليـا لتـوحـيـد احملـافظات والـوحـدات اإلدارية التي تقطنهـا كــثـرة كـردية وفـقـاً
لإلحـصـاءات الرســمـيـة التي سـوف جتـري. وسـوف تـسـعى احلكومـة لتطـوير هذه الوحـدة
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اإلدارية وتعـمـيق وتوسيع �ـارسة الشـعب الكردي فـيـها جملـمل حـقـوقه القـومـيـة ضمـاناً
لتمتعه باحلكم الذاتي ونص البند الثالث من البنود السرية اCلحقة بإتفاقية آذار على أن
يجـري إحــصـاء دقـيق للسكـان خـالل عـامٍ واحـدٍ من صــدور هذا البـيـان| وبالـفـعل بدأت
اخلطوات إلجـراء اإلحصـاء السكاني| إالّ أنّ السلطات احلكومـية بعـد أشهـر من التوقـيع
على البـيان| بدأت بـتطبيق سـيـاسة التـعـريب وتغيـيـر الواقع القومي| ومـارست سـياسـة
التميـيز ضد اCواطن� الكرد والتركمان ورفـضت تشكيل إدارة مشتركة حملـافظة كركوك
وأقضـية سنجـار وخانق� �ا أدى الى خلق جـوّ مشحـون بالتوتر وعدم الثـقة| وفي غـمرة
هذه الظروف إقتـرحت هذه السلطات احلكوميـة علينا تأجيل اإلحـصاء فوافـقنا على ذلك
في حينه إثبـاتاً حلسن نوايانا ولتالفي اإلحـتكاكات| وإشترطـنا نبذ سياسـة التمييـز ضد

اCواطن� وتشكيل إدارة مختلطة إالّ أنّ هذا لم يحدث حلدÁ هذا اليوم.
ولقد تضمن اCشروع احلكومي األخير فكرة إجراء اإلحصاء السكاني كما يلي:

تتحـدد اCنطقة التي يكون الكُرد غـالبية سكانهـا ويثبت اإلحـصاء العام حـدود اCنطقة
وفقاً Cا جاء في بيان آذار.

ووافق اجلــانب الكردي على مــبــدأ اإلحـصــاء السكاني وفق بيــان آذار على أن تأخــذ
السلطة بنظر اإلعتبار اCالحظات التالية:

١- إتخـاذ الترتيـبـات إلعادة الكُرد اCـبعـدين منذ سنة ١٩٦١ الى أمـاكنهم وإعـتبـارهم
إحصائياً على الوحدات اإلدارية التي كانوا فيها.

٢- عـدم األخذ بالوحـدات اإلدارية اCسـتحـدثة بعـد ١١ آذار ١٩٧٠ والتي كان الغـرض
منها التأثير على تواجد القومية الكردية فيها.

٣- إزالة التـغيـيـرات التي أجريت عـلى الواقع القومي وكـلّ اآلثار اCترتبـة على سـياسـة
التعريب العنصرية.

٤- تشكيل إدارة مـشـتركـة في كـركـوك واCناطق اخملتـلف عليهـا في مـحـافظتي نينوى
وديالى وخلق جوٍّ هاديء وغير متحيز لإلحصاء.

٥- اإلطالع على الوثـائق التي تخص إحـصــاء ١٩٥٧ وعلى الظروف واCالبســات التي
أحـــاطت بقـــدوم الذين جـــاؤا الى اCـناطق اخملـــتلـف عليـــهــا مـنذ ١١ آذار ١٩٧٠
لقناعــتنا الـتـامــة بأن األلوف من هؤالء قــد جيء بهـم الى هذه اCناطق وفــقــاً خلطة
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تعريب مرسومة من قبل السلطة(١).
٦- إجراء اإلحصاء بصورة مشتركة.

وإقـتـرحت السلطة عليـنا حتديـد اCناطق اخملـتلف عليـهـا في مـحـافظة كـركـوك بشكل
رضـائي على أسـاس أن األجـواء غـير مـالئمـة إلجـراء اإلحـصـاء السكاني ومع أن جـمـيع
احلـقـائق التـاريخـيـة واجلغـرافـيـة والسكانيـة واإلقـتـصـادية التدع مـجـاالً للشك في كـون
مـحـافظة كـركـوك منطقـة كـردية| وأن وجـود كركـوك ضـمن منطـقة احلكـم الذاتي الينفي
عراقـيتها واليتـعارض مع تواجد غيـر الكرد فيهـا وال مع \تع إخواننا التركمـان والعرب
بكافـة حـقـوقهم اCـشروعـة والطبـيـعـيـة. بل أنّ ذلك سـوف يكون عـامالً لتـرسـيخ الوحـدة
الوطنيـة| وافـقـنا على الدخـول في مـداوالت تنـسـجم مع مـصلحـة البـالد الـعليـا وحـقـوق
الشـــعب الكردي وحـل اCشكلـة على أســـاس رضــائي. فكـان ردّ حــزب البـــعث العـــربي
اإلشـتراكي واللجنة اCركـزية للحـزب الشيـوعي العراقـي هو ضمّ قضـائي كَالر وچمـچمـال
(من مـحـافظة كركـوك) فـقط الى منطقـة احلكم الذاتي. ولم يعـطونا فكرة واضـحة حـول

رأيهم في ضمّ قضائي خانق� وسنجار الى اCنطقة اCذكورة.

∫ ونورد أدناه بعض نقاط اخلالف األساسية حول صيغة احلكم الذاتي وصالحياته ÎUO$U4
وهيئاته:

١- اCاليـــة: كــان رأي اجلــانـب احلكومي أن تـكون حــصــة اإلقـليم من نـفــقــات اCنـهــاج
اإلستـثمـاري واCيزانيـة العامـة للدولة غيـر محـددة أي أن يكون تقدير ذلك مـرهوناً
كلياً بإرادة احلكومة اCركزية. في ح� يتلخص رأينا في أن حتدد حصة إقليم احلكم
الذاتي من اCنهـاج اإلسـتـثـمـاري واCيـزانية الـعامـة للدولـة على أسـاس مبـدأ نسـبـة
السكان بعـد طرح اCبـالغ اخملـصـصة للـمشـاريع القطاعـيـة ذات النفع العـام واCبـالغ
اخملصصة ألغراض الدفاع الوطني واألمن الداخلي ونفقات دواوين وأجهزة احلكومة
اCركــزية واإلقليـمــيـة| وإرتأى اجلــانب الكردي حتـديـد ذلك نظراً للغÆ الـذي يلحق
باCنطقـة الكردية بإستـمرار ومنـذ سن� عديدة| بحـيث اليتجـاوز حصـتهـا من اخلطة

١- وبعـد أنْ أÈَّ البعـثـيّون كلّ عـمليـات التزوير في إحـصـاء العام ١٩٥٧ أبدَوا مـوافـقتـهم على إجـراء إحصـاءٍ
جـديد. وعندمـا طلبنا منهم تدقـيق سـجالت ذلك اإلحـصـاء ووجوب تنـقيـتـها من التـزوير رفـضـوا| فرفـضت
قيـادة الثورة من جانبهـا إجراء اإلحصـاء وفق تلك السجالت اCزوّرة. فأصـدروا من جانبهم قـراراً من مجلس

قيادة الثورة في العام ١٩٧٣ بالقيام بعملية اإلحصاء. أنظر اCلحق رقم (٤٧) قسم اCالحق.
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اخلمسية أكثر من ١٠%.
٢- الرقابة الدستـورية: جاء في اCشروع احلكومي مايلي: \ارس الرقابة على مـشروعية
قرارات هيئات احلكم الذاتي محكمة \ييز العراق في هيئة خاصة تتكون من رئيس
احملكمـة وأربعـة أعـضـاء يخـتارهم أعـضـاء مـحكمـة التـمـيـيز من بـينهم Cدة ثالث
سنوات قـابلة لـلتـمـديد مـرة واحـدة. ولم يوافق اجلـانب احلكومـي على إقـتـراح بديل
حـول مشـروعيـة قرارات الهـيئـات احلكومـية على أن التقـتـصر الرقـابة على هيئـات
احلكم الذاتي فـقط وإ�ـا على السلطات اCركـزية ايضـاً وفـق النص التـالي: «\ارس
احملكمــة العليــا الرقــابة على مــشـروعــيــة قـوان� وقــرارات هيــئـات احلـكم الذاتي
ولضـمـان عـدم صدور قـوان� أو قـرارات من السلطـات اCركزيـة تخالـف صالحـيـات
وإخـتــصـاصــات احلكم الذاتي وفـق الدسـتــور والقـوان� ذات الـعـالقـة. تـشكل هذه
احملكمـة من رئيس وسـتة أعـضاء مـن كبـار رجال القـانون يجـري إختـيـار األعضـاء
بإتفـاق رئيس السلطات التـشـريعـية اCركـزية ورئيس اجمللس التـشـريعي اإلقليـمي.
وعند عـدم اإلتفـاق على إخـتـيارهم يـختـار كل من الرئيـس� ثالثـة أعضـاء ويجـري
إختيـار رئيس احملكمة من قبل األعضـاء| وعند عدم إتفاقهم يكون رئيـس محكمة

التمييز رئيساً للمحكمة».
ويبدو واضحـاً من النص أن اجلانب احلكومي يحاول أن تكون الرقابة مقـتصرة على
هيـئات احلكم الذاتي فـقط وهيـئة الرقـابة مـعينة من طرف واحـد وهو السلطة بينمـا
إقـتــرحنا أن تكون الـرقـابة على أجــهـزة احلكم الـذاتي واألجـهــزة اCركـزية علـى حـدّ
سواء. وبكون الهـيئة من اجلانب� وهذا ينسـجم مع قوان� احلكم الذاتي اCعمـول بها

في دول العالم اخملتلفة.
٣- وفيما يتعلق �ساهمة الشعب الكردي في السلطة التشريعية واCناصب احلساسة في
الدولة| لم يـوافق اجلـانـب احلكومي على ضــمـان \ـثـيل الشــعب الكـردي في هيـئــة
تتمتع بصالحيات تشريعية حقيـقية أو ضمان مشاركة الكرد في اCناصب احلساسة

في الدولة واجليش وفق بيان آذار.
وكـان رأينا يتلخص في تكوين مـجلس وطني منتـخَب إنتـخـاباً حراً ومـبـاشراً خـالل
مدة ستـة أشهر إعتبـاراً من ١١ آذار ١٩٧٤ على أن تكون له صالحيات تشـريعية
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كـاملة ويشتـرك فيـه �ثلو الشعب الـعراقي| يكون طريقـاً نحو إنهـاء فتـرة اإلنتقـال
وإزالة األوضـاع غــيـر الطبـيــعـيـة ولم يوافق اجلــانب احلكومي إالّ على صــالحـيـات
تشـريعــيـة مـحـددة لـلمـجلس الوطنـي اCرتقب وقـيّـد اCـشـروع احلكومي صـالحــيـات
اجمللس التـشـريـعي الى أبعـد احلـدود حـيث يتلخص رأيـه في إقـتـصـار صـالحـيـات
اجمللس التشـريعي بحقـه في إصدار قرارات تشـريعيـة تأتي من حيث القـوة واCرتبة

القانونية بعد النظم اCركزية.
أمـا رأينا فـهـو أن يكون للمـجلس التـشـريعي صـالحـيـة إصدار قـوان� إقليـمـيـة أو

محلية وفق الدستور| كما هو جارٍ في مختلف نظم احلكم الذاتي في العالم.
٤- لم يوافق اجلـانـب احلكومي على إشـراف هيــئـات احلكم الذاتي على أجـهــزة الشـرطة
واألمن واجلنسـيـة إالّ بـصـورة مـحـدودة جـداً التتناسب حـتى مـع صـالحـيـة احملـافظ

اCنصوص عليها في قانون احملافظات احلالي.
٥- لم يوافق اجلــانب احلكومي على أية صــالحـيـات تذكــر لهـيـئـات احلـكم الذاتي. هذا
إضافة الى نقاط عديدة أخرى تدخل ضمن إخـتصاصات أجهزة احلكم الذاتي اCطبق

في بلدان أخرى.
وبالرغم من أن إقتراحاتنا كانت في غاية اإلعتدال في عـصر يتميّز بنهوض القوميات

وبناء كياناتها القومية إالّ أنّ هذه اإلقتراحات لم تلقَ القبول لدى اجلانب احلكومي.
أيها األخوة اCواطنون:

لقـد رافق مــوقـفـهم السلـبي هذا مـجـمـوعــة من اإلجـراءات اإلسـتـفــزازية والتـعـســفـيـة
اCعـادية| إذ شكلت السلـطة خـالل اCدة اCذكـورة الفـرقة الثـامنة وهـي فرقـة إضـافـيـة من
اجليش جعلت مقـر قيادتها في أربيل وعينت أحد اCسيئ� للشـعب الكردي قائداً للفرقة
اCذكورة| وطردت مـئات العمـال األكراد من الشركة العـراقية للعـمليات النفطية ومـعمل
إستـخالص الكبـريت في كركوك ونقلتـهم الى خارج احملـافظة| وقامت بإجـراء �اثل ضد
العمـال الكُرد في اCديرية العامـة للمنتجـات النفطية في بغداد وجـميع اCرافق احلكومـية
احلــيـوية في وسـط وجنوب العــراق وأصـدرت األوامــر الى سكان أكــثـر من (١٥) قــرية
كـردية في محـافظتي كركـوك وأربيل بضـرورة ترك قراهم وإخـالئها| وأزالت من الوجـود
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مـحلـتي (آزادي) و(إمـام أحـمــد) الكرديت� في مــدينة كـفــري بالبلدوزرات العــسكرية
وأوقفت جريدة (W¹«dÐتي) عن الصدور كجريدة يومية كردية.

بهــذه اإلجـراءات السـلبـيــة اCنافــيـة Cســتلزمــات الوحــدة الوطنيــة واCناقــضـة Cصــالح
الكادح� الـعـرب والكرد| واCضــرة بوحـدتـهم الطبـقــيـة واCهنـيـة| واCســيـئـة الـى األخـوة
العـربيـة الكردية والى روح إتفـاقـيـة آذار| نسـفت السلطة جـمـيع مـقتـرحـاتنا وتوجـهـاتنا
اإليجابية في اCداوالت التي كـانت جتري للتوصل الى صيغة لتطبيـق حكم ذاتيّ حقيقي
لكردسـتـان العراق ينسـجم مع مـصـالح الشـعب الكردي القـوميـة والد;قـراطيـة اCشروعـة
ويوازي تضـحــيـاته اجلـسـيــمـة في هذا اCضـمـار. وخـلقت هذه اإلجـراءات اCتـســمـة بروح
الشوفـينية واإلستـعالء وضعاً خطيـراً في البالد في وقتٍ كانت جـماهير الشـعب العراقي
قاطبـة بكافة قواها وعناصـرها الوطنية والتقـدمية اخليّـرة تتطلع الى التوصل الى صيـغة
للحكم الذاتي لكردسـتان العراق تعـزز الوحدة الوطنيـة| وتوطد األخوة العربـية الكردية|
وتفتح اآلفاق الرحبة إلشاعة الد;قراطية في احلـياة العامة| وضمان اإلستقرار والطمأنينة

وإنصراف اجلميع الى العمل اCنتج البنّاء من أجل رفاهية الشعب وسعادته.
يتــضح من كـل ذلك جليــاً مــدى مــا إتســمت به قــيــادة حــزبنـا من مــرونة وإيجــابيــة
وإستعداد للتفاهم اCشترك وصوالً الى حلول مناسبةٍ ومـعقولةٍ للمشاكل متّبعةً في سبيل
ذلك كلّ الوسـائل اCمكنة. ويتـضح كذلك اخلـط البيـاني اCلتـوي للتراجـعات الـتكتيكيـة
للسلطة وحـزب البعث| ومحـاولة نسف كل بادرة إيجابـية وفي الوقت اCناسب والتـمادي
في زرع الشكـوك وخلق الصــعـوبات والعــراقــيل اجلـديدة أمــام أيّ حلّ �كن لـلمـشــاكل
األسـاسـيــة اCعلقـة| وأصـبـحـت احملـاوالت اإليجـابيـة اCتكـررة اCبـذولة من جـانبـنا أشـبـه
ماتكون بحـلقة مفـرغة| وقد أضـحى مفـهوماً أنّ الهـدف األساسي من كل ذلك هو رغـبة
السـلطة في الـتـــملص مـن التـــعـــاون مع قـــيـــادة الـثـــورة الكردية وحـــزبـنا الد;ـقـــراطي
الكردسـتــاني لتطبـيق احلكـم الذاتي لكردسـتـان العــراق| وإنفـرادها هي بإعـالن صــيـغـة
مبـتورة مشـوهة للحكم الذاتي تنتقص من احلـقوق القوميـة والد;قراطيـة للشعب الكردي
وتعـرّض أمن وسـالمــة شـعـبنا العـراقي بـأسـره الى اخملـاطر واحملن أو بتـعـبــيـر آخـر فـإن
السلطـة كـانت منذ إعـالن إتـفـاق آذار تعـمل لـنسف هذا اإلتفـاق وإفــراغـه من مـحــتـواه
الد;قـراطي والـقـومي وعـزل القـوة األسـاسـيـة الثــانيـة اCوقـعـة على اإلتفـاق. ونـعني بهـا
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حركـتنا وحزبـنا| هذه القوة التي تقـول عنها مـذكرة القـيادة القطرية حلـزب البعث العـربي
اإلشـتـراكي اCؤرخـة في ١٩٧٢/٩/٢٢ واCوجـهة الـى اللجنة اCركـزية حلـزبنا الد;قـراطي

الكردستاني:
(في بلد كـالعـراق تتـعـايش فـيـه عـدة إنتـماءات قـومـيـة تشكل مـسـألة تأم� احلـقـوق
القـوميـة حجـر األسـاس في ضمـان الوحدة الوطـنية| لذلك فـإن سلطة الثـورة إنطلقت في
حوارها مـعكم بوحيٍ من هذه األفكار وبشعـورٍ موضوعيّ بأنكم \ـثلون قوة أساسـية تؤثر
سلباً أو إيجـاباً على مستـقبل القضـية الكردية سواء كـان ذلك في اCرحلة الراهنة أو في
مراحـل أخرى) فمـا الذي جـرى لكي يتغـيّر (الشـعور اCوضـوعي) للسلطة وحزب البـعث
إزاء (القوة األساسية) التي ستظل القوة الفعالة واCؤثرة حقاً في حتديد اCستقبل اCشرق

? للشعب الكردي? وللحقوق واحلريات الد;قراطية لشعبنا العراقي ايضاً
لقد جـرى األمر على العكس \اماً| وأصـبحت تلك (القوة األسـاسية) قـوة أعظم وأشدّ
تأثيراً وقدرة على حماية مكاسب الشعب الكردي والدفـاع عن اCصالح األساسية لشعب
العراق بعربه وكُـرده وأقلياته اCتآخية. وإنّ سـوء التقدير الذي وقعت فـيه السلطة وحزب
البـعث والتـقليل من أهمـية ودور قـيـادة الثـورة الكردية ودورها احلـاسم في حلّ القـضيـة
الكردية دفـعـتهم هم قـبل غـيرهـم الى مواقع اخلطأ واليـنجو من رذاذها الشـعب العـراقي
أجـمع وتعرض مكتـسبـاته وطموحـاته الد;قـراطية الى أشـدّ األخطار| لذلك وحرصـاً على
طمـوحات الشـعب العراقي الد;قـراطية والتي نعـتبـر طموحـات شعـبنا الكردي جزءً منـها
وإ;اناً بدور حـركتنا البـارز في احلركـة الوطنيـة العراقـية وإلتـحامـها بهـا بإعتـبارها جـزءً
رئيسيـاً منها| بادرنا مراتٍ أخرى الى فتح أبواب جـديدة للمداوالت واللقاءات مع �ثلي

السلطة والبعث.
وتقــرر على هذا األســاس في يوم ١٩٧٤/٣/٣ إرسـال وفــد على مـســتـوى عــالٍ الى
بغـداد بضـمنه أعــضـاء وفـدنا اCفـاوض كـمـحـاولة أخـيـرة من جـانبنـا حللّ قـضـيـة شـعـبنا
الكردي حـالً سلمـيـاً عـادالً| وقُـبـيل شـروعنا بـوضع القـرار اCذكـور مـوضع التنفـيـذ أذاع
راديو بغداد خـبراً عن إجتـماع عقـدته اللجنة العليا Cا يُسـمى باجلبهـة الوطنية والقومـية
التـقـدمـية أقـرّت فـيـه الصـيـغـة النهـائيـة للمـشروع احلـكومي حـول (احلكم الذاتي Cنطقـة

كردستان) ورفعته الى مجلس قيادة الثورة \هيداً للمصادقة عليه.
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وقـررنا القـيام �حـاولة أخـرى لتـحـريك اCداوالت بإجتاه الـتفـاهم اCشـتـرك مع السلطة.
ومــرة أخــرى بدَرَ مـــا يحــبط هذه احملــاولـة وهي Cا تزل فكـرة| فــقــد بدأ الســيـــد رئيس
اجلـمهـورية بصـفـته أم� سـر القـيـادة القطرية حلـزب البعث العـربي اإلشـتـراكي يذيع منذ
مساء (٥) آذار اجلاري وCدة ثالثة أيام التقرير السياسي اCركزي للمؤ\ر القطري الثامن
حلـزب البــعث والذي تضــمّن جـملة إتهــامـات سـبـق أن كـررها حـزب الـبـعث في مــذكـرته
اCؤرخـة في ١٩٧٢/٩/٢٢ وهي نفس اإلتهامـات والطعون التي وجـهتـها ضـدنا جـهات
كثـيرة وفي عهـود مختلفـة ولنفس الغرض| أي تشويـه الوجه الوطني والتحـرري األصيل
لثورة شعـبنا الكردي اجملاهد والتمهـيد لضربها ومحـاولة عزلها عن قوى التـقدم واحلرية
في العـالم| إنّ توجـيـه نفس اإلتهـامـات وترديد نفس الـنغـمات وفـي هذا الوقت بالذات|

ال;كن تصوره إالّ بكونه محاولة أخرى لقطع جميع جسور التعاون معنا.
لقد قـضت كل هذه اإلجراءات واCواقف وفي األيام اCعـدودة قبل حلول الذكـرى الرابعة
إلتفاقـية آذار على آمـال أكثـر الناس تفاؤالً في إحـتمـال التوصل الى حلّ سلـميّ وعادل
للقـضــيـة الكردية. ومع ذلـك قـمنا �بـادرة أخــيـرة في هذا اجملـال عـن طريق إرسـال األخ
اCناضل إدريـس البـارزاني عـلى رأس وفـدنا الـى بغـداد يوم ١٩٧٤/٣/٨ إالّ أنّ حــزب
البعث أصـرّ على عدم تغـييـر أيّ حرفٍ في مشـروعه. لقـد أسهـبنا في ذكر تفـاصيل هذه
اCداوالت ألنها مـداوالت حاسـمة جرت فـي أيامٍ حاسمـة من تاريخ شعـبنا لذلك رأينا من
الضـروريّ إطالع الرأي العام في الداخل واخلـارج على جـميع مـالبساتهـا وتبيـان حقـيقـة
واضحـة حتدد وتفـسر جوهر سـتراتيـجية السـلطة واألوساط الشوفـينية والرجـعية اCـتنفذة
في قـيـادة حـزب البـعث وهـي أن التـعـاون مـعنا كـان لغـرض تكتـيكـي مـؤقت يرمي الى
حتـقيق الهـدف الستـراتيجي وهـو يتحـيّن الفرصـة اCناسبـة لعـزلنا عن جمـاهير كـردستـان
وعن مجـمل احلركة الوطنية العـراقية واإلنفراد بالـسلطة وخنق أية بادرة إلطالق احلريات
الد;قـراطية| وترك األبواب مـفتـوحة أمـام أشبـاح الغالء والبطالة والبـؤس وسفك الـدماء
وإقتـتال األخـوة من جديـد| وهي \ارس هذه السيـاسة العـدوانية جتـاه شعـبنا الكردي في
ظروف إشـتـداد األزمـة السـيـاســيـة العـامـة في منطقـة الشـرق األوسـط وفي الوقت الذي
يعـاني فـيـه شعـبنا العـراقي من وطـأة تفاقـم األوضاع اإلقـتـصـادية واCعـاشـية ومـصـادرة
احلقـوق واحلريات العامـة للجماهيـر ويأتي في مقدمـتها قـرار مجلس قيـادة الثورة اCرقم
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١٧٦ واCؤرخ في ١٩٧٤/٢/٢٤ حول حتر« أيّ نشاط سـياسي أو تنظيمي خارج نطاق
ما يُدعى باجلبهة الوطنية والقومية التقدمية.

إن اCنطق السليم واCصـالح األسـاسيـة لشعـبنا العراقي بـعربه وكُـرده وأقلياته اCتـآخيـة
ومصـالح حزب البعث نفـسه كانت حتـتم عليه السـير في إجتاه اإلسـتجابة ألهداف شـعبنا
الكردي في حكم ذاتيٍّ حقـيقي ضمن جمـهوريتنا العراقيـة بشكل يؤمّن مطاليب الشعب
الكردي والـوحــدة الوطنـيــة ويضــمن إســـتــقــرار العـــراق وتطوره في آنٍ واحـــدٍ وإشــاعــة
الد;قراطيـة في ربوعه| إالّ أنّ إتباعـهم لسياسـة معاكسـة تشير الى أن الهـدف األساسيّ
للسلطة من إيصال احلـالة الى ما هي عليه اآلن هو إشـعارنا بالعزلة وإرغامنا علـى قبول
اCشروع احلكومي للحكم الذاتي وبالشكل الناقص واCبـتور الذي اُطلَِع عليه الرأي العام
داخل العـراق وخـارجـه حتت وطـأة التـهـويشـات والضـغـوط مـتناسـيـة أنّ شــعـبنا الكردي
الشجـاع بقيادة حزبنا اCناضل وقـائدنا اجملرّب مصطفى البـارزاني ال;كن أن يرضخ أمام
التـهديد والوعـيـد وهو عـازمÉ عزمـاً راسخـاً أكـيداً علـى عدم التـفـريط بحقـوقـه اCشروعـة
مـهمـا كانت الضـغوط والتـضـحيـات| وأثبت اإلستـياء والوجـوم الذي إسـتقـبل به شعـبنا
الكردي قـانون احلكم الذاتيّ اCبـتـور واCشوّه الذي أصـدره مـجلس قـيادة الثـورة يوم ١١
آذار ١٩٧٤ ومن جـانب واحـد وإلتحـاق عـشرات األلـوف من أبناء شعـبنا بقـيـادة ثورتنا
وحـزبنا اCناضل ومن مخـتلف اCسـتويات الثـقافـية واإلجـتمـاعيـة الطبـقيـة ومن منتسـبي
القــوات اCسلحــة مـدى مــا يتـمــتع به حــزبنا وثورة شـعــبنا الكـردي من نفـوذ عـظيم في
كـردسـتان كـمـا أثبـتت في الوقت نفـسـه مـدى عـزلة حـزب البـعث وزعانـفه عن جـمـاهيـر
كـردستـان بسبب سـيـاستـه غيـر الواقعـيـة من اCسألة الكردية والـغطرسة ومـحاولة فـرض

وصايته بالقسر واإلكراه على شعبنا الكردي.
إننا في الوقت الذي نحتـفظ فيه ألنفسنا بحقّ إتخاذ التـدابير الكفيلة بضمـان احلقوق
واCطاليب الـعـادلة لشـعـبنا الـكردي خـالل األيام القليلـة القـادمـة نطالب في هـذه الفـتـرة
العــصــيــبــة التي \رّ بهــا بالدُنـا العناصــرَ اCتــسلطـةَ على قــيــادة حــزب البــعث العــربيّ
اإلشتراكي بإعادة النظر في مـواقف اإلستعالء والغرور الشوفيني التي تقفـها من شعبنا
الكردي وطموحاته الـعادلة وجتنيب شعبنا العراقي الكـوارث والويالت| ونناشد األحزاب
والهـيــئـات والقــوى اخلـيّـرة داخل العــراق وخـارجـه لـكي تلعب دورها اإليجــابيّ في درء
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األخطار احملدقة بشعبنا ووطننا.
لتتعزز على الدوام وحدة شعبنا العراقي الوطنية واألخوة ب� العرب والكُرد واألقليات
القــومـيــة في بالدنا| ولتنـتـصــر إرادتنا في حتـقــيق الد;قــراطيــة للعـراق واحلـكم الذاتي

احلقيقي لكردستان…
عاش حزبنا الد;قراطي الكردستاني| والعمر اCديد لقائدنا مصطفى البارزاني

اCكتب السياسي
للحزب الد;قراطي الكردستاني

١٩٧٤/٣/١٣
ناوپردان/ چومان- كردستان العراق

¿¿¿
وكـانت قـيـادة الـثـورة أعـدّت وثيـقـة عن مـا طُبّـق ومـا لم يُطبّق من هذه الوثـيـقـة التي
أصـبـحت �ثابـة اCصدر األسـاسي الذي يُعـوّل عليـه في اCطالبـة بحـقـوق الشـعب الكُردي

القومية. فقد جاء في البيان: 
تكون اللغة الكردية لغة رسـمية مع اللغة العربية في اCناطق الـتي غالبية
سكانهـا من االكـراد وتكـون اللغـة الكردية لغـة التـعليـم في هذه اCناطق|
وتدرس اللغـة العربـية في كـافة اCـدارس التي تدرس باللغـة الكردية كمـا
تدرس اللغـة الكردية في بقـية أنحـاء العـراق كلغة ثـانية في احلـدود التي

يرسمها القانون.
نقول:

لم توافـق احلكومــة على جــعل اللغــة الكـردية لغــة رسـمــيــة في كــردســتــان. على أنّ
مــحـافظة السـليـمــانيـة إســتندت الى قــانون اللغــات احملليــة للسنة ١٩٣٢ وبيــان آذار
وجعلت اللغـة الكردية لغة رسمية في احملـافظة| كان هناك تباين في وجـهات النظر حول
تفسير جملة "الى جانب اللغة العربيـة" حيث يعتقد بعض اCسؤول� انها تعني أنْ تكتب
كل مـراسلة بالـلغـت� العـربيـة والكرديـة وعلى الصـفـحـة عـينهـا| فـي ح� كـان رأينا هو

الصيغة اCطبقة فعالً في محافظة السليمانية| أي على الشكل التالي:
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١- اCراسلة ب� األقضية والنواحي التابعة لها داخل احملافظة جترى باللغة الكردية.
٢- اCراسلة ب� األقضية واحملافظة تكون باللغة الكردية.

٣- اCراسلة ب� احملـافظة ومحـافظات اCنطقـة الشمـالية تكـون باللغة الكردية عـدا التي
ترسل صورها الى الوزارات والدوائر واCؤسسات في العاصمة.

٤- اCراسلة ب� احملافظة واألقضية التي تعطى صـورها لوزارات ودوائر العاصمة باللغة
العربية.

٥- اCراسلة ب� احملافظات والوزارات ودوائر العاصمة تكون باللغة العربية.
٦- اCراسلة ب� الوحدات العسكرية ودوائر الدولة في احملافظة تكون باللغة العربية.

٧- وجوب حتـاشي إستـعمـال العبـارات اCعقـدة وغيـر الشائع تداولهـا في الوقت احلـاضر
وإختصارها بالعبارات اCعلومة الواضحة تسهيالً لتمشية األمور.

وفي رأينا أنها صيغـة مرنة وعملية وقد قدمناها الى حزب البـعث العربي اإلشتراكي|
فـأعلمنا �ثلو احلـزب انهم شكلوا جلنة لدراسـة اCوضـوع| إال أنهم لم يطلَعـوا علينا برأي

حتى إنقطاع العالقات.

rOKF%'« WG' W1œdJ'« WGK'« qF5
∫WOz«b%-ù« WK#d*«

كانت الدراسـة بالكردية في محافظتي السليـمانية وأربيل قبل بيـان ١١ آذار| وبوشر
بتطبـيق ذلك في مـحـافظـة دهوك دون كـثـير عـناء. وفي كـركـوك هناك حـتى اآلن (ربيع
١٩٧٤) (٢٠٢) مـدرسة تدرس باللغـة الكردية من مـجمـوع (٤٧٦) مدرسـة في جمـيع
أرجـاء احملـافظـة. والتزال هناك إمكانيـة لفــتح أكـثـر من (١٠٠) مـدرسـة لـتـوفـر اCالك
واإلمكانيات. أمـا في نينوى فهناك (٩٣) مـدرسة حتى اآلن تدرÁس باللـغة الكُردية ولم
تكن هناك مـشاكل في عـقـره والشيـخان بالنسـبة لهـذا اCوضـوع. ولكن اCشاكل تركـزت
في سنجـار وناحيـة زمار بسـبب الظروف السـياسـية. امـا في ديالى فقـد شملت الدراسـة
الكردية ٩٠% من مدارس خـانق� ونواحي )uð…—u ومـيدان. كـما فـتح بعض اCدارس في
جلوالء والسـعـدية ومدرسـة واحـدة في مندلي. وتعـرضت الدراسـة الكُردية في بعض هذه
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اCناطق الى الضغوط أيضاً.
∫W1u$U6'« WK#d*«

بوشـــر بتطبـــيق الدراســـة الكُرديـة للمـــرحلة الثـــانوية مـنذ العـــام ١٩٧٠-١٩٧١ في
مـحافظتـي أربيل والسليـمانيـة وفي ١٨ مـدرسة مـتـوسطة وثانوية في مـحـافظة كركـوك
وخـمس مـدارس في قـضـاء خـانق�. وتدرس اللغـة واألدب الكُردي في جـمـيع الصـفـوف
الثــانوية في اCـناطق اCشــمــولة بالدراســة الكُرديـة. كـمــا تدرس الـلغــة الكُردية بصــورة

مبسطة في بعض الثانويات في عموم العراق.
∫WOF,U'« WK#d*«

هناك قــســمـان| أحــدهمــا في جــامــعـة بـغـداد واآلخــر افــتـتـح هذا العــام في جــامـعــة
السليـمانية| كـما وان قـانون اجلامـعة األخـير يسمـح بتدريس اللغـة الكُردية وان اجلامـعة
اتخـذت قـراراً بتـخصـيص حـصـت� للغـة واألدب الكُردي� جلـمـيع الطلبـة الكُرد وتدريس

اللغة الكُردية لغير الكُرد بصورة مبسطة.
ان موضـوع تطبيق الدراسـة الكُردية يعتبـر من اCواضيع اCنفـذة بصورة جيـدة من حيث
العمـوم. على انها بقـيت تعاني من مـشاكل عدة منهـا مشكلة اللهـجات وعـدم الرعاية|
ومنهـا مشاكل تنـظيميـة تتعلق بـنظام الدراسة الكُردية الذي سنبـحثـه فيـما بعد. ومـنها

اCشاكل السياسية التي تعانيها اCناطق الكُردية بصورة عامة.
وقـد اصدر مـجلس قيـادة الثورة في ١٩٧٢/٤/٦ قـراراً يقـضي بجعل اللغـة الكُردية
لغة رسمـية في اCناطق التي سيحـددها اجمللس اCذكور. ومع أنّ هذا القرار جاء مـتأخراً|
أي بعــد مــرور سنـت� على صــدور بـيــان آذار فــإنه يســتــدعي الكـثــيــر من اإلجــراءات

التطبيقية| بل بقي حبراً على ورق.
وجاء في اCادة الثانية من البيان:

ان مـشاركـة إخوانـنا األكراد في احلكم وعـدم التـميـيـز ب� الكُرد وغيـرهم
في تقلد الوظائف الـعامـة �ا فـيهـا اCناصب احلـسـاسة والهـامـة في الدولة
كـالوزارات وقـيـادات اجلـيش وغـيـرها كـانت ومـازالت من األمـور الهـامـة
التي تهـدف حكومـة الثـورة الى حتقـيـقهـا| فـهي في الوقت الذي تقـرّ هذا
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اCبدأ. تؤكـد ضرورة العمل من أجل حتقـيقه بنسبـة عادلة مع مراعاة مـبدأ
الكفاءة ونسبة السكان وما أصاب إخواننا الكُرد من حرمان في اCاضي.
 ان مـوضـوع اCـشـاركـة في احلكم هو من اCـواضـيع األسـاسـيـة فـي مـجـال
توفير العدالة واCساواة وضمان حقوق االكراد في مختلف مرافق الدولة.

من اCعـلوم أنّ احلكومــة كــانت تـضمّ خــمــســة وزراء كُــرد وثالثة وكــالء وزارات وقــد
احـيطت بأحـدهم ظروف أجبـرته على تقـد« اإلسـتقـالة. وأمـا في مجـال اCدراء العـام�|
فالنسبة أقل بكثير| وهناك العديد من الوزارات التي تخلو دوائرها األساسية من الكُرد
مثل وزارات الداخليـة واخلارجية والنفط واإلقـتصاد والتربية واإلصـالح الزراعي والعمل
والشؤون اإلجتماعية والنقل واCواصالت. وأمـا في وزارة الدفاع فهناك قائد فرقة كُردي
واحد| ولكنه الوحـيد في جـميع الدوائر األساسـية في وزارة الدفـاع وقيادة اجلـيش. وأما
في مـجالس الدولة فـيوجـد كُـردي واحد في مـجلس التخطيـط من مجـموع خـمسـة عشـر
. وأمـا مـجلس التـعليم الـعالـي| فـاليوجـد فـيـه كُردي واحـد عـدا �ـثل� إثن� من عـضـواً

جامعة السليمانية.
ومعلوم أنّ مجمل سياسات احلكم توضع مـن قبل مجلس قيادة الثورة الذي ;ثل حزب
البــعث فـقط| ولم تتــخـذ أية تـرتيـبـات لـضـمـان مــشـاركــة الكُرد أو احلـزب الد;قــراطي
الكُردستاني في احلكم. ان الكُرد مساهمون بصورة جزئية في احلكم ولكن ليسوا شركاء

في احلكم.
وقد نصت الفقرة الثالثة من البيان على:

نظراً لـلتــخـلف الذي حلق الـقــومــيـــة الكُرديـة في اCاضي من الـناحــيـــت�
الثقافية والتربوية توضع خطة Cعاجلة هذا التخلف عن طريق:

أ- اإلسـراع بتـنفـيـذ قــرارات مـجلس قــيـادة الثـورة حــول اللغـة واحلــقـوق
الثـقـافيـة للشـعب الكُردي وربط إعـداد وتوجـيه اCـناهج اخلاصـة بالشـؤون
القوميـة الكُردية في اإلذاعة والتلفزيون باCديرية الـعامة للثقـافة واإلعالم

الكُردية.
ب- إعــادة الـطلبـــة الذين فـــصلوا أو اضطـروا الى ترك الدراســـة بســـبب
ظروف العنف في اCنطقـة الكُردية الى مدارسهم بغض النظر عن أعـمارهم
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وإيجاد عالج مالئم Cشكلتهم.
جـ- اإلكثـار من فتح اCدارس في اCنطقة الكُردية ورفع مـستويات التـربية
والتــعليم وقــبـول الـطلبــة األكـراد في اجلــامــعـات والبــعــثـات والزمــاالت
الدراسـيـة بنسـبـة عـادلة| ولغـرض إكـمـال الصـورة ندوّن أدناه أهم فـقـرات

قرار احلقوق الثقافية الصادر في ١٩٦٩/١٠/٩:
: إتخاذ اإلجراءات الالزمـة إلعتماد تغييـر جذري وشامل في اCديرية أوالً
العــامـة لـلدراسـة الـكُردية لكي تكـون قـادرة علـى النهــوض باCهــام التي
تنتظرها واسـتحداث كـافة الدوائر الالزمة لتـمشيـة شؤون التـربية الكُردية

في اCستقبل.
: ادخال كافة الكتب الكُردية العلمية واألدبية والسياسية اCعبّرة عن ثانياً
الطمـوح الوطني والقـومي والتـقـدمي للشـعب الكُردي في كـافة اCكـتبـات

العامة وكافة مكتبات اCدارس.
: \ـك� األدباء والشـعـراء والكـتـاب األكـراد من تأسـيـس احتـاد لهم ثالثـاً
والعــمل على مـســاعـدتهم و\كـينهم من طبع مــؤلفـاتهـم وتوفـيـر الـفـرص
لزيادة قدراتهم وقـابلياتهم اللغـوية وربط اإلحتاد بإحتاد األدباء العـراقي�

بعد قيامه.
: تأسيس دار للطباعة والنشر باللغة الكُردية. رابعاً

خامساً: إستحداث مديرية عامة للثقافة الكُردية ترتبط بوزارة اإلعالم.
سـادسـاً: إصـدار صـحـيـفـة أسـبــوعـيـة ومـجلة شـهـرية باللـغـة الكُردية عن

اCؤسسة العامة للصحافة.
ســابعـاً: زيادة الـبـرامج الكُرديـة في تلفــزيون كـركــوك ريثـمــا يتم إنشــاء

محطة تلفزيون خاصة باللغة الكُردية.
: تســـمى اCدارس والدوائـر الرســمـــيـــة في اCنطـقــة الكُـردية كــافـــةً ثامـناً

باألسماء الكُردية التاريخية واجلغرافية.
علماً بأنه يوجد قرار آخر بتشكيل اجملمع العلمي الكُردي.
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نقول:
* لم يجـر أي تغـييـر على نظام مـديرية الدراسـة الكُردية بالرغم من توسع مـسـؤولياتهـا
عدة أضعاف. وقد سبق أن صودق على نظام للمـديرية اCذكورة لكن È سحبه فيما

بعد.
وبناءً علـى آخـر مناقـشــة حـول هذا اCوضــوع È تسليم مــسـودة مـشــروع الى حـزب
البـعث| فشكّل جلنة حـزبية لدراسـته ووعـد باCساهمـة في حل هذه اCشكلة| أي في

دفع عجلة الدراسة باللغة الكُردية الى أمام| وبقي الوعد دون تنفيذ. 
* أمـا إدخـال الكتب الكُـردية الى اCكتـبـات العـامـة ومكتـبـات اCدارس| فـلم يجـر على

نطاق واسع.
* È تشكيل احتاد األدباء وهو ;ارس أعماله.

* لم تُؤسس دار للطباعـة والنشر باللغة الكُردية رغم تأكـيداتنا الكثيرة وقُـدمت لنا عدة
وعود لتنفيذ هذه الفقرة| وقد حاولنا ذلك في اCنهاج اإلستثماري القادم.

* استحدثت اCديرية العامة للثقافة الكُردية وهناك خالف في الرأي حول كونها مختصة
بالثـقافـة واإلعالم أو الثـقافـة وحدها| ولم تتم اCوافـقة الرسـميـة على مناهجهـا ولم

يُنط بها إعداد اCناهج اخلاصة بالقومية الكُردية بعد.
* تصدر صحيفة (هاوكاري) أسبوعياً وتصدر مجلة (بيان) بصورة غير منتظمة.

* البـرامج الكُردية في تلفـزيون كـركوك قليلـة| ولم تتخـذ أية إجـراءات لتأسـيس مـحطة
تلفـزيون خـاصـة باللغـة الكُردية رغـم تأكيـداتنـا اCسـتمـرة وبالـرغم من توسع شـبكة

التلفزيون العراقية.
* سميت اCدارس باألسماء التاريخية واجلغرافية والوطنية الكُردية.

* تعتبر الفقرة (ب) من هذا البند واخلاصة بإعادة الطلبة الى مدارسهم منفذة.
* جـرى توسـيع كـبـيـر في فـتح اCدارس وتعـي� اCـعلم� واعـداد األبنيـة في كُـردسـتـان.
والبد من مـواكـبة هـذه اCسيـرة بغـيـة اللحـاق بالقـوميـة العـربيـة في العـراق أو على

األقل عدم إتساع الفجوة ب� مستويي القوميت� في هذا اجملال.
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* لم يُقــبل الطلـبـة الكُرد بـنسـبــة عـادلـة في الكليــة العــسكرية وكليــة الشــرطة وال في
البعـثات والزمـاالت| وهي لم تزد عن (١٠%) في أي من هذه اجملـاالت. وأما في
اجلـامعـات فـقـد اعتـمـد مبـدأ الدرجـات فقـط ولم يراع التخـلف الذي حلق بالقـوميـة
الكُردية �ا جـعل نسـبـة قـبـول الكُرد في كـليـات الطب والهندسـة وغـيـرها ضـئـيلة|
األمر الذي سـيزيد من الفرق ب� مسـتوى القومـيت� في هذا اجملال احلسـاس. حيث

كانت نسبة قبول الكُرد في بعض هذه الكليات أقل من ٥% في العام اCنصرم.
* اما اجملـمع العلمي الكُردي فقد بوشـر بإتخاذ اإلجراءات إلقـامته بعد إعـالن بيان ١١

آذار| وهو ;ارس أعماله بصورة منتظمة منذ تأسيسه.
ونصت الفقرة الرابعة من البيان على:

يكون اCـوظفــون في الـوحــدات اإلدارية التـي تسكنهـــا كــثــرة كُـــردية من
األكراد أو �ن يحـسنون اللغة الكُردية مـاتوفر العـدد اCطلوب منهم| ويتم
تعـي� اCســؤول� األسـاسـي� (مـحـافـظ| قـائمّـقـام| مـدير الشــرطة| مـدير
األمن ومــا شــابه ذلك) ويبــاشــر فــوراً بتطوير اجــهــزة الدولة فـي اCنطقــة
بالتـشـاور ضمـن اللجنة العليـا اCشـرفة عـلى تنفـيذ هذا البـيـان �ا يضـمن

تنفيذه ويعزز الوحدة الوطنية واإلستقرار في اCنطقة.
نقول:

يعتـبر هذا البند منفّذًا في مـحافظات أربيل والسليمـانية ودهوك| ماعـدا مدراء األمن
الذين اعطـوا إمكانات واسـعــة وصـالحــيـات إسـتــثنائيــة وأصـبح إرتبــاطهم باحملــافظ�
شكليـاً| فهم يتـصرفـون وكأنهم وحـدهم الذين ;ثلون احلكومة اCركـزية| ويشكلون مـراكز

قوى تتجمع حولها العناصر اCعادية للحزب الد;قراطي الكُردستاني.
 أما بالنسبة الى محافظة كركوك - واCناطق الكُردية من نينوى وديالى| فإن األجهزة
اإلدارية وجميع الوظائف الهامة محصـورة بأيدي غير كُردية بإستثناء إثن� أو ثالثة من
القـائمّـقـام�. وحـتى فـي اCناطق الكُردية الصـرفـة جتـري مـحـاوالت إسنـاد الوظائف الى
العناصر العميلة من الكُرد. وتسـتخدم األجهزة احلكومية في هذه اCناطق لتنفـيذ سياسة

التعريب والتبعيث ومعاداة احلركة القومية الكُردية.
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وجاء في الفقرة اخلامسة من البيان:
تقرّ احلكومـة حق الشعب الكُردي في إقامة منظمـات طلبة وشبيـبة ونساء
ومـعلم� خاصـة به| وتكون هذه اCنظمـات أعـضاء في اCنـظمات الوطنيـة

العراقية اCشابهة.
نقول:

يعتبـر هذا البند منفذاً من حيث أنّ اCنظمات األربع اCذكـورة اعاله قد إتخذت صيـغها
القـانونيـة وهي \ارس أعـمـالهـا في مـخـتلف أنحـاء كُـردسـتـان| إال أنهـا تتـعـرض أسـوة
باحلـزب الد;قراطي الكُردسـتاني الى اCضـايقة وحتـديد النشـاط في اCناطق الكُردية التي

فيها أقليات قومية غير كُردية.
وجاء في الفقرة السادسة من البيان:

;دد العمل بالفـقرت� (١) و(٢) من قـرار مجلس قيـادة الثورة اCرقم ٥٩
اCؤرخ في ١٩٦٨/٨/٥ حــتى صــدور هـذا البــيــان| ويشــمل ذلك كــافــة
الذين ســاهمــوا في أعــمــال العنف في اCـنطقــة الكُردية… يـعـود العــمــال
واCوظفـون واCسـتخـدمـون من اCدني� والعـسكري� الى اخلـدمـة ويتم ذلك
دون التــقــيــد باCالك ويُســتــفــاد من اCدنـي� في اCنطقــة الـكُردية ضــمن

إحتياجاتها.
نقول:

يعتبر هذا البند منفذاً بصورة كاملة.
ومن البنود السرية: إحتساب اCدة التي فصلوا فيها ألغراض الترفيع والتقاعد.

 وقد احتسبت فعالً جلميع اCشمول� بالبيان.
ونصت الفقرة السابعة من البيان على:

(أ) تشكيـل هيـئـة من ذوي اإلخــتـصـاص للنهــوض باCنطقـة الـكُردية من
جمـيع الوجوه بأقـصى سرعـة �كنة وتعويضـها عـما أصابهـا في السنوات
األخيـرة وتخصيص مـيزانية كافـية لتنفيـذ ذلك| وتكون هذه الهيئـة تابعة
لوزارة شؤون الشمال… الفقرة (ب) إعداد اخلطة اإلقتصادية بشكل يؤمّن
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التطور اCتكافيء ألنحـاء العـراق اخملتلفـة مع مـراعاة ظروف التـخلف في
اCناطق الكُردية اخملـتلفـة. الفقـرة (جـ) تخصـيص رواتب تقـاعدية لعـوائل
الذين إسـتـشهـدوا في ظروف اإلقـتـتـال اCؤسـفة من رجـال احلـركـة الكُردية
اCسلحــة وغـيـرهـم وللعـجــزة واCشـوه� بســبب تلك الظروف وفق تـشـريع
خـاص على غرار القـوان� اCرعيـة. الفـقرة (د) العـمل السريع على إغـاثة
اCتــضـرريـن واCعـوزيـن عن طريق إجنــاز مـشــاريع سكنـيـة وغــيــرها تؤمن
العمل لـلعاطل�. وتقد« مـعونات عـينية ونقـدية مناسبة واعطـاء تعويض
معـقول للمـتضـررين الذين يحتـاجون اCسـاعدة ويناط ذلك باللجنة العـليا

ويستثنى من ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.
È تشكيل هيئـة إعمار الشـمال ووضع مبلغ تسـعة مالي� دينار حتت تصـرفها واختـير

اسلوب مبسط ومرن لتنفيذ مشاريعها التي إنتشرت في جميع أنحاء كُردستان.
نقول:

ان الهـيــئـة كـانت بـحـاجـة الى مــبـالغ جـديدة حــيث انهـا تقــدمت �شـاريع الى اCـنهـاج
اإلستـثماري اجلـديد تزيد كلفتهـا عن (١٢) مليون دينار| كـما وان الهيـئة بقيت بحـاجة
الى خـبراء أجانـب إلعانتـها على القـيام �هـامهـا| وكان يجب أن ننظر الى الهـيئـة كنواة
جمللس تخطيط خـاص بإقليم كُـردسـتان عنـد إقامـة احلكم الذاتي وليس كـهـيئـة مـؤقتـة.
وأمـا بخــصـوص اخلطة اإلقـتــصـادية مـوضـوع الـبـحث| فـقـد اعــدت بشكل جـعل حــصـة
كُردسـتان التتعـدى أكثر مـن ٨% من مجمـوع اخلطة القوميـة. وجرى بعض التـحسن في
السنـة الثــانيــة للخطة بـعــد إزدياد مــوارد النفط| ولكـن مع هذا لم تزد تخــصــيــصــات
كُـردستـان عن ١٢% من مجـموع تخـصيـصات اخلطة. وكـنا قد ذكـرنا في حينه انه مـالم
يُعالج هذا االجتاه في التنمية| فسيصبح التخـلف سمة ثابتة ومالزمة لكُردستان بالنسبة
الى باقي العـراق. وفي ذلك مخـاطر كـبيـرة على جمـيع البالد بـسبب مـا تخلقه من تبـرم
وتذمر| وليس من الـصعوبة مـعاجلة ذلك| حـيث أنّ كُردستـان تزخر باإلمكانات الزراعـية
والصناعيـة والسياحـية| وهي بحاجة مـاسة الى شق طرق وتوسع في اخلدمـات التعليمـية
والصـحيـة والبلدية| وباإلمكان إسـتغـالل مبـالغ طائلة اسـتغـالالً اقتـصادياً ناجـحاً يعـود
باخلـيـر العـمـيم على سـائـر البـالد في اجملـاالت اCذكـورة وغـيـرها. وان تخـصـيص حـصـة
عـادلة تتناسب ونسـبـة السكان في مناهج التنمـيـة لكُردسـتـان يعتـبـر من اهم اCواضـيع.
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حتى يتم تطبيق احلكم الذاتي.
وأمـا الفقـرة اخلـاصة بتـقـاعد الشـهـداء| فقـد صـدر به قـانون واجنزت (٤٠٠٠) أربعـة
آالف مـعـاملة حـتى اآلن| وهنـاك عـدة أسـبـاب أدت وتؤدي الى تأخـر مـعـامـالت تقـاعـد
الشـهـداء جمـيـعـاً. كـان علينا مـتـابعة اCـوضوع بجـد وثبـات إلجنـاز مـعامـالت تقـاعـدية
. وهناك مالحظة جـديرة باإلهتمام وهي - أنّ العائلة التي تنتهي معاملة للشهداء جميعاً

تقاعدها تتسلم رواتب جميع األشهر منذ صدور القانون وحتى إجناز اCعاملة.
* بوشـر ببناء (١٢) ألف دار للذين فقـدوا دورهم بسبب حـوادث الشمـال أو Cن أصابـته
أضرار أخـرى. وهذه الدور أفضل بكثـير من الدور الريفيـة التقليـدية. وقد رأينا أن
يسـتـمـر العـمل أيضـاً في بناء الـدور على أسـاس تخـصـيـصـات جـديدة في اCنهـاج

اإلستثماري اجلديد.
* لم تُقدم أية تعـويضات أو معونات أخـرى الى اCتضررين بسـبب حوادث الشمال| كـما
لم تقم احلكومـة بأية مشـاريع إغاثة في اCـنطقة| بل بالعكس فـقد جـمّدت احلكومـة
مـشروع بعـثة األ¬ اCتـحدة الـقاضي بإغـاثة اCتضـررين وتقـد« معـونات عن طريق

وكاالت وبرامج التطوير التابعة لها| وإقتراحات متعددة إلعمار كُردستان.
وجاء في الفقرة الثامنة من البيان:

إعـادة سكان القـرى العـربيـة والكُردية الـى أمـاكنهم السـابقـة| أمـا سكان
القــــرى الواقــــعـــة في اCـناطق الـتي يتــــعـــذر إتـخـــاذها مـناطـق سكنـيـــة
فــسـتــســتـملكـهـا احلكـومـة ألغــراض النفع العــام وفق القــانون| ويجــري
إسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عما حلقهم من ضرر بسبب

ذلك.
* لم يُســـمح لسكان أكــثـــر من ثالث قــرى كُــردية بـالعــودة الى قــراهم وهـي (ياروَلي)

و()uðWſ—W) و()œ …d—…) في كركوك. وحتى ذلك فقد جرى بعد إحلاح شديد.
* لم يُعـوض األهالي عن األراضـي التي اعـتـبـرت محـرمـة| كـمـا لم يُسـمـح لسكان تلك
È نطقــة احملـرمـة| بـل العكسCالقــرى ببناء دورهم في أراضــيـهم الواقــعـة خــارج ا
اإلسـتــيـالء علـى هذه األراضي وزراعـتــهـا بحــجـة أنهــا سـتــتـخــذ مـعــسكرات في
اCسـتـقـبل. ولم يُسـمح آلالف العـوائل مـن احلي اجلـمـهـوري بإعـادة بناء دورهم| بل
على العكس من ذلك فقد أحيطت اCناطق الشرقية من مدينة كركوك بأحياء عربية
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صرفة بنتـها احلكومة ووزعتها على الـعرب وخاصة ضباط الصف اCتـقاعدين. وفي
مناطق أخرى يؤتى بالعرب من جديد الى مناطق كردية كما جرى في قرى (مطيق)
و(پاالني) و(زند) وغـيـرها. وقد إتـخذت احلكومـة أسلوباً آخـر في تعـريب اCنطقـة
وهو جلـب اCوظف� وأفـــراد الشــرطة والعـــمــال وغــيــرهـم من العــرب الـى كــركــوك
وإعطاؤهـم الدور ودفــاتـر النفـــوس التي تثـــبت أنهـم من مــواطـني كــركـــوك| وهذا
األسلوب على اCدى البعيـد أكثر خطورة ودهاءً من غيره مـن األساليب التي إتبعت

حتى اآلن.
وجاء في الفقرة التاسعة من البيان:

اإلســراع بتطبــيق قـانون اإلصــالح الزراعي في اCـنطقــة الكُردية وتعــديله
بشكل يضمـن تصفيـة العالقات اإلقطاعـية وحصـول جميـع الفالح� على
قطع مناسبـة من األرض وإعفائهـم من الضرائب الزراعيـة اCتراكمـة عليهم

خالل سنوات القتال اCؤسفة.
نقول:

È تشـريـع قـانون جـديد لإلصــالح الزراعي تضـمـن حتـديد احلـد األعلى لـألراضي التي
تُزرع تبغاً بـ(٤٠) دو�اً وهو يزيد على احلد األعلى السابق بـعشرة دو�ات| وكان السيد
البـارزاني قـد قـدّم إقـتـراحـاً بأنْ يكون احلـد األعلى (٣٠) دو�اً وليس (٦٠) دو�اً كـمـا
اُقتُرِح. وسـاند حزبنا بإستـمرار تنفيذ القـانون اCذكور الذي كان سيـساهم مساهمـة فعالة
في تغييـر العالقات اإلقتصادية واإلجـتماعية في الريف الكُردي لصالح اجلـماهير. على
أنّ احلكومـة اسـتــخـدمت اإلصـالح الزراعي في اCناطق اخملــتلفـة كـوسـيلة للـضـغط على

أنصار حزبنا وللتبعيث والتعريب.
كـمــا وان احملـافظات الكُردية لـم تُزود باإلمكانات الكافــيـة إلحـتــثـاث تنفـيــذ قـانون

اإلصالح الزراعي.
وجاء في الفقرة العاشرة من البيان:

جرى اإلتفاق على تعديل الدستور اCؤقت كما يلي:
أ- يتكون الشـعب العـراقي من قـوميـت� رئيـسـت� هما القـومـية الـعربيـة
والقـومـيـة الكُردية| ويقـرّ هـذا الدسـتـور حـقـوق الشـعب الكُردي القـومـيـة

وحقوق األقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
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ب- إضـافـة الفقـرة التـاليـة الى اCادة الرابعـة من الدسـتـور: "تكون اللغـة
الكُردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في اCنطقة الكُردية".

جـ- تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.
نقول:

نُفـذت الفـقرتان (أ) و(ب)| ومن الـطبيـعي ال;كن تنفـيـذ الفـقرة (ج) إالّ بعـد تشـريع
الدستور الدائم.

وجاء في الفقرات التالية من البيان بحسب أرقامها اCدرجة:
(١١) إعادة اإلذاعة واألسلحة الثـقيلة الى احلكومة| ويكون ذلك مرتبطاً

بتنفيذ اCراحل النهائية من اإلتفاق.
* سُلمت وجبة من األسلحة الثقيلة وجهـاز إذاعة الى احلكومة. وقبل بلوغ تنفيذ اCراحل

النهائية من اإلتفاق.
(١٢) يكون أحد نواب رئيس اجلمهورية كُردياً.

* من اCعلوم أن هذا البند لم يُنفذ.
(١٣) يجري تعديل قانون احملافظات بشكل ينسجم مع هذا البيان.

* لم يجــر تعـديل قـانـون احملـافظات| بل بالعـكس كـان هناك جتــاوزات مـسـتـمــرة على
القانون اCذكور خاصة من قبل أجهزة األمن والسلطات اCركزية.

(١٤) إتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة بعد إعـالن البـيـان بالتـشـاور مع اللجنة
العليـا اCشـرفة علـى تنفيـذه لتـوحيـد احملـافظات والوحـدات اإلدارية التي

تقطنها كثرة كُردية وفقاً لإلحصاءات الرسمية التي سوف تُجرى.
وسوف تسعـى الدولة لتطوير هذه الوحدة اإلدارية وتعميق وتوسـيع �ارسة
الشـعب الكُردي فــيـهـا جملـمل حـقـوقـه القـومـيـة ضـمـاناً لتــمـتـعـه باحلكم

الذاتي.
والى أن تتــحــقق هذه الوحــدة اإلدارية يجــري تنســيق الشــؤون القــومـيــة
الكُردية عن طريق إجـتـمـاعات دورية تـعقـد ب� اللجنة العـليا ومـحـافظي
اCنطقــة الشـمـالـيـة| وحـيث أنّ احلكـم الذاتي سـيــتم في إطار اجلـمــهـورية



٢- يُراجع نـصــوص الوثائـق التــاريخــيـــة في اCلحـق رقم (٤٨): قــسم اCالحـق: (١) بيــان احلــادي عـــشــر من
آذار.(٢) قـانون احلكم الذاتي الذي شـرعـتـه احلكومـة مع مـالحظات قـيادة الـثورة وإعـتـراضـهـا على بعض
النصوص. (٣) مـسودة Cشروع القانون األسـاسي لوالية كُردستـان اجلنوبية األوتونوميـة الذي قام بصياغـته

لفيف من قانونيينا وأعضاء القيادة.
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العراقـية| فإن إستـغالل الثروات الطبـيعيـة في هذه اCنطقة من إختـصاص
سلطات هذه اجلمهورية بطبيعة احلال.

- من ضمن البنود السرية أن يجري اإلحصـاء ضمن عام واحد بعد إعالن
البـــيــان وأن يُنـفــذ احلكـم الذاتي كـــامــالً بعـــد أربع سنـوات من ١١ آذار

.١٩٧٠
* لم يجـر اإلحصـاء ولو كان قـد جرى إحـصاء نزيه في التـاريخ الذي حدد له في حـينه
وفي ذلك اCد اجلـماهيري| لكانت األغـلبية الكُردية مـؤكدة وواضـحة في كل من كـركوك
َل بناءً علـى طلب احلكـومــة. Áوخــانـق� وسنجـــار وزمــار. ومـــعلوم أنّ االحـــصــاء قــد اُجـ
وعـمليات التـعريب والتـبعـيث مسـتمـرة منذ ذلك احل� وبشـتى الوسائل| وإن هذه حـرب
غير معلنة على الشعب الكُردي. ما من شك في أنّ حتديد اCنطقة الكُردية كان سيساهم
في حل الكثيـر من اCشاكل ب� اجلانب�… وكلما إبتـعد أمد حتديد اCنطقـة الكُردية كلما

إبتعد احلكم الذاتي الذي هو جوهر إتفاقية ١١ آذار عن اCنال.
(١٥) يسـاهم الشعب الـكُردي في السلطة التـشريعـية بنـسبـة سكانه الى

سكان العراق.
* ان السلطة التـشريعـيـة القائمـة هي مجلس قـيادة الـثورة الذي اليسـاهم الكُرد فيـه|

وهذا يعني حرمان القومية الكُردية من أهم ركن من أركان اCساهمة في احلكم.
ولم تتخـذ الترتيبـات الالزمة إلقامـة اجمللس الوطني الذي من اCفروض أنْ يساهم فـيه
الكُرد بنسبة السكان وكان من اCهم أنْ يُؤلَّف هذا اجمللس بسرعة واليقل أهمية عن ذلك

إعطائه صالحيات تشريعية كاملة.
هذا هو مـسح شـامل Cـا نفـذ ولم يُنفـذ من بيـان احلـادي عـشـر مـن آذار طوال السنوات
األربع التي حُددت له. وقد إرتأينا باCناسبة وخدمة "للباحث� أن نضمّ الى مجلّد الوثائق

من كتابنا هذا مجموعة من الوثائق اCتعلقة باCوضوع(٢).
¿¿¿
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بعـد نشـوب القـتـال في ربيع ١٩٧٤ شنّ الـنظام هجـومـاً شـرسـاً على كلّ اCكتـسـبـات
التي حتــقـقت للشــعب الكردي| فـبــادر الى إلغـاء وزارة شـؤون الـشـمـال التي كــانت من
مكتسبات شعبنا منذ بيان ٢٩ حـزيران ١٩٦٦| وقام بتفكيك مديرياتها العامة| وتولى
البـعـثـيـون وعمـالؤهم إدارة احملـافظات الـكردية| وحـوربت الدراسـة الكردية واُلغـيت في
كافة اCـناطق خارج محافظتي أربيل والسليـمانيه| وهنا ايضـاً قُلّصت وشُوّهت| وأغلقت
الصــحف واجملـالت واCراكــز الثــقـافــيـة الكرديـة الرسـمــيـة واألهلـيـة| كــمـا اُبعــد الكُردُ

الوطنيون من الوظائف احلكومية.
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كـان ا2كتب السـيـاسي قـد أصـدر قـراره ا2رقم ١٥ وا2ؤرخ في ١٩٧٥/١/٤ القـاضي

بتشكيل هيئة للتخطيط العسكريH وهذا نصه:
خـالل إجـتـماعـاتهـا ا2نعـقـدة في الفـتـرة ٢٩-١٩٧٤/١٢/٣١ قـررت اللجنة ا2ركـزية

حلزبنا ما يأتي:
١- تشكيل هيـئـة للتـخـطيط العـسكري تتـألف من األخـوة إدريس البـارزاني ومـسـعـود
البارزاني ومحمد محمود عبدالرحمن (سامي) وعبدالوهاب أتروشي وحميد بَرواري
ورشـيـد سندي -في حـالة تواجده بـا2نطقة- وذلـك بهدف حتـديد وإتخـاذ القـرار في

الشؤون العسكرية كافة.
٢- جتتمع هذه الهيئة أسبوعياً ويتم في كل إجتماع حترير محضر بقرارات الهيئة.

٣- على هيئـة التخطيط العـسكري ا2طالبة �حـاضر لإلجـتماعـات التي تعقـد ب� أمراء
الهـيزات وأمـراء البتـاليونـات لترفع الى الهـيئـة شهـرياً لغـرض دراستـها من جـانب

الهيئة.
٤- حتـدد الهيـئة شـهرياً جـداول بواجبـات وفعـاليـات كل هيز وبتـاليون من خـالل توجيـه

كتب سرية إليها توجه شخصياً (باإلسم) الى آمر الهيز.
٥- إضـافة الى اإلجـتمـاعات العـسكرية يجب عـقد مـؤ�ر شهـري مشـترك ب� ا2سـؤول�



١- 2عرفة حجم القوات التي جردتها احلكومة والقوات التي كانت تواجهها. راجع ا2لحق رقم (٤٩) قسم ا2الحق.
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احلزبي� والعسكري� واإلداري� ومسؤولي جـهاز الپاراس� في أقاليم الفروع وترفع
محاضر تلك اإلجتماعات الى مـقر البارزاني وا2كتب السياسي وا2كتب العسكري

واألمانة العامة للشؤون الداخلية بهدف التغلب على النواقص.
٦- يتم دفع ا2ساعدة الـشهرية لكل هيز إعتـباراً من الشهر القادم عن طـريق جلنة مؤلفة

من �ثل ا2كتب العسكري و�ثل فرع احلزب و�ثل الهيز على النحو اآلتي:
أ- تسلم ا2سـاعدة مـباشـرة الى صاحـبها مـع التأكـد من إسمه وعـمره وتتـم اإلشارة

الى حالة ا2عوق� في حقل ا2الحظات.
ب- التـأكـد من ا2الكـات احلـاليـة لكل لـق وبتـاليـون ومـقـارنتـهـا بالقـوائم السـابقـة
ورفعها على شكل تقرير الى ا2كتب العسكري لتثبت ا2الكات حسب التعليمات.
جـ- تنـظيم قــائمـة بـعـدد األسلـحـة و�تـلكات الثــورة وحتـديـد كل نوع مع ا2ســؤول

احلالي عنه.
د- قـبل توزيع ا2سـاعدة القـادمـة يقـوم ا2كتب العسـكري بإصدار قـرارات منفـصلة

لتشكيل تلك اللجان.
٧- خوّلت الهيئة العسكرية أمر البتّ في مشاكل القوات.

٨- يصبح هذا القرار نافذاً من تاريخ إصداره.
ا2كتب السياسي
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كان قـتال صيف ١٩٧٤ شرسـاً حصلت خالله مـعارك كبيـرة. وتركز اكثـرها في منطقة
رواندز بهـدف إحـتـالل منطقـة بالَك عـصب الثـورةH فـفـيـهـا قـيـادة الپـارتي والثـورة وكل

مراكز اجهزتها(١).
ولم تقع مـعارك تسـتحق الذكـر في اجلـبهـات األخرى ألن النظام كـان يفتـقر الى قـوات
كبيرة ليشرع في التعرض على جبـهات أخرى. حيث حشد كل قواته الضاربة في ا2نطقة
ا2ذكـورة. فـقوبـل ذلك بتحـشـد �اثل لقـواتنا. اذ قـمنا بنقل قـوات إضـافـيـة من جبـهـات

أخرى وعززت بها القوات ا2رابطة هناك.
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مـهّدت احلـكومة هجـومـهـا هذا بهجـوم واسع النطاق عـلى منطقـة (هيز دَشْـتي هَوْليـر)
وهيـز سَـفِـ�. و�ا يؤسف له لم تُحـسـن هاتان القـوتان اداء واجـبـهــمـا هناك فـإنســحـبـتـا
وتركـتا ا2يـدان للقوات احلكومـية سـيّمـا بعد إسـتشـهاد (أحـمد حـاجي علي) أحد أمـراء
أفـواج هيـز (دَشـتـي هَوْليـر) وهو من الشـجـعـان. وتـال ذلك هجـوم على منطقــة سـپـيلك

احلصينة. وكان هناك لواء جيش مطوق من قبل الپيشمرگه.
وبعد قتـال متواصل �كنت القـوات احلكومية من فك احلصـار عن هذا اللواء وإنضمت
القـوتان بعـضـهمـا الى بعض. و�ت اإلسـتـعـدادات لشن هجـوم كـبيـر على منطقـة حـوض
رواندز إذ كانت قوات احلكومة قد انسـحبت منه في أول العام ١٩٧٤ الى كورَك وگورَز
وخليفان. إالّ أنّ ا2عـارك الكبرى كانت على جبهـة رواندز بسبب تركيز الطرف� قـواتهما
كلها تقـريباً في ذلك ا2يدان. وتواصلت ا2عارك الضـارية منذ نهاية نيسان حـتى النكسة
�سـاندة من القصف اجلـوي النهاري والليلي ا2ـتواصل على سـائر ا2نطقة حـتى في األيام
التي الترى قتاالً ارضياً. كان القصف شديداً جـداً عهد به الى أكثر من إثني عشر سرباً
Hّيقوم بطـلعاته ا2تواصلـة. وأستشـهد ٢٧ عابـراً فوق جسـر گالله نتـيجة قـصفـه من اجلو
كــمـا قــامت الطائرات فـي ٢٤ نيـســان بقــصف مـركــز اجلــامـعــة في قلعــه دزه أدى الى
إسـتشـهـاد مائة وثـالثة وعشـرين طالبـاً جامـعـياً وجـرح أكـثـر من أربعمـائة منهم. كـانت
أعظم كـارثة تُمنى بهـا الثـورة في كـردسـتـان منذ قيـامـهـا وأعظم جـرªة يرتكبـهـا النظام

بحق الشعب الكردي وستبقى ذكرى بشاعتها في ضميره خالدة.
كـان إلخـتـيار هـذا الهدف سـبـبـه. لن تكون هنـاك جامـعـة تشـرف عليـهـا الثـورة. وفي
اليـوم التـالـي كـان مـوعـد الطائرات مع مــدينة حلبـجـه فـألـقت عليـهـا اطناناً مـن القنابل

و�وجات متعاقبة وكان من نتيجتها إستشهاد ٥٧ مواطناً وإصابة ثمان� بجروح.
ولم تسلم اجملـمعـات السكنيـة األخـرى من عنف القصـف ودوامه إالّ أنّ األهالي كـانوا
قد اسـتعدوا لهـا باالنتشـار في الوديان واطناف اجلبال والكهـوف فقلل ذلك من اخلـسارة

في األرواح الى حد كبير.
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في ٨ أيلول ١٩٧٤ بدأ النظـام بهجـوم واسع النطاق عـلى حوض روانـدز في جبـهـت#"
واحدة من نـاحية جـبل (گورَز) الى منطـقة بالَك. وأخـرى من (كورَك) الى بيـخال إالّ أنّ
الهـجوم احـبط واصـيـبت القوات احلـكوميـة بهـزbة ساحـقـة وإرتدت الى اخللف تاركـة في

ساحة القتال نحواً من أربعمائة جثة.
في هذا اليوم خسرت الثورة ستة من الشهداء.

وابلت مـدفعـية الثـورة بقيـادة (حالي دُولومَـري) أحسن البـالء وكان لهـا السهم الـوافر
في إحـبـاط هجـوم العـدو. إالّ أنّ النظام عـاود الكرة ولم يقـتنع zا أصـابه وكـان الهـجـوم

بقيادة اللواء الركن إسماعيل تايه النعيمي إال أنه لم يفُز بطائل حتى يوم ١٩ أيلول.
وفي هذا اليــوم شن العـدو هجـومــاً مـعـداً وفق خطة فـاقـت تصـورنا فـقـد أرسـلوا ليـالً
البلدوزرات الثـقـيلة الى أسـفل جـبل كـورَك مـا بينه وب# بيـخـال فأزاحت كـتل الصـخـور
وفـتـحت طريقـاً النحـدار الدبابات. وقـبل طلوع الفـجـر نزلت الدبابات من القـمـة الى مـا
وراء بيخـال ولم جتد أمـامهـا مقـاومة اذ لم يكن يدور في خلد أحـد أنْ تغدو هذه ا�نـطقة
في يوم من األيام ســاحـة صـاحلـة للقـتـال فـأهـملت طوال احلـرب ولم يشـعـر الپــيـشـمـرگـه
بالوطأة إالّ بعد أنْ وصل رتل الدبابات الطريق العام ا�ؤدي الى بيخال من رواندز. وقاد
العملية ا�قـدم الركن عبدالوهاب وبها تغـير وجه ا�عركة وأصـبح ا�وقف خطيراً اذ اضطر
الپـيـشـمرگـه الى تـرك (جبل گـورَز) واإلنسـحـاب وراء ديانا والى أن يتـركـوا من ناحـيـة
بيـخـال سـفح جـبل كـورَك وينسـحـبـوا الى (Ë ‰ËU?" WMÐبَرزيوه) وبهـذا عـادت اجلـبـهـة الى
هَندرين وزوزك وگــرو عـمــر آغـا ودولـي (وادي) آكـويان كــمـا كــانت في الســابق. وفي
بيتـواته شن النظام هجـوماً كـبيراً عـلى جبل مـاكوك W#ËœË رَقَه وغـايته تخـفيف الضـغط
على قواته في روانـدز بتحويل قـسم من الپيشـمرگـه الى تلك ا�نطقة. وهي خطة تعـبوية
سليـمـة ففـي حالة إحـتـالل W#Ëœ رَقَـه وسائـر ا�نطقـة ستكون القـوات احلكومـيـة في وضع

يساعدها على تشديد الضغط والهجوم على جبل رواندز من الناحية الشرقية.
ال أدري مـاذا كـانت مكافـأة النـظام للمـقـدم عـبـدالوهاب الذي تفـتـق ذهنه الوقّـاد عن
إستخدام البلدوزرات لتمهيـد الطريق حلركة الدبابات. في نظري انه يستحق كل التكر�
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واإلعتراف بعبقريته العسكرية.
في يوم ٢٣ أيلـول اسـقطت طائرة مــيگ ١٩ في بَرزيوه بنـيـران رشـاشــة ١٤٫٥ وأسـر

قائدها ا�الزم األول صفاء شالل.
عاد اجلـيش إلحتالل حـوض رواندز وبقيت العـمليات احلربيـة قاصـرة على إطالق نيران

ا�دفعية والقصف اجلوي. والظاهر أنّ النظام كان يتهيأ لهجوم جديد.
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زاد حــجم ا�عـارك وأصــبح هدف النظـام واضـحــاً وهو اإلسـتــيـالء عـلى مـقــر القـيــادة
والســيطـرة على طريـق (هاملتــون) وهو الـطريق الذي كــانـت تأتي منه ا�ـســاعــدات من
اخلـارج عن طريق إيران ومن إيران نفـسـهـا وكان الهـدف قطع هذا الـشريان احلـيـوي الذي

bدُّ الثورة بعنصر حياتها.
اال أنّ محاوالت النظام التمهيـدية للسيطرة على جبلي زوزك وهَندرين باءت بالفشل.
لكن القــصف ا�دفـعي وغـارات الطـائرات لم تدع للپـيــشـمـرگـه وال لألهالـي راحـة. وهنا
اظهـرت إيران إسـتـعدادهـا إلرسال كـتـيـبـة مدفـعـيـة عـيـار ١٣٠ ملم وبطاريتي صـواريخ

(راپيير) ضد الطائرات لترص# جبهة رواندز.
في اليـوم الثـانـي من تشـرين ١٩٧٤ وصلت هذه ا�سـاعـدة الى كــردسـتـان وليـتـهـا لم
تأتِ" تلك حــقـيـقـة البـد من قـولهـا وال ســبـيل الى كـتــمـانهـا فــبـمـجيء هذه الـصـواريخ
وا�دافع" وضع الپـيشمـرگه كل إعتـمادهم عليـها عندمـا حلّت ساعة اإلمـتحـان رغم عدم
جـدواها كـمـا تبـيّن إذ لم تقم بدور فـعـال فلم تـعد الـطائرات حتلق على مـسـتـوى واطيء
لتكون zـنال الصـواريخ كـمــا أنّ قـصف ا�دفــعـيـة اإليرانيــة األرضي لم يكن دقـيــقـاً وال
مــؤثراً. ولندخل في احلــســبـان أنّ من جــملة صــفـقــات الســالح التي عــقـدها الـنظام مع
الســوڤـيت كــان عـدد من طائرات توپـوليف ا�تطورة. مع ذلـك فـفي يوم ١٤ من كــانون
األول ١٩٧٤ اصـابت إحـدى صـواريخنا طـائرة من نوع بادجـر TU16 فـسـقطت في وادي

خوشكا وقتل كلّ طاقمها ا�ؤلف من أربعة.
في اليوم الـتالي اصاب الپـيشـمرگـه بقذيفة دوشكـا طائرة أخرى من نوع سـوخوي رقم
٧ وســقطت في بَرزيـوه وجنـا قــائدهـا. وقـد ســبق أنْ اصــاب هؤالء ايضــاً طائـرة من نوع
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(هوكـر هنتـر) فـسـقطت وقـتل قـائدها ا�الزم الـطيـار هاشم القـدّو. وأحـدث هذا أثره في
التخفيف من الغارات اجلوية إالّ أنّها لم تتوقف.
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في ٣ أيلول ١٩٧٤ تقـدم اللواء الثـالث بقيـادة العـقيـد الركن حـامد الدلـيمي تسـانده
كـتيـبـة دبابات. وشن هجـوماً على گَـرو عـمر آغـا وبعـد معـركـة ضارية اسـتـمرت ثمـاني
سـاعـات اُبيـد اللواء بكامله وتخلّف فـي ساحـة القـتـال ٢٣٠ جـثـة واليعلم عـدد اجلـرحى
وحطمت أربع دبابات بـقذائف مـدافع ضـد الدبابات مـن عيـار ١٠٦" وكـانت فـصـيلة من
الپـيـشـمـرگـه الشـبان قـد دربت عـليـها فـحـقـقـوا مـأثرتهم هذه بجـرأة وشـجـاعـة تسـتـحق

التسجيل.
توالت الهجـمات وا�عارك واستـبسل الپيـشمرگه فـعالً بدفاعهم عن ا�واقع أمـام قوات
متفوقة استخدم فيها العدوّ ناراً كـثيفةً من ا�دفعية والغارات اجلوية بالقنابل الفسفورية
احلارقة التي احدثت بالپيشمرگه خسارةً كـبيرة. وبأواخر الشهر العاشر أ¬ّ العدو إحتالل
جبلي (زوزك وسَرتيز) إالّ أنّه لم يتـقدم في جبل هَندرين وشنَّ الپيشمرگه هـجوماً مقابالً
بقـيادة حـمـيد أفـندي كان من نتـيـجتـه إسـتعـادة (سَـرتيـز) وجعلهـا مـقبـرةً للواء التـاسع
والعشرين. ثم أقـبل فصل الشتاء واعتـور الوهن الفعاليات العـسكرية ولم يحاول العدوّ

هجوماً كبيراً بسبب سوء الطقس وسقوط الثلوج.
أرى لزامـاً عليّ التنويه بالبطوالت التـي أبداها الپيـشـمرگـه في صـدّ هجـمات القـوات
احلكوميـة التي شنّت هجومـاً مدعـماً بقـوة جوية كبـيرة وبوحـدات من ا�دفعيـة والدبابات
ا�تطورة - السـيّـمـا وقـفـة پيـشمـرگـه هيـز بالَك العنـيدة التـي صمـدت أمـام مـوجـات من
الهجـمات الشـرسة حـتى أجندتهـا قوات من هيـزات خَبـات وكاوه وكـركوك وأزمـر وسَف#
وزاخـو. لقـد إسـتـمـات هؤالء البـواسل وإخـتلطـت دمـاء هؤالء القـادم# من شـتى أرجـاء
كـردسـتـان بعـضـهـا ببـعض على ذرى جـبـال هَندرين وزوزك وسَـرتيـز وحـسن بگ وكـورَك
وگـورَز. وأذاقوا ا�ـهاجـم# نكاالً في كلّ شـبـرٍ إنتـزعوه مـن هذه التربـة. وصدّت وحـدات

ضد الدبابات zدافع ١٠٦ وصواريخ ساگر هجمات الدبابات العنيفة.
كانت خطوط الپيشمرگه الدفاعية في هذه الفترة تبدأ من گَرْيَبيش ثم سَري حسن بگ
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وسَري بَرد. وقـد حالت دون تقـدم آخر للعـدو وأصبح (سَـرتيز) أرضـاً حراماً ب# الفـريق#
واعتـمدت قيـادة الثــورة خـطةً عسكرية يـجري تنفيـذها بعد ختـام فصل الشـتـاء وكانت
تقـضي بالقيـام بهجـوم عام عـلى منطقتي كـورَك وگورَز وإنتـزاعـهمـا. وبذلك يتم تطويق
جـمـيع القـوات احلكومـيـة احملـتـشـدة في حـوض رواندز واليعـود لهـا سـبـيل للنجـاة ويتم

أسرها كافةً.
واتخـذت التـدابير واإلسـتـعـدادات لذلك ونوقش ادق التـفـاصيل وكـانت خطة مـحكمـة
الحظَّ لهـا من الفشل. وكـأن النظام كـان يعلم zا يبيَّت لـه فسـبق وعقـد إتفاقـية اجلـزائر.
وحاول خـالل ذلك التقـدم الى جبل مـاكوك وشـيشـار في جبـهتـه فرد على اعـقابه بهـجوم
مـقـابل من الپـيـشـمــرگـه. وفي منطقـة 'œW?FK“… هاجم الپـيـشـمـرگــه مـقـر اللواء في (توه
ســوران) في ٣ أيلول ١٩٧٤ وكــادوا يسـتــولون على ا�ـعـسكـر كله إالّ أنّهم لم يـكملوا

الهجوم بسبب إستشهاد قائده البطل (عزالدين قره محمد). فإنسحبوا.
بالرغم من أنّ احلكومة رمت بكامل ثقل قواتها وأسلحتها في ميدان ا�عركة الرئيسية
في جـبهـة بالَك" إالّ أنّهـا لم حتـقق مكاسب عـسكرية تذكر" إذ أنّ مـكسبـهـا الوحيـد في
حـوض رواندز كان إحـتالل جـبل زوزك في ح# لم تسـتطع إحتـالل جبل هَندرين حـيث أنّ
اجلــبـليْن يشـكالن ا�دخل الـى منطقـــة بالَك. وثـمــة خـــمس مــراحـل أخــرى ¶اثـلة لزوزك
وهَندرين قـبل الوصول الى حـاجي عمـران واحلـدود اإليرانية" وحـتى لو ¬ّ ذلك فإنّه كـان

سيضعف الثورة ولكنه اليعني نهايتها بأيّ حالٍ من األحوال.
من ناحـيــة أخـرى صـرّح قـادة النظـام فـيـمـا بعـد أنّ اجلــيش العـراقي تكبّــد سـت# ألف
إصابة" ولم يبقَ لديه سوى بضعة قنابل وكان هذا سراً اليعرفه إالّ ثالثة وهم أحمد حسن

البكر وصدام حس# ورئيس أركان اجليش.
صحـيح أنّ ضغط احلكومة على منطقـة بالَك أخلّ الى حدٍّ ما zيـزان القوة" لكنّ ا�أزق

الذي وقع فيه اجليش العراقي كان أكبر بكثير من ا�أزق الذي وقعت فيه الثورة.

ونرى من ا�فـيـد أن نثـبت هنا التـقـرير الذي رفـعـه جـهـاز الپـاراس¸ الى قـيـادة الثـورة
ا�ؤرخ في ١٥ تشرين األول ١٩٧٤ بعنوان تقرير عام عن الوضع في العراق:
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١- إن كـثرة اخلـسـائر في صفـوف قـوات اجليش خلقـت جواً مـتوتـراً داخل صفـوف احلكم
البـعثي ويلقي اجلـيش اللوم على صـدام التكريتي حـيث يصرح ضـباط اجلـيش علناً
أن صـدام يريد الـتـخلص من اجلـيش ومـن األكـراد في آن واحـد واليخـفــون تذمـرهم
وإسـتــيـاءهم من الوضع الراهـن. ويصـرح قـادة اجلــيش أن صـدام خـدعـهـم في بداية
القتال حـيث طمأنهم أن القتال سوف اليدوم أكـثر من ثالثة أشهر يتم فيهـا القضاء
على الثـورة الكردية. وأشاع حـزب البعث في اآلونة األخـيرة ب# صـفوف اجلـيش أن
إنقـالباً عسكريـاً مواليـاً للشـيوعـي# سيـحـدث في إيران خالل شـهـر تشرين الثـاني
ا�قبل. واليزال صدام وقـيادة حزب البعث مصرين على إسـتمرار القتال مهـما كانت

التضحيات.
٢- حاول صدام وبذل جـهوداً كبيرة ليـتسلم هو مسؤوليـة وزارة الدفاع إالّ أنّ البكر أصرّ
على تولـيـه شـخــصـيـاً هـذا ا�نصب ويشـاع اآلن أن الـبكر ينوي إسناد مـنصب وزير

الدفاع الى إبن أخته ا�دعو حميد التكريتي.
٣- وصلت للجـيش من روسيـا مالبس شـتوية من النوع الذي يلبـسه اجلـيش الروسي في
ا�ناطق البـاردة وذلك �سـاعـدة اجلـيش العـراقي في اإلحـتـفـاظ zواقـعـه احلـاليـة في
الشـتـاء. ويحلل ا�طلعـون هذا اإلجـراء في أنه إجـراء يهـدف الى عدم عـودة اجلـيش

الى ثكناته في وسط وجنوب العراق لتالفي وقوع أيّ إنقالب على نظام البعث.
٤- خطة اجليش اآلتية تتلخص في النقاط التالية:
أ- اإلستمرار في هجومهم على منطقة بالَك.

ب- التقدم الى منطقة جبل حسن بگ بعد إحـتالل گَرو عمر آغا لقطع اإلتصال ب#
هذه ا�نطقة ومنطقة دهوك وا�وصل.

ج- بعــد إحــتــالل جــبلي زوزك وهَنـدرين التــقــدم من بَرزيوه بـالدبابات في الـطريق
العام.

ل- اإلستمـرار في هجومهم من منطقة رانيـه من سلسلة جبل ماكوك وجـبل كيوَرَش
حـتى إحـتـالل قـرية وَرتي وعند ذلك ســتـقع منطقـة بالَـك تـحت أنـظارهم وإعـتبـاراً
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من ديلمان- قَسري- گالله- بيشه تعتـبر منطقة حتت سيطرة العدو ويجب اإلنتقال
الى شمال اخلط ا�ذكور أعاله.

إن الفكرة السائدة لدى البعث هو تنفيذ هذه اخلطة مهما بلغت التضحيات واخلسائر.

w0UO/"« l{u"«
١- يؤكـد قـادة حزب الـبعث أنهـم أنهوا التـرتيـبـات الالزمـة بالتـعـاون مع جهـات أخـرى
للقيـام بإنقالب عسكري في إيران وموعـد اإلنقالب هو شهـر تشرين الثاني نوفمـبر
ا�قـبل وفي ١٤-٩-١٩٧٤ كان ا�لحـق العسكري العـراقي في طهـران قد عـاد الى

بغداد لبحث تفاصيل هذا ا�وضوع مع قادته.
٢- إعالن تشكيل اجمللس التنفيذي �ا يسمى باجمللس التشريعي من جانب البعث خلق
جواً من التسـاؤالت لدى مختلف طبقـات الشعب العراقي من العـرب واألكراد حول
ما سـتتـخذه قـيادة الثـورة الكردية من إجـراء سيـاسي معـاكس حيث ينتظر الشـعب
برمته أن تعلن قـيادة الثورة عن موقفهـا وإجرائها مقابل إجـراء البعث. ولو مرّ هذا

اإلجراء البعثي دون رد فسيكون له تأثير سيّء جداً ويقوي موقف البعث.
٣- حتـاول حكومــة البـعث جـعل القــضـيـة الكردية ب# الـعـرب واألكـراد وسـيـثـيــر البكر

ا�وضوع في مؤÀر القمة العربي ا�قبل لكسب تأييد تلك الدول.
. مع أن البعث هو ا�سـتغل ٤- عالقـة البعث بالشـيوعيـ# ا�وال# �وسكو جيدة ظـاهرياً
للشيوعـي# حلد اآلن وقد فقـد احلزب الشيوعي الكثيـر من قواعدهم بسبب مـوقفهم
ا�ؤيد لـلبــعث دون أن يكون لـه رأي في أي شيء. وإنهم مــتــفـــقــون على حــســاب
األكـراد. ومن جــهـة أخـرى فــإن سلطات البــعث تطارد الشــيـوعـي# ا�والـ# للص#
وتفـتك بهم حـيـث جتـدهم. وقـتل حـتى اآلن عـدد كـبـيـر منهم فـي الوسط واجلنوب.

والتزال الهوة بعيدة ب# البعث واجلهات القومية والوطنية األخرى.
٥- حتسنت عـالقات العراق مع بعض دول اخلليج الفـارسي وباألخص مع إمارة أبوظبي.
ونشـاط البعث في تـقدم مـستـمـر هناك. وتفيـد بعض ا�علومـات أن العـراق سيـثيـر

ا�شاكل مع الكويت من جديد.
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١- يالحظ بـشكل واضح إزدياد اخلـــبــراء الروس داخل اجلــيش وكــذلـك اخلــبــراء األ�ان
والچيكوسلوڤاكي# بشكل خاص.

٢- تأكد بشكل اليقـبل الشك أن الروس أخذوا يشتـركون فعلياً إلسناد اجلـيش العراقي
في حربه ضد الشعب الكردي واحلوادث التالية دليل على ذلك:

أ- في ٢٠-٨-١٩٧٤ عندما شنت القوات العراقيـة هجوماً بالدبابات على كورَك
وحوض راوندوز كان اخلبير الروسي العقيد ألكسندر فاسيليف باإلشتراك مع اللواء

الركن إسماعيل النعيمي يشرفان على العملية من جبل كورَك.
ب- الطيـارون الروس يـقـودون طائرات TU22 وSU20 في قـصف كـردســتـان ومنهم
الطيــارون التـاليـة أســمـاؤهم: الرائد كــرافـجنكو" الرائـد ديفـيـدنكـو" الرائد يوري"

الرائد لونيا" الرائد فولوديا" الرائد فكتور.
ج- العـميـد الطيـار نيكوالي فـالدbير يـرأس مجـموعـة من اخلـبـراء الروس في مقـر
قـيـادة القـوة اجلوية العـراقـيـة ويشـرف على عـمليـات القـصف اجلوي فـي كردسـتـان

والتنسيق ب# القوة اجلوية والقوات البرية.
بالطبع رzا التكون هذه األسـماء صحيـحة ولكن بهذه األسـماء يُعرف هؤالء اخلـبراء

داخل اجليش.
TU22 وقد أكد الطيار العراقي األسـير أن تدريب الطيارين العراقي# على طائرات

وSU20 لم ينتهِ بعد.
٣- عمليـات نقل ا�همات العـسكرية من روسيا الى العـراق بطريق البحر والـبر مستـمرة

وفي تزايد.
٤- إزداد عـدد اخلبـراء األ�ان الشرقـي# واجلـيكوسلوفاكـي# بشكل خـاص من ب# الدول
الشـيـوعـيـة األخـرى وقــد وصلت كـمـيـات كـبـيـرة من لوريات إيـفـا وسـيـارات تاترا
وكذلك ناقالت جنود وجسور عسكرية وذخيرة حربية من صنع الدولت# ا�ذكورت#.
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قال صدام إلدريس في يوم ٨ آذار ١٩٧٥:
"لو أضطررنـا الى التنازل إليران عن شط الـعـرب كي اليخـرج الـعـراق من

يدنا فلن نتردد."
الظاهـر اجللي من هـذا أنّ النظام كــان قــد تـهــيّــأ منذ ذلـك احلW الى عــقــد مـــثل هذه
الصـفقـة. وأتساءل ألـم يكن من األفضل للـنظام أن يتنازل ألبناء شـعبـه بدالً من التنازل

لألجنبي ويوفر على نفسه والشعب العراقي كل هذه اqصائب.
الشك في أنّ تنـازالً كـهــذا كـان يراود الشــاه في أطيب أحــالمـهu والشك في انـه كـان
مستـعداً لدفع أي ثمن للفوز بهـذا اqطلب وفض نزاع طال امده أكثر من ثالثـة عقود من
الزمن وأدى الى كثير من التوتر في العالقات بW االنظمة العـراقية اqتعاقبة وحكومات
إيران. فقـد بقيت احلـكومات العـراقية السـابقة كلـها مصـرة على موقـفهـا من هذا النزاع
الدولي وأبَتْ أنْ تتنازل عـمـا تراه حقـاً تاريخيـاً للعـراق حتى أنّ نـوري السعـيد أيام كـان
هناك إجتماع حللف اqعاهدة اqركزية في طهران. إمتنع عن اqشاركة وألغى سفره لعلمه بأن

البحث في موضوع هذا النزاع سيكون في جدول األعمال.
من جـهة أخرى فـإنّ البارزانـي لم يكن في أي وقت يأمن جانب الشـاه وكان يتـوقع في
كل حلظة خيانته لذا لم يكن يعطيه فرصة ليسدد اليه طعنة من اخللف. وحرص دائماً أنْ
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. إالّ أنّ البـارزاني كان في العـام ١٩٧٢ قد تبقى مـسافـة بينه وبW الشاه حـذراً وتوجساً
تلقى وعـداً ثابتـاً من الواليات اqتـحدة بأنْ يبـقى الشـاه مسـانداً للقـضـية والثـورة مـهمـا
حصل من تبـدلٍ في األوضاع وركن البـارزاني الى هذا التعـهد. لكن ظهـر بأن هذا الوعد
الذي قطعـه وزير اخلـارجيـة األمريـكي كيـسنگر عن اإلدارة األمـريكيـة لم يكن حقـيـقيـاً.

وبدا تصرفه األخير ازاء الثورة في غاية من اإلنحطاط والدناءة.
في صـــيف العــام ١٩٧٤ عـندمــا إحـــتــدمت اqـعــارك في كـــردســتــان وردت أجـــهــزة
Wالنظام العـراقي وب Wإستـخبـاراتنا معـلومات� تفـيد بأنّ هناك مـفاوضـات سرية قـائمة ب
إيران وان إتفـاقـاً وشـيكاً سـيـعـقـد بW الطرفـW. ومن دالئل ذلك إجـتـمـاع� � بW وزيري
خـارجـيــة الطرفW الدكـتـور سـعــدون حـمـادي وعـبـاس علـي خلعـتـبـري في اســتنبـول وان
احملادثات بقـيت متـواصلة بعد هذا اإلجتـماع وذكر أنّ إلسـرائيل دوراً فيـها. فقـد اكدت

الدوائر اإلسرائيلية في حينه أنّ الشاه لن يخون الثورة الكردية.
على أنّ الثــورة قـامت بعـدة مــحـاوالت للتـعـرف عـلى هدف هذا التـقــارب بW العـراق
وإيران. فـبعـثنا رسالةً الى الواليات اqتـحدة تتـضمن اqـعلومات التي حـصلنا عليهـا من

هذه اجلهة وطالبنا بالوفاء بالعهد الذي قطعوه لنا بأن اليخذلوا ثورتنا.
فنفت اإلدارة نفـياً قاطعـاً بأن يكون هناك أي تقـارب أو طبخة سـياسـية من شـأنها أنْ
تلحق ضـرراً بالنضـال الكـردي. وذكرت االجـابة بـأنهم قـامـوا بدورهم بإرسـال مـعلومـاتنا
الى الشاه فعمـد الشاه بدوره الى إرسال رسالة تطمئن البارزاني قال فـيها انه لن يتخلى
عن الـثــورة ولن يـقف �ســـاعــداته عـند حــدّ وانـه عند كلـمــتـــه. وبعث البـــارزاني بهـــذه

اqعلومات ايضاً لكل من اqلك حسW والرئيس انور السادات صحبة مندوبٍ خاص.
وفي شبـاط ١٩٧٥ قصد مـحمد مـحمود عـبدالـرحمن (سـامي) الـقاهرة يحـمل رسالــة
من البارزاني للسادات. جاء فيها: اننا نود أنْ تقوموا انتم العرب بالتدخل حلل اqشكلة
بيننـا وبW العـراق. وال أحــد غـيــركم. ووعـد الســادات بأنْ يبـذل مــا في وسـعــه في هذا

الشأن.
في الواقع ان اجلميع كان شـريكاً في هذه العملية فهؤالء وغيـرهم إتفقوا على أنّ احلل
الوحيد هو اإلعـداد للقاء شخصي بW صدام حـسW وبW الشاه �ناسبة عـقد مؤ¢ر األوپك
في اجلـزائر حـيث تكون اqسـاومة علـى حقـوق الشـعب الكردي. وألجل إدخـال الطمـأنينة
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في النفـوس ور�ا للتغطيـة على النوايا اqبيَّـتة. وبعد أنْ أعـلمت الواليات اqتحـدة الشاه
�ا لدينا من مـعلومـات حول اqفـاوضات قـام بزيادة مـساعـداته فعـزز بطارياته باqدفـعيـة
الثقـيلة وزاد من عدد صـواريخ راپيير بكتـيبـتW بدل كتيـبة واحدة. كـما انه فـتح احلدود
اإليرانية بوجـه النساء واألطفال حـماية لهم من القـصف اجلوي. وأنشأ مـعسكرات كثـيرة
إليوائهم وإيواء عوائل الپيشمرگه. (ر�ا كان هـذا عمالً مقصوداً يرمي الى القضاء على

كل عقبة في سبيل اإلتفاق مع صدام. أعني أنه أسلوب ضغط آخر.)
وبعث البـارزاني برسالة الى وزير اخلـارجيـة األمريكيـة طالباً منه أنْ يسـهل له السبـيل
للسفر الى أمريكا ليبحث األمر مع اqسؤولW هناك. إالّ أنّ كيسنگر بيَّن له صعوبة ذلك
وقال انه مستعـد إلستقبال مندوب عنه. وقرر البارزاني إرسال الدكـتور محمود وإدريس

.(١) إالّ أنّ التوقيع على إتفاق اجلزائر وضع للمحاولة حداً
بناءً على دعـوة الشـاه توجّـه البـارزاني الى طهـران في السـادس والعشـرين من شـبـاط

١٩٧٥ يرافقه كل من الدكتور محمود ومحسن دزَيي.
وتبيَّن بكل وضـوح أنّ الشاه كان قد نقم على البـارزاني بسبب إتفاقيتـه مع البعث في
آذار ١٩٧٠ فوجـد فرصته للـتشفي بإختـيار وجود البـارزاني في طهران مناسبـة لإلعالن
عن إتفـاق اجلــزائر و� نشـره في يوم ٦ آذار ١٩٧٥ �جــرد وصـول الشـاه(٢) طهـران. ثم

١- نص الرسالة:
عزيزي اجلنرال                                                     ١٩٧٥/٢/٢٢

ســررت كـثــيـراً بتــسلّم رســالتكم اqؤرخــة في ١٩٧٥/١/٢٢ وأود التــعـبــيـر عن تقــديرنا لكـم ولشـعــبكم
ولبطوالتكم. إن اqشاكل التي تواجهكـم عظيمة حقاً. وأعبـر عن تقديري لتحليالتكم العسكرية والسـياسية
التي جـاءت في رسـالتكـم. أود أن تكونوا على يقW بأن رسـالتكـم كـانت مـوضع إهتـمـام كـبـيـر على أعلى

مستويات حكومة الواليات اqتحدة األمريكية نظراً لإلهتمام الكبير الذي يلقاه هذا اqوضوع عندنا.
إن رغبتم في إرسال شـخص موثوق الى واشنطن لتزويد حكومة الواليات اqتحـدة باqزيد من اqعلومات حول
الوضعu فـسـيسـرنا ويشـرفنا أن نسـتـقبله هنـا. وأنا واثق من أن الكتـمان والسـرية في اqوضـوع عـامل على
جـانب كـبـير مـن األهميـة في إجنـاز مـا أجنـزناه حلـد اآلن. إن هذه السـرية الى جـانب حـرصنا على سـالمـتكم
الشـخصـيـة هي السبب الـذي جعلني أتردد فـي إقتـراح لقـاء شخـصي مـعكم هنا. سأكـون في إنتظار جـواب

منكم.
هذا وتقبلوا أخلص ¢نياتي وإحتراماتي

HK هنري كيسنگر
- نسخة مصورة من رسالة كيسنگر في اqلحق رقم (٥٠) قسم اqالحق.

٢- راجع النص في اqلحق رقم (٥١) قسم اqالحق.



≥¥∂

أصدر أمراً لرئيس األركان الفريق ازهاري بسحب بطاريات اqدافع ومنظومات الصواريخ
من كردستان وبوشر بذلك في اليـوم التالي من دون إعالمنا فبعثنا ببرقيـة إستفسار الى
±ثلنا شفيق قزاز. فأجاب مفص°الً أنبـاء اخليانة الكبرى وطلبنا من البارزاني التعليمات.

فأجاب أنّ محسن دزَيي سيعود اليكم بكل التفاصيل.
وكنتُ أقـضي إجـازة يومW في نغده فـكتب إليّ أخي إدريس رسـالتَيْن فـيـهمـا ينبـئني
بقــيـام السلطـة اإليرانيـة بســحب مـدافــعـهــا ويوضح لي الصــورة حـول سـيــر القـتــال في

.(٣)Wاجلبهات. فعدتُ فور تسلّمي الرسالت
ووصل (محـسن) في التـاسع منه وشرح لنا أبعـاد اqؤامرة وأوصى باحلـذر واإلستـعداد
للمقـاومة والدفاع فـمن احملتمل أنْ اليَدَعـوا البارزاني يعود الى بارزان وعـلينا أن نتوقع

كل شيء من مثل هذا الرجل (يقصد الشاه).
وفي ١١ منه اسـتقـبل الشاهُ البـارزاني: وقال له "إني أضطررت الى عـقد هذا اإلتـفاق
ولو لم أفــعل لتــورطت في قــتـال واسع الـنطاق مع البــعـثــيW العــراقـيـW فـيــه سـيــرمي
السـوڤيـيت بكل ثقلهـم ثم أنّ اإلتفاق من النـاحيـة األخـرى في مصلحـة الشـعب اإليراني
¢امـاً كـمـا وجـد� من مـصلحـتـكم أنْ تعـقـدوا إتفـاق احلـادي عـشـر من آذار u١٩٧٠ ان
لديكم مهلة حتى نهاية شهر آذار حيث ستكون احلدود مفتوحة أمام كل من يريد اللجوء

الى إيران. واحلرية مضمونة لكل من يريد أنْ يبقى وبعد ¢ام اqهلة سنغلق احلدود."
قــال (أسـدالله عـلم) وزير البــالط في مـذكــراته: "كــان الشـاه عظـيم القلق قــبل رؤية
البـارزاني" وأظنه قـد اختـار مـتعـمـداً موعـداً للقـاء في يوم ٣/١١ على سـبـيل اإلنتقـام

بسبب توقيع بيان آذار ضد رغبة الشاه في اليوم نفسه قبل خمس سنوات.
في ١٢ منه عاد البـارزاني ومن في معيَّتـه. وكان قرار القيـادة اإلستمرار في اqقـاومة
وأرسلت بـرقـيــة للـواليات اqتــحــدة تناشــد اإلدارة بالتــدخل والضــغط عـلى إيران بعــدم

التعاون العسكري مع العراق.
كـان قـد سـبق إلسـرائيل أن وعـدت بأن مـسـاعـداتهـا سـتـتـواصـل حـتى لو أغلق الشـاه
حـدوده بوجه الثـورة وانهـا ستـقـدم على ذلك عن طريق انزال مـا يحتـاجـه اجليش الثـوري

٣- راجع نص الرسالتيْن وصورتيهما في اqلحق (٥٢) قسم اqالحق.
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جواً وكان قد تعW موضعان لذلك. أحدهما (سهل قَسري) واألخر (سهل هيرت).
أجــابت اإلدارة األمــريكيــة انـهــا التســتطيع عــمل شـيء. وبعــد هذا قطعـت الواليات
. وردّت إسرائيل ايضاً بـأنّها التستطيع الوفـاء بتعهـداتها وان اqتحـدة إتصالها بنا ¢امـاً

هناك صعوبات فنية وستراتيجية حتول دون ذلك.
 وعلَّق البارزاني بقوله:

«أخـشى من إجتـمـاع كل معـدومي الضـمـير هؤالء علينـا أنْ نبقى وحـدنا
في اqيـدان وأن يؤدي ذلك الى التطـويح بقـضيـتنا وتصـفـيـة شـعـبنا. وأنا
شـخصـيـاً وقـد بلغت من العـمر عـتـيـاً لم تعد سنـي تساعـدني على حـرب
األنصار الـتي تقتضـي سرعة اإلنتـقال من جـبل الى جبل ليل نهـار. لذلك
رأيتُ أنّ مــواصلة القــتــال ليس من مــصلحــتنا. والضــيـر فـي أنْ يتـأخــر
كـفـاحنا فـتـرة مـن الزمن والبدّ من أنْ تعن فـرصـة أخـرى لـلشـعب الكردي
إلســتــئـناف نضــاله. وان كــان هـناك من يقــوى عـلى تسلـم قــيــادة حــرب

األنصار اآلن فأنا على إستعداد لبذل كل مساعدة له.»
بوسعي أنْ أؤكـد بأن البارزاني كان سـيواصل قيادة الثـورة عمليا لوال تقـدمه في السن
وبسـبب الداء الذي استـفـحل فيـه وكـان سبب مـوته بعـد سنوات قالئل كـمـا هو معـروف.
اليعـرف حــتى اآلن مـتى أبتلي الـوالد بهـذا الداء. فـفـي صـيف العـام ١٩٧٤ شــعـر بآالم
شـديدة في ركـبتـه فـشخـص الى طهران وعـرض نفـسـه على أطبـائها. وكـان اqشـرف على
عالجه طبيب أمريكي وعدد من االطباء اإليرانيW والدكتـور محمود عثمان معه. والشك
يحـوم حـول قـيـام هؤالء األطبـاء في أثناء ذلك بزرق أبـر سرّبـت هذا الداء اليـه. لم تظهـر
عليـه اعـراض اqرض إالّ في العـام ١٩٧٥ وانـا شـخـصـيـاً كـان بودي أنْ نبـقى في حـاجي
عمران نقـاتل الى آخر رجل والى آخر إطالقة حـتى يُقضى علينا جميـعاuً موثراً ذلك على
الذهاب الـى إيران. كـان مـن رأيي اqقــاومـة والـدفـاع. ور�ا دفــعــتني العــاطفــة وإندفــاع
الشباب وحماسته الى إتخاذ هـذا القرار. لكن لم يكن باليد حيلة أمام القرار الذي اتخذه
الوالد. وقـد تبW فـيـمــا بعـد كم كـان ينطوي قـراره على اصـالة وحـكمـة. طوح بسـمـعـتـه
ووضع نفسـه موضع نقـدٍ جارح بإتخاذه هذا القـرار اجلريء. مفـضالً عـدم اجملازفة �غـامرة

خطيرة التعلم نتائجهاu وسأعمد الى اqزيد من احلديث في هذا في الفصل التالي.



≥¥∏

بعد جناح الثورة االسالمية والقـضاء على نظام الشاه اقبل السيد هاني احلسن مندوب
الثـورة الفلسطينيـة الى طهرانu ولـلتاريخ اليسـعني إالّ االشـادة باqساعـدة التي لقـيناها
منه. قال لي هـاني احلسن: "لم يكن بعلمي حـتى اآلن مبلغ خطورة إتفـاق اجلزائر إالّ أنّي
أصــبــحـت اآلن أدرك مــبلغ مــا فـي قــرار البــارزاني مـن حكمــة وبـعــد نظر عنـدمــا قــرر

اإلنسحاب الى إيران ولوال هذا لتعرض الشعب الكردي بأسره الى عملية إبادة.
واستطرد يقول:

"إطلعتُ على الـوثائق السـرية اخلـاصـة بهـذا في وزارة اخلـارجـيـة اإليرانيـة
فـتـأكـدت بأنّ هذه اqؤامـرة التي نسـجت ضـدكم كـانت بالغـة اخلطورة على

مستقبل شعبكم".
في الواقع كـانت نكسـة ١٩٧٥ كبـيـرة بحيث دفـعت بآمـال الشـعب الكردي الى زوايا
النسـيـان فـتـرة من الزمـن لكن إرادة اqقـاومـة والنضـال بقـيت حـيـة فـي النفـوس ولم تقـوَ
الكارثة على إماتـتها. أسرعنـا فوراً بإعادة التنظيم ورصّ الصـفوف حول الثـورة واحلزب
الد¼قـراطي الكردسـتـاني فـألّفـنا مـا دعـوناه (بالقـيـادة اqؤقـتـة) واسـتـأنفنا القـتـال على
اسلوب حرب العصابات حيث أنّ قسـماً كبيراً من الپيشمرگه كان مـتواجداً في كردستان
ولم يسـتـسلم للنظـام وإتفـقنا مـعـهم على إدامـة الثـورة فـتم تنظيـمـهم كـالسـابق فـصـائل

وفرقاً.
اqعـركـة األخـيـرة فـي تاريخ الثـورة العـسكريu جـرت فـي يوم ١٣ آذار ١٩٧٥ عندمـا
حاول لواء� التقدم الى دولي (وادي) آكويان شرق رواندزu فمُني بهز¼ةٍ نكراء وإرتدّ على
أعقـابه وأستشـهد في القتـال صالح آكويي أحـد قادة تلك اجلبـهة وهو آخر شـهيد تقـدمه

ثورة أيلول في سبيل حترير كردستان.
وسنتـحـدث عن نشـاط الپـيـشـمرگـه في كـردسـتـان خـالل فـترة القـيـادة اqؤقـتـة عندمـا
نتطرق الى مـا دعـوناه بثورة (گـوالن) لكن علينا هنـا في رأيي أنْ نتأمل �ـصيـر أولئك
الذين تآمـروا على قتل ثورة الـشعب الكرديu وكـانوا سبـبـاً إلتفاق اجلـزائر كلٌّ منهم نال

عقابه اإللهي العادل بشكلٍ ما أو بغيره.



٤- تراجع الترجمة واألصل في اqلحق رقم (٥٣) قسم اqالحق.
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بعد ذيوع أنباء اإلتفاقيـة وتوقيعها في اجلزائر وعودة الشاه من عاصـمتها الى طهران
وبقـدر مـا تيـسّـر من التـفـاصـيـل القليلة عنهـاu تبـيّن لـنا أنّ القـصـد األسـاس منهـا كـان
تصفيـة الثورة الكُردية. وإنّها ليست من قبـيل اإلتفاقات الشكلية بل هي إتفاقـية جدّية
وُضـعتْ لتُطبَّق وإنّهـا حتظى بتـأييـد الواليات اqتـحـدة األمـريكيـة واإلحتاد الـسوڤـيـاتي.
فكالهـمــا كــان يـرى في ثورتنا بـؤرة واحــدة من بـؤرات اإلحــتكاك بـW هاتW الدولتَـــيْن

العُظميَيْن قد تقلب احلرب الباردة بينهما الى حربٍ ساخنة.
والبارزاني كـان إذ ذاك في طهران يرقُبُ عـودة الشاه وبصـحبـته كلٌّ من مـحسن دزَيي

والدكتور محمود عثمان.
بعد أنْ كشف الشـاه عن أوراقه. رأى البارزاني أنْ يبعث مـحسن دزَيي إلينا إلطالعنا
على التــفـاصـيـل والتطورات اqسـتــجـدة التي طـرأت ولينقل إليــه بدوره اآلراء واqواقف
والتـدابيـر التي يقـتـرحـها أعـضـاء القـيـادة في كـردستـان. وحـمل لنا مـحـسن رسـالة من

الدكتور محمود وفيها خلّص خطورة الوضع اجلديد(٤).
وعلى اثـر وصــوله في الـتــاسع من آذار ١٩٧٥. جــرى إجـــتــمــاع ألعــضــاء الـقــيــادة
اqتـواجــدين في اqركــز (حـاجي عـمــران) وكنتُ بW احلــاضـرين وتُليتْ رســالة (مـحــمـود

عثمان) كما سمعنا تعليق (محسن دزَيي) حول الوضع.
كانت الصدمـة بدرجة من الشدة أنْ خيّم على اإلجتـماع جوٌّ كئيب ثقـيل لم يحاول أحد�
منّا إزالته أو اإلتـيان بأيّ محـاولة للتظاهر بالتجلّدu وقـد بدا ذلك واضحـاً على الوجوه.
ولم يكنْ بيننـا مَنْ إستـطاع اإلحتـفـاظ بهـدوءٍ وصـفـاء ذهن. يتضـح من سيـر اqناقـشـات
والتقـوÀ واإلدالء باqقتـرحات. لم يكن هناك في بداية األمـر إجماع� أو شـبه إجـماعٍ على
قرارٍ أو اإلتفاق على خطة عمل وكان بعضُهُم منهاراً ¢اماuً وآخر عاجزاً عن اإلدالء برأيٍ
مــعــقــول. وآخــر مــشـتـت الذهن وبعــضُــهم كــان يُزايد. مـع هذا طُرحتْ آراء التخـلو من

عقالنية.
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ومن تلك اآلراء غــيـر العـمليـة الـتي لم يكنْ لهـا حظّ مـن التطبـيق الفــعليّ ذلك الذي
إقترح اإلنتقـال بكامل قواتنا الى إيران وقتال جيش الشاه حـتى النفَس األخير والى آخر
رجل. وعليَّ اإلقــرار أنّ هذه الفـكرة إسـتــهـوتـني سـاعــتـهــا وأنا في ســورة من الغــضب
واإلنفـعـال الشــديدَيْن. راقت لي رغم مـعـرفـتـي �دى خطورتهـا وتعـذُّر تنـفـيـذها إالّ أنّي

واحلقُّ يُقال كنتُ اُفض°لها على غيرها من اqقترحات اqطروحة.
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ثُمّ وبعـد نقـاشٍ طويل. إسـتـقـرّ الرأي على جـملة أفكارٍ وضـعناها فـي نقـاطٍ وسلّمناها

حملسن دزَيي ليعود بها الى الوالد في طهران. وهي هنا مثلما دُوّنتْ واُرسلتْ:
١- الطـلب مـن السـلطة اإليـرانيـــــة التــــوسّـط لوقف إطـالق النـار بيـننا وبـW احلكـومــــة

العراقيةu لتصفية األمور بشكلٍ معقول.
٢- السـؤال من السلطات اإليرانية عن إمـكان قبـولها بإنسـحابٍ عـام لسائر قـواتنا الى

إيران.
٣- بُحـثت إمكانيـة اإلسـتـمـرار فـي اqقـاومـةu فـتـبـيّن أنّهـا صـعـبـة. على أنّ كـثـيـراً من
االخوان يفضل العودة الى حـرب العصابات بعد دراسة جميع جوانبـها وردود فعلها
على اqقيمW في إيـران. ويسود اإلعتقاد أنّ العـديد من الپيشمرگـه يفضل مواصلة

القتال مهما كانت النتائج.
٤- ¢هيداً لهـذاu سيُطلب من أمراء الهيـزات تهيئة عـدد يتراوح بW ثالثمائة وخمـسمائة
Wمـقاتـل كلٌّ من هيزه. عـلى أنْ يكونوا من الشـبان ذوي الـلياقـة والقـابليـة مع تأم
uمـايلزمـهم من العـتـاد. ثمّ تثـبـيت مواقـع ستـراتيـيـجـة لهم كلٌّ ضـمن منطقـة هيـزه

إستعداداً للقيام بحرب العصابات وإنتظاراً للتعليمات.
٥- جـرى اإليعاز لهـيـز دَشتي هَوليـر باإلنسـحاب الـى مناطق بيتـواته وبالَك. والى هيـز
حـمرين باإلنسـحـاب الى بارزان. والى بتـاليون شـوان وقَـالسيـوكـه باإلنسحـاب الى

سَرگَلو وشارباژير. وهيز كركوك الى مناطق بياره ومنطقة هيزي خَبات وزمناكو.
٦- اqباشرة بسحب قوات أسعد خوشوي بالتدريج.

Wحل uقررة لغلقهاqدة اq٧- الطلب من السلطات اإليرانية إبقاء احلدود مفتوحة بتمديد ا
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تصفية األمور وإلكمال سحب القوات البعيدة إنسحاباً منظماً.
٨- سنكتب الى أمراء الهيزات عن حقيقة األوضاع. ونطلب منهم تبليغ األهالي بالبقاء
حـيثُ همu وتـرك اخلـيـار للپـيـشــمـرگـه بW البـقـاء وبW الـعـودة والتـسليم للـحكومـة

العراقية على مسؤوليتهم.
٩- تُسأل الـسلطات اإليرانية عـمّا اذا كان هناك مـانع من اإلتصال بـالسلطات العراقـية

عن طريق الشيخ محمد خالد أو أيّ جهة أخرى.
١٠- الطلب من السـلطة اإليرانيـة إبداء فكرة عـامـة عن أمـاكن إسـتيـعـابنا وجتـمـيـعنا.
وعن النقــاط اqعـيّنة لدخـول احلــدود. وكـيـفـيـة تسـليم األسلحـة واqهــمـات وأمـاكن

تكديسها.
١١- هناك فكرة حــول قـيـامنا بتـسليـم أسـرانا الى احلكومـة العـراقــيـة مع إطالق سـراح

السجناء العاديW في آخر مرحلة من جالئنا.
١٢- ماهو شكل اqعونة ألولئك الذين سيعبرون احلدودu بصورة عامة?

هذه النقاط سُلّمت حملسن دزَيي فذهب بها الى طهران.

w)«“—U('« Òœ—
في العــاشـر من آذار تلقّـيـنا من البـارزاني ردّه بـرقـيـاuً وكـان جــهـاز الالسلكي الـتـابع
. ثمّ إنقطع ¢اماً بعد وصول ردود الوالد. وهذه هي فقرةً بفقرة. qكتبنا في طهران شغّاالً

وصلنا محسن وإليكم أجوبتنا:
* إتصلنا وسنواصل اإلتصال لهذه الغاية وسنعلمكم بالنتيجة.

* المانع لديهم من ذلك. إالّ أننا النعتقد بصوابه. فاqصلحة توجب إبقاء
قواتٍ كافية لعمليات الپارتيزان (األنصار).

* نؤيد إستمرار اqقاومة اqنظمة بأقصى ما ¼كن. وعند تعذّر ذلك فيجب
اللجــوء الى حــرب العــصــابات. ألنّ عــدم اإلبقــاء على أيّ نـشـاط يـعني

التصفية لقضية شعبنا.
Wنوافق على إنتـقـاء خـاص للپيـشـمـرگه ويُحـبّـذ أنْ يكونوا من الفـدائي *
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اqستـعدين للـتضحـية وحتـمّل اqشاقّ بال حـدود. ويُفضّل أنْ يكونـوا عُزّاباً
أو ±ّن ليـست لديه أسـرة� في إيران. أرى أنّ اqباشـرة في حـرب العصـابات
ولو لفتـرة قصيـرة قد ¼كن أنْ يغـيّر وجهـات نظر جهـاتٍ معيّنة حـول مدى

. عزمنا وتصميمنا. ولهذا بالتأكيد فائدة� في وضعنا احلاليّ
* بخـــصـــوص حـــركـــة هذه الـهـــيــزات وإتـخـــاذها مـــواقع جـــديدة. نـؤيّد

مقترحاتكم.
* نرى أنْ تتريّـثوا في سحب قـوات أسعـد خوشوي. والداعي لإلسـتعـجال
بالنسبة الى هيزات خَبات وزمناكو وكاوه وغـيرها. وحيثما كانت اqقاومة
±كنة فـعليـهـا أنْ تصـمـد وتبقـى في مواضـعـهـا وتواصل الدفـاع. أرى أن
تُمنح صـالحيات كـاملة ألمراء الهـيزاتu بخـصوص إدارة القتـال اجلبـهوي

أو القيام بعمليات پارتيزانية كلّما سنحت لها الفرصة.
* سنُحاول ¢ديد الفترة اqعيّنة  لغلق احلدود قدر اإلمكان.

* نوافق علـى إعـالم أمـراء الهـيــزات بحـقـيــقـة الوضع. المـانـع هناك من
إخـبـارهم بالواقـع في السـاعـات األخـيـرة. واqقـاومـة فـي (بالَك) يجب أنْ

تتواصل وبأقصى ما ¼كن.
* المــانع لديـنا من اإلتصــال بالـسلطات العــراقــيــة. أقــدِمــوا عـلى ذلك
بســرعــة فــقــد يكون فـي ذلك نفع. حــاولوا اإلتـصـال عـن طريق إحــســان
(اqقصـود إحسان شـيرزاد) أو أيّ شـخصٍ آخر مؤهّل للقـيام باqهـمة وبأيّ

شكلٍ جتدونه مناسباً وليكن ذلك بصورة سرية.
* بخـصـوص إستـيـعـاب الالجئW وتـسليم األسلحـة. سنسـعى الى معـرفـة

ذلك وسنخبركم بنتيجة مساعينا.
* نوافق عـلى إطالق ســراح األســرى والســجناء ويجب أن يســتــفــيــد من

العفو أكبر عدد ±كن.
* بخـصـوص اqسـاعـدات الـتي سـتـبـذل لالجـئW الى إيران. سنطـلب منهم

تأمW ذلك بكلّ شكل من األشكال.
يتبـيّن من أجوبة البـارزاني أنّه كان في حـينه ميّـاالً الى مواصلة القتـال وبكلّ الظروف
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اqتـاحـة وكـما بسـطناها له. ونحن من جـانبنا حـاولنا وضع مـا توصّلنا إليـه من مـقـررات
مـوضع التطبـيـق وإتخـذنا اخلطوات الالزمـة إلحـتـواء الوضع قـدر اإلمـكان. فـقـد تفـشّت
حـالة من اليـأس في النفـوس وخـيّم جـوٌّ من الكآبة والتـبلّـد بعـد شيـوع أنبـاء اإلتفـاقـيـة.
ونحن من جهتنا كـان قلقنا األعظم منصبّاً على سالمـة البارزاني وإحتلّ تفكيرنا جمـيعاً
قضـية عودتـه. فماكُنّا نسـتبعـد قطُّ من الشاه وأجـهزته أن حتول دون عـودته. وإحتـجازه
في إيران أهونُ مــا كُنّا نخـشــاهu وأعظمُـه هـو اإلعـتـداء على حــيـاته. كنّا نـقـوم بتنفــيـذ
القرارات الـتي توصّلنا إليهـا بأعصـابٍ متوتّرة. وشُـغلُنا الشاغل هـو قصر اqدة اqمـنوحة
في اإلتفـاقـيـة وإنـسـداد اqسـالك والطرق اجلـبليــة بالثلوج التي سـقطـت بغـزارة حـتى بدا

وكأنّ الطبيعة هي ايضاً تعاندنا وتقفُ في صفّ أعدائنا.
حاولنا بطرقٍ شـتى معرفة مـصير البـارزانيu بعد أنْ عمدت الـسلطة اإليرانية الى قطع
. لـكنْ لم يكُن ثَمَّ مَنْ يـردّ عليـهــا ال من إتصــالنا الالسلكـيّ �كتـبنـا. فـبــعـثنا برقــيـاتٍ

الواليات اqتحدة وال من إيران.
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أخـيراuً وفي الثـاني عشـر من آذار ١٩٧٥ أعلَمَنا ضـابطُ اإلرتباط اإليرانيّ الذي كـان
قـد تـرك كـردسـتــان وإتخـذ (پـيـرانشــهـر) مــقـراً جـديـداً له بعـد الســادس من آذار - أنّ
البارزاني هو في طريقـه الى حاجي عمران وأنّه سـيصلها في اليوم عـينهu فطابت أنفسنا

وزال قلقناu وحصل إنفراج� في أنحاء كردستان.
سـألناه بعـد العـودة عـمّـا اذا كنّا سنواصـل عمـلنا في تنفـيـذ اqقـررات اqتـخـذة بعـد أنْ

إقترنت �وافقته فقال "نعم".
بعـد أيام وجيـزة إتضـحت لنا تفـاصيل جـديدة عن اإلتفـاق تبـيّن منها جـسـامة اqؤامـرة
على ثورتنـا والتـصـمـيم الفـعليّ علـى تصـفـيـتـهـا. ومن ذلك مـوافـقــة الشـاه على دخـول
قطعــات اجلـيش العـراقي األراضـيَ اإليرانيـة من الشــمـال والقـيــام بالتـعـاون مـع اجلـيش
اإليراني بحــركـات إحـاطة من اخلـلف والشـروع بعــمليـات عـسـكرية واسـعـة النـطاق ضـد

قوات الثورة اqطوّقة في حالة مواصلتنا القتال وعدم اإلستسالم.
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كــذلك إتّـضح لنا ســرّ تـهــرّب اجلــهــات األمــريكـيــة من الردّ علـى تســاؤالتنا. وتـنكّر
إسرائيل لوعـودها. ولم يحاول اإلحتاد السـوڤييـتي إخفاء مـوقفه ±ا حـدث فقد بدا أشـبه
بالشامت اqتـشفّي. ولسانُ حاله: تلك هي نتـيجة مَنْ يتعاون مع الغـرب ويثق بوعودهم.
وقد سـمعناها فعـالً. لم يصدر من اإلحتاد السـوڤييـتي بيان� ينمُّ عن تعـاطفٍ أو إستنكار
أو تنديد بطبـخة اجلـزائر بل وقف موقـفاً بـارداً منها. وكـان في حينه على أوثق الصـالت
بنظام هواري بو مدين وبالنظام العراقي الذي إرتبط معه �ـعاهدة الصداقة والتعاون منذ

.١٩٧٢
إنّ إتفـاقيـة اجلزائر كـانت طبـخة شـاركت فـيهـا أطراف عديدة. فـقـد حصل الشـاه على
شط العـربu وحــصلت أمـريكا عـلى وعـدٍ من النظام الـعـراقي باخلـروج من دائـرة النفـوذ

السوڤييتي والدخول الى دائرة النفوذ األمريكي.
لقـد أضاع حزب الـبعث احلـاكم في العراق فـرصتـيْن ثمينتـيْنu األولى: لم ينفـذ إتفاقـية
آذار بجـدّ وإخالصu والـثانيـة: بعـد نكسـة ١٩٧٥ عامَلَ الشـعب الكردي مـعـاملةً قـاسيـة

غير إنسانية بدالً من كسبه.

‰ÒË_« —«dI'« s$ ‰Òu,-'«
في هذا العـام ١٩٧٥ كان البـارزاني قد بلغ الثـانية والسـبعuW وهي سنّ الشـيخـوخة.
ولم تكنْ صحته على مايُرام وهو يتلقى العالج منذ زمن. وتاريخ الثورات اليذكر شبيهاً
له في مثل سنّه هذه قـاد ثورة طوال إثني عشـر عاماً وهو دائم احلـركة متنقـالً في منطقة

من أكثر مناطق الدنيا وعورةً.
في تلك الظروف دخلت نيـة احلكومـتيْن في القـيام بحـركـة اإللتفـاف الى حيـز التنفيـذ
بحــركـةٍ من اجلــيش العـراقي داخـل احلـدود اإليرانيــة. وعندها أدرك بتــجـاربه الـقـتـالـيـة
والستراتيجية أنْ ال أملَ في مقاومة جـيشَيْن عصريW يُحكمان حلقة حصار. هذا الوضع

. وأعلن قراره هذا للجميع: أملى عليه منحى جديداً قرنه بقرار يُناقض ما أجازه سابقاً
«إنّه شـخـصيـاً اليُمـانع في مـواصلة النضـال اqسلّحu إنْ وُجـد مَنْ يرى في
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نفسه اجلدارة لتحمُّل مسؤولية قـيادة احلركة. لكنّه شخصياً اليستطيع أنْ
يتحـمّل مسـؤولية قرار اإلسـتمـرار في اqقاومـة بقيادته طاqا التسـمح سنّه
اqتقدّمـة ووضعه الصحيّ بالقـيادة الفعلية كـالسابق. إالّ أنّه لن يرحل الى
اخلـارج تاركـاً الشـعـب الكردي يواجـه الفناء أو أنْ يقـوده الـى الفناء حتت

حكم الظروف اqستجدّة.»
ولم يتقدّم أحد� لتحمّل اqسؤولية.

W'u' bONL-'«Ë …—u.'« ozU/Ë
…b0b1 Ì‰UC)      

في غـضـون تلك الفـتـرة العـصـيـبـة ورغم العـديد من اqـهـام واqسـؤوليـات التي ألقـاها
الوضع اجلديد على عـواتقناu ظلت تالزم فكري أهمية إسـتخالص وثائق الثورة وحـفظها
من الضـياع ووقـايتهـا من التلف. فـهذا هو الشيء الوحـيـد الذي ال¼كن التعـويض عنه.
وهو ليس كـالسالح أو القـوى البشـرية وال األصدقـاء فكلّ هذه ¼كن احلصـول على بدائل
لها في أيّ وقـت. أمّا وثائق الثورة فـهي الكنز الثمW الذي اليـعادله كنز وسيـمكّننا في
uًأيّ وقتٍ مناسب من تسـجـيل قصـة النضـال الذي خـاضه شـعـبنا فـيهـا صـعوداً وهبـوطا

خسارة وكسباuً إندحاراً وإنتصاراً وهو أنفسُ هدية ¼كن تقد¼ها جليلٍ مناضلٍ جديد.
هذا مـا هداني الله إليه فنـهضتُ باqسـؤولية على قـدر طاقـتي. و¢كّنتُ من إنقاذ جـزءٍ
مهـم من الوثائق وليس كلّها. وهذه الـتي �ّ إنقاذها قـمتُ بإرسالهـا الى أماكن مـختلـفة
أمـيـنة. إالّ أنّ بعـضــهـا �ّ إخــفـاؤه في أمــاكن اليتـوفــر فـيــهـا أبسط شــروط الصـيــانة
وتعرّضت لعـوامل تقلّبات الطقس والرطوبة وتلفت وثائق هامـة مع األسف إالّ أنّ ما بقي
كـان كـافـيـاً إلعطاء صـورة أمـينة لألحـداث والوقـائعu ومـا هذا الـكتـاب الذي بW يديك

بوثائقه اqنتقاة ±ا تبقّىu إالّ ثمرة تلك اجملهودات.
ثُمّ أرسلنا التـعليـمات الى عـدد من كـوادر احلزب والـپيـشمـرگـه بخصـوص اإلسـتعـداد
لشنّ حــرب عــصـابـات. وعلى هذا األســاس بقي عــدد غــيـر قـليل من الكوادر احلــزبيــة
والعسكرية في اqناطق احلدودية النائية. كما جلأ بعضهم الى سورية وإختفى بعضهم في
قـرى كردسـتـان تركيـا. ومـامضى شـهـر من الزمن حتـى إنتظم إتصالـنا بهؤالء. و�ّ بعـد
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موافـقة البـارزاني وضع اخلطط الالزمة إلسـتئناف النشـاط وخوّلني كلّ الصالحـيات كـما
. ذكرتُ سابقاً

نكسة العام ١٩٧٥ كانت شديدة الوقع على اجلـميع. ال أستثني من ذلك أولئك الذين
تعاونوا مع السلطة وحملوا السالح ضدّ الثورة وقـاتلوهاu فقد كانت لهم بشكلٍ ما سنداً
ومـالذاً يستنجـدون به كلّمـا ساءت عـالقاتهم �خـدوميـهم أو شـعروا بضـغوطٍ أو مـواقف
مـهـينـة من جـانب السلطة اqـركـزية أو بغÈٍ أو مـعـامـلةٍ سـيـئـة. إذ كـانوا يـهـددون دائمـاً
بالتمـرد واإلنتقـال الى معـسكر الثورة. هؤالء شـعروا اآلن �دى خطيـئتهم وأدركـوا بأنّهم
سيـعودون اآلن عبيـداً أذلّة. بل شعر بعـضهم �ا كان سـينتظرهم من مصيـرٍ أليم. وهو ما
حصل فعالً كما برهنت األحداثu ونالوا حصّتـهم من تلك اإلجراءات التعسّفية وأساليب

القمع العنصريّ التي طالت الپيشمرگه وأعضاء احلزب الد¼قراطي الكردستاني.
Wوقف الذي وقـفـتـه جمـاعـة إبراهيم أحـمـد. فـمن بqإالّ أنّ وجـه الغـرابة والعـجب هو ا
سـائر طبـقات الشـعب الكردي الذي كـان يعـيش في شـبه مـأ�u لم يحـاول هؤالء كـتمـان
إبتهـاجهم ولم يُخفوا سـرورهم. وكان بعضـهم يعبّر عن تلك اqشاعـر بالتعليقـات السافلة

السوقية.
:Wسمعناهم يقولون شامت

«ها هو ذا اليوم الذي كُنّا في إنتظاره.»
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في ثورة أيلول أمل كل الشعب الكردي اجملزأ - لم تتوانَ أي شـريحة من شرائحه عن
مدّ يد العون لهـا من دون تردد أو حدود. وعدّ االنتساب اليـها فخراً وشرفاً كـبيراً. وبدا
اإلخالص للثورة وللبارزاني في اجملتمع الكردسـتاني وكأنه مقياس للمكانة التي يحظى

.dبها هذا الزعيم وما نال إسمه من إحترام وتكر
وحظي الپـيشـمرگـه من اجلمـاهير الكردية mخـتلف طبقـاتها ومـشاربهـا بإحتـرام ومنزلة

مشابهة.
يصعب عليَّ أنْ امـرّ مروراً عـابراً mا وقع فال أشيـد بتلك الروح التي بثتـها ثورة أيلول
في جــمـاهـيـر كــردســتـان تلـك الروح التي دفــعت بالنســوة الى نزع حـليـهـن والنزول عن
مقـتنياتهن واالطـباء والصيـادلة الى تهريـب الدواء لها والفـالح ا}عدم الى عـرض أفضل
وأعـز ما لديه من ا}اشـيـة ونبت األرض ووضع حيـوانات النقل في خـدمـة الثورة~ قـدمت
كلها بطيـبة خاطـر وبقلوب عامرة باإل�ان وحب الوطن عـارية خالصـة عن كل غرض ومن
غير عـوض. انها أغلى وأعزّ واحلق يقال من تلك ا}سـاعدات ا}سمومـة التي كنا نتلقاها
من جـهـات معـيّنة بدافع من مـصـاحلـها اخلـاصـة وبنيـات سيـئـة مـبيّـتـة ولم يكن منهـا بدّ
والأستطيع نكران جتاوب ا}نظمـات والهيئات السياسيـة والثقافية واإلجتـماعية الكردية
مع الثــورة وقـيــادتهـا منذ الـبـداية رغم قلـتـهـا وضــعـفــهـا. لقــد وجـدت الثــورة في هذه
ا}نظمــات مـسـاهمـة اعـالمـيــة ومـعنوية كـانت فـي أمسّ احلـاجـة اليـهـا فـي تلك الظروف

السيّما منظمات اخلارج في أوروپا.
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لم �رّ سنة واحــدة على إجـازة األحـزاب حـتى كـان عــبـدالكرd قـاسم قـد شـتّـت شـملهـا
وقضى عليهـا جميعاً. أرغم احلزب الشـيوعي العراقي على اإلختفـاء والعودة الى العمل
الســريّ ثـانيــة~ وشق احلــزب الـوطني الد�ـقــراطي وأرغم قــائـده كــامل الچــادرچـي على
اإلعـتزال~ كـما أحـدثت محـاولة اإلغتـيال التي دبّرهـا البعـثيـون لقاسم شـرخاً خطيـراً في
حـزب البـعث العـربي اإلشـتـراكي ونزح مـعظم كـوادره الى خـارج البـالد. و�كن القـول أن

نشاط األحزاب كان قد إعتراه الشلل عندما شبّت نار ثورة أيلول ١٩٦١.
وليس في وسـعي وأنا في سـبـيل إسـتعـراض ا}واقف اإلشـارة الى عـالقـة مـتمـيـزة ب�
الثورة الكردية وقـيادتها وب� أي حزبٍ من األحـزاب العلنية أو السرية ا}تـواجدة إذ ذاك
على الـسـاحــة. إالّ أنّ عــالقــة احلــزب الد�قــراطـي الكردســتــاني mعظمــهــا وعلـى بعض
ا}ستويـات لم تكن سيّئة الى حـد العداء الصريح~ أي الى حدّ التنديد بالثـورة. وتفاوتت

وجهات النظر إستنتاجاً }ا كانت تلك األحزاب تنشره عنها في صحفها السرية والعلنية.
حـزب البــعث وضع عـالمـات إســتـفـهـامٍ سلبــيـة على احلـركــة ا}سلحـة الوطنـيـة~ وعـزا
أسـبـابهــا الى سـوء سـيـاسـة عـبــدالكرd قـاسم~ بإيقـاظـهـا روح الفـتنة ب� أبنـاء الشـعب
العراقي وتشجيع اليد األجنبيـة على التدخل عن طريق إثارة القالقل. وعلى العموم كان
الشك والتشكيك في غايات الثورة الوتر الذي تضربه العناصر القومية األخرى مثلها.
أما احلزب الوطني الد�قراطي فقد بقي موقفه غامـضاً واستمر في لوم قاسم على سياسته
التي أدّت الى رفع الكُرد للسـالح. إالّ أنّ احلزب الوطني التـقدمي الذي أنشأه مـحمـد حديد

بعد اإلنشقاق وقف دائماً في صفّ قاسم وشجب الثورة ودعا الى أخذها بالشدة.
أما مـوقف احلزب الشـيوعي من الثورة فـقد كـان على األغلب مستـوحى من السيـاسة
العامـة التي يتبعـها الكرمل� إزاء قاسم. فـالرجل في عُرفـهم "د�قراطيّ ومسـاندة حكمه
واحملافظة عليـه أمران ال�كن النقاش حولهـما". ولذلك وجدت قيادته في الـثورة تهديداً
حلكم وطنيّ وأنـحت بالالئمـة على قـيـادة احلـركــة الوطنيـة ا}سلحـة. ولم يـكن في تقـدير
القيـادة الشيوعـية أن الثورة ستـرسخ~ وأن الغوغائيـة التي رافقت قيـامها ¦ إحـتواؤها.
وإذ ذاك إتخذت القـيادة سـياسة أخـرى وسطى. توقفت عن شـجب الثورة وطرحت شـعار
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"السلم" في كردستان وجمع التواقيع وإرسال ا}ذكرات لقاسم الذي إعتبر ذلك عمالً غير
قانونيّ وراح يالحق ا}وقّع� ويرسلهم الى السجون.

لكن كـان هناك زعمـاء وقادة وطـنيون أيّدوا كـفاح الشـعب الكردي العـادل ا}سلّح في
سـبـيل حـقــوقـه~ كـالسـادة كـامل الچـادرچـي وعـزيز شـريف~ وأخصّ بالذكـر مـنهم ا}رجع
الشيـعي األكبر آيـة الله العظمى السيد مـحسن احلكيم الذي وقف مـوقفاً مـشرّفـاً عندما

أبى إصدار أي فتوى ضد الكُرد بل دعا الى وقف احلملة الظا}ة عليه.
وتبدلت احلـال فجأة عندمـا بدأ البعث العربي اإلشـتراكي يخطط إلزاحة قـاسم بإنقالب
عـسكري. فـعـدّل أوالً من لهـجـة مطبـوعـاته ولم يعـد يُقـرأ فـيـهـا عـبارات إسـتـفـزاز ضـد
الثـورة. ثم أخـذت نـشـراته تتـحـدث عن مظلمــة الكُرد وعن حـقـوقـهم ا}هــضـومـة �هـيـداً

إلنشاء تلك العالقة بالثورة عندما إقترب موعد إنقالب الثامن من شباط.
وتغـيّرت نظرة احلـزب الشيـوعي العراقي بعـد هذا اإلنقـالب وبعد ا}ذابح الكبـرى التي
أوقعها النظام اجلديد فيهم~ وإلتحقوا بالثـورة على نحو ما سبق بيانه وساهموا مساهمة

فعالة في ثورة أيلول.

WO%U&'œdJ$« (U#öF$«
بوسعـي القول بأنه لم تقُم أية مـشكلة ب� قيـادة احلزب الد�قـراطي الكردستـاني وثورة
أيلول من جهـة وب� احلزب� الشقـيق� في تركـيا وسورية من جـهة أخرى~ وظلّت العـالقة
مـعـهـمـا على أحـسن مـا يرام. وثورة گـوالن في ١٩٧٦ لم يـكن باإلمكان إدامـتـهـا لوال
الدعم الكبـيـر والنزيه الذي قـدّمه احلـزبان الشـقـيقـان. وعلينا هنا اإلقـرار بدَينهـمـا علينا
وهو دَين® باقٍ يُذكـر فيُشكـر. على أني أريد هنا إيضاح مـسألة خطيـرة شاء بعضـهم حل�
من الزمن إستغاللها للنيل من سمعة الثورة والپارتي وأقصد بها مأساة مقتل ا}غفور له
سـعيـد آلچي أم� السـرّ العام للحـزب الد�قـراطي الكردي في تركـيا: إن مـا أقدم عليـه
الدكتـور شڤـان كان عـمالً إجـرامياً تـلقائياً إتـخذه بنفـسه بدافع الشـهوة الى الزعـامة ولم

يكن لقيادة ثورة أيلول أيُّ عالقة به. وقد يكون ضرورياً عرض بعض التفاصيل:
في العـام ١٩٦٩ إلـتـحق الدكـتـور شـڤــان مع أربعـة من زمـالئه وهـم: صـورو وبروسك
وچَكو ورَشو زيالن بالثـورة~ وكانوا يحملون تزكـية وتوصيـة من قيادة احلـزب الد�قراطي
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الكردستاني في تـركيا. كان شڤـان طبيباً فأنشـأت الثورة له مستشـفى في منطقة بَرواري~
ومارس من هناك نشاطه اإلنساني والسياسي في آن واحد. وأصبح ذلك ا}ستشفى مقراً
مهماً للنشاط احلزبي والتنسيق. وإنضمت اليه أعداد كبيرة من كوادر احلزب ا}لتحقة.
وبعـد إتفـاق احلـادي عـشر من آذار إسـتـجـدت ظروف مناسـبـة لتـوحـيـد حركـة التـحـرر
الكردية وقـواها القـوميـة والوطنيـة. ثم قـرر احلزب في تركـيـا عقـد مـؤ�ره في كـردستـان

احملررة. ووافقت قيادة الثورة على الطلب وأمرت بتوفير التسهيالت الالزمة لعقده.
لدى قدوم سكرتيـر احلزب الشهيد سـعيد آلچي الى زاخو إستـقبله دكتور شـڤان وأخذه
الى مــقــرّه ثم إخــتــفت أخــبـاره فــجــأة. وتوافــد أعــضــاء ا}ؤ�ر الى گــالله وهم بإنـتظار

سكرتيرهم الذي لم يعد له خبر أو أثر.
ولدى اإلستفسار من الدكتور شڤان عن مصيره زعم بأنه مكث عنده يوم� ثم توجّه الى
گالله~ وبعد حتقيقات دقيقـة تبيّن أن شڤان وبروسك وچكو أطلقوا النار على سعيد آلچي
وقتلوه لتخلو الساحة للدكتور شڤـان ويتولى هو سكرتارية احلزب. و¦ كشف هذه احلقيقة
عندمـا تقـدم أحد ا}شـارك� غـير ا}بـاشـرين في اجلـر�ة وأدلى بكل ا}علومـات. وبناءً على
طلب اللجنة ا}ركزية للحـزب الد�قراطي الكردستاني في تـركيا قُدّم الفاعلون الـى محكمة

الثورة فأصدرت حكمها بإعدام ا}تهم� شڤان وچكو وبروسك ونُفّذ فيهم احلكم.
ذكر شاهد عيان في إفادة له أمام احملكمـة بأن سعيد آلچي قبل إطالق النار عليه ناشد
شــڤـان بإحلــاح بأن اليرتـكب هذه اجلــر�ة قـائالً "يـا شـڤــان التدع دمي يُراق بـيـدك وأتركــه

ليُسفك بيد أعداء أمتنا. إنك سوف تلحق الضرر العظيم باحلركة الوطنية الكردية."
تلك هي احلـقـيـقـة بعيـنها وقـد حـاول العـديد من احلـاقـدين على ثورة أيلول وقـيـادتهـا

تصوير القضية بشكل يضع الثورة موضع إتهام.
أحلق الدكتور شڤان بجر�ته األذى األعظم باحلـركة الوطنية الكردية وحتى اليوم يعاني
أشـقـاؤنا في كـردسـتـان تركـيـا من آثارها. فـالشـهـيـد سـعـيـد آلچي كـان مناضـالً عنيـداً

وإغتياله كان خسارة كبيرة~ وقد خلّف فراغاً لم يستطع أحد إحتالله حتى يومنا هذا.
وعليَّ أن أشيـر الى عالقـاتنا مع احلزب الد�قـراطي الكردستـاني اإليراني بعد إنتـصار
الثـورة اإلسـالمـيـة في إيـران حـيث شـاب عـالقـاتنا لفـتـرة من الوقـت توتر وصل الى حـدّ
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اإلصطدام ا}سلّح.
أما العـالقة مع احلـزب الد�قراطي الـكردستانـي - إيران (ح.د.ك.ا) فقد مـرّت mراحل
مـختلـفة ووقـعت أحـداث مؤسـفـة بينهـما في بعـض األحيـان~ إالّ أنّه mرور األيام إلتـأمت
اجلـراح و¦ّ تدارك األمر و¦ّ إصـالح ذات الب� وجتـاوز السلبـيـات وعادت العـالقـات ب�
احلزبيْن الى سـابق عهدها~ حزبـان شقيقـان شرّفهمـا تاريخ نضالي عريق يعلو هامـته تاج

تأسيس جمهورية كردستان في مهاباد في ١٩٤٦ والدفاع عنها.
بعد إندالع ثورة أيـلول في ١٩٦١ شاركت قيـادة هذا احلزب ومـقاتلوه مشـاركة فـعلية
في الثورة. وألقف هـنا قليالً ألحتدّث عن مـواقف سكرتير احلـزب أحمد توفـيق بشجـاعة
وإقدام وإخـالص عزّ نظيـره~ وإنّي ألذكر له مـوقفاً بطـولياً خارقـاً في معـركة جـبل پيرس
في سنة ١٩٦٣~ معززاً بشهـادة قادة أبطال مشهورين من أمثال الشهـيد عزير دولومَري
وحـاجك چمي~ فقـد بقيـا يلهجـان mواقفـه البطوليـة وتفانيـه وإخالصـه. وأيّ شهـادة على

موقف بطولي أقوى من شهادة مَن أشتهر هو نفسه بالبطوالت?
أحمد توفيق كان في ع� الوقت كادراً سيـاسياً ذكياً قام في بداية الثورة بأروع إجناز
وأخطر عــمليـة ح� سـافــر الى بيـروت وجـاء بـالصـحـافي األمــريكي الشـهــيـر (دانا آدم
شـمـيت) الى أرض كـردسـتان احملـررة في ١٩٦٣ عـبـر األراضي السـورية mعـاونة احلـزب
الد�قــراطي الكردي فـي سـورية. كــان عــمـالً بـاهراً أدى الى فــتح أبواب الثــورة للعــالم
اخلارجي الذي لم يكن يعرف عنها شيئاً~ بسلسلة من ا}قاالت التي نشرها هذا الصحفي
عن الثــورة في جـريدة (نيــويورك تا�ز) و(كـريســتـيـان ســاينس مـونيــتـر) ثم بالـكتـاب
الشهـير (رحلة الى رجال شجـعان) الذي وصف به مشاهداته في مـواطن الثورة. في هذا

الكتاب جند هذا الكاتب يقدم وصفاً دقيقاً للبطل أحمد توفيق اليدانيه قلمي هنا(١).
صمـد احلزب الد�قـراطي الكردستـاني - إيران في وجه الضغـوط التي مارسـتهـا عليه
جماعة إبراهيم أحمد بدفعٍ من إيران وتقرباً منها. هذه ا}ضايقات والضغوط تفصح عنها

الرسائل التي كانت قيادة احلزب توجهها الى البارزاني(٢).
كان البارزاني يعتمد على قيادة (ح.د.ك.ا) ويولي أحمد توفيق ثقته بصورة خاصة.

١- إسمه احلقيقي عبدالله اسحاقي.
٢- راجع ا}لحق رقم (٥٤) قسم ا}الحق.
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من ا}ؤسف جـداً أنّ اخلـالفـات العمـيـقـة التي أبتليت بهـا قـيادة هـذا احلزب بعـد العـام
١٩٦٥ أدّت الى شقّه وتشتيت شمله. قـسم® منه إنحاز الى إبراهيم أحمد وزمرته بعد أنْ
أصـبحـوا جـاشاً في خـدمـة احلكومة وحـاولوا القـيام بأعـمـال تخريبـيـة في إيران بدفعٍ من

احلكومة العراقية بغية اإلضرار بعالقة الثورة مع إيران.
. ح� ألقي القبض اضطرت الثورة في ١٩٦٧ للقيام بعملٍ مؤسف جداً لم يكن منه بدّ
على (سليـمان معـيني) ا}نافس ألحـمد توفيق والـذي إنضمّ الى جحوش ٦٦ وتـعاون مع

النظام العراقي ضد الثورة الكردية~ فأعدم وأعيدت جثته الى إيران.
لم يكن باإلمكان النـظر الى مسـألة مـصيـر سليـمـان معـيني بإعـتبـارها مـسـألة حزبيـة
داخليـة فــهـو مـتـعــاون مع جـحـوش ٦٦ mعنـى أنّه عـدوّ للثـورة وال�ـكن فـصل قـضــيـتـه

بإعتبارها شأناً من شؤون حزبه. ولم نكن نتمنى لذلك الرجل تلك النهاية ا}ؤسفة.
بعــد إنشــقــاق العــام ١٩٦٥ الذي حــصل في (ح.د.ك.ا) وإزاحــة أحــمــد توفــيق عن
القـيادة تشتـت شمل احلزب ولـم يعد تنظيـماً مـوحداً جامـعاً~ وتقـاذفتـه األهواء وا}طامع
وبقي احلــال كـذلك حــتى عـقــد مـؤ�ره في كــويسنجق في ١٩٧٢. وبـدعمٍ وتشـجــيع من
البارزاني أنتخب الدكتور عبدالرحمن قـاسملو سكرتيراً للحزب رغم معارضة العديد من
قادة وقـواعد احلـزب القدامى وكان السـبب يعود الى ترك قـاسملو احلـزب في وقتٍ سابق
وإنضـمــامـه الى حـزب (توده) الشــيـوعي اإليراني. إالّ أنّهـم نزلوا عند رغـبــة البـارزاني
فـوافـقـوا~ ولم يكن البــارزاني يتـردد قطّ في إسـتـقـبـال قـاسـملو كلـمـا كـان يطلب ذلك~
وحظي عنده mنزلة خـاصـة. وإستـعـاد احلزب بعض مـركـزيته وهـيبـتـه وساهمت في إعـادة
بنائه عناصر قيادية الى جانب قاسملو~ منهم كرd حسامي وحسن رستگار ومحمد أم�

سراجي وغيرهم.
وبقي مـناضلون مــعــروفـون يـالزمـون الـبـارزانـي حـتـى النهــاية~ وهم ا}ال عــبــدالبــاقي
والشاعران الكبيـران مام هَژار وخالد حسامي وهؤالء وضعوا عالقـتهم مع البارزاني فوق

كلّ إعتبار.
سـوف أتطرق في اجلـزء الرابع من سلسلة (البـارزاني واحلـركـة التـحـررية الكردية) الى
تفـاصـيل كـاملة عن عـالقاتنـا مع احلزب الـد�قراطـي الكردستـاني - إيران بـعد إنتـصـار
الثـورة اإلسـالميـة في إيران ومـحـاولة إمتـهـان جثـمـان البـارزاني بإخـتطافه من قـبـره في
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مـدينـة (شنو)~ تلك اجلــر�ة النكراء البــشـعـة التـي خطط لهـا أعــداء الكُرد وكـردســتـان
وأعداء احلزبيْن بهدف إشعال نار الفتنة والقتال بينهما.
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هناك وجـهـات نظر مـتـفاوتـة ومخـتلفـة لتـفـسـيـر هذه الصـالت~ والتقـوd يجـري عـادة
بحـسب مصلحـة ا}قوّم ومـيله وإجتاهاتـه. الشك في أن بعضـهم قد يعـتبـر جانبـاً من هذه
الصـالت نوعاً من اجلـر�ة. وقسم يراها حـقاً شـرعياً لـلشعب الكردي �ارسـه حيـثمـا وجد
فيـه مصلحةً له وقـسم يتحمّس لهـا ويشجع عليـها. ومبـدئياً أقول أننا كـشعب ذي هوية
قوميـة متميـزة نناضل في سبيل حترره ليس هناك أي رادع قـانوني أو أخالقي �نعنا من
إقـامة صلة مـع أي دولة أو شعب آخـر فـيهـا مـصلحة لـنا وال مبـرر لنا في أن نحـجم عن
التـقـرب الى أي جـهــة تعـيننا في نضـالنـا~ في الوقت الذي يعطي نظام حـكم جـائر احلق
لنفـســه باإلعـتـداء على شــعـبنا منكـراً عليـه حـقـه فـي احلـيـاة احلـرة الكر�ـة بإسم األخـوة
وا}واطنة أو الوطنيـة أو النظام العام واألمن ويسـوق اجليوش لتـعمل قـتالً وحرقـاً وسبـياً
وتدميـراً كما حصـل لنا في كردستان العـراق. وفي الوقت نفسه يـعطي هذا النظام اجلائر
احلق لنفسه لتأليب الدول ضدنا في اجملاالت العربيـة واإلقليمية والعا}ية وشراء السالح
من أي مــصــدرٍ كـان إلســتــعـمــاله ضــد شـعــبنا واغــراء الدول بالـتـجــارة واإلمــتـيــازات
اإلقتصاديـة لكسبها الى جانبهـا في الصراع ضد شعبنا. فبـأي وجه نُالم إن طلبنا العون
على هؤالء من اخلارج? وبأي وجه يفرض علينا إختيار اجلهة التي نستمد منها العون أو

اجلهة التي يجب أن ºتنع عن طلب العون منها?
إن وجوه اإلختيار هنا مـعدومة~ فنحن لم نكن بوضع �كّننا من رفض أي عرض يأتينا
أو جتـاوز أي يد �تـد الينا ونحن نخـوض مـعـركـة حـيـاة أو مـوت ونعـيش ليل نهـار حتت
وابل من القـنابل والقـصف اجلــوي~ يُمطر أبناءنا ونـسـاءنا وانعـامـنا ومـزروعـاتنا بـقنابل
. أي مـبرر �كن أن يـقدم لنـا هؤالء الذين يلومـوننا على الناپالم احلـارقـة ا}منوعـة دوليـاً
قبول ا}عونة من هذه اجلهـة أو تلك حينما ينعدم البديل وحينما ال يسـتطيعون أنْ يقدموا

لنا البديل~ وحينما ال تكون خياراتنا مفتوحة.
وان كان ثم من يلوم احلـركة التحـررية الكردية بسبب عالقاتـها مع اخلارج~ فعليـه قبل
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كل شيء أن ينحي بالالئمة كلهـا على احلكومات العراقيـة ا}تعاقبة التـي تنكرت حلقوق
الكرد وأبت إالّ أن جتعلهم عـبيداً أذلة في وطنهم األم~ ولم تبق وسـيلة لتدمير كـردستان
وإبادة شعـبها إالّ وإستـخدمتـها. وكانت كردسـتان ساحة لكـلّ ا}عارك التي وقعت فيـها

وهذا دليل على أنّ شعب كردستان دافع عن نفسه ولم يهاجم أحداً خارج أرضه.
تأسـست دولة العـراق احلديـثة على أسـاس إحتـاد إخـتيـاري وشـراكـة فعليـة ب� العـرب
والكرد في العام ١٩٢٥ بوثـيقة دوليـة وقعتـها إثنتان وخـمسون دولة عـضوة في عصـبة
األ¼. على إثر قيـام جلنة التحـقيق الدولية التي أرسلتـها عصـبة األ¼ للتـحقق من تلك
الرغـبة مـوقـعيـاً في العـام ١٩٢٤. وسجلـت في تقريرها الرائـع الذي تنبتـه عـصبـة األ¼
رغـبـة سكان والية ا}وصل ذات األغـلبـيـة الكردية السـاحـقـة في إقـامـة الدولة العـراقـيـة
ا}سـتــحـدثة علـى أسـاس تلك الشــراكـة~ كـمــا أثبـتت فـي تقـريرها تلـك اإلرادة الكردية
اجلازمـة التي ثبتت عليـها أركان الدولة الـعراقيـة احلديثة. وبدالً من أن تبـقى هذه ا}أثرة
التاريخيـة العظيمة والفضل الكردي أسـاساً للعالقة ب� الشـعب� ومصباحـاً ينير الطريق
حلكام العراق في بناء كيانٍ قائم على األخوة وا}ساواة~ سرعان ما نسي هؤالء تعهداتهم
ولم يذكـروا للكـرد العـراقـي� هذه ا}أثرة التـاريخـيـة~ وبدالً من ذلـك عـومل هذا الشـعب
وتطلعـاته القومـيـة mنتهى القـسـوة وأنكرت عليه حـقوق ا}ـواطن العادي في دولة كـاملة
السيـادة~ بل كمـواطن من الدرجة الثـانية وشنـوا عليه حـروباً متواصلـة رقي بعضـها الى
حرب إبادة حـقيقـية ولم يتـورعوا قطّ عن اجملاهرة mا ينوون ومـا يبيّـتون له. فمـا كان ثمّ
من سبيل له غير الدفاع عن النفس~ وكل سبيل للدفاع عن النفس هو سبيل مشروع من
أي وجهٍ نظرت إليـه وبأي شكل من األشكال. ونحن في ثورة أيلول بزعامـة البارزاني لم

نفعل أكثر من البحث وإستخدام الوسائل حلماية شعبنا في مسار ثورة أيلول.
وككل حدث تـاريخي ينجر الى حرب وصـراع دمويّ كـانت تصدر ب� آن وآخـر تقو�ات
من كـتّــاب وباحـث� عـرب كـثــيـرين~ إعـتـبــروا مـجـرد مطالبــة الشـعب الكردي بحــقـوقـه
ا}شروعـة ودفاعه عنهـا جر�ة وإعتـداءً على مسيرة الـنضال العربي. منكرين بكل سـذاجة
علينا مــوقف الدفـاع عن النفس~ ومندديـن بعـالقـات خـارجـيـة أقـمناها فـي هذا السـبـيل
الســيــمـا مـع إسـرائـيل «عــدوة العــرب» كـمــا وصــفــوها. في الوقت الـذي ال يرى هؤالء
الكتّاب علم إسـرائيل يرفرف في سمـاء أكثر من عاصـمة عربيـة. وبا}قابل جند كثـيراً من
الكرد القـومـي� ا}تـعـصـب� لقـومـيـتـهم ينحـون بالالئـمـة على قـيـادة ثورة أيلول ألنهـا لم
تسـتغل الفـرص كمـا يجب أن تُسـتغل لتـذهب في عالقـاتهـا الى حيث ينبـغي أن تذهب.
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وقـد غــابت عن هذين الفــريق� حــقـيـقــة أننا نقـاتـل أنظمـة لم تـنبـثق عن إرادة الشــعب
العراقي وإºا زوّرت إرادته واغـتصبت احلكم منه إغـتصاباً عبـر إنقالبات عسكرية وشـبه
عسكرية في لـيال ٍظلماء. كنا نخـوض قتاالً فـرضته أنظمـة دكتاتورية عـلى شعب يدافع
عن حقه في حياة حرة كر�ة. فثـورة أيلول واحلالة هذه لم تقم ضد الشعب العربي الشقيق
بل قامت ضـد أنظمة دكـتاتورية متـعاقبـة فرضت على الشعب الـعربي في العراق فـرضاً
كما فرضت على الشعب الكردي في العراق وكـانت كردستان دوماً مالذاً لكل ا}ناضل�
العرب الذيـن قاوموا الدكـتاتورية. كـانت هذه األنظمة الدكـتاتورية~ وحكم الفـرد~ جتد في
أهداف ثورة أيلول تـهـديداً لكيـاناتهـا. ورغم كل مـا عـزته أقـالم الشـوفـيـني� العـرب الى
ثورة أيلول من أباطيل الـتهم فـإنّ قـيادتـها لم تسعَ فـي أية مرحلة مـن مراحلهـا~ حـتى في
تلك ا}راحل العـصيبـة التي كان يتعـرض خاللهـا الشعب الكردي الى عملـيات فناءٍ وإبادة
لغـرض إطفـاء شـعلة الثـورة - فانهـا لم تعـمـد قط الى إضـعـاف حـركة التـحـرر العـربي أو
إسـتـغـالل إنشغـال اجلـيـوش العـربيـة في جـبـهـات القتـال مع إسـرائيل - وإنـتهـاز الفـرصـة
وحتقيق إنتصارات سهلة على اجليش العراقي ا}رابط في كردستان~ رغم العروض ا}غرية.
كـان البـارزاني على إدراك تام بـأهمـيـة العـالقـة التـاريخـيـة وا}صـيـر ا}شـتـرك لنضـال
الشـعبـ� العربي والكـردي وصيـانة حـقوق األقلـيات األخـرى في العـراق. ومن أجل ذلك
نراه يربـط مـصــيــر احلــركــة التــحــررية الكرديـة وثورة الشــعب الكردي mـصـيــر احلــركــة
الد�قـراطية في العـراق. ولم يكن صـدفة أو منـاورة تاكتـيكيـة أن تؤكد شـعارات الثـورة
هذا ا}فهوم. بل وأن تلتـزم قرارات قيادتها باغناء هذه الشعـارات وا}فاهيم كأهداف يتم
الســعي اليـهــا من خـالل النـضـال~ وتطويرهـا بحـسب إرتبــاطهــا باألوضـاع الســيـاســيـة
ا}ستـجدة على الساحـة. السيمـا بتطور ا}فاهيم السـياسيـة للد�قراطية وتعـميق مبـادئها
بحـسب إجتاهات احلـركة الد�قـراطية العـامة~ وعلى ضـوء التبـدالت ا}فاجـئة أو ا}تـدرجة
في موازين القوى اخلارجية والتحوالت العظيـمة التي حصلت في العقد األخير من القرن
العشـرين. كان الشعـار ا}ركزي الذي تبنّته ثورة أيـلول عند قيامـها «الد�قراطيـة للعراق
واحلكم الذاتي لكردستان» وبقي هذا شـعارها حتى العام ١٩٧٤ عند بدء القتـال مجدداً
وبعـد جتـربة السنوات األربع التي عـقـبت إتفـاقـيـة آذار وجد من الـضروري إضـافـة كلمـة

واحدة الى الشعار لإلشارة الى فضح الزيف في تطبيق احلكم الذاتي فأصبح هكذا:
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«الد�قراطية للعراق واحلكم الذاتي احلقيقي لكردستان»
ونحن اآلن وعلى ضوء التطورات السياسية الـتي إجتاحت العالم وزوال معظم األنظمة
الدكـتـاتورية~ والتـغـيـيـر الد�قـراطي العظـيم الذي يشـهـده سكان الكرة األرضـيـة~ وبعـد
الكوارث الـتي حلت بالشــعـب الكردي~ كــان من الطبــيــعي أن يطـرأ على هذا الشــعــار
تغيير جـذري. غير مخل بالوحدة العراقيـة~ رفع الشعب الكردي بإرادته احلرة ومن خالل

پر}انه ا}نتخب الشعار البديل:
«عراق د�قراطي پر}اني تعددي بنظام فدرالي»

وأعود الى ما بدأت به.
إنطالقاً مـن قناعة البارزانـي بأن احلركة التـحررية الكردية التتـعارض مطلقـاً ومسـيرة
حتـرر الـشـعـوب الـعـربيــة. لم يقـبـل بل ورفض رفـضــاً قـاطعــاً كل احملـاوالت وا}ـقـوالت
والتبـريرات التي كانت تطلقهـا أبواق التعصب القـومي العربي أو دعاة اإلنعـزال القومي
الكردي. وبقي ثابتـاً على موقفـه ا}بدئي الى آخـر حلظة من حياته. وهـو أن نضال الكرد
في العـراق إºا يسـتـهدف احلكم الـفردي~ والنظـم اإلستـبـدادية والرجـعيـة الالد�قـراطيـة~
وحرصه على ربط احلل األمثل للقضيـة الكردية بتوفير ا}ناخ الد�قراطي في العراق. أي
بإقــامـة نظام يســتند الى اإلرادة الشــعـبـيــة عن طريق اإلنتــخـاب العــام احلـر ا}تــسـاوي

ا}باشر~ بإعتباره ا}طمح األخير للعراقي� بعربهم وكردهم وأقلياتهم.
ال أرى ضـرورة للبحث عـن تبرير خملـتلف الصـالت التي اقـامتـها ثـورة أيلول باجلهـات
اخلارجـية~ فـمن حق أي شعب مكافـح في سبيـل حترره~ معـرض لإلبادة~ أن يقيـم صالت
مع من يتعـاطف معه~ ويكون على إسـتعداد لتـقدd العون له~ حـماية لنفسـه ووقاية من

عمليات اإلبادة~ هذا ما أقدم عليه الشعب الكردي في مسيرته النضالية.
إن العـالقـات اخلارجـيـة في كـثـير من جـوانبـهـا تعـتـبر جـزءً من أسـرار األمن القـومي~
ينبـغي على من أؤ�ن عليـها احملـافظة عليـهـا~ ألن إفشـاءها وإسـتخـدامهـا في صـفقـات
سيـاسيـة مريبـة يرقى الى مرتـبة اخليـانة العظمى. إالّ أن هذا مع األسف الشـديد لم يكن
من فضائل أولئك الذين أؤ�نوا عليـها~ وبينهم العديدون الذين تولوا مسؤوليـات قيادية

في فترات مختلفة أثناء ثورة أيلول.
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فعلى إثر اإلنشـقاق وإنحياز ابراهيم احـمد وجماعتـه الى جانب احلكومة ورفعـهم السالح
بوجه الثـورة بدأوا يكشفون التفـاصيل عن تلك العالقـات التي أنشأؤها هم مع هذا الطرف

أو ذاك بإسم الثورة. السيما تلك العالقة التي أقاموها هم أنفسهم مع إيران وإسرائيل.
لم يكن في نـيـتي التطرق الى هـذه الناحـيـة~ أي الى مـجــهـودات جـمـاعــة ابراهيم في
إنشاء هذه العـالقات ورعايتها لـوال تلك احلمالت الظا}ة التي شنّوها على قـيادة الثورة
قـبل وبعد نكسـة ١٩٧٥~ ولوال تلك الرسالـة اإلحتـجاجـية التي وجـههـا جالل الطالبـاني
الى مـؤلف كـتاب «ا}وسـاد في العـراق ودول اجلـوار» السيـمـا ا}قـدمـة التي إستـهلّ بهـا
السيـد جالل الطالبـاني رسالتـه اإلحتجـاجيـة~ ولوال ما قـام به بعض ا}سؤول� القـيادي�
في ثورة أيلول بعـد نكسة ١٩٧٥~ تبرّعـاً ونكاية بالكشف عن صالت الثـورة إستـجالباً
لعطف طائـفـة مـعـادية لتطـلعـات الشـعب الكـردي الوطنيـة. وكل هذا يكـشف عن مـدى
ا}ستوى الذي �كن أن تبلغه النفس ا}ريضـة والتنكر لشرف النضال. ولوال مواقف أوالء
ا}سؤولـ� هذه }ا فكرت في تخصـيص هذا احليّـز له من هذا الكتاب. وهذه هي احلـقيـقة

.dأضعها أمام القاريء الكر
كـادت صالت الثـورة باخلـارج~ دوالً وجهـات~ تكون مـعدومـة عند قـيـامهـا وزيادة في

اإليضاح أقوم بعرض صالت الثورة بالشكل التالي:

WO)dF$« ‰Ëb$« l"
حـاولت ثورة أيلول اقـامـة صالت مـع الدول العربـية وجنـحت إالّ أنّهـا لم تكن mسـتـوى
يذكر مـن االهمية واºا كـادت أن تكون على األغلب مـوسميـة ومرهونة بالظـروف. كانت
هناك رسائل متبادلة ب� البارزاني وعدد من رؤساء الدول العـربية مثل جمال عبدالناصر
وا}لك فـيـصل آل سـعـود~ وا}لك حـس� إبن طالل~ واحلـبـيب بورقـيـبـة رئيس تونس. ولم
يوافق أحـد من هؤالء بإسـتـثناء عـبـدالناصـر على قـبـول مندوب للثـورة في بالده. فكمـا
ذكرت آنفاً أسندنا الى ا}هندس شوكت عقراوي مهمة �ثيل الثورة في القاهرة ابتداءً من

العام ١٩٦١ حتى العام ١٩٦٦ اال انه طُرد من القاهرة بعد Áارسة ضغوط عراقية.
وفي عـدد من ا}ناسـبـات حـمل األسـتـاذ عـزيز شـريف رسـائل مـن البـارزاني الى بعض

رؤساء الدول العربية في العام� ١٩٦٦ و١٩٦٧ وقد مَّر ذكر ذلك.
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على أنّ الدول العـربية بصـورة عامـة لم تساند العـراق في قمـعه ثورة الشـعب الكردي
ولم يبـدر منهـا مـا ينم عـن عداء بـإسـتثـناء قـيـام النظام السـوري بإرسـال لواء اليـرمـوك
بقيادة اللـواء فهد الشاعر للمـساهمة في قتـال ١٩٦٣ وقد نوّهنا بذلك فيمـا سبق. لكنْ
وألشـهـر قـليلة خـالل فـتــرة اإلنقـالب� البـعــثـي� والتـعــاون الوثيق ب� النظـام� ا}صـري
والعراقي أرسلت قطعـات من اجليش ا}صري فـي ١٩٦٥ للمرابطة في بغداد فـقط وبأمر

صريح من عبدالناصر بأن التشارك في قتال الكرد.
وفي العـام ١٩٦٦ نشأت صـالت طيبـة مع ا}لك حـس� وقد زاره إدريس بضع مـرات.
كما اجتمع به البارزاني مرة واحدة وفي العـام نفسه بعث العاهل االردني mساعدة رمزية
ردّ عليــهـا البـارزاني بهــدية رمـزية هي األخــرى على سـبـيـل اجملـاملة. وبقـيـت الصـالت
ا}سـتــمـرة بالعــاهل االردني حـتى العــام ١٩٧٥ وفي ١٩٧٢ أرسل ا}لك الى الـبـارزاني

). إالّ أنّه ادار ظهره للثورة بعد النكسة وانقطعت العالقة. معتمده (مريود التلّ
كـان ا}ـلك فـيـصـل آل سـعـود يكـاتب البـارزاني مـظهـراً مـوقــفـاً ايجــابيـاً من الشــعب
الكردي. كـــان يردد عندمــا يـأتيــه مندوب مـن الثــورة "ان للشـــعب الكردي حــقـــاً على
االسالم واليجوز أنْ يظلم" مشـيراً الى السلطان صالح الدين األيوبي. وفي العام ١٩٧٤
بعث mسـاعـدة ماليـة لالجـئ� الكرد الذين هربـوا الى إيران تعويـضاً للدمـار الذي احـدثه

القصف بأماكن سكناهم.
وفي العــام ١٩٧٣ عــيّن عــزيـز الشــيخ رضــا Áثــالً للثــورة فـي بيــروت وأشــرف على
العـالقـات في السـاحـة الـعـربيـة وعـمِل جـالل الطالبـاني mثـابـة مـشـاورٍ له~ وأنيط بفـؤاد

معصوم �ثيل الثورة في مصر(٣).
لقـد حرص البـارزاني على تعزيز اواصـر األخوة العـربية الكردية. فلم يـفسح أي مـجال
للقـيـام باي عـمل ضار أو إجـراء سيّء ضـد العـرب العـراقي� مـنهم وغيـر العـراقـي� في
اخلـارج رغم اسـتــهـتـار النظام العــراقي بالقـيم األخـالقــيـة في تعـامله مع ســواد الشـعب
الكردي وقـد بقيت الثـورة حتـجم عن الرد با}ثل الى األخيـر. وحتـاشت قصف أي منطقـة
من ا}ناطق ا}أهولة بالعرب ا}دني� ولم يتح البـارزاني للحكومات العراقية ا}تعـاقبة أيّة
فرصـة أو يعطها أي سبب لإلدّعـاء بأن القتال الناشب إºا هو ب� العـرب والكُرد بل كان

٣- للتفاصيل حول وجوه نشاطهم راجع الرسائل ا}ثبتة في ا}لحق رقم (٥٥) قسم ا}الحق.
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يردد دوماً بأن قـتالنا ليس ضد الشعب العـربي بل هو قتال ضد نظام شـمل ظلمه الكرد
والعرب على حد سواء.

على أنّ الصالت الرئيسة بعد نكسة ١٩٧٥ كانت مع سورية وليبيا.
سافرتُ الى سـورية ألول مرة في عام ١٩٧٦ وحظينا في حينه بلقـاءات وأقمنا صالت
Áتازة. في ذلك احلـ� كان جالل الطالبـاني في سورية يحظى mسـاندة وإهتمـام لدى قسم
من ا}سؤول� السوري� وقد حاول كثيـراً هو وأعضاء في التجمع الوطني وضع العراقيل
أمـام مــجـهــوداتنا هذه ومع أنّ مــحـاوالتهـم باءت بالفـشـل إالّ أنّهم حـالوا دون اإلرتـقـاء

بصالتنا الى ا}ستوى الذي كنّا نطمح اليه.
وقـصـدت سـوريـة ثانيـة في العـام ١٩٨١ والتــقـيت الرئيس حـافظ األســد وشـرحت له
بالتـفـصـيل أوضـاعنـا السـالفـة وعـالقـاتنا مع الشـعب العـربـي وإخـتـيـارنا السـتـراتيـجي
احملـافظـة على األخـوة العــربيـة الكردية. ونـاشـدته بأن يُبــقي بابه مـفــتـوحـاً لنا. وبـقـيت
عـالقاتنا بسـورية صـميـمـة حتى هذه السـاعـة. كمـا بقـيت صلتي بالرئيس الراحل حـافظ

األسد وثيقة حتى النهاية.
ثم تكررت زياراتي الى سورية وكنت استقبل بع� احلفاوة والقى من الرعاية ما يقصر
عن وصفه لسـاني وقد ظلت عالقاتنا تنمـو وتتوثق بإطّراد ولم يعتورها وهن حـتى ساعة

كتابة هذه السطور.
ونحن على اصفى واطيب العالقات اآلن مع الرئيس الدكتور بشار األسد.

كـانـت صـالت الپـارتـي با}نظمــات الفلسطينيــة السـيّــمـا مع فــتح وثيـقــة. وليس في
إمكاني أن أغفل عن تسجيل شكري للسيد ياسر عرفـات للمعاونة الثمينة التي لقيتها
منه عندمـا تعـرضتُ حملـاولة اإلغـتـيـال في ١٩٧٩ في ڤـيـينّا إذ كنتُ آنذاك بحـاجـة الى
ا}ساعدة. فضالً عن تلك ا}ساندة التي تلقـيناها من Áثله في طهران السيد هاني احلسن

في األيام األولى من الثورة اإلسالمية.
بدأت عــالقــتنا بليــبــيـا فـي عـام ١٩٨٢~ في ا}ـرة األولى ذهب وفــد® لنا برئاســة األخ
. وأظهر الزعيم إدريس الى طرابلس واجرى إتصاالت جيدة مع الرئيس القذافي شـخصياً
الليـبـي أكـثـر Áا املنا منـه من جتـاوب وتفـهم للقــضـيـة الكردية وخص إدريس بـإلتـفـات
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ومودّة مـتمـيّزَين. وسـاعد الثـورة بكميـات جيـدة من األسلحة ¦ نقـلها عبـر إيران إالّ أنّ
(مهدي هاشمي(٤)) صادرها وحال دون وصولها الى كـردستان. حدثني إدريس قال اني
كنت احتدث مع عبدالسالم جلود نائب أم� عام ا}ؤ�ر الشعـبي العام للجماهيرية الليبية
مرة عن ثورة أيلول وعالقاتها فعلق بقـوله "اننا النتوجه باي لوم الى االكراد على القيام
بثورتهم لكن عـار علينا كبـير نحن العرب أنْ نقـوم بتقتـيل اخواننا الكرد لنرغـمهم على

أنْ يتصرفوا ويطلبوا العون واحلماية من الغير."
بلغت زياراتـي لليـبـيـا أربعـاً لم يفـتـني لقـاء للقـذافي خـاللهــا قط. وكـان يؤكـد دومـاً
تسليمه بأحـقّية طلب الكرد في تقرير ا}صـير مطلقاً ومن دون قيد وشـرط. معلناً تأييده
لهذا ا}بـدأ في كل ا}ناسبات. واخلـالصة أن عالقة الصـداقة التي ربطت بيننا وب� ليبـيا
قائمـة مزدهرة وخـصوصاً عـالقتنا الشـخصـية بالعقـيد القـذافي. وقد تواصلت بعـد العام
١٩٩١ وانتقلت الى مرحلة جـديدة كما عادت عالقتنا مع السـعودية واألردن ومصر الى
مجـراها األول بشكل ما أو بغيره. وا}ؤمل mرور الـزمن أن تتعمق هذه العالقـات }صلحة

الشعب� الكردي والعربي.

Ê«d*≈ l"
وضـعت ثورتنـا في العـراق الشـاه أمـام األمـر الـواقع بعـد أنْ افلحت في حتــرير مناطق
كـثيـرة وإبقائهـا حتت سيطرتهـا دون مداخلـة. بحيث أصـبحت احلـدود الدولية ب� العـراق
وإيران ابتـداء من خـانق� جنوباً وإمـتـداداً الى مـثلث (داالنپَـر) احلـدودي شـمـاالً - حتت

سيطرة الپيشمرگه.
في أواخــر العـام ١٩٦٢ وألول مـرة بـعـثت الثــورة mندوب �ثلهــا في طهـران بشــخص
(شمس الدين ا}فتي) كما جاء Áثل احلكومـة اإليرانية بشخص موظف من موظفي دائرة
األمن اإليراني (السـاڤـاك) مع جـهـاز إرسال وإسـتـقـبال السـلكي. على أيّة حـال لم يكن
الشـاه يرغـب في أنْ تكون عـالقـات حكـومـتـه مع البـارزاني شــخـصـيـاً وقـد اتـفـقت هذه
الرغـبـة مـع رغـبـة إبراهيم أحـمــد ايضـاً. لذلك حـصـل جتـاوب تلقـائي سـريـع ب� الطرف�
وتوثقت العـالقـة بيـنهـمـا. على أنّ البـارزاني كـان قـد احـيط علمـاً بهـذه الـصلة من قـبل
ا}كتب السـيـاسي بشكل مـا كـمـا ذكرت. لكـن كانت هـناك أمور خـاصـة جـداً ب� بعض
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أعضاء ا}كتب وب� اجلانب اإليراني خفيت حتـى على القسم اآلخر من أعضائه~ وخفيت
عن البارزاني بطبيعة احلال ايضاً.

واقـتـصرت الـعالقـات في بداية األمـر على اإلهـتمـام بأمـور إنسـانيـة صـرفـة كمـعـاجلـة
dاالدوية واالسـعــافـات األوليـة ومــا اليـهـا ثـم تطورت بعـدئذ الـى تقـد dاجلـرحى وتـقـد
مسـاعدات محـدودة للجيش الثـوري. وفي ع� الوقت كان نظام الشـاه في العام ١٩٦٣

يساعد نظام البعث ضد الثورة.
كان الشـاه يرمي الى غرض� من مـساعدة الـثورة. أولهمـا ألنها ضد نـظام قاسم الذي
كرهه الشـاه وتطيّر منه. والثاني لسدّ سـبيل النضال في وجـه الشعب الكردي في إيران.
وعلـى هذا األســاس راح ا}ـكتب الســـيـــاسي �ارس ضـــغــوطـاً على احلـــزب الد�قـــراطي

الكردستاني اإليراني للكفّ عن القيام بأعمال ثورية ضد الشاه(٥).
كنا قــد نوهنا ســابقــاً بأنّ ضـابـط االرتبـاط ا}ســؤول الذي أرسلـتـه طهــران إذ ذاك هو
العقيـد عيسى پيژمان ومع أنّ أصله من كُرد (سنه) فـأنا ما وجدت شخصاً بلـغ مستوى
حقده على الشعب الكردي ما بلغه هذا الضابط. ففي إنشقاق العام ١٩٦٤ سُجÈل للشاه
عن طريق پيژمان موقف® خاصّ في تشجـيع االنفصال أو اإلنشقاق ا}ؤسف الذي وقع في

صفوف احلزب الى احلدَّ الذي دفع إبراهيم أحمد الى مواجهة عدائية صريحة للبارزاني.
وبعـدها~ وعندمـا وَضُح لـلشـاه أنّ األغلبـيـة السـاحـقـة من الپـيـشـمـرگـه هي الى جـانب
البـارزاني ورأى بعـينـه هز�ة جـمـاعـة إبراهيم وجلـوئهم الـى همـدان إثر ذلك. حتـول فـجـأة
وحـاول كـثـيـراً إقـامـة صـالتٍ مـع البـارزاني. ولهـذا الغـرض بعث أكـثــر من مـرة باجلنرال
(منصـور پور) وهو من أصل كـردي الى البارزاني مـندوباً له. وقد حتـقـقت الصلة. وبقي
(شمـس الدين ا}فتي) Áثـالً للثورة في طهـران. وكان Áثل احلكومـة اإليرانية عند الـثورة
العــقـيــد (علي مــدرسي) وهو ايـضـاً من أصل كــردي. هؤالء كلـهم ضـبــاط من اجلــيش

اإليراني وهم يختلفون �ام اإلختالف عن موقف پيژمان وقد مرّ ذكره.
ورغم إطّراد ºو العـالقـة ب� الثـورة واحلكـومـة اإليرانيـة فـقـد بقي البـارزاني على حـذر
شـديـد من إيران السـيّــمـا من الـشـاه الذي كــان يؤكـد بأنـه عـدوٌّ أصـيـل ألمـاني الشــعب
الكردي. وكـان يصفـه باحلـية الرقطاء ذات السم القـاتل التي تنتـهز فـرصـتهـا لتلدغ. ثم



≥∑≤

يعــقب بقـوله: إالّ أنّنـا سننتـهــز الفـرصــة ونفـيــد منهـا في يـومنا هذا على أية حــال~ مع
احلرص على إبقاء مسافة كافية بيننا.

قابـل البارزاني الشـاه عدة مـرات في طهران كـما كـانت تتردد اليـه وفود الثـورة هناك
وقـد ذهبت }قـابلتـه مع الدكـتور مـحـمـود في يوم ١٩ أيار ١٩٧٤~ وكـان كل مـا تخلّف
لديّ من انطباع عنه سلبـياً ولم أشعر بأيّ مـيلٍ له. وفي حينه أنهيتُ برأيي هذا للـدكتور
مـحـمـود بقـولي أنّ شـخـصـيـتـه لم تبـهـرني ولم يخلّـف عندي انطبـاعـاً جـيـداً وانه ال�تـاز

بشخصية احلاكم اآلسرة.
اقنع البـارزاني نفـسـه بأن الشـاه اليسـتطيع أنْ يـنقلب عليـه عندمـا أصـبـحت الواليات

ا}تحدة طرفاً.
وإستـشاط الشـاه غضـباً عندما سـجّل التاريخ إنـتصاراً للبـارزاني عليه وأحـبط خططه
بقيامه بعقد إتفاقية آذار ١٩٧٠ خالفـاً لرغبته وفوجيء بالذي عدّه حتدياً سافراً له. أمر®
لم يكن مـستـعداً له قطّ فـفقـد توازنه وأضمـرها في نفـسه لينتـقم بعقـد إتفاقـية اجلـزائر.

وقد كشف عما كان يعتمل في قلبه بصراحة أثناء مواجهته الوالد كما مرّ ذكره.
وألذكـر هنا أنّ الـنزوح اجلـمـاعي وخـروج األعــداد الهـائلة من ا}دن واحلـواضــر الكردية
وجلــوئهــا الى إيـران كــان من آثاره ا}دمّــرة أنْ راجت فـكرة عــامــة إســتــهــوت عــدداً من
القيادي� أيضـاً بأنّ ذلك سيؤول الى ما آلت إليه عمليـة نزوح األعداد الهائلة من سكان
بنگالديش الى الهند في العام ١٩٧١. تلك القضية مازالت طرية في األذهان وهي قيام
الدولة الهندية بإعادتهم الى بالدهم وخلق دولة لهم ذات سيادة. فـعلى غرار ذلك سيقوم
اجلـيش اإليراني بـدعم أمـريكي بنفس العـمـليـة أي بإعـادة الالجـئ� الكُرد الـى مـواطنهم
ويؤدي هذا الـى صــدام مــسلـح ب� اجلــيــش� الـعــراقي واإليراني الـذي ســيــتــحـــمّل عن

الپيشمرگه عبء القتال كلّه وستقف قوات الثورة على التل.
سادت هذه الفكرة الصبـيانية أوساطنا مع األسف الشديد وكان لهـا تأثيرها السيء جداً

على معنويات الپيشمرگه وروحهم القتالية ا}أثورة~ وتلك واحدة من أسباب الكارثة.
وجلأت احلكومـتان العـراقية واإليرانيـة بعد النكسـة وعند تطبيق پروتوكـوالت إتفاقـية
اجلـزائر الى التـعـاون في عملـية تفـتـيت البنيـة التـحـتيـة للنشـاط السـيـاسي والعـسكري
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الكردي� ا}تـمثل� فـي احلزب الد�قـراطي الكردسـتاني بغـية القـضـاء ا}برم على النضـال
القـومي. فـأغـضت عـمـداً عن التـشـرذم في قطـاعات مـعـيـنة بتـشكيلهـا أحـزاباً وجتـمـعـات
سياسية أخرى~ ولم تالحقها بل أفسـحت لها سبيل العمل. وmقابل ذلك ركّزت أجهزة أمنها
على مطاردة عناصـر الپارتي بـغيـة القضـاء عليه حـتى التقـوم له قائمـة. وتسامـحت بشكل
خاص في قيام تنظيم الكومَله في اإلحتاد الوطني وأفسـحت له للعمل بحرية وقد كان واجبه
الرئيس أن يقـوم نيـابة عن أجهـزة األمن mهـاجمـة كوادر الپـارتي وتنظيـمـاته فارتكب جـرائم
إغتـيال وأوقع قتوالً عـديدة في صفوفه. ولم يـبقَ حزب® أو مجمـوعة وطنية في كردسـتان
إالّ وتعرّض حلرب الكومَله ا}ش�. وفسحت احلكومة العراقية لهذا التنظيم بحرية احلركة

والتنظيم وحظي بدعم لوجستي في كثير من األحيان وظل متمتعاً بهذه احلرية.
الى أنْ عـقــد اإلحتـاد الوطني وهو أبرز تشـكيلة مـسـتــحـدثة حلفـه مع احلــرس الثـوري
اإليراني (الـپـاســداران) فـي العــام ١٩٨٦~ قــررت احلكومــة العــراقــيــة التــخلّص مـنهم
وطردهم وأ�ّت ذلك خـالل أسبـوع بتـشتـيت شملهم وتـصفـيتـهم تصفـيـة تامة على النحـو

ا}عروف وأرغمت فلوالً لهم على اللجوء الى إيران.

UO/d0 l"
لم يســجّل تـاريخ الثــورة مــشكلةً ذات خطـورة مع احلكومــة التــركــيــة كـمــا لم تـرتفع
عالقاتنا في الوقـت عينه الى مستوى وثيق. كـان النظام التركي يريد أنْ يبعد نفـسه ما
وسعه ذلك عن ا}شاكل إالّ أنّه قام في العام ١٩٦٣ بـالتعاون اجلوي مع النظام البعثي.
وخــالف ذلك لم يكن هنـاك مـا �كن تـسـمــيـتــه بالعــداء أو بالصــداقـة. ومع أنّ احلــدود
الدولية ب� الـعراق وتركيـا إبتداءً من زاخـو غرباً حتى منطـقة سِيـدَكان ظلت بيـد اجليش
الثــوري الكردي إعــتـبــاراً من العـام ١٩٦٢~ إالّ أنّـنا لم نســتـخــدم هذا اإلمـتــيـاز ضــدّ
احلكومة التـركية. وهي من جـانبها لم حتـاول إيجاد أيّة صلة بالثـورة الكردية إالّ أنّها لم
تتعمد غـدراً بالثورة. وكان البارزاني في العام ١٩٦٩ قد بعث mـذكرة الى معظم رؤساء
الدول في العـالـم ومن بينهم الرئيس الـتـركي (جـودت سـوناي) فـبـقي الوحــيـدَ ب� سـائر

الرؤساء اآلخرين مهمالً ا}ذكرة ولم يردّ عليها.
االّ أنّ الصلة ابتدأت فعالً بعد العام ١٩٩١.
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على العـمـوم بقــيت صـالتُنا جـيـدة مع كلّ الدول اإلشـتـراكـيـة الـدائرة في فلك اإلحتـاد
الســوڤـيــاتي ومـوسكو كــانت ا}فــتـاح الذي يفــتح لنا أبواب تـلك الدول. كـانـت صـالت
الشعب الكردي مع الروس قـد�ة تعود الى عهد الشيخ عـبدالسالم الثاني البـارزاني فقد
توجّـه الشـيخُ في العـام ١٩١٣ الى تفـليسَ وقـابل هناك الغـراندوق Áثلَ القـيـصـر mعـيـة
إسماعيل آغا شكاك والبطريرك مار شمعون بنيام� وانترانيك األرمني. وÁا ¦ اإلتفاق
عليـه تشكيل دولـة في كـردستـان روسـيـا وأرمـينيـا ذات طابع فـدرالي. ووعـد القـيـصـر
بحـمــاية تلك الدولة وا}سـاعــدة على تشكيلـهـا. إالّ أنّ االحـداث جـرت بعكـس مـا كـان
مـتوقـعاً وحـالت دون حتقـيق هذا احللم. فـقد أسـتشـهد الـشيخ عـبدالسـالم وقامت احلـرب
العـا}يـة األولى وحـصلت ا}ذابح باالرمن~ وقُـتل مـار شـمعـون بيـد سـمكو شكاك. فـأدّى

ذلك الى موت ا}شروع الروسي.
واتصل الشـيخ مـحمـود احلفـيـد بالسوڤـيـيت~ برسالة الـى (لين�) مفـجـر ثورة أكتـوبر
طالبـاً العـون. كـما بقي فـي اإلحتاد السـوڤـيـاتي خمـسـمـائة من ا}قـاتل� البـارزاني� }دة
. وهؤالء هم الذين قادهم البـارزاني اليه بعد سقـوط جمهورية كـردستان إثني عشـر عاماً
في مـهـاباد. اخلـالصـة كـانت هناك خـلفـيـة وأرضـيـة تاريخـيـة إلقـامـة صـالت وثيـقـة مع
موسكو. وÁا ال�كن نـكرانه أنّ السوفيـيت مدّوا يد العون للثـورة في اوقات مخـتلفة االّ

أنّ الكرمل� لم يفرط قطّ mصلحة له من أجل مصلحة الشعب الكردي.
في العام ١٩٦٣ انبـرى اإلحتاد السوڤـياتي عمليـاً ودولياً للدفـاع عن الشعب الكردي
أثناء تعرضه لإلبادة اجلماعيـة من قبل نظام البعث. فأوعز في يوم ٣ �وز ١٩٦٣ }مثل
منغـوليـا في األ¼ ا}تـحـدة بتقـدd مـذكـرة طلب فـيـها بحث قـضـيـة الشـعب الكردي في
العراق. إالّ أنّه ما لبث أن سحبـها بإيعاز من موسكو ايضاً بعد ضغوط مارسـتها عليها

الدول العربية.
وفي التـاسع من �وز ١٩٦٣ وجّـه (گـروميكو) وزيـر خارجـيـة اإلحتـاد السوڤـيـاتي إنذاراً
الى كل من العـراق وإيران وتركـيـا وسـورية مصـرّحـاً بأن اإلحتـاد السـوڤيـيـتي لن يقـبل ولن
يقف مكتوف اليدين ازاء عمليات االبادة اجلماعية التي �ارسها النظام العراقي في حربه.
وفي احلـادي عشـر من الشـهـر نفسـه تقـدم ا}ندوب السـوڤيـاتي لأل¼ ا}تـحـدة بإقتـراح
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جمللس األمن إلدانة الـنظام العـراقي باجلـرائم الـتي يرتكبـهـا ضـد الشــعب الكردي. وقـد
رفض هذا اإلقتراح وقيل ان بريطانيا كانت صاحبة الكلمة الفاصلة والدور الرئيس في رفضه.
واتخـذت الصحـافة ووسائل اإلعـالم السوڤـياتيـة بصورة عـامة مـوقف عطف ومسـاندة
للثـورة الكردية بعد العـام ١٩٦٣. وقد بدأت ا}سـاعدات ا}ادية من اإلحتـاد السوڤـياتي
ترد الثورة بشكـل متواصل منذ العـام ١٩٦١ حتى العام ١٩٧٢~ وهي وان كـانت قليلة
احلـجم إالّ أنّهـا كـانت في السن� األولى تسـدّ فـراغـاً كـبـيراً وحتلّ مـشـاكل عـديدة. وقـد
بدأت mنحـة بحـوالي ربع ملـيون دوالر. ثـم زيدت لتـبلغ مليـون دوالر في العـام ١٩٧٢~
وبقيت صلة القـيادة السوڤـياتية بالـبارزاني حتى هذا العـام في غاية من احلرارة والثـقة.
وكان لـپر�اكوف الـفضل الكبـير في إدامـة هذه العالقـات وتنميـتهـا. إالّ أنّ الفتـور شاع
في تلك العــالقـة بعـد ١٩٧٢ عندمـا ¦ّ التـوقــيع على مـعـاهدة الصـداقــة والتـعـاون ب�
النظام العراقي وب� موسكو. وmناسبة ضغوط كوسيگن على الپارتي للدخول في اجلبهة
التي يكون فيها حزب البعث القـائدُ~ وعلى اثر رفض الپارتي ذلك وشيوع أنباء ا}داخلة
األمـريـكيـة في الثــورة. إذ كـان جــهـاز اإلسـتــخـبــارات السـوڤـيــتي KGB على علمٍ تام
بتفاصـيل تلك ا}داخلة. حتوَّل الفتور الـتدريجي الى برودٍ ثُمّ الى قطيعة. وكـان إعتراض

اإلحتاد السوڤييتي على عالقة الثورة مع أمريكا فقط وليس مع الدول األخرى.
كان لإلحتـاد السوڤيـاتي كأيّ دولة أخـرى~ مصاحلـه اخلاصة وسـياستـه التي تدعم تلك
ا}صـالح. وهي تتـقـدم على ا}بـاديء. وكثـيـراً مـا وجدناها تـتناقض �ام التناقض مع مـا
تذيعـه أدبيّاته ووسـائل إعـالمه حـول التـمسك با}بـاديء اخللقـية في التـعـامل السيـاسي
وفي ا}واقف الشريفـة حيال قضايا الشـعوب ا}صيرية وإلتزامـها جانبهـا. فا}صالح تأتي
قـبـل ا}بـاديء. ومـوطـن العـجب في هـذا أنّ كـثـيــراً من أبناء أمّــتنا دأبوا على التــرويج
جملهودات اإلحتـاد السوڤيـاتي وتضحياته في الدفـاع عن حقوق الشعـوب ا}ستضعـفة mا
لم تقم mثـله أو ترتفع الى مـسـتـواه الدعــاية السـوڤـيـاتيـة السـائـرة في هذا اإلجتـاه. وفي
الوقت الذي لم تكن مـوسكو مـسـتـعـدةً للتـضحـيـة بأقلّ من القلـيل من مـصاحلـهـا ألجل
الشعب الكردي. فـالقُرى التي مُسِحت من األرض. كـانت بفعل قنابل الطائرات وا}دافع
السـوڤيـتـية التي أرسلوها الـى العراق. والنسـاءُ واألطفـال كانوا ضـحـايا القصف اجلـوّي

العشوائي من طائراتٍ سوڤييتيةٍ متطورة.
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بعـد إنهــيـار اإلحتـاد السـوڤــيـيـتي لم يظـهـر للنظام اجلـديـد في روسـيـا مـوقف واضـح مـعلوم
بخصوص حق تقرير ا}صير وبالنسبة للشعب الكردي بل كانت هناك مواقف تكاد تكون سلبية.
أمـا بالنـسـبـة للعــالقـة مع الص�~ فـقــد بقـيت احلـركــة التـحـررية الكـردية خـارج دائرة
إهتـمـامـهـا~ ورmا يعـود السـبب الى إنشـغـالـها mـشـاكلهـا الداخليـة اخلـاصـة بالقـومـيـات
ا}طالبـة بحـقـوقـهـا~ Áا كـان يدفـعـهـا الى إتخـاذ مـواقف عدائـية صـريحـة ضـد احلـركـات

القومية ا}طالبة بتقرير مصيرها كلّما طرحت هذه القضايا في احملافل الدولية.
وقــد يعــود مــوقــفــهــا الـسلبي إزاء القــومــيــة الـكردية بشكـل خــاص الى صــراعــهــا

اآليديولوجي مع اإلحتاد السوڤييتي وإعتبارها البارزاني واحلركة الكردية حليفاً له.

ÎU"uL1 »dG$« l"
بذلت ثـورة أيلول الكبــرى منذ البــداية شــتى احملــاوالت إليصــال صــوتهــا الى أوروپا
الغـربيـة والقـارة األمريـكية لغـرض التـعـريف بهـا. وحـريٌّ بي هنا اإلشـادةُ mواقف الطلبـة
الكرد في اخلـارج وعددهم قليل® نـسبـياً وقـتذاك إالّ أنّهم كـانوا فـعّال� جـداً ونشط� في
إذاعـة أنباء الثـورة وجتنيـد االقالم احلـرّة للكتـابة عنهـا وإنشاء صـالتٍ جـيدة مع أحـزاب
سيـاسية عديدة من أقـصى اليم� الى أقصى الـيسار. وجدناها وقـد إتفقت كلمتُـها رغم
تبـاين أيديولوجيـاتهـا على الدفاع عن القـضـية الكردية وانبـثـقت جلان من هؤالء الطلبـة
اهتـمت بجـمع اإلعــانات اإلنسـانيـة للثـورة كـاالدوية واالغطيـة والـثـيـاب إمـا عن طريق
األحـزاب نـفـسـهــا أو عن طريق جــمـعــيـة الصليـب األحـمـر الـدوليـة. لكن الـدول لم تكن
تتجاوب مع الثورة رعـايةً }صاحلها اخلاصة وعالقـاتها السياسية. وان كان بعـضها يقدم
مسـاعدات إنسـانية لكن بطريق غـير مـباشـر. كان العطف على الشـعب الكردي يتمّ في
غرفٍ مـغلقة حـيث ال اُذُنَ تستـرقُ السمـعَ وال شيء يبدو في العلن. ولم تنقطع إتـصاالت
الثــورة بتلك الدول. وكــان هناك جتــاوب® مـتـفــاوت. مـثــال ذلك: الدول االسكـندينافــيـة
(السويد- النرويج- الداºارك- فنـلندا) فهذه الدول لم حتاول إخـفاء تعاطفـها لكن بآثار
محـدودة للغاية. ال كمـستشار النـمسا (كرايسكي) الـذي كان يجهرُ بصـداقته وتعـاطفه
مع الشـعب الكردي. وال مثل فـرانز جوزف شـتراوس زعـيم احلزب اإلجـتمـاعي ا}سيـحي

في باڤاريا (أ}انيا) وعدد آخر من أمثالهم.
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في بعض االوقات كانت هناك صالتُ مجاملةٍ مع احلكومة البريطانية إالّ أنّها لم تقدم
على عــمل شيء إيجـابيّ للـثـورة. لكن حتـقــقت صلة® مَـرّةً عن طريـق زيد أحـمـد عـثــمـان
احملـامي ومَـرّة بوسـاطة مـحـمــود بابان احملـامي. وكنّا أوردنا في السـابـق حكاية إتصـال
اللواء غـازي الداغـستـاني وجـوليـان إ�ري بالثـورة. إالّ أنّ الواليات ا}تـحدة كـانت دومـاً
تتـحـاشى اإلستـجـابة بل لم تكن تردُّ علـى التحـيّـة بالتـحـيّة. ودام الوضعُ هـكذا لينقلبَ

فجأةً في العام ١٩٧٢.
وها هنا ال أرى لي سبيالً غير عرض األمور بدقائقها وتفاصيلها.

نقول استمرت مسـاعي الثورة دون إنقطاع في إيجاد نوعٍ من الصلة مع اإلدارة األمريكية
وبدروبٍ ومـسالك مـختـلفة منهـا قيـام الشـيخ بابا علي الشـيخ محـمـود نيابة عن البـارزاني

باإلتصال بالسفير األمريكي ببغداد عدة مرات إالّ أنّ هذه ا}ساعي لم تأتِ بطائل.
ثم حــاول البـارزانـي ذلك عن طريق الســيــد عـبــدالله إبن الشــيخ عــبـدالـقـادر النهــري
الگيــالني. وكــذلك بوســاطة الشــيخ عـبــيــدالله كـمــالي زاده زينـي لإلتصـال بـالسـفــارة
األمريكية في طهران حامالً معه رسائل من البارزاني ولم تسفر هذه احملاوالت ايضاً عن

نتيجة وبقيت الرسائل دون جواب.
s¹b(«‹fL?ý ثلناÁ في عـام ١٩٦٥ قـصـدتُ السـفـارة األمريـــكية فـي طهران بـصـحـبـة
ا}فـتي. وقابـلنا السيـد (إيلسـد) السكرتيـر األول في السـفارة وسلمناه رسـالة البـارزاني
مع توصـية شـفـوية فـدوّنها وقـال "اني سـأبلغ مـرجعنا في واشـنطن بها وسـأرسل الرسـالة

ايضاً وسأبلغكم mا يردني من جواب عنهما."
وبعد مرور عدة أيام سلّمنا اجلواب التالي:

"ان احلكومة األمريكيـة الحتبذ قتاالً في كردسـتان وليس في إمكاننا التدخل ألن النزاع
مسـألة داخلية. وقـد بعثنا مـساعدات إنسـانية عن طريق مــنظمة (Care) وبضمنهـا حصة

للكرد. اننا نتمنى كل اخلير والسالم لشعبكم واملنا أنْ يوضع حد لهذا القتال."
وهذا كل ما ظفرنا به حتى ذلك التاريخ.

كـان البـارزاني وقـيادة الثـورة يعلقـان االهمـيّـة الكبـرى على إسـتـرعاء إهتـمـام اإلدارة
األمـريكيـة بالقـضيـة الكردية. وا}ـنطق في هذا هو أن بوسع هذه الدولة العظـيمـة النفـوذ
وا}وارد أنْ تبدل بتـعاونها مصـائر الثورة حقاً السـيّما بواقع عـالقتها الوثيـقة مع كلّ من
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تركيا وإيران. في ح� أنّ التعاون مع اإلحتاد السوڤيـيتي سيثير مخاوف هات� الدولت�
. كما أنّ صلة اإلدارة األمـريكية بالدول فتـقفا من الثـورة الكردية موقفاً عـدائياً صريحـاً

العربية كانت اوثق بكثير من صالت اإلحتاد السوڤييتي بها.
االّ أنّ اإلدارة األمـريكيـة بقيـت تبعـد نفـسـها عن الـثورة والتتـجـاوب مـعهـا حـتى حلّ
العام ١٩٧٢ في أعـقاب زيارة نيكسـون }وسكو ثم زيارته طهران. وهنا طـلب الشاه من
الرئيس األمـريـكي أنْ تقـيم حكومـتـه نوعـاً مـن الصلة بالكرد وبالشـكل الذي رسـمـه هو
وان تكون تـلك الصلـة بنظارة وضـــبط إيران~ ألن الـشــاه كـــان يعلم بـأن دخــول أمـــريكا

بالشكل الذي اراده سيكفل له التحكم mصائر الثورة وبالبارزاني بالذات.
وفي ٢٢ حزيران ١٩٧٢ حمل اجلنرال منصور پور الى البارزاني رسالة من الشاه. جاء
فــيـهــا بأن الرئيس األمــريكي وافق علـى مـســاعـدة الثــورة. وقـد بعـث (جـون كــونالي)
للتـأكـيـد على ذلك وان اإلدارة تطـلب من البـارزاني إرسـال وفـد عـالي ا}سـتـوى لدراسـة
االمكانيـات وحتـديد آفـاق الصلة وا}سـاندة. وفي ٢٦ حـزيران شـخص الدكـتـور محـمـود
عـثمـان وإدريس البـارزاني موفـدين. واسـتقـبلهمـا الشـاه مظهراً كـل استـبشـار بالنتـيجـة
موضـحاً أنّ ذلك جـرى بناءً على طلبـه وهذا هو الواقع. واستـأنف ا}وفدان رحلـتهمـا الى

واشنطن وعادا في ١٧ من �وز الى حاجي عمران.
كان ا}قرّر أنْ يقابال كيسنگر وزير اخلارجية إالّ أنّه كان في اخلارج فإجتَـمَـعـا بدل ذلـك
بريچـارد هـيلمـز مـدير اخملـابرات األمــريكيـة CIA وحـضـر اإلجـتـمـاع الكولونـيـل كـيندي
Áثالً عن مجلس األمن القومي. قال هيلمز نيابة عن كيسنگر "ان هذه الصلة كانت بطلب
. والشرط هو السـرّية التامّة. وستـقوم من شاه إيران ومن الواجب احملـافظة على هذا السرّ
اإلدارة األمـريكيــة mسـاعـدتكـم بالسـالح وا}ال وان اإلدارة قـد رصــدت لهـذا سـتــة عـشـر

مليون دوالر مبدئياً على أن تكون السفارة األمريكية في طهران حلقة الوصل."
وبوشر فـعالً بالتنفيذ في نهـاية العام ١٩٧٢ وأرسلت األسلحة وا}بـالغ. وتسلمنا نقداً
سـتـة مــالي� دوالر وارصـدت البـقــيـة ألثمـان األسلـحـة. في الواقع الندري كم مـن مـبلغ

ا}الي� العشرة قد صرف لشراء السالح.
لم نكن في ذلـك احل� على مـعـرفــة تامـة بنوع العــالقـة التي تربط اإلدارة بـالكونگرس
وماهي درجة سيطرة اجمللس على أعمال اإلدارة والى أي حدٍ �تد سلطة الرئيس األمريكي
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وقـد تبـ� فـيـمـا بعــد أنّ التـشـديـد على وجـوب الســرّية والكتـمـان~ يـعـود الى أنّ اإلدارة
اتخـذت قـراراً تـاكـتـيكيـاً دون علـم الكونگرس الذي ينصّ الـقـانون على وجـوب مـعــرفـتـه
با}ســاعــدات اخلــارجـــيــة ووجــوب إصــدار قــانون بهــا. وال ندري أكــانـت هذه ا}ســاعــدة
التاكتيكية بناءً على طلب الشاه الشخصي أو لغاية معينة عند إدارة الرئيس األمريكي.
مع هذا فلم يكن يسـمو أبعد خـيالنا الى أن تتـآمر السـياسة األمـريكية على مـصائر هذا
الشعب ا}ظلوم وا}كافح أو أنْ �هد السبيل لغيرها إلجناز عملية الغدر وبالشكل الذي ¦ّ.
حينمـا اغمد الشـاه خنجره في ظهـر الشعب الكردي يوم ٦ آذار ١٩٧٥ أدارت اإلدارة
األمـريكية ظهـرها الى الشعب الـكردي وجعلت في آذانهـا وَقْرًا. واجملـرم األكبـر في هذه
ا}أســـاة هو (هنري كـــيــسنـگر) وهو الســـبب ألنه كــان ا}ـدبّر لكلّ شـيء وفي غــفـلة من
الكونگرس ومن دون إطـالعه حـتى يكون حـرًّا في وقف الـتعـاون مـتى شـاء. كـان رئيس
اجلـمهـورية جيـرالد فورد وقـتـذاك رئيسـاً ضعـيفـاً وكان يـوصف بـ(البدل الضـائع) وهنري

كيسنگر الپراغماتي كان يهيمن هيمنة تامة على السياسة اخلارجية األمريكية.
عندمــا قــصــدنا واشنطن مـع جـالل الـطالبــاني في عــام ١٩٩٣ طلب كــيــسنگر رؤيـتنا
) زاره~ فرفـضتُ لقياه وقـلت معقـباً انه عدوّي األكـبر وال حظّ له في لقـائي~ إالّ أنّ (جالالً
وكان محقاً في تلبية دعوته ألنّه لوال كيسنگر }ا كان جالل يرى نفسه في وضعه احلالي.
بل في العام ١٩٩٢ استقبلنا اجلنرال سكوكرافت مـستشار األمن القومي إلدارة جورج
بوش. فسـألنا ما الذي تطلبون? أجـبته "مطلبنـا الوحيد أنْ اليتكرر غـدركم الذي اصابنا
في العـــام ١٩٧٥". ورmا كــان فـي العــام ١٩٩١ نوع من يـقظة ضــمـــيــر عنـد الواليات
ا}تحدة وبريطانيا بخلق ا}نطقة اآلمنة وبسط احلـماية على أجواء كردستان. على أنه ينمّ
عن حتـول كبـيـر في سيـاسـة احلكومـت� إزاء الشعب الكـردي. الننكر أنّ الفضـل الكبيـر
فـيه يعـود الى ضـغط الرأي العـام في البلدين الذي إسـتـيقـظ ضمـيـره إثر أنبـاء الهجـرة

اجلماعية القسرية لزهاء مليونيْ إنسان من الكُرد هرباً من قوات بغداد ا}هاجمة.
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فــعندمــا قــامت ثـورة أيلول في كــردســتــان في احلــادي عــشــر منه~ ١٩٦١~ لـم تكن
إسرائيل غـافلة عن قيمتـها الستراتيـجية بالنسبـة اليهم ووجدوا فيـها فرصة قلّمـا يجود
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الزمان بها فبادروا يتصلون بقيادة الثورة وعرضوا معاونة محدودة.
كان من مـصلحة إسـرائيل إشغـال اجليش العـراقي أو معظمه وإبـقاؤه مسـمّراً في قـتال
مع الكرد~ للحـيلولة دون إرساله الـى خطوط ا}واجهـة في حالة حـرب مع الدول العربيـة.
وقد لوحظ خالل ذلك أن العراق لم يقم بأي عمل عسكري جـدي في اجلبهة ضد إسرائيل

رغم وقوع تلك اإلشتباكات في فترات إيقاف القتال في كردستان.
وقـرار إقـامـة العـالقـة مع إسـرائيل كـان قـراراً جمـاعـيـاً لقـيـادة الثـورة~ وأولى صـالت
إسـرائيل جـرت با}كتب السـيـاسي لـلحـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني في حـزيران ١٩٦٣
بلقـاء سـرّي ب� الســيـدين جـالل الطالبـاني وشـمـعـون پيـرس في پـاريس بتـوسط األمـيـر
كـامـران بـدرخـان. وعلى اثر ذلك اللقــاء سـافـر الى إسـرائيـل وفـد برئاسـة ابراهيـم احـمـد
وعضـوية عمر مصطـفى دبابه وسيد عزيـز شمزيني عن طريق إيران~ التي فـتحت الطريق

}رور مساعدات محدودة من إسرائيل الى الثورة عبر أراضيها.
ثم وبعـــد هروب ابراهيـم أحــمــد ورهطـه الى إيران~ ثم الـى بغــداد~ عــاودت إســـرائيل
بوساطة ايران اإلتصال بقيادة الثورة. وفي شهر أيار ١٩٦٥ وصل الى كردستان (ديڤيد
كـمـحي) Áثــالً للحكومـة اإلسـرائيليــة وبدأ ينسّق مع الثـورة. فـبـدأت تـصل مـسـاعـدات
عـسكرية وفنيـة لكن بشكل مـحدود~ كـان بوسـعـهم أن يزيدوا فـيهـا كـثيـراً فلم يفـعلوا~
وتقصدوا أن تبقى بنطاق ضيق بغية إدامة القـتال في كردستان دون حسم وليبقى اجليش
العـراقي مـسـمّراً في جـبـال كـردسـتـان بعيـداً عن سـاحـات القـتـال في فلسط�. كـان هذا
قـصدهم وهو ع� قـصد الشـاه. إذ ماكـان ليسـمح من جـهتـه mضاعـفة ا}سـاعدة حـتى لو
أراد اإلسـرائيلـيـون زيادتهـا~ الســيـمـا في تلك الـظروف العـصـيــبـة التي كـان يجــتـازها
الپـيـشـمرگـه وفي خـالل فـتـرات مـعـينة عندمـا يشـتـد زخم القـتال. وكـثـيـراً مـا تقـاطعت
األهداف. كـان إهتـمـام الثورة مـنصبـاً الى تأم� الـضرورات من الـوسائل لتـأم� سـالمـة
خط الدفــاع عن الشــعب الكردي أمــام هجـمــات اجلــيش العـراقـي ا}تكررة وا}تــواصلة~
واألهم من هذا هو إعـتقـاد البارزاني بأن نفـوذ إسـرائيل في الواليات ا}تحـدة األمريكيـة
كـان قـادراً على تـأم� التـأييـد األمـريكـي للثـورة الكردية~ بعــد أن أدركـه يأس تام من

تدخل اإلحتاد السوفييتي لصالح الثورة أو قدرته على عمل شيء لها يتسّم باجلدية.
لكن الواقع هو أن إسـرائيل وشـاه إيران كانـا متـفقـ� على سيـاسـة واحدة إزاء الثـورة.
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وهي إستـمرار القتـال فحسب دون اخلروج بنـتيجة حـاسمة ألي طرف نصـراً كان أم هز�ة~
وهكذا بقيت ا}ساعدة اإلسرائيلية للثورة محدودة في سائر ا}يادين.

من جـهـة أخــرى التـزمت قـيـادة الثـورة بخـط ثابت وسـيـاسـة واضـحــة قـاطعـة وهي أن
اليتـحول القـتال في ا}ناسـبات احلـادة الى ما يـشبـه مواجـهة عنصـرية~ أي الى قتـال ب�

الكرد والعرب.
وكــتب عـدد من الـضـبــاط اإلسـرائيـلي� الذين وفــدوا الى مناطق الثــورة عن جتــاربهم
فيـها~ ومن ذلـك كتاب أصـدره قبـل ثالث سن� أو نحوها (شلومـو نكد�ون) تطرق فـيه
الى مــعــركــة هَندريـن وأخــواتهــا من ا}عــارك الفــاصلـة التي خــاضــهــا الكرد وحــقــقــوا
إنتصاراتهم الرائعـة~ حتدّث عنها وكأنها جـرت بتخطيط وقيادة ضـباط إسرائيلي�. وهو
زعم باطل وان مــا ذكـره هذا الشـخص لم يكـن إالّ من وحي خـيـال وإخـتــالق مـحض. لم
يكن ثَمّ إسـرائيلي واحد ال في مـعركـة هَندرين وال في غيـرها من ا}عارك. و}ا ذكـره في

هذا الصدد أشباه عديدة من اإلدعاءات الفارغة.
هناك العــدد الكبـيـر من ا}ـقـاتل� الذين خـاضــوا تلك ا}عـركـة وغــيـرها بينهـم ضـبـاط
عراقيـون من إخواننا العرب ا}نتم� الى احلـزب الشيوعي العراقي وهم يعرفـون أكثر من
غيـرهم كيف جرت معـركة هَندرين الفاصلة. ولم تسـمح قيادة الثـورة ال لإلسرائيلي� وال
لغيـرهم في أي وقت من األوقات بالتدخل في سـتراتيجـية الثورة أو تاكـتيكها. كـما أنّ
عــالقـتــهـا هذه لم �ـثل أي عـائق أمــام أية فــرصـة ســالم ب� الثــورة الكردية واحلكومــة

ا}ركزية كما حصل في ٢٩ حزيران ١٩٦٦ وفي ١١ آذار ١٩٧٠.
إن قيادة ثورة أيلول لم تتخذ في عالقاتها اخلارجية نهجاً أو خطاً يخالف أو يقف في

سبيل مسيرة النضال العربي.
وفي إعتـقادي أن اسرائيل كـانت على علم مسبـق mؤامرة اجلزائر وأنه كـان mقدورها لو
خلصـت نيــتـهــا - حــمل شــاه إيران على الـعـدول عـن إرتكاب تلك اخلــيــانة~ من خــالل
إستـخدام نفوذها غيـر احملدود عند صانعي السـياسة األمريكـان. إالّ أنها لم تفعل شيـئاً
في هذا ا}ضـمار ووقـفت مـوقف ا}تـفرج ازاء ذلك التـحـول في السيـاسـة األمريكيـة~ في
ح� كان بوسعها على األقل أن تخطرنا بوقت كـاف بوجود مثل هذه ا}ؤامرة ولذلك فأنا
الأرى مـسـؤوليـة إسـرائيل فـي مـا حلّ بشـعـبنا في ١٩٧٥ تقل بـأية حـال عن مـسـؤوليـة
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اجلهات األخـرى. والواقع هو أن إسرائيل لم تكن مستعـدة للتضحية بأبسط مـصلحة لها
في سبيل مد يد العون الصادق للشعب الكردي عندما كان في حاجة اليه.

وحيال الصـراع العربي اإلسرائيلي~ إتخذت قـيادة الثورة خطاً واضحاً هو تأييـد حقوق
الشعب الـفلسطيني كاملة وفي مـقدمـتها اقـامة دولتـه ا}ستقلـة~ مع رفض اإلجنرار وراء
الشـعـارات الطنانة الرنانة وا}زايدات والدعـوات الفـارغـة الى قذف إسـرائيل في الـبحـر~
وهي دعـوات زائفـة غـير عـمليـة مـازلنا نسـمـعهـا من جـهـات مـعيـنة التزيد في النار إالّ

إشتعاالً ولم تقدم عملياً ما يفيد الشعب الفلسطيني.
بقي الشعب الكردي منـذ أجيال سحـيقة في التـاريخ مشبعـاً بروح التسامح والتـعايش
األخـوي مع كل الشـعـوب والطوائف التي سـاكنتـه في أرضـه. والشعـب الكردي لم ينكر
قط على أي شعب من الشـعوب حقـه في احلياة احلـرّة الكر�ة وظل مخلصاً }بـدأ ا}ساواة
التـامـة في احلـقـوق والواجـبـات~ وكـانت تلك رؤية البـارزاني وبهـا عُـرِف~ وكـسب الذكـر
احلمـيد بإعـتقاده الـراسخ بأن خير العـالقة ب� الشـعوب والطوائف هو اإلحـترام ا}تـبادل~

وان اإلخاء وا}ساواة هو الطريق االمثل الذي يضمن السالم واإلستقرار.
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العـالقـات القـبـائلـيـة كـانت تسـود اجملـتـمع الكردسـتـاني عنـد قـيـام ثورة أيلول. ومن
تقـاليدها اSـتوارثة سلطة رئيـس العشـيـرة التي كادت تكون مطـلقة على أفـراد عـشيـرته
مقـابل طاعة عميـاء من هؤالء فاليسأل واحدهـم عن أمر أتاه رئيسه أو قـرار إتخذه بحق

أبناء العشيرة. فهو مطاع أكان على خطأ أو على صواب.
إن اإلنقـالب الذي أحدثتـه الثـورة في هذه العـالقة لم يأتِ سـهـالً أو هيiنًا. فـقد دفـعت
ثمناً باهضـاً من اجلهود والدمـاء. كان من أولى مهـام الثورة أن تسـتبدل عـالقة العشـيرة
بعالقة اSواطنة. وأن حتلّ الوالء للثورة والوطن محلّ الوالء للعـشيرة واآلغا. وقد جنحت
في هذا أيّما جناح بجهود ومساعي احلزب الدuقراطي الكردسـتاني وتضحياته اجلسيمة.
لقـد حـقـقت الثـورة ومن ورائهـا احلـزب إنقـالباً في اجملـتـمع الكـردي يوازي في نظري بل

يفوق اإلنتصارات التي أحرزتها الثورة في ساحات القتال وميدان السياسة.
رجل العشـيرة بإنتـمائه الى اجلـيش الثوري أو بكسـبه العـضوية في احلزب الـدuقراطي
الكردستاني يتحرر من نفوذ رئيس عشيرته والحتلُّ له طاعـته فيما يتعارض مع إنتمائه

هذا.
وبالتـعـاليم التي بثـتهـا الثـورة واSبـاديء التي كـان يبشـر بهـا أعـضاء احلـزب رسـخت
مـفـاهيم الوطنيـة في النفـوس. وبسـيطرة الثـورة على مناطق واسـعـة من كـردستـان فـسح
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اجملال Sواجـهة اإلقطاع واحلـد من نفوذه وإجراء إصـالحات إجتـماعيـة جذرية ومن أهمّـها
إشاعـة العدل وكفّ يد العـدوان على حرية الفرد وإسـتغالله مـن قبل األغوات والشـيوخ.
وصـار الوالء لهؤالء الرؤسـاء يعتـمد بالدرجـة األولى على درجـة طاعتـهم لقوان� الثـورة
والعمل �وجبها في عالقتهم مع مرؤوسـيهم وفي درجة إخالصهم ووطنيتهم وتعاونهم مع

قيادة الثورة.
أمـا أولـئك الذين تنكروا لـلثـورة ولم يحــفلوا �بــادئهـا أو مـن ناصـبــهـا العــداء منهم�
هبطت منـزلتـهم ب� أتبـاعــهم والسـيّـمـا أولئك الذيـن ألقـوا بحظوظهم الـى جـانب أعـداء
الثورة و�ت مـصادرة أراضيهم وتوزيعـها على فالحيـهم ومعدميـهم ولم تكن ملكاً حالالً

لهم باألصل.
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شـهد األصـدقاء واألعـداء� أنّ الثورة الكردية كـانت ثورة نقـية لم تنحـدر في أي وقت
من االوقات الى مسـتوى اشاعة اإلرهاب بأعـمال تخالف قواعـد األخالق وروح القانون.
ظل الشعب الكردي سنيناً عديدة يلتزم باSباديء الـعامة إلدارة احلرب والعهود واSواثيق
. ولم uارس عـمالً إرهابيـاً ال داخل العـراق وال التي تنظم حـرب األنصـار إلتـزاماً حـرفـيـاً
خارجه في ح� توفرت لديه االمكانات كلها ليمارس هذه العمليات وبهذا كسبت الثورة
إحتراماً ندر أنْ كسبته ثورة أخرى عبر التاريخ احلديث في أوساط الشعب الكردي عامة
وفي األوسـاط الدوليـة سـواءً بـسـواءٍ� رغم الضنك الشـديد الذي كـان يـعـانيـه شـعـبنا إذ
كادت كردستان أن تكون ساحة حرب دائمة وسماؤها مرتعاً للطائرات اSغيرة ليالً ونهاراً
الى جانب االنتـهاكات وأعمال االبادة اجلـماعية التي كـان يرتكبها اجليش ومـرتزقته ب�
آن وآخـر. فــالتدعــونا الى تغــيـيـر مــوقـفـنا من اإلرهاب والتفــقـدنا اتزانـنا لنقــابل تلك
األعـمال �ثلهـا. كمـا حصل في السليـمـانية في العـام ١٩٦٣ عندما قـام الزعيم صـديق
مصطفى آمر اللواء العـشرين بدفن ٨٦ من األهالي وهم أحياء. وكما قـام آمر الفوج طه
الشكرچي بشنق ٣٩ شـاباً على اعمـدة الكهربـاء. وقيام غـا£ مصـباح األم� آمـر اللواء

العشرين في سَروچاوه قرب بيتواته بتمزيق اجساد ٧٢ مواطناً حتت سرفات الدبابات.
. وفي قـرية صوريا اSسـيحـية في العـام ١٩٦٩ في قرية دَكـان أحرق ٦٧ امـرأة وطفالً
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قُتِل تسعـة وثالثون من الفتيات واألطفـال والنساء والرجال فضـالً عن حوالي أربع� من
اجلـرحى بأمـر من اSالزم عـبـدالكر© مـحـمـد اجلـحـيـشي. ثم تأتـي عـمليـة التـعـريب بكل
بشـاعتـهـا. وبالتـهجـيـر القـسري آلالف اSواطنـ� الكرد واخالء منـاطق كاملة وتهـيـئـتهـا
إلسكان العرب وقيام النظام بطرد الكُرد الفيلي� في العـام ١٩٧١ بحجة عدم حصولهم
على اجلنسيـة حيث زاد عدد من قـذف به عبر احلدود اإليرانـية عن عشرين الفـاً صودرت
»تلكاتهم وألـقي شبـانهم في السـجن وكل هذا كـان واحـداً من األسـبـاب الرئيسـة للجـفـوة ب�

الثورة وب� النظام.
ثم جاءت الوقيعة الكبرى بعملية اإلبادة اجلمـاعية العظمى التي ¬ فيها القضاء على
ثمانـية آالف من البارزانـي� في ٣١ من �وز ١٩٨٣ وفي اعقـابها قصـف حلبجه بـالغاز
السام قـتل جراءها خالل دقـائق خمسـة آالف من سكانها. وكذلك إسـتخدام الغـاز السام

في مناطق أخرى ووقوع ضحايا عديدة وإختفاء سبعة عشر ألفاً من الشبان الفَيلي�.
ولم يكن ذلك كلّه كـافـيـاً كمـا يبـدو� فـقد توج الـنظام جرائمـه هذه بأم اجلـرائم وهو مـا
دعاه بعـملية (األنفال) ح� سـاق خاللها أكـثر من مائة ألـف إنسان الى مناطق مجـهولة

غابت آثارهم �اماً ولم يسمع عنهم أيّ خبر حتى هذه الساعة.
هذه الكوارث والقـتول اجلـماعـية لم حتـاول الثـورة مقـابلتهـا باSثل مطلقـاً ولو بتفـجيـر
عبوة ناسفة في مجتمع أو قصف قـرية من القرى وال قتل سفير أو دبلوماسي أو مسؤول
من اSسـؤول� احلكومـي�. بل كنّا عكس ذلك نعـامل أسراهـم بإحتـرام ورعـاية ونخصـهم
بأفضل ما لدينا مـن مواد اإلعاشة وكثيـراً ما عمدنا الى إطالق سراحـهم. وكنا قد نوّهنا
�حـاوالت ناظم گـزار إشـاعـة اإلرهاب في كـردسـتـان حـتى في أيام السـالم. وكـيف كـان
باSقـابل مـوقف البـارزاني من إقـتـراح زرع قنبلة فـي منزل خـيرالـله طلفـاح. ها نحن اآلن
جنني ثمار موقفنا اSشرف. احتفاظ الثورة بجـاللها و�سكها بعرى األخالق وتعففها عن
تلويث ســمـعـتـهـا بـأعـمـال اإلرهاب. ها نحن نـتلقى مـردوده من الســمـعـة الطيــبـة التي

كسبناها في احملافل الدولية واإلحترام الذي نلقاه على جميع األصعدة في اخلارج.
في عـام ١٩٨٤ قـمت بزيارة للمـسـتـشـار النمـسـاوي (برونو كـرايسكي) بڤـيـينّا. وهو
أحـد مـشـاهير اإلشـتـراكـي� الدuقـراطي� في العـالم فلـقيت مـنه حـفاوة وتقـديراً كـبـيـرين

وأثار في حديثه هذه النقطة بالذات� قال:
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- انا صديق والدكم. وانا احب الشعب الكردي. أنصحكم بأنْ تواصلوا السير على هذا النهج
النظيف. وابتعدوا ما امكنكم عن اسلوب اإلغتياالت لتكسبوا عطف الدول عليكم.

أجل فـال سبـيل لنا غيـر هذا وسنقف دائمـاً ضد سـيـاسة اإلغـتيـاالت واشاعـة اإلرهاب
ونتمسك باألخالق الثـورية العالية ونلتزم في نضالنا بالقيم واألخـالق التي تربّينا عليها

وبالقواعد واSباديء التي قررتها اSعاهدات واSواثيق الدولية والنحيد عنها مطلقاً.
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لم تُغفل الثـورة مسألة تـأم� اخلدمات اإلجـتماعـية العامـة في اSناطق احملررة السيّـما
في مـجــاالت الثـقـافـة والتــعليم ومـحـاربـة األمـيـة وعـملـت على فـتح مـدارس إبتــدائيـة
ومــتـوسـطة وثانوية عــدة الســيّـمــا في اSنـاطق التي بقــيت في مــأمنٍ من احلــرب البــرية
بوجـودها الدائم ضـمن اSنطقـة احملررة. وفي اSناطـق التي كانت مـعـرضة لـلقصف اجلـويّ
تواصل النـشـاط التـعـليـمي حــيـثـمــا تيـسّــر كـادر اSعلـم�. في كـثــيـر من اSناطـق كـان
التدريس يتم فـي العراء وحتت األشجـار وفي الكهوف وكان اإلقـبال على التـعليم شديداً
يثـير اإلعـجاب. في تلك الظروف الـصعـبة أفـادت الثورة كـثيـراً من اSتـعلم� اSلتحـق�
بالثورة وفـتحت لهم دورات تعليـمية ليـوزَّعوا على اSدارس بعـد تخرّجهم وأصـبحت هذه

الدورات في السنوات األخيرة معهداً ثابتاً في مقرّ الثورة بناوپردان.
وعُنيت الثـورة بـاجلـانب الصـحي ايضـاً. وكـان لديهـا فـضـالً عـن أربعـة مـسـتـشـفـيـات
سريرية ثابتـة� مستـوصفات مـجهزة �ضـمدين ومـوظف� صحي� وفـتحت دورات صحـية
خـرّجت العـديد منهم. و¬ّ تزويد تلـك اSراكـز الصحـيـة �ا تيـسّـر من األدوية والعـالجـات

الطبية الضرورية.
وأفادت الثـورة بعد إتفاقـية آذار من خدمات اSعلـم� والتقني� الذين إلتحـقوا �ناطق
الثــورة وإسـتــدعت جـمــيع اSعلم� اجملــازين واSوظفـ� الصـحــي� في جـهــازي الصــحـة
والتـربية وواصلوا اخلـدمة رسـمـياً وفق إتفـاقيـة آذار وأعتـبـرت فتـرة خدمـتهم في الثـورة

فترة رسمية ألغراض التقاعد والترفيع.
وفي ميدان القـضاء لم يقف إفتقـار الثورة الى العدد الكافي من رجال القـانون مانعاً.
إذ ¬ّ إستـخدام عـدد من اSوظف� العـدلي� الذين سبـقت لهم اخلدمـة في الدوائر العدلـية
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في كـردسـتان وإسـتـفـادت من جتاربهـم. وقسّـمت كـردسـتان احملـررة الى مناطق عـدليـة�
أسست في كلّ منطقة محكمة مدنية ومحكمة شـرعية توالها القضاة الشرعيون اSعينون
من قــبل الثــورة� تراجع قـراراتـهـا من قــبل احملكمــة اإلسـتــئنافــيـة فـي اSنطقــة� وتدقق
أحكامـهـا من قـبل احملـكمـة العليـا لكردسـتـان ومـقـرها في نـاوپردان حـيث يُحـال إليـهـا
جـمـيع األحكام اجلنـائيـة التي تسـتـدعي التـدقـيق فـضـالً عـن النزاعـات اSدنيـة األخـرى.
. وقــد �تـعـت هذه احملـاكـم باإلســتـقــالل التــام وحظرت الثــورة ويكون حـكمـهــا نهــائيــاً
السلطات العسكرية أو اإلدارات من التدخل في شؤونهـا. وكانت احملاكم تطبّق القوان�

العراقية السارية فضالً عمّا إشترعته الثورة من القوان� احمللية.
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كـان اجملــتـمع الـكردي يشكو امــراضـاً إجـتــمـاعــيـة مـزمـنة عندمـا بـدأت ثورة أيلول.

فعمدت الى معاجلة معظمها والقضاء عليها.
كـانت معظـم اجلهـود منصـرفة ب� العـام ١٩٦١ و١٩٦٤ الى الدفـاع عن كـيان الثـورة
وكـردسـتان. ثم وبعـد أنْ حتـررت مناطق كـبـيـرة وأصبـحت حتت سـيطرة الثـورة. وجـد من
الضـروري إيالء اجملـتـمع والسكان جـزءً من اإلهتـمـام فـتم إصـدار قـرارات هامـة في هذا

الشأن أذكر منها هذه بصورة خاصة:
١) حتـر© تزويج البنات ضـد ارادتهن أو إسـتبـدال الصـغـيرة بالكـبيـرة. وكـان هذا الداء يعمّ
كردستان كلها بإستثناء بارزان وهو ظلم عظيم بحق نساء شعبنا منذ عصور سحيقة.

ويتم ذلك بالشكل التالي:
كان األب (أو العم أو األخ بغـياب الوالد) يعطي احلق لنفسه ببـيع الفتاة كمـا يبيع
اغنامـه. أو يقـوم الوالد أو العم أو األخ بعـمل صـفـقة مـنها بـأن يعطيـها آلخـر لقـاء
زوجة لنـفسه. أو يتـبادل اSعـمرون من الرجـال فيـعطي أحدهمـا اآلخر ابنتـه. وتنكب
االبنتـان وتسـوء حيـاتهـما بـتزويجـهـما من شـيـخ� مـعمـرين. كـثيـراً مـا تؤدي هذه

التصرفات الالإنسانية الى عداء وثارات تسفك فيها الدماء.
وقد يعـمد رجالن الى تزويج ابنت� وليـدت� وهما في اSهد كل إلبن اآلخـر. وعندما
تكبران يصـادف أنْ الترضى احداهما بالزوج الذي اعطيت له وتأبـى مساكنته فـتقع
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. كـذلـك عندمـا يزوج ابنتـه الـكبـيـرة ألحـدهم منـتظراً ابنة فـتنة وتـنشـأ ثارات ايضـاً
صغيرة له أو إلبنه فال ترضى ويكون خالف وفتنة.

حرمت الثورة كل هذه اSمارسات وفرضت عقوبة على كل من يرتكبها.
٢) بيع اSرأة: يفـرض األب ثمناً البنتـه. وكثـيـراً ما uنع هـذا زواج احملب�. ح� اليقـوى
الشـاب على تأمـ� اSبلغ الذي وصـفـه األب ليـد ابنتـه فـتـقـع حـوادث عنف أهونهـا
(اخلطف) بكل مـاينجم عنه من قـتـولٍ أحيـاناً. وقـد جعـلت الثورة مـبلغ مـائة دينار
حـداً أقـصى للمـهـر شــريطة أنْ يقـوم األب أو الوليّ بانفـاقـهـا عـلى جتـهـيـز ابنتـه ال
لتكون ثمناً لهـا. ولم تضع الثـورة حداً Sا يريد أنْ ينفـقه األب من جـيبـه زيادة على

ذلك ان كان في سعة.
٣) عند وجود اإلتفـاق ب� الشابة والشـاب. تتم اخذ موافـقة اب االبن أو الفـتاة بالطلب
الرسـمي مـنه �حـضـر من وجــوه القـرية. ويكرر الـطلب ثانيـة. فــإنّ اصـر األب على
الرفض يكون للمتفق� على الزواج احلق في الذهاب الى اقرب مقر للحزب ويعلنان

رغبتهما في الزواج وعند ذلك تتم اSراسيم وفق االصول.

s-b#« ‰U*—Ë …—u"#«
قـبل نشـوب الثـورة لم يكن رجـال الدين في كـردسـتـان بإخـتـالف مـهـامـهم وواجـبـاتهم
الدينية - يحظون بإهـتمام خاص من أجـهزة الدولة. تراهم دائماً يعـيشون في ظل الفـاقة
واحلـرمان واإلهـمال و�ا يجـود به عليـهم احملـسنون. ويحـتـال بعضـهم اآلخـر على العـيش
�صـانعة آغـا العشـيرة أو رئيس القـرية على حـساب اإلحـتيـال له بإسم الشريعـة والسيـر

وفق أوامره واحلكم له فيما يعنّ من أقضية ونزاعات محلية.
إالّ أن إنقـالباً أحدثـته الثـورة والبـارزاني في حيـاة هؤالء. فـإلى جـانب تهيـئـة أسبـاب
العـيش الكرuة لهم ضُمِـن حتريرهم من إسـار اآلغا ومـختـار القـرية واُفسح لهم اجملـال بل
توجيههم واألخذ بيدهم الى خـدمة شعبهم وتعبئة جهودهم في خـدمة القضية الوطنية عن
طريق تثـقـيف اSواطن� �بـادئهـا واحلث علـى التمـسك بـاألخالق الـرفيـعـة التي يفـرضـهـا

الدين احلنيف وحثّ الشباب على اإلنضمام الى الثورة.
وأفـادت الثورة باSـقابل من مـؤهالتهم فـأسندت الى عـدد كبـيـر منهم وظائف قـضائيـة

بتعيينهم قضاة شرعي� في القيادات احمللية ليتفرغوا الى فضi نزاعات اSواطن�.
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و�بـادرة من البـارزاني ¬ تأسـيـس إحتـاد علمـاء الدين اإلسـالمي في كـردسـتـان. وقـد
اُفتُتح برعايته في العام ١٩٧٠.
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تولّت الثورة نـشر وتطبيق مـفاهيم احلزب الـدuقراطي الكردستـاني ومبادئـه في العدالة
واSسـاواة والتـآخي ب� القـومـيـات والديانات واSلل واSذاهب وجنـحت الى حـدٍّ كـبـيـر في

إزالة رواسب العهود اSاضية.
ولم تنكر الثورة حق التمثـيل لهذه الفئات إبتداءً من أصغر خليـة في احلزب أو فصيل

من الپيشمرگه وإنتهاءً بأعلى هيئة قيادية فيها� وأعني بها مجلس قيادة الثورة.
واSتـتبـعـون الشك يذكرون الكاهـن الكلداني پولص بيـداري الذي كان uثل مـسـيحـيي

كردستان في ذلك اجمللس واحلظوة اخلاصة التي كان يتمتع بها عند البارزاني.
في الواقع أولى القـائد والثـورة إهتـمامـاً خـاصاً بـأوضاع اSسـيـحي�. وكـان البـارزاني
يتولى بنفسـه متابعة أحوالهم ويعني بتنفيـذ مطالبهم وسد حاجاتهم وقد قـابلوا إهتمامه
هذا واحلق يقـال �ا يعـادله من وفـاء وإخـالص وتضـحـيـة. وكـان البـارزاني في هذا أمـيناً
مـؤكــداً وسـائراً على الـنهج الذي رسـمــه أسـالفـه مـن شـيـوخ بارزان فـي بسطهم احلــمـاية
والرعـاية Sسـيـحـيي اSنطقـة. ومن هذا نبـع إخالصـهم وتـعلقـهم بالثـورة وحـملهم السـالح

للدفاع عنها ليقفوا في صفها حتى النهاية.
ولقي الكرد اإليزيدية في ظل ثورة أيلول األمان الذي إفتقدوه. كما لقي سائر اSذاهب

واألديان احلفاوة واإلهتمام بأمرها.
ووجدت الثورة نفسـها ملزمة دوماً بالدفاع عن حـقوق القوميت� اآلشورية والتـركمانية

في كل مفاوضة جتري من اSفاوضات العديدة مع احلكومات العراقية.

w%U).œdJ#« lL):« w/ ‰uK-√ …—u1 —U1¬
هناك حـقائق البدّ من التنويه بهـا تبـرز عند اSقارنة ب� مـا كان عليـه اجملتـمع الكردي
قبل الثـورة وما آل اليه بعدها. ومن ذلك الثـقة بالنفس. فقـبل الثورة كان أصغـر موظف
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حكومي يشـيع في رئيـس عشـيـرة الرهبـة. فـيـبـدو هذا ذليـالً أمـامـه وكان عـريف مـخـفـر
للشرطة مـثالً قادراً على إسـتدعاء كـبير قـوم فاليعصي له امـراً ويسرع اليه من غـير أنْ

يرى ضرورة Sعرفة سبب استدعائه.
لم يكن أحـد من الكرد يجـرأ على السـؤال أو البحـث عن سبب مـعـاملتـه كمـواطن من
الدرجة الثـانية وهو يعيش فـوق ارضه ووطنه. إالّ أنّ الوضع تغيـر �اماً بعد الثورة. فـقد
شاعت الـثقة في النـفوس وشعـر الناس بالكرامـة القوميـة. وأدركوا بأن الشـعب الكردي
كسائر الشـعوب األخرى له احلق في احلرية و»ارسـتها وقوي اإلuان بعدالـة نضال الشعب
الكردي وأولى ثقته بزعامة الثورة وأهدافهـا وهي مصدر قوة الحتد واليدانيها سالح وال
سلطان. والشـعـور بهـذه الكرامـة والثـقة لم يـكن قاصـراً على اجلـمـاهيـر التي تعـيش في
األراضي احملـررة. بل سـرت الى اSناطق الـتي كـانت حتت سـيطرة احلكومـة. فـالكل كـان
على يق� بأن عهد العبودية واSذلة يعاني ساعـات اإلحتضار. وان أيام ذينكما العهدين

أصبحت معدودة وها أنهم يتهيأون إلستقبال العهد اجلديد وهو آت والريب فيه.
من اإلجنــازات اخلــالدة الـعظمى التـي حـقــقــتــهــا الـثــورة هي هدم الســدود واحلــواجــز
اإلجتـماعيـة والقبيليـة والتقـاليد اSوروثة التي كانت تقف دائـماً حاجـزاً اليقتحم� لصـهر

الشعب الكردي في بوتقة الوحدة.
ويدخل في هـذا قـضـاء الثــورة على الوالء العـشــائري. في أواخـر الـسـتـينات لـم يعـد
لرئيس العشـيرة من نفوذ أو كلمـة على اتباعه إالّ �قـدار انتمائه للثـورة ومقدار مـا يبدر

.(wðW¹«œ—u') منه من مشاعر وطنية وهو ما أطلق عليه بالكردية
من آثار الثـورة تـدويل القـضـيـة الكرديـة وإيصـال صـوت الشـعب الـكردي الى أقـصى

زاوية من زوايا العالم وتعريف الشعوب �ظلمته الكبرى.
ومن آثارها ايـضـاً نشـر الوعي الـقـومي في سـائـر مناطق كـردســتـان الكبـرى. وتـقـوية
اواصـر األخوة والتـضـامن ب� الشعـب الكردي واألقوام األخـرى التي تسـاكنه على ارض
كـردستـان وضـمـان حرية »ارسـة الشـعـائر الدينيـة دون رقابة أو حـدود للطوائف اSذهـبيـة

والدينية اخملتلفة.
ومن نتـائـجـهـا ايضـاً وضعُ حـدٍّ لـلجـرائم وفي مـقـدمــتـهـا قطع الطرق وحــوادث السلب
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والنهب والقـتل اخـذاً بالثـأر ومـا الى ذلك. و�تّـعت أراضي كـردسـتان احملـررة بعـهـد من
األمن والطمأنينة لم تشهد مثيالً له في أي حقبة من تاريخها.
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ضربت حكومـات بغداد حصاراً مـحكماً على الثورة تناول اجلانب اإلعـالمي منها بنوعٍ
خـاص. فـاســتـخـدمت شــتى الوسـائل Sنع تـسـرّب أنبـائهــا الى العـالم اخلـارجـي. وكـانت
الظروف الدوليـة فـضـالً عن وسـائل اSواصـالت الـتقـنيّـة في السـتـينيـات والسـبـعـينيـات
تخـتلف إختـالفـاً بيّنًا عن ظروفـها اليـوم. فـاآلن وبفضل وسـائل نقل اخلـبـر احلديثـة بدت
الكرة األرضـية أشـبه بقـرية. فـالتطور التكنولوجي بقنواته الفـضائـية كـفل نقل اخلبـر في

حلظة واحدة من أدنى بقعة في العالم الى أقصاها.
لم يكن ذلك مــيـسـوراً لنا في حــينه. إالّ أننا كنّا ندرك أهـمـيـة وصـول صـوتـنا وأنبـاء
ثورتنا الى الـعـالم اخلـارجي وبذلنا جـهـوداً خــارقـة لكسـر الطوق احملكم عـليـهـا إليصـال
احلقائق عن عدالة قضيتنا ومايتعـرض له نضالنا من عدوان. وفي مبدأ األمر سعينا الى
(تهـريب) مـراسلـي الصـحف العـاSيـة �سـاعــدة جنود مـجـهـول� من الوطنـي� الكُرد في
اخلـــارج� وفي العـــام ١٩٦٢ أمكن إدخـــال الدفـــعــة األولـى من اSراسلـ� الصـــحــفـــي�
واإلذاعـي� بشخـص مراسل اإلذاعـة السـويسريـة ريـشــار اندريگ Richard Andregg مع
مصـوره وأحدث تقريره الصحـفي دوياً عاSياً إهتـزت له احملافل الدولية فـضالً عن الرأي
Hanz Ferra انيـا الغـربيــة هانز فِـرّاSالعـام األوروپي. وجــاء على أثره مندوب تلفــزيون أ
ومصوره. وعلى اثر ذلك بدأت الصـحافة العاSية في أوروپا وأمـريكا تتسابق الى أرض
كردسـتان احملررة ويركب مندوبوها األهوال واخملـاطر للوصول الينا. وأذكر باSناسـبة دانا
آدم شـمـدت مـراسل جـريدة النيـويورك تاuس وهي أشـهـر صـحـيفـة في العـالم وأوسـعـهـا
إنتـشاراً. وقـد ظهرت سلسلة اSقـاالت التي كتـبهـا فيـها على شكل كـتاب. و»ـن أصدر
كـتـبـاً عن الثـورة أذكر ديـڤيـد آدامـسن مندوب جـريدة الديلـي تلگراف اللندنيـة. ورينيـه
مـورييس الصـحـافي الشـهـيـر. فـضـالً عن اSـقـاالت الرائعـة التي كـتـبـهـا عـضـو مـجلس
اللوردات البــريطاني والـصـحــافي اللورد كـيـلبـراكن. واSـقـاالت اSسلسـلة التي كــتـبــهـا
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الصـحــافي والدبلومــاسي اSعـروف إريك رولو. ومــا كـتـبــه پرuاكـوف مــراسل صـحـيــفـة
(پراڤـدا) الذي أصـبح وزيراً لـلخـارجـيـة الروسـيـة ثم رئيـسـاً للوزراء بـعـد سـقـوط النظام
اإلشـتراكـي وإنحالل اإلحتـاد السـوڤـياتي. وليس بـوسعي أن أنسى ذكـر مـدير التلفـزيون
الفــرنسي (مــســيـو شــوازيل) الذي ربـطتـه بـالوالد صــداقـة حــمــيــمـة وأصــبح من أشــدّ
اSتحمّس� لتـقد© قضية الشعب الكردي في العراق للعالم� إنّ ريپـورتاجاته التلفزيونية
كـانت حـجـر الزاويـة لبناء تلك العـالقـة الصــمـيـمـة مع الرأي العـام الفـرنسـي وحكومـاته

اSتعاقبة وقد جنينا منها أعظم الفوائد ومازلنا.
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حاولت قـيادة الثـورة احلصول علي جـهاز بثّ (إذاعـة). وكان جناحـها باألول مـحدوداً�
فـقـد حـصلت على جـهـاز إذاعـة ضـعـيف البث التناسب قـوتـه تلك اجلـهـود اSضنيـة التي
بذلها العـاملون فيها فـضالً عن الظروف القاسـية التي عاناها أعـضاء احلزب في نصبـها
وتشـغيـلها وإدامـتـها. وعليّ أنْ أشـيـد باجلـهود العظـيمـة لثـالثة من الكُرد الفَـيْلي� من
كـوادر احلـزب إسـتـقــدمناهم من بغـداد بصــورة سـرية أحـدهم مـهندس كـهــربائي واإلثنان
البـاقـيان مـيكانيكـيان سـأكـتم أسـماءهـم هنا لدواعٍ أمنيـة تتـعلق بهم. فـقد كـان لهـؤالء
الفضل في نصب وتشغيل مولدات الكهرباء والتـغلب على اSصاعب التقنيّة التي كانت

حتفّ بالعملية.
كـانت قـدرتهـا تقلّ عن كـيلوواط واحـد ومـدى بثهـا ضـيق جـداً اليتـجـاوز دائرة نصف
قطرها خـمسون كـيلومتـراً. وأسرعت السـلطة الى نصب محطة تشـويش قوية تذيع منـها
أغاني ومـوسيقى جاز صـاخبة لتغطيـة ما نُذيعه. ومع ذلك فـقد كان تأثيرها عظيـماً في

تقوية معنويات اجلماهير.
لم تكتـفِ السلطة بإســتـحـداث مــحطة تشــويش لهـا بـل حـاولت إسكاتـهـا وتدمـيــرها
بحـمــالت قـصف من القـوة اجلــوية أكـثـر من مــرة. وأذكـر واحـدة من تلك الـغـارات على

مقرّها في (قَسري) في أيار ١٩٦٦ فقد تواصلت يوم� كامل�.
في تلك األجــواء الصـعـبـة كــان القـائمـون عـلى تشـغـيل اإلذاعــة عـبـداخلـالـق مـعـروف
ومعـاونه اSهندس الشاب أمجـد عبدالواحـد وسامي عبـدالرحمن وغيـرهم يواصلون العمل
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غير عابئ� بإنفالق القنابل حولهم بكلّ جترّدٍ ونكران ذات.

…—u"#« W/U4,
لم تتـوقف (UÐW??š ) جــريدة احلـزب اSركــزية عن الصــدور مطلقــاً رغم ظروف الثــورة
الطباعية القاسية. وقد إستطاع الفـرع الثاني للحزب تأم� مطبعة بدائية عام ١٩٦٤ بعد
أن أحرق جمـاعة إبراهيم أحمد اSطبـعة القدuة ح� فشلـوا في نقلها الى إيران عند هروبهم
في ذلك العـام. فـقـام الكادران احلـزبيّـان أحـمد دَشـتي ومـصطفـى رابَـر بنقل اSطبـعـة التي
نوّهتُ بها من أربيل الى كردستان بكلّ ما ينطوي عليه مخاطر النقل ومحاذيره الكبرى.
ودأبت UÐW?š  على الصـدور مـرة واحـدة شـهـرياً وأحـيـانـاً مـرت�. والى جـانبـهـا كـانت
تصـدر نشرة أنبـاء كـردستـان بإنتظام� لتنقل أنبـاء القـتال واجلـرائم التي ترتكبـها قـوات
النظام بحق اSواطن�. واُلقي على عـاتق هذه اSطبعـة طبع الكراريس احلزبيـة والعسكرية

والقوان� والبيانات التي كان يصدرها مجلس قيادة الثورة.
في عــام ١٩٧٤ �كنّا من احلـصــول على جـهــاز بث بقــوة عـشـرة كــيلوواط وإشـتــرينا
مطبعة كبيرة بأحدث طراز لطبع التآخي وغيرها. وحسب علمي أنّها وصلت الى بيروت.
وكــان من اSقــرر أن تُشــحن من هناك الـى إيران. إالّ أنّهــا وجـدتْ ســبــيلهــا الى بغــداد

ووضعت احلكومة يدها عليها عند جتدد القتال و�ّت مصادرتها.

¢w5P)#«¢
كانـت عودة "التآخـي" اليوميـة واحداً من مكـاسب إتفاق احلـادي عشر من آذار ويـذكر
أنّ صدورها ألول مرة كان بإجازة رسميـة في ١٩٦٧. واصلت الصدور حتى إحتجبت في
العـام ١٩٦٩. وتعاقب على رئاسـة حتريرها كـلٌّ من صالح اليـوسفي وجـرجيس فـتح الله
وعلي عبدالله ودارا توفيق. وإمتيازها في اSرحلة الثانية كان بإسم حبيب محمد كر©.
بقيت " التـآخي" الى األخير الصحـيفة احلرّة الوحـيدة في العراق التي التخـضع للرقابة
احلكومـية ب� سـائر اجلـرائد التي يشرف علـيهـا احلزب احلـاكم واحلكومـة� جريدة الشـعب
العراقي كلّه. وأخـذت على عاتقها� على أوسـع نطاق وأقوى بكثير من السـابق� الدفاع
عن حـقوق العـراقي� وحـرياتهم الدuقـراطية. وظلّت أبداً نافـذة جلـماهيـر الشعب العـراقي
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يتنسّم منـهـا هواء احلـرية وشـوكـةً في خـاصـرة السلطة السـبـيل الى إنـتـزاعـهـا� وأعلمني
القائمون عليها أنّ عدد النسخ التي كـان يُطبع منها كلّ عدد إرتفع في األسابيع القالئل
األولى من صدورها األخير ليبلغ (٣٥٠٠٠) نسخة وهو عدد لم تبلغه أية جريدة عراقية

في سائر تاريخ الصحافة العراقية.
أفـادت الصـحيـفـة من سـمعـة الثـورة ومكانتـهـا ورفضـهـا اخلـضوع للـرقابة احلكـوميـة�
لتنتـقـد اجلـوانب السـلبـيـة من سـيـاسـات البـعث في الداخل واخلـارج فنالـت بحقّ كلّ ذلك
التقـدير واإلحترام من سـائر طبقات اجملـتمع العراقي السـيّما طبـقة اSثقـف� األحرار الذين
وجـدوا فيـهـا مـيداناً ألقـالمـهم وأقبـلوا على اSسـاهمة فـيـها برغـبـة وإندفـاع وأطلقت لهم
اجلريدة أصواتهم احلبيسة� وبلغ اإلنعطاف اجلماهيري نحوها ونحو الثورة ذروته من خالل
اSسـاجـالت التي إجنـرّت اليـهـا أكـثـر من مـرة مع جـريدة الثـورة وهي جـريدة حـزب البـعث
احلاكم الرسمية. وضاق صدر السلطة بهـا الى احلدّ الذي كان اSسؤولون احلكوميون وقادة

البعث اليُخفون عنّا إستياءهم »ا تكتبه� وإتهموها بالتحريض السافر ضدّهم.
والى جـانب التـآخي صـدر بالـلغـة الكردية ملحـقـهـا (wðW¹«dÐ) بشكل صـحـيـفـة حـيناً

وبشكل مجلة حيناً آخر.
إتخذ اإلعالم في ثورة أيلول نهجـاً ينبثق من الشعار الذي رفعتـه «الدuقراطية للعراق
واحلكم الذاتي لكردستان»� وكرّست نفسها إلستنهاض جـماهير شعبنا وتوعيته وتعريفه
بحقـوقه اSشـروعة. ولم يضيّـع أيّ فرصة للتنديـد بسياسـة احلكومات العـراقية اSتـعاقـبة
العدوانية والقـمعية وفضـحها� وتعرية اSرتزقة وأعداء شـعبنا بكل ألوانهم وحتت أيّ زيٍّ
يتـزيَّوْن به. وركّز عـلى تعزيز األخـوة العـربية الـكردية واألقليات الـعرقـية والـطائفيـة في

العراق.
وعلينا اإلقـرار هنا بـأنّ إعالمـنا اخلـارجي لم يكنْ قطّ �سـتـوى اإلعـالم الداخلي� فـقـد
كنّا أبداً نفـتـقـر الى الكادر الكفـوء اSتـفـرّغ هناك. إالّ أنّ النقـص سُدّ بـدرجة كـبـيـرة و¬ّ
التـعـويض عنه �ا كـان أصـدقاؤنا الـصحـافـيـون والكتّـاب األجانـب يكتـبون من مـقـاالت
وأبحـاث وتقـارير ومـا يصـدرونه من الـكتب بسـائر اللغـات احلـيّـة وفي مـقـدمـتـهـا اللغـة

اإلنگليزية والفرنسية واألSانية والروسية الى حدٍّ ما.
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في بداية الثـورة� كان اSصـدر الوحـيد مـا يقدمـه أبناء هذه األمـة من خدمـات وعينيـات
وما يتبرع به أعضاء احلزب ومن بَدَالت عضويتـهم اSتواضعة فضالً عن تبرعات سرية من
الوطني� الكُرد اSوسـرين. وهي �جمـوعهـا موارد ضـئيلة التغطـي جزءً يسـيراً من حـاجات
ثورة واسـعة مـسلحة. إالّ أنّ اإلحتـاد السـوڤيـيتي �دى علمي بدأ بـتخـصيص إعـانة ماليـة
بعـد األشهـر القالئل األولـى. أي إعتـباراً من أواخـر العام ١٩٦١ قـدرها ثالثمـائة وستـون
ألف دوالر سنوياً أي ما يعـادل مائة وعشرين ألف دينارٍ عـراقيّ بسعر الصـرف وقتذاك -
وتواصلت هذه اSنحة بع� اSقدار حتى العام ١٩٦٨ فزيدت الى نصف مليون دينار إبتداءً

من العام ١٩٦٩ حتى ١٩٧٢ ثُّم قطعت �اماً بعد دخول الواليات اSتحدة اSيدان.
فـيمـا سـبق نوهنا تنويهـاً عابـراً �ساعـدة الواليات اSتـحدة� وتـفصـيـالً نقول إنّ كلّ مـا
حـصلت عليـه الثـورة من هـذا البـاب أي السـتـة عـشـر مليـون دوالر (بع� سـعـر الصـرف
للدينار) كـما سـبق بيـانه من هذا اSبلغ اإلجـمالي تسلـمنا نقداً سـتة مـالي� خـالل الفتـرة
اSمـتــدة ب� األول من كـانون الثــاني ١٩٧٣ واألول من آذار ١٩٧٥. وأرصـدت البـقــيـة

لشراء األسلحة.
و»ا أذكـر أنّ احلكـومـة البـريطانيـة قــدّمت مـعـونة مـاليــة (إنسـانيـة الطابـع) �بلغ ربع

مليون پاون سترليني وSرة واحدة فقط.
ومن أSانيــا الغـربيــة� قـدم فـرانـز جـوزف شـتــراوس زعـيم حـزب اإلحتــاد اإلجـتــمـاعي

اSسيحي بإسم حزبه في العام ١٩٦٩ - مبلغ مليونيْ مارك أSاني.
وفي العـام ١٩٧٤ وصلتنا هـبة مـاليـة قـدرها مـليـون دوالر من عـاهل اSملكة العـربيـة

السعودية اSلك فيصل بن عبدالعزيز.
أمـا إيـران فكانت مـســاعـدتهــا مـتـواصلـة إعـتـبــاراً من إنشـاء عــالقـاتنا بـهـا. إالّ أنّ
مــسـاعــدتهـا اSـاليـة في بـداية األمـر لم تـكن منتظمــة وال بالقــدر الذي يســتـحق الذكــر
باSقـارنة باخلـدمـات األخرى. لـكنني أذكـر أنّ حكومـة الشاه كـانت تزوّد الثـورة بعـشـرين
مليون تومان شهرياً إبتـداءً من األول من كانون الثاني ١٩٧٤ - لغاية األول من حزيران
١٩٧٤ من دون إنقطاع ثم ضـوعف اSبلـغ إعتـبـاراً من األول من �وز ١٩٧٤ حـتى األول
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من آذار ١٩٧٥ أي ما يعادل اSليوني دينار (بإعتبار سعر الصرف في حينه).
�ثل هـذه اSوارد الشــحــيــحــة لم تكن الـثـورة حــتـى العــام ١٩٧٤ قــادرة على صــرف
مـخـصصـات مـاليـة منتظمـة لعـشـرات األلوف من اSقـاتل� ولذويهم. وال ألجـهـزة احلـزب
والقـيادات العـسكرية. كـان أقـصى ما أمـكن عمله في الـستـينات في هذا البـاب توزيع
مـبـالغ متـواضـعـة على الپـيشـمـرگـه مـرت� أو ثالث مرات فـي السنة تتـراوح ب� خمـسـة
دنانيــر وثالثة للـمـقــاتل الواحــد في ح� كــانت حتـرص علـى صـرف نثــريات قــيـاداتهــا

ومقراتها بإنتظام.
كـمــا حـرصـت على تأم� النفــقـات الضــرورية للنـشـاط اخلـارجـي والداخلي واألجــهـزة

اإلعالمية الضرورية كاإلذاعة ووسائل النشر (اSطبعة والصحافة).
بوسعـي أن أعرض هنا Êوذجـاً ألوجه الصرف الـذي إعتمـدته الثورة للعـام ١٩٧٤ على

سبيل اSثال:
      اSبلغ بالدينار شهرياً              جهة الصرف
             ٠٠٠ ١٬٢٥٠                        اجلهاز العسكري

             ٠٠٠ ٥٥٠                           اإلدارات واألمانات العامة

             ٠٠٠ ١٥٠                            اSكتب السياسي وفروع احلزب

             ٠٠٠ ٢٠٠                            مقر البارزاني

اجملموع    ٠٠٠ ٢٬١٥٠ دينار
بعـد النكـسـة بقي في حـوزة الثـورة مـبـلغ يناهز ثالثة مـالي� ديـنار ومليـون دوالر. ¬ّ
صرف اجلزء األكبر من هذين اSبلغ� على الالجئ� قبل إستقرارهم وخصص اSبلغ اSتبقي

لثورة گوالن والنشاط اخلارجي وشراء األسلحة.



≥π∑

عند الـبـدء بـكتــابة اجلــزء الثــالث واألخــيــر من تاريخ ثـورة الشــعب الكُردي العـظمى
بقيادة وزعامة قائدها البارزاني. بقيتُ مـتردداً الى حQ في التطرق الى مشهدٍ أخير من
مشاهدها وهو مشـهدc شديدُ الوقع على نفسي بنوع خاص. ترددت كـثيراً في بداية األمر
وقـضى على تـرددي باألخـيـر شـعـور غـالب بـواجب إطالع القـراء والسـيّـمــا اولئك الذين
آمنوا برسالة البارزاني وبقـيادته وشاركوه نضاله - على تفـاصيل وقفت عليها شخـصياً
بحكم وجودي مـعه في تلك الفتـرة األليمة. كيـال أفوّت فرصةً كـبيرة على التـاريخ العام
لثـورة أيلول. والنـهـا جـزء ال}كن اإلسـتـغـناء عنه وكـمـا يقـتــضـيـه السـيـاق و}لـيـه عليّ

الغرض اجلوهري لكتابي.
وأريد أن أستبق الرواية بتمهيد.

uM! v"« w#«“—U$"« ‰UI%#≈
Qفي اخلـامس والـعـشـرين من شــهـر آذار �١٩٧٥ بعـد إعـالن إتـفـاق اجلـزائر بأســبـوع
تقـريباً. غـادر البـارزاني حـاجي عمـران مـقرّه الى إيران قـاصـداً نَغَدَه حـيث كـانت منازلنا
ومنازل بعض الالجـئQ هناك. وكـان بصـحبـتـه (اجلنرال منصـور پور) الذي جـاء �رافـقتـه

خصيصاً.
كــان ذلك اليــوم من أتعس مــا مـرّ بي مـن أيام حـيــاتي. وأنا علـى يقQ بأن غــالبـيــة
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الشعب الكُردي تشاركني هذا الشعور.
كــان األخ إدريس قــد سـبق الـوالد بيــومQ - فـقــصــد بلدة (شنو) لـينسّق مع السـلطة
اإليرانيــة إجــراءات إنقــاذ العــوائل التـي عـزلـهـا تـراكم الثلوج في (خــزينـه) عن العــالم
اخلارجي بغية نقلها الى موضع آمن. وبذلت محاوالت كثيرة إلقناع السلطات بالتعاون�
باألخـير أرسلت مـروحيـتان ناقلتـان من طراز (شيـنوك) لتخليـة النساء واألطفـال. ولوال

.Qذلك �ا جنا منهم أحد. وإجتمع الكلّ في نَغَدَه مع بقية النازح
في صـيف عام ١٩٧٤ شُـرع بفتـح معـسكرات الالجئQ فـي األراضي اإليرانية للنسـاء
واألطفال حمـايةً لهم من الغارات اجلوية والقصـف العشوائي. فأنشئت في مـناطق واسعة
في نواحي أورمــيــه� وسنه� وكـرمــانشــاه� وحـتى األهواز. و�ّ تـوزيع الالجـئـQ عليـهــا.

أولئك الذين تدفقوا عبر احلدود في أعقاب إتفاقية اجلزائر.
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أختير مـعسكر كرمانشاه بنوعٍ خاص إلستـقبال الپيشمرگـه وا�قاتلQ اآلخرين. ولوحظ
سلوكc جديد في تعامل السلطة معهم� ولم يعـد سراً أن السبب يعود الى رغبة السلطات
اإليرانيـة في التـخلص من أكـبر عـدد من الالجـئQ وحتـبيـذ العـودة لهم الى العـراق. فقـد
كان مـصدرَ قلقٍ كـبير للمـسؤولQ اإليرانيQ بقـاء هذا العدد الكبـير الراغب في مـشاطرة
البـارزاني حيـاة ا�نفى. كان إصـرار هؤالء ا�قاتلـQ الشجـعان اخمللصQ على البـقاء لغـزاً
بالنسـبـة الى اإليرانيQ صعب عـليهم فـهـمه. وبذلوا مـحـاوالت عدة تخـتلف بQ اإلغـراء
والشدة� والـلQ واخلشونة دون جـدوى. وبلغ األمر بهـم خالفاً لقـوانQ اللجوء وا�ـعاهدات
الدوليـة بـل خـالفـاً إلتفـاقــيـة اجلـزائر بالـذات. أن سـمـحـوا �ســؤولي احلكومـة العــراقـيـة
بالتـجـول بQ ا�عـسكرات وإلقـاء اخلطب في الالجـئQ مـحبّـذين ومـرغّـبQ بالعـودة. اذ لم
تكن رغبة اجلهة العراقية بإعادة الالجئQ تقل عن رغبة احلكومة اإليرانية بل فاقتها في

الواقع وألسباب التخفى على القاريء.
تعـاقـب ا�سـؤولون العــراقـيـون وراحــوا يجـوبون ا�ـعـسكرات طوالً وعــرضـاً ويعــقـدون
اإلجتـماعات مع الالجئQ حتـقيقاً لـهذا الغرض� وبلغ إهتمـام السلطات العراقيـة با�سألة
حـدّ توجّــه صـدام حـسQ نائـب رئيس مـجلس قــيـادة الثـورة العــراقي بنفـسـه الـى طهـران
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وكتابة رسالة لالجئQ بخطه وتوقيعه(١).
وكان هذا ا�وقـف احلدّي بالنسبـة لإليرانيQ أكثـر من أن تتسع له عـقولهم إلسـتيـعابه�
فـهـو بالنسـبـة �نطقـهم ور¦ا كل منطقٍ آخـر مـسـألةc التسـتـقـيم واحلكمـة والعـقل الراجح.
فخـالفاً �ا هو متوقع ¨امـاً وجدوا جماهيـر الكُرد النازحة جتتـمع حول قائد خذلتـه أطماع
دول كبـرى ومصـاحلهـا وعاندتـه األقدار. واجلـمهور عـادةً يُقـبِل على القائد ا�ظفـر ويلتف
حـوله. وهؤالء النازحـون يأبون ويرفضـون بإباء إالّ اإللتـصاق به رغـم الوعود وا�غـريات.
ولم يكن ذلـك مـفـهــومـاً عند اجلــهـتQ. وكــان مـصــدر عـجب أن يصــرّ مـايزيدُ عن مــائة
وثمانQ ألفـاً على إختيار مـصير مجـهول ومستـقبل غامض بالبقـاء مع البارزاني. وتلك

ظاهرةc قلّما تلقى لها مثيالً في بطون التاريخ.
رأى الشـاه بعد وصـول البارزاني نَغَـده. أن اليبقى فـيهـا وأن يأتي الى طهران. وتبـيّن
فيـما بعد أنّ ذلك جرى بـطلب من احلكومة العراقـية التي كانت فيـما يبدو تخـشى بقاءه
هناك ألســبـاب منهـا أنْ يكـون بقـاؤه سـبـبــاً في تشـجـيـع الالجـئQ وإصـرارهم عـلى عـدم

العودة الى العراق.
وشمل هذا الطلب األخ إدريس.
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قبـل مغـادرته أمر بإجـتمـاعٍ موسع خطب فـيه مـشجـعاً حـاثّاً على الثبـات ومحـذّراً من
دبيب عـوامل اليأس في النفـوس. وتكهّن بغـدٍ مشـرق ومسـتقـبل باسمٍ يُختم فـيه نضـال

هذه األمة بالنصر.
ومن ناحـيتي طلبـت من الوالد اإلجازة بإسـتئـناف العمل النضـالي وإعـادة التنظيم في
ا�ؤسسـات والتشكيالت احلـزبية والعسكـرية وعلى أسس ومفاهيم مـستجـدة مستـخلصة
من الوضع احلـالي ومن جتارب ا�اضي وخـبره. فأسـرع با�وافقـة فوراً وخـوّلني صالحـياته
متـحمـساً ومـستـبشـراً داعياً لي بـالتوفيـق. فلم اُضع دقيـقة واحدة وشـرعتُ بالعـمل فور

مغادرته مولياً إهتماماً خاصاً بكوادرنا الشابة.

١- راجع الكتـاب نـصـاً وصـورة في ا�لحق رقم (٥٦) قـسم ا�ـالحق. كـتب صـدام حـسQ هذه الرســالة في أثناء
Qاليه أثناء قدومه الى طهـران في شهر نيسـان ١٩٧٥ ودفع بها اليهم إلذاعتـها ب Qزيارة لفيف من الالجـئ

الالجئQ اآلخرين. 
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احلالة النفسـية العامة السـائدة بQ الالجئQ ومنهم كوادرنا احلزبيـة والعسكرية لم تكن
مـبـعث دهشة فـصـدمـةc غيـر مـتـوقـعة مـثل نكسـة الثـورة البدَّ أن تخلّفَ °ا تخلّفُ حـيـرةً
وبلبلة. وكان من الضروري قـبل كل شيء إعادة الثقة الى النفـوس. وحتديد الهدف الذي
يعQ خط عـمل ا�سـتـقـبل. كان اجلـمـيع فـريسـة خـيار صـعبٍ: بQ العـودة والبـقـاء وبكل
عوامل التـحريض واإلغـراء من هذا اجلانب أو ذاك وبا�سـتقـبل احلافل بالغـموض - بات
يصعب تشخيص وإختيار العناصر الصاحلـة ا�ستعدة ذهنياً للنهوض ¦سؤوليات النضال
اجلـديد وبكلّ مـا يحفّ بـه من مـخـاطر من جـهـتQ عـدوّتQ إجـتـمـعـتـا على تسـخـيـر كل
الوسائل ا�تـاحة للقضـاء على آخر مـا يذكّرها بالثورة العظمى مـن آثار وتراث. في مثل
هذه الظروف صعب كثيراً إختيار الكوادر الصـاحلة ا�ستعدة. وشدّ من أزري نخبة التقلّ
. وفي حمـاستـها عن حمـاستي عاهـدوا أنفسهم على مـواصلة النضال وبرّوا بعـهدهم حـقاً
أواسط نيـسـان ١٩٧٥ عقـدنا إجـتـمـاعنا األول ليـتمـخض ¦ا دعـوناه في حـينه بالقـيـادة
ا�ؤقتة نواة ثـورة گوالن العتيدة. و� خـالل اإلجتماع توزيع ا�سـؤوليات وبادرنا الى بث
الدعوة للتنظـيم بQ الالجئQ وحقـقنا صالتٍ داخل العراق ومع الكوادر الـتي إنتقلت الى
سورية وتركيا. ومن بQ ما أجنزناه تأمQ حاجات الپيشمرگه الذين تخلّفوا في كُردستان
العـراقــيـة وكـانت صــالتنا بهم مـتــواصلة� رغم اإلتفــاق العـراقي- اإليراني علـى إتخـاذ
اإلجـراءات احلـدوديـة الصـارمـة والتـعــاون بQ البلدين علـى إحـبـاط أي مـحـاولـة إلحـيـاء
النضـــال الوطني وبـعث احلــيــاة فــيـــه مــجــدداً. من آثـار ذلك أنّ جــهــاز األمـن اإليراني
(الســاڤــاك) الذي تولّى هـذه ا�ســؤوليــة. قـام بـتـسـليم عــدد من كــوادرنا الناشـطة الى
السلطة العـراقـيـة وتـمّت تصـفيـتـهم جسـدياً على مـا بَلَغَنا. إال أن هذه ا�ـطاردة لم تُثنِنا

عن ا�واصلة. بكل إستعداد °ّن إختاروا مواصلة النضال للتضحية بالنفس والنفيس.
سأقف هنا مرجئاً احلديث بتفصيل حول هذا عندما أقوم بالكتابة عن ثورة گوالن.



¥∞±

∫w#«“—U$"« ÷d-
+U-bI*«

في األشـهـر األخـيـرة من الثـورة. شكا البـارزاني من آالم في سـاقـه اليـمنى وحُثّ على
ا�راجعة الطبية فسـافر الى طهران يرافقه الدكتور محمود عثـمان. و� إجراء فحص غير

سريري وأعطي بعض العالج(٢).
بعـد شــخـوص الوالد الى إيـران. واذكـر انه األسـبــوع األول من شـهـر نيــسـان �١٩٧٥
ذكـرت الوالدة لي وإلدريس أنّ الوالد يـشكو من مـرضٍ خطيـر. وأن اآلالم الشـديدة التي

يشعر بها في صدره وظهره حرمته النوم وانه غاب مرّة عن الوعي من فرط شدّتها.
كـان أمـراً غــيـر منتظر ¨امـاً� وفـي مـثل هذه الظروف صُـعــقنا له وإعـتـزمنا مــصـارحـة

الوالد. فأجابنا مُهو¸ناً األمر:
- ليس األمر مهماً والداعي للقلق.

وكان األمـر خالفاً �ا يقـول. فقـد بدت عالئمُ تدهور صحـته واضحـة للعيـان. وأوصيتُ
االخ إدريس قبل سفره مع الوالد الى طهران قائالً:

- حاول أنْ يُعرض على األطباء وأن جترى له فحوص.
وكان له عQ رأيي. وعلمتُ وأنا في نَغَدَه - وبعد وصوله العاصمة اإليرانية أنّ وضعه
الصــحي كـان يزداد ســوءً يومـاً بـعـد يوم. وهو من جــهـتــه رفض رفـضــاً باتاً أن يتــولى
األطبـاء اإليرانيـون فـحـصَـه وعـالجـه ولم يُثنه عن عـزمـه رجـائي ورجـاءُ إدريس ا�لحّ الى

جانب كثيرين وباءت محاوالتنا بالفشل.
. طلب األخ إدريس السـماح بـالسفـر الى اخلـارج لهـذا لم يكن هناك غـيـر سـبـيل واحـدٍ
الغرض. فلم يُسـعف الطلب باألول. وقد علمنا فيـما بعد أنّ مـصدر الرفض هو الواليات
ا�تحدة والسبب يعـود الى خشية اإلدارة هناك - من أنْ ينتهز البارزاني الفـرصة ليفضح
إعالمـياً تفاصـيل ا�ؤامرة على إطفـاء نار الثورة واإلشارة باصـبعه الـى الضالعQ فيـها.
إالّ أنّه وبعـد أخذٍ وردٍّ ¨ت ا�وافـقة على سـفر الـوالد لكن ال الى أوروپا بل الى الواليات
ا�تحـدة بالتخصـيص ولم تكن تلك رغبة البـارزاني� فقد كَـرِه السفر الى تلك البـالد بعد

٢- راجع رسالتي الدكتور محمود في ا�لحق رقم (٥٧) قسم ا�الحق.
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ما جرى. إالّ أنّه لم يكن ثمّ مجال للخيـار وقد بلغ وضعُ الوالد الصحي الى درجةٍ ماعاد
مجـالc معـه للتثـبت بهذا اخلـيار. وفي بداية أيلول �١٩٧٥ رتـب أمر سفـره الى الواليات
�CIA الساڤـاك وجهـاز اخملابرات ا�ركزية األمـريكي Qا�تحـدة بإتفاق على التـفاصـيل ب

شريطة أن اليقابل صحفياً أو يطلب مقابلة أي مسؤول في اإلدارة األمريكية.
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رافق البـارزاني في رحلتـه كلٌّ من (علي خليل خـوشـوي) و(شـفيق قـزاز) وضـابط في
السـاڤـاك يدعي (جـمـشـيـد أمـاني). وأخـذ فوراً الـى عيـادة (مـايو كلـينيك) في مـدينة
(روچستر) بوالية مـينيسوتا. وتبيّن نتـيجة الفحص انه مصـاب بورم سرطاني في الرئة.

¦رحلة متقدمة وليس هناك أيّ أمل في الشفاء.
لم يكن عندي مـصدرَ عجبٍ أن تتلـقى اجلهات األمـريكية واإليرانيـة هذا النبأ بإبتـهاج
فــهـو بطبــيــعـة احلــال بشـيــرc بزوال عــامل القلق الذي }ـثله وجـود الـبـارزاني نشـطاً على

الساحة.
تلقى البارزاني هذه النتيجة بهدوئه ا�عتاد. وطلب مجيئي أو مجيء إدريس �الزمته.
كنتُ في شـوق لرؤيته ووقع عـليّ اإلختـيار ألن إدريس كـان مـعه في طهـران حتى آخـر
يوم لوجــوده. وكنتُ قــد فـرغـتُ من توزيع ا�هــام وتفـعــيل ا�نظـمـات ولم يـعـد ثَمّ حــائل
يعيقني عن اإلجتماع بالوالد. فجـرى إناطة أمور التنظيمات باألخ إدريس. وفي العاشر
من أيلول وطأت قــدمي الواليات ا�تـحـدة ألول مـرّة. بل كـانت أول رحـلة لي الى اخلـارج

بعد النكسة وكلّي شوقc وحنQ لإلجتماع بالوالد بشكلٍ يجلُّ عن الوصف.
وكــمــا قـدّمـت آنفــاً. علمتُ أثناء وجــودي في طـهـران أنّ بـعض األطبــاء هناك أجــرى
فحـوصاً عـلى الوالد ولم تبلغني نتـيجـتُها. ولـذلك لم أكن مسـتعـداً نفسـياً لتلقي نتـائج

فحوص األطباء األمريكان.
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وسبيلي الى الوالد كان في أمريكا يبـدأ من مدينة طهران الى نيويورك التي وصلناها
بعـد أربع عـشـرة سـاعـة بالطائرة ومنهـا الى مـدينة لوس أجنلس حـيث يـقيـم الوالد برحلة
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بالطائرة ايضـاً قـرابة خـمس سـاعـات. وكنت على علمٍ بأنه وبـعد إكـمـال الفـحص اُخـضع
لدورة عـالج بالـ(كــيـمـوثراپي) ¨تـدّ ثـالثة أسـابيع ثم يعـود بـعـدها للمـعـاينـة في (مـايو

كلينيك).
مـا أنْ بلغت لوس أجنلس حـتى أقلّتني سـيـارة أجـرة الى الفندق الذي يقـيم فـيـه الوالد

ومرافقوه.
توجهتُ فوراً الى غـرفة (علي خليل) وكان معه (شفـيق قزاز) فوجدتُ على وجهـيهما
إمـارات الكآبة واضـحة. أول مـا تبـادر الى ذهني عن غرابـة اللقاء انه من تأثـير وضـعنا
العام واحلالة التي يعـانيها شعبنا على أثـر النكسة. وسألتهمـا عن الوالد. فقاال إنّه في
احلـمـام. وطلبـت منهـمـا إعطائي فكرة عـن نتـائج الفـحـوص وسـيـر ا�عــاجلـة. فـاذا بهـمـا
يجـهشـان بالبكاء. فلم أ¨الك نفـسي أنا اآلخـر وسرى مـايشـبه الشـلل في أطرافي وجمـد

الدم في عروقي. سألتهم "ماذا جرى? ماالذي يحصل?"
وكان مزيد من البكاء ولم أظفر منهما بغير هذه العبارة:

- صبراً حتى يأتي الوالد.
قصـدته فور خروجـه من احلمام. ووقـفتُ حياله وقد عـلتني احليرة وإنعـقل لساني وأبى
أن يسعـفني بكلمة واحـدة. لم أجد أمـامي ذلك اإلنسان الذي اعـتدتُ رؤيتـه دائماً. وبدا
لي شـخصـاً آخر نال من كـيانه مـرضc عضـال. فـأدركه الهـزال وغيّـر العالج من قـسمـات
وجهه وحـفر أخاديد من التجـاعيد ماكـانت فيه وإنقلب سوادُ شـعر رأسه الكثيـف بياضاً

من أثر العالج.
أدرك ما بي في احلال. فبادرني مهوّناً بصراحته ا�عهودة:

- عليك يا إبني أن تـؤمن بأن ا�وت هو طريق مـعشـر البـشـر كافـةً وليس هو وقـفـاً على
شيخ دون شابٍ� وال مرتهناً بصحةٍ أو مـرض. إنْ حَكَم القضاءُ فال دفع له والسبيل

إلرجائه.
." ثم تال اآلية "ولكل̧ أمّةٍ أجلc. فاذا جاءَ أجلُهُم اليستأخِرونَ ساعةً واليَستقدِمونَ

وحاول جهده التخفيف من الصدمة.
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كنتُ في حـالة التسـتجـيب ألي نوع من التـسرية والـتهـوين. ولعل مـردّ ذلك عجـزc تام
في نفـسي عن إستـيعـاب ا�قدور� وفـشل في سـيطرةٍ على حواسي. إالّ أنّ مـا ردّني الى
الواقع كان مـحاولة الوالد تخفيف وقع الصـدمة عليّ وهو األحق بالتخـفيف من أيّ منا.
وهذا من خلقـه الذي خبـرته وكان مـصدراً إلكـباري وإعـجـابي به ال بعاطفـة اإلبن للوالد�
بل بوصفـه قائداً وإعتبـاري جندياً من جنوده. بدا ناسياً حـالته في محاولة التـسرية عنيّ
رغم مـاكــان يقـاسـيــه. وظلّ على هذا مـقــيـمـاً قــويّ اإلرادة وا�عنويات عـاديّاً ¨ـامـاً في
تصـرفـاته وعـالقاته وأحـاديثـه مع اآلخـرين التي كـانت تتـجنب ¨امـاً التطرق الى وضـعـه

الصحي وسير الداء فيه.
ومحـصّل القول يشـقّ عليّ اآلن إعطاء صورة قـريبة من الواقع للمـشاعـر التي ¨لّكتني
وأنا في مـوقف اللـقـاء األول. بأعـصـابي ا�نهكة من سـفـر مـتـواصل بالـطائرة طوال أربع
وعشرين ساعـة دون فترة راحة. وفي موقف صعب فقدتُ خـالله كلّ شعور باجلوع فطوال
فترة السـفر لم اتبلغ بلقمة واحدة. ألجـدني بعدها محاوالً إستجـماع كل إرادة فيّ وضبط

النفس أمام القائد الذي إتخذته منذ حداثتي مثالً أحتذيه.
بقـينا في والية كـاليفـورنيـا بضـعة أيام ثـم أدركنا موعـد زيارة عـيـادة (مايو). ورقـد
فيها الوالد قرابة أسبوع إلجـراء ا�زيد من الفحوص. ثم أعطـي دورة عالج أخـرى. بينها
أدويـة وحـقن. وبـقـيت مـالزمـاً له وتبـادلنـا أحـاديث كـثـيـرة في فـتـرات نـخـلو فـيـهـا من

الزوار.
بقي يؤكّـد لي موصـياً من جـملة وصايا أخـرى. باحلرص على أن الحتـصل أية فـرقة أو
خـالف بيني وبQ األخ إدريس مـهـمـا كانت الـظروف واألحوال. وقـد أقـمنا على الوصـيـة

واحلمد لله الى األخير.
وفي ا�راجـعـة الثانيـة للعـيـادة الطبيـة بعـد إكـمال الفـحـوص ا�عتـادة - أبدى األطبـاء
ا�عاجلون إرتياحهم العظيم من تأثير العالج الناجع وجناحه في وقف سريان الداء. وفعالً
طرأ حتسّـن كبيـر على صحـة الوالد. °ا شجّع األطبـاء على وجوب اإلسـتمرار فـي العالج

�دة ستة أشهر أخرى.
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أودّ با�ناسبـة أن أنوّه بأسماء األطباء الذين أشـرفوا على معاجلة الـبارزاني. وأذكر في
) والدكتور (إيگان). لم يكونوا مقدمـتهم رئيسهم الدكتور (مـاكفرسن) والدكتور (كـارّ
يعرفـون هوية البارزاني احلـقيقـية� ولم تقدمـه اجلهـات ا�عنية لهم بإسمـه فحـسبوه مـجرد
ضيف ذي مكانة يـلقى إهتمامـاً خاصاً من اإلدارة األمـريكية. إالّ أنّ الدكـتور ماكـفرسن
اكتشف هويتـه بعد فترة. ويظهر انه كان من قـرّاء (اجمللة اجلغرافية الوطنية الـشهيرة -
The National Geographic Magazine) وقـد لفت نظـره بشكل مـا مطابقــة الصـورة التي

أثبتها للبارزاني تقرير صحافي مصور مطوّل ألحد كتابها الذي زار كُردستان. ونشر في
عدد شهر آذار ١٩٧٤ على ما أذكره.

جاء بهـذا العدد من اجمللة وتناولتـه أيدي األطباء والعاملQ فـي ا�ستشـفى. ووضحت
حـقـيـقـة هذا اإلنسـان الذي يعـاجلـونه رغم حـرص السلطات األمـريـكيـة ا�عنيـة على كـتم
هويتـه. على أن إدارة ا�سـتـشـفى والعامـلQ فيـه كـانوا يدركـون منذ البـدء بأن الشـخص

الذي يعاجلونه بتوصية رسمية� هو شخصية ذات شأن.
مـهــمـا يكن� فـإنّ إكــتـشـاف هـوية البـارزاني بهــذه الصـدفـة أحــدث نوعـاً من التــوفـز
والهسـتيريا كـانت نتيجـته مزيداً من مظاهر التـجلة واحلفاوة. وطلب الدكـتور ماكـفرسن

من البارزاني أنْ يوقّع له واحدة من صوره� ففعل مسروراً.(٣)
وأكّــد األطبــاء فــضــالً عن اإللتــزام ¦راعــاة دورة العــالج بـالدواء على ضــرورة إجــراء
فـحوصٍ شـهرية. في حQ اعلم جـهـازُ الساڤـاك مرافِـقَنَا الضـابط اإليراني بوجوب العـودة

وقالوا إنّ ا�عاجلة تـمّت وال داعي للبقاء.
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من زائري البـارزاني في تلك الفتـرة (جوزيف سـيسكو) مـعاون وزير اخلـارجيـة (هنري
كـيــسنگر). أذكــر أنّه كـان يـدافع عن مـواقف حـكومـتــه ازاء ثورتنا مــؤكـداً بأن البــيت

(٣) كان الدكـتور جمس روي ماكـفرسن أحد أكفـأ أطباء عيادة (مـايو) فضالً عن كونه إنسـاناً رائعاً. وهو اآلن
مـتقـاعـد. ذكر لي أنّه كـتب إنطبـاعاته كـعـادة االطباء عن مـشـاهير الرجـال الذين عـاجلهـم فخصّ البـارزاني

با�قام األول بQ كثيرين من الزعماء الذين تولى معاجلتهم في سائر حياته ا�هنية.
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األبيض ال يَدَ له قطّ في إخراج ¨ثيلية إتفاقيـة اجلزائر ١٩٧٥. وإنتهز البارزاني الفرصة
ليـفـصـح عـمـا يجـول في خـاطره ويـعـتـمل في نفـســه. ويحـضـرني من بعض مــاقـاله هذا

السياسي للوالد:
"ايهـا اجلنرال. ال أكـتمك انك حتظـى عندنا ¦قـام وتقدير عظيـمQ قـبل أنْ
نلقــاك هنا. واآلن وبعـد أن لقــيناك وجلسنـا اليك فـقــد تضـاعف مــقـامك
وتقـديرنا لـك عندمـا كنت أتوقع أنْ تتــقـدم إلينا ¦طلب شـخــصي فـأسـأنا
التــقــديـر إذ وجــدناك بعكـس ذلك تتــقــدم ¦طـالب لشــعــبـك فــحــسب ال

لنفسك".
وحاولنا بطرق شتى ووسائل عدّة اإلنتقال من أمريكا الى أوروپا بدل العودة الى إيران
�واصلة عالجه� ولضمان إبقائه حتت النظارة الطبيـة ا�ستمرّة� فخاب ا�سعى إذ لم تكن
الدول األوروپيـة وقـتـذاك مـستـعـدة للتطـويح بعـالقاتـها مع الـنظامQ العـراقي واإليراني

بإستقباله.
وأسـقط في يدنا� وعُدْنا الى إيران في الـعاشـر من شهـر تشرين الثـاني ١٩٧٥. وبقي
البارزاني ملتزماً بتعليمات األطبـاء األمريكيQ. وكنّا نالحظ حتسّنًا ملحوظاً في صحته
بفعل الدورة العـالجيـة اجلديدة. إالّ أنّ نكسةً أصـابته جراء وفـاة أخيه الـشيخ (بابو) في

اخلامس عشر من كانون األول من السنة عينها.
لم يستـطع البارزاني حتمّـل هذه الفاجعـة رغم صالبتـه وقوة إرادته فـقد كان يـؤثر أخاه
هذا ¦حـبّة خـاصة بل كـان أعـزّ مخلوق على قلبـه. وبدأت حـالته الصـحـية تتـردى فطلبنا

السماح بعودته الى الواليات ا�تحدة �واصلة العالج.
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في بداية األمـر لم جنـد من الـسـاڤاك أو وكـالـة اخملـابرات ا�ركـزية األمـريكيـة جتـاوباً.
وبدأت عقبات وتلكؤات توضع في سبيلنا. كـانت السلطات اإليرانية تخشى أنْ يستغل
البـارزاني وجوده هناك ليـدلي بتصـريحات مـسيـئة أو ليـقوم بنشـاطٍ سياسيّ أو إعـالميّ

اليتفق ومصلحة إيران.
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¦حاولة أخـيرة لتـخطي هذه العقـبات. إتصلنا با�رحـوم األستـاذ محمـد سعـيد دوسكي
وأعلمناه بالواقـع. فقـام بدوره باإلتصـال بالدكـتور مـاكـفـرسن فأسـرع هذا بكتـابة رسـالة

يوصي فيها بشدّة بضرورة عودة البارزاني الى عيادته إلكمال ا�عاجلة.
بعد حـصول الدوسكي على التقـرير عمد الى اإلتـصال بأصدقاء الـكُرد في أمريكا من
أولئك الذين }ارسـون تأثيـراً على احملـافل الرسـمـيـة أمثـال (جـورج مـيني) رئيس إحتـاد
نقـابات العـمـال األمـريكيـة ذي الـنفـوذ الواسع والكلمـة ا�سـمـوعـة� وإتصل بـالسـيناتور
الشـهيـر (هنري جـاكسن) وزمـيله السـيناتور (ديك سـتـون). كمـا إتصل بعـددٍ من كبـار
الصـحفـيQ الذين يعطفـون على القـضـية الكُردية من أمـثـال (وليم سـافاير) وقـام هؤالء
بإنذار وزارة اخلــارجــيـة بـأنهم ســيـعــمــدون الى فـضـح مـوقــفــهـا هذا إنْ لـم تأذن الوزارة

للبارزاني بالعودة ومنحه سمة دخول.
ونتيجة هـذه الضغوط اضطرت اإلدارة األمريكية الى السمـاح بالعودة شريطة أن }تنع
عن إجــراء أي مـقــابلة صــحـفــيـة أو القــبـول بـزيارة أي صـحــفي وأن اليأتي بأي نشــاط

سياسي خالل فترة إقامته.
�ّ ذلك كله بتدبير وتفاهم بQ الشاه وكيسنگر.
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عاد البارزاني الى الواليات ا�تحدة وأنا معه. كان إصراره على وجوب إنضمامي اليه
يعــود الى أكـثــر من صلة الرحم أو مكـانة خـاصــة فـقــد أحـاط علمــاً با�كائد التـي كـان
يدبّرها لي جــهـاز األمن اإليراني الذي وقف على نشــاطي التنظيـمي فـإشـتـدّ قـلقـه على

حريّتي وحياتي. وهذا يعلو عاطفة األبوة الطبيعية في تلك الظروف.
فـقـد أدرك جـهـاز السـاڤـاك بواسطة جـواسـيـسـه وعـمـالئه الـغـرض من قـيـامنا بإرسـال
الرفـيقQ جـوهر نامق سـالم وكـرÄ سنجاري الى كُـردسـتان العـراق لغـرض إعادة النشـاط
والشروع في التـنظيم. ثم ألقى القبض على العـضوين النشطQ (عـارف طيفور) و(حـمه

رضا) في نَغَدَه وضبط بعض ا�ستمسكات التي كانت هي وغيرها تقودهم إليّ.
وأذكر تأكيـداً لهذا أنّ اجلنرال نصيري رئيس الساڤـاك عندما أنهى زيارة توديعٍ للوالد
قبل سفـرنا. وكنت بQ احلاضرين أنه مدّ يده مصـافحاً اجلميع وإسـتثناني وتخطاني يريد
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بذلك التعبير عن فرط إستيائه أو كدليل معرفته ¦ا أقوم به من نشاط.
في التاسع عشر من شهر حـزيران ١٩٧٦ حملتنا الطائرة الى نيويورك ومنها الى مايو
كلينك. في هذه ا�رّة إنضم الى حـاشية الوالد األسـتاذ محـمد سـعيد دوسكي الذي أجـيز
بذلك. وسمـح ¦رافقة البـارزاني باإلضافـة إليّ� للسيـد محسن دزَيي والطبـيب جنم الدين

كرÄ. وأرفقت السلطات األمنية اإليرانية بنا العقيد في الساڤاك (جمال مبيني).
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بعـد إجراء الفـحص على البارزاني� تبـيّنت عـالئم الدهشة واحلـيرة على أوجـه الدكتـور
مـاكـفـرسن وبقـيـة األطبـاء. وقـرأتُ فـيـهـا كلّ مـايدعـو الى العـجب واإلسـتـبـشـار بسـبب
التحسن العظيم الذي طرأ على صحة الوالد. وقد حلظتُ ذلك فسألت الدكتور ماكفرسن:

- أكنتم تتوقعون مثل هذا?
فأجاب بالنفي القاطع وقال:

- ماكنت أتوقع هو أن تزداد حـالته سوءً. وكان كلُّ ماقـدّرته له بناءً على جتاربي اليزيدُ
عن أربعة أشهر وما أراه اآلن هو أشبه ¦عجزة.

وإسـتـقـرّ رأي األطبـاء على أن يُعطى دورات عـالج مـتـتـاليـة بالكيـمـوثراپي �دة سـتـة
أشهر أخرى.

على إثر ذلك إتفـقت إرادتا السـاڤـاك وجـهاز اخملـابرات ا�ركـزي على عـودة البـارزاني
الى إيران. فـسـارع (الدوسكـي) الى إعـالم أصـدقـائنا الذين نوّهتُ بهم ¦ـا يُدبّر فكتـبـوا
رسالة لرئيس اجلـمهورية مظهرين سـخطهم وإستيـاءهم من هذه اخلطوة. وأحدث هذا أثره
في الظاهر. وتقرر باألخـير بقاء البارزاني وتـلقّيه العالج في عQ العـيادة على أن تكون

النفقات على حسابنا اخلاص.
وأعلم العـقـيد (مـبـيني) مـرجعـه بالقـرار. وظهـر فيـمـا بعـد أنّ رسالةً وصلـت السفـارة
اإليرانية من بالط الشاه. تشدّد على وجوب عـودة البارزاني وتتعهّد في عQ الوقت بأن
اليُحـال بينه وبـQ العـودة الى الواليات ا�تـحـدة كلّمـا أدركت احلـاجـة الـى تلقي العـالج.

وأنّ التسهيالت ستكون مضمونة وستُزال العراقيل كافةً.
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بينما كنت مـنشغالً في تسـديد أجور الفندق أقبل السـيد (مبـيني) عائداً من السـفارة
وأبلغ الوالد بفـحـوى رسالة الشـاه. وعندمـا فـرغتُ وعدتُ وجـدتُ وجـه (مبـيني) °تـقعـاً
وفي حالة عصبيـة فبادرت أسأله عمّا جرى فقال إنّ "الوالد شـتم جاللته". كنت على ثقة
بأنّ الوالد التخـرج من فمه عـبارة غـير مهـذبة. فأسـرعت اليه ألتبـيّن جلية األمـر وسألت

الوالد فقال:
- لم أوجّه اليه شتيـمة وال إهانة. لكني علّقت على الرسالة التي قرأها عليّ الواردة من

الشاه بقولي: "إن جاللته اليقول احلقيقة".
بعد أيام استدعي مبيني فعاد الى إيران.

كنّا في مـعـيـة البـارزاني فـضـالً عنّي� السـيـد مـحـسن دزَيي واألسـتـاذ مـحمـد سـعـيـد
دوسكي وإنفصل عنّا الدكتور جنم الدين وقصد لندن جللب عائلته.

إسـتـأجــرنا منزالً في واشنطن. وكـنّا نقـصـد عـيــادة مـايو كل شـهـر لتـلقي دورة عـالج
بالكيمـوثراپي وبتنا نالحظ التحـسن ا�طّرد على صحة الوالد بQ شـهرٍ وشهـر. وبدخولنا

العام ١٩٧٧ قطع عنه العالج واألدوية إالّ أنّ الفحوص إستمرت ¦واعيدها روتينياً.
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Qاألمريكي Qطيبة ووطيدة بفـريق من الساسة والصحافي cخالل هذه ا�دة نَمَْت عالقات
أذكـر منـهم (جـورج مـيني) الـزعـيم النقـابـي وقـد مـرّ ذكـره ونائـبـه (كـيـركــالند) والوزير
السابق (شـلزنگر) وأعضاء مـجلس الشيـوخ األمريكي (ديك سـتون) و(هنري جـاكسن)
و(جــيــمـس ابو رزق) والشــيـخ (هيــوبرت همـــڤــري) ا�رشح لرئـاســة اجلــمــهـــورية. ومن
الصـحـافيQ (وليـم سافـاير) و(جـاك أندرسن) وصـديق الوالد العـتـيق دانا آدم شمـيـدت
Qصـاحب كـتـاب (رحلة الى رجـال شـجعـان) الى جـانب عـدد من السـفـراء والدبلومـاسـي
ا�تقاعدين والعاملQ. من امثال جيمس إيكنز وويليام إيگلÆ. ومسؤول قسم اخلليج في
وزارة اخلارجـية (مـوريس دريپـر) الذي لم يكتم إعجـابه بالبارزاني وقـد حاول فـي حدود

صالحياته أنْ يبذل كلّ مساعدة °كنة.
والى جـانب الشـيـوخ الـذين ذكـرتهم كـان هناك آخـرون وعـدد من أعــضـاء الكونگرس
البـارزين. كـما أذكـر لم يكن عند هؤالء لـ(كـيـسنگر) غـيـر التنديد واللعنة. وكلّهم كـان
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يكره سيـاستـه وطريقته في مـعاجلـة شؤون اإلدارة اخلارجـية. وبلغ األمر بـأحدهم أنْ أعلن
خجله من البـارزاني والكُرد للمعـاملة السيئـة التي أقدمت عليـها إدارتهم بحقـه. وبقيت
عالقـتنا وطيدة بهـؤالء الساسـة وبالصحـافة األمريكيـة. وكثـيراً مـاكانت تظهـر حتليالت

وتعليقات حول القضية الكُردية وأنباء عن الوضع الصحي لـ"زعيم الثورة الكردية".
غـادرتُ الواليات ا�تـحـدة الى سـورية. وبسـابق تـصـمـيم وإعـمـال التـفكيـر جنـحنا في
إنشـاء عالقـات طيـبـة مع السلطات هناك وألول مـرّة. وال أريد اخلوض فـي أيّ تفاصـيل
هنا ألنها تتعلق بعملنا في القيادة ا�ؤقتة وهو ما سأتطرق اليه عندما أشرع في الكتابة

عن ثورة گوالن.

VO;' Ï‚UH<≈    
ÁUA"« ◊uI.

في العـام ١٩٧٨ قـام الشـاه وزوجـته بزيـارة رسمـيـة الى الواليات ا�تـحـدة� واحلكومـة
كانت بيد احلزب الد}قراطي ورئيس الدولة جيمي كارتر وهو د}قراطي أيضاً. كان محور
Qالسيـاسة األمـريكية وقـتذاك يدور حـول حقوق اإلنسـان في العالم. وكـانت إيران من ب
الدول التي عرفت بسـياسة القـمع السياسي والفكري وإعـتماد اإلجـراءات التعسفـية في
مالحقة أحرار الفكر وا�عارضة. فإنطلقتْ ¦ناسبة الزيارة وفي أثناء حفلة اإلستقبال التي
اقيمت للضـيفَيْن في حدائق البـيت األبيض مظاهراتc صاخبة على الرصـيف أمام مداخل
البيت األبيض وفي اثناء مراسيم اإلستقبال كانت الشرطة تستخدم الغاز ا�سيل للدموع
بغـيـة تفـريق ا�تـظاهرين. وإذا بالغـاز يتـسـرب الى الداخـل فـيـسـتـدرّ الدمـوع من عـيـون
كارتر والضـيفQ اإليرانيQ وبقـية ا�دعـوّين وكان منظراً فـريداً في بابه لم تفت الصحـافةُ
التعليقَ عليه. أذكر هذا ألن عدداً كبـيراً من ا�تظاهرين الكرد ا�غتربQ شاركوا في تلك
التظاهـرة. فكل عـمل أو نشــاط ضـد الشــاه كنا جنـده جــديراً بالثناء والـتـقـدير اليـتـردد

أبناؤنا في ا�شاركة فيه عند أول فرصة.
ولم يطل الزمن بالشـاه فـبعـد بضعـة أشـهر فـقط� إجـتاحت إيران التظاهـرات الشعـبيـة
ا�طالبـة بسـقوطه ثم تعـاقـبت األحداث بـسرعـة على أثر طرد اإلمـام اخلمـيني من العـراق
وقــبـوله الجــئـاً في پـاريس. وإنقلبت تلـك التظاهرات الى ثورة إكــتــسـحت البــالد طوالً
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وعـرضاً مـطالبة برأس الـشاه °ا أجـبـره على الرحـيل مـثلما فـعل قـبل ربع قـرن وفي هذه
ا�رّة لم يكن األمـريكان مـستـعـدين للعـمل على إعـادته. وأعطينا التـوجيـهـات ألعضـاء
احلزب وكـوادره ومنظماتـه بالتعـاون مع القوى ا�عـارضة وان اليدّخـروا جهداً في الـنشاط
الثوري بشـتى أشكاله بالتنسـيق مع اجلبـهة ا�عارضـة. ومن أبرز وجوه التـعاون هو قـيام
أعضـائنا بتدريب الثـائرين اإليرانيQ على إسـتخدام األسلحـة حيـثمـا طلب منهم السيّـما

في مدن يَزْد وتبريز وأراك ورَشْت.
وبعـد جناح اإلنقـالب أبدى (صدوقـي) في يَزد و(قاضي طبـاطبـائي) في تبريز تقـديره

لهذه اخلدمات.
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كـان األخ إدريس يحـاول قـبل اإلنقـالب احلـصـول على إذن من حكومـة الشـاه بالتـوجـه
الى الوالد فيأتي الرفض من اجلنرال نصيري رئيس السـاڤاك الذي بلغ حنقه حدّاً أن شرع
بالتفكيـر في محاولة طرد أفراد األسـرة البارزانية جـميعاً من إيران ومنهم أفـراد عائلتي
وعـائلة إدريـس. لكنه وقـبل أنْ يخــرج القـرار الى حـيــز التنفـيــذ أقـيل من منصــبـه حتت
ضـغط جـمـاهيـري - وعُـيّن سـفـيـراً لبـالده في الپـاكـسـتـان. وإذ ذاك سـهل على إدريس

احلصول على إذن بالسفر.
في أوائل شهر تشرين األول من ١٩٧٨. وصل األخ إدريس واشنطن.

بعــد عـودتـي من سـوريـة ومـالزمــتي الوالد كــالســابق بدأت أتلـقى دروسـاً فـي الطبخ
وإعداد الطعام على يد السيد محسن دزَيي. وكان ينهض بهذه ا�همة خالل فترة غيابي.
ويبـدو أني تقدمـت في دروسي كثـيـراً وبلغت حد إتقـان هذا الفن بحـيث لم يسع مـعلمي
كـتم إعـجـابه واإلعـالن عـن رضـاه ¦ا أهيّـئـه من أطبـاق. بل كـان أحــيـاناً يقـرّ "ومن دون

مجاملة" بتفوّق التلميذ على األستاذ.
وكـان ثمّ إختـصـاص في إخـتيـار الوجـبات وإعـداد ا�ائدة ومـايلحق بذلك. فـإن إسـتقـر
الرأي على أن تكون وجـبة اليـوم الرئيسـة اللحم ا�شـوي عهـد باألمر (للدوسكي) �هـارة
خاصـة بإعداده. ويكون طبخ الرز والشـورباء من واجب أحدنا وهكذا. ثم إلتـحق بنا بعد
فترة قصيرة (عزيز مال آكرَيي) فـحمل عنّا بعض أعباء اخلدمة ا�نزلية ¦ا في ذلك غسل

. األطباق واألواني. وكانت من أشقّ ا�هام علÈنا جميعاً
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وجـدته كثـير الرعـاية لي واإلهتـمام بي فـي تلك الفتـرة. كأنـه يريد أنْ يظهر لي رضـاه
عنّي وهو أعـجبُ العجاب �ثـل من هو في مثل حـالته. و°ا أذكره في هـذا الصدد: ذات
يوم وكــانت نوبتي فـي إعـداد الطـعـام وا�ائدة� أنّـي تركت الطبــيخ على الـنار ألردّ على
مكا�ة تلـفـونيـة. وطال أمـد احلـديث حـتـى بلغ شـيـاط الطعـام احملـتـرق أنـفي. فـأسـرعت
ورفعته وقد إحترق جانب منه فعالً وأفرغته في الصحون ووضعته على ا�ائدة وكان الرز

وشورباء الباذجنان الذي أصابه احلريق.
وأشغـلتني مكا�ةc تلفونيـة أخرى. كـما كـان هناك موعـدc مع الطبيب يجـب التهيـؤ له.
عـدتُ الى ا�ائـدة بعـد فـراغي ألشــارك الوالد بشيء °ا هيّــأت. ومـا كـاد مـاتنـاولت منه
يستقـرُّ في جوفي حتى أدركني غثيان فـأسرعت الى احلمام إلفراغ مـا أكلته. ثم أسرعت
الى الوالد قـاصـداً منعـه من تناول مـا أعـددتُه وسـألتـه "هل أكلت شـيـئـاً?" فـأجـاب وهو
يواصل األكل "بلى� ها أنت ترى ذلـك". فهـتفتُ "كـال� كالّ التفـعل فـهو تالف. سـآتيك

."cالتأكل فهذا محروق .Êبشيء من اخلبز والل
- ومطيّباً خاطري لعلمه بأني ا�سؤول: أجاب الوالد مازحاً

"والله يا ابني سيصيبك أجرc لو فعلت!"
طريقة مؤدبة ظريفـة لإلشارة الى عدم إستـساغته الطعام دون إشـارةٍ ولو من بعيد الى
إهمـالي مـراعـاةً خلـاطري. وإذ ذاك لم يسـعني إال أن أبادر الى اإلعـتـذار عن التـقـصـيـر

بالشكل الذي أراني مستحقاً فقلت:
- سـيـديّ الـوالد� أنا هنا للقـيــام بواجب خـدمـتك وهـو شـرف عظيم. وأرجـو منـك ملحـاً

مصارحتي ومواجهتي. وإنالتي ما أستحقُّ من لومٍ عن إهمال يصدر منيّ.
رجوته أنْ اليكرر ذلك مـعي إالّ أنّه بقي أسير طبعـه وخلقه الرفيع ولم أسـمع منه كلمة

تأنيب واحدة.
شـاءت األقــدار أنْ اليكون حظي من الوالـد مـثل حظوظ األبنـاء بوالديهم عـادة. فــقـد
غـادرنا في رحلة طويلة إمـتـدّت زهاء إثني عـشـر عـامـاً وأنا طفلc رضـيع وحُكم عليّ أن
الأكون كـسائر األبناء� فقـد سمعـتُ عنه ولم أسمع منه طوال فتـرة احلداثة. ونصـيبي منه
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إذ ذاك لم يكن أكثر من صورة شمسية باهتة له.
كذلك لم تُتح لي الظروف بالكثـير منه بعد عودته من منفاه. إذ سـرعان ما أرغم على
مصارعـة أمواج بحر الرابع عشر من ¨وز ا�تـالطم. بدءً بعالقة قلقة مع عـبدالكرÄ قاسم
ومـروراً ¦تـاعب احلزب الذي كـان على رأسـه� وإنتـهـاءً بقيـادته ثورة أيلول وكلّهـا كـانت

تستأثر بجلّ وقته وتبعده عن احمليط العائلي.
لـمّا بلغتُ أشدّي وسمح لي في العام ١٩٦٢ باإلنضمام الى صـفوف الپيشمرگه� والى
جـانبـه� مـاكـان بوسـعي وفي تلك السنّ ا�ـبكرة وظروف الثـورة من حلّ وترحـال ومـعـارك
وإجتمـاعات أنْ أعرفه معرفـة صميمة وبقـيت عالقتي به عالقة وظيـفية. وندر أن خلوت
به إالّ لتـلقي التــوجــيــهــات واألوامــر والتــوصــيــات أو ا�شــاركــة في إجــتــمــاعــاتٍ أو
إسـتطالعـات على اجلـبـهـة لـم تكن رغم غناها - كـافـيـة في نظـري للمـعـرفـة الوجـدانيـة
الصمـيمة التي كنتُ أطمـح اليها دائمـاً� إالّ خالل هذه األعوام الثـالثة األخيرة من حـياته
وهي أعــوام مــرضــه وكنتُ إذ ذاك قــد بلغـتُ السنّ التي ¨ـكّنني من احلـكم على األمــور
والطبائع البشـرية بشكلٍ عام. وهكذا ففي خالل هذه األعوام الثالثة إكـتشفتُ في الوالد
ما عزّ عليّ إكتشافه طوال السنوات العشر التي رافقته فيها جندياً. وتأكّدت من كلّ ما
سمعتُ عزي اليه من اجلَلَد والشجاعـة وما روي لي عن صفاء ذهنه وصبره أمام اخلطوب
وا�آزق ووقـوفـه إزاءها بحـزمٍ وبـرودة دم. وقـد شـهـدتهـا بعـينيّ أثناء صـحـبـتـي له لكني
ماكنتُ أتصور أنّها ستبلغ ا�بلغ الذي وصلتـه عندما أدرك طبيعة الداء ا�بتلى به إدراكاً
تاماً وعلم بأنّ أيامـه معنا أصبحت مـعدودة. فقـد راح هو نفسه يخفف عنا وقع الصـدمة
ويشـدّ من عزمنا ويهـيؤنا فكريـاً إلستـقبـال نهايتـه كمـا لو كنا نحن ا�بـتلQ وهو السليم
ا�عــافى. ظل أبـداً ذلك الرجل الصـلب العــود الشــديد العــز}ة أمــام ا�وت ولـم يطرأ أيّ
تغييـر على طبعه اجلادّ وفكره السليم ولم يكن يقـتضي منه ذلك أيّ جهدٍ أو إفـتعال بل
بقي على السـجـيـة ا�أثورة. تراه ينصح ويقـتـرح ويشـدد من العـزائم في أحـاديث التخلو
من مـرح وفكاهة أحيـاناً إالّ أنّه كـان يسـتشـهد بوقـائع وحكايات وأمـثـال وآيات قرآنيـة

با�ناسبة وكلّ قصده تبديد وحشتنا وتفريج كربتنا وبثّ العز}ة فينا.
المـراء في أنّ مـعظم هذه القـوى الروحيـة التي صـاحـبت حـياته إذ ذاك كـان يعـود الى
إ}ان راسخ قويّ با�شـيئة اإللهـية� وهو بالتأكـيد ثمرة تربـيته الدينيـة ونشأته على آداب
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الطريقة النقشبندية وقد لُقّنها منذ احلداثة. فـضالً عن جتاربه العديدة اجلسام بحياة حتفّ
بها األخطار واحملن واألزراء. فـقد ولد بعد وفـاة أبيه بشـهرين ودخل السجـون في حضن
أمـه وهو إبـن ثالث. وكـان حـدثاً عنـدمـا نال مـعلمــه وأخـوه األكـبــر الشـيخ عـبــدالسـالم
الشهـادة. وبلغ أشدّه في رعـاية أخيه ومـثله األعلى الشيخ أحـمد. وحـمل السالح وعبء
القيادة وخاض ا�عارك وهو في مقتبل الشباب ضدّ جيوش نظامية. ونقلته ا�نافي وبالد
الغربة فـي منطقة واسعـة من الكرة األرضيـة من (أرضروم) على احلـدود األرمنية شـماالً
الى الناصرية في جنوب العراق. ومن الديوانية غرباً الى مهاباد شرقاً� فضالً عمّا كابده
من ترحــيل قــسـريّ داخـل اإلحتـاد الســوڤــيـاتي علـى يد حكام غــالظ. وفي مــعظم هذه
ا�نافي إنْ لم أقُل في كلها كان ثقل العناية بأفراد العشيرة والرفاق الذين شاركوه النفي
يقع على عـاتقه بشكلٍ طبيـعي فاليتـردد مدركاً بطريقـةٍ ما أنّه صاحـب رسالة وأنّه خُّص
وأختـير حلمل هذا الـعبء وأنّ عليه حتمّل تبـعاته بكلّ مـا ينجم عنه من عناء وتضحـية.

وبشجاعته اخلارقة أثبت وجوده وهو في مقتبل العمر.
وكفله الشـيخ أحمد وعني بتـربيته وتلقـينه ا�باديء التي فـرضتهـا الطريقة. ومنه ومن
الشيخ عبدالسالم ومن خاله أحمد بيـرسياڤي تفهّم ذلك الطابع اجلهاديّ الذي إتّسمت به
النقـشبندية وهو عـدم الفصـل بQ األسس ا�ثلى لتعـاليم الدين وبQ حبّ الوطن والشـعب
والدفـاع عنه واجلهـاد في سبـيله. ومن أسـمى تعاليـمهـا ا�سـاواة اإلجتـماعـية والتـواضع
والتــسـامح الديـني عـمليــاً وبأجلى مظـهـر كــمـا بدا له في بـارزان التي بقــيت أبداً وطن
اليـهـود وا�سـيـحـيQ قـدر مـا كـانت وطن ا�ـسلمQ. هذه التـربيـة وجـدناها تنـعكس على
القــرارات ا�صـيــرية التـي كـانت شــؤون ثورة أيلول تـضطره الى إتخــاذها لتــأتي مـثــاالً

يُضرب للعدالة واحلكمة.
في غضون األعوام الثالثة التي عشتها معه أتيح لي تفهّم مغزى الكثير من تصرفاته
وأسـاليـبه فـي معـاجلـة األمـور وإنكشف لي من خُلقـه وأحـاديثـه السـرّ في جنـاح زعامـتـه
وقـراراته. وهو مـا فـات العـدد الـكبـيـر من أعـوانه ومـسـاعـديه °ن نـالوا ثقـافـة عـصـرية

ودرجات علمية. وقد حاول بعضهم منافسته وناصبه بعضهم العداء.
كـان البـارزاني مـسـتعـداً دومـاً لنيل السـائل مـا يريد منـه� باللطف والكيـاسـة وبحكم
ا�نطق. ضنيناً متصلباً الى أقصى حدّ إنْ حاول أحدهم أن ينال ما يريده منه بالقوة أو أنْ
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يفـرض عليه أمـراً فـيه من التـحكّم والغطرسـة مـا فيـه. وعلى ضـوء هذا أمكنني تفـسيـر
مـوقـفـه الصلب ا�تـحـدي من باقـروف زعـيم احلـزب الشـيـوعي األذربيـجـاني أحـد أعـوان
الڤرنتي بيريا ا�قرّبQ عندما هدّده وتوعّده فـتحداه مال مصطفى وصمد له وهو على علم
Qبعواقب هذا التحـدي فقد نفاه الى جزيرة نائيـة في منطقة األورال وبقي فيها شـبه سج

طوال خمس سنوات حتى وفاة ستالQ وتصفية باقروف ورئيسه بيريا.
والتـواضع والبـسـاطة سجـيّـتـان ظاهرتان فـيـه اليفتـعلهـمـا كـما يـفتـعلهـا بعض القـادة
والزعماء من باب الدعاية وسياسة إجتـذاب القلوب. تراه يجالس الفالح والراعي حيثما
يلقـى واحـداً. ويـحـدّثه مـن ذات نفــسـه دون تـكلّف ومن دون أن يُشــعــره بأنّه أعلـى منه
مـقــامـاً. وفي خــالل هذه الفـتــرة صـرت أدرك عن يقـQ سـرّ إخـالص أتـبـاعـه ا�تـناهي له
وتنفـيذ ما يلـقيه عليـهم من مهـامّ دون تردّد أو سؤال فـقد كـان يبدأ بنفـسه أوالً فـيتـقدم
أتبــاعـه في مــواطن اخلطـر� غـيــر مـحــاول قطّ أن يضــرب مـثــالً لهم منـه بل هو احلـافــز
الطبـيعي الذي تـصنع منه الزعامـة احلـقة. سـمـعت من أتباعـه حكايات حـول هذا وظننت

أنهم يبالغون لكنها احلقيقة.
وفي صـفحـات التـاريخ قـدر مطالعتـي فيـه مُـثُل حلسن القـيـادة ووقائـع تضرب وتذكـر
للزعامات. وكـانت ا�قارنة البدّ منها. أنا الأعتـقد أني قرأت عن قائدٍ أو زعـيم سياسي
ملك من التـجـارب العـملية قـدرمـا ملكه الوالد. إنّ أسـاليـبـه عمليـة تسـتـمدّ قـوّتهـا من
الواقع ومن تلك الـمَـلَـكَة التي إخـتصّ بها القـيـاديون ا�لهـمون. رأيتـه مـثالً ال}ـنح ثقتـه
الكاملة بأحدٍ من أعـوانه ومساعديه. وإنْ منح ثقةً فـبعد إختبـار وبصعوبة تعادل حجـبها
عن الغير. مع هذا فالشكّ ليس من طبعه وميـزان تقديره هو التجربة بعد التجربة وحسن
األداء. وإسـتــرسـاالً من هذا إتضح لي الـسـرّ الذي كـان يخــتـفي حتت الوصــايا واألوامـر
الباتة القاطعـة السياسية منها والعـسكرية وا�تعلقة بالقرارات ا�صيـرية� فهي نابعة عن
ثقـة بالنفس ال حدّ لـها وهي الثـقة التـي تالزم أصحـاب الرساالت اخملـتـارين. هذه الثقـة
التي تفسّر إصراره الشديد على ا�ضيّ قدماً فيما إختاره حتى النهاية ومهما كلّفه األمر

دون تراجع.
والصدق والصـراحة جزءc من تـربيته. وجـدته يحتقـر الكذب والكذابQ ويحتـرم احلقيـقة

وصاحبها. والكذاب اليجد عنده منزلة. إنّه يغفر ولكنه الينسى.
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صُو¸ر البـارزاني بأقالم كـثيـرين خصـوماً أو غـير خصـوم� بذلك الزعيم ا�رهـوب اجلانب
ا�تـعالي اجلـهم. وليس في هذا ظلٌّ من احلقـيقـة. كان إنسـاناً شديـد احلساسـية مـتجـاوباً
للغـاية ومـشاعـر اآلخـرين� يخـفي حتت صـالبتـه القيـادية نفـسـاً مـألى بالعاطـفة واحلـدب
والرعــاية �صـائب اآلخــرين والذي عــرفـه عن كـثـب والزمـه البُدّ الحظ حــبّـه للفـكاهة بل
البحث عنهـا وروايتها وإسـتخدامهـا في كثير من األحـيان في ضرب األمـثلة وهو يحفظ
منهـا الكثـير. يؤكـد لك علمـاء النفس كـما قـرأتُ أنّ ملكة الفكـاهة في ا�رء دليل على

خلوّه من مركّب النقص� وطيبة طبيعية فيه.
إتضـحت لي هذه اجلوانب من حـيـاة البارزاني خـالل مالزمـتي له طوال السنQ الثـالث.
وقـد زادت هذه اجلـوانب حـسـاسـيـة وظهـوراً في اإلهتـمـام الكبـيـر الذي كـان يخـصّني به�
وزيادة التلطف مـعي عند إصراري علـى اللصوق به والقـيام على خـدمتـه فلم يعتـرض إالّ
أنّه كـان يشـفـق على تفـرّغي اليـه� وحـدث ذات يومٍ أنّـي تلقّـيتُ مكا�ة هاتـفـيـة من أخي
إدريس في إيران. و°ا قال لي أنّ أطـفالي هناك يريدون التحـدث إليّ عبر الهـاتف� وكان
سـؤالهم "متى تعـود?" رددوا ذلك مـراراً وتكراراً وأحرجـتني اإلجـابة إذ لم أكن أرغب أن
يفهم الوالد� ورحتُ أتهـرّب من اإلجابة ¦حاوالت أدرك الوالدُ معـها أنّي أخفي عنه شـيئاً
يتعلّق به. فألحّ بعد نهاية ا�كا�ة في معـرفة أسباب مناوراتي وغموضي في اإلجابة على

أسئلة األطفال. ولم يسعني غير قول احلقيقة. إذ ذاك بانَ عليه التأثّر الشديد وقال:
- يا بـنيّ ها إنّي أظـلمُك. وأنت بـهــذا تـظلم أبـناءك. فـــمن أجلي أنـا يُحـــرمــون عـطف

والدهم وهذا كثير.
أجبته وفي نفسي ما فيها:

- ياسـيـدي ويا والدي. كـان قصـدي األول واألخـيـر أن أنال شـرف خدمـتك. وهو مـا عـزّ
عليّ نيله طوال وجودي معك في أيام الثورة. ورجائي منك أن التستكثر عليّ مثل
هذا الشـرف. ودعني أنعم بـه اآلن. حقـاً انّي أحـبّ أوالدي لكنّي وأقـول هذا من كلّ
Äقلبـي - إنّي أطلب مـن الله أنْ يجـــعلني وإيـاهم فــداءً لـك. أنا اآلن أحظى بـتكر
ومقام طا�ا ¨نيتهما وهما احلظوة بشرف خدمتك والبقاء الى جانبك ولن أتنازل عن

هذا التكرÄ فرجائي منك أن التُسمعني شيئاً من هذا القبيل.
وال أريد اإلفـاضة في هذا فـمن الصـعب جداً أن أسـترسل دون أنْ تغـلب عليّ العاطفـة
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وليس سهالً على األبناء احلديث عن آباء لهم ضربوا سهماً في احلياة العامة وخلّفوا أثراً
باقياً في تاريخ أمّتهم كالبارزاني.

إعتـمدتُ الكتـابة عن تاريخه النـضاليّ في كـتبٍ ثالثة هذا آخرها. وكـان من مقـتضى
دوري فـيهـا إبداء وجهـة نظري اخلاصـة بإنسـان سبق وأن تناول جـوانب من حيـاته كتّـاب
معـروفون� فضالً عن بروز إسـمه في ا�وسوعـات ودوائر ا�عارف الكبرى ¦خـتلف اللغات
األجنبيـة. رجل جعلت سيرته وتاريخـه النضاليّ من "بارزان" هذه القرية ا�نقطعـة اجلاثمة
في حـضن اجلــبـال رمـزاً لكردسـتــان ولنضـال الشـعب الـكردي وإسـمـاً عـا�يــاً يشـرّف من
ينتـسب إلـيـهـا. إالّ أنّي شـعـرت بأنّي مطـالب من القـاريء بإبداء وجـهــة نظري فـيـه وأنّ

كتابي هذا سيكون ناقصاً إن خال منها.
إنّ حـياة البـارزاني احلـافلة وأثرها البـاقي في إسـهـامهـا في النهـضـة القومـيـة الكردية
بإخراجهـا من حيزها احملليّ الضيق الى األفق العا�ي بل قُل تدويلهـا لم يكن بحاجة الى
قلمي فقـد جرى تقـو}ها ووضعـها في مكانها الـتاريخي قبل عـقدي النية عـلى الكتابة.
وقـبل أن يـوافـيـه األجل بـزمنٍ بعـيــد. وأولئك الذين حـاولـوا النيل واإلنتــقـاص من دوره
الكبيـر في إحيـاء آمال األمة الكردية باحلـرية� وحرصـوا على تسقّط ما إعـتبـروه هفوات
وأخطاء له فـي مـسـيــرته القـومــيـة� والنـيل من ا�كانة التـي بوّأه إياها الشــعب الكردي
والتاريخ احلـديث� هؤالء أسقطهم التـاريخ من حسـابه قدر ما لقـيت مجهـوداتهم في هذا
السـبيل من إحـتـقار وإهمـال. وال عجب أنْ كـان مـصدر إعـجاب كلّ مـن إلتقـاه وجالسـه

هناك. وكُلّهم من عليّة القوم ورجال السياسة.
بقـيتُ صـحـبـة إدريس حـوالي عــشـرين يومـاً ثم شـخـصتُ الى لندن لتـفـقّـد تـنظيـمـاتنا
والتنـسـيـق مع ا�عــارضــة اإليرانيــة وألجل القــيــام بزيارة لـإلمـام اخلــمــيني فـي پاريس�
والهـدف النهـائـي كـان الذهاب الى كـردسـتـان عن طريق تركـيــا أو سـورية بصـورة سـرية
و¦ساعدة التنظيـمات الشقيقـة والصديقة. وكانت اخلطة أن أنتـقل الى قبرص ومن هناك
أواصل مسـيرتي الى كـردستان. وعليّ هنـا التنويه با�ساعدة الـكبيرة التي تلقـيتـها من

السيد ياسر عرفات في هذا اجملال.
قـمت أوالً بارسـال (مـحـمـد رضـا) الى العـاصـمـة الفـرنسـيـة ¨هـيـداً لزيارتي فـإجـتـمع
¦عـاوني اإلمام وأعـضاء حـاشـيتـه. على أني آثرت قـبل ذلك زيارة العاصـمـة النمسـاوية
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للقاء بأعـضاء مقرّ فـرع أوروپا لتنظيم اخلارج. وقضيتُ في ڤـيينّـا فترة مـداوالت تتعلق
بأمور التنظيم وتوزيع ا�سؤوليات على الكوادر وما الى ذلك.

‚UH<ù« Vz«d( s-
في أحد أيام تشـرين األول ١٩٧٨ خرجنا بصحبـة الوالد قاصدين أحد اخملازن الـكبيرة
(سـوپر مـاركت)� وفي مـعـيّـتـه خـالفي كلٌّ من مـحـمـد سـعـيـد دوسكي ومـحـسن دزَيي.
Qوإمرأة كالهمـا في حدود اخلـمس cوفيـما كنّا نتـجوّل في أقـسام اخملزن لفت نظرنا رجـل
¦المح شرقية واضحة� يسترقان النظر إلينا ويتحدثان فيما بينهما بلغة غير مفهومة إالّ
أنّي سمعتُ بوضوح إسم البارزاني يتخلّل حديثهما. وبدافع احلذر والريبة التلقائي طلبتُ
من الوالد أن ينتحـي الى جانبٍ صحـبة محـمد سعـيد� لنقوم أنا ومـحسن بشراء مـا جئنا

في سبيله واخلروج بسرعة.
قمنا بذلك وخرجنا. فإذا بالرجل وا�رأة واقفـان بالباب ينتظران خروجنا ثمّ تقدّم الرجل

منّا ببعض تردّد وإبتدرنا قائالً:
- أ}كنني توجيه سؤال?

أجاب محسن: نعم� تفضّل.
سأل الرجل:

- أليسَ هذا اجلنرال بارزاني?
طلب محسن من السائل التعريف بنفسه

- مَن تكون?
أجاب الرجل أنا (وذكر إسمه) حفيد أنترانيك پاشا األرمني.

مـا أنْ سـمع الوالـد بإسم (أنتـرانيك) وبصلـة الرجل به حـتى تقـدّم وإحـتــضنه بحـرارة.
وإنكبّ الرجل على يد الوالد ولثـمهـا. ثمّ إلتفت إلينا مـوجهـاً هذا القول بصـوتٍ متـهدّج

مليء بالعاطفة:
- أتعــرفـون مَن هـو هذا الذي ترافــقـونه? إنْ كنـتم غـافلـQ والتعـرفــون كـيـف تخـدمــونه
فإسـمحوا لي ولزوجـتي بالتشرّف بخـدمته. إن كنتم التقـدّرون قيمـة هذا الرجل فأنا
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أعرف قيمته حقّ معرفة.
شكرناه على موقفه وأخذنا عنوانه ورقم تلفونه� وودّعانا وداعاً حاراً.

ما أن إستقرّ بنا ا�قام في ا�نزل حتّى بادرنا الوالد وقد أخذ الشوق منّا مأخذه بإيضاح
األمر فقال:

تعــرّض األرمن للمــجـازر الرهيــبـة الـتي حـصلت خــالل الهــجـوم التــركي ضـد الـقـوات
األرمنية التي كـانت حتارب في سبـيل اإلستقـالل خالل ١٩٢٠-١٩٢١ بقيـادة أنترانيك
پاشـا وإنّه بعث برسـالة إسـتـنجـاد الى الشـيخ أحـمـد وكـانت فلول قـواته مـحـاصَـرة� وهو
يكاد يقع في أسـر القـوات التـركيـة. فـبادر الشـيخ أحـمـد بإرسال قـوة تعـدادها (٢٠٠)
مسلّح من العشـيرة البارزانية بقـيادة (أولي بگ) وكنتُ من ضمن تلك القوة. فـإخترقتْ
مناطق عـشـائر الريكان والهُـورَمـاريQ وغـيرها من ا�نـاطق التي كـانت تعتـرض سـبـيلنا.
وكنّا Ðوّه عليـهم قـصـدنا عندما يـسألوننا بـقولنا نحـن ذاهبون لضـرب األرمن. فـفي ذلك
احلQ كـانت احلكومـة التركـيـة قد خـدعت الكثـيرين باإلدّعـاء بأنّ احلـرب التي تخـوضهـا
ضـدّ مـطالب األرمن القــومـيــة مـاهي إالّ حــربc بQ ا�سلمQ وا�ـسـيــحـيQ وإنّ احلكـومـة
التركـية تقـاتل في سبيل نصـرة اإلسالم. بلغنا ا�نطقـة التي عيّنت لنا وأفلحـنا في إنقاذ
عوائل األرمن هناك ومن بينهم أسرة أنترانيـك وأوصلناهم بأمان الى سورية ثمّ عدنا الى
بارزان بطريـق زاخـو وقـد فــقـدنا ١٤ شـهــيـداً خـالل إشــتـبـاكــات حـصلت لنا مـع اجلـيش

التركي.
هذا الرجل حفيد أنترانيك البدّ وأنّه سمع احلكاية من والده وذويه(٤).

٤- وقائـع القائد أنتـرانيك هي جزء من التـاريخ األرمني وقد ذكـر ويگرام طرفاً مـنها في«مـهد البـشرية: احلـياة
في شرق كردستان» الطبعة الثالثة� ترجمة جرجيس فتح الله� أربيل ٢٠٠١. ص ٣١٣.

إنّ سـرّ إسـتنجـاد انتـرانيك بالشـيخ أحـمـد دون غـيـره من سـائر الرؤسـاء الكُرد رغم فـارق ا�سـافـة والعنصـر
والدين يعـود الى عـالقـة صـمـيـمـة نشـأت بQ الشـيخ عـبدالـسالم الـثانـي البارزانـي وبQ القـائد األرمني في
حـدود العـام �١٩١٣ عندمـا إلتـقيـا في تفلـيس وإتفـقا علـى إقامـة إحتـاد كـونفـدرالي ألرمـينيـا وكُردسـتـان

مستقلّتَيْن. وكُنّا قد أشرنا الى ذلك فيما سبق.
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وفي ڤيينّـا كانت محاولة إغتيالي. وبيني وبQ التوجه الى پاريس ثالثة أيام. 

في الثامن من شهر كانون الثاني ١٩٧٩ نفذت السفارة العـراقية في ڤيينّـا محاولتها
في القـضاء على حـياتي. واُطلقت عليّ عـدة عيـارات نارية من جمـاعة ترصـدت خروجي
من ا�نزل. وكُـتــبت لي السـالمـة ولم اُصَب. إالّ أنّ مـرافـقـيّ آزاد بَرواري وپيـروت احـمـد

أصيبا بجراح.
ثم واجهتني مشكلة كـبيرة بجواز سفري الذي إنتهت مـدة العمل به وكان من ا�قرر أنْ
أزوّد بجـواز سفـر جـديد في پاريس. فأضـطررت الى البقـاء في النمـسا وتـلطفت السلطة
بتأمـQ حماية لي وإتـخاذ تدابير أمـنية بعد فـشل احملاولة. ثم أسـرعت احلكومة بتـذليل
مـشكـلة جـواز السـفــر� الشك في أنّ الدافع هو اإلســراع بالتـخلـص من أعـبـاء وتبــعـات
وجـودي فيـها. فـقام االخـوان بإرسال جـواز السفـر الى ڤيـينّـا وكـان من ا�قرر تسلّمـه في

پاريس. جاءني به كرÄ سنجاري ودلشاد ميران.
بعـد الـتـشـاور مع الوالـد بدا من األفـضل أنْ أترك أوروپا الـى بيـروت وجـزيرة قــبـرص
ألكــون هناك في حــمــاية بعـض األصـدقــاء وأنْ أصــرف النظر عـن التــوجـه الـى پاريس.
وإستشرت الوالد وإدريس فتركا لي اخليار. وآثرت األخـذ بإقتراح (عرفات) فبعث فعالً
أحـد مسـؤولي مكتبـه ليـبقى مـعنا في قـبرص فـترة من الزمـن. وتوجهت الى اجلـزيرة في
الثاني عشـر من كانون الثاني �١٩٧٩ ومعي كـرÄ سنجاري ودلشاد ميـران وبينما نحن
في ترانسيـت مطار أثينا حملنا (برزان التكريتي) أخا صـدام حس�Q على مـبعدة. ومـعه
ستـة من رجـال اخملابرات العـراقيـة كلٌّ يحمل حـقيـبة (ال أسـتبـعد أنهـا تخفي أسلـحة).

وكانوا قد عادوا من ڤيينّـا بعد فشل محاولة اإلغتيال(٥).

(٥) في العام ١٩٩١. وكنت اذ ذاك في بغداد. سألت برزان التكريتي:
- أتبيّنتني عندما إتفق لقاؤنا العرضي في مطار أثينا?

أجاب:
- بلى عرفتك. إالّ أني تظاهرت بالغفلة ومررتُ بك وكأني لم أحلظك. وأظنك فعلتَ مثلي?

قلت:
- بلى فقد جتاهلت اللقاء مثلك ¨اماً.
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في قـبـرص إتصلت باألخ إدريـس مسـتـفـسـراً عن صـحـة الـوالد. فـجـاءني منه مـاكنت
. فـسألتـه عما إذا كـان يرى عودتي? فـقال: أخشى سـماعـه: قال إن حالتـه ساءت كـثيراً

سنراجع (مايو كلينك) ثم نتخذ القرار.
بعد أيام أبلغني األخ نتيجة الفحص. قال األطبـاء إنّ الداء عاد فإستشرى وإنتشر في
أنحـاء أخـرى. وان الدكـتـور مـاكـفـرسن صـارحـه بأن الطـب بات اآلن عـاجـزاً وليس هناك

عالج ناجع.
رغم إدراكنا بعد طول ا�عاناة - بالنتـيجة. وبأن الطبّ يعجز عن ردّ ما قضتـه ا�شيئة
اإللهـيّة. فـقد كـان مصـدر همّنا وإشغـال بالنا يدور حـول ماسـيتـرتب علينا عمله بعـد أن
تكمل إرادة الله. وأين سـيكون مـثـواه األخـيـر. وها نحن أوالء في ديار الغـربة بعـيـدون

عن الوطن بآالف األميال وليس من نعتمد عليه غير أنفسنا.
كانت تلك مـعضلتنا الكبرى. وقد أوصى البـارزاني بأن تكون رقدته األبدية في تراب
بارزان وإن لم يكن ذلك °ـكناً فليُـدفَن في (شنو) الى جـانـب ضـريح أخـيـه الشـيخ بابو.

وقد أدركت البارزاني الوفاة في ظروف عصيبة.
الفـترة التي تلت جنـاح الثورة اإليرانيـة كانت فـترة مـضطربة حـافلة بالبلبلة السـياسـية
¦راكز قـوى متعددة. وليـس ثَمّ حكومة ¦عنى الكلمة تأمـرُ فتُطاع. كانت الفـوضى تسود
إيرانَ طوالً وعــرضــاً وال مـن يســمع ويســتــجــيب. دالـت دولةُ الشــاه الى األبد وحـكمت
األقـدارُ أن ترى عـينا البـارزاني هذا ا�ـشهـد الـذي لم يكن يتـصـوره أبعـدُ الناس خـيـاالً.
رأى قــبل أن تغــمض عـيـناه نهــاية ذلك الشــخص الذي لم يثـق به قطّ ولم يأمَن غــدره.
وهذا مـا كنّا نفكّر بـه جـميـعـاً بعـيـداً عن احلـقـد والتـشـفي بل بـداعي التـأمل في أحكام
القضاء والقدر العجيبة� وعلى ألسنتنا يدورُ هذا ا�ثلُ الشهير «اللهُ يُمهل واليُهمل».

وإتفق األخ إدريس ومحسن ومحمد سعيد على وجوب عودتي الى طهران.
في تلك الفـترة كانت عـالقة حـركة ا�قـاومة الفلسطينيـة باحلكم اإلسالميّ اجلـديد على
Qأفضلِ حـال. و¨ّت إجراءات عـودتي بسهـولة وبوجود السـيد هاني احلـسن سفيـر فلسط

لدى احلكم اجلديد في طهران.
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مـا انْ إستـقـرّ بي ا�قـام حـتى إتصلتُ تلفـونيـاً بالوالد وبإدريس وتبـيّنتُ من األخ مـبلغ
سـريانِ الداء� وإنعـقل لسـاني ولم أسـتطع مـغالبـة عـواطفي. وقـصـدتُ من فوري السـيـد
هاني احلسن إلتخاذ التدابير إلسـتقبال جثمانه. وقدِم السيـد محمد منتظري إبن آية الله

منتظري مندوباً عن اإلمام اخلميني إلستقبال اجلثمان.
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وفي تلك اللـيلة بالذات وبعـد إ¨ام اإلجـراءات ورد نبـأ وفـاة البــارزاني في مـسـتـشـفى

(جورج تاون) وبات نقلُ اجلثمان مطلب الساعة.
كنتُ مـدركاً حـجم وقع نبأ وفـاة البارزاني علـى نفوس الشـعب الكردي� والغصـة التي
ستخلّفـها في أفئدة رفـاق نضاله وسائر مَنْ قاتَلَ حتت لوائه. كنتُ أخـشى بنوعٍ خاص أنْ
تخلّف الصـدمةُ آثاراً مـعكوسة عند أولئك الذين أبَوا اإلسـتسـالم وعاهدوا على مـواصلة
النضال وأن يسلمـهم الى نوعٍ من اليأس أو التخـاذل. ولذلك قمتُ بإعداد هذا التـصريح

وإذاعته. وقلتُ فيه °ا قلتُ:
"إن وفــاة البــارزاني لن تكون عــائقــاً لنـا من مــواصلة النضــال الذي قــام
بأعـبـائه. بل سـيتـواصل وسـيـتمُّ السـيـرُ على نهـجـه� وتلك هي في الواقع
أمنيـتُه ورغـبتُـه. وإنّ خير دلـيلٍ للوفاء لذكـراهُ هو إبقاء نار النضـال التي

". أشعلها متّقدةً
وما الى ذلك من عبارات احلث¸ والتشجيع.

في الرابع من شـهر آذار ١٩٧٩ وصل جـثمـانُ البارزانيّ طهـرانَ وكان إسـتقـباله كـبيـراً
. وحـينما تقـرر نقله مع ا�شـيّـعQ الى (شنو) بادرت احلكومـةُ اجلديدة بتـخصـيص حـافالً
مـروحـيّـتَـيْن عـسكريّتَـيْـن ناقلتَـيْن من نوع شـينوك ووضـعـهـمـا فـي خـدمـتنا. وفي اليـوم
اخلامس ¨ّت مـواراة البارزاني التـراب في مقـبرة شنو قريبـاً من مرقـد الشيخ (بابو) كـما

أوصى.
شارك في التشيـيع جمٌّ غفير اليُحصى من كُرد إيران والالجئQ وأقـبلت جموعc من كُرد
تركـيا وسوريـة للمشـاركة عـابرةً خطّ احلدود. لم يكن تشـييـعاً بل تظاهرةً قـوميـة بأجلى

معانيها. وكنّا في تلك الفترة في أشدّ احلاجة إليها.
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ال}كـن أن ننسى قـطّ تلك ا�ـأثرة اجلليـلة من حـكومـــة الثـــورة وعلى رأســـهـــا اإلمـــام
اخلـميـني والسيـدين كـرÄ سنجـابي وداريوش فـروهر الوزيرَيْن في حكومـة السـيّـد مهـدي
بازرگـان القــريبَـيْن جـداً من اإلمـام. وكـذلـك عـواطف أشـقـائنا الـكُرد في إيران واألجـزاء

األخرى من كردستان وباألخص الالجئQ الصامدين. تلك التي أبدوها با�ناسبة.
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إبراهيم (ا(قدّم): ١٧٨

إبـراهيـم أحـــــمـــــد: 1٨٣ 1٨٨ 1١١١ 1١١٨ 1١١٩
1١٣٧ 1١٣٦ 1١٣٥ 1١٣٤ 1١٣٣ 1١٣٠
1١٤٣ 1١٤٢ 1١٤١ 1١٤٠ 1١٣٩ 1١٣٨
1١٥٥ 1١٤٩ 1١٤٨ 1١٤٧ 1١٤٦ 1١٤٤
1١٩٠ 1١٨٢ 1١٧٤ 1١٧٢ 1١٧١ 1١٦٦
1٣٦١ 1٣٥٦ 1٢٥٦ 1٢٥٥ 1٢٠٥ 1١٩٩
٣٩٣ 1٣٨٠ 1٣٧١ 1٣٧٠ 1٣٦٧ 1٣٦٢    

إبراهيم أفندي: 1٧٢ 1١١٨ ١٨١
إبراهيم چَرمَـگا (حاجي): ١٨١
إبراهيم اخلزاعي: 1٢٦٤ ٢٦٥

إبراهيم الداوود: 1١٩١ 1٢٠٣ ٢٠٤
إبراهيم الراوي (لواء متقاعد): ١٨٤

إبراهيم فــيـصـل األنصـاري (العــمـيــد الركن): 1٧٥
1١١٧ 1١١٤ 1١١٣ 1١١٢ 1١٠٧ 1١٠٠

٢١٣ 1٢٠٥ 1١٩٩ 1١٩٤ 1١٣٠     
إبراهيم گاباري: 1٢٦٩ ٢٧١
إبراهيم مامَند آغا آكو: ٥١

إحسان شيرزاد: 1١٨٤ 1٢٠٠ 1٢٠٤ 1٢٤٨ 1٢٦٤
٣٥٢ 1٢٩٧ 1٢٧١ 1٢٦٥

أحــمــد البــارزانـي (الشــيخ): 1٢١ 1٣٠ 1٣١ 1٣٢
1٩٥ 1٦٨ 1٥٦ 1٥٥ 1٥٤ 1٤٩ 1٣٤ 1٣٣
1٢٣٩ 1٢٠٨ 1١٣٧ 1١٢٧ 1١٢٦ 1١١٧

٤١٩ 1٤١٤     
أحمد بهاءالدين: ٢٨٨

أحمد بيرسياڤي: ٤١٤
أحمد توفيق (عـبدالله إسحاقي): 1٥٧ 1٨٠ 1١٢٤

٣٧١ 1٣٦٢ 1٣١٦
أحمد حاجي تاتكي: ١١٠

أحمد حاجي علي (آمر فوج): ٣٣٣
أحمد احلبّوبي: ٢٠٥

أحــــمـــــد حــــسـن البـكر: 1٩١ 1١١٥ 1١٢٣ 1١٩٥
1٢٣٩ 1٢٣١ 1٢٢٩ 1٢٢٨ 1٢٢٦ 1٢٠٣
1٢٨٦ 1٢٨٢ 1٢٧٦ 1٢٧٠ 1٢٦٧ 1٢٤٨

٣٤٠ 1٣٣٩ 1٣٣٨ 1٢٨٩ 1٢٨٧     
أحمد دَشتي: ٣٩٣
أحمد رشواني: ١٩٨

أحمد شاباز: ٩٤
أحمد شانه: ٢٧

أحمد شَدَلَيي: ٧٢
أحمد شيخزاده زيوكي: ١١١

أحمد الشقيري (زعيم فلسطيني): ١٩٥
أحمد عبدالله: 1١٤٤ ١٩٩

أحمد عبدالله ياسs الهيتي: ٢٦٤
أحمد كمال: ١٨٤

أحمد كمال قادر (وزير): 1١٨٥ 1١٨٩ ١٩٥
أحمد الوي (الطيار): 1١٨٢ ١٨٣

أحمد محمد قاسم: ٢٦٤
أحمد نالبَـند (شاعر): ١١٥

أحمد نبي: ١٤٢
إدريس البــارزاني: 1١٣ 1١٥ 1١٨ 1١٩ 1٣٣ 1٥٤
1١٨٨ 1١٧٦ 1١٧١ 1١٦٤ 1٩٤ 1٧٣ 1٥٥  
1٢٠٦ 1٢٠٤ 1٢٠٠ 1١٩٤ 1١٩٣ 1١٨٩

¡UL"_« X"dN#
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1٢٣٩ 1٢٣٨ 1٢٣٧ 1٢٣٤ 1٢٣٠ 1٢٢٥
1٢٥١ 1٢٥٠ 1٢٤٨ 1٢٤٦ 1٢٤٤ 1٢٤٠
1٢٦١ 1٢٦٠ 1٢٥٩ 1٢٥٨ 1٢٥٧ 1٢٥٣
1٢٨٢ 1٢٨١ 1٢٧٤ 1٢٦٩ 1٢٦٤ 1٢٦٢
1٣٠٣ 1٢٩٧ 1٢٩٦ 1٢٩٥ 1٢٩٤ 1٢٨٨
1٣٦٨ 1٣٤٦ 1٣٤٥ 1٣٤٣ 1٣٣١ 1٣١٥
1٤٠١ 1٣٩٩ 1٣٩٨ 1٣٧٨ 1٣٧٠ 1٣٦٩

٤٢٢ 1٤٢١ 1٤٠٤ 1٤٠٢     
إريك رولو:1٣٩٢ 1٤١١ 1٤١٦ 1٤١٧ ٤٢٠

آزاد بَرواري: ٤٢٠
آزاد ميران: ٢٧٦

أزهاري (الفريق): ٣٤٦
أسدالله علم (وزير البالط اإليراني): ٣٤٦

أسعد خوشوي: 1٣٦ 1٥٤ 1٩٢ 1٩٣ 1١٥٠ 1٣٥٠
٣٥٢

أسعد خَيالني: ١٣٧
أسعد شيتنه: 1٣٢ 1١١٣ ١١٧

أسعد فتاح الهركي: ٦٨
إسكندر (الصيدالني): 1١٢٤ 1١٢٥ ١٢٦

إسماعيل إبراهيم علوچي: ٩٧
إسماعيل آغا شكاك (سمكو): ٣٧٤

إسـمـاعـيل تايه النعـيـمي (العـمـيـد): 1١٨٢ 1١٨٣
1٢٤٣ 1٢٣٩ 1٢٣٥ 1٢١٩ 1٢١٧ 1٢١٣

٣٤١ 1٣٣٥ 1٢٤٨     
إسماعيل حقي شاويس: ٢٢٧

إسماعيل عارف: ١٤٤
إسماعيل عزيري چرمگا: ١٨١

إسماعيل مال عزيز: 1١٤٤ ٢٥٣
إسماعيل نادر (ا(الزم): ٧٤

إقبال هوره ماري: ١٩٨
أكرم جاف: ١٨٤

ألكسندر فاسيليف (العقيد): ٣٤١
ألكسي كوسيگن: (أنظر كوسيگن)
أمجد عبدالواحد (ا(هندس): ٣٩٢

إنترانيك پاشا األرمني: 1٣٧٤ 1٤١٨ ٤١٩
أندريه گروميكو: ٣٧٤

أنور بگ بيتواته: 1٤٧ 1٧٨ 1١٣٠ 1١٥٠ 
أنور السادات: 1٢٧٣ 1٢٨٧ 1٢٨٩ ٣٤٤

أنور سعيد دارتاش: ٩٧
أنور عبدالله: ٢٢٥

أنور ا(ائي (مال): ١١٦
أنور الهركي: ٦٨

أوسمان آغا بارزاني: ٤٩
أولي بگ: ٤١٩

إيپرل گالسپي: ٢٩٧
إيگان (طبيب): ٤٠٥

إيگور: ٢٨٣
إيلسد: ٣٧٧

»
باباجان غفوروف: ٢٦٦

باباعلي الشـيخ محـمود: 1٨٤ 1١٢٤ 1١٢٥ 1٢٠٠
٣٧٧ 1٢٣٧ 1٢٣٦

بابا علي شيخ معروف البرزجني: ٩٧
بابكر سليم حاجي آغا: 1٥١ 

بابـو البـــــارزاني (الـشـــــيخ): 1٥٤ 1٥٥ 1٥٦ 1٩٥
٤٢٢ 1٤٢١ 1٤٠٦ 1٢٥٧ 1٢٣٤

باسل األعرجي (ا(قدم): ٢٧١
باقروف: ٤١٥

باقر ا(ظفر: ٢٦٤
باقر ياسs (بعثي عراقي معارض): ٢٧٤

باكروان (اجلنرال): ١٤٢
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باهر (شيخ باهر): ٢٧٩
بايز بابكر آغا: ١٦٥

بدرالـدين علي (مـــحـــافظ أربـيل): 1٣١ 1٣٢ 1٩٧
١٨٩

برزان التكريتي: 1٢٢٩ 1٢٣٥ ٤٢٠
بروسك: 1٣٥٩ ٣٦٠

برونو كرايسكي: 1٣٧٦ ٣٨٥
بشار األسد: ٣٦٩

بشير إبراهيم (العقيد): ٤٥
بكر عبدالكر� حويزي (النقيب): 1٦٦ 1٨٤ ١٦٢

بالك بيرن: ٢١١

Û
پر�اكوف: (أنظر يفگيني پر�اكوف)

پولص بيداري (كاهن): ٣٨٩
پيروت أحمد: ٤٢٠

&
تاجنو يونس: ١٦١

توفيق السورچي (الشيخ): ١٠٥
تيلي گَـردي: ١٨٢

Ã
جاك أندرسن: ٤٠٩

جرجيس فتح الله: 1٧٣ 1٢٥٣ 1٣٩٣ ٤١٩
جعفر أبابكر آغا الزيباري: ٢١٧

جعفر البرزجني: ٢٠٦
جــالل الـطالبـــاني: 1٢٣ 1٢٤ 1٢٥ 1٢٧ 1٤٦ 1٧٢
1١١٩ 1٩٢ 1٩١ 1٩٠ 1٨٧ 1٨٤ 1٨٣ 1٨٠

1١٣٠ 1١٢٨ 1١٢٧ 1١٢٦ 1١٢٥ 1١٢٤
1١٣٩ 1١٣٨ 1١٣٧ 1١٣٦ 1١٣٥ 1١٣٣
1١٨١ 1١٧٢ 1١٧١ 1١٦٦ 1١٤٤ 1١٤١
1٢٣٠ 1٢٢٩ 1٢٢٨ 1٢١٧ 1٢١٤ 1١٨٣
1٣٦٧ 1٢٨٢ 1٢٦٠ 1٢٥٥ 1٢٥٤ 1٢٣٩

٣٨٠ 1٣٧٩ 1٣٦٩ 1٣٦٨     
جالل عبدالرحمن: ١٣٧

جــمـال عــبـدالناصــر: 1٨٤ 1٩١ 1٩٧ 1١٢٨ 1١٥٦
1٢٤٧ 1٢٠٢ 1١٩٥ 1١٩٤ 1١٩٣ 1١٨٥

٣٦٨ 1٢٦٧ 1٢٥٥     
جمال كوچر: ٢٤٩

جمال مبيني (العقيد): 1٤٠٨ ٤٠٩
جمال محمود بگ (ا(الزم): ٧٤

جمال نامق: 1١٤٧ ٢١٤
جـــمس روي مـــاكـــفـــرسن (طـبـــيب): 1٤٠٥ 1٤٠٧

٤٢١ 1٤٠٨
جمشيد أماني (ضابط): ٤٠٢
جميل سور بامرني: 1٢٧ ١١٦

جميل محمد آغا #WÖdOسوري: ٢٩٢
جنگي الطالباني: ١٨٣

جنيد (شيخ): ٥١
جواد: ٢٧٦

جودت سوناي: ٣٧٣
جورج بوش (األب): ٣٧٩
جورج ميني: 1٤٠٧ ٤٠٩
جوزيف سيسكو: ٤٠٥

جوليان إ�ري: 1١٦٧ ٣٧٧
جون كندي: ١٢٤
جون كونالي: ٣٧٨

جوهر نامق سالم: ٤٠٧
جيرالد فورد: ٣٧٩
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جيمس أبو رزق: ٤٠٩
جيمس إيكنز: ٤٠٩
جيمي كارتر: ٤١٠

ı
چكو: 1٣٥٩ ٣٦٠

Õ
حاجي أحمد بارزاني: ٢١٩

حاجي باقي: ٩٧
حاجي بديع چيوي: ٩٣

حاجي بيروخي: 1٣٦ 1٥٤ 1١٠٧ 1١١٢ ١٦٢
حاجي شيخ قادر: 1١٣٦ 1١٤٥ 1٢٢١ ٢٢٢

حاجك چَمي: ٣٦١
حادي حسكو: 1١٠٠ 1١٠١ 1١١٠ 1١١١ ١٦٢

حارس بيداروني: ٦٣
حازم جواد: ٨٧

حازم القاضي: 1٢٦٤ 1٢٦٨ 1٢٧٢ ٢٧٣
حافظ األسد: 1٢٧٣ ٣٦٩

حالي  محمد دولومَري: 1١٠٥ 1١١١ 1١٦١ ٣٣٥
حامد الدليمي (العقيد الركن): ٣٣٧

حامد العاني: ٢٦٤
احلبيب بورقيبه: ٣٦٧

حــبـــيب مــحــمـــد كــر�: 1٨٨ 1١٤٤ 1١٥٠ 1١٥٣
1٢٤٣ 1٢٣٥ 1٢٣٠ 1١٨٩ 1١٨٨ 1١٨٥
٣٩٣ 1٢٩٥ 1٢٥٦ 1٢٥٥ 1٢٥٣ 1٢٤٨     
حـردان عـبـدالغـفـار التكريتي: 1١٢٣ 1٢٠٣ 1٢٠٨

٢٥١ 1٢٣٩
حسن حَمه رشيد: ٢٧٦

حسن خال همزه: 1٥٤ ١١٢

حسن رستكار: ٣٦٢
حسن شيخ هَسني: ٥٠

حسن عبدالرحمن (وزير): ١٨٤
حسن عبّود (العميد): 1٣١ 1٣٢ 1٤٩ 1٥٠ ٥١

حــسـن علي صـــبــري (حــسـن سكراب1 اللـواء الركن):
١٩٠

حسن كانبي: ١٢٦
حسن كاواني: ٢٥٨

حسن مراد بامَرني: ٢٧
حسو محمد شيخ سيدي: ١١٢

حسو ميرخان دولومَري: 1٣٦ 1٥٤ 1٩٢ ١٥١
حسو مـيرخان ژاژوكي: 1١٠٠ 1١١٢ 1١٥١ 1١٦٥

٢٢٠
حسيب علي: ٢٧٨

حـسs بوسكيـني (الشـيخ): 1٤٧ 1٦١ 1٦٤ 1١٠٦
١٦٥ 1١٥٠ 1١٤٩ 1١٣٠
حسs جرجيس پيندرويي: ٣٥
حسs بگ جوانرويي: ٢١٤

حسs جميل: ٨٤
حسs خضر السورچي: 1١٠٧ 1١٠٨ ٢٦٠

حسs شيرواني: ٢٤١
احلـــــــــسـs إبـن طـالل: 1١٦٧ 1٢٧٤ 1٢٧٥ 1٣٤٤

٣٦٨ 1٣٦٧
حسs محمد آغا #WÖdOسوري: 1١١٠ 1١١١ ٢٩٢

حكمت حكيم (الدكتور): 1١٦٥ ٢٠٨
حكمت زندي (مال حكمت): ٢٧٩

حلمي علي شريف: 1٩٢ 1١٤٤ 1١٦٦ ١٨١
حماد شهاب (الفريق): 1٢٣٠ 1٢٣٢ ٢٨٦

حَمه أمs آغاباري: ٧٣
حمه بور: ٩٧

حَمه چالَوَيس: ٧٢
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حَمه رضا: ٤٠٧
حَمه زياد: 1١٠٧ 1١٦١ ١٧٧

حَــمـه زياد آغــا غـفــوري (كـاكــه حَـمــه زياد): 1٨٥
١٤٩ 1١٤٣ 1١٣٠
حَمه زياد فَقياني: ٢٦٠

حَمه سور (پيشمرگه): ١٩٨
٢٢١ 1٢٠٩ 1٧٦ :sحَمه سور حس

حَمه شَميراني: ١٤٥
حَمه صابر: ١٩٩

حَمه كبتاني مامَند آوا: ٥١
حمودي مهدي (اللواء): ١٩٤

حميد أفندي: 1٦٥ 1١١٢ ٣٣٧
حـمــيـد بَرواري: 1١٤٥ 1١٥٩ 1١٦٠ 1١٨١ 1٢٢١

٣٣١ 1٢٥٨ 1٢٥٧ 1٢٥٣ 1٢٥١
حميد بيري: 1٦٥ 1١٠٧ ١١٢

حميد التكريتي: ٣٣٩
حميد شعبان (النقيب الطيار): ٢٣٤

حميد عبدالله: ٢٧٨
حميد عمّاش (ا(الزم): ٢٠٠
حميد كاواني: 1٢٢ 1٢٧ ٧٣

حنش (شيخ): 1٩٦ 1٢٠٠ ٢٠١
حوّاس الصديد (الشيخ): ١٩٦

حَويز مام يحيى: ٢٠١
حيدر عبد علي: ٢٧٧

حيدر محمد حسs (مال حيدر): 1٢٧٧ ٢٧٨

Œ
خالد سعيد (دكتور خالد): ٢٠١
خالد شمس الدين: 1١٣٦ ١٦٢

خالد عبداحلليم: 1٢٤١ 1٢٤٢ ٢٤٨
خالد حسامي: ٣٦٢

خالد حسن فريد (العقيد الركن): ١٧٨
خالد كويخا رشيد: ٢٤٩

خالد بن الوليد: 1٩١ ١٩٦
خدر دباغ: ١٦٢

خدر سَيداوا (الشيخ): ٤٧
خضر عمر: ٦٥

خليل (سيد خليل): ٢١٣
اخلميني (آية الله): 1٤١٠ 1٤١٧ 1٤٢٢ ٤٢٣

خورشيد شيره: ٢٧
خوشوي بيخشاش: ٦٥

خيرالدين حسيب: 1٢٨٧ ٢٨٨
خيرالله طلفاح: 1٢٧٢ ٣٨٥

œ
دارا تـوفـــــــيـق: 1١١١ 1٢٢٧ 1٢٢٨ 1٢٣٠ 1٢٣٤
1٢٦٥ 1٢٥٤ 1٢٥٣ 1٢٤٤ 1٢٤٣ 1٢٤٠
1٢٩٦ 1٢٩٥ 1٢٨٨ 1٢٧٣ 1٢٧١ 1٢٧٠

٣٩٣ 1٢٩٧      
داريوش فروهر: ٤٢٣

دافيدي: ٢٠٧
دانا آدم شميدت: 1٧٣ 1٣٦١ 1٣٩١ ٤٠٩

دلشاد ميران: ٤٢٠
ديرك دانكورت: ٧٧

ديفيدنكو (الرائد): ٣٤١
ديڤيد آدامسن: 1٧٣ ٣٩١

ديڤيد كمحي: ٣٨٠
ديك ستون: 1٤٠٧ ٤٠٩

—
رافد صبحي (طبيب): ٢٠٨
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ربيع محمد خالد البارزاني: ٢٥١
رجب عبداجمليد: ١٨٥

رسول خدر: ٢٦٢
رسول فقي گروتَيي: 1٢٢ ٢٧
رسول گدرون (مال رسول):٧٢

رسول مامَند: ١٩٧
رشو زيالن: ٣٥٩

رشيد: ٢٥٤
رشيد بيشوني: ١١٢

رشيد سعيد آغا دوسكي: ١٨٢
رشـــــيــــد سـندي: 1٧٢ 1١٣٦ 1١٤٥ 1١٤٦ 1١٥١

٣٣١ 1٢٥٣ 1٢٢١ 1٢١٥ 1١٥٨
رشيد عارف: 1١٤٠ ٢٥٣

رشيد محمد: ١١١
رشيد مصلح: ١٣٠

رشيد يونس (ا(الزم): ٧٤
رضا (ا(الزم): ١٦٣

رضـــــا گـــــوالني (الـشـــــيخ): 1١٥٠ 1٢٥٣ 1٢٥٧
٢٦٤ 1٢٥٨

رمضان عقراوي: ١٤٤
رومانسييف: ٢٨٢

رؤوف أحمد: 1١٤٠ ١٨٤
رؤوف عارف: ٢٤٩

رؤوف هَنجيره (الشيخ): ١٥٠
رياض بدرخان (ا(الزم): 1١٦١ 1١٦٣ ١٧٥

ريچارد هيلمز: ٣٧٨
ريشار أندريگ: 1٧٣ ٣٩١
رينيه مورييس: 1٢٠٠ ٣٩١

“
زبير فقو: ٥٠

زكي حسs حلمي (اللواء الركن): 1١٥٩ 1١٩٤ ٢٠٥
زكية إسماعيل حقي: ٢٥٣

زيد أحمد عثمان: 1٨٤ 1١٧٣ 1١٨٤ ٣٧٧
زيرو هركي: ١٥٨

”
سالم (العقيد): ١٢٧

٤١٥ :sستال
سردار حمه آغا: ١٥٣
سرهنگ بهلوان: ٢٠٧

سعدالدين الشاذلي (الفريق): ٢٨٨
سعدون حمادي: ٣٤٤

ســعـــدون غــيــدان (الفـــريق): 1١٩١ 1٢٠٣ 1٢٠٤
٢٨٦ 1٢٤٨ 1٢٣٩ 1٢٣٥ 1٢٣٠ 1٢٢٧

سعيد آلچي: 1٣٥٩ ٣٦٠
سعيد تاج الدين سركيري: ١١١

سعيد حمو (العقيد): 1٤٦ 1١٠٥ 1١١٤ 1١٢١ ١٧٥
سعيد صليبي (العقيد): 1١٦٩ ١٧٣

سعيد قطان (اللواء): ١٣٠
سعيد بگ محمود بگ: ٦٦

سعيد مصيفي: ١٤٥
سكوكرافت (اجلنرال): ٣٧٩

سالم مال صابر: ٧٢
سالم عادل (حسs الرضي): ٨٨
سليمان البارزاني (الشيخ): ١١٧
سليمان شاوالي شاندري: ١٠٨

سليمان كوخي: ٢٦٤
سليمان ميرخان خردني: ٥٠

سليمان معيني: ٣٦٢
سليمان نبي: ٦٨

سليم زبير البارزاني: ٢٦٤
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سليم الفخري: ١١١
سليم يوسف: ٢٠٨

سمير عزيز النجم: 1٢٢٧ 1٢٣٠ 1٢٣١ 1٢٣٩ ٢٥٩
سيامند بارزاني: ١٨١
سيد عبدالله: ١٩٨

‘
شاخوان نامق (شوان): ١٢٩

شارل ديغول: ٢٠٠
شاكر الدوري (احلاج): ١٩٣

شـاكــر مـحــمـود شكري (الـلواء الركن): 1١٧٣
٢٠٥ 1١٨٧

شامل السامرائي (وزير):١٩٧
شاهs شيخو: ٧٧

شتراوس: (أنظر فرانز جوزيف شتراوس)
شريف إبن شريف: ٢٦٣

شريف عبدالله كركَموي: 1٥٤ ٦٧
شريف گردي: ١٦٢

شريف محمد كورَماري: ٥٠
شعبان سعيد: ٢٥٣

شـفيق أحـمد آغـا: 1١٥٣ 1١٨٨ 1١٩٨ 1٢٣٠
٢٩٥ 1٢٣٥

شفيق قزاز: 1٣٤٦ 1٤٠٢ ٤٠٣
شڤان (دكتور): 1٣٥٩ ٣٦٠
شكر عبدال شيخكي: ٥٤

شكري احلديثي: ٢٤٨
شكيب عقراوي: 1١٨٨ 1٢٥٠ ٢٥٣
شلزنگر (وزير أمريكي سابق): ٤٠٩

شمس الديـن ا(فتي: 1٢٧ 1١٣٩ 1٢٧٤ 1٣٧٠
٣٧٧ 1٣٧١

شمعون پيرس: ٣٨٠

شلومو نكد�ون: ٣٨١
شنو رؤوف عارف (طالبة): ٢٤٩

شوازيل: ٣٩٢
شوكت إسماعيل: ٥٦

شوكت الدهان (طبيب): ٢٠٨
شـــوكـت عـــقـــراوي: 1٨٣ 1١٢٨ 1١٥٢ 1١٩٩

٣٦٧
شيت سركيري: 1١١٠ ١١١

’
صابر مال مصطفى البارزاني: ٩٤

صابر همزه آغا: ٢٧٨
صادق برو (حاجي): 1٢٧ ٤٤

صالح آكويي: ٣٤٨
صالح شيره: ١٣٨

صالح عبـدالله اليوسفي: 1٨٣ 1١٢٩ 1١٣٨ 1١٣٩
1١٩٩ 1١٩٠ 1١٨٩ 1١٨٨ 1١٨٥ 1١٤٤
1٢٤٤ 1٢٤٣ 1٢٣٤ 1٢٣٠ 1٢٠٨ 1٢٠٤
1٢٨٦ 1٢٧١ 1٢٧٠ 1٢٦٥ 1٢٥٣ 1٢٤٨

٣٩٣ 1٢٩٥ 1٢٩٢     
صالح محمود: ٢٥٠

صـالح مـهدي عـمّـاش: 1٨٢ 1٨٧ 1٨٩ 1٩٦ 1١٠٠
٢٤٨ 1٢٤٣ 1٢٢٨ 1١٧٣ 1١٢٣

صالح ميران: ٢٣
صباح ميرزا: ٢٣٥

صبحي عبداحلميد: 1١٢٣ 1١٣٠ 1١٥٣ ١٦٨
1٢٣٤ 1٢٣٠ 1٢٢٩ 1٢٢٨ 1٢٢٢ :sصـــدام حـــس
1٢٤٦ 1٢٤٤ 1٢٤٣ 1٢٤٢ 1٢٣٨ 1٢٣٥
1٢٧٠ 1٢٦٠ 1٢٥٩ 1٢٥٨ 1٢٥١ 1٢٤٨
1٢٩٥ 1٢٩٤ 1٢٨٧ 1٢٨٦ 1٢٨١ 1٢٧١
1٣٤٥ 1٣٤٤ 1٣٤٣ 1٣٣٩ 1٣٣٨ 1٢٩٧
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٤٢٠ 1٣٩٩ 1٣٩٨     
صدقي حاجي شعبان: ١٨٢

صدوقي: ٤١١
صديق (مام صديق): ١٦٢

صديق أفندي: ٢٥٣
صديق شوان: ٧٢

صديق مصطفى (الزعيم): 1٩٦ 1٩٧ ٣٨٤
صعب احلردان (العقيد الركن): 1١٠٣ ٢٠٣
صفاء شالل (ا(الزم األول الطيار): ٣٣٦

صالح الدين األيوبي: 1٩١ ٣٦٨
صالح عبدالرحمن بگ جاف: ٢٧٨

صورو: ٣٥٩

◊
طـارق أحـــــمــــــد: 1٧٢ 1١١٨ 1١٣٦ 1١٤٥ 1١٤٧

١٦٥ 1١٥٩ 1١٥١
طارق توفيق (العقيد الركن): 1٢٣٤ ٢٣٥

طارق عزيز: 1٢٣٠ 1٢٤٣ ٢٦٧
طارق محي الدين (ا(الزم): ٧٤

طاهر بابان: ١٣٧
طاهر شيخ رؤوف (ا(الزم): ٧٤

طاهر علي (ا(الزم): ٧٤
طاهر علي والي: 1٧٢ 1١٣٦ 1١٤٧ 1١٥١ ١٥٨

طاهـر يحـــــيى: 1٨١ 1٨٣ 1٨٤ 1٩١ 1١٠٠ 1١٣٠
1١٩٦ 1١٩٥ 1١٦٩ 1١٥٣ 1١٥٢ 1١٣١

٢٤٠ 1٢٠٥ 1١٩٩ 1١٩٧     
طباطبائي (قاضي): ٤١١
طه بامَرني (العقيد): ١٥٠

طه الشيخ أحمد: ٨٢
طه الشكرچي (العميد): 1٢١٣ ٣٨٤
طه محي الدين معروف: 1٢٠٤ ٢٤٨

طه النهري (السيد): 1٦٥ ٦٧
طه ياسs رمضان جزراوي: 1٢٥٠ ٢٥١

Ÿ
عادل مراد: ٢٧٧

عادل ياروَلي: ٢٧٩
عارف طيفور: ٤٠٧

عـارف عـبـدالرزاق (العـقـيــد الركن الطيـار): 1١٠٠
١٨٥ 1١٦٩

عاصي (سيد عاصي): ٢٢١
عباس علي خلعتبري: ٣٤٤

عــبـاس مــامَند آغــا: 1٤٧ 1٦١ 1٧٨ 1١٢٥ 1١٢٧
١٧٢ 1١٧١ 1١٦٦ 1١٤٩ 1١٤٢ 1١٣٠

عبداإلله النصراوي: 1٢٠٥ ٢٧٤
عبدالباقي (مال): 1٩٣ ٣٦٢

عبداجلبار األسدي (العميد الركن): ٢١٦
عبداجلبار األعظمي: 1٢٦١ 1٢٦٢ 1٢٦٤ ٢٦٥

عبداجلبار الدليمي: 1٢١٠ ٢٤١
عبداحلسs الدخيلي: 1٢٦١ 1٢٦٤ ٢٦٥

عبداحلسs فَيْلي: 1١٢٩ ١٣٩
عـبداخلـالق السامـرائي: 1٢٣٠ 1٢٣٢ 1٢٣٩ 1٢٤٣

٢٨٦ 1٢٧١ 1٢٦٩
عبداخلالق معروف:  ٣٩٢

عبدالرحمن (دكتور): ١٤٠
عبدالرحمن البزاز: 1١٦٩ 1١٧٣ 1١٨٤ 1١٨٥ ٢٠٥

عبدالرحمن بكر: ٢٧٠
عبدالرحمن بناڤي: 1٤٣ ١٠٤

عبدالرحمن التكريتي (العميد): ٩٣
عبدالرحمن نورك: ٧٣

عبدالرحمن ذبيحي: ١٤٤
عبدالرحمن سيري (شيخ): ٧٣
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عبدالرحمن عبدالكر� اجلاف (عبدالكر� نفوس): ٩٢
عبدالرحمن قاسملو: ٣٦٢

عبدالرحمن القاضي (العقيد): ١٥٠
عــبـدالرحــمن مــحــمـد عــارف: 1١٣٠ 1١٧٣ 1١٧٤

٢٠٣ 1١٨٩ 1١٨٧
عبدالرحيم جسيم بارزاني: ٢٢١
عبدالرحيم عجينه: 1٢٦٧ ٢٩٥

عبدالرزاق السيد محمود (العميد): 1١٢٧ ١٣٠
عبدالرزاق الصافي: 1٢٦٧ ٢٧١

عبدالرزاق النايف: 1١٩١ 1٢٠٣ 1٢٠٤ 1٢٢٢ ٢٢٣
عبدالستار اجلواري: ٢٦٤

عبدالستار طاهر شريف: ٢٩٣
عــبـــدالســالم الـبــارزاني الـثــاني (الشـــيخ): 1٣٧٤

٤١٩ 1٤١٤
عبدالسالم جلّود: ٣٧٠

عـبـدالسـالم مــحـمـد عـارف: 1٨٢ 1٨٩ 1٩٦ 1١٠٠
1١٢٨ 1١٢٧ 1١٢٦ 1١٢٣ 1١٢١ 1١١٥
1١٧٣  1١٧٢ 1١٦٩ 1١٦٥ 1١٥٨ 1١٢٩

٢٠٥ 1١٨٥ 1١٧٥    
عبدالعزيز حميد الچلبي (العميد): 1١٢٦ ١٢٧

عبدالعزيز الدوري: ٨٤
عبـدالعزيز سيـد عبدالله شـمزيني (سيـد عزيز): 1١٣٤

٣٨٠ 1١٤٤ 1١٤٣ 1١٤١ 1١٣٥
عـبـدالعـزيز العـقـيلـي (اللواء الركن): 1١٦٩ 1١٧٢

٢٠٥ 1١٧٣
عبدالغني الراوي (العقيد): 1٨٢ 1٢٢٢ 1٢٢٣ ٢٣٧

عبدالفتاح الزلط: ٢٣٩
عبدالقادر عزيز: ٢٥٣

٢٢٥ :sعبدالقادر محمد أم
عــبــدالكافي النبــوي (العــقــيــد الركن): 1٩٢ 1٩٥
1١٢٥ 1١٢٠ 1١٠٨ 1١٠٧ 1١٠٤ 1١٠١

١٥٢ 1١٣٦ 1١٢٨ 1١٢٧ 1١٢٦     
عـبــدالكر� فــرحـان (العــمـيــد الركن): 1٩٩ 1١١٤

٢٠٥ 1١٩٧ 1١٦٨
عـبدالكر� قـاسم:  1٧ 1٨ 1٢١ 1٢٢ 1٢٣ 1٢٦ 1٢٨
1٥٠ 1٤٩ 1٤٤ 1٤٣ 1٣٤ 1٣٣ 1٣١ 1٣٠ 1٢٩
1٨٧ 1٨٥ 1٨٢ 1٨١ 1٦٩ 1٦٢ 1٥٢ 1٥١

٤١٣ 1٣٥٩ 1٣٥٨ 1٢١٤ 1١٨٥ 1١٨٤
عبـدالكر� محمـد اجلحـيشي (ا(الزم األول): 1٢١٦

٣٨٥
عبدالكر� هاني: ٢٠٥

عبداللطيف الشواف: ٢٩٥
عبدالله اسحاقي: (أنظر احمد توفيق)

عـبدالله إسـماعـيل (مال مـاتور): 1٧٨ 1٧٩ 1١٤٤
١٩٩

عبدالله آغا پشدَري: 1٧٢ 1١٠١ 1١٠٥ 1١٠٦ ١٦٢
عبدالله حسن (العقيد): ٥٢

عبدالله سلّوم السامرائي: 1٢٢٨ ٢٣٩
عبدالله الشرفاني: ٥٠
عبدالله صديق: ٢٢٠
عبدالله عباس: ٢٧٨

عبدالله الشيخ عبدالقادر النهري (سيد): ٣٧٧
عبدالله عمر حَمه رَش: ٤٣

عبداجمليد رشيد: ٩٧
عبدا(نعم ا(صرف (العميد): 1١٨٤ 1١٩٦ ١٩٧

عبدالهادي الراوي (وزير): ١٩٦
عبدالوهاب: ٢١٦

عبدالوهاب (ا(قدم الركن): ٣٣٥
عــبـــدالوهاب األتـروشي: 1٧٢ 1١٤٥ 1١٤٦ 1١٤٧

٣٣١ 1٢٩٢ 1٢٦٠ 1٢٥٣ 1٢١٨ 1١٥١
عبدالوهاب األعظمي: ٢٦٤
عبدالوهاب آغا جنديان: ٦٩
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عبدالوهاب محمد علي: ٦٢
عبدول سوران: 1١٤٧ ٢٥٣

عبيدالله البارزاني: 1٥٧ ٢٩٢
عبيدالله كمالي زاده (الشيخ): 1٦٢ ٣٧٧

عثمان أحمد البارزاني: 1٣٤ ٢٩٣
عثمان آغا: ٩٧

عريف درويش: 1٢٠٩ ٢٢٠
١١٢ 1١٠٧ 1٥٤ :sعريف ياس

عزالدين قره محمد: 1٢٠٩ 1٢٢٠ ٣٣٨
عــزت سليــمــان بگ درگـله يي: 1٩٥ 1١٠٧ 1١٢٠

١٧٧ 1١٦٢
عزت مصطفى (وزير): ٢٣٥

عُــزير مــحــمــد دولومَــري: 1٣٦ 1٥٥ 1١١١ 1١٤٥
٣٦١

عزيز محمد خالني: ٦٥
عزيز أتروشي: 1٢١٤ ٢٥٠

عزيز احلاج: ٨٨
عـــزيز شــــريف: 1١٩٥ 1٢٠١ 1٢٠٢ 1٢٢٦ 1٢٢٧
1٢٦١ 1٢٦٠ 1٢٤٣ 1٢٣٩ 1٢٣١ 1٢٣٠
1٢٨٤ 1٢٧١ 1٢٦٩ 1٢٦٧ 1٢٦٦ 1٢٦٥

 ٣٦٧ 1٣٥٩     
عزيز الشيخ رضا: 1٢٥٦ ٣٦٨
عزيز شيخ يوسف: 1٢٧ ٤٦

عــزيز عــقــراوي (ا(قــدم): 1٦٦ 1٩٢ 1١٠٨ 1١٣٦
1١٥٩ 1١٥٢ 1١٥١ 1١٥٠ 1١٤٤ 1١٤٢
1٢٩١ 1٢٥٣ 1٢١٥ 1٢٠٧ 1١٦٨ 1١٦٠

٢٩٣     
عزيز محمد: 1٨٨ 1١٣٤ 1٢٣٦ 1٢٤٦ 1٢٦٧ ٢٨٤

عزيز مال آكرَيي: ٤١١
عگيد صديق آميدي: 1١٢٩ 1١٥٢ ١٥٣

عالء اجلنابي (ا(قدم الركن): ٢٦٤

علي حمدي: ١٤٤
علي حيدر سليمان: 1٨٧ ١٨٤

علي خليل خوشوي: 1٥٤ 1٩٢ 1١٥١ 1٤٠٢ ٤٠٣
علي خورشيد: ٥٠

علي دكتاريوف: ١٩٩
علي سليمان هوستاني: ١١٠

علي سنجاري: 1١٣٧ 1١٤٤ 1٢٠٦ ٢٥٣
علي شعبان: 1٥٤ 1٥٥ 1٧٨ 1٩٢ ١٥١

علي صالح السعدي: 1٨٣ ١٢٣
علي صبري: ٢٠٢

علي العامري (العميد): ٥١
علي عباس آغا: 1١٨١ ٢٢٠

علـي عـــبــــدالـله: 1٢٩ 1١١٩ 1١٣٧ 1١٣٨ 1١٤١
1١٨٨ 1١٨٥ 1١٧١ 1١٦٦ 1١٤٤ 1١٤٣

٣٩٣ 1٢٦٤ 1٢٥٣ 1٢٣٥ 1٢٣٠    
علـي العـــــسـكري: 1٢٧ 1٣٧ 1٦٣ 1٦٤ 1٨٤ 1٩٢
1١٨٢ 1١٨١ 1١٦٦ 1١٤٤ 1١٣٦ 1١١٩
1٢٥٥ 1٢٣٨ 1٢٢١ 1٢١٧ 1١٩٨ 1١٨٣

٢٥٦     
علي كوخي: ٢٦٥

علي مدرّسي (العقيد): 1١٥٥ 1١٦٧ ٣٧١
علي هالو: 1٢٧ 1٥٤ 1٧٦ ١١٥

علي هَژار: ٢٥٣
عـــمـــر آغــــا دولومَـــري: 1٥٤ 1١٠٠ 1١٠١ 1١٠٣

٢١٩ 1١٦٢ 1١٣٦ 1١١١
عمر بولي (حاجي): ١٦٤

عمر خضر السورچي (سَرچيا): 1١٠٨ ٢٦٠
عمر شريف: 1١٤٤ ١٨١

عمر مصطفى مـحمد أمs (دبابه): 1٢٦ 1٢٧ 1٢٩
1٩٣ 1٩٢ 1٨٤ 1٦٦ 1٦٤ 1٦٣ 1٦١ 1٤٧
1١٣٦ 1١٣٥ 1١٣٤ 1١١٩ 1١٠٦ 1١٠٥
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1١٦٦ 1١٤٩ 1١٤٤ 1١٤١ 1١٣٩ 1١٣٨
1٢٥٦ 1٢٥٥ 1٢١٧ 1١٨٣ 1١٨٢ 1١٨١

٣٨٠    
عــيـسى پـيـژمــان (العــقـيــد): 1١٣٣ 1١٣٤ 1١٣٩

٣٧١ 1١٥٥ 1١٤٧ 1١٤٣ 1١٤٢ 1١٤١
عــــيــــسى ســــوار: 1٣٦ 1٥٤ 1٧٥ 1٧٦ 1٧٧ 1٩٢

١٥٠ 1١٤٥ 1١١٨ 1١١٥
عيسى الشاوي (العميد): ١٥٨

عيسى عبدالله: ٥٠

⁄
غازي حاجي مَلو: 1٥٤ ١٩٩

غازي الداغستاني (اللواء الركن): 1١٦٧ ٣٧٧
غازي الدليمي: 1٢٦٤ ٢٦٥

غا» عبداجلليل: ٢٩٥
غا» مصباح األمs (آمر لواء): ٣٨٤

غزالي ميرخان ژاژوكي: ١٠٠

·
فاحت محمد بگ: ١٤٤

فاخر محمـد آغا ميرWÖسوري: 1١٢٠ 1١٦١ 1١٧٧
٢٩٢ 1٢٥٤ 1٢٥٣ 1٢٢٠ 1٢٠٩ 1١٨٨

فارس باوه: 1١٥٨ 1٢٠١ 1٢٠٩ ٢٥٣
فارس كورَماركي: 1٢٧ ٥٤

فاضل سوراني: 1٧٢ 1١٣٦ ١٤٧
فاضل الطالباني: 1٧٢ 1١١٨ 1١٣٦ 1١٤٥ 1١٤٦

١٥١ 1١٤٧
فاضل عباس ا(هداوي: ٨٢

فاضل عباس الناهي (ا(قدم الركن): ٢٢٢
فائق السامرائي: ٨٤

١٤٧ 1١٤٥ :sفتاح آغا محمد أم
فتاح آغا الهركي: ٦٨
فتاح أرگوشي: ١١٤

فـتـاح سـعيـد شـالي (العـمـيـد): 1٨٤ 1١٤٠ 1١٩٥
١٩٧

فتاح عوداالن: ٤٦
فتاح فرج: ١٨١

فتحي (سيد فتحي): ٢١٣
فرانز جوزف شتراوس: 1٣٧٦ ٣٩٥

فـرنسو حـريري: 1١٢٠ 1١٨٨ 1١٩٤ 1٢٥٠ 1٢٥٤
٢٥٦ 1٢٥٥

فريدون جوانرويي: ٢١٤
٢٢٠ :sفقي حمد أم
فكتور (الرائد): ٣٤١

فكتور پاساڤاليوك: 1٢٨١ 1٢٨٣ ٢٨٨
فكري أحياخان بيروخي: 1١١٢ ١٦٢

فـهــد الشـاعــر (اللواء): 1٩٨ 1١١٥ 1١١٦ 1١٩٣
٣٨٦

فؤاد جالل (دكتور): ١٤٤
فـــؤاد عــــارف: 1٨٣ 1٨٤ 1٩٠ 1٩١ 1١٤٠ 1١٤١
1٢٤٤ 1٢٤٣ 1٢٣٩ 1٢٣١ 1٢٢٨ 1٢٢٧

٢٥٩     
فؤاد محمود جمعه: ٣٤

فؤاد معصوم: ٣٦٨
فولوديا (الرائد): ٣٤١

فيدوتوف (السفير):  1٢٣٦ ٢٨٢
فيصل حبيب اخليزران: ٨٤

فــيــصـل عــبــدالعـــزيز آل الســعـــود (ا(لك): 1٣٦٧
٣٩٥ 1٣٦٨
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‚
قادر بيكَس: ٢٦٨
قادر تَگراني: ٢١٨
قادر جباري: ٢٠٩

قادر محمود بگ برادوستي: 1٦٥ ٦٦
قاسم ا(فتي (سفير): ٢٠٥

قانع (الشاعر): ١٤٧
قحطان (ا(الزم): ١٦٣

„
كارّ (طبيب):٤٠٥

كاظم بَرواري: 1١١١ ١١٣
كاظم شبر (طبيب): 1١٨٤ 1٢٠٥ ٢٣٤

كامران بدرخان (األمير): 1٧٣ 1٢٠٠ ٣٨٠
كامل الچادرچي: 1١٩٠ 1٣٥٨ ٣٥٩

كامل مال ويس: ٢٠٦
كرافجنكو (الرائد): ٣٤١

كر� أحمد: 1٢٦٧ 1٢٧١ ٢٨٤
كر� حسامي: 1٢٨٤ ٣٦٢

كر� خان محمود بگ برادوستي: 1٦٥ ٦٨
كر� سنجابي: ٤٢٣

كر� سنجاري: 1٤٠٧ ٤٢٠
كر� قرني: ٨١
ككشار: ٣٣

ككو #WÖdOسوري: 1٥٤ 1١٠٧ 1١١٢ ١١٣
كمال حمه فرج أفندي: ٩٧

كمال عبود: ١٩١
كمال علي پيروت: ٩٧

كمال الشيخ غريب: 1٧٢ ١٤٧
كـــمـــال مـــصطـفى علـمـــدار (اللواء الـركن): 1١١٣

٢٠٥ 1١٩٦ 1١٩٤ 1١٨٤
كمال ا(فتي: 1٧٢ 1١٣٦ 1١٦٦ 1١٨٠ ١٨١

كمال نعمان ثابت: 1١٦٢ 1١٧٧ ١٧٩
كودرياتسيف: ٢٨٢

كوسيگن: 1٢٨٢ 1٢٨٣ ٣٧٥
كيركالند: ٤٠٩

كيلبراكن (اللورد): 1٢١١ ٣٩١
كيندي (الكولونيل): ٣٧٨

‰
الڤرنتي بيريا: ٤١٥
الڤكه سورچي: ٩٤

لَتو زيباري (جاش): 1٢٤٩ ٢٥٨
لطيف الشيخ محمود (الشيخ): ١٤٣

لقمان مال مصطفى البارزاني: 1٣١ 1٩٤ 1١١٢ ١٤٥
لونيا (الرائد): ٣٤١

ليلى قاسم: 1٢٧٦ 1٢٧٧ ٢٧٨
٣٧٤ :sلين

ليونيد برجنيڤ: ٢٤٧

Â
مار شمعون بنيامs (البطريرك): ٣٧٤

مارگريت جورج: ٤٣
ماكفرسن: (أنظر: جمس روي ماكفرسن)

مجيد أحمد شاباز: ١٢٠
مجيد حاجي قادر: ٢٦٥
مجيد سبع (العقيد): ٧٥
مجيد علي: 1١٤٠ ١٨٤
مجيد گورگ: 1٧٨ ٧٩

محسن بگ البَرواري: ٣٧
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محسن احلكيم (السيد): 1١٩٠ 1٢٢٢ ٣٥٩
مــحــسن دزَيي: 1١٨٤ 1١٨٨ 1١٨٩ 1١٩٦ 1٢٠٤
1٣٤٩ 1٣٤٦ 1٣٤٥ 1٢٤٤ 1٢٤٠ 1٢٣٤
1٤١٨ 1٤١١ 1٤٠٩ 1٤٠٨ 1٣٥١ 1٣٥٠

٤٢١     
محمد أحمد حسن البكر: ٢٤٦

محمد أمs بولي (حاجي): ١٦٤
محمد أمs آغا نورك: ٧٣
محمد أمs زيرو: ١١١

محمد أمs سراجي: ٣٦٢
محمد أمs فرج: 1١٦٦ 1١٨٠ 1١٨١ ٢١٣

محمد أمs آغا گربداغي: ١٢٦
محمد آغا ميرWÖسوري: 1٣٢ 1٣٤ 1٢٩١ ٢٩٢

محـمد أمـs ميـرخان مـيرW?Öسوري: 1٢٩ 1٣٢ 1٣٦
٥٤ 1٥٠

محمد شيخ رشيد (حاجي): ٦٧
محمد حاجي طاهر: ١٤٤
محمد حجي شريف: ٢١٧

محمد حديد: ٣٥٨
محمد حسن سلمان: ٢٩٥

مــحــمــد خــالد البــارزانـي (الشــيخ): 1١١٧ 1٢٠٨
٣٥١ 1٢٥١

محمد اخلضري: ٢٤٩
محمد درويش نادر: ١٦١

محمد رحيم: ١٩٧
محمد رضا: 1٢٧٧ ٤١٧

مــحــمـــد رضــا پهلـوي (الشــاه): 1١١٨ 1١٣٣ 1١٤٢
1٣٤٣ 1٢٩٦ 1٢٣٧ 1٢٣٦ 1١٨٥ 1١٥٦ 1١٥٥
1٣٧٠ 1٣٥٤ 1٣٥٣ 1٣٤٩ 1٣٤٦ 1٣٤٥ 1٣٤٤
1٣٨١ 1٣٨٠         1٣٧٩ 1٣٧٨ 1٣٧٢ 1٣٧١

٤٢١ 1٤١٠ 1٤٠٩ 1٤٠٧ 1٣٩٩

محمد رضا الشبيبي: ٨٤
محمد سعيد أكرم (ا(الزم): ٧٤

مـــحــمـــد ســعـــيــد الدوسـكي: 1٤٠٧ 1٤٠٨ 1٤٠٩
٤٢١ 1٤١٨ 1٤١١
محمد سليم نيروَيي: ٥٠

محـمد سيـد علي حافظ: 1٧٢ 1١٣٦ 1١٣٨ 1١٤٥
٢١٤ 1١٤٧
محمد شحاذه: ٩٦

محمد صالح محمود (وزير سابق): ١٨٤
محمد عارف جزراوي: ١٢٤

محمد عزيز قادر: 1١٨٨ 1٢٥٠ 1٢٥٤ ٢٥٨
مـحمـد علي سعـيد (العـميـد الركن): 1٢٠٦ 1٢٢٢

٢٦١ 1٢٦٠ 1٢٤٣ 1٢٣٩ 1٢٣١
محمد عيسى سوار: ١١٦

محمد كامل إسماعيل: ٢٦٤
محمد گول: ٢٧٩

محـمد مـحمود عـبدالرحـمن (سامي): 1١١١ 1١٨٨
1٢٤٠ 1٢٣٤ 1٢٣٠ 1٢٢١ 1٢١٠ 1٢٠٩
1٢٨٨ 1٢٨٧ 1٢٧٠ 1٢٥٣ 1٢٤٨ 1٢٤٤

٣٩٢ 1٣٤٤ 1٣٣١ 1٢٩٥ 1٢٩٤     
محمد مصطفى: ٥٥

محمد مال قادر: ٢٥٣
محمد منتظري: ٤٢٢

محمد مهدي اجلواهري: 1١١٦ 1٢٤٦ ٢٤٧
محمد جنيب بَرواري: ١٢٠

محمد نوري خليل (اللواء الركن): 1١٨٢ ١٩٨
محمود إيزدي: ٢٦٥

محمود بابان: 1١٦٧ ٣٧٧
محمود بگ برادوستي: ٦٧

محمود احلفيد (الشيخ): ٣٧٤
محمود شريف نزاري: ٢٦٤
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محمود شڤان شانَدَري: 1٥٩ 1١١٠ ١٣٦
محمود عباس آغا: ١٦٥

محمود عبدالرزاق (العميد): ٦٩
مـحـمــود عـثـمـان (دكــتـور):  1١١٠ 1١٤٤ 1١٥٠
1٢٤٤ 1٢٤٣ 1٢٤٠ 1٢٣٤ 1٢٣٠ 1١٨٨
1٢٥٥ 1٢٥٣ 1٢٥١ 1٢٥٠ 1٢٤٧ 1٢٤٥
1٣٤٩ 1٣٤٧ 1٣٤٥ 1٢٦٣ 1٢٦٢ 1٢٥٦

٤٠١ 1٣٧٨ 1٣٧٢     
محمود عر� (العميد الركن): ١٩٣
محمود عزيز (ا(قدم الركن): ١٦٠

محمود كاواني: 1٢٧ 1٥٦ 1٥٧ 1٦١ 1٦٣ 1٦٦ ٦٧
محمود بگ گولي: ١٥٠

محي آغا الهركي: 1٦٨ 1٢١٦ 1٢٤٩ ٢٥٨
مـــرتضى احلـــديـثي (عـــبـــدالبـــاقي): 1٢٢٥ 1٢٢٧
1٢٤٨ 1٢٤٣ 1٢٣٩ 1٢٣٢ 1٢٣٠ 1٢٢٨

٢٧٣ 1٢٦٧     
مرشد كاواني: 1٢٧ ١٥٨
مروگي (مختار): ٢١٦

مريام (أم عبدالله عمر حمه رَش): ٤٣
مريود التل: 1٢٧٤ ٣٦٨
مسعود صادق برو: ٤٤

مسعود محمد: 1١٢٧ 1١٢٨ ١٥٣
مصطفى أحمد هوستاني: ١١٠

مصطفى رابَـر: ٣٩٣
مصطفى سيلكي: ١١٦

مصطفى عبدالله كركَموي: 1٥٥ 1٦٠ ١١٣
مصطفى عزيز: ١٢٩

مصطفى قَرَداغي: ١٥٠
مصطفى كريكار: ١٣٧

مصطفى نيروَيي: 1٥٤ 1١٠٧ ١١٢
مصطفى آغا وَالش: ٦٢

معمر القذافي: 1٢٨٨ 1٣٦٩ ٣٧٠
مكرم الطالباني: 1٢٦٧ ٢٧١

١٧٧ 1١٦١ 1١١٢ 1١٠٧ 1٥٤ :sمال أم
مالزم خدر:أنظر (نعمان علوان)

مال سليمان: ٥٦
مالشني قرطاس بيداروني: 1١٠٠ 1١٠١ ١٠٤

ملكو زيرو: ١٨١
منتظري (آية الله): ٤٢٢
منذر النقشبندي: ٢٧٧

منذر الونداوي (النقيب الطيار): ٨٩
منصور پور (اجلنرال): 1١٤٢ 1٣٧١ 1٣٧٨ ٣٩٧

مهدي بازرگان: ٤٢٣
مهدي احلكيم (السيد): ٢٢٢
مهدي مرتضى (طبيب): ٢٠٨

مهدي هاشمي: ٣٧٠
موريس دريپر: ٤٠٩

ميرخان بيداروني: 1١١١ ١٣٦
ميرزا آغا رَشو ميرWÖسوري: 1٢٨ ٢٩

ميركه خَيالني: ٢٧
ميرو عبدالرحمن شيروكي: 1١١٢ 1١٣٦ ١٦٢

ميشيل عفلق: ٢٢٨

Ê
ناجي طالب: 1٨٧ 1١٨٥ ١٩٥

ناسكوف: ٢٢
نـاظم الـعـــــاصـي (الشـــــيـخ): 1١٩١ 1١٩٣ 1١٩٤

٢٠٠
ناظم گــزار: 1٨٩ 1٩٠ 1٢٠٥ 1٢٥٨ 1٢٥٩ 1٢٦٨
1٢٩١ 1٢٨٦ 1٢٨٥ 1٢٧٢ 1٢٧١ 1٢٦٩

٣٨٥ 1٣٠٤ 1٢٩٤     
نافـــذ جــالل حـــويزي:  1١٣٦ 1١٥٠ 1١٨٤ 1١٨٥
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1٢٤٣ 1٢٤٠ 1٢٣٤ 1١٩٦ 1١٨٩ 1١٨٨
٢٦٨ 1٢٦٥ 1٢٦٤ 1٢٤٨ 1٢٤٤     

نامق مصطفى بگ: ٩٧
ناهدة شيخ سالم: 1١٣٨ ١٣٩

نبي سَراسن: ٦١
جنم الدين كر� (طبيب): 1٤٠٨ ٤٠٩

نذير الشيخ أحمد البارزاني: ١١٧
نر�ان مستي: ٢٧٦
نژاد بيروخي: ٥٠

نَشميل رؤوف عارف (طالبة): ٢٤٩
نصرت (شيخ): ٧٢

نصيري (اجلنرال): 1٤٠٧ ٤١١
نظمي نيروَيي: ٣٥

نعــمـان علوان (مــالزم خـدر): 1١٢٠ 1١٦٢ 1١٧٧
٢٢٦ 1١٧٩

نعمان عيسى: 1١٤٤ ٢٥٣
نعمان ماهر الكنعاني: ٩٠

نفر هناري: ٩٥
نهاد مال مصطفى البارزاني: ٢٦٢

نورالدين األتاسي: ٢٠٢
نورالدين الواعظ: ١٨٤

نوري (الرائد الطيار): ١٧٣
نوري أحمد طه: 1١٤١ 1١٤٤ 1١٦٦ ١٧١

نوري احلسيني: ٢٦٤
نوري السعيد: ٣٤٣

نوري صـديـق شـاويس: 1١١٩ 1١٢٤ 1١٢٥ 1١٢٧
1١٤٤ 1١٤١ 1١٣٨ 1١٣٧ 1١٣٣ 1١٢٨
1٢٤٠ 1٢٣٤ 1٢٣٠ 1١٨٨ 1١٧١ 1١٦٦

٢٩٥ 1٢٥٣ 1٢٤٨ 1٢٤٤     
نوري مال حكيم: 1١٣٦ 1١٤٥ ١٤٧

نوري مـال معـروف (العـقيـد): 1١٣٦ 1١٤٥ 1١٤٦

١٥٠ 1١٤٨ 1١٤٧
نوزاد خوشناو: 1١٣٦ 1١٤٧ ١٦٢

نوشيروان مصطفى: ٢٤٩
٢٦٦ :sنيچك

نيكسون: 1٢٧٥ ٣٧٨
نيكوالي فالد�ير (العميد الطيار): ٣٤١

‡-
هادي خماس: ١٣٠

هاشم حــسن عـقــراوي: 1١٣٩ 1١٤٤ 1١٥٣ 1٢٥٣
٢٩١

هاشم القدو (مالزم طيار): ٣٣٧
هاشم ميروزي: ٧٦
هانز فِـرّا: ٣٩١

هاني احلسن: 1٣٤٨ 1٣٦٩ 1٤٢١ ٤٢٢
هرمز ملك چكو: 1٥٤ 1١٠٤ ١٠٥

هَژار مــوكـرياني (عــبـدالرحــمن شــرفكندي): 1١١٢
٣٦٢ 1١٥٨

هشام الشاوي: ٢٩٥
٢٢٢ :sهالل بالسم الياس

هنري جاكسن (سيناتور): 1٤٠٧ ٤٠٩
هنري كيسنگر: 1٣٤٤ 1٣٤٥ 1٣٧٨ 1٣٧٩ 1٤٠٥

٤٠٩ 1٤٠٧
هواري بو مدين: ٣٥٤

هيوبرت همفري (سيناتور): ٤٠٩

Ë
وسو دزَيي (مام وسو): 1١٦٥ 1١٧٦ 1١٨٠ ٢٢٠

٤٠٩ :µوليام إيگل
وليم روجرز: ١٩٤
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وليم سافاير: 1٤٠٧ ٤٠٩
ولي هَسني: ٤٩

وهاب آغا رواندزي: 1١٤٦ ١٥٠
وهبي (العقيد): 1٣١ 1٣٢ ٦٣

ويس گرتك (مال): ١٢٠
ويگرام: ٤١٩

Í
ياسر عرفات: 1٣٦٩ 1٤١٧ ٤٢٠

ياسs أحمد: ٢٧٤
ياسs صالح: ٩٧

يدالله فَيْلي (عبدالكر�): ١٤٤
يـڤگـينـي پـر�اكــــــوف: 1٢٢٦ 1٢٤٠ 1٢٨١ 1٣٧٥

٣٩٢
يوري (الرائد): ٣٤١
يوسف ميران: ٢٤٤

¥¥∞
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√
أبو ظبي (إمارة): ٣٤٠
أتروش (ناحية): ٥٠

أثينا (عاصمة اليونان): ٤٢٠
أراك (مدينة): ٤١١

األردن: 1١٦٧ 1١٩٣ 1٢٠٤ ٣٧٠
أرضروم: ٤١٤ 

أرمينيا: 1٣٧٤ ٤١٩
آزادي (حي في قضاء كفري): ٣١٣ 

أزمر (جبل): 1١٦٠ ٣٣٧
اسپانيا: ٩٩

أستنبول: ٣٤٤
اســـــــــــــرائــيـل: 1١٩٣ 1١٩٥ 1٢٠٧ 1٢٨٧ 1٢٨٨
1٣٦٥ 1٣٦٤ 1٣٥٤ 1٣٤٧ 1٣٤٦ 1٣٤٤

٣٨٢ 1٣٨١ 1٣٨٠ 1٣٧٩ 1٣٦٧     
ئاسوس (جبل): 1٢١٨ ٢٢٠
آغجلر (ناحية): 1٧٥ ٢١٧

ئاڤاژيري (حي): ٣٣
آڤگني (قرية): ٧٥

آكو - آكـويان (عشـيرة ومنطقـة وقرية): 1٢٧ 1٦١
١٧٧ 1١٧٥ 1١٦١ 1٧٨ 1٦٦

آكــري - عــقــره (قـــضــاء وجــبل): 1٢٨ 1٥٢ 1٥٣
1٢١٧ 1١٥١ 1١٠٠ 1٩٩ 1٩٨ 1٩٢ 1٧٥

٣١٨     
آالنه (وادي وقرية): ٢١٤
آلكه (قرية): 1٥٥ ١٠٩

أ(انيا: 1٣٤ 1١١٥ 1٢٦١ 1٣٧٦ ٣٩٥

آلوكه (قرية): ٣٧
إمام أحمد (حي في قضاء كفري): ٣١٣

أم الروضتs (منطقة): ٢٨٨
أم قصر (ميناء عراقي): ٢٨٨

آميـدي - العماديه (قـضاء): 1٣٥ 1٣٦ 1٣٧ 1٩٢
١١٥

أهواز (منطقة في جنوب إيران): ٣٩٨
األورال (جبل في تركيا): ٤١٥

أورمانا (قرية): ٤١
أورميه (مدينة): ٣٩٨
إيسومر (قرية): ١٠٤

إيشوكري (قرية): ١١٤

»
باباگـــورگــور (حـــقل نفـطي): 1٢٠٩ 1٢١٠ 1٢١١

٢١٥ 1٢١٣
باپشتيان (قرية): ٥٩
بادليا (قرية): ١٦٣

بـاديـنـان (مـنـطـقــــــــــة): 1٥٣ 1٥٤ 1٥٦ 1٥٧ 1٩٣
٢٥١ 1١٨٢ 1١٥٠ 1١٤٣ 1١١٥

بارزان (قرية ومـنطقة): 1٢١ ٢٢٫ 1٢٨ 1٢٩ 1٣١
1٩٥ 1٩٤ 1٥٩ 1٥٠ 1٤٩ 1٤٣ 1٣٣ 1٣٢
1١٠٨ 1١٠٧ 1١٠٦ 1١٠٤ 1١٠٠ 1٩٩ 1٩٧
1١١٥ 1١١٤ 1١١٢ 1١١١ 1١١٠ 1١٠٩
1١٣٣ 1١٢٠ 1١١٩ 1١١٨ 1١١٧ 1١١٦
1٣٠٣ 1٢٩٢ 1٢٥٧ 1٢٠٨ 1١٧٥ 1١٣٧
٤٢١ 1٤١٩ 1٤١٧ 1٤١٤ 1٣٥٠ 1٣٤٦     
البـارزانيـون (عـشـيـرة): 1٢١ 1٢٥ 1٢٨ 1٢٩ 1٣٠
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1١٣٦ 1١١٤ 1٧١ 1٦٧ 1٦٤ 1٥٢ 1٣٥ 1٣١
٣٨٥ 1١٤٥

بازيان (مضيق بs كركوك والسليمانية): 1٢٤ ٢٦
باڤاريا (مقاطعة في جنوب أ(انيا): ٣٧٦ 

بـالَك (مـنطـقـــــة): 1٥٩ 1٦٠ 1٦١ 1٦٢ 1٦٣ 1٦٦
1١٦٢ 1١٥٥ 1١٢٤ 1١٢٠ 1١٠٨ 1٩٢ 1٧٢
1١٩٧ 1١٨١ 1١٨٠ 1١٧٦ 1١٧٥ 1١٧٤
1٣٣٩ 1٣٣٨ 1٣٣٧ 1٣٣٥ 1٣٣٢ 1٢٢٦

٣٥٢ 1٣٥٠   
بالَـكيان (قرية): ١٠٧
باليسان (وادي): ٩٣

بامَرني (قرية):1٥٠ ٥٢
بانه (مدينة في كردستان إيران): ١٤٧

بَبانيا (مصيف): ٢٨
برادوست (منطقة وجبل): 1٩٢ 1٩٣ 1١٠١ ١٠٨

البـرادوسـتـيـون (الـصـوفـيـة) (عـشـيـرة): 1٣٢ 1٥٩
١١٣ 1٦٨ 1٦٧ 1٦٥ 1٦٣ 1٦١
بَرازگر - دَشت بَرازگر (سهل): ٦٨

بَربنيا (منطقة): 1٥٣ ٧٥
بَر خَزيني (موقع): ١٠٩

بَردين (قرية): ١٠٨
بَرزيوه (منطقـة): 1٦٢ 1١٨٧ 1٢٢٦ 1٢٣٠ 1٢٣٤

٣٣٩ 1٣٣٦ 1٣٣٥ 1٢٤٤ 1٢٣٥
بَرسرين (قرية): 1٦١ 1٦٣ ١٧٥

بَرگَلو (قرية): ٢٢١
بَرواري (منـطقــة وعـشــيــرة): 1٣٥ 1٣٦ 1٣٧ 1٤١

٣٦٠ 1١٠٩ 1٥٢ 1٤٤ 1٤٣
بَروژ (منطقة): ١٠٣
بريطانيا: 1٤٧٥ ٣٧٩

بَري مَرگه (منطقة): 1١٦٥ ٢٢٠
البصرة: 1٨٢ ٢٤٨

بَكره جو (ناحية): 1١٨٢ 1١٩٧ 1١٩٨ ١٩٩
بلغاريا: ٢٨٦

بله (قرية): 1١٠٠ 1١٠١ ١٠٩
بنار سورين (منطقة): ٧٣

بناره مامَنده (منطقة): ١٦٥
بناڤي (قرية): ٩٣

بنگرد (قرية): ١٤١
بنگالديش: 1٢٩٨ ٣٧٢

بنه كاول (قرية): 1١٧٥ ٣٣٥
بوبيان (جزيرة): ٢٨٨
بولي (قرية): ١٦٥
بياره (ناحية): ٣٥٠

بيــــتــــواته (قــــرية): 1٧٨ 1٧٩ 1٩٢ 1١٠٦ 1١٥١
٣٨٤ 1٣٥٠ 1٣٣٥ 1٢١٤ 1١٦١

بيتوين: ٢٧
بيخال (قرية ومصيف): ٣٣٥

بيخـمه - دولي بيـخمه (وادي ومـنطقة): 1٥٣ 1٥٥
٥٩ 1٥٦

بيدارون (قرية): 1٣٣ ٥٥
بيدود (قرية): ٣٠

بيركا ستري (مصيف): ٩٥
بيره كَپره (قرية): 1١١٥ ٢٩٣

بيروت: 1٢٢٧ 1٢٢٨ 1٣٦١ 1٣٦٨ 1٣٩٣ ٤٢٠
بيشوك (قرية): ٦٢

بيشه (قرية): 1٦١ ٣٤٠
بيگوڤا (قرية): ٣٧
بيِي (قرية): ٣٤

Û
پاريس: 1٢٠٠ 1٣٨٠ 1٤١٠ 1٤١٧ ٤٢٠

پاكستان: 1٩٩ ٤١١
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پاالني (قرية): ٣٢٧
پشـــــدَر (منـطقـــــة): 1٢٧ 1٤٧ 1٥١ 1٦٧ 1٧٨ 1٨٠
٢١٩ 1٢١٧ 1١٨١ 1١٨٠ 1١٥٥ 1١٥١ 1١٠٦

پيران (جبل وقرية): 1٣٠ 1١١٢ ١١٣
پيرانشهر (مدينة): 1٦٠ ٣٥٣

پيرانه رَش (قرية): ٨٠
پيـــرس (جـــبل): 1٢٨ 1٢٩ 1٣٠ 1٥٥ 1٩٩ 1١٠٠
1٢٩٢ 1١١٢ 1١٠٨ 1١٠٤ 1١٠٣ 1١٠١

٣٦١     
پيرَمَـگرون (جبل): 1١٥٩ 1٢١٧ 1٢١٨ ٢٢١

پينجوين (مركز قضاء): 1٩٢ 1١١٩ 1١٤٥ 1١٤٦
١٧١ 1١٦٨ 1١٦٧ 1١٥٩ 1١٤٨ 1١٤٧

&
تاوكوزي (منطقة وعشيرة): 1٧٣ ٢١٤

تبريز (مدينة): ٤١١
تركمان باغ (قرية): ١٨٣

تـركـــــيــــــا: 1٣٧ 1٦٧ 1١١٥ 1٣٥٩ 1٣٦٠ 1٣٧٣
٤٢٢ 1٤١٧ 1٤٠٠ 1٣٧٨ 1٣٧٤

تروانش (قرية): ٣٧
تفليس (عاصمة جورجيا): 1٣٧٤ ٤١٩

تل أبيب: ١٩٥
تلخيم (قرية): ٩٦

تل محمد (منطقة): ٢٨٦
تونس: ٣٦٧ 

توه سوران (قرية): ٣٣٨

Ã
جاف (عشيرة): ٢٧٨
١٥٩ :( جافايَتي (وادٍ

جَباره (قرية): ٢٧٨
اجلزائر: 1٣٤٤ 1٣٤٩ ٣٥٤

جلوالء (مدينة): ٣١٨
جنيڤ (مدينة سويسرية): ١٢
جوانرويي (عشيرة): ٢١٤

جورج تاون (جامعة في واشنطن): ٤٢٢
جيغه دري (منطقة): ٦٣

ı
چالي (مصيف): ٢٤

چمچمال (قضاء): 1١٥٧ 1٢٥١ ٣١٠
چَمه (قرية): ١١٤

چَمي ريزان (وادي): 1٤٦ 1١٢٠ 1١٢١ 
چوارتا (قضاء): 1٧٢ 1١٤٦ 1١٤٧ 1١٤٨ 1١٤٩

١٦٠
چوارقورنه (ناحية): 1٨٤ ٨٥
چومان (قضاء): 1٦٠ ٣١٧

چيكوسلوڤاكيا: ١٨٧
چوم جهان (قرية): ٣٦

چيوي (قرية): ٩٣

Õ
حــاجـي عــمــران (ناحـــيــة): 1٦٠ 1٦٢ 1٧٣ 1١٢٤
1١٧٥ 1١٦٦ 1١٦٤ 1١٤٣ 1١٤٢ 1١٤٠
1٢٥٦ 1٢٥٤ 1٢٥١ 1٣٢٣ 1٢٠٢ 1١٨٠
1٢٨٣ 1٢٦٩ 1٢٦٤ 1٢٦٢ 1٢٦١ 1٢٥٧
٣٧٨ 1٣٥٣ 1٣٤٩ 1٣٤٧ 1٣٣٨ 1٢٨٩     

حافظ (جسر): 1٦١ 
حسن بگ (جبل): 1١٢٠ 1٢٦٢ 1٣٣٧ ٣٣٩

حلبجه (قضاء):1١٤٦ 1٢١٤ 1٢٥٠ 1٣٣٣ ٣٨٥
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حمرين (سلسلة جبلية): ٨٥
احلويجه (قضاء): ١٩١

Œ
خاخلاالن (جبل ومضيق): ١٨٣

خانقs (قضاء): 1٨ 1٧٣ 1٨٧ 1٩٢ 1١١٨ 1١٤٦
1٣٠٤ 1٢٩٦ 1٢٨٧ 1٢٧٧ 1٢٦٥ 1٢٥١
٣٧٠ 1٣٢٩ 1٣١٩ 1٣١٨ 1٣١٠ 1٣٠٩     

خزينه (منطقة): ٣٩٨
خلكان (ناحية): 1٧ 1٢٤ 1٢٦ 1١٠٦ ١٣٠

خليـفـان (ناحـيـة): 1٩٣ 1٩٤ 1١٠١ 1١٠٧ 1١٦١
٣٣٣ 1٢١٤ 1١٦٣

خمزه (قرية): ٢٢١
خوشكا (قرية): ٣٣٦

خوشناو (منطقة وعشيرة): 1٥٦ 1٦٦ 1٦٨ ٧٨

œ
دار السالم (قرية): ١٢٠
داشتانيه (قرية): ٣٧

داالنپَر (جبل �ثل ا(ثلث احلدودي): 1٦٧ 1٧٣ ٣٧٠
الدا¹ارك: ٣٧٦

دبس (ناحية): 1١٩٦ 
دَربَند (قرية): 1١٨٠ 1٢٥٥ ٢٦٤

دَربَند كوري (مضيق): ١٠٧
دربنديخان (السد والقضاء): 1١٢٧ 1١٢٩ ١٥٧

دَرگَلَه (قرية): 1١٦٢ ١٧٥
دَشتي حرير (سهل حرير): ١٠٧

دَشـــــتي هَـوليـــــر (ســـــهل أربـيل): 1٧٢ 1٩٢ 1٩٦
1٢٠١ 1٢٠٠ 1١٩٩ 1١٩٧ 1١٨١ 1١١٨

٣٣٣ 1٢١٧ 1٢١٠ 1٢٠٩     

دَكان (قرية): 1٢١٥ 1٢١٦ ٣٨٤
دمشق: 1١٩٣ ٢٠٢

دوري (قرية): 1٣٠ 1٣٢ ١١٢
الدوسكي (عشيرة): 1٤٣ ٤٤

دوكـان (السـد والناحـيـة): 1٧ 1١٢٧ 1١٢٩ 1٢١٥
٢٥٠ 1٢٢٢ 1٢٢١ 1٢١٨
دوگومان (قرية): 1٨٠ ٢٨٨

دولباليز (قرية): ٦١
دوله رَقـــــه (مـنطـقـــــة): 1٨٠ 1١٢٥ 1١٦٦ 1١٧١

٣٣٥ 1١٧٢
دوله روت (وادي): ٢٢١
دوله هوري (وادي): ٢٢

دولومَري (منطقة وعشيرة): 1٣٢ ٦٨
دولومَيدان (مصيف): ٦٣

دولي آكويان (وادي): 1٣٣٥ ٣٤٨
دولي پياو (وادي): ٩٢

دولي خَلَكان (وادي): 1٢٣٧ ٢٣٨
دولي شهيدان (وادي): 1١٦٥ 1٢١٨ ٢١٩

دولي هيران (وادي): ٢٣٤
ديانـا (قــــضــــاء): 1٦٥ 1٦٧ 1١٦١ 1١٦٢ 1١٦٣

٣٣٥ 1١٨٧
ديالى: 1٣٠٩ 1٣١٨ ٣٢٣

ديگَلَه (ناحية): ١٠٥
ديلزيا (قرية): ١٦٣

ديلمان (قرية): 1٨٨ 1٢١٨ 1٢١٩ 1٢٢٦ ٣٤٠
دينارته (ناحية): ١٠٣

الديوانية: ٤١٤

—
رانيــه (قـضــاء): 1٩٢ 1١٠٦ 1١٢٤ 1١٢٥ 1١٢٦
1١٣٨ 1١٣٦ 1١٣٥ 1١٣٠ 1١٢٩ 1١٢٧
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٣٣٩ 1١٦٥ 1١٤٩ 1١٤١ 1١٤٠
راو…شان (قرية): ٧٣

رايات (قصبة): 1٦١ 1٦٢ 1٦٣ 1٦٤ ١٤٥
رَبَنوك (جبل): ١٦٢

رَژوكَريه (وادي): 1٦٢ ٦٦
رَشت (مدينة): ٤١١

الرشيد (معسكر): ٣١
الرميلة (حقل نفطي): 1٢٤٨ ٢٨٢

رواندز (قــضــاء): 1٢٨ 1٣٢ 1٣٣ 1٥٩ 1٦٠ 1٦١
1١٦١ 1١٢٠ 1٩٨ 1٩٢ 1٦٨ 1٦٣ 1٦٢
1٢٣٠ 1٢٠٧ 1١٨٧ 1١٦٥ 1١٦٣ 1١٦٢
1٣٣٥ 1٣٣٣ 1٣٣٢ 1٢٩٦ 1٢٤٣ 1٢٣٤

٣٤٨ 1٣٤١ 1٣٣٨ 1٣٣٦     
روچستر (مدينة أمريكية): ٤٠٢

روسيا: 1٣٣٩ 1٣٤١ 1٣٧٤ ٣٧٦ 
ريدار (ناحية): ٢١٠

ريزان (قرية): 1٢٨ 1٥٥ 1٩٥ 1١٠٩ ١١١
الريكان (عشيرة): ٤٤

“
الزاب الكبير (نهر): 1٣٧ 1٥٥ 1١٠١ 

زاخـو (قــضـاء): 1٧ 1٨ 1٥٤ 1٦٨ 1٧٣ 1٧٤ 1٧٥
1٢٥٠ 1٢١٦ 1٢١٥ 1١١٥ 1٩٨ 1٩٢ 1٧٦

٤١٩ 1٣٧٣ 1٣٦٠ 1٣٣٧ 1٢٥١  
زاويته (ناحية): 1٤٤ 1٤٥ 1٤٦ 1٤٩ 1٥١ ٧١

زمار (ناحية):1٨٧ 1٣١٨ ٣٢٩
زمناكو (جبل): ٣٥٠

زنبور (حقل نفطي): ١٦١
زَند (منطقة. عشيرة): ٣٢٧

زوزك (جـــــــــــبـل): 1٦٠ 1٦٦ 1١٢٠ 1١٧٤ 1١٧٥
1٣٣٧ 1٣٣٦ 1٣٣٥ 1٢٦٢ 1١٨٠ 1١٧٦

٣٣٩ 1٣٣٨
الزيباريون (عشيرة): 1٣٢ 1٥٢ 1١٠٩ 1٢١٧ ٢٩٣

زينوه (قرية): ٦٢
زيني شيخي (قرية): ١٢٤
زيوكه (حي سكني): ٢١٧

١٥٩ :(sقرية مجمّع لالجئ) زيوه

˛
ژاژله (قرية): ١٤٧

”
ساركي (قرية): ٨٠

ســپـيلـك (ا(نطقــة والقلعــة العــسكرية): 1٥٩ 1٩٢
1١٨٧ 1١٠٨ 1١٠٧ 1١٠٦ 1١٠١ 1٩٥ 1٩٤

٣٣٣ 1٢٦١ 1٢٦٠ 1٢٤٤ 1٢٠٧
سَرپيرس (قمة جبل): ١٠٤

سَرتيز (جبل): 1١٦٢ 1٣٣٧ ٣٣٨
سَردَشت (مدينة): 1٩٤ ١٤٧

سَرزيري (قرية): ٣٧
سَرسنگ (ناحية):1٤٥ 1٤٩ 1٥٢ ٩٨

سَرسيان (قرية): 1١٤٤ ٢٢٠
سَرگَلو (قرية): 1١٤٦ ٣٥٠

سَرمَيدان (حي في شقالوه): ١٥٨
سَروچاوه (قرية): 1٧٨ 1١٢٥ ٣٨٤

سَرياخيان (قرية):١٥٩
سَري آكري (جبل): 1٢٩ 1٥٣ 1٧٥ ١٠٠

سَري آماد (جبل):٥٥
سَري باعَذري (جبل): ٥٠

سَري بَري - سَري بَرد (جبل): 1٦٠ 1٦٧ 1٦٨ ٣٣٨
سَري حسن بگ (قمة جبل): ٣٣٧
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سَري ساده (جبل): ١٠١
سريشمه (قرية): 1٩٣ 1٩٤ 1٩٥ ١٢٠

السعدية (ناحية): ٣١٨ 
السعودية: 1٢٨٨ 1٣٧٠ ٣٩٥

سَفتي (قرية): ١٠١
سفره (وادي): ١٤٨

سَــــفs (جــــبل): 1٢٧ 1٥٦ 1٦٦ 1٧٥ 1٩٢ 1١٥١
1٣٣٣ 1٢٣٨ 1١٩٧ 1١٨١ 1١٥٨ 1١٥٧

٣٣٧     
السندي (عشيرة): 1٤٣ ٤٤

سنـجـــار - شنـگال (قــــضـــاء): 1٨٧ 1٢٥١ 1٢٦٥
1٣٠٩ 1٣٠٤ 1٢٩٦ 1٢٨٧ 1٢٧٠ 1٢٦٨

٣٢٩ 1٣١٨ 1٣١٠    
سَنـگَسَــــر (ناحـــيــــة): 1١٢٦ 1١٢٩ 1١٣٤ 1١٣٦

٢٢٠ 1٢١٩ 1١٨٣ 1١٣٨
سنندج - سنه (مدينة): 1١٣٣ 1٣٧١ ٣٩٨

سوران (منطقة): 1٥٤ 1٥٧ 1٥٩ 1٧٢ 1٩٣ 1١٤٣
١٤٧ 1١٤٤

سورانكي (قرية): ٥٩
الســورچيــون (عــشــيــرة ومنطقــة): 1٣٢ 1٥٣ 1٩٤

١١٣ 1١٠٩ 1١٠٥
سورداش (ناحية): 1٧٥ 1٩٢ 1٢١٧ 1٢١٨ 1٢٢١

٢٢٢     
سـورية: 1٣٥ 1٨٤ 1٨٥ 1٩٧ 1٢٠٢ 1٢٠٧ 1٢٦٩
1٣٦٩ 1٣٦١ 1٣٥٩ 1٣٥٥ 1٢٧٤ 1٢٧٣
٤٢٢ 1٤١٩ 1٤١٧ 1٤١٠ 1٣٩٩ 1٣٧٤     

سوسناڤا (قرية): ١٠٥
السويد: ٣٧٦

سيدان (قرية): ٣٤
سيدَكـان (ناحية): 1٣٢ 1٦٠ 1٦٥ 1٦٦ 1٦٧ 1٩٢

٣٧٣      

سيلكي (قرية): ٢٢
سيناء: ١٩٣

سيوَيْل (منطقة): ١٤٧

‘
شاخوالن (قرية): ٢١٣

شـــــارباژيـر (منـطقـــــة): 1٦٧ 1٧٢ 1٧٣ 1٧٥ 1٩٢
٣٥١ 1٢٥٠

شانيك (عs ماء): ١٠٩
الشرفاني (عشيرة): ١٠٩

شرم الشيخ (ميناء مصري): ١٩٣
شَرمن (منطقة): ١٠٣

شرفه (عشيرة - منطقة): ٥٠
شط العرب: 1٢٩٤ 1٢٩٦ 1٣٤٣ ٣٥٤

شقالوه (قضاء): 1١٠٧ ١٥٨
شلير (منطقة): 1٧٢ 1١٤٧ ١٦٨

شمكان (منطقة): ٢١٦
شميران (منطقة. عشيرة): ٧٣

شنَـروي (جبل): ٢١٤
شـنـو - أشنـويـه (مــــــــديـنـة): 1٣٦٣ 1٣٩٧ 1٣٩٨

٤٢٢ 1٤٢١
شهرزور (منطقة): 1٩٢ 1٢١٤ ٢٥٠

شهيا (قرية): ٥١
شـوان (عـشيـرة ومنطقـة): 1٧٢ 1٩٢ 1١١٨ 1١٢٠
1٢٣٧ 1٢٢٢ 1٢٢١ 1٢١٧ 1٢٠٩ 1١٣٦

٢٥١ 1٢٣٨     
شوش (قرية): 1١٠١ 1١٠٣ ١٠٥

شـيـخــان (قـضـاء):1٥٤ 1٩٢ 1١١٢ 1١٥١ 1١٩٩
٣١٨ 1٢١٥

شيخ بالكه (عs ماء): ٢٦١
شـيخ بزيني (عـشيـرة ومنطقـة): 1٧٢ 1٢١٧ 1٢٢٢
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٢٥١ 1٢٣٨ 1٢٣٧
شيروان (ناحية): ١١٤
شيرواني (عشيرة): ٣٢

شيرين (جبل): 1٢٢ 1٢٤ 1٢٨ 1٣٤ 1٩٥ ١٠٣
شيشار (جبل): ٣٣٨

’
صفوان (نقطة حدودية): ٢٤٨

صوريا (قرية): 1٢١٥ 1٢١٦ ٣٨٤
٣٧٦ 1٣٤٠  :sالص

◊
طقطق (ناحية): 1٧٢ ١٠٥

طرابلس (العاصمة الليبية): ٣٦٩
طـهــــــران: 1١٦ 1١٢٤ 1١٣٣ 1١٤٢ 1١٤٩ 1١٦٦
1٣٤٣ 1٣٤٠ 1٢٩٢ 1٢٧٤ 1٢٣٦ 1١٧١
1٣٦٩ 1٣٥١ 1٣٥٠ 1٣٤٩ 1٣٤٧ 1٣٤٥
1٣٩٨ 1٣٧٨ 1٣٧٧ 1٣٧٢ 1٣٧١ 1٣٧٠

٤٢٢ 1٤٢١ 1٤٠٢ 1٤٠١ 1٣٩٩     
طوبزاوه (قرية): 1٩٣ ١٨٣
طوزخورماتو (قضاء): ٢٥١

Ÿ
عمّان: ٢٧٦

عَوداالن (قرية): 1٤٦ ٧٢
عيساوي (قرية): ١٤٧

عs زاله: 1٧٦ ٧٧

˜ ≠ ·
فرنسا: ٢٠٠

٤٢١ 1٣٨٠ :sفلسط
فنلندا: ٣٧٦

الفيليون: 1٢٥٦ 1٣٠٤ 1٣٨٥ ٣٩٢
ڤيينا: 1٣٦٩ 1٣٨٥ 1٤١٨ ٤٢٠

‚
قاميش (قرية):١٤٦

الـقـــــــــــاهـرة: 1٨٤ 1٩١ 1٩٧ 1١٦٩ 1١٩٤ 1٢٠٢
٣٦٧ 1٣٤٤ 1٢٨٧ 1٢٢٦

قبرص: 1٤١٧ 1٤٢٠ ٤٢١
قلـعـــه دزه (مـــديـنة): 1٧٩ 1٨٠ 1٨٣ 1٩٢ 1١٣٥

٣٣٨ 1٣٣٣ 1٢٣٣ 1١٨٣ 1١٦٥ 1١٤٩
قصر شيرين: ٦٨

1٨٩ :( قـصـر النهـاية (قـصـر الرحـاب ا(لكي سـابقـاً
٢٧٨ 1٢٧٧ 1٢٤٠ 1٢٠٥

قَرَداغ (جبل ومنطقة): 1١٣٦ 1١٥١ 1١٥٩ 1١٦٠
1٢٢١ 1٢١٧ 1٢٠٦ 1١٨١ 1١٨٠ 1١٦٦

٢٥١ 1٢٣٨ 1٢٣٧ 1٢٢٢     
قَره تَپه (ناحية): ٢٧٧
قَالتوكه (قرية): ١٤١
قيدانيش (قرية): ٢٢١

قَـــــســــري (مـنطقـــــة): 1٢٣٧ 1٢٥٥ 1٢٩٥ 1٣٤٠
٣٩٢ 1٣٤٧

قوره تو (ناحية): ٣١٨
قَرغه تو (قرية): ٣٢٦
قَره دَره (قرية): ٣٢٦
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„
كاليفورنيا: ٤٠٤

كانيا توزي (عs ماء): ٥٥
كانيا كيندَال (نبع ماء): ٦٠

كاني بوت (قرية): ٣٤
كاني تو (قرية): ١٤٥

كاني سماق (قرية): ١٩١
كاني ماسي (مركز ناحية): 1٣٧ ٤١

كايسه (قمة جبل): ١٥٨
كَپكه قَل (قمة جبل): ١٦٣
كرمانشاه (مدينة): ٣٩٨

1٣٥٨ 1٢٨٣ 1٢٦٦ 1٢٦٥ 1٢٤٠ 1٢٢ :sالكرمل
٣٧٤      

كفري (قضاء): 1٢٥١ 1٢٧٧ 1٢٧٨ ٣١٣
كَالر (مركز قضاء): 1١٨٢ ٣١٠
كَـلَـكs (قرية): 1٩٤ 1٢٦٠ ٢٦١

كوچر (عشيرة): ١٠٩
كودو (مصيف. جبل): ١٦٤

كـورَك (جــبل): 1١٠٨ 1١٦١ 1١٦٣ 1١٦٤ 1٢٦٠
٣٤١ 1٣٣٨ 1٣٣٧ 1٣٣٥ 1٣٣٣

كوركور (جبل): ١٤٥
كوسپه سپي (كهف): ١٦٢

كوالنه دَرَه: ١١٣
كـــويـسنجـق - كـــويه (قــــضـــاء): 1٨٦ 1٩٢ 1٩٣ 

٣٦٢ 1٢٠١ 1١٠٥        
الكويت: 1٢٠٥ 1٢٥٦ 1٢٨٨ 1٢٩٧ ٣٤٠

كيله شs (جبل): ٦٧
كيوَرَش (جبل): 1١٦٥ 1٢١٧ 1٢١٨ ٣٣٩

¯
گربداغ: ١٢٦

گرتك (قرية): ٢١٩
گردي (عشيرة): ٣٢

گردي سَيوان (مقبرة): ٩٧
گَـرميـان (منطقـة): 1٧٢ 1٩٢ 1١٣٦ 1١٦٠ 1١٨١

٢٥١ 1٢٣٨ 1٢٣٧ 1٢٢٢ 1٢١٧
گَرو عمر آغا (مضيق جبلي): 1١٦٢ 1١٦٣ 1١٧٦

٣٣٩ 1٣٣٧ 1٣٣٥ 1١٨٠
گري آڤدَلي رومي (تلة): ٥٩

گَربيش (موقع جبلي): 1٢٦٢ ٣٣٧
گَزنه (قرية): ١٢٠

گـــالله (ناحـــيـــة): 1٦٠ 1٦٢ 1١٢٠ 1١٢٤ 1١٤٦
1١٨٧ 1١٨٣ 1١٨٠ 1١٧٩ 1١٧٥ 1١٧٤
1٢٤١ 1٢٠٩ 1٢٠٨ 1٢٠٦ 1١٩٤ 1١٩١
٣٦٠ 1٣٤٠ 1٣٣٣ 1٢٩٥ 1٢٧٠ 1٢٥٥     

گله زَرده (قرية): ٢٠٠
گلي (عشيرة): 1٤٣ ٤٤
گَلي بدران (وادٍ):١٦٥
١٠٩ :( گَلي دَالش (وادٍ
گَلي زنطه (وادٍ): ١٠١

گَلـي علـي بگ (مــــضـــــيق جــــبـلي): 1١٠١ 1١٠٨
١٧١ 1١٦٣ 1١٦١

گَناو (قرية): ١٤٧
گوران (عشيرة): 1٣٥ 1٣٦ ١٠٩

گورَز (جبل): 1٣٣٣ 1٣٣٥ 1٣٣٧ ٣٣٨

‰
الهاي: ١٢
لبنان: ٢٥٦

¥¥∏



لندن: 1١٣٧ 1٢٢٢ 1٤٠٩ ٤١٧
لوس أجنلس (مدينة): 1٤٠٢ ٤٠٣

لوالن (قرية): ٦٣
ليبيا: 1٢٧٤ 1٢٨٨ 1٣٦٩ ٣٧٠

ليرَبير (قرية): 1٣٠ 1٣٢ 1١١٢ ١١٣

Â
ماخوبزنان (قرية): 1١٦٥ 1٢١٩ ٢٨٨
ماكوك (جبل): 1٣٣٥ 1٣٣٨ ٣٣٩

مــــاوَت (نـاحــــيــــة): 1٤٧ 1٨٨ 1١٣٥ 1١٣٦ 1١٣٧
 1١٤٤ 1١٤٣ 1١٤١ 1١٤٠ 1١٣٩ 1١٣٨

١٤٧ 1١٤٦       
مـايو كلينيك (مـستـشفى أمـريكي): 1٤٠٢ 1٤٠٣

٤١٢ 1٤٠٩ 1٤٠٨ 1٤٠٥ 1٤٠٤
متs (جبل): ١١٥

مَرگه (قرية): 1١٤١ 1١٨١ 1٢١٨ ٢٢٠
مَزنه (ناحية): ٧٤
مزني (قرية): ٢٩

مزوري (عشير ومنطقة): 1٣٦ ٥٢
مـــصـــر: 1١٦٨ 1٢٠٧ 1٢٥٦ 1٢٧٣ 1٢٧٤ 1٢٨٧

٣٧٠ 1٣٦٨ 1٢٨٨
مالن (سلسلة تلول): ١١٠

ملتوكَر (جبل): 1١٦١ 1١٦٢ ١٦٣
مندلي (مركز ناحية): ٣١٨

منغوليا: 1٩٩ ٣٧٤
مهاباد (مدينة): 1٥٤ 1١٥٥ 1٣٧٤ ٤١٤

ا(هاجرين: 1٦٥ 1٦٧ 
مـــــــوسكـو: 1٢٢ 1٩٩ 1١٧٣ 1٢٠٢ 1٢٦٠ 1٢٨١

٣٧٨ 1٣٧٥ 1٣٧٤ 1٣٤٠ 1٢٨٩ 1٢٨٣
مَيدان (ناحية): ٣١٨

ميدان التحرير (ساحة ببغداد): 1٢٤٥ ٢٧٠

مـــيــراودَلـي (عـــشــيـــرة): 1٧٩ 1٨٠ 1١٠٦ 1١٦٥
٢٣٣ 1٢٢٠ 1١٨١
ميراوه (قرية): ١٠٧
ميرگه (قرية):  ٣٠

مـيــرگـه سـور (ناحــيـة): 1٢٩ 1٣٠ 1٣١ 1٣٣ 1٣٤
1١١٢ 1١٠٦ 1١٠١ 1١٠٠ 1٦٥ 1٦٣ 1٥٤

١١٤   
مينيسوتا (والية أمريكية): ٤٠٢

ميونيخ: ١١٦

Ê
الناصرية: ٤١٤

نافرويs (قرية): ٦٠
نالپاريز (ناحية): ٧٢

نـاوپـردان (قـــــــــــريـة): 1٢٢٩ 1٢٣٣ 1٢٣٤ 1٢٣٩
٣٨٧ 1٣٨٦ 1٣١٧ 1٢٧١ 1٢٤٣

ناودَشت (منطقة): 1١٦٥ 1١٦٧ 1٢١٨ ٢١٩
ناوكيلَكان (قرية): 1٦٢ 1١٢٤ ٢٦٨

النجف: ١٩٠
النرويج: ٣٧٦

نغـده (مـدينة): 1٣٤٦ 1٣٩٧ 1٣٩٨ 1٣٩٩ 1٤٠١
٤٠٧

النمسا: 1٢٤٩ ٤٢٠
نهـله (منـطقـــة ووادي): 1٢٩ 1٥٢ 1٥٣ 1٥٥ 1٦١

١٠٠
نورولي (عشيرة ومنطقة): ٧٣

نيروه (منطقة): 1٣٥ ٣٦
نيروَيي (عشيرة): 1٣٥ 1٣٦ 1٣٧ ٦١

نينوى: 1٣٠٩ 1٣١٧ ٣٢٣
نيويورك: 1٤٠٢ ٤٠٨
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‡-
هاوديان (قرية): 1٩٣ ١٠٨

الهــركـيــة (عـشــيـرة): 1٣٢ 1٦٣ 1٦٧ 1٦٨ 1١٠٨
١١٣         
هَرن (قرية): ١٠٤

هَرني بالَكيه (مصيف): ٦٣
هَالج (قمة جبل): ٢٢١

هَلشو (قرية): ١٦٥
هَلگورد (جبل): 1٦٣ 1١٩٧ 1٢٠٩ 1٢٢٠ ٢٢١

هَمَدان (مدينة): 1١٤٤ 1١٤٩ ٣٧١
هناره (قرية): ٩٥
الهند: 1١٥٢ ٣٧٢

هَـنـدريـن (جــــــــــــبـل): 1٦٠ 1٦٦ 1٧٥ 1٨٨ 1١٢٠
1١٧٩ 1١٧٧ 1١٧٦ 1١٧٥ 1١٧٤ 1١٦٢
1٣٣٨ 1٣٣٧ 1٣٣٦ 1٣٣٥ 1٢٩١ 1١٨٠

٣٨١ 1٣٣٩      
هَورامان (منطقة): 1٧٣ 1٢١٤ ٢٥٠

هوستان (قرية): ١١٢
هَيْبَت سلطان (جبل): 1١٠٥ 1١٠٦ ١١٩
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سيادة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات ا9سلحة اللواء الركن عبدالكر+ قاسم احملترم

اليخـفى على أحد أن الشـعب الكردي قد إندمج في الثـورة منذ إعالنـها وأن طليـعتـه احلزب
الدjقـراطي الـكردسـتـاني قـد وضع جــمـيع إمكاناته حتت تصــرف قـيـادة الثـورة منذ ســاعـاتهـا
األولىp األمـر الذي كـان له أثر كـبـيـر في فـشـل ا9ؤامـرات اإلسـتـعـمـارية التي إسـتـهـدفت لهـا
جـمهـوريتنا بإعـتراف األعـداء واألصـدقاء. وكـان الشـعب الكردي يأمل أن تكون الثـورة فاحتـة
عـهـد جـديد للـعـالقـات بu القـومـيـتu ا9تـآخـيـتـu العـربيـة والكردية بوضـعــهـا على أسس من
ا9ساواة التامـة بينهما بحيث يوفر لكـل واحدة منها احلرية والدjقراطيـة والسالم واجملال الرحب
لتحـقيق مـا تصبـو اليه من مطامـح قوميـة مشـروعة ضـمن وحدة عـراقيـة صادقةp وإنطـالقاً من
هذه الرغبـة الشعـبية اخمللصـة فقد رفع حـزبنا منذ البداية شـعاراته الداعيـة الى احليـاة والرسوخ
لألخوة العربية الكردية في ظل جمهورية العرب واألكراد وكذلك الداعية الى محاربة اإلنفصال

واإلنفصالية.
وقد إستـبشرنا جميـعاً بإدخال مبدأ الشـراكة بu الشعب العربي والكردي واإلعتـراف بحقوق
pاألكراد القـومية في دستـور اجلمهورية العـراقية كنصٍّ يشكل ا9ادة الثـالثة فيه أكـبر إستبـشار
وتوقـعنا أن حتوَّل نصـوص هذه ا9ادة الى حقـائق مادية تُـلمس آثارها في مخـتلف نواحي احليـاة
للمـجتـمع الكردستـاني وفي تطوير الشـعب الكردي في أقرب وقت. غـير أن شـيئـاً من ذلك لم
يحـصل. وإن مـشروع الدراسـة الكردية الـذي أقرته احلكـومة بعـد �اطلة وتأجـيل أكـثـر من سنة
جـاء الى الوجـود مـشلوالً عـد+ الصـالحيـة أعـزل مكروهاً اليحـمل �ا كـان يهـدف اليـه الشـعب
الكردي من تأسيسه حتى اإلسمp أي أن التسمية ايضاً لم تأتِ كما كان يرغب الشعب الكردي

ويريده.
صـحــيح أن الشـعـب الكردي �تع بعض الـوقت باحلـقــوق الدjقـراطيــة التي أطلقــتـهـا الـثـورة
للشعب العـراقي بأسره غيـر أن ذلك لم يَدُمْ كما أن أثر اإلنتـكاسة التي أصابت الدjقـراطية في
البالد قد كان مضاعـفاً فيما يتعلق بالشعب الكردي الذي أصبح يشعـر أنه ليس فقط محروماً
من جميع حقـوقه القوميةp بل أنه مسـتهدف الى حملة إضطهاد قومي شديـد وعلى سبيل ا9ثال
ال احلصر نذكـر فيمايلي بعض مظاهر سيـاسة اإلضطهاد القومي ا9تـبع ضد الشعب الكردي في

العراق:
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١- جتميد ا9ادة الثالثة من الدستور جتميداً تاماً وإهمال كون اجلمهورية العراقية هي جمهورية
العرب واألكراد بتعمّد في جميع ا9ناسبات التي تستوجب ذكر ذلك.

٢- جتـمـيـد أعمـال ا9ديرية الـعامـة للدراسـة الكرديـة بصورة فـعليـة وحتـويلهـا الى مـجـرد دائرة
إرتباط بu وزارة ا9عارف ومديريّتي ا9عارف في السليمانية وأربيل فقط.

٣- حـرمان الـطالب الكردي من التـدريس بلغـته القـومـيـة في ا9دارس ا9توسـطة والثانويـة كمـا
تقضي بذلك احلقوق اإلنسانية فضالً عن احلقوق ا9عترف بها دستوراً.

٤- إهمـال إستـعمـال اللغة الكردية كلغـة رسمـية في الدوائـر احلكوميـة في األلوية الكردية في
حu أن هذا احلق لم جترؤ على حرمان األكراد منه كلياً حتى حكومة العهد البائد.

٥- عـدم تعيu ا9وظفu األكـراد في منطقة كـردسـتان وإعطاء نسـبة جـد ضئـيلة لهم في مجـال
التوظيف بصورة عامة وفي الوظائف العليا واحلساسة بصورة خاصة.

٦- نقل وإبعــاد ا9وظفu األكــراد الى جنوب العــراقp بل وتطبــيق قـاعــدة النقل على الشــرطة
ايضـاً الذين يعـتـبـرون مـسـتـخـدمu مـحليu عـادة فـقد نـقل منهم الى بغـداد وغـيـرها في

السنتu ا9اضيتu ا9ئات زرافات ووحداناً.
٧- عدم تخصـيص أي حصة من ا9شاريع الصناعـية والعمرانيـة والزراعية وغيرهـا من مشاريع
اخلطة اإلقتصـادية لأللوية الكردية وإن ما يزيد على ٩٠ با9ائة من ا9شاريع الـتي تتباهى
احلكومــة بإجنـازها فـي هذه األلوية هي مــشـاريع قـدjـة كـان قـد بـوشـر بهــا أو على وشك
اإلنتـهاء عـند وقوع الثـورة. ليس هذا فـقط بل أن احلكومـة قـصرت في إكـمـال بعض هذه
ا9شاريع بالرغم من أهمـيتها ومرور مـدة طويلة عليها كمـا وألغت بعضها اآلخر كـمشروع
صناعـي كــانت قـــد قــررت إنشـــاءه احلكومــة فـي أربيل ولكـنهــا نقـلتــه الى لـواء خــارج

كردستانp وهو مشروع معمل للجوارب واأللبسة الداخلية وغيرها.
٨- التـشديد في قـبول الطالب األكـراد بصورة خـاصة للكـلية العـسكرية وعدم ترفـيع الضبـاط
األكـراد ا9سـتـحـقu للتـرفـيع والقـيـام بإجـراءات تعـسـفـيـة جتـاه اآلخـرين �ا أضطر القـسم

الكبير منهم الى تقد+ إستقاالتهم التي قبلت فوراً.
٩- إحتضان بعض األجهزة احلكومية لإلقطاعيu األكراد ا9والu لإلستعمار خدم نوري السعيد
وعـبــداإلله الذين يعـتــبـرهم الشـعـب الكردي خـونة لهp وإغــداق األمـوال والسـالح علـيـهم
وتشـجــيـعــهم على اإلسـتــمـرار في طريقــهم ا9عـادي 9ـصلحـة الشــعب الكردي ومـصـلحـة

اجلمهورية العراقية.
١٠- تقدير بعـض أجهزة الدولة للمـوظفu الذين يثبـتون معـاداتهم للقومـية الكردية والتـمسك
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بهم وتقـدjهم على غـيـرهم ونقـصـد بهم ا9وظفu الذين ال همّ لـهم إال توسيـع شقـة اخلـالف
بu الشعب الكـردي واحلكومة احلاضـرة وبث روح البغضـاء والكراهية بu العـرب واألكراد

بأعمالهم اخملالفة للقانون وا9نافية ألهداف الشعب من ثورة ١٤ �وز.
١١- إضطهاد حزبنا الدjقراطي الكردستاني طليـعة الشعب الكرديp ا9ناضل في سبيل حقوق
الشــعب الكردي القــومـيـة واخمللـص للوحـدة العــراقـيــة الصـادقــة وألهداف ثورة ١٤ �وز

التحررية الدjقراطيةp إضطهاداً فاق ما قاساه في العهد البائد.
( UÐWš)١٢- مكافحة الصـحافة الكردية وغلق الصحف واجملالت الصـادرة باللغة الكردية كـ

و(كردستان) و(ئازادي) و(صوت األكراد) و(راستي) و(¼ËUðW) و…ألخ.
١٣- الوقوف مـوقف ا9تفرج من الصـحف واجملالت الداعيـة الى صهر الـشعب الكردي ونكران
حقـوقه القـوميـةp تلك احلملة الظا9ة التـي تقوم بهـا بu حu وآخر صحـفµ تُعرَف بصـالتها

الوثيقة بجهة أو بأخرى من اجلهات ا9سؤولة في الدولة.
١٤- إهانة الشـعب الكردي بوصف ثوراته ووثبـاته التـحررية الوطنـية التي قـام بهـا في سبـيل
حترير نفسه خاصة والشعب العراقي عامة بأنها من وحي اإلستعمار وبتحريضه ليس إالّ.
١٥- عـدم اإلهتمـام بشـعور الـشعب الكردي وكـرامـتهp ومـحـاربته فـي إعتـبـار نفسـه شـعبـاً له
خصائصه القـومية ا9تمايزة ووطنه اخلاص به. ومحاربتـه وإذالله واحلط من شعوره القومي

·ختلف الطرق والوسائل.
١٦- إتبـاع سيـاسة فَـر̧ق تَسُد اإلسـتعـمارية من قـبل بعض اجلـهات احلكومـية بصـورة واضحـة.
ومن مظاهرها نقل مراكـز التدريب للمكلفu بخدمة العلم من األكـراد الى األلوية اجلنوبية
وإخـــواننـا العـــرب الى األلـوية الكـرديةp ونقـل اجلنود األكـــراد الـى اجلنوب والـعـــرب الى
كردسـتان وإستخـدامهم في قمع اإلضطرابـات التي يقوم بها األهلون وأبرز مـثال لذلك هو
إستخدام اجلنود والشرطة األكراد في مكافحة إضراب سواق السيارات وخاصة في منطقة

األعظمية.
١٧- توقـيف وإبعـاد وحـجـز الوطنـيu األكـراد باجلـملة والسـيّـمـا ا9علمu منـهم حـتى أن بعض
ا9دارس قد حـجز ا9علمون فيـها ·ا فيـهم ا9دير �ا أدى الى سد باب ا9درسة بوجـه طالبها

كما حدث في مدرسة (بيبو) في منطقة العماديه.
١٨- التــفــريق بu العــرب واألكــراد حـتـى فـيــمــا يتــعلق بإطالق ســراح ا9وقــوفu وا9بــعــدين
واحملـجـوزين الذين تقـذف بهم السلطات الى ا9واقف وا9عـتـقـالت دون أي مـبرر. فـعندمـا
تريد احلكومـة إخالء سبـيل بعضـهم ليخلو ا9كان لوجـبة أخـرى تفرق بوضـوح بu ا9وقوف
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وا9بـعد واحملـجـوز العـربي والكردي. ولم يسـبق أن تناولت أية قـائمـة إطالق سراح كـردي
واحد اللهم إالّ من أشتبه في أمر جنسيته.

١٩- سكوت احلكـومـة عن اإلعـتـداءات واإلغــتـيـاالت التي وقــعت على األكـراد في كــركـوك
خاصـة ووقوفـها مـوقف ا9تـفرج منهـا وا9شجع لهـا. فهـذه األعمـال وغيـرها تظهر بـوضوح
مـعـالم السـيــاسـة ا9عـادية التي تتـبـعــهـا بعض اجلـهـات احلكومـيـة جتـاه الـشـعب الكردي
اخمللص ألهداف ثورة ١٤ �وز التـحـررية الدjقـراطيـة ولألخـوة العـربيـة الكرديةp وا9كافح
ضد اإلستـعمار وأذنابه ومؤامراته. وفي الوقت الذي يعـاني الشعب الكردي من آثار هذه
pقـراطية بصورة عـامةjالسيـاسة خاصـة ومن حرمان الشـعب العراقي بأسره من حـقوقه الد
ظهـرت الى الوجـود مـن جـديد إسـتـفـزازات عـمـالء اإلسـتـعـمـار الذي بيَّـنّا كـيف أن بعض
أجـهـزة الـدولة حتـتـضنهم وتدلـلهم و�دهم بالنقــود وا9ال والسـالح. وقـد ذهبت ا9ـراجـعـات
والشكـاوى في جـمــيع احلــاالت أدراج الرياح شــأنهــا شــأن مــثـيــالتهــا عن إعــتــداء هذه
العصاباتp بل قام ا9وظفون ا9سؤولون بتلفيق التقارير عنها وإرسالها الى اجلهات العليا
في بغـداد بغــيـة التـسـتـر على أصـدقـائهـم وتوسـيع شـقـة اخلـالف بu احلكومــة والعناصـر

الكردية اخمللصة.
وفي هذه األثناء ايضـاً لم تقم السلطـات احلكوميـة هناك بواجـبـها من حـيث إسـتـتبـاب األمن
وحقن دماء ا9ـواطنpu بل قام بعضهـا ·ا يؤجج نار الفتنة ويزيدها إشتـعاالً وبعد إنتهـاء القتال
وعودة الناس الى أماكـنهم سمعنا أن احلكومة قد قـامت بتحشدات كـبيرة في ا9نطقة وحـواليها
رافقتهـا شائعات كثيرة عن نية احلكومة في ضـرب سكان بعض ا9ناطق الكردية والقضاء على
القومية الكردية بالذات وغيرها من اإلشاعات التي سبـبت وضعاً في منتهى التوتر واحلساسية
واحلـراجةp األمـر الذي يجـعل كل مواطن مـخلص لهـذا الوطن وكل من يهـمـه األمر إبعـاد اخلطر
عن الوحـدة العـراقـيــة أن يبـادر الى إصـالح احلـال وإعـادة األمـور الى نصـابهــا قـبل أن يتـفـاقم
اخلطب. ما يحدث في الكيان العراقي جروحاً عميـقة. فاحلزب الدjقراطي الكردستاني ا9تفاني
في الدفـاع عن حـقـوق الشعـب الكردي القـوميـة واخمللص للوحـدة العـراقـيـة الصـادقة والتـحـرر
والدjقـراطية والسالم يـرى من واجبه في هـذا الوقت بالذات أن يقوم بتـذكيـر ا9سؤولu بحـراجة
ا9وقف وعظم ا9سؤولية وخطورة الوضع في كـردستان. وأن يقول بكل صراحـة أن اإلستمرار في
السـيـاسـة التي ذكـرنا بعضَ مظاهرها فـيـمـا تقـدم ودعـمهـا بالـتحـشـدات العـسكرية واألعـمـال
اإلستفـزازية يهدد بخطر نشوب حرب أهليـة اليربح من ورائها إالّ اإلستعـمار وأذنابه والتصيب
أضـرارها إالّ الشـعـبu العـربي والكردي اللذيـن بقـيت صـحيـفـة عـالقـاتهـمـا العـريقـة في القـدم

ناصعة البياض الى اآلن…
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هذا وإننا في الوقت الذي نبـرّيء الشعب العـربي من مسؤوليـة األعمـال العدوانية الـتي تقوم
بها بعض اجلهـات احلكومية وا9وظفu العرب وفق مخططات اإلستـعمارp نرى أنه ليس بإمكان
أي فـرد أو حكومة أن ترغـم إخواننا العـرب على توجـيه الـنار الى صدور إخـوانهم األكـراد كمـا
ونرى أن القـيـام بالتـحشـدات العـسكرية في منطقـة كـردسـتان اخمللـصة للجـمـهـورية في الوقت
الذي تهدد القوات اإلستـعمارية وا9والية لها جهات أخـرى من جمهوريتنا احلبيبةp عـمالً خاطئاً
ومـضراً ·صلحـة البـالد. إذ النعتـقد أن بإمكان أيّـة حكومة جـادة في معـاداتهـا لإلستـعمـار أن
تقوم بهذا العمل فـتولي ظهرها شطر اإلستعمار عـدو¸ الشعوب وتوجه نيرانها الى شعـبها وقواه
الوطنيـة اخمللصـة إالّ اذا أمِنَتْ جانـب اإلستـعمـار وإننا مـازلنا نربأ باحلكومـة أن تقف مـثل هذا
ا9وقف. وإلنقاذ البالد من خطر مـحدق أكيد يهدد وحدتنا الوطنية في الصـميم نطالب احلكومة

بالقيام باإلجراءات التالية بصورة سريعة:
١- سحب القوات ا9رسلة أخيراً الى مناطق معينة في كردستان وإعادتها الى مقراتها األصلية
uوعـدم إجراء حتـركـات عسـكرية غيـر إعـتيـادية في غـيـر األماكن ا9ـعتـادة لهـا في السن

السابقة.
٢- ســحب رؤســاء اإلدارة واألمـن والشــرطة وا9ســؤولu الـذين لهم دور بـارز في في احلــوادث
األخـيــرة إمـا باإلهمـال ا9ـتـعـمــد أو التـحـريض أو تـشـويه احلـقــائق وسـوقـهم الـى احملـاكم

اخملتصة لينالوا العقاب الرادع العادل.
uا9تــصـــرف uفـي كــردســتـــان الى أمــاكنـهم وتعـــي uا9بـــعــدين وا9ـنقــول u٣- إعــادة ا9ـوظف
والقائمّقامu لأللوية واألقـضية الكردية من األكراد اخمللصu للجمهـورية ولألخوة العربية

الكردية.
u٤- تطبـيـق ا9ادة الثـالثـة من الـدسـتـور العـراقي تطـبـيـقـاً كـامــالً وحتـقـيق ا9سـاواة التــامـة ب
القوميتu العربية والكردية من كل الوجوه كقوميتu متآخيتu في ظل الدولة العراقية.

٥- تطهير جهاز احلكومة من العناصر ا9عادية لروح ثورة ١٤ �وز التحررية.
٦- إطالق احلريات الدjقراطيـة للشعب وإنهاء فترة اإلنتقـال بأسرع وقت لكي تدار البالد وفق
نظام دjقـراطي سـليم من قـبل حكومـة مـســؤولة أمـام بر9ان منتـخب من قـبـل الشـعب في

إنتخابات حرة مباشرة وإلغاء األحكام العرفية وتصفية آثارها.
٧- تنفيذ مقررات مؤ�ر ا9علمu األكراد لسنة ١٩٦٠ لتطوير الثقافة الكردية.

٨- جعل اللغة الكردية لغة رسمية في جميع الدوائر الرسمية في منطقة كردستان.
٩- إزالة آثار جـميع سـياسات التـفرقـة العنصرية ا9ـتبعـة بحق األكراد �ـا سلف بيانه ومـعاقـبة
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الداعu الى التفرقة من أبناء الشعب العراقي.
١٠- إطالق زراعة التبغ من قيد الدو¼ في األماكن الصاحلة للزراعة.

١١- تعديل قانون ضـريبة األرض ·ا يرفع عن كاهل الفالحu العبء الثقـيل الذي ألقاه عليهم
القانون اجلديد.

١٢- معـاجلة البطـالة ا9تفـشية با9ـباشرة ·شـاريع عمـرانية وصنـاعية واإلسـراع بإنهاء ا9شـاريع
ا9وقوفةp ووضع أخرى في اخلطة اإلقتصادية.

١٣- القضـاء على الغالء الفـاحش وذلك بالضرب عـلى أيدي ا9تالعـبu باألسعار واحملـتكرين
لقوت الشعب.

إننا في الـوقت الذي نطالب فـيــه احلكومـة العــراقـيـة بالقــيـام بهـذه األعــمـال بصـورة عــاجلة
للقـضاء على خطـر داهم ولسد الطريق أمـام مـؤامرات اإلسـتعـمـار وشركـاتهم النفطيـة وأذنابهم
ولدعم وترســيخ الوحـدة العــراقـيـة الصــادقـةp نهـيب بأبـناء الشـعب العــربي النبـيل فـي العـراق
وبغيرهم من ا9واطنu القيام بكل ما من شأنه جعل احلـكومة العراقية تقوم بتلبية هذه ا9طاليب
احلـقـة العـادلة بأقـرب وقت كــمـا وندعـو جـمـيع األحـزاب الوطنيـة الى دعم نضـالـنا الرامي الى
صـيـانة الوحـدة العـراقــيـة وحـقن دمـاء أبناء الشـعب العـراقي وإحـبـاط ا9ـشـاريع اإلسـتـعـمـارية
الهادفة الى القضـاء على جميع مكاسب ثورتنا اخلالدة في ١٤ �وز وإلعادة سيطرة اإلسـتعمار

والرجعية الطاحلة الى بالدنا.
عاشت الوحدة العراقية الصادقة

عاشت اجلمهورية العراقيةp جمهورية العرب واألكراد
عاشت األخوة العربية الكردية الى األبد

اخلزي والعار للمستعمرين وأذنابهم أعداء الشعوب األلداء

ا9كتب السياسي للحزب الدjقراطي الكردستاني
١٩٦١/٧/٣٠

- صورة منه الى مجلس السيادة ا9وقر.
- الى جميع األحزاب والهيئات الوطنية.
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١٩٦١/٦/٣٠
حضرة مال مصطفى

طاب نهارك
بعد عرض إخالصيp أرجـو لك دوام الصحة والسالمةp جئت الى هنا أمـس مع مام جالل بعد

مبيتنا ليلتu في السليمانية.
الوضع من خـانقu الى خوشناوَتي جـيد الى الدرجـة التي تسعدكـم وكلهم مسلحـون وجاهزون

بإنتظار أوامركم. لكنهم مستاؤون لعدم بدء احلركاتp ويتحدثون عن هذا مع مام جالل.
pًعدتُ عـن طريق بارزان الى هنا وكنت متـشوقـاً للقـائكم ورغبت في رؤيتكم هذه ا9رة أيـضا

وقد عدتُ بناءً على رأي عباس آغا و9صلحة كردستان.
إذا رغبتم في لقائنا فأخبروناp ونحن مستعدون 9ا تأمرون به.

أنور بگ هنا ويبلغك حتياته وكذلك برا+ آغا.
إنني مستعد لكل ما تأمرون به.

صالح ميران
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لقد أصـدر سيادة رئيس الوزراء والقـائد العام للقوات ا7سـلحة اللواء الركن عبـدالكر& قاسم
أوامـره Tناسبـة عيـد الفطر ا7بـارك بالعفـو العام دون قـيد أو شـرط عن أبناء الشـعب في شمـال
الوطن وطلب من كـل واحد منـهم أن يكون جـريئـاً فـيذهـب الى أقـرب سلطة إدارية أو عـسكرية
ليـسـجل إسـمـه في سـجل اجملـاهدين حملـاربة اإلسـتعـمـار ألن ا7سـتـعـمـرين والطامـعd يعـملون
ا7ؤامـرات والدسائـس ليفـرقـوا بd أبناء البلد ويضـعـفوا قـوتهم وإmانهم ولكن الشـعب العـراقي

البطل يعرف مؤامرات اإلستعمار ومكائده وسوف يفوّت الفرصة عليهم بعزم وإmان.
إخوانـنا أبناء الشعب الكرامu لقـد طلب الزعيم األمd أن جتـمعـوا شملكم وتـوحدوا صفـوفكم
حملاربة أعداء الوطن وتتركوا احلقد والضغينة فيما بينكم كما أمر سيادته بتشكيل جلنة تذهب
الى ا7نطقـة الـشـمـاليـة لتنظم الكشـوف وا7واصـفـات لتـعـمـيـر الـقـرى اخملـرَّبة لكي يعـود اخلـيـر
والهناء والسـعادة للجمـيعu ورجا سيـادته اخليـر والتوفيق والعـزة واإلباء والفخر والـشمم ألبناء

الشعب كافة.

قيادة الفرقة الثانية
٧ آذار ١٩٦٢
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طاب نهاركم
سـيـديu كنت قـد ابلغـتك في رسـالتي السـابقـة خـبـر استـسـالم اخملـفـرu واآلن اعـرض عليكم

األمور التالية:
١- اذا أمـر� بتـحري دور عـوائل الشـرطة فـمن الواجب ارسـال امرأة أو إثـنتud أو ردوا علينا

فنحن نتحرى دور الشرطة.
٢- بالنســبـة لـلبطانيــات واألشـيــاء األخـرىu يرجى إصــدار أوامـركـم بجلبــهـاu ولكن األطـفـال

والعوائل رTا اليرضون بذلكu يرجى امركم.
٣- حلد اآلن لم نبحث أمر اخلزينة مع مدير الناحيةu فقد تركت مع الذخائر في (گالله).

٤- عدد األسلحة التي غنمناها بالشكل التالي:
١- البندقيات:

أ- (١٦) پولندي
ب- (٢٠) روسي

ج- (٤٠) انگليزي قصير
د- (٩) انگليزي طويل

هـ- (٢) سي تير
و- (١٣) بندقيات مصادرها غير جيدة

٢- ا7سدسات:
أ- (٩) روسي

ب- (٦) وبلي وسط
ج- (١) كولت

د- (١) أسترالي
هـ- (٤) مسدسات تنوير
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٣- الرشاشات:
أ- (٢) روسي

ب- (٤) برين مع (١) عقدة
٤- الغدارات:

أ- (٣) روسي 
ب- (٤) استرلنگ مع منظارين

٥- وبالنسبة لإلطالقات الروسية واإلنگليزية فلم يتم حسابها لكن عددها قليل جداً.
بd احلd واآلخـــر أرسلوا لـنا ١٠-١٥ بغــالً ومـــا تأمــرون بـه سنرسله لـكم. وقــد أمـــر كــاك
(عگيـد) بأنْ التؤخـذ السـاعـات واألمـوال مـنهم لذا نحن بإنتظار مـا تـأمـرون به. وفي رسـالتي
السـابقــة لم أشـر الى أي شيء ألن اسـتـسـالم اخملــفـر لم يكن قـد إنتـهـى لذا أردت إرضـاءً لهم
حتريـر هذه الرسالة لكي اليذهب خـيالهم الى أمـر آخرu واآلن أخـبرتكم بكل شيء. وقـد أرسلت

.dوبالنسبة 7سألة البغال لم يبق منها غير اثن uايضاً قائمة بأسماء ا7أمورين والشرطة
كَـكو وأشرف بدون مسدسـاتu اذا امر� سنعطي كل واحد منهما مسـدساً وهم يطلبون ذلك.

الرجاء إعالمنا الى أين ننقل األشياء والشرطة عند وصول البغال.
أرى ان نرسل الـشــرطة وا7أمــورين الى بيــتــواتـه وان النطلق ســراح أي واحــد منهـمu ونرسل

ا7عدات الى خوشكا. صالح ميران وكَـكو وكل اجلماعة يبلغونكم إحترامهم. ودمتم

صغيركم
علي العسكري
١٩٦٢/٧/١١
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روستي
صبيحة ١٩٦٢/٧/١١

أستاذي العزيز مال مصطفى البارزاني
حتية كُردية حارة

باألمس بـعـثـت لكم رســالة بيّنُت فــيــهــا كلّ األوضــاع هناR لقــد كــتــبت بأنه بعــد الســاعــة
(١٫١٥) من بعـد مـتنصف ليلة ٩-١٩٦٢/٧/١٠ قـامت قـوات اجلـحـوش بشن هجـوم شـديد
من كل اجلـهاتR الپـشدَريون الذين أخـذوا على عاتقـهم حمـاية (حصـار روستي) لم يكونـوا قد
حـصنوا مـواقـعـهم وخـاصـة تلك اxسـيطرة علـى مـواقعـنا التي تبـدأ من أسـفل (حـصـار) بإجتـاه
روسـتي. لقــد إشـتـبك الپــيـشـمـرگــه مع اجلـحـوش لكـن اxواقع في أعلى (حـصــار) أثرت على
Rوقد جرح الكثيـرون منا وقتل أحد أفراد جمـاعة محمد آغـا ويدعى حمه علي Rمقاومـة رفاقنا
وبالنتيـجة تركت جـماعة مـحمود آغـا مواقعـها على اxرتفع ونزلت الى األسـفل �ا أدى بنا الى
التفكير في اإلنسحاب ألنهم يسيطرون علينا سيطرة مـحكمةR فإنسحبنا مضطرين الى اxضيق
الواقع خـلف القــرية ألنه مــوقع وسـط ضـمـن سلسلة مـن اxواقع األخــرى التي هـي حتت ســيطرة
الشـيخ حـس�R وهدفـنا أن نصل إليـهم عـسى ان نتـوصـل الى حلٍ آخـر. أضـرم اجلـحـوش اليـوم
النار في دار قــادر آغـاR وضــعنا اآلن ليس عـلى مـايُرامR فــأطفـال قــادر آغـا وذووه تُركــوا في
القـرية وقـادر آغـا بصـحبـتنـا. قام مـحـمـود آغـا وجـماعـتـه �غـادرة اxكان وحـاولت دون جـدوى
حمـلهم على العودة وقـد أحلحت عليـهم كثـيراً بأن اليرحلوا ولكن دون جـدوى والأدري الى أين

ذهبوا فر�ا عادوا الى بيتوين.
الوضع هنـا ليس جـيــداً اآلن ألننا إذا لم نقـم بإسـتــعـادة (حــصـار) فــأحـيطـكم علمــاً أن قـوة
محمود كاوانـي ستكون في خطر ألن العدوّ سيهاجمهـا من فوره وسيباغتها وسـتتمكن الشرطة
والعسكر من النزول مـن مضيق (بيـشه) بسهولـة إلحتالل گالله والـطريق اxبلط وسيهـاجم قسم
منهم مـحمـود. فـإذا أمكن نرجـو ان ترسلوا قوة مـن البارزاني� إلسـتـعادة (سَـري U?BŠ—)R ولو
�كن البارزانيون اxرابطون في مواجـهة الصوفية أن يهاجموهم ويشاغلوهمR فـمما الشك فيه أن
الهركي� والصوفي� في هذه اxنطقة لن يتمكنوا من التقـدم أكثر. كما أنّ جماعة الشيخ حس�
والپــشــدَري� مــا زالوا يحــتـفـظون ببــعض اxواقع في (سَــري U??B??Š—). وإن عــدداً من رفــاقنا

الپيشمرگه اxنسحب� لم يلتحقوا بنا بعد.
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الوضع هنا هو كـمـا بيّنتُ لكم أعـاله وإن لم ترسلوا لنا قـوة إسناد جـيدة فـإن الوضع سـيكون
أسوأ. وإعلـموا أننا قـتلنا عشـرين جحشـاً. والذخائر التـي بحوزتنا قليلة جـداً السيّـما الروسـية

واإلنگليزية. يرجى إرسال بعض الذخائر لنا.
نحن بإنتظار أوامركم. قادر آغا وجميع األخوة هنا يبلغونكم السالم.

∫WE'ö(
١- القوة التي أرسلناها الى محمود كاواني بقيت عنده ولم تعد الى اآلن.

٢- أعتـقد أن قوةً سـيارة ترافق قـوات اجلحوشR ألن غـالبيـتهم يحملون الرشـاشات الروسـية
والبندقيات الروسية.

صغيركم
دبابه
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حضرة السيد حاجي محمود بگ احملترم
أعزّكم الله

بعـد عرض إحـتـرامناR وصلتنا رسـالتكم بخـصـوص مسـألتنا وتركـيـا واxبـاحثـات التي جـرت
بيننا وبينهم وكان قرارنا كاآلتي:

قـالوا لنـا تعـالوا وسنشكـل منكم لواءً من (٤) طوابيــر يتكون كل طابور مـن ٤٠٠ شـخص
أيْ ألف وستمائة شخصR وسنوفر لهؤالء مايحتاجون من األسلحة مع كمية من القنابل ومدافع
الهاون حـسب احتـياجاتكمR كـما سنزودكم باألرزاق وسنـضع لكم خططاً أخرى. إذهبـوا وحاربوا
واتركوا اموالكم وحيـواناتكم عندنا في قضاء شمدينانR اذا جنحتم ارجعـوا بحفظ الله ورعايته
الى العــراق واذا فــشلتم فــسلمــوا اسلحــتكم الينا وسـنسكنكم عـلى بعــد ٧٠ كـيلـو مـتــراً من

احلدود.
ولكننا طـلبنا منهم في حـال فــشلنا عـدم أخـذ األسلحــة منا وإيواءنا حـتى فـصل الـربيع على

احلدود في قضاء شمدينان.
بخـصـوص هذا األمـر أرسل الـقـائد خـبـراً الى أنقـره ولم يصل الـيـه اجلـواب حـتى اآلنR ولكن
أتوقع ان يوافقـوا على مقتـرحنا هذاR لذا اطلب منك يا أميـري وبأمر من الشـيخ ان ترسل كر§

خان الينا بالسرعة اxمكنة وال تقلق فستنتهي األمور كما نريد والسالم.

أخوك
محمد شيخ رشيد
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قائد الفرقة الثانية

الزعيم محمود عبدالرزاق
سيادة مال مصطفى البارزاني احملترم

إن الرغـبـة في إعـادة السـالم واإلسـتـقـرار في الشـمـال رائد كل مـخلص لبـالده. لذلك قـررت
اإلجتماع معك في اeكان والوقت الذي تقرره أنت على شرط أن يكون بعيداً عن منطقة القتال
ويحضره وهاب آغا بن محـمد علي آغا. إن التفاهم الودي نحو سعادة الشـعب وصيانة القانون

والعمل بإخالص مع السلطة الوطنية سوف يحلّ بسهولة جميع األمور األخرى.
تقبلوا فائق إحترامي

الزعيم
محمود عبدالرزاق
قائد الفرقة الثانية
٦-٧-١٩٦٢
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نضال اجلماهير يتعاظم من أجل احلل السلمي ألزمة كردستان

٣٦ ألف مواطن� ١٣٥٠ مثقفاً و١٥٠ تاجراً من أعضاء غرفة جتارة بغداد يطالبون بحل أزمة
كردستان سلمياً وبالطرق الد�قراطية

الزالت جـمـاهيـر بـغـداد تطالب بحل األزمـة القــائمـة في كـردسـتـان بالطرق الـسلمـيـة إلحـالل
اإلستقرار في البالد ومن أجل توطيد األخوة العربية الكردية فقد طالب ١٣٥٠ مثقفاً �ذكرتهم
من السلطة أن تبـادر إلنهـاء األزمة وقـد نشـرت الصحف هذه اeـذكرة وإن لم يتـسنَّ نشـر جمـيع

التواقيع.
كـما وتقـدم وفد من منتـسـبي غرفـة جتارة بغـداد الى وزير التـجارة يحـملون مذكـرة من ١٥٠
عضـواً من غرفة التـجارة يطالبون أن يبـذل جهوده الشـخصية إلحـالل السالم في كردسـتان ومن
أجل اإلسـتـقـرار الضـروري حلركـة السـوق. وقـبل أيام تقـدم وفـد عن جـمـاهيـر بغـداد الى رئيس
ديوان مجلس الوزراء ورفعوا مذكرة جماهير بغداد التي وقعها ٣٦ ألف مواطن وإليكم نصها:

سيادة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات اeسلحة اللواء الركن عبدالكر� قاسم
نحن جمـاهير بغداد نؤيد التـصريحات والنداءات التي صـدرت عن �ثلي القوى
الوطنيــة من حـزبيـ� والحـزبي� ونشــاركـهم نـداءاتهم إلحـالل الســالم في ربوع
كـردسـتان حـيث يتـعـرض شـعـبنا عـرباً وأكـراداً لشـتى اeآسي نتـيـجة إسـتـمـرار
القـتـال في ح� يتـربص اإلسـتـعمـار وعـمـالؤه إلسـتـغالل الـثغـرات في صـفـوف
القوى الوطنيـة لضرب إسـتقاللنا الوطني. لذا فـإننا نهيب بكافـة أطراف القوى

الوطنية السيّما السلطة للعمل على حل األزمة في كردستان سلمياً
lO"«u%&« œb' ≠ÊuF"u*«

من جمـاهير العمال �٣٨٨٧ مـن جماهير الكاظمـية �٩٤٦٣ من جمـاهير الكرخ �٨٢٠٠ من
جمـاهير الكرادة الشرقـية �٣٤٣٥ من جماهـير الرصافة �٤٠١٠ من جـماهير األعظمـية �٨٤٢

من جماهير خلف السدة الشرقية �٢٨٢٦ من جماهير األسواق واألعمال التجارية ٣٣٣١.
›≥µππ¥¤ ŸuL:«

إن جمـاهير بغداد اeـدافعة األمـينة عن األخوة العربيـة الكردية لن تتخلى عن كـردستـان العزيزة
في أزمتها احلالية وستستمر في بذل جهودها حلل أزمة كردستان سلمياً بالطرق الد�قراطية.

٧-٦-١٩٦٢
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العدد-٥٤
التاريخ- ١٩٦٢/١١/١٥
اإلخوة في (م.س) اeوقر

(—«˛W¼) حتـيــة ثورية … قـبـل يوم� بعـثنـا اليكم رسـالـة مطولة حـول التـنظيم. جـاءنا الـيـوم
[الذي تعرفونه] حول هذا األمر الذي نعرضه عليكم فيما يأتي:

١- هناك عقيد وزعيم كرديان متقاعـدان دعيا قبل يوم� عضواً موثوقاً في الپارتي الى منزل
أحـدهمـا� وألن ظروف العـضو اeذكـور التسـمح له بالسـفـر فـقـد أرسلني اليكم وكـتب كل
الكالم الـذي جـرى بيـنه وبينهــمــا في هذه الرســالة يطلـب إيصـالـهـا الـى قـيــادة الپــارتي
واحلصول على الرد السريع عليـها. وeا سلمني الرسالة وجدتها تضم مجموعـة مقترحات�

وها هو نص الرسالة:
(أخـبرنـي الضابطان الـلذان إلتقـيـتـهمـا أن لهـمـا جمـعـيـة تسمى (إنـقاذ العـراق) والقـسم
األكبر من أعـضائها ضباط متـقاعدون ووزراء سابقون ورؤسـاء عشائر عربية وشخـصيات
تركــمــانيــة ومن بـينهم فــاضل اجلــمــالي وغــازي الـداغــسـتــانـي� وخــوفــاً من القــومــي�
والشيوعي� فإنهم اليجرأون على البـدء من جنوب العراق� لكن اذا تعاونتم معنا فسنبدأ

بإنقالبنا� وقد قررنا تنفيذ النقاط اآلتية:
أ- تقسيـم العراق الى أربعة أجزاء المركـزية (اجلزء األول) ألوية الشمـال األربعة� (اجلزء
الثـاني) بغـداد� ديالى� كـوت� عـمـارة� (اجلـزء الثـالث) الفـرات األوسط� (الرابع) ألوية

اجلنوب.
ب- وبالنسـبة للحـقوق القومـية الكردية مـن اeقرر أن ©نح الكُرد حق التـعلم بالكردية في

جميع اeراحل الدراسية وحتى اجلامعة.
ج- بعد اإلتفاق سنعمل معكم على نصب محطة عاeية (وهي اآلن جاهزة) في شارباژير�
ألنهـا اeنطقـة الوحيـدة التي تسـيطرون عليـها دون منـازع الى جانب وجـود كـهوف عـديدة

حصينة التتأثر بالقصف.
د- سنرسل أربعة ضباط اليكم.

هـ- عندمــا نبــدأ سنجــمّـد الـقـوة اجلــوية فــوراً� واجلـيش اeوجــود في كــردسـتــان سنأمــره
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باإللتحاق بصفوف الپيشمرگه.
و- بعـد بث بيـان من اإلذاعـة فإن احلكـومت� اإليرانـية والتـركـيـة ستـعـتـرفـان بنا رسمـيـاً

وستؤيدنا بريطانيا ايضاً.
ز- بعد النجاح سنشكل محكمة eعاقبة الذين يخططون لتدمير كردستان.

ح- إعلموا بأننا لسنا من القومي� العرب ولسنا شيوعي�.
عندمـا أنهى الضابطان كـالمهمـا هذا� قلت لهـما يبدو أنكـم لم تفكروا في منح الكرد احلكم
الذاتي� قـاال هـذا اeوضـوع لم يجـرِ احلـديـث عنه. بعـد ذلك قلـت لهـمـا هذه اخلطة وضــعت بعـد
مـسـألة كـوبا أم قـبلهـا? قاال: وضـعت قـبل مـسـألة (كـوبا)� ثم سـألتـهـمـا بَِم يضـمنان أنهم لن
يخـدعــونا� فـقــاال التوجـد أية خــدع فـأنتم اآلن أقـويـاء واذا سـاعـدناكـم فـسـتــزدادون قـوة ولن

تخسروا شيئاً.
بهذا الشكل أعرض عليكم ما رواه (¼W˛»—) وما ضمـته رسالته� فأرجو أن تدقـقوا في األمر
وأن ترسلوا مـجمـوعة أشخـاص [اليزيدون عن ثالثة] للتـفاوض� رغم أننا نرى أن من األفـضل
أن ترسلوا للـمـفـاوضـات األوليـة (عـيـسى� ¼W˛»—� وعـبـدالله كـاني مـاراني). لكـن في النهـاية
يجب أن يعود األمـر إليكم في إتخاذ القرار النهائي� ومـا ترونه جيداً فـهو طبعاً األفضـل وفيه

اeصلحة� ونرى -أنا W¼Ë˛»—- أن تفكروا جيداً في األمر حتى يعلم اeفاوضون ما سيقولون.
الى األمام
فرع كركوك

∫±±Ø±µ w, µ¥ r"d*« »U%J&« vK' ÎU1«u2 ⁄«b1 oO,dK& w/UO-&« V%J*« »U%+
العدد: ٤٩٢

التاريخ: ١٩٦٢/١١/٢١
الى الرفيق كاك بداغ احملترم

حتية ثورية حارة
وصلنا كتابكم اeرقم ٥٤ ليوم �١١/١٥ مساء يوم ١١/١٨ وهذا جوابنا:

أ- بعد حتقيق كثير وضروري ألهمية رسالتكم توصلنا الى هذا القرار:
١- هذا اeوضـوع جـديـد ¶امـاً بالنسـبـة إليـنا رغم أننا توقـعنا وقــوع مـثل هذه األحـداث�
لكننا إمّـا لم نفكر في نـتيـجـة كـهذه أو أنـنا قررنا عـكس هذه اeقـترحـات. ومع ذلك فـإن
هذا الكالم ليس من النوع الذي �كن أن يتردد اeرء في قبوله. إالّ أننا في (م.س) حلزب
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له أسـاس رص� ومـاضٍ مـشــرّف. فـإن لنا قـرارات مـخـالفـة وال�كـن أن نقـبل باألمـر دون
¶حيص بالـنسبة لعـدة نقاط وردت في الرسـالة� خاصة أنه ليس فـيه ما نـواري به وجوهنا
عند اخلـجل أمام مـبـادئنا� وأضـعف اإل�ان هو احلكم الذاتي الذي يبـدو من رسـالة رفيـقنا
أنه لم يـجــرِ احلــديث عنه. وهـذا يُظهــر بجــالء أن أصـــحــاب هذا اeشــروع وهذه اخلـطة لم
يعـتبـروا من دروس اeاضي وليس في نيـتهم إعـادة النظر في احلـقوق الـقومـية ألمـتنا� أو
أنهم اليريدون اإلعتـراف بأن ثورتنا هي من أجل احلقوق الـقومية للكرد. ولـيس مستبـعداً
أن تكون دعاية قاسم قد جعلتهم يظنون أن تضحياتنا هذه هي لسواد عيونهم. وكما نرى
فـإننـا ب� نارين� فـاeرء اليـجـرؤ على الرفض الـتـام وليس لنا أن نـقـبل ذلك حــسب مـواد
اeنهاج ومـقررات اللجنة اeركزية� لذلك لسـنا مستعـدين لتحمل هذه اeسـؤولية التاريخـية
) أن نأخــذ رأي األسـتــاذ -مــسـؤولـيـة هذا الـقـرار- لوحــدنا بـل نرى من الضــروري (أوالً
) بعد التـحـقيق فـي اeسألة أن نعـرض األمـر على اللجنة اeركـزية لتـتخـذ بكتـاب و(ثانيـاً
بشـأنه قـراراً واضــحـاً. وكـمـا تعلمـون فـإن مـثـل هذه التـرتيـبـات ال�كن إجــراؤها بسـرعـة
وحتـتاج الى وقت� أي أننا النسـتطيع الرد عليـهم بالسـرعة التي يـريدونها سـواء بالرفض

أو بالقبول.
٢- اذا كـان هؤالء يبـغـون مـسـاعـدتنا ومـسـتـعـدين eسـاعـدتنا دون قـيـد أو شـرط� فـإننا
سنكون �تـن� ألننا نقـبل اeسـاعـدة غــيـر اeشـروطة من كل شـخص� وأمـتـنا وفـيـة لدرجـة

التنسى معه إحسان أحد.
٣- اذا كـانوا مـسـتـعـدين للتـقـرب منا بالشـروط التـاليـة التي قـررناهـا نحن� فـبـإمكاننا

التحاور معهم:
١- اإلعــتــراف في أول بيــان حكـومي يصــدرونه بحـق الكرد في حكم ذاتـي ضــمن إطار
احلكومـة العراقـية� وأن يجـعلوا في ذلك األسـتاذ البـارزاني مـسؤوالً عن إقليم كـردستـان
للحكم الذاتي� وأن يطلبوا منه تعي� �ثل� للتعاون مع الوزارة اeركزية في بغداد وتعي�
�ثلـ� للحــوار مع �ثـلي احلكومــة في بـغــداد حــول تأســيس احلكـومــة الذاتيــة واحلــقــوق

السياسية واإلقتصادية والعلمية والقومية.
وكمثال يـجب إبالغهم بأننا نريد أن يكون وضعنا في العراق مع العرب كـوضع الفرنسي�

واإليطالي� في سويسرا أو مثل السالڤ في چيكوسلوڤاكيا.
٤- يجب أن يكون نظام احلكومة اeركـزية د�قراطياً پرeانياً� وسـياستهـا اخلارجية سـياسة

مستقلة وحرة ومحايدة.
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فـاذا مـاقـبلوا بهـذه الشـروط وكـانوا مـسـتـعديـن لإلتفـاق� فلن تكون أمـامنا أية عـراقـيل
تكون سبباً في تأخير إجتماع اللجنة اeركزية.

ب- هذا الكالم يجب أن يصلهم شـفـاهاً بواسطة (سامـان وُرگه) فـاذا قبلـوا �ا طلبنا فليبـعثـوا
�مـثلهم الـى األسـتـاذ عن طريقكم أو عن طريـقنا نحن� ويجب أن تعلمــونا بسـرعـة حـتى
نقــوم بإعــالم األسـتــاذ. ومن الضــروري أن اليكون مــبــعـوثـوهم من الكرد بأي شـكل من

األشكال. واذا لم يقبلوا فال ضير فخيرهم لهم (فال حليبُ اإلبلِ وال مرأى العرب).
والى األمام

م.س (اeكتب السياسي)
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أستاذنا اخمللص ألمتنا
األخ األكبر مال مصطفى البارزاني

أتقدم اليكم بأفـضل التحايا الكُردية� أ¶نى لكم من أعمـاق قلبي السالمة والصـحة� سالمي
الى األخوة في الكُراديَـتِي الشرفاء الذين حولك.

أيها األستاذ:
تنفــيــذاً لواجــبي وصلت في اليــوم ١٩٦٢/٩/٢ الى قلـعـة دزه وفي ١٩٦٢/٩/٣ عــقــدنا
إجـتـماعـاً في (گـرده سـپيـان) أنا والشـيخ حـس� وبايز آغـا بابكر آغـا وحـاجي آغا باپيـر آغـا
ومَمَند سليم آغـا ومينه آغا گربداخي وكـاك عبدالله مام أحمـد مسؤول جلنة محليـة الپارتي في
قلعـه دزه مع عـدد من أعـضـاء الپـارتي� وبنـاءً على مـعلومـات وآراء احلـضـور قـمنا بتـسـجـيل
األسـماء لطلب جتـميـع اللشكر. بإختـصـار إلتقـيتُ اجلمـاعـات كافـة وزرتُ األماكن احملـددة لي
لغـاية يوم ١٩٦٢/٩/١٣. وبرأيي فإن جـماعـة محـمود آغا كـانوا أحسـن اجلماعـات� إذ بدون
إخبارهم وزيارتهم بادروا هـم الى جمع اللشكر وكان عددهم يفوق عـدد الكل� كان هنالك نقص

في جماعة بابكر آغا والبگزاده.
أمـا جمـاعة أحـمد آغـا -أحمـد حمـه آغا- فـقد تصـرفت تصرفـات سيـئة جـداً ووقفت بالضـد
منا� وعندمـا نضـع القـوائم السـوداء ينبـغي وضع إسـمـه في بدايـة القـائمـة� إنه بإخـتـصـار أحـد

جحوش اeستقبل.
أما اجلـماعـات الصغـيرة كـجمـاعة وسو آغـا وأومر آغـا فكانوا جيـدين. بعض من مـيراودَلي
كـانوا �ـتلكون أسلحــة وعـتـاداً كــثـيـراً لكنـهم لم يرسلوا إلينـا سـوى واحـد من خــمـسـة عــشـر.

وبعضهم أغنياء لكنهم لم يتعاونوا.
في احلـقيـقـة جمـاعة مـحـمود آغـا وحـدها لبّت النداء بصـدق وأمانة. ومن جـمـاعة بابكر آغـا

هنالك إثنان أبديا إخالصهما وهما بايز آغا بابكر آغا و�ند آغا.
وكان مـينه آغا گربداخي يخـلو من الرجولة فرغم كـونه من أصدقائنا الـقدامى إتضح اآلن أنه
بات عميالً وصار اآلن يدير تبليـغات قائمّقام حكومة قاسم ومن جهة أخرى صـار وكيالً مدافعاً

عن الشيوعي�.
أعتقد بأن منطقة پشدَر Ëميراودَلي ليس فيها أسوأ من (مينه آغا گربداخي وأحمد حمه آغا
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بيشيري)
بإختصـار أصبح مينه آغا من اeدافع� عن حكـومة قاسم ويساند الشيـوعي� ألنهم يساندون

احلكومة.
بإستثناء اeذكوريـن اليوجد في الكُرد أسوأ من الشيوعي� في قلعـه دزه فهم يخونون الثورة
ولم أرَ في أي مكان آخـر الشيـوعـي� بهذه القـوة والكثـرة وهم اليتوانون عـن اخليـانة واخلبـاثة�
وفي كلّ األمـاكن ينشـرون علناً الدعـايات ضـد الثـورة وقـادتهـا بحيـث أصبـحـوا مـاكنة لتلفـيق

األخبار الكاذبة اeغرضة ضد الثورة.
وإتضـح لي بأنه Á تـوزيع بيـــانات ونشـــرات تسـيء للثـــورة وقــد أرسـلت واحـــدة منهـــا إلى

حضرتكم. وأعتقد بأن ذلك Á بإيعاز وتواطؤ مينه آغا گربداخي.
وأمـا اخمللصون فـهم كثـيرون من جـماعـة محـمود آغـا ومنهم كـاك شيخ حـس� وحاجي باپيـر

آغا وأوالد محمود آغا هيرو.
وإتضح لي ونحن في پشـدَر أنه ليس لنا صديق ومناصـر متـدين أطهر من شـيخ حس�. كـما

أن لدينا أصدقاء جيدين وهم أكثر بكثير من رجال السوء.
ويرى بايز آغـا وكاك شـيخ حس� وسـليم آغا والكثـير من مـيـراودَلي وخاصـة األخوة الثـالثة
الذين ذكـرتهم� يرون بأن الذين لم يأتوا الى اللَشْكر بإمكـاناتهم يجب أن يُعاقَـبوا ويجـردوا من
السـالح. وأيضـاً طلب منّـي شـيخ خـدر ومـحـمـود هبـاس آغـا چومـخـركـه وكـاك شـيخ حـس� أن

أعرض اeسألة على سيادتكم.
وتقرر أن يُعاقبوا من ثالث جهات من البارزاني� واeيراودَلي والپارتي.

�تلك الـشـيـوعــيـون كـمــيـات كــبـيـرة من األسـلحـة� وأرى من الضــروري جـمع هذه األسلـحـة
وتسخيرها خلدمة الثورة.

لقد أتى الفـوج اeوجود في رانيه على أعمـال سيئة. ففي يوم ١٩٦٢/٩/٢٣ قـامت دبابتان
وثالث شـاحنات عـسكرية ومـدرعـة واحـدة بجـولة في بيـتـوين بقـصـد النهب واحلـرق� فـأحـرقـوا
كپرات مواطني اeنطقة وقرى (توپاوا) و(باره بَسته) و(گرد مَمَند) و('ïÖ…—u). وفي قرية گرد
مَـمَند� هربـت إمـرأة خـوفـاً على شـرفــهـا وتركت طفلهـا الـرضـيع داخل كـپـرة قـام عــسكر قـاسم

بإحراقها والطفل فيها.
أحلـقت احلملة أضـراراً بالغة إضـافـة الى اإلعتـداءات� �ا أثار إمتـعـاض أهالي منطقة پشـدَر

ورانيه وهم يطالبون بطرد اجليش من اeنطقة� وجاء األهالي يطلبون إبالغ سيادتكم بذلك.
قــبل أيام قــامـوا بنـهب ١٥٠٠ رأس غنم من رجل يدعـى (رسـوي خــالدي) واآلن هم بصــدد
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قـتله وقـامـوا أيضـاً �صـادرة (١٥) حـمل من السكر والشـاي والزيـوت من القـافلة التي كـانت
تقصد قلعه دزه من گويه� إستولوا على البضاعة وإحتجزوا أصحابها.

بالتـعـاون مع األخـوة في الپـارتي وكـاك شـيخ حـس� وأهالي سَـنْـگَسَـر قـمنا بإعـداد قـوة الى
دَربَند وسفح جبـال سيدا وبوسك� بهدف تخويف العـدو لكن العالج الناجع هو الذي خططت له
أعني توجـيـه قـوة من لشكر مـيـراودَلي مع اإلخـوة البـارزاني� للهـجـوم على ذلك الفـوج بإسناد

مدفع عقدة ٣. كانت فكرة سيادتكم جيدة وضرورية وأنتم أعلم بالصواب.
بناء عى طلب اإلخـوة في الپـارتي واeواطن�� قـمنا بتهـديد قـائمّـقامـية پـشدَر كي توعـز الى
اجليش بعدم تكرار مـا فعل. أعتقـد بأن القائمقام أبرق إليهم� ولكنّ اجلـيش لن يوقف إجراءاته

اخلبيثة بناءً على البرقية.
أرسلت مع رسائلي السابقة مجموعة رسائل من احلكومة.

في اخلتام� اللشكر الذي كنا بصدد تشكيله لم يتم تشكيله لهذه األسباب:
١- بعد جبهة القتال.

٢- سوء األشخاص في ميراودَلي (أحمد حمه آغا).
٣- سوء أحوال الناس اeالية النها لم تبع التبغ منذ سنت�.

٤- عدم وجود إجراءات عقابية للهارب�.
كتبت هذه الرسالة الى سيـادتكم اليوم� ١٩٦٢/٩/٢٥ وهو آخر يوم لي في پشدَر وتوجهت

الى السليمانية ومعي (١٥) مسلحاً.
في ختـام رسالتي أرى من الضروري أن أعلم سـيادتكم بأن شاه إيران مـوجود في كُردسـتان.
من اeسـتـحـسن إرسـال مندوب إليـه� أعـتـقد بأن الـشاه سـيـوضح خـالل هذه الزيارة مـوقـفـه من
الثورة الكُردية لذا فإن إتصال سيادتكم به سوف يؤدي الى إبعاد الشاه عن األعمال السيئة إن

لم يؤد الى نتائج أفضل.
أدعو الله تعالى أن يد� في صحتكم وينصركم

أحمد توفيق
جـاء كاك قـادر شريف من السـليمـانية� يتـقـدم اليكم بالسالم والتـحـايا واإلحتـرام حيث قـام
مؤخـراً بزيارة سنه وكرمنشاه ولدى عودتنـا سأقدم لسيـادتكم تقريراً حول ذلك. وقام كـاك فائق

بزيارة إيران وهو اآلن موجود في كُردستان إيران.
أحمد
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أيها الشعب العراقي الكر�:

لقـد Á بعـون الله الـقـضـاء على حكم عـدو الشـعب عـبـدالكر� قـاسـم وزمـرته اeتـهـورة التي
سخرت موارد البالد لشهواتها ومصـاحلها� فصادرت احلريات وداست الكرامات وخانت األمانة

وعطلت القوان� واضطهدت اeواطن�.
أبناء الشعب الكرام:

لقـد قـامت ثورة ١٤ ¶ـوز لتـحـرير وطننا من األوضـاع اإلســتـعـمـارية اeتـمـثلة باحلـكم اeلكي
وسيطرة اإلقطاع وسياسة التبعية لتحقيق أوضاع د�قراطية سليمة.

ولكن عـدو الـله وعـدوكم اخلـدّاع اســتـغل منصـبــه وإندفع بكل الوســائل الدنيـئـة واألســاليب
اإلجـراميـة إلقامـة احلكم األسـود الذي أدى الى تصديع الوحـدة الوطنيـة وعزل العـراق عن ركب

العروبة اeتحررة وطعن أماني شعبنا القومية.
أيّها اeواطنون�

ان حرصنا على سالمة وطننا ووحدة وطننا وشعـبنا ومستقبل أبنائنا وا�اننا بأهداف ثورة ١٤
¶وز العظيمة قد حـمّلنا مسؤولية القضاء على الطغمة الـفاسدة التي تسلطت على ثورة الشعب
واجليش فـأوقفت مـسيرتهـا وقد Á ذلك �ؤازرة جـميع القوات اeسلـحة الوطنية وتأييـد جمـاهير

الشعب.
أبناء الشعب الكرام�

ان هذه االنتفـاضة التي قـام بها الشعب واجلـيش من اجل مواصلة اeسـيرة الظافـرة لثورة ¶وز
اجمليدة البدّ لها من اجناز هدف�:
١- حتقيق وحدة الشعب الوطنية.

٢- حتقيق اeشاركة اجلماهيرية في توجيه احلكم وادارته.
والبد إلجناز الهدف� من اطالق احلريات العامة وتأم� مبدأ سيادة القانون.

ان قـيـادة الثـورة اeتــمـثلة باجمللس الوطني لـقـيـادة الثـورة اذ تؤمن بهـذا العـمـل وتعـزم على
حتـقـيـقه. تؤمـن كذلك �ـا يتحـلى به هذا الشـعب من روح وطنيـة وثابة ومـا يتـحلى به من عـزم
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ثوري ووعي عميق. لذا فنحن نأمل أنْ اليندفـع اeواطنون في هذا اليوم اeبارك. ونحن نأمل ان
يترفع اeواطنون عن الضغائن واألحـقاد وان يعملوا جميعاً على ترسـيخ وحدتهم الوطنية وتقوية

إلتفافهم حول اهداف ثورة ¶وز اجمليدة وان اليدعوا منفذاً لعميل أو مأجور يسعى للتفرقة.
أيّها اeواطنون�

ان اجمللس الوطنـي لقـيـادة الثـورة يعــمل على اقـامـة حكـومـة وطنيـة من اخمللـص� من أبناء
الشعب واخمللص� من أبناء هـذا الوطن وستكون سياسـة حكومة الثورة وفـقاً ألهداف ثورة ¶وز
اجمليدة. لذا فان احلكومة سـتعمل على اطالق احلريات الد�قراطية وتعزيز مـبدأ سيادة القانون�
وتصـحـيح وحدة الشـعب الوطنـية �ا يتطـلب لها مـن تعزيز االخـوة العـربيـة الكردية و�ا يضـمن
مصـاحلها القـومية ويقـوي نضالها اeشـترك ضد اإلسـتعمـار� واحترام حـقوق األقليـات و¶كينها

من اeساهمة باحلياة الوطنية.
كـمـا انهـا تتـمـسك �بـدأ االÇ اeتـحـدة� وااللتـزام بالعـهـود واeواثيق الدوليـة واeسـاهمـة في
تدعيـم السالم العـاeي ومكافحـة اإلستعـمار وبانتـهاج سـياسـة عدم االنحـياز وااللتـزام �قررات

باندونغ وتشجيع احلركات الوطنية اeعادية لالستعمار.
كما ان قيادة الثورة تعاهد الشعب على العمل الستكمال الوحدة العربية وحتقيق وحدة كفاح
عـربي ضد االسـتـعمـار في الوطن العـربي� والعـمل على اسـترجـاع فلسط� احملـتلة وسـتحـافظ
على اeكتـسبـات التـقدمـية للجـمـاهير وفي مـقدمـتـها قـانون االصالح الزراعـي وتقو�ه eصلحـة
الشعب واقامة اقتصاد وطني يهدف الى خدمة مصلحة البلد وزيادة امكاناته اeادية والثقافية�

كما ستؤمّن تدفق البترول الى اخلارج.
واننا نعاهد الله ونعـاهدكم على ان نكون مخلص� جلـمهوريتنا أمـين� على مبادئنا مـضح�
في سبـيلها� وكلنا امل وثقة بأنّ أبناء الشـعب الكرام سيكونون وحدة مـتراصة للمـحافظة على

هذه اeباديء للسير قدماً في طريق التقدم والرقي.
والله ولي التوفيق.

اجمللس الوطني لقيادة الثورة
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«إن اخمللص لألخوة العربيـة الكردية واحلريص على ¶ت� الروابط التي تشد الشـعب� العربي
والكردي الى بعـضهمـا منذ فجـر اإلسالم� اليسعـه في مجـال العمل إالّ أن يلتـمس خيـر السبل

إلدامة تلك األخوة وإرساء التعايش بينهما على أسس راسخة.
وحـقائق التـاريخ تعلمنا أنّ أكـمل صورة لـإلرتباط األخـوي ب� الشعـوب هي التي تقـوم على
أسـاس اإلحتاد اإلخـتيـاري بينهـا بعـيداً عن مـوحيـات الضم والدمج القـسـري الذي لم يولّد عبـر
الزمن إالّ اeشـاكل واeآسي واeنازعـات. واليكون لإلحتـاد اإلخـتيـاريّ األخـوي معنـىً موضـوعي
اذا لم يقم على أسـاس اإلعتراف بحـقوق األÇ اeكونة له� بتـعايشـها مـعاً و¶كينهـا من �ارسة
تلك احلقوق داخل الكيـان العام لهذا اإلحتاد. ويدلّنا واقع الدول احلـديثة على أنّ احلكم القوميَّ
اخلـاص الذي ¶ارسه القـوميـات اeتآخـيـة في إدارة مرافـقهـا السيـاسـية واإلقـتصـادية والثقـافيـة
واإلجتماعية ضمن إطار احلكم اإلحتاديّ العام خير ضمان كفيل بإدامة اإلحتاد اإلختياري بينها
بجــانب كــونه جــوهر هذا اإلحتــاد وأســاسـه الـوطيــد. ومـا إحتــادات ســويســرا ويوغــوسـالفــيــا
وتشيكوسلوفاكيا والهند ونيـجيريا إالّ شواهد على أفضلية اإلحتاد اإلختيـاري كأساس لسالمة
احلكم وكضمـان لوحدة الدولة. وقد بلغ من وضـوح الفائدة لهذا النوع من اإلحتاد اإلخـتياري أنّ
أ�اً مـتجـانسـة قـوميـاً أخـذت به بإعـتبـاره شكالً رائعـاً للحكم الد�قـراطي وتعـبـيراً صـادقـاً عن
اإلرتباط الطوعي كما هو في أeانيا اإلحتادية وإيطاليا والبرازيل وبريطانيا والواليات اeتحدة�

وما سيكون شأن اجلمهورية العربية اeتحدة ألقطار مصر وسورية والعراق.
إننا جند الدولة في أحـقاب التاريخ وفي الواقع الراهن على أن تتمـتع القوميات العـائشة في
ظل دولة واحدة بحقوقها القـومية عن طريق مجالسها التشريعية والـتنفيذية اخلاصة بها اليقف
جـدواه عند إنسجـامه مع منطـق وحدة الدولة و¶اسكهـا فقط� بـل يجاوزه الى ¶ت� تلك الوحـدة
وتقويـتها وتغـذيتهـا بزاد النماء وشـدّ أجزائهـا وأبنائها بـعضهم الـى بعض شداً وثيـقاً محـكماً�
فعلى ضـوء احلقـائق اeتقـدمة نقـول بثقة وإ�ان أن مـوافقـة حكومة اجلـمهورية علـى هذا اeشروع
هي إسـهـام جـدّي منهـا في تعـزيز الوحـدة العـراقـيـة الصـادقـة وترسـيخ األخـوة العـربيـة الكردية
وحتـصـينهـا بوجــه عـوامل التـصـديع وأسـبـاب الوهن في الـداخل واخلـارج. وأنهـا اذا أقـرّت هذا
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اeشـروع تكون عند مسـتوى مـسؤوليتـها في صـون تراث األخوة العـربية الكرديـة اeوكول اليـها
من ضـميـر التاريخ وتسلمـه الى األجيـال القادمـة أوضح منهاجـاً وأهدى سبـيالً وأحـفل بدواعي

اخللود.
إننا لنأمل من مـجلس قـيـادة الثورة اeنبـثق من ثورة عـقـائدية ذات فلسـفة ومنهـاج� سـيكون
وفـيـاً لعـهده اeعـلن عنه مـراراً على لسـان قادتـه بإحتـرامـه احلـقـوق القـوميـة اeشـروعـة للشـعب
الكردي �ا فيـها حق تقرير اeصـير� فيكون إقراره لهـذا اeشروع وفاءً منه بالوعـد الذي إلتزم به
وقطعـه على نفـسـه� ويفتـح بذلك عهـداً جـديداً لروابط األخـوة التـاريخـية ب� الـشعـب� العـربي

والكردي وإقامتها على أسس متينة من الصراحة والوضوح. والله من وراء القصد.
- اجلـمهـورية العـراقـية دولـة موحَّـدة مـؤلفة مـن القومـيـت� الرئيـسيـت� العـربيـة والكردية� أوالً
اeتمتـعت� بحقوق متـساوية� وقد عبّرتا عن إرادتيـهما إستناداً الى حق تقـرير اeصير في

العيش معاً.
- يتضمن الدستـور العراقي نصوصاً جلهاز تشريعي أعلى للجمـهورية ولرئيس اجلمهورية� ثانياً
كـما ويتـضـمن الدسـتور تنظـيم اجلهـاز القـومي اخملتـص �مارسـة الشـعب الكردي حلـقوقـه

القومية في األمور التشريعية والتنفيذية والقضائية في منطقة كردستان.
- تكون األمور التالية من صالحيات احلكومة اeركزية: ثالثاً

١- رئاسة الدولة.
٢- الشؤون اخلارجية وتتضمن:

أ- التمثيل السياسي والقنصلي والتجاري.
ب- اeعاهدات واإلتفاقات الدولية.

جـ- هيئة األÇ اeتحدة.
٣- الدفاع الوطني (القوات البرية والبحرية واجلوية).

٤- العملة وإصدار النقد.
٥- شؤون النفط.

٦- الكمارك.
٧- اeوانيء واeطارات الدولية.
٨- البرق والبريد والتلفونات.

٩- السكك احلديدية والطرق العامة الرئيسية.
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١٠- شؤون اجلنسية.
١١- تنظيم اeيزانية العامة للدولة.

١٢- اإلشراف على اإلذاعة اeركزية والتلفزيون اeركزي.
١٣- الطاقة الذرية.

رابعاً:
١- تكون �ارسـة الشـعب الكردي حلقـوقـه القومـيـة عن طريق مـجلس تنفيـذي منبـثق من

مجلس تشريعي منتخب من قبل القاطن� في كردستان باإلقتراع السري احلر اeباشر.
٢- يختص اجلهاز القومي اeنصوص عليه في اeادة الثانية بشؤون:

العـدل� الداخلية� التـربية والتـعليم� الصحـة� الزراعة� التـبغ� البلديات� العمل والـشؤون
اإلجـتـمـاعيـة� اإلعـمـار واeصـايف� وكل مـا يتـعلق برفع اeـستـوى اeعـاشي واإلجـتـمـاعي
والتنمــيـة اإلقــتـصــادية وغـيــر ذلك من األمــور التي لم ترد ضــمن إخـتــصـاص احلكـومـة

اeركزية.
٣- اجمللس التـشـريعي: يـسنّ كـافـة القـوان� الالزمـة eمـارسـة الصـالحـيـات اeذكـورة في
الفقـرة الثانيـة أعاله� وينتخـب اجمللس التشريعي رئـيس اجمللس التنفيـذي وله حق حجب

الثقة عنه وعن أعضاء اجمللس التنفيذي.
٤- يقوم اجمللس التنفيـذي �مارسة السلطة التنفيذية في حدود اجلـهاز القومي الوارد في
الفـقـرة الثـالثـة أعـاله� وينفـذ القـوان� التي يصـدرها اجمللس التـشـريعي وكـذلك القـوان�
واألنظمة العامـة التي تصدرها احلكومة اeركزية بقـدر عالقتها بكردسـتان. وله حق تعي�
موظفي أجهزة اإلدارة والدوائر األخرى في اeنطقـة ويكون مسؤوالً أمام اجمللس التشريعي

في أعماله كافة.
خامساً: مالية اجلهاز القومي eنطقة كردستان وتتكون من:

١- اeوارد احمللية والضرائب والرسوم التي جتبى داخل كردستان.
٢- حصة كردستان بنسبة عدد سكانها الى عدد سكان العراق من:

واردات النـفط والكمـــارك واeطـارات واeوانيء واeـعــارف والـبنوك احلكـومــيـــة والسـكك
والبـرق والبــريد والتلفـون� على أن تُـخـصم منهـا مـصــاريف الرئاسـة والدفـاع واخلــارجـيـة
وإصدار العملة وإدارة وزارة النفط والـبرق والبريد والتلفونات وإدارة اeصائف بنسـبة عدد
سكانـهــا الى سكـان العــراق� ونفــقـــات السكك احلــديـدية والطرق الـعــامــة بنســـبــة طول
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مسافاتها في كردستان الى مسافاتها في العراق.
٣- حصة كردستان من اeساعدات والقروض واeعونات اخلارجية التي ستحصل عليها احلكومة

بنفس النسبة السابقة.
٤- القروض الداخلية والعروض واeساعدات غير العسكرية التي ستحصل عليها كردستان.

٥- واردات التبغ واeصائف والغابات.
٦- تعـتبـر كـردستـان مـساهمـة بحـصـة تعادل نسـبـة سكانهـا الى سكان العـراق في اeؤسسـات

واeشاريع واeصالح ذات النفع العام.
سـادساً: تشـمل منطقة كُـردستـان ألوية السليـمانيـة وكركـوك وأربيل واألقـضيـة والنواحي التي

تسكنها أكثرية كردية في لوائي اeوصل وديالى.
: يكون نائب رئيس اجلـمهورية كردياً وينتخبـه شعب كردستان بالطريقـة التي ينتخب بها سابعاً

رئيس اجلمهورية العراقية.
: يـتـضـمن دسـتــور اجلـهـاز القــومي eنطقـة كُــردسـتـان احلـقــوق الثـقـافـيــة واإلجـتـمـاعــيـة ثامناً
واإلقــتـصــادية واحلـريات الد�ـوقـراطيــة والدينيــة للمــواطن� من األقليــات� كـالتــركـمــان
واآلثوريـ� والكلدان واألرمـن وغــيـــرهم من الـطوائف الـدينيـــة والعنصـــرية� مـع ضــمـــان
مـساواتـهم التامـة في احلـقـوق والواجبـات مع أبناء القـومـيـت� العـربية والكرديـة وضمـان

¶ثيلهم في اجمللس� التشريعي والتنفيذي واألجهزة اخملتلفة بنسبة عادلة.
∫W.U' œ«u.

١- يُمـثَّـل شـعب كُـردسـتــان في اجمللس الوطني الـعـراقي بعـدد من الـنواب يتناسب مع نســبـة
سكان كُردستان الى سكان العراق.

٢- يكون لشـعب كُـردستـان عـدد من الوزراء في الوزارة اeركـزية يتناسب مع سكان كُـردستـان
الى سكان العراق.

٣- تكون نسبـة اeوظف� األكراد في الوزارات اeركـزية متناسـبة مع نسبـة سكان كُردسـتان الى
سكان العراق.

٤- أ- يُقبل في جـامعة بغـداد واeعاهد العاليـة العراقيـة عدد من طالب كردسـتان يتناسب مع
نسبة سكانها في العراق.

ب- ترسل احلـكومــة سنوياً من البــعــثــات والزمــاالت واeنح اخلــارجــيــة عــدداً من طالب
كردستان يتناسب مع نسبة سكانها الى العراق.

٥- يكون أحد معاوني رئيس أركان اجليش كردياً.



¥∏∑

٦- يحتفظ اجليش العراقي بإسمه وفي حالة تبديل اإلسم يطلق على القسم الكردي منه (فيلق
كردسـتان) ويتكوّن هذا الفيلق من جتمـيع اجلنود واeراتب والضباط اeوجـودين في اجليش

العراقي من أهالي كردستان.
٧- يؤدي أبناء كُردستـان خدمة العلم فيها. ويعـاد الضباط وضباط الصف اeفصـولون ألسباب
سياسية قومية الى اجليش العراقي� ويعادون الى وحدات اجليش اeعسكرة في كردستان.
٨- يقبل في الكلية العسكرية والشرطة واألركان والطيران واeؤسسات العسكرية األخرى عدد

من طالب كُردستان يتناسب مع نسبة سكانها الى العراق.
٩- للحكومـة اeركـزية إرسـال قـوات إضـافيـة الى منطقـة كـردسـتـان في حـالة التـعرض لهـجـوم
خارجـي أو وجود تهـديد حقـيقي باإلعـتداء اخلـارجي على اجلمـهورية العـراقيـة. وفي غـير
هذه احلــاالت يجب أخـذ مــوافـقــة اجمللس التـشــريعي والتنفــيـذي في كــردسـتــان على أن
اليعـرقل مـضـمون هذه اeـادة قيـام اجلـيش العـراقي بتـمـريناته وفـرضـياته اإلعـتـيـادية eدة

معقولة.
١٠- يكون قيام قطعـات اجليش العراقي باحلركات العـسكرية التعبوية داخل كردستـان �وافقة

مجلسها التشريعي أو بناءً على طلب اجمللس التنفيذي.
١١- يعتـبر باطالً كل نص تشريعي مـهما كـان مصدره اذا كـان من شأنه تقيـيد حقـوق الشعب

الكردي القومية والد�قراطية ويضيّق مجاالت ¶تعه بها.
١٢- يكون إعـالن األحكام العـرفـيـة في كـردسـتـان - في غـير حـاالت إعـالن احلـرب أو وجـود

خطر حقيقي بالعدوان األجنبي - �وافقة اجمللس التشريعي.
١٣- يكلّف أحد الوزراء األكـراد احلالي� بتأليف اجمللس التنفـيذي اeؤقت ليمارس صـالحيات
اجمللس مؤقـتاً ويجـري إنتخـابات اجمللس التشـريعي خالل فتـرة التتجـاوز (أربعة أشـهر)

من تاريخ تأليفه.
١٤- إزالة آثار حكم الطاغية بتعـويض جميع اeتضررين بنتيجة ثورة كُردسـتان تعويضاً عادالً

سريعاً في فترة التتجاوز أربعة أشهر.
١٥- في حالة تـبدل اجلنسيـة العراقـية يُنصّ في وثائق شـهادة اeيـالد ودفاتر النفـوس وجوازات
السـفر على كـون حاملهـا كردستـانياً في اجلـمهـورية العربيـة اeتحـدة اذا كان من مـواطني

كُردستان وكردياً اذا كان من أصل كردي.
١٦- عند تبديل العلم العراقي أو شعار الدولة العراقية تضاف إليها إشارة كردية.»

-------
وُضع هذا اeشروع في كونفرانس كويسنجق.



¥∏∏

≠»≠
كان الوفد يتألّف من:

١- جالل الطالباني - رئيساً للوفد.
٢- صالح اليوسفي

٣- حبيب محمد كر�
٤- شاخوان نامق

٥- عبداحلس� فَيلي
٦- صمد محمد

٧- بابكر پشدَري
٨- عگيد صديق

٩- شيخ حس� خانقا
١٠- مسعود محمد
١١- مصطفى عزيز

ألقى البـعث القـبض على أعضـاء الوفـد بإستـثناء جـالل وحبـيب فقـد غـادرا بغداد قـبل ذلك
وفي صيف ١٩٦٣ أخلي سبيل كل من:

مـسعـود مـحمـد وشـيخ حس� خـانقـاه وصـمد مـحـمد وبابكر پـشدَري وكلّفـوا بنقل رسـالة من
احلكومـة الى بعض رؤسـاء العـشائـر واeكتب السـياسي برغـبـة احلكومـة في إجـراء حوار مـعـهم

بدون البارزاني.
وبقي اآلخـرون في اeعـتـقل وذاقـوا شـتى أنواع الـتعـذيـب حتـى أطلق سـراحـهم بعـد هدنة ١٠

شباط ١٩٦٤.
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عـقـد الوفـد إجـتـمـاعـه األول يوم ١٩٦٣/٣/٣١ مـسـاءً السـاعـة الـتـاسـعـة والنصف في دار
السيـد رشيـد عارف وقـد حضـر اجلمـيع عدا العـقيد الـركن اLتقـاعد مصطـفى عزيز لصـدور أمر
القـبض بحقـه من السلطات احلكـوميـة_ وكذا الـعقـيد اLـتقـاعد رؤوف أحـمـد نظراً لعـدم تبليغـه

jكان اإلجتماع في الوقت اLناسب_ وقد قرر الوفد مايلي:
أ- تتكون هيئة اLفاوضة الفعلية من السادة التالية أسماؤهم:

١- جـالل الطالباني ٢- مـسـعود مـحمـد ٣- مـصـطفى عـزيز ٤- محـمد ســعيـد خـفــاف
٥- صالح اليوسفي ٦- رشيد عارف ٧- عگيد صديق

األعضاء اإلحتياط: ٨- هاشم حسن عقراوي ٩- حبيب محمد كر}
أما أعضاء الوفد الباقون فيكونون الهيئة اإلستشارية للوفد.

ب- كما إنتخب الوفد هيئة السكرتارية من السادة التالية أسماؤهم:
١- حبيب محمد كر} ٢- Ê«ËWšUý نامق ٣- صمد محمد ٤- شوكت عقراوي.

ج- قرر الوفد - انه ال مانع من اعالن اسماء اعضاء الوفد.
د- رأى الوفـد أن من الضروري عـقد إجتـماع ألعـضاء الوفـد كافـة بعد اإلنتـهاء من أية جلـسة
للمفـاوضات تعـقدها هيئـة اLفاوضة الفـعلية مع اLسـؤول� وذلك لكي يتاح للجـميع إبداء

وجهات نظرهم وتكوين رأي موحد للوفد جتاه القضايا التي تثار خالل اLفاوضات.
هـ- فيـما يتعلق باإلدالء بالـتصريحـات للصحفـي� ومراسلي وكاالت األنبـاء فقد قـرر الوفد أن
لكـل عــــضـــو احلـق ان يدلـي بالتــــصــــريحــــات فـي احلـــاالت اإلضـطرارية عـلى ان تـكون
التصريحات ضـمن اخلطوط العامة لوجهات نظر الوفد وفيمـا عدا ذلك يترك األمر لرئيس
الوفد جـالل الطالباني- وقد إنتـهى اإلجتماع في السـاعة احلادية عـشرة والنصف على أن

يعقد اإلجتماع الثاني بعد أول جلسة للمفاوضات مع �ثلي اجلمهورية العراقية.
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في السـاعـة الثـانيـة من مـسـاء يوم ١٩٦٣/٤/١ انعـقد اإلجـتـمـاع األول ب� الوفـد اLفـاوض
الكردي وب� ماكان مفروضاً فيـه ان يكون الوفد اLفاوض العراقي- حضر عن اجلانب الكردي-
اعـضاء وفـد اLفـاوضـة الفـعلي جمـيـعـاً عدا العـقـيـد الركن اLتـقاعـد مـصطفى حـيث تخلف عن
اإلجتماع للسـبب السابق وحلّ محله العقيـد اLتقاعد أحمد رؤوف وحضـره عن اجلانب اآلخر كل
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من السـادة فائق السامـرائي_ حس� جـميل_ فـيصل حـبيب اخلـيزران_ عـبدالعزيز الـدوري_ وبعد
تبادل كلمـات الترحيب واجملـاملة استفـسر الوفد الكردي عن صـفة الوفد العـراقي_ هل هو وفد
حكومي أم شــعـبي أم مــخـتلط? وأجــاب الوفـد الشــعـبي انه وســيط فـقط ب� الـوفـد الشـعــبي
واحلكومـة_ إال أن الوفــد الكردي أصـرّ على أن يحـضــر اإلجـتـمـاع �ثلون عن احلـكومـة لغـرض
اإلسـراع في إيجـاد حل مـالئم للـمـسـألة الكردية jا يضـمن مـصلحـة الـشـعب الكردي والشـعب
العـراقي بصـورة عامـة_ غـير ان الوفـد الشـعبـي العراقي اوضح ان من اLـفيـد اجـراء اLفاوضـات
وتبـادل وجهـات النظر وعـرض ذلك على اLسـؤول� فـيمـا بعـد ألن الوفد الشـعـبي يرى في ذلك
فائدة أكثـر وتنسيقاً Lقـترحات الطرف� لتقد} اLقـترحات الناضجة الى اLـسؤول� في احلكومة_
وقـد انحصـرت اLناقـشـة في حتديـد صفـة الوفـد العـراقي. وأخيـراً اقـترح الوفـد الكردي ضـرورة
حـضور �ثل� عن احلكومـة او اصدار امـر من اLسـؤول� بتشكيـل جلنة مشـتركـة لوضع اخلطوط
العـريضـة لالمــركـزية تلك التي نوه عنهــا البـيـان الذي اصـدره اجمللس الوطنـي لقـيـادة الثـورة_
وأخيـراً انتهى االجتمـاع في الساعة السـابعة مسـاءً على أن يحضره �ثل عن احلكومـة والشيخ

محمد رضا الشبيبي عالوة على اآلخرين_ وقد كان جو اإلجتماع أخوياً ودياً.
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عـقد الوفـد إجتـماعـه الثاني يوم ١٩٦٣/٤/٢ الثـالثاء في السـاعة احلـادية عشـرة والنصف
صباحـاً في فندق سمير أمـيس وقد حضره جمـيع األعضاء عدا العـقيد الركن اLتقـاعد مصطفى
عزيز. وقـد استمـع احلاضرون الى كلمـة األستاذ جـالل الطالباني عن نتـائج زيارة الوفد لسـيادة
رئيس أركان اجلـيش اللواء طاهر يحيى حـيث وعد رئيس أركـان اجليش بإطالق سـراح اLوقوف�
من إخــواننا خــالل يوم� وبإصـدار األوامــر برفع احلــجـز عـن أمـوال إخــواننا تلك األمــوال التي
حـجزت خـالل الثـورة الكردية بأوامـر صـدرت في حـينه من سلطات قـاسم. كـما صـرح أن الوفـد
الشـعـبي ¦ثل في مناقـشـاته وجـهـة نظر احلكومـة_ كـمـا أكـد للوفـد أن احلكومـة لم تصـدر أمـراً
بالقبض علـى العقيـد الركن اLتقاعـد مصطفى عزيز وزودهم بـوثيقة عـدم تعرّض له موجـهة الى
كافـة السلطات احلكومـية. ثم تبـادل أعضاء الوفـد وجهـات النظر حول مـا سيـثار من مـواضيع

خالل اإلجتماع الذي سيعقد مع الوفد الشعبي مساء اليوم فقرر مايلي:
أ- التـأكـيـد على ضـرورة إضـفاء أقـصى مـا¦كن من مـودة وتعـاطف وأخـوة مع الوفـد الشـعـبي

طيلة فترة اLفاوضات.
ب- نطالب الوفد الشـعبي بتحديد منطقة كـردستان وكيفـية ادارتها وعالقـة االدارة الالمركزية

السياسية التي ستقام في كردستان باحلكومة اLركزية.
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ج- بحث الوفد فيـما ¦كن التنازل عنه فقرر انه ¦كن التنازل عن بعض الـصيغ والشكليات في
مـقتـرحاتنا واإلحـتـفاظ باجلـوهر و¦كن التـساهل في القـضـايا اLالية ونسـبـتهـا لكردستـان
وكـذلك حتديد منـطقة كـردسـتان. أمـا اLقـترحـات التي ال¦كننا التنازل عـنها فـهي اإلدارة

الذاتية وعن كون كركوك جزءً اليتجزأ من إقليم كردستان.
د- قــرر الوفــد تشكيـل جلنة من الســادة التــاليــة أســمــاؤهم مــهــمــتــهــا اإلتصــال باLســؤول�
والشخـصيـات الوطنية. أعـضاء اللجنـة: ١- جــالل الطالــباني ٢- مـحمـد سعـيد خـفاف

٣- مسعود محمد ٤- شيخ حس� خانقاه ٥- هاشم عقراوي.
أمـا الشـخصـيـات التي تقـرر زيارتهـا فهي: ١- رئيـــس الـجـمهـورية ٢- السـادة الوزراء
٣- محـمد مـهدي كـبة ٤- صـديق شنشل ٥- أعضـاء الوفد الشـعبي ٦- السـيد مـحسن
الـحكـيم ٧- كـامل الـچــادرچــي ٨- أمــجــد الزهـاوي ٩- الدكـتــور خـيــرالدين حـســـيب
١٠- أديب الـجـادر ١١- غـرفـــة التـجارة ١٢- مـحـمـد ناصر ١٣- أحـمـد كـمال عـارف
١٤- بطريرك اآلثوري�. وإرتأى الوفـد ان من اLسـتـحسن تنظيـم زيارات اLسؤول� خـالل
أوقـات الدوام وغـيـر اLسـؤول� ب� السـاعـة ٤-٧ مسـاءً. هذا وقـد إنتـهى اإلجـتـمـاع في

حوالي الساعة الواحدة ظهراً.
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إنعقـدت اجللسة في ام الساعـة السابعـة مساءً في مـبنى اجلامعـة وقد حضـره الوفد الكردي
وعن اجلـانب الشعـبي حضـره األساتذة فـائق السـامرائي وحـس� جمـيل وفيـصل حبـيب اخليـزران

والدكتور عبدالعزيز الدوري والشيخ محمد رضا الشبيبي.
وإفـتتح اجلـلسة الشـيخ الشـبـيبي ورأى من الضـروري إسـتـعراض القـرارات التي اتخـذت في
چوارقورنه ومدى تطبيقها من قبل احلكومة. فشرح جالل الطالباني اLوضوع على الوجه اآلتي:

١- احلصار اإلقتصادي نُفّذ جزئياً.
٢- قانـون العفـو عن القائم� باحلـركة اLسلحـة الكردية الذي أصـدرته احلكومة لم ينفـذ عملـياً

حتى اآلن وخاصة فيما يتعلق باحلجز على األموال.
٣- اLوقوفون األكراد لم يُطلق سراحهم بعد.

٤- تطهير اجلهاز اإلداري لم يُنفذ وبقي كما كان في السابق.
٥- بيان الالمـركزية الذي أصدره اجمللس الوطني بالنسـبة لألكراد لم تُحـدد تفصيـالته من قبل

احلكومة بعد.
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وبناءً علـى مـا تقــدم قـرر الطرفــان الطلب من احلـكومـة ضــرورة اإلسـراع في تنـفـيــذ اLطالب
القد¦ة- مـطالب چوارقورنه- ثم طلب الوفـد الشعبي بعـض اإليضاحات حـول الالمركـزية حسب
وجهة النظر الكردية بإعـتبارهم هم أصحاب اLشكلة وهم أدرى بتـفصيالتها من غيـرهم_ فشرح

اLوضوع كل من جالل الطالباني ومسعود محمد ومحمد سعيد خفاف على الوجه اآلتي:
أ- إن الالمركزية التي يريدها األكراد هي المركزية سياسية وليست إدارية.

ب- ضـرورة حتـديد اLنطقـة الكردية ورغـبـة سكـان كـردستـان في أن تـدار هذه اLنطقـة من
قبلهم في القـضايا الالمركزية وحتـديد العالقة ب� اLنطقة الكردية واحلكومـة اLركزية على
أسـاس أن قـضـايا الدفـاع واخلـارجـيـة واLاليـة هي قـضـايـا مـركـزية واألخـرى تخص سكان

اLنطقة أنفسهم.
وبعـد ذلك طلب الوفـد الشـعـبي تقـد} مشـروع حتـريري كـامل عن مطاليب األكـراد ليـتـسنى
. فوافق الوفـد الكردي على ذلك وبيّن الطالبانـي أن لدى األكراد رغبـة في دراستـه ككل أيضـاً
إيجـاد حل جــذري قـائم على أسـاس ثابـت للمـسـألة الكرديـة وطلب من اجلـمـيع الـتـعـاون وبذل
اLسـاعي واجلهـود اLشتـركة للحل اLنشـود. وقد إنتـهى اإلجتـماع في السـاعة الثـامنة والنصف
على أن يُستأنف غـداً األربعاء في الساعة السابـعة مساءً في دار األستاذ مـحمد سعيـد خفاف
على أن يقـدم الوفد الكردي مـشروعـه التحـريري_ وسيـقدم الوفـد الكردي في اإلجتـماع الـقادم
الصـيـغـة التي أعـدها مــؤر كـويسنجق لذلك. لقـد كـان جـو اإلجـتـمـاع عـلى العـمـوم ودياً رغم
ماتخلله من بعض اLشادات الكالمية التي حدثت ب� األستاذ جالل الطالباني وحس� جميل.
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إنعـقد اإلجـتـماع في السـاعـة السابعـة والنصف مـساءً في مـبنى اجلـامعـة يوم ١٩٦٥/٤/٣
وتأخـر حـضـور الشـبـيـبي عن اإلجـتـمـاع حـوالي السـاعـة نتـيـجـة سـهـو في حتـديد زمـان ومكان
اإلجـتـمـاع. إفتـتح اجللسـة األسـتـاذ مـسـعود وإقـتـرح ضـرورة توسـيع الوفـد الشـعـبي عن طريق
إشراك الفـئات القوميـة األخرى و�ثل� عن احلكومة. غـير أن الوفد العراقي أوضح أنه من غـير
اLفـيـد توسـيع اللجنة من الـناحـية الـشعـبـيـة ألن ذلك قـد اليكون عـامـالً مـسـاعـداً على إيجـاد
احللول النافـعـة والسريعـة للمـسـألة_ كمـا أوضح الوفـد أنه سوف لن يـشتـرك في اLبـاحثـات إذا
حـضـره �ثـلون عن احلكومـة ألنه بحــضـور �ثلي احلكومـة يـنتـهي دور الوفـد الشـعــبي. ثم أكـد
الطرفـان على أن مجـرد التـفكير في مـوضـوع إستـئناف القـتال هو عـمل إجـرامي يضرّ بالعـرب
واألكراد واألخـوة القد¦ة بينهـما وقد ألحّ الوفـد الشعـبي على الوفد الكردي أن يقـدم مقتـرحاته
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التفصيلية حول الالمركزية غير أن الوفد الكردي أصر على ما يلي:
١- تنفيذ مقررات مؤر چوارقورنه وهي:
أ- إطالق سراح اLوقوف� األكراد.

ب- تنفيذ رفع احلصار اإلقتصادي بصورة شاملة.
ج- تطهير اجلهاز اإلداري في اLنطقة.

د- تنفـيذ مـضـمون العـفو عن الـقائم� باحلـركـة اLسلحة الكردية وخـاصـة رفع احلجـز عن
األموال.

٢- تقدم الوفد الكردي jا يلي أيضاً وهو ضـرورة توسيع اللجنة شعبياً ورسميـاً أو اإلستيضاح
من احلكومـة مـن أنهـا هي التي سـتـبتّ بصــورة نهـائيـة في اLقـتـرحـات التـي سـيـعـرضـهـا
الوفـدان إليـها دون احلـاجـة الى إسـتشـارة جـهة عـربيـة أخـرى في اخلارج_ ألن ذلـك ضمـان
للوصول الى نتـائج سريعة. وفي حـوالي الساعة التاسـعة والنصف غادر السـامرائي مكان
اإلجتـماع وأشار الى أنه قـد اليحضر اإلجـتماعـات القادمة. وفي حـوالي الساعة العـاشرة
إقـترح الشـبـيبي تأجـيل اإلجـتمـاع ريثمـا يتم اإلتصـال باLسـؤول� ومفـاحتتـهم في تطبـيق
القرارات السابقة. وقد إخـتار اجملتمعون شخص� للقيام بهذه اLهـمة هما كل من األستاذ

فيصل حبيب اخليزران واألستاذ مسعود محمد.
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إنعـقد اإلجـتـماع يوم اخلـمـيس في السـاعة ٦٬١٠ مـساء ٤/٤ فـي فندق سمـيـر أميس وقـد
حـضره ألول مـرة العـقـيد الـركن اLتقـاعـد مـصطفى عـزيز وتخلف كل من شـاخَوان نامـق ورشيـد
عـارف_ وقد دارت اLناقـشـات في اجللسة حـول األسلوب الذي جتـري فيـه اLفـاوضات مع الوفـد
الشـعبـي وضرورة اإللتـزام jا يصـدر منا_ وقـال الطالبـاني إنّ لدينا مـوعداً لزيارة السـيـد رئيس
الوزراء في السـاعة العـاشرة من مـسـاء اليوم وإقـترح عـرض وجهـات نظرنا على سـيادته. وقـد
جاءت هذه الزيارة نتيجة مساعي كل من األستاذيـن فيصل ومسعود وقرر الوفد مايلي: نطلب
من احلكومة إمّـا أن نفاوضهـا مباشرة_ أو نفاوض من تنسبه احلكومة_ أو تأمـر احلكومة رسمياً
بتشكيل اللجنة اخملتـصة التي نوه عنها البيان الذي أصدره اجمللس الوطني لقـيادة الثورة حول
الالمـركـزية. وإنتـهـى اإلجـتـمـاع في السـاعـة السـابعـة مـسـاءً علـى أن يعـقـد ظهـر غـد اجلـمـعـة

لإلستماع الى نتائج زيارة الوفد لرئيس الوزراء.
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إنعقـدت اجللسة في السـاعة الثـانية عـشرة ظهـراً من يوم اجلمعـة ٤/٥ وقد حـضره باإلضـافة

الى أعضاء الوفد األستاذ فؤاد عارف وزير الدولة.
وقــد بيّـن الطالبــانـي أن الوفــد لم يتــمـكن مــســاءً من مــواجـــهــة رئيس الوزراء إلنـهــمــاكــه
بالتـحــضـيـرات Lفـاوضـات الوحـدة فـي القـاهرة بإعـتـبـاره رئـيـسـاً للوفـد العــراقي. وعلى ضـوء

اLناقشات التي دارت في اجللسة قرر الوفد ما يلي:
١- توجيه رسـالة الى مؤر القاهرة بإسم الشـعب الكردي لبيان وجهـة نظر األكراد فيمـا يتعلق
بالوحــدة واإلحتــاد وإرســـال نســخــة من الرســالة الـى كل من حكومـــات العــراق وســورية

والعربية اLتحدة. 
٢- زيارة سفير العربية اLتحدة لعرض وجهات نظر الوفد بهذا اخلصوص.

٣- إطالع سيادة البارزاني بآخر ماتوصلت اليه اLفاوضات وبيان رأيه حول اLوضوع.
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الى السادة رئيس وأعضاء الوفد العراقي في مفاوضات القاهرة احملترم�

jناسـبـة حـضـوركم إجتـمـاعـات القـاهرة اLعـقـودة ب� �ثلي اجلـمـهـورية العـراقـية واجلـمـهـورية
العـربيـة السوريـة واجلمـهـورية العـربية اLتـحـدة وبالنظر لطبـيـعـة اLباحـثـات التي جتـري أثناءها
وشمـول أثرها لعامـة الشعب العـراقي jا فيـه الشعب الكردي احملـاط بظروفه اخلاصـة اLؤثرة له
وLشاكله_ وجدنا مـن واجبنا نحن أعضاء الوفد الكردي اخملـول باLفاوضة مع احلكومة العـراقية
حـول ك� الشـعب الكردي من �ارسـة حقـوقـه القومـيـة على أسـاس الالمركـزية أن ننور الوفـد
العـراقي احملـترم برأي الشـعب الكردي ومـوقـفـه من شكل العـالقات التـي قد تنشـأ ب� العـراق
وب� دولة أو دول عربية كي تكون القـرارات التي قد يتم التوصل اليها حول ذلك منـسجمة مع

طبيعة مركز الشعب الكردي في العراق وخالية من التعارض مع حقوقه القومية.
: نقول إبـتداءً أنه �ا تقـتضيـه طبيـعة الشـمول Lبـاحثـات القاهرة أن يكون الشـعب الكردي أوالً
�ثالً فيها على وجه من الوجوه ألن ما قد تُتخذ فيه من قرارات حول تنظيم العالقات ب�
اجلـمـهـوريات الثـالث ينسـحب أثرها بـداهة الى الشـعب الكردي وحـقـوقـه في اجلـمـهـورية
العـراقيـة و¦تد ذلك األثر في رأينا الى مـوضوع الالمـركزية كـما سـيتـضح لكم من سـياق
هذه اLذكـرة_ قد يقـال أن وفـد اجلمـهـورية العراقـيـة ¦ثل الشـعب العراقي كلـه من الناحيـة
الدستورية والقانونيـة_ إال أننا مع تقديرنا لهذا اإلعتبار نرى أن اLشاكل القـائمة من جهة
والصفة اLصيرية Lبـاحثات القاهرة من جهة أخرى تستـدعي أن يكون الوفد اLمثل للعراق
أوفى شموالً حملتواه اLتمثل في القوميت� الكبيرت� العربية والكردية كي تأتي القرارات
التي يصـادق عليـهـا أكـثـر إنطبـاقـاً على واقع العـراق_ إن خلو الوفـد العـراقي من عنصـر
يسـتكمل التـركـيـز الواجب في ثـيله للشـعب الكردي كـان الدافع اLبـاشـر لتنويركم بهـذه

اLذكرة.
: نوضح لكم أن الشعـب الكردي اليقف في يوم من األيام بوجـه إرادة الشعب العـربي في ثانيـاً
نوع العالقـة التي يقيـمهـا ب� أجزائه وحكومـاته_ ومن دواعي إعتزاز الشـعب الكردي أن
يجـد الفـرصــة ليكون له شـرف اإلسـهـام في تـسـهـيل الصـعب من مـوضــوع العـالقـة اLراد
إيجادها ب� سـائر أجزاء الوطن العربي عـامة والدول العربيـة اLتحررة خاصـة أياً كان نوع

تلك العالقة ومداها.
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ثالثـاً: تفـادياً ألي إشكـال محـتـمـل في اLسـتـقـبل_ ودفـعـاً ألي تعـارض ب� اLقـررات التي قـد
تتمـخض بها إجتمـاعات القاهرة وب� احلقـوق القومية للشـعب الكردي في العراق نلخص
فـيمـا يلي رأيه اLنبـثق عن طبـيعـة وجـوده ومركـزه في العـراق وعبـر كفـاحـه وجتاربه خـالل

التاريخ في كيفية تنظيم العالئق بينه وب� الشعب العربي في األحوال اخملتلفة:
أ- فيما اذا بقي العراق بدون تغيير في كيانه_ يقتصر مطلب الشعب الكردي على تنفيذ
البيان الصـادر من اجلمهورية العـراقية بشأن احلـقوق القومية للشـعب الكردي على أساس

الالمركزية.
ب- فـيــمـا اذا إنضم العــراق الى إحتـاد فــيـدرالي يجب منـح الشـعب الكردي فـي العـراق

حكماً ذاتياً jفهومه اLعروف غير اLتأول وال اLضيّق عليه.
جـ- فـيمـا اذا إندمج العـراق في وحدة كـاملة مع دولة أو دول عـربيـة أخرى يكون الشـعب
الكردي في العــراق إقليـمـاً مــرتبطاً بالدولة اLـوحـدة على نحـو يحــقق الغـاية من صــيـانة
وجـوده وينفي فـي الوقت نفـسـه شـبـهـة اإلنفـصــال ويضـمن تطوير العـالقـات الـوثقـيـة ب�

الشعب� الشقيق� نحو مستقبل أفضل_ وتقبلوا فائق اإلحترام.

عن الوفد الكردي اLفاوض
رئيس الوفد
جالل الطالباني
٨-٤-١٩٦٣
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بغداد- ١٩٦٣/٤/٦
سيدي العزيز حضرة مال مصطفى

حتية ثورية حارة
في رســـالتي الســـابقــة عــرضـت عليك مـــا جــرى. وفي هذه الـرســالة أبعـث إلكم باLـزيد من

اLعلومات:
١- اLفـاوضات مـتـوقـفة اآلن ألن الوفـد الشـعـبي أراد اإلستـفـسار مـن احلكومة عن كـونه �ثـالً
عنها أم أنه مجرد واسطة خير فنحن يجب أن نفاوض احلكومة أو �ثل� عنها. ونعتقد أن
احلكومة أرسـلت الوفد الشعـبي ألنها التريد خـوض محـادثات مبـاشرة معنا أو أنـها تريد
توزيع اLسـؤوليــات ورjا تريد أن تقـول بأن مطاليـبـنا كـثـيـرة ال¦كن حتـملهـا لتـلقي تبـعـة
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إستئناف القتال علينا فيما بعد.
٢- كان من اLقـرر أن نلتقي رئيس الوزراء ليـلة أمس_ لكن إعتذروا زاعـم� أن رئيس الوزراء
سيتـفرغ لنا إعتباراً من يوم السـبت وسيكرس لنا كل وقته إالّ أننا علمـنا في الصباح أنه

سيسافر الى القاهرة.
٣- بثت احلكومة إشاعـات ب� اLواطن� واألحزاب والشخصـيات تفيد أن مطاليب كـثيرة وأننا
متـشددون في التفـاوض. وقد بث حس� جـميل الكثـير من هذه اإلشاعـات مسنداً التهـمة
إليّ وأنني مـتـشــدد ومـغـرور وأحتـدث بلغـة القـوة. في حـ� أننا لم نقـدم مطاليـبـنا إليـهم

حتريرياً حتى الساعة وذلك لسبب�:
أ- أردنا كشرط مسبق إطالق سراح اLعتقل� ورفع احلجز عنهم.

ب- عندمـا ذكـرت لهم أن نريـد أن تكون وزارات اخلـارجـيـة والدفـاع والتـجـارة اخلـارجـيـة
واLاليـة والعـدليـة مـركزية (مـع ذكر مـالحظاتنا بـشأن اLقـتـرح) وأن تكون بقـيـة الوزارات
المركزية_ ثارت ثائـرة فائق السامرائي وقال أن هذا اLقـترح غير وارد أصـالً والنقبل حتى
مناقـشتـه. وقالوا أنهـم سيـبدأوان احملـادثات من (دي) أو من مـستـوى اLتصـرفيـات وأن
تكون إدارة األلويـة المـركـزية. فــذكّـرناهم أن إلغــاء تسـمـيــة احلكم الذاتي اليعنـي إلغـاء

مضمونه فنحن نريد اLضمون نفسه.
٤- في احلقـيقـة أنهم إستغلوا اLـشروع الذي قدمـه سيادتـكم إليهم في چوارقورنـه (وقد طلبت
منك حـينهـا عدم إعطائـهم اLشروع) للـدعاية ضـدنا. فـهم يقـولون ألهل اLوصل أن الكرد
يريدون جـعل اLوصل كـردية. ويقولون لآلخـرين إن مـايريده الكرد يتـجاوز الفـدراليـة فهـو

ليس مجرد حكم ذاتي. فاحلكم الذاتي في أي بلد اليعني وجود جيش مستقل.
٥- يطالبـوننا اآلن بتـقـد} مشـروع وأرى أن نتـقـدم jشروع يتـضـمن احلـد األدنى من مطاليـبنا

وتكون صياغته بعبارات غير متشددة_ لألسباب التالية:
أ- قـد التتـمكن احلكومـة احلـاليـة بسـبب من ضـعـفـها وخـالفـاتهـا الداخليـة ومناقـشـاتهـا

اLتعلقة بالوحدة مع مصر. وقد يستغلون مشروعاً متشدداً للدعاية ضدنا.
ب- وفـيمـا يتـعلق بالدعـاية في اخلـارج فـإن اLشاريع اLـتشـددة ليـست في صـاحلنا. فكلّ
الدول: أمريكا_ وإنگلترا_ وأLانيـا الغربية التعارض منح مطاليب الكرد اLعقـولة سلمياً.
لذا يجب أن تتـحـمل احلـكومـة اLسـؤوليـة في حـالة إنقطاع اLفـاوضـات فـنحظى بتـعـاطف

الغرب_ والشرق بطبيعة احلال يقف ضد احلكومة العراقية.
ج- إن باإلمكان أن نتقـدم jطاليبنا في حالة الوحدة أو اإلحتـاد ايضاً_ ولكن حتت الغطاء

اآلتي:
اذا بقي العـراق على حـاله فـإننا نطالب بـاخلطوط العـريضـة لالمركـزية. أمـا اذا حـصل إحتـاد
عربـي فإننا نطالب باLضـمون الواسع للحـكم الذاتي وبإسمـه. وفي حالة الوحـدة العربيـة نطالب
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بأن نكون اإلقـليم الرابع الى جــانب أقـاليـم سـورية ومـصــر والعـراق. أي أن تـكون كـوردســتـان
اإلقليم الرابع. فـإذا قدّمنا مشـروعاً من هذا القبـيل مزيناً بالعـبارات اLنمقـة فسـوف نتمكن من

نيل تعاطف اخلارج والداخل.
إضـافـة الى مـا ذكــرت_ ينبـغي أن نتطرق الى مــسـائل الد¦قـراطيـة واإلنتـخــابات والدسـتـور

الد¦قراطي للعراق.
هذا_ وفيما يأتي عرض Lواقف األحزاب القومية العربية:

١- حـزب اإلســتـقـالل: إلتــقـينا عــدة مـرات بكل مـن صـديق شنشل ومــهـدي كـبّــه. ويريان أن
احلكومــة احلـاليــة ضـعـيــفـة جـداً التـسـتطيع حل اLـسـألة الكرديـة وال العـربيــة. لذا يجب
التباحث مع ناصر حول اLسألة الكردية. ويدعواننا الى اإلتفاق معهم في اLطالبة باحلقوق

الد¦قراطية واإلنتخابات للعراق ككل وحل اLسألة الكردية ضمن ذلك اإلطار.
٢- حـزب الـچـادرچي: يقــولون أن إســتـئناف الـقـتــال سـيكون jثــابة كــارثة. وأن علينا تـقـد}

مطاليبنا حتريرياً وبشكل اليخرج عن حدود اLعقول لكي التستغل ضد الكرد.
٣- حـركـة القـومـي� العـرب: يقـول بأن الكرد شـعب يحق له أن تكون لـه دولة ولكن ليس اآلن
وينبـغي أن نح احلـقـوق الـقومـيـة اآلن عـلى أن التكون إنفـصـاالً. وتقـول بأنهـا مـسـتـعـدة
للتعاون معنا ضمن هذا السـياق. وتطالبنا بتقد} مشروع معقول للحـقوق القومية يطالب

بالالمركزية.
وفيما يلي مقترحاتي اخلاصة:

١- تقد} مشروع لالمركزية يضم احلد األدنى من اLطاليب.
٢- تقد} مشروع jطاليبنا Lا بعد الوحدة وعلى النحو الذي أسلفت.

٣- اإلتصال بناصـر. وهيداً لذلك وجـهت رسالة الى مؤر القـاهرة تقول بأنه كان من اLفـترض
سـؤال الشـعب الكردي عـن رأيه ومـراعـاة مطاليـبـه تالفـيـاً حلـصـول مـا قـد اليـقـبله الكرد
مـسـتـقـبـالً. وأن الكرد ليـسـوا ضـد اإلحتـاد العـربي فنحن نـرغب في أن يحـقق العـرب مـا

يصبون إليه على أن ¦نحونا حقنا.
إلتقـينا أمس سفـير اجلـمهـورية العربيـة اLتحـدة وحمّلناه حتـياتكم الى ناصـر وقلنا له أن يبلغ
ناصـر بأن احلكومـة احلـاليـة الثـل الكرد ويجب األخـذ برأي الكرد في قـضـيـة مـصـيـرية كـهـذه

وفصّلنا له ما نريد في حال الوحدة أو اإلحتاد.
ختـاماً أرجو منكم الرد علينا سـريعاً وترشدونا الى مـا نفعل وكيف نـخطو_ وأن نبقى هنا أو

نعود. ودمتم.األخوة جميعا يبلغونكم حتياتهم.
صغيركم
مام جالل

١٩٦٣/٤/٦
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كـما ورد في الكـتاب اLوسـوم «قـصة األكـراد في شـمال العـراق» Lؤلفـه (العـقيـد أ.ح. أم�
سامي الغمراوي). الناشر دار النهضة العربية.

ما ورد في هذا احملـضر يتناقض مع ما نقله الوفـد الكردي حول موقف جـمال عبـدالناصر من
حقوق الشعب الكردي.

بعد أسـبوع� من سـقوط حكم عـبدالكر} قاسم في الثـامن من شبـاط - في الساعـة احلادية
عـشـرة من مـسـاء يوم اخلـمــيس ٢٣ فـبـراير ١٩٦٣ وفي بيت الرئيس جـمــال عـبـدالناصـر عـقـد
اجتمـاع مع الوفد العراقي الذي كـان قد وصل ليشارك في إحـتفاالت عيد الـوحدة وقد دار هذا

احلوار كما هو مسجل في احملضر الرسمي هكذا:
السـيد على صـالح السـعدي:… أمـا اLوضوع الـذي نرغب أن نعرضـه على سـيادتكم بعـد ذلك_

فهو قضية األكراد وسيشرحها لكم األخ صالح مهدي عماش….
الفريق صالح مهدي عماش: أعتقد أن سيادتكم على إLام باLشكلة من الناحية التاريخية. أما
بالنســبــة الى صـورتـهـا األخــيـرة_ فــالشك أن عــبـدالكـر} قـاسم كــان من العــوامل

الرئيسية التي تسببت في أثارتها و¾وها في الوقت احلاضر……
لقـد أجـتـمعنـا مع مندوبي األكـراد_ وناقـشناهم في مطالبـهم_ وقـد فـهـمنا منهم في
اإلجتـماع األخـير أنهم يهـدفون الى اإلستـقالل الذاتي. وقـد حاولنا أن تقنعـهم بأننا
سنحـقق مطالبهـم في اLستـقبل. إال أنهم طـلبوا ضـمانات. كـما أبلـغناهم أننا نعلن
حـقوق الـشعب الكردي_ وأنـنا على إسـتعـداد أن نعـقـد مهم إتفـاقـاً سـرياً على أننا

سنمنحهم الكيان الذاتي عندما يتم اإلحتاد مع اجلمهورية العربية اLتحدة.
يا سيـادة الرئيس… هده القضـية عربيـة_ وليست مـحلية. كمـا أننا لسنا سيـاسي�.
كذلـك فإسـتئناف القـتال مـعهم قـد يثيـر حترك اإلجنليـز أو الشيـوعي� في اLنطـقة.
لذلـك رأينـا أن نعــــرض عليـكم اLـشكلـة… وفي نفـس الوقـت فـــاألكــــراد يطـلبــــون

النصيحة الشخصية منكم.
الرئيس جـمال عـبدالناصـر: أود أو أوضح لكم أن األجنليـز واإليراني� سـيعـملون دائماً ضـدكم_

وهم على إستعداد أن يتحالفوا مع الشيطان.
الفريق صالح اLهدي عماش: أوافقك يا سيادة الرئيس.

الرئيس جـمـال عبـدالناصـر: الشك أن مبـدأ احلكم الذاتي خـطير. كـمـا أنه قد يجـر على سـوريا
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نفس اLـشكلة. والـذي أتخــيلـه بأنه حل مـــعــقــول هو احلـكم احمللي_ أو jـعنى أدق
اإلدارة احمللية.

الســيـد علي صــالح السـعــدي: سـيــادة الرئيس… مـعـنا ضـمن الوفــد من األكـراد_ الوزيـر فـؤاد
عـارف… وجالل الطالـباني من حـزب الپـارتي. وقـد طلبا منا مـقـابلتكم. ووافـقناهم

على ذلك. وأرجو حتديد ميعاد لهما.
الرئيس جـمـال عــبـدالناصـر: باكـر أن شـاء الله اجلــمـعـة بعـد الصـالة جنـتـمع مـع الوفـد الرسـمي
بأكـمله. وفـي اLسـاء ¦كن أن أجـتـمع مـع اLندوب� األكـراد Lدة سـاعـة مـن السـاعـة
السـابعة والنصف_ ألني مـقيـد jوعد بعـد ذلك. وإنْ تطلب األمر أجـتمع مـعهـم مرة

أخرى.
وفي اLساء_ وطبقاً للموعد احملدد. إجتمع الرئيس جمال عبدالناصر بالوفد الكردي… اLكون
من الســيـدين فـؤاد عــارف وهو وزير عـراقي… وجــالل الطالبـانـي من حـزب الپــارتي. وقـد دار

بينهما - حسب احملضر الرسمي لإلجتماع - ما نصه:
الرئيس جمـال عبـدالناصر: أبلغني الوفـد العراقي رغبـتكما في مـقابلتي. ولقـد وافقت. وأنا

على إستعداد لسماع ما تريدون.
السيد فؤاد عارف: [وقد دخل في تفاصيل كثـيرة عن القضية الكردية منذ نهاية القرن التاسع
عـشر الى اآلن. وأنتـهى بأنه في نهـاية عهـد قـاسم_ ت إتصاالت ب� األكـراد وب�
زعـمـاء ثورة ١٤ رمـضـان وإتفق اجلـانبـان على الـثورة. وعـلى أن يظهـر في البـيـان

األول أو الثاني لها ما ينص على اإلعتراف باحلكم الذاتي لألكراد.]
السـيـد جالل الطالـباني: سـيـادة الرئيس_ أود أن أضـيف الى حـديث السـيد فـؤاد عـارف النقط

التالية:
١- يوجــد في داخـل حـزب الـپــارتي الكردي_ صــراع ¦تــد من أقــصى الـيــم� الى

أقصى اليسار.
٢- في السـاعات األولى من ثورة ١٤ رمـضان_ وقـبل إام السيطرة_ وقـبل ضـمان

النجاح_ ساعد أعضاء حزب الپارتي الكردي عملياً في جناحها وإستمرارها.
٣- إن قيادة ثورة ١٤ رمضان وعدت األكراد وعوداً صريحة jنحهم احلكم الذاتي.
٤- لقــد بدأ الروس في التـدخـل في هذه القـضــيـة_ وأعلنـوا في إذاعـتـهـم الكردية

الدعوة الى حمل السالح… والثورة ضد ثورة العراق.
٥- عرضنا على زعماء الثـورة العراقية عدة أمثلة خارجـية لنوع احلكم الذاتي مثل
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الهند ويوغوسالفيا وسويسرا………
سـيادة الرئـيس_ إننا نثق فـيكم ونثق في كـالمكم. ولذلك طلبنا أن نحـضـر اليكم_

كما طلبنا منهم ضماناً_ ألي وعود يعطونها… تأكيداً من سيادتكم شخصياً.
الرئيس جمـال عبدالناصـر: أحب أن أقول لك أوال_ إنني ضد أي عـملية إنفصـالية في أي وطن
عـربي. وستـقاوم اجلـمـهورية العـربيـة أي اجتاه من هذا النوع مـهـما كـانت الظروف.

واآلن لدي بعض أسئلة أريد إجابات عليها:
- ما هو معنى كردستان?

السيد جالل الطالباني: كل مكان فيه األكراد. وهي أماكن معروفة محددة.
الرئيس جمـال عبدالناصر: ماذا مـقصدون باحلكم الذاتي? وهل لديكم تفـصيالت عمـا تقصدون

به?
السيد جالل الطالبـاني: التوجد لدينا تفصيالت محددة في هذا اLوضوع. وإ¾ا مـا نقصده بوجه
عــام أن تكون الرئاســة واخلـارجــيــة… والدفـاع… واLالـيـة_ مــركـزيـة. وأن يكون في
كـردستـان مـجلس تنفـيذي وتشـريعي_ كـما هو احلـال في إحـدى واليات الهند. وأن

يكون اجمللس التنفيذي مسؤوال عن تنفيذ ما تقرره احلكومة اLركزية.
الرئيس جـمـال عـبدالنـاصر: السـؤال الثـالث_ مـا صـحـة البيـان الذي صـدر منذ أسـبـوع من جلنة
األكــراد في سـويـسـرا_ والذي تـضـمن مـطالبـة األكــراد بحــقــوق في النفط_ وبعــدم

التصريح بدخول اجليش العراقي في كردستان_ وتعي� رئيس حكومة كردي?
السـيـد جـالل الطالبـاني: ال صـحـة - ياسـيـادة الرئيس - Lا ورد بهـذا البـيـان_ وهو صـادر عن
بعض الطلبـة األكـراد في سويـسرا وفـيـهم شيـوعـيون. واليـخفى على سـيـادتكم أن
تأخـيـر حـل اLشكلة يؤدي الى زيادة الـتطرف. وأؤكـد لكم ياسـيــادة الرئيس - رداً
علي مـالحظتكم - أن األكـراد اليرغبـون واليسـعون كلـية الى اإلنفـصـال. كمـا نلح
بأن حتل اLشكـلة بأسـرع مـا ¦كن خـشـيـة أن تتطـور األمـور احملليـة فـجـأة_ وحتـدث
مشاكل كـبرى_ وتؤثر القوى اخلارجية عن طريق الروس أو األمـريكان أو غيرهم في
اLوقف. وكل مـا نخـشـاه أن يسـتـأنف القـتال مـرة أخـرى_ واليجـوز أن يحـدث ذلك
كلية_ فإننا جـميعاً مسلمون… وتاريخنا… وتاريـخ صالح الدين األيوبي يحتم علينا

جميعاً أن نتآخى… وأن نتالقى.
الرئيس جـمال عـبدالناصـر: شكراً لكم على هذه التـفصـيالت. وإني آسف إلرتبـاطي jوعد آخـر
جاء وقتـه اآلن_ وسأجتمع مع إخواننا العـراقي� باكر; وقد أحتـدث اليكم مرة أخرى

في هذا اLوضوع بعد إجتماعي بهم. 
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لقـد إنبثـقت ثورة الرابع عـشر من رمـضـان من أعمـاق النضـال الشعـبي البطولي الدامي ضـد
احلكم القــاســمي اLعــادي آلمـال الـشـعب وأهدافــه في احلــرية والد¦قــراطيــة واإلزدهار القــومي
واإلجـتـمـاعي وجـاءت لتـقـضي على ذلك احلكم وركـائزه وآثاره_ كـمـا جـاءت لتـصـحـيح جـمـيع
األوضاع الشاذة التي خلقها طيلة أربع سنوات ونصف وخاصة تلك األوضاع الشاذة التي حاول
إيجادها ب� العرب واألكراد الذين عاشوا معاً ولقـرون عديدة في ظل احملبة والتضامن واLصير
اLشترك_ كما جاءت لتحقيق إنطالقـة تطوير جبارة تنقل العراق من أوضاع التخلف والفقر الى
أوضاع الـتقدم والـرفاهيـة. وإنطالقاً من أهدافـها هذه ورغـبة من اجمللس الوطني لـقيادة الـثورة
في اإلسـراع برفع احلــيف الذي أصـاب اLواطن� األكــراد في العـهـد القـاسـمـي بادرت فـوراً الى
إيقــاف إطالق النـار في مناطق احلــركــات العــسـكرية في الشــمــال_ وأطلـقت ســراح اLعــتــقل�
السـيـاسي� وأعـادت األكـراد الذين فـصلتـهم سلطات قـاسم اLتـعـسفـة الى وظائفـهم وأعـمـالهم
ليـشـاركـوا مع إخـوانهـم اآلخـرين في بناء اجملـتـمع اجلـديد. كـمـا إتـخـذت حكومـة الثـورة كـافـة
اإلجراءات الـفورية احلاسـمة لفك احلـصار اإلقـتصـادي الذي فرضـه قاسم على اLناطـق الشمالـية

لتزدهر احلياة اإلقتصادية وينعم اجلميع بالرفاه واخلير.
ولقــد بادرت الثــورة الى إعــادة الثــقــة التي هددها حكـم قـاسم اجملــرم ب� الـعـرب واألكــراد
فأرسلت وفـداً شعـبياً من السـادة الشيخ محـمد رضـا الشبيـبي وحس� جمـيل وفائق السـامرائي
وفـيصـل حبـيب اخلـيزران والـدكتـور عـبدالـعزيز الدوري وزيد أحـمـد عـثمـان للتـبـاحث مع �ثلي
مصطفى البـارزاني وجماعـته_ وجعلت اLسـؤول� على صلة دائمة بهم إلحـالل السالم الدائم في
اLناطق الشـمالية وتوثيق الصـالت التاريخـية ب� العرب واألكـراد_ وحتقيق مـطامح األكراد في
زيادة مسـاهمتـهم في عمليـة اإلزدهار القومي والتـقدمي في العـراق. هذا في الوقت الذي يعلم
فــيـه شــعـبنـا ام العلم بأن الـظروف الشـاذة الـتي سـبــبت القــتـال بـ� حكومــة قـاسم وجــمـاعــة
البـارزاني� قد زالت بـإنبثـاق احلكم الد¦قـراطي الشعـبي اLمـثل لكافة أبنـاء الشعب وألهدافـهم
ومطامحهم. وعلى الرغم من أن مصطفى البارزاني وزمرته ال¦لكون حق ثيل مجموع األكراد.
وعلى الرغـم من أن البـارزاني� كــانوا من الفــئـات التي ســاندت بكل إمكانيــاتهـا حكـم قـاسم
الدكـتـاتوري الـشـاذ وآزرته في القـيـام باجملـازر الـدمـوية الرهيـبـة في اLوصـل وكـركـوك_ وعلى
الرغم من مسايرتهم الشيوعي� احمللي� في سياسـتهم اإلجرامية اLعادية للشعب ومطامحه في
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احلرية والد¦قـراطية واإلزدهار القـومي_ وعلى الرغم من وضوح هويتـهم اإلقطاعية وإرتـباطاتهم
باإلسـتعـمـار والرجـعيـة والصـهـيونيـة ومـعـاداتهم وإرتكابهم اجلـرائم بحق اLواطن� اآلخـرين من
األكـراد. فـقـد جتلى إ¦ان احلكومـة الثـورية بـوحـدة اLصـيـر الذي يجـمع ب� العـرب واألكـراد في
إشراكهـا Lمثلي األكراد في الوفود الرسميـة والشعبية التي تدارست في األقطار العـربية شؤون
الوحـدة_ وفي جــعلهـا األكـراد عـلى صلة وثيـقــة jاجـريات ونتـائـج الوحـدة اإلحتـادية ب� مــصـر

وسوريا والعراق.
وبعــد أن تدارست حكومــة الثـورة اLطالـيب التي قـدّمــهـا مــصطفى البــارزاني_ وإ¦اناً منـهـا
بضرورة إتخاذ اإلجراءات اجلـدية السريعة لتلبية مطاليب األكراد وحتـقيق أهدافهم في اإلزدهار
القـومي واLشـاركة الفـعليـة في احلكم الثـوري_ أعلن اجمللس الوطني لقـيادة الثـورة في التـاسع
من آذار ١٩٦٣ بيـانه التاريخي بتطبـيق نظام الالمركـزية وذلك بعـد مرور شهـر واحد فـقط من
قيام الثورة وفي وقت كانت فيه األخطار تتهددها من كل جانب. وقد أسرعت احلكومة الثورية
بتـشكيل اللجان الرسـميـة والشعـبيـة لدراسة مـبدأ الالمـركزية والتـوصل الى أفضل صـيغـة له.

وفعالً Ã إعداد الئحة القانون اخلاص بالنظام الالمركزي.
ولقد شـرعت حكومة الثـورة_ وبسرعة_ في إعـادة النظر في اخلطة اإلقتصـادية بالشكل الذي
يعـمل على إعـادة تعـمـيـر اLنطـقـة التي خـرّبهـا القـتـال ب� جـمـاعـة قـاسم وجـمـاعـة البـارزاني�
وبالشـكل الذي يضــمن للمـناطق الشــمــاليــة حــصـة وفــيــرة من اLشــاريع الـتي حتــقق اإلزدهار

اإلقتصادي في ذلك اجلزء من الوطن_ وتنقله من أوضاع التخلف الى أوضاع التقدّم.
ìÊuM<«u*« UN,√

لقـد أعلنت الثـورة الشـعـبـية_ فـي بيانـها األول_ وفي بـيان� جملـلس قيـادتهـا وفي منهـجـهـا
اLرحلي إ¦انهـا jطامح األكراد في زيادة مـساهمتـهم في عمليـة اإلزدهار القومي والتـقدمي في
العـراق_ وعـملت احلـكومـة الوطنيـة بصـدقٍ وإخـالص مـنذ البـداية على التـوصل الـى حلّ سلميّ
سـريع للمـشكلة التي نشـأت في العهـد القـاسمي_ هـذه اLشكلة التي أضـرّ بقاؤها مـعطلةً حـتى
اآلن باإلقـتصـاد الوطني وأثّر أسـوأ تأثير على األمـن وعرقل جـميع مـشـاريع اإلعمـار والتطوير
في اLنطقة الشـمالية كاLشـاريع الصناعية ومشـاريع الري واإلصالح واLصايف والسيـاحة. لكن
الفئـة اإلنفصـالية واإلقطاعيـة اLعروفـة بإرتباطاتهـا باإلستعـمار والرجـعية والصـهيـونية_ والتي
سـاندت زمناً طـويالً حكم قـاسم الدكـتــاتوري الرجـعي لم يؤثر عـليـهـا هذا اLوقف النـبـيل الذي
إتخـذته احلكومـة الوطنـية ولـم تأخـذ بنظر اإلعـتـبـار اLصـالح اLشـروعـة لألكـراد وجملـمـوع أبناء
العراق ولم تعمل على حـقن دماء اLواطن� من العرب واألكراد وتوفير األمن واإلسـتقرار إلنهاء
األوضـاع الشاذة_ ولم تضـع مصلحـة الوطن ومـصلحة جـمـاهير األكـراد فـوق مصـاحلـها األنانيـة
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الذميمة_ ولم تطرح جانباً مطامعها اإلنتهازية للتسلط على جماهير األكراد وإ¾ا سلكت سلوك
العـصـابات وتعنّتت في مـواقـفـها التـي إتضح للحكومـة الوطنيـة jا اليقـبل الشك أنّهـا التدور
حـول تطوير احليـاة اإلقتـصادية واإلجـتـماعـية لألكـراد_ والتستـهـدف توثيق التآخي ب� العـرب
واألكــراد والعــمل عـلى حتــقــيق اإلزدهار لهــمــا_ بـل إنّهــا تدور حــول مطلـبٍ إنفــصــال رجــعي
إستعماري مرتبط أشدّ اإلرتباط jصالح الدول األجنبـية الطامعة_ وهدفه تهديد إستقالل العراق

ووحدته الوطنية وإنطالقته الثورية.
إن وقـائع كـثيـرة تدفع هذه الفـئـة اإلقطاعـية بنوايـاها اإلنفصـاليـة وبرغـبـتهـا في تقـويض أية

محاولة للتوصل الى حلٍّ سلميّ وهذه بعض الوقائع:
١- إيواء كــافـة الـشـيــوعـيـ� والقـتـلة والهـاربـ� من وجـه الـعـدالة مــدني� وعــسكري� وعــدم

تسليمهم للسلطات احلكومية.
٢- قيام فلول هذه العـصابات اLسلحة بالتجول في قـرى اLناطق الشمالية_ وإستـخدام أساليب
التــهـديـد والوعـيــد مع اLواطنـ� لإلنضـمــام إليــهـا وفــرض األتاوات وجــمع األسلحــة من

األهالي اآلمن�.
٣- إصدار �ثلي اLتمردين التعليمات الى األهل� في اLنطقة الشمالية بعدم مراجعة السلطات

احلكومية وإجبارهم على مراجعتهم في كل القضايا اLتعلقة بهم.
٤- تفتيش السيارات على الطرق الرئيسية وسلب ونهب أموال اLواطن�.

٥- الهجوم على مخـافر الشرطة النائية وأسر أفراد الشرطة وسلب أسلحتـهم وجتهيزات وأثاث
اخملافر.

٦- قطع اخلطـوط التلفـونيــة ب� اLدن والقــصـبـات للـتـأثيـر عـلى أعـمـال الـسلطات احلكومــيـة
وتعطيل معامالت األهل�.

٧- إطالق النار على ربايا القوات اLسلحة.
٨- إختطاف األهل� واLوظف� اإلداري� كـإختطاف قائمقـام ميرWÖسور وخطف ثالثة من أفراد
احلرس الـقومي في مـخمور وخـمسـة أفراد في منطـقة آلتـون كوپري - وخـمسة آخـرين في

منطقة ع� دبس.
٩- بتـاريخ ١٩٦٣/٥/٥ هاجم ثالثمائة شـخص من العـصاة والشـيوعـي� الهارب� قـرية -إبن

ناصر- وسلبوا منها السالح واLال ونكّلوا بأهالي القرية اآلمن�.
١٠- بتاريخ ١٩٦٣/٥/١٤ فـتح اإلنفصـاليون النار على قطاعـات اجليش العاملة فـي منطقة

مصلحة الكهرباء الوطنية في الدبس.
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١١- هجم الشقي جبار اجلـباري وعادل عزة مع مائة وخمس� شقيـاً من أتباعهم على منطقة -
قره حـسن- وإستولوا على أسلحة القـرية وإنسحبـوا جتاه قرية -تكية جـباري- وكلهم من

جماعة البارزاني.
١٢- هاجم اإلنفـصـاليـون فـي منطقـة حـرير سـيـارة إسـعـاف أثناء نقلهـا جلـنديٍّ مـريض وسلبـوا

بندقيت� مع عتادهما من اجلندي� اللذين كانا برفقة اLريض.
١٣- بتـاريخ ١٩٦٣/٥/٢٨ هجـموا عـلى قرية -زلـكه- في منطقـة -ميـدان- وقـتلوا الشـيخ
نوري زلكه وحـرقوا القـرية لرفضـه التعـاون معـهم �ا إضطر أهلهـا اLواطن� لإللتجـاء الى

شرطة اLيدان.
١٤- بتاريخ ١٩٦٣/٦/٤ فتح اإلنـفصاليون والشيـوعيون الهاربون النار على قـوة من فرسان
صالح الدين ودام اإلشـتباك مدة خـمس ساعات إنتهت بإنسـحاب العصاة بعـد أن تكبدوا
ستة عشر قتيالً وثالث� جريحاً وثمانيـة أسرى وأستشهد من قوة الفرسان -الشيخ سامي

عبد غزاله- رئيس عشيرة السليفاني.
١٥- بتاريخ ١٩٦٣/٦/٥ فـتح اإلنفصـاليون النار Lدة ربع ساعـة على قوات اجلـيش في قرية
-حـاج إبراهيم بگ- إنتـهت بـقتـل مواطـن وجـرح آخر. وألـقي القـبض على أربعـة مـراتب

هارب�.
١٦- بتاريخ ١٩٦٣/٦/٥ فتح اإلنفـصاليون النار على الشرطة العـاملة في جبل -قره چوق-
عند قيامهم بالتحـري عن الشيوعي� والهارب� والعصاة الذين يقومون بأعـمال إستفزازية

في اLنطقة وقتلهم أحد شباب احلرس القومي.
١٧- إتخـذ اإلنفصـالي اLدعو عـمر مـصطفى اLلقب -عـــــمر دبابـــه- مكـتب الـمحـامـي كمـال

محي الدين في -كويسنجق- محكمة له وفرض أحكاماً مجحفة بحق األبرياء.
١٨- تعرض اإلنفـصاليـون في العماديه وزاويـته وزاخو ومناطق أخـرى للسيـارات اLارة وأخذوا

يحتجزون بعض الركاب ويختطفون بعض اLوظف� ومنعوا السكان من مزاولة أعمالهم.
١٩- فـتح اجملـرمـون النار على طائرة هـليكوبتـر أثناء حتليـقـهـا في منطقـة چمـچـمـال وجـرحـوا

الطيار في ساقه.
٢٠- شكّل اإلنفـصاليـون اخلونة مـحكمة فـوضوية في خـانق� حكمت على أربعـة من اLواطن�

األبرياء باإلعدام ونُفّذ احلكم بهم فعالً.
٢١- بتاريخ ١٩٦٣/٦/٦ تصدى العصـاة لقافلة وين في مخفر أزمر_ ودارت مـعركة ضارية

معهم إستمرت ساعات.
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٢٢- بتـاريخ ١٩٦٣/٦/٨ تصـدى األشقـيـاء الى قافلة ـوين أخرى في منـطقة كَـالر وفـتحـوا
النار عليها.

٢٣- وبتــاريخ ١٩٦٣/٦/٨ ايضـاً هاجــمـوا قــافلة عــسكرية للجنـود اجملـازين وهي في حــالة
التنقل اإلعتيادي في منطقـة -سپيلك- فقتلوا اLالزم الشهيد عـباس كمال وثالثة مراتب

وجرحوا ٢٣ ضابط صف وجنديّ وحرقوا أربعة سيارات عسكرية غدراً.
هذا غــيض من فــيض حــوادث اإلجــرام والشـغـب التي إرتكبــهــا اإلنفــصـالـيـون أثنـاء فـتــرة
احملـادثات إضـافـة الى أعـمـالهم اإلجـرامـيـة في حتـريض الـشـرطة واجلـيش من األكـراد للهـروب

بأسلحتهم.
وبالنـظر Lا تقــدّم وحــرصــاً منّا علـى حـمــايـة اLواطن� في اLنـاطق الشــمــاليــة وإعــادة األمن
واإلستقـرار الى ربوع الوطن ليتسنى للحكومة الوطنيـة تنفيذ جميع مـا جاء في اLنهاج اLرحلي
للمـجلس الوطني لقـيادة الثـورة وبناءً على إرادة الشـعب في حمـاية إستـقـالله ووحدته الوطنيـة
من عـبـث اخلـونة الرجـعــي� اإلنفـصــالي� قـررنا اLبــاشـرة بتطهــيـر اLناطق الـشـمـاليــة من فلول
البـارزاني� وأتباعـهم إعـتبـاراً من هذا اليـوم كمـا قررنا إعـتبـار كـافة اLناطق الشـمـالية منطقـة

حركات فعلية.
إنّ اجمللس الوطني لقيادة الثـورة لينذر هذه الزمرة اخلائنة اخلارجـة على إرادة الشعب ووحدته
الوطنـيـة أن تلـقي الســالح خــالل (٢٤ سـاعــة) من إذاعــة هذا اإلنذار وتـعلن تأييــدها للـحكم
الوطني الد¦قراطي الشـعبي لتجنب اLنطقـة ويالت القتال وليـعمل اجلمـيع على بناء وطنهم احلر
اLزدهر_ وإالّ فــإنّ اجمللس الوطـني يُحــمّل هذه الزمــرة كـافــة النتــائج اLتــرتبــة على مــواقــفـهــا

اخليانية.
ìÊuM<«u*« UN,√

إنّ اجمللس الوطنيّ لـقـيادة الـثـورة يدعـو كـافة اLـواطن� Lسـاندة ومـسـاعـدة القـوات اLسلحـة
والسلطات احلـكومـيـة للقـضـاء عـلى هذه الزمـرة اخلـائنة ولـإلخـبـار عن كلّ مَنْ تسـوّل لـه نفـسـه

مساعدتها بأيّ شكل من األشكال.
عاشت ثورة ١٤ رمضان اLباركة واLوت للخونة اإلنفصالي� أعداء الشعب.

اجمللس الوطني لقيادة الثورة
صـدر ببـغـداد فـي الثـامن عـشـر من مـحــرم احلـرام سنة ١٣٨٣ هجـرية اLصـادف لـلعـاشـر من

حزيران سنة ١٩٦٣ ميالدية.
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يتكوّن العـراق مـن قـومـيـت8 رئيـسـيـت8 همـا القـومـيـة العـربيـة والقـومـيـة الـكردية وأقليـات
تركمـانية وآثورية وأرمنية وغـيرهاL وإن هذه القوميـات واألقليات تؤلف وحدة الكيـان العراقي
ولغـرض ضمـان أسس التطور الـطبيـعي لهـذا الكيـان ولتقـوية التـآخي واإلحتـاد اإلخـتيـاري ب8
القوميتـ8 الرئيسيت8 العربية والكردية وباإلسـتفادة من جتاربنا اdاضية وجتـارب الشعوب نرى
من الضـروري إقـامـة جـمـهـورية عـراقيـة دjقـراطيـة خـاليـة من كل شـكل من أشكال اإلضطهـاد

القومي وإقرار احلقوق القومية العادلة للشعب الكردي على أساس احلكم الذاتي.
إن احلكم الـذاتي الذي ينـشــده شـــعــبنـا الكردي يجـب أن يقــوم عـلى أســاس sـك8 الشـــعب
الكردي من |ارسـة حـقـوقـه اإلدارية (zا فـيـهـا األمن الداخلي) واحلـقـوق الثـقـافـيـة والتـخطيط
اإلقتصـادي اإلقليمي والتمثيل القـومي في جهاز الدولة العراقيـة في الوقت الذي تكون أجهزة
احلكم الـذاتي ملزمــة بجــمــيع قــرارات احلكومــة اdركــزية في قــضــايا الدفــاع الوطني واألمــور
اخلارجـية والقضايا اdالـية zا فيهـا التخطيط اdركزي وعلى احلكومـة اdركزية تقد� اdسـاعدات
اdادية واألدبيـة للقضـاء على أسبـاب التخلف والنهـوض بالقومـية الكردية وتهـيئـة مستـلزمات

التطور الشامل للشعب العراقي بأسره.
لقد نشبت ثورة شعـبنا في كردستان العراق كَردّ فعلٍ لإلضطهـاد القومي وتعسف احلكومات
اdركـزية ودفـاعــاً عن وجـود الشـعب الكُردي وحـقــوقـه القـومـيـة اdهـضـومـةL وعـليـه فـإن وجـود
تشكيـالت جــيش كـردسـتـان الثـوري ضـمـانة ضـروريـة للمـحـافظة على الوجــود الكردي اdهـدد
وسـيكون هذا اجلـيش بطبـيـعـة احلـال خـاضـعـاً لكل احللول السلمـيـة اdقـبـولة العـادلة ب8 قـيـادة
الشـعب الكردي واحلكومـة اdـركزيـةL وإننا النهـدف من وراء ذلك الى إقـامـة سلطة مـزدوجـة أو
فصل كـردستـان عن العراق إالّ أنّ احلقـيقـة اdاثلة تفرض علينا أن نوضح بأن هذا اجلـيش تكوّن
تاريخــيـاً خـالل الـهـجـمــات الظاdة للحـكومـة اdركــزيةL وهو اآلن يحـمـي مـصـالح اdـواطن8 في
اdناطق التي سـحبت عنهـا احلكومـة اdركزية جـهازها اإلداري واليفـوتنا بهـذه اdناسبـة أن نشيـر
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الى أنه عـند قــيــام أية وحــدة أو إحتــاد ب8 الـعــراق وأي قطر عــربي آخــر يـجب أن يؤخــذ رأي
الشعب الكردي في اdوضـوع بنظر اإلعتبـار وإتخاذ ما يلزم لضـمان تطور القومـية الكردية في
الدولة اجلـديدة مع مسـتوى التـقـدم الذي حترزه القـوميـة العربيـة الشـقيـقة فـيه وبخـالفه سـيجـد
الشـعب الـكردي نفـسـه مــضطراً الى البـحث عن إيـجـاد السـبل التـي تكفل له حـقــه في احلـرية

والسعادة والتقدم.
إن شـعبنا الـكردي الذي يخوض غـمـار الكفـاح من أجل حقـوقـه القومـيـة اdشـروعةL سـيكون
بالشك سنداً ودعامة لألقليات القـومية والدينية القاطنة في كردستـان العراق وإنّ هذا الدستور
يقرّ لهم |ارسة حـقوقهم الثقافيـة واإلدارية وحرياتهم الدjقراطية أسوة بغـيرهم من أبناء الشعب

الكردي.
إjاناً منّا بعدالة األهداف السامية التي سلف ذكرها وzشروعية مطاليب الثورة الكردية التي
إندلعت في ١١ أيلول ١٩٦١ وبضـرورة وجود قيـادة منظمة لهـا منبثـقة من الشعب تـأخذ على
عاتقـها مـهمة قـيادة الثـورة وسنّ القوان8 واألنظمـة إلدارة شؤون كـردستان العـراق من النواحي
السيـاسيـة والعسكرية واإلقـتصـادية واإلدارية والقضـائية وغـيرهاL قررنـا نحن أعضاء مـجلس
قيـادة الثورة لكردستـان العراق اجملتـمع8 في (بوسك8) بتاريخ ٩ تشـرين األول ١٩٦٤ إقرار

هذا الدستور ووقّعنا عليه والله وليّ التوفيق.
ااااddddااااددددةةةة    ااااألألألألووووللللىىىى::::

يسمى هذا الدستور بدستور مجلس قيادة الثورة لكردستان العراق.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة::::

اجمللس هو أعلى سلطة في الثورة.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة::::

يتـألف اجمللس من أعـضـاء اللجنة اdـركزيـة للحـزب الدjقـراطي الكردسـتـانيL وقـادة اdناطق
العسكرية جلـيش كردسـتان الثوري و|ثلي إخـواننا اdسيـحي8 و|ثلي قطاعـات الشعب الكردي
األخـرى. ومن حق الشـخـصـيـات العـراقـيـة و|ثلي األحـزاب والقـومـيـات األخـرى في العـراق أن
يكونوا أعضـاء في اجمللس في حالة مسـاهمتهم في الـعمل من أجل حتقـيق أهداف الثورة على

أن يتم إختيارهم من قبل اجمللس.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة::::

يرسم اجمللس الـسـيـاسـة العــامـة للثـورة ويحــدد أهدافـهـا ويسنّ القــوان8 واألنظمـة اdتــعلقـة
بالشـؤون العـسـكرية واإلقـتـصـادية واإلدارية والقـضـائـيـة والتـعليـمـيـة والصـحــيـة وغـيـرها في
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كردستان العراق.
ااااddddااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة::::

ينتخب اجمللس رئيسه باألكثرية اdطلقة وهو القائد العام للثورة.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة::::

١- ينبـثق من اجمللس مكتب تنفـيـذي يتألف من تسـعـة أعضـاء عـدا الرئيس يجـري إنتخـابهم
من قبل اجمللس.

٢- يُشترط في عضو اdكتب التنفيذي أن يكون متفرغاً للعمل في اdكتب.
٣- يشرف على أعمال اdكتب التنفيذي سكرتير يجري إنتخابه من قبل أعضائه باألكثرية.

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة::::
١- يجـتـمع اجمللـس مـرة كل عـامL وjكنه عـقـد إجـتــمـاعـات إسـتـثنائيـة بطلـب من الرئيس أو

اdكتب التنفيذي أو أكثرية أعضائه.
٢- يحصل النصاب بحضور األكثرية اdطلقة من األعضاء.

٣- في حالة وجـود ظروف قاهرة يتـعذر فيـها عقـد اإلجتمـاع jارس اdكتب صالحـيات اجمللس
dدة أقصاها ستة أشهر.

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة::::
ينفذ اdكتب التنفيذي جميع ما يرسمه اجمللس ويكون مسؤوالً أمامه.

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة::::
١- يكون أعــضـاء اجملـلس مـشــاورين ألجـهــزة الثــورة اخملـتلفــة. وعلى اdســؤول8 في الثــورة
اإلسـتــرشـاد بـآرائهم كلٌّ ضــمن منطقــتـه عند وجــود أحـد األعــضـاء أو بعــضـهـم في تلك

اdنطقة.
٢- يتـمتع عـضو اجملـلس بحصـانة خاصـة sنع إتخـاذ اإلجراءات بحـقـه من قبل اdراجع األخـرى

في الثورة إالّ في حالة اجلرم اdشهود.
٣- في حـالة قـيام أحـد أعـضـاء اجمللس بأعـمال تـضر zصلـحة الثـورة يفـرض عليـه اجمللس أو

اdكتب التنفيذي إحدى العقوبات التالية:
١- إلفات نظر.

٢- اإلنذار.
٣- التجميد.
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٤- الطرد.
٥- إحالته على محكمة الثورة العليا في حالة إتهامه باخليانة.

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللععععااااششششررررةةةة::::
١- يجوز تعديل أحكام هذا الدستور zوافقة ثلثي أعضاء اجمللس.

٢- يجوز زيادة أو تقليل عدد أعضاء اجمللس zوافقة ثلثي أعضائه.
٣- يجـوز زيادة أو تقليل عـدد أعـضـاء اdكتب التنفـيـذي حسب مـقـتـضـيات اdصـلحة العـامـة

وzوافقة ثلثي أعضاء اجمللس.
ااااddddااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ععععششششررررةةةة::::

للرئيس الصالحيات التالية باإلضافة الى صالحياته الواردة في اdواد األخرى:
١- يرأس إجتماعات اجمللس واdكتب التنفيذي.

٢- يعيّن ويقيل |ثلي الثورة واdسؤول8 العسكري8 بالتشاور مع اdكتب التنفيذي.
٣- يصادق على القوان8 واألنظمة وعلى قرارات اجمللس واdكتب التنفيذي.

٤- يقرر إستئناف القتال ويقبل الهدنة والصلح بعد موافقة أكثرية أعضاء اجمللس.
٥- يصــادق علـى أحكام اإلعــدام وله احلق فـي تبــديلهــا وتخــفــيـض العــقــوبات األخــرى- أو

إلغائها.
٦- يصدر العـفو اخلاص عن اجملرم8 أو القـائم8 بأعمال ضد الثـورةL كما يصادق على الـعفو

العام الذي يقترحه اجمللس أو اdكتب التنفيذي.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ععععششششررررةةةة::::

في حالة غياب الرئيس عن كردستان أو اذا تعذّر عليـه القيام بواجباته لسبب ماL ينوب عنه
اdكتب التنفيذي في |ارسة صالحياته.

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ععععششششررررةةةة::::
عند خـلو منصب الـرئيس ألي ســبب كــانL يقــوم اdـكتب التنـفــيــذي بأعــمــاله وإســتــعــمــال

صالحياته حل8 إنتخاب رئيس جديد خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ععععششششررررةةةة::::

الjكن حلّ اجمللس إالّ zوافقة ثلثي أعضائه.
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««««ااااللللققققضضضضااااءءءء»»»»
ااااddddااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة    ععععششششررررةةةة::::

القضاء في كردستان مستقل إستقالالً تاماً في جميع فعالياته.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة    ععععششششررررةةةة::::

القسـم العدلي في اdكتب التنفـيذي هو اdرجع في اإلشـراف ومراقـبة أجـهزة القـضاء اخملتـلفة
لضمان تطبيق القوان8 واألنظمة.

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ععععششششررررةةةة::::
»;UN5U2—œË r3U: تكون احملاكم في كردستان على ثالث درجات:

١- احملـاكم ذات احلـاكم اdنفـرد: تنظر في القـضـايا احلـقوقـيـة والشـرعـية فـي حالة عـدم وجـود
قـاضLٍ وفي القـضـايا اجلـزائيـة التـي التزيد عـقـوبتـهـا عن سنت8. ويكون لـلحـاكم اdنفـرد
باإلضـافة الى صـالحيـاته كـحاكم جـزاء درجة أولى أو ثانيـة حـاكم بداءة غيـر محـدودة أو

محدودةL ويكون ايضاً حاكماً للتحقيق ورئيس تنفيذ.
٢- احملــاكم الكبــرى: تشـكل احملكمــة الكبــرى من ثالثـة حكام على أن يكـون الرئيس وأحــد
أعـضائهـا حـقوقـيـاLً ولهـا صالحـيـة النظر في القـضايا اجلـزائيـة التي تزيد عـقوبـتهـا على
سنتL8 وتكون zثابة محكمة إستئناف بالنسـبة للقرارات الصادرة من احملاكم ذات احلاكم

اdنفرد.
٣- محكمة التمـييز: وهي أعلى سلطة قضائية في الثورةL وتتـشكل من رئيس وعضوين على
األقل يرشحهم اdكتب التنفيـذيL وفي القضايا الشرعية يضاف اليهم عـضو آخر أو أكثر
من ذوي اإلخـتصـاص في األمور الشـرعـية يرشـحهم رئيس احملكـمة وترتبط هذه احملكمـة

باdكتب التنفيذي مباشرة.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة    ععععششششررررةةةة::::

للمكتب التنفيذي صالحية تشكيل محاكم خاصة عند اإلقتضاء.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة    ععععششششررررةةةة::::

تختص احملاكم الشرعية بالنظر في القضايا الشرعية.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللععععششششرررروووونننن::::

تطبق احملاكم القوان8 التالية حسب إختصاصاتها:
قانون العـقوبات البغـداديL وقانون العقـوبات العسكري العراقيL وقـانون أصول احملاكـمات



µ±µ

اجلـزائيةL وفي اجلـرائم التي ترتكب ضد الثـورة تطبق أحكام البـاب الثاني عـشر والثـالث عشـر
من نفس القانـون مع مراعاة أن سلطة الثـورة الكردية هي البديل عن الدولة العـراقيـة اdنصوص
عليـهـا في البـاب8 اdـذكوريـن. أمـا في القـضـايا اdدنيـة فـتطبق أحكام الـقـانون اdدني العـراقي
وأصول اdرافعات اdدنية والتجارية العراقي وسائر القوان8 األخرى التي التتعارض مع مباديء
الثــورة والقـوانـ8 التي تصــدرها. أمـا في الـقـضــايا الشـرعــيـة فــتطبق أحـكام قـانون األحــوال
الشـخـصـيـة رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ اdطبـق في العـراقL وفي احلـاالت غـيـر الواردة في القـانون

اdذكور تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء حسب ظروف احلال.
كما تطبق القوان8 التي تصدرها الثورة.

ااااddddااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::
يصـدر الـقـسم العــدلي في اdكتب التنـفـيـذي األنظـمـة والتـعـليـمـات اخلــاصـة بتنظـيم شـؤون

القضاء.
««««ااااإلإلإلإلددددااااررررةةةة»»»»

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::
يصــدر اجمللس أو اdكتـب التنفــيـذي القــوان8 واألنظـمـة اخلــاصـة بـتنظيم شــؤون اإلدارة في

كردستان عند اإلقتضاء.
««««ااااddddااااللللييييةةةة»»»»

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::
١- لغـرض ضبط وتنظيم األمـور اdالية في كـردستـانL ينبـثق من اdكتب التنفيـذي قسم مـاليّ
يأخـذ على عاتقـه مهـمة تكوين جـهاز مـالي لضـبط موارد الثـورة وتنميـتهـا وحتديد أوجـه

الصرف النافعة وإصدار األنظمة والتعليمات الالزمة لذلك.
٢- يقوم الـقسم اdالي بتـشكيل جلنة خاصـة من ذوي اخلبـرة لدراسة مـوضوع األراضي األمـيرية
وأراضي اإلصـالح الزراعي السيّـما اdسـتـولى عليهـاL ووضع أحسن الـسبل للتـصرف بهـا

بشكل يضمن مصالح الثورة وأبناء الشعب وخاصة الكادح8 منهم.
««««ااااللللققققضضضضاااايييياااا    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة»»»»

ااااddddااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::
تنظيم وتوجـيه األمور السـياسيـة في الثورة من الناحـيت8 الداخلية أو اخلـارجيـة يتم باإلتفاق
والتـشـاور ب8 اdكتب السـيـاسي للحـزب الدjـقـراطي الكردسـتـاني واdكتب التنفـيـذي وإشـراف

القائد العام للثورة.
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««««ااااللللششششؤؤؤؤوووونننن    ااااللللععععسسسسككككررررييييةةةة»»»»
ااااddddااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::

يشكل قسم عسكري في اdكتب التـنفيذي واجبه تنظيم األمور العـسكرية في الثورة والعمل
على تطويـرها من جـمـيع الوجـوهL ويصـدر هذا القـسـم بالتـشـاور مع اdكتب التـنفـيـذي والقـائد

العام للثورة جميع األنظمة والتعليمات واألوامر اdقتضية لذلك.
ااااddddااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::

١- يشكل قسم للخدمـات اإلجتماعية في اdكتـب التنفيذي يأخذ على عاتقه توسـيع اخلدمات
الصحية والتعليمية ومكافحة األميةL واخلـدمات اإلجتماعية األخرى وتطويرها وتعميمها

في جميع أرجاء كردستان احملررة.
٢- تقوم اجلهات األخرى في الثورة بتقد� كل مساعدة لهذا القسم في عمله اإلنساني.
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١٢-٣-١٩٦٥
سيادة األخ طاهر يحيى رئيس الوزراء احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إســتلمت رســالتكم األخــوية الـكرjةL شــاكـراً لطـفكم وحــسن ظنكمL وقــد تداولنـا الرأي مع
اإلخـوان هنا حول مـا ورد في كالم األخ سـردار نقـالً عن سيـادتكم. وإستـقـر رأينا جمـيعـاً على
إرسال هذه النقـاط إليكم مع األخوين شـفيق أحمـد آغا وسردار مـحمد آغـاL راج8 أخذها بنظر
اإلعـتبـار حلل اdسـألة الكردية في العـراق بالشكل الذي يـخدم مـصلحـة الوطن ويجنب الشـعب
العـراقي العـزيز بعـربه وأكـراده اdزيـد من الويالت والنكبـات وسـفك الدمـاء. وخـتـامـاً أرجـو أن

تتقبلوا إحترامي وتقديري ودمتم.
أخوكم

البارزاني مصطفى
نقل شفيق آغا وسردار حمه آغا هذه النقاط الى احلكومة:

∫rJ(« w1 W3—UA*« √b:) ‰u< ÍœdÔJ$« V9U'« =U<d%I)
- فيما يتعلق باdنطقة الكُردية: أوالً

أ- يكون اdوظـفـون واdســتـخـدمــون في هذه اdنطقــة من األكـراد إال فـي حـالة عـدم تـوفـر
الكفاءات وذوي اإلختصاصL حيث يُستعان بغيرهم في هذ احلالة.

ب- مـبـدأ نقل اdـوظف8 من اdنطقـة الكُرديـة يكون ضـمن اdنطقـة نـفـسـهـا إال في حـاالت
الضرورة القصوى أو بناء على رغبة اdوظف نفسه.

ج- إسـتـبـدال إسم وزارة أعـمــال الشـمـال (بوزارة الشـؤون الكُردية) ويـناط بهـا االشـراف
على القضايا االدارية والثقافية في اdنطقة الكُردية.

ثانياً- فيما يتعلق بالوظائف العامة في الدولة:
يسـاهم األكــراد في التـوظيف في كــافـة وزارات الدولة بنسـب يتم اإلتفـاق عليــهـا zا في

ذلك وكالء الوزارات والسلك اخلارجي وغيرها من اdراكز احلساسة.
- تعتـبـر اللغة الكُرديـة لغة التـعليم والدوائر واحملـاكم في اdنطقـة الكُردية كمـا تسـتعـمل ثالثـاً
اللغـة العـربيـة عند االقـتـضاء. امـا اخملـابرات مع اdراجع الرسـمـيـة خـارج اdنطقـة الكُردية

فتكون باللغة العربية.
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- التنظيم السياسي: رابعاً
للشعب الكُردي حـقه في التنظيم السياسي اخلـاص به واقامة تعاون بينه وب8 التـنظيمات

السياسية العربية اdعترف بها قانوناً.
- يعدل الدسـتور العـراقي اdؤقت على أسـاس: (ان الشعب العـربي في العراق جـزء من خـامسـاً
األمـة العربـية ويقـر الدسـتور احلـقـوق القـوميـة الكردية على أسـاس اdشـاركة الفـعليـة في

احلكم ضمن الوحدة العراقية).
- تخـصــيص مـبـالغ مناسـبــة للقـيـام بدفع تعــويضـات عـادلة للمـتــضـررين في حـوادث سـادسـاً

كُردستان.
- إعادة العشائر العربية التي أسكنت القرى الكُردية الى مناطقها األصلية. سابعاً

- حل الفرسان وجتريدهم من السالح وإعادتهم الى أماكنهم السابقة. ثامناً
تاسـعـاً- اإلسـراع بإطـالق سـراح اdوقـوف8 واdسـجـون8 واحملـجـوزين بـسـبب حـوادث كُـردسـتـان
ويستـحسن اصدار العـفو العـام عن جميع احملكوم8 واdعـتقل8 واdبـعدين السيـاسي8 في

العراق.
- عودة االدارات احمللية على أساس الفقرة رقم واحد الواردة أعاله. عاشراً

احدى عشر- استحداث لواء بإسم دهوك يضم االقضية الكُردية التابعة للواء اdوصل.
اثنى عشر- فيما يتعلق بالپيشمرگه:

أ- يعـود الپيـشـمرگـه الذين كـانوا في سلك الشـرطة فـيمـا مـضى الى العمـل كشـرطة في
االدارات احمللية في اdناطق الكُردية.

ب- يعود الپيـشمرگه الذين كانوا سابقـاً من منتسبي اجليش للعمل ضمن قطـعات الفرقة
الثانية.

جـ- أما ما تبـقى منهم فيكونوا zثابة شرطة سـيارة أو حرس حدود ضمـن القوات اdسلحة
العراقية وتبت احلكومة في أمرهم بعد تنفيذ الفقرات اdتقدمة اعاله.

ثالثة عشر- حتديد اdنطقة الكُردية على أساس احلدود اجلغرافية لكُردستان العراق.
اننا بصـورة عامة نـعمل جاهـدين وبكل ما لدينا من وسـائل وإمكانيات من أجل إيـجاد احلل
السلمي للمـوضـوع بشكل يضـمن اdصـالح اdشـروعـة للمـواطن8 كافـة في اجلـمـهـورية العراقـيـة
ونعـتقـد ان هذه اdقتـرحـات أصلح أن تكون أساسـاً واقـعيـاً ومقـبوالً لـلمشكلة وان أي حل قـائم

على القتال سوف لن يؤدي في النهاية الى أية نتيجة مفيدة بالنسبة للجميع.
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سيادة اdشير الركن عبدالسالم محمد عارف رئيس اجلمهورية العراقية احملترم

سيادة الفريق طاهر يحيى رئيس مجلس الوزراء احملترم
سيادة الرئيس

Lبدافع من الـواجب ومن احلـرص على وحــدة وسـالمـة الـشـعـب8 الـعـربي والكردي فـي العـراق
نصـدر بشعـور مـخلص نبـيل هذه اdذكـرة ونقدمـهـا عرضـاً للواقع بكل مـا فـيه من مـرارةL بروح
تؤمن بالسـلم والعـقل: طريقــان يوصـالن لنتــائج طيـبـة بعــيـدة عن رؤى الدم الفــاجع الذي لطّخ
الذرى الشمّ والسهـول اخلضـرL دم الشعب احلر الذي فـرض عليه السيـر في درب األلم وهو يريد

العيش الكر�.
إن مـا حتــمله اdذكـرة من صــور وآراء هو إجـمــاع الكثـرة الكاثـرة من الشـعب الكـردي. إنهـا
كلمــات حـق يسنده الواقع الـتــاريخي والقــانونـي وإرادة احلـيــاة بـعـيــدة عـن شــوائب التــشــويه

والتضليل.
أيها السيد الرئيس:

منذ أن إرتد شــبح اdوت عن كــردسـتــان حـاسـراً وبدت بـوادر السـالم وإنفــتح اجملـال للـحـوار
الهــاديء حلل مـا تعــقّـد وحــتى اليــومL وقـد قــارب العـامL دون أن يـلمس الشــعب الكردي أي
جتـسيـد لألمل القـليل الذي فـتحت بابه هـدنة إيقاف الـقتـال. ولعلنا ¹لك احلـق ونقولهـا |زوجـة
باdرارةL أن بذور الثـقة قـد زرعت ولم تخضـرّ وكان األمل أن تورق وتزهرL وإن الذي ينظر بـدقة

يشعر ويحس باليأس واجلفاف ولنستقريء ما حدث:
حق اdواطنة في العـراق وتكافؤ الفرص نظرياً وواقـعياً له حـدود واضحة بيºنـة تفصل ب8 احلق
والواجب. ولكن الفرد الكردي أصبح اليـوم يعيش واقعاً إنعدمت فيه حدود احلق وجتـسّمت فيه
حقـوق الواجب بشكل كاد يـساوي في الفهـم معنىً من معـاني التمـييـز العنصري الذي شـجبـته
اإلنسـانيـة. ومـن صـور ذلك أن أبواب الوظائف العــامـةL اdدنيـة والعـسكـريةL سُـدّت في وجـوه
األكـراد إذ يوجـد مـا يقـارب األلـف من كـبـار مـوظفي الدولة وبضــعـة آالف من ضـبـاط القـوات

اdسلحة ليس بينهم من األكراد إالّ أقل من القليلL بحيث لم يتجاوز أصابع اليدين.
ومن صـور ذلك ايضـاً أن وزارة النفط كانـت تضم دائرة إسمـهـا «تعـريق الشركـات النفطيـة»
ولكنهــا أصـبـحت أخــيـراً «تعـريب الشــركـات النفطيــة» وب8 التـعـريـق والتـعـريب يضــيع احلق

الكردي بعد أن كان له ذلك.
ومن صـور ذلكL كذلك أنّ مـا صُرِف في بـضعـة أشهـر على تدمـير كـردستـان قد قـارب اdائة
مليـون دينارL فيـما أعـلن احلكم احلالي في العـراق بعـد الثامن عـشر مـن تشرين الثـاني وzزيد
من الدعاية والضجيج أنه خصص خـمسة مالي8 دينار سنوياً لتعمير مـا كلَّف تخريبُه في أشهر
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مائة مـليون دينار. وليت األمـر وقف عند هذه اخلطوط النافرة للصـورة بل تعداها الى مـزيد من
"النفـرة" إذ لم يُصـرف مـن ذلك التـخـصـيص الضـئـيل إالّ بضـعـة آالف مـن الدنانيـر وكـان وجـه

الصرف -وهنا وجه الغرابة- على إعادة بناء اخملافر والطرق العسكرية.
واألكــثــر غـرابةL أن الـبـعـض اآلخـر ذهـب جلـيــوب "اجلــاش" أولئك الذيـن تســمـيــهم السـلطة
بالفـرسانL بالرغم من أنـهم مازالوا يرهقـون ميـزانيـة الدولة zخصـصات طائـلة لقاء إسـتعـدائهم

على حق الشعب الكرديL وإباحتها لهم القتل والسلب والنهب.
ومن صــور ذلك مــا عـاناه الـشـعب الـكردي من إبادة بكل أسـلحـة الـفـتك والـدمـار ومــا حلَّ
بالقـرى مـن حـرق وقـتل كـمــا حـدث في السليــمـانيـة وأربيل واdـوصل وكـركـوك وخـانـق8 مـدناً
وقصباتٍ وقـرى بشكل يذكّر بإبادة اجلنس. كل ذلك zسؤولية البـعض |ن هم في اdسؤولية هذا

اليوم.
نقول أنه رغم ذلك فقد نـفذت عملية تهجير األكـرادL إذ أخليت ٣٧ قرية من قرى أربيل من
مالكيـها وسـاكنيهـا من الفالح8 وأعطيت لعـشائر عربيـة اُسكنت فيـها وزُوّدت باحلـماية واdال
وما يعـينهم على الزرع بقصـد تعريب اdنطقـة. وفي كركوك -اdدينة- طُـردت آالف من العوائل
الكردية من بيـوتها لتـحل مـحلها عـوائل عربـية. وقـد رافق تلك احلملة الـتهـجيـرية تصريحـات
dسؤول8 كبار تشـير بوضوح الى أن ما جرى هو من أجل عروبة العـراق. وإيهام الشعب العربي

بأن بقاء العروبة اليكون إالّ بالقضاء على الشعب الكردي.
إن هذه الصورة بعمق مرارتها النرسـمها على سبيل ذكر اdاضي إذ أنها الزالت حقـيقة قائمة
ولم يقم احلكم احلالي بأيّ إجـراء يُشعِر بأنه يريد حل اdشكلـة حالً سلمياً فـقد مرت قرابة تسـعة
أشـهـر واحلــال على مـا هي عليــه. وإن بقـاء احلـال مع اإلقــرار بسـوئه داللة الحتـتــاج الى عـمق

تأويل.
يا سيادة الرئيس:

من البــديهي أن الكـرديL أسـوة بالعــربي في الـعـراقL الjكن أن يـنعـزل بـالعـمل الـسـيــاسي
اdشروع كجزء من حق اdواطـنة. ولكن الواقع يشير بوضوح أن العزل السيـاسي قد فرضه احلكم
القــائم على الـشـعـب الكردي بطريـق غـيــر مــبــاشـر. وآيـة ذلك أن احلكم القــائم حــصــر العــمل
السـياسي في إطـار التنظيم احلكومي الوحـيد اdشـروع وهو اإلحتـاد اإلشتـراكي العـربي الذي ال
مجال للعـمل السياسي خارج إطاره. ومن التسـمية يظهر العزل السـياسي لألكراد. وإالّ فكيف

يكون مجال عمل سياسي لشعب غير عربي في تنظيم ال مكان لهم فيه?
هذا التـساؤل يقـودنا الى بديهـة أخرى تؤكـد قـصداً خـفيـاً هو أن احلكم احلـالي يريد أن يكون
الكردي عــربيـاLً أو على األقل هادراً لـكرديتـهL لكي يـتـمـتع بأبـسط حـقـوق اdواطنـة في وطنه
العـراقي وهو العمل السـياسي. ولعل في اإلجـراء الذي إتخذته السلطـة إستعـجاالً ولم تصطـبر
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dعـرفـة مـوقف الشعـب الكردي من اإلحتـاد اإلشتـراكي sشـيـاً مع القـصـد اخلـفي الذي فـضحـتـه
البـديهـية التي ثبـتناها آنفـاً. فـقد عـيّنت من العـرب من إعـتـبرتهم |ثـل8 عن األلوية الكردية.
وفي هذا ما فيه التأكـيد للتفسير الذي ذهبنا إليه. وبذلك تتجلى احلـقيقة التي تؤكد أن احلكم

احلالي يريد األكراد أن يكونوا مواطن8 بال حقوق.
أيها السيد الرئيس:

Lسـؤولـ8 في احلكمdلقـد تـخللت الفـتــرة من الهـدنة حــتى اليـوم عـدة مــبـاحـثـات مـع كـبـار ا
وبالرغم من أن حـقـوق الشـعب الكردي فـي احلكم الذاتي مـسلَّم بهـا اآلنL إالّ أن السـيـد رئيس
الوزراء عـرض وجـهة نظر غـريبـة ومـعطºلة حلق ثابت ومـبـتوت فـيـهL فـقد أشـار الى أنّ احلكومـة
احلالية الsلك حق اخلوض في هذا اdوضوع بغيـاب البرdان اdنتخب من الشعبL إن هذه اإلشارة
Lإذ تنطوي على الـتهـرب من مـعـاجلـة القضـيـة Lحتـمل أكـثر مـن غمط حلـقـوق الشـعب الكردي

بحيث أصبح التهرب نهجاً للحكومة وهذا مرفوض من أساسه إستناداً لألسباب اآلتية:
أوالً: إن الشــعـب الكردي في العـــراق ليس طارئاً وال كـــان شــعــبــاً بال أرض وبال حـق يرجيء
اخلـوض في تثـبيـت حقـه الى أن يكون للشـعب في العـراق برdان يقـرر. فـالشـعب الكردي
كأخيه الشعب العربي في العراق قد� وقد حترر كالشعب العربي من سيطرة اإلمبراطورية
العـثمـانية وإخـتار مـشاركـة العرب بإخـتيـار عـام حتت إشراف دولي لتكوين العـراق الذي
بناه الـعـرب واألكــراد بـحـريـة وإخــتـيــار وعـلى أســاس من اdســاواة التــامــة في احلــقــوق
والواجبـات كمـا هو مثـبت في إلتزامـات احلكومة العـراقيـة منذ تأسيـسهـاL وما التـصريح
اdؤرخ في ٢٥ أيـار ١٩٣٢ الذي صــادق عليــه اجمللس النـيـابـي العــراقي في ٢٨ كــانون
األول ١٩٣٢ إالّ واحداً من األدلة الكثيـرة على ذلك. فاdادة التاسعـة من التصريح اآلنف
الذكـر تنص على أن اللغـة الكردية هي اللـغة الرسـمـيـة في الدوائر واحملـاكم واdدارس في

كردستانL وتوجب إدارة اdنطقة من قبل موظف8 أكراد.
وقد نصت اdادة األولى والعـاشرة من التصـريح اdذكور كذلكL بأن احلـقوق اdثبتـة لألكراد
تعتبر كقوان8 أساسية اليجوز أن ينقـضها أو يعارضها أي قانون أو نظام أو عمل رسمي

ال في حينه وال في اdستقبلL وإنها تعتبر تعهدات ذات شأن دولي.
|ا تقـدم يظهـر بوضـوح أن وجـهـة نظر السـيـد رئيس الوزراء مـعطـلة حلق الشـعب الكردي
اdسـتند الى شــرعـيـة راسـخـة بدأت مع تكوين العـراق كـدولـةL بل كـان أسـاسـاً من أسس
تكوينه دولياً. فال حاجة لقانون جديد لتثبيت ما هو ثابت واليجوز لقانون جديد إلغاؤه.
ثانياً: إن ثورة ١٤ sوز كـانت مجال ¹اء القـومية العـربية والقومـية الكردية في ذات الوقت |ا
جـعـل الدسـتــور اdؤقت الذي صــدر بعـدها ينـص بصـراحــة على وجـود القــومـيــة العـربـيـة
والكردية عـلى أسـاس اdشــاركـة في هذا الـوطن. وبعـد ١٤ رمــضـان خطا احلـكم خطوات
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أوسع في إيضـاح حـقـوق القـومـيـت8 اdتـآخـيـت8 فـي العـراقL فـقـد أصـدر اجمللس الوطني
لقيادة الثورة آنذاك بياناً يتضمن اإلعتـراف باحلقوق القومية للشعب الكردي على أساس
الالمـركـزية. ومن اجلـدير بالذكـر هو أن سـيـادتكم وبعـضـاً من اdسـؤول8 قـد سـاهمـتم في
Lوثبَّتُّم كون األكـراد شعباً له حـقوق أساسـية في العراق وليسـوا أقلية Lإصدار هذا البـيان
ولكن الذي أصـبح مـثــار غـرابة للشـعب الكرديL هو أن الدسـتــور اdؤقت الذي أصـدرsوه
بعـد الثامن عـشـر من تشرينL لم يكن zـستـوى الوضوح الذي كـان عليـه الدستـور اdؤقت

بعد ثورة ١٤ sوز وبيان اجمللس بعد ١٤ رمضان.
Lبل وأكـثـر من ذلك أن حق الشـعب الكردي لـم يَرِد في باب أسـاسي من أبواب الدسـتـور
بل ذكـر ذكراً غـامـضاً وعـارضـاً في فصل غـيـر رئيسي وبشكل غـيـر واضح وغيـر مـقبـول

إطالقاً.
ثالثــاً: إن احلكومـة احلـالـيـة قـد شــرّعت قـوان8 ذات مـســاس بحـقــوق اdواطن8 وواجـبــاتهم بل
وبكيانهم كالقوان8 اإلشتراكيةL وشرعت قـوان8 ذات مساس بكيان العراق ككل كميثاق
الوحـدة «٢٦ أيار» كل ذلـك دون اإلسـتناد الى إسـتـفـتـاء شـعـبـي وال رجـوع الى مـجلس
نيابي منتـخب. ولكنها في موضوع إقـرار حقوق الشعب الكردي القـومية الثابتـة قانونياً
ودوليـاً تعكس احلجـة وترجّح األمـر معـتـذرة بعدم وجـود مـجلس نيابي منتـخب. إنَّ فـيمـا

تقدم تناقضاً غريباً يدعو الى تساؤالت عديدة.
Lأيها السيد الرئيس

نخلص |ا تـقـدم أن الشـعب الكردي الذي ضـحّى فـي سـبـيل قـومـيـتـه وكـيـانه بـخـيـرة أبنائه
الjكنه أن يكون بجـانب أي عـمل يُنقص من حـقـوقه القـومـيـة اdلحة أو يـعطّلها. وهـو بقدر مـا
يتـمـسّك باحللول الهـادئة اdسـاdةL جـاهز للتـضحـيـة بكل شيء في سـبـيل احلـفاظ عـلى حقـوقـه
وأهدافـه. إن اdطلـب اdلح العـادل هو اإلسـتـجـابـة حلق الشـعب الكردي في احلكـم الذاتي ضـمن
جـمهـورية عـراقيـة دستـورية دjقـراطيـة أسوة بالدول التي تـعيش فـيـها أكـثر من قـومـية واحـدة
كـيوغـسالفـيـا وسويسـرا واإلحتاد السـوفـياتي وتشـيكوسلوفـاكيـا وكندا والهند وغـيرهاL حـيث
حلّت هذه الدول مـشـكلة القـومـيـات فـيـهـا zراعـاتـهـا لنقطة جـوهريةL وهي اإلعــتـراف وتطبـيق

احلقوق القومية جلميع القوميات القاطنة فيها على قدم اdساواة.
إن اdصلحة الـوطنية تقضي بضـرورة األخذ بروح الفـهم الواضح والصدق في العـملL واdبادرة
للعمل على ضـوء ما إحتـوته هذه اdذكرة من نقـاط حددت اdشاكل واحللول. وإن إهمـال ما ورد
فيها تأكيد لروح الشك والسير في الدروب التي التؤدي الى احلل القريب الواضح الذي تفرضه
اdصلحة الوطنية في العراق لـتسود راية األخوة العربية الكردية وتتدعم أمـاني الشعب8 العربي
والكردي في آن واحدL بعيداً عن األخطار والكوارث التي أعاقت تقدم العراق حضارياً. وأملنا
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وطيـد بأن مـذكـرتنا هذه سـوف تلقى اإلهتـمـام اdطلوب من قـبل اdـسؤولL8 ونـتطلع الى تعـي8
وفد مـخوّل بصـالحيات كـاملة لإللتقـاء بوفدنا اdعـدº لهذا الغرضL بـغية إيجـاد احللول احلاسـمة

النهائية للمسألة بنسبة عدد سكانها الى سكان العراق.
٦- حـقـوق اdواطن8 من األقليـات في الوالية أو احملـافظةL تتـضـمن قـوان8 وأنظمـة الوالية أو
احملـافظة احلـقوق الثـقـافيـة واإلجـتمـاعـيـة واإلقتـصـادية واحلريات الـدjقراطيـة للمـواطن8
القــاطن8 في كــردسـتــان كـضــمـان مــســاواتهم التــامـة في احلــقـوق والواجــبــات مع أبناء
القـومـيت8 العـربيـة والكردية وjثلون فـي الوالية أو احملافـظة واجمللس التنفـيذي وغـيـرها

بنسبة عادلة.
٧- يكون نـائب رئيس اجلــمــهــوريـة كــردياً وينتــخـب من قــبل اجمللـس التــشــريعي لـلوالية أو

احملافظة.
٨- اdواد العــامـة: يكون لسكـان الوالية أو احملـافظة فـي الوزارة اdركـزية نائـب رئيس الوزراء
ووزراء يتنـاسب عــددهم مع نســبــة سكانـهـا الـى سكان العــراق. وتكون نـســبـة اdـوظف8
األكراد في الوزارات أو اإلدارات اdركزية متناسبة مـع سكان والية أو محافظة كردستان.
ويقـبل في جامـعة بغداد واdـعاهد العـالية العـراقية وكـذلك يرسل في البـعثات والـزماالت

واdنح الدراسية عدد من طالب الوالية أو احملافظة يتناسب مع عدد سكانها.
٩- الشؤون العـسكرية: اإلبقاء على فـصائل األنصار الوطنيـة كما هي علـيه اآلن حل8 تشكيل
جلنة الوالية أو احملـافظة وحتـويلهـا حينذاك الى قـوة نظامـية بـإسم الدرك أو حرس احلـدود

وحتديدها بعشرين ألف مسلح.
يؤدي أبناء الوالية أو احملافظة خدمة العلم ضمن حدودها.

يعــاد الضـبــاط وضـبـاط الـصف واجلنود اdطرودون واحملــالون على التــقـاعـد مـن األكـراد
ألسبـاب سياسـية قومـية الى وظائفـهم وإعتبـار مدة خدمـتهم في صـفوف فصـائل األنصار

خدمة فعلية لغرض الترفيع والتقاعد.
يســتـخـدم أبـناء الوالية أو احملـافـظة من الضـبــاط وضـبــاط الصف واجلنود في الـوحـدات

العسكرية في الوالية أو احملافظة في غير حاالت احلرب اذا سمح اdالك بذلك.
يكون إعالن األحكام الـعرفيـة في الوالية أو احملافظة في غيـر حالة احلـرب أو وجود خطر

حقيقي للعدوان اخلارجي zوافقة اجمللس التشريعي للوالية أو احملافظة.
للحكومـة اdركـزية إرسال قـوات إضـافيـة الى منطقـة كردسـتـان في حالة التـعـرض لهجـوم
خـارجي أو وجود تهـديد حـقيـقي على اجلـمهـورية العـراقيـة. وفي غـير هذه احلـاالت يجب
أخذ مـوافقـة اجمللس التـشريعي والتنفـيذي في كـردستـانL على أن اليعرقل مـضمـون هذه

اdادة قيام اجليش العراقي بتمريناته وفرضياته اإلعتيادية.
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يكون قـيـام اجلـيش الـعـراقي في احلـركـات العـسكرية التـعـبــوية داخل كـردسـتـان zوافـقـة
مجلسها التشريعي أو بناءً على طلب اجمللس التنفيذي.

١٠- يعتـبر باطالً كل نص تشريعي مـهما كـان مصدره اذا كـان من شأنه تقيـيد حقـوق الشعب
الكردي القومية والدjوقراطية وتضييق مجال sتعه بها.

١١- فيمـا يتعلق بتنفيـذ هذه اdطاليبL تتكون جلنة مشتـركة بعدد متـساوٍ من الطرفL8 وذلك
لسنّ قانون تشكيـل الوالية الكردية في العراق في جو من األخـوة والثقة اdتـبادلةL وعظم

اdسؤولية التاريخية يقع على كاهل من يبصر اخلطأ وjشي على دربه واليتعداه.

W-œdJ$« V$UD*«
وهذه هي احلقوق للشعب الكردي كما نطلبها:

أوالً: تعــديـل الفــقــرة األخــيــرة مـن اdادة ١٩ من الدســـتــور اdؤقت التـي تنص على "يـقــر هذا
الدستـور حقوقـهم القومـية ضمن الوحـدة العراقـية"L فتـصبح كمـا يلي "ويقر هذا الدسـتور

حقوق الشعب الكردي على أساس احلكم الذاتي ضمن الوحدة العراقية".
ثانياً: وتنفيذاً dا جاء في اdادة األولى أعاله فإننا نرى تطبيق ذلك يكون كما يلي:

Lعقـره Lأ- تتكون وحـدة إدارية تشـمل ألوية كـركوك والسلـيمـانيـة وأقضـيـة زاخـو دهوك
عـمـاديهL شـيـخـانL سنجـارL تلعـفـر وخـانقL8 وجـمـيع األقـضـيـة والنواحي الـتي تسكنهـا
أكثـرية كردية في لوائي اdوصل وديالىL وتسـميـة هذه الوحدة اإلدارية بوالية أو مـحافظة

كردستان.
Lب- تدار هذه الوالية أو احملـافظة من قـبل مـجلس تنفـيـذي منبـثق عن مـجلس تشـريعي
يسـمى zجلس الوالية أو احملـافظة ويـنتخـب أعضـاؤه بطريـقة اإلنتـخـاب اdبـاشـر من قـبل
القاطن8 في كردستان. ويكون اجمللس التنفيذي مسؤوالً أمام مجلس الوالية أو احملافظة
الذي يكـون له احلق في حــجب الثــقــة عنه ومــرتبـطاً باحلكومــة اdركــزيـة بواسطة رئيــســه

اdسمى رئيس اجمللس التنفيذي لوالية أو محافظة كردستان.
جـ- يخـتص مـجلس الوالية أو احملـافظة بتـشريـع القوان8 واألنـظمة احمللـية إلدارة شـؤون

كردستان والتي التتعارض مع دستور اجلمهورية.
د- يختص اجمللس التنفيذي باألمور التالية ضمن حدود الوالية أو احملافظة:

١- تنفيذ القوان8 واألنظمة التي يشرعـها اجمللس التشريعي في الوالية أو احملافظة
Lالصــحــة Lالـتــربيــة والتــعليم Lالشــرطة Lاإلدارة Lفي الشــؤون التــاليــة: العــدل
Lالعـمل والشؤون اإلجـتمـاعيـة Lالبلديات Lواصـالتdالطرق وا Lالغابات Lالزراعـة
اإلعــمــار واإلسكـانL اdصــايفL التـــبغL وغــيــرها من الـشــؤون التي ليـــست من
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إختصاص احلكومة اdركزية.
٢- تنفيذ القـوان8 واألنظمة العامة التي تصدرها احلكومة اdركـزية والتي التتعارض

مع كيان الوالية أو احملافظة.
٣- تعي8 اdوظف8 واdستخدم8 إلدارة جميع شؤون الوالية أو احملافظة.

٤- تكون اللغـة الكردية اللغـة الرسـمـيـة في الوالية أو احملـافظة مع إسـتخـدام اللغـة
العربية ومراعاة حق األقليات في إستعمال لغاتها.

٥- تتكون مــاليـة الوالية أو احملـافظة مـن: اdوارد احملليـة والضـرائب والـرسـوم التي
جتبى داخلهـا وحصـة الوالية أو احملافظة من القـروض أو اdنح التي حتصل عليـها
احلكومـة اdركزية بنسـبة تـتفق مع عـدد سكانها ومـا تقـدمه لهـا احلكومة اdركـزية
من اdنح والـقـروضL حـصــة الوالية أو احملــافظة من واردات الگمــارك واdطارات
واdوانيء بنسـبـة عـدد سكانهـاL حـصـة الوالية أو احملـافظة من عـائدات النفط أو
مــحــافظة كــردســتـان وإنـتــخـاب مــجلـس الوالية أو احملــافظة ووضع هذه الـبنود

وغيرها موضع التنفيذ.
٦- تبحـث اللجنة اdشتـركة وتقـرر جميـع اإلجراءات الالزمة وتهـيّء مشاريع الـقوان8
واألنظمــة الـتي يكون إصــدارها مـن قــبل احلكومــة ضــرورياً لتــعــزيـز الثــقــة ب8
الطرفL8 وتقـوية أواصـر األخـوة ب8 العـرب واألكـراد وحتـاشي كل خـالف أو سـوء
تفسير حـول اإلختصاصات والواجبات |ا يتطلبه التـوافق واإلنسجام ب8 احلكومة

اdركزية ودوائرها وب8 سلطات الوالية أو احملافظة وأجهزتها.
Lادة ١١ أعـاله بأسـرع وقتd٧- إجنـاز األمـور الواردة في الفـقـرت8 (أ) و(ب) من ا
وإنتخاب مجلس الوالية أو احملافظة dمارسة مهـامه في مدة أقصاها أربعة أشهر

من تأريخ اdوافقة على هذا اdشروع.
٨- اإلسراع بتخـصيص مبالغ مناسـبة للقيام بدفـع تعويضات عادلة الى جـميع أفراد
فـصائل األنصـار الوطنيـة وتوزيعـها عليـهم من قـبل جلنة خـاصة مـشـتركـة تشكل

لهذا الغرض.
٩- تخـصـيص مـبـالغ مناسـبـة للقـيـام بدفع تعـويضـات عـادلة الى جـمـيع اdتـضـررين
باألمــوال واألرواح بسـبـب حـوادث كــردسـتــان وذلك بإشـراف جلـنة مـشــتـركــة من

الطرف8 تشكل بأسرع وقت.
١٠- إعادة العـشائر العربيـة التي أسكنها البعـثيون في قرى كـردستان الى أمـاكنها

األصلية وإعادة أصحابها الشرعي8 إليها بأسرع وقت.
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١١- اإلسراع بإعـادة جميع اdوظف8 واdسـتخدم8 اdفصـول8 واحملال8 على التقـاعد
والذين أعـتـبـروا مـستـقـيل8 بسـبب حـوادث كـردسـتـان الى وظائفـهم السـابقـة مع
تعويضهم عما حلق بهم من أضرار وإعتبار مدة إنقطاعهم عن اخلدمة خدمة فعلية

لغرض الترفيع والتقاعد.
١٢- حل الفرسان وجتريدهم من السالح وإعادتهم الى أماكنهم.

Lوقوف8 واحملـكوم8 بسـبب حـوادث كردسـتـانd١٣- اإلسـراع بإطالق سـراح جـميـع ا
وإصـدار العفـو العـام عن جـميع احملكـوم8 واdعتـقل8 واdبـعـدين السيـاسـي8 في

العراق.
١٤- تعـديل اdـادة األولى من الدسـتـور اdؤقت الـتي تنص على أن الشـعـب العـراقي

جزء من األمة العربية الى ما يلي:
"الشعب العربي في العراق جزء من األمة العربية".

١٥- إضــافـة اdادة التــاليــة على الدســتـور اdـؤقت "تطوير القــومـيــة الكرديـة بنفس
اdسـتوى الذي تتطور فـيه القـوميـة العربـية من النواحي السـياسـية واإلقـتصـادية

والثقافية".
١٦- ضــمــان حــقــوق األقليــة الكـردية خــارج حــدود والية أو مــحــافظة كــردســتــان

ومساواتها في احلقوق والواجبات مع غيرها من اdواطن8.
١٧- في حالة قيام وحدة أو إحتاد ب8 اجلمهورية العراقية وأي قطر عربي آخر تصبح
والية أو محـافظة كردستـان إقليماً يتـمتع بنفس احلقـوق التي تتمتع بهـا األقاليم

اdكونة للوحدة أو اإلحتاد وتلتزم بنفس واجباتها ويسمى "بإقليم كردستان".
وفي اخلتام أيها السيد الرئيس أرجو قبول خالص إحتراماتي.

مصطفى البارزاني
١١ تشرين األول ١٩٦٤
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بغداد: السبت ١٩٦٥/١/١٦
سيادة الرئيس مصطفى البارزاني احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
لقـد تأخّــرنا في الكتـابـة إليكم بعض الشيء نـظراً لعـدم حـدوث شيء جــدّي حلـد اآلنL ورغم

ذلك فإننا نطلب اdعذرة عن التقصير وندوّن لسيادتكم ما يلي:
(١) بتاريخ ١/١١ إجـتمعنا بالسـيد صبـحي عبداحلـميد وزير الداخلـية وتبادلنا وجـهات النظر
بصـورة عـامـة حـول اdسـألة الكُردية ومـبـدأ اdشـاركـة الفـعليـة فـي احلكم من وجـهـة نظرنا

ووجهة نظر األخ صبحي وتوصلنا الى مايلي بإختصار:
أ- اdوظفون في اdنطقة الكُردية إعتباراً من اdتصرف8 فما دون يكونون من األكراد.

ب- مـبـدأ نقل اdوظف8 في اdنطـقة الكُـردية يكون ضـمن اdنطقـة الكردية نفـسـهـا إالّ في
حاالت الضرورة القصوى ووفقاً dا تقتضيه ضرورات اإلختصاص.

ج- يســاهم األكـراد في وظـائف الدولة العــراقـيــة إعـتــبـاراً من الوزراء ووكــالء الوزارات
والسلك اخلارجي واجليش والشرطة بنسب عادلة يتم اإلتفاق عليها.

د- يعدّل الدستور اdؤقت على أساس (إقرار احلقوق القومية للشعب الكردي على أساس
مـبـدأ اdشـاركـة في احلـكم) وعلى أسـاس أن (الشـعب العـربي فـي العـراق جـزء من األمـة

العربية).
هـ- اللـغـة الرســمــيــة في اdنطقــة الكـردية تكون اللغــة الكـردية في الدوائر واdؤســســات
الرسـمــيـة وكـذلـك التـدريس حلـدّ الـثـالث اdتــوسط وال مـانع لديهم مـن إيصـالهــا الى حـدّ

الدراسة الثانوية.
ز- فـيـمـا يتـعلق بالپـيـشـمـرگـه فـإن الشـرطة منهم يسـتـخـدمـون في اإلدارات احملليـة في
اdنطقـة الكردية أما منتـسـبو اجلـيش فيكونون ضـمن قطعـات الفرقـة الثانيـة أما اآلخـرون

فترى احلكومة أنهم يجب أن يعودوا الى أعمالهم السابقة.
ن- فـيمـا يتـعلق بالتنظيم السـيـاسي للشـعب الكردي فـيجـري عليـه اإلتفـاق ب8 الطرف8

فيما بعد.
ق- إن قــــضــــايا حلّ اجلــــاش وإعــــادة سكـان القــــرى الكـردية الى أمــــاكـنهم األصـليــــة
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والتعويضـات عن اdتضررين وغيرها مـن القضايا الفرعيـة فإن احلكومة ستقـوم بها حسب
األصول وتعتبر مسائل مفروغ منها ومؤكدة.

و- إن كون اdنطـقة كردية أو غـير كـردية حتدّد بالنسبـة ألكثـرية السكان وان اdناطق التي
أكثـرية سكانها من األكراد تعـتبر منطقة كـردية كما وإقـترحنا تشكيل وزارة بإسم (وزارة
الشــؤون الكردية) بحــيث تكون وزارة جـدّيـة وليس كـوزارة إعــمـار الشــمـال وتأخــذ على

عاتقها مسائل اإلدارة والثقافة والتعليم في كردستان.
هذا هو أهم مـا Åّ بـحـثـه مع األخ صـبـحي عـبـداحلـمــيـد وإتفق الطرفـان على أنهــمـا الjلكان
صـالحيـة البتّ بصـورة نهائيـة في هذه القـضـايا بل ان القصـد من هذه اdداوالت هو اإلسـتطالع
وإن صـالحيـة البتّ تعـود الى احلكومـة العـراقـية من جـهـة والى قـيادة الـثورة الكردية مـن جهـة

أخرى.
إن األخ صـبحي عـبـداحلـميـد يهـديكم حتـياته وsـنياته القـلبيـة ويرجـو العـمل من قبـل اجلمـيع
لوقف اإلسـتفـزازات والتـجـاوزات في اdنطقـة لكي يتسنـى دراسة اdسـألة الكردية في جـو ودي

هاديء وإن احلكومة ستقوم zا يلزم بهذا اخلصوص.
(٢) إجـتـمـعنا صـبـاح هذا اليـوم بسـيـادة رئيس الوزراء للـمجـامـلة وأعـرب عن sنيـاته الطيـبـة

لسيادتكم ووعد ببذل أقصى اجلهود اdمكنة إليجاد حل نهائي للمسألة الكردية.
هذا وإن مـجلس الوزراء سـيجـتمع يـوم غد لدراسـة اdوضـوع مجـدداً وجنتـمع يوم الثـالثاء
بلجنة وزارية مكونة من السيد صبـحي عبداحلميد ووزيرين آخرين لبحث اdسـألة بتفصيل
أكـثر وسنوافـيكم بالنتـائج إن شاء الله. كـمـا وأننا نعمل بإنـسجـام مع اإلخوان في بغـداد

ومع اجلهات األخرى كافة.
وفي اخلتام جندد تقد� إحتراماتنا ودمتم بخير.

اخمللص عگيد صديق       هاشم عقراوي    
حبيب

١٩٦٥/١/١٦
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قـدم طاهر يحــيى اسـتـقـالة وزارته في ١٤ من تـشـرين الثـاني. وكُلف بإعــادة تشكيل وزارة
جديدة.

كـان رأيي ان هذا العـسكري الjكن ان يصـنف في عـداد أولئك القـومـي8 الشـوفـيني8 الذين
يضمـرون السوء للشعب الكردي أو يتنكرون dطـالبه القوميّـة. في ح8 كان جمـيع وزرائه اجلدد
من تلك الفئة اdتعصبة احلاقدة وكان قليل احليلة ازاءهم وكثيراً ما كان يضطر الى مجاراتهم.
Lذكرة التي حـملت له من رئاسة مـجلس قيادة الـثورة في كردسـتانdبالنسبـة الى محـتويات ا
لم يبـدُ منـه رد فـعلٍ شـديد. لكن وبعــد تشكيل وزارته الثـانيــة وبوجـود تلك الفـئـة اdتــعـصـبـة
احلاقـدة وفي مـقدمتـهم صـبحي عـبداحلـميـد وزير الداخلية. إخـتلف األمر فـقد بعث بلسـان وزير

الداخلية هذا رسالة جوابية للبارزاني هذا نصها:
(اdؤلف)

"األخ اdال مصطفى البارزاني
حتية طيبة

عندمـا تسلّمتُ وزارة الـداخليـة كان يـحدونـي األمل بأنني سـأسـتطيع بالتـعـاون مـعكم إنهـاء
احلـالة الشـاذة اdوجـودة اآلن في شمـال وطننا العـزيز وعـودة احلـيـاة الطبـيعـيـة الى ربوع اdنطقـة

التي أصابها الدمار خالل السنوات الثالث اdاضية.
وكـان أول قـرار إتخـذته السـفـر الـى اdنطقـة واإللتـقـاء بكم لبـحث األمـور الـتي تسـاعـد على
إعـادة احليـاة الطبـيعـية اليـهـا. ولكن األحداث التي حـدثت في األسـبوع8 األخـيـرين صدمـتني
وجعلتني أحجم عن اجمليء إذ كيف jكن التباحث في مثل هذا اجلو الذي إزداد سوءً في األيام

األخيرة?
لقــد كـثــرت في اآلونة األخــيـرة حــوادث اإلعــتـداء علـى اdواطن8 من قــبل (البــيش مـركــه)
فحـوادث السلب وأخذ األتاوة وجمع التـبرعات وفـرض الرسوم الكمـركية واdكس على البـضائع
وإيقاف السيارات وتفتيشها وحرق اجلرارات اdرصدة dساعدة السكان لفالحة األرضL وحوادث
القـتـل الفـردية وإصـدار النـشـرات اdعـادية وإغــتـصـاب السـيــارات وحتـدي السلطة واdـسـؤول8
اإلداري8 في كل مكان كل ذلك أمور تهدد األمن واإلستقرار في اdنطقة بصورة الjكن dسؤول
أن يسكـت عنهــاL فـضــالً عن أنـهـا تـؤخـر تقــدم و¹و اdـنطقــة التي نحــرص أشــد احلــرص على
إعـمـارها وإعـادة احلـيـاة لهـا. فكيـف في مـثل هذا الوضع يسـتطيع اdـهندس واdعـمـار واdزارع
والعامل والشركات أن تعمل? إن إسـتمرار الوضع بهذه الصورة اليستفيد منه سـوى اإلستعمار
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والعمالء واdنتفع8 الذين يهـمهم بقاء هذه احلالة خلدمة مصاحلهم. وبالتـالي إن اdتضرر الوحيد
هم إخـواننا األكـراد ألن إستـمـرار عدم اإلسـتـقرار سـيـضر zصـاحلـهم وسـيؤخـر تقـدمهم الـثقـافي
واإلقتـصادي والزراعي والعـمراني والصـحي إذ كيف يستطيـع اdعلم والطبيب والتـاجر واdزارع
? مــا ذنـب هؤالء اdســاك8 الذيـن يعــيــشــون في الـكهــوف هم العــمل فـي منطقــة تـلتــهب ناراً

وأطفالهم يفتك بهم البرد واجلوع والفقر واdرض? dصلحة مَنْ ذلك وهل من ورائه طائل?"
وإسـتطرد وزير الداخليـة يقـول: "وإني أذكّركم بهـذه اdناسـبـة بأنكم إلتـزمتم في الـبيـان الذي

أصدرsوه يوم إيقاف القتال بذلك فقد جاء به ما يلي باحلرف الواحد:
"قررنا اdبـادرة الى إيقاف إطالق النار والطلب الى إخـواني العودة الى مـحالت
سكناهم واإلنـصـراف الى أعـمـالهم احلـرة الكـرjة وبذلك ينفـسح اجملـال لـلسلطة
الوطنيـة للمبـادرة الى إتخـاذ اخلطوات الكفـيلة بإعادة احلـياة الـطبيـعيـة واألمن

واإلستقرار الى اdنطقة".
لقد مـرت عشـرة شهـور على إيقاف القـتال ولم جنـد أنكم إلتزمـتم zا جاء أعاله مـن إنصراف
«البيش مركه» الى أعمالهم اإلعتيادية لينفسح اجملال أمام السلطة الى إعادة احلياة الطبيعية
الى اdنطقـة وأنتم في كـافـة رسـائلكم كنتم تطالبـون السلطة بالعـمل فكيف الـعمل وقـد شـرحنا

أعاله أعمال البيش مركه الذين لم يعودوا الى محالت سكناهم?
كل هذه األمـور جـعلتـني أرجيء اإللتـقـاء بكم إذ الjكن اdناقـشـة فـي مـثل هذا اجلـو اdتـوتر

وإني على إستعداد لإللتقاء بكم اذا زالت كل هذه اdسببات التي ذكرتها أعاله.
أيهــا األخ لنرجـع الى الوراء ونتــذكــر مــا أتفق عليــه في يـوم ١٠-٢-١٩٦٤ في البــيــانَيْن
اللذين صـدرا من قبل السـيد رئـيس اجلمـهورية ومن قـبلك. فقـد نفـذت احلكومة مـعظم ما جـاء

في بيان الرئيس:
١- نص الدستور اdؤقت على إقرار احلقوق القومية إلخواننا األكراد وأكد اdسؤولون دوماً ذلك
في أحاديثـهم وبياناتهم وإننا ال ولن ننكر وجود القـومية الكردية وضـرورة ¹وها جنباً الى

جنب مع القومية العربية.
٢- لقـد Å إصـدار العــفـو العـام وأطلق سـراح كـافــة احملـجـوزين واdعـتـقل8 وبـعض احملكوم8
وشكّلنا أخيراً جلنة للنظر بقضايا اdسجـونs 8هيداً إلطالق سراح من يثبت أن سبب سجنه
إشـتراكـه في أحـداث الشمـالL كـما رفـع احلجـز عن األمـوال اdنقولة عـن األشخـاص الذين

سبق أن حجزت أموالهم.
٣- أعيد معظم اdوظف8 واdستخدم8 الى وظائفهم ونحن ماضون في إعادة ما تبقى منهم.

٤- رفعت القيود اdفروضة على تسويق اdواد اdعاشية على إختالفها.
٥- شرعت احلكومة بتـعمير اdنطقـة الشمالية وباشرت بإنـشاء اdستشفـيات واdدارس واجلوامع
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والقرى وأحـواض تغطيس األغنام والطرق واجلـسور. وإن قـسماً منـها على وشك اإلنتـهاء
منه وإن خطة التـعمـير الjكن أن تسـير بصـورة مرضـية مـاضيـة ما لم يعـد اإلستقـرار الى

اdنطقة وتعود األمور الطبيعية.
٦- عـوّضت احلكومـة بعض اdـتـضرريـن من جـراء احلـوادث وهي مـاضـيـة في تعـويض اآلخـرين
ولكن تعويض هؤالء الjكن أن يتم بصورة مرضية ما لم تعد األمور الطبيعية وما لم تعد

السلطات اإلدارية الى اdنطقة وsارس واجباتها وسلطاتها.
هذا ما ورد في بيان السـيد الرئيس نفذته احلكومة بحـذافيره وإن تعرقل تنفـيذ بعضه فسـببه
عدم عـودة اإلستـقرار للمنطقـة بسبب وجـود البيش مـركه الذين إلتـزمتم ببـيانكم الصـادر بنفس
التـاريخ على عـودتهم الى مـسـاكنهم. ومن هنا نرى أن سـبب تأخـير تـعمـيـر اdنطقـة وزراعتـهـا
وإعـادة احليـاة اليـهـا يتوقف علـى إعادة اإلسـتـقرار وحل البـيش مـركـه. كمـا أن احلكومـة تضع
اخلطط اآلن لتـوسـيع سلطات اإلدارة احملليـة في كـافة أنحـاء العـراق وهذا يعني توسـيع اإلدارة
الالمـركزية في العـراق. إن إرسال اdذكـرات التعـجيـزية واdطالبـة باإلستـقالل الذاتي هو أمـر لم
يرد له ذكر في بيانات إيقاف إطالق النار سواء من قبل السيد الرئيس أو من قبلكم واليساعد

مطلقاً على إعادة اإلستقرار للمنطقة كما اليساعد على اdناقشة بصورة منطقية.
إننا إستدعينا إخـواننا األكراد في منطقة مخمور وإتفقنا مـعهم على حل عادل dشكلة القرى
واألراضي التي فقدوها والتي ستعتبر منطقـة حرام وإتفقنا على تعويضهم تعويضاً عادالً وبناء

القرى العصرية لهم وأوعزنا الى اdتصرف ورئيس جلنة إعمار الشمال للشروع بذلك فوراً.
إننا سنلتزم بكل نقـطة وكل حرف ورد في بيان الرئيس وبيـانكم الصادرَيْن في يوم ١٠-٢-
١٩٦٤ وأي مناقشـة ستجـري بيننا في اdستقـبل ستكون على ضـوء وفي حدود البيـان8 فنرجو
عـدم إثارة مـواضـيع بعـيدة كل الـبعـد عن روح البـيـان8. وdا كـانت احلكومـة قـد نفـذت الشيء
الكثـيـر |ا جاء فـي بيان الرئيـس وهي مسـتـعـدة للمـضي في إكمـال تنفـيـذ مـا جاء فـيـه نطلب
ونرجـو أن تنفـذوا إلتـزاماتكم zا جـاء ببـيـانكم من عـودة (البـيش مركـه) الى مـحـالت سكناهم
واإلنصـراف الى أعمـالهم احلرة الكرjة. إن هذا سـيسـاعدنـا كثـيراً في تعـميـر اdنطقة وتعـويض
أهاليـهـا وهو اإللتـزام الوحيـد الذي كـان مطلوباً منكم والذي لـم تنفذوه حـتى اآلن بينمـا نفـذت

احلكومة كما قلت سابقاً معظم إلتزاماتها.
إن األكـراد هـم إخـوان لنا ونحـن حـريصـون عـلى مـســاعـدتهم واإلعــتناء بهم فــمـتى مــا عـاد
اإلستقرار للمنطقة وعادت السلطة اإلدارية وبدأت sارس واجباتها وصالحياتها في كافة القرى
والنواحي واألقـضيـةL سـتجـدوننا نعـمل بسـرعة إلعـادة العـامل الى معـمله واجلندي الى وحـدته
والشــرطي الى مــركــزه والفــالح الى أرضــه وبذلك ســوف لن يبــقى أي شــخص يعــمل اآلن في
(البـيش مركـه) بدون عـمل. وإننا نعـاهد الله أننا سنجـد ألي شـخص من البيش مـركـه ليس له
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عمل عمالً يرتزق منه.
إن إحـتفـاظكم بهذا العـدد من البـيش مركـه أمر غـير طبـيعـي وغيـر صحـيح وبذلك تضطرون
الى جــمع رواتبــهم وتكاليــفــهم اdعــاشـيــة من اdواطـن8 األكـراد وبـذلك تثــقلون كــاهل اdواطن
الكردي الذي يـعـاني اآلن من الفــقـر والفــاقـة الشيء الكثــيـر وإن ذلك يســبب تذمـرهـم ضـدكم
بالذات خـاصـة وأن بعض أفــراد البـيش مـركـه إعـتـبـر هذا العـمل مـريحـاً لـه فـأخـذ هذا البـعض
يغتصب أموال الناس ليثري على حسابهم وإن هذا البـعض التروقه عودة األمور الطبيعية حتى
اليضــيع هذا اdورد الـوفـيــر وهكذا أصــبح اdواطـن الكردي يدفع ضــريبــت8 ضــريبــة للحكومــة

وضريبة للبيش مركه.
إن احلكومة على عـلم بأن مُزارع التبغ عندمـا يجلب باالت التبغ الى مـركز تسليـمه يعتـرضه
أفـراد البـيش مــركـه ثالث أو أربع مـرات وفي كل مـرة يـأخـذون منه ضـريبـة مـعـيـنة وقس على
ذلك!! فـمن اdتضـرر هل احلكومـة أم الفـالح الكردي اdسك8? والى مـتى تستـمـر هذه األعمـال

وdصلحة مَن?"
أشـفَـعَهـا بوفـد حكومي تألـف من: صبـحي عـبـداحلـمـيد وزيـر الداخليـة وقائد الـفرقـة الثـانيـة
ومتصرف السليمانيـة. جاء للبارزانيL وصل في ١٧ من كانون األول ١٩٦٤ وعرض عليه هذه

النقاط:
١- حتديد احلقوق القومية:

اإلعتـراف بالقوميـة الكردية كحـقيقـة واقعة واإللتـزام بعدم تعـريب األكراد ال اآلن وال في
اdسـتقـبل والسمـاح بالتـدريس باdدارس في األقضـية والنواحـي التي فيـها أكـثرية كـردية

باللغة الكردية وحتى الدراسة اdتوسطة.
٢- تكون اdشاركة في احلكم كـما كانت عليه قبل إبتـداء اإلضطرابات في اdنطقة سنة ١٩٦١

دون تقيد أو إلتزام.
٣- تكون كافة وظائف الدولة مفـتوحة لكافة اdواطن8 عرباً أم أكراداً حـسب الكفاءة والشهادة

وال فرق في ذلك ب8 عربي وكردي.
٤- اللغـة الـرسـمـيـة في كــافـة أنحـاء العـراق هـي اللغـة العـربـيـة ويسـمح لألكــراد الدراسـة في

اdدارس اإلبتدائية واdتوسطة باللغة الكردية.
٥- إن مـجلس اخلــدمـة هو اdسـؤول عن الـتـعـي8 في كـافــة وظائف الدولة وال مـانع مـن تعـي8

أعضاء أكراد فيه.
٦- الjكن اإلحـتـفـاظ بـقـوة ثالثـة للدولة ونعـتــقـد بأن مـشكلة (البـيش مــركـه) حتل بأن يعـود
اجلندي الى وحـدته والشرطـي الى الشرطة واdوظف الـى وظيفـته ومن تبـقى منهم يعـودون
الى أعمالهم السابقة ومن يبقى بدون عمل جتد احلكومة له عمالً. كما نعتقد بأن عودتهم
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سريعاً تساعد كثيراً على حل باقي اdشاكل.
٧- تلتزم احلكومة بتعويض كافة اdتضررين تعويضاً عادالً.

٨- إن عودة الفرسـان الى قراهم وأعمالـهم اإلعتيادية مـرهون بإستقرار األوضـاع وعودة األمور
الطبيعية.

٩- مبـدأ نقل اdوظف8 في األلوية الشمـالية يجـري كما كـان متـبعاً قـبل بدء اإلضطرابات ومن
الطبيعي ستسير كافة الوزارات في تفضيل أبناء اdنطقة لتعيينهم في منطقتهم.

١٠- يرشح اdـال مــصطفى عــدداً من الشــخــصــيــات الكرديـة إلنتــخــاب العــدد اdناسب مـنهم
كأعضاء في مجلس الشورى الذي سيشكل خالل هذا الشهر.

وجـد مجلـس قيـادة الثـورة ان اdصلحـة تقضي بإرسـال وفـد مـقابل الى بغـداد في ١٠ كـانون
الثـاني L١٩٦٥ تألف من كل من سكرتيـر احلـزب حـبيـب محـمـد كر� وهـاشم عقـراوي وعگيـد

صديق آميدي. وبقي حتى يوم ٢٤ منه وعرض خالل ذلك على احلكومة النقاط التالية:
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١- حتديد احلقوق القومية للشعب الكردي على أساس إتفاقية ١٠-٢-١٩٦٤.
٢- احلكومـة ترفض اإلعـتـراف باحلكم الذاتي واإلسـتـقالل واإلنفـصـال ونطلب أن تقـر احلكومـة
مبـدأ اdشاركـة في احلكمL واdطلوب حتـديد تفصيـالت مبـدأ اdشاركـة في احلكم وأسلوبه.

هل يكون من قبل احلكومة? أم من قبل جلنة مشتركة?
٣- يكون اdوظـفـون من األكـراد فـي كل من ألوية السلـيـمـانيــةL كـركــوكL أربيلL واألقـضــيـة
والنواحي الكردية من لوائي اdوصل وديالى وفي حـالة عدم توفر الكفـاءات من األكراد ال

مانع من تعي8 غيرهم.
٤- اللغة الرسميـة في اdنطقة تكون اللغة الكردية مع مراعاة إسـتعمال اللغة العربيـة معها في

التدريس.
٥- مـبدأ اdشـاركة في احلكم يتـم عن طريق جلنة مشـتركـة تشـرف على كافـة القضـايا اإلدارية

في اdنطقة الكردية وتكون اللجنة دائمية وال مانع من أن يكون مقرها في بغداد.
٦- تعي8 قسم من (البيش مركه) كشرطة محلية وقسم آخر قوة سيارة حلراسة احلدود.

٧- اإلسراع بتخصيص مبالغ مناسبة للقيام بدفع تعويضات عادلة الى جميع اdتضررين بسبب
حوادث كردستان من قبل جلنة مشتركة تشكل لهذا الغرض.

٨- إعـادة العشـائر العـربية الـتي أسكنها الـبعـثيـون في قـرى كردسـتـان الى أماكـنها األصليـة
وإعادة أصحابها الشرعي8 اليها بأسرع وقت.

٩- حل الفرسان وجتريدهم من السالح وإعادتهم الى أماكنهم.
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وجرى خـالل ذلك أخذ وردّ وذهاب وإياب وتـبادل للمذكـرات ختم zجـيء وزير الدولة مسـعود
محمد حامـالً رسالة من طاهر يحيى الى البارزاني فيها يؤكد رغبـة احلكومة في السالم فأجاب
البارزاني عنهـا برسالة بتاريخ ١٢ آذار ١٩٦٥ وبعث بها بـصحبة شـفيق آغا وسردار حـمه آغا

وتلك كانت آخر محاولة لتفادي اdواجهة مع النظام العراقي.
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١- إستتباب األمن في اdنطقة فوراً ومنع أيّ إعتداء.
٢- عودة اإلدارة احمللية والعشائر الى مناطقها.

٣- إعـادة كـافة األسلـحة واألجـهـزة واdواد احلكومـيـة العـائدة للقـوات اdسلحـة التي التزال في
حوزتهم.

٤- يالحظ في التوظيف احلاجة والـكفاءة ويفضل في التعي8 في اdنطقة الشمـالية في التعليم
واإلدارة احمللية األكراد.

٥- يساهم األكراد بالتوظيف في كافة وزارات الدولة zا فيها اdراكز احلساسة.
٦- يستـمر تطبـيق قانون اللغـات احمللية وتكون الدراسة في اdـناطق التي فيهـا أكثـرية كردية

باللغة احمللية حلدود الدراسة اdتوسطة وحسب الرغبة.
٧- يعود أفراد (البيش مركه) اdنتم8 الى القوات اdسلحة الى مقرات فق ٢ وفق ٤ لتوزيعهم

ضمن اdناطق الشمالية.
٨- يراجع اdوظفون من أفراد (البيش مركه) اdتصرفيات لتعيينهم مجدداً في وظائفهم.

٩- يرجع الفالح الى عمله.
١٠- مـبـدأ نقل اdوظف8 في اdنطقـة يكون ضـمنهـا إالّ اذا إقـتضـت اdصلحـة العامـة أو حـسب

الرغبة.
١١- jكن اإلنتماء الى اإلحتاد اإلشتراكي وال مانع من قبول عدد منهم في اللجنة التنفيذية.

١٢- إشراك األكراد في مجلس الشورى حسب نسبة السكان.
١٣- إشراك األكراد في القيادة السياسية.

١٤- صيغة الدستور النهائية ستناقش عند إنبثاق احلياة النيابية قريباً.
١٥- اإلعتراف بالقومية الكردية دون تذويبها أو تعريبها ضمن الوحدة العراقية.

وعاد الوفد الـكردي يحمل معه مشـروعاً جديداً سلّمه الـى وزير الداخلية حول مبـدأ اdشاركة
في احلكمL وهذا نصّه:

١- فيما يتعلق باdنطقة الكردية:
أ- يكون اdوظـفـون واdســتـخـدمــون في هذه اdنطقــة من األكـراد إالّ فـي حـالة عـدم تـوفـر
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الكفاءات وذوي اإلختصاص من األكراد حيث يستعان بغيرهم في هذه احلالة.
ب- مـبـدأ نقل اdـوظف8 في اdنطقـة الكرديـة يكون ضـمن اdنطقـة نـفـسـهـا إالّ في حـاالت

الضرورة القصوى أو بناءً على رغبة اdوظف نفسه.
ج- إسـتبـدال إسم وزارة إعـمار الشـمال بـوزارة الشؤون الكردية ويُنـاط بها اإلشـراف على

القضايا اإلدارية والثقافية في اdنطقة الكردية.
٢- فيما يتعلق بالوظائف العامة في الدولة:

يسـاهم األكـراد بالتـوظف في كـافـة وزارات الدولة بنسـبٍ يتم اإلتفـاق عليـهـا zا في ذلك
الوزراء ووكالء الوزارات والسلك اخلارجي وغيرها من اdراكز احلساسة.

٣- تعتبـر اللغة الكردية لغة التعليم والدوائر واحملـاكم في اdنطقة الكردية كما تستـعمل اللغة
العـربية عـند اإلقتـضـاء أما اخملـابرات مع اdراجع الرسـمـية خـارج اdنطقـة الكردية فـتكون

بالعربية.
٤- التـنظيم الـســيـــاسـي في اdنطـقــة الـكردية يـتم اإلتفـــاق عليـــه مـع احلكومـــة ومع اإلحتـــاد

اإلشتراكي بشكل يضمن اdصلحة العامة ويعزز وحدة الشعب الوطنية.
٥- يعـدل الدستـور العـراقي اdؤقت على أسـاس (أنّ الشعب العـربي في العـراق جزءÈ من األمـة
العـربيـة ويقـرّ هذا الدسـتور حـقـوق الشـعب الكردي القـومـيـة على أسـاس مبـدأ اdشـاركـة

الفعلية في احلكم ضمن الوحدة العراقية).
٦- تخـصـيص مبـالغ مناسـبـة للقـيام بـدفع تعويـضات مناسـبـة عـادلة للمـتضـررين في حـوادث

كردستان.
٧- إعادة العشائر العربية الى أماكنها السابقة.

٨- حلّ الفرسان وجتريدهم من السالح.
٩- اإلسـراع بإطالق سراح اdـوقوف8 واdسـجـون8 بسبـب حوادث كـردسـتان ويُسـتـحسن إصـدار

العفو العام عن جميع احملكوم8 واdعتقل8 واdبعدين السياسي8 في العراق.
١٠- عودة اإلدارات احمللية على أساس الفقرة رقم (١) الواردة أعاله.

١١- إستـحداث لواء بإسم لواء دهوك يضم األقـضيـة الكردية التابعـة للواء اdوصل في الوقت
احلاضر أو إحلاق األقضية اdذكورة بلواء أربيل.

١٢- فيما يتعلق بالپيشمرگه:
أ- يعـود الپيـشـمرگـه الذين كـانوا في سلك الشـرطة فـيمـا مـضى الى العمـل كشـرطة في

اإلدارات احمللية ضمن اdنطقة الكردية.
ب- يعود الپـيشمـرگه مع أسلحـتهم الذين كانوا سـابقاً من منتسـبي اجليش للعـمل ضمن
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قطعات الفرقة الثانية والرابعة.
ج- أمـا مـايـتـبـقى منهـم فـيكونون zثــابة شـرطة سـيــارة أو حـرس للحـدود ضــمن القـوات
اdسلحـة العـراقيـة في اdنطقـة الكردية وتبتّ احلـكومة في أمـرهم بعـد اإلنتـهاء من تـنفيـذ
الفقرات اdتقدمة أعاله وبالشكل الذي تستنسبه احلكومة. فال مانع من إلغاء الفقرة (ج)
من اdادة (٢) حـيث يـنصـرف العـدد اdتـبـقي من الـپـيـشـمـرگـه الى أعـمـالهـم اإلعـتـيـادية

السابقة.
وفي ١٩٦٥/٢/١١ وجّـهت وزارة الداخليـة كـتـاباً الى مـتـصـرفـيـة السليـمـانيـة حـددت فـيـه

بوضوح رأي احلكومة في حلّ اdشكلةL وفيما يلي نص الكتاب:
وزارة الداخلية

دائرة اخملابرات السرية والسياسية
العدد ق.س - ٩٥٥

التاريخ ١١-٢-١٩٦٥
الى- متصرفية لواء السليمانية

اdوضوع- رأي احلكومة في حلّ مشكلة الشمال
١- نرجـو تبليغ السـيـد عقـيـد صـديق بأن رأي احلكومـة بحل مـشكلة الشـمال تـتضـمن النقـاط

اdدونة في اdلحق (ك)* اdرفق لينقلها بدوره الى اdال مصطفى البارزاني.
٢- كما نرجو إخباره zايلي:

أ- الjكن قبول إضـافة وزارة بإسم وزارة الشؤون الكردية ترتبط بها األلوية الشـمالية من
كـافـة الوجــوه إذ مـعنى ذلك إسـتـقـالل ذاتـيّ مـبطّن فـبـدالً من أن يكـون إسم اdسـؤول عن
اdنطقـة (حـاكم) أصـبح إسـمه وزيـر وبدالً من أن يكون مـقر احلـاكم (السـليمـانيـة) أصـبح

بغداد.
ب- الjكن إحداث لواء جديد أو فكّ أقضية من لواء وربطها بلواء آخر.

ج- الjكن اdوافـقة باإلحـتفـاظ بالبـيش مركـه (العصـاة اdسلح8) كـقوة ثالثـة بشكل من
األشكال.

صبحي عبداحلميد
وزير الداخلية

* يتضمن اdلحق (ك) النقاط اخلمس عشرة التي قـدمها الوزير الى الوفد الكردي ماب8 ١٠ و٢٤ كانون الثاني
١٩٦٥ ونشرت فيما تقدم.
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األخ متصرف لواء السليمانية احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إشــــارة الـى كــــتــــابـكم اdـرقم ق.س/٢٠٩ واdؤرخ فـي ١٦-٢-١٩٦٥ يرجـى إعــــالم وزارة
الداخلية باdالحظات التالية:

١- إن اdقـترحـات التي تقـدم بهـا إخوانـنا الذين أرسلناهم الى بغـداد هي في نظرنا مـقـترحـات
واقـعيـة وعـمليـة والتنطوي على مـانعـتـقد على أيّ مـظهر من مـظاهر التطرف والتـعجـيـز
وكـانت مــخـفـفــة وبسـيطة الى درجــة أثارت لدى عـدد كــبـيـر من إخــواننا هنا مــوجـة من
اdعـارضة وعـدم الرضـا بإعتـبارها أقـلّ حتى من احلـدّ األدنى dا jكن أن تطالب به الثـورة

الكردية أو أية ثورة قومية أخرى في العالم.
٢- نرى مـن الضــروري أن نـوضح بأن وفـــدنا اdذكـــور أعــاله لـم يطالب (بـإضــافـــة إسم وزارة
الشـؤون الكردية ترتبط بهـا األلوية الشـماليـة من كـافة الـوجوه) كـمـا هو وارد في كتـاب
وزارة الداخليـة إليـكم. بل إنّ نصّ الطلب كـمـا هو سـبق وقـدّم الى األخ وزيـر الداخليـة هو
(إسـتـبــدال إسم وزارة إعـمـار الشــمـال بوزارة الشـؤون الـكردية ويُناط بهـا اإلشــراف على
القـضـايا اإلدارية والثـقـافـيــة في اdنطقـة الكردية)L لذا يرجـى مـراعـاة الفـرق الواضح ب8

الصيغت8.
٣- أما النقاط التـي تضعها احلكومة حلل مـشكلة الشمال فإننا جنـد صعوبة كبـرى في اdوافقة
عليهـا ألن اإللتزامات الواردة هي أكـثر zا اليُقاس من احلـقوق التي كان ينـتظرها الشعب
الكردي من وراء ثورته. وإننا نرى في محاولة فـرضها علينا نوعاً من التعـجيز والتطرف

الذي طاdا إتهمنا بها اإلخوان اdسؤولون في اجلمهورية العراقية.
وعليه فإننا نتطلع الى أن تعـيد احلكومة النظر في حلولها اdقتـرحة بشكل يؤمّن احلدّ األدنى
من مطاليب الثـورة الكردية ويحفظ في الوقت نفسـه هيبة الدولـة ويعزز وحدة الشـعب الوطنية

dا فيه خير وصالح اdواطن8 جميعاLً وأشكركمL ودمتم.
أخوكم

مصطفى البارزاني
١٨-٢-١٩٦٥
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أخي العـزيز مسعـود احملتـرم منذ أن أرسلت لكم في ٤/٢٧ بعض ا1علومـات عن الوضع في
كـردستـان فال تزال ا1عـارك مسـتـمرة بV قطعـاتنا الباسـلة وجيش عـارف. وقد اشـتدت ا1عـارك
منذ ذلك الوقت حـتى اآلن بصـورة ملمـوسة. واحلـمـد لله وبفـضله حلد اآلن لم حتـرز احلكومـة أية
جناحـات تذكرp بل كان مـصيرها في كل مـعركة الفـشل الذريع رغم بذلها أقصى اجلـهود ونحن
ننتظر بلهـفـة احلصـول على بعض األسلـحة الثـقـيلة خاصـة عـدة مدافـع جبليـة والتي سـتكون إن
شاء الله سـببـاً في طرد العدو ا1نهـار حتى في مـعسكراتهم. وندرج لكم أدناه بعض ا1ـعلومات
التي وردتـنا من مــخـــتلف قطعـــات لَشْكر ١و٢وp٣ وذلـك نصــاً 1ا جــاء فـي برقــيــاتـهم حــول

العمليات احلربية في كل منطقة.
p١- في ليلة ٢١-٤/٢٢ هاجمت قـوة من ل٢ لَشْكر ٣ (عبدالوهاب) ربايا اجلاش في حـلبجه
وقد ضـربوا إحدى الربايا بالصواريخ - أدى الى تخـريب الربيئة نهائيـاً ومقتل ستـة جاش

وعدد من اجلرحى لم يعرف بالضبط.
٢- قـامت قـوة من لق٢ في بتـاليـون علـي شـعبـان لَـشْكر ٢ بهـجـوم على قـرية شـيخ مَـمـوديان
العائدة لـعبدالرحـمن سيـساوه اخلائن وبعـد معـركة دامت حوالـي ساعة إسـتسلم اجلـحوش.

وا1كاسب ١٩ بندقية إنگليزي وبرنو.
٣- في ليلة ٢٩-٤/٣٠ هاجمت قوة من لَشْكر سَفVِ معـسكر شقالوه وقصفت ا1عسكر �دافع

الهاون ٣ عقدهp وأحدثت خسارات فادحة لم تعرف بالضبط.
٤- بعـد قتـال عـام دام حوالي تسـعة أيـام في (دَشت أربيل) تكبـد العدو خـسائر جـسـيمـة في
األرواح. وقـد شـوهد في مـســجـد أربيل ثالثة وسـبـعـون جـثـة للـجـيش واجلـاش وإمـتـألت
ا1سـتـشـفـيـات ا1لكـيـة والعـسكرية باجلـرحى في أربيلp وإنـسـحب العـدو خـاسـئـاً بعـد أن

تعطلت دبابة بالصاروخ وخسائرنا شهيدان وجريح واحد.
٥- في ليلـة ٢٩-٤/٣٠ هاجـمت مـفــرزتان من لَشْكر ٢ منـطقـة بَسـتــوره � خـاللهـا إحــتـالل
ربيـئـة. وإنهـزمت الثـانـيـة وا1كاسب ٦ بندقـيـات إنگليــزية وواحـدة پَـرَشـوت مع مـسـدس

.Vوكمية من العتاد وبعض البطانيات وماكنة خياطة واحرقت خيم الربيئت
٦- وفي ١٩٦٥/٥/١ قامت مـفرزة من لَشْكر ٢ بوضع حاجـز على طريق أسكي كلك- أربيل
وضـربت سـيـارة كـانت تقل اجلـاش فـأبيـد من كـان فـيـهـا وا1كـاسب (٧) قطع سـالح برنو

وإنگليزي.
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٧- في ١٩٦٥/٤/٢٧ تقـدمت قـوة كـبـيـرة من اجلـيش واجلـاش تسـاندها الطائرات وا1دفـعـيـة
 كنت من إحـتالل جـبل دهوك بعـد معـركـة دامت أكثـر من ثالثة أيام على التـوالي. وفي
مـسـاء اليـوم الرابـع قـامت فـصـائلنا بشـن هجـوم مـقـابل  كنوا من إســتـعـادة جـبل دهوك
والحـقـوا العدو حـتى مـقـر لواء ١٨ في دهوك. وتكبـد العـدو خـسائـر لم تعرف بـالتأكـيـد

وغنم عدد من اخليم والبطانيات وخسائرنا شهيد واحد.
٨- وقـد وردتنا برقـيـة من قـيـادة لَشْكر ١ عن ا1عـارك التي دارت بV قـواتنا في ٤/٢٧ وقـد
ذكـرت لكم قـسـماً منـها أعـاله. والتـفـاصـيل هي أنه في ذلك اليـوم تقـدم العـدو في گَلي
زاخو بقـوة جحفل فـوج مع اجلاش بإجتـاه (رالو) وقوة أخرى بجـحفل لواء باجتـاه زيبار في
عاصي وقوة جحـفل لواء في العاصي بإجتاه باغليجه مع اجلـاش وبقوة من اجليش واجلاش
نحـو سلسلـة بيـخـيـر باجتـاه فـيـشـخـابور. وتسـاند جـمـيع هذه الـقـوات ا1تـقـدمـة الطائرات
وا1دفعية. وبعد معركة ضارية دامت ثالثة أيام على التوالي في جميع اجلبهات أدت الى
إنسحـاب قواتنا مـن بعض ا1واقع البسـيطة في السهـول التي كانت ا1قـاومة فـيهـا صعـبة
للدبابات والطائراتp وإنهـزم العدو في باقي ا1نـاطق. وتقدر خـسائر العـدو بأربعV قتـيالً
وجـرحى كـثـيـرين ونسـفت دبابة واحـدة باأللغـام. وفي نفس اليـوم تقـدمت قـوة من اجلـيش
واجلاش تـساندها ا1دفـعيـة والطائرات باجتاه قـرى تقع جنوب شرق زاخـوp وقوة أخـرى الى
قرى حسن آوا بـإجتاه قرى بيتاس فـتصدت لهم قواتنا البـاسلة وأرغمتهم على الـفرار بعد
أن تكبدوا خـسائر فـادحة في األرواح. خـسائرنا ستـة شهـداء وثالثة جرحى في جـميع هذه

ا1عارك.
٩- وفي ١٩٦٥/٥/٤ إصطدم أفــراد لق ٦ بَتــاليـون ٩ لَـشْكر ٣ بقــوات اجلـيش واجلــاش في
منطقة قادركَرَم وكاني شيرينكا ودامت ا1عركة ثالث الى أربع ساعات بعدها إنهزم العدو

متكبداً اخلسائر التالية: (١٥) جندي قتيل وجاش وجرحى (٣٠). خسائرنا التوجد.
١٠- وفي ٥/٤ تصـــدت فــصــائلنـا لقــوة اجلــيش واجلــاش فـي طريق دهوك - ا1ـوصل ودامت
ا1عركـة سبع ساعـاتp قتل على اثر ذلك من العـدو سبعـة جاش واسـر واحد والغنائم (٢)
بندقـيـة. مع العـلم ان قـوات احلكومـة كـانت تسـاندها الطائـرات و(٨) دبابات. خـسـائرنا

التوجد.
١١- وفي نفس اليـوم ٥/٤ تصـدت قواتنـا الى قافلة عـسكرية حتـرسـها الدبابـات بV كركـوك
وچمـچـمال. وعند بدء الـقتـال جـاءت قوات من كـركـوك وچمـجمـال إلنقـاذ القـافلة. دامت
ا1عـركـة أكـثـر من خـمس سـاعــات بV الطرفV. إنسـحب العـدو هاربـاً بعـد أن أحلـقت بهم
Vعـدنان صبـحي وحس Vقواتنا خـسائر جـسيـمة في األرواح بضمـن القتلى كل من ا1الزم
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حـمـيـد. وفي نفس اليـوم تقـدمت قـوة أخـرى من اجلـيـش واجلاش حلـرق قـريـة زنگنه اآلمنة
والواقعـة بالقرب من الطريق العـام بV كركـوك وچمچمـال. وإستعـدت قواتنا للدفـاع حتى
أن  كنوا بعد قتـال من رد العدو على أعقابه واحلقت بهم خسـائر اخرى. وكانت الطائرات

الهيليكوبتر تنقل القتلى واجلرحى من ساحة ا1عركة. خسائرنا جريح واحد.
١٢- اإللتحـاقات من اجلـيش العربي مسـتمرة في كـافة اجلـبهات وأذكـر لكم على سبـيل ا1ثال

بعضاً منها أدناه:
في ليلة ٢٧-٤/٢٨ إلتـحق إثـنان من جـاش عـارف الذين كـانوا في كـويسنجق �قـر مـال
عبدالله. وفـي ليلة ١-٥/٢ إلتحق حقي آغا الذي كـان قد أصبح جاشـاً في بدء احلركات
األخيرة �قـر مال عبدالله في سَركَـپكان وأعلنوا ندمهم عما سلف. كمـا إلتحق أحد اجلنود
العـرب بهيـز (طارق أحمـد) لَشْكر ٣ في ٥/٥. وفي ٥/٣ إلتـحق اجلنود العـرب التاليـة
أسـماؤهم بنفس الهـيز (طـارق أحمـد) في بتاليـون ٣: ١- مطلك مـحمـد ٢- سيـد يونس

٣- علي صالح.
في يوم ١٩٦٥/٥/٦ في الساعـة السابعة مسـاء قصفت مدفـعيتنا اجلبليـة مطار بامرني
وأحــدثت أضـراراً جــسـيــمـة فـي األرواح لم تعـرف بـعـد. طوقت قــواتنا ا1طـار من جـمــيع
اجلـوانب. معنويات قـواتنا عـاليـة هناك جداً. وفي مـسـاء ١٩٦٥/٥/٧ قصـفت (ا1طار)
للمرة الـثانية. مـعنويات العدو منهـارة. الطائرات تقصف الـقرى هناك بشدة الـقرى اآلمنة

البريئة وسنوافيكم بالنتائج إن وجدت.
١٤- في يوم ٥/٥ غنـمت إحـدى مـفـارز لـق ٢ ب ٥ لَشْكر ٣ (١٨٠) رأس غنم قـرب شــركـة

زنبور التي تبعد عن كركوك ٢٥ كم وتعود هذه األغنام الى جاش وجيش عارف.
١٥- في ليلة ٥-٥/٦ هاجمت إحدى مفارز نفس هذه القوة ا1ذكورة أعاله ربايا اجلاش وألقت
رمــانـة يدوية على إحـــدى ربايا اجلــاش فـي قــرية باداوا أدت الـى مــقــتل (٤) جـــحــوش

وبضمنهم اجلاش طاهر واجلاش خالد. خسائرنا التوجد.
١٦- في منطقـة لق ٦ رزگـاري لَشْكر ٣ (ا1قـدم عـزيز) تركت احلكومـة مـركـزين للشـرطة رغم

تعزيزهما قبل مدة بشرطة إضافية خوفاً من ضربات الپيشمرگه.
١٧- في ٦/٦ إصطدمت قواتنا في منطقة عـقره باجلاش اليزيدية والزيبارية. قتـل نتيجة ذلك

(٤) جاش مع العلم أنّ قواتنا كانت مفرزة دورية.
١٨- تقدمت قـوة حكوميـة بجحفل فـوج مع قوة كبـيرة من اجلاش الى سَـفVِ (سپـيگره). وبعد
قـتال شـديد أرغـمت قواتنا العـدو على الهـروب واإلنسحـاب بعـد أن تكبد خـسـائر فادحـة

(خسائرنا التوجد).
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١٩- قصفت عصر هذا اليوم في الساعة ٥٬٥ طائرات (ميگ ٢١) گالله 1دة عشرين دقيقة.
وأصـيب جـسـم سـيـارة أهليـةp ولم حتـدث خــسـائر في األرواح رغم إمـتـالء القــرية بالناس

.Vواألهل
هذا جـميع ا1علومـات ا1توفـرة لدينا حـتى آخر حلظة من سـفـر (زكي) وسنوافيكم وجنـمع لكم

ما يتيسر في ا1ستقبل إن شاء الله.
أخوكم
إدريس

١٩٦٥/٥/٨
©≤®

أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم
حتية أخوية خالصة

بالنيـابة عن الوالد والوالدة واالخوان جـميعـاً نقبل عـيونكم وعـيون صابر ونرجـو لكم من الله
كل الصـحـة واخليـر وإحـتـراماتنا الى عـقـيلتكم. واحلـمـد لله وبفـضله نحن اجلـميع بأ� الـصحـة

والسالمة وال هَّم لنا سوى البعد عنكم وإن شاء الله اللقاء قريب.
أخي إن الوضع في سـفV قـد حتسن وقـد هرب العـدو جراء قـصف مـدافعنـاp حيث عم احلـريق
مـعسكر بانَــنُوك وقواتنا مـسيـطرة على الوضع هناك  امـاً. ونشاط العـدو في منطقـة لَشْكر ٣
أقل من السـابق وقد إتخـذوا هناك بعض االجـراءات جملابهـة العدو والله ا1وفق وهو ا1سـتعـان.
ال ¸كنني لضـيق الوقت أن أتطرق الى التفـاصيلp حـيث إنني مشـغول بإرسـال الضبـاط عندكم
للتدريب وتوزيع مـا وصلنا من أسلحة وعتاد حلـاجة اجلبهـات الى ذلك. وقد جاء للتدريـب عمر
آغـا محـمد وحـالي محـمد وعلـي مصطفى ومـصطفى رشـو وا1قدم نافـذ وا1الزمان خـالد ونوزاد

ورؤوف.
ودمتم للمخلص

أخوكم إدريس
١٩٦٥/٦/٧

جزيل إحـتراماتـي لألخ شمس الدين وال أعلم ماذا عـمل بخصـوص ذهاب سيارتنا الـى (خانه) جللب
حـاجـيـات البـيت الضـرورية حـيث المـصـدر لنا غـير ذلـك. ونرسل بعض النشـرات (¼Wوالي كـردستـان)

الواردة لألخ أمير من م.س.



µ¥≤

©≤¥® r#— o$K*«
©±®

w%«“—U&'« f(—œ≈ s+ W'U*—
أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم

بعـد الـسـالم ورحـمـة اللـه وبركـاته وأقـبل يـدي الوالد وعـيـون االخــوان والصـغـار البــاقV مع
إحترامنا لـلجميع وأرجو من الله لكم جـميعاً الصحـة وراحة البال. احلمـد لله نحن سا1ون ونحن
في صحة بفضل اللـه. عزيزي األخ أذكر لكم مايلي عن ا1وقف حتى الساعـة اخلامسة والنصف

عصر هذا اليوم ٦٦/٥/٨:
١- في گَـرو عـمـر آغا أعلـمناكم يوم أمس بإسـتـشهـاد أخـينا البطل حـادي حـسكو وإنسـحـاب
اجلماعات كافـة ماعدا جماعة حاجي بيروخي وعريف ياسV من گَرو عـمر آغا. وأخبرناكم
pبأنني أرسلت سليمان حادي. أخـبرنا اجلماعات كافة بوجوب االلتحـاق باماكنهم السابقة
وفـعـالً � ذلك ليلة أمس ٧-٥/٨. وصـبـاح هذا اليـوم واحلـمـد لله كـان الوضع هادئاً هذا
اليـوم ويوم أمس هناكp ولـكن يا أخي ان ا1ولى سـبـحـانه وتعـالى يدبـر كل شيء مـحلنا.
فتصـور بأن جماعتنا عـندما إنسحبـوا من گَرو عمر آغا كـان اجليش يهرب كاجلـرذان  اماً
وترك جثـتV في ساحـة ا1عركـة ولم يعلم بهم جمـاعتنا. واليـوم عندما رجع جـماعـة حمـيد
بيري عثروا على جـثتV مع غدارة. و(٦) قنابل عقده ٢. وهكذا بقي گَـرو عمر آغا بدون
قـوة ال من جـانبنا وال من جـانب العـدو وهرب الـطرفـان من ا1يـدانp وشـاء ا1ولى أن يرجع
جماعتنا الى أماكنهم. أليـست هذه معجزة وعشرات مثلها ينعم الله بهـا علينا. واحلقيقة
كـما يبـدو كلنا أشبـه بأصنام مـيتV وأحـجار جـامدين كـالنا نحن والعـدو واحلمـد لله على

فضله.
٢- أمـا في زوزك فقـد سلحنا (٢٥) شـخـصاً وأرسلـناهم الى زوزك منذ ليلة أمس ويظهـر بأن
اخلطوة ناجحة بعون اللهp وإضطر العدو الى اإلنسحاب من طول اخلط ا1متد من گَرو عمر
pآغا حـتى زوزك ماعـدا هجمات قـوية لسحب اجلـثث ا1تروكة في سـاحة ا1عـركة منذ أيام
وفي كل مرة يسحب العـدو بعض اجلثث ويضع جثث جديدة مكانهم. واحلقـيقة يا أخي إن
جمـاعة فـارس صمـدوا بفضل الله كـاألبطال فعـالpً وساعـدهم الله على النجاح التـام على
جـميع هجـمات العـدو حلـد اآلن. وتعتـبر جـميـع الهجـمات التي شنـت حتى هَندرين فـاشلة
 اماً وبكل مـعنى الكلمة وحال اجلـماعة اآلن أحـسن بسبب الهدوء الـذي يسود ا1كان منذ
يومV تقــريبـاً. وإن حــالي مـحــمـد قـام بـدور بطولي با1دفــعـيـة بـشكل يدعـو الـى الشكر
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والتـقـديـر في إسناد جـمـاعـتـنا وحتطيم العـدوp وكـان مــتـجـوالً مع مـدفـعــه في كل مكان
خطير.

٣- في بَرزيوه الشيء حتى اآلن.
٤- في هَندرين لقـد صـعد العـدو كـثيـراً ولكن التـصمـيم مـوجـود لدى هذه اجلمـاعـة أن يقومـوا
بهجـمات مـهما كلف األمـر بعون الله وإذنه. ونحن مـستـمرون في تلبيـة حاجـاتهم وإعادة
تنظيم الـنواحي اإلدارية لهم وتوفـيــر العـتـاد والقنـابل لهم. وقـد وصل ليلـة أمس السـالح
pا1رتقب وا1همـات األخرى. وفي النية إن شاء الله أن نقـوم بتسليح جماعـة صديق صادق
الذي ذكر علي هالو بأنه مـخلص وإرساله الى أشكَفتي شَـهيدان لتعـزيز قوة هَندرين التي
حتـتاج الى ا1زيـد وا1زيد. وا1هم فضـل الله وعونه. وسـمـعنا عن طريق بعض القـادمV من
هَندرين بأن في نيـتهم الـقيـام بهجـوم مسـاء هذا اليوم ٦٦/٦/٨ سـوف نخـبركم بالنتـائج

سواء �ّ القيام بالهجوم أم ال.
٥- أمـا في آكـويان فنرسـل لكم آخـر التـقـارير التي وردتني هـذا اليـوم وإن مـحـمـد زياد سـالم
ولكنه مريض وال صحة لبرقية العـدو ا1ستلمة يوم أمسp والتي أخبرناكم بها في رسالتنا
واحلمد لله. وقد أرسلنا لهم ليلة أول أمس مدفع (٨١) ملم مع (٥٢) قنبلة. وليلة أمس

أرسلنا البازوكا والعتاد. وقد شوهد مسلحو قرية وَرته يوم أمس في (سَران).
٦- في حـوالي الساعـة الثـانيـة بعد ظهـر هذا اليـوم قصـفت طائرات هنتـر قـرية بَرسرينp وكـان
موجـود ا1الزم خضر علـوان فيهـا وقد أصيب بجـروح خفيـفة في رأسـه ومعه أربعـة آخرون
وأستشهد أحد پ.م جماعة الرئيس كمال وإسمه رؤوف. وكل هذا من عدم ا1باالة ومعلوم

األجل النهائي هو األصح.
p٧- اإلتصال بزوزك بالهوكي توكي ناجح  اماً والندري مـاذا يكون مع گَرو عمر آغا وهَندرين

حيث أرسلنا األجهزة ولم يبدأوا اإلتصال حلدّ اآلن.
٨- وعند قـصف الطائرة لــ(بَرسريـن) كانـت سيـارتنـا (الدوج) الكبـيـرة موجـودة وقـد ضـربتـهـا
الطائرة وأصابتها بأضـرار كبيرة قد التكون صاحلة للعمل. ورغم ضـعف أملي أرجو كتابة
رسـالة بإسـم الوالد الى (مـرديشــو) عـسى أن يشـعــروا ببـعض الضـرورة فـي هذه الظروف

التي نحتاج فيها الى ا1زيد من السيارات خاصة بالنسبة للمدافع اجلديدة.
٩- إن حالي محـمد أخبرني بأن باإلمكان أن يرسل إلينا ا1الزم طـاهر. وقد أعرب ا1الزم طاهر
عن إســتـعــداده لتــشـغــيل ا1دافع اجلــديدة وإن شـاء الـله سنقــوم بإجـراء الـالزم بالسـرعــة

ا1مكنة.
أخي إستـلمت يوم أمس رسالتكم حـول رأي الوالد بخصـوص التصـرف بالبندقيـات حسب
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مـا تقتـضـيه ا1صلحـة وأقـبل يديه مراراً وتكـراراً ونرجو الله تعـالى على الدوام أن يحـفظ
صـحـتـه ويوفـقـه فـي الدارين وفي جـمـيع األمـور فـأهم شيء هـو ذلك. ويا عـزيزي األخ ال
أحتاج الـى شيء سوى سالمتكم وا1هم أن تقـوموا بتمشـية األمور في خدمـة الوالد وأرجو

لك التوفيق بعون الله في ذلك. هذا مع حتياتي و نياتي الطيبة للجميع.
.Vودمتم في أمانة الله محفوظ

أخوكم اخمللص
إدريس البارزاني
٦٦/٥/٨

*** أخي أرى من ا1صلحـة أن تـفكروا بنقل البـيت وتسـتـشـيـروا الوالـد با1وضـوع ال بسـبب
وجود أي خطر إن شاء الله وبعـونهp ولكن بقاء البيت لفترة طويلة ليس من ا1صلحـة وهم حتماً
في رعــــاية اللهp ولـكن علـى األقل أنا راغـب في ذلك واإلســــتـــشـــارة مع الـوالد ســـيكـون هو

النهاية… مع اإلحترام.
©≤®

أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم
حتية أخوية حارة

وأقدم جزيل إحتـرامي وتقديري بالنيابة عن الوالد وعن نفسي الى األخوان الصـحفيV ونرجو
أن تكونـوا بخـيــر بعــون الله. لـيلة أمس ١٠-٥/١١ وصل الوالـد عندي وجــاءني بالقــرب من
بَرسـرين ورجع في نـفس الليلة الى ناوكـيـلَكان واآلن أنا عنده واحلـمـد لله بصــحـة جـيـدة ويقـبل
عيـونكم مع عيون االخوان ويسـلم على أفراد االسرة كافـة كذلك أنا وأقبل يدي الوالدة واحلـمد

.V1لله نحن سا
إستلمت رسالتك ا1ؤرخـة ٦٦/٥/١١ واطلعت عليها واطلع عليها الوالد بنفـسه وكنا نبحث

اجلبهة وا1واقف ا1تدهورة فيه وإليكم اجلواب فيما يلي:
١- فيما يخص اجلفرة هذا أمر يعود الى مسؤوليه وهذا ليس مطلوباً الدخول في تفاصيله.

٢- أما الوضع في زوزك فقد علمتم بإنسحاب جماعة فارس. وليلة أمس بقي حسن خال همزه
Vوفي هذا اليـوم وحـوالي السـاعـة الـعـاشـرة بدأ القـتـال ب .Vوصـعـد مـصطفى حـاجـي أم
قواتنا وقوات العـدو بدرجة من الشدة ال¸كن وصفها أين حـرب األ1ان? أين حرب كوريا?
وكنا نتـوقع إنسحـاب جـماعـتنا بV حلظة وأخـرى ولكن ا1ئات من القـتلى وقـعت في قمـة
زوزك وإندحر العـدو فوق أكداس اجلثث. وكـانت جماعـتنا تبلغنا بأنهم سينسحـبون ولكن



µ¥µ

بقـوا. وأنا ال أدري كـيف بقوا حـتى ا1سـاء. وكـان القتـال مـستـمـراً فيـه وجـئت أنا لزيارة
pًوردنا خبر يفـيد بأن جـماعتنا إنسـحبـوا من زوزك كليا Vالوالد في ا1غـرب. وبعد ساعـت
Vوإن مام وسو ومـصطفى حاجي أم Vوبعده جـاء خبر ثان بأن جمـاعة حسن فقط منسـحب
في مكانهمp وقرروا البقاء وطلبوا منا قـوة وقد أرسلنا في طلب جندة تذهب إليهم. ولكن
احلـقيـقة مـصيـر زوزك مجـهول اآلن وال أدري مـاذا سيـقرره ا1ولى بحـقهp هل سـيسلمـه أم

سيوفقه واحلكم األخير له تعالى.
ليلة أمس هاجم العدو گَرو عمـر آغا و كن من الصعود بV جماعتي كَـوكَس وسيد صالح
وبذلك سقط أكثر من ثالثة أرباع السلسلة بيد العدوp وإن جماعتنا منسحبون من هناك.
لقد إجنرح هذا اليوم حسن خال همزه بجروح خفيفة كذلك حسو ميرWÖسوري وإثنV آخرين

وفقدنا شهيدين من جماعة مام وسو ومصطفى حاجي أمV حلد اآلن.
أحـمــد مـصطـفى كـانيــه لنجي جـريـح في يده ولكنه بســيط بفــضل الله. أمـا فـي هَندرين
وآكـويـان فنحن نتــوقع من قـواتنـا القـيــام بهـجــوم واسع النطاق هذه اللـيلة وفي الســاعـة
الرابعـة بعـد منتصـف الليلp وال أدري هل سـيمكن القـيـام به أم ال وأقـصد تنـفيـذه. وإذا
نفذت العـملية وجنـحت وصمد زوزك هذه الليلةp بـذلك سنكون قد ربحنا ا1عـارك ونسيطر

على ا1وقف وتعتبر جميع جهود العدو حلد اآلن فاشلة.
أمر الـوالد أن ينتظر كل من ساالر وا1الزم صـبحي عـندكم حلV عودته إليكم إن شـاء الله
بصحة وموفقـية… عند وصول سردار حمه آغا عندكم أرجو تقـدÀ إحتراماتي له وال¸كنني

احلضور عنده اآلن.
وبالنسبـة الى خالد شمس الدين اليـتوفر السالح ولكـن أعطِ رسوله مبلغ مـائة دينار فقط
وأكتب له رسالة شـديدة بأمر الوالد لكي يتحرك إلينا فـوراً وآنذاك سوف ندفع له ما يلزم
من ديون ومساعدات. وقـد أخبرناه عدة مرات وعليه أن ينفذ األوامـر ويتحرك على الفور

إلينا.
أمــا فـيــمـا يـتـعلق بـإرسـال ســيـارات إلـيكم ليس في مــســتطاعنا نهــائيــاً وذلك ألن كل
إمكانيـاتنا في خدمـة احلركـات وليس لنا نوم ال في الليل وال فـي النهار وكـذلك بالنسبـة
للسواق. وعليه أمـر الوالد أن ترسلوا مهماتكم واألشيـاء التي تعود الى البيت الى پردي
زَرْد ويكون هناك شـخص أو شخـصان من جـماعـتكم كـمقـر صغـير وإتصلوا بخـزالي لكي
يقـوم يوميـاً بنقل سيـارتV. وقد إتفـقنا مع خزالي أن ينقـل األشياء بـالسيـارات فيـما إذا
فتحتم مقراً صغيـراً هناك (پردي زَرْد). أشكر الصحفيV من صميم القلب على احللويات
واحلـبوب التي أرسلوها لـيp وأشكر شعـورهم العام جتـاهنا من صـميم الـقلب. كمـا يشكر



µ¥∂

الوالد جهودهم بخـصوص السيارات وا1سائل األخرى التي نعـلم بأنهم اليقصرون لنا بكل
اجلهود من أعماق القلب.

Vهذا ودمتم جميعاً في أمانة الله محروس
أخوكم اخمللص
إدريس البارزاني
١١-٦٦/٥/١٢

©≥®
أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم

بعـد السـالم واإلحـترام أقـبل يدي الوالـد والوالدةp عيـونكم واألخـوان والسـالم على اجلـمـيع.
احلمد لله نحن بخير. إحتراماتنا الى إخواننا الصحفيV ونشكر إهتمامهم وجهودهم. ا1وقف:

١- صـبـاح يوم أمـس ٦٦/٥/٦ أسـتـشـهـد األخ البطـل حـادي حـسكو عندمــا أتى اجلـاش الى
مكان حمـيد بيري ا1تـروك بسبب باسكي دَري وهجم عليـهم حادي الشهـيد مع إبن حمـيد
بيــري خـالد ولكـن خـال إجنــرح بسـرعــةp وأخـذه حــادي ثم رجع بوحــده وهجم على العــدو
وهناك وقـع البطل شــهــيــداً. وعلمـنا بأنه لم يـتـوفَّ فـي احلــال ووصل به اجلــمــاعــة حــتى
ناورويpV وهنـاك إنتـقل الى جــوار ربه ووري التـراب بجـانـب أخـيـه فكريp وإنـا لله وإنا
إليه راجعـونp وال مفرّ من إرادة الله. وبعد ذلك إنسـحبت جماعات حـميد بيري والشـهيد
حـادي الى سَــري بَرد. وبعـد قلـيل جـاء سـاكــو كـانيَلنجي وحـل مـحل اجلـيش فـي باسكي
دَري. واآلن ســاكــو مــوجـــود في باسكي دَري وقــد جـــمــعت بارزان قــواتهـــا إســتــعــداداً
للطواريء. وقـد أخبـرت صـباح اليـوم جـماعـتنا بوجـوب العودة الى سلسلـة گَرو عـمر آغـا

مهما كلف األمر. وأتأمل بعون الله ان يكونوا قد رجعوا الى أماكنهم.
كان الوضع في زوزك هادئـاpً ولكن سمعت في ظهـر هذا اليوم أصـوات إطالق النار بشدة
حــوالي ســاعـــة ونصفp وإن فــارس ليـلة أمس أحــرجنـي الى درجــة كــبــيــرة وقــال بـأنهم
سينسحبون فـي الساعة الرابعة بعد منتصف ليلة أمس. وألن لم يتفق مع جـماعة عصمت
دينو اجملردين من السالح سـابقاpً ولكن شاء ا1ولى أن ال يترك اجلبهـة. فحضر عندي هذا
الصبـاح فارس وطلب مني قـوات كبـيرة أو اإلنسـحابp وكالهمـا مصـيبة. وعـلى كل حال
Àومن ا1قـرر أن نـزودهم ببـعـض السـالح القــد pأرسلت في طـلب جـمــاعـة يـونس بيـريـژي
ا1وجـود عند فـارس وا1صلح من قـبل وسـتـا محـمـد أخـيراpً إضـافـة الى بعض البندقـيـات
ا1ستولى عليها من قبل جماعـة فارسp والتيp وضعها اجلرحى وا1رضى. وال أدري كيف
سـيـحكـم الله في ا1سـتـقــبلp ونرجـو أن يكون في عــوننا. أمـا في هَندرين فـكان الهـدوء
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يسـود ا1كانp وقمنا بـتأمV ا1مكن من حـاجـياتهم. وقـد صـعد العـدو كثـيـراًَ بالنسبـة الى
هَندريـنp ولكنهـم يقــولون بأنـه في حــالة جتـــمع قــواتهم ا1ـوجــودة في األســفـلp فــســوف
يسـتولون علـى هَندرين إن شاء اللهp وبـعد إسـتراحـة بسـيطة جلـماعـتهم. وقـد طلبـوا مني
إرسـال قوات الى أشكَفـتي شَهـيـدان لتتـحرك قـواتهم إليـهمp وإذا جاءنا السـالح وبكميـة

محترمةp فر�ا ¸كن تسليح قسم من جماعة عصمت دينو ونلبي طلباتهم.
أما في آكـويانp فقد إستمـر القتال فيـه هذا اليوم ورغم أننا أرسلنا لكم برقيـة ولكن بعد
. وإلتــقطت مــحطة ذلك وردتنا أخــبــار من مــرصـد زوزك بأنـه كـان القــتــال هناك شــديداً
بَرسـرين برقـية للـعدو يقـول فـيـها بأنّ العـصـاة لم يتـمكنوا من إخـالء جـرحاهم في بـيجـان
وتركوهم. وقـال بأنّ من بV اجلثث جـثة حـمه زيادp وال أدري هل هناك صـحة لذلك أم ال.

أرجو من الله أن اليكون ذلك صحيحاً.
هذا يا أخي ودمتم جميعاً في أمانة الله والنصر في النهاية للحقيقة حتماً بعون الله وإذنه.

أخوك
٦٦/٥/٧

عند غروب الشمس  اماً
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فـقـدت احلكومـة كلّ أمل في احـراز أي نصـر عـسكري واسـتنفـدت آخـر حيـلهـا فال جـيـشـهـا نفع وال
جاشـها القدÀ وال جاشـها احلديث. وعادت الـى اسلوبها القدÀ ا1عتـاد لتكسب باحلوار وا1فاوضـات ما

لم تستطع نيله بقوة السالح والسيّما بخطة (توكلت على الله).
في مـبدأ األمـر أرسلت السلطة وفداً من بغـداد تألف من العـميـد ا1تقـاعد مـجيـد علي وأحمـد كمـال
واكـرم جـاف وزيد أحـمـد عـثــمـانp وصلوا گـالله في يوم ١٥ حـزيران ١٩٦٦ وكـانـت هذه مـقـدمـة  هـد
السبيل جملـيء وفد شعبي كبـير يتألف من العرب والكرد والتـركمان تألف من: اللواء ا1تقـاعد إبراهيم
الراوي من العهـد ا1لكي والدكتور كـاظم شبّرp والسـفير والوزير السـابق علي حيدر سليـمان. وا1هندس
والوزير فـيـمـا بعـد إحـسـان شـيـرزادp ورؤوف أحـمد والـدكتـور مـحـمـد صـالح مـحـمـود الوزير في عـهـد
عبـدالكرÀ قاسمp والعـالم الديني نورالدين الواعظp والوزير السابق حـسن عبدالـرحمن. ووافقت قـيادة
الثـورة على مــجيء هذا الوفـد فكان وصـوله الى گــالله في الثـامن عـشـر منه. وكــان هؤالء قـد خـولوا
إجراء ا1فاوضـات من قبل رئيس اجلمهورية وقـالوا ان احلكومة على إستعـداد للبحث والوصول الى حل
Àسلمي للمشكلة الكردية. واقتـرحوا ذهاب وفدٍ كردي تألف من نافذ جالل وصالح يوسـفي وحبيب كر
وعلي عبـدالله الى بغداد با1قـابل فوافـقت قيادة الثـورة على ذلك. وفي يوم ٢٢ منه شـخص هذا الوفد
الى العــاصـمــةp مكث الوفــد هناك ثالثة أيـام ثم عـاد ومــعـه وجــهـات نـظر رئيس اجلـمــهــورية ورئيس
الوزراء. وقد نوّهوا بأنّ هذين ا1سؤولV كـانا شديدي الرغبة في الوصول الى حلّ وإتفاق وانـهما جديان
. منهـا الشرط االساسي الذي يقـضي بنزع سالح فى مقـصدهما. ووضع الوفـد الكردي أمامهـما شروطاً
جـاش ٦٦ وقـال ان الـسلطة قـبلت بـهـذا الشـرط. في يوم ٢٩ حــزيران وقّع بيـان اإلتفــاقp وأذاع البـزاز
بنفـسـه البـيـان الذي عـرف في حـينه ببـيـان التـاسع والعـشـرين من حـزيران. وتوقف القـتـال مع اجلـيش.

وفيما يلي نص البيان:                                                           (ا1ؤلف)
ÊUO&'« h%

إن هذه احلكومة ورغبة منها في إنهاء األوضاع غير الطبيعية في بعض مناطق الشمالp كما
ورد ذلك في الفقـرة الرابعة من كتاب التكليف بـتشكيل احلكومةp وهي الفقـرة التي تدعو الى
احملافظة على وحدة األرض العراقية وحتقيق الوحدة العراقية وتأكيد الروابط القائمة بV العرب
واألكـراد - وهي الروابط الـتي تفـرض عليـهم العــمل بصـدق وثبـات 1صلحــة وطنهم - إن هذه
احلكومـة تعلن البـرنامج التـالي كـما تعلـن تصمـيـمـها القـاطع على التـمـسك به وتطبـيقـه نصـاً

وروحاً بأقرب وقت Æكن:
١- لقـد إعتـرفت احلكومـة إعـترافـاً قـاطعاً بالقـومـية الكـردية في الدستـور ا1وقت ا1عـدل وهي
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مـسـتـعـدة لتـأكـيـد هذا اإلعـتـراف وتوضـيـحـه في الدسـتـور الدائم بحـيث تصـبح القـومـيـة
Vالكرديـة واحلــقــوق القــومــيــة لألكــراد في الوطـن العــراقي الواحــد الذي يـضم قــومــيــت

رئيسيتV - العربية والكردية - وسيتساوى العرب واألكراد في احلقوق والواجبات.
٢- ان احلكومة مـستعـدة العطاء هذه احلقيـقة السليـمة وجودها احلـقيقي في قـانون احملافظات
الذي سـيعلن عـلى أساس الالمـركـزية. وسيكون لكل مـحـافظة وقـضاء وناحـية شـخـصيـة
مشـاركة يـعترف بـها. كمـا سيـكون لكل وحدة إدارية عـالوة على ذلك مجلسـها ا1نتـخب
الذي يتمـتع بصالحـيات واسعـة في مجـال التعليم والصـحة وغيـرهما من الشـؤون احمللية
والبلديـة كـمــا ينص على ذلك القــانون ا1شــار اليـه بـالتـفــصـيل. ويـخـول القــانون نفـســه
صالحية إحداث تعديالت ضمن اطار الوحدات االدارية كـما يخول صالحية انشاء وحدات

ادارية جديدة اذا اقتضت ا1صلحة العامة ذلك.
٣- ال حاجة الى القول بأن احلكومـة تعترف باللغة الكردية لغة رسمية الى جـانب اللغة العربية
في ا1ناطق التي تقطنها أغلبيـة كردية. وسيكون التعليم باللغتV وفـقاً 1ا يحدّده القانون

واجملالس البلدية.
٤- تعـتـزم هـذه احلكومـة اجـراء انتـخــابات بر1انيـة ضـمن ا1ـهلة التي حـددها الدســتـور ا1وقت
والبـيان الوزاري. وسـيـمـثل األكراد في اجمللس الـوطني ا1قبل بـالنسبـة الى عـدد السكان

ووفقاً للنهج ا1نصوص عليه في قانون اإلنتخابات.
٥- الحاجـة الى القول بان األكراد سـيشـاركون اخوانهم العـرب في جميع ا1نـاصب العامة وفـقاً
لنسـبـة عـددهم �ا في ذلك الوزارات والـدوائر العـامـة وا1ناصب القـضـائيـة والدبلومـاسـيـة

والعسكرية مع اخذ مبدأ الكفاءة بعV االعتبار.
٦- سيـخصص لألكراد عدد من ا1نح الدراسـية والبعـثات الى اخلارج للتخـصص في الكفاءات
الشخـصيـة وحاجـة البالد. وسـتهـتم جامـعة بغداد اهـتمامـاً خاصـاً بتدريس اللغـة الكردية
وآدابها وتقـاليدها العـقائدية والتاريخـية. كـما ان جامـعة بغداد سـتفتح مـشروعـاً لها في

الشمال متى توافر ا1ال الالزم لذلك.
٧- ال حـاجة الى القـول بأن ا1وظفV احلكومـيV في احملـافظات واالقـضيـة والضـواحي الكردية
سـيـكونون من األكــراد مـتى توافــر العـدد ا1طـلوب منهم. ولن تـعطى مـثل هـذه الوظائف

لغيرهم اال اذا كان ذلك في مصلحة ا1نطقة.
٨- تقـضي احلـيـاة البـر1انـيـة بانشـاء منظمـات سـيـاسـيـة مـعـينة وسـيكـون للصـحـافـة احلق في
االعـراب عـن رغـبـات الـشـعب وســيـشـارك األكــراد بهـذه احلــقـوق ضــمن حـدود القــانون.
وســتكون الصــحـف الســيــاسـيــة واالدبيــة فـي ا1ناطق الكـردية باللغــة الكـردية أو اللغــة

.Vوفقاً لطلب األشخاص ا1عني pالعربية
٩- (أ) عندمـا تتـوقف أعـمـال العنف سـيـصـدر عـفـو عـام عن جـمـيع الذين اشـتـركـوا في هذه
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األعمـال في الشمـال وكانت لهم عـالقة فيـها. وكـذلك جمـيع الذين صدرت بحقـهم احكام
الشـتـراكـهم بأعـمـال العنف أو لـعـالقتـهـم بهـا كـمـا سـيـشـمل العـفـو جـمـيع الذين قـيـدت

حريتهم.
(ب) يعـود جمـيع ا1سؤولـV وا1وظفV األكراد الى مناصـبـهم السابقـة وستـتم التـعيـينات

بصورة عادلة.
(جـ) تبذل احلكومة كل ما في وسعها العادة جميع العمال األكراد الى اعمالهم.

١٠- يعود الفارون من افراد القوات ا1سلحة ضمـن الشروط ا1بينة ادناه فور اصدار هذا البيان
الى وحـداتـهم شـرط أنْ يتم هـذا خـالل شـهــرين. وسـيـعــامل اولئك العــائدون بعطف كــمـا

. اما الشروط فهي: سيمنحون عفواً خاصاً
(أ) يجب ان يعود جميع من كان في اجليش مع اسلحتهم.

(ب) يجب أن يعود كافة من كانوا في الشرطة الى قوة الشرطة مع أسلحتهم.
(جـ) يعـتـبـر جـمـيـع ا1دنيÆ Vن حـملوا السـالح فـي فـتـرة العنف منظمـة ملـتـحـقـة بالدولة
وستسـاعدهم احلكومة على استـئناف حياتهم العاديةp والى أن يتم ذلك فـستظل احلكومة
مـسـؤولة عنهم. وعلى جـمـيع اولئك الذين يسـتـأنفـون حـيـاتهم العـادية ان يسلمـوا جـمـيع

اعتدتهم واسلحتهم وذخيرتهم للحكومة وفقاً للخطة التي تعد لهذه الغاية.
(د) تعود قوة الفرسان الى مراكزها عند احالل السالم امـا اسلحتهم فستسترد منهم وفقاً

للخطة ا1وضوعة لهذه الغاية.
pا ضرورة لذلكÇ١١- وغني عن القول ان االموال التي تنفق اآلن في مكافحة اعمال العنف دو
ستـخصص الى إعـمار الشـمالp وسيـتم انشاء هيـئة خـاصة إلعمـار ا1ناطق الكردية. كـما
سيخصص لهذه الهـيئة ا1ال الالزم لتحقيق اجنازاتها Æا هو مرصـود لتنفيذ اخلطة اإلÇائية
pوزيـر خاص لرعـاية مناطق االصطـياف واعـمـال التـحريج وزراعـة التـبغ Vللبـالد. وسـيع
كـمـا سيـشـرف على شـؤون الوحـدات اإلدارية التي يشكل األكـراد اكـثـرية سكانهـا والتي
تعـتبـر شؤونـها من صـميم ا1ـشكلة الكردية �ا في ذلك الثـقافـة الكردية واللغـة الكردية.
وسـتبـذل احلكومـة كل ما في وسـعـها للـتعـويض على اولئك الذين تضـرروا بسـبب اعمـال
العنفp ليتمكنوا من Æارسـة اعمالهم العادية في ظل األمن والسالم وليـساعدوا في دعم
اقـتـصاد الـبالد لتـحـقـيق الرخـاء واالزدهار. كـمـا ان احلكومـة وألسبـاب وطنيـة وانسـانيـة
ستكفل األيـتام واأليامىp وجمـيع الذين اصيـبوا بعاهات نـتيجـة العمال العـنف في اجلزء

الشمالي من الوطن كما ستنشيء احلكومة مالجيء ومعاهد مهنية بأسرع وقت Æكن.
١٢- سـتـعـمل احلكومـة عـلى اعـادة اسكان االفـراد واجلـمـاعـات الذين نزحـوا عـن مناطقـهم أو
اجلوا عنها بغيـة ايجاد وضع عادي. واذا رأت احلكورمة ان ا1صلحة العـامة تتطلب منها

في ا1ستقبل استمالك أيّ متاع فإنّ ذلك يجب ان يقترن بتعويض عادل وسريع.
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Vيتسـاءل الكثير من أبـناء الشعب وخاصـة من إخواننا العرب عـن سبب اخلالف السـياسي ب

احلزب والثورة وبV زمرة إبراهيم- جالل اخلائنة.
وعلى الرغم من وضوح األسـباب وسقوط الزمـرة في نظر اجلماهيـر وإفالسهاp نرى من ا1فـيد
إيضاح هذه ا1سـألة من جديد تنويراً ألولئك الذيـن لم يكتشفـوا بعد خبث وعـمالة هذه الشـرذمة
Vالضـالة. يعود سـبب اخلالف ا1بـاشـر مع هؤالء الى إتفاقـية إيـقاف إطالق النار التي وقّـعت ب
pالبـارزاني ورئيس اجلمـهـورية العراقـيـة السابق عـبـدالسالم مـحـمد عـارف في ١٩٦٤/٢/١٠
pحـيث وقف إبراهيم أحمـد وجالل الطالـباني وعـدد من مسـؤولي احلزب ضـد اإلتفاقـية ا1ذكـورة
وزعـمـوا آنذاك بأن ا1سـألة ليـسـت صلحـاً بل إسـتـسـالمـاً وقـعـه البـارزاني مـقـابل الشيءp وأنّ
الشــعب الـكردي مــصــمم علـى إنتــزاع احلكم الذاتـي وال¸كن أن يرضى بـأي حــال من األحــوال
باإلتفاقيـة ا1ذكورةp ونقولها للحقيـقة وللتاريخ والنعتقـد ان أقطاب العصابة ينكرون ذلك وهو
انهم خــاصــة إبراهيـم أحـمــد كــانوا مــدفــوعV الى تبـني هذا االجتــاه من قــبل األجــانبp إذ أنّ
الطالبــاني وقّع في بداية األمـر عـلى اإلتفـاقـيــة ا1نوّه عنهـا في حـV كـان إبراهيم أحـمــد خـارج
العراق. وبعد عودته ومهـاجمته اإلتفاقية اضطر جالل الى حلس توقـيعه وادعى بأنه وقّع عليها
بصفته الشـخصية وليس بإسم احلزبp وعلى أي حال فمن ا1فروض عند نشـوب خالفات خطيرة
داخل حزب من األحزاب وعلى قـضايا هامة أن يحتكم ذوو العالقـة الى النظام الداخلي للحزب
لغــرض العـثـور عـلى مـخـرج أصــولي يقطع دابـر اخلـالفـات داخل احلــزبp وبدالً من ذلك عــقـد
إبراهيم أحمد والطالباني وبعض ا1سؤولV في احلزب كونفرانساً في ماوَت في نيسان من العام
١٩٦٤. ولم يوجهوا الدعوة الى البارزاني حلضور الكونفـرانس بوصفه رئيساً للحزب. وإتخذوا
جـملة من القـرارات الصـبـيانيـة منهـا جتـريد البـارزاني من صـالحـيـاته. وقد إعـتـرض البـارزاني
وقـواعـد احلـزب على الـكونفـرانس ا1ذكـور بإعـتـبـاره غـيــر منسـجم مع النظام الداخـلي للحـزب
وطالبوا بعقد ا1ؤ ر لغـرض حسم النزاعات التي كانت مستحكمة في حـينهp وقد رفضت الزمرة
فكرة توجيـه الدعوة للمؤ ر وقـاطعت أعماله على الرغـم من الطلبات ا1تعـددة التي وجهت لهم
وألتبــاعـهم حلــضـورهp ولم تســمح دقـة الـظروف وحـراجــتـهـا بـالتـأجــيل والدخـول فـي مـداوالت
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ومـسـاومـات غـيــر مـجـدية مع هؤالءp وعلى هذا األســاس فـقـد إنعـقـد ا1ؤ ر الـسـادس للحـزب
كـضـرورة تاريخيـة ملحـة وقـد تضـمنت إحـدى قـراراته قراراً يقـضي بطرد إبـراهيم أحمـد وجـالل

الطالباني وعدد آخر من مسؤولي احلزب.
لم يعـجب هذا القـرار بطبـيـعـة احلـال ا1طرودينp فـعندمـا طلبـت منهم القـيـادة اجلـديدة تسليم
Æتلكات احلـزب رفـضـوا االسـتجـابة للطـلب وتذرعوا بـحجـة عـدم شـرعـية ا1ـؤ ر وأعلنوا  ردهم
على الثـورة واحلزبp ولغـرض وضع حـد لهذا التـمـرد فقـد اضطرت قيـادة الثـورة الى إستـعمـال
القوة معهم بغية إعادة األمور الى نصابهاp ولم يكن �قدور هؤالء الوقوف في وجه قوى الثورة
فقد قاوموا مقاومة طفيفة وهربوا الى داخل االراضي اإليرانية بعد أن أحرقوا كميات كبيرة من
ا1هـمـات وا1واد الغذائيـة اخملـزونة في منطقـة مـاوَت وأخذوا مـعـهم Æتلكات احلـزب النقـدية مع
األلوف من قطـع السـالح وبضـعــة أطنان من األعـتــدة العـسكريـة ومن مـخـتلـف األنواع. وعلى
الرغم من كل ذلك فـقد دفـعت اإلعتـبارات الوطنـية واإلنسـانية بقـائد الثورة الى اصـدار العفـو
عنهم للعـودة الى بيوتهم ومزاولة أعـمالهم اإلعـتياديةp وبدالً من أن يسـتجـيب هؤالء الى قرار
العـفـو عـادوا من جـديد بعـد حوالـى ثالثة أسـابيع وهاجـموا عـدداً من الـقرى ا1تـاخـمـة للحـدود
العراقـية اإليرانية وأدّت أعـمالهم االجرامـية الى مقـتل عدد من الپيـشمرگـه وا1واطنV اآلخرين
والى حـرق ونهب عدد مـن القرىp وقـد أجـبرتهم قـوات الپـيشـمـرگه من جـديد على اللجـوء الى
إيران مــرة أخـرى حــيث أسكنتــهم السلطات اإليـرانيـة في مــدينة هَمَــدانp ومن هناك أيضــاً لم
يكفـوا عن إصـدار بعض النشـريات التـافهـة وهي مـشـحونـة باألباطيل عن إسـتسـالم البـارزاني
وبيعـه الكرد وكردسـتانp وعندما دحـضت احلقـائق واألحداث مفـترياتهم بعـد إستـئناف العدوان
على شـعـبنا في أوائل العـام ٦٥ سـارعـوا الى تقـدÀ الطلبـات للعـودة الى كردسـتـان من جـديد
أمـالً منـهم في إنقـاذ مــاء الوجـهp وكـان مـن ا1فـروض ان يوضـحــوا مـوقـفــهم للرأي العــام بعـد
عودتهم ويشرحوا الظروف وا1البسـات التي أحاطت بشهرهم السالح واستعـماله مرتV في وجه
قـوى الثورة لكي يتـسنى للحـزب وقـيادة الثـورة وجلمـاهيـر الشعب وقـوات فـصائل األنصـار ان
تستعيـد ثقتها بهم وليأخذوا فـيما بعد ا1راكز التي يسـتحقونها في أجهزة الثـورة اخملتلفةp إالّ
أنّهم رفـضـوا كالـعادة اإلعـتـراف بأخطائهم السـابقـة وراحـوا يطلقـون االراجيف واالكـاذيب ضـد
الثـورة واحلـزبp ثم بادروا الى تكوين عـالقـات مريبـة مع حكـام بغداد في ظـروف القتـال حـتى
إنتـهى بهم ا1طاف الـى الهـرب الى بغـداد بصـورة سـرية. وإزاء أعـمـالهم اخلـيـانيـة هذه إنفـصل
عنهم ونبـذهم العـديد من اخملـلصV وعلى رأسـهم األخـوان نوري شـاويس وعلي عـبـدالله ونوري
أحمد طه كما إلـتحق باحلزب ا1ئات من األعضاء والكوادر الذين جمّدوا فـعالياتهم عند نشوب
األزمة عـام p٦٤ ونقولهـا للحقـيقة فـقد كـان لألخوان الثـالثة موقف مـغاير ألقطاب الزمـرة وقد



µµ≥

بذلوا مــحـاوالت عـديـدة لتـقـريـب وجـهـات النـظر وإعـادة اخلـونـة الى طريق الصـواب مـنذ بداية
اخلالفات تقريباً.

أما سـبب اخلالفـات ا1باشـرة بV احلزب والثـورة وبV اخلونـة وهو اخلالف اجلوهـري فيعـود الى
حلم قـدÀ كـان يراود إبراهيم أحـمـد في ان يزيح البـارزاني عن قـيـادة احلزب لـيجـعل من نفـسـه
دكـتـاتوراً وزعيـمـاً للشـعب الكرديp وقـد إتخـذ من الغـموض الـذي إكتنف بـعض فقـرات بيـان
إتفاقيـة إيقاف إطالق النار عام ٦٤ ذريعة لتغـليف أسباب اخلالف بغطاء سيـاسي ومبدئي. إن
ا1تـتـبــعV لتـاريخ حـزبنا يـعـرفـون جـيـداً أن مـعظـم هؤالء األقطاب الذين يتـرأســون اليـوم فلول
العصابة كانوا فيمـا مضى عامالً أساسياً في إستمرار االنقسامـات داخل صفوف احلزب وعقدة
Vكـبـيرة في طريـق تطوره واإلرتفـاع بكفاءتـه السيـاسـيـة والتنظيـمـية الى مـسـتـويات أعلى حل
عـودة مـؤسس احلـزب مـصـطفى البـارزاني الى أرض الوطن بعــد ثورة  وزp وان اعـضـاء احلـزب
القـدامى اكثـر استـيعـاباً لهـذه احلقـيقـة من غيـرهم. وعند اندالع نيـران الثورة الكردية عـام ٦١
pوالتي ارهبـتـهم في بداية األمـر وحـاولوا التـملص منهـا ومن تبـعـاتهـا بدافع تفـاهتـهم وجـبنهم
وامام مـقاومة الشـعب البطولية وضغط قـواعد احلزب عليـهم ومساندة قـائد الثورة لهم اضطروا
الى تبني الثـورة فـرفعـت احداثهـا من شـأنهمp وسـرعان مـا ركـبـوا رؤوسهم وظنوا ان ا1ـعجـزات
التي أتى بهـا شعـبنا اجملاهد وقـواه ا1سلحـة الثورية إÇا هي من صنـعهم ومن نتـائج عبـقريتـهم
اخلـارقة وقـد ذهب بهم اخلـيال الى درجـة راحوا يتـصـورون معـها بأن الثـورة التي التسـتند على
أدمغتهم الفـارغة مكتوب لها الفشل األكيـد وانهم القيادة اخملتارة لهذا الشـعب مدى احلياة -
وقد دفعـتهم هذه األوهام الى جترÀ كل من رفض السير في ركـابهمp فعندما انفض الپيشـمرگه
من حولهم والتحقـوا بقائدهم البارزاني إتهموهم بأنهم جيش من ا1رتزقة وعندمـا أجمعت قواعد
احلـزب على طردهـم في ا1ؤ ر السـادس زعـمـوا ان ا1ؤ ـر غـيـر شـرعيp وعندمـا نبــذهم الشـعب
وإلتف حول قـيادة الثـورة لم يتورعـوا عن إتهام الشـعب الكردي بأسره باإلنتـهازيةp لقـد حملوا
السالح ضـد الثورة في العـام ٦٤ من أجل احلكم الذاتي وضد سـياسـة تصفـية الثورة الـتي كان
¸ارسهـا البارزاني في حينه على حـد زعمهمp أمـا اليوم فإنّهم ال¸ارسـون سياسـة تصفيـة الثورة
فحـسب بل ويقاتلـون من أجل ذلك وأخيـراً وليس آخراً حيـنما رأوا بأم أعيـنهم ان الثورة تسـير
بقوة الى األمام مستغنية عن قابلياتهم الزائفة وان احلزب ثابت األركان والحاجة له بقادة عظام
على شـاكلتهم لم يسـتطيعـوا حتمل الواقع اجلـميل فـي نظر الشعب الكردي وا1رير في أذواقـهم
فحـملوا عصاهم وهربوا الى بغـداد لعلهم يجدون هناك ما يشـبع غريزة التسلط والقيـادة واجملد
ولو على رمحp فدخلوا ضمن اخملـططات التآمرية على الثورة. ففي الوقت الذي كـانت تتعرض
فـيه منطقـة بالَك في ربيع هذا العـام ألقوى وأضـخم عـدوان عسكري شـهـده شعـبنا الكردي من
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قـبل وفي الوقت الذي كان فـيـه جيـشنا الثوري البـاسل يصـد ا1عتـدين ويلحق بهم الهـزائمp في
هذا الوقت بـالذات حـاول اخلـونة بـاإلسـتناد على دوائر األمـن واإلسـتـخــبـارات احلكومـيــة طعن
الشـعـب بخنجـرهم ا1ـسـمـوم حــيث شـرعـوا بـحـبك الفÉ والتــمـردات الصــغـيـرة داخل قــسم من
تشكيــالت االنصـار في لوائـي كـركـوك والسـليـمـانيــةp غـيــر ان يقظة الثـوار وإلـتـفـافــهم حـول

قيادتهم ردت كيدهم الى نحورهم فلم يكسبوا من وراء ذلك سوى اخلزي والعار.
إن قـصـة هؤالء اخلونـة ليست جـديدة علـينا فقـد سـبق للحـزب ان فـضح خـيـانتهم وعـمـالتـهم
حلكام بغــداد ولغـيـرهـم من األسـيـاد منـذ البـداية. لقــد بلغ احلـقـد األعــمى بهـؤالء علـى الثـورة
الكردية وقــيـادتهـا األمـينـة اخمللصـة الى تنظيـم بعض التـقـارير الـوهمـيـة عن عـالقــات الثـورة
اخلـارجيـةp سلّم جالل الطالبـاني اخلائن نسـخـة الى أسيـاده في مديرية األمن العـامة في العـراق
ونسخة منها الى إحدى السفارات األجنبية في بغـداد كما حمل زميله حلمي علي شريف نسخاً
أخـرى منهـا الى دوائر ا1بـاحث في اجلـمـهـورية العـربيـة ا1تـحـدة وسـورية في مـحـاولة إجـرامـيـة
رخيـصة تستهـدف النيل من سمعـة الثورة وشموخـها والتشكيك في أهدافـها التحـررية العادلة
Àولذر الرمـاد في العـيـون وتضلـيل هذه اجلـهـات عن حـقـيـقتـهـم و شـيـاً مع ا1ثل العـربي القـد

رمتني بدائها وأنسلت.
ان  ردهم اخلـيـاني األخـيـر يرتبط إرتبـاطاً عـضـوياً �حـاوالت يائسـة تبـذلهـا جـهـات عـراقـيـة
وأجنبيـة متعـددة تستهـدف خلق قيادة جـديدة للحركة الكردية تعـمل �عزل عن قيـادة البارزاني
الوطنيـة النيرة وقد كـنا على علم بهذه احملـاوالت منذ مدة طويلة خـاصة خـالل الفترة الـتي كان
فيها الطالبـاني في لندن في ربيع العام ا1اضي حV كان ينتحل لنفسـه في الظاهر صفة الناطق
باسم الثورة في اخلارجp وكانت فعاليات الزمرة خالل األشهر القليلة ا1اضية هي الذروة في هذه
ا1ؤامرة اخلـبيـثة والتي فـشلت فشـالً ذريعاً بإنهـيارهم عـسكرياً وإندحارهم وعـزلتهم السـياسـية
التامة عن كل كردي وطني وغيور حيث حتولت الزمرة الى جزء من أجهزة االمن واالستخبارات
احلكوميـة في الوقت احلاضر وان Æا يدعو الى الـضحك وشر البلية مـا يضحك ان الزمرة تفتـخر
با1صير الذي انتـهت اليه وتعتبره افـضل اشكال الكُردايَتي. ان مهمة سحق بقـايا هذه العصابة
والقضاء عليـها قضاء مبرمـاً من الوجهة السياسيـة يتوقف بصورة رئيسية على يقظة اجلـماهير
وتعمـيق وعيها السـياسي واإلستمـرار على مزيد من الفضح الجرام الزمـرة وشرورها على الرغم

من انها بطبيعتها اخليانية تسير الى حتفها بظلفها.
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سيادة رئيس اجلمهورية العراقية الفريق عبدالرحمن محمد عارف احملترم

سيادة رئيس الوزراء اللواء الركن ناجي طالب احملترم
حتية طيبة

نرفع الى سـيـادتكم هذه ا1ذكـرة محـاولة منا إلقـاء الضـوء على الوضع الراهن واجلـمـود الذي
إكـتنف ا1ـفـاوضـات والعـراقـيل الـتي وضـعت في طريق حل الـقـضـيـة الكردية مـنذ ٢٩ حـزيران

وحتى يومنا هذا.
اليخفى على سيـادتكم بأن بيان ٢٩ حزيران ببنوده ا1ذاعة لم يتضمن حـقوق الشعب الكردي
القومية بالشكل الذي ماإنفك يطالب بها ويلح على حتقيقها سيّما وقد طال أمد آالمه ومآسيه
أكثر من أمـد احلرب العا1ية الثـانية. ولكنْ حرصـاً منّا على مصلحة الوطن العليا وحـقناً لدماء
األخوة من العرب واألكراد وصـيانة للوحدة الوطنية وافقنا على البـيان. وكان األمل يحدونا في
أنْ تُطبّق بنوده بنيـة حـسنة وروح إيجـابية بنّاءة حـتى يسـتجـيب لألقل ا1مكن قـبـوله من حقـوق
الشـعب الكردي. ولكن نـقول واألسـى يحـزّ في نفـوسنا أن البـيـان مـازال أو يكاد يكون وثيـقـة
Vبلّة إقدام بعـض ا1سؤول Vا زاد في الطÆميـتة بالرغم من مـرور خمـسة أشهـر على إذاعتـه. و
احلكومــيV على خطـوات من شـأنهــا إقـالق األمن ونـسف اإلسـتــقـرار وخلق اإلســتـفــزازات في
ا1نطقة. وتتـجسد تلك احلـقيقـة في خلق نوع جديد من الفرسـان وتسليحهم و ـويلهم وإنطالقهم
من ا1عــسكرات احلكومــيـة للعـدوان عـلى حـرية ا1واطنـV وحـيـاتهـم ومـاجـرى في الـسليـمــانيـة

وپينجوين وقلعه دزه شواهد حية على ذلك.
وفي احلـقـيــقـة وعلى ضـوء مـا تقــدم نسـتطيع أن نقـول أن الـقـتـال لم يتـوقف بتــاتاً منذ ٢٩
حزيران وقد سقط العـشرات من القتلى واجلرحى في هذه الفترةp وإن إستـمرار ذلك سيؤدي الى
خلق وضع خطير للغاية ألن ا1ناوشات مهما كانت طفـيفة قد تتطور الى نتائج وخيمة. وهذا ما

اليرضى به اخمللصون لهذا البلد.
ومن ناحـيـة أخـرى حـصـر بعض ا1سـؤولV القـضـيـة الكردية التي كـان من ا1فـروض أن يلمّـوا
بشـتى جــوانبـهـا بعـد خــمس سنوات من الكوارث والنكـبـات. حـصـروها في مـوضــوع (إعـمـار

الشمال) األمر الذي لم ينفّذ منه شيء ايضاً.
ومن ناحية ثـالثة باشر مسؤولون كـبار بإطالق تصريحات تـتضمن إتهامات مـا أنزل الله بها
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من سلطان وبعيدة كل البـعد عن احلقيقة والواقع ونحن الذيـن نستوحي أفكارنا من تربة الوطن
ومن روح األخوة بV العرب والكُرد ال¸كن أن تؤثر فينا الضغوط مهما كان مصدرها.

ومن ا1علوم أن ا1رتزقة القدامى واجلـدد وبعض ا1سؤولV الذي أصابتهم التخمـة على حساب
إقتـتال األخـوة يلعبـون دوراً مشـيناً في خلق اإلستـفزازات ونسـف الثقة وتـوتير العـالقات بغـية

إعادة مآسي ا1اضي وإستنزاف ا1زيد من أموال هذا الشعب الصامد الصابر.
واحلقيـقة أننا عقدنا اآلمـال العريضة على زيارة رئيس اجلمـهورية للشمال ولقائـنا مع سيادته
وإطالعـه عـن كـثب على ا1شــاكل. وظن ا1واطنون أن ســيـادة الرئيـس قـد حـمل مــعـه مـفــاتيح
ا1شكلة الكردية عند توجهـه نحو الشمال فتـوجهوا بآمالهم وأمانيـهم نحو تلك الزيارةp وكذلك
رحّب بهـا أصدقـاء العراق اخمللصـV كافـة وعلى الرغم من أهميـة تلك الزيارة وأثرها اإليجـابيّ
على ا1واطنV كـافةp يبـدو ومع مـزيد من األسف أن ثمة أيادٍ مـخـرّبة تعشـعش في دوائر الدولة
احلـسـاسـة ومـراكـزها العلـيـا أو حتـيط باحلكم حتـول دون تنفـيـذ الوعـود وتـهـدم مـاتبنيـه األيدي
البناءة واليروق لها توطيد األخوة العربية الكردية وترصV الوحدة الوطنية وتريد العودة بالبالد

الى مآسي احلرب األهليةp وليس لنا تفسير آخر إلبقاء احلالة السيئة على حالتها.
Æا الشك فـيه أننا قـمنا بكل مـا في وسعنا الـقيـام به في هذا اجلو ا1شـحـون ا1توتر والبـعيـد

كل البعد عن الثقة واإلطمئنان وتوفر الضمانات:
١- أطلقنا سراح األسرى جميعاً ومرة واحدة.

٢- فتحنا الطرق العامة كلها.
٣- أوقفت إذاعتنا عن البث.

٤- وافقنا على عودة اإلدارات احمللية �وجب بيان إيقاف إطالق النار.
.V٥- أعدنا معظم األسلحة الثقيلة احلكومية الى ا1سؤول

في الواقع قـمنا بـكل مـا من شـأنه جـعل الوضع طبـيـعـيـاً في ا1نطقـة. ولنـنظر الى مـا نفّـذته
احلكومـة من بيـانها الذي جـاء في مـقـدمتـه (إن هذه احلكومـة رغبـة منهـا في وضع حـد للوضع
غيـر الطبيـعي في أنحاء من شمـال الوطن… وتأكيـداً للروابط القائمة فـعالً بV العـرب واألكراد
والتي تدعوها للعمل احلـثيث اخمللص خلير وطنهمـا ا1شترك تعلن ا1نهاج التالي وتؤكـد عزمها

القاطع على اإللتزام به وتطبيقه نصاً وروحاً بأسرع وقت مستطاع).
ونرى من ا1ناسب مناقشة البيان بنداً بنداً حسب تسلسلها:

Vإن األوضاع اإلسـتثنائيـة قائمـة ويروق 1عظم احلكام إدامتـها ويطالب فـريق من ا1تطرف - أوالً
إعـادة تكوين مـجلس قـيـادة الثـورة ا1لغى أي تثـبـيت األوضـاع اإلسـتـثنائيـة التي قـاسى
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منهـا الشعب األمـرّين خـالل السنوات الثمـاني ا1اضـيةp وإن هذا كله يـباعـد بV الدستـور
الدائم وتشـريعـه الذي من ا1فروض فـيـه أن (يؤكـد حقـوق القـوميـة الكردية ويزيدها جـالءً
بحـيث يصـبح من الواضح إقـرار القـومـيـة الكردية وحـقـوق األكراد القـومـيـة ضـمن الوطن
العراقي الواحـد الذي يضم قوميتV رئيـسيتV هما العـرب واألكراد وبحيث يتمـتع العرب

واألكراد بحقوق وواجبات متساوية).
- إن قـانون احملــافظات لم يرَ النور بعـد بـالرغم من أن ا1ادة الثـانيـة من الـبـيـان وصـفـتـه ثانيـاً
(بالذي في طـريقـه الى الـتـشــريع) وبالرغم من أنه كــان من ا1واد األســاسـيــة الواردة في
كـتــاب تكليف وزارة اللـواء ناجي طالب وقـد أنـيط تطبـيق نـظام الالمـركــزية ومـسـاهـمـة
ا1واطنV في إدارة شـؤونهم احملليـة والبلدية بـتشـريع وتطبـيق هذا القـانون. أي أن Æارسـة
األكراد لقـسم كبـير من حـقوقهـم التي أقرتها احلـكومة في بيانـها رهن بقانون احملـافظات

الذي يتظاهر مسؤولون كبار في الدولة بالتخلي عنه.
ثالثـاً- إن إعتـراف احلكومة باللغـة الكردية لغة رسـميـة ولغة الـتعليم في ا1ناطق التي غـالبـية
سكانهـا من األكـراد لم يُعطَ صـفتـه القـانونيـة وبطبـيعـة احلـال لم يعن أي شيء من حـيث

التطبيق.
رابعاً- اذا كـان في النيـة حقاً إجـراء اإلنتخـابات في احلدود الزمنيـة التي نص عليـها الدسـتور
ا1ؤقتp األمر الذي يصـر الشعب على حتقيـقه ألنه يعيد اليـه حقه ا1شروع في حكم نـفسه
«نقـول اذا كـان في النيـة حتـقيـق ذلك فمـن ا1تبـع واألفضل الـتمـهـيـد له بإطالق احلـريات
العامة مثل حـرية الصحافة وحرية التنظيم وغـيرها حتى تأتي اإلنتخابات بصورة طبـيعية
وأمـا إن كـان كل شيء باقٍ علـى حـاله فـإن ثقـة ا1واطنV ضـئـيلة بـإجـراء اإلنتـخـابات في
مـوعدها» وإن ذلك يزيد من الهـوة عمـقاً بV الـشعب واحلكام ومن شـأنه مضـاعفـة التبـرم

وعدم الثقة با1ستقبل.
- لم يفـسح اجملال أمام األكراد مشاركة إخوانهم الـعرب في الوظائف العامة �ا في ذلك خامساً
الوزارات والوظائـف اإلدارية العــامـة والقــضـائـيـة والدبلـومـاســيـة والعــسكريـة ال بنسـبــة
سكانهـا وال بنسـبة أقـل «وحتى أبسط ا1ـوظفV الذين فـصلوا بسبـب القضـيـة الكردية لم
يعـادوا الى الوظيـفـة فـدع عنك الـوظائف احلـسـاسـة». وقـد لوحظ أن قـوائم ا1قـبـولV في
الكلية العـسكرية وكلية الطيـران وكلية الشرطة لهـذا العام لم حتتـوِ إالّ على نسبة ضـئيلة
من األكـراد. ولم يُقـبل أي طالب ذي عـالقـة بالثـورة في هذه الكليـات. فكيف سـيـتـسنى

لألكراد ا1ساواة حتى في ا1ستقبل.
- لم تزد جامعة بغداد من إهتمامها باللغة الكردية وتراثها الفكري واحلضاري قيد أÇلة سادساً
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والتبـدو مـهـتمـة بفـتح فـرع لهـا في الشـمـال. وأمـا بالنسـبـة الى الطلبـة الذين حُـرمـوا من
مناهل العلم بسـبب عطفـهم على قـضيـة شعـبهـم فقـد طبقت بحـقـهم قوانV وزارة ا1عـارف

التي تناسب احلاالت اإلعتيادية فحرم الكثير منهم من العودة الى الدراسة.
سـابـعـاً- مــازالت األغلبــيـة الســاحـقــة من ا1وظفV اإلداريV واحلكـام ومـدراء الشــرطة واألمن

وغيرهم ليسوا من األكراد في األلوية واألقضية والنواحي الكردية.
Vلم يفسح اجملال أمام أية صحافة سياسية أو أدبية كردية في الظهور واإلزدهار في ح - ثامناً

أن األمر على خالف ذلك بالنسبة الى الصحافة العربية.
- إن قــانون العــفـو مع تعــديالته قــانون ناقص ومــقـيّــد لم يشــمل إالّ نســبـة قلـيلة من تاســعـاً
ا1ساهمV في (أحداث الشمال) ومـازال هناك مئات من ا1وقوفV واحملكومV بسبب ذلك
والذين لم يُطلَق سـراحهم بعد. ولم ينصف ا1وظفـون وا1تقاعـدون الذين لهم عالقـة بالثورة
ال في هـذا القــانـون وال في قـــانون إنصـــاف ا1وظفV. ولـم يُســـمَح للمـــوظفـV والعــمـــال
وا1سـتـخدمV األكـراد ا1فـصـولV بالعـودة الى وظائفهـم وأعمـالهم وهم يعـانون من العـوز

والفاقة خاصة وقد طال أمد فصلهم. وأبرز مثال على ذلك هو عمال النفط بكركوك.
عـاشــراً- إن عـدم تطبـيـق احلكومـة إللتـزامــاتهـا من جــهـة وخلقـهــا لفـرسـان من (طـراز جـديد)
وحتويلهم الى سلـطة ثانية تسجن وحتـاكم وتعدم من جهـة أخرى وعدم إعـاشتهـا لقسم من
الپيـشمرگـه الذين تعهّدت بإعـاشتهم من ناحـية ثالثة لـم يخلق الثقة لدى الپـيشمـرگه من

منتسبي اجليش والشرطة بالعودة ولم يشجعنا على أن نحثّهم للقيام بذلك.
أحد عـشر- �وجب ا1ادة أحد عـشر من البيان كـان من ا1فروض (أن تؤلف هيـئة خاصة إلعـمار
ا1نطقة الكردية تخصص لها ا1بالغ الالزمة ا1ناسبة من اخلطة اإلقتصادية للقيام بالتعمير
والنـهــوض با1ـشــاريـع اإلÇائيـــة في ا1نطـقــة وتـرتبط بوزيـر مــســـؤول يناط بـوزارته إدارة
مـصايف الشـمـال وشؤون الغـابات والتـبوغ في الشـمـال كمـا يشرف علـى تنسيق الشـؤون
اخلـاصــة بالوحــدات اإلدارية التي يكون غــالبـيــة سكانهــا من األكـراد Æـا هو من صـمــيم
القـومـية الكـردية كالعـناية بالثـقافـة الكردية ومنـاهج التعـليم باللغـة الكردية). لم تنبـثق
الوزارة ا1شـار اليـهـا أعاله كـمـا لم تنفـذ ا1واد ا1ذكـورة في هذا البنـدp وأما وزارة إعـمـار
الشـمـال فلم تسـمح لهـا صـالحـياتـها احملـدودة بالقـيـام بأي أمـر ذي شـأن. ولقـد إمـتنعت
احلكومة عن شمول ا1نطقـة التي لم تدخلها القوات العسكرية بالرعاية الصـحية وبالتعليم
اإلبتــدائـي رغم مطالـبــتنا ا1ـتكررة بذلك. والنـرى مــوجــبـــاً أن يحــرم مــئـــات األلوف من
ا1واطنV من العـالج وأن تغلـق ا1دارس في وجـه األطفال الـذين الذنب لهم في وقت تغـزو
األË الكواكب والقـمـر. ولم يعـوض ا1واطنون الذين أحـرقت ديارهم أو نُهـبت أمـوالهم أو
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ذهب مـعـيلوهم ضـحيـة أعـمـال العنف وأمـا األرامل واليـتامـى والذين أصيـبـوا بالعـاهات
فـمتـروكون 1شـيـئة الطبـيعـة. ولم تدفع اإلعـتبـارات الوطنيـة واإلنسانيـة الواردة في ا1ادة
(١١) من بيان احلكومة الى إنقاذهم من زمهرير الشتاء وتعاسة التشرد والفاقة القتّالة.
ثاني عـشـر- صحـيح أن بعض القـرى الكردية أخليت من الـعشـائر العـربيـة في منطقـة كركـوك
ولكن ذلك لم يُنفَّـذ في ا1ناطق األخرى كـما أنه لم يُسـمح لألكراد الذين هُجّـروا من قراهم

بالعودة اليها حتى بعد إخالئها.
وأما بالنسـبة الى مواد البيـان غير ا1ذاعـة وهي العفو العـام على مراحل وتكوين لواء دهوك
وإجـازة حزبنا عند قـيام احلـياة النيـابيـة فإن نصـيبـها من التطبـيق أقل بكثـير من نصـيب ا1واد

ا1ذاعة.
إننا نـضع هذه احلــقـائـق ا1ؤ1ة أمــام أنظاركم يا ســيــادة الرئيـسp أمـالً مـنا أن تســتـخــدمــوا
صالحياتكم الواسعة وجهودكم الكر¸ة في سبيل وضع العالج الناجع لهذه ا1شاكل وإعادة احلق
الى نصابه وتطبيـق إلتزامات الدولة الواردة في بيان ٢٩ حزيران جتـاه مواطنيكمp وإننا نرى أنّ
أفـضل سبـيل لتحـقيق ذلك هو تـشكيل هيئـة مشـتركـة من اجلانـبV تتمـتع بصالحـيات مـجلس
الوزراء ومـخولة بتنفـيذ البـيان وأمـا اللجنة العليـا فقـد بقيـت بدون صالحـيات بحـيث لم تنجح
في حتقيق األغراض التي شكلت من أجلها. وسـتجدون فينا وفي رجال العراق اخمللصV وأبناء
الشـعب األوفـيـاء خـيـر عـون لكل خطوة من شـأنهـا إسـتـتـبـاب األمن وسـيـادة القـانون وإسـعـاد

الشعب وإعالء شأنه. والله أسأل أن يهدينا جميعاً سواء السبيل.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

اخمللص
مصطفى البارزاني
٢٨-١١-١٩٦٦
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أيها األخوة األعزاء

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدء أودّ أن أعبّر عن إعتزازي الكبير بأبناء الكُرد هؤالء الذين صمدوا طويالpً منذ بدء
ثورتنا والى اآلنp وحتـمّلوا الكثـيـر: احلـرّ والقرpّ والسـجن والقـتل… هذه الصـفـة الرجولـية وقـوة
التحمل مبعث فخـرٍ لنا جميعاً ولتاريخ الشعب الكردي في حاضره ومـستقبله. إنّ ما �ّ إجنازه

حلدّ اآلن يدعو الى اإلعتزاز ويُدخل السرور في قلب ا1رء ويُشعره بالفخر.
هذه الرجولة وا1روءة والشـجاعة التي جسّـدها الشعب الكرديp وهذه البطولة والشهـامة التي
أبداها أبناء الكرد مـن خالل هذه الثـورة أظهـرت قـوة حتـمّل هذا الشـعب في صمـوده رغم سـوء

حاله وضعفه في وجه كل ذلك الظلم واإلستبداد الذي حاق به.
إنّ هذا لم يحـدث مع أيّ شـعب وفي أيّ أرض سـوى شـعب كـردسـتـان وأرضـهـا… ومـا عـاناه
الشـعب الكردي لم يُسمع عنه في اخلـارج غيـر النزر اليسـير جـداpً في وقتٍ يتم تضخـيم أبسط
الثورات وأصغر البطوالت Æا يجـري هناك حيث يتلقى أولئك دعم الناسp و¸تلكون من وسائل
الدعـاية ما يبلّغ صـوتهم ويدافع عن مواقـفهم. لـكنّ ماحـدث في كردسـتان حـدث دون مسـاعدة
من أحـد. لقـد قـاومنا بهـذه األسلحـة القـليلة قـوة غـاشـمـة لسنوات عـدة. إن هذه ا1قـاومـة وهذا
الصـبـر والتـحمّل الـذي أبدينا لم يأته أحـدÌ من قـبلناp ولنا كلّ احلق في أن نـفخـر بأنّ مـا حتـمّله
شعـبنا هو أمر خـارج عن طاقة البـشر… وكـما ذكرتُ مـراراً فإنّ هذا اإلعـتزاز والفـخر ليس حـقاً
مـقـتـصراً عـلى مَنْ حـمل السـالحp بل هو حقّ لكل فـالح كـردي ولكلّ إمـرأة كـردية ولكلّ شـيخ
وشـاب وطفـلٍ كـرديّ فكل هؤالء أســهـمـوا فـي خلق هذه ا1آثر والبـطوالت وقـد عـانـوا جـمـيــعـاً

الكثير حتى حتقق ما حتقق.
أيهـا األخوة األعزاء: إنّ كـل مأثرة وكلّ حـركة ثورية في العـالم يجب أن يكون هدفـها خـدمة
الشـعب ويجب على القـائمV على أمور الشـعب أن الينظروا إالّ الى مـصالـح الشعبp وعليـهم
أن ينبذوا جـانباً األنانيـة وا1صالح الشخـصيةp ويـنبغي أن يأتوا كلّ ما من شـأنه خدمـة الشعب
ومـصلحـتــه وإنْ كـان في ذلك مـا يكرهونp ويـجب أن يتـركـوا السـيّـر وراء أهـوائهم… وهنا أودّ
التذكير �جموعـة أمور أرجو أن التعتبروا طرحها إنتقاداً ألشخـاص معيّنpV فإنّ إنتقادي ليس
موجّـهاً الى شخص بعينـه… إنّي من خالل هذه النقاط التي سـوف أطرحها أنتقـد نفسي أوالً إنْ
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كنتُ قـد أتيـتُ مـا يضـر بالثـورة والشـعب… ينـبـغي علينا أن ندرك حق اإلدراك مــاهيـة واجـبنا
وحقـيقتـه وهي أن يعمل جـميع ا1سؤولV في الثـورة خلدمة مـصالح هذه الثـورة فإن أهمل هؤالء
واجـبهم فـإننا سنكون بذلك أعـداء ألنفـسنا ونخدم مـآرب أعـدائنا… يجب علينا أن نعي مـا هو
الشعب? وماذا يعني اإلتفـاق بV فصائله? وما معنى الكُردايَتي أو القومـية? إن ا1سؤول الذي
يضحي �صلحـة الثورة من أجل مصلحة شـخصية آنيـةp أو من أجل حفنة من ا1الp أو من أجل
تفـاخر كـالميpّ والذي اليطيع األوامـر ويخـالف النظامp مـثل هذا الشـخص ليس كـردياً والينفع

الثورة بشيء.
فمـثالً لو �ّ تشكيل جلـنة محلية جـديدة هنا وكان يوجـد أخرى هناك… وحـرصت األولى على
أن جتد الثانيـة فاشلة جملرد أن يُقال أن األولى جيـدة والثانية سيئـة… أو أن قائد هيز اليريد أن
يكون قـائد هيز آخـر أكـثر جنـاحاً منه من أجـل أن يُقال أنه هو األفـضل… إن مـثل هذا التفكيـر
ليس من العـقل وال مـن الفكر القـومي في شيءp والصلة لـه أبداً باحلـيـاة احلـزبيـة وال بالثـورة.
فالقومية والعـمل احلزبي والثوري يستدعي التعاون الوثيق بV اجلمـيع من أجل حتقيق ا1صلحة
العـامـة وخدمـة لشـعبـنا. نعمp لقـد ضحّـينا بألفي فـردٍ منّا ور�ا أكـثـرp وهؤالء قدّمـوا أرواحـهم
: أن نخرج من فداءً لهذا الشعب ولهذا الوطنp في سبيل نيل هذه احلقوق التي قلتُ عنها مراراً
حـالة ا1ظلـومـيـة التي تعـرضنا لهــا �رور الزمنp ونتـمـتع بحـقــوقناp وتكون لنا كلمــتنا في كلّ
مـيـادين: الفكـرp والعلمp واإلدارة والتـعليم وكـل مـا له عـالقـة ببلدنا… وأن يكـون لنا احلق في
pإتخـاذ القرارات… وأن يكون لنا احلق فـي رفض ما النريد ونهنأ بإنسـانيـتنا. واليكون ثمّ ظلم

وتكون لنا يد تردّ عنّا الظلم اذا تعرّضنا للظلم…
رجـائي منكم أن تعـملوا يـداً بيـد بقلوب صـافـيـة والتأتوا أمـراً يجـعل من أعـمـالنا عـدواً من
الداخل… وإن تعـاونّـا جـمـيـعـاً بإخـالصٍ وبروح أخـويـة في سـبـيل الصـالح العــام ووضع كلٌّ منّا
مـصلحة كـردسـتان والـثورة فـوق مـصاحلـه الشـخصـيـة فلن تكون هناك قـوة تستـطيع أن تسلبنا
حـقّنا وتظلم شـعبنا… أيـها األخـوة إنّ الدنيـا التسوى أن يتنـازل ا1رء عن شرفـه القـومي وينسى
وطنه ومصلحة شعبه لقاء وجبة طعام شهية أو فراش وثيرp فأنتم ترون مدى إستخفاف الشعب
باألغنيـاء الكرد الـذين لم يُنفـقـوا من ثرواتهم إلعـانة ثورة شـعـبـهم… إن الـغنى والثـروة الجتلب
الشرف للمـرء فإن لم تكن الثروة وا1ال مكرّسV خلدمـة مصالح الشعب فـستكون مبعـثاً للخزي
والذل… فلم يُخلّد لنا التاريخ أبداً شـخصاً ألنه أكل أكالت لذيذة وشهـية أو نام في فراش ناعم
في حV خلّد ذكـر من عـمل خلـدمة مـصلحـة شـعبـه ا1ظلوم وسـاند كـفـاحه بإخـالص. إن الشـرف
. وقد قلت والتآلف والتـآخي والتعـاون والتعاضـد بيننا سيكون مـحطّ فخر وإعـتزاز لنا جـميعـاً
pإنّي لـست رئيساً ألحد وال أريد الرئاسـة لنفسي . لكم مراراً أنّي مـستعد ألخـدم أصغركم شأناً
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ومـا أريده هو أن أكون لكم أخـاً وتكوني إخـوةً لي تعاونونـني لنكون جمـيـعاً أبناء هذا الشـعب
وخـدمــاً له. وأن نبـتـعــد عن األنانيـة الفــارغـة. وأن نكون على حــذر من العـدو ودسـائســه فـال

تخدعنا رسالة أو كلمة وتنسينا الواقع…
التقـدميـة هي أن جنتـهد إلستـحصـال العلم والعقل ونلتـزم الرجولة والعـفة والطهـارة والصدق
من أجل خـدمـة الشـعب… إن مَنْ اليكرّس جـهـوده في هذا اجملـال ال أعـتـبـره تقـدمـيـاً كـائناً مَنْ
كـانp ومَن يطمـع في أمـوال وأعـراض أبناء الشـعب ويـعـتـدي عليـهم ويؤذيهم ال¸ـكن إعـتـبـاره

إنساناً.
إخـوتي األعـزاء: رجائي منـكم يا أبناء هذا الشـعب أن تعـملوا لتـزيدوا حزبكـم قوة وتنظـيمـاً
يوماً بعـد يوم وتتعاونوا جـميعـاً معه… فإن كـانت تنظيمات احلـزب قوية وسُيّـرت أموره بشكل
جيد سيكون جـيش الثورة أقوى والشعب في حال أحسن. احلزب هـو الشعب كلّه وجيش الثورة
وكل تشكيـالت احلـزب األخـرى ليـست إالّ جزءً من الـشعب. ولن تـنجح أية ثورة دون أن يكون
هناك حزبÌ منظّـم يقودهاp وأقصـد باحلزب حزباً مـخلصاً للشعب و1ـصاحله ال كـالذين كانوا في
(ماوَت) يصفون أنفـسهم بأنهم حزب في حV كانوا يظلمون أبناء الشعـب ويعتدون عليهم. لذا
إن أردنا لثــورتـنا النجــاح فــعـلينا أن نعــزز حـــزبنا ونعــمل أنـا وجــيش الثــورة وأبنـاء الشــعب
مـخلصV 1سـاندة حـزبنـا. يجب أن التكون الزعـامـة والرئاسـة هدفنا… بـل على كلÎ فـرد منّا أن

يخدم شعبه قدر طاقته وعندئذٍ سيتبيّنُ الشعب مَن هو األكفأ لقيادته…
اذا كانت قدراتي ال كّنني إالّ من قيادة عشرة من الپيشمرگه وأردت أن أتولى قيادة فصيل
أو سرية أو فوج جملرد نيل لقب قائد واحدة من تلك التشكيالت فإنّ ذلك ا1نصب لن يكون إالّ
كـفــرع يابس ينكسـر �ـجـرد الصـعــود عليـه وعندها يـسـقط من صـعــده وربّمـا يصـاب بـكسـور
خطيـرة. إن الرجـولة وخـدمـة الشعـب بحقّ تكون في أداء كلّ فـرد الواجب ا1وكل إليـه بإخـالص
وهدفه أن يقدّم خدمة لشـعبه. إن صفاء القلوب والتآلف شرطان مهـمّان لنجاح الثورةp واألنانية

والنفاق اليخدمان غير األعداء وهما عدوّان لنا ولشعبنا…
إن من يتولى ا1سـؤولية عن عمل أو عن مجـموعة من األفراد عليـه أن يُجهد نفسـه أكثر من
مرؤوسـيهp فـإن جاع أحـدهم فعـليه أن يعطيـه حصـته من الطعـام ويجوع هو. فـالكبيـر يجب أن
يكون أكـثر حتـمالً للصـعاب من الصـغيـر… فإن إدّعـيتُ أنّي كبـير القـوم فإنّ من العـار عليّ أن
أكون شبـعاناً ويكون صغـار القوم جياعـاpً أما إن متُّ من اجلوع ليشـبع فقير فـإن ذلك هو غاية
الشـرف لكبـيـر القـوم. اإلنسـانـيـة تقـضي بأن يضـحي ا1رء �لذّات احلـيـاة ليـنعم بهـا الضـعـفـاء

والفقراء…
ونحن إن لم نتحلَّ بالتعـاون وروح التضحية لن نسـتطيع خدمة شعبنا على الوجـه الصحيح…
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وعلينـا أن ندرك أن النصـر اليـتـحــقق بالسـالح وحــدهp وال با1ال وحــده… كـمــا أنه لن يتـحــقق
بالقـتـول واإلعـتــداء على حـقـوق اآلخـرين… إنّ النصـر سـيـتــحـقق فـقط عندمـا تتـصـافـى قلوبنا
ويحتـرم أحدنا اآلخـر كباراً وصـغاراً ويعـتبـر كل كرديّ مصلحـة كلّ كرديّ من مـصلحتـه وضرره
من ضررهp وأن يهبّ كلّ واحدٍ منّا لعون أخيه إن نابَتهُ نائبة وينتصر لهp وأن يطعم كلٌّ أخاه اذا
جـاع ذلك األخ… وإن إحتـاج األخ مـساعـدة فيـجب على أخـيه أن يـهرع 1سـاعدتـهp وينبغي نبـذ
األنانية اذا أردنا أن نخدم شعبنا… فكلّنا أبناء هذا الشـعب الكُرديّ وكلّنا يعمل خلدمة الشعب
وينبغـي أن نضع أموالنا وأنفـسنا في خدمـة شعبنا… لكي نـحقق لشعـبنا احلرية وننقـذه من ظلم
العـدوّ الغـادر الظالم. إن لم يكن إخـالصنا وحـبّنا لشـعبـنا بهذا ا1سـتـوى فـعلينا أن نعـرف أننا
سنتـحـوّل الى خـدم لألعـداء وسنكون مـسـؤولV أمـام الله والتـاريخ والشـعب… لقـد تطرقتُ الى
هذا ا1وضوع مـرات كثـيرة وقـد سمعـتم منّي هذا ا1ثال: رجل وإمـرأة لهمـا إبنان أحدهمـا مُقـعد
ومطالـبــه كــثــيــرة كــالغــسـل واإلطعــام والتنـقل به من مكـان آخــرp و ر السنـون وهذان األبوان
الرحـيمـان يدعـوان الله: اللهم لقـد أصبـتنا �صـيبـة فنرجـو أن تنقذنا مـنها برحـمـتك فقـد إنقطع
األمل في شـفائه. أما اإلبن اآلخـر السليم الذي يتـوسم فيه أبواه أن ينـفعهـما فـإنهما يـبذالن له
ما في وسعـهما ويأمالن أن يكون لهمـا عوناً في ا1ستقبل… لذا إن كـنتم تتصورن أن هناك من
يساعدنا فإنه لن يساعدنا إنْ كنّا ذلك اإلبن ا1قعد أما إن كنّا نستطيع أن نخدم أنفسنا ونفعل
شيـئاً فسـيكون هناك الكثيـرون ا1ستعـدون 1عاونتنا وإالّ فـإنّ هؤالء الذين يساعـدوننا حتى إن
كانوا أصدقاءنا لن ¸دّوا الينا يد ا1ساعدة أكثر من مرة واحدة وبعدها سيديرون ظهورهم إلينا.
إن كنّا رجاالً بحقّ وكان عندنا ما نعتمد عليه فإنّ آمالنا ستتحقق… هذه الرجولة تتحقق بالعلم
والعـمل فالكالم وحـده لن يؤدي الى نتـيجـة. مـهمـا قلنا لقـد كنّا كذا وكـذا وسنعـمل كذا وكـذا
فإنّ ذلك لن يؤدي الى نتـيجة. اذا عامل أحدنا شـعبه �شاعـر من األنانية والتكبّر واحلسـد فما
هي اخلدمة التي ¸كن أن يقـدّمها هذا الى الشعب? اذا لم نتـعاون بإخالص فيما بـيننا فسننهار
حتى لو كنّـا جباالً… إن مـعاونتي لك ستـعود بالنفع عليّ ومـساعـدتك لي ستعـود بالنفع عليك
لذا المجال ألمنّ عليك إن عاونتُك فكالنا يعمل خلدمة الشعب الذي نحن من أبنائه. إننا إخوة
وأبناء وطن واحد ومصيـرنا واحد. لذا فلنتعاون جميعاً ونتكاتف بإخـالص وإخاء لكي النخسر
هذه الثورة التي هي كما أسلفتُ محلّ فخرٍ وإعتزاز فالذي حققه الكُرد لم يحققه أيّ شعبٍ آخر

لذا ينبغي أن نحافظ عليه لكي ننتفع من ثمرة كدّنا وتعبنا…
إنني طوال حيـاتي وما أجنـزته وحقّقـته من أمـور مع رفاقي وأصدقـائي: في اجملال السـياسي
أو العـسكريّ فـإنّه كلّـه من فـضل اللهp وسـواء في هذا أكـان حـسناً أم سـيـئـاً فـالعـلم عند الله.
ويعلم رفاقي أنّي لم أخن أبداً رفـيقاً ليp ولم أطمع في شيء ولم اُفضّل نفـسي على رفيقٍ لي.
وأعطيتهم ما في جعبتي من زاد وحتمّلتُ اجلـوع والعري عنهم ورافقتُ رفاقي الى اجلبهة عندما
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كنتُ قـادراpً وكنتُ أتقـدمـهم الى ا1ـواقع الصـعـبة اخلـطيـرة ولكم أن تسـألوهم عن مـدى صـدقي
فيـما أقـول… وكنتُ في ا1قدمـة عندما كـانت قواتنا تتـعرض لهـجوم وهكذا مـضيتُ في سبـيلي
حــتى بلـغتُ مــا أنا عليــه اليــوم. لكـنْ بعــد عــودتي الى العــراق لم أعــد أمـلك من القــوة مــا
يساعدني على خوض غمار ا1عارك. قـمتُ بذلك ألنّي لم أكن أعتبر نفسي أعزّ عليّ من نفوس
اآلخـرين. فكلنا بشـر وكلنا أخـوة فإن إسـتطعنا أن نخـدم ووصـفونا باخلـدم فـذلك أعظم من كلّ

ألقاب الرئاسة. من دواعي اإلعتزاز والفخر أن يكون ا1رء خادماً لشعبه…
أيها األخوة األعزاء: إنّ النجاح الذي ننشده سيتحقق اذا ما إتّبعنا جميعاً النظام وإلتزمنا به
كما أسلفتp فليس هنـاك ثورة جنحت دون أن تلتزم بالنظام وتنظّم شؤونها. فـاذا صدر أمر من
احلزب ولم يلتـزم به من وُجّه اليهم األمـر فستصـبح األمور فوضى ويذهب كلّ شـخص يتبع هواه
ويلبّي مـا  ليـه عليه أنـانيّتـه. وبدالً من أن يخـدم ا1رء شـعبـه فـإنّه سيـتـحوّل الى عـدوٍّ للشـعب

ويكون أسوأ من اجلحوش…
اذا فقدت عـائلة ما نظامها ولم يحـترم صغيرها كـبيرها ولم يصغ إليه وإسـتقلّ كل واحد من

أفرادها بشؤونه ولم يتعاونوا إلسعاد العائلةp فإنّ أمورها ستؤول الى فوضى وتدهور.
pونحن في هذه الثـورة نشـبه عـائلة كبـيـرة وينبغي علـى اجلمـيع إطاعة أوامـر اجلـهات العليـا
وينفق ما يكسـبه على الثورة واليسـتغل مكاسب الثورة لنفـسهp وينبغي أن اليتضـايق أحد من
احملاسـبة فـالطاهر الذيل اليخشى احملـاسبةp واذا دعي أحـد الى احملاكـمة فعليـه أن ال¸تنع عن
ا1ثـول أمام احملـكمة فـمن يفـعل ذلك إنّمـا يثـبت التهـمـة على نفـسـه. ينبغي أن تـكون احلقـوق
والواجـبات محـددة وواضحـة. اذا دعيتُ للمـثول أمـام احملكمة فـإنّي سأمـتثلُ وأجـيب على كلّ

أسئلة القاضي دون أن تضايقني أسئلته إن لم أكن مذنباً وعندها سيتبيّن للجميع براءتي.
إن إطاعـة األوامـر واإللتزام بـها زينـة للمرء ومـحلّ فـخـر. علينا أن النخـالف قـانوناً وضـعناه
ألنفسنا لكي التصبح األمور فوضى. اذا نُقل مسـؤول من مكان الى آخر فعليه أن اليتصور أن
سـبب نقله هو عـدم الثقـة به أو إنتـقاص من إخـالصه فـليس األمر كـذلك بل إن مـصلحة الثـورة
هي التي تقـضي بذلك فـهـو عندمـا يُنقل سـيـأتي آخـر الى مكانه بـينمـا هو يذهب ليـحلّ مكان

آخر. لذا يجب أن نطيع األوامر ونعمل خلدمة الصالح العام.
يجب على جــمـيع من يعـمـل في صـفـوف الثـورة وأوّلهـم أنا ثم ا1سـؤولون كـافــة وصـوالً الى
أبسط پيــشـمـرگـه وعـضــو في احلـزب أن الننسى أنـنا اذا أسـأنا الى مـشــاعـر قـرويّ أو راعٍ أو
كاسـبٍ أو إمرأة أو طفل ولو بكلمـة فإننا سنتـحوّل الى أعـداء ألنفسنا ولشـعبناp ألنّه إن كـانت
قلوب الشـعب معنا فلن يتـغلّب علينا العدوّ وإن كـان أقوى Æا هو عليـه آالف ا1رات أما إن لم
تكن قلوب الشـعب معنا فـوالله سيكون اخلسـران من نصيـبنا ولو كنّا أقوى Æا نحن عـليه ألف
مـرة. واذا لم نعـمل جـميـعـاً خلـدمة الصـالح العـام وتسلّطت علـينا األنانيـة وحبّ الذات سنكون

بذلك نعاون العدوّ على القضاء علينا…
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إخوتي األعـزاء; لقد قلت في السنة ١٩٤٥ وفي السنة ١٩٦٠ وأكـرر اآلن: إن صراعنا ليس
صراعاً بV الكرد والعـرب. إنني لن أقاتل العرب كما لن أقاتل أبناء أية أمـة أخرى ولن نقاتل
أي شـعب لكون هذا أصـفـر وهذا أحـمـر وذاك أزرق أو أبيض. إن الكرد والعـرب أخـوة ¸كن أن
يعيشوا بسالمٍ وتآخٍ. إن العرب إخواننا الكبار ونحن إخوانهم الصغار. لكن ليس من اإلنصاف
في شيء أن يجـوع األخ األصـغـر ويعـرى ويُحـرم من التـعليم رالتـعـبـيـر عن رأيه وا1شـاركـة في
إدارة البيت ا1شترك بينـما يستحوذ األخ األكبر على كلّ مـا في البيت!! ينبغي أن تكون هناك
عـدالة واليـشـعـر األخ األصـغــر بالظلم واليتــعـرض للغÑ. إننا لـن نخـالف احلكومــة إن لم يكن
يسـيطر على شـؤونهـا ا1نحـرفـون الذين يخـدمون مـصـالح أعـداء الكرد والعـرب. إننا من خـالل
ثورتنا نريد حتقيق مـا هو في صالح أبناء العراق العرب أوالً والكُرد ثانياً وجلـميع أبناء العراق
من تركمـان وآشوريV وأرمن وآخـرين… إننا نريد حكومة عـادلة د¸قراطية في الـعراق تأتي عن
طريق إنتـخابات حـرة دون ضغط أو إكـراه. إننا نريد قـوانV عادلة يسـاهم الشعب العـراقي في
وضـعـهـاp ال أن يأتي في كلّ يومٍ عـسكريّ ليـقـول (قـررنا مـا يلي) ثـم يحكم الشـعب العـراقي

حسب ما  ليه أهواؤه وأنانيته دون أن يستطيع الشعب محاسبته…
نحن لم نهـاجـم أحـداً ولن نُقـدم على ذلك ضـدّ أحـد. نحن ندافع عـن حـقـوقنا ا1شـروعـة وعن
أمــوال وأعــراض وحـيــاة الشــعب الـكردي. إننا النريـد أبداً إراقــة الدمــاء وال نريد أن يقــتــتل
األخَوان العربي والكردي ألن اإلقـتتال بيننا نحن الكرد والعرب يخدم أعـداء العراقp لذا أدعو
الله أن يهب من لدنـه العقـل واحلكمة ألولـئك الذين يريدون مـحـاربتناp ليـرحمـوا شـعب العـراق
ويكفوا عن ظلم الشعب الكُرديّ واإلعتداء عليه. لينعم شعب العراق بأجمعه بالسعادة واإلخاء

والسالم والعدل…
إخـوتي األعزاء; البدّ أن ندرك بأنـه ليس هناك إنسان خـالد على هذه األرض وأنّ كل إنسـان
سيغادر هذه الدنيا وما ملك من قصور وضياع وأمالك وقد قال تعالى في كتابه الكرÀ (مِنْها
خَلَقْناكُمْ وفـيـهـا نُعِـيـدُكُمْ ومنهـا نُخْـرِجُكُمْ تَارَةً أخـرى) لذا ال قـيمـة لشيءٍ في حـيـاة ا1رء سـوى
شرفـه وكرامتـه وإنسانيته وعلـى ا1رء أن يتقي الله ويخدم شـعبه بصـدق وإخالص ويتكاتف مع
إخـوته في مـقـاومة الظلـمp ويتبع مـبـاديء العـدل واإلنصـاف وا1سـاواة بV الناس. إننا إن جـئنا
بعـملٍ جـيـد فـإنه لن يضـيع عند الله وال عند الناس. وإن أسـأنا فـإن اإلسـاءة ايضـاً لن تضـيع.

وقد قال تعالى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقاَل ذَرٍَّة خَيرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ).
لذا آمل أن تتـقـبلوا النـقـدَ إن وُجّه إلـيكم وتلتـزمـوا باألوامـر وتنبـذوا مـصـاحلكم الشـخـصـيـة
وتضعوا ا1صلحة العـامة نصب أعينكم وتتعاونوا فيما بينكم. وهذا كل مـا أقدر عليه من قولٍ

أستودعكم الله وليكن الله في عوننا.
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أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم

حتـيـة أخـوية طيـبة. كـلنا هنا بخـيـر وفي صـحة جـيـدة ونقـبل يدي الوالدتـV وعيـون الصـغـار
ونرجو لكم جميعاً من الله كل اخلير وللمرضى الشفاء العاجل والعودة قريباً وبسالمة تامة.

......................
...................

الشك وأنتم قـد سـمـعـتم أخـبـار القـتـال الذي جـرى في قَـرَداغ حـيث بدأ اجلـاش بهـجـوم على
مواقع قواتنا يوم ١٠/٦ ونتـيجة لذلك إنسحب جمـاعتنا من الكثير من النقـاط بعد مناوشات
وقد أسـر اجلاش عشـرين من جماعـتنا بعد أن حـوصروا في أعقـاب إنسحاب جـماعتنا ودافـعوا
حـتى نفـذ العـتـاد ثم إسـتـسلمـوا الى اجلـحـوش وفي يوم ١٠/١٣ قـامـت قـواتنا بهـجـوم عنيف
وشـامل عـلى اخلـونة وخـالل يـومV � إحـتـالل كــافـة ا1واقع وقــد قـتل وجـرح وأســر من اجلـاش
(٣٤٠) مـسلح وكـانت مكاسـبـنا (١٩٩) بندقـيـة و(٢) رشـاشـة برين و(٨) مـسـدس ١٤خـور
. لقد قاد هذه ا1عارك األخ علي و(٦) ناظور وبذلك � حتطيم وتدمير قوات اخلونة تدميراً تاماً
سنجـاري وسجل بطولة وقـابلية فـائقة فـي هذا االنتصـار الرائع- قوات هيـز هَلگورد اآلن قريبـة
من قَـرَداغ ولكن لم تصل بـعد. وقـد أخـبـرنا الدوسـتـان جـمـيع ا1وقف بتـفـصـيل أكـثـر حـيث �
حتديد عـدد اجلرحى والقتـلى واألسرى أخبـرناكم باختصـار لالطالع ويرجى تقدÀ سـالمي وسالم

األخ الدكتور محمود الى األخ أمير وكذلك يسلم الدكتور عليكم كثيراً.
Vهذا ودمتم في حفظ الله محروس

إدريس البارزاني
١٧-١٠/١٨
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أيها الرفاق< أعضاء ومرشحي ومؤيدي احلزب الثوري الكردستاني

أيها اFواطنون األعزاء
اليخـفـى أن بيـان آذار التــأريخي قـد أوجـد ظـروفـاً جـديدة في الـبـالد وأنّ اإلعـتــراف باحلكم
الذاتي لكردستـان العراق واإلقـرار بقيادة احلـزب والبارزاني قد إنتـقل باحلركة الوطـنية الكردية
الى مرحلة أخـرى< األمر الذي جعل إحداث تغـييرات جذرية في العـالقات بg القوى السيـاسية
وأطراف احلـركـة الوطنيـة الـكردية أمـراً في غـاية األهمـيـة وكـان عـقـد اFؤoر الـسـابع حلـزبنا في
كـانون األول ١٩٧٠ لدراســة هذه التطورات والظروف بصــورة عـامـة وحتـديد عـالقـاتـنا باحلـزب
الد{قراطي الكردستاني بصورة خاصة. وإن اFؤoر قد قبل مبدأ اإلنضمام الى احلزب الد{قراطي
الكردستـاني كسبـيل للقضاء على روح التـفرقة وسد كـافة الثغـرات في صفوف شـعبنا الكردي
وتعزيز وحدة احلركة الوطنية الكردية التحررية التي تعتبر حجر األساس في حتقيق وحدة القوى
الثـورية والتـقدمـيـة في نضـالهـا من أجل كافـة احلـقـوق واحلريات الـد{قراطيـة للشـعب العـراقي
واحلـقـوق القـومــيـة للشـعب الكردي وضــد اإلمـپـرياليـة والرجـعــيـة والصـهـيـونيـة ومــشـاريعـهـا

العدوانية.
وكان اFؤoر قد قرر إرسال وفد الى مقر سيادة البارزاني إلبالغه مقررات اFؤoر فإجتمع الوفد
بقــادة احلـزب الد{ـقـراطي الـكردسـتــاني وعلى رأســهم البــارزاني الذين رحّــبـوا �ـقـررات حــزبنا
وتداولوا مع أعـضـاء الوفـد البـحث في اخلطوات الواجب إتخـاذها لتكويـن وحدة حـزبيـة مـتـينة
وشُكّلت جلنة عليـا من �ثلي احلـزبg حتت إشـراف البارزانـي نفسـه للمـباشـرة بتنفـيذ اإلجـراءات
اFتـفق عـليـهـا والضــامنة لتـوحـيــد احلـزبg على أحـسـن وجـه< فـقـامت اللـجنة اFذكـورة بتنـفـيـذ
واجبـاتها على الوجـه اFطلوب و� توحيـد جميع هيـئات ومنظمـات احلزبg< وعليه ولــمّا لم يبقَ
مـا يستـوجب اإلحتـفاظ بكيـان مسـتقل للحـزب الثوري الـكردستـاني قررنا حلّ كـافة منظمـاته

واإلنضمام الى احلزب الد{قراطي الكردستاني بقيادة اFناضل مصطفى البارزاني.
gهذا وفي الوقت الذي نزفّ فـيه هذه البشـرى الى أبناء شعـبنا الكردي نناشد جمـيع اخمللص
من أبناء شـعبنا العـمل بجد وإخـالص لكي تأتي هذه الوحدة التي كـانت إحدى أمنـيات شعـبنا
العزيزة طوال السنوات اFنصـرمة ثمارها اFرجوّة فـتكون نهاية لإلقتـتال واFنازعات وفاحتـة عهد
جـديد للنـضـال اFوحّـد في سـبـيل حتـقـيق أهـداف شـعـبنا وتنفـيـذ بـيـان ١١ آذار وصـيـانة األمن
واإلستقـرار في كردستان والذود عن اجلـمهورية العراقـية وoكg احلزب الد{قراطي الكـردستاني



µ∑≤

من إجنـاز اFهـام اFلقـاة على عاتـقه كـحـزب تقـدميّ ثوريّ في احلـركة الوطنـية الكرديـة واحلركـة
الوطنيـة التحـررية في اFنطقـة وقاعـدة قوية لتـحقـيق إحتاد بـg القوى الد{قـراطية والثـورية في
البـالد للنضال مـن أجل ضمـان احلقـوق الد{قـراطية لـلشعب العـراقي واحلـقوق القـومـية للشـعب
الكردي واFسـاهمـة فـي نضـال الشـعـوب العـربيـة ضـد اإلمـپـرياليـة والـصـهـيـونيـة ومـشـاريعـهـا
العـدوانية كـما ونـدعو أعـضاء حـزبنا احلـزب الد{قراطي الكـردستـاني بقيـادة اFناضل مـصطفى
البـارزاني الى النـضـال من أجل ترسـيخ وoتg هذه الوحـدة أكـثـر فـأكـثــر ويومـاً بعـد يوم فـإنهـا

ضمانة جميع إنتصاراتنا.
احلزب الثوري الكردستاني

©w+P%'«® WHO#, t-dA$ Íc'« 5L(%'« s. /UHD%I.
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"كـان اإلنتصـار التـاريخي الذي أحرزه شـعـبنا الكردي في احلادي عـشـر من آذار واإلعتـراف
بحقـه الطبيعي في احلكم الذاتي ضـمن اجلمهـورية العراقيـة< إنتصاراً تاريخـياً لشعـبنا العراقي
بأسـره وحلـزبنا الد{قـراطي الكردسـتـاني وحـزب البـعث العـربي اإلشـتـراكي وكل القـوى الوطنيـة
gالـقومـيـت gوالتـقـدميـة في العـراق وتعـزيزاً لوحـدة شـعب العـراق الوطنيـة ولألخـوة الراسـخة ب

الرئيسيتg العربية والكردية واألقليات القومية اFتآخية."
"والشك أن إحدى اFسـتلزمات األساسيـة للمحافظة على هذا اFكسب الكبـير وضمان تنفـيذه
وتطويره يكمن في توحيد جهـود جميع األكراد اخمللصg لشعبهم ووطـنهم وتوجيه كل ما لديهم
من طاقـات للدفاع عنه وجـعله حقـيقـة واقعـة. وإنطالقاً مـن هذا الفهم اFوضـوعي لواقع شعـبنا
الكردي< فـقد دعـا سـيادة البـارزاني قبـل وبعد صـدور بيان آذار الـتاريخي جـميـع أبناء شعـبنا
الكردي الى إسـدال السـتار على مـآسي وويالت التـفـرقة واإلنـقسـام في اFاضي< وفـتح صـفحـة
جـديدة من العـمل البنّاء اFثـمـر واإللتـفـاف حول الـراية اخلفـاقـة حلـزبنا الد{قـراطي الكردسـتـاني
والتعـاون مع احلكم الوطني لتطبـيق مواد البـيان اFذكـور وبإعتبـار ذلك شرطاً ضـرورياً لتكوين
اجلبهة الوطنية التقـدمية اFنشودة التي يعمل حزبنا بجدّ وإهتمام من أجل تكوينهـا وإستيعابها

للقوى الوطنية والقومية والد{قراطية في العراق."
"وقد إستجـاب لهذا النداء اخمللص العديد من األشخاص والعناصر والقـوى الكردية اخملتلفة
إدراكــاً منهــا للدور الســيــاسي اخلطيــر الذي يلـعـبــه حــزبنا الد{قــراطي الـكردسـتــاني بـقـيــادة
البارزاني. وقد قـوبل كل ذلك باإلرتياح والرضا من قبل جـماهير شعبنـا الكردي ومن أصدقائه

في كل مكان. "
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"كمـا تدعو جمـاهير كردسـتان بصورة عـامة الى دفن اFاضي والتركـيز على األخوة والتـعاون
ووحدة الـصفوف وقـطع الطريق على دعاة التـفرقـة وأعداء الشـعب. ألن حتقـيق الوحدة الوطنـية
gالقـوميت gعلى صعيـد شعبنا الكردي ضمـانة أساسية إلقـامة هذه الوحدة على أسس صلدة ب
العربيـة والكردية وأبناء الشعب كافـة في سائر أنحاء اجلمـهورية العراقـية. إن اFسيرة الصـائبة
للحـركة الوطنيـة التـقدمـية لشـعبنا الـكردي أثبتت �ا اليدع مـجاالً لـلشك ان حزبنا الد{قـراطي
بقيـادة البارزاني هي القـيادة اFؤهلة واقـعيـاً وتاريخيـاً للمضي بهـذا الكفاح اجملـيد الى نهـايته

الظافرة.
∫5L(%'« ÊUO* …œu3. vK4 rN-UE)ö. 

١- ذكـروا بأن البــيـان مكتـوب وكـأنه مـقــال فـقلنا لهم إننـا سنصـدره على أسـاس كــونه بيـاناً
صادراً من احلزب الد{قراطي الكردستاني.

) وقد إقترحوا إضافة اFسائل اFوجودة طـياً عليه. فوافقنا من ٢- قالوا بأن البيان (سارد وسـرْ
حيـث اFبدأ إالّ أننا قلنا لهم بأن إضـافاتهم فـيهـا كثـير من التكرار واإلطناب وإننـا سوف

نختصرها في بضعة أسطر فوافقوا على ذلك.
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اجلمهورية العراقية  العدد: ل. س./١٣٣١
التاريخ: ١٩٧٢/٦/١٧ مجلس قيادة الثورة 

سري للغاية
الى:-

السيد محمد محمود عبدالرحمن
اOوضوع: حسم قضية

بناءً على مـا طرحتـمـوه في إجتـماع هذه اللـجنة… نرفق طياً قـرار احلكم الصـادر من محكمـة
الثــورة بتــاريخ ١٩٧٢/٤/٢٠ في قـضــيــة اإلعـتــداء على ســيــارة إدريس البـارزانـي ببـغــداد

لإلطالع.
سكرتير جلنة السالم
عثمان محمد فائق

نسخة منه الى:-
السادة أعضاء جلنة السالم

rJ(«Ë W*«œù« «—«d# wK& ULO+Ë
قرار اإلدانة:

١- إدانة اOتــهم عــاصف أحــمــد الزيبــاري وفق اOادة ٣٠/١٢٤ مـن ق. ع. وحتـديد عــقــوبتــه
vقتضاها.

٢- إدانة اOتـهــمw الهـاربw مـحــمـد ديوانه وقـرطوس مــوسى وفق اOادة ٣٠/١٩٤ من ق. ع.
وحتديد عقوبتهما غيابياً vقتضاها.

٣- ولعدم ثبوت إشتـراك اOتهمw لطيف أحمد الزيباري وعبدالقـهار فارس بإرتكاب اجلرzة بل
أن دورهمـا كان هو اإلعـتـداء والتـخطيط لذا قـررت احملكمة إدانتـهـما وفـق الفقـرة ١ من

اOادة ٥٦ من ق. ع. وحتديد عقوبتهما vقتضاها.
قرار صدر بإتفاق اآلراء وأفهم علناً في ١٩٧٢/٤/٢٠

احلاكم العقيد    اOقدم احلقوقي   
عبدالكر� إبراهيم النجار يونس معروف الدوري راغب فخري
عضو رئيس محكمة الثورة    عضو    
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قرار احلكم رئاسة محكمة الثورة
(بغداد)  

عدد الدعوى: ١٧٥٨/ج/١٩٧١
التاريخ: ١٩٧٢/٤/٢٠

تشكلت مــحكمـة الثـورة بتـاريخ ١٩٧٢/٤/٢٠ بـرئاسـة احلـاكم السـيـد عـبـدالـكر� إبراهيم
النجـار وعضـوية العـقـيد يونس مـعـروف الدوري واOقدم احلـقـوقي راغب فـخري وأصـدرت بإسم

الشعب القرار اآلتي:
١- احلكم عـلى عـاصـف الزيبــاري بالســجن اOؤبد علـى أن تُحــسب له مــوقـوفــيــتــه وفق اOادة

٣٠/١٩٤ من ق. ع.
٢- احلكم علـى الهـاربw مــحـمــد ديوانه وقــرطوس مــوسى غـيــابيـاً بـالسـجن اOـؤبد وفق اOادة

٣٠/١٩٤ من ق. ع.
٣- احلكم على كل من عـبـدالقـهـار فارس الزيـباري ولطـيف أحمـد الزيبـاري بالسـجن Oدة سـبع

سنوات على أن حتتسب لهم موقوفيتهم� وذلك وفق الفقرة ١ من اOادة ٥٦ من ق. ع.

٤- مصادرة األسلحة واألعتدة والظروف الفارغة وإرسالها الى مديرية العينة وفق األصول.
٥- إعتـبار جرzتـهم جناية عادية غيـر مخلة بالشرف حـسب أحكام قانون رد اإلعتـبار اOرقم ٣

لسنة ١٩٦٧ اOعدل.
قرار صدر بإتفاق اآلراء وأفهم علناً في ١٩٧٢/٤/٢٠

احلاكم العقيد    اOقدم احلقوقي   
عبدالكر� إبراهيم النجار يونس معروف الدوري راغب فخري
عضو رئيس محكمة الثورة    عضو    
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ميدل إيست مونيتور… تصدر في واشنطن

١٥ أكتوبر - ١٩٧١
w%«“—U&'« ‰UO()≈ W'ËU$+ qA,

في ٢٩ أيلول حــاول ١١ شـخـصـاً مــسلحK بالقنـابل اليـدوية واFتــفـجـرات إغـتــيـال
الزعيم الكردي مال مصطفـى البارزاني في مقر قيادته في شمـال العراق وخرج البارزاني
من احملـاولة بدون جرح بالغ ولـكنْ قتل إثنان من حـرسـه وقُضي على اFتـآمـرين جمـيعـاً.
وبعـد السـمـاع بأخـبـار احملـاولة أرسلت القـيـادة القـطرية حلـزب البـعث احلـاكم برقـيـة الى
البارزاني عبرت من خـاللها عن أسفها من احملاولة وهنأته بالنجاةt وقد جـاء في البرقية
«أن احملاولة لم تقـصد حياتكم فـقط وإzا قصدت ايضـاً النيل من بيان ١١ آذار ١٩٧٠

(الذي أنهى احلرب األهلية بK األكراد واحلكومة)…»
وذكرت (العـالم العربـي) بأن السلطة حتاول إتبـاع سيـاسة حتقق الـسالم والد�قـراطية
واحلل السلمـي للقـضـيـة الـكردية من خـالل تنفــيـذ بيـان ١١ آذار الذي يعـتــرف لألكـراد
باحلكم الـذاتي. وقـد كـتــبت (العـالم الـعـربي) في عــددها في األول من أكـتــوبر بأن من
اFتــوقع أن عناصــر كــردية منافــســة هي التي قــامت باحملــاولة ولكن بـرقـيــة البــارزاني

اجلوابية حلزب البعث والرواية الكردية حول احلادث جتلب اإلهتمام باFوضوع.
برقية البارزاني اجلوابية:

"نشكـر لكم شــعـوركـمt والشك أن احملـاولـة إسـتــهــدفت النيـل من بيــان آذار و�زيق
الصف الوطـني لشـعـبـنا العـراقي آخــذاً بنظر اإلعـتــبـار أن اFعـتــدين قـد أتوا مـن بغـداد
عابرين عشـر نقاط تفتيش حكومية بسـيارتK مشحونتK باألدوات اجلرمـية وحيث أنهم
ليسوا من أهالي اFنطقة لذلك نترك أمر التـحقيق للسلطات اFعنية وسوف نزوّد سلطات

التحقيق اخملتصة باFعلومات اFتوفرة عندناt ننتظر جهودكم.
إذاعة بغداد- القسم اخلارجي- ٤ أكتوبر

وقد أتاحت اFصادر اFوثوقة في واشنطن لـ(مونيتور) التعرف على رأي األكراد حول
احلادثةt وهو:

قـبل أسـبـوعK من احلـادثة قـام وفد مـن أربعة مـن علمـاء الدين بزيارة البـارزاني في
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مـقـره بحـاجي عـمـران في مـحـافظة أربيل. وفي ٢٩ أيلول عـادوا بسـيـارتK مع خـمـسـة
آخرين وسائقK وقـد أوقفت السيارتان بالقرب من نوافـذ غرفة اإلستقبـال وبقي السائقان
مع سيـاراتهمـا وعندما وافق البارزاني عـلى مقابلتـهم صممـوا على تنفيـذ العمليـة وبعد
عـشـر دقـائق من بدء اFقـابلـة إنفـجـرت قنبلة يدوية (أو قنبلـة مـوقـوتة) يحـملهـا أحـدهم
فـقتل وهرب اFعـتـدون اآلخرون الى صـالة اإلسـتقـبـال فأمـر البارزانـي بعدم قـتلهم إالّ أن
قنبلة ثانـية ألقـيت علـى البارزانـي فقـتلت حـارسـه وخـالل اFعـركـة التي تبـعت ذلك قـتل
اجلنود األكراد أحد عـشر متآمـراً وقتل منهم إثنان وجرح t١٤ وبعد ذلك إنفـجرت إحدى
السـيـارتK ثم ¡ تفـتـيش السـيـارة الـثانـيـة فـعـثر فـيـهـا علـى مـائة كـيلوغـرام من اFواد
اFتـفــجـرة مع صـاروخtK وكـان قــد ¡ زرع السـيـارتK باFتــفـجـرات بأسلوب فـني عـالي
اFسـتـوى فأصـبح مـفـهومـاً لدى قـسم من األكـرادt على األقلt أن جـمـاعة كـهـذه ال�كن
�ويلها وتدريبها ومرورها من خالل نقاط الـتفتيش العديدة دون إسناد من بعض اجلهات

احلكومية.
وقـد شكلت احلكومة هيـئـة حتقـيق مؤلفـة من خـمسـة أشخـاص برئاسـة حمـيد العـاني
وكـيل وزارة الداخليـة للتـحقـيق في احلـادثt لكن هذه الهـيـئة سـافـرت كـبقـيـة الهـيئـات

األخرى الى الشمال لتطمK األكراد الذين بات إستياؤهم كبيراً…
ولكن اFشكـلة اFهـمـة تكمن في حتــديد نوعـيـة وإمـتـيـازات احلكم الـذاتي الذي منح
لألكـراد وفق اFـادة ١٤ من بيـان ١١ آذار وقـد أعـتــرف لألكـراد بلغــتـهم كلغـة رســمـيـة
وأصبح احلزب الد�قراطي الكردستاني قانونياً وسمح بنشر اFطبوعات الكردية كما عُيّن
ثالثة مـحـافـظK من األكـراد حملـافظات أربيل- دهـوك- سليـمـانيـةt لكـن احملـافظK لم
ينتخبواt وأجل إحصاء أكتوبـر ١٩٧٠ حول كردية مدينة كركوك الغنية بالنفط الى أجل
غير محدد من قبل احلكومة. ويعتبر البارزاني وأتباعه خطوات احلكومة غير مقنعة وقد
طلبـوا من السلطة اإلسـتـمرار فـي تنفيـذ اإلتفـاقـيةt واحلكـومة تتظـاهر بأنها قـد باشـرت
ببـعض اFشـاريع اإلنشـائيـة فـي الشـمـال لكنهـا ترفض التـفـاوض مع األكـراد حـول هيـئـة

وصيغة احلكم الذاتي اFمنوح لهم.

©≤®
فيما يلي صور هويات اFشاركK في محاولة إغتيال البارزاني في ٢٩ أيلول:
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السيد رئيس مجلس قيادة الثورة األخ ا3هيب أحمد حسن البكر احملترم

بعد التحية:
من ا3علوم ان إتفاقية احلادي عشر من آذار جاءت لتضع حـداً القتتال األخوة مع مضاعفاتها
اخلطيـرة وتأثيــرها السلبي على مـخـتلـف أوجـه احلـيـاة لشـعـبنا العـراقي بـعـربه وأكـراده وترسي
قواعـد الوحدة الوطنية في بالدنا على أسس راسـخة من األخوة والفـهم ا3شترك جلمـيع ا3شاكل

وا3عضالت التي عانت منها بالدنا األمرّين منذ زمن طويل.
وقد آمن اجلـميع بهذه احلقـيقة بسـبب حرصهم الشديد علـى احملافظة على االستقـرار والسالم
في ربوع وطننا النه هو ا3ناخ الطبـيعي الذي يوفر لشـعبنا العـراقي بوجه عام االزدهار والتـقدم
ولشـعــبنا الكردي فــرص التـمـتع بـا3كاسب التي أقــرّها إتفـاق آذار zا في ذلك احلـكم الذاتي.
وبفـضل التـعـاون ا3شـتـرك ب� حـزبينا جـرى تـنفـيـذ أجـزاء هامـة من اإلتفـاقـيـة zا تضـمنتـه من
التــزامــات مـتــقــابلة. إالّ أنّ هذا الوضع لـم يدم طويالً مع األسف الـشـديد� فــقــد بدأ التــدهور
واالنتكاس الـتـدريجـي يسـود الـعـالقــات القــائمـة ب� حــزبينـا خـالل الشــهــور األخـيــرة وبدأت
باإلنكمـاش والضـمـور منذ شـهـر �وز ا3اضي على وجـه التـقـريب وإستـمـرت على التـردي حـتى
بلغت ذروتها في هذه االيام وباتت تهدد هذه العالقات في الصميم وتعرض مكتسبات الشعب

من إتفاق احلادي عشر من آذار ووحدة شعبنا العراقي الوطنية الى اخلطر.
ورغبـة منا في إنقاذ ا3وقف فقـد بادرنا منذ االيام االولى لنشوء حالة التـوتر هذا الى ايضاح
موقـفنا من جـوانبه اخملتـلفة وطلبنا عـقد إجـتماعـات مشـتركـة تضم �ثلي قيـادة حزبينا لـغرض
تبـادل اآلراء ووجــهـات النظر حــول السلبـيــات التي نشكو منهــا جـمـيــعـاً� وقـد إنعـقــدت تلك
اإلجـتمـاعات كـما اليخـفى عليكم في أوائل شـهر أيلـول ا3نصرم وقـد � احراز تقـدم ال بأس به
في ا3داوالت ا3ذكـورة حـول كـثـيـر من النـقاط الـتي كـانت مـدرجـة في جـداول االعـمـال إالّ أنّنا
فوجـئنا برغبتكم في قطعـها على أثر احلوادث احملليـة التي كانت وقعت في منطقـة خانق� في

تلك الفترة. وعدم إستئنافها إالّ بعد قيامنا بإتخاذ االجراءات ضد ا3تهم�.
وعلى الرغم من أنّ احلـوادث ا3ؤسـفة ا3ذكـورة جـاءت zثابة ردود فـعل إلجـراءات السلطة في
خانق� إالّ أنّنا بادرنا الى أتخاذ التدابير الالزمة ضد القائم� بها من أنصارنا في تلك ا3نطقة
وفي الوقت الذي كنا نتطلع فيه الـى استئناف ا3باحثات ا3شـتركة لغرض ايصالها الى نهـايتها
االيجابية بعد تلك االجراءات وقعت محاولة االغتيال التي تعرضنا لها والتي قابلتها اجلماهير
zنتـهى الشـعـور العـالي بـا3سـؤوليـة وبضـبط النفس وبدالً من أن يحظـى هذا ا3وقف باالرتيـاح
والتقدير من جـانب اخواننا ا3سؤول� في احلكومة شرعت السلطـات اخملتصة يتسيـير القطعات
العسكرية الى كـردستان وجتريـد اجلنود وضباط الصف األكراد من أسـلحتهم وشن حملة واسـعة
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من االعتقاالت والنفي والتشريد ضد أبناء شعبنا الكردي في مناطق العراق الوسطى واجلنوبية
بدون مـبرر وخـالفـاً للضـوابط التي � اإلتفاق عـليهـا مع القـيادة الـقطرية حلزب البـعث العـربي

االشتراكي في أوائل هذا العام.
وكـان من شأن تلك االجـراءات غيـر الطبـيعـية خلق الشكـوك واخملاوف ا3شـروعة لدينا� وقـد
وعدت اجلـهات اخملتصـة في حينه بإلغاء هذه االجـراءات إالّ أنّ شيئـاً من ذلك لم يحدث بل أن
ما حـدث بالفعل هو االمعـان في اتخاذ ا3زيد من االعمـال ا3قلقة تناولت عدداً من أمـراء أفواج
حـــرس احلـــدود وتـبـــديل مــــدير شـــرطة دهـوك دون التـــشــــاور مع �ثـلينا فـي جلنة الـســـالم أو
اإلجتماعات احلزبية كما تقضي بذلـك العادة التي جرى اإلتفاق على إتباعها منذ التوقيع على
إتفـاقيـة آذار ورافق ذلك توقيف وخـطف بعض أنصارنا وتعـرضهـم للضغـوط والتعـذيب خالفـاً
للقــوان� ولقـواعـد الـتـحـالف ب� حــزبينا �ا ولّد ردود فــعل مـشـابـهـة لدينا في بعـض ا3ناطق�
وحـرمان حـزبنا من �ارسـة النشـاط السـياسي داخل القـوات ا3سلحـة وهو حق كنا نتـمـتع به في
السابق وتـدبير مؤامـرة الغتـيال محـافظ أربيل مؤخـراً ويأتي كل ذلك في الوقت الذي تتـعرض

فيه بالدنا الى التهديدات من كل جانب وفي عشية اعالن ا3يثاق الوطني.
لقـد إرتأت اللجنة ا3ركزية حلـزبنا قـبل أن تختـتم إجتـماعـهـا تقد� هذه الرسـالة الى مقـامكم
وضـرورة التنـويه الى أن مـصـالح الـبـالد االسـاسـيـة ومــسـتلزمـات احملــافظة على وحـدة شــعـبنا
الوطنيـة وإتفاقيـة آذار تستـوجب اإللتفات الـى احلالة اخلطيرة التـي نقف على أعتابـها في هذه

ا3رحلة الدقيقة واعادة النظر في عالقاتنا التي وصلت الى أدنى درجات التردي.
الن ترك احلــبل على الغــارب وعـدم ا3ـبـادرة الى وضع حــد سـريـع وحـازم وإيجــابي للمــوقف
سـيـعـود عـلينا جـمـيـعــاً بأوخم العـواقب وهو أمـر ال ـكن أن يرضى به اخمللصـون لهــذا الشـعب

والوطن بأي حال من األحوال.
إننا بطبـيـعـة احلـال الندعي العـصـمـة ألنفـسنا وسنكون على اسـتـعـداد لتنفـيـذ مـا تقـضي به
واجبات احملـافظة على االمن واالستقرار وسـيادة القانون في ربوع بالدنا والعودة الـى استئناف
العـالقـات الطبـيـعـيـة ب� حـزبينـا� وقد خـولـنا االخـوان صـالح اليـوسـفي ودارا توفـيق واحـسـان
شيرزاد ونافذ جـالل صالحية بحث هذه النقاط وغيرهـا معكم واننا نتطلع الى أن يحضى طلبنا

هذا zا يستحقه من رعاية وإهتمام واالطالع على ما ترتأونه بهذا الشأن.
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير.

اخمللص أخوكم
مصطفى البارزاني

رئيس احلزب الد قراطي الكردستاني
١٩٧١/١١/٢٦



µ∏∑

©≥π® r#— o$K*«
±π%≤Ø≥Ø±µ w' w(«“—U)*« v*« ‰ö+ s, 5-(« W*U.— …—u/



µ∏∏

©¥∞® r#— o$K*«
w(U)*UD*« ‰ö1 W*U.—

بغداد ١٩٧٢/٦/٢٢
األخوة األعزاء احملترمون

حتية حارة
أHنى لكم السعادة والتوفيق

Jّلكنه عاد الى بغداد وأعيـدت الرسالة الي Jقبل فـترة بعثت لكم رسالة لينقلـها كاك حبـيب
فأعدت الكرّة وكتبتها لكم بالكردية.

عندما وصلت بغداد أسـتقبلت بحرارة من قبل احلكومة والشـيوعيd والروسJ إذ زارني ^ثلو
األطراف الثــالثة. وبالرغم من تـبـاين لهــجـتــهم كـان هدفــهم واحـداً يـتـمــثل في حتـريضـنا على
تفكيك وإفـشـال إحتـادنا وتأسـيس حـزب تـقدمـي كُـردي. ولهـذا الغـرض كـانت هنالك مـغـريات

ومشجعات ووعود كثيرة بدءً بالتأييد والدعم وصوالً الى احلكم الذاتي.
وأنا بدوري شـجعت الشـيوعـيd والروس على مـواصلة مسـاندة البـارزاني وعدم التـخلي عنه
وإرسـال وفـد مخـوّل إليـه بصـالحـيات كـاملة وإعطـاء البارزاني الـضمـانات بأن مـعـاهدة الروس
وبغـداد ليــست ضـد الكُردJ ومنح احلـكم الذاتي للكُرد بحــيث يشـمل كـركـوك ودعـم البـارزاني

مالياً.
بناءً على طلب عـامر عبـدالله كتـبت رسالة بالكردية بهـذا ا�عنى وا�ضمون الى عـزيز محـمد

في موسكوJ بعد ذلك سمعت بأنها ترجمت الى العربية وابرقتها السفارة الى موسكو.
حتـدثت كـثـيـراً الى الروس وحـاولت إفـهـامـهم بأن البـارزاني صـديقـهم وصـداقـتـهم مـعـه ومع
الشـعب الكُردي تـعـزز مـوقـفـهم في العـراقJ وهذا هو السـبب احلـقـيـقـي لتـقـرب حكومـة بغـداد

إليهم. لذا ليس من احلق التخلي عن البارزاني.
١- تنوي احلكومـة والروس والـشـيوعـيـون تـأسيـس حتـالف مـعـادٍ للبـارزاني حتت إسم حـزب أو

جمعية أو أي شيء آخر.
Jd٢- زارني الدكـتـور مراد وطلب منـي أن أؤسس حزباً ووعـد �سـاعـدة من الروس والشـيوعـي
وأن Hنحنـا احلكومـة احلـكم الذاتي وبضــمنه كـركــوك فـهـي غـيــر مـســتـعــدة �نح كـركــوك
للبــارزاني. وقــال بأن الروس واحلـكومـة والـشـيــوعــيــون سـيــســاندونني وهـناك كــثـيــرون

سينضمون اليّ سواء داخل الپارتي أو خارجه.
٣- ثمـة جـمــاعـة من الكُرد ا�سـتــقلd أمـثـال حـمـزة عــبـدالله ونژاد وخـسـرو وصــالح احلـيـدري



µ∏π

يعـتــبـرون أنفـســهم تقـدمــيd ولهم عـالقــة باألخ دارا توفـيقJ زاروني مــرات وزرتهم وهم
يروّجون لفكرة حزب أو جتمع كُردي تقدمي داخل اجلبهة. شرحت لهم أن هذا التوجه فاشل

ألن هنالك جتارب أخرى ^اثلة فاشلة.
وأجابوا بأن جناحه سيتحقق بتوفر ثالثة شروط وهي:

أ- دعم الروسJ وقالوا بأنه ^كن.
ب- دعم احلزب الشيوعي واحلزب الثوري السابق وقالوا بأنه سيتحقق حتماً.

ج- منح احلكومة احلكم الذاتيJ وقالوا سيتمّ.
بإعتقادي أن هذه الفكرة ستتحقق في ا�ستقبل �ساعدة الشيوعيd والروس والبعث.

٤- طلب صــدام اللقــاء بي وبفـؤاد عــارف. وأكـد خــالل اللقــاء بأنهم مــسـتــعـدون لـتلبـيــة كلّ
طلباتنا. حتدث كاك فؤاد عن األشرار احمليطd بالبارزاني وقال يجب أن نبعث بوفود الى
البارزاني حتثه على سلوك الوجهة الصحـيحة. وأنا بدوري بدأت حديثي من مسألة النفط
وبعـد تقد  التـهاني �ناسـبة خـطوة التأمـيم قلت بأن جناحـها مـرتبط بإيجـاد حل للمسـألة
الكردية وهذا اليـتم دون البـارزاني. وإقـتـرحت بـأن يقـوم هو بزيارتي. قـال بـأنه يشك في

كل شيء يبدر مني وظل غاضباً حتى بعد أن تبادلنا مسدساتنا.
إقـترحـت إرسال وفـد مـخوّل بـرئاسة عـبـداخلـالق (السامـرائي) الى البـارزاني للبت في جـمـيع
ا�سائـل وحلها ويكون لدى الوفـد صالحيـات منح احلكم الذاتي وحلّ كلّ ا�سـائل األخرىJ كـما
إقـترحت إتخـاذ اخلطوات التاليـة قبل إرسـال الوفـد: إطالق سراح الپـارتيd احملتـجزين وسـحب
مـحي (الهــركي) ورؤسـاء اجلـحـوش من عـقـره. ذهـاب عـبـيـد(الله) الى خـارج الـعـراق. إيقـاف

تعريب كركوك.
أجاب صـدام فلنجتمع نحن الثـالثة ونطبق ما قررته األكـثريةJ وأنا خفت من األكثـريةJ وقال

فلنفكر فيه بشكل أحسن وبعدها جنتمع مرة أخرى.
٥- تعتقد احلكومة بوجود جناح تقدمي في الپـارتي يتمثل في نوري شاويس وصالح اليوسفي
ودارا توفـيق وعـزيز عــقـراوي وهاشم عـقـراوي ومـال إسـمـاعـيلJ وهـؤالء مـسـتـعـدون وفي

الوقت ا�ناسب للوقوف ضد اجلناح اليميني للپارتي.
وهذا هو إعتقاد الروس أيضاJً وحاولوا معي أن أؤسس مع هذا اجلناح حزباً في ا�ستقبل.

٦- احلكومــة منشـغلة بـشـراء ذ¨ الناس وتنظـيم اجلـمـاعــاتJ وتصـرف لتــحـقـيـق ذلك أمـواالً
طائلة. وحـسب إعـتـقـادهم فـإنـهم قـامـوا بشـراء الكثـيـرينJ ولديهم الكـثـيـر من ا�ؤيدين.

وحسب إعتقادي نصف هذا التوقع خطأJ لكن لديهم عمالء داخل الپارتي.
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٧- التقيت با�صريJd وهم يريدون صداقة احلـركة الكُردية والبارزاني. وأوصوني بإلتزام جانب
البـارزاني. ويقـولون يسـعـدنا بأن الكُرد أقـوياء بينمـا النحـبـذ جتـدد القـتـال في مـثل هذه
األيام - بعـد التأمـيم- ألنه سوف يسيء الى سـمعـة الكُرد لدى العرب. ويقـولون نحن لم

نوصكم بصداقة البعث والمساندتهJ ونقول إعلموا بأننا لسنا داخل التجمع الوطني.
٨- الصـينيون قليلو اإلهتـمـام بالوضع الكرديJ يريدون أن يعلمـوا موقـعنا من معـاهدة الروس
والبــعث وخــاصـــة عند إنتــشــار نفــوذ الـروس في العــراق. قلـت لهم نحن نـقف ضــد هذا
التـوجــهJ قـالوا هذا هو رأيك الشــخـصي ونحن نهــتم برأي البـارزانيJ ويـريدون أيضـاً أن
يعلـمــوا مــدى إســتــعــداد الكرد للوقــوف ضــد الـروس وأمــريكا. الصd تـود إيجــاد حل

د»قراطي للمسألة.
٩- سربست بامرني هو أحد عـمالء احلكومةJ فهي التي دسّته في جـهاز الپاراس¬ في الپارتي
لينظّم شـبكة جواسـيس حـول أسعـد خوشَـوي لصالح احلكومـة. قـال عنه أحد البـعثـيd إنه
يزودنا بالكثـيـر مـن ا�علومـات. ومن ا�قـرر أن يرسلوه الى گـالله وبـامـرني في نهـاية هذا

الشهر.
١٠- أقترح مايأتي:

١- تعزيز الوحدة.
٢- إلتزام احليطة واحلذر الشديدين.

٣- تصفية صفوفنا من العناصر السيئة.
.d٤- اإلتصال �صر والص

٥- عدم قطع الصلة بالروس وعدم الوثوق بهم.
٦- تقوية العالقات مع األحزاب واجلماعات في بغداد والعرب.

٧- تطهير صفوف الپيشمرگه من جواسيس األجانب.
٨- إرسال ا�شكوك في أمرهم (التقدميd) الى گالله.

ودمتم منتصرين
أخوكم

جالل الطالباني
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الرفيق العزيز ألكسي كوسيگن احملترم
رئيس مجلس الوزراء في إحتاد اجلمهوريات السوڤيتية اإلشتراكية

حتية حارة
من دواعي الســرور أن أغـتـنم فـرصــة زيارتكم الكـر9ة الى بالدنا العــراق ألرحب بكم أجــمل
ترحيب وأرجو لكم إقامة طيـبة وFتعة في ربوعه وأن تساهم مساهمـة فعّالة في تطوير عالقات
التـضامن والصـداقـة القائـمة بJ حكومـتكم اKوقـرة وحكومـة اجلمـهـورية العراقـيـة وبJ شعـوب
اإلحتـاد السوڤـيتي الـعظيمـة وبJ شعـبنا العـراقي بعـربه وأكراده وأقليـاته اKتـآخيـة وكنتُ أPنى
كثيراً أن يكون لي شرف إسـتقبالكم في بغداد إالّ أنّ الظروف السياسية غـير اKالئمة قد حالت

بيني وبJ حتقيق هذه األمنية.
أيهــا الرفـيق العــزيز… أرى لزامـاً علـيّ أن أنتـهـز مـناسـبــة زيارتكم للعــراق ألحـيطكم علـمـًا
باجلوانب اخملـتلفة للعـالقات السـائدة بJ حزبنا وبJ شـعبنا الكردي من جـهة وبJ حـزب البعث
العـربي اإلشـتـراكي واحلكومـة العـراقيـة من جـهـة أخـرى ألنني على ثقـة تامـة بأنّ هذا اKوضـوع
سـيـكون إحـدى النقــاط التي ســيـجــري بحـثــهـا خــالل اKداوالت اجلـارية بJ الـوفـدين العــراقي
والسوڤيـتي في بغداد ولألهمية اخلـاصة التي حتتلها هذه اKسألة احلـيوية في هذه الظروف التي
تشتد فـيها مسـاعي أوساط واسعة من القـوى اخملتلفة في الداخل واخلارج لـتأزm األوضاع في
العـراق والعـمل من خـالل ذلك إلسـقاط احلـكم القـائم في بغـداد والبدّ وأنكم على إطالع كـامل
بحـجم وقــوة هذه األوسـاط وهي كـثــيـرة دون أدنى شكّ. وإنني أتـرك مـعـاجلـة هذه اKـسـألة الى
حكمـتكم والى بُعد نظر السـياسـة السوڤـيتـية الرشيـدة وعطفهـا الدائم على احلـركات التـحررية
للشعـوب اKظلومة ومنهـا شعبنا الكردي وحـرصها على إسـتتبـاب األمن واإلستقـرار في العراق
وضمـان مساعدتـه وتقدمه وتطوير عـالقاته الطيبـة مع اإلحتاد السوڤيـتي ونتطلع الى أن يكون
لنا شرف اKسـاهمة وبقدر مـا تسمح به ظروفنا وإمكانيـاتنا للعمل في هذا اإلجتـاه الذي ينسجم
مع إرادة ورغـــبــة شــعــبـنا الكردي الـذي يكنّ أعظـم اإلحــتــرام والتـــقــدير للـشــعب واحلكـومــة

السوڤيتية.
أيها الرفيق احملترم

اليخـفى عليكم أن إتفـاقـية احلـادي عـشـر من آذار التاريخـي لعام ١٩٧٠ كـانت حـدثاً بارزاً
ونقطة مـضـيئـة في تاريخ العـراق السـياسي وتعـزيز وحـدة شـعبـه الوطنيـة ودعم األخـوة العربيـة
الكردية وتوحيـد نضالهم اKشـترك من أجل احلريـة والد9قراطية والتـقدم اإلجتـماعي وقـد عملنا
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بجدّ وإخـالص بعد التـاريخ اKذكور من أجل هدفJ أسـاسيJ األول تنفـيذ اإلتفـاقيـة اKذكورة �ا
تتـضمنه من إلتـزامات مـتقـابلة والثاني بذل أقـصى ما لدينا من جـهود من أجل تكـوين اجلبـهة

الوطنية التقدمية وحتقيق األهداف العامة لشعبنا العراقي من خالل ذلك.
وجتدون طـياً ملحـقاً يتـضمن إسـتعـراضاً شـامالً إلتفـاقيـة آذار وما �ّ ومـا لم يتمّ تنفيـذه من
بنودها. ويـالحظ اKرء اKنصف من هـذا اإلسـتــعـراض أن بعض بنـود اإلتفـاقــيـة نُفّــذ فـعــالً أمـا
اجلـانب األهم والذي هو مـن صـمـيم احلـقـوق القـومـيـة اKشـروعـة لشـعـبنا الكـرديّ فـالزال ينتظر
التنفيذ. والبدّ من اإلشارة بهذه اKناسبة الى أنّ األجهـزة احلكومية اخملتلفة قامت خالل العامَيْن
اKاضـييْن بأعـمـال خطيرة كـان من شـأنها زعـزعـة الثقـة بJ اجلـانبJ وصلت الى حـدّ هدم جمـيع
جسـور الثقة وحـلّت محل ذلك الشكوك والريبـة لدى الطرف�J فباإلضـافة الى سيـاسة التـعريب
والتبـعيث وعـمليات شـراء ذ� ذوي النفوس الضـعيفـة في اKناطق الكردية وخاصـة في اKناطق
اخملـتلطة التـي تسكنهـا أكـثـر من قـومـيـة واحــدة فـإنّ السلطات احلكومـيـة اKســؤولة لم تتـخـذ
التدابير القـانونية الالزمة للكثير من حـوادث التجاوز والعدوان التي تعرضنا لهـا مرات عديدة
وفي مناطق مـخـتلفـة من كـردسـتـان منهـا حـادث إطالق النار على مـقـر حـزبنا في اKوصل بعـد
أسـبوعJ فـقط من إعالن إتفـاقيـة آذار وكـذلك بالنسبـة للهـجوم اKدبّر الذي وقع في بغـداد في
أواخر عام ١٩٧٠ على سيارة إدريس البارزاني وجرح فيـه عدد من مسؤولي حزبنا� كما قامت
احلكومة في Pوز عـام ١٩٧١ بتنظيم هجوم مـسلّح على منطقة بارزان شـارك فيه اجلـيش تعززه
اKدفـعـيـة والطائرات بقـصـد خلق اKشـاكل والف� في اKنطـقة اKذكـورة ولدى احلـزب أدلة كـافـيـة
تؤكد أنّ بعض أجهزة الدولـة هي التي نظمت احملاولة الفاشلة إلغتيالي شـخصياً في ٢٩ أيلول
من العـام اKنـصـرم كـمـا قـامت السلـطات احلكومـيـة بحـمــالت التـسـفـيـر اجلـمـاعـي الظاKة ضـد
عشرات األلوف من أبناء شـعبنا الكردي قبل بضعة أشهـر في مناطق العراق الوسطى واجلنوبية
خالفـاً للضوابط التي �ّ اإلتفاق عليـها مع القيادة القطريـة حلزب البعث العربي اإلشـتراكي في
حـينـه وأعـقب ذلك شنّ حـمـلة واسـعـة النـطاق من قـبل مــديرية اإلسـتـخــبـارات العـسكـرية ضـد
منتــسـبـي القـوات اKـسلحـة مـن األكـراد وأعــضـاء حــزبنا منـهم بصـورة خــاصــة وكـان آخــر هذه
اإلجراءات اخمليّـبة لآلمال إقدام بعـض العناصر التابعة للسلطة وحـزب البعث على إغتـيال عدد
من منتـسبي حزبـنا في مناطق مخـتلفة من البـالد. ولم تقتـصر عـمليات اإلغـتيال والقـتل على
منتـســبي حـزبنا فــقط كـمـا هو مـعـلوم لديكم جـيـداً. إذ تـسـود البـالد حـالـة شـاذة من اإلرهاب
وفـقدان األمن واحلـريات الد9قـراطية وقـد تعـرّض لإلغتـيـال والقتل من جـراء ذلك كـما اليخـفى
عليكم ومنذ أكـثـر من عـامJ اKئـات من الشـيـوعـيJ والتـقدمـيJ ومنتـسـبي األحـزاب الوطنيـة

اخملتلفة وكان ذلك أحد نقاط اإلختالف األساسية بيننا وبينهم.
أمـا بالنسبـة لقانون اإلصـالح الزراعي فإن تنـفيـذه يتعـثر في كـردستـان وتهدف احلكومـة من
وراء ذلك الى إعـفـاء بعض اإلقطاعيـJ األكراد من إلتـزامـات القـانون اKذكور لقـاء مـوافـقتـهم
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على العمل ضدنا في اKنطقة الكردية. لقد خلقت هذه اإلجراءات اKلتوية ردود فعل عنيفة لدى
اجلـمـاهيـر الكردية ولدى أبناء شـعـبنا العـراقي بصـورة عـامـة. وبدافع من حـرصنا الشـديد على
األمن واإلستـقرار في ربوع بالدنا فقـد بذلنا محاوالت عـديدة مع السلطة وحزب البـعث العربي
اإلشـتـراكي سـواء عن طريق احلـوار اKبـاشر أو الـصحـافـة أو تبـادل اKذكـرات من أجل وضع حـدّ
لهـذه األعمـال اKثـيرة إالّ أنّ جـهودنا في هذا اKـضمـار ذهبت أدراج الرياح وكنّا بإسـتمـرار نزوّد
سفـارة إحتاد اجلمـهوريات السوڤـيتيـة اإلشتراكـية في بغداد بالتـفاصيـل اKتعلقة بهـذا اKوضوع
كمـا أوضحنا هذه احلقـائق الى الرفيق رومانسـييف الذي زارنا مؤخـراً وسلمناه نسخاً من جـميع
اKذكــرات واKداوالت التي جــرت بيننا وبـJ احلكومــة وحـزب البــعث العــربي اإلشــتـراكي بهــذا

الصدد وجتدون كذلك نسخاً إضافية منها لإلطالع.
رفيقنا العزيز

إننا نرى من الضـروري أن نحيطكم علمـاً بأننا نشعر بالـكثير من اKرارة واأللم وفـقدان الثـقة
واألمل من جـرّاء إسـتـمـرار السلطة علـى Fارسـة سيـاسـتـهـا اإلسـتـفـزازية كـمـا نشـعـر باحلـراجـة
والتــوجـس من ردود فــعلهـــا لدى أبناء شـــعــبنا الكـردي ونخــشى أن تفـلت األمــور من أيـدينا
ويصـعب تدارك األمـر من قـبلكم ايضـاً بعـد فوات األوان. اذا إسـتـمـرت احلـالة على هذا اKنوال
ألن من شـأنها خلق األجـواء الالزمة للمندسJّ والعـمالء إلفـتعـال األحداث اKثـيرة ووضع الـبالد
على حافة إقـتتال األخوة من جديد مع مـا سيجرّه ذلك من كوارث ومـضاعفات خطيرة ووخـيمة
على مستقبل العراق وسيكون لها بالتأكيد تأثيرها السلبيّ على مجمل األوضاع في اKنطقة.

إننا مع جـميع مـا تقـدّم وحرصـاً منا على عدم التـفـريط باKصالح األسـاسيـة لشـعبنا العـراقي
بعربـه وأكراده نتطلع الى أن تعـيد احلكومـة العراقيـة وحزب البـعث النظر في مجـمل سيـاستـها
جتـاه القـضـيـة الكردية ونـأمل أن تبـادروا الى Fارسـة أقـصى درجـات الضـغط اKمـكنة من أجل
حتـقيق إنعطاف جـذريّ في سيـاسـة احلكومة العـراقيـة بهذا الـشأن لكي نسـير قُـدُماً الى األمـام
بالتعاون الصادق اخمللص بJ حزبنا وحزب البعث العربي اإلشتراكي واحلزب الشيوعي العراقي
واألحزاب الوطنيـة والتقـدمية األخـرى في طريق تنفيـذ البنود اKتبقـية من إتفـاقية آذار وحتـقيق
األهداف العـامة لنضال شـعبنا العـراقي بأسره في بـناء سلم وطنيّ وطيد وحتـقيق مـا يصبـو اليه

من تقدم وإزدهار وتكوين اجلبهة الوطنية التقدمية.
ولعل من اKناسب أن نشير في اخلتام الى أن شعبنا الكردي يشعر بالسعادة والبهجة اذا كان

�قدوركم تشريف أرضه كردستان في زيارتكم هذه.
وتفضلوا في اخلتام بقبول فائق اإلحترام والتقدير.

اخمللص مصطفى البارزاني
رئيس احلزب الد9قراطي الكردستاني

١٩٧٢/٤/٨
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احلزب الشيوعي العراقي
الرقم:

التاريخ: ٢ كانون األول ١٩٧٣
سيادة األخ العزيز مصطفى البارزاني

حتية أخوية حارة
كان بودي بعد عودتي الى الـوطن قبل ثالثة أسابيع ان انتهز فرصة سـانحة لزيارتكم واللقاء
بكم خـــاصــة وان التــصــدع األخـــيــر اKؤلم الذي تـعــرضت له العـــالقــة بJ احلــزب الد9ـقــراطي
الكردستـاني وحزبنا الشيـوعي العراقي كان يسـتوجب التعـجيل بعقـد مثل هذا اللقاء اكـثر من
أي وقت مـضى. إال ان سوء وضـعي الصحي في هذه االيام حـال دون ذلك� واعاقني ايضـاً عن

مشاركة الرفيق زكي خيري والرفاق اآلخرين في اللقاء الودي الذي جرى بينكم وبينهم.
واود ان اخبر سيادتكـم بهذه اKناسبة ان رفاقنا قد عادوا بانطباع مـفرح عن دوركم الشخصي
الكبــيـر في التــوصل الى اإلتفــاق الذي � بF Jثلـي احلـزبJ لوقف حــملة االرهاب علـى رفـاق
حزبـنا وأصدقـائه في كردسـتان� وللسـعي اKشتـرك من أجل حل اخلالفـات القائمـة بينهمـا بروح
التـعاون والصـداقـة وفقـاً Kا تقـتضـيه مـصلحـة شعـبنا الكردي وشـعـبنا العراقي كـله� ومصلحـة

صيانة وتعزيز الروابط الكفاحية التاريخية اKوجودة بJ حزبينا منذ أكثر من ربع قرن.
وقـد لقي هذا اإلتفـاق الذي � بتدخـلكم الشخـصي ومـسـاهمة االسـتـاذ عزيز شـريف والقـوى
اخليّـرة ارتياحـاً كبـيراً في صـفوف جـماهيـر الشعب� ولدى االحـزاب والقوى التـقدميـة في داخل
البلد وخـارجه� فـقـد كانت هذه اجلـمـاهير واالحـزاب والقوى قـلقة جـداً ومسـتـاءة جداً من تتـالي
انبـاء احلملة اKسـلحة على رفـاق وانصـار حزبنا دو�ا اي مـبـرر مقـبـول. وكانت مـخاوفـهـا تتجـه
باالسـاس الى مـا سـينجم عن ذلك من عـواقب خطرة وضـارة لشـعـبنا الكردي وشـعـبنا العـراقي

.Jالطرف Jصادمات واستمر السالح يتحكم في حسم اخلالفات بKعموماً� اذا ما استمرت ا
ونحن من جانبنا قد قـمنا باتخاذ كل االجراءات التي تسهل تنفيذ اإلتفـاق وPهد اجلو العادة
حتسJ العالقـة مع قيادة احلزب الد9قـراطي الكردستاني واعادة االوضاع الى حـالتها الطبيـعية

في كردستان.
Jباحـثات وبنود اإلتفـاق الذي � التوصل اليـه بKفقـد اخبـرنا جمـيع منظمـات حزبنا �جـرى ا
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Fثلي احلزبJ. وجمدنـا حقنا في مواصلة كشف احلقيقـة عما يجري في كردستـان على صفحات
جـريدة "طريق الشعب" وكـتبت هيـئة حتـرير اجلـريدة مقـاالً افتـتاحـياً ثمنت فـيه اإلتفـاق والبيـان
اKشـترك مـعبـرة عن املهـا في ان يسـدل الستـار على هذه اKأسـاة اKفجـعـة ويعود الوئام وحـسن
العـالقـة بJ احلـزبK Jا فـيه مـصلحـة الشـعب العـراقي ومـسـيرته الـتقـدمـيـة ومـستـقـبل النضـال
اKشترك للشـعبJ العربي والكردي كمـا اطلعنا االحزاب الشيوعـية الشقيقـة في بلدان اKعسكر
االشـتراكي وفي البلدان الرأسـماليـة و"العالم الـثالث" واالحـزاب الشيـوعيـة في البلدان العربيـة
وحزب البعث الـعربي االشتراكي وغيـرها من االوساط التقدمـية الصديقة� على نتـائج اKساعي

اخليرة التي تكللت باإلتفاق بJ احلزبJ على وقف تدهور العالقة بينهما.
ولكن يؤسـفني - أيهـا االخ العزيز- أنْ أخـبـركم بأنّ مـجهـوداتنا في هذا السـبـيل� وشعـورنا
باKسـؤوليـة الوطنيـة والقـومـيـة والتـاريخـيـة لم تقـابل من قـبل بعض االخـوان في قـيـادة احلـزب
الد9قـراطي الكردستـاني� ليس فـقط �وقف ايجابي� أو اKعـاملة باKثل� وإنّمـا استـغل سكوتنا
االعـالمي وحرصنا الشـديد على منع تردي الـعالقـة بJ حزبـينا� الغراض التـمـادي في محـاربة
حزبنا الشيوعي واالستـمرار في مالحقة اعضائه ومؤازريه في كردستـان. فإنّ حملة االعتداءات
على رفـاقنا ومنظمـات حزبنا في مـعظم اKناطق الكردية و�خـتلف االشكال واالسـاليب وخاصـة
في االرياف مـستـمـرة والتزال… وان مـعظم اKواطنJ الذين اعـتقلـوا واختطفـوا ابان احلـملة على
حـزبنا لم يطلق سـراحـهم حلـد اآلن… وتصلنا يومـيـاً اخبـار مـوثوقـة مـقلقة بـعملـيات سـوقـهم من
اKعتقـالت التي كانوا قد زجوا فـيها الى معتـقلي "قَصري" و"رايات" حيث Pارس هنـاك بحقهم
شـتى وســائل التـعــذيب الجـبـارهم عـلى التـبـرؤ مـن احلـزب الشـيــوعي� وتقـدm اKعلـومـات عن

عالقاتهم ونشاطاتهم وأسرارهم احلزبية.
كمـا اننا لم نتلق حلد اآلن رغم مطالبنا اKتكررة واKلحـة جواباً عن مصـير رفاقنا االثني عـشر
الذين سـبق وان غـادروا الوطن بعلم من مـسؤولي احلـزب الد9قـراطي الكردسـتاني� وعـادوا الى

كردستان بعلمهم ايضاً� واختطفوا من قبل البعض منهم منذ أكثر من ثالثة أشهر.
وازاء هذا الوضع اKتـردي� وقبل ان نـعاود اللجـوء الى اسـتخـدام اية وسيلة مـشـروعة للدفـاع
عن النفس� فضلنا تقدm رسالة الى االخوان في اللجنة اKركزية للحزب الد9قراطي الكردستاني
بتـاريخ ١١/٢٨ مـرفقـة بهـا جملة مـن وقائع االعـتـداءات واالنتهـاكـات التي جـرت بعد اعـالن
اإلتفاق� وناشدناهم فـيها الكف عن محاربة حزبنا وتـنظيماته والتوجه نحو تنفـيذ بنود اإلتفاق
الذي ابرم برضـا الطرفJ ولصـاحلـهـمـا وصـالح الشـعب الكردي� ووجـهنا انتـبـاههم الى مـخـاطر
اسـتـغـالل هذا الوضـع اKتـردي من قـبل االوسـاط االسـتـعـمــارية والرجـعـيـة Kصلحـة "مــخططهـا
التــآمـري الرامي الـى نسف آفـاق وامـكانيـة اقــامـة احلـكم الذاتي� وجتــديد مـأســاة القـتــال في
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كـردسـتان على نـطاق واسع� ومن خـالله تصفـيـة اKنجـزات واKكتـسـبات الـتقـدمـيـة التي كلفت
شعبنا واحزابه الوطنية ثمناً غالياً من دماء مناضليه وأرواحهم…".

وبالنظر Kا عهـدته فيكم - ياسيادة االخ - من مواقف ايجـابية مشهـودة في اوقات االزمات
العـصـيـبـة التي سـبـق ان مـرت بهـا العـالقـة بJ حـزبينا اكـثـر مـن مـرة� ارى من حـقي ان اطمح
واتوقع بانكم سـتستـخدمون نفـوذكم ومكانتكم الكبيـرين في احلركة القـوميـة الكردية� واحلزب
الد9قـراطي الكردسـتاني من اجل وضع حـد نهـائي وفوري لـهذه اإلعـتداءات التـي تفاقـمت الى
حـد بات يهـدد مسـتـقـبل العالقـة الكفـاحـيـة بJ حزبيـنا باخطار جـدية اليستـفـيـد منهـا - كمـا

تعلمون - سوى اعداء شعبنا واعداء تقدمه وحقوقه.
كـمـا اننا مـهـتمـون جـداً بأنْ نسـمع منك بـالذات انبـاء طيـبة عن مـصـيـر رفـاقنا االثني عـشـر
الوارد ذكـرهم فـي هذه الرسـالة� والذي نأمل ان يـكون امـر التـحـري والتــحـقـيق عن سـالمــتـهم

وضمان اعادتهم الينا موضع اهتمامكم الشخصي اجلاد.
اننا واثـقـون - ايهــا االخ الكبــيــر- بأنكم قــادرون على ان تـلعـبــوا هذه الدور اجملــيــد الذي

سيضيفه شعبنا وقواه اخليرة الى أدواركم االخرى احلميدة.
وتقبلوا فائق احترامي الفائق وحتياتي الودية.

اخمللص
عزيز محمد

السكرتير االول
للحزب الشيوعي العراقي
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األخ الكرm عزيز محمد احملترم
حتية أخوية طيبة

تلقيت بسـرور رسالتكم االخوية اKؤرخـة في ٢ كانون األول اجلاري وأPـنى لكم قبل كلّ شيء
و�ناسبة حالتكم الصحية في هذه األيام الصحة اKوفورة والسعادة والتوفيق الدائم.

لقد وقعـت بالفعل خالل الشهـر اKنصرم أحداث مؤسفـة بJ احلزب الشيوعي الـعراقي واحلزب
الد9قراطي الكردستاني اسفرت عن نتائج سلبيـة على احلزبJ وعلى مجموع احلركة الوطنية في
العـراق وكـان من الواجب على اخمللصـJ كافـة اتخـاذ مـايلزم من اجـراءات صـائبـة وحـازمـة Kنع
تردي األوضـاع الى اKســتـوى اKؤلم الذي وصلت اليـه فـي الشـهـر اKاضي وقـد بذلـنا اقـصى مـا
لدينا من جهـود مع األخوان احملتـرمJ أعضاء وفـد حزبكم الصـديق و�ساهمة األخ عـزيز شريف
Kعـاجلة اآلثار السـيئـة التي ترتبت على األحـداث اKذكورة وكـان اإلتفـاق والبيـان اKشتـرك الذي
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صـدر عن احلـزبJ مـؤخـراً خـطوة مـهـمـة إلعـادة العـالقـات بJ احلـزبJ الى حــالتـهـا اإلعـتـيـادية
السـابقة واننا عـازمـون على السـير في هذا الطريق� طـريق التعـاون والصـداقة حلل اKشـاكل إنْ
وجدت في اKستقبل. اننـي اعتبركم أيها االخ احملترم صديقاً عـزيزاً علينا وأعتمد على نواياكم
الطيبة وحـسن تقديركم لألمور. ويسرني كثـيراً استقبـالكم في كردستان لتبـادل اآلراء ووجهات
النظر و�زيد من التـفـصيل حـول النقـاط اKدرجـة في رسالتكم وإنّـني على ثقة بأن لـقاءنا اKقـبل
مـعكم ومع إخوانكم احملـتـرمJ اآلخرين سـيسـاهم مـساهمـة فعـالة في ايجـاد احللول الصحـيحـة
للمشاكل اKتعلقـة التي نشكو منها جميعاً في الوقت احلاضر ودفع هذه العـالقات بإجتاه حتقيق

اKزيد من التحسن والرسوخ في اKستقبل.
وتقبلوا في اخلتام أيها األخ العزيز حتياتي القلبية وPنياتي بالصحة والتوفيق.

أخوكم
مصطفى البارزاني

٩٧٣/١٢/٥
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أيها الرفيق العزيز مصطفى البارزاني
استنـاداً الى العالقـات الودية وFارسة تبـادل اآلراء واKعلومات بJ القـادة السوفـييت وقـيادة
احلركـة الكردية في العراق ترى موسكو من اKفـيد ابداء االعتـبارات التاليـة حول الوضع الراهن

في الشرق االوسط.
انكم تعرفون انه نتيـجة الستئناف العمليات العسكرية من قبل اسـرائيل ضد البلدان العربية
دخل نضال شـعوب هذه اKنطقة من أجل تعزيز اسـتقاللها الوطني مـرحلته اجلديدة واKهـمة جداً.
ان االحتـاد السـوفـيـاتي شـأنه شـأن بقـيـة القـوى الـتقـدمـيـة واKـعـادية لالسـتـعـمـار والد9قـراطيـة
احلــقـيــقـيــة في العــالم يدعم بنشــاط النضــال العــادل لشـعــوب البلدان العــربيــة ضـد العــدوان
االسرائيلي االسـتعماري وفي سـبيل ازالة آثاره ومن اجل حترير األراضي الـعربية التي احتلتـها
اسـرائيل. فـفي العالم كـله تتسع اKوجـة العـارمـة من التضـامن مع الشـعـوب في سـورية ومصـر

التي تتصدى للمطامع التوسعية السرائيل.
اننا نشـيـر بارتيـاح الى ان حكومـة اجلـمهـورية العـراقـيـة والقـوى التـقدمـيـة والد9قـراطيـة في
العراق وقـفت في هذه االيام اخلطيرة مـوقفا حاسـماً معـادياً لالستعـمار. لقد عـلمنا ان احلكومة
العراقـية قررت ان تسـاهم مساهمة عـملية فعـالة في نضال سورية ومـصر اذ قدمت لهـما الدعم

العسكري.
على ضـوء اKـوقف الناشيء تبـرز الضــرورة اKلحـة أكـثــر من اي وقت مـضى لضـمــان الوحـدة
اKعـادية لإلسـتـعـمـار الوطيـدة جلـمـيع القـوى الوطنيـة القـومـيـة في األقطار العـربيـة ومن بينهـا
العـراق. اننا نـعـرف ان التـوصل الى هذا الهــدف يتـوقف بكثـيــر على تالحم القـوى التــقـدمـيـة
الرئيـسـيـة - احلزب الد9ـقراطي الـكردستـاني واحلـزبJ العـراقـيJ األخـيـرين الذين دخـال اجلبـهـة
الوطنيـة والقـوميـة التـقدمـيـة - حزب البـعث واحلـزب الشـيوعي. وفي هذه الـلحظة مطلوب من
األكراد الذين نعرفهم من زمن طويل كمناضلJ ضد االستـعمار ابداء الشعور الرفيع باKسؤولية
والوطنية والفهم إنّ موقفـهم سوف تتوقف عليه كثيراً آفاق تأمJ احلـقوق اKشروعة لألكراد في
العـراق �وجب إتـفـاقـيـة ١١ اذار ١٩٧٠ وفـعـاليـة مــسـاهمـة العـراق في النـضـال ضـد العـدوان

االسرائيلي على حد سواء.
في هذه اKرحلة اخلـطيـرة نعـتـقـد أنّ حتديـد موقـف احلـزب الد9قـراطي الكردسـتـاني ومـوقـفكم
الشـخصي من ألحّ القـضايا في بالدكم وفي الـشرق االوسط لصـالح تأييد وتالحم جـميع القـوى
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التي تخـوض النضـال ضد العـدوان االسـرائيلي ومطامع الرجـعيـة احملليـة ومن شـأنه رفع مكانة
احلركة الكردية في العراق وعلى الصعيد العاKي على حد سواء.

اننا ننطلق مـن تأكيـداتكم التي عـبّـر� عنهـا غيـر مـرة اثناء اللقـاءات مع Fثلينا بـأنّ احلركـة
الكردية في العـراق سوف تواصل بذل اجلهـود الرامية الى احلـل النهائي للمسـألة الكردية بطرق
سلمـيـة وسـوف التـلجـأ الى الوسـائل العـسكريـة من النضـال بصـورة كـاملة وخــصـوصـاً بالوقت

احلاضر.
اننا نود أنْ نطلع على اعـتباراتكم الشـخصيـة ووجهات النظر لـلمسؤولJ اآلخـرين في احلزب

الد9قراطي الكردستاني حول القضايا التي � ذكرها في هذه الرسالة.
تفضلوا بقبول فائق االحترامات اخمللصة والتمنيات الطيبة في النجاحات.

اللجنة اKركزية للحزب الشيوعي في اإلحتاد السوڤيتي
١٩٧٣/١٠/٩
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الى اللجنة اKركزية للحزب الشيوعي في اإلحتاد السوفيتي احملترم
حتية نضالية حارة:

تسلمنـا �زيد من التـقــدير رسـالتكم األخــيـرة� واننا نتـفـق مـعكم في الرأي بأن نـضـال األمـة
العـربية في سـبـيل اسـتعـادة اراضيـهـا والتي تأخـذ طابعاً مـسلحـاً في هذه األيام سـتتـرك آثاراً
بعيدة اKدى على مجمل األوضاع في منطقة الشرق األوسط وهي تفرض واجبات مضاعفة على
شـعــوب البلدان العــربيـة في تعــزيز جـبــهـاتهــا الداخليـة ومـنهـا بالدنا العــراق من أجل توفــيـر
مسـتلزمات التـصدي الناجح ضـد اKعتدين� وإنطـالقاً من هذه احلقـيقـة� فقد طلبنا مـن أنصارنا
في كردستان إلتزام جـانب الهدوء التام وعدم القيام بكل ما من شأنه تعكير اجلـو لتهيئة اKناخ
الالزم للحكومـة العراقيـة لإليفاء بإلتزامـاتها القـومية وبعـثنا رسالة قبل يومJ بـواسطة الرفيق
عـزيز شـريف الى الرئـيس البكر طلبنا مـنه العـمل من أجل إجـراء لقـاء عـاجل وجـادّ بF Jـثلينا
وFثلي السلطة وحزب البعث اليجاد احللول اKعلّـقة بيننا بضمنها إجناز اجلبهة الوطنيـة التقدمية
واننا نتطـلع الى جـواب سـيـادته بهــذا اخلـصـوص. إننا نقـدّر تقــديراً عـاليـاً إهتـمــامكم بشـؤون
الشعب العراقي وتبـادل اآلراء معنا في ظروف األزمات والسعي في سبيل العـثورر على إيجاد
احللول اKفيدة لهـا. وإننا على ثقة بأن تبادل اآلراء ووجهـات النظر بيننا سيعود بنتـائج إيجابية

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير.
اخمللص

مصطفى البارزاني
٧٣/١٠/١١
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اللقاء مع السيد صدام حسJ في ١٩٧٣/١٢/١
بعد تقدm حتيات السيد البارزاني وباقي اإلخوان:

قلت: إن البـارزاني في وضع نفـسيّ أفـضل� وهو علـى إستـعـداد للقـيـام بدوره كـرئيس للحـزب
الد9قـراطي الكُردستـاني في إيجاد احللول للمـشاكل القـائمة. وإنّ إمكانيـات التفـاهم في

اجلانب اآلخر متوفرة على أساس إيجاد احللول الدائمة والثابتة للمشكلة.
صدام: بلغـوا حتيـاتنا الى السيد البـارزاني وباقي اإلخوان. ولو أني سـبق وأن سمـعت مثل هذه
األحـاديث ولكنهـا في مـوقـعـها مـن اKسيـرة تعـتـبـر مـسـائل جـديدة. ودون إستـشـارة أحـد
جـوابـي على ذلك هو أننـا بنفس اإليجــابيـة واإلســتـعــداد حلل جـمــيع اKشــاكل. إن هناك
عنصراً إيجـابياً واحـداً رغم السلبيـات الكثيرة التي كـانت تبرر اللجـوء الى إعالن القـتال
من أي من اجلـانب�J وهذا العنصر هو عـدم اللجوء الى القـتال وأعـتقد أن ذلك يـخرج من
نطاق التـاكتـيك ويدخل في عـداد اKبـاديء. وأسفي إذ قلـت البارحـة في إجـتمـاع للكادر
اKتـقـدم بأن ال سيـطرة لنا إطالقـاً على اKنطقـة الشـماليـة عندمـا حتـدّثوا عن تسـرب بعض
اKواد الغـــذائيــة الى اخلـــارج ألن ذلك يخلـق ردود فــعل يصـــعب مــعــاجلـــتــهــا عـلى هذه

اKستويات. وكنت متأثراً جداً من وضع فقدان اKواد في األسواق.
عندمـا طلبت األخ مـسعـود كان بودي أن أخـبـره بأنه اذا أضطررنا الى التـخلي عن نصف
شط العـرب الـى إيران حتت ضـغط احلـركــة الكردية فـإن ذلك ســيـتـرك آثاراً سلبــيـة ور�ا
أحـقـاداً ألجـيـال وذلك اليخـدمنا واليخـدم احلـركـة الكُردية. وأمـا اذا � التـخلي عن ذلك
Jحتت ظروف تـوازن القـوى خــارج بالدنا فــيكون لـذلك حـســاب آخــر. وفي كلتــا احلــالت

سنشرحه الى مواطنينا.
قلت: جواباً على عدم إستئناف القتال ومسألة شط العرب� إن احلركة الكُردية ال9كن أن تكون
جـزءً من الرجـعـيـة في اKـنطقـة وال حليـفـاً لإلمـپـرياليــة� وإ�ا هي جـزء من حـركـة شـعـوب
اKنطقـة والتـحـرر في العـالم� وإن أيّ خطوة التـنسـجم مع ذلك ال9كن أن تخـرج من عـداد
التـاكتـيكات اإلضطرارية (أتكلـم هنا ليس كوزير وإ�ـا كحـزبيّ) إننا نعلم من الذي مـزّق
الشعب الكُردي وحرم (١٥ الى ٢٠) مليون كُردي من حـقوقه منذ احلرب العاKية األولى�
إنه اإلسـتـعـمـار والرجـعـيـة وإن بصـيص األمل حلـقـوق األكـراد هو في العـراق ومع احلـركـة
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التـقـدمـيــة. وإن احلـرب األخـيـرة أثبـتت أن الشــعب الكُردي ضـمـيـرياً وواقــعـيـاً مع األمـة
العـربيـة. وفـي العـالم كله يوجـد فــقط الشـعب الفلسطـيني الذي ظُلم أكـثـر مـنّا ألنه فـقـد

أرضه.
جواب صدام: إن ذلك صحيح وإن مصلحة األمة الكُردية هي مع األمة العربية.

قلت: من اKعلوم أن لديكم مـشروعاً للحكم الذاتي أي أنكم تـريدون فتح أبواب التفـاهم� نرجو
فتحها بقوة وحسم جميع األمور وعدم ترك أيّ أمر غامضاً أو مؤجالً.

صدام: إن مشروعنا في عداد اKنتهي وكان رأيي في ١١ آذار ١٩٧٠ أالّ يبقى شيء معلقاً.
قلت: إن األمور اKعلَّقة تخدم الذين يريدون تعكير العالقات.

صدام: إن اKدة محدودة ومجال اKناورة ضيّق ويجب أن ينتهي كل شيء في ١١ آذار ١٩٧٤.
قلت: البدّ من نـقطتJ أخـريJ أثيــرهمـا وهمـا مـوضـوع فــتح الطرق في الشـمــال واإليعـاز الى
األخوان اKتخصصJ في مـراعاتنا بخصوص اKشروع اإلستثمـاري الذي يخص هيئة إعمار
الشـمال ووزارة شـؤون الشـمال. فـوافقني بـخصـوص ضرورة فـتح الطرق وأن اKفـاهيم التي
تقف دون ذلك قــد9ة. وطلـب أن أزوده بنســخـة من مــذكــرتي الى مــجلس قــيـادة الثــورة

Kعاجلة اKوضوع. كما وعد خيراً بخصوص اKبالغ التي ستخصص للهيئة وللوزارة.
©≤®
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بغداد: األربعاء ١٩٧٤/١/١٦- اجمللس الوطني
احلـاضـرون: السادة صـدام حـس�J نعـيم حـداد� غـا» عـبداجللـيل� طارق عـزيز� كرm أحـمـد�
Jرحــيم عــجـينـة� الدكـتــور هشــام الشـاوي- الـقـومــي �mمكرم الطـالبـانـي� مـهــدي عـبــدالكر

التقدمي�J السيد عزيز شريف.
اجلانب الكردي: حـبيب محـمد كر�m محـمد محـمود� صالح اليـوسفي� فؤاد عارف� إحـسان

شيرزاد� دارا توفيق.
لم يحضر السيد عبداللطيف الشواف- ولم يحضـر كاك محسن دزَيي ايضاً إلنشغالهما �هام

رسمية.
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- أرحب باإلخــوان والرفــاق. باألخص اإلخــوان الذين لم نرهـم منذ مــدة طويلة بســبب ظروفــهم
اخلـاصــة. نأمل أن حتـدد أعــمـالنا بـنقطة واحـدة هـي احلكم الذاتي. خـالل الـسنوات األربع
كانت هنالك عـالقات سلبيـة-إيجابية. لكن كل شيء سـينتهي باإلنتـهاء من هذه النقطة.
نحن نرجـو اإلسـتعـجـال في اKوضـوع� فأمـامنا القليل مـن الوقت. ومع قصـر الوقت� فـإن
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مفاوضاتنا لن تطول إن إقتربت النيات للحل.
- علينـا أن نالحظ… بأن التــوصل الى مــشـاريـع عـمليــة ســهلة داخل أي حــزب. لكن اKســألة
تختلف عند بحـثها بJ أحزاب مخـتلفة. وخاصة اذا تشبث كل واحـد برأيه. الپارت يجب
أن اليتشبـث برأيه وحده حول كل األمور. فـهناك حركات سيـاسية أخرى لها وجـهات نظر

مختلفة. والشيء نفسه ينطبق على األحزاب األخرى.
- نحن واإلخوان الشـيوعيJ توصلنا الى مـقترح مشـترك. إال أن اKشروع ال9ثل وجـهة نظر أي
طرف بصورة تامة. وكـذلك أخذنا رأي اآلخرين. لذا إتفقنا مـعكم على بيان آذار� وكذلك
احلزب الشـيوعي وقّع مـعنا ميثـاق اجلبـهة� ويتضـمن تطبيق اإلتفـاقيـة في ١١ آذار. كان
يبـحث مسـألة إعطاء قـدر من اKرونة لبـحث إمكانية تـأجيل مـوعد التـطبيق. ولكن حـزب
البعث إتخذ قراراً بأن اليؤجل التاريخ. ألسباب أدبية. ولكي نعوّد الشعب بأن ما نعد به

ننفذه في موعده. وإن فشلنا� فإننا نقول بأننا فشلنا.
- نحن نعـتقـد أن ١١ آذار هو احلد النهـائي� وقد أكـد اKؤPر الثـامن ذلك في قراره. إن نفـشل

في تطبيق البيان خالل أربع سنوات فإننا سنفشل ايضاً خالل مدة التمديد…
- جــربنا األمــور السلبــيــة واإليجـابـيـة. اKســألة األســاســيـة هي مــســألة احلكم الذاتـي� ونحن

مستعدون لسماع كل ما يخدم الشعب العراقي.
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- من دواعي سـرورنا أن يشارك Fثلو األحـزاب والقوى األخـرى� رغم أنهم لم يكونوا طرفـاً في
اKداوالت التي Pخـضت عن إتفـاقـية آذار. وللحـقـيـقة نقـول أننا طلبنـا ذلك قبل التـوقـيع
على اإلتفـاقية� لقنـاعتنا أن القـضية الكردية تـخص كل العراقـيJ. نرحب بهذه اKشـاركة

األخوية. ونتطلع الى اKساهمة بدفعها جتاه التوصل الى نتائج سليمة.
- من البديهي اإلشارة الى أن إتفاقية آذار هي Kصلحة البالد جميعاً.

- خـالل السنوات السابقـة حدثت مـشاكل بJ الـطرفJ وقد سـبق بحثـها وال حـاجة الى إثارتهـا
من جديد. مهما تكن أسباب عـقم اKداوالت السابقة� أو باألحرى فشلها في التوصل الى
النتـائـج اKرجـوة. إالّ أن الظروف احلـاليــة الدقـيـقـة والفـتــرة القليلة البــاقـيـة الى ١١ آذار

�١٩٧٤ تعطي Kداوالتنا أهمية إستثنائية� وكذلك بالنسبة للنتائج التي يترتب عليها.
- لقد سبق أن طلب منا اإلخوان في حزب البعث تهيئـة مشروع. وقد قدمنا مشروعنا فقيل أنه
غيـر صالح للمناقشـة� وأنه تعجيـزي ومتطرف. وتسلمنا مـؤخراً مشروعـكم الذي قيل لنا
أنه يحظـى �وافـقــة احلـزب الشــيـوعي. إن رائدنـا في مناقــشـة اKشــروع هو احلـفــاظ على
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الوحـدة الوطنيـة للبـالد وحتـسJ أوضـاعـهـا السيـاسـيـة. وتوفـيـر قـدر مـعقـول من احلـقـوق
الوطنيــة للشـعـب الكردي يهيء له فــرصـة القــيـام بإدارة شـؤونـه الذاتيـة. ورغم اKشــاكل
اKوجـودة� فـإننا عـازمـون عــزمـاً أكـيـداً للخـروج من هذه اKداوالت بصـيـغ إيجـابيـة مـتـفق

عليها. إننا نعتقد بأن اإلتفاق ليس مستحيالً.
- لقد جرت مـداوالت ١١ آذار في ظروف صعبة جداً� إالّ أن إرادة احلل تخـطّت العراقيل التي
كـانت قائمـة حـينهـا. ويحدونا األمـل والرغبـة في أن حتظى تطلعـات الشـعب الكردي في

Fارسة حقوقه القومية باإلنفتاح والتفهم.
- وكـمـا نعلم أن حـركات التـحـرر والتـقـدم قد إنـتشـرت في كل مكان وأخـذ قـسم منهـا يحـتل
مواقع في األ� اKتـحدة. ولقـد وقفت اجلمـهورية العـراقية دومـاً الى جانب هذه احلـركات.
وإننا إذ نقــول هذا يجب أن اليـعـزب عن بـالنا أن حـركــة الشــعب الكردي هي واحــدة من
حركات الشعوب اKناضلة الصغيـرة. وينبغي النظر الى قضية الشعب الكردي نظرة تفهم�

فهو شعب شقيق.
- ويجب أن اليُفــهم من هذا أننـا نريد التـقلـيل من أهمـيــة إتفـاقــيـة ١١ آذار الذي أقــر احلكم
الذاتي ضـمن جـمـهوريتـنا العراقـيـة� أو اخلـروج عنه أو التـقليل من دور حـزب البـعث في
التــوصل اليـه. والنـريد منكم التــسليم بكل مــا يطالب بـه الد9قـراطي الـكردسـتــاني. بل
القصـد هو النظر الى قضيـة الشعب الكردي نظرة موضـوعية� ألن طمـوحاته منسجـمة مع

حركة التاريخ وروح العصر.
- إننا في الوقت الذي نقدر مسـؤوليتنا� نرجو أن حتظى مقترحاتنا بـاإلجابة. وأن يتعزز السلم
وتقـدم البالد وتتـقوى جـبهـته الـداخلية� ويتـعزز إسـتقـاللنا الوطني� وننتـصر على أعـداء

شعبنا.
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- نقدر عالياً هذا اإلجـتماع بJ األحزاب الرئيسية الـثالث والقوى الوطنية والقومية التـقدمية.
نحن نبـذل كل جـهـد إليصـال اإلجـتـمـاع الى نتـائج إيجـابيـة� فـيـما يتـعلـق باحلكم الذاتي
لشــعـبنا الـكردي. اKسـألـة مطروحـة فـي اKشـروع الذي قــدم من قــبل اجلـبــهـة الى احلــزب

الد9قراطي الكردستاني.
- لقد عـبر الرفيق صـدام عن أن هذا اKشروع يعـبر عن وجهـة نظر البعث والشـيوعي اKشتـركة.
لكنـه ذكـر ايضــاً أنه ال9ـثل النظرة الكـاملة لكال احلــزبJ. نأمل أن يـشـاركـنا الد9قــراطي
الكردستاني في التوصل الى مـشروع مشترك. اKسألة هي حل القضيـة القومية في الدول
متعددة القوميات. نحن نحاول معاجلة اKوضوع من منطلق احلكم الذاتي ضمن اجلمهورية
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العراقـية. ونأمل أن يجـري تطبيق احلكم الذاتي من قـبل األحزاب اخملـتلفة� وكـذلك احلال
بالنسبة لتطبيق الد9قراطية.

- إننا نقـدر توجه حـزب البـعث نحو حل اKشكلـة وجديتـه في ذلك� وإجتـمـاعنا هذا دليل على
ذلك. نرجـو من الد9قـراطي الكـردسـتانـي أن يقـدر اخملاطـر التي تواجـه البـالد وتواجـهنا�
واKهـام اKطروحة أمـام شعـبنا� خـاصة فـيمـا يخص التنمـية وخـصـوصاً أن الشـعب الكردي

عانى من التخلف.
- في اخلـتام نقـدر التطلعـات التي عبـر عنها الـرفيق صـدام والرفيق حـبـيب والرغبـة في تذليل

الصعوبات والتوصل الى صيغة مشتركة.
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- فيما يتـعلق بتثبيت اKباديء� أحرزنا تقـدماً كثيراً وتخطينا شوطاً كـبيراً. يجب أن نقول أنه
Jفي الدول الرأسمـالية واإلشتراكـية تعايشت دول كـثيرة وثبت مسـتقبلهـا. وإن كنا غافل

في السابق� فيجب أن النغفل اليوم.
- ليس مـثال أن شعـوباً كثـيرة أخـذت مكانها فـي األ� اKتحدة صـاحلاً. حـيث أن حل القضـايا
القـومــيـة في الدول مـتــعـددة القـومـيــات يأخـذ مـسـاراً آخــر. وهناك أمـثلة عـن مـسـارات

الشعوب الى األ� اKتحدة� لم تكن مطابقة Kصالح تلك الشعوب.
- الذي أودّ أن أؤكده بأن القضية التي نبحثها هي قضية شعب متعدد القوميات.
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- إن احلكم الذاتي الذي نطالب به هو ضمن إتفـاقية آذار. وإن األمثلة حول حركـات الشعوب�
قد جاءت عرضاً� وإن هذه احلركات قد حققت حقوقاً كثيرة. واKشروع الذي تسلمناه� جند

فيه احلقوق القومية مضغوطة ويحتاج الى تفتح أكثر.
ثم بدأ األخ محمد محمود يعرض وجهة نظرنا والتعديالت اKقترحة حول اKشروع احلكومي. وقال:

- تسلّمنا اKشروع ودرسناه بإهتمام. ونعتقد أن اKشروع بصيغته احلالية يعوزه الكثير.
وعرضت مـقترحـاتنا حول اKشروع احلكومي� وفق اKشـروع اKعد من قبلـنا الى حد سلطات
السلطة اKركـزية. وكان قـد جرى اإلتفـاق على مناقشـة مقـترحـاتنا في جلسـة قادمـة� عدا
إستفسارات عن مقترحاتنا كان أكثرها من قبل السيد صدام الذي كان يؤكد على ضرورة

ذكر كل شيء بصراحة. ومن جملة ما قاله:
- هل تقصدون باKشاركـة في اجمللس التشريعي� مجلس قيادة الثـورة? ونحن إتفقنا على غير

ذلك في آذار.
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- من وجهة نظرنا النبحث أية فقرة خارج نطاق إتفاقية آذار. ألن خروجنا عنه يعني أننا فهمنا
بيــان آذار بـأنه بيــان مــرحلـي وقــد قــال ذلك في مــعـــرض مطالبــتـنا "يكون نائـب رئيس
اجلمهـورية كردياً" حيث نص بيـان آذار على أن يكون أحد نواب رئيس اجلمهـورية كردياً.
إننا عندما ندرس إقتـراحاتكم نأخذ احملصلة لها� هل هي مع الوحـدة الوطنية أم ال. حيث

اليوجد نص في بيان آذار نلتزم به� وما يخالفه نرفضه.
ناقش مــســألة العــاصــمــة للحكم الـذاتي� وقــال اذا كـان رغــبــتكم كــركــوك يجب ذكــره

بصراحة- وكان هذا تعليقاً على إقتراح حتديد اKركز بعد حتديد منطقة احلكم الذاتي.
وقد جرى التأكيد بأن رغبتنا كركوك.

هذا وقـد إسـتـمـر اإلجـتـمـاع Kدة ثالث سـاعـات� وأجل اإلجـتـمـاع الـقـادم الى يوم السـبت
صباحاً الساعة (١١).

WE?öA∫ جرى اإلتفـاق في اإلجتمـاع على تأجيل بحث مـسألة حتديد اKنطـقة الكردية الى

اإلجتماع القادم يوم السبت.
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ديلمان في ٢٠ كانون الثاني ١٩٧٤
سيادة األخ صدام حسJ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أPنى لكم دوام الصـحة والتـوفيق في خـدمة شـعبنـا العراقي. كـان موضع تفـاؤلنا الكبيـر بدء
اKفـاوضات بيننا وبينكم حـول التنفيـذ الكامل لبـيان آذار وتطبـيق احلكم الذاتي لكردستـان في
مـوعده اKقـرر وإهتـمـامكم الشخـصي بهـذه احملـادثات وترؤسكم اجلانـب احلكومي فيـهـا. وكلنا
أمل أن يأخـذ احلوار مـجـراه اجلدي والصـريح لبـحث مـشاكله كـافـة بشكل عـميق والوصـول الى

أفضل الصيغ وأكثرها واقعية للحل السلميّ للقضية الكردية.
Fا الشك فـيه أن الكثـيـر من العقـبات والعـراقـيل إعتـرضت مسـيـرة السنوات األربع اKاضيـة
وحـصل الكثيـر من اKشـاكل. ولكن احلقـيـقة التي اليرقى اليـهـا الشك هي أن أيّ بديل لسلوك
الطريق السـلمي حلل اKشكلة اليجلـب غـيـر الدمـار والكوارث لشـعـبنا بعــربه وأكـراده وأقليـاته

ولوطننا ككل. واليستفيد منه إالّ األعداء اKتربصJ بنا في الداخل واخلارج.
كـان بودّي أن أبعث بـأبنائي لإلشـتـراك في هذه اKـفـاوضـات التـاريخـيـة فـي بدايتـهـا. إالّ أن
الظروف الـتي التخــفى عـلى ســيــادتكـم. وإحــتــمــال حــدوث مــا يـريده أو يخطط لـه أعــداؤنا
وأعداؤكـم خللق مشـاكل معـينة بالنسبـة لهذه البـادرة كبـعض ما حـدث من قبل التسـمح لي في
الوقت احلـاضـر بذلك. وآمل أن يؤدي اإلنفـتـاح في اKفـاوضـات واإليجـابيـة في سـيـرها من هذه
البداية الى القـيام بهذه اخلطوة من جانبنـا وما هو أعمق منها من جـانبكم ضماناً إلكمـال احلوار
بالشكل الذي يضمن إيجاد الصيغة اKتفق عليها ليتمتع شعبنا باحلكم الذاتي ضمن اجلمهورية
العـراقــيـة وفي اKوعـد اKقـرر. وأريـد هنا أن أؤكـد رغـبـتـنا الصـادقـة في إبداء أقــصى درجـات
التجاوب مع السلطة في احملـادثات وكل ما يضمن إيجاد اجلو اإليجابي الالزم لنجـاحها ضمن
حـدود إمكاننا وإننا لنتـطلّع الى أن تسـود هذه الروحـيـة كل اإلجتـمـاعـات وأن يتـحلّى بهـا كلّ
األطراف ضـمـاناً لدرء كل األخطار والكوارث عن شـعـبنا وأن تتظافـر جـهـودنا جـمـيعـاً Kا فـيـه

خدمة هذا الشعب ورفاهه وتقدمه.
وفي اخلتام تقبلوا فائق الشكر واإلحترام

مصطفى البارزاني
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سيادة األخ االستاذ صدام حسJ احملترم
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
اليخـفى على سـيـادتكم دقـة اKـوقف بالنسـبـة الى القـضـيـة الكُردية. ولقـد ابديـنا من جـانبنا
سلسلة من اKواقف واألعـمـال اإليجابيـة بغـية التـوصل الى حل مـرضٍ للقـضيـة� يخـدم مصلحـة
شـعـبنا الكُردي وشـعبنـا العراقي �ـجمـوعـه. وكـان آخرها مـجيء األسـتـاذ إحـسان شـيـرزاد الى
طرفنا بعـد مـقابـلته لسـيـادتكم والتي ابديتم خـاللهـا اإلسـتعـداد للتـفـاهم وحل اKشكلة بصـورة
مـعــقـولة وقــد توصلنا الى قــرار إرسـال أحـد أبنـائنا مع عـدد من اإلخــوان من أعـضــاء اKكتب
السيـاسي واللجنة اKركزية الى بغـداد Kالقاة سـيادة رئيس اجلمـهورية اKهـيب أحمد حـسن البكر

وسيادتكم وإستئناف اKداوالت.
ولكن فوجئنا بإذاعـة إتخاذ قرار بخصوص الصيغـة النهاية للحكم الذاتي. ومن ثم عاد األخ
شفيق أحمد من بغداد بعد إجتماع األستاذ إحسان شيرزاد مع األستاذ غا» عبداجلليل� وقررنا
مـرة أخرى إرسـال الوفـد اKذكـور أعاله� ولـكن فوجـئنا ثانيـة بإذاعـة التـقرير الـسيـاسي للمـؤPر
الثـامن حلـزب الـبـعث العـربي اإلشـتـراكي والذي تـضـمن إسـاءات بالغـة المـبـرر لهــا الى حـزبنا

واحلركة الكُردية� األمر الذي جعلنا نعتقد أن الجدوى في إرسال الوفد في هذه األجواء.
اليخـامرنا شك أنكـم تقدرون أهمـيـة حل القضـية الـكُردية على أساس احلكـم الذاتي وتنفيـذ

إلتزاماتنا اKتقابلة �وجب بيان ١١ آذار التاريخي الذي كان لكم دور كبير في إجنازه.
وإننا بهـذا الصدد نتطـلع الى إقدامكم على وضع حـد للسلبـيات والقـيـام بخطوات إيجابيـة�
ومن ناحيـتنا نود أن نؤكد لسيادتكم أننـا لن نألو جهداً في القيـام بكل ما يضمن حل القـضية

سلمياً وعلى أساس احلكم الذاتي وتعزيز الوحدة الوطنية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام

أخوكم
مصطفى البارزاني
٥-١٩٧٤/٣/٦
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بسم الله الرحمن الرحيم
العدد/  /       التاريخ:١٩٧٤/٣/٧

السيد مصطفى البارزاني احملترم
حتية طيبة

اطـلعـنـا عـلى رســـــــالـتـكـم اKؤرخــــــــة ٦/٥ آذار ١٩٧٤. والشك انـكـم تذكــــــــرون بأنّ يـوم
١٩٧٤/٣/٢ كان موعـداً مثبتاً إلجـتماعنا مع وفدكم لإلستـمرار في اKفاوضات بغـية التوصل
الى إتفــاق حـول صـيــغـة احلكم الذاتـي ومـا يتـعـلق به من أمـور� ورغم حــضـور كــافـة االطراف
الوطنية فـقد فوجـئنا بعدم حضور وفـدكم� اضافة الى ذلك فـقد صدرت ايعـازات من قبلكم الى
مسـؤوليكم في بغـداد واحملافظات األخـرى باإلنسحـاب من أماكن عـملهم وسكناهم واإللتـحاق
�قـراتكم في اعـالي اجلـبـال� ان هذا يعني من وجـهـة نظرنا قطع اKفـاوضـات من جـانبكم� ورغم
ذلك وتقديـراً منا Kسؤولياتنـا جتاه شعـبنا ومصـالح البالد العليـا واصلنا من جانبنا بذل اجلـهود
معكم عن طريق السيد احسان شيرزاد� والزلنا حلد اآلن عند موقفنا الذي ابلغكم به بأن اجملال
مـفـتـوح بالنسـبـة لنا ولغـايـة يوم ١١ آذار ١٩٧٤ إلسـتـمـرار اKفـاوضـات مع وفـدكم� في حـالة
قـدومه بالسـرعـة الضرورية وأن يكون مـخـوالً تخويالً كـامـالً لإلتفاق على كـافـة اKسائل ضـمن
بنود وروح بيان احلـادي عشر من آذار و�ا يخـدم ويعزز وحدة البـالد وسيادتهـا الكاملة ويصون

األمن واالستقرار فيها.
سبق وان اعلمنا الـسيد فؤاد عـارف بتاريخ ١٩٧٤/٢/١٥ رغـبتكم في ارسال أحـد اجنالكم

الى بغداد ورغم ترحيبنا بذلك مراراً لم يتحقق ذلك حلد اآلن.
أيها األخ:

تقـديراً منا Kسؤوليـاتنا جتـاه شعـبنا الكردي خاصـة وشعـبنا العـراقي عامـة لم ندع السلبيـات
واحلـوادث الكثـيـرة واخلطيـرة التي قام بـها مـسـؤوليكم ومـسلحـيكم في مـخـتلف اKناطق خـالل

اKفاوضات وحلد اآلن تؤثر على رغبتنا الصادقة في التوصل الى اإلتفاق معكم.
ان التـقـرير السـيـاسي للمـؤPر القطري الثـامن حلـزبنا يحـتـوي على تقـيـيم مـوضـوعي وكـامل
Kسـيرة الثـورة الظافـرة �ا في ذلك تقـييم القـوى الفاعـلة في اجملتـمع بسلبـياتهـا وايجـابياتهـا�
والنرى فيـه ما يؤثر على مـجيء وفدكم في حـالة وجود الرغبـة اجلدية في ارسـاله وبحث األمور
اKتـعلقة وحـسـمهـا نهـائياً بـاجتاه ايجـابي وخـاصة اذا اخـذنا بنظر االعـتبـار احلـرص على الوقت

اKتبقي لغاية ١١ أذار ١٩٧٤ وتصميمنا على اذاعة قانون احلكم الذاتي في موعده اKقرر.
إننا نرحب بوفدكم كما كنا� آملJ أخذ ما مر بنظر االعتبار والله من وراء القصد مع التقدير.

أخوكم
Jصدام حس

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
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الى/ السـيـد مال مـصطفى الـبارزاني للـمعلومـات� وزارة التـخطيط� وزارة الداخلـية� مـحـافظة
السليمانية� محافظة أربيل� محافظة كركوك� محافظة نينوى� محافظة دهوك

مفتوحة         العدد  ٣٩      التاريخ ٨/٥      
من/ مجلس قيادة الثورة (مكتب أمانة السر)

أمـر السيـد رئيس اجلـمـهورية إشـراك FثلJ من حـزب البـعث العـربي األشتـراكي والد9قـراطي
الكردستاني في جميع جلان اإلحصاء. يرجى ترشيح Fثليكم في هذه اللجان.

١- اصـدار مـرسـوم جـمـهـوري النتـداب وزير شـؤون الشـمـال لإلشـتـراك مع وزيـر التـخطيط في
اصدار الـتعليـمات الالزمـة لتنظيم وتنسـيق وجمع وتبـويب اإلحصـاءات اKتعلقـة بالتعـداد

العام للسكان.
٢- انتـداب ٣ FثلJ من احلزب الد9قـراطي الكردسـتاني الى اجلـهاز اKركـزي لإلحصـاء على أن
يخول أحدهم صالحية معاون اKدير لالحوال اKدنية جلميع االغراض التي تتطلبها عمليات

التعداد العام للسكان.
٣- لوزير التـخطيط ووزير الداخليـة ووزير شـؤون الشمـال اصـدار التعليـمـات واالوامر الالزمـة

لتسهيل عمليات التعداد العام. 
٤- بالنسـبة Kركـز احملـافظة (دهوك- أربيل- كركـوك- مـوصل- سليمـانيـه- ديالى) إشتـراك
(٥) أعـضـاء من فروع احلـزب الد9قـراطي في مـركـز كل مـحـافظة في جلنة االشـراف على
عـمليـات التـرقـيم وعـمليـات التـعداد ومـتـابعـتـهـا على أن يكون هؤالء اعـضـاء أصليـون

(أصليJ) في هذه اللجان التي تقرر تشكيلها برئاسة احملافظ.
٥- فيما يخص مـركز القضاء (احملافظات دهوك- أربيل- كـركوك………………) إشتراك (٥)
أعضاء من أعـضاء اللجنة احمللية للحزب الد9قراطي الكردسـتاني في جلنة االشراف على
عـمليـات التـرقيم والتـعـداد ومـتابـعتـهـا على أن يكونوا أعـضـاء أصليـون (أصليJ) في

اللجنة التي تقرر تشكيلها برئاسة قائمقام القضاء.
٦- بالنسبة للناحية

إشـتراك (٤) أعـضاء من أعـضاء اKنـظمة احلـزبية اKوجـودة في الناحـية في جلنة االشـراف
على عمليات الترقيم والتعداد ومتابعتها التي تقرر تشكيلها في مركز كل ناحية برئاسة
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مدير الناحية.
٧- إشتراك (٤) أعضاء من احلزب الد9قـراطي الكردستاني في كل جلنة (قطاع ومجال) التي

تقوم باالشراف اKباشر على عمليات الترقيم والتعداد.
٨- إشتـراك عضـو من احلزب الـد9قراطي الكردسـتاني مع كل عـداد ومرق¯م في اKراكـز االدارية

الواردة في اKلحق.
٩- اليجوز إشـتراك أفـراد القوات اKسلحـة في عمليات التـرقيم واإلحـصاء واليجوز لـلعدّادين
واKرقّـمJ اسـتـصـحـاب أفـراد القـوات اKسلحـة الى الدور االهـليـة عند قـيـامـهم بعـمليـات

التعداد والترقيم.
١٠- يجب توفـيـر جــو من الطمـأنينة والهـدوء اثـناء القـيـام بعـمليـات االعـداد والـتـرقـيم لكي

يستطيع أفراد الشعب العراقي إبداء حقيقتهم دون خوف أو وجل.
١١- تنفيـذ بيان ١١ آذار فيمـا يخص تعيJ رؤساء الوحـدات االدارية في اKنطقة الكردية من

األكراد.
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لقـد كــان اEبـرر األول لثــورة السـابع عـشــر من 9وز/ يوليــو انهـا جـاءت تـعـبـيـراً عـن سـخط
اجلـمـاهيـر العـربيـة كــافـة على األسـبـاب واEسـبـبS لهـزRة حـزيران/ يـونيـوN وعن إجـمـاع الرأي
الشعـبي في العراق على ادانة احلكم الرجعي الفـردي السابق بسبب مـساهمتـه بدوره اإلنهزامي
في هذه احملنـة القـومــيـةN وذلـك لعـزلتــه التــامـة عن الـشـعب وعــجـزه اEـطلق عن حل اEشــاكل
الوطنيـة التـي كـانت تنخـر في الكيـان الوطـنيN والتي كـان حلهـا اEقـدمـة الـضـرورية التي البدّ
منها لكل عزم صادق على تعبـئة الطاقات البشرية واEادية في العراق جميعـهاN ووضعها بدون
أيّ شاغل في مـوضعهـا الطبيعي وبالدرجـة األولى في اخلطوط األولى للمعـركة اEصيـرية لألمة

العربية.
لذلك وضـعت الثورة نصب عـينيها مـنذ أيامها األولى واجـب حتقيق الوحـدة الوطنية للـشعب
العـراقيN دون أيّ تفريق بسـبب اجلنس أو اللغـة أو الدين أو اEنشأ اإلجـتمـاعيN وتوفيـر جمـيع
Nالشروط الـضرورية السيـاسيـة واالجتـماعيـة واإلقتـصادية التي تتطلبـها مـقومات هـذه الوحدة
لكي يسـتطيع العـراق أنْ يتـجـه بكل طاقـاته وإمكاناته إلى اEعـركـة القـوميـة اEصـيـرية… التي
9ثل في نظـر الثـورة ذروة الصـراع التــاريخي اEرير بS اإلسـتــعـمـار والصـهــيـونيـة وأطمــاعـهـا
الشـريـرة في الوطن العـربـي من جـانبN وبS مــصـالح حتـرر األمــة العـربيـة وكــفـاحـهــا من أجل

أهدافها التقدمية اإلنسانية من جانب آخر.
ورغم تركة اEعـضالت الكثيـرة اEعقدة التي جـابهتهـا الثورة منذ ميـالدها ظلت ماضيـة بحزم
وإRان في ســبــيل حتــرير العــراق من مــخلفــات اإلســتــعـمــار والعــمــالة والطـغـيــان الســيــاسي
واإلجتـماعيN وفي العـمل على توفـير جمـيع الشروط الـضرورية لبناء عـراق جديد تتـحقق فـيه
بصورة جدية اEساواة الفـعلية في احلقوق والواجبات وتكافؤ الفـرص بS اEواطنS… وتنفتح فيه
اآلفاق أمـام جماهيـر الشعب كافـة خالل إلتزام وطني جـماعي مخلص لوحـدة تربة الوطن ووحدة

شعبه وأهدافه األساسية الكبرى - الوحدة القومية واحلرية واإلشتراكية.
ولقــد كـان حل اEســألة الكردية في العــراق في مـقــدمـة اEشكالت الـوطنيـة التي واجــهـتــهـا
الثورةN والسيّما ان عدم قـدرة العهود السابقة في تفهمها… بل وعدم توفـر الرغبة الصادقة في
معاجلتـها ووضع احللول الصحيحة لها لدى تلك العـهود… قد أدّيا مع ما رافقهمـا وأحاط بهما
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من إستغالل اإلستعـمار وأعوانه وعمالئه إلى مزيد من التعقيد حتى غدت وكـأنها معضلة شبه
مـسـتعـصـيـةN وبخاصـة بعـد أن حل العنف منذ سنـوات في معـاجلـتـها مـحل احلـوار الدRقـراطي
األخـوي واEوضـوعيN الذي تسـتـوجـبـه طبـيـعـة اEشكلة الوطـنيـةN ومـا تنطوي عـيله من حـقـوق

مشروعة عادلة جلزء من الشعب العراقي.
لقــد عـملـت الثـورة منـذ أيامـهــا األولى على مــعـاجلــة هذه اEشكـلة الوطنيــة بروح مـشــبـعــة

باEسؤوليةN وبأقصى حدود اإللتزام باEباديء الدRقراطية الثورية.
إنّ الثـورة التي تستـقي من اEعS النظري حلـزب البـعث العربي اإلشـتـراكي تؤمن بأن احلقـوق
القـومـيـة هي حـقـوق دRقـراطيـة في جـوهرهاN ومن مـواضـيـعـهـا إحـيـاء التـراث الثـقـافي واللغـة
والتـقاليدN و�ـارسة اإلرادة احلرةN وإنّ تـوطيد هذه احلـقوق بS القـوميـات اخملتلفـةN السيّمـا في
الوطن الواحـدN يتطلب إيجـاد السـبل الهـادفة إلى تنظيـم العالقـات بS هذه القـومـيات بصـورة

تساعد على نهوضها جميعاً.
وإنّ جمـيع اEشاريع واخلطط الهادفـة إلى إضعاف الروابط بينهـاN وزرع بذور التفرقـة التخدم
اEصـالح اEشـتـركـة ألبنائهـا… كـمـا أن تنظيم وتعـزيز الروابط الوطنيـة واإلنسـانيـة فـيـمـا بينهـا
وجـعلهـا في خدمـة التـقدم هـي التي توفر أسـبـاب وحـدة احليـاة الوطنيـة في جـو مفـعم بالتـآخي

القومي والسالم.
Nؤ9ر القطري السـابع حلزب البـعث العـربي اإلشتـراكيEباديء أن بـادر اEوكـان من وحي هذه ا
الذي انعـقد في أواخـر عـام ١٩٦٨ ومطلع عـام N١٩٦٩ إلى حتديد مـوقف احلـزب االيديولوجي
والنظري من هـذه اEشلكة الوطنيــة وإلى رسم طريق احلل أمــام الثـورة والسلطة الـثـوريةN وذلك

في اEقررات التي صدرت في أعقاب ذلك اEؤ9ر التي تقول:
أكد اEؤ9ر على أن مسألـة اEطامح القومية لألكراد في العراق… تقع في مـقدمة اEسائل التي
NـسألةEتواجه حـركة الثـورة العربيـة. وقد مـضت عدة سنوات دون الوصـول إلى حل سليم لهذه ا
�ا أحلق باEواطنS العـرب واألكـراد نتـيجـة التـعسف فـي حلها نكبـات ومـآسي مـروعة. وكـانت
قوى اإلستـعمار والرجعيـة وفصائل العمالء واإلنتـهازية تستغلهـا دوماNً وتستثمـر اإلخفاق في
حلها للتدخل في شؤون العراق والضغط عليه والتآمـر على حقوق العرب واألكراد معاNً وإحلاق
أفـدح األضرار باEواقع واEكتـسـبات القـومـية والتـقدمـيـة والدRقراطيـة التي وصلوا اليـها خـالل
عـهود طويلة من التـضـحيـة والنضـال اEشتـرك. كمـا أكـد اEؤ9ر على أن حـزبنا الذي ينطلق في
نضـاله وسيـاسـته من عـقـيدته القـومـية اإلنسـانية اإلشـتـراكيـة الدRقـراطية… كـان يحـترم دائمـاً
اEطامح القـومـيـة للجـمـاهيـر الكـردية �حـتـواها الوطني التـقـدميN ويعـتـبـرها حـقـوقـاً إنسـانيـة
مشـروعةN ويقـدر العالقـة اEتينة بـS حتقيـقهـا وبS قوة وسـالمة مـسيـرة اجلمـاهير الشـعبيـة في
العراق بإجتاه تصفية مخلفات اإلستعمار والتفرغ الكامل للمعركة القومية اEصيرية الراهنة في

فلسطS ومواصلة الكفاح التاريخي من أجل حتقيق الوحدة العربية واحلرية واإلشتراكية.
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لذا فـإن الثـورة التي تلتـزم بـداهة �بـاديء احلـزب وقـرارته قـد أقـرّت للمـواطنS األكـراد بحق
التمـتع بحقـوقهم القـوميـة وتطوير خصـائصهم القـوميـة في إطار وحدة الشـعب والوطن والنظام

الدستوري.
وفي الوقت الذي تـخـوض فـيـه األمـة العـربيـة كـفـاحـاً واسـعـاً ضـد اإلمـپـرالـيـة والصـهـيـونيـة
والرجـعـيـة احملليـة… يضـعهـا في اخلطـوط األولى من كـفاح شـعـوب الشـرق األوسط… حـيث أنّ
نضال الشـعب العراقي الوثيق اإلرتباط مع كـفاح األمة العـربية في سبيـل الدRقراطية ومقـارعة
القوى الرجعـية في اEنطقة… العاEية منهـا واحملليةN فإنّ الثورة تعتبـر أن األساس األول للوحدة
الوطنية العربية الكردية في العـراق هو… أن احلركة القومية الكردية كاحلركة القـومية العربية…
… يشـدها في العـراق الى احلركـة دRقـراطية مـوجهـة ضـد تلك القوى الـرجعـية ذاتهـا مـوضوعـياً

التحررية العربية وحدة الكفاح ضد اإلمپريالية والقوى الرجعية األخرى احلليفة والتابعة لها.
كـما تربطهـا مع كفـاح الشعب العـربي تقـاليد األخـوة التاريخـية ووحـدة اEصالح اإلقـتصـادية
والتطور اEتناسق بـS القومـيـتS العـربية والكرديـة. وأن أيّ إخالل بهـذا التناسقN سـوف يؤدي

بالضرورة إلى إحلاق األذى بالكفاح اEشتركN والنهضة الوطنية التقدمية بوجه عام.
لقـد أدرك اإلستـعمـار أنّ وحدة الكفـاح العـربي الكردي تعزز حـركة الـتحـرر العربيـة الكردية
و9كنها من إحـراز مواقع هامة في وجـه اEشاريع العـدوانية اإلمپـريالية الصهـيونية اإلسـرائيلية
في اEنطقـة… السيّـمـا بالنسبـة للمـعركـة القـوميـة اEصـيرية الراهنة الدائـرة في فلسطS والبلدان
العـربية احملـيطة بها… لذلـك إستـماتت األجـهزة اإلسـتعـمارية والـعمـيلة إليجاد أكـثر من سـبب
لفـصم عـرى التـالحم والتـآخي بـS اجلـماهـيـر العـربيـة والكردية بقـصـد إضـعـاف جـبـهـة النضـال

الوطني الثوري في العراق.
وما دامت الثورة تنطلق في فهمـها للمسألة القومية بأنها جزء من الثورة اEعـادية لإلستعمار
والصهـيونية والرجـعية… فالمـراء أن تلتزم الثورة في كل خطوة تخطـوها في إجتاه حل اEشكلة
الوطنـيــة الكـردية �ا يؤدي إلـى تعــزيـز وترســيـخ الكفـــاح الوطني والـقــومي ضـــد تلك الـقــوى

الالإنسانية مجتمعة.
لذلك فإن �ارسة اجلماهير الكردية جململ حقوقـها القوميةN وحتقيق التكافؤ اEطلق في فرص
التطوير احلـر هما السـبيـالن الضروريان لتـوحـيد وتعـزيز الكفاح الوطني في العـراق ضد أعـداء

الشعوب وأعداء األمة العربية والشعب العراقيN اإلستعمار والصهيونية والرجعية العميلة.
ولم يكن مـصادفـة ان توقيت اEؤامـرات اإلسـتعـمارية والصـهيـونيـة الرجعـية على اجلـمهـورية
العـراقـيـة جـاء في نفس الوقت الذي بدأت تظهـر فـيـه بشـائر السـالم في ربوع شـمـالنا احلـبـيب
بسبب اEساعي اخمللصـة التي بذلتها حكومة الثـورة والتجاوب اخمللص من جانب قيـادة السيد

مصطفى البارزاني.
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ولم يعــد خـافـيـاً أن الثــورة بادرت من جـانبــهـا إلتخـاذ جــمـيع اإلجـراءات الضــرورية إلعـادة
أسباب الطمأنينة والسالم في أرجاء شمالي العراق إذ عملت على ما يلي:

أ- فلقـد © اإلعتـراف بالوجـود الشـرعي للقومـيـة الكردية وفـقاً Eقـررات اEؤ9ر القطري السـابع
حلـزب البـعث العـربي اإلشـتـراكي ومن خـالل جـمـيع البـيـانات الرسـمـيـة والصـحـفـيـة التي
صـدرت عن السلطـة الثـورية وسـوف تتكرس هذه احلـقـيـقـة نهـائـيـاً في نصـوص الدسـتـور

الدائم.
Nب- ولقد أقـرّ مجلس قيـادة الثورة إنشاء جـامعة في السـليمانيـة وإنشاء مجـمع علمي كردي
كما أقـر جميع احلقـوق الثقافية واللغـوية للقومية الكرديةN فـأوجب تدريس اللغة الكردية
في جميع اEدارس واEعـاهد واجلامعات ودور اEعلمS واEعلمات والكليـة العسكرية وكلية
الشرطة… كما أوجب تعميم الكتب واEؤلفات الكردية العلمية واألدبية والسياسية اEعبرة
عن اEطامـح الوطنيـة والقــومـيـة للشــعب الكرديN ولتـمـكS األدباء والشـعـراء والـكتّـاب
األكراد من تأسيس احتاد لهم وطبع مؤلفاتهمN وتوفير جميع الفرص واإلمكانيات أمامهم
Nوتأسيس دار للطبـاعة والنشر باللغة الكردية Nلتنمية قدراتهم ومـواهبهم العلمية والفنية
وإستحداث مديرية عامة للثقافة الكرديةN وإصدار صحيفة أسبوعية ومجلة شهرية باللغة
الكرديةN وزيادة البرامج الكردية في تلفزيون كركوك ريثما يتم إنشاء محطة خاصة للبث

التلفزيوني باللغة الكردية.
ج- واعـترافـاً للمـواطنS األكراد بحـقوقـهم في إحـياء تقـاليـدهم وأعيـادهم القـوميـةN ومن أجل
مـشـاركة الشـعب كله في أعـيـاد أبنائه… قـرر مـجلس قـيادة الثـورة اعـتـبار عـيـد النوروز

عيداً وطنياً في اجلمهورية العراقية.
د- كـمــا أصـدر مــجلس قـيــادة الثـورة قـانـون احملـافظات الذي يـنطوي على المـركــزية اإلدارة

احمللية وأقر إستحداث محافظة دهوك.
هـ- كذلك أصـدر مجلس قيـادة الثورة عفـواً عاماً شامـالً عن جميع اEدنيـS والعسكريS الذين
اشـتركـوا في أعمـال العنف في الشـمال لـيزيل كل أثر من آثار االوضـاع السلبـية الشـاذة
السـابقـةN ويقـيم معـالم احلـيـاة الوطنيـة اجلـديدة على ارضـية وطيـدة لألمن العـام واإلخـاء

القومي الشامل.
ولقـد اسـتقـبلت جـمـاهيـر العـراق العربيـة والكردية مـقـررات وإجـراءات مجـلس قيـادة الثـورة
بالتأيـيد والترحـاب… األمر الذي هيـأ الظروف اEالئمة للمـضي قدمـاً في حتقيق الغـايات اEثلى

التي انعقد عليها اجماع الشعب وتضافرت حولها إرادته وقوّته وكلمته.
Eا تقـدم فإن مـجلس قـيادة الـثورة أجـرى إتصـاالً بينه وبS قيـادة السـيد مـصطفى البـارزاني
رئيس احلـزب الدRقراطـي الكردستـانيN و© تبـادل وجهـات النظر واقـتنع اجلمـيع بضـرورة قبـول
مـحـتـويات هذا البـيـان وتـنفـيـذها. وهو يؤكـد عـزمـه على تعـمـيق وتـوسـيع اإلجـراءات الفـعـالة
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إلستكمـال أسباب النهوض الثـقافي واإلقتـصادي والتطور العام في اEنطقـة الكردية مستهـدفاً
بالدرجـة األولى 9كS اجلـمـاهيـر الـكردية من �ارسـة حـقـوقـهـا اEشـروعـة واشـراكـهـا عـمليـاً في
اEساهمة اجلادة في بناء الوطن والـكفاح من أجل أهدافه القومية الكبرى لذا قـرر مجلس قيادة

الثورة:
١- تكون اللغـة الكرديـة لغـة رسمـيـة مع اللـغة العـربيـة في اEـناطق التي غـالبـيـة سكانهـا من
األكـرادN وتكون الـلغـة الكردية لغـة الـتـعليم في هذه اEـناطقN وتدرس اللغـة العــربيـة في
كـافــة اEدارس التي تدرس بالـلغـة الكرديـة. كـمـا تدرس الـلغـة الكردية فـي بقـيـة أنـحـاء

العراق كلغة ثانية في احلدود التي يرسمها القانون.
٢- ان مشـاركة إخواننـا األكراد في احلكم وعدم التـميـيز بS الكرد وغيـرهم في تقلد الوظائف
العامـة �ا فيها اEناصب احلـساسة والهامـة في الدولة كالوزارات واجليش وغيـرها… كانت
ومازالت من األمـور الهامة التي تهـدف حكومة الثورة الى حتقـيقهـا فهي في الوقت الذي
Nبدأ تؤكد ضرورة العـمل من أجل حتقيقه بنسبة عادلة مع مـراعاة مبدأ الكفاءةEتقر هذا ا

ونسبة السكان وما أصاب إخواننا األكراد من حرمان في اEاضي.
٣- نظراً للتـخلـف الذي حلق بالقـومـيـة الكردية في اEاضي مـن الناحـيـتS الثـقـافـيـة والتـربوية

توضع خطة Eعاجلة هذا التخلف عن طريق:
أ- اإلسـراع بتنفـيـذ قـرارات مجلـس قيـادة الثـورة حـول اللغـة واحلـقـوق الثقـافـيـة للشـعب
الكرديN وربط إعــداد وتوجـيــه اEناهج اخلــاصـة بالشــؤون القـومــيـة الكردية فـي اإلذاعـة

والتلفزيون باEديرية العامة للثقافة واإلعالم الكردية.
ب- إعـادة الـطلبـة الذيـن فُـصلوا أو أضـطروا إلى ترك الدراســة بسـبب ظروف الـعنف في

اEنطقة إلى مدارسهم بغضّ النظر عن أعمارهمN أو إيجاد عالج مالئم Eشكلتهم.
ج- اإلكثار من فتح اEدارس في اEنطقة الكرديةN ورفع مستويات التربية والتعليم وقبول
الطلبـة األكراد في اجلـامعـات والكليات العـسكرية والبعـثات والزمـاالت الدراسيـة بنسـبة

عادلة.
٤- يكون اEوظفون في الوحدات اإلدارية التي تسكنها كثرة كردية من األكراد أو �ن يحسنون
Nمحـافظ) Sاألساسـي SسـؤولEا Sويتم تعي Nطلوب مـنهمEاللغـة الكردية ماتوفـر العدد ا
قائمّـقامN مدير الشرطةN مـدير أمن وما شابه ذلك) ويبـاشر فوراً بتطوير أجـهزة الدولة في
اEنطقـة بالتـشـاور ضـمن اللجنة العليـا اEشـرفـة على تنفـيـذ هذا البيـان �ا يضـمن تنفـيـذه

ويعزز الوحدة الوطنية واإلستقرار في اEنطقة.
٥- تقر احلكومـة حق الشعب الكردي في إقـامة منظمـات طلبة وشبـيبة ونسـاء ومعلمS خـاصة

بهN وتكون هذه اEنظمات أعضاء في اEنظمات الوطنية العراقية اEتشابهة.
٦- الفـقـرة (أ)- Rدد العــمل بالفـقـرتS (١) و(٢) من قـرار مـجلس قــيـادة الثـورة اEرقم ٥٩
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واEؤرخ ١٩٦٨/٨/٥ حـتى تاريخ صـدور هذا البـيـان. ويشمـل ذلك كافـة الذين سـاهمـوا
في أعمال العنف في اEنطقة الكُردية.

الفـقرة (ب) يعـود العمـال واEوظفـون واEستـخدمـون من اEدنيS والعـسكريS الى اخلدمـة
ويتم ذلك دون التقيد باEالك ويُستفاد من اEدنيS في اEنطقة الكُردية ضمن إحتياجاتها.
٧- الفقـرة (أ) تشكل هيـئة من ذوي اإلختـصاص للنهـوض باEنطقة الكُـردية من جميـع الوجوه
بأقـصى سرعـة �كنة وتعـويضـها عـمـا أصابهـا في السنوات األخـيـرة وتخصـيص مـيزانيـة

كافية لتنفيذ ذلك وتكون هذه الهيئة تابعة لوزارة شؤون الشمال.
الفــقـرة (ب) إعــداد اخلطة اإلقــتـصــادية بشكل يؤمّـن التطور اEتكافـيء ألنحـاء العــراق

اخملتلفة مع مراعاة ظروف التخلف في اEنطقة الكُردية.
الفـقـرة (جـ) تخـصـيـص رواتب تقـاعـدية لعـوائل الذين أســتـشـهـدوا في ظروف اإلقـتـتـال
اEؤسفة من رجال احلـركة الكُردية اEسلحة وغيرهم وللعجـزة واEشوهS بسبب تلك الظروف

وفق تشريع خاص على غرار القوانS اEرعية.
 الفقـرة (د) العمل السـريع إلغاثة اEتـضررين واEعـوزين عن طريق إجنـاز مشاريع سكـنية
وغـيرهـا تؤمّن العمـل للعاطلـS وتقد¸ مـعـونات عـينيـة ونقدية منـاسبـة وإعطاء تعـويض
مـعقـول للمتـضررين الـذين يحتـاجون اEسـاعدةN ويـناط ذلك باللجنة العليـا ويستـثنى من

ذلك من شملتهم الفقرات السابقة. 
٨- إعادة سـكان القرى العـربية والكُردية الى أمـاكنهم السابقـةN أما سكان الـقرى الواقعـة في
اEناطق التي يـتعـذر إتخـاذها منـاطق سكنيـة وتسـتـملكهـا احلكومـة ألغـراض النفع العـام
وفق القانونN فيجـري إسكانهم في مناطق مجاورة ويجري تعويضهم عمـا حلقهم من ضرر

بسبب ذلك.
٩- اإلسراع بتطبيق قانون اإلصالح الزراعي في اEنطقة الكُردية وتعديله بشكل يضمن تصفية
العالقات اإلقطاعـيةN وحصول جمـيع الفالحS على قطع مناسبـة من األرض وإعفائهم من

الضرائب الزراعية اEتراكمة عليهم خالل سنيّ القتال اEؤسفة.
١٠- جرى اإلتفاق على تعديل الدستور اEؤقت كما يلي:

أ- يتكون الشعب العراقي من قومـيتS رئيسيتS هما القومية العـربية والقومية الكُردية
ويقـرّ هذا الدستـور حقـوق الشـعب الكُردي القـوميـة وحقـوق األقليـات كافـة ضمن الوحـدة

العراقية.
ب- إضـافــة الفـقـرة الـتـاليـة الـى اEادة الرابعـة من الـدسـتـور: "تكـون اللغـة الكُرديـة لغـة

رسمية الى جانب اللغة العربية في اEنطقة الكُردية".
جـ- تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.

١١- إعــادة اإلذاعـة واألسـلحــة الثـقــيلـة الى احلكومــةN ويكون ذلك مــرتبطـاً بتنفــيــذ اEراحل
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النهائية من اإلتفاق.
١٢- يكون أحد نواب رئيس اجلمهورية كردياً.

١٣- يجري تعديل قانون احملافظات بشكل ينسجم مع هذا البيان.
١٤- إتخـاذ اإلجـراءات الالزمــة بعـد إعـالن البـيـان بالتـشــاور مع اللجنة العليـا اEـشـرفـة على
تنفيـذه لتوحيد احملـافظات والوحدات اإلدارية التي تقطنها كثـرة كُردية وفقاً لـإلحصاءات
الرسـميـة التي جتريN وسـوف تسعى الدولة لتـطوير هذه الوحدة اإلدارية وتعـميق وتوسـيع
�ارسة الشـعب الكُردي فيـها جململ حـقوقه القـوميـة ضماناً لتـمتعـه باحلكم الذاتي. والى
أن تتــحـــقق هذه الوحــدة اإلداريـة يجــري تنســيـق الشــؤون القــومـــيــة الكُردية عـن طريق
إجتـماعـات دورية تعـقد بS اللجنة العليـا ومحـافظي اEنطقـة الشمـاليةN وحـيث ان احلكم
الذاتي سـيـتم في إطار اجلـمـهـورية العـراقـيـةN فـإن إستـغـالل الثـروات الطبـيـعـيـة في هذه

اEنطقة من إختصاص سلطات هذه اجلمهورية بطبيعة احلال.
١٥- يساهم الشعب الكُردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق.

∫œ«d2_« ÊuM3«u*« UN4√
إن إرادتكم في الـوحـدة الوطنـيـة هي وحــدها التي ســتنتــصـر. وســوف تتـحطـم على صـخــرة
وعيـكم Eسؤوليـاتكم التاريخـية جـميع احملـاوالت الراميـة الى إضعـاف تالحمكم الكفـاحي. إن
جمـوعكم اEناضلة تنفض اليوم عن كـاهلها غـبار مكائد أعدائكم والطامـعS فيكم لتـسير مـعاً
كتلة واحـدة. تفيض بالقوة والوعي وإرادة العمـل والكفاح. لنصرة قضـية األمة العربيـة الكبرى

فلسطS. ولتحقيق أهدافكم السامية في الوحدة واحلرية واإلشتراكية.
∫WK{UM*« WO*dF.« UM+)√ dO5UL6U4

هكذا تنتـهي صفـحة من صـفحـات تاريخ هذا القطر اEناضـل لتفـتح بيد الثـورة وأيدي جمـيع
اEناضلS األحرار مـن أبناء هذا القطر صفحـة جديدة مشـرقة. تتـجدد فيـها مرة أخـرى فوق هذه
األرض الطيبـة شروط احملبـة والسالم والتآخي بS قـوميتـS لهما تاريخ كـفاحي مشـترك طويل
عبر التاريخN وسوف يكـون لهما اليوم وغداً والى األبد شرف إحياء نضالـهما اEشترك من أجل
القضـاء على أعداء القومـيتS… أعداء الشـعوب واإلنسانيـة جمعـاء… اإلستعمـار والصهيـونية
والتـخلف وشرف اإلسـهام في دعم الكفـاح اإلنساني من أجل التـحرر والتـقدم وتـرسيخ حـضارة

العصر على أسس احلق واEساواة والعدل بS الشعوب كافة.
فإلى نضال مشترك… وآمال مشتركة وإنتصارات قومية وإنسانية مشتركة.

مجلس قيادة الثورة
١٩٧٠/٣/١١
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أقـر مجـلس قيـادة الثـورةN اEسـائل اEدرجـة في هذا اEلحقN وأوجب عـدم إعالنهـا لضـرورات
اEصلحة الوطنية:

أوالً: يُصار الى تثـبيت الوجود القومي لألكـراد في العراقN في نص الدستور اEؤقت والـدستور
الدائم للجمهورية العراقيةN في حدود النص التالي:

«يتكون الشــعب العـراقي من قــومـيـتS (رئيــسـيـتS) همــا القـومـيـة العــربيـة
والقوميـة الكرديةN ويقر الدستور حقوق األكـراد القومية وحقوق األقليـات كافة

ضمن الوحدة العراقية.»
: يُنَص في الدستـورN على أن «تكون اللغة الكردية لغـة رسمـية الى جـانب اللغة العـربية ثانيـاً

في اEنطقة الكردية.»
: يسـعى احلكم الوطني في العـراق لتطوير الوضـع في اEنطقـة الكردية نحـو احلكم الذاتي ثالثـاً
وذلك خـالل «أقـرب الفتـرتS إمّـا في مـدة أقصـاها أربع سنوات أو عنـد إعالن أول وحـدة

عربية بS العراق وأي قطر عربيّ.»
: تعــتـبـر مـدة اإلنقطاع بـالنسـبـة جلـمــيع اEوظفNS اEدنيS والـعـسكريS وجـمـيـع العـمـال رابعـاً
واEستخـدمNS الذين أعيدوا الى اخلدمة وفـقاً ألحكام البند السابع من بيان مـجلس قيادة

الثورة �ثابة خدمة ألغراض الترفيع والتقاعد.
: يُعفـى من اخلدمة العسكرية اجملندون اEطلوبون الى اخلدمة اإلحتيـاطية قبل صدور هذا خامساً

البيان �ن شاركوا في احلركة الكردية اEسلحة.
: تتولى الدولة اإلشـراف على إدارة وإعالة عناصـر احلركة الكردية اEسلحـةN في إنتظار سادسـاً
توزيعـهم على األعـمال والوظائف اEـدنيةN واإلحـتـفاظ �ن يبـقى منهم بصـفـة حرس حـدود
على أن اليتجاوز عددهم عن خمسة أفواج. وتنظـم مخصصات إعالتهم وإجراءات 9ويلهم

وفق الترتيبات التالية:
أ- (٣٠٠) ألف دينار في الشهر األول بعد صدور هذا البيان.

ب- (٢٠٠) ألف دينار في الشهر الثاني بعد صدور هذا البيان.

جـ- (١٠٠) ألف دينار في الشهر الثالث بعد صدور هذا البيان.
د- يتحول من يتـبقى من عناصر الپيشـمرگهN بعد الشهر الثـالثN الى حرس حدودN على

أن التتجاوز خمسة أفواج.
هـ- يشكل حـرس احلـدود وحتدد إخـتـصـاصاته وإرتبـاطاته اإلدارية بقـانونN وتسلم جـمـيع
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التعـويضات واخملصـصات اEنصوص عليـها في البند اخلامس من هـذا اEلحقN واEنصوص
عليها في البيان العام الصادر عن مجلس قـيادة الثورة الى اEالمصطفى البرزاني ليتولى
بنفـسه وعلى مـسـؤوليتـه الشـخصـية توزيـعهـا على مسـتـحقـيهـا وفق األحكام اEقـررة في

البيان واEلحق اEذكورَيْن.
: تبـاشـر فـور إعـالن هـذا البـيـان (الپـيـشـمـرگـه وجـمـيع القـوى غــيـر النظامـيـة األخـرى) سـابعـاً
باإلنسحـاب من مواقـعهـا احلالية الـى مراكز التـجمع التي حتـددها اللجنة العليـا. وتتولى
القيادات العسكرية اخملتصة توجيـه بعض القطعات العسكرية إلشغال اEواقع اEهمة على
احلـدود العراقـيـة اإليرانيـة فور صـدور هذا البـيان من جـهـة وسحب القـطعات األخـرى الى
ثكناتها النظاميـة من جهة أخرى. وتعمل الدولة على تصـفية جميع األجهزة اEسـلحة غير
النظاميـة وفق األحكام اEقررة في البـيان العام جمللس قـيادة الثورة وتتـولى إستالم جـميع

األسلحة والذخائر وجهاز اإلذاعة.
: في حالة تعيS نواب لرئيس اجلمهوريةN يكون أحد هؤالء النواب من اEواطنS األكراد. ثامناً

تاسعاً: يجرى إحصاء عام للسكان في العراقN خالل عام واحد من صدور هذا البيان.
عـاشـراً: تتـشكل جلنة عليـا مـشـتـركـة لإلشـراف على تطـبـيق األحكام الواردة في البـيـان العـام
جمللس قـيادة الثـورة وفي هذا اEلحق. وتتـحدد طـريقة تشكيل هذه الـلجنة وأصول العـمل
وإتخاذ القـرارات فيهـا وعالقتهـا مع السلطات احمللية واEركـزيةN بقرار من مجلس قـيادة

الثورة.
حادي عشر: ينظم هذا اEلحق السري على نسخـة أصلية واحدة يوقع عليه عن اجلانب احلكومي
أحـد أعـضـاء مجـلس قيـادة الثـورة أو من يخـوّله اجمللـس بذلكN ويوقع عليـه عن اجلـانب
الكردي اEالمـصطفى البـرزاني. ويودع أمـانة لدى الـسيـد رئيس اجلـمـهـورية للرجـوع اليـه

عند اإلقتضاء.
إثني عـشر: بعـد إذاعة بيـان مـجلس قيـادة الثورة يـبعث اEال مـصطفى برقـية تأييـد الى رئيس
وأعضاء مجـلس قيادة الثورة تتضمن إلتـزامه �ا ورد في البيان الرسمي وإستـعداده التام

لوضع كافة إمكانياته لتنفيذه.
الساعة العاشرة مساء ١١/١٠-٣-١٩٧٠ ناوپردان

يحمل توقيع البارزاني وصدام
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أ- تتمتع منطقة كُردستان باحلكم الذاتي وتسمى باEنطقة حيثما وردت في هذا القانون.

ب- حتدد اEنطقة حيث يكون األكراد غالبية سكانهاN ويثبت اإلحصاء العام حدود اEنطقة وفقاً
Eا جـاء في بيـان ١١ آذار. وتعـتـبـر قيـود إحـصـاء عـام ١٩٥٧ اسـاساً لـتحـديد الطبـيـعـة

القومية لألغلبية السكانية اEطلقة في األماكن التي سيجري فيها اإلحصاء العام(١).
جـ- تعـتـبـر اEنطـقـة وحـدة ادارية واحـدة لهـا شـخـصـيـة مـعنوية تتـمـتع باحلكـم الذاتي في إطار
الوحـدة القـانونيـة والسـياسـيـة واإلقـتصـادية للجـمـهـورية العـراقيـة. وجتـري التـقـسيـمـات

اإلدارية فيها وفقاً ألحكام قانون احملافظات مع مراعاة أحكام هذا القانون.
د- اEنطقة جزء اليتجزأ من أرض العراقN وشعبها جزء اليتجزأ من شعب العراق.

هـ- يكون مركز محافظة (……)(٢) مركزاً إلدارة احلكم الذاتي.
و- هيئات احلكم الذاتي جزء من هيئات اجلمهورية العراقية.

∫WO0U7.« …œU*«
أ- تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في اEنطقة.

ب- تكون اللغـة الكُردية لغـة تعليم لـألكراد في اEنـطقة ويكـون تدريس اللغـة العـربية إلزامـيـاً
في جميع مراحل التعليم ومرافقه.

جـ- تنشأ مـرافق تعليمية في اEنطقـة ألبناء القوميـة العربية يكون التعليم فـيها باللغة العـربية
وتدرس اللغة الكُردية إلزامياً.

د- ألبناء اEنطقـة كافة حق إخـتيار اEدارس التي يرغـبون التـعلم فيهـا بصرف النظر عن لغـتهم
األم.

هـ- يخضع التعليم في جميع مراحله في اEنطقةN للسياسة التربوية والتعليمية العامة للدولة.

(١) نصَّ قـرارُ مجلس قـيادة الثـورة رقم (١١٥) بتاريـخ ١٩٧١/١/١٩ على ان "تعتـبر قـيود اإلحـصاء العـام
للنفوس الذي جرى عام ١٩٥٧ اساساً في اإلحصاء العام للنفوس اEنوي إجراؤه".

(٢) السليمانية أو أربيل أو دهوك حسبما يتم اإلتفاق عليه.
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∫W7.U7.« …œU*«
أ- حـقوق وحـريات أبناء القـوميـة العـربية واألقـليات في اEنطقـة مـصونة وفـق أحكام الدستـور

والقوانS والقرارات الصادرة بشأنها وتلتزم إدارة احلكم الذاتي بضمان �ارستها.
ب- Rثل أبناء القـومـيـة العربيـة واألقليـات في اEنطقـة في جـمـيع هيئـات احلكم الذاتي بنـسبـة
عددهم الى سـكان اEنطقةN ويشـاركون في تولي الوظائف العـامة وفق القـوانS والقرارات

اEنظمة لها.
∫WF*«d.« …œU*«

القـضـاء مــسـتـقل السلطـان عليـه لغـيـر الـقـانونN وتشكيـالتـه في اEنطقـة جـزء اليـتـجـزأ من
التنظيم القضائي في اجلمهورية العراقية.

WO.U*« f;_« ∫w0U7.« qBH.«
∫W:)U)« …œU*«

اEنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة.
∫W;œU:.« …œU*«

أ- للمنطقة ميزانية خاصة ضمن اEيزانية اEوحدة للدولة.
ب- يتــبع في إعــداد وتنظيم مــيـزانـيـة اEنطـقـة نفـس القـواعــد واألسس التي تـتـبع في إعــداد

اEيزانية اEوحدة للدولة.
∫WF*U:.« …œU*«

تتكون ميزانية اEنطقة من األجزاء التالية:
١- اEيزانية اجلارية.

٢- اEيزانية اإلستثمارية.
٣- ميزانيات اEؤسسات واEصالح اإلنتاجية ذات الطابع احمللي واEؤسسة في اEنطقة.

٤- ميزانيات اإلدارات احمللية والبلديات في اEنطقة.
∫WM)U7.« …œU*«

تتألف موارد ميزانية اEنطقة من العناصر التالية:
أ- اEوارد الذاتية وتتكون من:

Sقـــررة للـبلديـات واإلدارات احملليــــة �وجب القــــوانE١- إيرادات الـضـــرائب والرســــوم ا
اخملتصة.

٢- أثمان اEبيعات وأجور اخلدمات.
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٣- احلصة اEقررة من أرباح اEصالح واEؤسسات اEشمولة �يزانية اEنطقة.
٤- ضريبة العقار األساسية واإلضافية ضمن اEنطقة.

٥- ضريبة األرض الزراعية وحصة اإلصالح الزراعي من احلاصل.
٦- ضريبة العرصات.
٧- ضريبة التركات.

٨- رسوم تسجيل العقار.
٩- رسوم احملاكم والغرامات التي تفرضها.

١٠- الطوابع اEالية.
١١- رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها.

ب- مايخـصص في اEيزانيـة اإلعتيـادية للدولة واEنهاج اإلسـتثـماري السنوي من خطة التنمـية
القومية لتغطية نفقات ميزانية اEنطقة.

∫WF;U+.« …œU*«
تخضع حسابات اEنطقة لرقابة ديوان الرقابة اEالية والتفتيش اEالي.

w<«c.« rJ(« =U>O5 ∫w0U7.« »U/.«
wF4dA+.« fK:« ∫‰Ë_« qBH.«

∫…d?UF.« …œU*«
اجمللس التشريعي هو الـهيئة التشريعـية اEنتخبة في اEنـطقة ويتحدد تكوينه وتنظيمـه وسير

العمل فيه بقانون.
∫…dA@ W4œU(« …œU*«

أ- ينتخب اجمللس التشريعي رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للسر من بS أعضائه.
ب- تنعــقـد جلســات اجمللس بحــضـور أغلبــيـة عــدد أعـضــائه وتتـخــذ قـراراته بأغـلبـيــة عـدد
احلاضرين إال إذا نص على خالف ذلك في هذا القانون أو في قانون اجمللس التشريعي.

∫…dA@ WO0U7.« …œU*«
Rارس اجمللس التشريعي في حدود القانون الصالحيات واEسؤوليات التالية:

أ- وضع نظامه الداخلي.
ب- إتخاذ القرارات التشريعية الالزمة لتطوير اEنطقة والنهوض �رافقها اإلجتماعية والثقافية

والعمرانية واإلقتصادية ذات الطابع احمللي في حدود السياسة العامة للدولة.
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جـ- إتخـاذ القـرارات التـشريعـيـة التي تتـعلق بتطوير الثـقـافـة واخلصـائص والتـقـاليـد القومـيـة
للمواطنS في اEنطقة.

د- إتخاذ القرارات التشريـعية اخلاصة بالدوائر شبه الرسميـة واEؤسسات واEصالح ذات الطابع
احمللي بعد التشاور مع اجلهات اEركزية اخملتصة.

هـ- التـصـديق على مـشروعـات اخلطط التـفـصيلـية التي يـعدها اجمللس الـتنفيـذي في الشـؤون
اإلقـتصـادية واإلجـتمـاعـية واEشـاريع اإلÀائيـة وشؤون الـتربيـة والتـعليم والصـحة والعـمل

وفقاً Eقتضيات التخطيط اEركزي للدولة ومتطلبات تطبيقه.
و- إقتراح اEيزانية اخلاصة باEنطقة.

ز- إقـرار احلسـابات اخلتـاميـة بعد تدقـيقـها من قـبل ديوان الرقـابة اEالية ورفـعهـا الى السلطة
التشريعية للتصديق عليها.

ح- إدخـال التعـديالت على اEيـزانيـة اخلـاصة باEـنطقة بعـد التـصـديق عليـهاN في حـدود اEبـالغ
Sاخملــصـصــة واألغـراض التي خــصـصت مـن أجلهـا عـلى أن اليتـعــارض ذلك مع القــوان

وخطط التنمية في الدولة.
ط- مناقشة ومساءلة أعضاء اجمللس التنفيذي في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم.

ي- طرح الثقة باجمللس التنفيذي أو بواحد أو أكثر من أعضائهN ويعفى من مهمته من سحبت
الثقة منه. ويتخذ قرار سحب الثقة بأغلبية عدد األعضاء اEكونS للمجلس التشريعي.

ÍcOHM+.« fK:« ∫w0U7.« qBH.«
∫…dA@ W7.U7.« …œU*«

أ- اجمللس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية إلدارة احلكم الذاتي في اEنطقة.
ب- يتكون اجملـلس التنفـيــذي من الرئيس ونائبــه وعـدد من األعــضـاء مـســاوٍ لعـدد اإلدارات

الوارد ذكرها في اEادة الرابعة عشرة أو يزيد عليه بعضوين.
ج- يكلف رئيس اجلمهورية أحد أعضاء اجمللس التشريعي برئاسة وتشكيل اجمللس التنفيذي.
د- يخـــتــار الرئيـس اEكلف أعــضـــاء اجمللس التـنفــيـــذي ونائبــاً له مـن بS أعــضـــاء اجمللس
Nالتشريعي أو �ن تتوفر شروط العضوية فـيه. ويتقدم الى اجمللس التشريعي بطلب الثقة
وعند حـصـول الثـقـة بأغلبـيـة عـدد األعـضـاء اEكـونS للمـجلس يصـدر مـرسـوم جـمـهـوري

بتشكيل اجمللس التنفيذي.
هـ- يكون رئيس وأعضاء اجمللس التنفيذي بدرجة وزير.

و- لرئيس اجلمـهورية إعفاء رئيس اجملـلس التنفيذي من منصـبه وفي هذه احلالة يعتـبر اجمللس
منحالً.
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ز- في حالة حل اجمللس التنفـيذي أو سحب الثـقة منه يستـمر اجمللس بتصريف األمـور اجلارية
فقط الى حS تشكيل مجلس جديد على أالّ يتجاوز ذلك مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

∫…dA@ WF*«d.« …œU*«
أ- ترتبط محافظات اEنطقة برئيس اجمللس التنفيذي.

ب- يستعS اجمللس التنفيذي في �ارسة صالحياته باEكاتب التالية:
١- مكتب اجمللس التنفيذي.
٢- مكتب اEتابعة والتفتيش.

٣- مكتب اإلحصاء والتخطيط.
جـ- ترتبط باجمللس التنفيذي اإلدارات التالية:

١- إدارة التربية والتعليم.
٢- إدارة االشغال واإلسكان.

٣- إدارة الزراعة واإلصالح الزراعي.
٤- إدارة الشؤون الداخلية.(١)

٥- إدارة النقل واEواصالت.
٦- إدارة الثقافة والشباب.

٧- إدارة البلديات واEصايف.
٨- إدارة الشؤون اإلجتماعية(٢).

٩- إدارة الشؤون اإلقتصادية واEالية(٣).
١٠- إدارة شؤون األوقاف.

د- يتـولى مـسؤوليـة اإلدارات الوارد ذكـرها في الفـقرة السـابقـة أعـضاء من اجمللس التـنفيـذي
يدعون "األمناء العامون" ويكون لكل منهم نائب بدرجة مدير عام.

∫…dA@ W:)U)« …œU*«
Rارس اجمللس التنفيذي الصالحيات التالية:

أ- ضمان تنفيذ القوانS واألنظمة.
ب- اإللتزام بأحكام القضاء.

جـ- إشاعـة العدالة وحـفظ األمن وحمـاية اEرافق العامـة الوطنية واحملليـة واموال الدولة العـامة
واخلاصة.

(١) وتشمل الشرطة والدفاع اEدني واألحوال اEدنية.
(٢) وتشمل الصحة والعمل والشؤون اإلجتماعية.

(٣) وتشمل اEرافق التجارية والصناعية احمللية والدوائر اEالية.
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د- إصدار القرارات في كل ماتستلزمه ضرورات تطبيق القرارات التشريعية احمللية.
هـ- اعداد مـشروعات اخلطط الـتفصـيلية للشؤون اإلقـتصادية واإلجـتماعـية واEشـاريع اإلÀائية
وشؤون التـربية والتـعليم والصحـة والعمل وفـقاً Eقـتضـيات التخطـيط اEركزي ومتطـلبات

تطبيقه ورفعها الى اجمللس التشريعي للتصديق عليها.
و- اإلشراف على اEرافق واEؤسسات العامة احمللية في اEنطقة.

ز- تعـيـS مـوظفي إدارة احلكم الذاتـي الذين اليتطلب تعــيـينهم إصــدار مـرسـوم جـمــهـوري أو
Sوتسـري عليـهـم أحكام القـوان NالكEاخلـدمـة وا Sوفق قـوان Nمـوافـقـة رئيس اجلـمـهـوريـة
اEطبقة على موظفي اجلمهورية العراقيةN على أن يكون اEوظفون في التقسيمات اإلدارية
التي تسكنهـا أغلبيـة كُردية من األكـراد أو �ن يحسنون اللـغة الكُردية مع مـراعاة مـاجاء

في اEادة الثالثة من هذا القانون.
ح- تنفيذ ميزانية اEنطقة وفق القوانS واألسس اEعتمدة في النظام احملاسبي للدولة.

ط- إعداد تقرير سنوي عن أوضاع اEنطقة يُرفع الى رئيس اجلمهورية وللمجلس التشريعي.
w<«c.« rJ(« …—«œ≈Ë W4e2d*« WDK:.« 5* W"öF.« ∫Y.U7.« »U/.«

∫…dA@ W;œU:.« …œU*«
ماخـال الصالحيات التي 9ارسـها هيئات احلكم الـذاتي وفقاً ألحكام هذا القانون تعـود �ارسة

السلطة في جميع أرجاء اجلمهورية العراقية الى الهيئات اEركزية أو من Rثلها.
∫…dA@ WF*U:.« …œU*«

أ- ترتبط تشكيالت الشـرطة واألمن واجلنسية في اEنطقـة �ديرياتها العامـة في وزارة الداخلية
وتسـري على منتـسـبـيـهـا أحكام القـوانS واألنظمـة والتـعليـمـات اEطبـقـة في اجلـمـهـورية

العراقية.
ب- لرئيس اجملـلس التنفـيــذي أو مَن يخـوّله من أعــضـاء اجمللس أن يعــهـد الى التـشـكيـالت
الوارد ذكرها في الفقـرة (أ) من هذه اEادة بواجبات ضمن اEنطقة في حـدود وظائفها وفي

إطار السياسة العامة للدولة.
ج- يعS وينقل مـديرو الـتشـكيـالت الوارد ذكرهـا في الفـقـرة (أ) من هذه اEادة بأمـر من وزير

الداخلية بعد التشاور مع رئيس اجمللس التنفيذي.
د- ينقل منتسـبو الشـرطة ضمن اEنطقة بأمـر من أمS إدارة الشؤون الداخليـة أو من يخوّله مع

مراعاة ما جاء في الفقرة (ج) من هذه اEادة.
هـ- يعS وينقل منتـسبـو التشكـيالت الوارد ذكـرها في الفقـرة (أ) من هذه اEادة وفق القواعـد
والصالحيات اEعمول بها في اجلمهورية العراقية مع مرعاة ما جاء في الفقرات السابقة.
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∫…dA@ WM)U7.« …œU*«
أ- دوائر السلطـة اEركـزية في اEنطقـة تخـضـع للوزارات التـابعـة لهـا و9ارس عــملهـا في حـدود

إختصاصاتهاN ولهيئات احلكم الذاتي رفع التقارير عنها الى الوزارات التابعة لها.
ب- للسلطة اEركزية في حدود إخـتصاصاتها حق التوجيـه العام لإلدارات احمللية الوارد ذكرها

في اEادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
جـ- تعS السلطة اEركـزية وزيراً للدولة يقوم بالتنسـيق بS النشاط الذي 9ارسه فـي اEنطقة كل
Nوله أنْ يحضر جميع إجتماعات هذه الهيئات Nركزية وهيئات احلكم الذاتيEمن السلطة ا

وللسلطة اEركزية أن تنتدب أياً من الوزراء اآلخرين للقيام بذات اEهمة.
د- تبلغ قرارات هيئات احلكم الذاتي لوزير الدولة فور صدورها.
هـ- يحضر رئيس اجمللس التنفيذي إجتماعات مجلس الوزراء.

∫…dA@ WF;U+.« …œU*«
أ- 9ارس الرقـابة على مشـروعيـة قرارات هيـئات احلكم الذاتي مـحكمة 9يـيز العـراق في هيـئة
خـاصة تتكون من رئيس احملكمـة وأربعـة أعضـاء يختـارهم أعضـاء محكمـة التمـييـز من

بينهم Eدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
Nب- لوزير العـدل أو وزير الدولة أنْ يـطعن في قـرارات هيـئـة احلكم الذاتي أمـام هيـئـة الرقـابة
الوارد ذكـرها في الفقـرة السابقـةN خملالفـتها الدسـتور أو القـوانS أو األنظمة وذلـك خالل

ثالثS يوماً من تاريخ تبلغ وزير الدولة بها.
جـ- الطعن فـي قـرارات هيـئـات احلـكم الذاتي أمـام هيــئـة الرقـابة يوقف تـنفـيـذها حــتى ظهـور

نتيجة الفصل فيها.
Nه إليـهـاRد- تفـصل هيـئـة الرقـابـة في الطعن خـالل مـدة أقـصـاها ثالثون يومـاً من تـاريخ تقـد

وتكون قراراتها قطعية.
هـ- تعتبـر قرارات هيئات احلكم الذاتي التي تقـرر هيئة الرقابة عدم مـشروعيتهـا ملغاة كالً أو

جزءً من تاريخ صدورها وتُزال جميع اآلثار القانونية التي ترتبت عليها.
و- تبلغ هـيـئـة الـرقـابة قــراراتهـا الى اجلــهـة الطاعـنة والى رئيس اجمللس الـتـشـريـعي واجمللس

التنفيذي وتُنشر في اجلريدة الرسمية.
∫ÊËdAF.« …œU*«

أ- لرئيس اجلـمـهـورية أن يحل اجمللس التـشـريعي في حـالة تعـذر �ارسـتـه لصـالحـيـاته بسـبب
إسـتـقـالة نـصف أعـضـائهN أو عـدم توفـر النـصـاب القـانوني خـالل ثالثS يـومـاً من تاريخ
دعـوته لإلنعـقادN أو بـسبب عـدم منحـه الثـقـة اEنصـوص عليهـا في الفـقـرة (د) من اEادة
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الثـالثـة عـشـرة من هذا القـانون ألكـثـر من مـرتS مـتـتـاليـتNS أو في حـالة عـدم إمـتـثـاله
لقرارات هيئة الرقابة اEنصوص عليها في اEادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

Sب- في حـالة حل اجمللس التشـريعي يسـتمـر اجمللس التنفـيذي في �ـارسة صـالحيـاته الى ح
إنتخاب اجمللس التشـريعي اجلديد في مدة أقصاها تسعـون يوماً من تاريخ صدور اEرسوم

اجلمهوري بحله.

o#K*«
dOB_« w)uJ(« ŸËdA*« ‰u, U0dE0 WN6Ë

∫W)bI*« ‰u,
باإلضـافة الى أننا نعـتبـرها مطولة ولم نشـترك في صـياغـتهـاN فقـد تضمنت بشكل أو بآخـر
بعض اإلسـاءات الى احلركـة القومـيـة الكُردية وأهملت وجتـاهلت دورها ودور احلزب الدRقـراطي
الكُردستـاني في العمل من أجل إيجاد حل سلمي ودRقـراطي للقضيـة الكُردية وخدمة اجلمـاهير
الكُردية وحتـالفهـا مع اجلـماهيـر العـربية والدفـاع عن اEصـالح القومـيـة والدRقراطيـة للجـماهيـر

الكُردية وندرج على سبيل اEثال ال احلصر هذه اEالحظات الثالث:
أ- لم تأت اEقــدمــة على ذكــر دور الشـعب الـكُردي وقـيــادة مـال مــصطفـى البـارزاني واحلــزب
الدRقـراطي الكُـردسـتـاني في العـمل من أجل الـتـسـوية السلمـيـة للقـضــيـة الكُردية. وفي
احلـوار الذي جـرى مع احلـكومـةN بينمـا أظهــرت فـقط بشكل مـسـهب دور الـسلطة وحـزب

البعث العربي اإلشتراكي.
ب- يخـاطب اEواطنون الكُرد كـمـا يلي: "ان طريق التـآخي والتـقـدم والسـالم من أجل الوصـول
الى أمــانيكم القــومــيـة اEـشـروعــة في هذا الوطـن هو خـيــر من طريـق التـخــريب والذعــر
والفـوضى" وفي ذلك طـمس Eعـالم الثـورة الكُرديةN التي إÀـا اجـبـرت من قـبل احلكومـات
الرجعـية الدكتـاتورية على حمل السالح للدفـاع عن أهداف الشعب الكُردي القومـية وعن
األهداف الدRقـراطيـة للشعب الـعراقي وعن توطيـد دعـائم األخـوة العربيـة الكُردية وكـانت

.SواطنEعلى الدوام ضد التخريب والفوضى واإلعتداء على ا
ج- جاء في اEقدمـة مايلي (لذلك فإن مجلس قيـادة الثورة وبعد أن إستأنس بوجهـة نظر قيادة
مـال مـصطفـى البـارزاني وبآراء الكثـيـر من اخملـلصS األكـراد يؤكـد… إلخ) بينمــا إتفـقنا
بشكل نهائي مع اجلـانب احلكومي في يوم ٧ شباط ١٩٧٠ على أن تدرج في البيـان كما
يلي (وقد جـرت إتصاالت بS حكومة الثورة وقـيادة مال مصطفى البـارزاني رئيس احلزب
الدRقراطي الـكردستاني و© تبـادل وجهات النـظر وإقتنع اجلمـيع بضرورة قـبول محـتويات

هذا البيان وتنفيذها).
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وفـيـمـا يلي مـقارنـة بS النقـاط التي © اإلتفـاق عليـهـا نهـائيـاً بS الوفـدين واألسلوب الذي
وردت به تلك النقاط في اEشروع احلكومي األخير(١):

(١) تكون اللغة الكُردية لغة رسـمية مع اللغة العربية في اEناطق الـتي غالبية
سكانـهــا من األكـــراد وتــــــكون الـلغــة الكُـردية لغــة الـتــعلـيم في هذه اEـناطق
وتُـدرس اللغـة العـربيـة في كـافـة اEدارس التي تدرس بـاللغـــــــة الكُرديةN كـمـا
تــدرس اللـغـــة الـكرديـة في كـافـة أنحـاء العــراق كلغـة ثانيـة فـي احلـدود التي

يرسمها القانون.
* وردت هذه اEادة في البيان العام فـقرة رقم (٢) للمشروع كما يلي: (تعـتبر اللغة الكُردية

لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في اEنطقة الكُردية).
(٢) ان مـشاركـة إخـواننا األكـراد في احلكم وعدم الـتمـيـيز بS الكـرد وغيـرهم
في تقلـد الوظائف العـامــة �ا فـيــهــا اEناصـب احلــسـاســة والهـامـة في الـــدولة
كـالوزاراتN اجلـيشN وغـيـرها كـانت ومـازالـت من األمـور الهــامـة التـي تهـدف
حكومـة الثورة الى حتـقـيقـها فـهي في الوقت الذي تقـرّ هذا اEبـدأ تؤكد ضـرورة
العمل من أجل حتقـيقه بنسبـــــة عـادلة مع مراعاة مبدأ الكفـاءة ونسبة السكان

وماأصاب إخواننا الكُرد من حرمان في اEاضي.
* وردت هذه اEادة في البيـان العام للمشروع احلكومي حتت رقم (٤) كـما يلي: "تراعى في
Nاألكراد Sتشكيل جميع أجهزة الدولة التمثيلية والتنفـيذية والقضائية النسبة العددية للمواطن
كـمــا يراعى مـا حلـق بهم من من حــرمـان في اEاضي عـلى أنْ اليخلّ ذلك بالشــروط القـانونـيـة

الواجب توفرها في التمثيل أو التعيS و�بدأ الكفاءة.
Sـاضي من النـاحــيــتE(٣) نظراً لـلتــخلف الـذي حلق بالقــومــيـــة الكُردية في ا

الثقافية والتربوية توضع خطة Eعاجلة هذا التخلف كما يلي:
أ- اإلسـراع بتنفيـذ قـرارات مجلس قـيادة الثـورة حـول اللغة واحلـقـوق الثقـافيـة
للشعب الكُردي وربط إعـداد وتوجيه اEناهج اخلـاصة بالشؤون القومـية الكُردية

في اإلذاعة والتلفزيون باEديرية العامة للثقافة واإلعالم الكُردية.
ب- اعــادة الطلبــة الذيـن فُـصـلوا أو أضطروا الى تـرك الدراســة بســبب ظروف
العنف في اEنطقة الى مـدارسهم بغض النظر عن اعمارهم أو ايجـاد عالج مالئم

Eشكلتهم.
١- النقـاط اEتـفق عـليـهـا كـتـبت بسطور قـصـيـرة ومـرقـمـة باألرقـام العـادية. وقـد جـاء مـايـقـابلهـا في اEشـروع

احلكومي بسطور عادية وأمامها العالمة (*) بدالً عن الترقيم.
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جـ- اإلكــثـار من فــتح اEدارس في اEنـطقـة الكُـردية ورفع مـســتـويـات التـربيــة
والتـعليم وقبـول الطلبـة االكـراد في اجلامـعات والكـليات العـسكرية والبـعثـات

والزماالت العسكرية بنسبة عادلة.
* وردت هذه اEادة برقم (٣) في البيان احلكومي كما هي دون تبديل مهم.

(٤) يكون اEـوظفــون في الـوحــدات اإلدارية التـي تسكنهـــا كــثــرة كـــردية من
Sطلوب منهم ويتم تـعيEاألكراد أو �ن يـحسنون اللغـة الكُردية ماتوفـر العدد ا
اEسـؤولS األساسـيS (محـافظN قـائمقـامN مدير شـرطةN مـدير أمنN أو ماشـابه
ذلك) ويبـاشـر فـوراً بتطهـيـر أجـهـزة الدولة في اEنطـقـة بالتـشـاور ضـمن اللجنة
العليـا اEشرفـة على تنفـيذ هذا البـيان �ا يضـمن تنفـيذه ويعـزز الوحدة الوطنيـة

واإلستقرار في اEنطقة.
مـالحظة رقـم (١) تصـدر احلكومـة بـعـد إذاعـة هذا البـيــان مـبـاشـرة بيــاناً آخـر

تشكل �وجبه جلنة مشتركة عليا لإلشراف على تنفيذ هذا البيان.
مـالحظة رقم (٢) يصحـب اإلتفاق على هذا البـيـان تطهيـر اEنطقـة الكُردية من

بعض اEوظفS �وجب قائمة بأسمائهم يقدمها اجلانب الكُردي.
* وردت هذه اEادة في البيان العام حتت رقم (٥) ورقم (٦) كما يلي:

Sنطـقة الكُردية للمـواطنEالفـقرة رقم (٥): تكون األفـضلية فـي إمالء الوظائف العـامة في ا
الكُرد أوالً ثـم Eن يحــسـن اللغــة الكُـرديةN على أن اليخـلّ ذلك بالشـــروط القــانونيـــة الواجب

.Sتوفرها في التعي
Sاألسـاسي Sاإلداري SـسؤولEالفقـرة رقم (٦): يباشـر بعد صـدور هذا البيـان بإعادة النظر با
في اEنطقة الكُردية بشكل يضمن إعادة احلـياة الطبيعية الى اEنطقة وتطوير أجـهزة الدولة فيها
بالتعاون والتشاور مع اللجنة العليا ستشرف على حسن تطبيق األحكام اEقررة في هذا البيان.
ورد في اEادة العـاشرة من اEلحق السـري اEالحظة اEتـعلقة بتـشكيل اللجنة العليـا كمـا اتفق

عليه.
(٥) الفـقــرة (أ): تسـمح احلكـومـة للحـزب الـدRقـراطي الكُردســتـاني Eمــارسـة

نشاطه بشكل علني وتكون له صحيفته اخلاصة.
الفــقـرة (ب): تقــرّ احلكومــة حق الشـعـب الكُردي في إقــامـة منظـمـات الطلبــة
والشــبــيــبــة والنســاء واEعـلمS خــاصــة به وتكون هذه اEـنظمــات أعــضــاء في

اEنظمات الوطنية العراقية اEشابهة.
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* لم ترد الفـقرة (أ) ال في البـيان العـام وال في اEلحق السريN أمـا الفـقرة (ب) فـقد وردت
في البـيـان العام برقـم (٨) كمـا يلي: جلـمـاهير اEنطـقة الكُردية حـق تشكيل منظمـات للطالب

والنساء واEعلمS وتكون هذه اEنظمات أعضاء في اEنظمات الوطنية العراقية اEماثلة.
(٦) الفـقـرة (أ): Rدد العمل بـالفقـرتS (١و٢) من قـرار مـجلس قيـادة الثـورة
اEرقم ٥٩ واEؤرخ في ١٩٦٨/٨/٥ حتى تاريخ صدور هذا البيان ويشمل ذلك
كـافـة الذين سـاهمـوا في أعـمـال العنف في اEنطقـة الكُـردية أو كـانت لهم صلة

بها.
Sوالعـسكري SدنيEسـتـخدمـون من اEوظـفون واEالفـقرة (ب): يعـود العـمال وا
الى اخلـدمـة ويسـتـفـاد من اEدنيS في اEنـطقـة الكُرديةN ويتم ذلك دون التـقـيـد
باEالك وتعتـبر مدة إلـتحاقـهم باحلركة اEسلحـة أو فصلهم بسـببهـا خدمة فـعلية

ألغراض التقاعد وكذلك التسريح بالنسبة الى اEكلفS بخدمة العلم.
* لم تُدرج الفقـرة (أ) في البيـان العام ال نصاً وال مـضمـوناً. وردت في مقدمـة البيـان العام

وبشكل يختلف عن الصيغة التي أتفق عليها واليفي بالغرض اEطلوب.
أمـا الفقـرة (ب) فـقد وردت في البـيـان العام برقم (٧) كـمـا يلي: (يُعاد الى اخلـدمـة جمـيع
اEوظفS اEدنيS والعـسكريS وجمـيع العمـال واEستـخدمS الذين تركـوا وظائفهم واعمـالهم أو
SدنيEالك ويُفضل إحلـاق اEفصلوا منـها بسبب احـداث الشمـال واليتقيـد في اإلعادة بشـواغر ا

منهم باEنطقة الكُردية.)
* كما ورد في اEلحق السري حول نفس اEوضوع في اEادتS (٤ و٥) ما يلي:

مادة (٤): تعـتبر مدة اإلنقطاع بالنسـبة جلميع اEوظفـS اEدنيS والعسكريS وجميع العـمال
واEستـخدمS الذي اعيدوا الى اخلـدمة وفقاً ألحكام البند السـابع من بيان مجلس قيـادة الثورة

�ثابة خدمة ألغراض الترفيع والتقاعد.
مـادة (٥): يعـفـى من اخلـدمـة العـسكـرية اجملندون اEطلوبون الـى اخلـدمـة اإلحـتـيـاطـيـة قـبل

صدور هذا البيان �ن شاركوا في احلركة الكُردية اEسلحة.
(٧) الفقرة (أ): أمّا من يتبقى من اEـسلحS التابعS للحركة الكُردية اEسلحة
فـتـجـري ادارتهم بالـتـعـاون مع قـيـادتهـا وتتكفّل احلكـومـة بإعـاشـتـهم ويجـري
تنظيم من يتـبـقى منهم بـعد إعـادة األوضـاع الطبـيـعـيـة الى اEنطقـة على شكل

حرس حدود �وجب قانون خاص.
الفـقـرة (ب): تتــخـذ احلكومـة اخلطوات العـمـليـة لتـصـفـيـة الوجــود العـسكري
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للقوات غير النظامـية فور إعالن هذا البيان ويباشـر بسحب قطعات اجليش الى
ثكناتها ويبعد »)WÖdLAOá عن الطرق العامة واEدن الى أماكن يُتفق عليها.

* وردت هذه الفقرة في اEادتS (٦ و٧) للملحق السري كما يلي:
اEادة (٦): تتـولى الدولة اإلشـراف على إدارة وإعـالة العناصـر الكُرديـة اEسلحـة في إنتظار
توزيعهم على األعمال والوظائـف اEدنية واإلحتفاظ �ن يتبقى منهم بصـفة حرس حدود على أن

ال يتجاوز عددهم عن خمسة أفواج.
اEادة (٧): تبـاشر فـور إعالن هذا البـيانN الپـيشـمرگـه وجمـيع القوى غـير النظامـية األخـرى
باإلنسـحــاب من مـواقـعـهـا احلــاليـة الى مـراكـز الـتـجـمع التي حتـددهـا اللجنة العليــا. وتتـولى
القـيـادات العـسكرية اخملـتـصـة توجـيـه بعض القطعـات العـسكرية إلشـغـال اEواقع اEهـمـة على
احلـدود العـراقـيــة - اإليرانيـة فـور صـدور هذا البــيـان من جـهـة وسـحب القـطعـات األخـرى الى
ثكناتها من جـهة أخرىN وتعمل الـدولة على تصفية جـميع األجهزة اEـسلحة غير النظامـية وفق
األحكام اEقـررة في البيـان العـام جمللس قيـادة الثـورة وتتولى إسـتالم جـمـيع األسلحة والذخـائر

وجهاز اإلذاعة.
كمـا وقد أضـيفت مـادة جديدة الى البـيان العـام برقم (١٤) لم يتفق عليـها سـابقاً وهي كـما
يلي: (اEادة (١٤): تعمل احلكومـة بعد صدور هذا البـيان على تصفـية جميع القـوات اEسلحة

غير النظامية وتتولى جتريدها �ا بحوزتها من أسلحة وذخائر ومعدات.)
(٨) اعادة اإلذاعـة واألسلحة الثـقيلة الى احلكومـة ويكون ذلك مرتبطاً بتنفـيذ
اEراحل النهـائيـة من اإلتفـاقـية (اتفق عـلى عدم إعـالن هذه اEادة وإدخـالهـا في

اEلحق السري).
* وردت هذا اEادة في البيـان العام برقم (١٥) وبالشكل التـالي: تبادر قيـادة اEال مصطفى
البارزاني بعـد إعالن هذا البيان لتـسليم جهاز اإلذاعة وجـميع األسلحة والذخائر التي بحـوزتها

الى السلطات اخملتصة.
(٩) الفقرة (أ): تشكيل هيـئة من ذوي اإلختصاص للنهـوض باEنطقة الكُردية
من جـمـيع الوجـوه بأقصى سـرعـة �كنة وتعـويضـهـا عمـا أصـابهـا في السنوات
األخيـرة وتخصيص ميـزانية كافـية لتنفيـذ ذلك وتكون هذه الهيئـة تابعة لوزارة

شؤون الشمال.
الفـقرة (ب): اعـداد اخلطة االقـتـصادية بشـكل يؤمن التطور اEتكافيء ألنحـاء

العراق اخملتلفة مع مراعاة ظروف التخلف في اEنطقة الكُردية.



∂≥µ

الفـقـرة (جـ): تخـصـيص رواتب تقـاعـدية لعـوائل الذين اسـتـشـهـدوا في ظروف
SشوهEسلحـة وغيرهم وللعجـزة واEؤسفة من رجـال احلركة الكُردية اEاإلقتـتال ا

بسبب تلك الظروف وفق تشريع خاص على غرار القوانS اEرعية.
الفــقــرة (د): العــمل الـســريع إلغــاثة اEتــضــررين واEعــوزين عـن طريق إجنــاز
مـشـاريع اخـرى تؤمن العـمل للعـاطلS وتقـد¸ مـعونات عـينيـة ونقـدية مناسـبـة
واعطاء تعـويض مـعقـول للمـتـضررين الـذين يحتـاجـون اEسـاعدة ويسـتـثنى من

ذلك من شملتهم الفقرات السابقة.
* لم يرد ذكــر الفـقــرة (أ) من هذه اEادة ال في البــيـان العــام وال في اEلحق الـسـري ووردت

الفقرات األخرى حتت اEواد (N١٣ N٩ ١٠) كما يلي:
اEادة (١٣): تراعى فـي مـخطـطات التنمــيــة العـامــة للدولـة أهمـيــة تأمS أســبــاب التطور

اEتكافيء في جميع أنحاء العراق مع األخذ بعS اإلعتبار الظروف اخلاصة للمنطقة الكُردية.
Nادة (٩): دراسـة أوضاع العـائالت التي فـقدت مـعـيليهـا ومنحـها مـورداً مناسـباً للعـيشEا
وتتـولى الدولة فوراً منح كـل من هذه العائالت اعـانة شـهرية مناسـبة ريثـمـا يصدر قـانون ينظم

أوضاع معيشتهم.
اEادة (١٠): اEبـادرة العـاجلة إلغـاثة اEتـضـررين واEعـوزين وتقـد¸ معـونات عـينيـة ونقـدية
مناسبة لهم والعـمل على إجناز مشاريع اإلسكان ومشاريع اخلـدمات األخرى التي 9تص البطالة

وتسهم في رفع مستوى عيش اEنطقة.
(١٠) اعـادة سكان القرى العـربيـة والكُردية الى أمـاكنهم السـابقةN امـا سكان
القـرى الواقــعـة في اEناطق التي يـتـعـذر اتخـاذها مناطـق سكنيـة وتسـتـمـلكهـا
احلكومـة ألغـراض النفع العـام وفق القانونN فـيـجـري تعويض عـادل لهم حـسب

القوانS اEرعية على أن يسكنوا في اEناطق اجملاورة.
* وردت هذه اEادة برقـم (١١) في البـيــان العــام كـمــا يلي: (اعــادة سكان القــرى العـربيــة
Nناطـق التي اليجــوز إشــغــالـهــا بســبب النـفع العــامEوالكُرديـة الى أمــاكنهم الـســابقــة. امــا ا
فتـستملكهـا الدولة لقاء تعـويض عادل أو تؤمّن ألصحـابها اماكن للسكـن في اEناطق اجملاورة

وتتولى الدولة اعالة الالجئS ريثما يعودون الى مناطقهم.)
(١١) اإلسـراع بتطبـيق قــانون اإلصـالح الزراعي في اEنطقـة الكُـردية وتعـديله
بشكل يضـمن تصفـية العـالقات اإلقطاعـية وحـصول جـميع الفـالحS على قطع
مناسبة مـن األرض وإعفائهم من الضرائب الزراعـية اEتراكمة عليـهم خالل سنيّ
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القتال اEؤسفة.
* وردت هذه اEادة كما إتفقنا عليها في اEادة (١٢) في البيان العام.

(١٢) يكون أحــد نواب رئـيس اجلــمـهــورية كُــردياً (كــان اEتــفق أن تُعـلن هذه
اEادة).

* وردت هذه اEادة فـي اEلحق الســري بـرقم (٨) كــمــا يلي: فـي حــالة تعــيS نواب لـرئيس
اجلمهورية يكون أحد هؤالء النواب من اEواطنS األكراد.

(١٣) يجري إحصاء دقيق للسكان خالل هذه السنة (١٩٧٠).
* وردت هذه اEادة في اEلحق السري برقم (٩) كما أتفق عليها.

(١٤) جرى اإلتفـاق على تعديل الدسـتور اEؤقت كمـا يليN وعلى أن يُعلن في
البيان العام:

(أ) يتكون الشــعب العـراقي من قــومـيـتS رئيــسـيـتS همــا القـومـيـة العــربيـة
والقـومـيـة الكُردية وهمـا شـريكـتان فـي هذا الوطن. ويقـرّ هذا الدسـتـور حـقـوق

الشعب الكُردي القومية وحقوق األقليات كافة ضمن الوحدة العراقية.
ب- إضافة الفـقرة التالية الى اEادة الرابعة من الدسـتور: "تكون اللغة الكُردية

لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في اEنطقة الكُردية".
جـ- إضافة الفـقرة التالية الى اEادة السادسة من الدسـتور "عند تبديل العلم أو
شـعـار اجلـمـهـورية العـراقـيـة يؤخـذ بنظـر اإلعـتـبـار وجـود القـومـيـة الكُردية في

العراق".
د- تثبيت ما تقدم في الدستور الدائم.

* وردت فقرات هذه اEادة في اEلحق السري وكما يلي:
(أ) حُذفـت الفقـرة (جـ) بكاملها. وقـد وردت الفقـرتان (أ وب) حتت رقم (١و٢) من اEلحق

السري كما يلي:
اEادة (١): يتكون الشـعب العـراقي من قومـيتS رئيـسـيتS همـا القومـيـة العربيـة والكُردية

ويضمن الدستور حقوق االكراد القومية وحقوق األقليات ضمن الوحدة العراقية.
اEادة (٢): ينص الـدسـتــور على أن: "تكون الـلغـة الكُـردية لغـة رســمــيـة الى جــانب اللغــة

العربية في اEنطقة الكُردية".
(١٥) لقد أتـفق على توقيع نسـختS من بنود اEلحق الـسري تودع نسـخة لدى

كل طرف.
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* وردت مادة خاصة حول هذا اEوضـوع برقم (١١) للملحق السري كما يلي: (اEادة (١١):
ينظـم هذا اEلحق الســري على نـسـخــة أصليــة واحــدة يوقع عليــهــا عن اجلــانب احلكومي أحــد
أعـضاء مـجلس قـيـادة الثـورة أو من يخـوله اجمللس بذلكN وعن اجلـانب الكُردي اEال مـصطفى

البرزاني ويودع أمانة لدى السيد رئيس اجلمهورية للرجوع إليه عند اإلقتضاء.)
”—b.« bO" XOI* w+.« ◊UIM.«

فيما يلي رأي كل من اجلانب الكردي واجلانب احلكومي حول النقاط التي لم يتم البت فيها*:
(١) حول توحيد اEنطقة الكُردية واحلكم الذاتي:

كان اجلانب الكُردي قد عرض ضرورة إضافة األقضية (سنجارN شيخانN زمار)
الى مــحــافـظة دهوك وربط خــانـقS �حــافظة الـسليــمــانـيــة وتشكيل مـــجلس
للمحـافظات (سليمـانيةN كركـوكN أربيلN دهوك) يرتبط بوزارة شؤون الشـمال
لتنسيق الشـؤون القوميـة الكُردية الواردة ضمن هذا البيـان بعد أن شعـر اجلانب
الكُردي بوجود حـساسـية وإحراج لدى السلطة من ضم األقـضيـة الى احملافظات
SطـلبEتنازلـنا عن هذين ا Nومن تشـكيل مــجلس احملــافظات وذكــر أسـمــائهــا

وإقترحنا النص التالي الذي يشمل محتوى كل هذه النقطة كما يلي:
"إتخاذ اإلجراءات الالزمة بعـد إعالن البيان بالتشاور مع اللجنة الـعليا اEشرفة
على تنفيـذه لتوحيـد احملافظات والوحدات اإلدارية الـتي تقطنها أكثـرية كُردية
وفق اإلحصاءات الرسمية التي سوف جتري وسوف تسعى الدولة لتطوير الوحدة
اإلدارية وتعـميق وتوسـيع �ارسة الشـعب الكُردي فيـها جملـمل حقـوقه الـقومـية
ضماناً لتمتعه باحلكم الذاتي في أقـرب الفترتNS إما مدة أقصاها اربع سنوات
من تاريخ صدور البـيان أو عند إعالن الوحدة مع أول قطر عـربي آخرN والى أنْ
تتـحقق هذه الوحـدة اإلدارية يجـري تنسيق الشـؤون القـوميـة الكُردية عن طريق

إجتماعات دورية تعقد بS وزير شؤون الشمال ومحافظي اEنطقة الشمالية".
* وردت اEادة برقم (١) في البـيـان العـام جمللس قـيادة الـثورة كـرأي السلطة حـول اEوضـوع

كما يلي:
اEادة (١): إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلقــامــة وحــدة إدارية تشــمـل احملـافـظات التــاليــة:
"السليمانيةN أربيلN دهوك" وسوف تسعى الدولة لتطوير هذه الوحدة اإلدارية وتعميق وتوسيع

* أوردنا رأي اجلـانـب الكردي على شكل نـقـاط مـتــسلسلة باألرقــام وبخطوط قـصــيـرة ورأي اجلـانـب احلكومي
يحمل العالمة (*) وبخطوط عادية.
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�ارسة اجلـماهيـر الكُردية فيـها جملـمل حقـوقهـا القومـية بإجتاه إقـامة حكم ذاتـي في اEستـقبل.
وقد وافق الوفد احلكومـي في اجلولة األخيرة من اEفاوضـات على إضافة الفقـرة التالية الى هذه
اEادة: "وسـوف تنظر احلكومـة في ضم أقضـية تسـكنها أغلبـيـة كُردية الى هذه الوحـدة اإلدارية

في اEستقبل" كما ورد في اEلحق السري مادة برقم (٣) إلكمال هذا النص كما يلي:
اEادة (٣): "يسعى احلكم الوطـني في العراق لتطوير الوضع في اEنطقـة الكُردية نحو احلكم
الذاتي وذلك خـالل أقـرب فتـرتS. إمّـا في مـدة أقصـاها أربعـة أعوام أو عـند إعالن أول وحـدة
عــربيـة بـS العـراق وأي قطـر عـربي. وقــد وضــعت هذه اEادة في اEلـحق السـري حــسب إتفــاق

."Sالطرف
ولقـد سبق أن إتفق الطرفـان في كُردسـتان على الصـيغـة التاليـة بإستـثناء عدم قـبول اجلـانب
الكُردي Eبـدأ اإلسـتـفتـاء: "تسـعى احلكومـة الى تطوير الـوضع في اEنطقـة الكُردية نحـو احلكم
الذاتي بالتـعـاون مع قيـادة احلـركة القـومـية الكُردية وعـلى أساس توسـيع صـالحيـات الهـيئـات
احملليـة اEنتـخبـة وذلك في - أقـصر الفـتـرتS…… الخ - ويجري مـنذ إعالن هذا البـيـان توحيـد
احملافـظات والوحدات اإلدارية الكُردية إدارياً مع إعـتمـاد مبـدأ اإلحصـاء واإلستـفتـاء لتحقـيق

هذه الوحدة اإلدارية.
(٢) قدم اجلـانب الكُردي مـقترحـات مطبوعـة حول تعـديل قانون احملـافظات �ا

ينسجم وتطبيق البيان.
* لم نأخذ رداً على هذه اEقترحات ولم يرد ذكـر شيء عنها ال في البيان العام وال في اEلحق

السري. وقد وعد اجلانب احلكومي بدراستها والزلنا ننتظر اجلواب.
(٣) حول السلطة التشريعية:

جـرى اإلتفـاق علـى ضـرورة إشـراك األكـراد في السلطة التــشـريعـيـة. وقـد رأى
اجلـانـب الكُردي ضـرورة إشــراكـه في مــجلس قــيـادة الثــورة بإعـتــبـاره الـسلطة
التـشريعـيـة احلقـيـقـية اآلن وخـالل فـترة اإلنتـقـال. ولكن بعد مـناقشـات كـثيـرة
وحلـــرص اجلـــانب الكُـردي على التـــوصل الـى إتفـــاقN حـــيث كـــان هذا الطـلب
مــرفــوضــاً من قــبل السلـطةN تنازل عنـه وقـدم مــقــتــرحــات لكيــفــيــة تشـكيل
وصـالحـيــات اجمللس الوطني اEرتقبN الـذي من اEفـروض فـيـه أن Rثـل السلطة

التشريعية.
بالرغم من قــبـول بعض نقــاط اإلقـتـراح من اجلـانـب احلكوميN فـإن وجـهــة نظر
السلطة لم تكن مرضيـة بالنسبة للجانب الكُردي بالنظر لعدم ضـمانها اإلشراك
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الفـعلي للكُرد في السلطة التـشـريعـية. ولكي اليقـف هذا اEوضوع حـجـر عثـرة
في طريق اإلتفـاق لم ير اجلانب الكُردي مـانعاً من تأجـيله وإسـتمـرار اEباحـثات
عليــه بعــد اإلتفــاق. وقــد بقـي اجلـانـب الكُردي مــحــتــفظاً بوجــهــة نظره حــول

اEوضوع.
* لم تُقـبل كـل اEقـتـرحـات التي قـدمت حـول اجملـلس الوطنيN ووافـقت احلكومــة أيضـاً على
تأجيل هذا اEوضوع وعدم وضعه كعرقلة أمام اإلتفاقية. و9سك اجلانب احلكومي بوجهة نظره.

(٤) حول توسيع قاعدة احلكم:
طلب اجلـانب الكُردي إدراج الفقـرة التـالية في البـيـان: "العمل من أجل توسـيع
قاعدة احلكم على أساس اإلئتـالف الوطني وإطالق احلريات الدRقراطيةN �ا في
ذلك حـرية التـنظيم السـيـاسي لـلقـوى الوطنيـة عـدا أعــداء الشـعب". وقـد رأى
اجلانب الكُردي بعـد 9سك اجلانب احلكومي بوجهـة نظره برفض الطلب حول هذا
اEوضوع أنْ البأس من أنْ يبـقى احلوار حول بحثـه بعد اإلتفاق وان التقف عقـبة

في طريقها.
* 9سك اجلـانب احلكومي برفـضه لهـذا الطلب. بالرغم من أن وفـد احلكومـة كان يظهـر بعض

التفهم له أحياناً أثناء اEناقشات.
:S(٥) حول اجلاللي

طلب اجلـانب الكُردي ادراج الفـقـرة التـاليـة في اEلحق السـري: "جتـرد احلكومـة
اجلالليS من الـسالح والتسمح لهم �مـارسة النشـاط السياسي وتغلـق جريدتهم
خالل شهـر من تاريخ صدور البيان" ولم ير اجلانب الكُـردي مانعاً من 9ديد اEدة

الى شهرين. 
* بالرغم من اEوافـقـة اEبدئـية للمـسـؤولS على هذا اEوضـوع وعدم إبـداء معـارضـة أو وجهـة
نظر مـخالفـةN لم يرد ذكـرها ال في البـيان العـام وال في اEلحق السـري. ويرى اجلـانب احلكومي
ضرورة اإلكـتفـاء بالوعـود الشفـوية اEقدمـة حول هذا اEوضـوع وعلى أساس مـدة أقصـاها ثالثة

أشهر بالنسبة لتجريدهم من السالح وغلق اجلريدة.
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تأكـيـداً لروابط اEواطنة واألخـوة التـاريخـيـة بS أبناء العـراق من العـرب واالكـراد واألقليـات
اEتآخيةN وإنـسجاماً مع اEباديء الدRقراطيـة لثورة السابع عشر من 9وز/يوليوN ووفـاء بعهدها
Nا تضمنه ميثـاق العمل القوميEو Nوتطبيقـاً لبيان احلادي عشـر من آذار/ مارس لسنة ١٩٧٠
وتعزيـزاً للنضال اEشـترك واEصـالح اEشتـركة جلمـيع أبناء الشـعبN وEا ناضلت من أجله ودعت

إليه كل القوى الوطنية والقومية والتقدمية…
قرر مـجلس قيـادة الثورة تطبيـق احلكم الذاتي في منطقة كُـردستان. ان تطبـيق احلكم الذاتي
في اEنطقة التي غالبية سكانها من االكراد وعلى أسس دRقـراطية يوفر السبل الكفيلة Eمارسة
شـعبنا الكردي كـامل حـقوقـه القومـيـة اEشروعـة… في إطار الوطن الواحـد… وفي ظل عالقـات
اإلخـاء واEساواة واEكتـسـبات التـي حقـقتـهـا الثورة لـلجمـاهيـر في سائر اEيـادينN ويدرأ عنهـا
مكائد اإلسـتـعمـار وقـوى الرجعـيـة. كمـا ان �ارسـة أبناء شـعبنا الكُـردي الكاملة في الهـيئـات
الوطنيـة وضمان احلـقوق الثـقافـية لألقليـات اEتآخـية وفـقاً للقـوانS التي شرعـتها ثورة الـسابع
عـشـر من 9وز/يوليـوN وفي ظل مـبـادئهـا ومؤسـسـاتهـا الدRقـراطيـة وفي إطار العـمل اEشـتـرك
للجـبـهـة الوطنيـة والقـوميـة الكفـيلة بـإزالة احليـف الذي حلق بأبناء شـعـبنا الكُردي وباألقليـات
اEتآخية إبان العـهود الدكتاتورية والرجعية وسيـاساتها الشوفينية واإلستبـدادية وإحداث نهضة
إقتـصادية وإجـتماعـية وثقافـية شـاملة في منطقة كُـردستانN ويفـتح اآلفاق الواسعـة لكل أبناء
الشـعـب للمـضي قــدمـاً وبثــقـة وطيـدة وبـروح الطمـأنينـة والعـمل البنـاء على طريق التــحـوالت

الدRقراطية والتقدمية وصوالً الى بناء اإلشتراكية.
©≤¥'® r"— —«d"
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إسـتناداً الى أحكام الفقـرة (ب) من اEادة الثالـثة والسـتS من الدستـور اEؤقتN قرر مـجلس
قيـادة الثورة بإسم الشـعب في جلسـته اEنعـقدة بتاريخ ١٩٧٤/٣/١١ تـعديل الدستـور اEؤقت

الصادر بتاريخ ١٦ 9وز/يوليو لسنة ١٩٧٠ على النحو التالي:
تضاف الفقرة التالية الى اEادة الثامنة:
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جـ- تتمتع اEنطقة التي غالبية سكانها من األكراد باحلكم الذاتي وفقاً Eا يحدده القانون. يُنفذ
هذا التـعديل الدسـتـوري من تاريخ نشره في اجلـريدة الرسـميـةN صـدر في بغداد في اليـوم
السـابع مـن شـهـر صـفـر لسـنة ١٣٩٤ الهـجـريةN اEصــادف لليـوم احلـادي عـشــر من شـهـر

آذار/مارس لسنة ١٩٧٤ اEيالدية.
أحمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة
إسـتناداً الى الفـقـرة (أ) من اEادة الثـانيـة واألربعS من الدسـتـور اEؤقت قـرر مـجلس قـيـادة
الثورة بإسم الشعب في جلسـته اEنعقدة بتاريخ ١٩٧٤/٣/١١ إصـدار القانون التالي رقم ٣٣

لسنة ١٩٧٤:
‚«dF.« ÊU+;œdÔ2 WIDM* w<«c.« rJ(« Êu0U"
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أ- تتمتع منطقة كُردستان باحلكم الذاتي وتسمى اEنطقة حيثما وردت في هذا القانون.

ب- تتحدد اEـنطقة حيث يكون األكراد غـالبية سكانها ويثـبت األمS العام حدود اEنطقـة وفقاً
Eا جـاء في بيـان ١١ آذار/مـارس. وتعــتـبـر قـيـود إحـصـاء عـام ١٩٥٧ أسـاسـاً لتـحـديد
الطبـيعـة القـومـية لألغلبـيـة السكانيـة اEطلقـة في األماكن الـتي سيـجـري فيـهـا اإلحصـاء

العام.
جـ- تعـتـبـر اEنطـقـة وحـدة إدارية واحـدة لهـا شـخـصـيـة مـعنوية تتـمـتع باحلكـم الذاتي في إطار
الوحـدة القـانونيـة والسـياسـيـة واإلقـتصـادية للجـمـهـورية العـراقيـة. وجتـري التـقـسيـمـات

اإلدارية فيها وتُدار وفقاً ألحكام قانون احملافظات مع مراعاة أحكام هذا القانون.
د- اEنطقة جزء اليتجزأ من أرض العراق. وشعبها جزء اليتجزأ من شعب العراق.

هـ- تكون مدينة أربيل مركزاً إلدارة احلكم الذاتي.
و- هيئات احلكم الذاتي جزء من هيئات اجلمهورية العراقية.

∫WO0U7.« …œU*«
أ- تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في اEنطقة.

ب- تكون اللـغـتـان الـعـربيــة والكُردية لغــتي التـعليـم لألكـراد في اEنـطقـة في جــمـيع مــراحله
ومرافقه. ويتم ذلك وفقاً للفقرة (هـ) من هذه اEادة.

جـ- تنشأ مـرافق تعليمية في اEنطقـة ألبناء القوميـة العربية يكون التعليم فـيها باللغة العـربية
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وتدرس اللغة الكُردية إلزامياً.
د- ألبناء اEنطقـة كافة حق إخـتيار اEدارس التي يرغـبون التـعلم فيهـا بصرف النظر عن لغـتهم

األم.
هـ- يخضع التعليم في جميع مراحله في اEنطقة للسياسة التربوية والتعليمية العامة للدولة.

∫W7.U7.« …œU*«
أ- حـقوق وحـريات أبناء القـوميـة العـربية واألقـليات في اEنطقـة مـصونة وفـق أحكام الدستـور

والقوانS والقرارات الصادرة بشأنها وتلتزم إدارة احلكم الذاتي بضمان �ارستها.
ب- Rثل أبناء القـومـيـة العربـية واألقليـات في اEنطقـة في جـمـيع هيـئات احلـكم الذاتي بنسب
عددهم الى سـكان اEنطقةN ويشـاركون في تولي الوظائف العـامة وفق القـوانS والقرارات

اEنظمة لها.
∫WF*«d.« …œU*«

القـضـاء مـسـتـقل ال سلطان عـليـه لغـيـر القـانونN وتشكيـالته في اEـنطقـة جـزء اليتـجـزأ من
التنظيم القضائي في اجلمهورية العراقية.

WO.U*« f;_« ∫w0U7.« qBH.«
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اEنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة.
∫W;œU:.« …œU*«

للمنطقة مـيزانيات خـاصة يجري إعـدادها وتنظيمـها واEصادقـة عليها وفق القـواعد واألسس
اEعمول بها والقوانS اEرعية.

∫WF*U:.« …œU*«
تتكون ميزانية اEنطقة من اEيزانيات التالية:

١- اEيزانية اإلعتيادية للمنطقة.
٢- ميزانيات مجالس الوحدات اإلدارية.

٣- ميزانيات اجملالس البلدية.
٤- اخلطة السنوية.

∫WM)U7.« …œU*«
تتألف موارد ميزانيات اEنطقة من العناصر التالية:

أ- اEوارد الذاتية وتتكون من:
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١- اإليرادات اEقررة للبلدياتN اإلدارة احمللية في اEنطقة �وجب القوانS اEرعية.
٢- أثمان اEبـيعات وأجور اخلدمـات العائدة للدوائر واEؤسسـات واEصالح اEرتبطة باحلكم

الذاتي إدارياً ومالياً.
٣- احلصة اEقررة من أرباح اEصالح واEؤسسات اEشمولة �يزانية اEنطقة.

٤- ضريبة العقار األساسية واإلضافية ضمن اEنطقة.
٥- ضريبة األرض الزراعية وحصة اإلصالح الزراعي من احملاصيل ضمن اEنطقة.

٦- ضريبة العرصات ضمن اEنطقة.
٧- ضريبة التركات.

٨- الرسوم اEقررة �وجب قانون رسوم التسجيل العقاري.
٩- رسوم احملاكم والغرامات التي تفرضها.

١٠- الطوابع اEالية.
١١- رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها.

ب- مايخـصص في اEيزانيـة اإلعتيـادية للدولة واEنهاج اإلسـتثـماري السنوي من خطة التنمـية
القومـية لتغطيـة نفقـات ميزانيـة اEنطقة �ا يضمن Àوها وتـطورها اEتوازن مع كافـة ارجاء

اجلمهورية العراقية.
∫WF;U+.« …œU*«

تخضع حسابات اEنطقة لرقابة ديوان الرقابة اEالية والتدقيق اEركزي.
w<«c.« rJ(« =U>O5 ∫w0U7.« »U/.«
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اجمللس التشـريعي هو الهيـئة التشـريعية اEنتـخبة في اEنطقـة ويتحدد تكوينه وتـنظيم العمل
فيه بقانون.

∫…dA@ W4œU(« …œU*«
أ- ينتخب اجمللس التشريعي رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للسر من بS أعضائه.

ب- تنعــقـد جلســات اجمللس بحــضـور أغلبــيـة عــدد أعـضــائه وتتـخــذ قـراراته بأغـلبـيــة عـدد
احلاضرين إال إذا نص على خالف ذلك في هذا القانون أو في قانون اجمللس التشريعي.

∫…dA@ WO0U7.« …œU*«
Rارس اجمللس التشريعي في حدود الدستور والقوانS الصالحيات التالية:
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أ- وضع نظامه الداخلي.
ب- إتخاذ القرارات التشريعية الالزمة لتطوير اEنطقة والنهوض �رافقها اإلجتماعية والثقافية

والعمرانية واإلقتصادية ذات الطابع احمللي في حدود السياسة العامة للدولة.
جـ- إتخـاذ القـرارات التـشريعـيـة التي تتـعلق بتطوير الثـقـافـة واخلصـائص والتـقـاليـد القومـيـة

للمواطن في اEنطقة.
د- إتخاذ القرارات التشريـعية اخلاصة بالدوائر شبه الرسميـة واEؤسسات واEصالح ذات الطابع

احمللي بعد التشاور مع اجلهات اEركزية اخملتصة.
هـ- إقرار مشـروعات اخلطط التفـصيلية التي يعدها اجمللس التنفـيذي في الشؤون اإلقتـصادية
واإلجــتـمــاعـيــة واEشـاريع اإلÀائـيـة وشــؤون التـربيــة والتــعليم والصــحـة والعــملN وفـقــاً
Eقتضيات التخطيط اEركزي للدولة ومتطلبات تطبيقهN ورفعها الى اجلهات اEركزية للبت

فيها.
و- اEوافقة على اEيزانيات اإلعتيادية للمنطقة بعد تصديقها من اجمللس التنفيذي ورفعها الى

اجلهات اEركزية للبت فيها.
ز- إدخال التعديالت على اEيزانية اإلعتيادية للمنطقةN بعد التصديق عليهاN ويجري ذلك في
حدود اEبـالغ اخملصصـة واألغراض التي خصـصت من أجلهاN على أن اليتـعارض ذلك مع

القوانS النافذة.
ط- مناقشة ومساءلة أعضاء اجمللس التنفيذي في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم.

ÍcOHM+.« fK:« ∫w0U7.« qBH.«
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أ- اجمللس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية إلدارة احلكم الذاتي في اEنطقة.
ب- يتكون اجملـلس التنفـيــذي من الرئيس ونائبــه وعـدد من األعــضـاء مـســاوٍ لعـدد اإلدارات

الوارد ذكرها في اEادة الرابعة عشرة أو يزيد عليه.
ج- يكلف رئيس اجلمهورية أحد أعضاء اجمللس التشريعي برئاسة وتشكيل اجمللس التنفيذي.
د- يكون نص الفـقـرة (د) من اEادة الـثـالثـة عشـرةN الـبند رقم (١) من الفـقـرةN وتضـاف إليـه

البنود (٤٬٣٬٢) على النحو التالي:
(٢) عند شــغـور منـصب نائب رئيس اجمللـس التنفـيــذيN أو أحـد أعــضـائه يـرشح رئيس
اجمللس من تتوافـر فيه شروط العضـوية إلشغال اEنصب الشاغـر ويصدر مرسوم جـمهوري

بتعيS اEرشحN بعد حصوله على ثقة اجمللس التشريعي بأغلبية عدد أعضائه.
(٣) يعـتـبر مـسـتـقيـالً من وظيـفـتـهN رئيس أو عـضو اجمللـس التنفـيذيN إذا كـان يشـغل
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وظيفة عامةN وذلك منذ صدور اEرسوم اجلمهوري بتشكيل اجمللس.
(٤) تعتبر مدة العضوية في اجمللس التنفيذي خدمة فعلية في الدولة جلميع األغراض. 

هـ- يكون رئيس وأعضاء اجمللس التنفيذي بدرجة وزير.
و- لرئيس اجلمهورية إعفاء رئيس اجمللس التنفيـذي من منصبهN وفي هذه احلالة يعتبر اجمللس

منحالً.
ز- في حالة حل اجمللس التنفـيذي أو سحب الثـقة منه يستـمر اجمللس بتصريف األمـور اجلارية
فقط الى حS تشكيل مجلس جديد على أالّ يتجاوز ذلك مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

∫…dA@ WF*«d.« …œU*«
أ-  (١) ترتبط محافظات اEنطقة برئيس اجمللس.

(٢) رئيس اجمللـس التنفــيـذي هـو الرئيس التنـفـيــذي األعلى في اEـنطقــة إلدارات احلكم
الذاتي والدوائر اEرتبطة بها وتصدر بإسمه القرارات واألوامر.

ب- يستعS اجمللس التنفيذي في �ارسة صالحياته باEكاتب التالية:
١- مكتب اجمللس التنفيذي.
٢- مكتب اEتابعة والتفتيش.

٣- مكتب اإلحصاء والتخطيط.
-٤

(١) إدارة الشؤون الداخلية - مجالس الوحدات اإلدارية والدفاع اEدني واألحوال اEدنية.
(٢) إدارة التربية والتعليم.

(٣) إدارة األشغال واإلسكان.
(٤) إدارة الزراعة واإلصالح الزراعي.

(٥) إدارة الثقافة والشباب.
(٦) إدارة البلديات واEصايف.
(٧) إدارة الشؤون اإلجتماعية.

(٨) إدارة الشؤون اإلقتصادية واEالية.
يتحدد إختصاص اإلدارات التالية على النحو اآلتي:

١- إدارة الشؤون الداخلية - مجالس الوحدات اإلدارية والدفاع اEدني واألحوال اEدنية.
٢- إدارة الشؤون اإلجتماعية: الصحة والعمل والشؤون اإلجتماعية.

٣- إدارة الشؤون اإلقتصادية واEالية: الدوائر اEالية واEرافق التجارية والصناعية احمللية.
د- (١) يتـولى مــسـؤوليـة اإلدارات الوارد ذكـرها في الـفـقـرة السـابقـة أعــضـاء من اجمللس
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التنفيذي يدعون "األمناء العامون" ويكون لكل منهم نائب يعS بدرجة خاصة.
(٢) األمS العام هو الرئيس التنفيذي األعلى في إدارته وتصدر بإسمه القرارات واألوامر.

هـ- يرتبط األمناء العامون برئيس اجمللس التنفيذي.
∫…dA@ W:)U)« …œU*«

Rارس اجمللس التنفيذي الصالحيات التالية:
أ- ضمان تنفيذ القوانS واألنظمة.

ب- اإللتزام بأحكام القضاء.
جـ- إشاعـة العدالة وحـفظ األمن وحمـاية اEرافق العامـة الوطنية واحملليـة واموال الدولة العـامة

وفقاً ألحكام القانون.
د- إصدار القرارات التشريعية احمللية.

هـ- إعداد مـشروعات اخلطط التـفصيليـة للشؤون اإلقتصـادية واإلجتمـاعية واEشـاريع اإلÀائية
وشؤون التربيـة والتعليم والصحة والـعمل وفقاً Eقتـضيات التخطيط اEركـزي العام للدولة

ومتطلبات تطبيقه ورفعها الى اجمللس التشريعي للتصديق عليها.
و- اإلشراف على اEرافق واEؤسسات العامة احمللية في اEنطقة.

ز- تعـيـS مـوظفي إدارة احلكم الذاتـي الذين اليتطلب تعــيـينهم إصــدار مـرسـوم جـمــهـوري أو
Sوتسـري عليـهـم أحكام القـوان NالكEاخلـدمـة وا Sوفق قـوان Nمـوافـقـة رئيس اجلـمـهـوريـة
اEطبقة على موظفي اجلمهورية العراقيةN على أن يكون اEوظفون في التقسيمات اإلدارية
التي تسكنها أغـلبية كُرديـة من األكراد أو �ن يحسنون اللغـة الكُردية مع مراعاة مـا جاء

في اEادة الثانية من هذا القانون.
ح- تنفـيـذ اEيزانـية اإلعـتـيـادية للمنطقـة وفق القـوانS واألسس اEعـتمـدة في النظام احملـاسـبي

للدولة.
ط- إعداد تقرير سنوي عن أوضاع اEنطقة يُرفع الى رئيس اجلمهورية وللمجلس التشريعي.

ي- إعداد تخمينات مشروع اEيزانية اإلعتيادية للمنطقة ورفعها الى اجمللس التشريعي.
w<«c.« rJ(« …—«œ≈Ë W4e2d*« WDK:.« 5* W"öF.« ∫Y.U7.« »U/.«
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ماخـال الصالحيات التي 9ارسـها هيئات احلكم الـذاتي وفقاً ألحكام هذا القانون تعـود �ارسة

السلطة في جميع أرجاء اجلمهورية العراقية الى الهيئات اEركزية أو من Rثلها.
∫…dA@ WF*U:.« …œU*«

أ- ترتبط تشكيـالت الشـرطة واألمن واجلنسـية واEـرور في اEنطقـة �ديرياتها الـعامـة في وزارة
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الداخليــة وتسـري على مـنتـسـبــيـهـا احكام الـقـوانS واألنظمــة والتـعليــمـات اEطبــقـة في
اجلمهورية العراقية.

ب- لرئيس اجمللس التنفـيذي بعد التـشاور مع وزير الداخلية أنْ يـعهد الى التـشكيالت الوارد
ذكرها فـي الفقرة (أ) من هـذه اEادة بواجبات ضـمن اEنطقة فـي حدود وظائفهـا وفي اطار

السياسة العامة للدولة وله أنْ يخوّل ذلك الى األمS العام إلدارة الشؤون الداخلية.
جـ- يعS مديرو التشكيالت الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه اEادة بأمر وزير الداخلية بعد

التشاور مع رئيس اجمللس التنفيذي.
د- ينقل منتسبـو الشرطة ضمن اEنطقة بأمر من أمS عام إدارة الشـؤون الداخلية أو من يخوّله

مع مراعاة ماجاء في الفقرة (جـ) من هذه اEادة.
هـ- يعيّن ويُـنقل منتسبـو التشكيـالت الوارد ذكرها في الفـقرة (أ) من هذه اEادة وفق القـواعد

والصالحيات اEعمول بها في اجلمهورية العراقية مع مراعاة ماجاء في الفقرة السابقة.
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أ- دوائر السلطـة اEركـزية في اEنطقـة تخـضـع للوزارات التـابعـة لهـا و9ارس عــملهـا في حـدود
اختصاصاتهاN ولهيئات احلكم الذاتي رفع تقارير عنها الى الوزارات التابعة لها.

ب- للسلطة اEركزية في حدود إخـتصاصاتها حق التوجيـه العام لإلدارات احمللية الوارد ذكرها
في اEادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

جـ- (ألغيت).
د- تبلغ قرارات هيئات احلكم الذاتي الى وزير العدل فور صدورها.

هـ- يحضر رئيس اجمللس التنفيذي إجتماعات مجلس الوزراء.
∫…dA@ WF;U+.« …œU*«

أ- 9ارس الرقـابة على مشـروعيـة قرارات هيـئات احلكم الذاتي مـحكمة 9يـيز العـراق في هيـئة
خـاصة تتكون من رئيس احملكمـة وأربعـة أعضـاء يختـارهم أعضـاء محكمـة التمـييـز من

بينهم Eدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- لوزير العــدل أو وزير الدولة أنْ يطعن في قــرارات هيـئـة احلكم الـذاتي أمـام هيـئــة الرقـابة
الوارد ذكـرها في الفقـرة السابقـةN خملالفـتها الدسـتور أو القـوانS أو األنظمة وذلـك خالل

ثالثS يوماً من تاريخ تبليغه بها.
جـ- الطعن فـي قـرارات هيـئـات احلـكم الذاتي أمـام هيــئـة الرقـابة يوقف تـنفـيـذها حــتى ظهـور

نتيجة الفصل فيها.
د- تفـصل الهـيئـة في الطعن خـالل مـدة أقـصاها ثالثون يـوماً من تاريخ تـقدRه إليـهـاN وتكون
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قراراتها قطعية.
هـ- تعتبـر قرارات هيئات احلكم الذاتي التي تقـرر هيئة الرقابة عدم مـشروعيتهـا ملغاة كالً أو

جزءً من تاريخ صدورها وتُزال جميع اآلثار القانونية التي تترتب عليها.
و- تبلغ هـيـئـة الـرقـابة قــراراتهـا الى اجلــهـة الطاعـنة والى رئيس اجمللس الـتـشـريـعي واجمللس

التنفيذي وتُنشر في اجلريدة الرسمية.
∫ÊËdAF.« …œU*«

أ- لرئيس اجلـمـهـورية أن يحل اجمللس التـشـريعي في حـالة تعـذر �ارسـتـه لصـالحـيـاته بسـبب
إسـتـقـالة نـصف أعـضـائهN أو عـدم توفـر النـصـاب القـانوني خـالل ثالثS يـومـاً من تاريخ
دعـوته لإلنعـقادN أو بـسبب عـدم منحـه الثـقـة اEنصـوص عليهـا في الفـقـرة (د) من اEادة
الثـالثـة عـشـرة من هذا القـانون ألكـثـر من مـرتS مـتـتـاليـتNS أو في حـالة عـدم إمـتـثـاله

لقرارات هيئة الرقابة اEنصوص عليها في اEادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
Sب- في حـالة حلّ اجمللس التشـريعي يسـتمـر اجمللس التنفـيذي في �ـارسة صـالحيـاته الى ح
إنتخاب اجمللس التشـريعي اجلديد في مدة أقصاها تسعـون يوماً من تاريخ صدور اEرسوم

اجلمهوري بحلّه.
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يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في بغـداد في اليوم السـابع عشـر من شهر صـفر لسنة ١٣٩٤ الهـجرية اEصـادف لليوم

احلادي عشر من آذار/مارس لسنة ١٩٧٤ اEيالدية.
أحمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة
©‡5 ≠¥∏®
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ااااEEEEااااددددةةةة    ااااألألألألووووللللىىىى:::: يسمى هذا القانون بالقانون األساسي لوالية كردستان األتونومية.

ااااEEEEااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــااااننننييييةةةة:::: يطلق على األقليم اEتـمتع باحلكم الذاتي ضـمن اجلمهـورية العراقـية إسم "والية
كردستان األتونومية". وإن كلمة الوالية تعـني والية كردستان األتونومية أينما وردت في

هذا القانون األساسي.
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ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــااااللللثثثثةةةة:::: تتكون والية كـردستـان األتونومية مـن محافظـات كركوك والسلـيمانيـة وأربيل
ودهوك وأقـضـيـة سنجـار وتـلعـفـر وشـيـخـان وعـقـره وحـمـدانيـة وتلكـيف وخـانقH ومـركـز
اFقــدادية (شـهــربان) ومندلـي (عـدا ناحــيـة بـلدروز) وناحـيــة اFنصــورية وذلك بحــدودها

اإلدارية احلالية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة:::: يتكون شعب والية كردسـتان األتونومية من األكراد وغـيرهم من الذين يسكنون
أرضـهـا سكنـى قـرار من األقليـات القـومـيــة والطائفـيـة وكل من ورد إســمـه في سـجـالت

نفوسها لسنة ١٩٥٧.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة:::: للسلطة اخملتـصة في الوالية منح اجلنسية العراقـية لكل من تتوفر فـيه شروط

إكتسابها xوجب أحكام قانون اجلنسية النافذ في ١٩٦١/٩/١١.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة:::: يكون للوالية علم وشعار خاص بها الى جانب العلم والشعار العراقيHَّ وينظم

بقانون خاص شكل وأبعاد وألوان علم الوالية وشعارها.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة:::: عاصـمة والية كردستـان األتونومية مديـنة كركوك ويجوز عند الضـرورة إتخاذ

مكان آخر عاصمة لها.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة::::

أ- اللغة الكردية هي اللغة الرسمية ولغة التعليم ضمن الوالية.
ب- جتري اFراسالت الرسمية مع السلطة اFركزية باللغة العربية.

ج- يكون تدريس اللغة العربية في الوالية إلزامياً.
Hد- تعتبر اللغتان التـركمانية والسريانية� بسائر لهجاتها� لغـتي ثقافة وتعليم أساسيت

الى جانب الكردية في اFناطق التي تسكنها أكثرية تتخاطب بهما.
هـ- يجـوز إنشـاء مـدارس ومعـاهد ومـؤسـسـات ثقافـيـة عـربيـة ضمن الـوالية� كمـا يجـوز

إنشاء مثيالتها الكردية في سائر أنحاء اجلمهورية العراقية.
WO!U!_« "U#$«u%«Ë ‚uI(« ∫w'U(%« »U#%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة::::
أ- مواطنو الوالية مـتساوون في احلـقوق والواجبات أمـام القانون دون �ييـز بسبب اجلنس

أو العرق أو اللغة أو اFنشأ اإلجتماعي أو الدين أو األحوال الشخصية.
ب- تتمتع اFرأة باFساواة التامة مع الرجل.

ج- تكفل سلطة الوالية تكافؤ الفرص جلميع مواطنيها.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللععععــــااااششششررررةةةة:::: العـقوبة شـخـصيـة� وال جر�ة وال عـقـاب إالّ بنصّ� والتفـرض العقـوبة إالّ على
العـمل الذي إعتـبره القـانون جر�ة عند إقـترافـه� والتُطبق عقـوبة أشد من العـقوبة النـافذة



∂µ∞

وقت إرتكاب اجلر�ة� واFتهم بريء حتى تثبت إدانته xحاكمة قانونية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ععععششششررررةةةة::::

أ- للمـساكن أو ما فـي حكمهـا� حرمتـها واليجـوز إنتهـاكهـا أو دخولهـا أو تفتـيشـها أو
مراقبتها إالّ في األحوال وبالطرق التي نصَّ عليها القانون.

ب- كرامة اإلنسان مصونة واليجوز تفتيش األشخاص أو مقتناهم إال xوجب القانون.
ج- حترّم �ـارسة أيّ نوع من أنواع التـعذيب اجلـسدي أو النفـسي وحترّم كل مـعاملـة فيـها

حتقير لإلنسان.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ععععششششررررةةةة:::: حق الدفاع في القضاء مصون ومكفول للمتهم في جميع مراحل التحقيق

واحملاكمة� وجلسات احملاكم علنية إالّ اذا قررت احملكمة جعلها سرية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثــــةةةة    ععععششششررررةةةة:::: جمـيع اFراسالت الـبريدية والبـرقية والـهاتفيـة مكتومـة ومصـونة من كل

تعرض أو مراقبة إالّ اذا صدر قرار قضائيّ بخالف ذلك من محكمة مختصة.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععــــةةةة    ععععــــششششــــررررةةةة:::: حـقـوق التـملك مـصـونـة� واليجـوز فـرض القـروض اإلجـبـارية وال حـجـز
اFنقـوالت أو العقـارات إالّ بقانون. أمـا السخـرة اجملانيـة واFصادرة العـامة للمنـقوالت أو
العقـارات فممنوعـة بتاتاً� والينزع ملك أحد إالّ ألجل النفع الـعام وبالطريقة التي يعـيّنها

القانون وبشرط التعويض عنه تعويضاً عادالً.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة    ععععششششررررةةةة:::: اليجوز منع مواطني الوالية من السفر الى خارج اجلمهورية العراقية أو
من العودة اليـها� واليجوز تقيـيد تنقله أو حتديد إقامـته داخل اجلمهـورية إالّ في احلاالت

التي يحددها القانون.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسســــةةةة    ععععششششررررةةةة:::: حرية الرأي والنشـر واإلجتمـاع والتظاهر واإلضراب وتأسـيس األحزاب
واجلـمعـيـات والنقـابات مكفولة� وتـعمل سلطة الـوالية على توفيـر األسـبـاب Fمارسـة هذه

احلريات عملياً.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااببببععععــــةةةة    ععععششششــــررررةةةة:::: حـرية األديان واFعـتـقدات و�ارسـة الشـعـائر الدينيـة مكفـولة� على أن
التتــعــارض مع أحكام دســتــور اجلـمــهــورية العــراقــيـة أو أحـكام هذا القــانون األســاسي

والتتنافى مع النظام العام واآلداب.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة    ععععششششررررةةةة:::: اليجوز تسليم الالجيء السياسي.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة    ععععششششررررةةةة::::
أ- التعليم اإلبتدائي في الوالية إلزامي وينظم ذلك بقانون خاص.

ب- تلتــزم سلطات الوالية xكـافـحـة األمــيـة وتكفل Fواطـنيـهـا حـق التـعليم اجملــاني في
مختلف مراحله اإلبتدائية والثانوية واجلامعية.
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ج- على سـلطات الوالية الـعــمل على تـوســيع التــعلـيم اFهني والـفني وتطويـره في اFدن
واألرياف� وعليها بوجه خاص تشجيع التعليم اFسائي.

د- حـرية الـبـحث العلـمي مكفـولة� ويـجب تشـجــيع ومكافـأة التــفـوق واإلبداع في ســائر
النشاطات الفكرية والعلمية والفنية ومختلف مظاهر النبوغ.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللععععششششرررروووونننن::::
أ- العمل شـرف وواجب على كل مواطن قادر عليـه فضالً عن كونـه حقاً له �ارسه حـينما

شاء في أنحاء اجلمهورية العراقية� وتكفل سلطات الوالية هذا احلق Fواطنيها.
ب- تضمن سلـطات الوالية حتسH شروط العـمل ورفع مسـتوى اFعيـشة واخلبـرة والثقـافة
جلميع اFواطن�H وتوفر الضـمانات اإلجتماعية لهم فـي حاالت اFرض أو العجز أو البطالة

أو الشيخوخة.
ج- اليُجبَـر أحد على مـزاولة عمل آخر غـير مـا هو مؤهّل له إالّ xوافقـته الصـريحة أو في

أحوال دفع الضرر العام اFفاجيء وبصورة مؤقتة.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلــــااااددددييييةةةة    ووووااااللللععععــــششششــــرررروووونننن:::: تلتـزم سلطـات الوالية بحـمـاية الصـحـة العـامـة عـن طريق التـوسع
اFسـتمـر في اخلـدمـات الطبـية اجملـانيـة� كاFـعاجلـة والوقـاية والدواء� وتزويد مـؤسسـاتهـا

باخلبرة الالزمة في اFدن واألرياف.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن:::: أداء الضريبة واجب على كل مواطن� والتُفرض الضريبة أو تعدّل أو

جتبى إال بقانون.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــااااللللثثثثــــةةةة    ووووااااللللععععــــششششــــرررروووونننن:::: حق التـقـدم بالـشكوى ورفع العـرائض الى السلـطات اخملـتـصـة في
الوالية مكفول للمواطن وذلك فيـما يتعلّق بحماية حقوقه ومصـاحله اFشروعة� وعلى تلك

السلطات النظر في ذلك خالل مدة معقولة.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععــــةةةة    ووووااااللللععععــــششششــــرررروووونننن:::: القـضـاء في الـوالية هو اFرجع في صـيـانة احلــقـوق الواردة في هذا
الباب من التجاوز عليها أو إهمالها� وعلى احملكمة عند حسم القضية أن حتكم بالعقوبة
أو التعويض أو بهـما معاً عند تعـيH مدى مسؤوليـة سلطة الوالية واFسؤولية الشخـصية

اFباشرة أو كلتيهما.
WOF)dA*%« WDK+%« ∫Y%U(%« »U#%«
wF)dA*%« fK:« ≠ ‰Ë_« qBH%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::
أ- اجمللس التـشـريعي لوالية كـردسـتان األتونومـيـة هو اFمـثل لسـيادة مـواطنيـهـا وأعلى
سلطة تشريعية فيها له وحـده احلق في سن القوانH اFتعلقة بشؤون الوالية أو تعديل تلك
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القوانH أو إلغائها.
ب- يتـألف اجمللس من �ثلي مـواطني الوالية xخـتلف قطاعـاته السيـاسيـة واإلقـتصـادية
واإلجتماعية يتـم إنتخابهم باإلقتراع العام احلر السري اFباشر اFتـساوي بنسبة نائب واحد

لكل (٢٠٠٠٠) نسمة على األقل وفق قانون خاص.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسســــةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن:::: الناخب هو كل من أكـمل الثامنة عـشرة من عمـره حسب سـجالت

نفوس الوالية ولم يكن:
أ- مجنوناً أو معتوهاً.

ب- محجوراً ولم يُفكَّ حجره.
ج- مـحكوماً عليـه باحلـبس مدة التـقل عن ثالث سنوات جلر�ـة غيـر سيـاسـية أو باحلـبس

مطلقاً عن جر�ة مخلة بالشرف ما لم تعد اليه حقوقه اFمنوعة.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن::::

أ- مدة اجمللس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول إجتماع له.
ب- يجـتمع اجمللس بدعـوة من احلاكم العـام خالل خـمسـة عشـر يوماً إعـتبـاراً من إنتـهاء
اإلنتـخـابات� ويجتـمع بحكـم القانون خـالل اخلـمـسة عـشـر يومـاً التـالية عنـد عدم صـدور

الدعوة اليه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة    ووووااااللللععععــــششششرررروووونننن:::: تعH طريقـة اإلنتخـابات وكيـفيـة إجرائهـا وحتديد مـوعدها بقـانون�

ويراعى فيه �ثيل األقليات القومية والطائفية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععــــةةةة    ووووااااللللععععششششرررروووونننن:::: ينتخب اجمللس في أول إجـتماع له رئيـساً ونائباً للرئيس ومـقررين

إثنH من بH أعضائه ويرأس ذلك اإلجتماع أكبر األعضاء سناً.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثالالالالثثثثوووونننن:::: جلسات اجملـلس علنية ويجـوز جعلها سـرية بطلب من الرئيس أو ربع أعـضائه

احلاضرين.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ووووااااللللثثثثالالالالثثثثوووونننن::::

أ- يتم النصاب القـانوني في اجمللس بحضور أكـثر من نصف أعضائه� وتصـدر القرارات
بأكثرية أصوات احلاضرين إالّ اذا نصَّ القانون على خالف ذلك.
ب- اإلقتراع على اللوائح إلزامي للنواب احلاضرين في اجللسة.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــااااننننييييــــةةةة    ووووااااللللثثثثــــالالالالثثثثوووونننن:::: التقل مـدة اإلنعـقـاد السنوي للمـجلس عـن ستـة أشـهـر� وللجـهـات
اFذكورة أدناه حق دعوة اجمللس الى عقد جلسات إستثنائية أو �ديد اجللسات العادية:

أ- رئيس اجلمهورية العراقية.
ب- احلاكم العام أو رئيس وزراء الوالية.
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ج- رئيس اجمللس التشريعي.
د- عدد من النواب اليقل عن ثلث أعضاء اجمللس.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ووووااااللللثثثثالالالالثثثثوووونننن:::: اليُنتخب نائباً في اجمللس:
أ- من لم يكمل اخلامسة والعشرين من العمر.

ب- من لم تتوافر فيه شروط الناخب.
ج- من كان موظفاً في دائرة رسمية أو شبه رسمية وقت إنتخابه.

د- من كان عضواً في اجمللس الوطني العراقي وقت إنتخابه.
هـ- من كـانت له مـصلحـة أو تعـامل مـادي مع أية مـؤسـسة رسـمـيـة أو شـبه رسـمـيـة ولم

تنقطع بعد إنتخابه.
و- من لم تتوافر فيه الشروط الواردة في قانون اإلنتخابات العامة للوالية.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ووووااااللللثثثثالالالالثثثثوووونننن::::
أ- اليجوز الترشيح لعضوية اجمللس إالّ عن دائرة إنتخابية واحدة.

ب- يعتبر النائب في اجمللس �ثالً لعموم الوالية ال لدائرته اإلنتخابية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااممممــــسسسســــــــةةةة    ووووااااللللثثثثــــالالالالثثثثوووونننن:::: اليجـوز للـنائب� أثناء مـدة عــضـويتـه في اجمللس� أن يـبـتـاع أو
يستأجر ماالً من األموال العامة لنفسه أو لزوجته أو ألصوله أو لفروعه أو أن يؤجروها أو

يبيعوها شيئاً من أموالهم.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااددددسسسسةةةة    ووووااااللللثثثثــــالالالالثثثثوووونننن:::: يجب على كل نائب أن يـؤدي اليمH اآلتيـة أمـام اجمللس في أول

جلسة له:
"أقـسم بالله العظيم وبشـرفي وxعـتقـدي بأن أكون مـخلصـاً لدستـور اجلـمهـورية
العراقـية وللقـانون األساسي لوالية كردسـتان األتونوميـة ومدافـعاً عن إستـقالل
الوطن وحريات الشعب ومصـاحله وأمواله وكرامته وأن أحترم قـوانH اجلمهورية

العراقية وأقوم xهمة النيابة بشرف وصدق وإخالص".
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ووووااااللللثثثثالالالالثثثثوووونننن:::: لكل نائب أن يقترح وضع اللوائح القانونيـة� عدا ما يتعلق باألمور
اFاليــة� بشـرط أن يؤيـده في ذلك عـشــرون نائبـاً علـى األقل. واذا قُـبل اإلقــتـراح يحــيله

اجمللس التشريعي الى مجلس وزراء الوالية إلعداد الئحة قانونية بذلك.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننــــةةةة    ووووااااللللثثثثالالالالثثثثوووونننن:::: للنائب أن يسـتـقيل من نيـابتـه والتعتـبـر اإلستـقالة مـقـبولة إالّ بعـد

موافقة اجمللس عليها.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة    ووووااااللللثثثثالالالالثثثثوووونننن::::

أ- للنـائب حــصــانة برFانيــة. وله حــرية الـكالم التــامــة ضــمن احلــدود اFبــيَّنة في الـنظام
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الداخلي للمجلس� والتُتخذ أية إجراءات قانونية ضده بسبب صوت أدلى به أو رأي أبداه
أو خطبة ألقاها في أداء واجباته النيابية.

ب- اليجـوز التحـقيق مع النائب أو القـبض عليـه أو تقيـيد حـريته أو البـحث عنه في أية
جهـة من جهـات اجلمهـورية العراقـية أثناء مدة اإلنـعقاد دون مـوافقة اجمللـس إالّ في حالة

التلبّس بجنحة أو جناية مشهودة.
ج- اليجوز القـبض على النائب في غيـر أوقات إنعقـاد اجمللس إالّ xوافقـة رئاسة اجمللس
أو في حــالة إدانتـه نـهـائيــاً ويُطلق ســراح النائب اFوقــوف ويوقف الســيـر في اإلجــراءات

اجلزائية ضده اذا طلب اجمللس ذلك.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: حق التصويت للنواب حق شخصي اليجوز التعويض أو اإلنابة فيه.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: تسقط عضوية النائب واحلاالت اآلتية:
أ- اذا فقد أحد شروط النيابة.

ب- اذا غاب عـن جلسات اجمللس أو جلـانه� بغيـر عذر مـشروع� خمـس جلسات مـتتالـية
أو أكثر أثناء الدورة السنوية للمجلس.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــــــااااننننييييــــــــةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععــــــــوووونننن:::: لكل نـائب في اجمللس أن يوجــه الى رئـيس وزراء الوالية أو أحــد
الوزراء أسئلة أو إستيضـاحات بشأن األمور الداخلة ضمن إختصاصـاتهم� وجتري اFناقشة
واإلجابة خالل سبـعة أيام على األكثر من يوم توجيه السؤال أو طلب اإلستـيضاح. ويجوز
للنائب طلب طرح مناقشة موضـوع عام إلستيضاح سيـاسة الوزراء بشأنه. ويسمح لرئيس
الوزراء والوزراء بالتـكلم في اجمللس أو جلـانه كـلّمـا طلبـوا ذلك. وإن لم يكـونوا أعـضـاء

فيه� ولهم اإلستعانة xوظفيهم بهذا الشأن.
wF)dA*%« fK:« "U-UB*.≈ ∫w'U(%« qBH%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: للمجلس التشريعي:
أ- تعديل القانون األساسي للوالية.

ب- سنّ قوانH الوالية وتعديلها وإلغائها.
ج- إقرار اFيـزانية العـامة للوالية وإجـراء اFناقلة بH أبوابها اخملـتلفة واFصادقـة على كل

مصروف لم يرد ذكره فيها.
د- اFصادقـة على اخلطط التفصـيلية للتنميـة اإلقتصادية واإلجـتماعـية والثقافـية للوالية

بالتنسيق مع التخطيط العام في اجلمهورية العراقية.
هـ- إقتراح اللوائح القانونية ذات الطابع العام على اجمللس الوطني العراقي.

و- إنشاء الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها ضمن الوالية.
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ز- الفصل في صحة عضوية أعضائه.
ح- إصـدار القرارات الالزمـة Fلء اFقـاعـد الشاغـرة في اجمللس وفـقـاً لقانون اإلنـتخـابات

في الوالية.
ط- اFصــادقــة عـلى إســتــحــداث دوائر إنتــخــابـيــة جــديدة بالطـريقــة اFبــيّنـة في قــانون

اإلنتخابات.
ي- مـراقــبـة أعـمـال الـسلطة التنفــيـذية في الواليـة على الوجـه الـمُــبـيّن في هذا الـقـانون

األساسي ومناقشة بياناتها السياسية وتقاريرها.
ك- طرح الثقة بالوزارة بناءً على إقتراح يقدمه عشرون نائباً على األقل.

ل- وضع نظامــه الداخلـي وحتـديد مــالكــاته وتقــدير مـوازنـتـه وتعــيH مــوظفــيـه وحتــديد
رواتبهم.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععــــةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: اليجوز إقـرار الئحة قـانونية إالّ بعد اإلقـتراع عليـها مادة فـمادة ثم
البتّ فيها جملةً.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااممممــــسسسســــــــةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععــــوووونننن:::: اذا رفض اجمللس الئحــة قـانونيـة فـالتُرفع إليـه ثـانيـة خـالل تلك
الدورة.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: يصبح القانون نافذاً بعد إقـراره من اجمللس ومصادقة احلاكم العام
عليـه خالل خـمـسة عـشر يـوماً من تقـد�ه اليـه ونشره. فـاذا مـرّت هذه اFدة دون اFصادقـة
عليه أو رفضه يعتبر القانون نافذاً بعد النشر. وفي حالة رفض احلاكم العام للقانون يجب
إعـادته الى اجمللس مع بيـان أسـبـاب� فـينظر اجمللس فـيـه ثانيـة ويصـبح قـانوناً اذا أصـرّ

اجمللس عليه باألكثرية وينفذ بعد النشر.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: يجري إفتتاح اجمللس التشريعي من قبل رئيس اجلمهورية العراقية

أو احلاكم العام ويقوم احلاضر منهما بإلقاء خطاب اإلفتتاح.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممــــننننةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: اليجـوز لغيـر أعـضاء اجملـلس واحلاكم العـام والوزراء أو من يسـمح

لهم رئيس اجمللس بذلك دخول اجمللس أو التكلم فيه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة    ووووااااألألألألررررببببععععوووونننن:::: اليجوز ألية قوة مـسلحة دخول اجمللس أو اإلقامة على مـشارفه أو

xقربة من أبوابه إالّ بطلب من رئيسه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلــــممممــــسسسســــوووونننن:::: اFقـر الدائم للمـجلـس هو عـاصـمـة الوالية� ويجـوز في األحـوال اإلسـتـثنائيـة

دعوته الى اإلنعقاد في أيّ مكان آخر بناءً على طلب رئيس اجمللس أو ثلث أعضائه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ووووااااخلخلخلخلــــممممسسسسوووونننن:::: يرتبط باجمللس ديوان الرقـابة اFالية ليقـوم xراقبة حـسابات وزارات
الوالية ويقـدم تقريـراً بنتيـجة تـلك اFراقبـة. وحتدد إخـتـصاصـات الديوان وطريقـة تشكيله
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وقواعد اFراقبة التي �ارسها بقانون خاص.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ووووااااخلخلخلخلممممسسسسوووونننن:::: يُحلّ اجمللس xرسوم من رئيس اجلمهورية في احلاالت اآلتية:

أ- اذا إستقال نصف أعضائه فأكثر.
ب- اذا لم يتم النصاب القانوني فيه خالل ثالثH يوماً من تاريخ دعوته الى اإلنعقاد.

ج- اذا لم �نح اجمللس الثقة xجلس وزراء الوالية ثالث مرات متتالية.
وفي حالة حـلّ اجمللس يجب إجراء إنتـخابات عامـة جديدة إلنتـخاب مـجلس جديد خـالل مدة

أقصاها شهران.
W)cOHM*%« WDK+%« ∫l0«d%« »U#%«

ÂUF%« r1U(« ≠ ‰Ë_« qBH%«
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ووووااااخلخلخلخلــــممممسسسسوووونننن:::: يكون لوالية كردسـتان األتونومية رئيس أعلى يسمـى باحلاكم العام

وهو �ثل الدولة فيها و�ارس السلطة التنفيذية بالتعاون مع مجلس وزراء الوالية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ووووااااخلخلخلخلــــممممسسسسوووونننن:::: يعH احلاكم الـعام من قبل رئيس اجلـمهـورية العراقيـة من بH ثالثة
مرشحH يختارهم اجمللس التشريعي من بH أعـضائه بأكثرية ثلثي أصوات احلاضرين في

اجمللس على أن اليقل عمر اFرشح Fنصب احلاكم العام عن ثالثH سنة.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااممممــــــــسسسســــةةةة    ووووااااخلخلخلخلــــممممــــــــسسسســــوووونننن:::: قـبل أن �ـارس احلـاكم العـام مــهـام منصــبـه يحلف أمــام رئيس

اجلمهورية العراقية اليمH اآلتية:
"أقـسم بالله العظيم بأن أحـترم دسـتور اجلـمهـورية العـراقيـة والقانون األسـاسي
لوالية كــردسـتــان والقــوانH الصــادرة xوجـبــهــا وأن أكـون أمــيناً على حــريات
الشـعب ومــصـاحلـه وأمـواله ومـخلصــاً للنظام اجلـمـهــوري واألتونومي وأن أبذل

جهدي للحفاظ على إستقالل الوطن ووحدة أراضيه".
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااددددسسسسةةةة    ووووااااخلخلخلخلــــممممسسسســــوووونننن:::: فـترة تولـي احلاكم العـام Fنصـبـه هي أربع سنوات تبـدأ من تاريخ

.Hمتتاليت Hاحلاكم العام لفترت Hتسلمه منصبه رسمياً واليجوز تعي
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااببببععععــــةةةة    ووووااااخلخلخلخلممممــــسسسســــوووونننن:::: اليجـوز للحـاكم العـام أثناء توليـه Fنصـبه أن يزاول مـهنة حـرة أو
عـمـالً جتارياً أو أن يبـتـاع أو يسـتـأجر لنـفسـه أو لزوجـتـه أو ألصولـه أو لفروعـه مـاالً من

األموال العامة وال أن يؤجروا أو يبيعوا من الوالية أو الدولة ماالً من أموالهم.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة    ووووااااخلخلخلخلممممسسسسوووونننن::::

أ- في حـالة إستقـالة احلاكم أو وفـاته أو عجـزه الدائم يُعـيّن خلف° له بعH الطريقة اFبـيّنة
في اFادة الرابعة واخلمسH من هذا القانون األساسي.
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Hتعي Hب- عند شغور منصب احلاكم العام يتولى رئيس وزراء الوالية القيام بأعماله حل
خلف له.

ج- عند غيـاب احلاكم العـام أو �تعه باإلجـازة يتولى رئيس وزراء الوالية القـيام بأعـماله
نيابة عنه.

د- ترفع إسـتقـالة احلـاكم العـام الى رئيس اجلـمهـورية العـراقيـة الذي يجـوز له قـبولهـا أو
رفضها خالل خمسة عشر يوماً� وفي حالة عـدم البتّ فيها خالل هذه اFدة تعتبر اإلستقالة

مقبولة بإنتهائها.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتــــااااسسسسععععــــةةةة    ووووااااخلخلخلخلممممــــسسسسوووونننن:::: �ارس احلـاكم العام صـالحيـاته ضـمن نطاق هذا القانون األسـاسي
ويكون مـسؤوالً عن تصـرفاته ونتـائج �ارسـته لهـذه الصالحـيات أمـام اجمللس التشـريعي

وله بصورة خاصة:
أ- �ارسـة الصـالحيـات التي يخـوّله إياها رئيس اجلـمـهورية على أن اليتـعـارض ذلك مع
أحكام هذا القانون األساسي. وله حق النيـابة عن رئيس اجلمهورية العراقيـة في اFناسبات

واFراسيم الرسمية والعامة.
ب- التـصـديق على القـوانH التي يصـدرها اجمللس التـشـريعي ورفـضهـا أو تعـديلهـا Fرة

واحدة فقط وذلك بإعادتها للمجلس للبت فيها.
ج- إصدار بيـان بإجراء اإلنتخـابات العامة وضـمن القانون ودعوة اجمللس التـشريعي الى

دورة إنعقاده العادية أو اإلستثنائية.
د- دعـوة مـجلـس وزراء الوالية الى اإلجـتـمـاع وحـضــور جلسـاته ورئاسـة اجلـلسـات التي

يحضرها� وطلب تقارير من مجلس الوزراء عن اجللسات التي يغيب عنها.
هـ- إصدار القرارات واألوامر بناءً على إقتراح مجلس الوزراء.

و- حتـريك القـوات اFسلـحـة وقـوات األمن الداخلي ضـمن األلوية بناءً عـلى طلب حتـريري
من مجلس الوزراء.

ز- قـبـول إسـتــقـالة الوزارة أو إقـالتـهــا عندمـا يسـحب اجمللـس التـشـريعي الثـقــة منهـا�
وتكليف الوزارة اFسـتقـيلة أو اFُقـالة باإلستـمـرار على أعمـالها ريـثمـا يتم تشكيل وزارة

جديدة.
ح- إصدار العفو اخلاص وتخفيف أحكام محاكم األلوية.

ط- تعـيH اFوظفH وحتديد رواتبـهم وترفـيعـهم وفصلهم وعـزلهم وإحـالتهم على التـقاعـد
على الوجه اFبيّن في القانون.

ي- التنسيق بH األعمال التي �ارسها في الوالية كل من هيئات الوالية وهيئات السلطة
اFركزية.
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ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسستتتتوووونننن:::: يكون للحاكم العام ديوان تُعيّن واجباته وتشكيالته بقانون خاص.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ووووااااللللسسسســــتتتتوووونننن:::: شخـصية احلـاكم العام مصـونة طوال فترة تولـيه السلطة� إالّ أن ذلك
اليحـول دون مـحـاكـمـته أمـام مـحكمـة خـاصـة وإقـالتـه عند ثبـوت إرتكابه أحـد األعـمـال

اآلتية:
أ- تعريضه أمن اجلـمهورية العراقـية أو الوالية وكيانهمـا السياسي للخطر بعمل مـقصود

أو نتيجة إهمال فاضح.
ب- أية جنحة أو جناية عادية.

ج- اإلخـالل بواجــبـات منصـبــه إخـالالً يضـر xصـلحـة اجلـمـهــورية العـراقـيــة أو الوالية أو
كلتيهما.

د- مزاولة أيّ عمل من األعمال احملظورة عليه قانوناً.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ووووااااللللسسسستتتتوووونننن::::

أ- للمـجلس الـتـشـريعي وحـده احلق في توجـيـه اإلتهـام الـى احلـاكم العـام وإصـدار القـرار
بوجود األدلة التي تستدعي محاكمته بأكثرية ثلثي أصوات األعضاء احلاضرين� والطلب

من اFدعي العام للوالية حتريك الدعوى ضده حملاكمته أمام احملكمة اخلاصة.
ب- تتـألف احملـكمـة اخلـاصـة من الهــيـئـة العـامـة حملكـمـة �يـيـز الوالية وعــدد �اثل من
أعضاء اجمللس التشريعـي يتم إختيارهم لهذا الغرض وتنعقد برئاسة رئـيس محكمة �ييز
الوالية للـبتّ في اإلتهــام بحـضــور اFدعي العــام للوالية. ويكـون قـرار احملكمــة اخلـاصــة

قطعياً ولها إنزال العقوبات القانونية بحقه وفقاً للقوانH النافذة.
ج- يستمـر احلاكم العام في أداء واجبات منصـبه أثناء فترتي اإلتهام واحملـاكمة والتُكفّ
يده عن الـعـمـل مـا لم يـقـرر اجملـلس التــشــريعي ذلك بأكــثــرية ثلثـي أصـوات األعــضــاء

احلاضرين.
¡«—“u%« fK23 ≠ w'U(%« qBH%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــااااللللثثثثــــةةةة    ووووااااللللسسسستتتتــــوووونننن:::: يتـألف مـجلس وزراء والية كـردستـان األتونومـيـة من رئيس الوزراء
وعـدد من الوزراء اليقل عن إثني عشـر وزيراً واليزيد على سـبعـة عشـر يختـارهم الرئيس
اFكلّف مـن قـبل احلــاكم العـام بتــشكيل الوزارة� من بـH أعـضـاء اجملـلس التـشــريعي أو
غيرهم �ّن تتوفر فيه شروط النيابة� على أن التزيد نسبتهم الى مجموع عدد الوزراء عن
الربع. ويقــدم رئيس الوزراء اFكلَّف قـائـمـة بأسـمـاء وزارته الـى احلـاكم العـام للمــصـادقـة
عليـهـا وإصــدار القـرار الالزم بتـشكيل الـوزارة ثم تتـقـدم الوزارة الى اجمللس الـتـشـريعي

بطلب الثقة وعليها أن تستقيل اذا فشلت في احلصول عليها.
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ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ووووااااللللسسسســــتتتتوووونننن:::: مـجلس الوزراء هو الهيـئـة التنفيـذية واإلدارية العليـا في الوالية� له
أن يقرر ما يجب إتخاذه من اإلجراءات في األمور اFتعلقة بإدارة الوالية أو بصدد ما يَرِد
اليـه مـن قـرارات وتوصـيـات وطـلبـات من السلـطة اFركـزية� وينظـر في الشـؤون اFتـعـلقـة
بأكـثر من وزارة واحـدة� ويطلع رئيسُـهُ احلاكمَ الـعام على مـا يقرره من أمـور أو يرتأيه من

توصيات في اجللسات التي اليحضرها احلاكم العام.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااممممــــسسسســــةةةة    ووووااااللللسسسســــتتتتــــوووونننن:::: �ارس مـجلس الوزراء� بـاإلضـافـة الى مـا تقـدم� اإلخـتـصـاصـات

اآلتية:
أ- إعداد مشروعات القوانH وإصدار األنظمة والقرارات.

ب- إعداد مشروع اFيزانية العامة للوالية.
ج- إعداد مـشاريع خطط الوالية التفصـيلية للتنميـة اإلقتصـادية واإلجتماعـية والثقافـية

وإتخاذ التدابير الالزمة للمباشرة بتنفيذها.
د- رسم السـيـاسـة العـامــة للوالية من النواحي السـيـاسـيــة واإلقـتـصـادية واإلجـتـمـاعـيـة

واإلدارية.
هـ- اإلشـراف على أعـمــال الوزارات واFؤسـسـات واFرافق العـامـة في الـوالية وتوجـيـهـهـا

ومتابعتها ومراقبتها والتنسيق بينها� وله إلغاء أو تعديل قراراتها.
و- إصدار القرارات التنفيذية واإلدارية وفقاً للقوانH واألنظمة ومراقبة تنفيذها.

ز- مراقـبة تنفيـذ القوانH واألنظمـة والقرارات واحملافظة على أمـن الوالية وحماية حـقوق
مواطني ومصالح الوالية.

ح- تعـيH اFوظفH وحتديـد رواتبهم وترفـيـعهم وفـصلهم وعـزلهم وإحالتـهم على التـقاعـد
وفقاً للقانون.

ط- عقد القروض واإلتفاقيات اخلاصة باFشاريع العامة في الوالية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااددددسسسسةةةة    ووووااااللللسسسســــتتتتوووونننن:::: التقل مـشاركـة التركـمان والطوائف اFسـيحـية في مـجلس الوزراء

عن وزيرين لكل منهما.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ووووااااللللسسسستتتتوووونننن::::

أ- الوزراء مـسـؤولون بالتـضــامن أمـام اجمللس التـشـريعي عن الشـؤون اFـتـعلقـة بالوزارة
بصـورة مجـتـمعـة وكل وزير مـسـؤول بصورة منفـردة عن إكـمال وزارتـه� فاذا قـرر اجمللس
سحـب الثقة مـن الوزارة بأكثـرية األعضـاء فعليـها أن تقـدم إستقـالتهـا الى احلاكم الـعام�
واذا كـان قرار اجمللس �سّ أحـد الوزراء� أو بعضـهم� فـعلى ذلك الوزير أو هؤالء الوزراء

تقد³ اإلستقالة الى رئيس الوزراء.
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ب- اإلقتراع بالثـقة اليُؤجّل أكثر من مرة واحدة وFدة التزيد على أسـبوع واحد ويتم ذلك
بطلب من رئيس مجلس الوزراء واليُحَلُّ اجمللس خالل تلك اFدة.
ج- جمللس الوزراء ولكل واحدة من الوزارات شخصية معنوية.

d)“u%« ≠ Y%U(%« qBH%«
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة    ووووااااللللسسسستتتتوووونننن:::: الوزير هو اFسؤول اFباشر عن جميع األمـور اFتعلقة بوزارته مسؤولية

إدارية أمام مجلس الوزراء ومسؤولية سياسية وإدارية أمام اجمللس التشريعي.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة    ووووااااللللسسسستتتتوووونننن:::: للوزير الصالحيات اآلتية:

أ- اإلشراف على شؤون وزارته.
ب- إصـدار التعليـمات والقـرارات واألوامـر فيـما يتـعلق بإدارة وزارته وشـؤون موظفـيهـا

وإعداد اFيزانية ولوائح القوانH اخلاصة بالوزارة.
ج- تعــيH وترفــيع ونقل مــوظفي وزارته وفــرض العـقــوبات اإلنضــبـاطيــة عليــهم وفـقــاً

.Hللقوان
د- رفع التقارير الى مجلس الوزراء مشفوعة xقترحاته وآرائه.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسببببــــععععوووونننن:::: حترك الدعـوى ضد الوزير عن اجلرائم التي تنسـب إليه بحكم منصبـه من قبل
احلـاكم العـام أو رئيس الوزراء (إن لم يكن هو اFتـهم) أو من قـبل عـدد اليقل عن خُـمس
أعضاء اجمللس التـشريعي� ويصدر قرار اإلتهام من اجمللس باألكـثرية� ويُحاكَم الوزير أو
Hادة الثانيـة والستFوجب الفقـرة (ب) من اx ؤلفةFرئيس الوزراء أمام احملكـمة اخلاصـة ا
من هذا الـقــانون األســاسي� واليحــول زوال صـــفــة الوزير دون إقــامــة الدعـــوى عليــه أو

اإلستمرار فيها.
WOzUCI%« WDK+%« ∫f3U)« »U#%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلــــااااددددييييةةةة    ووووااااللللسسسسببببــــععععوووونننن:::: السلطة القـضائـية في الوالية تتـوالها مـحاكـمهـا اخلـاصة بهـا على
إخـتالف أنواعـهـا ودرجـاتها� والقـضـاء مسـتـقل ال سلطان عليـه لغـير القـانون� واليجـوز

التدخل في أعمال احملاكم بأي شكل كان.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ووووااااللللسسسسببببععععوووونننن:::: تنظم السلطة القضائية xختلف أجهزتها وهيئاتها في الوالية بقانون
يصـدر من اجمللس التـشـريـعي لهـذا الغـرض على غـرار قـانون السلطـة القـضـائيـة النافـذة

اFفعول في اجلمهورية العراقية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ووووااااللللسسسسببببععععوووونننن:::: يعH احلكام والقضاة ومدعي عام الوالية بقرار من احلاكم العام.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ووووااااللللسسسســــببببععععوووونننن:::: للطوائف غيـر اFسلمة في الوالية إنشـاء مجالس قـضائها الروحـانية
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وفق قـانون خاص� ويكـون لهذه اجملـالس النظر في كل مـا له مـساس مـبـاشر بأحـوال تلك
الطوائف الشخصية �ا اليدخل ضمن إختصاص احملاكم الشرعية.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة    ووووااااللللــــسسسسببببععععوووونننن:::: التُجبَر طائفـة من الطوائف الدينية على تطبيق أحكام شرعيـة غير
التي نصّت عليها أحكام شريعتها أو تلك التي جرت عليها عرفاً.

W)ôu%« ÊËRA% UOKF%« W)—u*!b%« WLJ;« ∫”œU+%« »U#%«
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة    ووووااااللللسسسسببببععععوووونننن:::: تشكل محكمة دستورية عليا في اجلمهورية العراقية وتختص في

النظر والفصل في اFسائل اآلتية:
أ- تفسير دستور اجلمهورية العراقية والقانون األساسي لوالية كردستان.

ب- دسـتورية القـوانH- وذلك للتـحقق في مـوافقـة القوانـH الصادرة في الوالية للقـانون
األسـاسي للواليـة ولدسـتـور اجلـمـهـورية العــراقـيـة ومن مـوافـقـة القـوانH الـعـراقـيـة وعـدم

تعارضها مع أحكام القانون األساسي للوالية.
ج- تنازع اإلخـتصـاص- وذلك بشـأن تنازع اإلخـتصـاص بH الهـيئـات اإلحتـادية وهيئـات

الوالية xا في ذلك محاكمها.
د- فضّ اFنازعات اFتعلقة xسائل احلدود بH اFركز والوالية.

هـ- صيـانة احلقـوق األتونومية للوالية وحـماية احلـريات واحلقوق األسـاسيـة للفرد والواردة
في هذا القانون األساسي ودستور اجلمهورية العراقية.

و- أية مسألة أخرى لم توضع لها صياغة قضائية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ووووااااللللسسسسببببععععوووونننن:::: تتألف احملكمة الدستورية العليا من ثمانيـة أعضاء يختار نصفهم
اجمللس الوطنـي العـراقي والنصف اآلخـر اجمللـس التـشـريعي� ويخـتـار رئيـس اجلـمـهـورية
العـراقــيـة من بينـهم رئيـســاً لهـا ويصـدر مــرسـوم جـمــهـوري بتــعـيH الرئيس واألعــضـاء

وتشكيل احملكمة. وليس للرئيس رأي راجح.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة    ووووااااللللسسسسببببععععوووونننن:::: يجب أن تتوفر في عضو احملكمة الدستورية العليا الشروط اآلتية:

.Hأ- أن يكون عراقياً من أب وأم عراقي
ب- أن يكون من كبار رجال القانون اFشهود لهم بغزارة العلم والنزاهة وطيب السمعة.

ج- أن اليقل عمره عن أربعH سنة.
د- أن تتوفر فيه شروط النائب.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععــــةةةة    ووووااااللللسسسسببببععععوووونننن:::: يكون رئيس وأعضـاء احملكمة الدستورية العليـا بدرجة وزير ولهم
كافة احلقوق واإلمتيازات التي �نحها القانون بهذا اFنصب.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــممممــــااااننننوووونننن:::: مـدة العـضـوية في احملـكمـة الدسـتـورية العليـا خـمس سـنوات ويجـوز جتـديد



∂∂≤

العضوية فيها ألكثر من مرة.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلــــااااددددييييةةةة    ووووااااللللثثثثــــممممــــااااننننوووونننن:::: اليجـوز تنحـيـة العـضـو الذي �ثل الـوالية في احملكمـة الدسـتـورية

العليا خالل مدة عضويته إالّ في احلاالت اآلتية:
أ- عند بلوغه السبعH من العمر وتتم التنحية بقرار من احلاكم العام.

ب- عند قـيـامـه بأي عـمل مـخـالف ألحكام دسـتـور اجلـمـهـورية العـراقـيـة أو ألحكام هذا
القانون األسـاسي أو عند إتيانه بأي عمل مـخلٍّ بسمعـته وكرامة منصـبه فيـحاكم في هذه
احلــالة من قـبـل احملكمـة الدســتــورية العليــا التي لهــا أن تقـرر تنـحـيــتـه بأكــثـريـة ثلثي

األصوات.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييــــةةةة    ووووااااللللثثثثممممااااننننوووونننن:::: تعرض اFسـائل الواردة في اFادة السادسة والسبـعH من هذا القانون
األسـاسي على احملكمـة الدسـتـورية العليـا من قـبل رئيس اجلـمـهـورية أو احلـاكم العـام أو
اجمللس الوطني العـراقي أو اجمللس التـشـريعي أو رئيس الوزراء العـراقي أو رئيس وزراء

الوالية أو رئيس محكمة �ييز العراق أو رئيس محكمة �ييز الوالية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ووووااااللللثثثثممممااااننننوووونننن::::

أ- تنعقـد احملكمة الدستـورية العليا بكامل أعـضائها وتصـدر قراراتها باألكـثرية وتكون
القرارات قطعية.

ب- عند عـــدم التـــوصل الى األكـــثــرية اFـطلوبة إلصـــدار القـــرار تُحَلّ احملكـمــة بكـامل
أعضائها xرسوم جمهوريّ وتُشكَّل مـحكمة أخرى من أعضاء غيرهم بعH الطريقة الواردة

في اFادة السابعة والسبعH من هذا القانون األساسي.
WO'«eO*« ≠ w'U(%« qBH%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ووووااااللللثثثثممممااااننننوووونننن::::
أ- يجب أن يشـرّع في كل سنـة مالـيـة قانـون اFيـزانيـة اFوحـدة للوالية يتـضـمن الواردات

واFصروفات التخمينية لتلك السنة.
ب- يجب عـرض قـانون اFيـزانية عـلى اجمللس التـشريـعي قبل شـهـرين من إنتـهـاء السنة

احلالية.
ج- حتدد السنة اFالية بقانون.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننةةةة    ووووااااللللثثثثممممااااننننوووونننن::::
. أ- يناقش اجمللس التشريعي قانون اFيزانية مادة مادة ثم يصادق عليه فصالً فصالً

ب- يجـري العـمل� عند الضـرورة� باFـيزانـيـة القـد�ة ريثـمـا تتم اFصـادقـة على اFيـزانيـة
اجلـديدة بقـرار من اجمللس التـشريعي� ويعـتـبـر هذا القرار مـلغيـاً تلقـائيـاً xجرد اFـصادقـة

على اFيزانية اجلديدة.
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ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة    ووووااااللللثثثثممممااااننننوووونننن::::
أ- اذا دعت الضـرورة� أثناء عطـلة اجمللس التـشـريعي وعـدم لزوم مـا يسـتـدعي إنعـقـاده
بصـورة إستـثنائيـة� الى صـرف مبـالغ مـستـعـجلة لم يؤذن بصرفـهـا في قـانون اFيزانيـة أو
بقانون خاص آخـر� فللحاكم العام xوافقة مـجلس وزراء الوالية إصدار قرار بذلك على أن
اليتجاوز مجـموع اFبالغ التي تصرف بهذه الطريقة خـالل السنة اFالية الواحدة على نصف
مليون دينـار ويجب أن يعرض األمر على اجمللس الـتشريعي في أول جلسـة له للمصـادقة

على الصرف.
ب- في حـالة حـدوث عـجـز في اFيـزانيـة أو ظهـور حـالة طارئـة لإلنفـاق على مـشـاريع لم
تدرج ضمن أبواب اFـيزانية فللمـجلس التشـريعي الطلب من السلطة اFركزية �ـويل اFبالغ
الالزمـة لسد العـجـز اFذكور أو لإلنـفاق على تلك اFشـاريع من خـزانة اجلـمهـورية على أن

يتم تسديد اFبالغ احملوّلة من حصة الوالية اFالية السنوية دفعة واحدة أو بأقساط.
W)ôu%« WO%U3 ∫l0U+%« »U#%«

”uJ*«Ë Âu!d%«Ë Vz«dC%« ≠ ‰Ë_« qBH%«
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ووووااااللللثثثثممممااااننننوووونننن::::

أ- اليجوز فرض ضريبة أو رسم أو مكس إالّ بقانون.
ب- اليُعفى أحد من أيّ ضريبة أو رسم أو مكس إالّ بقانون.

ج- تبقى القـوانH اFالية احلالية اخلاصـة بالضرائب أو الرسوم واFكوس ساريـة اFفعول في
الوالية إالّ ما تعارض منها مع أحكام هذا القانون األساسي.

د- تتـحـدد الضـرائب والرسـوم واFكوس التي تخص السلطات اFـركزية وتـلك التي تخص
Hالسـلطت Hكوس الـتي تُجـبى منـاصـفـة بFسلطات الـوالية وكـذلك الضــرائب والرسـوم وا

بقانون.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااممممــــسسسســــةةةة    ووووااااللللثثثثــــممممــــااااننننوووونننن:::: للمـجلس التـشـريعـي فـرض وجـبايـة الضـرائب والرسـوم واFكوس
اجلــديدة في الواليـة أو إلغــاء أو تعــديل الضــرائب والرســوم واFكوس التـي تدخل ضــمن
إختصـاصات الوالية مع مراعاة قـاعدة العدالة واFساواة والتـوحيد بH مواطني اجلـمهورية

العراقية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااددددسسسســــةةةة    ووووااااللللثثثثــــممممــــااااننننوووونننن:::: التفـرض ضـريبـة مـركـزية جـديدة إالّ بعـد الـتـشـاور مع السلطات

اخملتصة في الوالية.
W)ôu%« "«œ—«Ë ≠ Y%U(%« qBH%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتسسسسععععوووونننن:::: تتكوّن واردات الوالية من:
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أ- الضـــرائب والرســـوم واFكوس وأجـــور خــدمــات اFـرافق العـــامــة في الـوالية وإيرادات
اFؤسسات والشركات واFصالح اخلاصة بالوالية.

ب- مِنَح وهِبات األفراد أو اFؤسسات أو اجلمعيات العراقية منها واألجنبية.
ج- احلـصـة التي تدفـعـهـا السلطة اFركـزية للوالية من عـوائد الثـروات الطبـيـعـيـة وبدالت
مبيعـها في الداخل واخلارج وكذلك حصة الوالية من اFنح واFساعـدات والقروض األجنبية
اFمنوحـة للجمهـورية العراقـية بنسـبة سكان الوالية الى مـجمـوع سكان اجلمهـورية وتكون
هذه احلـصـة دَيناً في ذمـة السلطات اFركـزية مـسـتحق األداء إعـتـبـاراً من تاريخ نفـاذ هذا

القانون األساسي.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ووووااااللللتتتتــــسسسسععععوووونننن:::: تكون سلطة الوالية من الناحيـة اFالية خلفاً للسلطة اFركـزية xا لها
ومـا عليـهـا من ديون وأعـبـاء مـاليـة ومـتـأخرات الضـرائب والـرسوم واFـكوس التي تخص

الوالية.
WOK;« f%U:«Ë …—«œù« ∫s3U(%« »U#%«

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييةةةة    ووووااااللللتتتتسسسسععععوووونننن::::
أ- تكون التــشكيـالت اإلدارية للـوالية وفق القـوانH اإلحتــادية إالّ مـا تعـارض منـهـا مع

أحكام هذا القانون األساسي.
ب- يعاد تنظيم التشكيل اإلداري ضمن الوالية عند الضرورة وإقتضاء اFصلحة العامة.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ووووااااللللتتتتسسسسععععوووونننن::::
أ- تنتـخب مـجـالس مـحليـة في الوالية عـلى نطاق القـرية والناحـيـة والقـضـاء واحملـافظة
باإلنتـخاب احلـر السـري اFباشـر اFتـساوي في مـواعـيد اإلنتـخـابات العامـة وفـقاً للطريقـة

التي يرسمها القانون.
ب- يحدد القانون صـالحيات هذه اجملالس ووظائفها ومـدتها وطريقة التعاون فيـما بينها
وكـيـفـيـة �ارسـتـهـا واجـبـاتهـا ومـدى اإلشـراف عليـهـا والعـالقـة بينهـا وبـH سلطة الوالية

وكيفية �ثيل سلطات الوالية فيها.
ج- يراعى في قانون اجملالس احمللية التمثيل العادل لألقليات.

د- تكون لكل مجلس محلي ميزانية خاصة به.
ÊU*!œd1 W)ôËË W)e1d*« WDK+%« 50 W4öF%« ∫l!U*%« »U#%«

W)e1d*« WDK+%« "U-UB*.≈Ë "UO5ö- ≠ ‰Ë_« qBH%«
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ووووااااللللتتتتسسسسععععوووونننن:::: �ارس احلكومة اFركزية سلطتها في جميع أرجاء اجلمهورية العراقية

فيما يتعلق باألمور التالية:
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أ- رئاسة الدولة.
ب- السياسة اخلارجية والتمثيل الدبلوماسي والقنصلي.

ج- اإلتفاقيات واFعاهدات واFنظمات الدولية.
د- الدفاع الوطني ويشمل القوات اFسلحة البرية والبحرية واجلوية.

هـ- إعالن احلرب وعقد الصلح.
و- العُملة وإصدار النقود ووضع السياسة اإلئتمانية واFصرفية وعقد القروض الدولية.

ز- النفط والثروة اFعدنية.
ح- الگمارك واFكوس.

ط- اFوانيء واFطارات الدولية واFالحة البحرية واجلوية.
ي- البرق والبريد والهاتف.

ك- اإلعالم اFركزي ويشمل اإلذاعة والتلفزيون اFركزيَّيْن.
ل- السكك احلديد.

م- السفر واجلنسية مع مراعاة أحكام هذا القانون األساسي.
ن- األمن العام.

س- اFيزانية العامة للدولة بعد األخذ بنظر اإلعتبار ميزانية الوالية.
ع- الطاقة النووية.

ف- وضع الدستور العراقي وتعديله مع مراعاة أحكام هذا القانون األساسي.
ص- إصدار العفو العام.

ق- إصدار التشريعات ذات الطابع اFركزي.
ر- وضع السياسة اإلقتـصادية العامة للدولة مع األخذ بنظر اإلعتبار التنمـية اإلقتصادية

للوالية.
ش- اإلشراف على الوزارات واألجهزة اFركزية.

ت- إصدار العـفو اخلاص واFصادقـة على أحكام اإلعدام. وتخفـيف األحكام الصادرة من
احملاكم.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلــــااااممممــــسسسسةةةة    ووووااااللللــــتتتتسسسســــععععــــوووونننن:::: فـيـمـا عدا الـصالحـيـات واإلخـتـصـاصـات التي �ارسـهـا السلطة
اFركــزية xوجب اFادة الرابعــة والتــسـعH من هذا الـقـانون األســاسي تكون لسلـطة الوالية

�ارسة جميع الصالحيات واإلختصاصات األخرى للدولة ضمن حدود الوالية.
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W)e1d*« W%Ëb%« …eN$√ w7 W)ôu%« W1—UA3 ≠ w'U(%« qBH%«
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااددددسسسسةةةة    ووووااااللللتتتتسسسسععععوووونننن::::

أ- �ثل الواليـة في اجمللس الوطني بـعـدد من النواب يتـناسب مع سكانهــا الى مـجــمـوع
سكان اجلمهورية العراقية� ويكوّنون الكتلة البرFانية للوالية.

ب- الـنائـب األول لرئـيس اجملـلـس الوطـني يـكون مـن مــــــواطنـي الـوالية ويـرأس الكـتلـة
البرFانية للوالية.

ج- اليجــوز اجلــمع بـH العــضــوية في اجملـلس الوطني الـعــراقي والعــضــوية فـي اجمللس
التشريعي.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااببببععععةةةة    ووووااااللللتتتتــــسسسسععععــــوووونننن:::: في جـميع القـوانH التي �س حـقـوق وصالحـيـات الوالية يشتـرط
لتشريعها مصادقة أكثرية الكتلة البرFانية للوالية عليها.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــااااممممننننــــةةةة    ووووااااللللتتتتــــسسسســــععععــــوووونننن:::: في حـالة وجــود قـانون مـركـزي لإلنتــخـابات العـامـة يأخــذ بنفس
اFبـاديء اإلنتـخابـية األسـاسـيـة اFنصـوص عليـها في هذا الـقانون األسـاسي يتم إنتـخـاب
نواب الوالية في اجمللس الوطني وفـقه� وبخـالفه يتـم إنتخـابهم بعH الطريقة التي يـجري
بها إنتـخاب نواب اجمللس التشريـعي بعد تقسيم الوالية الـى دوائر إنتخابية رئيـسة على
أساس عدد النواب اFتخصصH للوالية. ويراعى في هذه احلـالة التمثيل العادل لألقليات

القومية والطائفية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتااااسسسسععععةةةة    ووووااااللللتتتتسسسسععععوووونننن::::

أ- �ثل الوالية في الوزارة اFـركزية بعـدد من الوزراء يـتناسب مع عـدد سكان الوالية الى
Hمـجـموع سكان اجلـمـهـورية العـراقيـة شـريطة أن يتم توزيع احلـقـائب الوزارية الهـامـة بع

النسبة.
ب- يكون نائب رئيس الوزراء العراقي كردياً من سكان الوالية.

Hمنصب الوزيـر في الوالية ومنصب الوزيـر في اجلـمـهــورية في ع Hج- اليجـوز اجلــمع ب
الوقت.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: يخــتـار رئيس اجلــمـهـورية (أو رئـيس الوزراء العـراقي) وزراء الـوالية في الوزارة
اFركـزية من قـائمـة حتـتـوي على أسـمـاء ضـعف العـدد اFطلـوب من الوزراء ترشـحـهم جلنة
مكوّنة لهـذا الغـرض من الكتلة الـبرFانـية للـوالية برئاسـة احلاكم الـعام. وفي حـالة شـغـور
أحـد اFقــاعـد الوزارية اFذكــورة يتم إمـالء الشــاغـر من بH األســمـاء الواردة في القــائمـة

وتلغى القائمة بعد كل تشكيلة وزارية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة::::

أ- في تعـيH كـبـار مـوظفي احلكومـة اFركـزية اFدنيH من أصـحـاب الدرجـات اخلـاصـة واFدراء
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العامH للـدوائر واFؤسسات الرسـميـة وشبه الرسـميـة تراعى نسبة عـدد سكان الوالية الى
مـجـمـوع سكان اجلـمـهـورية العـراقـيـة� ولتـحـقـيق ذلك يـتم التنسـيق بH جـهـاز اإلحـصـاء

اFركزي وجهاز اإلحصاء في الوالية ومجلس اخلدمة العامة وفق أحكام القانون.
ب- تراعى النسبة الواردة في الفقرة األولى من هذه اFادة فيمايتعلق باألمور اآلتية:

١- مناصب القــوات اFسلحـة من رتبـة مــالزم ثانٍ فـمـا فـوق� على أن يكـون نائب رئيس
أركان اجليش العراقي من مواطني اإلقليم.

٢- تعيH أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي xختلف درجاتهم.
٣- اFشـاركـة في الوفـود الدوليـة والزيارات الرسـمـيـة واFفـاوضات واإلتفـاقـيـات الدوليـة

سواء ما عقد منها في الداخل أو اخلارج.
٤- قـبول طالب الوالية في اجلـامـعات واFعـاهد العـالية للجـمـهورية العـراقـية في الفـروع

التي التوجد مثيالتها في جامعات الوالية.
٥- قبول طالب الوالية في البعثات العالية والزماالت.

٦- قبول طالب الوالية في الكليات العسكرية والشرطة وجميع الدورات اخلاصة بهما.
W4dH*3 ÂUJ5√ ∫d8UF%« »U#%«

W*4R3Ë WO3U*.Ë WO%UI*'≈
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااننننييييــــةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: رواتب ومخـصصـات ومكافآت مـسؤولي الوالية ومـوظفيهـا إعتـباراً
من احلـاكم العـام فـمـا دون يحـددها قـانون خـاص على أن تراعى فـيـه األحكام والضـوابط
التي حتـقق اإلنسـجـام والتـوحـيد بH الـرواتب واخملصـصـات في الوالية مع مـثـيـالتهـا في

السلطة اFركزية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثــــةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: إن القوانـH واألنظمة واFراسـيم والقرارات الساريـة اFفعول عنـد نشر

هذا القانون األساسي مع أحكام هذا القانون األساسي.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: جميع األحكام والقـرارات الصادرة من احملاكم على إختـالف أنواعها
ودرجاتهـا واFكتسـبة درجـة القطعيـة قبل نفـاذ هذا القانون األسـاسي تبقى واجـبة التنفـيذ

واليجوز الطعن فيها.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة::::

أ- للمـجلـس التـشـريعي إجـراء التــعـديالت الشكليـة الـفـرعـيـة على هذا القــانون األسـاسي أو
إضافـة ما يسهّل تطبيـق أحكامه أو جالء غمـوضه �ا اليتعلق باFبـاديء األساسية حلـقوق
الشــعب وسلطات الواليـة� ويتم ذلك بأكــثـرية الـثلث�H وبخــالف ذلك اليجـوز إجــراء أيّ

تعديل آخر عليه إالّ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون األساسي.
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ب- للمـجلس التـشريعي بـعد مـرور اFدة اFبـيّنة في الفـقرة (أ) من هذه اFـادة إجراء أيّ تعـديل
على هذا القــانون األسـاسي بأكـثـرية ثلثـي األعـضـاء وبعـد اإلقـتـراع على التــعـديل يُحَلّ
اجمللس ويُنتـخب مـجلس جـديد ليعـيـد النظر في التـعـديل فإن وافـق عليه جـملة نفـذ وإالّ

رُفض� واليجوز النظر في نفس التعديل مرة أخرى من قبل اجمللس الذي رفضه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسســــااااددددسسسسةةةة    ببببععععــــدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: يعـود تفـسيـر قـوانH وأنظمـة الوالية الى هيئـة للتـدوين القـانوني

تشكل بقانون.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللسسسسااااببببععععةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: يعتبر باطالً كل قانـون أو نظام أو مرسوم أو قرار وكل مادة في أيّ
منها اذا كـان في تطبيقـه أو تطبيقـها ما يؤدي الى احلـد من احلقوق القـومية والد�قـراطية
Fواطني الوالية أو حتديد مـجاالت �ارسة تلك احلـقوق أو ما كان يتـعارض مع أحكام هذا

القانون األساسي.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااممممننننــــةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: اليجـوز تغيـير الـكيان السـياسي لـلجمـهورية العـراقـية دون مـوافقـة
اجمللس الـتــشــريعـي على ذلك بأكـــثــرية الثـلث�H وبخــالف ذلـك فــإن الشــعـب في والية

كردستان �ارس حقوقه في تقرير مصيره بنفسه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللتتتتــــااااسسسسععععةةةة    ببببععععــــدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: تُدار األوقـاف اإلسالمـية في الوالية من الناحـيتH اإلدارية واFالـية

من قبل مؤسسة خاصة تنشأ لهذا الغرض بقانون.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللععععااااششششــــررررةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: اليجوز توقـيف تطبيق القـوانH اFرعية داخل الـوالية إالّ وفق قانون

:Hالتاليت Hالطواريء وفي احلالت
أ- حالة احلرب أو ظهور خطر حالة لهجوم معادٍ على أيّ جهة من اجلمهورية العراقية.

ب- وجــود ضــرورة أو حــالة خطيــرة تهــدد أمن الواليـة الداخلي أو أيّ جــزء منهــا جــراء
إضطرابات داخلية خطيرة أو كوارث أو آفات طبيعية.

وتعلن حالة الطواريء بقـرار من مجلس وزراء الوالية ومصـادقة احلاكم العـام على أن يُعرض
القرار على اجمللس التشريعي خالل أسبوع واحد من صدوره للبتّ فيه بصورة عاجلة.

ااااFFFFااااددددةةةة    ااااحلحلحلحلااااددددييييــــةةةة    ععععششششررررةةةة    ببببععععــــدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: يعتـبر هذا القـانون األساسي جـزءً متـممـاً لدستـور اجلمـهورية
العراقية واليجوز تعديله أو إلغاؤه مهما كانت الظروف واألسباب إالّ وفقاً للطريقة اFبيّنة

فيه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثــــااااننننييييةةةة    ععععــــششششررررةةةة    ببببععععــــدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: حفـاظاً على اFكاسب القـومية للـشعب الكردي وحلH إنتـهاء
فـترة اإلنتـقـال وإشاعـة الد�قـراطية للعـراق ككل� وتعـود جـميع القطعـات العـسكرية الى

ثكناتها التي كانت ترابط فيها قبل ٩ أيلول ١٩٦١.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللثثثثااااللللثثثثةةةة    ععععــــششششررررةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: تبقى قوات جـيش حترير كردستان (الپـيشمرگه) بتـشكيالتها
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احلـاليـة قـائمـة بواجـبـهـا الوطني فـي الدفـاع عن أمن والية كـردسـتـان وحـمـاية مكاسـبـهـا
الثـورية حلH إنتـهـاء فـترة اإلنـتقـال وإشـاعـة الد�قـراطيـة في اجلـمهـورية العـراقـيـة ووضع

الدستور الدائم وعندئذ تصبح جزءً من القوات اFسلحة للجمهورية العراقية.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااللللررررااااببببععععــــةةةة    ععععششششــــررررةةةة    ببببععععــــدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: في حـالة عدم مـوافـقة اجلـمهـورية العـراقيـة على هذا القـانون
األسـاسي تتولى قـيادة الـثورة في كـردستـان �ارسـة جمـيع السلطات اFنصـوص عليهـا xا

يضمن تنفيذه.
ااااFFFFااااددددةةةة    ااااخلخلخلخلااااممممسسسسةةةة    ععععششششررررةةةة    ببببععععدددد    ااااFFFFاااائئئئةةةة:::: ينفذ هذا القانون األساسي إعتباراً من تاريخ نشره.

©Ë ≠¥∏®
السيد رئيس مجلس قيادة الثورة

االخ اFهيب أحمد حسن البكر احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

اليخفى على سيادتكم اجلهود والطاقات التي بذلت من قبل جميع اخمللصH لهذا الوطن من
أجل التـوصل الى إتفـاق احلـادي عـشـر من آذار التـأريـخي الذي أرسى قـواعـد وأسس التـفـاهم
HتـحالفFحزبينا ا Hتآخيـة وبFشـعبنا العراقي بعـربه وأكراده وأقليـاته ا Hوالعالقـات الوطيدة ب

على أساس البيان اFذكور.
وقـد عـشنـا وإياكم اللحظات التــأريخـيـة التي كــان لهـا االثر الكبـيــر على مـسـتـقــبل وطننا
العـراقي اFشتـرك. وتقـديراً منا لعـمق اFسؤوليـة اFلقـاة على عاتـقنا جمـيعـاً في احملـافظة على
حـقوق ومـصالح وحـريات شعـبنا العـراقي بأسره وحلـرصنا الشديـد على بقاء وإسـتمـرار التعـاون
االخـوي الوثـيق بيننا أرى من الواجـب بيـان وجـهـة نـظرنا في اFسـيــرة التي قطعناها فـي العـام
اFنصـرم وتثمH اجلـوانب االيجـابية فـيـها واالشـارة الى اجلـوانب السلبيـة التي شـابت العالقـات
خاللهـا أيضاً. اننا والشك نـقدر كل التقـدير االجزاء الهـامة التي نفـذت من البيـان وهي كثـيرة
(واحلق يقــال) غـيـر أن بعض القــضـايا االسـاســيـة االخـرى الزالت تـنتظر اFعـاجلــة واحلل� وقـد
أضطررنا الـى تقـد³ هذه اFذكــرة الى ســيـادتكم بعــد أن تعـذر عـلينا إيجــاد احللول لهــا خـالل
اFداوالت التي جرت بH �ثلينا في جلنة السالم وفي اللقاءات احلزبية وأثناء الزيارات التي قام
بهــا االخـوان اFســؤولون واFداوالت التي جــرت بيني وبينهـم في منطقــة گـالله. واننا نـرجـو أن
تتكلل مساعينا اFشتركة بالنجاح من أجل تذليل الصعوبات التي تكتنف عالقاتنا في النقاط

التالية:
١- االحـصاء: لقـد Ã اإلتفاق كـما هو مـعلوم على إجراء التـعـداد السكاني العام لكي يتـضح
واقع الشـعب وإنـتـمـاءاته القـومـيـة مـن خـالل ذلك� وقـد إلتـزمنا بـاالقـتـراح الذي ورد من
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سيـادتكم في حـينه والذي يقضي بتـأجيل االحـصاء الـى فصل الربيع من هذا العـام� على
أن يقترن التـأجيل بإقامة ادارات مـشتركة في اFناطق اخملتلف علـى كون غالبيتـها كردية
أو غيـر كردية مثل كـركوك وخانقH وسنجـار والشيخـان وغيرها من اFنـاطق لتعكس هذه
االدارات الواقع السكـاني فـيـهـا. اال أن ذلـك لم ينفـذ وإسـتــمـر السـيـر علـى ادارتهـا من
جانب واحد والعـمل بالتدريج على ابعاد اFواطنH االكراد عن االسـهام في ادارتها بشكل
يوحي للـمـراقب اFنصف أن هـناك خطة مـرســومـة لذلك وكــذلك بذلت مـحــاوالت السكان
بعض العـوائل أو العـشـائر العـربية فـي هذه اFناطق االمـر الذي يفـسر لدى بعـضـهم بأنّهـا
تهدف الى تقليل نسـبة االكراد في هذه االماكن. ان هذا الواقع الذي اليدعـو لالرتياح قد
تسبب في خلق أجواء غيـر طبيعية في تلك اFناطق واالحداث اFؤسفـة التي تكرر وقوعها
في سنجار خـير شاهد على ذلك. وقد جـرى باالضافة الى ذلك إستحـداث بعض الوحدات
االدارية اجلديدة خالل وبعد صـدور البيان كما حدث في كالر وألقوش بقـصد إضفاء طابع
غيـر كردي على هذه اFناطق خـالفاً للواقع وللحـقائق التـأريخية واجلـغرافيـة عن كردسـتان
العــراق. ويكاد مــعظم اFشـاكـل التي حتـدث بـH حH وآخـر تعــود في أســاسـهــا الى هذه
السـيــاسـة. ان مـقــتـضـيـات تـوطيـد أواصـر االخــوة العـربيـة الـكردية والعـمل عـلى جتـاوز
احلـسـاســيـات والسلبـيــات في الوقت احلـاضـر والـتي عـقـدنا العــزم حكومـةً وشـعــبـاً على
تبـديدها تسـتـوجب حتديد مـوعـد لالحـصاء علـى أن يسبـقـه وبصـورة عاجلـة اقامـة االدارة

اFشتركة في اFنطقة الكردية خالل وبعد صدور بيان آذار.
٢- اFشاركة في مسؤولية احلكم:

سـيـادة الرئيس: لقـد تضـمـن بيـان آذار نصـاً جـاء فـيـه (ان مـشـاركـة إخـواننا االكـراد في
احلكم وعــدم التـمــيـيـز بH الـكرد وغـيـرهـم في تقلد الوظائف الـعـامـة xا فــيـهــا اFناصب
احلـساسـة والهـامـة في الدولة كـالوزارات وقيـادات اجلـيش وغـيرها… كـانت ومـا زالت من
االمور الهـامة التي تهدف حكومـة الثورة الى حتقـيقهـا فهي في الوقت الذي تقر فـيه هذا
اFبدأ تؤكـد ضرورة العـمل من أجل حتقـيقـه بنسبة عـادلة مع مراعـاة مبـدأ الكفاءة ونسـبة
السكان ومـا أصــاب إخـواننا الكرد من حـرمـان فـي اFاضي). وكلنا يعلم أن احلـكم يعني
السلطات الثـالث التـشـريعيـة والتنفـيـذية والقـضـائية ولتـحـقـيق هذا البند البد من �ثـيل
شعبنا الكردي بنسبته احلقيقيـة في اشغال اFراكز احلساسة في أجهزة تلك السلطات� وقد
أبديتم أثناء اFداوالت واالعـداد لبـيـان آذار بعض اFعاذيـر اFتعلقـة xجلسكـم اFوقر� وقـد
وافـــقنـا على تـلك اFعـــاذيـر في حـــينـه بناءً عـلى الوعـــود الـتي أعطـيت لنـا آنذاك حـــول
مشـاركتنا في تـخطيط وتوجيـه السيـاسة العـامة للدولة على النطاقH الداخلـي واخلارجي
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وفي سن القوانH عن طريق اللقاءات احلزبية التي عجزت عن توفير هذه االمكانيات لنا.
اننا ندرك طبيعـة النظام الرئاسي ودور الوزراء فيه. ان لنا خمـسة وزراء في احلكومة وهم
مجـرد مسـتشارين لـسيادتكم لذلك فـإننا نشعـر بعدم مـشاركتـنا في احلكم بصورة فـعلية
وليس لنا رأي فـي التـشـريعـات الـتي تسن في البـالد التـي نكون جـزءً اسـاسـيــاً ورئيـسـاً
منها. وعليه فإننا جند أن الضـرورة وطبيعة التكوين القومي لشعبنا العراقي ومـقتضيات
الوحدة الوطنية تستلزم إشتراكنا في مسؤولية احلكم بصورة واقعية وإيجاد صيغة مالئمة
لذلك كـما ونرى من االفضـل اعطاء الصالحـيات القانونيـة اFناسبـة الى محـافظي اFناطق
التي توجد فيها ادارات كردية حيث نالحظ اآلن تقـليصاً في بعض صالحيات إخواننا من

هذه الناحية.
٣- جلنة السـالم: لقـد Ã اإلتفاق على أن تـتولى جلنة عـليا مـهـمة االشـراف على تنفـيـذ البيـان
وقد جاء ذلك في البند الرابـع عشر الذي نص على ما يلي (إتخاذ االجـراءت الالزمة بعد
اعــالن البـيــان بالتــشـاور مع الـلجنة العلـيـا اFشــرفـة عـلى تنفــيـذه لتــوحــيـد احملــافطات
والوحدات االدارية التي تقطنها كثـرة كردية وفقاً لالحصاءات الرسمـية التي سوف جتري.
وسوف تسـعى الدولة لتطوير هذه الوحدة االدارية وتعـميق وتوسيع �ارسـة الشعب حلقـوقه
ضماناً لتمتعه باحلكم الذاتي. والى أن تتـحقق هذه الوحدة االدارية يجري تنسيق الشؤون
القـوميـة الكردية عن طريق اجـتمـاعـات دورية تعقـد بH اللجنة العليـا ومـحافظي اFنطقـة

الشمالية).
وقــد كـان اFفــروض أن تكون هذه الـلجنة االداة التي تـنفـذ البــيــان وقـد خــولت في حــينه
صـالحيـات مجلس قـيـادة الثورة. اال أن اFالحظ أن قـرارات اللجنة بصـورة عامـة تصطدم
بتـعـقـيـدات الروتH السـائدة في مـعظم دوائر الدولـة في حH كـان من الضـروري أن تكون
قراراتها ملزمة لكل الدوائر واجلـهات الرسمية وليس هذا فحسب بل أن قـراراتها تتعرض
للتـجاهـل في اFناطق اخملتـلف عليهـا وخـاصة كـركـوك ونضـرب لسيـادتكم بعض الوقـائع

على سبيل اFثال ال احلصر.
فـقد قـررت جلنة السـالم تشكيـل جلنة مخـتلطة في كـركـوك برئاسـة السـيد احملـافظ وأحـد
مـدراء الشرطة و�ثل عن حـزبنا للنظر في مـشاكل العـمـال االكراد اFفـصولH الذين كـانوا
يعـملون في شركـات النفط في كـركوك سـابقاً اال أن اللجنـة لم جتتـمع لعدم وجـود الرغبـة
لدى �ثلي اجلـانب احلكومي لـلمسـاهمـة في عـمل اللجنـة. كمـا سـبق وقـررت جلنة السـالم
تعيH عـمال الكوكا كـوال في كركوك من أهل اFنطقـة اFذكورة وعدم جلبـهم من بغداد اال
أن قرار اللجنة بدوره لم ينفذ. كـما قررت جلنة السالم اعادة ثمانية أشـخاص من منتسبي
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القــوة اجلـويـة نقلوا من كــركــوك الى بغــداد من مـقــر عــملهم االصلـي في كـركــوك اال أن
اجلهـات اخملتصة ضـربت بقرار اللجنة عرض احلـائط. كما قررت جلـنة السالم تشكيل جلنة
من �ثلي حـزبينا للنظـر في الصدام الذي وقـع في منطقـة داقوق قـبل بضـعـة أشهـر اال أن
جهات أخرى تولت التـدخل في االمر xعزل عن �ثلينا ووضعت معاجلات خـاصة للموضوع
تنسـجم مع وجهـة نظرها فقط. كـما أن جلنة السـالم قررت فسـح اجملال أمام سكـان القرى
احملـرقة في كـركوك القـامة مـساكن لهـم داخل عقـار قراهم وخـارج اFناطق احملرمـة اال أن
اجلـهــات اخملـتــصـة منـعت سكان تلك الـقـرى من �ارســة حـقــهم اFشـروع فـي البناء كــمـا
أصـدرت جلنة السـالم عدة قـرارات بتـخويل مـحـافظ أربيل اتخـاذ اجراءات تطـلبهـا االمن
في منطقة سپـيلك ولكن لم تنفذ لعدم فسح اجملال للمحـافظ وتدخل اجليش في اFوضوع.
وباالضـافة الى مـا تقدم فـإن جهـاز جلنة السالم اليضم أحـداً من �ثلينا لذلك فـإن أسلوب
العمل الدارج فـي اللجنة اFذكورة يضـعف من مساهمـة �ثلينا في أعمـالها على اFسـتوى

اFطلوب.
لقـد Ã مــؤخـراً تخـويل االخ مــرتضى احلـديثي عــضـو مـجلـس قـيـادة الثـورة ورئـيس جلنة
السالم صـالحيات جـديدة وإننا في الوقت الذي نرحب فيـه بهذا اإلجـراء اإليجابي إالّ أننا
نعـتقـد أن هذه الصـالحيـات �نوحـة إبتداءً ومن األسـاس للجنة السـالم ذاتها وفـقـاً للبيـان
وإنهـا جـمّـدت خالل الـعام اFنـصرم وقـد جـاءت اآلن مـتـأخـرة ومقـتـصـرة على شـخص األخ
رئيس اللجنة لذا فـإننا جند من األفـضل منح اإلختـصاصـات والصالحـيات اFذكـورة للجنة

السالم ذاتها لكي يتاح Fمثلينا ايضاً فرصة أداء واجباتهم ودورهم على الوجه األكمل.
٤- اإلعـمـار: سيـادة الرئيـس: الجند أنفـسنا بـحاجـة الى اإلسـتـشـهـاد بالبنود الواردة في بيـان
آذار حــول قــضــايـا اإلعــمــار في اFنطـقــة الكردية. إالّ أن مــا نـســتطيع أن نـؤكــده بهــذا
اخلـصوص هو أن عـمليـات اإلعمـار كـانت دون اFستـوى اFطلوب بكثـير كـمـا أن مشـاريع
اخلطة اخلـمـسيـة التي لم تنصَف فـيـها اFنطـقة الكردية بـقيت على حـالهـا دون تغـييـر وإن
نسـبة مـا خصص لكردسـتان اليتـناسب مطلقاً مع إحـتيـاجـاتها وال مع نسـبة نفـوسهـا الى
سكان العراق واذا أضفنا الى ذلك بوادر سـوء اFوسم الزراعي في هذه السنة وزيادة حصة
العـراق من عـائدات النفط فإن احلـاجـة اFلحّـة تدعو الى بـذل اFزيد من الرعايـة واإلهتمـام
بسكان اFنطقـة عن طريق توسيع حـركة اإلعـمار فـيهـا والعمل ايضـاً من أجل تقـد³ مواد

اإلغاثة الى اFتضررين اFعوزين كما تقضي بذلك بنود البيان.
سـيادة الـرئيس� باإلضـافة الى احملـاوالت الكثـيـرة التي تبـذل منذ إعـالن البيـان من قـبل
بعض األجهزة لغلق باب جميع اFراكز احلساسة في اجليش بوجه إخواننا نرى من الضروري
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ايضاً اإلشارة الى ظهور بادرة مقلقة خالل األيام األخيرة وهي إقدام اجلهات اخملتصة على
نقل ضباط الصف األكـراد الى خارج اFنطقة الكردية. إننا بطبيعـة احلال النرغب بالتدخل
في شؤون القوات اFسلحـة اذا كانت إجراءاتها إعتيـادية إالّ أن اFالحظ أن عمليات النقل
هذه تطبق بحق األكـراد فقط وفـي الوقت الذي ترابط فيـه وحداتهم الـعسكرية في اFنطقـة
الكردية ذاتهـا. إننا نرجو من سـيادتكم العمـل على إيقاف هذه اإلجراءات عـند حدّها ألن

من شأنها إثارة الشكوك واخملاوف لدى هؤالء اFنقولH ولدينا ايضاً.
إننا يا سـيــادة الرئيس إذ نسـتـقـبل العــام الثـاني من عـمـر بيـان آذار يحـدونـا األمل والثـقـة
باFسـتـقبل وبقـدرتنا جـمـيـعاً على تـخطي الصعـاب وإيجـاد العـالج للنقـاط التي نوّهنا بهـا في
مذكـرتنا هذه� ونعتقد أن بقـاءها دون حلول سوف يعكس مردوداً سلـبياً لدى اجلمـاهير الكردية
ويهيّء أمـام األعـداء فـرص مـواصلة مـساعـيـهم اخلـبـيـثـة لتـصديع الـسلم الوطني الذي نحـرص

جميعاً والشك على بقائه وتعزيزه على الدوام.
وإننا نتطلع الى إجراءاتكم السديدة بهذا اخلصوص.

وتقبلوا في اخلتام وافر اإلحترام والتقدير
اخمللص

مصطفى البارزاني
١٩٧١/٣/١٧
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السيد رئيس احلزب الد�قراطي الكُردستاني األخ مصطفى البارزاني احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إستلمت مع الشكر رسالتكم اFؤرخة في ١٩٧١/٣/١٧ والتي تضمنت كما عبّرÃ فيها عن
وجـهـة نظركم (في اFسـيـرة التي قطـعناها في العـام اFنصـرم وتثـمH اجلـوانب اإليجـابيـة فـيـهـا

واإلشارة الى اجلوانب السلبية التي شابت العالقات خاللها).
وبقـدر ما سـرّني واإلخوة أعـضـاء مجلس قـيادة الـثورة اطالعنا على وجـهـة نظركم هذه� فقـد
HسؤولFراعنا عدم وضوح كـثير من احلقائق اجللـيلة لديكم� �ا يدعونا لإلعتقاد بـان إخوانكم ا

في حزبكم لم يحيطوكم علماً بها.
لقد أشرÃ في رسالتكم الى اجلوانب التالية التي إعتبر�وها سلبية وهي:

١- تأجيل اإلحصاء.
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٢- التشريعات وإستمزاج رأي احلزب الد�قراطي الكُردستاني.
.H٣- صالحيات احملافظ

٤- تنفيذ قرارات جلنة السالم.
٥- خطة التنمية اخلمسية وإعمار الشمال.

٦- إجراءات نقل بعض أفراد القوات اFسلحة.
ولكي نصل الى حـقائق األمور ومن ثـم الى فهم مشـترك لهـا يساعـدنا على العمل مـعاً بكل

إيجابية لتطبيق ماتبقى من بيان ١١ آذار نصاً وروحاً أوضح لكم األمور التالية:
١- في مـوضوع اإلحـصاء سـبق وإن إسـتمـزجنا رأيكم ورأي كافـة اإلخـوة في جلنة السالم حـول
رغـبـتنا في تـأجـيل اإلحـصـاء ألسـبـاب أوضـحناها فـي حـينه وإقـتنعـتم بوجــاهتـهـا� كـمـا
إستمزجنا رأي كثير من اFسؤولH في حزبينا اFتحالفH وفي احلكومة بأن األمور التي قد
تسبب نكسة أو تؤدي الى ظـهور أجواء غير إيجابيـة يجب تأجيلها بغيـة تذليل الصعاب
التي قد تعترض ذلك وبغية حتقيق تقـدم اكبر في اجملاالت الكثيرة األخرى. ولم يكن من
بH مـبـررات تأجـيـل اإلحـصـاء إيجـاد إدارة مـشـتـركـة في كـركـوك واFنـاطق األخـرى التي
أشرÃ إليها كـما ورد في رسالتكم� وكما اليخفى عليكم ان من الصـعب جداً األخذ سلفاً
xبدأ اإلدارة اFشتركة في منطقة ما قبل ظهور نتـيجة اإلحصاء فيها. هذا عالوة على اننا
في دولة واحـدة وهي العراق وان اFناطق اخملـتلف عليـها هي من وجـهة نظرنا عـربية حـتى
يثبت اإلحصاء بأن أكثريتها ليست من العرب والتركمان كما هو احلال بالنسبة لكركوك.
واذا كـان موضـوع االحصـاء حـيوي لكم لعـالقـته ببـيـان ١١ آذار� فإنه بالنسـبـة لنا أكثـر
حيـوية ألسبـاب كثـيرة أخرى تـتعلق بخطة التنمـية القـومية. وإن تـأجيل اإلحصـاء اليعني
إلغـاؤه ونحـن على إسـتـعـداد للـبـحث في جلنة السـالم مـن أجل حتـديد مـوعـد له. وفــيـمـا
يتعلق باإلنفتاح اإلداري فقـد Fسنا ان الشكوك ساورتكم حول بعض التشكيالت اإلدارية
ومـسـتندين في ذلك الى إعـتـراضكم على تشكـيل قضـائي كـفـري وكـالر وألقـوش والذي
ذكرÃ أنه جرى بعـد صدور بيان ١١ آذار� في حH ان احلقائق تشيـر الى عكس ما ذهبتم
. وتأكيداً لهذه احلقائق نقـول ان ثورة ١٧ �وز قد إجتهت منذ قيامها الى إحداث إليه �اماً
إنفـتاح إداري على اFواطنH للتـخفـيف من وطأة الروتH وتسـهيل اFراجـعات� وكـان ذلك
ضمن خطة شملت العراق من أقصى جنوبه الى أقصى شمـاله. وقد جرى إستحداث معظم
النواحي واألقــضـيــة حـسـبــمـا هو مــوضح في القـوائـم اFرفـقــة قـبل صـدور بـيـان ١١ آذار
�١٩٧٠ وكذلك احلـال بالنسبة إلسـتحداث مـحافظتي اFثنى ودهوك أيضـاً. ان الضرورات
اإلدارية وتزايد السـكان واحلـاجـة اFاسـة لتطبـيـق النظريات اإلدارية العلمــيـة احلـديثـة هي
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التي إستوجبت ذلك.
ومع هذا فــإن اFوضــوع قــابل للـمناقــشــة والفــحص ضــمن إطار واقع العــراق والنـظريات

العلمية اإلدارية احلديثة.
٢- وفــيـمــا يتــعلق بالتــشــريع فـاليـخـفى عـليكم اننا درجنـا على إســتـمــزاج رأي حــزبكم في
التـشــريعـات اFهــمـة التي تصــدر� وقـد جـرى ذلك بـطريقـة أو بأخــرى. كـمـا أخـذنـا xبـدأ
إستمـزاج رأي اجلماهير أحيـاناً في القضايا التي �س حيـاتها كما جـرى في تشريع قانون
اإلصـالح الزراعي…… واذا حـصل شذوذ عن ذلـك في اFاضي� فقـد حـصل من غـيـر قصـد
كـما تعلـمون� األمـر الذي كـان يجب عدم ادراجـه في قـائمـة السلبيـات واإلكـتـفاء بطرحـه
كـمؤشـر للمسـيـرة اFشتـركـة في عامـها الثـاني. هذا من جـهة� ومن جـهـة أخرى فـإن همنا
منصرف إليجاد اجمللس الوطني الذي يشكل احد اهم اركان السلطة التشريعية في البالد
والذي نأمل أنْ جنـد التـعاون الالزم والـتجـاوب الكافي من أجل اخـراجـه الى حـيز الوجـود

في اسرع وقت �كن.
٣- وعن صــالحـيــات احملــافظ�H فــإن قـانون احملــافظات قــد حــدد ووضح تلك الصــالحـيــات
والندري مـاهو اFقـصود بتلـك اإلشارة الواردة في رسـالتكم حـول سـحب صالحـيـات بعض
احملافـظH إذ لم يجر أيّ حتـديد ذي أهميـة لصالحـيات احملـافظ�H بل لم يجر إطـالقاً أيّ

حتديد لصالحيات احملافظH في الشمال دون بقية احملافظات.
٤- وفـيمـا يتعلق بتنفـيذ قـرارات جلنة السـالم� فليس هناك من هو أكـثر إهتـمامـاً منا في هذا
اجملـال. وإذا كـان البد أنْ نأتي على ذكـر الـقـرارات التي تعـثـرت في سـيـاق إسـتـعـراضنا
ألعمال اللجنة� فمن الواجب تبـيان أسباب ذلك التعثر وذكر اجلهـة التي تتحمل أكثر من
غـيـرها مسـؤوليـتـه. كـما ينبـغي تعـداد الكثـيـر من القـرارات التي إتخـذتهـااللجنة والتي
أصبحت جزءً اليتجزأ من واقع حياة إخواننا األكراد. وإذا حصل أنْ تعثرت بعض قرارات
جلنة السـالم فـيـجـب أنْ اليُشـار الى عـدم إعـادة عـدد مـحـدود من العـمــال على أنه عـمل
سلبـي بقــدر مـــايجب أنْ يشـــار الى األمــور الـتي تخلّ بـالســالم في الـشــمــال مـن خطف
وإعـتقـال وإغـتـيال للـمواطنH وعـدم جتـمـيع أفراد الپـيـشـمرگـه وإسـتـمرارهم في الـتواجـد

وإستخدام السالح بوجه اإلجراءات اإلدارية في نواحي وأقضية عديدة في الشمال.
ومع ذلك فقد أوعزنا الى كافة دوائر الدولة لتنفيذ قرارات جلنة السالم ونرجو أن جتد هذه
اللجنـة كل مـعــونة من جــمـيـع األطراف. ان جلنة الســالم قـد كـلفت xوجب بيــان ١١ آذار
لإلشـراف على تـنفـيـذ البـيـان� وحــرصـاً منا على ذلك� فـقــد خـولنا السـيـد رئيـس اللجنة
صالحـيات مـجلس قيـادة الثورة لهـذا الغرض. ان قـرارات اللجنة أصـبحت واجبـة التنفـيذ
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من خالل الصالحـيات التي منحت لرئيسهـا والتي يتعذر دستـورياً وقانونياً منحهـا لغيره
جتنباً للمالبسات التي قد تنشأ عن اإلختالف داخل اللجنة.

٥- وفيمـا يتعلق بخطة التنميـة ذكرÃ ان الشمال لم يشـمل خالل اخلطة اخلمسيـة بسبب ظروف
الشـمال xا يجب أن يشـمل به. وأود في هذا اجملـال أنْ أشيـر الى الظروف اFالية الصـعبـة
التي كـانت �ر بها الـبالد� ومع ذلك فـإن نظرة فاحـصـة جملاالت التنمـيـة التي خصـصناها
للشــمـال والتي أدرجــهـا في الـقـائمــة اFرفـقــة توضح لكم ان مــبلغ (٣٦٠) مليــون دينار
. هذا عـالوة على رصد مـبلغ (٤) مـاليH دينار خصـصت للشـمال شيء واسع وكـبـير جـداً
لإلنعـاش الفوري ومـبالغ أخـرى ننوي تخـصيـصـها في اFنهج اإلسـتثـمـاري للسنة القادمـة
Hوتعـديـل اخلطة اخلـمـســيـة للسنـوات القـادمـة. و�ـكن التـأكـد مـن ذلك من خـالل التــثـم
والتـقيـيم العالي التي قـوبلت بها اخلطـوات الكبيـرة التي خطتهـا احلكومة في هـذا اجملال
. كـمـا أؤكـد بأنه لم يجـر أيّ رد في كـافـة أنحـاء العـراق من قـبل اFواطـنH عـرباً وأكـراداً
Fطلب تقــدمت به وزارة مـعـينة في هـذا اجملـال� وخـصـوصـاً طلبـات وزارة شــؤون الشـمـال

ووزارات التنمية األخرى.
٦- وفـيمـا يتـعلق بنقل بعض أفـراد القـوات اFسلحـة حـسب خطط السـوق أو نقل الزائدين عن

احلاجة� فأود أنْ اوضح لسيادتكم ما يلي:
أ- ان القوات اFسلحة هي قوات للعراق وليست إلقليم أو محافظة.

ب- ان خطة الـســوق قــد الحظت ضــرورة وجــود التــمــازج الـقــومي للمــواطنـ�H وانه Fن
اخلطورة البـالغـة أنْ تكون هـناك نظرة ضـيـقـة مـتطرفـة تؤدي الى وجـود وحـدات عـسكرية
عربيـة وأخرى كُـردية في وطن واحد. ونصـارحكم اننا لم جند أيّ سـبب معـقول لإلعـتراض
على نقل بعض اجلنود من األكراد للدفـاع عن جنوب العراق� في الوقت الذي يتواجـد فيه
إخوانهم للدفـاع عن الوسط والشمال. ومع ذلك فـقد اجرينا حتـقيقـاً دقيقاً حـول اFوضوع�
ولم يثبـت وجود أيّ تقصـير أو تقـصد يسيء الى الوطن والتـحالف وأمن وسـالمة الوطن.
رxا جــرى نقل بعض ضــبـاط الصف مـن العـسكريـH االكـراد اسـوة xـا جـرى لآلخــرين من
ضباط الصف العسكريH من الـعرب بقصد امتصاص الزيادة الكبـيرة في القوات اFسلحة
واستخدامهم في مجاالت أخـرى بدالً من إحالتهم على التقاعد� لكي نوازن بH ضرورات

العمالة واإلستخدام وبH األخطار الناجمة عن البطالة ليس إال.
∫Œô« UN)«

على الرغـم من أن بيــان ١١ آذار جـاء إنتــصـاراً ســاحــقـاً للـقـومــيـتH اFـتـآخــيـتـH العـربيــة
والكُردية� فـما زالت هناك جـيوب وأشخـاص كثـيرون ساءهـم جداً النتائج الـهائلة اFباركـة التي
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�خض عنها بيان ١١ آذار� وهؤالء هم فـصائل الردة والعمالة والرجعية واإلنتـفاع� وحرصاً منا
على تبـيان األمور بكل صـراحة وبروح غـاية في اإليجابيـة بغية خـلق مناخ ورؤيا جيـدة أمامكم
اوضح لكم كثـيراً من األمور التي تعـرقل كثيراً من تـطبيق البيان اFذكـور وتخلق حواجز عـالية

مازلنا نتخطاها من جانب واحد� بينما تقضي سالمة اFسيرة بأن نتعاون إلزالتها وهي:
١- ان العـقليـة السـائدة لدى البـعض من االخـوة األكـراد في بعض اFـؤسسـات الرسـمـيـة وشـبـه
الرسمـية واحلـزبية واإلعـالمية تتـصور ان على حـزبكم أنْ يتقـدم xطاليب� وان على احلكم
أن ينفـذها ويطبـقـهـا. واخلطورة في ذلك هي اننا نخـشى أنْ تسـود تلك العـقليـة النقـابيـة
لدى هذا البـعض وتدفـعـهـم نحـو احلـصـول على مكاسب ضـمن إطار يخـلّ xوازين التـآخي
والتــرابط ووشـائج الوحــدة الوطنيــة �ايؤدي الى ضــرر بليغ في تفـكيـر وسلوك ونـفـســيـة

اFواطن العربي في العراق اFوحد.
٢- ان الصمت البلـيغ من لدن حزبكم عن اجتـهادات و�ارسات تعـتبـر خيانيـة وجارحة للشـعور
الوطني العـربي بصورة عـامة والعـراقي بصـورة خاصـة امر يثـير اإلسـتغـراب. وهنا اود أن
أشير الى تشكيل جـمعية صداقـة كُردية - أمريكية أو اإلشادة بذلك في وقت تعـاني فيه

األمتH العربية واإلسالمية أشد احملن من السياسة األمريكية اإلستعمارية.
٣- ان اإلخـالل اخلطير xوازيـن الوطنية وإنعـدام النظرة اFوحـدة لسـالمة الوطن مـن قبل البـعض
في حـزبكم تهـدد سـالمـة الـعـراق بأبشع الكوارث. وهنا أشـيـر الى اFوقـف النضـالي الذي
يخوضـه عرب العراق وحـزبهم القائد حزب البـعث العربي اإلشتـراكي من السلوك اإليراني
جتـاه العـراق ومـحـاولة حـكام إيران إذالل العـراق وتهـديد أمنه وســالمـتـه واإلعـتـداء على
حـدوده� بينمـا تسكتون ويـسكت حزبكم الـذي يفتـرض أنْ يجـد وسطاً هائالً للعـمل داخل
األكـثرية الكُردية اFتـواجـدة في إيران. يسكت هذا احلـزب ووسائل إعـالمه عن ذلك وكـأن
العـراق في ظل بيـان ١١ آذار قـد أصـبح مـقـسمـاً الى عـرب يدافـعـون عن العـراق وأكـراد

يتحالفون مع أعدائه� وتلك والشك مأساة يجب أنْ تنتهي بأسرع وقت.
٤- ان إفشال مخططات اإلستعمار ال�كن أن يتم بنضال العرب فقط xعزل عن نضال األكراد.
ان مــخلب الـقط في ذلك حكـام إيران واألحــالف التي تلـفــهــا� فــهل صــحــيح ان احلــزب

الد�قراطي الكُردستاني يخوض نضاالً في هذا اإلجتاه?
ان االمـور األربعــة اعـاله التي اشـرت الـيـهـا اكـبــر بكثـيـر مـن جـمـيع النـقـاط السلبـيــة التي
ذكر�وها. فقضية حرية الشعوب والنضال ضد اإلستعمار� والقيم العالية في الدفاع عن الوطن
والذب عن احلـرية والدفاع عـن احلدود والشـرف وكرامـة العـراقيH ال�كن أنْ يـعادل مـاتشيـرون

اليه من سلبيات رxا حدثت بسبب أخطاء غير متعمدة.
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ولكي اضع بعض األمور التي نعاني منها أشد أنواع العذاب ولكننا نصبر على أمل أنها �ا
�كن تذليله مع إحساسنا بخطورة الدور الذي تلعبه اجليوب غيـر الواعية أو اFنتفعة أو العميلة
في احلركة الكُردية� والتي يهـمها خلق هذه األجواء السلبيـة� والتي تقع عليكم بالدرجة األولى
مـسـؤوليـة تطهـيـرها. اذكـر لكم فـيـمـا يلي بقـصـد أنْ نعـمل مـتـعـاونH من أجل جتـاوزها بروح

نضالية اخوية صادقة نابعة من روح بيان ١١ آذار ١٩٧٠ وهي:
١- إستـمرار اإلعتداءات من قـبل أفراد حزبكم في اFنطقـة الشمالية منذ صـدور بيان ١١ آذار

حتى اآلن.
٢- جتزئة حدود العراق مع إيران. قسم مغلق يقف فـيه اجلنود واFواطنH العرب بشرف وشهامة
للدفـاع عن وطنهم وقـسم مـفـتـوح للجـواسـيس والتـجـار اإليرانـH وهو القـسم الكُردي من

العراق.
٣- منع السـلطة مع األسف الشــديد من التــواجـد في طـرق التـقــرب من إيران الى العــراق� بل
وحجب حتى أساليب الرقابة اإلدارية والگمركية� ولسنا بذلك في حاجة الى اإلسهاب في
تبيـان السبل واFسـالك والطرق اFفـتوحة مع إيران فـي حلبجه- نـوسود وپنجويـن- مريوان

وچوارته- بانه وقلعه دزه- سردشت وحاج عمران- مهاباد.
٤- توسيع الصـالت مع الرجعيـة وتشكيل جهاز خـاص يرتبط xسؤول بارز في احلـركة الكُردية

تنطوي حتت تنظيمه هذا عناصر مشبوهة عربية وكُردية.
٥- لقد قمنا بتـسريح الفرسان فـحاولتم وعملتم جهـدكم على كسب الفرسان لتخلـقوا قوة منهم

ال موجب لها.
٦- لقـد نزعنا سـالح جـمـاعـة األخ الطالبـاني فـعـملتم بشـتى السـبل علي ضـمـه الى صـفـوفكم

متناسH اوصافكم له وجلماعته (جحوش ١٩٦٦) وال نعترض على ذلك.
٧- غلقنا جـريدة النور التي كانت تـعبر عـن احملنة الوطنية في العـراق وسمـحنا بإصدار جـريدة
التآخي� التي لم تعمل ابداً من اجل التآخي العربي الكُردي بقـدر ما أصبحت بوقاً ومنبراً
Hغـيــر حـر لقــوى إندثرت. ان جــريدة التـآخي في سـلوكـهــا احلـالي �ثل قــمـة التـناقض ب
احلزبH اFـتحالفـ�H فهي وان كانـت واجهة للـتحالف� ولـكنها لم تسـتقطب غـير احلـاقدين
على هذا التـحالف. فـأي حتـالف هذا الذي تريده التـآخي التي لم تشعـر xسـؤولية الكلمـة

منذ صدورها وحتى اآلن.
٨- الحظنا مع مـزيد من األسف ان الـكُردي في نظر حـزبكم هو الذي التربطه عـالقـة مع حـزب

البعث أو احلكم فإلى أين نسير.
Hوضـوعـيـة وتتـفـتح أذهانه عـن أفكار أخـوية تربط الشـعـبx ٩- ان الكُردي الذي يطرح األمـر
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بروابط حـيـاتيـة وعـضــوية يعـتـبـر خـائناً وعـمـيـالً ويكون مـصــيـره اإلغـتـيـال أو التـشـريد
والعذاب� األمر الذي اليقرّكم عليه عدل أو منطق أو دين.

١٠- اتفـقنا في بيان ١١ آذار على الـتسـامح وجتاوز األحـقاد وفـسح اجملـال للمواطنH للعـودة
الى احلياة احلرة الكـر�ة� وإذا بسياسة تصفية اخلـصوم وتشريدهم هي السياسـة اFتبعة من

قبل بعض أجنحتكم مع األسف في الشمال.
١١- لم نذكر شيئاً عن اFدافع واألسلحة الثقيلة اFتواجدة لديكم قبل بيان ١١ آذار وبعده. مع
ان بيـان ١١ آذار وروحـه تـسـتـوجب ولو من جـانـب الليـاقـة وضع حـد لـذلك� إال أننا نرى
مــقــابل ذلك امــتـعــاضــاً من امــتــصـاص الـزيادة عن اFالك اFوجــودة في ضــبــاط الصف

العسكريH في الوحدات العسكرية التي يفترض أنْ اليتدخل في شؤونها أحد.
١٢- نتــحـدث عن التـنمـيــة وبناء عـراق حــديث وإذا بالشــمـال يغــرق بأنواع الحــصـر لهــا من
اFصنوعات اإليرانيـة واإلسرائيلية� ونحن على ذلك صابرون على أمـل أنْ البد لهذا األمر

من نهاية.
١٣- نتحدث عن السالم واحلب واإلخاء وتضمـيد اجلراح وتآخي الشعبH الكُردي والعربي وإذا
بنا مع كل األسف نعلم �اماً بوجود جهاز منظم بقصد اإلغـتياالت �تد نشاطه عند احلاجة
الى كـافـة أنحـاء الـعـراق ويتناول أعـضـاء حـزبنا الذي خـلق بيـان ١١ آذار وأحبّ االكـراد

.Hوالشعب الكردي وآمن بالتآخي واحلياة احلرة الكر�ة للعراقي
١٤- اتفقنا على أنْ يـبقى من الپيـشمرگـة (٦) آالف فقط بعد مـرور (٦) شهور على البـيان�
وإذا بنا حلـد اآلن ندفع رواتب على حـساب الفـقراء والـتنميـة وإذا بنا نتلقى وأنتم تقـارير
يومية عن حوادث مثيرة تخلّ باألمن واإلستقرار� عالوة على أن هؤالء األشخاص لم يجر
جتـميـعهـم في األماكن التي يفـتـرض أن يتجـمـعوا فـيـها للدفـاع عن احلـدود كونهم حـرس
حدود. ومع ذلك لم جتدوا من جانبنا إال اFطالبة بذلك بروح ملؤها الصـبر والتقدير ألهمية

الصعاب التي نعانيها وتعانونها انتم أيضاً.
هذا ما وددت أنْ اشرحه لكم لكي اعطيكم انطباعاً عن السلبيـات الكثيرة اFتعمدة كما أرى
ومع ذلك لم يصدر منا ال توجـيه حزبي وال حكومي كـما تفعلون حول مـفهوم اإلستـقالل الذاتي
واألمـور اFتـعلقـة بـه. وارجـو أن أكـون قـد اوضـحت مـقـصـدي وابلغت مـا أرى والـسـالم عليكم

ورحمة الله وبركاته مع اإلحترام والتقدير.
اخمللص

أحمد حسن البكر
بغداد في / / ١٩٧١

(التاريخ غير مثبت باألصل)
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واسط   ١٩٧٠/٤/٢٩ ٨- كصيبة       

±π=∞ —«–¬ ±± ÊUO0 q#4Ë “u9 ±= …—u: bF0 W:b;*+*« w5«uM%« ¡UL!√

تاريخ اإلستحداث إسم الناحية        احملافظة التابعة لها     
كركوك     ١٩٦٩/٤/١٤ ١- جبارة                   
٢- امرلي                     =     ١٩٦٩/٤/١٦
٣- سليمان بك        =     ١٩٦٩/٤/٢٥
٤- الثورة        بغداد   ١٩٦٩/٩/٢٥
٥- الثرثار         = ١٩٦٩/٤/٢٣
٦- اإلسحاقي          = ١٩٦٩/٥/١٢
٧- أم القرى        =    ١٩٦٩/٥/١٢
١٩٦٩/١٢/١٤           = ٨- ذات السالسل          
١٩٦٩/٣/١٢        = ٩- التاجي      
١٠- الصقالوية      األنبار                     ١٩٦٨/١٠/٢٨
١١- الرمانة                           =                        ١٩٦٩/٥/٢٦
١٢- العبيدي                          =                   ١٩٦٩/٥/٢٦
كربالء                   ١٩٦٩/٤/١٤ ١٣- احلرية                   
١٤- احلر                                  =                       ١٩٧٠/١/٢٦



∂∏±

تاريخ اإلستحداث إسم الناحية        احملافظة التابعة لها     
١٥- البويب                          كربالء                         ١٩٧٠/١/٢٦
١٦- االمام            بابل     ١٩٦٩/٣/١٣
١٧- الطليعة               =          ١٩٦٩/٣/٨ 
١٨- السدير         القادسية     ١٩٦٩/٤/١٦
١٩- سومر          =     ١٩٦٨/١٠/٢٨
١٩٦٩/٤/١٦ ٢٠- الغوار             =                  
٢١- اخلورنق            =      ١٩٦٩/٤/١٦
٢٢- الفضلية             ذي قار          ١٩٦٩/٢/١٣
٢٣- اكد                =    ١٩٦٩/٤/١٩
٢٤- طلحة        البصرة       ١٩٦٩/٥/١٩
٢٥- البشائر          واسط        ١٩٧٠/٣/٧
…………………                         …………                       ………… -٢٦
٢٧- النمرود       نينوى              ١٩٧٠/٢/٤
٢٨- الكلك                             =                    ١٩٧٠/٢/١١
٢٩- مريبا               =                           ١٩٧٠/١/١٤

—«–¬ ±± ÊUO0 bF0 W:b;*+*« WOC4ô«
اسم القضاء    احملافظة التابعة له     تاريخ االستحداث 

١- البعاج       نينوى        ١٩٧٠/٧/٨
٢- جومان        اربيل        ١٩٧٠/٧/١١
٣- اFدائن     بغداد        ١٩٧١/١/٢٧

٤- الثورة     بغداد          ١٩٧٠/٥/٤
٥- اخلضر     اFثنى        ١٩٧١/١/١٦
٦- اجملر الكبير      ميسان       ١٩٧٠/٥/٢٨
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اسم القضاء  اسم احملافظة التابعة له  تاريخ االستحداث 
بغداد            ١٩٦٩/١٠/١٧ ١- بلد      
٢- القائم          االنبار                    ١٩٦٨/١٠/٢٤
٣- احملاويل    بابل      ١٩٦٨/٥/٢٧
٤- الرميثة     اFثنى                ١٩٦٩/٤/١٤
٥- شط العرب        البصرة                ١٩٦٩/٥/٨
٦- احلمدانية                   نينوى                   ١٩٧٠/١/٢٥
٧- تلكيف                     نينوى                  ١٩٧٠/١/٢٠
                        ابتدأت اخملابرة في                      ١٩٦٩/٨/٣١
٨- كالر                       كركوك                           ١٩٧٠/٣/٧

©√® o;K*«
w'U*_« ÷dI%« "UBOB?@

Ã تخــصـيص (٢٬٣٥٠٬٠٠٠) دينار مـن القـرض األFاني الى وزارة شــؤون الشـمــال وذلك
لغرض التعاقد على شراء معامل ومكائن وآالت وأجهزة مختلفة.
∫WO3uI%« WOLM*%« WD. w7 UN%U.œù m%U#3 hOB?@

�ت مــوافـقــة جلنة اFـتـابعــة على تـخـصــيص مــبلغ (٢٬٢٩٥٬٠٠٠) دينار فـي اخلطة وذلك
لشـراء مكائن وإنشاء الطرق الريفـية في اFـنطقة الشـماليـة xوجب عقـد مع اإلحتاد السـوڤيـتي�

وقد احيل اFوضوع الى مجلس التخطيط للموافقة عليه.
∫Èd.√ "UBOB?@

ارصـدت (٤) ماليH دينار في خـطة التنميـة القـوميـة للمـشاريع الصـغـيرة واFمكـن تنفيـذها
بسرعـة وخولت هيئة إعـمار الشمال لتـحديد اFشاريع التي تنفذ ضـمن هذه التخصيـصات وهذه

اFشاريع هي:
١- إنشاء حقول صغيرة لتربية الدواجن.

٢- إنشاء مراكز تلقيح األبقار.
٣- إنشاء مراكز لتسمH العجول وتربيتها.
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٤- تطوير الثروة السمكية في حوضي دربنديخان ودوكان.
٥- بناء دائرة للثروة احليوانية.

٦- مخازن لتبريد وحفظ الفواكه.
٧- مشروع تصفية احلبة اخلضراء.

٨- تنمية زراعة التفاح.

٩- إنشاء ثالث مناحل.
١٠- مشاريع ري صغيرة مختلفة.

١١- إنشاء ثالث فنادق.
١٢- توسيع خانزاد.

١٣- إنشاء مخيمات سياحية.
١٤- إنشاء ساحة لسباق اخليل.

©»® o;K*«
WO%ULA%« WIDM*« ‚dA
األعمال حتت التنفيذ                            الكلفة الكلية

دينار ٥٠٠٠٠٠ ١- طريق موصل - زاخو 
دينار ٢- طريق زاخو - كاني ماسي   ٧٠٠٠٠٠
دينار ٣- طريق أربيل - رايات ٩٠٠٠٠٠
دينار ٤- طريق باخستيان - ميرگه سور   ٢٠٠٠٠٠
دينار ٥- طريق سليمانية - عربت - حلبجه   ٣٠٠٠٠٠
دينار ٦- طريق سنگسر - چومان  ٥٠٠٠٠٠
٧- مطار بامرني   ٥٠٠٠٠ دينار
دينار ٨- طريق عمادية - دهوك    ١٦٠٠٠٠
دينار ٢٨٠٠٠٠ ٩- طريق مريبه - عقره    
اجملموع    ٣٥٩٠٠٠٠٠ دينار

مالحظة:
يجري تنفيذ اFشروعات اعاله في الوقت احلاضر وقد اجنز القسم الكبير منها.



∂∏¥

…b)b$ ‰ULB«
٥٤٠٠٠٠ دينار ١- طريق قَرَداغ - سنگاو        
٢- طريق چوارتا - سليمانية         ٢٥٠٠٠٠ دينار
٣- طريق زاخو-شرانش                                       ٧٥٠٠٠ دينار
٣- طريق ليڤو - سپينداروك          ١٥٠٠٠٠ دينار
٤- طريق خليفان - بله - بارزان         ٢٥٠٠٠٠ دينار
٥٠٠٠٠٠ دينار ٦- طريق دوكان - رانيه - قلعه دزه         
٧- طريق سيد صادق - پنجوين          ٢٥٠٠٠٠ دينار
٨- طريق هيبة سلطان - بستانه                      ٧٥٠٠٠ دينار

٩- طريق طوز - كفري                        ٢٠٠٠٠٠ دينار
١٠- طريق عH سفني - اتروش - زاويته    ٣٥٠٠٠٠ دينار
١١- طريق جسر احلدود في زاخو - فيشخابور - العاصي     ٢٨٠٠٠٠ دينار
١٥٠٠٠٠ دينار ١٢- طريق موصل - أسكي كلك     
١٣- اربعة جسور في گلي علي بگ      ٣٢٠٠٠٠ دينار

٣٬٣٩٬٠٠٠٠ دينار اجملموع      
      ٣٬٥٩٠٬٠٠٠ دينار
      ٣٬٣٩٠٬٠٠٠ دينار
اجملموع العام       ٦٬٦٨٠٬٠٠٠ دينار

wBUMB%« ŸUDI%« ∫ÎôË√
اسم اFشروع                    الكلفة بالدينار     مرحلة التنفيذ وموعد اإلجناز     اFالحظات ت

معمل السكر في السليمانية ٧٤٠٠٠٠٠     حتت التنفيذ-١٩٧٢ ١
معمل استـخالص الكبريت     ١٠٠٠٠٠٠       حتت التنفيذ مرحلة اإلجنـاز  مع منشآت التاجي ٢
      في كـــــركــــوك                                                              تكـون الكلـفــــة  
                                                                                           ٢٨ مليون دينار

كهربة سدي دوكان ودربندخان  ٢١٠٠٠٠٠٠      حتت الدراسة ٣
٣٩٠٠٠٠٠    حتت التنفيذ -مستمرة مشاريع الكهربة الصغرى    ٤

      في الشمال
معمل السكاير في اربيل     ٢٨٠٠٠٠٠      حتت التنفيذ-١٩٧٢ ٥
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اسم اFشروع             الكلفة بالدينار     مرحلة التنفيذ وموعد اإلجناز   اFالحظات ت
معمل األلبان في اربيل    ٥٠٠٠٠٠    حتت الدراسة ٦

معمل العصير والنبيذ          ٢٠٠٠٠٠        اعداد التصاميم-١٩٧٢ ٧
توسيع معمل سمنت سرچنار  ١٣٥٠٠٠٠   حتليل العطاءات ٨
مصفى اFوصل               ١٢٥٠٠٠٠٠   حتت الدراسة ٩

اFبلغ قابل للزيادة مد انابيب ومحطات          ٢٠٠٠٠٠٠٠     حتت الدراسة             ١٠
    ضخ الغاز الى تركيا

معمل تعليب وجتفيف الفواكه  ٤٠٠٠٠٠    حتت الدراسة ١١
معمل تنقيح وحفظ التبوغ      ٥٠٠٠٠٠    حتت الدراسة ١٢

(٥) مراكز لتصنيع          ١٥٠٠٠٠      حتت التنفيذ-١٩٧٢ ١٣
         السجاد والبسط

مشاريع إستخراج وصقل الرخام  ٥٠٠٠٠     حتت الدراسة        اFبلغ لكلفة اFشروع الواحد ١٤
يزيد بعـد تعـيH عـدد مـشـاريع اسـتـخـراج     اجملـمـوع                       ٨١٨٥٠٠٠٠          
وصقل الرخام                   

wB«—e%« ŸUDI%« ∫ÎUO'U:
إسم اFشروع      الكلفة بالدينار  مرحلة التنفيذ وموعد اإلجناز      اFالحظات ت

سد اFوصل      ١٠٠٠٠٠٠٠٠      حتت الدراسة                    يحتمل ان تكون ١
              الكلفة أكثر

مشروع اسكي كلك     ٢٢٥٠٠٠٠          تنفيذ اFرحلة الثانية ١٩٧١ ٢
     في أربيل

مشروع ري            ١٠٠٠٠٠٠٠٠        حتت التنفيذ-مستمرة ٣
  كركوك-حويجه-العظيم

مشاريع السايلوات    ٤٠٠٠٠٠٠           حتت التنفيذ                     كلفة اFشروع الكلية ٤
   واFسقفات                                                                          (١٠) ماليH دينار
تنمية وحتسH الغابات  ٥٠٠٠٠٠       حتت التنفيذ                     كلفة اFشروع الكلية ٥
   (حصة اFنطقة الشمالية)                                                           مليون و٤٤٠ ألف
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الكلفة بالدينار  مرحلة التنفيذ وموعداإلجناز اFالحظات إسم اFشروع     ت
٤٤٥٠٠٠٠٠      حتت التنفيذ                  كلفة اFشروع (١٤) التعاونيات الرزاعية ٦

 (حصة اFنطقة الشمالية)                                                             مليون دينار
Hشروع (٦) ماليF٢٢٥٠٠٠٠       حتت التنفيذ             كلفة ا اFكننة الزراعية   ٧

     (حصة اFنطقة الشمالية)                                                      و٧٥٠ ألف دينار
حفر آبار                 ١٠٠٠٠٠٠       حتت التنفيذ                    كلفة اFشروع (٤) ٨

  (حصة اFنطقة الشمالية)                                                              ماليH دينار
انشاء حقل كبير لتربية  ٢٥٠٠٠٠٠      يباشر العمل به قريباً           طاقة اFعمل (٦٠) ٩
    الدواجن في أربيل                                                                مليون بيضة سنوياً

مشاريع البستنة             ٢٥٠٠٠٠   حتت الدراسة ١٠
مشاريع زراعية في     ١٢٠٠٠٠٠  حتت التنفيذ ١١

    بكره جو واحلويجه
مستوصفات بيطرية (٣٤)   ٢٥٠٠٠٠    حتت التنفيذ ١٢

اجملموع             ٢١٨٧٠٠٠٠٠          استبعدت اFشاريع التي ستقوم بها هيئة إعمار
الشمال في اFلحق (أ)            

"ö-«u*«Ë qIM%« ŸUD4 ∫ÎU(%U:
الكلفة بالدينار      مرحلة التنفيذ وموعداإلجناز اFالحظات إسم اFشروع       ت

إنشاء (١٣٣٠) كم من    ١٥٠٠٠٠٠   حتت التنفيذ ١
  الطرق في احملافظات الشمالية

راجع اFلحق (ب) قسم حتت التنفيذ وقسم  ٦٩٨٠٠٠٠ انشاء طرق جديدة   ٢
جديد ادخلت في اخلطة

حتت التنفيذ مكائن ومحطة للصيانة ١٥٠٠٠   ٣
مكائن للطرق   ٧٥٠٠٠٠ في دور اFناقصة واإلحالة ٤

جسر آلوكه ١٥٠٠٠٠      حتت التنفيذ ٥
حتت التنفيذ  ٦٠٠٠٠ انشاء بدالة السليمانية ٦
حتت التنفيذ حصة اFنطقة الشمالية     ٨٥٠٠٠ ٧

    من الكابالت
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إسم اFشروع           الكلفة بالدينار  مرحلة التنفيذ وموعداإلجناز اFالحظات ت
في مرحلة التحضير حصة اFنطقة الشمالية         ١٧٥٠٠٠٠   ٨

      من اFايكرويڤ
محطة إذاعة كركوك           ٣٠٠٠٠٠ منجزة ٩

مركز اإلذاعة والتلفزيون ١٣٠٠٠٠٠        حتت التنفيذ ١٠
        في اFوصل

اجملموع                   ١٣٧٩٠٠٠٠

"U3b)«Ë w'U#*« ŸUD4 ∫ÎUF0«—
إسم اFشروع             الكلفة بالدينار     مرحلة التنفيذ وموعد اإلجناز اFالحظات ت

إنشاء (٣٠٠٠) دار ريفية  ٩٠٠٠٠٠       حتت التنفيذ ١
     Fن تضررت دورهم

إنشاء دور سياحية بطريقة     ١٠٠٠٠٠٠    حتت الدراسة ستتم التجربة ألول دار قريباً ٢
      السمنت اFنفوخ 

تنفذ خالل السنوات اFقبلة أبنية الدوائر احلكومية      ٥٠٠٠٠٠   ٣
أبنية اFشاريع الصحية         ٤٠٩١٠٠٠     تنفذ خالل السنوات اFقبلة ٤

     (مستشفيات)
تنفذ خالل السنوات اFقبلة أبنية اFؤسسات الثقافية       ٤٠٦٤٠٠٠  ٥

٤٠٠٠٠٠٠  حتت التنفيذ مشاريع اFاء اخملتلفة      ٦
مشاريع رعاية الشباب         ٢٥٠٠٠٠       تنفذ خالل اخلطة ٧

مشاريع اخلدمات اإلجتماعية    ٧٣٠٠٠        تنفذ خالل اخلطة  ٨
مشاريع اFصايف والسياحة     ١٥٤٠٠٠       حتت التنفيذ ٩

اجملـموع  ١٥٠٢٣٠٠٠    اسـتبـعدت اFشـاريع التي ستـقوم بهـا هيئـة إعمـار
الشمال اFلحق (أ).                   
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٨١٨٥٠٠٠٠ القطاع الصناعي  ١
القطاع الزراعي  ٢١٨٧٠٠٠٠٠ ٢
قطاع النقل واFواصالت                ١٣٧٩٠٠٠٠ ٣
قطاع اFباني واخلدمات          ١٥٠٢٣٠٠٠ ٤
القرض األFاني       ٢٦٥٠٠٠٠ ٥
تخصيصات جديدة في اخلطة        ٢٢٩٥٠٠٠ ٧
٤٠٠٠٠٠٠ هيئة اعمار الشمال       ٧

   اجملموع     ٣٣٨٠٠٨٠٠٠
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∫v(Ë_« W"dH(«
ا1قر األمامي في چمچمال - ا1قر اخللفي في الديوانية

ل١ آلي- مقر اللواء في چمچمال> فوج في چمچمال> فوج في سنگاو> فوج في طوز
ل١٤- في $uO…—…‘ بكامله> عدا فوج قرب پلنگان

ل١٥ آلي- مقر اللواء في الشعيبة مع فوج> فوج في بلجانيه> فوج في سيبه
∫WO-U.(« W"dH(«
 ا1قر في كركوك
ل٢- في ماكوك.

ل٤- فوج في منطقة رانيه/ مقر اللواء مع فوج[ في كركوك إلعادة التشكيل والتدريب
ل٣٦- مقر اللواء في سوسي مع فوج> فوج في أزمر- فوج في دوكان

ل١٠٢- في منطقة رواندوز
∫W.(U.(« W"dH(«

ا1قر اخللفي في تكريت> ا1قر األمامي في منطقة بدره وجصان
ل٨ آلي- مقر اللواء في أربيل مع فوج[ إلعادة التدريب والتنظيم> فوج في منطقة بافستيان

ل مع ٦- في منطقة رانيه وقلعه دزه
ل مع ١٢- في منطقة خانق[ عدا كتيبة دبابات في منطقة بدره.

∫WF/«d(« W"dH(«
ا1قر في ا1وصل

ل١٨- ا1قر في دهوك مع فوج. فوج في زاخو. فوج في شيخان.
ل٥- فوج في زوزك. مقر اللواء مع فوج[ في ا1وصل إلعادة التدريب والتنظيم.

ل٣٨- ا1قر مع فوج في عقره. فوج في بجيل. فوج في زاخو.
ل٢٩- في ا1وصل إلعادة التدريب والتنظيم (عدا فوج في سَفِ[).

∫W01U)« W"dH(«
ا1قر في البصرة
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ل٢٧ آلي- مقر اللواء في چمچمال مع فوج> فوج في سَنگاو> فوج في بازيان
ل٢٠ آلي- مقر اللواء في حرير مع فوج[> فوج في رواندوز

ل١٩ آلي- مقر اللواء في منطقة رواندوز مع فوج[> فوج في البصرة
∫W2œU0(« W"dH(«

ا1قر في جلوالء
ل مع ١٦- في ا1نطقة ب[ خانق[ ودربنديخان
ل مع ٣٠- في السليمانية> قَرَداغ> دربنديخان

ل٢٥ آلي- مقر اللواء في دربنديخان مع فوج> فوج في عَرْبَت> فوج في السليمانية
∫WM1U.(« W"dH(«

ا1قر في أربيل
ل٣- في أربيل إلعادة التدريب والتنظيم عدا فوج في گرو عمر آغا

ل٢٢- في كورَك
ل٢٣- مقر اللواء مع فوج[ في منطقة گلي وسپيلك> فوج في شقالوه

∫…d3UF(« W"dH(«
ا1قر في بغداد

ل مع ١٠- في منطقة رواندوز
ل مع ١٧- في كركوك

ل٢٤ آلي- مقر اللواء في الصويرة مع فوج> فوج في دربند رانيه> فوج في رانيه
∫◊UO56ù« W'u(√
لواء في السليمانية

لواء في أربيل
لواء في سهل أربيل

لواء في كويسنجق وهيبت سلطان
لواء في دهوك

لواء في ا1وصل وشيخان
لواء في عقره ومنطقة السورچية

لواء في سپيلك
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…ËUÇË—WÝË …“œWFK&لواء في رانيه و
لواء في منطقة خانق[
∫W8dA(« W'u(√

لواء في أربيل
لواء في السليمانية

لواء في كركوك
لواء في ا1وصل
لواء في حرير

لواء في منشآت النفط في منطقة كنديناوه
لواء في منشآت النفط في جمبور وكركوك

∫W9U)« :«uI(«
W?&…—W'Ëœ. فـوج في ســيـتَكان فـوج في قلـيـاسـان. فـوج في زوزك. فـوج في ديـانا. فـوج في 

وسرتيز. مقر القوات في ديانا.
∫W'u'« …uI(«

١- السرب األول- سيخوي ٢٠- في قاعدة كركوك اجلوية.
٢- السرب الثاني (هليوكوبتر مي٨) في مطار كَي وان K1 بكركوك

٣- السرب الثالث (نقل) في ا1طار ا1دني القد� ببغداد.
٤- السرب الرابع (هليوكوپتر ويسكس) في قاعدة كركوك اجلوية

٥- السرب اخلامس (سيخوي ٧) في قاعدة كركوك اجلوية
٦- السرب السادس (هنتر) في قاعدة كركوك اجلوية

٧- السرب السابع (ميگ ١٧) في قاعدة ا1وصل اجلوية
٨- السرب الثامن (سيخوي ٢٠) في قاعدة الكوت اجلوية عدا مفرزة في كركوك

٩- السرب التاسع (ميگ ٢١) في قاعدة كركوك اجلوية
١٠- السرب العاشر (إليوشن- باجر ١٦) في مطار الهضبة

١١- السرب ١١ (ميگ ٢٣) في مطار الهضبة
١٢- السرب ١٢ (هليوكوپتر مي ٨) في مطار كي وان K1 بكركوك

١٣- السرب ١٤ (ميگ ٢١) في قاعدة بغداد اجلوية
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١٤- السرب ١٥ (هليوكوپتر مي ٨) في قاعدة بغداد اجلوية
١٥- السرب ١٦ (هليوكوپتر مي ٨) في قاعدة الشعيبة اجلوية

١٦- السرب ١٧ (ميگ ٢١) في قاعدة بغداد اجلوية
١٧- السرب ١٨ (توپوليف ٢٢) في مطار الهضبة
١٨- السرب ٢٢ (هليوكوپتر) في معسكر التاجي

١٩- السرب ٢٤ (هليوكوپتر مي ٦) في قاعدة كركوك اجلوية
٢٠- السرب ٣٠ (هليوكوپتر الويت) في ا1طار ا1دني القد�

±π$¥≠±≤≠¥ W'UG( tO-«—Ë Á“œ tFK" WN); w< ËbF(« l{«u1
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١- اللواء الثاني في ماكوك.
.‘…—…uO$ ٢- اللواء الرابع عشر في

.uð…—u&-٣- اللواء اخلامس عشر آلي في رانيه
٤- اللواء السادس والثالثون في قلعه دزه.

٥- اللواء التاسع عشر- فوجان من اللواء في قاطع قلعه دزه.
٦- اللواء الرابع والعشرون آلي في قاطع رانيه.

٧- اللواء ا1درع الثاني عشر في قاطع رانيه وقلعه دزه.
٨- لواء إحتياط في قاطع رانيه وقلعه دزه.

٩- فوج من القوات اخلاصة في ماكوك.
١٠- كتيبة دبابات تابعة للفرقة السادسة.

(ب) ا1دفعية:
.…ËUÇË—WÝ ١- كتيبة مدفعية ١٢٢ ملم ميدان في

.ÊUJÄW$—WÝ ٢- كتيبة مدفعية ١٢٢ ملم ميدان في
.‰Wðu$ ٣- كتيبة مدفعية ١٢٢ ملم قوس في باش

٤- كتيبة مدفعية ١٢٢ ملم قوس في شكارته.
٥- كتيبة مدفعية ١٥٢ ملم في رانيه.

٦- كتيبة مدفعية ١٢٠ ملم هاون في ماكوك.
٧- كتيبة مدفعية ١٢٠ ملم هاون في هنجيره.

٨- بطرية مدفعية ١٣٠ ملم ميدان في قلعه دزه.
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.ÊUJÄW$—WÝ ٩- بطرية مدفعية ١٣٠ ملم ميدان في
١٠- كتيبة مدفعية ١٢٢ ملم قوس في قلعه دزه وزاراوه وتوه سوران.

(ج) كانت خطة العدو كما يلي:
١- التقدم من دولي شهيدان الى منطقة ناودَشت وتهديد منطقة ديلمان وقَسري وبالتالي

گالله و1ساعدة القوات التي تتقدم من بيشه الى گالله لو جنحت.
٢- التـقـدم من وادي ÊUJÄW?$—W?Ý مع إحـتالل جـبلي $?u?O…—…‘ ومـاكـوك إلحتـالل رقـبـتي
كاروخ والنـزول الى ورته ودَرگَله واإللتحـام بالقوات ا1تـقدمة مـن بَرزيوه في جسـر حافظ.
والهـدف الثـاني لقطع ا1واصـالت مع اجلبـهـات السـهليـة في أربيل وكويـسنجق. ولم يكن
ضغط العدو هناك أقـل من ضغطه في جبهة رواندوز وكـذلك كانت خسائره فـادحة تقارب
خـسائره في جـبهـة رواندوز فـبالرغم من أن الـعدو �كن من إحـتالل أهداف مـهـمة وكـثيـرة
هناك> لكنه جـوبه  ـقاومـة عنـيفـة ومـسـتـمـيـتـة من جـانب الپـيـشـمـرگـه والى أن �كن من
إحـتالل هذه األهـداف فقـد كلّ قـواته الهجـومـية وأصـبح في وضع دفـاعي يحـمي مـواقعـه

التي إحتلها. واليعتبر العدو ناجحاً في حتقيق أهدافه.
(د) بعد وصول ا1دافع الى منطقة أينزه وكذلك قيام ا1دفعية بقصف مواقع العدو في قلعه دزه
تبـدل الوضع كـثيـراً وأسـهمت ا1دفـعـيـة بدور كبـيـر في تدميـر العـدو وقـتل الروح ا1عنوية

لديه.
(هـ) إن مقاومـة الپيشمـرگه وإسناد ا1دفعيـة جعلتا العدو يـشعر بوجوب تغـيير تاكتيـكه فبدالً
من جتمع اآلليات في مـعسكر واحد تفرقت الى أمـاكن غير مكشوفة وكـذلك بالنسبة الى

ا1شاة وا1دفعية وقد أحلقت بالعدو اخلسائر التالية حسب معلوماتنا:
١- ª تدمـيـر اللواء األول اآللي تدمـيـراً كـامـالً في قـلعـه دزه بحـيث سـحب الى كـركـوك

إلعادة تنظيمه وفقد ٥٠ با1ائة من أفراده و٨٥ با1ائة من آلياته.
٢- ª تدمير أكثر من (٣٠) دبابة وأكثر من ١٧٠ ناقلة مدرعة.

٣- ª تدمير أكثر من (٢٥) مدفعاً.
٤- ª تدمير أكثر من (٢٣٠) سيارة من مختلف األنواع.

٥- أضطر العـدو الـى سـحب مـقـر الفـرقـة الثـانـيـة من چوارقـورنه الى كـويسنـجق بعـدمـا
تعرض لقصف مدفعي مركز وشديد ومؤثر.

٦- تقدر خسـائر العدو في األرواح في قلعه دزه ومنطقة رانيه في حـدود (٢٨٠٠) قتيل
و(٣٩٠٠) جريح.

(و) وتفيـد ا1علومات ان في نيـة رئاسة أركـان اجليش إرسـال قائد الفرقـة الثالثـة اللواء محـمد
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فتـحي لقيادة القطعات العـسكرية في هذه اجلبهـة بدالً من اللواء طالب محمد كـاظم قائد
. الفرقة الثانية الذي أعتبر فاشالً

±π$¥≠±≤≠¥ W'UG( “Ëb-«Ë— WN); w< ËbF(« l{«u1
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١- اللواء الثالث في حرير (يعاد تنظيمه).
٢- اللواء الرابع في ديانا.

٣- اللواء الثاني والعشرون> في كورَك وگورَز> ومقره في سپيلك.
٤- اللواء ا1درع السادس> موزع في حوض رواندوز.

٥- اللواء الثامن اآللي> موزع في حوض رواندوز ومقره في بالَكيان.
٦- اللواء العشرون> في رواندوز بداخل معمل السجاد.
.Ê«ËW$…œdÖË ٧- اللواء التاسع والعشرون> في ديلزيان

٨- اللواء اخلامس> في زوزك وسيدكان.
٩- أربعة أفواج من القوات اخلاصة> موزعة في زوزك> سيدكان> رواندوز.

١٠- كتيبة الدبابات السابعة> في بالَكيان.
١١- كتيبة دبابات من اللواء ا1درع السابع عشر في كاني قور.
١٢- كتيبة دبابات من اللواء ا1درع السادس عشر> في ديانا.

١٣- سرية إستطالع دبابات الفرقة الثامنة> في خليفان.
(ب) ا1دفعية:

١- توجـد في بيخـال ب[ رواندوز وجـبل كورَك ثالث كـتائب مـدفـعيـة أنواعهـا ١٢٢ ملم
ميدان و٧٥ ملم جبلي و١٢٠ ملم هاون.

٢- كتيبة ١٢٢ ملم قوس في باپشتيان (أسقال).
٣- كتيبة ١٥٢ ملم قوس في بالَكيان.

٤- كتيبة ١٢٠ ملم هاون في حامية رواندوز.
٥- كتيبة ١٢٢ ملم قوس في كاولوك.
٦- كتيبة ١٣٠ ملم ميدان في خليفان.

٧- كتيبة ٧٥ ملم جبلي في كوانا جنوب زوزك وشرق ديانا.
.Ê«ËW$…œdÖ ٨- كتيبة ١٢٢ ملم في ديلزيان

٩- كتيبة ١٢٢ ملم قوس في Í…ËUÇË—WÝ ديانا.
١٠- بطرية ١٥٢ ملم قوس. بطرية ١٢٢ ملم ميدان في رواندوز.
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(ج) تعـتـبـر منطقـة حـريـر ا1قـر اخللفي لهـذه القـوات حـيث تُسـحـب الوحـدات الى هناك إلعـادة
التنظـيم والراحـة وكــذلك يوجــد في حـرير مــعـمل مــيـدان لـتـصليح الـسـيــارات والدبابات

وا1دفعية التي تصاب في اجلبهات.
(د) ا1علومات التي وصلت حول خسائر العدو منذ دخوله الى حوض رواندوز تفيد كما يلي:

١- ª تدمير اللواء الثالث تقريباً.
٢- ª تدمير اللواء العـشرين بحيث لم يبقَ لديه قدرة القيـام بعمليات هجوميـة وواجبات

اللواء مقتصرة على الدفاع.
٣- ª تدمير فوج[ من القوات اخلاصة. أصيبا بشلل تام وفقدا قدرتهما على الهجوم.

٤- ª تدمير أكثر من ٦٠ دبابة وأكثر من (٢٠٠) ناقلة مدرعة.
٥- ª تدمير أكثر من (٣٥٠) سيارة لوري وجيب.

٦- ª تدمير ما اليقل عن (٤٠) مدفعاً من مختلف األنواع.
٧- ª تدمير مخازن العتاد في باپشتيان وديانا وكوانا.

٨- أصيب عدد كبيـر من أفراد العدو بأعراض نوبات عصبية من جـراء اخلسائر والقصف
ا1دفعي ا1ركز.

٩- أصـيب اللواء اخلـامس واللـواء التـاسع والعـشـرون بخـسـائر فـادحـة من جـراء القـصف
ا1دفعي. وفقدا القدرة على الهجوم.

(هـ) كانت خطة العـدو التقدم إلحـتالل Ë gOÐ Ë—WÖسَري حـسن بگ والتقدم الى سِيـدَكان لقطع
الطريق ثم التـقدم الى هندرين وع[ مـاء رواندوز. ثم التقـدم من بيشه ومن بَـرزيوه بإجتاه
گالله. إالّ أن مقـاومة الپيشمرگـه العنيدة ووصول ا1دافع كان لها دور كبـير في إحلاق كل
هذه اخلسـائر بقوات العدو ومـن ثم إجباره على أن يغـيّر تاكتـيكه بعد فشل خـططه بحيث
أصبح في حـالة دفاع شـاق بعدمـا كان في حالة هجـوم مركّـز في األول. ومعلوماتـنا تؤكد
أن خسائر الـعدو في األرواح في جبهة رواندوز بـلغت أكثر من (٣٥٠٠) قتيـل وأكثر من
(٥٧٠٠) جــريح ثمــانون با1ائة منـهـا جــراء القــصف ا1دفــعي. وأمــا اآلليـات والـدبابات
فمعـظمها دمرتهـا ا1دفعية. كـان ذلك خالل الفترة ا1بـتدئة بشهر آب ١٩٧٤ لغـاية إعداد

هذا التقرير.
(و) وقـبـل أسـبـوع إســتـدعت رئـاسـة أركـان اجلــيش كــالً من سـعــيـد حـمــو قـائد اجلــيش األول
وعـبـدا1نعم لفــتـه قـائد الفـرقـة الثـامنة وضـبـاط أركـانه الى بـغـداد لدراسـة وضع اجلـيش.
وا1علومـات تؤكد إنهـيـار معنويات العـدو والتـذمر سـائد في صفـوفـه. وما إلتـجاء العـدو
الى القصف اجلوي ا1ركز على األهداف ا1دنية إال تغطية لفـشله في اجلبهة. ويالحظ كثرة
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حـاالت الهروب من اجلـيش عندمـا يذهبـون الى بيوتهم بإجـازات في وسط وجنوب العـراق
وحتـى أن أعداداً من الضـباط واجلنود أعـدموا أو أحـيلوا الى مجـالس حتقـيقـية عـسكرية
بسبب هروبهم من اجلـبهة. وما إقـدام احلكومة على إستدعـاء قوات اإلحتياط لـلخدمة إالّ

دليل على إنهيار جيشها وكثرة خسائره وفقدانه للقدرة القتالية.
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١- التقـدم من طريق سِـيدَكـان Ëسَـري حسن بگ لقطع طريق سِـيـدَكان حملـاصرة منطقـة ا1وصل
ودهوك وعزلها عسكرياً وإقتصادياً.

٢- مواصلة التقدم من قلعه دزه حتى الوصول الى احلدود اإليرانية.
٣- التقدم الى پينجوين وحتى الوصول الى احلدود اإليرانية.

٤- التقدم الى حلبجه وحتى الوصول الى احلدود اإليرانية لعزل منطقة خانق[ وحصرها.
٥- خطتـهم هي تقـسـيـم كردسـتـان الـى عـدة مناطق وعـزل بعـضـهـا عن بعض كـمـا ذكـر أعـاله
والتركيز على القـصف ا1كثف من اجلو والبر وتشديد احلصار اإلقـتصادي حيث لو ª لهم
ما يريـدون فإن ا1ناطق سـتكون معـزولة بعضـها عن بعض وسـيكون للحصـار اإلقتـصادي

تأثير شديد وكبير.
٦- بذل أقصى ما لديهم من جـهود وبأية تضحيات من أجل الوصول الى حـاجي عمران. وذلك

.‘…—…uO$بَرزيوه ومن ماكوك وË بالتقدم من محور بيشي
∫WO2UO0(« WD)« ≠≤

١- اذا جنــحــوا في عــمـليــاتهم الـعــسكرية فــســوف يـعلنون نهــايـة الثــورة الكرديـة وعن إ�ام
التشكيالت اإلدارية 1نطقة ما يسمونه باحلكم الذاتي.

٢- إعطاء إدارة ا1ناطق احملـتلة لـلمرتـزقة األكـراد والشـيـوعـي[ وحتت إشـراف بعـثي عـسكري
مباشر.

٣- لو إستطاعوا الوصول الى احلدود اإليرانية فسـوف يقومون بتحريض العناصر ا1ناوئة داخل
إيران ويشجعونهم و·ولونهم با1ستلزمات للقيام بالتخريبات والعصيان داخل إيران.

W'u(_« vK* Ÿ“u1 WO1uJ(« :«uI(« dzU0>/ ‰Ëb;
ا1الحظات اجلرحى      القتلى الوحدة     ت

٦٥% من آليات اللواء دُمّرت ٤٨٠    ٣٣٠ ل١ آلي      ١
٥٩٠    ٣٨٠ ل٢ مشاة    ٢
٩٠٠ ل٣ مشاة   ٦٦٠    ٣
٨٠٠    ٦٠٠ ل٤ مشاة    ٤
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اجلرحى   ا1الحظات القتلى    الوحدة     ت
٨٧٠       ٦٢٠ ل٥ مشاة     ٥

٤٠ دبابة دُمّرت    ١٩٠ ل٦ مدرع    ١٧٠       ٦
٧٥% من آليات اللواء دُمّرت    ٥٦٠       ٤٣٥ ل٨ آلي       ٧

٣٤٥        ٢٧٠ ل١٤ مشاة   ٨
١٢٠        ٨٥ فوج من ل١٥  ٩

٤٥ دبابة دُمّرت     ١٤٠         ٢٨٠ ل١٦ مدرع  ١٠
٩٠     ٣٠ دبابة دُمّرت ل١٧ مدرع  ٣٥        ١١

٤٩٠          ٣٠٠ ل١٨ مشاة  ١٢
٢٠٠         ٣٥٠ ل١٩ مشاة  ١٣
٨٥٠      ٥٥٠ ل٢٠ مشاة  ١٤
٥٣٠      ٣٥٠ ل٢٢ مشاة  ١٥
٣٩٠      ٢٨٠ ل٢٣ مشاة  ١٦

٣٥% من آليات اللواء دُمّرت  ٤٨٠      ٢٧٠ ل٢٤ آلي    ١٧
٢٥% من آليات اللواء دُمّرت ٢٣٠ ل٢٥ آلي   ١٨٠       ١٨

٤٥٠       ٣٦٠ ل٢٧ مشاة  ١٩
٤٧٠       ٢٩٠ ل٢٩ مشاة  ٢٠

٤٥ دبابة دُمّرت   ٢٧٠      ١٣٠ ل٣٠ مدرع  ٢١
٣٨٥ ل٣٦ مشاة  ١٧٠       ٢٢
٢٨٠ ل٣٨ مشاة  ١٦٥      ٢٣

٧٠٠      ١١٩٠   تتألف من خمسة أفواج قوات خاصة ٢٤
١٠٠٠         ١٧٠٠   في كل فرقة لواء مغاوير تقريباً قوات ا1غاوير  ٢٥

٢٠٠٠      ٤٠٠٠    تتألف قوات اإلحتياط (١٠ ألوية في الوقت احلاضر) ألوية اإلحتياط ٢٦
Õ«Ë—_« w< …—u.(« :«u" dzU0=

±π$µØ≥Ø±± W'UG( ±π$¥Ø≥Ø±± s1
∫tÖdLAOá(« :«u" s1
  ١٥٣٥        شهيداً 
  ٢٣٦٠        جريحاً

∫w(U@_« s1
  ١٤٩٣        شهيداً
  ١٩٥٢        جريحاً
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٧٤١ قرية تعرضت للقصف اجلوي
٤٣٩٩ غارة جوية شُنّت على كُردستان

:ULN*«Ë W#K2_« w< …—u.(« dzU0=
±π$µØ≥Ø±± W'UG( ±π$¥Ø≥Ø±± s1 …d5HK(

دوشكا  ٩
مدفع (٣٠) ملم مضاد للطائرات  ٢

رشاش متوسط  ٢٨
بندقيات مختلفة األنواع ٩٨٥

٤  هاونات (١٢٠) ملم
هاونات (٨٢) ملم  ٧

قاذفة RBG مضادة للدروع  ٢٣
قادفة B-10 مضادة للدروع  ١١
مدفع (١٠٦) مضاد للدروع  ٥

±π$µØ≥Ø±± W'UG( ±π$¥Ø≥Ø±± …d5HK( —«u.(« rzUMA
بندقية خفيفة ١٨٧٩
جهاز السلكي ٧٥
رشاش متوسط  ٨٢

مدفع هاون  ٤٣
B-10مدافع (١٠٦) ملم و  ٣٥

RBG-7 قاذفات نوع  ٩٧
:UJK5L*«Ë Õ«Ë—_« w< WO1uJ(« :«uI(« dzU0=

±π$µØ≥Ø±± W'UG( ±π$¥Ø≥Ø±± s1 …d5HK(
القتلى                ١١٦٨٠
١٨٢٧٠ اجلرحى               
األسرى                ٢٣٠

٢٣٤٦ بينهم جنود والبقية مرتزقة (جحوش) ا1لتحقون              
٢٩٦ الدبابات وناقالت اجلنود التي دُمرت            
٣٩ الطائرات التي اُسقطت                
٩٦ ا1دافع الثقيلة التي دُمرت     

السيارات العسكرية من مختلف األحجام التي دُمرت   ٥٧٧



∂ππ
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±π$µ ÂU% XF!Ë w&'«Ë WO!«dF'«Ë WO(«d)ù« 5&*uJ(« 5+ dz«e'« WO!UH,≈ ’uB(

: نص إتفاقية اجلزائر ٦ آذار/ مارس ١٩٧٥ أوالً
ثانيـاً: مــعـاهدة احلـدود العـراقــيـة-اإليرانيـة (١٩٧٥) والپـروتـوكـوالت اFلحـقـة بهــا واخلـاصـة

باحلدود البرية والنهرية وأمن احلدود.
: نصوص الرسائل اFتبادلة ب\ وزيري اخلارجية العراقي واإليراني ثالثاً

dz«e'« WO!UH,≈ h( ∫ÎôË√
"تطبـيــقـاً Fبـاديء ســالمـة التـراب وحـرمــة احلـدود وعـدم التــدخل في الشـؤون الداخلـيـة قـرر

الطرفان الساميان اFتعاقدان:
١- إجـراء تخطيط نهـائي حلـدودهمـا البريةt بـناءً على پروتوكـول القـسطنطينيـة لسنة ١٩١٣م

ومحاضر جلنة حتديد احلدود لسنة ١٩١٤م.
٢- حتـديد حــدودهمـا البـرية حــسب خط "التـالوك" (وهو خـط وسط اجملـرى الرئيـسـي الصـالح
للمـالحـة عنـد خـفض اFنسـوب إبتـداءً من النـقطة التي تنزل فـيـهـا احلـدود الـبـرية في شط

العرب حتى البحر)(*).
٣- بناءً على هذا يعـيد الطرفان األمن والثـقة اFتبـادلة على طول حدودهما اFشـتركة ويلتـزمان
بإجــراء رقــابة مــشــددة وفــعـــالة على حــدودهمــاt وذلـك من أجل وضع حــد نهــائـي لكل

التسلالت ذات الطابع التخريبي من حيث أتت.
tبـاشرة أعـاله كـعناصـر التتـجـزأ حلل شـاملF٤- إتفق الطرفـان على إعـتـبـار هذه التـرتيـبـات ا
tوبالتـالي فإن أيّ مـساس بإحـدى مقـوماتهـا يتنافى بطبيـعة احلـال مع روح إتفاق اجلـزائر
وسـيـبقى الـطرفان علـى إتصال دائم مـع الرئيس هواري بومـدين الذي سـيقـدم عند احلـاجـة
معونة اجلـزائر األخوية من أجل تطبيق هذا القـرار. ويعلن الطرفان رسميـاً أن اFنطقة يجب

أن تكون في مأمن من أيّ تدخل خارجي.

tفيكون مـعناها طريق الوادي tWegو tعنى الوادي� Thal \انية مكونة من قـسمFالتالوك- كلمـة أ *
وقد أصـبح Thalweg مـصطلحاً دوليـاً حلفظ مـجرى اFيـاه الوسطىt أو التـيار الذي يتـوسط مجـرى

النهر. عبدالرزاق احلسني- تاريخ الوزارات العراقيةt جt٥ بغداد t١٩٨٨ ص٢٤.

tفيكون مـعناها طريق الوادي tWegو tعنى الوادي� Thal \انية مكونة من قـسمFالتالوك- كلمـة أ *
وقد أصـبح Thalweg مـصطلحاً دوليـاً حلفظ مـجرى اFيـاه الوسطىt أو التـيار الذي يتـوسط مجـرى

النهر. عبدالرزاق احلسني- تاريخ الوزارات العراقيةt جt٥ بغداد t١٩٨٨ ص٢٤.
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±π$µ WM0K' WO(«d)ù« ≠ WO!«dF'« œËb(« …b2UF* ∫ÎUO(U3
نصـوص مــعـاهدة احلـدود الدوليــة وحـسن اجلـوار ب\ العــراق وإيران والپـروتوكــوالت الثـالثة

اFلحقة بهاt واخلاصة باحلدود البرية والنهرية وأمن احلدود.(*)
وكان قـد وقع على هذه النصـوص في بغداد يوم ١٣ حـزيران/ يونيو عام ١٩٧٥ عـن العراق
الدكتور سعدون حمـادي وزير اخلارجيةt وعن إيران السيد عباس خلعتبـري وزير اخلارجيةt كما
وقـعهـا السـيد عـبدالـعزيز بوتفليـقـة وزير خارجـيـة اجلزائر. وفـيـما يلي نصـوص مـعاهدة احلـدود

الدولية وحسن اجلوار ب\ العراق وإيران:
- إن رئيس اجلــمـهـورية العــراقـيـة وصـاحب اجلــاللة االمـبـراطور شــاهنشـاه إيران بالـنظر الى
اإلرادة اخمللصـة للطرف\ اFعبـر عنهـا في إتفاقـية اجلـزائر في آذار/ مارس ١٩٧٥ في الوصـول
الى حل نهــائي ودائم جلـمـيـع الوسـائل اFعلقــة ب\ البلدين: وبالـنظر إلى أن الطرف\ قــد أجـريا
إعـادة التـخطيط النهـائي حلـدودهمـا البـرية على أسـاس پروتوكـول القسـطنطينيـة لسنة ١٩١٣
ومـحـاضـر جلسـات قـومـيـسـيون حتـديد احلـدود لسـنة ١٩١٤ في حـدودهمـا النهـرية حـسب خط
التالوكt وبالنظر إلى روابط اجلوار التـاريخية والدينية والثقـافية واحلضارية القائمـة ب\ شعبي
العـراق وإيران. ولرغبـتهـما في توطيـد روابط الصداقـة وحسن اجلـوارt وتعمـيق عالقـاتهمـا في
اFيادين اإلقتصادية والثقافيةt وتنمية العـالقات ب\ أبناء الشعب\ ورفعها إلى مستوى أفضل
على أســاس مــبــاديء ســالمـة اإلقـليم وحــرمــة احلـدود وعــدم التــدخل فـي الشــؤون الداخليــة.
ولعـزمـهـمـا على العـمل إلقـامـة عـهـد جديـد من العـالقـة الودية ب\ العـراق وإيران على أسـاس
اإلحترام الكامل لإلستقالل الوطني ومساواة الدول في السيادة وإل�انها بهذه الصفة في تطبيق
اFباديء وحتـقيق األهداف واألغراض اFنصـوص عليها في ميـثاق األ¡ اFتحـدةt فقد قررا عـقد

هذه اFعاهدة وعيّنا مندوبيهما اFفوض\.
رئيس اجلمهورية العراقي: سيادة سعدون حمادي وزير خارجية العراق

صاحب اجلاللة اإلمبراطورية شاهنشاه إيران: سيادة عباس خلعتبري وزير خارجية إيران
اللذين بعد أن تبـادال وثائق تفويضهـما التام ووجـداها صحيحـة ومطابقة لألصول إتفـقا على

األحكام التالية:
»*v'Ë_« …œU∫ يؤكد الطرفان الساميان اFتعاقدان ان احلدود الدولية البرية ب\ العراق وإيران
هي تلك التـي أجـري اعـادة تخطيـطهـا على األسس وطبــقـاً لألحكام التـي تضـمنهـا پـروتوكـول

احلدود البرية ومالحق الپروتوكول اFذكور آنفاً اFرفقة بهذه اFعاهدة.
»*WO(U4'« …œU∫ يؤكـد الطرفـان السامـيـان اFتعـاقـدان ان احلدود الدوليـة في شط العـرب هي

(*) هذه النصوص لم يطلع عليها معظم دول العالم.
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تلك التي اجـري حتـديدها على األسس وطبـقـاً لألحكام التي تـضمنـها پروتوكـول حتـديد احلـدود
النهرية ومالحق الپروتوكول اFذكور آنفاً بهذه اFعاهدة.

»*W4'U4'« …œU∫  يتعهد الطرفان الساميان اFتعاقدان بأن �ارسا على احلدود بوجه دائم رقابة
صارمـة وفعالة لغـرض وقف جميع التـسلالت ذات الطابع التخريبـي من حيث أتتt وذلك على

األسس وطبقاً لألحكام التي تضمنها پروتوكول األمن على احلدود اFلحق بهده اFعاهدة.
tتـعــاقـدان أن أحكام الپــروتوكـوالت الثــالثةFيؤكــد الطرفـان الســامـيــان ا ∫WF+«d'« …œU*«
ومالحقهـا اFذكورة في اFواد ١ و٢ و٣ من هذه اFعاهدة واFلحقة بها والتـي تكون جزء اليتجزأ
منها هي أحكام نهائية ودائمـة وغير قابلة للخرق ألي سبب كان وتكون عناصـر التقبل التجزئة
لتـسوية شامـلة وبالتالي فـإن أيّ مسـاس بأي من مقـومات هذه التـسوية الشـاملة يتنافى بداهة

مع روح إتفاق اجلزائر.
»*W0*U)« …œU∫ في نطاق عدم اFسـاس باحلدود واإلحتـرام الدقيق لسالمـة اإلقليم الوطني
للدولت\… يؤكد الطرفـان الساميان اFتعـاقدان ان خط حدودهما البري والنهـري اليجوز اFساس

به وانه دائمي ونهائي.
∫W5œU0'« …œU*«

١- في حـالة حـصـول خـالف يتـعـلق بتـفـسـيـر أو تطبـيق هذه اFعـاهـدة والپـروتوكـوالت الثـالثة
ومالحقها فإن هذا اخلالف سيحل في إطار اإلحـترام الدقيق خلط احلدود العراقية اإليرانية
اFبـيّن في اFواد األولـى والثـانيـة اFنوه عنهـا أعـاله مع مــراعـاة احلـفـاظ على أمن احلـدود

العراقية-اإليرانية طبقاً للمادة ٣.
٢- سـيـحل هذا اخلـالف من جـانب األطراف السـامـيـة في اFرحـلة األولى عن طريق اFفـاوضـات

الثنائية اFباشرة خالل فترة شهرين إعتباراً من تاريخ تقد¨ طلب احد الطرف\.
٣- وفي حـالة عـدم إتفـاق األطراف السـاميـة اFتـعـاقـدة تلجأ خـالل مـدة ثالثة أشـهـر الى طلب

اFساعي احلميدة لدولة ثالثة.
٤- في حـالة رفض أحد الطرف\ اللجـوء الى اFسـاعي احلمـيدة أو فـشل إجراءاتهـا فإن اخلـالف
يصــار الى حله عن طـريق التـحـكيم… خـالل مــدة التزيد عن الـشـهــر إعـتــبــاراً من تاريخ

الرفض أو الفشل.
٥- في حـالة عـدم إتفـاق الطرف\ السـامـي\ اFتـعـاقـدين حـول إجـراءات التـحكيم فـيـحق ألحـد
الطرف\ السـامي\ اFتعـاقدين اللجوء خـالل خمـسة عشـر يوماً التي تلي عـدم اإلتفاق الى
مـحـكمـة حتكيم… ولـغـرض تشكيل مــحكمــة التـحكيم حلـل كل خـالف فـإنّ عـلى كل من
الطرف\ السامي\ اFتعاقدين تعي\ أحد رعاياه مـحكماً وسيختار هذان احملكمان محكماً
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أعلى… وفي حـالة عدم تعي\ الـطرف\ الساميـ\ اFتعاقـدين محكمـيهـما خالل فـترة شـهر
من تاريخ إستـالم احد الطرف\ إشـعاراً من الطرف اآلخـر بطلب التحكيم أو في حـالة عدم
توصل احملكم\ الى إتفـاق حول اخـتيـار احملكم األعلى قبل نفـاذ نفس اFدة اFذكـورة فان
للطرف السامي اFتعـاقد الذي كان قد طلب التحكيم احلق في دعوة رئيس مـحكمة العدل
الدولية الى تعي\ احملكم\ أو احملكم األعلى طبقاً إلجراءات محكمة التحكيم الدائمية.
٦- لقرار محكمة التحكيم الدائمة صفة اإللزام والتنفيذ بالنسبة لكال الطرف\ اFتعاقدين السامي\.

٧- يتحمل كل من الطرف\ السامي\ اFتعاقدين نفقات التحكيم مناصفة.
»*WF+U0'« …œU∫ تسجل هذه اFعاهدة والپروتوكوالت الثالثة اFلحـقة بها طبقاً للمادة ١٠٢

من ميثاق األ¡ اFتحدة.
»*WM*U?4'« …œU∫ يصـــادق كـل من الطـرف\ الســــامـــي\ اFتــــعـــاقـــدين عـلى هذه اFـعـــاهدة

والپرتوكوالت الثالثة اFلحقة بها طبقاً لقانونه الداخلي.
تدخل هذه اFعاهدة والپرتوكوالت الثـالثة اFلحقة حيز التنفيذ اعـتباراً من تاريخ تبادل وثائق
التصـديق الذي سيتم في طهـران. وبناء عليه فان الطرفـ\ اFفوض\ من قبل الطرف\ السـامي\

اFتعاقدين قد وقعا هذه اFعاهدة والپرتوكوالت الثالثة اFلحقة.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥م

عباس علي خلعتبري وزير خارجية إيران- سعدون حمادي وزير خارجية العراق-
لقد ¬ التوقيع على هذه اFعاهدة والپرتوكوالت الثالثة اFلحقـة بها بحضور سيادة عبدالعزيز

بوتفليقة عضو مجلس الثورة وزير خارجية اجلزائر.
W)dNM'« œËb(« b)b% ‰u6u,dÄ

طبـقـاً Fـا تقـرر في بالغ اجلـزائر في ٦ آذار t١٩٧٥ اتفـق الطرفـان اFتـعـاقــدان على األحكام
التالية:

»*v'Ë_« …œU∫ يؤكـد الطرفـان اFتـعـاقـدان ويعـتـرفـان بأن حتـديد احلـدود الـنهـرية الدوليـة ب\
العراق وإيران في شط العرب قـد أجري حسب خط التالوك من قبل اللجنة اخملتلـطة العراقية-

اإليرانية- اجلزائرية على أساس ما يلي:
١- پرتوكول طهران اFؤرخ في ١٧ آذار ١٩٧٥.

٢- محضر إجتماع وزراء اخلارجيةt في بغداد في ٢٠ نيسان ١٩٧٥ والذي وافقt ضمن أمور
أخـرىt على مــحـضـر اللجنة اFكلـفـة بتـحـديد احلـدود الـنهـرية واFوقع على ظهــر البـاخـرة

العراقية (الثورة) في شط العرب في ١٦ نيسان ١٩٧٥.
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٣- اخلرائط اFائيـة اFشتركة التيt بعـد التحقق منها في اFكان وتصـحيحها ونـقل اإلحداثيات
اجلغـرافيـة لنقاط مرور خط احلـدود في سنة ١٩٧٥ على تلك اخلـرائط وقع عليها الـفنيون
اخملـتصـون بعلم اFياه من اللـجنة الفنية اخملـتلطة ووثقـها باإلمـضاء اFصـدق رؤساء وفـود
العراق وإيران واجلزائر في اللجنةt ان اخلرائط اFذكورة آنفاً واFذكورة أدناه قد أحلقت بهذا

الپرتوكول وتكون جزءً اليتجزأ منه:
خريطة رقم (١): مدخل شط العربt رقم ٣٨٤٢ اFنشورة من قبل األميرالية البريطانية.

خــريطة رقم (٢): الســد الداخـلي إلى نقطـة كـبــدا رقم ٣٨٤٣ اFنـشـورة مـن قـبل األمــيــراليــة
البريطانية.

خريطة رقم (٣): نقطة كبدا إلى عبادانt رقم ٣٨٤٤ اFنشورة من قبل األميرالية البريطانية.
خــريطة رقم (٤): عــبــادان الى جــزيـرة أم الطويلة رقـم ٣٨٤٥ اFنشــورة من قــبل األمــيــراليــة

البريطانية.
∫WO(U4'« …œU*«

١- يتبع خط احلـدود في شط العرب التالوكt أي خط وسط اجملـرى الرئيسي الصالح للمـالحة
عند أخـفض منسوب لقـابلية اFالحـةt ابتداء من النقطة التي تـنزل فيهـا احلدود البـرية ب\

العراق وإيران في شط العرب حتى البحر.
٢- ان خط احلـدود اFعـرف على الوجـه اFذكـور في الفقـرة األولى أعـالهt يتـغـيـر مع التغـيـرات
التي يرجع أصلهـا الى أسـباب طبـيعـيـة في اجملرى الرئيـسي الصـالح للمـالحةt واليتـغيـر
خط احلدود بالتغييرات األخرى مالم يعقد الطرفان اFتعاقدان إتفاقاً خاصاً لهذا الغرض.
٣- يجـري التحقـق من التغـيرات اFذكـورة في الفقـرة (٣) في أعاله بصـورة مشـتركة من قـبل

األجهزة الفنية اخملتصة للطرف\ اFتعاقدين.
٤- في حال إنتقـال مجرى شط العرب أو مصبـه بسبب ظواهر طبيعيـة وأدى ذلك اإلنتقال الى
تغيـر في العائدية الوطنية إلقليم الدولـت\ اخملتصت\ أو األمـوال غير اFنقـولةt أو اFباني
أو غيـرها فإن خط احلدود يستـمر على كونه في التـالوك طبقاً Fا نصت عليه الفـقرة (١)

في أعاله.
٥- مالم يقـرر الطرفان بإتفـاق مشتـرك بأن خط احلدود يجب أن يتـبع من اآلن فصاعـداً اجملرى
اجلــديدt يجـري إعــادة اFيــاهt على نفــقـة الطرف\t الـى اجملـرى كــمـا كــان عليــه في سنة
١٩٧٥ طبقـاً Fا هو مشـار اليه في اخلـرائط األربع اFشـتركة واFنـصوص عليـها في الفـقرة
(٣) من اFادة االولـى في أعــاله. إذا مــا طـلب ذلك أحــد الـطرف\ خــالل الـسنت\ الـلت\
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تعـقـبــان اللحظة التي حتـقـق فـيـهـا اإلنتـقــال - على يد أحـد الطرف\t وفـي غـضـون ذلك
يحتفظ الطرفان بحقوقهما في اFالحة وفي اإلنتفاع من اFاء في اجملرى اجلديد.

∫W4'U4'« …œU*«
١- ان احلـدود النهرية في شط الـعرب ب\ العـراق وإيرانt كمـا جـاء تعريفـهـا في اFادة الثانيـة
في أعاله قـد رسمت باخلط اFب\ في اخلـرائط اFشتركـة اFذكورة في الفـقرة (٣) من اFادة

األولى في أعاله.
٢- اتفق الطرفان اFتعاقـدان على إعتبار ان نقطة انتهاء احلدود النهرية تقع علـى خط مستقيم
يوصل ب\ نهـايتي الضفت\ وعـند مصب شط العرب في أخـفض مسـتوى للجـزر (أخفض
مسـتوى للمـاء باحلسـاب الفلكي). وقد نقل رسم هذا اخلـط اFستقـيم على اخلرائط اFـائية

اFشتركة اFذكورة في الفقرة (٣) من اFادة األولى في أعاله.
»*W?F+«d'« …œU∫ ان خط احلـــدود اFعــرف في اFواد (١) و(٢) و(٣) مـن هذا الپــروتـوكــول

يحدد كذلك بإجتاه عمودي اجملال اجلوي باطن األرض.
»*W0*U)« …œU∫ يؤلف الطرفـان اFتعـاقـدان جلنة مخـتلطة عراقـيـة - إيرانية لتـسوي خـالل
مـدة شـهـرين وضع األمـوال غيـر اFنقـولة واFبـاني واFنـشآت الـفنيـة أو غيـرهاt التـي قد تتـغـيـر
تبعيتها الوطنيـة نتيجة لتحديد احلدود النهرية العراقية - اإليـرانيةt اما بطريق التخالص واما

بطريق التعويض واما بصيغة اخرى مناسبةt وذلك لتجنيب أيّ مصدر للنزاع.
»*W5œU?0'« …œU∫ بالنظـر الى إجنـاز أعـمــال اFسح في شط العــرب ووضع اخلـريطة اFـائيـة
اFشـتـركـة اFذكـورة في الفـقرة (٣) من اFـادة األولى في أعـالهt فقـد إتفق الطـرفان اFتـعـاقـدان
على إجراء مسح جديد مشترك لشط العرب مرة كل عشر سنوات إعتباراً من تاريخ توقيع هذا
الپـرتوكولt غـيـر ان لكل من الطرف\ احلق في أن يطلب القـيـام �سوحـات جـديدة جتري بصـورة

مشتركة قبل إنتهاء مدة العشر سنوات.
يتحمل كل من الطرف\ اFتعاقدين نصف نفقات اFسوح.

∫WF+U0'« …œU*«
١- تتمـتع السفن التـجارية واحلكومـية والعسـكرية للطرف\ اFتعـاقدين بحرية اFـالحة في شط
العـربt وأياً كــان اخلط الذي يحـدد البــحـر اإلقليـمي لكـل من البلدين في جـمــيع أجـزاء

القنوات الصاحلة للمالحة الكائنة في بحر إقليمي واFؤدية إلى مصب شط العرب.
٢- تتـمـتع السـفن اFسـتخـدمـة ألغـراض التـجارة والـتابعـة لبـالد ثالثـة بحـرية اFالحـة في شط
العـرب على قدم اFسـاواة وبال µييـزt وأياً كان اخلط الذي يحـدد البحـر اإلقيـمي لكل من
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البلدين في جـمـيع أجزاء القنوات الصـاحلـة للمالحـة الكائنة في بحـر إقليـمي واFؤدية إلى
مصب شط العرب.

٣- يجـوز ألي من الطرف\ اFتـعاقـدين أنْ يأذن بدخول شط الـعرب للسـفن العـسكرية األجنبيـة
لزيارة مـوانيــه بشـرط أنْ التعـود هذه السـفـن لبلد في حـالة اFشــاركـة في حـربt أو نزاع
مـسـلح أو حـرب مع أحــد الطرف\ اFتــعـاقـديـنt وعلى أنْ يجـري تـبليغ سـابـق الى الطرف

اآلخر في مدة التقل عن ٧٢ ساعة.
٤- �تنع الطرفـان اFتعـاقدان في جمـيع األحوال عن اإلذن بـدخول شط العرب لـلسفن التـجارية

العائدة لبلد في حالة اFشاركة في حرب أو نزاع مسلحt أو حرب مع احد الطرف\.
∫WM*U4'« …œU*«

١- يجـري وضع القــواعـد اFتـعلقـة بـاFالحـة في شط العـرب من قــبل جلنة مـخـتلطـة عـراقـيـة-
إيرانية حسب مبدأ احلقوق اFتساوية في اFالحة للدولت\.

٢- يؤلف الطرفان اFتـعاقدان جلنة لوضع القواعـد اFتعلقة �نع التلوث والسـيطرة عليه في شط
العرب.

٣- يؤلف الطرفـان اFتعاقـدان جلنة مهـمتـها عقـد إتفاقـات الحقـة في شأن اFسائـل اFذكورة في
الفقرت\ األولى والثانية من هذه اFادة.

»*WF?5U&'« …œU∫ يعـتـرف الطرفـان اFتـعـاقـدان بأن شط الـعـرب هو بصـورة رئيـسـيـة طريق
للمالحـة الدوليةt ولذلك فـإنهما يلتـزمان باإلمـتناع عن كل إستغـالل من شأنه أن يعـيق اFالحة
في شط العـرب والبـحر اإلقليـمي لكل من البـلدين في جمـيع أجـزاء القنوات الصـاحلة لـلمالحـة

الكائنة في البحر اإلقليمي واFؤدية الى مصب شط العرب.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥م

عـباس علي خلـعتـبري- وزيـر خارجـية إيرانt سـعـدون حمـادي - وزير خـارجيـة
العـراقt وقع بحـضـور سـيـادة عـبـدالعـزيز بوتـفليـقـة عـضـو مـجلس الثـورة وزير

خارجية اجلزائر.
W)d8'« œËb(« jOD9, …œU%≈ ‰u6u,dÄ

طبــقــاً Fا تقــرر في بالغ اجلــزائر اFؤرخ في ٦ آذار t١٩٧٥ اتفق الـطرفـان اFـتـعــاقــدان على
األحكام التالية:
∫v'Ë_« …œU*«

أ-
١- پروتوكــول القـسـطنطينيــة لسنة ١٩١٣ ومــحـاضــر جلســات جلنة حتــديد احلـدود التــركـيــة
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الفارسية لسنة ١٩١٤.
٢- پروتوكول طهران اFؤرخ في ١٧ آذار ١٩٧٥.

tوقع عليه في بـغداد في ٢٠ نيسان ١٩٧٥ والذي وافقF٣- محضر إجـتماع وزراء اخلارجية ا
ضمن أمـور أخرىt على مـحضر اللجـنة اFكلفة بإعادة تـخطيط احلدود البرية اFـوقع عليه

في طهران في ٣٠ آذار ١٩٧٥.
٤- محضر إجتماع وزراء اخلارجية اFوقع عليه في اجلزائر في ٢٠ مارس ١٩٧٥.

٥- محضر وصفي ألعمال تخطيط احلدود البرية ب\ العراق وإيرانt الذي حررته اللجنة اFكلفة
بتخطيط احلدود البرية اFؤرخ في ١٣ حزيران ١٩٧٥ ويؤلف هذا احملضر اFلحق رقم (١)

الذي يكون جزءً اليتجزأ من هذا الپروتوكول. 
٦- خـرائط من قـيـاس ٥٠٠٠٠/١ التي رسم عـليـهـا احلـدود البـرية وكـذلك مـواقع الدعـامـات
القـد�ة واجلـديدةt وتؤلف هذه اخلـرائط اFلحق رقم (٢) الذي يكون جـزءً اليتـجـزأ من هذا

الپروتوكول.
٧- بطاقات وصفية للدعامات القد�ة واجلديدة.

٨- وثيقة متعلقة بإحداثيات الدعامات احلدودية.
٩- صـور جــوية لرقـعـة احلــدود العـراقـيـة - اإليـرانيـة رسـمت عـليـهـا بثــقـوب صـغـيــرة مـواقع

الدعامات القد�ة واجلديدة.
ب- يتعهد الطرفان بوضع عالمات احلدود ب\ الدعامات ١٤ و١٥ خالل مدة شهرين.

جـ- يتـعــاون الطرفـان اFتـعـاقــدان على وضع تصـاوير جـويـة تخص احلـدود البـرية الـعـراقـيـة -
اإليرانيــة لـغــرض إســتـعــمــالـهــا لرسم خط احلــدود اFذكــور آنـفــاً على خــرائط مــقــيــاس
٢٥٠٠٠/١ مع تأشيـر مواقع الدعامـات وكل ذلك في مدة التتجـاوز سنة واحدة إعتـباراً
من ٢٠ آذار ١٩٧٥ دون أن �س ذلك بـوضع اFعـاهـدة التي يكون هذا الپــروتوكــول جـزءً
اليتـجزأ منهـاt مـوضع التنفـيذt وسـيـجري نتـيـجة ذلك تعـديل احملـضر الـوصفي للحـدود
البرية اFذكورة في الفـقرة (٥) في أعاله. وستحـل اخلرائط اFوضوعة طبقـاً ألحكام الفقرة

(ج) احلالية محل جميع اخلرائط اFوجودة.
»*WO(U?4'« …œU∫ تتــبع احلـدود الدوليــة ب\ العــراق وإيران اخلط اFب\ في احملــضـر الوصــفي
واFرسـوم علـى اخلـرائط اFذكـورة تبـاعــاً في الفـقـرت\ (٥) و(٦) من اFادة فـي أعـالهt مع أخـذ

أحكام الفقرة (أ) بنظر اإلعتبار.
»*W4'U4'« …œU∫ ان خط احلدود اFعرف في اFادت\ األولى والثانيـة من هذا الپروتوكول يحدد

كذلك بإجتاه عمودي اجملال اجلوي وباطن األرض.
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»*WF+«d'« …œU∫ ينشيء الطرفـان جلنة مـخـتلطة عـراقـيـة إيرانيـة لتـسوية وضـع األموال غـيـر
اFنقولة واFبـاني واFنشآت الفنية أو غـيرها التي تتغـير تبعـيتها نتـيجة إلعـادة تخطيط احلدود
البـرية العـراقيـة اإليرانيـةt بروح من حـسن اجلوار والتـعـاونt اما بطـريق التخـالص وامـا بطريق

التعويض أو بأية صيغة أخرى مناسبةt وذلك لتجنب أيّ مصدر للنزاع.
وسـتـقـوم اللجنـة اFذكـورة بتـسـوية وضع األمـوال العـامـة خـالل مــدة شـهـرين وامـا بخـصـوص
اFطالبات اFتعـلقة باألموال اخلاصة فـتقدم للجنة خالل فتـرة التتجاوز شهرين. عـلماً بأن تسوية

وضع هذه األموال اخلاصة ستتم خالل مدة ثالثة أشهر التالية لذلك.
∫W0*U)« …œU*«

١- أنشـئت جلنة مخـتلطة من السلـطات اخملتـصة لـلدولت\ لغرض الكـشف على دعائم احلـدود
والتثبت من حالتها. ويتم هذا الكشف سنوياً في شهر أيلول على يد اللجنة اFذكورة آنفاً

طبقاً جلدول زمني تضعه اللجنة في وقت مناسب.
٢- يجــوز ألي من الطرف\ اFتــعـاقــدين الكتــابة إلى الطـرف اآلخـر قــيـام اللجـنة في أيّ وقت
بكشف إضـافي على الدعامـات. وفي هذه احلالة يتم الكشف خـالل مدة التتـجاوز ثالث\

يوماً من تاريخ تبليغ اإلجراء.
٣- تقوم اللجنة اFشتـركة في حاالت الكشف بتحرير احملاضـر اFتعلقة به وترفعهـاt موقعة من
قـبلهـاt الى السلطـات اخملتـصـة في كل مـن الدولت\t وللجنة أن تقـرر تشـيـيـد دعـامـات
جديدةt عند احلـاجة بنفس مواصفـات الدعامة احلـاليةt شريطة أن اليؤدي ذلك الى تغيـير
ســيــر خط احلــدود. وفي هذه احلــالـة على السلـطات اخملــتــصــة للدولت\ أنْ تـتــحــقق من
الدعـامـات واحــداثيـاتهـا على اخلـرائـط والوثائق ذات العـالقـة التـي ورد ذكـرها في اFادة
األولى من هذا الـپـروتوكــول. وتقــوم تلك السلـطات بوضع الدعــامـات اFذكــورة آنفــاً في
مـحلهـا بـإشـراف اللجنة اخملـتـصـة التـي تقـوم بتـحـرير مـحـضـر عـن األعـمـال التي اجنـزت
وترفــعـه الى الـسلطات اخملــتـصــة في كل من الدولـت\ لكي يلحق بـالوثائق اFذكــورة في

اFادة األولى من هذا الپروتوكول.
٤- يتحمل الطرفان اFتعاقدان معاً كلفة صيانة الدعامات.

٥- على اللـجنة اخملـتلطة أنْ تـعـيـد وضع الدعــامـات اFنقـولة فـي مـحلهـا وأن تـعـيـد تشـيــيـد
الدعــامـات اFدمــرة أو اFفـقــودةt وذلك على أســاس اخلـرائـط والوثائق اFذكــورة في اFادة
األولى من هذا الـپـروتوكـولt مع احلــرص على عـدم تغــيـيـر مـوقـع الدعـامـات في جــمـيع
األحوالt وحترر اللجنة اخملتلطة في هذه احلاالت محـضراً عن األعمال التي اجنزت وترفعه

الى السلطات اخملتصة لكل من الدولت\.
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٦- تتبـادل السلطات اخملتـصة في كل من الدولت\ اFعلومـات اFتعلقـة بحالة الدعـامات وذلك
لتأم\ أفضل السبل والوسائل حلمايتها وصيانتها.

٧- يتعهد الطرفان اFتعاقدات باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتأم\ حماية الدعامات ومقاضاة
األفراد الذين ارتكبوا حتويل الدعامات اFذكورة آنفاً عن موقعها أو إتالفها أو تدميرها.

∫W5œU0'« …œU*«
tالذي جرى توقـيعـه بدون أيّ حتفظ tتعاقـدان على ان احكام هذا الپرتوكـولFاتفق الطرفـان ا

ينظم من اآلن فصاعداً أية مسألة حدودية ب\ العراق وإيران.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥

عـباس علي خلـعتـبري - وزيـر خارجـية إيرانt سـعـدون حمـادي- وزير خـارجيـة
العـراق. وقع بحـضـور سـيـادة عـبـدالعـزيز بوتـفليـقـة عـضـو مـجلس الثـورة وزير

خارجية اجلزائر.
WO(«d)ù« WO!«dF'« œËb(« vK% s*_U+ oKF&*« ‰u6u,Ëdá'«

طبـقاً للقـرارات التي تضـمنهـا إتفاق اجلـزائر اFؤرخ في ٦ آذار ١٩٧٥ والهتـمامـهـما بإعـادة
األمن والثقة اFتبادلت\ إلى نصابهما على طول حدودهما اFشتركة ولعزمهما على «ارسة رقابة
صـارمة وفـعـالة على هذه احلـدود في سـبـيل وقف جـميع حـوادث التـسلل ذي الطابع التـخـريبي
وإقـامـة تعـاون وثيـق بينهـمـا لهـذا الغـرضt ومـنع كل عـمل تسللي ام مـرور غــيـر شـرعي عـبـر

حدودهما اFشتركة بقصد التخريب والعصيان أو التمرد.
وباإلشارة الى پروتوكـول طهران اFؤرخ في ١٥ آذار ١٩٧٥ ومحضـر اجتماع وزراء اخلـارجية
اFوقع في بغــداد في تاريخ ٢٠ نيـســان ١٩٧٥ ومـحـضـر اجــتـمـاع وزراء اخلـارجـيــة اFوقع في

اجلزائر في تاريخ ٢٠ مارس ١٩٧٥.
فقد إتفق الطرفان اFتعاقدان على األحكام التالية:

∫v'Ë_« …œU*«
١- يتبادل الطرفان اFتعاقدان اFعلومـات التي تخص كل حترك للعناصر اخملربة التي قد حتاول
التسلل داخل احد البلدين بقصد ارتكاب اعمال التـخريب أو العصيان أو التمرد في ذلك

البلد.
٢- يتخـذ الطرفان اFتـعاقـدان اإلجراءات اFناسـبة اFتعلقـة بتحـركات العناصـر اFشار إليـها في

الفقرة األولى من هذه اFادة.
ويخبـر كل منهمـا الطرف اآلخر فـوراً عن هوية هؤالء األشـخاصt ومن اFتفـق عليه أنهـما
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يستـخدمان كافـة اإلجراءات Fنعهم من ارتكاب أعمـال التخريب. وتتخـذ نفس اإلجراءات
جتـاه األشخـاص الذين قد يتـجمـعون داخل إقليم احـد الطرف\ اFتـعاقـدين بقصـد ارتكاب

أعمال الهدم أو التخريب في إقليم آخر.
»*WO(U?4'« …œU∫ التــعــاون اFتــعــدد األشـكال الذي اقــيم ب\ الـسلطات اخملــتــصــة للـطرف\
اFتـعـاقـدين بخـصـوص غلق احلـدود لغـرض منع تسلـل العناصـر اخملـربة يجـري التـقـيـد به على
صعيد السلطات احلدودية للبلدين ويواصل ذلك حتى أرفـع اFستويات لوزراء الدفاع واخلارجية

والداخلية من الطرف\.
»*W4'U4'« …œU∫ ¬ كما يلي تعي\ منافذ التسلل القابلة ألن تسلكها العناصر اخملربة:

١- منطقــة احلـدود الشــمـاليـة: مـن نقطة تقـاطـع احلـدود العـراقــيـة- التــركـيـة- اإليرانـيـة الى
خانق\- قصرشيرين "داخل" ٢١ نقطة.

٢- منطقـة احلـدود اجلنوبية: من خـانق\ - قـصـرشيـرين "خـارج" وحتى نـهاية احلـدود العـراقيـة
اإليرانية ١٧ نقطة.

٣- ان نقاط التسلل اFذكورة في أعاله مبينة في اFلحق. 
٤- وتدخل في صنف النـقاط اFعـينة أعـاله أية نقطة تسـلل أخرى قـد يجـري إكـتـشافـهـا ويلزم

غلقها ومراقبتها.
٥- تكون كــافــة نقـاط اFـرور احلـدودية بـاسـتــثناء تلـك التي تخــضع حــاليـاً لـرقـابة الـسلطات

الگمرگية «نوعة من كل اجتياز.
٦- بالنـظر الى تطور الـعــالقــة اFتــعــددة األشكـال ب\ البلديـن اجلــارينt فــقــد إتفـق الطرفــان
اFتعاقدان على أن يجري في اFستقبل باإلتفاق بينهـما إنشاء نقاط أخرى للمرور خاضعة

لرقابة السلطات الگمرگية.
∫WF+«d'« …œU*«

١- يتعهـد الطرفان اFتعاقـدان بتخصيص الوسـائل البشرية واFادية الالزمة لغـرض ضمان غلق
احلـدود ورقـابتـهـا بـصـورة فـعـالة بحـيث �نع كـل تسلل للعناصـر اخملـربـة من نقـاط اFرور

اFذكورة في اFادة الثالثة أعاله.
٢- وفي احلالة الـتي قد يعتـبر اخلـبراء فيـها نتـيجة للخـبرة اFكتـسبة في اFوضـوع انه يجب أنْ
تتـخـذ التـدابيـر إلتخـاذ الالزم. وفي حـالة حـصـول خـالف ب\ السلطات احلـدودية يجـتـمع
رؤساء اإلدارات اFعنية سـواء في بغداد أو في طهران من أجل التقـريب ب\ وجهات النظر

وتدوين نتائج إجتماعاتهم في محضر.
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∫W0*U)« …œU*«
١- يسلم األشخـاص اخملربون اFقبـوض عليهم الى السلطات اخملـتصة للطرف اآلخـر الذي جرى

في إقليمه القبض عليهم وتطبيق التشريع النافذ.
٢- يتسلم الطرفان اFتـعاقدان بالتبادل عن اإلجـراءات اFتخذة جتاه األشخـاص اFشار إليهم في

الفقرة (١) أعاله.
٣- في حالة عبور احلدود من قبل األشخاص اخملرب\ الهارب\ يجري اإلدالء العاجل بذلك الى
سلطات البـلد اآلخـر التي تتـخـذ جـمـيع اإلجـراءات العـاجلة الـالزمـة للمـسـاعـدة في إلقـاء

القبض على األشخاص اFذكورين آنفاً.
»*W5œU?0'« …œU∫ يجـوز عـند احلـاجـة وباإلتفــاق ب\ الطرف\ اFتــعـاقـدين أنْ تقــرر مناطق

محرمة من أجل منع األشخاص اخملرب\ عن حتقيق أغراضهم.
»*WF+U?0'« …œU∫ تشكـل جلنة مــخـتـلطة مكونة مـن رؤسـاء اإلدارات احلــدودية ومن «ـثلي
وزارة اخلـارجيـة لكال البلدين وذلك لغـرض إقـامة وتطوير تعـاون نافع بالتـبادل لـلطرف\ وتعقـد

اللجنة إجتماع\ سنوياً "في بداية كل نصف سنة حسب التقو¨ الغريغوري".
على أنه يجوز بنـاءً على طلب أحد الطرف\ عقـد إجتمـاعات استـثنائية لغرض دراسـة افضل
استـخدام للوسائل اFعنوية واFادية بـقصد غلق احلدود ومـراقبتـها وكذلك فـعالية وحـسن تطبيق

األحكام األساسية للتعاون اFنصوص عليه في هذا الپروتوكول.
»*WM*U4'« …œU∫ إن أحكام هذا الپـروتـوكـول اFتـعلق بغلق احلـدود ومـراقــبـتـهـا الµس احكام

اإلتفاقات اخلاصة ب\ العراق وإيران اFتعلقة بحقوق الرعي وقوميسيري احلدود.
»*WF?5U&'« …œU∫ بقــصـد من ضــمـان امن احلــدود اFشـتــركـة في شـط العـرب ومنـع تسلل
العناصر اخملربة من اجلهت\ يتـخذ الطرفان اFتعاقدان اإلجراءات اFالئمة والسيـما بأقلمة مراكز

مراقبة وبأن تلحق بها زوارق الدورية.
كتب في بغداد في ١٣ حزيران ١٩٧٥م

عـبـاس خلعـتـبري - وزير خـارجـيـة إيرانt سـعـدون حـمادي - وزير خـارجـيـة العـراقt وقع
بحضور سيادة عبدالعزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة وزير خارجية اجلزائر.
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السيد الوزير
لي الشـرف أن أؤكـد لسـيـادتك بأنـه بناء على إتفـاقنا يوم توقـيع اFـعـاهدة اFتـعلقـة باحلـدود
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الدوليـة وحــسن اجلـوار ب\ إيران والعـراق والـپـروتوكـوالت الثـالثـة ومـالحـقـهـا ان اإلتفــاقـيـات
اFذكورة أدناه وهي:

١- إتفاق حول اFالحة في شط العرب.
٢- إتفاق حول حقوق الرعي.

٣- اإلتفاق حول االنهار احلدودية.
٤- اإلتفاق حول حقوق وإختصاصات قوميسري احلدود.

يجب أن تـوضع وتوقع في وقت واحــد من قــبل الـطرف\ الســامــي\ اFتــعـاقــدين خــالل مــدة
التتجاوز ثالثة أشهر إعتباراً من اليوم.

ارجو أن تقبلوا سيادة الوزير ابلغ اإلحترام.
عباس علي خلعتبري
وزير خارجية إيران

©≤®
السيد الوزير

أتشـرف بإعــالمكم بإسـتــالم رسـالتكم اFؤرخــة ١٣ حـزيران ١٩٧٥ وان أؤكـد بأنه بـناء على
إتفـــاقـنا عند تـوقـــيـــعنا عـلى مـــعـــاهدة احلـــدود الـدوليـــة وحـــسن اجلـــوار ب\ إيـران والعـــراق

وپروتوكوالتها الثالثة ومالحقها وان اإلتفاقيات اFذكورة أدناه وهي:
١- إتفاق حول اFالحة في شط العرب.

٢- إتفاق حول حقوق الرعي.
٣- اإلتفاق حول االنهار احلدودية.

٤- اإلتفاق حول حقوق وإختصاصات قوميسري احلدود.
يجب أن تـوضع وتوقع في وقت واحــد من قــبل الـطرف\ الســامــي\ اFتــعـاقــدين خــالل مــدة

التتجاوز ثالثة أشهر إعتباراً من اليوم.
ارجو أن تتفضلوا سيادة الوزير بقبول فائق إحترامي.

سعدون حمادي 
وزير خارجية العراق

©≥®
١٣ حزيران ١٩٧٥

السيد الوزير
أتشــرف بأن أؤكــد لســيـادتـكم بأنه طبــقــاً لإلتفــاق الذي توصلـنا اليــه اليــوم يلزم الطرفــان
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السـاميـان اFتـعاقـدان بأن يجـريا في مـدة التتجـاوز سنة واحـدة كل الشكليـات اFتعـلقة بإجـراء
تصــديق مـعــاهدة احلــدود الدوليـة وحــسن اجلــوار ب\ إيران والعــراق. والپـروتـوكـوالت الثــالثة

ومالحقها طبقاً للقانون الداخلي لكل طرف.
تقبل سيادة الوزير أسمى احترامي.

عباس علي خلعتبري
وزير خارجية إيران

©¥®
١٣ حزيران ١٩٧٥

السيد الوزير
لي الشرف بأن أعلمكم بإستالم كتابكم اFؤرخ في ١٣ حزيران ١٩٧٥ وبأن أؤكد بأنه نتيجة
لإلتفـاق الذي ¬ هذا اليـوم يتعـهـد كل طرف متـعـاقد بأن يجـري خـالل مدة أقـصـاها سنة كافـة
الشكليـات اFتـعلقـة بإجراءات الـتصـديق على مـعـاهدة احلدود الـدولية وحـسن اجلـوار ب\ إيران

والعراق وپروتوكوالتها الثالثة ومالحقها طبقاً للقانون الداخلي لكل طرف.
تفضل سيادة الوزير بقبول اسمى إحترامي.

سعدون حمادي 
وزير خارجية العراق
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أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم
السالم عليكم وعلينا ورحمة الله وبركاته

إسـتلمتُ رسـالتـكم اFؤرخـة في ٧٥/٣/٧ وقـبل وصـولهـا كنتُ قـد أرسـلتُ لكم رسـالة شـبـه
مـفصـلة بيد أحـمـد حـاجي ولكنّ مـصطو إسـتلمهـا منه في خـانه وجـاء عندي برسـالتكم أعـاله.

يرجى اإلطالع على ما أرسلته لكم.
خسائر گالله يُقال أنّ (٤٥) شخص قد جرحوا وإنّ جروحهم خطيرة.

القتال مستمر في اجلبهة بشدة - لم يصلنا شيء جديد عن إنتصار العدوّ.
رغم أنّ الظروف صـعـبـة وعـصـيـبـة الـيـوم بالنسـبـة لنا ولكن ال حـول وال قـوة إالّ بالـله العليّ
العظيـم و�كنك العــودة غـداً وإذا أمكن الطلـب من زكي إلخـبــار رشـيـد الـسندي وعـبــدالوهاب

وغيره من مسؤولينا بالعودة فوراً الى كردستان.
هذا ودمتم في حفظ الله محروس\

أخوك: إدريس البارزاني
٧٥/٣/٧
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أخي العزيز مسعود البارزاني احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أقبّل عيون الصغار وأسلّم على اجلميع - أرجو من الله أنْ تكونوا بخير.
على أثر اإلتفاق الذي حـصل ب\ شاه إيران وصدام قـمنا صباح اليـوم ورأينا كافة مـدافع ضد
اجلـوّ تنسحب الـى خانه وقـد إسـتفـسـرت منهم فقـالوا إنّهم اليعلمـون وربّمـا يتمّ تبـديلهم ولكنه

كذبt سألت محي الدين فلم يكن لديه معلومات.
حـوالي السـاعـة احلاديـة عشـرة جـاء تيـمـسـار مهـام وقـال بأنه صـدرت اليـهم األوامـر بسـحب
اFدفعيـة أوالً الهاونات و١٥٥ ملم ثم ١٣٠ ملم ولكن اآلن الساعة الثالثـة والنصف نرى جميع

أنواع اFدافع تنسحب وتذهب الى خانه.
أرسلنا برقـيـات للوالـد والى مـركـزهم عن طريق مـحي الدين طلبنـا منهم توضـيح هذا التـبـدل

الفجائي.
قال لي مـهام بأن صياديان أخـبره بأنْ يؤكد لي بأنهم سـوف لن يتركونا لوحـدنا في اFيدان -
قلت له إنّ اإلنسـحاب بهـذا الشكل يخالف مـبدأ عـدم تركنا لوحـدنا في اFيدان وأعـربتُ له عن

أسفي اليالغ. وقلتُ لهم بأننا اذا لم نحصل على حياة كر�ة فيمكن قبول اFوت بشرف.
هاجم العـدو صـبـاح اليـوم سَـرتيـز وناوروي\ ونهـاية زوزك وبَرزيوه وهَندرين ويدور اآلن قـتـال
عنيف ب\ قـواتنا وقـوات العدو ولله األمـر - مـقاومـتنا في بَرزيوه ضـعـيفـة وقـد تقدّمت قـوات

الدبابات حتى خَلكان وقد أرسلنا مفارز الصواريخ والله اFستعان.
) بالله العليّ العـظيم ودمتم في هذا ما رأينا من الـضروري إخبـاركم به وال حول وال قوة (إالّ

حفظه تعالى محروس\.
يقـــول الوالـد بأن ليـــست لديـه مــعـلومـــات ســوى مـــا ســـمــعـــه من اإلذاعـــة
ويقــول بأنه بـخـيــر والداعي لـلقلق ولكـن إسـتـلمتُ برقــيــتــه قـبـل أن يســتلم

هو برقيتنا بخصوص التطورات أعاله
أخوك: إدريس البارزاني

٧٥/٣/٧
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الى/ ا%كتب السياسي ومقر البارزاني ا%وقر

حتية
بسـبب من التطورات وا%سـتـجـدات اخلطيـرة جـداً التي تلت اإلتفـاق ب@ العـراق وإيران
والذي يبدو أسـاسياً وصمـيمياً] جـاء كاك محسن إليكـم لشرح الوضع وتبيان تفـاصيله.
إنه وضع سيء جداً لكنه الواقع ومن الواضح أن إتفاقية اجلزائر إنـتهت الى خسارة كبيرة
لشـعبـنا فهـؤالء سـيقطـعون عنا مـسـاعـداتهم وقد إتخـذوا قـرارهم بوقف احلـركة الـقائمـة
ونحن أحـــرار ب@ من يريد اجملـيء الى إيران (كــضــيف) ومـن يريد العــودة الـى العــراق
واإلستسالم] هذا ما سمعناه من نصـيري وقد لقنه إياه الشاه. من احملتمل أن نلتقي يوم
غدٍ أو بعده بشرفيابي وسنحاول جهدنا تغيير الوضع الراهن وزحزحتهم عن موقفهم بكل
. فــالوالد ايضـاً يرى أن اجلــانب@ قـد السـبل ا%ـمكنة] ومع ذلك فـإن األمـل ضـعـيف جـداً
إتفقا على القضـاء على حركتنا احلالية وهذا أمر مـؤسف ووضعنا النفسي سيء  ونرغب
بشدة في العودة الى أرض الوطن لكن ا%وعد مع شـرفيابي ولقاءات مع آخرين إضطرتنا
الى التـأخر. يحـمل كـاك محـسن كلّ التـفاصـيل وسينقـلها إليكم ولكم أن تـنبهـوا اليهـا
ا%سـؤول@ األساسـي@. حاولوا أن تبـدأوا بنقل مـا يوجد في بالَك من مـواد ومعـدات الى
هذه اجلــهـة من احلــدود وكـذلك حــاولوا اإلسـتـمــرار في ا%قــاومـة مـا أمـكن والتتـعــجلوا
اإلنسحاب أنتـم والقوات األخرى ما لم تكونوا مضـطرين حل@ اللقاء بيننا. في الواقع ال
أحـد منّا كـان يتـوقـع وضـعـاً كـهـذا لكن يبـدو أن األمـور اذا لم تكن تـسـتند الى أسـاس
ســيـاسـي وإلتـزام مـلمـوس فــإنهــا لن تخـلو من مــشـاكل. اذا كــان �كنـاً فـإننـا نرى من

الضروري أن ترسلوا كاك سامي مع كاك محسن لدى عودته فهذا ضروري.
ودمتم

أخوكم
دكتور محمود
١٩٧٥/٣/٨
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العدد/٣٧٦
التاريخ: ١٩٦٢/١٠/١٤
الى السيد أحمد توفيق

يزيد إستغـرابنا اCوقف الذي إتخدRوه من طلبنا اللقاء بكم بينما كـان من اCفروض أن تسعى
الى لقـائنا حـسب تعليـمات األسـتـاذ البارزاني إليـك والتي تقضي بـأن تلتقي بـاألخ عمـر دبابه
وتتعـاون معـه في تنفيـذ مهمـتك. وحسـبما يظهـر من رسائلك السـابقة خـاصة التي كتـبتـها مع
مـجـمـوعــة من اCدافـعw عن حـقــوق الشـعب الكُردي التي يـبـدو فـيـهـا واضـحــاً أنك نادم على
مواقـفك اخلاطئة السـابقة من الپارتي وأنّـك مستعـد لتحسـw عالقاتك مـعناz إال أنه يبدو أنك
تبيّت نية سيئة ولم تخطيء العرب إذ قالت "اخلائن خائف"z وإال كان ينبغي عليك أنْ تعلم بأن
حـزبنا اليعـادي أحـداً يستظـل بإسم البـارزانيz أو يسـتجـيـر به. وكـان عليك وعلى أتبـاعك أن

تعتبروا من جتاربكم السابقة وتصححوا مواقفكم.
رغم كل ذلـك وألننا النريد في هـذه الظروف الدقــيـقــة التـي Rرّ بهــا ثورتنا أنْ نســمح لعــدو
الشـعب والثــورة إحـداث شـرخ في صـفـوفناz و�ا أن تصــرفـاتك في هذه اCنطقـة مـخــالفـة Rامـاً
لتوجـيهـات وإرشادات السـيد مصطفـى البارزاني التي تدعـو دائماً الى الوحـدة واإلخاء بw كل
الكُرد الشرفاءz لهذه األسباب فإننا ال�انع في بقائكم في اCنطقة مدة يومw كما طلبتم وبعدها
(أى في ١٩٦٢/١٠/١٦) يجب عليك ترك اCنطقـة والعودة الى منطقتكـم. إن إمتناعكم عن
مقابلتنا والتعاون مع مسؤولي الپارتي والپيشمرگه في اCنطقة يوضح Rاماً أنك التريد اإللتزام
بتعليمـات البارزانيz بل تريد إستغالل إسـمه خللق اCشاكل في منطقة آمنة �ا يعتـبر بحد ذاته

عداءً مباشراً للكُرد وكُردستان واألستاذ البارزاني شخصياً.
ختاماً فإننا واثقون من أن النصر من نصيب احلق والصدق والرجولة.

اCكتب السياسي
للحزب الد�قراطي الكُردستاني
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قرية (سوني) ١٩٦٤/٢/١٨
القائد احملبوب البارزاني مصطفى

في هذه األوقات احلساسة والعصيبة بعـد إجتماعنا عدة مرات وجدنا من الضروري مع جتديد
العهد حلزبنا ولسيادتكم أن نقدم لكم وجهات نظر مسؤولي احلزب الد�قراطي الكُردستاني.

١- أصـبح عـمـر احلزب الد�قـراطي الكـردستـاني (١٩) سنةz وطـوال هذه السنوات الـ(١٩) لم
يحـد حزبنا قـيـد أ�لة عن خدمـة شـعبنا والنضـال اCبـاشر لألمـة الكُرديةz وجـعل من نفسـه
جسـراً خلالصـها من جـميع النكبـاتz وكان شعـار النضال خـدمة لنهج الكُردايَتـي فوق كل

شعاراتنا ونشاطاتنا.
وخـالل الـسنوات السـتــة األخـيــرة فـإن األمــة الكُردية وسـيــادتكم شــهـود كـيـف أنه وفي كل
األوقــات وفي الســراء والضــراء كــان الكوادر اCؤهلـون من كُــردسـتــان العــراق يحــملون الـفكر

الكُردي اخمللص لسيادتكم وصانوه وكانوا أخوةً أوفياء لسيادتكم ومازالوا.
 في كُــردسـتــان العـراق وفي كُــردسـتــان إيران أيضـاzً حــسب حـزبـنا لكل خطواته الـصـغــيـرة
والكبــيــرة أن تكون لصــالح الكُرد والثــورة وتعلـيـمــات ســيـادتكـم. ولم نخــرج من هذا اإلطار
ونتـمنى أن النخرج. وفي أغـلب األحيـان والنشاطات جـعلنا تاكـتيـك احلزب والفـرص السانحـة

ضحية نهج الكُردايَتي والثورة.
لقـد صـقـلنا توجـهـات وأفكار أعــضـاء ومناصـري حـزبنـا على نهج الكُردايَتي احلـقz وسـبـيل

ونهج بارزان خلدمة أمتنا ووطنناz وهذا شعار عملنا احلزبي التبليغي.
إن حـزبنا فـي الوقت الذي كـان يرى أن األعـداء ومنـاوئي الكرد والطامـعw يـغـررون بأحـد أو
بعض رفـاق حزبنا ويحـيدون بهم عن النهـج الذي سلكه حزبناz فـإن حزبنا يحـاول جاهـداً إصالح
وإعادة أولئك الرفـاق الى الطريق الصحـيح واذا ما يئس حـزبنا منهم ولم يعُد له بهم فـائدة فإنه
ومن أجل احلـفـاظ على اCصلحـة ونهج حـزبنا قـام بإبعـاد أولئك اCنحـرفw عنه. وفـي كُردسـتـان
العراق فإنكم ليس كشاهد فحسب; بل كأب مخلص ومهتم قمتم بإبعاد أولئك اCوبوئw عنا.

وهذا دليل على وفائنا لبقاء صفوف حزبنا نظيفة من اCشاغبw واللصوص واجلواسيس.
لهـذا فـإننا بـأسم كـوادر ومـسـؤولي احلـزب الد�قـراطـي الكُردسـتـاني وبناء علـى طلب جـمـيع
األعضاء والپيشمرگه في اجلبهة ومقراتنا وبناءً على طلب اCسؤولw والكوادر احلزبيzw نطالب
سـيادتـكم ومن أجل وحـدة وسالمـة حـزبنا وبسـبب وجـود أولئك اCفـرقw الذين أفـتضـحـوا لدينا

كالنهار:
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أ- أن جترد تلـك اجلماعـة من جمـيع أسلحتـها التي هي أسلحـة احلزب أو اجلـيشz ألن ما
يقارب (١٠) من إخوتنا في اجلبهة بدون أسلحة أو إستعاروا أسلحة تعود لألهالي.

ب- أن يتم مـحاسـبة الذين بحـوزتهم األموال واحلـسابات (سـعيـد مال كـر® وخدر روسـتم
وحسن رستگار وقادر شريف).

ج- نطالب بإعـتـقـال هؤالء الثـالثة - سـعـيـد مـال كـر® بتهـمـة التـدخل في شـؤون قـيـادة
جـانب كُـردسـتـان إيران - قـادر شـريف بسـبب دوره التـخـريبـي احملـرّض الذي يتـوخى منه
اإلسـاءة اCستـقبليـة في كُردسـتـان إيران - سعـيد سـقلي بتهـمـة إهانة اCقدسـات الشعـبيـة

والقومية الكُردية وفكره القذر.
٢- بينمـا بدأ° باحلوار والتفـاوض مع حكومة عـبدالسـالم عارفz نعـرض بعض وجهـات حزبنا

أمام ناظركم الرائي للحق:
* إننا نعتبر اإلتفاق والتفاهم مع عبدالناصر أو جناح عبدالناصر في العراق في صالح مستقبل
الكُرد ألن عــبـدالنـاصـر مــخلص للكُرد أو مــتـفــاهمz وألن وطننا خــاضع لســيطرة األتراك
وإيران وسلطة القـومية العـربية التي يحمل رايتـها جمـال عبدالناصـر الذي ينوي أن يكون
جـاراً لهـاتـw احلكومـتw (تركـيـا وإيـران) نرى بأن وجـود هذه السلطات الـثـالث (أنقـرة-
طهـران-القـاهرة) عـاجـالً أم آجـالً سـيـحـدث بينهـا صِـدام وسـيـتم ضـرب القـاهرة التي هي
zلألجنبي أكـثر ولديهـمـا عداوات قـومـية دمـوية wقـوميـة من قـبل طهران وأنـقرة التـابعـت

فهناك نقاط خالف وعقد مستعصية كثيرة بينهم.
* نشعر بفتور شديد في العالقة بw سيادتكم ومسؤولي الپارتيz ومع األسف حدثت صدامات
في بعض األماكنz في هذا الوقت نرجو أبانا اخمللـص أن يجدَ بحكمته طرقاً سليمـة فيها

الصالح العام Cعاجلة هذه اCشكالت.
zبالنسـبـة ألوضـاعنا نحن فنرجـو أن تلتـفـتـوا أكـثـر وبأسـرع مـا �كن ألحـوالنا وأوضـاعنا
فـحزبنا وباCـعنى احلقـيـقي والواقعي يعـتـبركم قـائداً ورئيـساً لهz لـذلك فمن الضـروري أن
تولوا إهتمـامكم أكثر وبأسـرع ما �كن بشؤوننا وأحـوالنا. (رغم إننا نسعى لعدم إضـاعة

وقت سيادتكم ألننا نعلم أن سيادتكم مشغول بأمور كثيرة في أماكن عديدة).
* نطالب سيادتكم تقديراً ألوضاع حـزبنا وحسب اإلمكان أن Rنعوا مواطني اجلانب اإليراني أن
تكون لهـم عـالقــات بكوادر وقـادة منـطقـة كُــردسـتــان العـراق وأن اليســمح لكل شــخص
بإصطحاب مـجموعة من الپـيشمرگه ودخـول إيران مثل: عزيز سورمي أو بكر عـبدالكر®
في بالَكايَتِـي أو رحمـانه رووت ومـال أبوبكر في مـنطقـة ماوَت ألن هؤالء احلـقـوا أضـراراً
جسيمة بحزبنا وبالكُردايَتي فما بنيناه نحن في عشر سنوات يقوم هؤالء بهدمه في أيام.
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٣- في هذا الوقت الـذي تقـبل فـيـه الـسنة اجلـديدة جنـد من الـضـروري أن جنـدد العـهــد بإلتـزام
طريق ونهج البـارزاني والتـعليمـات واألوامر احلكـيمـة والكُردية لسيـادتكم. نعـاهدكم بأن

يكون حزبنا مقاتالً وسنداً لسيادتكم في كل زمان ومكان.
النصر النهائي للثورة الكردية اCقدسة.

فلتسعد أرواح شهداء الثورة.
الرفعة لقوة اجليش الثوري الكُردستاني حتت راية قائده مصطفى البارزاني.

عاش الكردz عاشت كُردستان.
عاش احلزب الد�قراطي الكُردستاني.

التوقيع
الكوادر واCسؤولون اCركزيون

للحزب الد�قراطي الكُردستاني- إيران
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سيدي حضرة البارزاني 
بعد التحية واألحترام

أرجو أن تكون بخيرz أهنـئكم بالسنة اجلديدة راجياً أن تكون سنة خير وسـالمة لكم وإنتصار
لشعبنا.

١- قـبل بضـعة أيام التـقـيت بروسيّ كنت اعـرفـه من قبل. بـعد تبـادل التـحـايا حمّلنـي توصيـة
لســيــادتـكم وطلب منـي أن أنقلهــا لكـم بالســرعــة اCمـكنة. وللتــوصــيــة عـــالقــة �جيء
بريجنيـفz ولكنه إتصل بي فـيـمـا بـعـد هاتفـيـاً وقـالz �ا أن السـفـر قـد تـأجل فـال ترسل

التوصيةz لكنني رأيت من الضروري إبالغك بها.
كـانت التوصـية عـبارة عن: "يرجـو السوفـيت أن تدرك القيـادة الكردية بأن مـجيء بريجنيف
هو خليـر وصالح شعـوب الشرقz ويأملون عند مـجيء بريجنيف الى سورية والعـراق أن اليسمح

للعناصر القومية الكردية أن Rارس أيّ شيء ضد زيارة بريجنيف هذه".
وقـالوا بأن الروس عـلى قناعـة تامـة بأن اCســألة الكردية التُحل باحلـربz لـذا فـإنّهم واحلـزب

الشيوعي العراقي (اللجنة اCركزية) سيعملون حلل سياسي سلمي وليس عسكري.
) وعن وجـود ٢- سـمـعت من صـديق عـربي عن مـرض البكر (من احملـتـمل أنه سـيمـوت قـريبـاً
مؤامرة عسـكرية لقتل صدام وإزاحة جماعـته عن احلكم. خبر مرض البكر صحـيح ومرضه
خطير كـما علمتz كـما أن سورية ومـصر تتـمنّيان تغـييراً في بغـداد بالشكل الذي يكون

أحسن من النظام احلالي.
٣- إلتقيت بالدكتور خيرالدين حسيب وذكر لي بأن السادات يرى بأنهم مقبلون على حرب مع
إسرائيـلz لذا سيبـذلون جهـدهم إليقاف احلـرب في كُردسـتان ليتـمكن اجليش العـراقي من

اCشاركة في اجلبهة الشرقية.
يعـتـقـد الـسـادات أن حكومـة بغـداد مـســتـعـدة إلجـراء اCفـاوضـات وأن القـيــادة الكردية هي

األخرى حتبذ ذلكz لذا فهم يتصورون بأن الوقت مالئم ليقوموا بوساطة بw بغداد والكُرد.
وحسب قولهم فهم يتحدثون مع الشاه بهذا اخلصوص.
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٤- العـالقة بw حكومـة بغـداد وجمـاعة اللـجنة اCركزية للـحزب الشـيوعي العـراقي تسـير نحـو
األسـوأz والعالقـة بw موسـكو وبغداد ليـست جـيدةz لذا يتـرتب علينا اإلسـتفـادة من هذه

احلالة والعمل أكثر على بث التفرقة بينهما.
٥- إعدام الشيعة العراقيw وضع البعثيw التابعw لبغداد في لبنان في موقف سيء.

٦- برأيي من األحـسن أن النهمل اجلـبهـة العربيةz وأن التـكون ثمّ تصرفـات كأن يأتي مـسؤول
من الوطـن ويدلي بتــصــريحــات المــســؤولةz بل أن يأتي مـن الوطن بw حw وآخــر أحــد

اCسؤولw بهدف زيارة اCنطقة العربية.
أكرر إحتراماتي

اخمللص
جالل الطالباني

©»®
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حضرة السيد مسعود البارزاني احملترم
حتية ثورية

سيدي:
zإشـارة الى رسالتي السـابقة الى سـيادتكم فـي ٩/١٩ والتي حملهـا إليكم د. كمـال خيـاط

في هذه الرسالة أود التطرق لبعض اCسائل:
عندمـا جاءنا جنيب بابـان الى القاهرة قـال: أريد أن ألتقي اCسـؤولw احلكوميzw وأن سـيادة

مال مصطفى أرسله لكي ليعرف موقف اCصريw من تشكيل حكومة عراقية في كُردستان.
وعندما سألته هل يحمل رسالة للساداتz قال لدي رسالة شفهية إليه من البارزاني.

وحول شـهادته الدراسـية قال: إنه لم يحـصل عليهـا بسبب من أهميـة وسرية اCهـمة ألنه ليس
. فـعدم تعاوني مـعه ألحد مـعرفة بذلك وباألخص جـالل الطالبانيz وأن موقـفه كان مـحرجاً جداً
يعد نقصاzً واCهمة هامة جداً وتتفق وإجتاه محادثات إخوتنا مع اCصريw. كما أن ذلك اليجوز

تنظيمياً.
وبعـدمــا تأكـدت بأن جنــيب اليسـتطـيع إدعـاء ذلك إن لم يكـن له أسـاسz قـررت أن أقــدمـه

.wللمصري
وفي يوم ٩/١٨ وكـما أخـبرت سـيـادتكمz توجهت مع جنـيب الى رئاسـة اجلمـهـوريةz إلتقـينا
هناك بالدكـتور حمـدي وهو الذراع اليمنى ألشـرف مروان مسـؤول الشؤون العربيـة وعبـدالرحمن
فـريد. وقـاال بأننـا نود أن نحـول كـالمكم الى نقـاط ونـكتـبـهـا على الورق ونقـرأها عـليكمz ثم
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نرفعها كمذكرة الى الرئيس.
وكانت النقاط كاآلتي:

١- حـضــرة البــارزاني يتـقــدم بالتـحــايا واإلحــتـرام الى الرئيـس السـاداتz ويتــمنى له النـصـر
والتوفيق.

٢- يقـول حضـرة البـارزاني: أضع اCسألة الكـردية في أيدي الرئيس السـادات أمانة لكي يجـد
لها حالً.

٣- ينتـابنا اخلوف من التـقارب احلـالي بw مصـر والعراق وزيارات د. أشـرف مروان الى بـغداد
وطهرانz نخاف أن يكون هذا التقارب على حساب الثورة والشعب الكردي.

٤- العـراق يـتـهم الدول العــربيـة بعـدم مــسـاعـدتـه إلخـمـاد الثــورة الكرديةC zاذا اليقــبل بحل
القــضـيــة الكردية عـلى مـســتـوى اجلــامــعـة العــربيــة أو على األقل على يـد دولة عـربيــة

كمصر?!
بعد ذلك قال اCصريون جواباً:

: التــقـارب مع العــراقz لن يكون بـأي شكل من األشكال علـى حـســاب حـقــوق ومـصلحــة أوالً
الشعب الكُردي.

قام د. أشـرف مروان بزيارة واحدة الى بغـداد ضمن احملاوالت لـتمهـيد الطريق أمام التـقارب
ولم تســفــر عن أية نـتــيـجــة. والزيـارة الى طهــران كــانت بصــدد شــؤون اخلليج ولـيس اCســألة

الكردية. نحن نقدر الشعب الكردي ونعترف بحقوقه ضمن إطار العراق.
: سـوف نـخـبـر الرئيس السـادات بإجـتــمـاعنا هذا غـداً مـسـاءzً وبعـد ثـالثة أيام أو أربعـة ثانيـاً

سنعطيكم النتيجة.
في يوم ٩/٢٢ ذهبت الى الرئاسـة لكي أعرف اجلوابz فـقال عبـدالرحمن فـريد: أمر الرئيس

بدراسة اCوضوع إليجاد نقاط اخلالف بw العراق والكُردz ثم إيجاد احللول لها.
وفي اليـوم نفـسـه جـاء األخ عزيـز (يقصـد عـزيز شـيخ رضـا) من بيـروت الى القـاهرة مع مـام
جـاللz وكان مـام جالل قـد هاتف عبـدالرحمـن فريدz الذي كـان قد حتـدث عن زيارة جنيب خـالل
اCكاCةz ويعتقد بأن جـالل قد قال بأن جنيب ليس صادقاً في كالمه. وهو اليعـبر عن وجهة نظر

الثورة.
وعند اCسـاء قـام عـبــدالرحـمن فـريد وسـمـيـر احلـجـازي مـسـؤوال الشـؤون الـعـربيـة في رئاسـة

اجلمهورية بزيارة كاك عزيز ومام جالل في فندق شپروz لغرض معرفة احلقيقة.
نوّه عبدالرحـمن فريد أثناء كالمه بأن جنـيب يعبّر عن إستـعداد الثورة للمفـاوضات مع البعث

العراقي.
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قال كـاك عزيز: اCفـاوضات مع البـعث في العراق ليـست في مخـيلتنا والثورة ليـست في وضع
سيء كي تنقذ نفسها باCفاوضاتz فالثورة قوية.

وحتدث مام جالل عن مسألة اجلبهة وإيجابياتها وكيفية إنبثاقها والخ…
هنا قـال كـاك جنيب التفـهـمـوا بأنني طلبت اCفـاوضـاتz وهذه ليست مـهـمـتيz ولم يرد على

لساني قط كلمة اCفاوضات. وكرر قوله ذلك عدة مرات.
قـال ســمـيـر احلـجــازي: نريد التـوصـل الى نقطةz ألننا إســتنتـجنا مـن كـالم جنـيب بابـان بأنكم

موافقون على إجراء اCفاوضات مع احلكومة العراقية إذا كان Cصر يد فيها.
وكالم كاك عزيز ومام جالل واضح يقوالن: ليست هناك مفاوضات.

قـال جنـيب: الحتـسبـوا هذا عليz لـم أقل اCفـاوضاتz قلـت بأن الرئيس البـارزاني يضع اCسـألة
بيد الرئيس السادات إليجاد حل وهذا اليعني اCفاوضات.

ووعدوا بتبليغنا بالرد خالل يومw أو ثالثة.
واCثيـر أنه عندما التقى كاك جنـيب بالدكتور حمـدي وفريد ألول مرة لم يتحـدث عن تأسيس
حكومـة عــراقـيـة في كُـردسـتـانz وكــان اللقـاء بارداً و�نتــهى الرسـمـيـة. ولم يطـرح كـاك جنـيب

اCوضوع بدقة ووضوح.
في يوم ٩/٢٤ ذهبت مع كاك جنيب الى الرئاسة ليقوم هو بالتوديع كان من اCقرر أن يسافر
ولدى عودتنا صادفنا كاك عـزيز ومام جالل. ركبنا سوية في سيـارة مام جاللz التي كانت لدى

جنيب وإتفقا على أن يشتريها منه. وفي الطريق حدثت هذه اCسرحية:
جـالل: ذاع خبـر اCفاوضـات بw العراقـيw في القـاهرةz كنت عند شـخصـية عـراقيـةz فقـال لي:

طلبوا مني في الرئاسة أن أدرس اCشكلة الكردية.
جنيب: الRزح.

جالل: أيّ مزاحz هذه هي احلقيقة.
جنيب: من هو هذا الرجل? لكي أذهب وأراه.

جالل: لكنه ر�ا اليريد أن يراك.
جنيب: كالz يجب أن أراهC zاذا تنشر اإلشاعات بإسمي.

جــالل: في احلـقــيــقـة الرجل اليـريد أن يراكz قــال لي ذلكz ألنه اليريد أن يعــرف الناس مــدى
عالقته مع اCصريw. (الرجل الذي حتدث عنه مام جالل كان أديب جادر).

جنيب: إذا كان اليريد أن يرانيz فأنا أيضاً أرفض أن أعرف من هو? وال أريد أن أراه.
وفقد جنيب أعصابه وإحمر وجه مام جالل وكان في يديه شيء.

جالل: أنت (خرّيت)… في اCسألة ووسختهاz ونحن منشغلون بترقيع كالمك.
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جنيب: أنا لم (أخر¼)… في اCسألةz بل أنت الذي فعلت.
جالل: الترفع صوتك أيها التافه.

جنيب: إنك أنت التافهz الترفع صوتك.
إرتفـعت األصـوات وتبادل الطرفـان أقـذع السـباب �ا المـثـيل له في أية قـواميسz لـقد كـانا

أسوأ من السواق وأوالد الشوارع.
وكانت السيارة تواصل السير بنا ببطءz أوقفنا السيارة في شارع النيل في حي العجوزة.

رفع جالل يده كي يضـرب جنيبz أمسكنا أنا وكاك عـزيز بيدهz كنت جالسـاً الى جنب جنيب
الذي كان يقود السيارة وكان كاك عزيز ومام جالل يجلسان في اخللف.

كـانت هنالك زجـاجات حـليب فارغـة داخل السـيـارة رفع مـام جالل إحـداها وهمَّ بضـرب رأس
جنـيب بهاz وأنا بدوري أمـسكت بيـده وإنتزعت الزجـاجـة من يدهz وجرحت يدي جـراء ذلك. أنا
وكاك عـزيز كنا نحاول جـاهدين الفصل بينهـما لكن دون فائدة. في احلـقيـقة كان مـام جالل هو
اCبادر ولـم يكن يهدأ. الى أن قـال كاك عـزيز: "بإسم احلزب أطلب منكمـا أن تصمـتا" فـتوقـفا

عن الشجار.
لقد كان موقفاً مـحرجاً وسيئاzً كانت الساعة الثانية بعـد متنصف الليل. كان اCكان مزدحماً
باCارة وحـساسـاzً بالقرب من منطقـة الزمالـكz التي تعج بالسفـارات والشخـصيـاتz الكثيـرون
يعرفون مام جالل وخاصة العراقيون كلهم يعرفون جالل وجنيبz لكن من حسن حظنا لم يتجمع

الناس حولنا بإستثناء بعض الفقراء من اCارة.
zوآخر كـان مام جالل يـقول: إذا كنت جريئـاً وشجاعـاً فترجّـل وسترى مـاذا أفعل بك wح wب
بعد برهة صمت اإلثنانz ونزلنا من السيارة قال مام جالل لنجيب: أعطني مفاتيح السيارةz لن

أبيعها لرجل مثلك.
أعطاه جنيب اCفاتيح وقال يا للزمن الذي جعلك Rلك سيارة!

في يوم ١٩٧٤/١٠/١ عاد كاك عزيز الى بيـروتz وعاد مام جالل الى دمشق في ١٠/٤.
وفي يوم ١٠/٣ ذهبت مع مـام جالل للقـاء عبـدالرحمن فـريدz الذي قـال: لم يعطنا الرئيس أية

نتائج حلد اآلنz واCسألة قيد الدراسة.
∫œuF'1 „U# …dC$

في احلـقـيـقـة اعـتـبـر نفـسي مـشـاركـاً فـي تلك اCشكلة ألنه لو لم يـلتقِ كـاك جنـيب بجـمـاعـة
الرئاسة Cا حدث ماحدثz ولم يحدث هذا اإللتباس. واالحراج الذي ذكرته باق حلد اآلن.

وانا بإنتظار اوامـر سيادتكم في اCسـتقبلz كـيف اتصرف? ومن اCفتـرض أن يكون من يأتي
zبالنسـبـة ألمـثـال كـاك جنـيب zكتب السـيـاسي واذا امكنCالى هنا مـزوداً برسـالة منكـم ومن ا

حتديد مهامه.
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مـرة أخرى ارجـوكم وأؤكد على عـدم تكليف األشـخاص الذين لهم مـصـالح شخـصيـة في هذه
اCهام احلساسة.

عندمـا جاء كاك جنـيب الى هنا قال: أنوي طـلب اللجوء السـياسي من مصـرz لكي يتعـاملوا
مـعي كــالجيءz ليس من أجل الـنقـودz لن اسـتـلمـهـا لكـن لغـرض السـفــر وبعض االمـتــيـازات

األخرى مثل إستيراد سيارة واشياء أخرى.
قلت له لديك موافـقة مقـر البارزانيz هل لديك اذن من كاك مـسعود? قـال: ال�انعون. قلت:
هذا ليس بالشيء الهzw تأتي كمندوب حلضرة البارزانيz واآلن تطلب اللجوء? هذا غير �كن.

هات موافقة كتابية ونحن جنري اتصاالتنا لك.
وخـوفـاً من ذهابه اليـهم واتصـاله بهم قلت له من باب الصـداقـة: اخي; أجّْل هذه اCسـألة الى

زيارة قادمةz النك لو حتدثت عن هذه اCسألة تفشل مهمتكz واقتنع بذلك.
واآلن لدينا اوراق قـبـوله في الدراسـات العليـا بكليـة احلـقوق فـهـو يريد أنْ يكون مـثل جـالل

الطالباني الذي كان طالباً في احلقوقz ويعامل معاملة الالجيء.
∫ÍbO&

في يوم ١٠/٤ ذهـبت مع مــام جــالل الى دمـــشق بعلم مـن كــاك عــزيز من اجل Rـديد جــواز
سفري الذي انتهت مدتـهz بقيت ثمانية ايام حلw انتهاء اإلجراءات اخلاصـة بجواز السفرz وكان
سـبب التـأخـيـر عـدم توفـر الطوابـع البـريديةz لكنني Rكنـت باألخـيـر من Rديد جـواز سـفـري Cدة

عامw آخرينz اكتب هذه الرسالة من بيروت.
بعـد اقـامتـه في سـوريةz يالحظ بأنّ السـوريw مـهـتـمون �ام جـالل فـقـد اعطوه سـيارة بيـجـو

٤٠٤ ومسدساً.
سأعود الى القاهرة غداً ١٠/١٧ ومعي كاك منذر النقشبنديz آمل أنْ انفذ أعماله.

اRنى لكم السعادة ودمتم
∫rKFK(

كتبت عن موضوع مجيء كاك جنيب بتفصيالته الى اCكتب السياسي مرفقاً بهذه الرسالة.
اخمللص

عزيز رضا                          فؤاد معصوم
٩٧٤/١٠/١٦
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بيروت ١٩٧٤/٦/٧
سيدي حضرة البارزاني احملترم

أHنى لكم دوام الصحة والسالمة.
أرسل السوڤـيت أول أمس في طلبي للحضور الى بيروت. كـان پرUاكوڤ قد حل ضيـفاً على
مصطفى اجلاف وطلب منه أن يرسل في طلبي بسرعة. بعد مناقـشات وعتاب كثيرين` تب^ لنا
أن السـوڤـيـيت لم يكتـبـوا ضـدكم شـيـئـاً وليس فـي نيـتـهم أن يكتـبـوا أيّ شيء` ويرغـبـون في
إستـمرار عالقـاتهم مع سيادتـكم. ويعتبـون على الهجوم الذي يُشن عـليهم في راديو كُرسـتان.
وأوضح پرUاكــوڤ أن وضع صـدام قلق والعــسكريون يعـتــبـرونه مـســؤوالً عن الصـداقـة مــعكم

ويريدون أن ينحوا بالالئمة عليه وهناك مخاوف لدى الروس من تنحية صدام.
لذا يقــول پرUاكــوڤ: الروس ضــد احلـرب مع الكُـرد ويؤيدون احلل الســيـاسـي وا�فـاوضــات.
ولكي يتـمكنوا من التـأثير على بغـداد يرون من الضـروري أن تُرسل رسالة إيجـابية الى صـدام
من الكُرد كمبادرة للسالم وتعـزيز مركز صدام يبدي فيها الكُرد إستـعدادهم لقطع عالقاتهم مع
اخلارج (الرجعية واإلمپريالية) لو منحوا حقوقهم. لكي يكون باإلمكان جلم العسكري^ ا�يّال^
للقـتـال. يقـول پرUاكـوڤ أن الروس مـسـتـاؤون جـداً من اليـمـينـي^ احملـيط^ بالبـارزاني. وكـان
يرغب أن تلعب (العنـاصر التـقـدميـة الكُردية) - وأنا- دوراً في احلـركـة الكُردية لتـعطيل هذه

العناصر (اليمينية والعميلة) وللمستقبل.
واضح أنني وكـاك مــصطفى قـد ناقـشناه كــثـيـراً وإنتـقـدنا الروس` وأخـبـرنـاه بأخطاء الروس
واحلـزب الشيـوعي التابع �وسكو` وحـاولنا بجـدّ أن نشرح له حـقيـقة الوضع. وقلت له: بأنه مـا
كان عليـكم أن تستبـدلوا مال مـصطفى ببكر وصدام. وشـرحت له بأنه ومنذ رأيت مال مـصطفى
في روسـيا والى اليـوم كان يـستـمع إليكم` ولعـدة مرات سـاءت عالقـته بـأمريكا وإيران بسـبب
الروس. وأن أحـد أسـباب خـالفـه معـنا كان مـجـمـوعة من احلـزب الشـيـوعي. فكيف تردون �ال

مصطفى اجلميل بهذا الشكل?
بعد ذلك و�واصلة العالقـة عرفونا بـ(ألكسندر زايتسيڤ) الذي يعمل في سـفارتهم ببيروت.
وهذا هو الرجـل الذي كنت إلتــقـيــتــه في بغـداد عــام ١٩٦٣ أثناء ا�ـفـاوضــات. وكـاك صــالح

(اليوسفي) أيضاً يعرفه. جاء في رسالة بعث بها إليّ:
"عندي صالحـيات من موسـكو لإلتصال ا�ستـمر معك ومع غـيرك من ا�سـؤول^ في الپارتي
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واحلـركة الكُردية وذلك طبـعـاً إذا كانوا راغـب^ في مـواصلة العالقـات مع مـوسكو". وكتب مـا
يلي:

"Uكنـك أن ترسل الى مــوسكو عـن طريقي كل مــا تعــتــبــره ضــرورياً من الرســائـل ا�كتــوبة
وا�علومات الشفهية وطلبات ا�ساعدة وغيرها من األشياء التي تهتمون بها".

ويقول أيضاً:
"إذا كـانت هناك أسـئلـة ورسـائل من مـوسكو الى ا�سـؤول^ في الـپـارتي واحلـركـة التـحـررية

الكردية` فأنا سأسلمها لكم شخصياً".
فـمــا قـدمـوه من لـطف مع مـخلصـكم ر�ا كـان بهــدف إناطة دور لنا مع "األخــوة التـقــدمـي^
اآلخـرين داخل حركـة الكُرداW¹تي" وواضح بأنني لن أؤدي أيّ دور دون مـوافـقـتكم! أمـا البقـيـة
فــال أدري كـيف ســيكونون?! رغم أن لدي الـكثـيــر من اإلنتــقـادات واللوم وعــدم الرضـا جتــاه

الروس` وأعتبر سياساتهم جميعاً خاطئة وغير مقبولة` لكن:
١- أرى بأن بذر اخلالف ب^ الروس والبعث البغدادي شيء مفيد للكُرداW¹تي.

٢- وإذا لم نتـمكن من إبعـادهم عن بعض فليـبقـوا محـايدين على األقل` أو أن يكون عـداؤهم
أقل وأخف وطأة وذلك أفضل.

٣- بقاء عالقاتكم أنتم (البارزاني) مع السوڤييت شيء جيد.
لذا فـإن إقتراحـي أن تبعـثوا سـيادتُكُم برسـالة شخـصيـة إليهم توضح لهم الكثـير مـن األمور
بالتفصيل` وأن يـبعث بها إلينا في بيروت لكي نسلمها لهم. ر�ا كـان من األفضل أن تصدروا
األوامر بتوقف بوق الراديو - الصحيفة - الدعاية الكُردية ضد الروس` حتى نرى مايستجد.
¤ا الشك فيـه أنكم وفي كل األحوال حتيطون بـالوضع وتقيمـونه أفضل منا` لذا فمـا وجدHوه

خيراً يرجى إعالمنا به حتى نتصرف على ضوئه.

∫WE'ö(
لقـد رجـانا پرUاكـوڤ أن ال نخـبـر سـيـادتكم بلقـائنا إياه أو أنه هو الـذي طلب إبالغكم بهـذه

ا�قترحات.
ودمتم للمخلص لكم:

جالل الطالباني
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اخويّ احملبّ^ كاك ادريس وكاك مسعود احملترم^
حتية اخوية حارة

أرجو لكما التوفيق والسعادة وأنا في صحة جيدة.
وصلتني رسالتكم ا�ؤرخة ٦/١٨ والتي حملها كاك حبيب واشكركم شكراً جزيالً.

١- الشك أنني لن ادّخـر جهـداً في تنفـيذ طـلبكم وتطبيق نـصائحكم حـول تقـوية العالقـات مع
العـرب بشكل عام ومـصـر وسورية بشكل خـاص` وانا بدوري أشـعر بضـرورتهـا وفائدتهـا
اجلـمّـة خـاصـة وأنكم تهـتـمـون بهـا. و�ا ان لهـذه ا�سـألة أهمـيـتـهـا الكبـيـرة وطلبـاتنا هي

األخرى كثيرة` لذا فإنها بحاجة الى صبر ووقت.
٢- عندما أتى كاك حبيب هذه ا�رة الى القاهرة` كان مجـيئه فجائياً ولم يخطرني أحد من قبل

بذلك حتى أرتب له ا�قابالت.
رغم مـشـغـوليـة ا�صـري^ وعـدم وجـود الرئيس السـادات في الـقاهـرة (كـان في األسكندرية)
وقبلهـا لم يكن لهم علم �جـيئه` اال اننا احـسسنا بنوع من البـرود في موقـفهم ألسبـاب كثـيرة`

منها احتمال عدم انتهاء ا�صري^ من دراسة ا�سألة.
قال أحـد ا�سؤول^ الكبـار الذي يعمل في الشـؤون العربيـة: "ان هذه ا�سألة واحـدة من نقاط

البحث في إجتماعات السادات واألسد ا�قبلة".
برأيي ان هذا السبب مهم جداً` اضافة الى عدم دراسـتهم للمسألة` فبالرغم من ابداء كل هذا
اللطف` وبـالرغم من ان الظروف ا�وضــوعـيـة تشــيـر الى ان عــالقـاتهم مع العــراق تسـيــر نحـو
األسوأ` اال انه كسـبب البد لنا من أنْ نحسب بأن مصر وعلى ا�ستـوى الرسمي تريد أنْ تضمن

دورها في نوع من التضامن الشكلي العربي.
مع هذا وبالرغـم من ان كـاك حـبـيب لم يسـتطـع أنْ يلتـقي بالسـادات هذه ا�رة` فــهناك تطور

ملموس في الوضع بدليل موافقتهم على فتح مكتب لنا ولكن بدون لوحة أو اعالن.
هناك احـتمـال في حالة مـوافـقة األسـد أنْ تخطو مصـر خطوات أخـرى نحو األمـام` ألن مصـر
الUكن أن تتجاهل األسد في الشؤون العراقية أو تعمل عمالً قد يشعر األسد بأنه إلتفاف على

سورية.
٣- سمـعت ان هناك خالفـاً في بغداد على أمـور عدة منهـا إستـئناف احلرب ضد الكُـرد` ويقال
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أن ميشيل عفلق موجود هناك حلل ا�شاكل واخلالفات بينهم.
٤- وعن مــوقف الروس` أرسلـت رسـالة الـى حـضــرة البــارزاني` فــرجــائي أنْ تقــدمـوهـا له مع

حتياتي وإحتراماتي. آمل أنْ تكون اآلراء وا�قترحات مقبولة لديكم.
٥- سأبقى في مصـر الى ح^` وقد رتبت أموري على أساس البقاء في القـاهرة شتاءً والذهاب

صيفاً مع العائلة الى قبرص لرخصها.
كـمـا أنوي زيارة الوطن وزيارتكـم ألكـون في خـدمـتكم` وا�كان الذي تخـتـارونه سـواء أكـان
دمـشق أو لبنان أو القاهـرة سأكـون فيـه` واذا رغبـتم ببـقائي في الوطـن فإنني الأمـانع` مع هذا
فإنني مع فكرة بقـائي في اخلارج لتقـد احسن اخلدمات لـكم` وخاصة ان العالقـات مع العرب

لها اهمية كبيرة.
٦- شركة (إيني) األيطالية وعدد من الشخصيات السياسية والصحفية يطلبون مني أنْ أذهب
الى إيطاليـا لبحث مسـألة مسـاعدة ثورة كُـردستان شـرط أنْ التكون الثورة ضـد (ئيني).
وافق كـاك حبـيب على سـفري` لذا فـإنني احـاول اآلن أن اجهـز نفـسي للسـفر لعلي اعـرف

مدى اخلير الذي سنجنيه وسوف اوافيكم با�علومات.
٧- حول وضعي ا�عاشي: شكراً لزيادة ا�ـساعدة التي تسلّمتها` وجواباً على سـؤالكم فيما اذا
كـانت ا�سـاعـدة تكفـيني أم ال? لقـد تكلمت مع كـاك عـزيز بهـذا األمـر وإتفـقنا أنْ اطلب
منكم زيادة مخصـصاتي الى ٢٠٠٠ ليرة لبنانية` فـإذا كان وضعنا ا�الي جيـداً وتوافقون
على حتس^ وضـعي ا�عيشي فإنني ارجـوكم أنْ جتعلوها ٢٠٠٠ ليرة لبنانيـة` اما اذا كان
الوضع غـيـر جيـد فـإنني مـضطر أنْ أكيّـف نفسي مع ا�ـبلغ الذي حددHـوه. الترسلوا ا�بلغ
(بالسـعر الذي حـدده كـاك إدريس في السابـق)` وا°ا بسعـر السـوق. لقد ذكـرت ذلك من

باب ا�زاح واال فإني شاكر± فضلكم.
في اخلتـام آمل أنْ ينتصـر شعـبنا على اعدائه وان تسـاهم ثورة كُردسـتان مـساهمة كـاملة في

بناء عراق دUقراطي وحكم ذاتي لكُردستان العراق.
دمتم سا�^ وعشتم ألخيكم اخمللص

مام جالل
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القاهرة: ١٩٧٤/٥/٣١
االخوين العزيزين كاك ادريس وكاك مسعود احملترم/

حتية حارة
اOنى لكما السعادة والسرور والنجاحH وانا بخير.

تسلمت رسـالتكمـا شـاكـراHً أشكر لكمـا شـعـوركمـا ازائيH واعـتـبـر نفـسي پUـشمـرگـه لثـورة
كردسـتان وطريق حتـرر شعبنـا من العدوH وانا مسـتعـد ألداء أيّ واجب أو عمل من اجل حتـقيق
اهداف الشعب والوطنH والذي أجنزته ليس إالّ قسـماً صغيراً من واجباتيH وفي احلقيـقة اعتبره

قليالHً لكني اOنى أنْ اقوم بأداء واجبي بشكل افضل.
االخوين احملترم/:

اكـرر التـأكـيــد لكم باني مـسـتـعـد ألداء الواجـب في صـراع شـعـبنا من اجل الـبـقـاء في وجـه
الوحوش التكـارتة الفاشي/ ومن أجل اإلطاحـة بالدكتـاتورية وإحالل حكم د�قـراطي في العراق
ونيل احلكم الذاتي لـكُردستـان. وأؤكـد لكمـا أنني مـسـتـعد ألداء أيـة مهـمـة تُلقى عليّ خـدمـةً
للنهـج القـو� نهج وحــدة النضـال الثــوري الكُردسـتــاني مع قـوى الشــعب العـربي فـي العـراق.
و�وجب القرار الذي اتخذ ووافقنا عليه جميعاً كي أعمل الى جانب كاك عزيز وأساعدهH فإنني

أستعد لنقل بيتي الى بيروت أو الى الشام.
ولكي اقـوم بأداء واجـبي بأكـمل وجه أرجـو حتـديد واجـباتـيH ولدى الرد على رسـالتي أكـتبـا
إليَّ بالتـحـديد وبالنقـاط. وأكـتـبـا إليَّ ب/ ح/ وآخـر واخبـراني باألوضـاع خـاصـة في مـثل هذا

الوقت الذي تتقدم مساعينا مع االخوة العرب نحو االمام - كما سأروي لكما فيما بعد.
حـول وضعي احلـاليH أرى وجودي الى جـانب كاك عـزيز في بيـروت ضرورياً كـما أن وجـودي
في القاهرة مفيد جـداHً خاصة اذا جنح كاك حبيب في مهمتـه في القاهرة. وكما ان لوجودي في
القـاهرة مـحـاسنهH فــإن له مـسـاوئه ايضـاً. امـا مـسـاوئه فـتكمن في الـبـعـد عن بيـروت والشـام

والوطن في وقت يتركز فيه عملنا في بيروت.
القاهرة منطقة عربية وافريـقية هامة وبالنسبة لي جيدة من ناحية ا�عيـشة وسهولة احلياة ومن
ناحـية السالمـة الشخـصيـة. واذا وافقـتم على مجـيئي الى بيـروت (كمـا وافقنا عـليه)H فيـجب
تأم/ مـسـتلزمـات احلـيـاة والسـالمـة للجـمـيع. بـالنسـبـة لي يجب تأخـذوا بع/ اإلعـتـبـار غـالء
Hثانياً احـتاج الى حراسـة امنية Hا�عيـشة في بيروت والراتب الشـهري الذي بعـثتماه اليكـفيني
ثالثـاً احـتـاج ايضـاً الـى سـيـارةH مع اني حتـدثت مع كـاك حـبـيب بهـذا الـصـدد وايّدني في ذلك
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ووعد بان الطلبات هذه سهلة ا�نال لكني احب أنْ أعرف جوابكما.
كان مـجيء كاك حـبيب ذا فـائدة كبـيرةH وحـسب حتليلي وفهـمي ليس فقط من اجل تـوضيح
عـدة مسـائل للتـجمع الوطني فـي سورية وللبـعث في سـوريةH بل ايضاً �صـر وبعض الناصـري/
العـراقي/ هناH وخـاصة مع مـصـر حقق نتـائج جيـدة ومفـيدة حـسب تقـديري وتقدير كـاك حبـيب
الذي سـيحـدثكما عـنها بالتـفصـيل. هنا يودون أنْ تكون العـالقات بـ/ احلركـة الكُردية ومصـر

جيدة وتنموH وقالوا بانهم مستعدون للمساندة في حالت/:
- في حالة اإلتفاق مع القومي/ والتجمع والناصري/ وتشكيل جبهة عراقية معادية للنظام.

- وفي حالة عدم اإلتفاق بسبب رفض القومي/ أو اية اسباب أخرى.
ففي حالة اإلتفاق مع الـقومي/ وتشكيل اجلبهة الوطنية الـعراقيةH أعتقد أنّهم مـستعدون �د¢
يد العون الينا في النواحي ا�اديـة وا�عنوية كافة. واعتـقد بان اإلطاحة بحكومة بغـداد جزء من
Hمن طهـران الى اجلزيرة العربيـة وسورية ومـصر Hخطة كبـيرة ر�ا إتفق عليـها العـديد من القوى

وصوالً الى أمريكا.
لذا علينا التـعامل بسـرعة و�ـنتهى احلـذر والوعي لنحقق بالـنتيـجة هدف الد�قـراطية للعـراق
واحلكم الذاتي لكُردستـان لكي اليتالعب بنا اآلخـرون ويستغلونا ألهدافـهم فان حتس/ العـالقة
مع مصر بصورة خاصة والعرب بصورة عامة- مفيد وضروري جداً لكُردستان- ينبغي أن حتظى

هذه ا�سألة بإهتمامكم البالغ وأرى من الضروري اتباع ما يلي:
١- تواصل العالقات والزيارات.

٢- ارســال رسـائل مـن البـارزانـي الى السـادات وحــافظ األســد بشكل خــاص ورؤســاء وملوك
العرب بشكل عام.

٣- ويجب أنْ تكون لهـجـة الدعـاية واالذاعـة والصحـف وتصريـحات البـارزاني والقـيـادي/ في
الپارتي منسجمة مع نهج ومسار التآخي وتوحيد النضال ب/ الكُرد والعرب.

٤- السعي احلثيث لتشكيل جبهة وطنية عراقية جتعل ثورة كُردستان ثورة العراق كله.
٥- االخذ بنظر اإلعـتبـار احلقيـقة التي توصلت اليـها -امـريكا وروسيا- والعـرب ايضاً ومـصر
بشكل خــاص التي لهـا دور فــاعل وهام في سـيــاسـة العـالم وهي مــحط إحـتـرام وتـقـدير

العالمH وهذه احلقيقة تتوضح تدريجياً وتزداد أهمية.
٦- التـحلي بالصـبـر واحلكمـة في العـالقـات مع اطراف التـجـمع الوطنـي ومع بعض الناصـري/
والقـومـي/ الـبـعـيـدين عن الواقع حلـد اآلن. لذا يـجب أنْ نناضل من اجل تشكـيل اجلـبـهـة

ويجب أنْ نعتبرها واجباً وطنياً نسعى من اجل حتقيقه كهدف هام.
٧- حـسن التعـامل مع األسرى العـرب وتوجيـه الضـربات اجليـدة لقوة البـعث واألجهـزة البعـثيـة
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الصـرفــةH واألهم من كل شيء إدامــة وتنمـيــة الثـورة الكُردســتـانيــة والصـمـود ومــواصلة
النضال الثـوري لشعبنا. ولتحـقيق هذا أرى أنْ يقوم الپUـشمرگه والپـارتي بدورهم باحسن
وجـه. يجب تنظيم الپـUشـمرگـه بشكل جـيد وتعـي/ قيـادي/ ابطال ومـخلص/. هذه األيام

قوتنا كبيرة جداً وعليه يجب تطوير عقلية قيادة الثورة.
من الناحية الستراتيجية والتاكـتيكية ومن ناحية إدارة شؤون القتال يجب أنْ يتزامن التطور

مع الظروف واألوضاع اجلديدة.
يجب تغـيـيـر القادة الـفاشلـ/ وإستـبـدالهم بقـادة مـتمـيـزين في كل هيـز وبتـاليـون ولق. دون

النظر الى إعتبارات أخرى.
يجب تعـزيز تنظيم قـوات الپـيشـمـرگه وتشكيـل هيئـة أركـان حرب لقـيـادتهم والقـضاء التـام
على التسـيب والعشائـرية. يجب أنْ يتعلم القادة كـيف يقودون بتالـيوناً أو عدة بتـاليونات في

ا�عركة.
يجب تعليـمهم إسـتخـدام مخـتلف أنواع األسلحـة والتكتيكات احلـربية. يجب اإلسـتفـادة من
خـبـرات الـضـبـاط وضـبـاط الـصف دون إهمـال طريقـة قــتـال الپـUــشـمـرگـه. ويجب تـوزيع ا�هـام
والواجـبات حـسب الكفـاءة واإلخالص. فـفي مـعركـة احليـاة وا�وت ليس هناك مـجـال للمجـاملة
ورد اجلـمـيل والقـرابة واإلعتـبـارات األخـرى ألنهـا تضـعف القـوة. وهنالك مـجاالت أخـرى لهـذه
اإلعتـبارات بعيداً عن اجملـال العسكري فهناك ا�ناصب اإلدارية وا�ـالية والشؤون الدبلوماسـية

�كن إستغاللها لهذا الغرض.
يجب أنْ تكون ا�بادرة في القتال بيد الپيشمـرگه وأن تكون القوات دائمة اإلستعداد للهجوم
على العـدو من نقـاط ضـعـفـهH والهـجـوم ومـداهمـة الربايا وا�عـسكرات أثناء الـليل وذلك لكي
اليرتاحـوا. والسعي لإلستـيالء على بعـض السرايا والفـصائل واألفواج ا�نقـطعةH ويجب تركـيز
قـواتنا في األمـاكن الضـرورية أو التي نسـتطيع فـيهـا دحـر قـوات العـدو والقضـاء عليـهـا على

وجبات.
يجب أنْ النقـعـد مكتـوفي األيدي ننتظر العـدو ليـهـاجمنـا كي نصده بـل يجب أنْ نكون نحن

ا�بادرين.
بقيت مـسألة أخـرى كتبت عنـها في السابق وهي عن األحـزاب الكُردستـانية. برأيي ا�قـياس

واحملك لهم هو موقفهم من الثورةH متى ما قامت �ساندتها فهو مفيد لنا.
هنالك حزبان في تركيا:

١- احلزب الد�قراطي الكُردستاني- حزب رشوان.
٢- احلزب الد�قراطي الثوري الكُردستاني- حزب سعيد آلچي.
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للحـزب/ مـوقـف جـيـد ازاء الثـورةH لذا يجب عليـنا أنْ نعـاملهـمـا بشكـل جـيـدH وفي سـورية
جـماعـة صـالح بدرالدين موقـفـهم جيـدH لكن جـماعـة حـميـد درويش واقـعون حتت تأثيـر حـميـد
درويش ومـوقـفـه بعـيـد عن الرجـولة وسلبيّ. ومن رأيي إقـامـة عـالقـات صـداقـة مع كل صـديق

للثورة والأرى حاجة تدعو إلهمالهم.
في اخلتام بل¢غا إحترامي الى حضرة البارزاني. واOنى أنْ يكون بصحة جيدة

ودمتم ألخيكم اخمللص
جالل الطالباني
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مقر البارزاني ا%وقر
حتية ثورية وبعد

فيمـا يلي تقرير أرفعـه الى ا%قر ا%وقر عن رؤيتنا %ا يجري بـ< مصر والعراق> وموقـف مصر
من ثورتنا> ويتناول بجانب ذلك إقتراحاً.

∫‚«dF"«Ë dB#
اذا كـانت قد جـرت إتصـاالت سرية ب< مـصـر والعراق - وأطلـعنا م.س عليهـا في وقـتهـا -

فإنها تبدو علنية اآلن.
وا%تتـبع لعالقـات الطرف< يلمس أن هناك نوعاً من اإلنفـتاح بينهمـا> والذي يدعو مـصر الى

هذا اإلنفتاح على العراق عدة أمور:
١- إن مصـر تعمل إليهام أمريكا أنـها ذات نفوذ على الدول العربـية> وأن بإمكانها قيـادتها>
وعلى أمـريكا أن تقـوي عالقـاتهـا rصر> وتعـتـمد علـيهـا في احلـفاظ على مـصـاحلهـا في

الشرق األوسط.
٢- إن مـصـر تشــعـر اآلن بأنهـا تسـرعت فـي اإلنفـتـاح الكلي علـى أمـريكا> وفي إسـتـقــبـالهـا
ا%شهـور لنيكسون> وإعتـقدت بأنها كـسبت أمريكا من خـالل رئيسهـا. ثم ذهب نيكسون
تاركـاً الرياســة> وحل مـحله فـورد> وهو أمـامــه دورتان إنتـخـابيـتـان بـعـد أن يكمل دورة
نيكسون> وهذا يعني أنه بحـاجة الى أصوات يهود أمريكا> وبالتـالي البدّ أن تتحفظ في
عـالقاتهـا مع العـرب على أقل تقـدير. ثم أن أمـريكا علقت إتفـاقـيات نيـكسون-سـادات
حول مساعدة مصر بـ٢٥٠ مليون دوالر> وتزويد مصر با%فاعل الذرية> علقتها على جناح
مــؤ�ر جـنيڤ. وهذه ا%ـســاعــدات تكـون على شكل مـــشــاريع في الـضــفــة األخــرى لـقناة
السويـس فاذا لم ينجح مـؤ�ر جنيڤ فهـذا يعني أن إحتـمال احلرب يـكون قائماً> وأمـريكا
التريد أن تعرض مشاريعها هناك للدمار. ومؤ�ر جنيڤ أمـامه مشاكل عربية مثل العراق
وليبيا> ومشاكل فلسطينية> فهنا تعمل مصر للتقارب مع العراق كخطوة في سبيل جناح

هذا ا%ؤ�ر.
٣- وكذلـك تسرعت مـصر وإندفـعت في تدهور العالقـات مع اإلحتاد السـوڤيـتي فمـثالً عنـدما
هبطت طائرة بودجـورني في أسـوان %دة نصف سـاعـة في طريقـه لزيارة الصومـال> وكـذلك
األمر عند عودته الى موسكو لم يستقبـله هناك السادات وال أحد كبار ا%سؤول<> بل قام
باإلسـتقـبال والتـوديع في ا%رت< مـحافـظ أسوان. وكـردّ فعل السـوڤـيات جتـاه هذا ا%وقف

ألغوا زيارة وزير خارجية مصر %وسكو أو أجلت %دة ثالثة أشهر.
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ومصر حتسّن اآلن - من خالل موقف أمريكا من مـشاريعها ومن موقف فورد الودي والعلني
إلسـرائيـل> ومن تصـريحـات ا%ـسـؤول< اإلسـرائيلـي<> ومن خـالل ا%شـاكـل القـائمـة أمــام مـؤ�ر
جنيڤ - حتسّ مصر اآلن بأن إحتمال احلـرب قائم. واذا قامت احلرب فإن أمريكا تقف في صف
إسرائيل> والدول األوروپيـة غير قادرة على مـجابهة أمريـكا> فلم تبق جهة تزود مصـر بالسالح

إالّ اإلحتاد السوڤيتي…
فـرأى ا%صـريـون أن البدّ من وضع خطة لعـودة الـعـالقـات الودية ب< مـصــر ومـوسكو دون أن
جتـرح كـرامة ا%ـصري<> أي أن التكـون هذه العـودة على صـورة إلتجـاء مـصـر الى مـوسكو> بل
مـحاولة حتـريك السـوڤيـيت للتـوجه بـدورهم نحو القـاهرة. ومن هذا كـان اإلنفـتاح على العـراق>
كنوع من ا%نافـسة لإلحتـاد السوڤـيتي إلحـتواء العـراق> ألن موسكو اذا شـعرت بهـذه ا%نافـسة>
فإنها تُقبل على القاهرة حتى تخف هذه ا%نافسة> والتكون العراق متجهة بكليتها الى مصر.
كمـا أن مصر تسـتخدم العـراق من ناحية أخـرى للوساطة بينهـا وب< موسكو كمـا حتاول ذلك

مع عدن.
والذي دعا العراق على اإلنفتاح على مصر القضية الكردية.

إن مصر - منذ عهـد عبدالناصر - توهم نظم احلكم في العراق أن لهـا عالقة ودية مع الثورة
الكردية إلســتـخـدام ذلك كــأسلوب ضـغط عـلى حكام العـراق. فــهنا تعـتــقـد العـراق أن مــصـر
بإمكانهـا أن تضـغط من خـالل نفـوذه على القـيادة الكـردية للتخـلي عن بعض مطالب الشـعب

الكردي> وذلك مقابل تنازالت عراقية %صر.
كمـا أن مصر - بناءً على تفكيـر السلطة العراقيـة - تستطيع التأثيـر على السلطة اإليرانية

في تغيير موقفها من الثورة الكردية.
هذه هي رؤيتنا بصورة مختصرة للعالقات ا%صرية العراقية.

∫W$œdJ"« …—u%"«Ë dB#
إن مــصـر حــذرة -كـمــا يبــدو- في عـالقــتــهـا مع الثــورة الكردية> والتـريد أن تلتــزم بشيء

جتاهها.
فمثـالً عندما كان ا%ناضل كاك حبـيب هنا أبلغنا ا%صريون با%وافقة على فـتح مكتب للحزب
في القـاهرة> وكان قـصدهم من ذلك -فـيـما ظهـر بعد- أن ينتـشر هـذا اخلبـر> ويصل للسلطات
العـراقيـة> ويسـتخـدم ا%صريون هـذه الدعاية كـوسيـلة من وسائل الضـغط على بعث العـراق في

العودة اليهم.
إذ أننا حينمـا حصلنا على ا%كان ا%نـاسب> وجدناهم يعتـذرون بأساليب دبلومـاسية> فـقالوا:
ليس هناك ضرورة> وطبعاً أنتم التستخدمونه للتنظيم> وال¡كن أن جتعلوه مقراً لتجمع عراقي>
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والحترجوا موقفنا… الى آخر مثل هذه التبريرات واألعذار.
ولكن في الواقع لو كـنا إلتزمنـا جانب الصـمت في أول األمـر> ولم نخـبـر الالجئ< العـراقـي<

بفتح هذا ا%كتب لكنا قد فتحناه> وأعتقد أن ا%صري< لم يكونوا يغلقونه.
واذا كـانت ظروف احلركـة السيـاحيـة في الصـيف حالت دون حـصولـنا على مكان مناسب في

وقت سريع فإنه في الواقع لم يكن لدينا ا%ال الكافي لفتح ا%كتب.
فإتفق األخ جالل طالباني مع ا%ناضل كاك حـبيب وا%ناضل عزيز شيخ رضا على أن يدفع لنا
مـبلـغ ألف جنيـه يســدد له في بيـروت> إال أنه لم يـدفع لنا سـوى مــبلغ ٣٥٠ ديناراً ليـبــيـاً أي

٥٩٥ جنيهاً مصرياً بسعر السوق السوداء. وهذا ا%بلغ غير كافٍ إليجار مبنى أو شقة.
وحـاولنا اإلتـصـال بكاك عـزيز في بـيـروت لتـدبيـر باقـي ا%بلغ إال أنه لم يكن مــوجـوداً هناك
خـالل الشـهرين ا%اضـي< -كـمـا أُخـبرنا- ولم يـكن هناك شـخص آخر حُـدّد لنا اإلتصـال به بعـد

كاك عزيز.
وهكذا لم يفتح ا%كتب بظروف تتعلق بنا وظروف خارجة عن إرادتنا.

واليــوم ١٨ / ٩ / ١٩٧٤ إلتـقــيت مع األخ كــاك جنـيب بابـان ببـعض ا%ـسـؤول< ا%صــري<
فأكدوا لنا:

أن التوجد أية إتفـاقيـة ب< مصر والعـراق وكلُّ ما في األمـر هناك محاولة �هـيد لفـتح حوار>
ولم يتم أيّ لقاء ب< الطرف< سوى سـفر د. أشرف مروان الى العراق حامـالً رسالة من السادات

الى البكر.
كــمـا أكــدوا أن مــصــر ال¡كن أن تصل الـى أية إتفــاقـيــة مع العــراق على حــســاب الشــعب

الكردي.
∫Õ«d&'≈

إن العــراق -دون شك- تقـوم اآلن بنـشـاط مكثف في اإلتـصـال بالدول العــربيـة ومــسـتــعـدة
لتنازالت كـثيـرة لهـا (حسب ا%فـهـوم البعـثي) في مـحاولة حـصر الثـورة الكردية> وإرغـام تلك
الدول على إتخاذ خطوات ضد حـركتنا> عن طريق الضغوط الدولية> مـثل موقف اجلزائر والذي

كشفت عنه مجلة احلوادث البيروتية الصادرة في ٦ / ٩ / ١٩٧٤
فلماذا اليكون لنا نشاط ³اثل كمحاولة إلحباط نشاطهم?

وذلك بأن يكون أحد السادة أعضاء ا%كتب السياسي أو اللجنة ا%ركزية حلزبنا -إذ للمنصب
إعتـباره في اخلـارج وتقديره- بجعل مـقره بيـروت أو القاهرة أو دمشق ويقـوم بجولة واسـعة ب<
الدول العربـية ويساعـده في ذلك مجـموعة مـن أصحاب اخلـبرات في الشـؤون العربيـة> ويتصل
با%سؤول<> ويكون مساعدوه مـوزع< في الدول العربية %تابعة النشاطات السياسـية العراقية>
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ويكون هناك إجـتـمـاع دوري كل شـهـر ب< هؤالء ا%سـاعـدين وا%سـؤول لتـحليل األحـداث وربط
بعضها ببعض. ويتصل ا%سؤول كل شهر rقر البارزاني ا%وقر ويكون تبادل اآلراء.

ونعتـقد أن بيـروت أصلح مكان ليتـخذ مقـراً للمسـؤول> إلمكانياتهـا الواسعة> وبعـدها تأتي
القاهرة لتوفر عنصر األمان فيها. كما أعتقد أن السلطات ا%صرية ال¡انعون في ذلك.

وهذه في رأينا خطوة مهـمة في سبـيل الدعاية للثـورة> وإلفشال بعض مخـططات البعث على
أقل تقدير.

وتفضلوا ختاماً بقبول حتياتنا
فالى األمام…

فؤاد معصوم
١٨ / ٩ / ١٩٧٤

©“®
األخ الكرµ ا%ناضل كاكه مسعود البارزاني

حتية خالصة وبعد:
كـمـا اليخـفى عليكم فـإني في القـاهرة منذ سنة ونصف سنـة للحـصول على الـدكتـوراه> وقـد
خــوّلت مـن (م.س) لتنظـيم األخــوة ا%وجـــودين في القــاهـرة للدراســة> كـــمــا خــولت لـإلتصــال

بالسلطات ا%صرية.
بعـد آذار ١٩٧٤ قـمت بـبـعض اإلتصـاالت> ولكن األهم منـهـا إتصـال مع عـبـدا%نـعم النجـار

السفير ا%صري في العراق> والذي جاء الى القاهرة %دة أسبوع.
وإتصال بقـسم الشؤون العربية في رئاسـة اجلمهـورية> حيث إلتقيت بسـمير حجـازي وهو أحد

ا%سؤول< في هذا القسم.
وبناءً على ضوء احلقائق التالية:

١- إن مصر مهتمة جداً بالوضع في سورية> ففشل مهمة كيسنجر فيها> وإنهيار مؤ�ر جنيف>
يعني ذلك فشل سياسة مصر.

٢- إن مـصر مـتـجـهة الى أمـريكا> وتقف ضـد اإلحتـاد السوڤـيـتي. والعـراق متـجـه الى عكس
ذلك.

٣- مصر تريد أن تكون القاعدة التي تعـتمد عليها أمريكا حلماية مصـاحلها في منطقة الشرق
األوسط.
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٤- هناك عداء تقليدي ب< قيادة مصر وقيادة حزب البعث.
فإن مصـر مستعدة للتعـاون والعمل إلزاحة حزب البعث من احلكم في العـراق. وقد أكد كل من

النجار وحجازي على إستعداد مصر للتعاون مع مقر السيد البارزاني بصورة مبدئية.
وهذا التـعـاون البد أن يكـون مـبنيـاً على أسس تتـوفـر فـيـهـا مـصـالح الطرفـ<> ومن جـملة هذه

األسس: اإلتفاق على العناصر العربية العراقية التي من ا%مكن التعاون معها.
وحـتى اذا جنـحت مـهــمـة كـيـسنجـر> وقـبلت ســورية حـضـور مـؤ�ر جنيڤ فـإن مــصـر مـسـتـعـدة

للتعاون. ورrا تكون الظروف أصلح لذلك.
هذه هي خـالصـة نـتـائج إتصـاالتي في القـاهرة أعــرضـهـا عليكم لتـبــدوا فـيـهـا الرأي> واذا مـا
وافقتم مبدئياً فإن األمر يتطلب أن يأتي الى مصر من ترونه %تابعة هذا ا%وضوع> ويكون

مزوداً بتعليمات السيد القائد البارزاني مصطفى.
:µأخي الكر

لقد أرسلت الى م.س ا%وقر طلباً لتـحديد اجلهة التي أتصل بها لتسهـيل سفري مع عائلتي الى
كردستان لإللتحاق بالثورة.

واآلن هنا> ثم هناك> فإني رهن إشارتكم.
تقبلوا خالص حتياتي ووافر إحتراماتي> ودمتم موفق<.

اخمللص
فؤاد معصوم
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الى أبنـائنا وإخــوانـنا األعــزاء أبناء وطـننا من شــعـــبنا الكـردي ا%قــيــم< فـي إيران> نودّ أن
نحيطكم علماً بأنّ للعائد علينا مايلي:

١- يعـود مطمئناً الى نفـسه ومـاله وعرضـه ومسـتـقبله ومـستـقبل أبنائه وتعـتبـر كافـة األعمـال
التي إرتكبـهـا في ظل ظروف اإلقـتتـال ا%ؤسـفـة اليطولهـا (يطالهـا) القانـون أو احلسـاب

ويبدأ كلّ منكم حياة جديدة في ظل ثورته ومن أجل خدمة وطنه.
٢- سنمدد فـترة العفـو مرة أخرى لكي يشمـل من لم �كنهم ظروفهم أليّ سبب كـان من العودة
الى الوطن وبعد ذلك سوف نسقط اجلنسية عن كلّ مَن اليستفيد من العفو ونعتبره خارج

إطار الشعب والوطن ونحن لسنا معنيون (معني<) بأمره.
٣- التلتـفـتـوا الى دعـايات ا%غـرض< وا%ـظلل< (وا%ضلل<) فنحـنُ عندمـا نعطي وعـداً وعـهـد
نحـترمـها (وعـهداً نـحتـرمه) فلكم منّا عـهـد رجال rا وعـدناكم به والمـجال في سـياسـتنا
للمخاتلة أو اخلداع. إنّ الـعفو العام يشمل كلّ مَن يرغب بالعودة وبدون إسـتثناء عدا مال
مـصطـفى وأبنائه (وأبناءه) إدريـس ومـسـعــود وكـذلك مـحــمـد خـالـد> ومـاعـداهم فــالكل

مشمول< (مشمولون) بالعفو.
٤- يعود ا%وظف والعـامل الى عمله ويتمـتع باحلقوق التي يتـمتع بها زمالئه (زمـالؤه) ويعود
الضابط إمّـا الى اجليش أو يعـيّن بوظيفة مـدنية حسب مـا يستحـقه قانـوناً وكذلك اجلنود
وضبـاط الصف من القوات ا%سلحة كـافة> ويعود الطالب الى كليـته أو مدرسـته وبالصف

الذي تركه عند بدء القتال.
والله نسأل أن يهدي الظال< (الضال<) ويعود بأبناء الوطن األعزاء الى وطنهم.

نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
صدام حس<

طهران في ١٩٧٥/٤/٣٠



∑µ¥



∑µµ

©µ1® r'— o*K*«
©±®
األخوة كاك إدريس ومسعود البارزاني احملترم<

حتية وإحتراماً
أرجـو لكما الصـحـة والسالمـة> صـحة الوالد في حتـسن وهو يسـأل عن أحـوالكم> وقد عـاينه
األطباء هنا. كما عاينه يوم أمس أستاذ طبيب من (سلق) وكان تشخيصه للحالة يناقض �اماً
تشـخــيـصنا أنا والدكـتــور جـمـال> و« وصف أدوية لـه وهو اآلن أحـسن حـاالً ويتــقـدم. أوصـاه
األطباء باإلسـترخاء التام عـشرة أيام مع تناول األدوية بإنتظام> فإن حتسّنـت حاله سيستـمر في

تعاطيها وإالّ فسيتمّ إستبدالها بأدوية أخرى.
وقد إقترح األستاذ (التابع لسلق) أن يسافـر إليهم إن لم تتحسّن حالته خالل ١٥ يوماً لكنه
يعـتقـد> وكـذلك أنا> أنّه لن يكون بحـاجـة الى السفـر وسـيتـعـافى سـريعاً إن شـاء الله وسنعـود
إليكم. لكن اليُـعتـقـد أن من ا%صـلحـة أن يسـرع الوالد في العـودة لئـالّ يتـعـرض لإلرهاق الذي
ينجم عن السفـر فيضطر للعـودة الى هنا من جديد> لذا ربّما نضطر الى ا%كوث هنا عـشرة أيام
أخـرى رغم رغـبتـه القـوية> ورغـبتنا> في الـعودة إليكم سـريعـاً بسـبب ا%عـارك والوضع عندكم.

لكني أرى أنّ عودته مريضاً غير مفيدة وقد تنطوي على ضرر.
بشأن النواحي السيـاسية والعسكرية وا%شـاكل اإلقتصادية> أجرينا هنـا محادثات مطولة مع
�سار نصيري ومع األصدقاء القدماء واجلدد. وقـد بحث �سار نصيري األمر مع كبيرهم هنا وقرروا
مـساعـدتنا قـدر اإلمكان. لكن يبـدو أن ليس من جـديد سيـاسـياً عنـد جمـاعـة تاج الدين لكنهم
يبذلون جهدهم إلرسال ا%زيد من مضادات الطائرات والدبابات> ونحن نواصل مباحثاتنا معهم.
كـتبتُ في نغـده> في طريقنا الـى هنا تقريراً سـيـاسيـاً حـول التطورات وأهم أحـداث الشهـرين
األخـيــرين رفـعناه الى كــافـة اجلـهـات لـتـزويدها با%عـلومـات> وقـد نرفـع الى كـبـيـرهـم هنا والى
اآلخـرين مـذكـرة بإحـتـيـاجــاتنا ا%لحـة ولتـوضـيح مطالـيـبنا ومـشـاكلنا> ولن نقـصــر في ا%طالبـة

والتباحث في هذه األمور ويتولى اآلخرون بقية ا%همة.
تالفـيــاً للتـأخــيـر> نرسل إليـكم مع األخ سـردار مـبـلغ ٣١٥٠٠٠٠٠ تومـان إيراني -ا%ـعـونة
الشهرية- وrـا أنّهم دفعوا ثمانية مـالي< لألخ سردار لتبديل العـملة وإقتطعوا مليـون< كقسط
من قـرض الـشـيخ مـحـمــد هرس< -العـشــرين مليـون- وكــذلك الدوالرات ا%ليـون لتــاج الدين.
١٥٠٠٠ دينار ونصف مليون دوالر وايضاً ١٣٨٠٠٠ دينار وهي ا%عونة الشهرية من اآلخرين.
وعـشـرة آالف دوالر اخملـصـصـات الشـهـرية لألدوية و٣١٠٠٠٠ دينار إسـتـبـدلهـا األخ سـردار>

لإلطالع. حتياتي للجميع. ودمتم.
أخوكم الدكتور محمود

١٩٧٤/٧/٤
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اإلخوة كاك إدريس ومسعود البارزاني احملترميْن

حتية وإحتراماً
أرجو لكما الصحة والسـالمة> الوالد بخير ويسأل عن أحوال اجلميع خاصـة والدة محمد خالد
ويقـبّل يدي الشـيخ بابو وعـيـون مـحمـد خـالد وجـمـيع اإلخـوة. فيـمـايلي أعـرض عليكم األمـور
الهامـة وآخر ا%سـتجـدات> وقد سبق وكـتبتُ رسـالة يوم اجلمـعة بعثتُ بـها إليكم مع عـزيز شيخ

رضا:
١- يوم أمس> عاين طبيب (تاج الدين) الوالد> وهو طبيب ماهر> ولم يذكـر شيئاً يختلف عما
ذكره بـاقي األطباء> وقـد أبدى إرتياحـه حلالة الوالد وأكّـد ضرورة مـدّ رِجله بواسطة جـهاز
. وقـد بدأنا الـعـالج ا%ذكـور أمس خـاص خلـمـســة أيام ولم يكن اجلـهـاز مـتـوفــراً هنا قـبـالً
وسـينتـهي يوم األربعـاء وقـد أصـبـحت حـالة الرÀجـل أفـضل ³ا كـانت عليـه بنسـبـة ٨٥%.
وبالنســبـة حلـالة الوالد الصـحــيـة عـمـومـاً يؤكــد األطبـاء أنّه في حـالة ³تــازة وقـد شـخّص
الطبـيب الـذي عـاينه أمس إصـابة خـفـيــفـة بعـرق النسـا تؤذي الفـقــرات وأعـصـاب الرÀجل
وتتـــســبب فـي مــشـــاكل في شــرايـ< الرجل> وقـــد بدأت الســـيطرة علـى هات< احلـــالت<
وعـالجهـما> وأبـدى الطبيب إرتيـاحـه للعالج الذي يـتلقاه هنا والذي تـلقاه عندنا وأضـاف
إليهـما بعضاً آخـر وهذا سيضطرنا للمـكوث هنا بضعة أيام إضـافية> في أغلب اإلحتـمال
سنعود يوم اخلميس ورrا يتهيّـأ لنا اللقاء بالصحافي األمريكي* ليلة اخلميس-اجلمعة إن
شـاء اللـه> لذا ¡كن أن حتـددوا له مــوعـداً في حـوالى الـسـاعـة التــاسـعـة ليـالً فـي حـاجي

عمران. ال أتوقع تغييراً في البرنامج وإن جرى ذلك فسنبلغكم به على الفور.
يوصي الوالد بأن اليطلع على مـوعد عودته أحد غـيركمـا ألنه حدد يوم عودته. وسيـعاين

الطبيبُ الوالدَ يوم غد مرة أخرى.
٢- سافـر �سار نصيري (ن) اليـوم الى بلد تاج الدين كما كتـبنا لكم سلفاً> وقد إلتـقينا أمس
مـسـؤول جـمـاعـة تاج الدين وقــال «حتـدث إليّ �ار مـفـصّـالً عن مـشـاكلكم وأبلـغني بإسم
كـبيـرهم هنا أن أبرق بالتـفـاصيل الى عـاصـمتي لدراسـة وضع العـراق ووجـهة نضـر الكُرد
وإيران> قـريبـاً ومـحـاولة تزويد �ـسـار بردّهم عندمـا يذهب إليـهم ويبـلغ كـبـيـرهم هنا برأي
جماعة تاج الدين». وفي ليلة أمس إلتقينا �سار ووعـد ببذل جهوده خالل رحلته التي قد

تستغرق ١٠-١٢ يوماً> وأعرب عن أمله في أن يعود حامالً نتائج جيدة.
خـالل هذه الفتـرة> قـمنا بإطالع كلّ اجلهـات كـتابةً وشـفـاهاً على األمور ا%تـعلقـة بنا كافـة

* سميث هامبستون> مراسل واشنطن ستار.
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ونحن بإنتظار إستـجابتهم وأعـتقد أن أصـدقاءنا هنا يلمسـون بروداً في موقف تاج الدين
ويحاولون تشجيعه على زيادة اإلهتمام با%سألة.

قـرر �سـار تزويدنا في األيام القـليلة القـادمـة بألف قـذيفـة مـدفع ١٢٠ أمـريكيـة> و٥٠٠
قذيـفة RBG7> وجـسرين من مـعـدات جيـشـهم ستـصل قـريبـاً> و٥٠٠ بندقيـة برنو> منهـا

١٦١ برنو طويل> على وجبات.
٣- يوم أمس> قـال مــسـؤول جـمـاعـة تـاج الدين هنا أنهم قـرروا تـزويدنا قـريبـاً بخــمـسـة آالف
بندقـية كـالشـينكوف ومليـوني إطالقة روسـيـة الصنع وكمـيـة جيـدة من قـذائف الدوشكا>
وأنّهم وضــعــوا ثالثمــائة ألف دوالر حتت تصــرف األصــدقــاء هنا لشــراء مـدافـع مـضــادة

للدبابات.
بخـصوص جـهاز (٥٠ كـيلو واط) للبث اإلذاعي قال أنـه ليس متـوفراً عندهم> لكنه وعـد
بدفع ثمنهـا اذا إشـتـرينـاه نحن. ¡كنكم ترتيب األمـر بالـتنسـيق مع عـبـداخلـالق وعـزيز إذ
أعـتقـد أن هذه األجـهـزة متـوفـرة في اخلارج حـيث ¡كن شـراؤه. أمـا عن جهـاز (٥٠ كـيلو
واط) للبث اإلذاعـي ا%وجـود هـنا> فـقــد وعــد أن يتم نصــبــه عندنا خــالل عـشــرين يومــاً
وبا%ناســبـة أودّ إعــالمكم بأنّ اإلذاعــة التُسـمع هـنا في أغلب الليــالي بســبب التـشــويش
عليـهـا> لكنـنا سـمـعناها بضع ليـالٍ حـيث لـم يتـمكن التـشـويش من التـغـطيـة على بثـهـا

بالكامل.
وأبلغَنا مـسـؤولُ تاج الدين هنا أنه من مـجـمـوع األربعة مـالي< إطالقـة التي إشـتـراها لنا
األصدقاء من فنلندا فـإنهم إشتروا لنا مليون< ودفـعوا ستمائة ألف دوالر ألصـدقائنا قبل

بضعة أشهر لهذا الغرض> وقد ذكر ذلك جملرد إطالعنا.
٤- جاءكـم (سوري) أوصي بإطالعـه بصورة جـيدة على أوضـاع جبـهات بالَك وبيـتواته وسَـف<
œWFK(Ë“… ورانيه ليتبيّن النواقص ويتعرف عليهـا ليتمكن من كتابة التقرير ا%طلوب وهذا
طبــعـاً سـيكـون له أثره هنا وعندهـم. ومـثلمــا ذكـرت في رسـائـل سـابقـة> ا%ـطلوب هو أن
تبعثـوا مع الشرح وا%لحقات إحـتياجات جبـهات بالَك ورانيه œWFK(Ë“… اذا كان ذلك ³كناً
وإالّ فـيـمكن أن نبـعـثـهـا مع رسـولٍ لدى عـودتنا لتكون مطالـيبـنا بخـصـوص تلك ا%ناطق

واضحة ومحددة.
œW??FK(Ë“… وضــرورة أن يكون الپــيــشــمــرگــه الوالد يـوصي باإلهتــمــام بجــبـهــات ورانيــه 

وا%سؤولون فيها متيقظ< وحذرين ماوسعهم.
أرى أن تطلـبــوا من (سلق) مــدافـع مــضــادة للدبابـات من طراز B11 فــهـم ¡لكون منـهــا
مـقـداراً> و(سـوري) علـى علم بذلك. وقـد أكـثـرنا مـن اإلحلـاح عليـهم هنا> بأنـفـسنا وعن
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طريق (نصــيـري)> لزيادة كــمـيـات ا%ضــادات اجلـوية من مــدافع ٥٧ ملم ومن مــضـادات
الدبابات من طراز B10 وB11 التي نُزوَّدُ بهــا كـمـا طلبنـا ٥٠٠ قـذيفـة RBG7 إضـافــيـة

على أن نتسلّمها هنا.
وأودّ إطالعكم أنّ في نيّـتهم تزويدنـا بكميـات إضافـية من األلغـام وا%تفـجرات وا%عـدات
الهندسية> وسـيرسلون ١٠٥ أطنان من ا%تفجرات الى طريق روست وبرسـرين. وتتوفر هنا
بندقيـات برنو قصـير ووسط. إن كنتم بحاجـة إليهـا أبرقوا إليهم مع ذكـر الكميـة الالزمة
فـهم يتـصورون أن بـندقيـات برنو طويـل وحدها مـفـيـدة هنا وقـد ذكرنـا لهم أن برنو طويل

أفضل لكن برنو وسط مؤثر ايضاً ولم نحدد شيئاً بخصوص النوع القصير.
٥- أرسلنا اإلعـانة الشـهـرية الـتي يدفـعـهـا األصـدقـاء> كي التتـأخـر> وهي ٢٩ مليـوناً و٢٥٠

ألف تومان (أي ٤١٥٠٠٠٠٠) وقد خُصم منها:
١- مليونان هما القسط الشهري من قرض الشيخ محمد.

٢- عشرة مالي< دُفعت قبل عشرين يومـاً الى سردار لتبديلها> ونحن بصدد تسلّم عشرة
مـالي< أخـري لسـردار يقـتطعـونهـا علـى أقـسـاط شـهريـة تالفـيـاً إلسـتـقطاع أي مـبلغ من

سردار ليشتري ما أمكن من الدنانير.
٣- مليـون ومائة ألف تومـان دفعـها الشـيخ محـمد قـبل ثالثة أشهـر لشراء أدوية. وبـهذا
يبـقى مبلغ األربع< ألف دوالر ا%وجـود عندكم لشـراء األدوية على حاله> وكـان إستـقطاع
هذا ا%بلغ هنا بتـوجيـه من الوالد بغـية تصـفيـة ذلك احلسـاب. وأعتـقد أن ا%بلغ اخملـصص
لشـراء األدوية سيكون من اآلن فـصاعـداً كافـيـاً ولن تشكل مصـاريف شراء األدوية عـبئـاً

على ا%يزانية العامة.
«ّ ايضـاً إستـقطاع ٥٠٠٠٠٠ تومـان لشـراء سيـارتي Range Rover إلسـتخـدامـهمـا هنا
بدالً من سيارتي Range Rover اللت< اُرسلتا إلينا قبل شهرين خطأ وذهبت إحداهما الى
محـمد خـالد والثانـية الى الوالد. ولدى سـردار حوالى ٣٥٠ ألف دينار سـيرسلهـا مع هذا
ا%بلغ. ومن احملتمل أن يصبح ا%بلغ الذي يرسله تاج الدين جاهزاً خـالل ستة أو سبعة أيام

وسنبعث به إليكم.
٦- ذهبنا أمس الى الـشمـال وإلتـقـينا (قـيـتـه) وجـرت محـادثات شـاملة ركّـزنا فـيـهـا على أن
يسـعى %ساندة وتفـعيل فكـرة التشكيلة العـراقيـة وإقناع السـعودية ومـصر باألخص لهـذا
الغرض حـيث أنّ آراءهم مهـمة جـداً> وأن يبذل جـهده مع جـماعـة تاج الدين> فقـد ذكر أنه
سيسافر الى هناك> وشرحنا له أوضاعنا وأفهمناه أن ا%شكلة األهم من الناحية العسكرية
هي صواريـخ ضد اجلو (وضـد الدبابات). من جـهته جـامَلَنا كثـيراً وأبدى إرتيـاحه للقـائنا
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ووعد أن يتحدّث الى الدول الثالث ويبذل جهده للمساعدة.
شرحنا لـ(�سار) و(قيته) أن العراق ينوي التقارب مع تاج الدين ومصر في لعبة سياسية
خدّاعة وينبـغي أن يشرحا لهذه الدول ويحذّراها من اإلنزالق فـهي خطة مدبرة باإلتفاق مع
الروس حـسب تصورنا. قـال قيـته صـحيح أن هناك مـحاوالت لـكنه يعتـقد أنهـا لن تنجح
خـاصة مع جـماعـة تاج الدين> وذكر أنه سـيتـحدث الى كل اجلـماعـات بهذا الصـدد> كمـا

. وتتفق آراؤنا حول هذا ا%وضوع مع األصدقاء هنا. وعد بالشيءِ نفسِهِ
إستـغرق اللقاء مع قيـته أربع< دقيـقة وكانت النقـاط ا%ذكورة أعاله محـور حوارنا. إنكم
بالطبع تعـرفـون مـحـدودية إمكاناتـه لكنه رrا يلعب دوراً جـيـداً الى مـدى مـا في احملـيط

العربي.
في مايتعلق بالشتاء أرى أننا سنحتاج الى خيام ذات بطانة فهناك مشكلة سكن بالنسبة
للجـميع وتتـوفر هنـا خيـام جيـدة> طلبنا من أصـدقائنا ا%سـاعدة وأعـتـقد أنهم سـيبـحثـون
األمر قريبـاً فاطلبوا كمية مـحددة> وإن شئتم إشتـروا كمية من هنا وأبلغوا شـفيق والشيخ
مـحمـد بذلك. األنواع ا%تـوفـرة هنا جـيدة لكـنها غـاليـة الثـمن فسـعـر اخليـام اجلـيـدة مثـالً

والتي مساحتها ٣×٤م يبلغ مائة دينار.
هذا هو آخر ا%ستجدات هنا> أستودعكم الله> وأرجو لكم التوفيق في مهامكم> ودمتم.

أخوكم الدكتور محمود
٢٨-١٩٧٤/٧/٢٩

** األسماء التـي وضعت ب< قوس< هي أسمـاء مستعارة لشـخصيات وجـهات سياسـية ولبالد
معيّنة.
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طهران: ١٩٦٣/٩/١٩

سيادة صاحب ا4قام مال مصطفى
بعد تقـدW اإلحترام وتقـبيل أياديكم أرجـو لكم من الله عزوجلّ  دوام السـالم وا4وفقيـة ذخراً

للكُرد وكُردستان.
(١) سـيـدي بعـد أن وصلت مع الصـحـفـيb ورجـالكم الـثـالثة ا4رضى يوم ١٩٦٣/٨/١٧ الى
ا4كتب السـياسي وبـعد أن طلب إبراهيم أحـمـد في اليوم الثـاني بواسطة التلگراف إجـازة
دخـولنا الى إيران من أصـدقـائنا اإليرانيq bت يوم ١٩٦٣/٨/٢٩ ا4وافـقـة على إجـازتنا

فتوجهنا الى إيران.
في طهـران أبلغني ا4أمـورون اإليرانيـون أنه عندمـا طالبت السـفارة العـراقـيـة تسليمـي إليهـا
أجابت احلكومـة اإليرانية بأنني لم أبق في إيـران وسافرت الى أوروپا لذلك قـالوا لي بأنه يجب
أن ال يراني أحـد في طهران حـتى التعلم السـفارة الـعراقـية بذلك وأنـه يتوجب عليّ اخلـروج من

إيران بأسرع ما �كن وأن نعود بعذ ذلك وأن الأطيل اإلقامة هنا.
سيـدي: ومع ذلك حاولت بشكل سـري أن ألتقي اجلهـات التي أمر� بلقـائها سـرّاً وقد qكنت

من اإلتصال بهم وبالشكل التالي:
أوالً- مع السـفـارة األمريكـية: إتصلت مـعـهم وسلمـتـهم رسالـتكم وأخبـرتهم بكل مـا أمـر� به
. يبـدو أنهـم سـعـدوا أنتم والشــيخ وشـرحـتـه لهـم وقـد طلبت منهـم جـواباً وعـمـالً إيجــابيـاً
برسالتكم وأبدوا إمتنانهم وقـد حتدثت إليهم ما يقارب الساعـتb وأوضحت لهم ما أمر�
به. وبعــد ذلك أخـبـروني بـأنهم سـيـردون عـليّ بعـد ثالثة أيام ووعــدوني بلقـاء فـي اليـوم
الثالث. عندما ذهبت إليهم في اليوم الثالث قالوا لي: قبل كل شيء بلغ حتياتنا الى مال
مصطـفى والشيخ أحـمد وقل 4ال مـصطفى بأنه كان قـد أرسل رجالً الى قنصلنا في تـبريز
يحمل معـه رسالة إلينا وأننا بعد ثمانية أو تسعـة أيام أرسلنا الرد بواسطة أبيك الى مال
مصطفى بأننا سنحاول إقناع احلكومـة العراقية بوقف القتال والتـفاوض معكم. لكن يبدو
أن الشـتاء لم يأت بعـد واحلكومة العـراقيـة الترغب في إعالن وقف القـتال. ثم قـالوا:بلّغ
مال مـصطفى بأننا سنصر على أن توقف احلكومة العـراقية القـتال وأن تقوم بحل القضـية
الكردية با4فـاوضات والطرق السلميـة. وبعد أن يتـفق الكرد والعرب على شـروط اإلتفاق
فإن احلكومـة األمريكية مسـتعدة لتقـدW كل ا4عونات للكُرد. أما في الوقت احلـاضر ومع
إستمرار القتال وعدم اإلتفاق فليس �قـدور احلكومة األمريكية تقدW أية مساعدة للكُرد�
ألنهـا لو فـعلت ذلك ألعـتـبـر ذلك تدخـالً في الـشـؤون الداخليـة العـراقـيـة �ا سـيـؤثر على

العالقات السياسية.
- السـفارة الروسـيـة: بسـبب وجود مـراقـبـة شديدة علـى السفـارة الروسـيـة فإنني أخـبـرتهم ثانيـاً
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بواسطة شخص وبسـرية وحذر تامb بأنني يتحـتم أن أقابل السفيـر السوڤيتي زايتـسوفي
وبعـد يومb أبلغـوني بأنه وبسـبب ا4راقـبـة الشديـدة عليهم لـيس باإلمكان اللقـاء بهم في
إيران وعليّ الذهـاب الى خـارج إيران للقـاء بسـفـارتهم هنـاك وأن أخـبـر سـفـيـرهم في ذلك
ا4كان الذي أذهب إليـه �ا أود إخبـار زايتسوفي بـه فهو يوصلـه الى ا4كان ا4قصـود. فإن
كـان باإلمـكان أن أذهب الى اخلـارج لعــدة أيام عـسـاي إن شــاء الله أنفـذ أمــركم وأوصل

رسالتكم.
(٢) سيدي وكما سمعت فإن ………… وصلت موسكو.

.(٣) سـيدي الرسـالة التي كـانت داخل رسالتكم التي كـتـبتـموها ألحـمـد توفيق أرجـو تكليف
شخص آخر لتسليمها إن كان ذلك �كناً.

عندما عدت سلمني أحمد توفيق مبلغ (٧٥٠٠) سبعة آالف وخمسمئة دوالر حتى أستبدلها
له في طهـران بـ(التومـان) وأسلمهـا الى شقـيقـه أسـحاقي مـصطفى فيـسلمهـا بدوره الى أحمـد
توفـيق. عندمــا وصلت الى طهـران قـمت بإسـتـبـدال ذلـك ا4بلغ بواسطة تاجـر فـي طهـران ويعلم
شقيق أحمد توفيق فأصبح ا4بلغ (٦٠٧٥٠) سـتون ألفاً وسبع مائة وخمسb توماناً أي الدوالر
بثمـانية تومـنات وقران وسلمت ا4بلغ لشـقيق أحـمد توفـيق وأخبـرته بأن يرسل ا4بلغ على ثالث

دفعات كما طلب مني أحمد توفيق وهذه الرسالة كتبتها بخصوص ذلك األمر ألحمد توفيق.
(٤) سـيـدي وكـمـا فـهمـت من حديـث ا4أمـورين اإليرانيb فـهم غـيـر مـرتاحb من وجـود الكُرد

اإليرانيb ا4سلحb في العراق وعلى احلدود ويعتبون على ذلك بشدة.
(٥) سـيـدي بالنسـبـة للمـرضى الذين أرسلتـمـوهم للعـالج فـإن مـحـمـد مـصطفى بامـرني أجـرى
عـملية فـتق وقد إنتـهت العـملية بسـالم وقـد ركبـوا األسنان لعبـد البـاقي� أما حـاجي فلم
يجـروا له العمليـة ألن الطبيب قـال بعد تـصويره شـعاعـياً بأن الرصـاصة قـد إنفلقت داخل
اجلـرح وتفرقت وأصـبـحت ثالثb أو أربعb قطعـة� فـإذا أجرينا لـه عمليـة فـمن ا4مكن أن
يصـاب بعجـز أو ر�ا راح ضـحيـة ذلك فـمن األفضل عـدم إجـراء العمـلية و�ا أن اجلـرح لم
يتورم لذلك ليس له أي ضرر. وقد سلموا حاجي صور األشعة التي أخذوها له كما سلموه
. وقـد وصف الطـبـيب األدوية حلـاجي لـألمـراض األخـرى في بطنه ومــعـدته التـقــرير أيضـاً

باإلضافة الى ما كان يعانيه من دوار.
ختاماً أسلم على لقمان ومسعود وإدريس وأدعو الله أن يوفقكم.

اخمللص سيد عزيز (شمزيني)
١٩٦٣/٩/١٩

سـيدي من طرف والدي ومن منـطقتنا � إرسـال تبـرعات ومـؤن الى سيـادتكم وطبـيعي أنهـا
وصلت. أبي يبلغكم حتياته ويتمنى لكم ا4وفقية.

مع التقدير. 
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التاريخ/ ١٩٦٣/١٠/٢٨
الى رئيسنا العزيز مصطفى البارزاني احملترم

حتية ثورية حارة:
بعد السؤال عن األحوال� نتمنى لكم التوفيق في خدمة الكُرد وكُردستان.

(١) في ١٩٦٣/٩/١٦ غادر األخـوة إبراهيم أحمـد وعمـر مصطفى الى خارج البـالد بناءً الى
مـوافقـتكم والطلـب ا4قدم إليكـم للقاء باألصـدقـاء ومـسؤولي الدول اخلـارجـيـة بهدف التـعـريف
بثــورتنا واحلـصــول على مـســاعـدات لشـعــبنا. لكن ليـس هناك حلـد اآلن ســوى وعـود قطعــهـا

أصدقاء األخ عمر مصطفى وبيت العم بابا علي وبيت العم سيد عزيز وليس إال.
ســـافـــر األخ إبراهـيم أحـــمـــد واألخ ســـيـــد عـــزيز الى أوروپـا في ١٩٦٣/١٠/٢ بناءً عـلى
موافـقتكم وذلك لزيارة عم سيـد عزيز وكذلك زيارة بيت عم بابا علـي. وكانت الزيارة الى بيت
عم بابا علي بنـاءً على طلب بيت عم عـمـر مـصطفى ومن ا4قـرر أن يسـافـر األخوة الـى أميـركـا

أيضاً� وسوف نوافيكم بأي خبر جديد يبعثون به.
األخ نوري أحـمـد طه سـافـر في ١٩٦٣/١٠/١٩ الى اخلـارج لغـرض العـالج وإجـراء عـمليـة
جراحية للكلى. كمـا أجريت لألخ عمر مصطفى عملية جراحيـة ومن ا4توقع أن يعود إلينا خالل

. (١٠-١٥) يوماً
Wقرني الى السليمانيـة بعدة أيام كما أعلمناكم برقياً. كان كر W(٢) بعد عودة �ثل ا4قدم كر
قـرني قــد جـاء شـخـصـيــاً الى قـرية (W†…œW?ý)  وطلب منا أن نـسـمح له بلقـائنـا� ونحن بدورنا
أخبرنا مـام جالل للقاء به واإلستـفسار منه عمـا يريد . فكان مام جالل قد إلـتقاه يوم ١٠/٢٣
ولكن لم يكن لـديه أي شيء جـديد سـوى إنه كـان قـد كـرر طلبـه بشـأن إرسـال وفـد للتـفـاوض�
ونحن كـمـا أعلمناكم برقـيـاً كنا قد أعـلمنا مام جـالل مـاذا يقـول له. وكـان مام جـالل يقـول له:
نحن مسـتعـدون للتفاوض. يجب إرسـال وفد على مـستوى عـالٍ وقبيل ذلك يـجب أن يُفرج عن
األخ صـالح اليـوســفي واألخ عگيـد وإعـادتهـمـا الى كُــردسـتـان� ومطاليـبنا هـي: احلكم الذاتي
لكُردسـتـان وحكومـة د�قـراطيـة ودسـتـورد�قـراطـي للعـراق. هذا وكـان مـام جـالل قـد طالب بأن
يكون الوفـد احلكومي مـؤلفاً إمـا من رئيس الوزراء أو من وزيرين وعـدد من القـادة� وكان مـام
جالل قـد إقتـرح: ما إذا قـدم الوفد احلكومي ولم يكن مـعهم األخ صـالح اليوسفي واألخ عـگيد
فنلقي القـبض على الوفد ونودعـهم السـجن. ونحن هنا نساند جـداً إقتـراح مام جـالل� نأمل أن
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تبعثوا إلينا �وافقتكم.
(٣) منذ ثالثـة أشـهـر خـلت فـإن ا4دعــو حـمـه رشــيـد خــان بدأ يعـاديـنا وقـد إتصل حــتى االن
باحلكومـة لعـدة مـرات وقـد أرسل مـوفـداً بإسـمه هـو وأغاوات شـلير مـرتb الـى آمر فـوج سـيـد
صـادق ومرتb الى مـتـصرف السليـمـانية وزعـيم صـديق. وخالل إتصـاالته تلك طالب احلكومـة
بإعـادة اجليش الى پنجـوين ووعد بأنه إذا مـا حتـرك اجليش الى پنجـوين  فيـهاجم هو وأغـاوات
شليـر الپـيـشـمـرگـه من اخللف� وأن �د يد العـون الى احلـكومـة. وبالرغم من أننا مـتـأكـدون من
صحة هذا اخلبر مائة با4ائة فلم نتصرف معـه �ا يشير الى اإلساءة إليه عدا اإلحترام� ولكنه مع
ذلك يتصـرف ضد پيشمه رگـتنا� وأصبح مثار قلق في ا4ـنطقة. هذا وكان ا4قدم كـرW قرني قد
قـال لـ(مام) جـالل في لقائه مـعه في قـرية (W†…œWý) أن حـمه رشـيد خـان قـد إتصل با4تصـرف
عدة مرات وأعلن  والءه وإخـالصه للحكومة ضدنا� فلكي ال تتكرر قضـية (بانه) نرى �ا فينا
مـام جالل أن نوجـه ضربـة تأديبيـة الى حـمه رشـيد خـان في أقـرب فرصـة �كنة� قـبل أن تتعـزز
قواتـه أكثـر من ذلك �ا يودي الى خسـارة أكبـر� فيـجب أن نعالج ذلك وعليـه نرجو مـوافقـتكم

وإعالمنا ليتسنى لنا التصرف في ضوء ذلك.
(٤) منذ يوم ١٩٦٣/١٠/١٨ تدور معارك ضارية في مناطق گرمـيان أي بالقرب من كركوك
وچمچمال ومنطقة شوان وهموند وجباري وبالقرب من السليمانية� وذلك لقيام احلكومة بإرسال
قـوات يقـدر قـوامـهـا بأكـثـر من فـرقـة واحـدة الى تلك ا4ناطـق مدعـمـة بالـدبابات تهـاجم القـرى
وحتـرقهـا� وقد أحـرقت حـتى اآلن أكثـر من (٦٥) قريـة أخرى� أمـا قواتنا فـتـقف لها با4رصـاد

بطولياً ونوقع بصفوف العدو أفدح اخلسائر.
وقـد أوعزنا الى قـواتنا األخـرى في منطقـة مـخمـور وكفـري وطوزخـورمـاتو وجبـاري 4هـاجمـة
خطوط سكك احلديد� وآبار النفـط وطرق qوين قوات العدو في مناطقـها. كما أوعـزنا الى ه¶ز
سـه فb وهيـز بيـتـواته 4هـاجـمـة العـدو وطرق مـواصـالته فـي منطقـة شـه قـالوه وهرير وخليـفـان
ورواندوز� وذلك لتخـفيف ثقل القوات احلكومـية ا4هاجمـة علي منطقة (گرميـان). وان القوات
التي ترتبط بـنا مـباشـرة قـرب مـخـمـور وكـفـري وطوز وزنگنه وجـبـاري قـد نفـذت أوامـرنا وهي
تواصل هجومها ونحن بإنـتظار سيادتكم في اجلبهات األخرى لتكون ا4عـارك أكثر ضراوة� وإن

معنويات قواتنا بصورة عامة عالية جداً.
(٥) منذ شتاء العام ا4اضي فإن األخ بكر عبدالكرW عـاطل ال يعمل شيئاً� وقد إرتأينا مؤخراً
أن ال يبــقى كـذلـك دون عـمل� ومع ذلـك الحظنا أنه ال يعــهـد إلـيـه بعــمل مــسـتــقل أو فـعــال
. وعليه إسـتدعيناه وعيّناه عـضواً في جلنة تشكلت وهي لألسباب الـتي يعرفها سيـادتكم أيضاً
جلنة أســتــشــارية عــسكـرية تتــألف من عــدة ضــبــاط كــبــار من الكُـرد والعــرب وهم يقــدمــون
إستـشارات عسكرية للمكتب السـياسي� وقد أطلق علـيها إسم  (جلنة اخلطط والدفـاع العليا)



∑∂∑

نأمل أن نستفاد منهم.
(٦) قبل فـترة إسـتولى األخ أسعـد خوشَـوي على ثالث مدافع جـبلية ومجـموعـة من مدافع (٣
عـقدة) من جـراء معـركة بـطولية مع العـدو� مع كـميـات كبـيرة من العـتـاد� ونظراً ألن بإمكاننا
مـهاجـمة مـركـز النفط في مـدينة كركـوك إلحلـاق خسـائر كـبيـرة في صفـوف العـدو� نرى أنه من
الضـروري ولدعم هذه اخلـطة أن تصـدروا أوامـركم لتـزويدنا �دفع جـبـلي مع مـدفـعb آخـرين (٣
عــقـدة) �ا هـو بحـوزة األخ خــوشـه وي مـع كـمــيـة كــافــيـة من الـعـتــاد. إن إرسـال تـلك ا4دافع
سيساعدنا كثيراً لتحقـيق تلك األمنية وفي الوقت ذاته سنلحق خسائر فادحة في صفوف العدو

ونحن بإنتظار الهمة ويجب أن ال تخيّبوا آمالنا.
(٧) لدينا بعض العتاب على األخ ا4قـدم عزيز عقراوي جند أنفسنا مضطريـن لعرضها عليكم�
فـيبـدو إن األخ عزيز مـنشغل في (سـفb) أيضـاً بتصـرفاتـه الشائنة والتي كـان يقـوم بها العـام
ا4اضي في منـطقـة (W†UÐ„) ضـد رفــاق وأصـدقـاء ثـورتنا ومـخلصــيـهــا� ومنذ أن إسـتــقـر في
(سفb) ألقى القبض على مجـموعة من رفاق الپارتي وأصدقاء ثورتنا ومـارس بحقهم أساليب
التـحقـير واإلضطهـاد� كمـا ألقى القبض على أصـدقائـنا الذين يزودوننا بالعتـاد في (شقـالوه)
أحـيـاناً �صـادرة األعـتـدة التي يـشـتـرونهـا لنا.. وفي الوقت الذي نحن بـأمس احلـاجـة الى تلك
األعـتــدة� ومنســد طريق شـراء الـعـتـاد عـلينا كـمـن نصـر العــدو علينا. وإضــافـة الى أنـه يعلّم
(إبراهيم…) ويشـجعـه على �ارسـة أساليب اإلهانات واإلسـاءات ضد پيـشـمرگـتنا وأصدقـائنا.
كــمـا إنـه يقــوم ببث اإلشــاعـات واألكــاذيب ضــدنا� وبالـرغم من كل األســاليب الســيــئــة التي
�ارسـهـا� ¼ـارس الضـغـوط على رفـاقـنا لكي يتـحلوا بـالصـبـر واجللد إزاء تصـرفــاته تلك� وأن
يحاولـوا جهد اإلمكان التـعامل مـعه بلb وإفـهامـه بأن هذه األساليب ال جتـدي نفعاً وإ¼ـا تعود
علينا وعلى الثورة باخلسارة والضرر� ولكن دون جدوى. وال شك أن سيادتكم ال توافقون على
مـثل هذا التـصـرف ويسـوءكم جـداً كـمـا يسـوؤنا ألنكم تعلمـون بأن هذه التـصـرفـات تؤدي الى
التـفـرقـة واخلـالف والعـداوات� وهي تكون على طوفي نقـيض مع نـصائـحكم وإرشـاداتكم التي
تودون من خاللها اإلتفاق واألخـوة والصداقة لكافة ا4شتركb في ثورتنا ا4باركـة. وإن إستمرار
مـثل هذه الـتـصـرفـات سـيــبث الوهن في صـفــوف قـواتنا في تلك ا4ـنطقـة �ا يتـمــخض عنه أن
الپـيـشمـرگـه ال يخـوضـون القتـال بجـد وإخـالص� وسـوف يسـتفـاد العـدو من ذلك. األمـر الذي
دفـعنا مــضطرين الى عـرض هذا العــتـاب على سـيـادتكـم لتـصـدروا أوامـركم الى ا4ـقـدم عـزيز
عقراوي لتعديل سلوكه والتخلي عن هذه التصرفات الشائنة وأن يتعامل مع كل األطراف بروح
األخــوة� ونأمل أن تزول كل اخلــالفــات في ا4نطقــة� ونتــمنى لكـم ا4وفـقــيــة مع حتــيـاتنـا لكل

األصدقاء والرفاق … والى أمام*.
ا4كتب السياسي

* - رسائل ا4كتب السياسي مكتوبة بخط نوري شاويس.
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رئاسة الديوان ا4لكي الهاشمي
الرقم:

التاريخ: ١٩٦٧/٤/٦
سيادة األخ اجلليل الشيخ مصطفى البارزاني احملترم

حتية عاطرة ومحـبة وإحتراماً وبعد� يسرني أن أعلمكم أننا قد تلقـينا بشوقٍ وإهتمام وتقدير
الرسـالتb الكر�تb اللتb تفضـلتم بإرسالهـما إلينا مع وسـيطكم األمb احملامي الـسيد شـمس
الدين ا4فتي� وقد وعينا مضمونهما وشكرنا لسيادتكم ما أعربتم عنه من ثقة وودّ� ومن أخوة
صادقة نـعتزّ بها وقـد بحثنا ا4وضوع مفـصالً بحضور األخ مـحمود� و�عيـة جاللة ا4لك ا4عظم�
وإننا لنشـارككـم هواجـسكم ومـخـاوفكم وآمـالنا وسنعـمل بكـلّ ما فـي طاقـتنا �ا يحـقق اخلـيـر
للعــراق وألهله� على إخـتــالف أجناسـهم وفي مــقـدمـتــهم إخـواننا األكــراد الذين نؤمن بحــقـهم

وجدارتهم فيما يسعون إليه في إطار الوطن العراقي الشقيق.
وقد تبادلنا وجهات النظر اخملتلفة مع األخوين محمود وشمس الدين� ونحب أن نطمئنكم أنّ
كلّ تلكؤ وتأخير إ¼ا نتج عن ا4شاكل الكثيرة ا4تراكمة وبسبب إنتظار تلقينا الردود من بعض
إخواننا الذين فاحتـناهم في األمر� وكلنا ترقب وتهيؤ� وأملنا كـبير في إستجـابة إخواننا لطلبنا

الذي هو طلبكم. ونسأل الله التوفيق.
جــاللة ا4لك ا4عظـم يهـديـكم فـائـق حتـيــاته وصــادق qنيــاته ويرجــو لكم الصــحــة والسـالمــة
والتوفيق� ويتطلع نحـوكم كرُكنٍ من أركان الدعوة الصادقة لتالفي مـاوقع والعودة بالعراق الى

الطريق الصحيح.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته…

اخمللص
وصفي التلّ

رئيس الديوان ا4لكي الهاشمي
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رفعت هذه ا5ذكرة مع مـالحقها الى هيئة األ6 ا5تـحدة في أواسط تشرين األول
X١٩٦٩ وســبق لقــيـادة الثــورة أنْ قــدّمت مـذكــرة أخــرى في ١٩٦٦ الى األ6

ا5تحدة ايضاً تضمنت تفاصيل الوضع ا5أساوي في كردستان
فخامة السيد يوثانت السكرتير العام لأل6 ا5تحدة
فخامة رئيسة الدورة الرابعة والعشرين للهيئة العامة

هيئة األ6 ا5تحدة
جمعية حقوق اإلنسان

اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي
جلنة تصفية اإلستعمار

ا5نظمـة التـعليمـيـة والعلميـة والثـقافـيـة التابعـة لهـيئـة
األ6 ا5تحدة (يونسكو)
vجلنة اإلغاثة الدولية لالجئ

وفود الدول األعضاء في األ6 ا5تحدة
لي الشـرف أن أقـدم الى فـخـامـتكم هذه ا5ذكـرة

حول الوضع احملزن في كردستان العراق.
لم يحـدث فـي تاريخ األ6 ا5تـحـدة الـتي كـانت
غايتها «إنقـاذ األجيال البشرية ا5تعـاقبة من لعنة

احلـرب» أن تتـجاهـل جتاهالً تامـاً حـرباً إمـتـدت ثمـاني سنوات أال وهي احلـرب العنصـرية التي
يشنهـا حكام العـراق ضـد الشعب الـكرديX بصرف النـظر عن مناشـدتنا ا5تكررة ألعظم منظمـة

دولية في العالم.
إن هذه احلرب العدوانية ضـد شعب كردستان ا5عدوم النصير قد إبـتدأت في احلادي عشر من
شـهر أيلول عـام X١٩٦١ ومنذ ذلك احلv تعـاقبت على حكم الـعراق خـمس دكتـاتوريات. وكل

واحدة منها واصلت احلرب الشاملة.
إن الزمن الذي إمـتـدت اليــه هذه احلـرب ينقص قليـالً عـمّـا إمـتـدت اليــه احلـربان العـا5يـتـان
األولى والثانـية مجـتمـعتv. وكانـت األسلحة ووسائل الدمـار التي إستـخدمـها اجليـش العراقي
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من أحدث طراز ومنها الناپالم والرصاص السام وكل أنواع القنابل احملرقة.
ومن اجلدير با5الحظة أن هذه الوسائل ا5دمّـرة تستخدمها دولة من أشد الدول وحشـية وقسوة
وأقلّها شعوراً با5سـؤوليةX ال للفتك بالناس وال لتدمير بيوتهم فقط بل حلـرق مزروعاتهم وقتل
. لذلك فلن يصعب على أولئك مواشيهم مستهدفة من عمـد وتقصد قتل الشعب الكردي جوعاً

الذين عانوا سنوات احلرب العا5ية الثانية أن يتصوروا احملنة التي يجتازها شعبنا.
ومنذ أن بات واضــحـاً للحـكام البـعــثـيv في الـعـراق بأنه من ا5تــعـذر القــضـاء على الـثـورة
الكرديةX زاد إلتـجـاؤهم شـيـئـاً فـشيـئـاً الى الوسـائل الكفـيلـة بإبادة الشـعب الكردي. وهم اآلن
يحاولون مـحوه محواً تامـاً كشعب. وهذا يفسـر إرتكاب اجليش العراقي ذلك العدد الكبـير من
أعمال اإلبادة العنصـريةX وهذا هو مغزى تطبيـقه سياسة األرض احملـروقة. واألسلوب ا5تبع في
ذلك يكاد يكون على الدوام بالشكل اآلتي: يطوق اجلـيش منطقة كاملة. ثم يوجه عليـها نيران
دباباته ومدفـعيته وطائراته. ومن لم يُقـتل من أهل ا5نطقة داخل البيوت يُرمـون بالرصاص وهم
يحاولون الهرب. ثم يندفع ا5شاة نحـو ضحاياهم. وبعد كسح القرية كسحـاXً يشعلون النار بيتاً
. وبهذه الطريقة فقد مئات ا5واطنv حياتهم في X—WÝW~½WÝ حيث أحرق خمسمائة وأربعون بيتاً
داراً في الثاني والعشرين من شهر أيار ا5نصرم. وأحرقت عشرات القرى ومساحات شاسعة من

ا5زروعات في سهل أربيل بنفس األسلوب في غضون �وز ا5نصرم.
وفي التاسع عـشر من شهـر آبX � إحراق تسع وعشرين إمـرأةX وسبعـة وثالثv طفالً وطفلة
ورجل عـجوز واحـد في قرية [دَكـان] التي تقع في الشـمال الشـرقي من ا5وصلX وعندمـا هاجم
اجلـيش قـرية هؤالء ا5سـاكـv هربوا ملتـجـئv الى كـهف مـجـاور. فـأدركــهم رجـال اجلـيش هناك
وسـيطروا على ا5دخل ثم جـمـعـوا حطبـاً وكـدّسوه داخـل الكهف وصـبّوا عـليه الـبتـرول و� فـوراً
إرتكاب أفـظع جـر¢ـة وهي إحـراقــهم أحــيــاء. فـمن بـv الضـحــايا جتــدون طفــالً يدعى [بشــار
.vوجتدون [هويري عيسى] الذي تربو سنّه على الثمان Xرمضان] يقل عمره عن الشهر الواحد
وأبيـد في يوم ١٦ أيلول سـبعـة وتسـعـون مواطناً قـتـالً وجرحـاً هم كل سكان قـرية [صـوريا]
قـرب زاخـو على نهـر اخلابور. وقـذفت اجلنود باألطفـال منهم وهـم في مهـودهم الى ا5اء فـمـاتوا
غرقاً في النهـر. وكان القس الكلداني [حنا قاشا] بv القتلى ايضاً. و�كـنت إمرأة واحدة فقط

من النجاة من ا5ذبحة.
وفي الوقـت احلــاضــر هنـاك آالف من األكــراد األبرياء فـي ســجــون العـــراق يعــانون تـعــذيب
البـعـثيXv وقـد فـقد عـدد منهم أرواحـهم نتـيـجة ذلـكX [كإبراهيم حـاجي عـمـر] و[عبـدالرحـمن

صادق].
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وأرغم أكـثــر من مـائة ألف إنســان على ترك مـحل سكنـاهم في ا5دن والقـرى حــول ا5نشـآت
النفطية وفي األراضي اخلصبة. ودفعوا قسراً الى ا5نطقة اجلبلية بعد مصادرة ¥تلكاتهم.

إن حكام العراق إدخـروا معـاملة قاسيـة خاصة للمـسيـحيv في كردسـتان ألنهم يخـتلفون في
العـنصــر والـدين عن احلـكام. لقـــد دمــر هـؤالء احلكام عـــدداً من الديـارات والكنـائس وقــتـلوا

وجرحوا عدداً من الكهنة والرهبان أثناء غاراتهم على أماكن عبادتهم.
إن سبب احلرب الهـمجية هذه يعود الى أن شـعبنا يرغب في اإلحتفـاظ بلغته وثقافتـه وقوامه

القومي. ويأبى العملية القسرية التي ترمي الى تصفيته قومياً.
إن ا5ذابح وحـرق النسـاء واألطفـال والعـجز وهـم أحيـاء الى غـيـر ذلك من األعـمـال الوحشـيـة

والفظائع الهمجية التي يقوم بها احلكام البعثيون إ§ا هو خرق فاضح 5يثاق األ6 ا5تحدة.
إن أكـراد العـراق لم يعـاملوا يومـاً ماX إالّ مـعـاملة مـواطنv من الدرجـة الثـانيـة بل وأقل من
ذلك. وفي األوضاع احلـالية فإن الكردي مـحروم من كل احلقوق اإلنـسانية فضـالً عن أن وجوده

مهدد اآلن بالفناء.
إن احلكم العـراقي وإسـتـغالل كـردسـتـان من قـبله إ§ا هو أشنع من أشـد أسـاليب اإلسـتعـمـار
إستـغالالً. وإن حقيـقة كون بشـرة احلكام العراقيv داكنةX ليـس بكافٍ لنفي صفة الكولونيـالية

عن هؤالء احلكام.
وحري بنـا أن نذكر هنا ايضـاً أن احلرب في كـردستان تهـدد السالم واألمن في الـشرق األدنى
اآلن أكثـر من أي وقت مضى ولألسباب الـتي ذكرناها آنفاً وألن احلكومـات العراقية قـد فشلت
في حل ا5سـألة سيـاسـياً أو عـسكرياXً فـإن احلرب التي تدور رحـاها ضـد شعـبنا ليـست مسـألة
داخليـة كـمـا يزعم نظام احلكم العـراقي إذ كـيف تكون احلـرب التـدمـيرية الـتي إمتـدت ثمـانيـة

أعوام مسألة داخلية تخص أصحابها فحسب?
إسـمـحـوا لي أن أجدد عـروضي الى األ6 ا5ـتحـدة وجلـانهـا وهيـئـاتهـا وأعـضائـها. ليـقـومـوا
بالضـغط على الدولة العـراقـية وحـملهـا على إيقـاف حـرب اإلبادة العنصـرية في كـردستـان. أو
على األقل إرسال جلنة لتـقصي احلقائق ووسـيط دولي الى كردستـان للعمل على حلّ هذا النزاع

احملتدم في الشرق األوسط.
وتقبلوا يا صاحب الفخامة أعمق إحترامي وتقديري

مصطفى البارزاني
رئيس مجلس قيادة الثورة- كردستان
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إن جلنة مــقــرهـا أســتنبــولX تتــألف مـن أعــضــاء ¥ثلv عن كـل من احلكومــات البــريـطانيــة
والفرنسـية واإليطاليـة. ستقـوم خالل سـتة أشهـر إعتبـاراً من مبـدأ تنفيذ هذه ا5ـعاهدة - بوضع
مشـروع للحكم الذاتي للمناطق التي تسكنهـا أغلبيـة كردية وهي ا5ناطق الواقـعة شـرق الفرات
vوشـمال حدود تركيـا مع سورية وما ب Xوجنوب حدود أرمينيـا اجلنوبية التي ستثـبّت فيما بعد
النهرين. كما سيتم حتديدها في الفقـرة الثانية والثالثة - الفصل الثاني من ا5ادة ٢٧. وإذا لم
يحصـل إتفاق بv أعـضاء اللجنة حـول أي نقطة من النقاطX فلألعـضاء أن يرجع كل واحـد الى
حكومـتـه للـتـشـاور. إن ا5شـروع ا5ذكـور يجب أن يتــضـمن إحـتـيـاطات كـاملة بـضـمـان حـمـاية
اآلثوريv والكلدان وغيـرهم من األقليات القومـية والدينية في داخل هذه ا5نطقـة وحتقيقـاً لهذه
الغــاية تـقــوم اللجنة ا5ـؤلفــة من منـدوبv بريطانـيv وفــرنســيv وإيطـاليv وأتراك بزيـارة تلك
ا5ناطق للنظر فيما يجب إتـخاذه من تدابير حول احلدود التركية إنْ إقـتضى األمر حيث أن تلك

احلدود ستكون مالصقة حلدود إيران بحكم مواد هذه ا5عاهدة.
Êu",$«Ë WF0«d$« …œU*«

إن السكـان األكـراد الذيـن يسكنون فـي هذه ا5نطقــة التي � حتــديدهـا وجب ا5ادة الثــانيــة
والستXv إذا تقدموا الى مـجلس عصبة األ6 خالل سنة واحدة من تنفـيذ هذه ا5عاهدة ا يثبت
أن أغلبـية سكان هـذه ا5ناطق يرغبـون في اإلسـتقـالل عن تركـيا وإذا وجـد اجمللس عند ذاك أن
هؤالء السكان جديرون باإلستقاللX فإن تركيا توافق واحلـالة هذه على تنفيذ مثل هذه التوصية

وتنزل عن كل احلقوق واإلمتيازات التي كانت �ارسها في هذه ا5ناطق.
إن ا5واد التـفصـيليـة 5ثل هذا التنازل سـتشكل مـوضـوعاً إلتفـاقـية منفـصلة بv دول احللفـاء

الكبرى وتركيا.
vفلن تعتـرض دول احللفاء الكبرى على أي إنـدماج إختيـاري يحصل ب Xوإذا � هذا التنازل
هذه الدولة الكردية ا5ستـقلة مع الكرد الذين يسكنون ذلك اجلزء من كردسـتان الذي يدخل اآلن

في والية ا5وصل.



∑∑¥

w!U'$« o-K*«
5"*uJ(« V!U5 s* ‚«dF$« w/ ÍœdJ$« VFAK$ Âb( Íc$« „d"A*« `6dB"$«
`6dB7ò ∫r#S0 ·ËdF*«Ë ±π≤≤ WM# w!U'$« Êu!U) w/ WO!UD6d+$«Ë WO(«dF$«

åœöO*« bO1
«تعتـرف حكومة صـاحب اجلاللة البـريطانيةX واحلـكومة العراقـية بحق الـكرد الذين يعيـشون
داخل احلــدود العـراقــيـةX في إقــامـة حكومــة كـردية ضــمن تلك احلــدود وتأمل احلكومــتـان أن
العناصر الكردية اخملتلفة ستتوصل فيما بينها وبأسرع وقت ¥كن الى إتفاق حول الشكل الذي
يرغبـون أن يقيموا به حكومـتهم وحول احلدود التـي يرغبون في أن �تد اليـه تلك احلكومةX وأن
يرسلوا مـوفدين ذوي صـالحيـات الى بغداد للـتداول في العـالقات اإلقـتصـادية والسيـاسيـة مع

حكومة صاحب اجلاللة البريطانية واحلكومة العراقية.

Y$U'$« o-K*«
مقـتطفات مـن التقريـر الذي رفعتـه الى عصـبة األX6 اللجـنة اخلاصة ا5ـعينة من قـبل عصـبة
األ6 في مـوضـوع النزاع بv بريطانـيـا وبv تركـيـا حول واليـة موصـل (التي كـانت تتـألف من
احملـافظات احلاليـة اخلمـسة: ا5ـوصلX دهوكX اربيلX كركـوكX سليـمانيـة) حيث يؤلف األكـراد

خمسة وثمانv با5ائة من سكانها.
∫‰Ë_« f+"I*«

«إن اللجنة إقتنعت بشكل التخاجلـه ريبة بأن األهالي عبّروا من رغباتهم تعبيـراً كامالً حراً…
وإننا وجـدنا الشعـور القومي الكردي هو الشـعور الغـالب وا5عقـول وإنْ كان بعـد فتـياً. ومع أن
األكـراد صـرحـوا برغـبـتهم الـنهـائيـة اجلازمـة في اإلسـتـقـالل التـام الناجـزX فـإنهم أدركـوا فـوائد

وصاية حريصةX ذات تفكير واسع وبعد نظر…»
∫w!U'$« f+"I*«

«لذلك فـإن اللجنة توصي بأن خط بروكـسل يجب أن يثبت بصـورة نهائ°ـة وأن يعتـبر حـدوداً
:vعلى أن يكون ذلك خاضعاً لشرط Xدولية للعراق وتركيا

: يجب أن تـبــقى ا5ـنطقـــة مــوضع الـنزاعX أي والية ا5وصـلX حتت وصــايـة عــصـــبــة األ6 أوالً
ا5باشرة. لفترة نقترح أن حتدد بعشرين سنة.



∑∑µ

ثانياً: يجب النزول الى الرغبات التي أعلنها الـكرد وهي تعيv وهي تعيv موظفv منهم فقط
في ا5ناصـب اإلدارية والقـضــائيـة والتــعليــمـيـة. وجــعل اللغــة الكردية لغــة رسـمـيــة في

اإلدارات واخلدمات.
∫WE9ö*

هذا التـقرير الذي كـتب على مـائة وثالث عشـرة صحـيـفة من الفـوليسـكاب (القطع الكبيـر)
قدم الى مجلس العـصبة في أيلول عام ١٩٢٥. وأنكرت احلكومة التركـية على اجمللس سلطته
في إتخـاذ قـرار ملزم للطـرفv ا5تنازعv فـأحـيلت هذه النقـطة اوالً الى مـحكمـة العـدل الدوليـة
الدائمـة إلعطاء رأيهـا اإلسـتشـاري وفي ٢١ تشـرين الثـاني أعلنت احملكمـة عن رأيهـا وهو أن
قراراً باإلجماع يتخـده اجمللس إ§ا هو قرار ملزم للطرفv يتضمن بنفسه تثبيتـاً رسمياً للحدود.
. ووافـقـت احلكومـة وقـرر مـجلـس العـصـبـة في ١٦ كــانون األول تثـبـيت خط بروكــسل رسـمـيـاً
التركية على احلدود كما ثبتت من جانب العصبة عاهدة منفصلة مع العراق وبريطانيا العظمى

سنة ١٩٢٦.

l0«d$« o-K*«
:UOK(_« Ë√ ÍœdJ$« VFAK$ WO(«dF$« W*uJ(« :«bNF7 `6dB7 s* :UHD"I*ò

å±π≥≤ WM,$
X6عندمــا إنتـهى اإلنتــداب البـريطاني وقُــبِل العـراق عــضـواً في عـصــبـة األ]
أصـدرت احلكومــة العـراقـيـة تصــريحـاً يتـضـمن تعــهـدات مـعـينة جتــاه الشـعب
الكردي واألقليات إعتبرتهاX كـما ورد في ا5ادة األولى منهاX جزءً اليتجزأ من
دسـتـور البـالد. واعتـبـرتهـا بحـسب أحكام ا5ادة العـاشـرة تعـهـداً دوليـاً ال¢كن

[ الرجوع عنه. وهذه ا5واد اخلاصة بهX مقتبسة من العهد حرفياً
∫v$Ë_« …œU*«

يعترف بالشروط الواردة في هذا الفصل كقوانv أساسية في العراق واليجوز أن يناقض هذه
الشروط أو يعارضـها أي قانون أو نظام أو عمل رسـمي. كما أنه اليجوز أن يتغـلب عليها أي

قانون أو نظام أو عمل رسمي ال اآلن وال في ا5ستقبل.
∫WO!U'$« …œU*«

١- ¢نح جـميع سكان الـعراق حـماية احلـيـاة واحلرية. حـماية تـامة وكـاملة من غيـر �يـيز بسـبب
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ا5ولد أو اجلنسية أو اللغة أو العنصر أو الدين.
٢- يكون جلميع سكان العـراق احلق في أن ¢ارسوا بحرية في األماكن العامة أو اخلـاصة شعائر

كل ا¢ان أو دين أو عقيدة ¥ا اليكون منافياً للنظام العام واألخالق.
∫W'$U'$« …œU*«

(العالقة لها با5وضوع)
∫WF0«d$« …œU*«

١- أن يكون جـميع الرعـايا العراقـيv مـتسـاوين أمام القـانون ويتـمتـعون بعv احلـقوق ا5دنيـة
والسياسية من دون �ييز في العنصر أو اللغة أو الدين.

٢- يتضمن نظام اإلنتخابات �ثيالً عادالً لألقليات العنصرية والدينية واللغوية في العراق.
٣- اإلخـتالف في العنصـر أو اللغـة أو الدين اليخل بحق أي من الرعايـا العراقـيv في التمـتع
باحلقوق ا5دنية والسياسية كالقبول في الوظائف العامة وا5ناصب ورتب الشرف أو ¥ارسة

ا5هنة والصناعات اخملتلفة.
٤- اليوضع قـيـد· مـا علـى حـرية إسـتـعـمـال أي من الرعـايا العـراقـيv أليـة لغـة في العـالقـات
اخلـصوصـيـة أو في التـجارة أو في أمـور الدين أو في الصـحـافـة أو النشريات مـن جمـيع

األنواع أو في اإلجتماعات العامة.
٥- رغـماً من جـعل احلكومة الـعراقـية «اللغـة العـربية» اللغـة الرسمـيـة ورغم التدابيـر اخلاصـة
التي ستتخذها احلكومـة العراقية بشأن إستعمال اللغتv الكردية والتـركيةX تلك التدابير
ا5نصـوص عليـهـا في ا5ادة التـاسـعـة من هذا التـصـريحX يعطى الرعـايا العـراقـيـون الذين
لغتهم غير اللغة الرسمية تسهيالت مناسبة إلستعمال لغتهم شفهياً وكتابة أمام احملاكم.

»*W,*U)« …œU∫ (العالقة لها)
»*W#œU,$« …œU∫ (العالقة لها)
»*WF0U,$« …œU∫ (العالقة لها)

∫WM*U'$« …œU*«
١- �نح احلكومـة العراقيـة فيـما يتعلـق بالتعليم العـام في ا5دن وا5ناطق التي يقيم قـسم كبـير
vتسـهـيالت مناسـبـة ألجل تأم Xالذين لـغتـهم غـير اللغـة الرسـمـية vمن الرعـايا العـراقي
تلقv الـعلم في ا5دارس اإلبتـدائـيـة الى أوالد هؤالء الرعــايا العـراقـيv بـلغـتـهم اخلــاصـة
وال¢نع هـذا الشـرط احلـكومــة العـراقــيــة من أن جتــعل تعلـيم اللغــة العــربيــة في ا5دارس
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ا5ذكورة إجبارياً.
٢- في ا5دن واجلـهــات التي يكون فـيــهـا قـسم كـبــيـر من الرعـايا الـعـراقـيv ¥ن ينتــمـون الى
األقليات العـنصرية أو اللغوية يـؤمن لهذه األقليات نصـيب عادل من حـيث التمـتع ا قد
يرصـد من األمـوال الـعـامـة وجب مـيـزانيـة الـدولة أو البلديات أو غـيـرها مـن ا5يـزانيـات

للمقاصد التهذيبية أو الدينية أو اخليرية ومن حيث إستعمال األموال ا5ذكورة.
∫WF#U"$« …œU*«

١- توافق احلكومــة العـراقـيـة على أن تكـون اللغـة الرسـمـيــة في األقـضـيـة التي يســود فـيـهـا
العنصـر الكـردي من ألوية ا5وصل وأربيل وكـركـوك والـسليـمـانيـة اللغـة الـكردية بجـانب
اللغة العربية اما في قضائي كفري وكـركوك من لواء كركوك حيث قسم كبير من السكان
هم من العنصـر التـركمـانيX فـتكون اللغة الرسـمـية بجـانب اللغـة العـربية إمّـا الكردية أو

اللغة التركية حسبما تقتضي احلال.
٢- توافق احلكومـة العـراقـيـة على أنّ ا5وظفv في األقـضـيـة ا5ذكـورة يجب أن يكونوا (مـا لم
تكن هناك أسـباب وجيـهة) واقـفv على اللغة الكرديـة أو اللغة التركـية حـسبـما تقـتضي

احلال.
٣- إن مقيـاس إنتقاء ا5وظفv لألقضية ا5ذكـورة وإنْ كان الكفاءة وا5عرفة باللغـة قبل العنصر
كمـا هي احلال في سـائر أنحاء العـراق. فان احلكومـة توافق على أن ينتـقى ا5وظفون كـما
هي احلـــال اآلن وعلـى قـــدر اإلمكان مـن بv الرعـــايا الـعــراقـــيـv الذين أصـلهم من تـلك

األقضية.
∫…d=UF$« …œU*«

إن الشــروط الواردة فـي ا5واد ا5تــقــدمــة من هذا الـتــصــريح تشكـل بقــدر مــا لهــا مــســاس
باألشـخـاص ا5نتـمv الـى األقليـات العنصـرية أو الدينيـة أو الـلغـوية تعـهـدات ذات شـأن دولي
وتوضع حتت ضمانة عصبة األ6 واليجري تعديل فيها إال وافقة أكثرية مجلس عصبة األ6.
Xلكل عـضو من أعـضـاء العصـبة ¥ـثل في اجمللس احلق في إلفـات نظر اجمللس الى أي خطر
أو خطر أي خرق لهذا الشـروط وعندئذ للمجلس أن يتخذ من اإلجـراءات ويصدر من اإليعازات

ما يراه الئقاً ومؤثراً بالنظر الى الظروف.
vوكل إخـتــالف في الرأي ¥ا يعـود الى مــسـائل قـانونيـة أو واقــعـيـة ينشــأ عن هذه ا5واد ب
العـراق وأي عضـو من أعضـاء العـصبـة ¥ثل في اجمللس يعـتبـر إختـالفـاً ذا صيـغة دوليـة وفقـاً
للمـادة الرابعـة عـشـرة من مـيـثـاق عـصـبـة األ6 وكل إخـتالف مـن هذا القـبـيل يحـال عند طلب
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الفريق اآلخر ذلك الى [محكمة العدل الدولية الدائمة]X ويكون قرار احملكمة الدائمة غير قابل
لإلستئناف وتكون له قوة وفعل قرار صادر وجب ا5ادة ١٣ من ا5يثاق.

f*U)« o-K*«
ÎUL,( Ê√ rKF$« l* W*uJ(« :«u( UN"(d9√ w"$« ÈdI$« iF0 ¡UL#Q0 WLzU(

…b9«Ë …d* s* d')√ ‚d9√ UNM*
„u)d) ¡«u$

أ- منطقة آغجلر وشوان وشيخ بزيني:
١- گـــوپـتـپـه ٢- بولــقـامـيش ٣- حــــيـدر بگ ٤- عـســكر ٥- ســــوتكه ٦- مــــايــله
٧- قــالچوغــه ٨- داالوه كــورده ٩- داالوه روته ١٠- كــاني هــــنجــيـري شـــــيخ بـزيني
Ë—WÝ ١٤- '?Í…œ«u?šœ—u خوارو  Í…œ«u?šœ—u?' -١١- كـوزه بوره ١٢- أسكندر بگي ١٣
œ—ï????'W‡‡?‡‡?(W‡‡?‡ł -١٨- گـــلــنـاغــاج ١٩ —…ËW???Ö ١٥- آوباره ١٦- أوربـكان ١٧- كـــاني
٢٠- دوســــيـان ٢١- تركـــمـان باغ ٢٢- كــــاريزه ٢٣- نـــاصـرومــصـر ٢٤- گـــلنــبــاغ
W???*Wðuð‰ ٢٦- مــام —…‘ ٢٧- دار W???ÝWÐ— ٢٨- تــــــركي ٢٩- كــــــــــــاوله ســور  -٢٥

٣٠- شَوگير ٣١- شيخان.
ب- منطقة طوزخورماتو:

٣٢- مـــــال أومـــر ٣٣- ســپي W‡Ý— ٣٤- حـــسن پـرچن ٣٥- براÃ غـــالم ٣٦- بـگزاده
p'—WÖ Uý…“Uð— ٤٠- كـورومـور ٤١-  ٣٧- كـاني قـادر ميـران ٣٨- كـاني قـادر ٣٩- 
٤٢- أومر صـوفي ٤٣- واراني Ë—WÝ ٤٤- واراني خـوارو ٤٥- ميل ناسـر ٤٦- شوراو

٤٧- دراجي.
د- منطقة كفري:

٤٨- خاني Ë—WÝ ٤٩- خاني خوارو ٥٠- فقي مصطفى ٥١- ئاوباريك ٥٢- *ËW»لي.
هـ- منطقة چمچمال:

W‡‡‡?(…ËW‡‡‡+ -٥٣- بكر باجــالن ٥٤- چنكـني ٥٥- وسـتــا خــدر ٥٦- خـالـو بازياني ٥٧
.ÊUÄW(u+ -٥٨

WO!ULOK,$« ¡«u$
أ- منطقة سورداش:

٥٩- عـــَـــوداالن ٦٠- قـوچ بالغ ٦١- كــاني هنجـيــر ٦٢- كـاني هنجــيـر شـيـخ حـاجي
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٦٣- زرزي ٦٤- پيـداره ٦٥- سـي كـانيـان ٦٦- تـالن ٦٧- حــــاجــيـتـان ٦٨- تيــمـار
W½W?ÝUł ٧٣- كـيچـينه ٧٤- عـيسـا  -٧٢ ÂËW* —W?'u¼ -٧١ W(…œWý ٦٩- سردي ٧٠- 

wÖWÐ ٧٥- +UÐW(W‘ ٧٦ قمچوغه ٧٧- œ—u'—WÝ ٧٨- u(…œ—uš ٧٩- سابورآوا.
ب- منطقة چوارتا:

٨٠- سير…ميرك ٨١- œ—…“…œ—WÐ ٨٢- ¼s'—W ٨٣- سيتك ٨٤- دوكانـيان ٨٥- بازگير
٨٦- خمزه ٨٧- Ê«—WÖWð ٨٨- گوره ٨٩- درله.

د- منطقة *œ…—W»⁄ وأطرافها:
ÊU‡‡‡ſu?‡‡ð…—W?*  -٩٣ …œ—…“WK‡‡‡Ö -بأكـملهــا ٩١- تيـمـار ٩٢ ⁄«œ…—W?* ٩٠- مـركـز نـاحـيـة
٩٤- هوانا ٩٥- ژالـــــــــه ٩٦- ÊU¹Ë…—…œ خــوارو ٩٧- Ë—W‡‡?‡‡Ý ÊU¹Ë…—…œ ٩٨- ولــــيــان

٩٩- باخان ١٠٠- *ÊU'…—U ١٠١- داري +Wلي.
هـ- منطقة پينجوين:

١٠٢- كــاولوس ١٠٣- مــيكوكــان ١٠٤- دوله ســور ١٠٥- Í—…œW½U??ý ١٠٦- كــاني
سپيكه ١٠٧- كاني مانگا.

و- منطقة قلعه دزه:
…d/WÐ WÝW?~½WÝ— بأكـملهـا ١٠٩- سلطانه دي ١١٠- ژاراوا ١١١- دوله  ١٠٨- قـصبـة 
١١٢- W???+…b?Mš ١١٣- +???U????$W—… ١١٤- ســـــندوالن ١١٥- ئــاشــوران ١١٦- گــــــرتك

١١٧- دوگومان ١١٨- قادر ئاوا ١١٩- چوم خركه.
qO0—√ ¡«u$

:ÊU¹W(UÐ أ- منطقة دولي
١٢٠- بيرو ١٢١- بالوك آوا ١٢٢- ÊU¹W(UÐ ١٢٣- تو�ي ١٢٤- شيركاوه.

ب- منطقة بالَك:
١٢٥- بادليــان ١٢٦- ديـليــزيان ١٢٧- ÊU???+…b??O???Ý ١٢٨- بيــشــوك ١٢٩- خــــلكان

١٣٠- جنديان ١٣١- كورك ١٣٢- بن كاول.
جـ- منطقة سهل أربيل:

w¹…“—u??Ö ١٣٥- كــوپتــپــه ١٣٦- گــومــه تال ١٣٧- ديـگله  -١٣٤ 5ýW???'u???Ö -١٣٣
ËW?Ö—… ١٤٠- شـاخـه پـيـسكه ١٣٨- ســــمـاق شـيــريني بچـوك ١٣٩- ســمـاق شـيــريني 
١٤١- كـاني دربـند ١٤٢- بانه *?ôW  ١٤٣- حـاجي وســو ١٤٤- آخـوره ١٤٥- باني
ÊUÐW?(W‡?‡Ð -١٤٩ dÐœ—WÐ مــــاران ١٤٦- رســـول بسكـول ١٤٧- شـــيـــوه پـــيــــران ١٤٨- 
…—ËW??Ö Í—W??ÝWÐ ١٥٠- مـــيـركــه ١٥١- ½5Ö…d???O ١٥٢- كــاني حــمــه باني ١٥٣- دار 
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WłW(W¼ -١٥٤- خورخـور ١٥٥- حسن مـترب ١٥٦- سرچنـاره ١٥٧- كاني بزره ١٥٨
١٥٩- حاجي ١٦٠- همزه بگ.

:vد- منطقة سف
*??Ë—W??Ý ZMÝôW ١٦٤- u½W½UÐ„ ١٦٥- چنيــران  -١٦٣ WðË—W??Ö -١٦٢  …—U¹“ -١٦١
*ZMÝôW خـوارو ١٦٨- سپـينداره ١٦٩- سـپيگره ١٧٠- خـوران ١٦٦- آقوبان ١٦٧- 
…Ë…—WÝ Íœ—u'W½UÐ -١٧٥ —u+Wð -١٧١- كاوانيان ١٧٢- سـوسه ١٧٣- ئيلنجاغ ١٧٤
١٧٦- Ë…—WÐ Íœ—u'W½UÐ… ١٧٧- جل WÝWÐ— ١٧٨- wáÝ…œ—WÐ ١٧٩- شيواشوكي بچوك

.…—ËWÖ ١٨٠- شيواشوكي
q>u*« ¡«u$

أ- منطقة الدوسكي:
١٨١- شاوريك ١٨٢- ديرا گژنك ١٨٣- بيسفكي ژورو ١٨٤- كَمَكا ١٨٥- گرسيس
١٨٦- زيوك محمد ياسv ١٨٧- زيوك كندال ١٨٨- زيوك ١٨٩- 5سو ١٩٠- پيده

ب- منطقة بيخير:
١٩١- w¼…eOÐ ١٩٢- يافيا ١٩٣- بيطاس ١٩٤- خوالشي ١٩٥- حسن آوا ١٩٦- دوله

جـ- منطقة السليڤاني والزيبار في قضاء زاخو:
١٩٧- كرويني ١٩٨- براف ١٩٩- براڤوك ٢٠٠-كواشي ٢٠١- سـركر ٢٠٢- كوميل
'uÝWÖdO— ٢٠٧- بيبزني  -٢٠٦ Ã٢٠٣- بيچك ٢٠٤- قصـر مالطيب ٢٠٥- خراب د
٢٠٨- إيـــملـك ٢٠٩- كـــاني كـــرك ٢١٠- نـــوســــانا ٢١١- بــغلـوجـــه ٢١٢- شــــارا
٢١٣- صـــــوريا ٢١٤- چم زراف ٢١٥- كــروش ٢١٦- بــــاجــــد كــــنك ٢١٧- باجـــــد
٢١٨- صـــلــكــا ٢١٩- خـراب دار ٢٢٠- خــيــلـج ٢٢١- بــاكــرمـــا ٢٢٢- بـاجـــوكــــا

.ÊU+…œ -٢٢٣- شيناف ٢٢٤- توان ٢٢٥- هيتيان ٢٢٦
د- منطقة العماديه ودهوك:

٢٢٧- ديري ٢٢٨- دوري ٢٢٩- ســوالف ٢٣٠- قـديـش ٢٣١- ربتكي ٢٣٢- پيــده
٢٣٣- بـــــامـــرنـــي ٢٣٤- w‡J‡½U?‡‡'W‡Ç ٢٣٥- سـوار و ســپـينـدار ٢٣٦- أرادن خـوارو

٢٣٧- أرادن Ë—WÝ ٢٣٨- كاني صاركي ٢٣٩- بيباد ٢٤٠- درگلي ٢٤١- زاويته

v$U6œ ¡«u$
:vأ- منطقة خانق

٢٤٢- حـاجي )W— ٢٤٣- چيـا رضـا ٢٤٤- دي سـويك ٢٤٥- Uð—W?Ý‚ ٢٤٦- تازه دي
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٢٤٧- كــاني بوركــه ٢٤٨- هورين ٢٤٩- مـيــشــيـاو ٢٥٠- قــسـالن ٢٥١- دار امــام
٢٥٢- +???Ê«—U???²???'W ٢٥٣- W???²???+—W???š ٢٥٤- شــاوازي ٢٥٥- بـاژه هناره ٢٥٦- بيـلوله
٢٥٧- دربند ٢٥٨- كـــاني كـــرمــان ٢٥٩- حـــصــار ٢٦٠- ¼q'd????'W ٢٦١- صــوالوه
W??áðW(W??*  -٢٦٦ ÂWÇ…—W??* -٢٦٤- زلكه ٢٦٥ ‰W??*W½u??+ -٢٦٢- شــمـشــيـركــول ٢٦٣
٢٦٧- uÐW?½UÐ— ٢٦٨- W?Ký…—u?????Ö ٢٦٩- علـي خـــاله ٢٧٠- œ—…“ Íœ—WÐ ٢٧١- كــــاني
‰e?????*—W‡?‡Ý -٢٧٣- چــواركـــالوي خـــوارو ٢٧٤ Ë—W‡?‡‡Ý ٢٧٢- چـــواركــــالوي ‰u‡?‡ÄW?‡‡?‡Ä
٢٧٥- '?wÇ—W علي Ë—W?Ý ٢٧٦- '?wÇ—W علي خـوارو ٢٧٧- چيــاسـروخ ٢٧٨- سـيـده
كون ٢٧٩- سيد مصطفى ٢٨٠- u½Wð—… ٢٨١- Í—W~½WÝ خوارو ٢٨٢- خليفه أحمد

vهذا وإنّ أكثر من ألف قـرية قد أحرقت كلياً خالل السنة ا5اضـية وإنّ بعضها قـد أحرق مرت
Xأو ثالث مرات أمـا القرى البـاقية في كـردستـان فقد أحـرقت جزئيـاً بواسطة ا5دافع والطائرات

هذا وقد شردت مئات األلوف من العوائل نتيجة هذه احلملة الوحشية وهي اآلن بدون مأوى.

”œU,$« o-K*«
›wLOKF"$«Ë w-B$« l{u$«¤

بقـدر مـا يتعلـق ا5وضوع بالـصحـة والتـعليم في كـردسـتانX فـإن الوضع الصـحي والتـعليـمي
أسـوء وأخطر بكثـيـر ¥ا كـان في أي وقت مـضـى في هذه البـقـاعX من خـالل حـرب اإلبادة التي

شنتها بغداد على شعبنا منذ أيلول عام ١٩٦١.
ويكاد كل ا5دارس وا5سـتوصـفـات احلكوميـة إمـا قد � تدمـيرها باألعـمـال احلربيـة وإما قـد
أغلقـتـهـا احلكومـةX وأسـتـدعي كل مـوظفـيـهـا من تلك ا5ـناطق وبذلك فـسح السـبـيل إلنتـشـار

األمراض إنتشاراً واسعاً وتفشت األمية بنطاق ال مثيل له حتى جتاوزت نسبة األمية ٨٥%.
وتكاد السيـاسات العراقـية تهدف كلهـا الى منع إنتشار التـعليم في ا5ناطق الكردية. ولكن
احلـرب خـالل السنوات الـثـمـاني ا5نصـرمـة أدت الى قـيـام احلكومـة الـعـراقـيـة بإتخـاذ إجـراءات

صارمة للغاية إلقتالع أسس اخلدمات الصحية والتعليمية من جذورها.
إن قيـادة الثورة قد �كنـت خالل السنوات الثالث ا5نصـرمة من فتح مـائتي مدرسـة أولية في
ا5نطقـة احملررة بأسرهـا. وهذا مقدار اليـسد خمـسة با5ائة ¥ا تدرك احلـاجة اليـه من ا5دارس في
كــردسـتــان. فــضــالً عن ذلك فــإن آالفـاً من طـالب ا5دارس الثــانوية ¥ن أخــرجــوا من ا5دارس
الثـانوية احلكـومـيـة لم يعـد لديهم أية فـرصـة لـلدراسـة في مناطقنا. وبـإسـتـثناء مـدرسـة واحـدة

ثانوية أسسناها نحن ليس هناك مدرسة ثانوية واحدة في كردستان احملررة كلها.
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إن الثورة بقيت دائماً تـشكو قلة الوسائل ومحدوديتها الشديدة. دون أن تـتلقى أية مساعدة
من (اليـونسكو) لذلك فـإن كل خـطوة من اخلطوات تخطوها مـحـدودة الى أدنى مـقـيـاس ¥كن
وبالنظر الى هذا الوضع الذي أتينا على وصـفه فالشك أن كل اجلـيل الكردستاني احلالي مـهدد
بحـالة مـزمنـة ثابتـة من األمـيـة وسـتـبـقى األكـثـريـة الكاثرة من هذا الشـعب بعــيـداً عن النطاق

احملدود جداً من مجهود مكافحة األمية.
يعـيش في ا5ناطق الواقعـة حتت سـيطرة ثورة كردسـتان أكـثر من مـليون نسـمة. منهم حـوالي
مـائتي ألف مشـرد أحـرقت قراهم. وليس لديهـا لكل هذا اجملـموع مـن السكان إالّ طبيب واحـد
وثمـانون ¥رضـاXً إن العـقـاقيـر واألدوية ا5وجـودة بكمـيـات قليلة للغـاية ال¢كن أن تـسد عـشـرة
با5ائة من حاجاتنا. واليوجد مستشفى حقيقي واحد في كردستان كلها وكل ما هو موجود فهو

مستوصفات بدائية صغيرة للعيادات اخلارجية خالية من وسائل الفحص الطبية ا5عروفة.
وتتزايد نسـبة الوفـيات والسيّـما بv األطفـال واألحداثX فضـالً عن األوبئة التي تتـفشى في
كردستان وا5الريا منتشرة إنتشاراً واسعاً في منطقتنا والسل موجود على نطاق كبير حتى أننا
سجلنا بوسائل فحصنا البدائية أكثـر من أربعة آالف إصابة في مناطقنا احملررة. وسوء التغذية
الذي هو أحـد أسبـاب كثـير من األمـراض مظهر إعـتيـادي في مناطقنا بحـيث أصاب آالفـاً من
أطفـالنا بكسـاح األطفـال. وفـضـالً عن هذه الوقـائـع احملزنـة التي سـردناها فـإن وسـائل النظافـة
وحفظ الـصحة مـعدومـة با5رة. وهكذا باتت الصـحة العـامة حتت خطر مـستمـر وهكذا أصبـحت

الوقاية ضد األمراض صعبة للغاية.
ونحن نورد مــثـاالً واحـداً يوضح مـدى إهمـال حـكام بغـداد 5ناطقنـا فـيـمـا يتـعلـق باخلـدمـات

الطبية فحسب وهو قيام هذه السلطات نع وصول اللقاح ضد الكوليرا إلينا.
وخـتـصـر القـول فـإن شـعـبنا مـضطر واحلـالة هذه الى أن يفـقـد كل أمـل بحـصـول أبنائه على
ثقـافة حـسنة وخـدمـة طبيـة لذلك تكون ا5ـعونة في هذا الـصدد من ألزم الواجـبـات. كـذلك فقـد
كدنا نيـأس ايضاً من أية معـونة في هذا الباب تأتينا من الشعـوب احملبة للسـالمX واحلكومات

وا5نظمات اخليرية واإلنسانية.
*W?u-K∫ اليتضـمن هذا التقرير شيـئاً بخصوص ضـحايا احلرب. فهناك عـشرات األلوف
من النساء والرجال واألطفال قد فارقوا احلياة أو أصيـبوا بجراح أو أصبحوا مقعدين أو أحرقوا

وهم أحياء بفعل العمليات احلربية العراقية خالل السنوات الثماني ا5نصرمة.
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إن محنة إخواننا ا5سيـحيv التي إتسمت بطابع حاد متأزم في ظل احلـكم البعثي في العراق
تتخـذ اآلن وجهv: أولهمـا هو أنّهم يُضطهدون لكونهم مـسيحـيv وثانيهمـا ألنهم إما آثوريون
وإما أكـراد. وهذه "اجلر¢ة ا5ضاعـفة" جعلتـهم في أعv البعثـيv مخلوقات أشـبه با5واطنv من
الدرجة الثـالثة بv العراقـيv (مواطنو الدرجة الثـانية هم األكراد ا5سلمـون) وبصرف النظر عن
كونهم يحـتلون أرفع درجة في سلم الثـقافة فـقد حُرمـوا أية فرصة من تقلـد أية وظيفة حكومـية
ذات مسؤولية. والقليل جداً من ا5وظفv الذين بقوا حـتى مجيء البعث الى السلطة مالبثوا أن
طُردوا. ويعـتـبـر ا5سيـحـيـون مـبدئيـاً من قـبـيل اخلـونة. وفي أفـضل األحوال فـإن إخـالصـهم هو

موضع شك وريبة. فاليُعطى لهم أي منصب عسكري سواء أفي اجليش أم في سلك الشرطة.
ذلك هو الوجـه األول من مـحنة ا5سـيـحـيv لكنهـا تتـعـاظم وتشـتـد عندمـا يتـسع اإلضطهـاد
vفـيـشـمل حـيـاتهم الدينـيـة. فـقـد أصـدر البـعـثـيـون مـؤخـراً نظامـاً منع وجـبـه الكهنـة من تلق
التالميـذ التعليم ا5سيحي في ا5دارس الرسمـية وقد كان هذا من جملة حقـوق األقليات الدينية
التي تعـهـدت بـهـا الدولة العـراقـيـة أمـام عـصـبـة األ6 بتـصـريح ١٩٣٢ وهـو ايضـاً حق مـثـبت

بالئحة حقوق اإلنسان الصادرة سنة ١٩٤٥ من قبل األ6 ا5تحدة.
ولم ¢ر شـهـر واحـد عن إسـتيـالء البـعـثـيv على مـقـاليـد احلكم في العـراق سنة ١٩٦٨ حـتى
أصدروا قراراً (بتأميم) جامعة احلكمـة أو بكلمة أدق (مصادرتها). والسبب الذي حملهم على
ذلك قولهم أن هذه اجلامعـة باتت وكراً من أوكار التجسس حيث يقوم أسـاتذتها الكهنة بإفساد
عقـول الشبان العراقـيv بأفكار مستوردة أجنـبية. إالّ أنهم مع هذا سمـحوا لهيئـتها التدريسـية
هذه ـواصلة التـــدريس فـي اجلــامـــعـــة حــتـى نهـــاية السنـة ألنهم لم يـكونوا ¢ـلكون األســـاتذة

إلستبدالهم!
إن النقطة الهـامـة في هـذا ا5وضـوع هو أن جـامـعـة احلكمـة كـانت ثـابة ملجـأ ومـالذ بصـورة
رئيـسـة للطالب ا5سـيـحـيv الذين اليُقـبلون في ا5عـاهد احلكومـيـة العـاليـة. وإن نحن جـئنا الى
قلب "احملنة" وجــوهرها فـإن البـعـثـيXv مـثل أسـالفــهم النازيXv مـدفـوعv بالتــعـصب القـومي
ا5شـوب ا البدّ منه من التـعصـب الديني راحوا يخـتـارون ضحـايا إضطهـادهم القـومي-الديني
هذا من ا5ثــقـفv ا5ســيـحـيـv وقـسـســهم. ووقع عـدد كــبـيـر مـن احملـامv واألسـاتـذة واألطبـاء
والكتّاب والكهنـة ضحايا هذه احملنة. فـسُجنوا واُعدمـوا واُبعدوا وحُجـزت أموالهم. ومن هؤالء
الذين ذكــرناهـم سنقــتــصــر على الكهنـة. ونقــدم فــيـمــا يلـي بعض األمــثلة 5ا عــانوه عـلى يد

:vالبعثي
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: في �وز ١٩٦٣ شنق البـعثـيون ستـة من ا5سيـحيv األبرياء في مـدينة تلكيف وهي أكـبر أوالً
بلدة مـسيحـية في العـراق. و� تنفـيذ احلكم في السـاحة العـامةX وأرغم البـعثـيون اآلالف
العــديدين من سكـان البلدة على اخلــروج من بيــوتهم الى مــوضع التنفــيــذ وأجـبــروا على
التصـفيق والهـتاف بحـياة اجلـالدين أثناء قيـامهم بإزهاق أرواح أبنائهم وآبائهـم. و5ا كان
هؤالء ا5شنوقون قد تناولوا األسرار ا5قدسة فـقد وجب على الكنيسة أن تقوم بدفنهم دفنة
مـسـيـحـيـة فـقُـبـض على الكهنة والسـيـمــينار [التـالمـيـذ الالهوتيv] الـذين قـامـوا بهـذه
ا5راسـيم مع حوالي مـائتي مـشيّـع وأقتـيدوا وهم مـكبلون بالسالسـل وبالركالت الى أقـذر
سـجـون ا5وصل. وأخـفى األب [روفـائيل كـانونا] نفـسـه في أسـطبل ثم � تهـريبـه عـونة
مطران ا5وصل [عـمـانوئيل ددي] الى مـحل آخـر بقي مـخـتفـيـاً فـيـه حتى سـقـوط البـعث
األول. إالّ أن الكاهن اآلخـر [سليـمان دنخـا] لم يكن حظه كـحظّ زمـيله فـقد قُـبض عليـه
واُشـبع ضــرباً مع خـمــسـة عـشـر مـن التـالمـيــذ الالهوتيXv حـتـى فـقـد الوعي وحُــمل الى
التوقيف وهو مـغمى عليه. حتى قارع األجراس في وقت تشـييع اجلنازة فإنه لم يسلم من
ا5طاردة وأوقف ايضـاً. وفـتـحت على اجلـمـيع قـضـية تتـضـمن التـآمـر على سـالمـة الدولة

وبقي بعض هؤالء عدة أشهر في السجون يعانون الضرب والتعذيب اليومي.
: بعد هذه احلـادثة بزمن وجيزX اُلقي القبض على [روفائيل شـوريز] الرئيس األعلى جلميع ثانياً
أديرة الكلدان الـكاثوليك في العــالم ووجّـهت اليـه تهــمـة إيواء الثـوار األكـراد والـتـعـاون
معهم وسـرعان ما سيق الى محكمـة عسكرية قضت عليه باإلعـدام شنقاً حتى ا5وت. ولم
يُنقِـذ الكنيـسـة الكلدانيـة التـاريخيـة العـتـيـقة مـن هذا التشـهـيـر ا5ؤلم احملـزن الشنيع إالّ
تدخل شـخــصي من الپـاپا في رومــاX وتوسط رئيس اجلـمـهــورية اللبنانيــة األسـبق [فـؤاد

شهاب] وعندئذ خفّض حكمه الى السجن مع األشغال الشاقة مدى احلياة.
: ألقي القـبض بعـد هذا بـقليل على رئيس أسـاقـفـة زاخـو وتوابعـهـا ا5طران [تومـا ريس] ثالثـاً
البالغ من العمـر ثمانv عاماً وزُجّ في أقذر سجون ا5وصل بكل مـا يصحب ذلك عادة من
. ولم يُطلق سـراحـه إالّ بعـد أن أدرك إهانات وحتـقـيـر وحُـجـزت أمواله كـأي مـجـوم عـاديّ
البعـثيـون أنه سيـموت في السجـن لتردي حالتـه الصحـية وبالفـعل فاضت روحـه بعد أيام

من إخالء سبيله.
: وهنالك أســقف آخــر هو [مــار شليطا] مطران الـعـمــاديه للكـنيـســة الشــرقـيــة القــد¢ة رابعــاً
v[النسطورية] فقد قُـبض عليه في العماديه وجيء به الى ا5وصل وأوقف بضعـة أشهر ب

.vجنسياً وا5أبون vاللصوص والقتلة وا5نحرف
خامـساً: تعـرضت أديرة ربان هرمزX ومـار ياقوX وكنائـس أرادنX وكنيسة الـقديس جرجـيس في
شيزيX وكنيسة شـرانشX وكنيسة ناڤ-كندالهX وكنيسة ليڤوX وكنيسة مـهمديهX وكنيسة
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بغلوجـةX وكنـيـسـة مـيـزىX وكنيـسـة ديريX وكنـيـسـة پيـركـهX وكنيـسـة بيـبــاد الى السلب
والنهب جـميعـاً وهُدّمت واُحرقتX وجـميـعهـا اآلن أنقاض وخـرائب مهـجورة بفعل الـقصف
األرضي واجلوي ا5تـعمّد وا5قـصود. ونُهبت أبرشـية العمـاديه الكلدانية مع كنيسـتها نهـباً
وحشيـاً ودُمّر كل ما فيـها تدميراً كـامالXً واُحرقت مكتبـة األبرشية التي كانت تـضم أكثر
من خـمسـة آالف مـجلّد بv مخطوط ومطـبوعX كـما مُـزّقت الثـياب الكنـسيـة وأهينت كل

اآلثار ا5قدسة فيها ووزعت األواني على ا5رتزقة الغزاة.
: في ٢٨ �وز X١٩٦٩ إقــتـحم عـدة مـئـات من جـنود احلكومـة ومـرتزقـتــهـا مـدخل دير سـادسـاً
السـيـدة الشهـيـر في ألقـوش (وهي بلدة كـبيـرة أخـرى كل سكانهـا مسـيـحـيونX ورد ذكـر
إسـمهـا في الكتـاب ا5قـدّس) وهجم ا5عـتـدون على الرهبـان وهم يؤدون صـالة الليل داخل
كنيــسـة الدير فــغـدت مــسـرحـاً لـلفظائع اليُســمع فـيــه إالّ أزيز الرصـاصX ووقع أخــامص
Xالبنادق على الرؤوس مخـتلطة بالشتائم والصـرخات الوحشيـة ا5نطلقة من أفواه ا5غـيرين
وقُتل الراهب [دنّو األلقوشي] حاالً وكان يبلغ من العمر خـمسة وسبعv عاماXً وأمّا األب
[عبـداألحد] فقـد أصيب بكسور مـضاعفـة في اجلمـجمة وبقي مـتراوحاً بv ا5وت واحلـياة
عـدة أيام. وأمّـا الراهـب [شـابا] فـقـد أصـيب بطـعنة حـربة في صـدره. وثقــبت يد الراهب
(أشـعـيا) برصـاصـةX وأصـيب الراهب (أفـرام) بطلقـة في رأسـه. وخـرج عدد آخـر بجـروح

مختلفة أخرى.
ثم قـام الغـزاة بعـدئذ بسرقـة الدير ا تـزيد قيـمـتـه عن ثالثة آالف دينار نقـداً وحليـاً وهي
األمـوال التي إعـتـاد أهل البـلدة إيداعـهـا في الدير خـوفـاً من أن تُسلب. والـسـبب الظاهر

لهذه الغارة األخيرة على الدير هو تعاون نُسّاكه مع الثوار.
إن هذه الفظائع بلغـت أوجهـا ذبحـة (صوريا) ولعلّ فـي قولنا (بلغـت أوجهـا) إفتـئـاتاً على
احلـقيـقة إذ اليعلم أحـد الى أيّ مدى ¢كن أن تبلـغ وحشـية البـعثـيv. فهـاهنا في صوريا اُعـدم
كاهن وحـوالي سبـعv إمرأة وطفـالً ورجالً قُـتلوا أو جرحـوا بصورة جـماعيـة في نوبة جائـحة من
النوبات اجلنونية التي تستولي بv آن وآخر على حكومة البعث في العراق. فقد شاءت ا5قادير
أن تكون هذه الـقـرية ا5نكـودة أقـرب القــرى الى مـحل إنـفـجــار لغم في الطريق الـعـام فــأمـرت
حكومـة البعث فـوراً وبحـافز من الغـيظ الوحـشيّ بإبادة كل كـائن حيّ في القريـة ومسـحهـا عن
Ãوجه األرض. ونفذ األمر بعـد ساعات قليلة في اليوم نفسه وكان منفـذه مالزم يدعى عبدالكر

محمد يقود فصيالً من الفوج الرابع- لواء ا5شاة الثاني والعشرين.
vعـاماً ومـخـتار القـرية ب vوكـان الكاهن الزائر (حنا قـاشا) البـالغ من العـمر ثـمانيـة وأربع
أول من سـقط صرعى. وفي جـسم كل واحـد منهمـا أكثـر من ستv رصـاصـة على ما عُلم فـيمـا
بعـدX وجُمع بقـيـة القرويـv في أرض تذرية مسـيّـجة وحُـصـدوا بنار ا5دافع الرشـاشة خـالل بضع
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دقائق. ثـم دخل آمر الفـصيل السيـاج وأخذ يدور على احملـتضـرين فيطلق الطـلقة األخيـرة على
رأس كل واحد منهم ولم ينجُ من اجلرحى احملتضرين من هذه الطلقة غـير خمسة وعشرينX مات
ثمـانيـة عـشـر منهم بعـد أيام لتـركـهم فـي محـلهم دون عـالج وإسـعـاف طبي. ثم إنتـشـر اجلنود
إلصطيـاد األطفـال الذين أخـفـوا أنفـسـهم وأعـدمـوا خـمـسـة منهم تتـراوح أعـمـارهم بv الثـانيـة
والثامنة بعـد أن أخرجوهم من حـفرة إختفـوا فيهـا. وقذفوا بنحو عـشرة أطفال وهم في مـهودهم
الى احملرقة التي نصبـوها في وسط القرية حلرق أثاث البيوت ومقتنيـات القرويv أو قذفوا بهم
الى النهـر القـريب وهم أحـيـاء. ثم بـاشروا بـعمـليـة هدم القـرية ونقض بيـوتهـا واحـداً بعـد آخـر.

وهكذا كان يوم ١٦ أيلول ١٩٦٩ آخر يوم تقع فيه أشعة الشمس على قرية (صوريا).
إن قتل كاهن مسيحي موصلي كان يزور القرية مع مقتل سائق السيارة الذي أتى به لم يكن
¥ا ¢كن إخـفاؤه كقـتل باقي القرويv اآلخـرين لكونهمـا غريبv عن القـرية. ولهذا جنـد احلكومة
البعـثية قـد جلأت الى حيلـة خرقاء لسـتر جر¢تـها النكراء بعدم الـسماح بذكـر شيء عن احلقيـقة
في الصحفX ما عدا خبرين وردا في عمـودي الوفيات في كل من جريدتي الثورة (لسان حزب
البعث) واجلـريدة التابعـة للحكومة (اجلـمهـورية). وفي هذين اخلبـرين ا5تشابهـv ذكر أن القس
ا5ذكور إ§ا تـوفي [على أثر نوبة قلبيـة]. وكان سـتاراً شفـافاً اليسـتر احلقـيقـة الدامغـة الكبرى

[أحلقنا صورة شمسية لهذين اخلبرين بالنسخة األصلية في ا5ذكرة كدليل].
Xوالسيّما تلك التي تقع خارج مناطق كـردستان احملررة Xإن اجملتمعـات ا5سيحية في العـراق

يتهددها على الدوام نفس مصير قرية (صوريا).
vإن مـســتـقـبــالً مـخـضــبـاً بالدمــاء والدمـوع ينـتظر مـا يقــارب نصف مليــون من ا5سـيــحـي
العـراقيXv وهم من أعـتق اجملـتمـعـات التي سكنت هذه البـالدX إالّ اذا أتخذت بعض إجـراءات
. وبنفس الطرق التي معـيّنة إليقاف هذه احملنة القـاسية التي يعـانونها إيقـافاً جزئيـاً على األقلّ

أتخذت إليقاف عمليات الشنق اجلماعية العلنية في بغداد.
تشرين األول ١٩٦٩
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اجلمهورية العراقية
رئاسة اجلمهورية

الرئيس
 األخ العزيز البارزاني احملترم

حتية أخوية
أرجو أن تكون بخير

سـتطل علينا بعـد أيام قـالئل ذكـرى «التـمّـوزَين» وإن هذه الذكـرى التي جتـمع ثورة التـحـرر
الوطني الـى ثورة التـحــرر اإلجــتـمــاعي إfا حتــتل مكانة خــاصـة لدى الـشـعب العــراقي بعــربه
وأكـرادهm ومن هنـا جنـد أن اإلهتـمـام بهــذه الذكـرى من جـانبنـا أمـر في غـاية األهمــيـة. ويكون
سرورنا كـبيراً لو تـفضلتم وشاركـتمونا إحـتفـاالت هذه الذكرى التي سنجد فـيهـا فرصة مناسـبة
لتـبــادل وجـهـات النظر yا فــيـه تعـزيز نضــال شـعـبنا من أجل أهـدافـه العظيـمـة وتـرسـيخ أسس

التضامن الكفاحي بz قوميتيه العربية والكردية.
ودمتم

أخوكم
أحمد حسن البكر

رئيس اجلمهورية العراقية
١٩٧٠/٧/١٢
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األخ العزيز أبا إدريس احملترم

حتية اخوية
أرجو ان تكون بخير

منذ مـدة ورغبـتنا تتـزايد في ان نقـوم بزيارتكم الى حـاج عـمران بقـصـد التبـاحث في أمـورنا
اyشـتـركـة من اجل إغناء الفـهم اyشـتـرك للقـضـايا اyصـيـرية التي تخص شـعـبناm إال ان ظروف
mوضـوع في رسالة خـاصةyتزايدة حالـت دون ذلك فبدأت تـلح عليَّ فكرة معـاجلة هذا اyالعمـل ا

السيّما وقد بات مقرراً السفر الى اإلحتاد السوفيتي وإحتمال بقاءنا مدة عشرة ايام…
اخي أبا إدريس… لقـد إعـتدت الصـراحـة من تعـاملي مع األصدقـاء في القـضـايا التي تخص
مصـير شـعبنا ومـستقـبلهm لذلك فإنّني حـريص على أن أفضي لك بـكافة مالحظاتـي وهواجسي
التي أرجو مـخلصاً أن تعـتبرهـا مالحظاتك على نفـسك مجردة من أي دافع غـير شـريف أو نية
غــيـر مــخلـصـةm لـذلك أجـد مـن اyصلحــة أن أمــر عـبــر البــديهــيــات لتــثـبــيت هذه اyـالحظات

والهواجس…
لقـد كـان بيان ١١ آذار التـاريخي ثمـرة تضـحـيـات مريرة وجـهـود اخمللصz من أبناء شـعـبنا
بعـربه وأكراده وكـان لكم دور اسـاسي في ترجيح الـظروف لصالح إخـراجـه الى النور بعد أن مَـرَّ
بعثرات كادت ان تنـهي اآلمال التي كانت معلقة على إعالنهm بسـبب مواقف بعض اإلخوان من
الطـرف الكردي ســـواء كــان ذلـك بقــصـــد أو بغـــيـــر قــصـــدm وإنك تدرك أيّـهــا األخ أن ثمـــرة
اإلنتصارات الكبيرة اذا مـا وضعت في ذمة عناصر قليلة اخلبرة أو ضيـقة االفق… الخ غالباً ما
mتتحـول هذه اإلنتصـارات وثمراتهـا الى نكسات مـروعة تذهب بكل اآلمـال التي زرعت عليـها
والتـاريخ يحدثنا الشيء الـكثيـر عن الذي يعزز هذا اyنطـقm ولعل في تاريخ العراق احلـديث -

وانت ابرز من عاصره- ما يؤكد ذلك.
لقـد اريد لثـورة ١٤ رمـضـان غـيـر مـا إنتــهت إليـه فـإنتكست ودفع حـزبنا ثـمناً غـاليـاً لهـذا
اإلنتـكاس قــد يـكون واحـــدة منهـــا هز ة الـعــرب فـي ٥ حــزيـران إذ لر�ا لو ســـار احلـــزب وفق
إنطالقاته االصيلة yا حـدثت نكسة ٢٣ شباط عام ١٩٦٦ في سـوريا ولكان للحكم في العراق
وسوريا دور اساسي في وضع األمـور في نصابها ومنع وقوع هز ة ٥ حـزيران… ولكنها مع ذلك
كانت -واقـصد بها نكستنا في ٢٨ تشـرين عام ١٩٦٣- جتربة فـريدة فذة اغنت مسيـرتنا بعد

ثورة ¦وز عام ١٩٦٨.
اقـول إن بيـان ١١ آذار هـذا الوليـد الغـاليm يـجب ان نحـرص جـمـيــعـاً على إعطاء تطبــيـقـه
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ألعقل الناس واكثرهم خبرة ودراية واكثرهم حرصاً على تنفيذهm ألنّ اyستفيد من بيان ١١ آذار
ليس احلكومة فحسب وإfا الشعب العراقي �جموعـهm لذلك فإن تطبيقه بكامل بنوده مسؤولية
تقع على عاتق الطرفz واقـصد بها احلكومة وحـزب البعث من ناحية والبـارزاني وحزب الپارت
وكل البـيشـمـركه مـن ناحيـة اخـرى. لقد ادرك اخمللـصون في هذا البلـد من أنّ العقـد االسـاسيـة
التي تســتــوجب اإلهتــمـام هي جــعل اyقــاتلz األكــراد وعلى رأســهم البــارزاني يثــقــون بنوايا
السلطةm وقـد أدركنا �سـؤوليـة كـاملة أنّ احلـوار الذي يؤدي الى هدنة مـؤقتـة سـوف لن يفـضي
الى حل واfا يفـضي الى صيـغة جـديدة لتـعمـيق ازمة الثـقة بـz احلكومة واألكـراد ومن هنا كنا
حـريصـz في احلـوار الذي دار بينـنا -كـمـا تعـلم- على ان تتـوصـلوا بانفـسكـم ودون ضـغط أو
إســتـخــدام االسـاليب الـدبلومـاســيـة الـتـقليــديةm الى قناعــة تامــة بنواياناm ومن اجـل أن نسند
اإلدعاء بالبراهmz جتنبنـا اإلصرار على تسليم السالح واإلذاعة كشـرط اول في احلوار واإلتفاق
وجتنبنا كذلك البحث في مـواقع اجليش العراقي من جهة حـاج عمرانm الننا ندرك نوع الشكوك
والهـواجس التي تنتـابكم نتـيـجة هذا الطرحm لـقد أدركنا مـن أنّ تأكيـد حـسن نيّـتنا في الوقت
احلـاضـر واyسـتقـبل تقع مـسـؤوليـتـه اإلجـرائية عـلينا أكـثر من سـوانا ومن هـذا اyنطلق تعـاملنا
بسخاء في احلوار الذي جنم عنه بيان ١١ آذارm لم نكن نرفض لكم طلباً ولم نصرّ على ما يثير
في نفـوسكم الهـواجـس والشكوك وكـانت رغـبـتنا تنصب فـقط عـلى وضع التـحـديدات الالزمـة

التي من شأنها منع كل إلتباس في العالقات اyقبلة.
لقـد  اإلتفـاق على ان يجري تسـريح الفـرسـان وجمـاعـة جالل الطـالباني بشكـل متـوازن مع
تسريح البـيشمركـه الفائضz عن العدد اyتـفق عليه (٦ آالف) على أنْ يكون هذا العدد حـرساً
للحـدودm ومع ذلك فـقـد سـرحـناهم جـمـيـعـاً وجـمـعنا األسلحـة منهـم في فـتـرة التتـعـدى الشـهـر
الواحدm ووعـدناكم شفهيـاً على أن نغلق جريدة النور خالل شـهرين الى ثالث اشهـر وفعلنا ذلك

قبل ان  ضي شهر واحد على بيان ١١ آذار.
m"سـيرyأيّهـا األخ… "االعمال بـالنيات ولكل امـريء ما نوى" ولكن "آثار االقـدام تدل على ا
فهل من عـاقل يحمل نوايا غيـر شريفة ونظيفـة ويجرد نفسـه من القوى اyساندة أو اإلحتـياطي
أو القـوى الرديفة مـهـما كـان وزنهـا أو نوعـها. لقـد سـحبنا اجلـيش الى أمـاكنه اإلعـتيـادية من
أكثـر اyناطق وسرحنا الفـرسان وجـماعـة جاللm واألصحّ لم يقف األمـر في حدود تسريـحهم وإfا
mهينة التـي جرى �وجبها سحب األسلحـة منهم وتسريحهمyوصل حد معـاداتهم بسبب الصيغة ا
وأبقيـنا على األسلحة واإلذاعـة لديكم ولم تسرحـوا من القوة االسـاسيـة للبيـشمـركه ولم تفـقدوا
من قـوتكـم بل زاد إحـتـيـاطـيكم وتوفـرت لديكـم مـواقع وفـرص جـديـدة للعـمل فلمــاذا كل هذا
الشك - ومــاذا خـسـر أيّهــا األخ لكي يبلغ بكم احلــذر درجـة الشكm وyاذا النشـك نحنm في
الوقت الذي تتـحسس من إتصـالنا برؤسـاء الفرسـان حتى بصـفتـنا حكام وبصفـتهم مـواطنz ال
حول لهم وال قوةm وعندما نقطع صلتنا بهم تستدعيهم الى گالله وتصرف لهم االموال والسالح
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وتقربهم منك… وتتهم البعض باجلاسوسية إليران كمحمد رشيد لوالن وحتذرنا من اإلصرار على
إرجاعـه الى مكانه السـابق بإعتـبار أنّ ذلك اyكان يوفـر له فرصـاً جيـده لإلتصال بإيرانm وبـعد
ذلك تكتب لنا كـما ورد في مالحظاتك التي حـملها احملـافظ إلينا - حول صرف مـبالغ للسـيد
محمد رشيد لوالن. تتـهم جالل طالباني وإبراهيم احمد ومجموعتهـما بالتجسس وسوء االخالق
ونسـمع بالفتـرة االخيـرة باإلتصاالت اجلـارية بينكم وبz جالل وإبراهيم احـمد في العـراق ولندن

من أجل إقناعه بالعودة الى احلزب الد قراطي الكردستانيm �اذا نفسر كل هذا أيّها األخ.
اخي أبا إدريس… ارجـو ان اليُفهـم من كالمي إننا ضـد التـصافي وضـد فكرة توحـيد األكـراد
وإنهـاء كل الضـغـائن بيـنهمm وإfا على العكس من ذلك إذ قـد طـرحت مـعكم وطرحنا جـمـيـعـاً
على اإلخــوان من احلــزب الد قـراطـي الكردسـتــاني خــالل احلـوار وبعــد بيــان ١١ آذار رغـبــتنا
االكيدة في تناسي االحقـاد فيما بينكم وجتميع كل األكراد ضمن قـيادتكم وبإجتاه احلرص علي
تطبــيق بيــان ١١ آذارm ولكن إعــتــراضنا ينـصب على هذا التـناقض في التــقــيـيـم واyواقف…
جـاسـوس وعمـيل منحط خـلقيـاً حـينمـا يكون مع السلطة الـتي هي سلطتكم وانتم جـزء منهـا…

ووطني وشخص مخلص بعد فترة عندما ترضون عليها.
إن هذا التقييم اyـتناقض يوحي للكثيرين من أنّ األمر ليس تناقض بالتقيـيم وإfا الرغبة في
تطويق هذه العـناصر حلـملهـا على أنْ تـكون في مـوقع يؤمّن لكم في اyسـتـقـبل مـقاتـلة السلطة
بهمm والأعتـقد أنّ من اyصلحـة أنْ يتولد لدى اyواطنz هذا الـتصور عن سلوككـم الذي نحرص
أنْ يكون تقيـيمه من قـبل عموم اyواطنz جـميعاً عـرباً وأكراداً بأنّه خيـر معبّـر عن احلرص على

تطبيق بيان ١١ آذار وإستبعاد أيّ إحتمال بعودة منطق القوة محل احلوار االخوي الهاديء…
ومن أجل أنْ اليطول احلديث بيننا سأدوّن مالحظاتي الباقية حول مايلي:

mواضـيع التي تطـرقهـاy١- مـوقف جـريدة التآخي: إنّ الـذي يالحظ جريدة الـتآخي بأسـلوبها وا
ال كن ان يخـرج بنتـيـجـة لصـالح هذه اجلـريدة… لقـد درجت جـريدة التـآخي ومنذ صـدورها
على إتباع أسلوب اyعارضة في مخاطبة السلطة وفى اyواضيع التي تثيرها لم تكتب في
يوم من االيامm وخاصة فـي مقاالتها اإلفتـتاحية ما يـغير هذه القناعة عنهـا… لقد حرصت
على إثارة ادق اyـواضـيع واكـثــرها خطورة �ا يوحـي بالرغـبــة في حـمل صــحف الدولة أو
احلـزب للرد عليـهـا والظهور امـام الشـعب �ظهـر اليليق بالعـالقـة الرصـينة بينناm أو انهـا
بسبب إدراكـها بعدم جلـوئنا للرد عليهـا إستغلت ذلك كي تـطرح تقييـمات ومعلومـات ما
أنزََل اللهُ بها من سلطان - أرجو أنْ تكلفوا من يقرأ لكم كافـة اyقاالت اإلفتتاحية جلريدة
التـآخي واترك لكم تقـيـيم مـا كـتب فـيـها وعـمـا اذا كـان بإسـتطاعـة اي شـخص أو سلطة
حتـمل هذا النوع من األسلوب غيـر السلطة احلـالية وحـزب البعث بسـبب حرصـهمـا االكيـد

على إرساء اسس االخوة بz الپارت والبعث وتعميقها.
إن الذي يقـرأ جريدة التـآخي أيّها األخ العـزيز اليتـصور إن هناك إتصـاالت مبـاشرة جتـري
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على اعلى اyستـويات بz الپارت والبـعث لطرح وجهات النظر والـتباحث حـولها - وانني
هنا البدّ أنْ انقل لك قناعـتي وقناعة الكثـيرين من اخمللـصz عرباً وأكراداً وهـو إن جريدة
التآخي درجت وفـى احسن االحوال على إسـتقطاب اyعـارضة وإثارتها ضـد السلطة اذا لم

نقل تخريب بيان ١١ آذار ونسف العالقات االخوية القائمة.
٢- عـدم تنفـيذ مـا أتفق عليـه بتـسريح ثـالثة آالف من البيـشـمـركه في كل شـهـر خـالل الستـة
اشـهـر التي تلي بيـان ١١ آذار… بل  تشكيل بيـشـمـركـه جديـدة كمـا تشـيـر اyعلومـات

وكما حصل جملموعة أسعد الهركيm وزبير الزيباري على سبيل اyثال.
٣- تزايد اإلتصـال خلف احلدود ومع إيران بالذات وقـد وصلتنا معلومـات مؤكـدة تفيـد بوصول

شحنات من األسلحة من هناك بعد صدور بيان ١١ آذار.
٤- إن النضـال القـومي بطبـيعـتـه عـبارة عـن خيـمـة كـبيـرة جتـمع حتـتهـا من اقـصى اليـمz الى
اقصى اليـسار وواجب اyناضلz اإلنتبـاه الى هذه الناحية وتطهـير الصفـوف بz حz وآخر
وخاصة في مـنعطفات النضال القومي والوطني وعندمـا يحقق النضال القـومي اغراضه أو
بعض اغـــراضــه أو عـلى االقل إعــادة الـنظر في تـرتيب مــواقـع بعض العـناصــر �ـا يؤمن

القيادة لصالح اإلجتاه الوطني والتقدمي ويحفظ احلركة من التهافت والشطط.
لقـد مر الـنضال القـومي العـربي بهـذه اyرحلةm فـوجد بz صـفـوفه مـدحت احلـاج سـري ورشيـد
مصلح وعـبدالسالم عـارفm والكثيرين غـيرهم باإلضافـة الى اyناضلz التقـدميz الذين الزالوا
يحـثـون اخلطـى بإجتـاه حتـقـيق االهداف الكـبـيـرة دون كلل أو إنحـراف… أيّهــا األخ لم يكن خط
النضال القـومي الكُردي بأحسن من خط النضـال القومي العربي ولم تـخلو صفوفـه من العناصر
اخملربة واyتواطئة كما ظهرت في صفـوف النضال القومي العربي. ¸ا يستوجب إعادة النظر في
تقـييم تلك العناصـر بضوء مـهام اyرحلة احلـالية التـي تلت بيان ١١ آذار والتي تخـتلف بشكل
كلي عن اyرحلة التي سبقته مـستفيدين من نضال شقيقكم الشـعب العربي ومتجنبz النكسات
اyريرة التي مُني بـها في الـفتـرة الواقـعـة بz عـام ٥٨ وعـام ١٩٦٨… إن اإلقطاعي الذي قـاتل
في صفوفكم أو في صفـوفنا قبل صدور بيان ١١ آذارm مهما تكن دوافـعهm فلم يكن من بينها
أنْ يخـســر االرض التي  لكهــاm كـمـا حــصل من قـانون اإلصــالح الزراعي االخـيــر األمـر الذي
يفرض علينا ودون تردد أنْ نُقصيه عن صفوفنا أو على االقل ان نعيد النظر في ترتيب مواقعه
بحيث اليؤثر على مالمح اyسيرة احلاليةm والشخص اyتواطيء الذي كان النضال القومي بحكم
ظروفـه القـاسيـةm أو ألي سـبب من االسـبـاب لم يحن الوقت yطاردته وتطـهيـر احلـركـة منه لكي
تنسجم هذه احلركـة مع السلطة اyركزية ومنطلقاتها مع احلزب القـائد في السلطة اyركزيةm حزب
البــعث العــربي اإلشــتــراكي. أرجـو أنْ اليـفـهم مـن كـالمـي هذا التــدخل في الشــؤون الداخليــة

حلركتكم وإfا اردت بروح احلرص واالخوة واyسؤولية اyشتركة التنبيه الى ذلك فحسب.
٥- إنك تفهم العناصر التي تعمل معك أكثر من سواك بكل تأكيد والذي ارجوه ان تعتمد في
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معلوماتك على أكثـر من مصدر من اyصادر إخالصاً وحرصاً ليس لشـخصك فحسب وإfا
لبـيـان ١١ آذار ولـالخـوة والوحـدة العـربيــة الكرديةm خـوفـاً من أنْ يُدَسّ عـلى هذه االخـوة

بغية وضعها امام محنة جديدة ال سامح الله.
٦- تزايد التـجـاوزات من جـانـب البـيـشـمـركـه في اyنطقـة الشـمـاليـة مـن قـتل ونهب وإعـتـقـال
وإعتـداء على اعراض بعض اyواطـنz بحيث حتـمل إلينا تقارير االمن واإلسـتخـبارات في
كل يوم حـوادث جـديدة وإسـتـمـرار اجلــبـاية من اyواطنz �ا يوحي بأنّ الـسلطة قـد فـقـدت
zتـهــمyأو ا zدانyنطقــة ولم تعـد قــادرة على مطـاردة اyسـيـطرتهـا بشـكل نهـائـي على ا
وحـمـاية ارواح الـناس وبعث الطمـأنـينة واإلسـتـقـرار في نـفـوسـهم التي هي مـن الواجـبـات
االســاســيــة للسـلطةm ولضــيق الـوقت ليس بـإســتطاعــتي أنْ ادرج لك الـتــجــاوزات التي
أرتكبـت في اyنطقــة الشــمـالـيـة والتـي لو قــورنت بتــجـاوزات الهــركــيـة الـتي وردت في
مالحظاتك لكـانت األخيرة نقطة في بحـر قياسـاً إليها. وسـأدرج هذه التجـاوزات مع بيان

تواريخها واالشخاص اyسؤولz عنها في رسالة الحقة لكي تتحقق بنفسك من ذلك.
٧- اطالق الرصـاص عـلى البـعـثــيz في اyنطقـة الـشـمـاليـةm وهل هـذا يحـقق الوحـدة الـوطنيـة

والكفاحية وyصلحة من يحدث ذلك.
٨- ما حصل في مـؤ¦ر احلزب الد قراطي الكردستـاني االخير… لقد إنعقـد اyؤ¦ر بعد بيان ١١
آذار وفى ظل الظروف التي خـلقهـاm وكـان من البـديهي أنْ تكون اجـواءه وبحـوثه منصـبّـة
على ¦ـتz أواصــر األخـــوة بz العـــرب واألكــراد فـــحــسب وإfـا بz البـــعث والد قـــراطي
الكردستـاني وتعميق بيـان ١١ آذارm وإننا نثمن مبـادرتكم على جعل اyؤ¦ر يعقـد برعاية
السيد رئيس اجلمهـوريةm ولكن الذي حدث في اyؤ¦ر قد اضر ضرراً بليغاً بسـمعة العالقة
بيننا والتي حـرصنا جمـيعـاً على إظهارها �ا يعـزز الثقـة لدى الشعب بـاyستـقبل وإنتـهاء
كل اثر من اآلثار السـلبيـة السـابقـة وانني في هذا اجملـال اعـتب عليكـم كثـيـراً أيّهـا األخ
ألنّكم أكثر من سـواكم بُعدَ نظر وحتسب لألمور فكيف سـمحتم للمعارضـة ان تفتري على
حليـفكم الثـابت -حـزب البعث العـربي اإلشـتـراكي- و¦عن في جتـريحهm واذا فـسّـرنا ذلك
بحـرج الضيـافة أو عـدم االنتبـاه واyعـرفة فـهل لنا أو ألي شخـص آخر أنْ نفـسر الكلمـات
التي شُــتــمنا بهــا بكاملهــا من جــريدتكم الـتـآخي بـغـيــر اyوقف اyؤيـد yا تضــمنتــه تلك
الكلمـات. ونحـن وإن كنا النتـصـور إنكم التقـصـدون اإلضـرار بـسـمـعـتنا أو اإلسـاءة الى
العــالقــة بيننـا وبينكمm ولـكن هذه الظاهـرة في أحــسن االحــوال تعــزز حتليلنـا الوارد في
النقـطة "٤" من هذه الرســالة والـتي كنا ننـتظر إجــراءاتكم احلــازمــة لتلقـz اyســيــئz في

اجلريدة أو خارجها درساً يجعل اآلخرين يتجنبون اإلقدام على عمل مشابه.
٩- لقد تضمن البيـان -بيان ١١ آذار- إلتزامات متقابلة على الـطرفz احلكومة وحزب البعث
العـربي اإلشـتراكي من جـهـة والبـارزاني واyقاتـلz األكراد وحـزب الپـارت من جـهة اخـرى
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وقد قطعـت احلكومة وحزب البـعث شوطاً هامـاً في تنفيـذ إلتزامـاتها ولكن مـاذا  بشأن
إلتزاماتكم?

صـدقني أيّهــا األخ من أنّني وحـتى كـتـابـة هذه الرسـالة الأسـتطيـع أنْ أواجـه هذا السـؤال اذا
سـئلت به بإجـابة واضـحـة غـيـر التـأكـيـد على حـسن نواياكم ورغـبـتكـم في تطبـيق بنود البـيـان
وإنهـاء الظروف الشاذة… إن تطبـيق بيان ١١ آذار لم يكن من مـسؤوليـة السلطة وحزب البـعث
وحـدهـمـا واfا هو من مــسـؤولـيـة كل اخمللصـz من العـرب واألكــراد والواجب يقــتـضي عنـدمـا
نطالب السلطـة في تنفـيذ إلـتزامـاتهـا ان نسـأل انفـسنا عـمـا عملـناه بشـأن اإللتزامـات اyتـرتبـة
علينا… وانـني هنا أيّهـا األخ العـزيز بإسم الـسلطة وحـزب البـعث العـربي االشــتـراكي اعلن عن
رغـبتنا وتصـميـمنا االكـيدين على تطبـيق بنود البـيان بكاملـها حـتى لو ادى ذلك الى ان نطبق
هذا البـيان من طرف واحـد فـقطm ولكن كلنا ثقـة من انكم سـتواجـهوا إلتـزامـاتكم بنفس الروح

وبنفس اyسؤولية.
١٠- لقــد بلَغَنا بـأنّك صـرّحـت أمـام الوفــد الصــحـفي االردنـي الذي زارك في "ناوبردان" قــبل
شهـرين من انك واجـهت بيان ١١ آذار بالشك وقـد إزداد هذا الشك الى احلد الذي جـعلك
تواجه اجـراءات السلطة باحلذرm ولي على ذلك بعض اyالحظـات لعل أهمّها أنّ كـالماً من
هذا النوع حـتى في حالة صـحته اليجـوز أنْ يكون أمام الوفـود الصحـفيـةm السيّمـا ونحن
في وضع الزالت فرص التـعبير عن الرأي فـيه متوفرة بـغير هذه الصيغـةm والزالت الفرص
واسـعـة لـتـجـاوز االخطاء اذا مـاحــصلت من خـالل اyالحظات اyـبـاشـرة التي تقـدمــهـا الى
السلطة شارحـاً بها وجهة نظركم ومـا ترونه مناسباmً إن احلـديث أمام الوفد الصحـفي بهذه
اyالحظات سـيــوحي لهم بآفـاق غـيـر اآلفـاق الـتي نحـرص أنْ نوحي بهـا لهــؤالء ولغـيـرهم
وتبعث في النفوس التشاؤم حول العالقـة اyوجودة بيننا رغم اننا النعتقد انك قصدت هذه

النتيجة.
١١- لقد شن اyؤ¦ـرون هجوماً شـديداً على ما سـموه "بتعـثر اجـراءات السلطة" في تنفيـذ بيان
١١ آذار أو "انهـا اخـذت ¦اطل" في تنفـيـذ إلتـزامـاتهـا ولم يسـأل احـدهم نفـسـه أو يسـأل
اآلخـرين عمـا  بشـأن إلتزامـاتهم ازاء السلطة وبـيان ١١ آذار ولم يشـرحـوا كذلك مـا 

اجنازه بشكل دقيق من اجراءات من جانب السلطة.
إن اyؤ¦رات احلــزبـيـة وخــاصــة العـليــا منهــا هي اyـرجع لطرح كــافــة اآلراء والتــســاؤالت
واالسـتفـسـارات ولكن كنا حـريصz على ان يطرح مـا يتـعلق بنا باعـتـبارنا حلـفاء واخـوة
لكم بشكل مـوضـوعي و�ا يبـعـد الشك بنوايانا ويضـعـها ضـمن اطارها احلـقـيـقي ال بدفع

الى الشك بها.
وكـذلك التثـقيـف الداخلي الذي يجري في صـفـوف احلزب الد قـراطي الكردسـتاني ضـمن

هذا اخلط ومن قبل عناصر بعضهم في اyكتب السياسي.
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١٢- اجتمـاع احلزب الد قراطي الكردسـتاني ودعوته اyواطنz التجـار في أربيل لالضراب إثر
محـاولة محافظ أربيل فـي التضيـيق على التجار الذين يتـعاطون اسـتيراد وبيع البـضائع
االسـرائيليــة هناكm وقـد جـمع البـعـض من هذه البـضـائعm إذ أنّ هذا التــصـرف يسيء الى
سمـعتكـم انتم بالذات أكثـر من اساءته الى الدولة وكـان الواجب يستـدعي ان يسهـل فرع
احلـزب الد قراطي الكردسـتانـي هناك مهـمة احملـافظ في القـضاء على ظاهرة تهـريب هذه
البـضــائع ال الدعـوة لإلضـراب فـي اyدينة الى احلـد الذي ارغــمـوا به احملـافظ عـلى اعـادة

البضائع اyهربة والكف عن اجراءات اyالحقة.
١٣- مـالحـظاتكم حـول مــحـافظ نينـوى وحـول جتـاوز بعـض الهـركــيz والزيبـاريz هـناكm اننا
ال كن ان نـســمح ألي مــوظف في الـدولة مــهــمــا كــانت درجــتــه وإجتــاهه ان يـسيء الى
مؤيديكم وانصـاركم ألن في ذلك اساءة بالغة حلـزبنا وللدولة وللعالقة مـعكم التي نحرص
على جـعلهـا عند حـسن ظنكم دائمـاً وسنتـحقق من هذه الـتصـرفـات اما مـايتـعلق باتخـاذ
اجـراءات زجرية مـن جانبكم ضـد السـورچيـة والزيباريـz أو غيـرهم فـالنعتـقـد ان ذلك من
zواطنyان السلطة أيّها األخ هـي سلطة كل ا mمـصلحتكـم ومصلحـة سـمعـة العـالقة بيننـا
عرباً وأكراداً كما انها سلطتك انت كذلك فالتعتقد ان من اyصلحة إحالل أيّ سلطة محل
سلطة الـدولة في الوقت الذي بـاسـتطـاعـتك اســتــخـدام هذه السـلطة في وضع األمــور في
نصابها. ولنا من بعد نظرك وحلمك وصبرك خير معz لتجاوز مثل هذه األمور وغيرها.
١٤- لقد قال السيد محمد محمود عبدالرحمن الى محافظ أربيلm لو كان بنا حسن نية كافية
لتـحـقق للحكـومـة مـا تريده من اyال مـصطفى في إيران. نـحن ندرك أيّهـا األخ العـزيز أنّ
آثار تسع سنوات من القتـال ال كن ان تزيله خمسة اشـهر من السالمm ولكن أال تعـتقدون

ان احلرص على االيفاء باإللتزامات هو الطريق السليم لتعزيز الثقة بيننا.
١٥- لقد قـال االخ إدريس البارزاني الى محـافظ كركوك إنّنا النعتـرف باالحصاء بالنسـبة الى
كركـوك إالّ اذا مثـلنا في جمـيع اللجانm والأدري yاذا هذا التـخوف والشكm ان بـيان ١١
آذار واضح وصـريح واحلـقـوق القـومـية الخـواننا األكـراد مـضـمـونة في اطار وحـدة الشـعب
والوطن ووحدة النظام الدسـتوريm كمـا انه في الوقت الذي نحارب االضطهـاد القومي إالّ
انه في الوقت نفـسـه يحـارب أيّ إجتـاه إنعزالي أو إنـفصـاليm وطاyا ان احللول قـد جـاءت
في اطار وحدة الوطن فليس هنـاك مبرر للتخـوفm ان بيان ١١ آذار قد اكد حـرص العرب

واألكراد على وحدة اyصير.
١٦- البدّ انْ ابيّن انّ اyعلومـات اyتوفرة لدينا ومن أكـثر من مصـدر أنّ زبير الزيباري قـد اساء
اساءات بالغة الى سـمعتكم وسمـعة الدولة بتجاوزات متكررة على اyواطـنz في محافظة

نينوى نأمل ان تضعوا حداً لها.
اخي أبا إدريس هذه بعض اyالحـظات كتـبـتهـا بصـورة عاجـلة وقد كنت ارغب أنْ اقـولهـا لك
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مباشرة ونتباحث حولها شفهياً ولكن ظروف السفر حالت دون ذلك وإنشاءالله سوف نلتقي بعد
mعودتي من موسكو. إن ثقتنا وثقة الشعب العراقي بعربه وأكراده كبيرة بكم وبحسن درايتكم
وان بيان ١١ آذار الـتاريخي أمـانة باعناقكم واعناق كل اخليـرين من هذا الشعـبm وان احلرص

على تطبيقه من مسؤولية اجلميع. ودمتم.*
zصدام حس
١٩٧٠/٨/١

* لم نحاول التنبيه الى اخلطأ اللغوي في الرسالة. ألنها كانت مطبوعة باآللة الكاتبة.
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سيادة األخ الفاضل اyهيب الركن أحمد حسن البكر رئيس اجلمهورية احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو لكم دوام الصحة واyوفقية التامة
راجـعَنا لفـيف½ من عـمـال شـركـة نفط كـركوك اyـفصـولz واyفـسـوخي العـقـد باإلكـراه وبسـبب
الظـروف القـــاهرة واألحـــداث اyؤyـة التي مـــرّت علـى البـــالد ونظـراً لإلجـــحـــاف الذي حلق بـهم
وبعوائلهم اyنكوبة طوال فترة من الزمن ورفض الشركـة اyذكورة إعادتهم بحجج واهية التستند
zواطنyعلى احلق وإســتناداً على روح البـيــان واخلـبـرة الفنـيـة التي يتـمــتع بهـا هؤالء اإلخــوة ا
باإلضـافة الى سـيـاسة حكومـتنا الوطنيـة اyبنيـة على حمـاية مـصالح الـكادحz ولعدم بقـاء أي
أمل لدى هؤالء ســوى عطف سـيــادتكم بإعـتــبـاركم اyرجع األخــيـرm أرجـو التــفـضل بشـمــولهم
بعطفـكم الكر¿ وإهتــمــامكم اخلــاص وذلك بإشــعـار الشــركــة واألمـر بـإعـادتهـم الى وظائفــهم
السابقة أو التفضل في حالة تعذر ذلك تعيينهم برواتبهم السابقة مع إنصافهم في شركة النفط
الوطنيـة أو شركـة إسـتثـمـار الكبريت علمـاً بأنهم يتـمـتعـون بخبـرة فنيـة جيـدة فـأؤكد بإنصـاف

هؤالء اyواطنz وعوائلهم رجاءً.
وتقبلوا فائق الشكر واإلحترام

أخوكم
مصطفى البارزاني
١٩٧٠/١٠/٤
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سيادة األخ العزيز صدام حسz نائب رئيس مجلس قيادة الثورة احملترم

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أ¦نى لكم دوام الـصـحـة والتـوفـيق ونحن بخــيـر واحلـمـد لله. أنتـهـز هذه الـفـرصـة ألقـدم لكم
أخلص التهاني �ناسبة حلول عيد األضحى اyبارك راجـياً من الله أن يعيده علينا جميعاً باخلير
والسلم والبركة. كان بودّي أن نستمر على لقاءاتنا الشخصية التي كانت دائماً حسبما تعرفون
الذروة في تذليل العقبات وحل اyـشاكل التي تعترض سبيل تطبيق بيـان احلادي عشر من آذار
التـأريخي الذي بذلتـم جهـوداً بارزة إلخـراجـه إلى حـيـز الوجـود ووضع أسس واضـحـة وصـريحـة
لتنفيذ بنوده. ولكـن لم نوفق إلى لقائكم منذ مدة طويلة بالرغم من إستـمرارنا على اإلتصاالت
بعــضنا ببــعض عن طريـق إخـواننـا وتبـادل الـرسـائل. إنـني أود أن أؤكـد لـكم بأننا الزلنـا على
عـهدنا بـضرورة بذل كل اyسـاعي لتـرجـمة البـيـان إلى واقع عـملي ضمـن إطار اyصلحـة العامـة
وعالقات األخوة بz القوميتz الشقيقتz العربية والكردية ووجدنا منكم ومَن معكم ومن أكثر
إخواننا اyسؤولz وعلى رأسـهم السيد الرئيس جتاوباً في جـميع اجملاالت ولكننا القينا حسـبما
كنا نتـوقع عراقيل ومـشاكل كـثيـرة تعتـرض تطبيق البـيان ليس هذا فـحسب بل إعـتداءات من
أعداء البيـان لنسفه كالتي جـرت لسيارة جنلي إدريس. إن إتخاذ اإلجراءات الـصارمة بحق كل
من يعـرقل تنفـيـذ البـيان أو يـتآمـر على عـالقـات الصـداقة والـتعـاون بz شـعـبنا وحـزبنا واجب
علينا جميـعاً ونحن نثق بتصمـيمكم في هذا اإلجتاه وخاصـة أنتم بالذات بالرغم ¸ا تالقونه من
صــعــاب في هذا اجملــال وyا لبــقــايا اyاضـي في بعض أجــهــزة الدولة من تـأثيــر ولغــيــرها من
األسـباب. إن الذي يهـم دائماً هو توفـر حـسن النيـة والثقـة اyتـبادلـة والتصـمـيم على تنفـيذ مـا
إتفقنا عليه ولقي التأييـد اإلجماعي من كافة أبناء شعبنا العـراقي. وليكن معلوماً لديكم أيها
األخ بأننا ســوف لن نألو جـهـداً في هذا اyـضـمـار ونأمل أن تتظافــر جـهـودنا جـمـيــعـاً من أجل
القـضــاء على السلبــيـات وإيجـاد اجلــو اإليجـابي اyنشــود الذي نسـتطـيع من خـالله حل كــافـة
اyشاكل وإزالة العقبات ليس هذا فحسب وإfا لكي نباغت في الداخل واخلارج �عاجلة األزمات
التي خلـقت بشكل يعطي زخــمـاً جــديداً وقـوياً yســاعـينا في تنـفـيـذ البــيـان األمـر الـذي يقلب
حـسـاباتهم وخـيـاالتهم رأسـاً عـلى عـقب ¦امـاً مـثلمـا عـاجلنا التـأزم الذي أريـد خلقـه في نهـاية
احلـوار الذي سبق بيـان آذار وقلبناه إلى إنـتصـار وإعالن مـبـاغت للبـيان التـأريخي ونذكـر نحن
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ويذكـر التأريخ دوركـم األساسي واyشـرّف في هذا اجملـال آنذاك. إن قطع أشواط مـلموسـة على
طريق تطبـيق البيان وإيجـاد األجواء اyناسـبة للمضي في تنفـيذ بنوده يجب أن يشـجعنا للسـير
قدماً في هذا السبـيل معاجلz بحزم كل السلبيات وذلك ضمـاناً لعدم إرجاع العجلة إلى الوراء
وحتقيق ما عـقدنا العزم على الوصول إليه وهذا هو بالذات الواجب اyقدس الذي يـنتظر جميعنا
خــاصــة ونحن علـى أبواب الذكــرى األولى إلعــالن بيــان ١١ آذار اجملــيــد. وأرجــو أن تثــقــوا

�ساندتنا الكلية لكم وتعاوننا معكم في كل خطوة تخطونها لهذا الهدف التاريخي النبيل. 
وفي اخلتام تقبلوا فائق الشكر واإلحترام

أخوكم 
مصطفى البارزاني
 ١٩٧١/٢/٣



∏∞∞

©π®
dJ"#« s() bL)√ v#« w!«“—U"#« s4

سيادة األخ احملترم اyهيب الركن أحمد حسن البكر
رئيس اجلمهورية

بعد السالم واإلحترام
اليخفى على سيـادتكم بأن الپيشمرگـه الذين كانوا شرطة أو جنود قد أعيـدوا بعد بيان آذار
التاريخي الى اخلدمة وقد  إحتساب مدة بقاء هؤالء في احلركة الكُردية كخدمة فعلية لغرض
الترفيع والتقاعد بالنسبة الى منتسبي اجليشm ولكنْ هناك اyئات من الپيشمرگه الذين أعيدوا
الى الشــرطة ولم  نحـوا حــقـوقـهم اyشــروعـة وفق بيـان آذار وقــد عـرضنا اyوضـوع مــراراً على
mوضـوع على سـيادتكـم مبـاشـرةyدون جـدوى بحـيث لم يبقَ لنا سـبـيل سـوى عـرض ا zسـؤولyا
راجz التفـضل بالتدخل واألمـر بإنصاف هؤالء ومنحـهم حقـوقهم اyشروعـة عن طريق إحتـساب
مـدة وجـودهم في احلـركـة الكردية كـخـدمـة فعـلية لـغرض الـترفـيع والتـقـاعـد مع إضـافـة اyنحـة

اخلاصة التي أعطيت الى أفراد القوات اyسلحة من قبل سيادتكم.
وختاماً نرجو قبول فائق اإلحترام.

أخوكم
مصطفى البارزاني
١٩٧١/٢/١٤
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األخ العزيز صدام حسz احملترمm نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وردتنا مـعلومـات من عـدة مـصادر مـفـادها أن بعض اإلخـوان في مـجلس قـيـادة الثورة غـيـر
مـرتاحz من اyواقف واyشـاكل التي يعـرضـهـا األخ محـمـد مـحـمود عـبـدالرحـمن حـول القضـيـة
الكردية وتنفـيذ بيـان ١١ آذار وقـد سمـعنا بعض اإلشاعـات والدعـايات التي التخدم اyصلحـة

العامة وتسيء الى سمعة حزبنا والعالقات القائمة بيننا بهذا الصدد.
لقـد فضـلتم منذ اللقـاء األول بيننا ضـرورة إستـخـدام الصراحـة كـوسيلـة لتفـهم اyشـاكل التي
تعـتـرض سبـيل بيـان آذار وإنطالقـاً من ذلك نودّ أن نبـيّن بأن األخ مـحمـد مـحـمود  ثـل وجهـة
نظرنا ¦ام التـمـثـيل ويعـبّـر عن اآلراء واyقـتـرحـات التي نرسلهـا إليـه بأمـانة وإخـالص وهذا هو
السـبيل القـو¿ الذي يجب السـير عـليه ومن خـالله تقـوية التحـالف القـائم بz حزبـينا وتعمـيق
أواصـر األخـوة بz الشـعـبz العـربي والكردي. وإن مـا يطـرحه لـيس من عنديّاته كـمـا يتـصـوره
البـعض وعليـه أرجو تفـهّم هذه احلـقـيقـة وعـرضـها على اإلخـوان رئيس وأعـضـاء مجـلس قيـادة
الثـورة وإننا نعتـبر إسـتـمراره في مـسؤوليـاته احلـالية يخـدم اyصلحـة العامـة ومن دواعي الثقـة
لدينا ولدى إخـواننا اآلخـرين ولوال ذلك فـإننا نعـتـقـد بأنّه يُفـضÀل العـملَ هنا عندنـا لو تركنا له

اخليار.
نرجـو أن يحظى هذا اyوضـوع بإهتـمـامكم واإلخوان اآلخـرين وتقـدير الظروف التي مـرّت بهـا
منطقتنا واyصـاعب التي نواجهها وإضطرارنا عـلى كافة اyستويـات لبذل أقصى اجلهـود yعاجلة

هذا الوضع وتفهّم موقف جماعتنا على ضوء هذه احلقائق.
وختاماً تقبلوا فائق إحترامنا

أخوكم
مصطفى البارزاني
١٩٧١/٢/٢٥



∏∞≤

©±±®
w!«“—U"K# 5() Â«b& W#U*—

األخ العزيز أبا إدريس احملترم
حتية أخوية… أرجو أن تكون بخير

رسالتكم األخـيرة… ليست لدينا النيـة التي ذكر¦وها حول األخ محـمد محمـود… الزلت أؤكد
:zعلى أمرين أساسي

األول… الصراحة ومزيد من الصراحة وحسن النوايا.
zصلح بyالثانـي… أن يكون رب العائلة من العـرب واألكراد بعـيداً عن اخلطأ لكي يقـوم بدور ا
أي من أفـراد العـائلة ألن وقـوعـه فـي اخلطأ يحـعله غـيـر قـادر على أن يلـعب دور اyصلح

واحلَكَم…
أيهـا األخ العزيز اعـتقد بـل واجزم إن أكثـر ما أزعج اإلسـتعـمار واعـوانه هو الوحدة الوطنـية
لشعبنا بعـد بيان ١١ آذار واكثر ¸ا يزيد في إزعاجه هو توفـر حسن النية لدينا في حث اخلطى
لترصـz الوحدة الوطنيـة واجلبهـة الداخلية على نحـو قادر على مـواجهـته من مـواقع أقوى… إن
بعض اyالحظات التي يسجلها بعض اإلخـوان حول األخ محمد محمـود أو حول غيره إfا تنطلق
من نقد األسلوب وصيغ الـطرح أحياناً… ألنه ليس اyهم أن نتصرف على مـا نريد واfا أنْ يقتنع
الوسط الذي نعــمل من خـالله �ا نريـده أيضـاmً وهنا يلعـب األسلوب دوراً أسـاسـيـاً في تـوحـيـد

القناعات وهذا ما يجب أنْ نحرص عليه جميعاً في صالتنا وعالقاتنا…
انني غــيـر راضٍ على جـريدة الـتـآخي وعلى أسلوبـهـا في مـعــاجلـة األمـور الذي تظهــر به في
أحيـان كثـيرة وكـأنها "تتـحسب للمـستقـبل" في جمع اyعـارضة أو في مـعاجلـة القضـايا األخرى

وهذا ما اليفيد القضية اyشتركة التي نعمل من أجلها…
لقد كـثرت االحاديث واالشـاعات في األيام األخيـرة حول النوايا وانني ألؤكد بروح اyسـؤولية
zتــربصyواالخـوة والـثـقـة الـعـاليــة من أنّ مـا تســمـعــونه اليعـدو أنْ يـكون احـالم احلــاقـدين وا
واالسـتعـمارm واجـزم إن هذه األحـالم سوف لن جتـد طريقـها في الـتحـقق ألن نوايانا وتصـميـمنا

عكس ذلك ¦اماً…
إن مـواقف األخوان األخـيـرة حـول االحتادات والنقـاباتm التي لو حـال الله بيننا وبـz إجرائهـا
لكان أفـضلm كان مـتشدداً عـلى نحو ال كن أنْ يخـدم القضـية اyشـتركـة وهي مواقف مـتزمـتة
على أية حال وكنا نأمل أنْ تلقي بثقلك �ا يجعل اyعـاجلات أكثر مرونة دون أن يعني ذلك إننا
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ندعــوك وندعـو األخــوان الى التنـازل عن احلـقــوق القـومــيـة الـتي تضـمـنهـا بيــان ١١ آذار ألنّ
التفكير بذلك اليعتبـر خطأ من وجهة نظرنا وإfا يعتبر خيانة آلمال الشـعب العراقي ومصلحته

عموماً…
رغـبـتي شـديدة لزيارتكم وزيارة اyنطقـة إال أن الظروفm وكـمـا تقـدرهاm تتطلب مـنا جمـيـعـاً
اyزيد من العمل واحلرص لوضع العراق نهائياً في طريق االسـتقرار والصمود أسأل الله أن يأخذ

بأيدي اخليّرين الذين أحبوا شعبهم وعملوا من أجله اخلير.
حتياتي الى إدريس ومسعود والدكتور محمود وبقية األخوان ودمتم.
أخوك

zصدام حس
١٩٧١/٣/٢
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سيادة األخ العزيز صدام حس' احملترم
نائب رئيس مجلس قيادة الثورة

بعد السالم واإلحترام
أسأل عن صحتكم واSنى لكم دوام الصحة والتقدم ونحن بخير واحلمد لله.

تسلّمت بـبـالغ السـرور رسـالـتكم اhؤرخـة في (١٩٧١/٣/٧) وإطلـعتُ على مـا جـاء فــيـهـا
بإهتمـام واقدّر أسلوبكم األخـوي الصريح ونعتـبر ذلك خيـر طريق hعاجلة أوضـاع بلدنا وتطبيـقاً
لهذا اhبدأ فإننا نوصي إخـواننا دائماً التمسك به في جميع اجملاالت لـكي يتسنى لنا تشخيص
النواقص واhشاكل على حقيقتها وبذلك يتم تفهم األمور ومن خالله �كن إيجاد احللول اhناسبة

وتأكيد النوايا الطيبة خلدمة هذا البلد.
أخي العـزيـز كلنا نعلم كـيـف � توقـيع بيـان ١١ آذار وعلى الـرغم من التـفـهم اhـشـتـرك ب'
حزبينا حـوله إال أن دوركم األساسي وجديتكم وإخـالصكم كانت في مقـدمة األمور التي حـققت
هذا اhكسب العظيم حلزبينا والشعب العراقي بأسره ونرى من واجبنا أن نكون اوفياء لكل ذلك
ونؤكـد من جـديد وقــوفنا الى جـانبكم وكل اخمللـص' الذين عـملوا ويعلـمـون بإخـالص من أجل
تثبيت وتعـميق البيان. ونقول بصـراحة بأنه لو كنا جادين في السير بنـفس الطريق الذي مشينا
فيه بعد توقيع البيـان مباشرة لفترة قصيرة hا كنا بحاجة الى توجـيه بعض اللوم ألنفسنا نتيجة
بعض اhواقف جتـاه بعض القـضايا التي ظهـرت في اhسـرح اخيـراً ولكننا نشـعر بأنّ البـعض من
اhعـو�ق' الذين اليرون لهم مكاسب البـيان يفـتعلون األزمـات ويعـثرون مـسيـرة الشعب العـراقي
في بعض اhناطق ومن خـالل ذلك يحـاربون حزب البـعث العربـي االشتـراكي واحلزب الد�قـراطي

الكردستاني والوحدة الوطنية وبذلك فإنّهم يقدمون خير خدمة ألعداء شعبنا.
أخي العـزيز النقـول باننا مـعصـوم' من األخطاء ولكن الدور احلـاسم بيـد اhسـؤل' اخمللص'
وبإمكانهم إيجاد أفـضل الصيغ للتوصل الى الـهدف اhشترك وكلنا مـستعـدين إسناد مثل هذه
اhواقف التي تخـدم اجلـميع لقـد أخذنـا مالحظاتكم حـول جـريدة التآخي بنظـر اإلعتـبار وأوعـزنا

الى االخوان لتشديد الرقابة احلزبية على ما ينشر في اجلريدة.
إن رغـبـتي ليـست أقل من رغـبـتكـم hالقـاتكم ولكني مع ذلك اقـدر ظروفـكم وسنبـقى عـوناً
ثابتاً لكـم ولكل من يهدف الى خيـر وإستـقرار هذا البلد وسعـادة شعـبنا العراقي العـزيز وندعو

الله تعالى أن يأخذ بيدنا لتحقيق أمانينا اhشتركة ودمتم موفق'.
أخوكم

مصطفى البارزاني
١٩٧١/٣/٧
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سيادة رئيس مجلس قيادة الثورة
األخ اhهيب أحمد حسن البكر

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلمـت مع الشكر والتــقـدير رســالتكم األخــوية التي حـمـلهـا إلينـا األخ مـرتضى احلــديثي�
وتضمنت مالحظاتكم واإلخوان أعضاء مجلس قيادة الثورة اhوقر حول رسالتي السابقة اhؤرخة
في �١٩٧١/٣/١٧ وقـبل اخلوض في األمـور التـفصـيلية التي سـوف نوردها في رسـالتنا هذه
نرى من الضروري اإلشـارة الى بعض اhباديء األساسـية واحلقـائق التاريخيـة التي نسترشـد بها
في مـسـاعـينا الرامـيـة الى بناء صـرح العـالقـات األخـوية ب' القـومـيـت' العـربيـة والكردية في

العراق وب' حزبينا اhتحالف' وب' أبناء شعبنا كافة في سائر أنحاء اجلمهورية العراقية.
إننا يا سيادة الرئيس ننطلق في بناء عالقاتنا مع حكومـتنا الوطنية ومع احلكومات العراقية
السـابقـة من كـوننا وإياكم ننـتمـي الى أمـت' مـتآخـيـت' في هـذه اhنطقـة منذ القـدم وقـد أحكم
التـاريخ أواصـر الروابط األخـوية والنضـاليـة العـديدة بينهـمـا وإن علينا دائمـاً واجب العـمل من
أجل دعم وتعـزيز هـذه العـالقـات التـاريخـيـة الوطيـدة� وهذا على الـصـعـيـد القـومي. أمـا على
اhستوى الوطني في العراق فقد رفع حزبنا عالياً ومنذ تأسيسه شعار إقامة الوحدة الوطنية في
ربوعه على أسـاس اإلحتاد اإلختيـاري واhساواة ب' القومـيت' العربيـة والكردية وأبناء الشعب
العـراقي بوجه عـام واإلعـتراف اhتـبادل بحـقـوقهم وواجـباتـهم وتوحيـد كفـاحـهم من أجل حتقـيق
أهداف شعـبنا العراقي بعـربه وأكراده وأقلياته. وإن سـنوات اإلقتتـال اhؤسفة التي وقـعت بيننا
وب' احلكومـات العراقـية اhتـوالية خـالل مايقـرب من عشـرة أعوام كـان سبـبه التـسلط وطغـيان

تلك احلكومات في السابق ورغبتها في اإلخالل باhوازين والقيم الواردة أعاله.
وقـد جـاء بيـان احلادي عـشـر من آذار التـاريخي ليـضع حـداً لذلك العـبث والتـالعب ¤صلحـة
الشعب والوطن� وقد إقتنع اجلـميع في حينه وسنبقى جميعاً على قناعـة كاملة وثقة مطلقة بأن
تنفـيـذ بيـان آذار نصـاً وروحـاً هو الطريق السليم الذي يـجب علينا أنْ نسلكه حكـومة وشـعـبـاً�
عرباً وأكراداً مع جميع األحزاب والقوى اخليّـرة في البالد ألنه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن
يحقق لشعبنـا اإلستقرار واألمن واإلزدهار في الداخل ويهيء لبالدنا مستـلزمات القوة والنضال

ألداء دورها الفعال على الصعيدين العربي والدولي.
إن هذه احلقـائق تفرض عـلينا أنْ نكون في مسـتوى اhهـمات التـاريخية والوطـنية واإلنسـانية
الثقـيلة اhلقاة على عاتقنا عندمـا نتصدى hعـاجلة بعض النواقص والسلبيـات التي نشكو منها
بصورة مشـتركة. إنّ تبادل اإلتهـامات في الرسائل وعدم بيـان السبل التي �كن ¤وجبـها إيجاد
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احللول الصـائبـة للمشـاكل اhطروحـة واللجوء الـى إلقاء التـبـعات على جـانب دون آخـر وحتمـيل
األشـيـاء أكـثر مـن واقعـهـا وحـقـيـقـتـها فـي بعض األحـيان قـد تؤدي بـنا السمـح الله الى طريق
مسدود ال�كن أن يرضى به اخمللصون لقـضية الشعب وفي مقدمتهم سيـادتكم. إنّ رائدنا فيما
نعرضـه من مشـاكل نعتقـد بوجودها يجب أنْ يكون العـمل اجلاد اhشـترك لتـذليلها وتصفـيتـها
ووضع األسس العملية لذلك من أجل حتقيق اhزيد من التالحم ب' أبناء شعبنا وتعزيز التحالف

القائم ب' حزبينا وترسيخ أسس التآخي ووحدة الشعب الوطنية في عراقنا العزيز.
&�fOzd%« …œUO لقـد ورد في ثنايا رسـالتكم اجلـوابيـة بعض القـضايا التـي نعتـبـرها على
جـانب كـبـير من األهـميـة واخلطورة� وجنـد أنفـسنا إزاء ذلك ملـزم' ببـيان وجـهـة نظرنا حـولهـا
عـمـالً بحق الدفـاع الشـرعي عن النفس ولـكي نتـوصل من خـالل ذلك وعلى أسـاس من األخـوة
والتعاون الى تشخـيص الصعوبات التي نشكو منها جميعـاً وحتديدها بدقة ووضع برنامج عمل
متفق عليه للتغلب عليها بغية حتقيق أكبر قدر ¨كن من الدفع اإليجابي لعالقاتنا الطيبة التي
نرجو ونعمل من أجل تقويتهـا وتوسيعها وإقامتها على أسس سليمـة وصلدة من الثقة اhتبادلة
والفـهم اhشـتـرك لألمـور� وأودّ بهـذه اhناسـبـة التنويه بأنّ النقـاط اhدرجـة في رسـالتي السـابقـة
اhرفوعـة الى مقامكم في حينه كـانت جلية وواضحـة لديّ ألنها كانت مدار بحث شـخصي بيني
وب' اإلخــوان اhسـؤول' الـذين إلتـقــيت بهم أكــثـر من مــرة في منطـقـة گــالله� هذا فـضــالً عن
اhعلومـات التي تردني من إخـواننا األعضـاء في جلنة السـالم ومن خالل اللقـاءات الدورية التي
جتـري ب' ¨ثلي حـزبينا الـصديـق' في بغـداد� باإلضـافـة الى الشـواهد والوقـائع اhلمـوسـة التي

نالحظها من سَيْر األحداث التي تقع ب' آونة وأخرى.
سـيادة األخ الكر®; سـوف أبدي مـالحظاتي في هذه الرسـالة في أربعـة أقـسام: القـسم األول
يتـعلق باألمور التي وردتْ في رسـالتنا السـابقة والتي تفـضلتم ببـيان توضـيحـاتكم حولهـا في

ست نقاط في الصفحات األولى والثانية والثالثة من رسالتكم.
القـسـم الثـاني يدور حــول النقـاط األربع الـتي أوردSوها في الصـفــحـة الرابعــة وإعـتـبــرSوها

معرقلة لتطبيق البنود اhتبقية من بيان آذار وطلبتم التعاون من أجل إزالتها.
القسـم الثالث يخص النقـاط األربعة عشـر التي ذكرSوها فـي الصفحـت' اخلامـسة والسـادسة

من الرسالة.
القسم الرابع مـقترحات نرفـعها الى مـقامكم والى اإلخوان أعـضاء مجلس قيـادة الثورة لكي

تكون ¤ثابة منهج للعمل في اhستقبل.
∫‰Ë_« r"I%«

(١) إننا نتفق معكم يا سـيادة الرئيس بأننا أخذنا باإلقتراح الذي ورد منكم في حـينه بتأجيل
اإلحصـاء لتوفـر القناعة اhشـتركة بضـرورة تأجيل األمـور التي قد تؤدي الى ظهـور أجواء
غير إيجابية ولغـرض إعطاء مجال أكثر لتذليل الصعاب وحتقـيق تقدم أكبر في اجملاالت
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الكثيرة األخرى.
وقــد الحظنا فـي حـيـنه ايضــاً وجــود نوع من اhنافــســة ب' مـنظمــات حــزبينا في اhـناطق
اخملتلف على كونـها كردية أو غير كـردية وأوضحنا كذلك بأنّ حصـر اhسؤوليات اإلدارية
في تلك اhناطق وإنـاطتهـا بإخـواننا األعـضـاء في حـزب البعـث فقط سـيـؤدي الى تشـديد
هذه اhنافـسة مع مـا يتـبع ذلك من مضـاعفـات النزال نشكو منهـا جمـيـعاً وإقـترحنا لهـذا
السـبب توزيع مـراكـز السلـطة واhسـؤوليـة في اhناطق اhذكـورة بشكـل يعكس ولو بصـورة
تخــمـينيــة الواقع السكـاني والقـومي فــيـهــا للحـدّ مـن غلواء هذه اhنافــسـة وخلـق أجـواء
طبيعـية فيها قـبل اإلقدام على إجراء التعداد السكاني العـام فيها وقد رفـعنا مذكرة الى
سيـادتكم بعد األخذ مـباشرة بإقتـراحكم اخلاص بتأجـيل اإلحصاء في حـينه أوضحنا فيـها
مـقــتـرحــاتنا هذه. وبحـثـنا مـسـألـة اإلدارة اhشـتــركـة عـدة مــرات في جلنة الســالم وخـالل
اللقـاءات احلـزبية الـدورية فوعـد اإلخـوان بدراسـتهـا أكـثـر من مـرة� وعالوة على مـا تقـدم
فإننا النعـتقد بأنّ إقامـة إدارة مشتركـة في هذه اhناطق سوف يخل بوحدة الدولة العـراقية
ألنّ هذه اإلدارات وفـي جــــمــــيـع األحــــوال مــــرتبـطة باحملـــــافظات الـتي تـتلقـى األوامــــر

والتوجيهات بدورها من وزارة الداخلية وفقاً لألنظمة والقوان' اhرعية.
إننا الزلنا نعـتـقد بـأنّ عدم إغـالق األبواب وقـبل إجـراء اإلحصـاء أمـام اhوظف' اإلداري'
األكراد لإلسهـام في إدارة تلك اhناطق التي يشكل األكراد فيـها نسبة عـالية من السكان
إستنـاداً الى اإلحصائيـات السابقـة والى احلقـائق التاريخـية واجلـغرافـية سيكون مـن شأنه
إعادة الطمأنينة واألجـواء اإليجابية الى اhناطق اhذكورة وألن إبقاء األحوال اإلداريـة فيها
على مـا هي عليـه يؤدي حتـمـاً الى خلق ردود فعل سـلبيـة لدى اhواطن' األكـراد في تلك
اhناطق. وجنـد لـزامـاً علينا ايضـاً أن نشــيـر الى أننا لم نسـمع خــالل اللقـاءات واhداوالت
الكثـيـرة التـي جـرت منذ صـدور بيـان آذار في العـام اhاضي وحلــد اآلن من يقـول بأن هذه
اhناطق هي مـناطق عـربيـة بـل فـوّضنا جـمــيـعـاً أمـر البـت في الواقع السكاني واإلنـتـمـاء
القومي فيها الى اإلحـصاء اhرتقب. وما دمنا نعمل جميعاً من أجل تعـزيز الثقة ونتمسك
بوشـائج وحدة الوطن ووحـدة الدولة التي يخـضع إلرادتهـا ومشـيـئتـها كل شـبـر وبقعـة من
أرض بالدنا قــبل اإلحـصـاء وبـعـده فـإننـا الجنـد مـبــرراً للخـروج عن مــا � اإلتفـاق علـيـه
بالنسبـة لهذه اhناطق. واليفوتنا بهـذه اhناسبة أن نذكـر بالتقدير إسـتعدادكم لبـحث حتديد
موعد إلجراء اإلحصاء في جلنة السالم مؤكدين أهمية األخذ ¤فهومنا لإلدارة اhشتركة� ال
لغرض تـوفير اhناخ الطـبيعي لإلحـصاء وحـسب وإ³ا من أجل إرساء أسس العـمل الوطني

اhشترك في الوظائف واخلدمات العامة ايضاً كما أسلفنا.
أمــا بالنســبـة لإلنـفـتــاح اإلداري فــإننا لم نذكــر في رســالتنا أن تشكـيل بعض اإلدارات
اجلديـدة في اhنطقة الكردية جـرى بعد بيـان آذار بل قُلنا (خـالل وبعد صـدور البيـان) وقد
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سـاورتنا الشكوك والتزال بأن بعض التـغيـيرات اإلدارية التي جـرت في اhنطقة الشـماليـة
كـان بقصـد التـأثير عـلى الواقع القومـي فيـها وقـد سـبق أن أصدرت وزارة الـداخلية أمـراً
بإلغاء ربط ناحـية البعاج بقـضاء سنجار بناءً على طلباتـنا اhتكررة ونحن نذكر ذلك على

سبيل اhثال ال احلصر.
إننا النقف يا سـيـادة الـرئيس ضـد اإلنفـتـاح اإلداري وتطبـيق النظريـات اإلدارية العلمـيـة
احلـديثة إالّ أننا النعـتقـد بأن من مـقتـضيـات تطبيق هذه النظـريات التأثيـر على اإلنتمـاء
القومي للسكان فيـها خاصة ونحن على أبواب إجراء اإلحصاء وكـان هذا السبب فقط هو

مبعث الشكوى والشكوك لدينا.
(٢) أما فيمـا يتعلق بإشارتنا الى عدم مشـاركتنا في تخطيط وتوجيه السياسـة العامة للدولة
على النطـاق' الداخلي واخلـارجي فـقـد أضـطررنا الى درج ذلك في قـائمـة الـسلبـيـات ألن
اإلتفـاق عـلى ذلك قـد � فــيـمـا بينـنا أكـثـر من مــرة إال أنه كـان دائمــاً عـرضـة لـإلهمـال
والنســيـان وحـتى بعض الـقـوان' التي طلب مـنا في أوقـات مـتــفـاوتة إبداء وجـهــة نظرنا
حولـها قبل تـشريعـها قد � تـشريعهـا فعـالً دون أن تؤخذ مـالحظاتنا ومـقترحـاتنا حولـها
بنظر اإلعـتــبـار كـمـا حـدث بالنسـبـة لـلدسـتـور اhؤقت احلـالي وقـانون احملــافظات وقـانون
اجمللس الوطني ومشاكل اجلنسية وفيما عدا القضايا اخلاصة باألمور التشريعية فقد سبق
وعـبّرنـا عن قلقنا في مـختلـف اhناسبـات من إسـتـعمـال األسـاليب اhتطرفـة التي يتـبـعهـا
البعض ضد القوى واإلجتاهات السياسـية الوطنية األخرى وعن اhوقف من احلريات العامة
واجلبهة الوطنية اhنشودة إالّ أننا لم نلمس ما يشير الى أن هذه اhقترحات قد أخذت بنظر
اإلعـتـبار أم ال� ونـالحظ باإلضـافة الى ذلـك إستـحـواذ نوع من األنانيـة والنظرة الـضيـقـة
لألمور لدى قسم من اإلخوان اhسؤول' وينعكس ذلك بشكل واضح على السياسة العامة
للدولة على الصعـيد الداخلي وعلى مسـتوى العالقـات العربية والدوليـة ايضاً وهي تؤدي
على مـا نعـتـقـد الى تكـثـيـر األعـداء في الداخل واخلـارج دون مـبـرر وإن اإلسـتـمـرار على
¨ارسة هذه السياسة ال�كن أن يعود علينا إالّ بـالضرر والعزلة. إننا نشعر بنوع من احلرج
جتاه قواعـد حزبنا وجتاه األحزاب وأوسـاط الرأي العام في العراق ألن وضع سيـاسة الدولة
وفي جـميـع اجملاالت يجـري ¤عـزل عنّا وعلينا بعـد ذلك حتـمّل آثار ونتـائج هذه السـياسـة

التي لم نكن طرفاً فيها أصالً.
إن العـالج الـصـحـيح hا يشـكو منه سـيـادتـكم ونعـاني منه نـحن األمـرّين هو العــمل على
إشـتـراكـنا الفـعلي في تخـطيط وتوجـيـه الســيـاسـة العـامــة للدولة على النطـاق' الداخلي
واخلـارجي كمـا سبق اإلتفـاق عليـه خالل اللقـاءات احلزبيـة التي نرجـو أن يكون من شأنهـا
توفـيـر اhزيد من مـشـاركـتـنا في هذا اhضـمـار واإلسـراع في تكوين اجمللـس الوطني الذي
نتطـلع الى أن يتــولـى و�ارس فــعــالً السـلطة التــشــريـعــيــة في البــالد راجـ' أن حتــضى
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مقترحاتنا اخلاصة بها باإلهتمام والرعاية.
(٣) أمـا بالنسبـة لعدم تنفـيـذ أو تعثـر بعض قرارات جلنة السـالم فـقد أوردنا سـتة أمـثلة على
ذلك وأظهرنا فيها أننا لسنا اجلـهة التي تتحمل مسؤولية تعثرها ولم نطلب غـير التأكيد
على أن تكون قرارات اللجنة ملزمة للجميع� أما إشارتنا الى الصالحيات فقد كنا نهدف
من ورائها الى إيـجاد بعض التكافؤ ب' األطراف اhـكونة للجنة السالم وأن يجـري العمل

فيها وفق نظام معيّن سبق وقدمناه كإقتراح قبل فترة من الزمن.
أمـا فيـمـا يتعلق بـعدم جتـمع الپـيشـمـرگه في مـقـرات األفواج اخملـصـصة لهم� فـالشك أن
سيادتكم تعلمون بأنه � حلـد اآلن جتمع سبعة أفواج من أصل إثني عشـر فوجاً في اhراكز
احملددة لها أمـا سبب عدم جتمع األفـواج الباقية فـاليعود إلينا بل يعود الى عجـز اجلهات

احلكومية عن توفير اللوازم والتجهيزات اخلاصة بها رغم وعودها اhتكررة.
&�fOzd%« …œUO لقـد أشر� الى بعض األمـور التي تخل بالسالم في كـردستـان من خطف
وإعـتقـال وإغتـيـال للمواطن' وإسـتـخدام السـالح بوجه اإلجـراءات اإلدارية في نواحي وأقـضيـة
عـديدة في الشـمـال دون حتـديدها. واليخـفى على سـيـادتكـم أن اhنطقـة الكردية كـانت مـيـداناً
لإلقتتال اhؤسف خالل السنوات األخيرة وقـد تركت تلك األحداث بصماتها على اhنطقة وخلقت
الكثيـر من احلزازات والثارات ب' أبنائهـا وفي مثل هذه الظروف غيـر الطبيعيـة البدّ وأن يلجأ
بعض األفــراد الى اإلقـدام على إرتكـاب بعض األعـمــال اخمللة باألمن للتنـفـيس عن أحــقـادهم
السابقة� إننا في الوقت الذي نسـتنكر ونشجب أمثال هذه احلوادث الفردية وغـير اhسؤولة نودّ
أن نشير في نفس الوقت الـى شيوع حاالت اإلغتيـال واخلطف السياسي في أنحاء مـختلفة من

العراق ¤ا فيها العاصمة ونرجو مخلص' أن يبادر اجلميع الى وضع حد حاسم ونهائي لها.
(٤) أما فـيمـا يتعلق بـخطة التنميـة فإن حتليـالتنا احلسـابية للخطـة اخلمسـية التي � إقـرارها
بعد صدور بيان آذار تشـير الى أن اhبالغ اخملصصة للمنطقة الكردية فـيها التتجاوز ٨%
فقط وهذا ما دفعنا الى التذكير بها واhطالبة بزيادتها بعد إنفراج الظروف اhالية الصعبة

عن البالد.
وإننا نرجو أن يسـاهم التعديل اhقتـرح للخطة اخلمسـية للسنوات القادمة وإجتـاه النية الى
تخــصـيص اhزيد من اhـبـالغ للمنـطقـة الكرديـة في اhنهج اإلسـتــثـمــاري للسنة اhقــبلة في
حتقـيق خطوات هامة أخرى من الرخـاء واإلعمار فيـها وقد الحظنا على اhبـالغ اhدرجة في
القـائمـة اhرفـقة برسـالة سـيـادتكم واخملـصصـة جملـاالت التنمـيـة في الشـمال أن أكـثـر من
نصف اhبـالـغ الواردة فـيـهـا ال عـالقـة لهـا باhنـطقـة الكردية وإننا نرجــو من سـيـادتكم أن

يتكرّم بإعادة النظر فيها للتأكد من ذلك.
(٥) أما بالنسبة للقوات اhسلحة فنؤكد حـرصنا على عدم التدخل في شؤونها ونحن نعلم Sاماً
بأنهـا قوات مـسلحـة للعراق ولـيست إلقليم أو مـحـافظة أو حزب مـعـيّن وإننا لم نَدْعُ الى
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وجود وحـدات عسكرية عـربية وأخـرى كردية في الوطن الواحـد بل تطرقنا الى ظاهرة نقل
ضـبـاط الصف األكـراد الى مناطق العـراق الوسطى واجلـنوبيـة في الوقت الذي ترابط فـيـه
وحداتهم األصليـة في مقراتها اإلعـتيادية في اhنطقـة الشماليـة وقد علمنا من األخ رئيس
جلنة السـالم بأن قـرارات النقل هذه لم تـكن مقـصـورة على ضـبـاط الصف األكـراد وحـدهم
وكـان الغــرض منهـا إمـتــصـاص الزيادة الكبـيــرة في القـوات اhسلـحـة وإسـتـخــدامـهم في
مـجـاالت أخـرى. ومع ذلك فـقـد الحظنا أن مـعظم تلك القـرارات شـملت عـدداً كـبـيـراً من
الپـيـشمـرگـه الذين أعـيـدوا الى اجلـيش مـؤخراً وتـناولت عدداً آخـر من أعـضـاء حـزبنا في
الوقت الذي لم Sسّ تلك اإلجراءات أيّ ضابط صف من إخـواننا في حزب البعث وفي هذا

كما اليخفى على سيادتكم نوع من التمييز.
∫w(U0%« r"I%«

(٦) إننا نؤيـدكم يا سـيـادة األخ الـرئيس في أن بيـان آذار جــاء إنتـصــاراً سـاحـقــاً للقـومــيـت'
اhتـآخـيـت' العـربيـة والكرديـة وأن هناك جـيـوباً وأشـخـاصـاً كـثـيـرين سـاءهم جـداً النتـائج
الهـائلة اhبـاركـة التي Sخـض عنهـا البـيـان� وهؤالء هم فـصـائل الردة والعـمـالة والرجـعـيـة
واإلنتفـاع. وإن هذه الفصـائل على ما نـعتقـد تعشـعش في كل مكان ب' العـرب واألكراد
وداخل أجهـزة السلطة على حد سواء. وإن هذه العناصـر اhشبوهة هي التي تخلق وتفـتعل
احلوادث وتثيـرها� فقد سبق ونظمت عـدواناً مسلحاً على مقر حـزبنا في اhوصل في العام
اhاضي وأطـلقت النار علـى سـيــارة إدريس الـبـارزانـي داخل بغــداد كــمـا هـو مـعـلوم لدى
اجلـمــيع والتي أصــيب فـيــهـا األخ حــمـيــد بَرواري إصـابـات بالغـة� وهي الـتي تقف وراء
حوادث اإلستفزاز اhتكررة في مناطق سپيلك وعقره وسنجار وفي غيرها من اhناطق وتقع
علينا وعلـيكم مـهـمة تـشخـيص هـذه العناصـر والضـرب على أيديهـا بشـدة وتقـد�هـا الى
القضـاء لتنال جزاءها العـادل. والندري بالضبط مـا هي اإلجراءات التي � إتخـاذها بحق
اجلناة حلــد اآلن بل نالحظ عـلى العكس من ذلـك وجـود بعـض اhسـاعـي التي تهــدف الى

طمس احلقائق بشأنها.
(٧) إننا معكم يا سـيادة الرئيس في وجوب وضع حد لسـيادة العقلية النـقابية في تسيـير دفة
احلكم وإدارة شؤون البـالد والشكّ أنكم عانيتم من ذلـك وبيدكم السلطة حتى قـبل صدور

بيان آذار.
إننا نعتـرف بأن هذه العقليـة موجودة لدى البـعض من األكراد والعرب ايضـاً ويجب علينا
التعاون والعـمل من أجل وضع حدٍّ لها وإنّ اإلشارة الى إقتصـار ردود فعلها على اhواطن

العربي فقط في عراقنا اhشترك لم يكن له ما يبرره على اإلطالق.
(٨) إننا النتـفق مع سـيادتكـم في الرأي في أن تشكيل جـمعـيـة للصـداقة الكردية األمـريكيـة
هي ¨ارسات تعـتبر خيانة وجـارحة للشعور الوطني الـعربي بصورة عامة والعـراقي بصورة
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خاصة ألن هذه اجلمعـيات هي جمعيات شعبية الغـرض منها تعريف الرأي العام األمريكي
لشـعـبنا الكـردي والعـمل ايضـاً وعلى قـدر اhسـتطاع من أجـل الدفـاع عن قـضـايا العـرب
العـادلـة في تلك البـالد وفــضح اجلـوانب اhـعـادية للعــرب واhسلم' في ســيـاسـة حـكومـة
الواليات اhتـحـدة� وهناك ايضـاً جمـعـيـات متـعـددة للصـداقـة عراقـيـة وعـربية� أمـريكيـة
وإنگليـزية ومع شعـوب الدول العـربية األخـرى فلماذا يعـتبـر تشكيل هذه اجلـمعـيات أمـراً

مرغوباً فيه وتعتبر بالنسبة لألكراد مروقاً وخيانة.
(٩) أما بالنسـبة للفـقرت' الثالثـة والرابعة التي يتـحدث فيـها سيـادتكم عن السلوك اإليراني
جتاه العـراق وعن حتالف األكـراد مع أعداء العـراق وأن إفشال مـخططات اإلستـعمـار جتاه
العراق ال�كن أن يتم بنضال العرب فقط ¤عزل عن نضال األكراد فإننا نودّ أن نتطرق الى

هذه النقطة بكل صراحة ووضوح.
إن حزبنا قـبل كل شيء د�قراطي تقدمي ثوري وقف ويقف بحزم ضـد اإلستعمـار بشكليه
القد® واجلديد وهو مدافع ثابت عن النضال التحرري الذي تخوضه الشعوب اhكافحة من
أجل حـريتهـا وحقـها في تقـرير اhصيـر. وهذه حقـيقـة واضحـة مارسـها احلـزب منذ تكوينه
على الصـعـيـدين اإلعالمـي والعملـي ويؤيد هذه احلـقيـقـة الثـابتـة جمـيع األحـزاب والقـوى
الوطنيـة والتـقدمـيـة في العراق ولديـنا رصيـد نعـتز به فـي هذا اhضمـار على نطاق البـالد

العربية ولدى الهيئات واألحزاب واألوساط التقدمية في العالم.
&�fOzd%« …œUO لعل من البـديهي أن نقـول بأننا جـزء من الشـعب العـراقي اhوحـد والنرى
من اhناسب تقسـيمه الى عرب يدافـعون عنه وأكراد يتحالـفون مع أعدائه وجند أنفسـنا مرغم'
على أنْ نقول بأننا نرفض وصف الشعب الكردي بذلك وقد سبق وصرحنا مراراً وتكراراً بأن أي
موقف تتخذه حكومـتنا من قضايا البالد اhصيرية هو موقف اجلـميع وإننا على ثقة بأنّ األكراد
لم يتخلفوا عن أي مـوقف جدي أقدمت عليه احلكومة في هذا اhضمار� ومـع ذلك فإننا النحبّذ
اhسـاهمة في أعـمـال بعض اجلمـاعـات اhسلحة التي يجـري تنظيـمهـا في مناطق مـعـينة للقيـام
ببــعض األعـمــال غـيــر اhدروسـة التي يـكون من شـأنهــا تعــريض اhواطن' األبرياء عـلى طرفي

احلدود الى اhشاكل واحملن دون جدوى.
إننا نعتـقد بأن أعظم إجناز نقـدمه لتوحـيد النضال العـربي الكردي هو اإلسراع بتنفـيذ البنود

اhتبقية من بيان احلادي عشر من آذار ألن تنفيذه هو الذي �نح هذا النضال أبعاده الكاملة.
إننا يا سـيادة الرئيـس نستـوعب Sاماً القـيم العـالية في الدفـاع عن الوطن والذب عن احلـرية
والدفـاع عن احلدود والشـرف وكرامـة العراقيـ' وتعرضنا من جـراء ذلك الى الكثيـر من اhظالم
واألذى وقـدم حزبنا الـكثيـر من التـضحـيـات بسبب مـسـاهمـته الفـعـالة في احلركـة الوطنيـة في
العراق منذ تأسـيسه وإشـتراكـه في جميع الوثبـات واإلنتفاضـات والثورات الوطنيـة التي قامت

في ربوعه وسيبقى الشعب الكردي أميناً على تراثه النضالي وتقاليده الوطنية األصيلة…
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∫Y%U0%« r"I%«
سـيـادة الرئيس… لـقـد تطرقـتم في رسـالتكـم الى ذكـر بعض األمـور التي تعــانون منهـا أشـد
أنواع العذاب وSسككم باحللم والصبـر على أمل إيجاد احللول الصحيحة لها في اhسـتقبل وقد
أورد� ³اذج من تلك األمور التي وصلت الى حدّ اإلتهام الصـريح ببعض القضايا اخلطيرة التي
إن صحّت فـال�كن جتاوزهـا أو الصبر عـليها بـأي حال من األحوال. وسـوف نتحـدث بدورنا عن
بعض هذه النقـاط وبإيجـاز وسـوف نتـحاشـى احلديث عن بعـضـهـا ألنه سـبق وأبدينا مـالحظاتنا

حولها ب' سطور هذه الرسالة وبالنظر لكونها وردت مكررة في رسالة سيادتكم.
(١٠) لقـد تناولتم في الرسـالة مسـألة حـجب أساليب الـرقابة اإلدارية والگمـركـية وعن إغـراق
الشمـال بأنواع الحصر لهـا من اhصنوعات األجنبـية اhهربة. لعل من البـديهيات أن نشـير
يا سـيــادة الرئيس الى أن اhنطقــة الكردية كـانت سـاحــة للحـرب في اhاضي وأن ســيـاسـة
فـرض احلـصـار اإلقـتـصــادي على اhنطقـة التي درجـت عليـهـا احلكومـات العـراقــيـة طيلة
السنوات اhنصـرمة أجـبرت السكان الى الـلجوء إلسـتيـراد حاجـياتهم من اhناطق اhتـاخمـة
للحـدود. وبعد صـدور بيان آذار وعـودة األمور الى مـجاريهـا اإلعتـيادية توقـفت حركـات
التهريب هذه وكونّا العديد من اhفارز اhشتركة من الپـيشمرگه وشرطة الگمارك hكافحته
في مناطق مـخـتلفـة وكـان لهـا أثرها الفـعـال في الضـرب على أيدي احملـتكرين واhهـرب'
وقد تلقى مـحافظ السليمـانية احلالي وهو عـضو في اhكتب السـياسي حلزبنا كـتاب شكر
وتقدير من اجلـهات اخملـتصة على اجلـهود التي بذلهـا بالتعاون مع أجـهزة الدولة اخملـتلفة
hكافـحـة التــهـريب وإن السلع والبـضـائع اhهــربة اhوجـودة في اhنطقـة الكـردية في الوقت
احلـاضـر هي أقل بكثـيـر من البـضـائع اhهـربة اhتـواجدة فـي مناطق حـدود بالدنا مع الدول
اجملـاورة األخرى وإننا نرجـو من سيـادتكم إرسـال جلنة من قبلكـم للتجـول في هذه اhناطق

والتأكد ¨ا نقوله بهذا اخلصوص.
(١١) أمـا عـن توسـيع الصــالت مع الرجـعــيـة وتشكـيل جـهـاز خــاص يرتبط ¤ســؤول بارز في
احلركـة الكردية تنطوي حتت تنظيمه هذا عنـاصر مشبـوهة عربية وكـردية. فإننا في الوقت
الذي نستغرب فيـه من توجيه أمثال هذه التهم وننفي نفياً قـاطعاً وجود مثل هذا التنظيم
فإننا نرجـو من سيادتكم تسـمية هذا اhسـؤول البارز وتنويرنا باhزيد من اإليضاحـات حول
هذا اhوضوع وتقـد® األدلة واhستمسكات الثـبوتية الى اجلهـات القضائية اخملتـصة لينال

من تثبت التبعة بحقه جزاءه العادل.
(١٢)

أ- إننا الجنــد يا سـيـادة الـرئيس مـا يدعــو الى إثارة الشـعــور بعـدم اإلرتيــاح لدى بعض
اإلخـوان من اجلهـود الصادقـة اخمللصة التي بذلنـاها من أجل عودة الفـرسان السـابق' الى
¨ارسـة أعـمـالهم اإلعـتـياديـة وفتح صـفـحـة أخـوية جـديدة في العـالقـات ب' أبناء شـعـبنا
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الكردي وإسدال الستار على اhاضي وتناسي احلزازات والضغائن السابقة.
ب- وقد جرى ضم جـماعة األخ الطالبـاني الى صفوف حزبنا بنفس الشـعور والدافع النابع
من روح بيـان آذار. إن اجلهـود التي نبـذلها من أجل توحـيد صـفـوف أبناء شعـبنا الكردي
هي جزء من اجملهـود العام الذي نبذله جمـيعاً من أجل تقوية وتعزيز الوحـدة الوطنية على
نطاق القطر كله ويجب أن حتظـى في جمـيع األحوال بالتـأييد والرضى ال بالشكـوك وعدم

اإلرتياح.
(١٣) إننـا نأسف غـــاية األسف لألوصـــاف والنـعــوت الـتي وردت في رســـالتكم ضـــد جـــريدة
التآخي� إن التـآخي تنطق بلسان حزبنا الد�قراطي الكردسـتاني اhتحالف مع حـزب البعث
العربي اإلشتراكي على أساس بيان آذار واذا كنا مـتفق' على بيان احلادي عشر من آذار
فـإننا نخـتلف فـي النظرة والتـفكيـر بالنسـبـة لعـدد مـن القـضـايا اhهـمـة األخـرى. وتتـولى
التآخي ب' آونة وأخـرى عرض آرائنا وإجتـهاداتنا حولـها ضمن إطار مـوضوعي بنّاء. إننا
واثقون من أن جريدة التآخي عملت وتعـمل من أجل التآخي العربي الكردي وهي منبر حرٌّ
لقوى الشـعب وإن ما حتظى به من تقـدير وإعتزاز الرأي العـام في العراق خيـر شاهد على
ما نقول وإننا نـعتقد بأن اhوقف من التآخـي كان يقتضي اhزيد من التـأمل ورحابة الصدر

قبل اhبادرة الى إصدار حكم معيّن عليها.
(١٤) لقـد تلقــينا بالدهشـة التـهـم اhسندة الينا في الفـقــرات الثـامنة والتـاسـعـة مـن رسـالتكم
فلمـاذا نعـتـبـر (الكردي الذي يطـرح األمور ¤ـوضـوعيـة وتـتفـتح أذهـانه عن أفكار أخـوية
تربط الشـعـب' بروابط حيـاتيـة وعضـوية) خـائناً وعـميـالً وhاذا نعـتبـر الكردي فـقط (هو

ذلك الشخص الذي التربطه عالقة مع حزب البعث أو احلكم)?
إننا نودّ أن نتــسـاءل بهـذه اhنـاسـبـة عن اجلـهــة التي صنعت بيــان آذار? وهل أن األحكام
واhباديء الواردة في البيان التطرح األمور بشكل موضوعي والتنطوي على أفكار أخوية
تربط الشعـب' بروابط حيـاتية وعضـوية? ألم يكن صدور البـيان حصـيلة للجهـود اhضنية
? وhاذا نـسهم مـعكم في تولي العديـد من مراكـز السلطة واhسؤوليـة التي بذلناها جـميـعاً
وعلى مـخـتلف اhـسـتـويات? إننا لم نهـتـدِ يا سـيـادة الرئيـس الى إيجـاد تفـسـيـر مـعـقـول

حلقيقة هذه التهم ونلتمس من مقامكم تزويدنا ¤علومات أكثر وضوحاً بشأنها.
(١٥) إننا ال³لك جـهـازاً منظمـاً يعمل مـن أجل اإلغتـيـاالت ويتناول أعـضاء في حـزب البـعث
الذي خلق بيـان ١١ آذار وأحـبّ األكـراد وآمن بالتـآخي واحلـيـاة احلـرة الكر�ـة للعـراقـي'�
إننا نتـوجـه إليكم بالرجـاء لكي تتـفـضلوا بتـزويدنا بإسم أي عـراقي سـواء كـان بعثـيـاً أو
غـيـر بعـثي قـام هذا اجلــهـاز بإغـتـيـاله لكي نتـخـذ على ضــوء ذلك مـا يلزم من إجـراءات

لتسليم اجلناة الى اجلهات القضائية اخملتصة.
(١٦) أما فيما يتعلق باhدافع واألسلحة الثقيلة اhتواجدة لدينا قبل بيان ١١ آذار وبعده فإننا
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ننفي نفـياً باتاً ورود أية أسلحـة ثقيـلة بعد صـدور بيان آذار ونرجـو من سيـادتكم تنويرنا
باألدلة اhتـيسرة لدى اجلـهات اخملـتصـة حول هذا األمـر. لقد إلتزمنـا ¤وجب البيـان بإعادة
تسليم اإلذاعـة واألسلحة الثـقيلة الى اhـراجع احلكوميـة ذات العالقـة في اhراحل النهائـية
من تنفيذه وقد قمنا بتسليم اإلذاعة والوجبة األولى من هذه األسلحة قبل بضعة أشهر إالّ
أننا الحظنا بأسف أن هذه البـادرة اإليجابية قوبـلت من جانب اجلهات احلـكومية اخملتـصة

بالبرود وعدم اإلكتراث.
أما بخصوص إشارتكم الى صدور توجيه حزبي مـن قبلنا حول اإلستقالل الذاتي فقد سبق
وسألَنا بعض اإلخوان من قادة حزب البعث الصديق حول هذا اhوضوع وأخبرناهم في حينه
بأن التـوجيـه احلـزبي اhذكور غـيـر صادر من حـزبنا وهو مـدسوس عليـه وأصـدرنا إيضاحـاً
حـول ذلك في جـريدة التـآخـي ايضـاً� ومع ذلك يبـدو بأن بعض اإلخـوان لم يـقـتنعـوا بذلك
وإننا نرجو منهم بيـان ما يطلبونه منا لكي تتوفـر لديهم القناعة الكافية بـعدم وجود صلة

حلزبنا بالتوجيه اhذكور.
∫l1«d%« r"I%«

ســيـادة األخ الشك أن ســيــادتكم على إطـالع كـامل بـخطورة األوضــاع السـائـدة في منطقــة
الشرق األوسط وباhساعي اhبذولة إلجراء بعض التغييـرات فيها. وإننا نشعر من سير األحداث
اجلـارية في بالدنـا بأن العـراق سـوف اليبـقى ¤عــزل عن مـا يجـري ويدور في اhنـطقـة وإن بعض
اجلهات تعمل بدهاء وإنسـجام مع هذه اخملططات لتأز® العالقات بيننا ودفعها بإجتـاه التعقيد
والقطيعة ونسف بيـان احلادي عشر من آذار التاريخي عن طريق تغذية بعض اجلـيوب اhشبوهة
في اhنطقة الكردية وإفـتعال احلوادث اhثـيرة وقيام زعانفـها داخل أجهزة السلطة برفـع التقارير
واhعلومات غير الصحية عن األوضاع السائدة في كردستان الى اhقامات العليا في احلكومة.
إننا النريد أن نتنصل بطبـيعة احلـال من بعض أوجه النقص والتـقصـير اhوجودة لدينـا جميـعاً
ووجــود العـناصــر اhنـدسّــة واhنتــفـــعــة هنا وهنـاك وب' األكــراد والعـــرب في آن واحــد. إالّ أن
مـسـؤوليـاتنا جتـاه الشـعب والوطن والتـاريخ تسـتـوجب عـدم اإلكـتـفـاء بذكـرها فـقط بل العـمل
اhشترك واhثابرة من أجل تشخيص األمراض التـي نشكو منها بدقة وإتخاذ اإلجراءات احلازمة
hعـاجلـتـهـا مـعـاجلـة صـحـيـحـة عن طريق تشـكيل جلنة على أعلى اhسـتـويـات تأخـذ على أعلى
اhستـويات تأخذ على عـاتقها تنفـيذ هذه اhهـمة الوطنية السـامية وبـأسرع وقت ¨كن. وال بأس
من أن تكون هذه الـلجنة هي جلنة السـالم أو جلـنة حـزبيـة مـشـتـركـة أو أية جــهـة أخـرى تأمـرون
بتـشكيـلهـا واhهم من أمـر هذه اللـجنة أن تكون في مـسـتـوى الـقـضـايا الهـامـة التـي سـتـتـولى

دراستها والبت فيها واhرفقة مع هذه الرسالة.
&fOzd%« …œUO: إن خير مـا نختتم به هذه الرسالة هو اإللتزام ببـعض الفقرات التي وردت
في كلمـتكم القـيّمـة التي ألقـاها نيـابة عنكم قـبل بضعـة أيام األخ الفـريق الركن صـالح مهـدي
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عـمّـاش في اhسـيرة اجلـمـاهيـرية التي جـرت في بغـداد ¤ناسـبـة يوم األول من أيار والتي ذكـر�
فـيهـا بأن (حرصكم على تنفـيذ بيـان احلـادي عشـر من آذار التاريخي نصـاً وروحاً يحـدونا الى
العـمل اhثابر. وأنّ أية أخطاء تعـترض التطبـيق سوف التـقلل من حرصنا على اإللتـزام بتنفـيذه
بل بالـعكس فــإنهـا تـزيد من هذا احلــرص وتقــوّيه على أن مــهــمــة تصـحــيح األخطـاء يجب أن
�ارسـها اجلـمـيع ألن اhسؤوليـة لم تعـد مسـؤوليـة طرف واحد بل هي مـسـؤولية جـمـيع الوطني'

والتقدمي' عرباً وأكراداً).
إننا نرجـو من البـاري عز وجل أن يهـدينا جـميـعـاً الى ما فـيه اخلـيـر والصالح وخـدمـة شعـبنا

العراقي العزيز بروح مفعمة بالتعاون وحسن النية.
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير.

اخمللص
أخوكم

مصطفى البارزاني
١٩٧١/٥/٧
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(١) إستعراض عام لبنود بيان آذار.
(٢) حتديد موعد إلجراء اإلحصاء ¤ا فيها إمكانية إقامة اإلدارة اhشتركة.

(٣) اإلنتهاء من تشكيل األفواج اhتبقية من حرس احلدود.
(٤) دراسة تنفيذ اجلوانب الثقافية التي لم تنفذ من البيان بعد.

(٥) اإلعمار وخطة التنمية.
(٦) اhساهمة في احلكم واhسؤولية وتكوين اجمللس الوطني.
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األخ أبا إدريس احملترم
حتية أخوية… أرجو أن تكون واإلخوان اآلخرين بخير

بودّي أن أســجل بعض اhـالحظات حــول بعض األمــور التي تهــمنا جــمــيـعــاً� أرجــو أن تنال
إهتـمامكم hا لهـا من أهميـة خاصـة ستلقي بـضوئهـا على كامل مـسيـرتنا اhقبلة ومـسيـرة آذار

بوجه خاص…
أوالً: لقد تسلمتُ مهـام اللجنة العليا بعد قرار مجلس قـيادة الثورة شعوراً منا جمـيعاً بضرورة
أن يتـولى مسـؤوليـة مثل هذه اللـجنة أشخـاص لم يغـرقوا باhهـام التـفصـيليـة للدولة لكي
يولوا القـضـية الكرديـة ومسـألة بيـان ١١ آذار كامـل إهتمـامـهم بالشكل الذي يسـرّع من
تطبـيق البنود اhـتبـقـيـة من بيـان آذار وقـد حـاولنا أن نصـدر قـرارات عـدة لتـعـمـيق الثـقـة
وإرساء أسس بـيان آذار ¤ا يخـدم وحدة شعـبنا بعربـه وأكراده ووجدنا كـامل التجـاوب من
أجـهزة الدولة في تـنفيـذ هذه القـرارات ولم نواجه أيّ عـقـبة حـقيـقـية في طريـق تنفيـذها…
كذلك وجـدنا جتاوباً من قبلكم بشـكل خاص ومن قبل أجـهزة الد�قراطي الكردسـتاني في
اhرحلة األولى إالّ أننا بدأنا نشـعر إن بعض قـراراتنا التي يتعلق جـانب منها في التطـبيق
بجـهودكم وجـهود الد�قـراطي الكردسـتاني بدأت تـتعـثر وبدأت تظهـر صـعوبات حـقيـقيـة
بوجـه تنفـيـذها وأخـصّ على سـبـيل اhثـال ال احلـصـر… قـرارنا القـاضي بـأن يسلم الفـرسـان
اhنحلّون أسلحتهم التي إستلموها من السلطة قبل وبعد بيان ١١ آذار حيث سلّم األسلحة
أو مـا يعـادلهـا من ثمـن كـافـة الفـرسـان الذين لم يلتـحـقـوا ¤قـركم أو لـم تكن لهم عـالقـة
بكم… وإن الفرسان السـابق' الذين كانوا في گالله أو في أماكن أخـرى وسواء مَنْ إلتحق
منهم هنـاك قـبل بيـان ١١ آذار أو بعـده لم يسلمـوا أسلحــتـهم بل ولم يراجـعـوا أصـالً أي
دائرة حكومـية مـخـتصـة حول هذا اhـوضوع� ¨ا أوحى بأن هناك من يـلتزم بقـرارات الدولة
وسلطتهـا وهنالك من يطبق من هذه القرارات ما ينسـجم منها مع مزاجه الشـخصي أو مع
مصـلحته الـشخصـية ¨ا يتـرك إحسـاساً باhرارة في هذا الـتبايـن في التعـامل ويوجّه أكـبر
الطعـون لعـدالة قـراراتنا نفـسـهـا… البدّ أنكـم علمت إن كـافـة الفـرسـان الذين تعـاونوا مع
الدولة قـبل بيـان ١١ آذار قـد أودعـوا السـجن إالّ من سلّم منهم كـامل أسلحـتـه أو بدلهـا

وهذا خير برهان على عدالة نظرتنا وعلى جديتها في تطبيق بنود بيان ١١ آذار…
√-Œ_« UN… إن بيان ١١ آذار كل مـتكامل اليجوز تطبـيق جزء منه وإهمال اجلـزء اآلخر ألن
كـامل أجزائـه أو بنوده كل يكمل اآلخـر وإن مضـمـون كافـة البنود وجـدت من أجل الوصـول الى
نقطت' أساسيت' بدونهما ال معنى للبيان وال معنى للبنود التي ستطبق أو طبقت منه� وهما:

(١) تطبيق احلكم الذاتي في كردستان…



∏±∑

(٢) إشاعة األمن واإلستقرار وبسط سلطة الدولة اhركزية على كل شبر في الدولة.
وإننا جميعاً اذا ما أغفلنا هات' احلقيقت' فإننا نكون قد أغفلنا األهداف احلقيقية للبيان
ونكون قد أقـمنا هدنة مؤقـتة يرسخ كل منا مـواقعه األمـامية بقـصد اإلستـعداد للقـتال ال
حتــالف ســتـــراتيــجي أبدي ب' حـــزبينا وتآخـي نهــائي ب' أبـناء شــعــبنا بـعــربه وأكــراده
وأقلياته… إن شعـورنا من أن گالله أو ناوبردان أو حاج عمـران أو أي مكان آخر هو ملجأ
للناس اخلــارج' على القــانون وعلى قـرارات الـلجنة العليــا اليبـقي أي مــعنى للتــحـالف
ويفـقـد حمـاس الكثـيـرين من أبناء شـعـبنا والعـامل' في أجـهـزة القـوات اhسلحـة والدولة

لبيان ١١ آذار…
: إننـي أســجـل عــتـــبي الشـــديد عـليكم بـالذات وعلى كـــافـــة اإلخــوان فـي الد�قـــراطي ثانـيــاً
الكردستـاني حول األوامر والقرارات األخـيرة التي صدرت منكم حـول حوادث برزان… وإن
من يلقي ضـوءً دقيـقاً على القـرارات والتوجـيهـات والتحـركات واألوامر ويأخـذها دون أن
يعطيــهــا تفـســيـراً مــرناً يتــأكـد له إن بـيـان ١١ آذار من وجــهـة نـظر اhسـؤولـ' عن تلك
القـرارات والتـوجيـهـات واألوامـر ما هو إالّ هـدنة مؤقـتـة حـسب اhفـهوم الوارد في الفـقـرة
"أوالً" من رسـالتنا… إننا الجند مـا يبرر كل هذا التـحرك وهذه األوامـر� ونأمل أن تكونوا
قـد إطلعتم عـلى رسالتنا اhوجـهـة رداً على رسـالة كل من األخوان نوري شـاويس� مـحمـد

محمود� دارا توفيق. والتي أرسلت صورة منها إليكم…
√-�Œ_« UN ليس من مصلحـتنا كدولة وليس من مـصلحتكم أنتم شخـصياً وأنتم كـحزب أن
يتـولد إنـطبـاع لدى الشـعب الـعـراقي بأن بيـان ١١ آذار جــاء لكي يضع الشـعب الـعـراقي حتت
سلطـت' وأحــيــاناً هنالك من يـقــول "حتت دولت'" سلـطة الدولة في بغــداد وسـلطة دولة أخــرى
برئاسة البـارزاني في اhنطقة الشمـالية من العراق… إن هذا الشـعور اذا ما تنامى� وهو مـوجود
في أوساط اليُسـتهـان بها� فإنه� سـيتـخذ ذريعة من قـبل الشوڤـيني' واhتآمـرين من العرب ال
لطعن بيـان ١١ آذار وإ³ا لطعن النظام الذي لـواله ولوال تعاونه مـعكم لم ير أي بيـان ١١ آذار
النور… وهو من جهـة أخرى سوف يقـود الى التقليل من أهميـة بيان ١١ آذار ويقود الى فـقدان

احلماس له من قبل أغلب اhواطن' وبذلك يفقده أهم ضماناته…
ثالثـاً: إن بيان ١١ آذار خـرج عن كونه إلتـقاء إرادتي البـعث والد�قـراطي الكردستـاني ليكون
جـزء مـهم من السِـفـر اخلـالـد لنضـال شـعـبنا بعـربه وأكـراده وهو ملـك لهـذا الشـعب… ألنه
يتضمن بوضوح أسس إرادة احلياة واألمن واإلسـتقرار له بشكل نهائي� لذلك فإننا عندما

نتعامل ببعض األمور ذات الصلة بهذا البيان يجب أن نأخذ بنظر اإلعتبار هذا األمر…
√-Œ_« UN إن براعــة وحكمـة الـقـائد الســيـاسـي والشـعــبي التكمن في قــدرته على إتـخـاذ
القرارات التي تضع األمور على حافة احلرب� وتـضع شعبنا مرة أخرى حتت وطأة ويالت الدمار
والعذاب� وإ³ا في رفع طاقـة حتمله الى أقصاها وأن يكون قـرار احلرب هو آخر مالذ يلجـأ اليه
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عندمـا التعد األمور تتـحمل أكـثر ¨ا يجب� وإن القـائد في كافـة األحوال يجب أن تكـون طاقة
حتمله أكـثر بكثيـر من الناس اhسؤول عن قيـادتهم… أردت في ذكر هذه البديهـيات لكي أضع
أمامنا جميعاً مقدار اhسؤولية التاريخية التي نتحملها في هذه اhرحلة من حياة شعبنا… وأريد
أن أؤكـد مــا قـالتـه جــريدة الثـورة في مـقــال لهـا قـبـل صـدور بيـان ١١ آذار حتت عنـوان كـيف
السبيل الى حل القضية الكردية� من إن القضية يجب أن اليُنظر اليها على أساس من سيكون
الغـالب ومن سـيكون اhغلوب… نعـم يجب أن ننظر للقـضـيـة دائمـاً على هذا األسـاس ويجب أن
ندرك جمـيعاً إن احلرب اذا بدأت فـإنها ستكون حـرباً مدمرة لنا جمـيعاً وسـتكون نتائجها أكـثر
مرارة ومـأساة من السابق ألنهـا ستخـتلف عن سابقتـها في كل شيء… سنكون جمـيعاً خـاسرين

وسنندم جميعاً على أي عمل نتخذه من شأنه أن يدفع باألمور الى نتائج من هذا النوع…
√-Œ_« UN… عندما تنزعج من بعض التصرفات التي تبدر من أجهزة الدولة… يجب أن تضع
أمـامهـا التـصـرفات الـتي تصدر يومـيـاً من أعـضاء فـي احلزب الد�قـراطي الكردسـتـاني أو من
ناس محسوب' عليكم في اhنطقة الشمالية. والبدّ أنكم قد إطلعتم كيف إن بعض فروع أو كل
فـروع احلـزب الد�قــراطي Sارس سلطات الدولة حــتى ¤ا فـيـهـا اإلعـتـقــال داخل مـقـرات احلـزب
وأحياناً تعـذيب بعض اhواطن' ¤جرد ورود شكوك حول صالتهم الطيـبة مع الدولة وكأن الدولة

هي ليس دولة العراق… وليست دولة العرب واألكراد…!
وإنكم الشك تعلمون إن مناطق كـثيرة من كـردستان محـرم دخولها من قبل اجلـيش حتى هذه
اللحظة بل مـحـرم دخـولهـا حـتى من قـبل أفـراد في أجهـزة الدولة بـقصـد القـيـام بواجـبـاتهم في
الوقت الذي تستقبل هذه اhناطق يومياً أعـداداً من رجال اخملابرات اإليرانية. بل إن فرع احلزب
في خــانق' طلـب من أحـد رجــال اإلســتــخـبــارات العــراقي ورقــة عــدم تعـرض لـكي يســمح له
بالتـجـوال في إحـدى مناطق العـراق… هذه األمـور أوردتهـا على سـبيل اhثـال ال احلـصـر… وهذه

األمور وقعت بعد تشكيل اللجنة العليا…
√-Œ_« UN… إنني أعتب كثيراً وبوجه خاص على أحد القرارات الذي أتخذ من قبلكم لدعوة
قيـادات احلزب الى مـغادرة اhدن خـوفاً من وقوعـها بأيدي السـلطة… إننا ننظر ¤سؤوليـة كبـيرة
الى بيـان ١١ آذار وسـوف لن جنـوز ألنـفـسنا اللعب به بهـذه الـسـهـولة… واذا مـا دفـعت األمـور
مستـقبالً بإجتاه إعـادة القتال� ال سامح الله� فـإننا نعدكم وعد الرجال بأننا سنـنذر فروع احلزب

الد�قراطي الكردستاني قبل وقت كافٍ لكي يتدبروا أمورهم ومن الطريقة التي يرتأونها…
ختـاماً أرجو لكم دوام الصـحة� كمـا وأرجو أن نلتقي في فـرصة مناسـبة لكي نتعـاتب بصيغ

أكثر وضوحاً… حتياتي لإلخوان إدريس� مسعود� الدكتور محمود. ودمتم.
مالحظة: لقد كتبت هذه الرسالة على عجل… أأمل أن أكتب لكم مفصالً في فرصة أخرى.

أخوكم
صدام حس'

١٩٧١/٧/١٣
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األخ أبا إدريس احملترم
حتية وبعد. أرجو أن تكون بخير

علمت أخيراً ومنذ أسبوع فقط بأن حديثي في الـفرع اخلامس للحزب الدCقراطي الكردستاني
قــد حُـمّل أمــور لم يحــملهـا ومـن جـملة هـذه األمـور من أنـني قـد قــصـدتك عـندمـا حــذّرت من

اgتسللo في صفوف احلركة الكردية الذين إستغلوا ظروف القتال اgؤسف…
أيهـا األخ إنك تعلم من أنني لم أعـتـد احلـديث اgغطى ولم ولن أسلك هذا الطريق سـابقـاً وال

الحقاً ولو كنت أقصد ذلك لقلته بشكل صريحy دون أن أجلأ الى أي صيغة مغطاة…
يؤسـفـني جـداً أن يُحـمّـل حـديثي من التــفـسـيــرات مـا يقــصـد منهـا اإلســاءة اgتـعــمـدةy الى
العـالقات بيننا وإنني أسـتغـرب كيف تعـتبـر نفسك مـقصـوداً بهذا احلـديث أو يعـتبـرك اإلخوان
الذين عاتبـوا حول هذا اgوضـوع كذلك… إنني أعرف إنك قـائد احلركة الكردية اgـسلحة ورئيس
احلــزب الدCقــراطي الكـردسـتــاني… فـكيف أصنف شــخص هـذا مكانه ضــمن اgتــسللـo الذين

قصدتهم في حديثي…!!?
إنك تذكر أيها األخ رسالتي التي بـعثتها لك قبل سنة تقريبـاً أي منذ آب اgاضي قبل سفري
الى اإلحتـاد السوفـيـتي… لقد ضـمّنُت رسـالتي تلك التي بعـثـتهـا لكم كـامل قناعـاتي بتركـيب
yشتـركةgسـؤولية في مـواجهة اخملـاطر اgبروح التـضامن الكامل في ا yاحلركـة الكردية وحذرت
من اgتــسللo داخل احلــركـة الكـردية وداخل احلـزب الـدCقـراطي الكـردسـتــاني ولقـد كــان رأيي
تفصيلـياً وواضحاً في هذا اgوضوع األمـر الذي لم يَعُد هنالك ما يبرر أي كـالم مغطى… إنّ مَنْ
قـصــدتهم في رســالتي في آب اgاضي الـيكم قـصــدتهم كــذلك في الفـرع اخلــامس للدCقــراطي
الكردسـتـاني وأقـصـدهم اآلن ايضـاً وفي أي لقـاء لي مع أي من اخمللصo األكـراد أو العـرب…
ألنني آمنـت ببـيـان ١١ آذار طريـقـاً راسـخــاً للعـالقـات بـيننا وأجـد نفــسي من باب اgســؤوليـة
الفعليـة واألدبية مطالب الى أن أنبه حـول األخطار التي تعترض هذا البـيان… ختامـاً أرجو لكم
التـوفـيق وأرجـو أن الجتـد أسـاليب من تنحـصـر مـهـمـتـهم في وضع خـطوط بالقلم األحـمـر حتت

العبارات اgكتوبةy بعد إقتطاعها من سياقها العامy طريقاً الى نفوسكم والسالم.
أخوكم

oصدام حس
١٩٧١/٧/٢٠
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السيد رئيس مجلس قيادة الثورة
األخ ا?هيب أحمد حسن البكر احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

لعل من نافلة القـول اإلشارة الى أن إتفـاق احلادي عـشر من آذار التـاريخي قد أرسى قـواعد
bشـعبنا الـعراقي بعـربه وأكـراده وأقليـاته ا?تـآخيـة وب bوأسس التـفـاهم والعالقـات الوطيـدة ب
حــزبينا ا?تــحــالفb البــعث والدpـقـراطـي الكردســتـانـيo وكنا نتطلـع والنزال الى أن جنــعل من
اإلتفـاق ا?ذكـور القاعـدة الصلدة الـتي ترتكز عليـهـا قوى الشـعب الوطنيـة في الداخل وتوفـيـر
مستلزمات الكفاح لشعبنا العراقي لكي يلعب دوره الفعال في قيادة األمة العربية في نضالها
ضــد أعـدائهــا الكثــيـرين خــاصـة فـي هذه ا?رحلة احلــاسـمــة من تاريخــهـا احملــفــوفـة باخملــاطر

والصعاب.
إننا والشك نقدر كل التقدير ا?كاسب الكبيرة التي حصل عليها شعبنا منذ احلادي عشر من
آذار في العام ا?نصرم وحلد اآلن نتـيجة للخطوات الهامة التي أقدمت عليـها حكومتنا الوطنية
على طريق تنفـيـذ اإلتفـاق. فـقد عـادت األحـوال الطبـيـعيـة الى بالدنا وشـرعت احلكومـة قـانون
اإلصـالح الزراعي اجلـديد وقـانـون تقـاعـد شـهـداء الپـيـشـمـرگـه وإتخـذت الـتـدابيـر الالزمـة حللّ
تشكيالت الفـرسان وتسريحـهم وقامت بتنفـيذ العديد من اإلجنـازات في ميادين اإلعـمار وبناء
الطرق وا?دارس وا?ستشفـيات وا?شاريع اإلقتصادية اخملتلفة وشـاركنا با?سؤولية في عدد من
الوزارات وا?رافق احلكـومـيـة الهـامـة األخـرى كـمـا سـاهمنا بإشـغـال الـعـديد من ا?راكـز اإلدارية
الرئيـسـية في ا?نطقـة الكردية وتهـيـأت حلزبـنا ومنظمـاتنا الكردستـانيـة اجلـماهيـرية إمكانيـات
العـمل العلـني لكي تسـهم مع ا?نظمــات والهـيـئـات األخـرى على نطاق القطر فـي بناء حـيـاتنا

اجلديدة.
وقـمنا من جـانبـنا بالعـمل على إعـادة سلطـة الدولة الى ا?ناطق التي إفـتـقــدتهـا في السـابق
وتنفـيذ إلتزامـاتنا اخلاصـة بتشكيل أفـواج حرس احلـدود وسلمنا محطـة اإلذاعة الكردية ووجـبة

من األسلحة الثقيلة الى ا?راجع الرسمية اخملتصة في أوائل هذا العام.
سـيـادة الرئيس: إن مـا عرضـناه أعاله هـو سرد مـوجـز للنقـاط ا?تـقـابلة التي � تنفـيـذها من
إتفاقـية آذار. وتقـديراً منا لعمق ا?سـؤولية التـاريخيـة ا?لقاة على عـاتقنا جمـيعاً في احملـافظة
على مصالح وأهداف شـعبنا العراقي األساسية في بناء سلم وطني وطيـد وحلرصنا الشديد على
بقـاء وإستـمـرار التعـاون األخـوي الوثيق بb شـعبنا العـربي والكردي ضـمن إطار وطننا الواحـد
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وترسيخ أسس التحالف بb حزبينا وإستقطاب القوى اخمللصة األخرى في بالدنا الى جانب هذا
التـحالـف نرى من الواجب علينا اإلشـارة الى أن بعض القـضايا األسـاسـية األخـرى من اإلتفـاق
بقــيت دون حلول جـذريـة حلـد اآلن وإن إهمــالهـا أو التــغـاضي عـنهـا وعــدم ا?طالبــة ا?سـتــمـرة
بتنفــيـذها أمـر الينطـوي على اإلخـالص واحلكمــة ويهيّء ألعـداء إتفـاقــيـة آذار ووحـدة شـعــبنا
العـراقي الوطنيـة فـرص التشكيـك والكيد والدسّ والـتصـيّـد في ا?اء العكر وإفـتـعال األزمـات

واألحداث ا?ثيرة بغية تعريض اإلستقرار واألمن في بالدنا الى اخلطر.
وتأتي في مـقدمـة هذه القضـايا عدم مـشاركـتنا الفعـلية في احلكم والذي يعني حـسب وجهـة
نظرنا وجـوب إسهـامنا في السلطات التـشـريعيـة والتنفيـذية والقـضائيـة و�ثـيل شعـبنا الكردي
بنسـبـتـه احلـقـيـقـيـة في إشـغـال ا?ـراكـز القـيـادية في أجـهـزة تلك السلطـات �ا في ذلك القـوات

ا?سلحة ودوائر اإلستخبارات واألمن والسلك اخلارجي.
لقــد سـبق وأبدى اإلخــوان ا?ســؤولون في احلكومــة وحـزب البــعث العـربـي اإلشـتــراكي أثناء
ا?داوالت واإلعداد إلتفـاقية آذار بعض ا?عاذير لعـدم مشاركـتنا في مجلس قيادة الثـورة ا?وقر
الذي ترّكــز عـلى الوعــود التي قطـعت لنا آنذاك فـي تعــويض ذلك عن طريـق مــشـاركــتـنا في
bالداخلي واخلـارجـي وفي سن القـوان bتخطيط وتـوجـيـه السـيـاسـة العـامـة للدولة عـلى النطاق
وذلك عن طريق اللقـاءات احلـزبية التي عـجـزت عن توفيـر تلك اإلمكانيـات لنا حلـد اآلن. كمـا
أننا نعـتـقـد بأن إشـتراكـنا في اجمللس الوطني ا?رتقب سـوف اليكون �قـدوره توفـيـر ذلك ايضـاً

بالنظر ألسلوب تكوينه والصالحيات واإلختصاصات ا?منوحة له.
إننا نرجــو يا سـيـادة الـرئيس أن نتـوصل مـن خـالل تبـادل اآلراء ووجــهـات النظر الـى إيجـاد
صـيـغة مـالئمـة إلشـراكنا في احلكم بصـورة فـعليـة ألننا نشـعـر بكثـيـر من احلـراجة جتـاه شـعـبنا

الكردي وشعبنا العراقي بوجه عام من جراء حرماننا من هذا ا?طلب العادل.
ويلي هذه النقطة في األهـميـة إستـمـرار أجهـزة الدولة على ¡ارسـة سيـاسة الـتأثيـر على واقع
الوجود القومي الكردي في مناطق مـختلفة من كردستان مثل كـركوك وسنجار وديالى واللجوء
الى إستعمال مـختلف الوسائل والسبل لتحقيق هذه السيـاسة الضارة التي أدت الى ردود فعل
سلبـيـة لدى ا?واطنb األكـراد في تلك ا?ناطق وخلقت أجـواء غـيـر طبيـعـيـة فـيهـا وسـاهمت في

زعزعة الثقة والطمأنينة في نفوسهم وهي تثير لدينا أيضاً الشكوك واخملاوف ا?شروعة.
∫fOzd#« …œUO,

هناك نقـطة هامـة أخـرى تـتـعلق بســيـاسـة اإلعــمـار في ا?نطـقـة الكردية. إننـا النشك في أن
أجهـزة الدولة اخملتلفة بذلت جـهوداً مشكورة في إعـادة إصالح وبناء ما خـربته ظروف اإلقتـتال
ا?ؤسف الســابقــة وإتخــذت اإلجـراءات الالزمــة إلقـامــة كــثـيــر من ا?شــاريع اإلقــتـصــادية في
كردسـتان. إالّ أن ظروف ا?نطقة وعـدم إنصافهـا في ا?اضي وتفشي البطالة في ربوعـها واآلثار
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السيـئة التي تركـتهـا رداءة ا?وسم الزراعي لهذا العـام على حيـاة ا?واطنb تستـوجب بذل ا?زيد
من الرعـاية واإلهتـمـام. والبد مـن اإلشـارة بهـذه ا?ناسـبـة الى ضـرورة قـيـام اجلـهـات احلكومـيـة
اخملـتصـة بتـقد¤ مـواد اإلغـاثة الى ا?تضـررين ا?عـوزين كـما تقـضي بذلك بنود اإلتفـاق والذي
oتأخـر تنفـيذه من جـراء األوضـاع ا?اليـة غـير ا?الئمـة التي كـانت سـائدة في بالدنا في السـابق
وهناك باإلضافة الى ذلك اجلوانب الثـقافية من إتفاقية آذار التي لم تنفذ أجـزاء هامة منها حلد
اآلن كـبـرامـج اإلذاعـة والتلفـزيـون باللغـة الكردية وتـأسـيس ا?ديرية العــامـة لإلعـالم والثــقـافـة
الكردية وإنـشـاء دار للطبـاعــة والنشـر باللـغـة الكردية. لقــد إقـتـرن عـدم تـنفـيـذ هذه الفــقـرات
�مـارسـة سيـاسـة اإلضطهـاد ضد أبناء شـعـبنا الكردي من الفـيليb واألومـريان والگويان حـيث

شملتهم حمالت النفي والتشريد واإلبعاد الى خارج احلدود.
لقد سبق ورفعتُ الى مقـامكم ياسيادة الرئيس مذكرتb بهذا الشأن قبل بضعـة أشهر غير أن
األوضاع إسـتمـرت على التدهور خاصـة خالل فـترة الشهـور الثالثة ا?نصـرمة التي �يـزت ببروز
السلبيـات في عالقاتنا أكـثر من أي وقت مضـى منذ صدور إتفاق آذار في العـام ا?اضيo وقد
الحظنا ذلك في سلسلة من احلـوادث ا?تتـالية بدأت من احلـمالت الصحـفيـة التي شنتهـا جريدة
اجلمـهورية وفي إصرار األجـهزة احلكوميـة على مواصلة سيـاستهـا السابقة فـي ا?ناطق اخملتلف
على نسـبة الـتركـيب القـومي فيـهـا ومطاردة األكراد الذيـن لم يحصلوا عـلى اجلنسيـة العـراقيـة
بعـدo وإلقـاء القـبض عـلى بعض أنصـارنا اخمللصb من األكـراد بـحـجـة التـجـسس وغـيـرها من
التهـم التي تفتـقر الى األدلة وا?ستـمسكات الثـبوتيـة وعدم إسـتكمال تنفـذ اإلجراءات اخلـاصة
�ساعدة الپـيشمرگه ا?ـسرّحb ومشاكل منتسـبي حرس احلدود وعدم سحـب قطعات اجليش الى
ثكناتها اإلعـتياديـة مادامت األوضاع طبـيعيـة في البالد وفي العقـبات والعراقـيل التي توضع
في طريق إجناز ا?عامالت التقـاعدية اخلاصة بشهداء الپيشـمرگه سواءً في بعض احملافظات أو
جلنة السالم أو مـديرية التقاعـد العامةo ولعـل من ا?فيد أن نشـير في هذا ا?ضمـار الى أن عدد
ا?عـامـالت التـقـاعـدية التي � إجنـازها حلـد اآلن وبعـد سـتة عـشـر شـهـراً من صـدور البـيـان بلغ
ثمـاني عـشـرة معـاملة فـقط من مـجـمـوع مـا يقـرب من خـمسـة آالف مـعـاملة. لقـد أخـذت هذه
ا?شــاكل مع األسف وفي بعـض ا?ناطق طابع اإلشــتــبـاكــات ا?سلحــة كـمــا حـدث فـي سـپــيلك
وسنـجــار وقـــد بـلغ التـــدهور ذروتـه في تدخـل بعض األجـــهـــزة احلكـومـــيــة فـي شـــؤون بارزان
وإسـتـخـدمت اجلـيش وا?دفـعـيـة والطائرات إلحـداث الـتـفـرقـة هناك دون اإلسـتناد الى مـبـررات

معقولة.
∫fOzd#« …œUO,

إننا نرجـو أن تسمحـوا لنا أن نقول بصـراحة أن كل هذه ا?شـاكل ساهمت في هدم الكثـير من
جسور الثقة بيننا وأضعفتهـا الى أبعد احلدودo ونرى لزاماً علينا في الوقت نفسه أن نشير الى
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أننا الندّعي العـصمة والبـراءة من النواقص واألخطاء وإننا على إسـتعداد كـامل لإلستـماع الى
ما ينسب اليـنا بهذا اخلصـوص والعمل ا?شتـرك من أجل تصفـية جمـيع السلبيـات التي تشوب

العالقات القائمة بيننا.
لقد رفعنا هذه ا?قـدمة الى مقام سيـادتكم لتطلعوا على وجهة نظرنا في جـميع ا?شاكل التي
نشكو منها ولكي يأمـر مجلسكم ا?وقر بتـشكيل وفد أو جلنة تنوب عنه لبـحث هذه النقاط مع
¡ثلينا في بغـداد �زيد من الوضـوح والتفـصـيل لكي نبذل جـمـيعـاً قصـارى مـا لدينا من جهـود
للعـمل ا?شـتـرك من أجل إسـتـعـادة الثـقـة التـي تزعـزعت مـؤخـراً وإنقـاذ عـالقـاتنا ا?تـردية من
اإلنهـيار والسـقوط والذي الpكن أن يسـتفـيد منه في النهـاية سوى أعـداء شعـبنا ووطنناo واذا
تعذّر علينا إيجـاد مخرج لهذه األزمـة -وهذا ما سوف نتحاشـاه بكل تأكيد- فإننا جنـد أنفسنا
مرغمb على اإلعـتراف بعدم جدوى اإلستمـرار على مشاركتنا في ا?سؤوليـة وبهذه الصورةo ال

ألننا نرغب في ذلك بل ألن الظروف تفرض علينا إتخاذ مثل هذا ا?وقف.
∫fOzd#« …œUO,

لقـد جاء إتفـاق احلـادي عشـر من آذار كمـا هو مـعلوم ليضع حـداً ?آسي ا?اضي وويالته وقـد
إقتنع اجلميع في حينه وسنبقى جميعاً على قناعة كاملة وثقة مطلقة بأن تنفيذه نصاً وروحاً هو
الطريق السـليم الذي يجب علينا أن نـسلكه حكومـة وشـعـبـاً عـربـاً وأكـراداً مع جـمـيع األحـزاب
والقوى اخليّرة في البـالد ألنه السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يحقق لشعـبنا اإلستقرار واألمن

واإلزدهار وتفضلوا في اخلتام بقبول فائق اإلحترام والتقدير.
أخوكم

مصطفى البارزاني
١٩٧١/٧/٢٥
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السيد رئيس اجلمهورية األخ ا?هيب الركن أحمد حسن البكر احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

علمنا هذا اليـوم من إخواننـا ا?سؤولb في مـحافظة دهوك ونـينوى بقيـام أجهـزة الدولة هناك
بإلقاء القبض على عدد من ا?واطنb األكراد والطلب منهم مـغادرة األراضي العراقية خالل مدة
أقـصــاها عـشــرة أيامo والتخلي السلـطات سـبـيـلهم إال لقـاء كــفـالة شــخص ضـامن �بلـغ قـدره
خمسمائة دينار. إن معظم هؤالء ا?وقوفb سكنوا العراق منذ مدة التقل عن ثالثb عاماً وأدّوا
خدمة العلم فيهـاo وأقاموا بها وفقاً للقوانb واألنظمة ا?رعيـةo وتشير كافة الدالئل الى أن في
النية شن حـملة واسعة ضدهم شبـيهة باحلملة السـابقة التي تعرض لوطأتهـا عشرات األلوف من
شـعــبنا الكردي فـي مناطق العـراق الـوسطى واجلنوبيــة قـبل بضــعـة أشــهـر والتي أســاءت أبلغ
اإلساءة الى سـمعة الـعراق الدوليةo وسـببت لنا الكثـير من ا?ضايقـة واإلحراج أمـام الرأي العام

العراقي والشعب الكردي بوجه خاصo ولم يستفد من آثارها سوى أعدائنا فقط.
سـيادة الرئيس; البدّ أنكم تقـدّرون النتـائج اخلطيرة وردود الفـعل السـيئـة التي ستـولّدها هذه
اإلجـراءات اجلديدة لدينا ولدى الرأي العـامo وتضـيف عامـالً جديداً الى عـوامل التأزم والتـردي
ا?وجود في العالقات بb حزبينا في هذه الظروف وستكون صفعة قوية أخرى توجّه الى إتفاقية

آذار والى اجلهود التي يبذلها اخمللصون من أجل اخلروج من األزمة الراهنة.
إننا نتطلع الى إجراءاتكم احلكيـمة واحلازمة إللغاء هذه التـدابير بغية فسح اجملـال للمساعي

الطيبة التي يبذلها ذوو النوايا احلسنة في الوقت احلاضر من أجل خير شعبنا ووطننا.
وتقبلوا في اخلتام فائق الشكر واإلحترام

اخمللص
مصطفى البارزاني
١٩٧٢/٣/٢٢
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الرقم: ٣٩٨ / أحمر
التاريخ: ١٩٧٢/٤/٢٤

السيد مصطفى البارزانيo رئيس احلزب الدpقراطي الكردستاني احملترم
كـان لتـهنـئـتكم �ناسـبـة اليــوبيل الفـضي حلـزبناo أعــمق األثر في نفـوسنا ونحـن إذ نشكركم
بإسمنا وإسم القـيادة القوميـة وبإسم حزب البعث العـربي اإلشتراكيo على تهنئـتكمo نشارككم
التطلع الى إقـامة اجلبـهة الوطنية الـتي �ثل موقفـاً إستراتيـجيـاً حلزبناo أقرته مـؤ�راته القومـية
والقطرية. وندعـوكم وكافة ا?ناضلـb اخمللصb الى تشديد النضـال معنا من أجل تخطي جـميع
العقبـات التي دأبت القوى اإلمبريالية على زرعـها في طريق إقامة هذه اجلبـهة ومن أجل تعزيز
إتفاقـية آذار التـاريخيـة تلك القلعة الـصلبة التي أرسي عليـها حتـالف حزبينا ا?ناضلb لـصالح

القوميتb العربية والكرديةo ولصالح جميع أبناء شعبنا العراقي.
شبلي العيسمي

األمb العام ا?ساعد
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مجلس قيادة الثورة
نائب الرئيس

األخ أبا إدريس احملترم
حتية أخوية. أرجو أن تكون بخير

لقـد فكرت فـي الكتـابة إليك بعـد الـتـأمـيم مـبـاشـرة وبعـد إنـقطاع طويل بيننا فـي التـعـامل
ا?باشـر أو عن طريق الرسائل والأكتـمك من أنني ترددت حتى إسـتبعدت الـفكرة الى أن قابلت
األخـوين صـالح اليـوسـفي ومـحـمـد عـبـدالرحـمن ظهـر يوم ٧/٤ فـوجـدت الضـرورة قـائمـةo مـرة
أخرى… إن ترددي في عدم الكتابة اليك الينـحصر في عدم الرغبة لذاتها وألسبـاب وإعتبارات
غير مبـدئية ولكن سببه على وجـه التحديد هو هواجسك أنت وبعض تصريحـاتك للمقربb منك
التي كـانت تصلني دائمـاً والتي جتـعلني أتردد كـثـيـراً في الكتـابة اليك لكي التفـسـر الكتـابة
تفسيرات الأرتضيها لنفسي وال أرتضيـها للعالقة بيننا… إالّ أن ا?صلحة العامة تبقى مع ذلك
أقـوى من كل إعـتـبار آخـر وعلى أسـاسـهـا أعـود الى الكتـابة إليكo بغض النظر عن الكـيفـيـة
التي ستنظـر بها الى هذه الرسالةo ولكن الذي يـهمّنا دائماً وأبداً أن تذكـرها في ا?ستـقبل على

نحو يرتبط بشكل يؤكّد صواب ما سأذكره وما سأذكره مقتنع أشد القناعة بصوابه…
إنه من بديهة األمور أن تقـول اآلن إنّ احلالة وصلت الى مرحلة أكثر من خطيـرة وعادت تهدد
باإلنفجـارo بل إنني شخصيـاً الأعرف ?اذا لم تنفجـر حتى الوقت احلاضرo قـد يكون السبب هو
أننا الطرفـان لم نـقـرر بعـد بشكل نهـائيّ تفـجـيـرها وقطع العـالقـة الـى األبد… ولكي أدخل في
ا?وضوع أقول أن سبب وصـول األمور الى هذه احلالة يعود الى أسباب عديدة لعلّ في مـقدمتها
وعلى رأسهـا هو عدم الثـقة بيننا وعلى وجه الـتحديد بb األشـخاص الذين يحتـلون في التدرج
الهرمي حلزب البـعث والدpقراطي الكردستاني مـراكز أولية… يضاف الى العـوامل األخيرة التي
التشكل مجـتمعـة قدراً من الثقل في ا?وازنة يعـادل الثقل الذي يشكله العـامل الرئيسي الذي
أشرنا إليه… إن اإلستعـدادات والتحوّطات من كال اجلانبb مستتـرة واخلط البياني يؤشر تزايداً
مريعـاً في تدهور األوضاع والكل اليلغي فترة احلـرب نهائياً ويعد نفـسه حلالة يصبح بـها أقوى
من الوضع احلاضـر والوقود سيـكون في كافة األحـوال -بغض النظر عمّن سيـنتصر- هو شـعبنا
الطيب… ولـكن أريد أن أتســاءل والأعـفي نفــسي من هذا التــسـاؤل ترى هـل سـيــدخل أي منا
أبواب التـاريخ اذا كـتب عنه التـاريخ أنه كـان يحـرق شـعـبه ويقـتل ويشـرد إنني الأعـتـقـد ذلك



∏≥µ

وأؤمن أن السـالم اذا ما حل -والسـالم الذي أعنيـه ليس السـالم ا?زيف الذي سـاد ا?نطقة بعـد
أشهر قليلة من بيان آذار العظيم- إ·ا السالم احلـقيقي الذي توصد به األبواب والى األبد بوجه
بوابات احلرب وطوابيره وبوجه كل صرخات الدعوة الى الدمـار والقتال واإلستعداد لهما… إنني
عندمـا أحتـدث إلـيك في هذه ا?فـاهيم الأريـد أن أضع نفـسي في مـحـراب الـسـالم وأضـعك في
… وأرجو أيها األخ تفكر كثيراً تنور احلرب وإ·ا أعني نفسي بهذه ا?فاهيم بقدر ما أعنيك �اماً
فـيمـا عسى سـيفـعله األمـريكان واالجنليز واحلـكومة اإليرانيـة بك وبنا وبك على وجـه التحـديد
بعد أن تنتهي أغـراضهم اآلنية… إن ما يريده أولئك ليس سـعادة الشعب الكردي واليريدون أن
تنتــهي األمــور بالنســبــة لألكـراد الـى اإلنفـصــال وإ·ا يريـدون أن يبـدأ الـقـتــال دون أن ينتــهي
ويريدون على وجـه الـتـحـديد أن يسـتـأنف نزيف الشـعب الكـردي مـجـدداً ثم إسـقـاط -حكومـة
بغـداد- كـما تصـفنا دائمـاً ومن ثم دفع عناصـر مـواليـة لهم ثم سحـقكم مـرة أخـرى وفق صـفقـة
كـبيـرة وشاملة في ا?ـنطقة هذا مـا نتصـوره نحن والأحـسبكم خـالي الذهن جتـاه هذه التصـورات
ولكن الـذي أريده في رســالتي هذه هو أن التـدفـعكـم العــوامل أو الهــواجس العــاطفــيـة غــيــر

الواقعية أحياناً الى نسيان هذه احلقيقة…
ويبـقى ثمـة سـؤال آخـر مـا العـمل وكلمـة مـا العـمل الpكن أن حتـسم فـي وريقـات قليلة وفي
كــالم عـاجل من هذا الـنوع الذي يسطّر اآلن عـلى هذا الورق ولكن الذي يـعنينا منـه هنا هو أن
نؤكد من جانبنا إستعدادنا -إن رغبتم- في بحث األمور على مـستوى من الصراحة التفصيلية
وإرساء أسس واضحة للعالقات بيننا التدنسها الرغبات واخلطط والنوايا اخللفية وحتدد آفاقها
على نحـو يخدم طموحـات شعـبنا الكردي وطموحـات شعـبنا العراقي بأجـمعـه… أردت أن أقول
ما في ذهني وفي قلبي بإيجاز لكي أتخلص من ثقل ا?سؤولية التاريخية جتاه قضية كنت أحد

العاملb بجد وبإخالص على حلها حتى تكللت جهود اخمللصb في بيان آذار التاريخي.
مع �نياتي في أن يأخذ الله بيدنا جميعاً ?ا فيه خير شعبنا ومستقبله ودمتم.

bصدام حس
١٩٧٢/٧/٤
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سيادة األخ صدام حس' احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

Aؤرخـة في ١٩٧٢/٧/٤ مع الشكر وأود أن أكـون صـريحـاً في اإلجـابةWتسلمت رسـالتكـم ا
ألن الصراحة هي التي توصلنا الى معرفة احلقيقة.

عندمـا وقّعنا على إتفـاقـية آذار كنا نعـقد اآلمـال على أن يضع ذلك احلـدث التاريخي نهـاية
Wآسي وآالم شـعـبنا العراقي عـمـومـاً وشعـبنا الكُردي خـصـوصاAً وأن يكون qثـابة أسـاس راسخ

للسلم واألخوة واWساواة القومية في ربوع بالدنا.
ولكن لم {ضِ خـمـسـة أسـابيع حـتى راحت األيدي الـتي عـاشت طويالً على احلـرب وتضـررت
من السـالم تعـمل سـراً وعالنـية ضـد بيـان آذار. وسـرعـان ما تـتابعت األحـداث اWؤسـفـة وبرزت
النيات التي أردات أن حتـقق بالسلم ما عجزت احلـرب عن حتقيقـه سواء فيما يـخص محاوالت
تفـتيت احلـركة الكُرديـة أو تغيـير مـعالم بعـض اWناطق الكُرديةA وتوالت الضـربات على شعـبنا
من كل نوع وصـوب وبشكل أعقـد من احلرب نفـسهـا حـتى أستطيع أن أقـول إن شعـبنا لم يذق

طعم السلم واإلستقرار احلقيقييْن.
ومن ناحيـة أخرى لقي أعداء شعـبنا التأييد واإلسناد من لدن األجـهزة احلكوميةA وتضـاعفت
اWضـايقات التي يتـعرض لهـا اخمللصون حـتى بات من الصـعب علينا إرسال اWرضى الى بـغداد
واWدن األخـرى. وبالـرغم من هذا الوضع اWعـقــدA فلم نقم من جـانـبنا إال بإتخـاذ تدابيــر احلـيطة

واحلذر والدفاع عن وجود شعبنا وتضحياته اجلسيمة.
ومهـما يكن من أمـر إني أتفق معكـم أن احلالة قد وصـلت الى مرحلة خطيـرة وإن أزمة الثـقة
شـاملة بالنسبـة الى الطرف'. إننا نتـفق معكـم بأنه ال�كن بحث تفاصـيل هذه القـضيـة الكبيـرة
في رسالة أو حـتى في عدة رسائـل ولكن مع ذلك في تقديرنا يكمن مـفتاح احلل في اإلعـتراف
بواقع احلـركـة الكُـردية وتغـيـيـر النيّـات التي ســادت عـبـر السنت' اWاضـيـت' وتـبـديل أسـاليب
التـعامل ووضع حـد لسيـاسة الـتمـييـز التي {ارس ضد األكـراد في جـميع نواحي احلـياة وإنهـاء
العـداء الذي {ارسـه األجهـزة احلكومـيـة ضد احلـزب الد�قـراطي الكردسـتـاني ومنتـسبـيـه ووضع
إطار احلل لتـحديد اWنـطقة الكُردية وإتخـاذ اخلطوات التي جتـعل اWواطن يشـعر باWسـاواة بغض
النظر عن أي أمـر آخـر وإتبـاع سـيـاسـة الضـرب بشـدة على األيدي الـتي تسيء الى األخـوة ب'

العرب واألكراد واألقليات القومية حتت أي ستار كان.
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إن من شأن هذه اخلطوات لو أتبعت أن تسهل إستئناف مسيرة آذار التاريخية العظيمة.
وإننا من جانبنا على إستعداد لإلقدام على أية خطوة أو مـجهود يجنب شعبنا العراقي بعربه

وكُرده ويالت احلرب ويفضي الى سالم دائم وراسخ على أساس تنفيذ إتفاق ١١ آذار.
مع فائق التقدير واإلحترام.

اخمللص
مصطفى البارزاني
١٩٧٢/٧/٦
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سيادة األخ ا3هيب أحمد حسن البكر احملترم
رئيس اجلمهورية العراقية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إطلـعت على مـــذكـــرة الـقـــيـــادة القطـرية حلـــزب البـــعـث العـــربي اإلشـــتـــراكي ا3ـؤرخـــة في
١٩٧٢/٩/٢٢ وجواب ا3كتب السـياسي للحزب الدbقـراطي الكردستاني علـيها. وقد شـعرتُ
با3رارة بـسـبـب الواقع ا3ؤسف الـذي وصلت اليــه العــالقــات فــيــمــا بيننا فـي وقت نحن أحــوج
مانكون فيه الـى األخوة والتضامن ووحدة الكلمة. ان هذه احلـقيقة تفرض علينا جميـعاً التحلي

.vبأقصى درجات ا3سؤولية التاريخية جتاه الشعب والوطن ووحدة أبنائه اخمللص
لقد عقدنا العزم مع إخواننا على بذل أقصى ما لدينا من جهود خالل احلوار ا3رتقب من أجل
دفع األمـور بإجتـاه اإلنفـراج وخلق األجـواء اإليجابيـة بغـيـة اسـتـئناف التـعاون األخـوي الصـادق
بيننا. وإنـنا نتطلع الى حـصـافـتكم وتـوجـيـهـاتكم السـديدة الى اخـواننا ا3ـسـؤولv في القـيـادة
القطرية حلزب البعث العربي اإلشتـراكي في سبيل فتح صفحة جديدة مشـرقة من التعاون القائم

على حسن النية وحسن العمل ا3شترك بيننا.
وفقنا الله جميعاً الى ما فيه خير شعبنا ووطننا والسالم عليكم.

اخمللص
مصطفى البارزاني
١٩٧٢/١٠/٣١
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سيادة األخ ا3هيب الركن أحمد حسن البكر احملترم
رئيس اجلمهورية العراقية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إطلعت بعناية وإهـتمـام على اخلطاب القـيّم الذي ألقـاه سـيادتكـم من إذاعة وتلفـزيون بغـداد
في ليلة األول من أيـار اجلاري �ـناسبـة عـيـد العـمـال العـا3ي والذي تضـمن ا3هـمـات والقـضـايا

األساسية التي تواجهنا على الصعيدَيْن العربي والعا3ي.
إننا في الوقت الذي نقدر فيه كل التقدير تأكيد سيادتكم على ترسيخ وحدة العرب واألكراد
وحتـقـيق احلكـم الذاتي للشـعب الكُـردي قـبل حلول آذار ا3قـبل وإســتكمـال البنود ا3تـبــقـيـة من
إتفـاقيـة آذار وحتقـيق اجلبـهة الوطنيـة بإعـتبـارها القاعـدة ا3تينة الـتي تهيء لبالدنا إمكانيـات
التـفـرغ ألداء واجبـاتهـا القـوميـة على النطاق العـربي نودّ أن نعـرب لسـيـادتكم عن إستـعـدادنا
الكامل للـتـعـاون في كل مـا مـن شـأنه خـدمـة شــعـبنا ووطننا العــراقي العـزيز والســالم عليكم

ورحمة الله وبركاته.
أخوكم

مصطفى البارزاني
١٩٧٣/٥/١٠
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حضرة األخ ا3ال مصطفى البرزاني احملترم
السالم عليكم ورحـمة الله وبركاته� وبعـد أ�نى لكم ولكافة اإلخوان وافـر الصحة والسـعادة.
وأرجو مخلصاً أن نوفق جميعاً 3ا فيـه خير شعبنا ووطننا الذي كان� وما زال� الهدف األول في
إستراتيجـية اإلستعمار في منطقتنا وسـاحته ا3فضلة لتنفيذ مخططاته الرامـية الى ضرب وحدة
شعـبنا وإسـتقراره وتـقدمه. وقـد علمـتنا التجـارب إن محـاوالت اإلستعـمار تزداد شـراسة كلـما
تراءت فـرص السـالم واإلستـقـرار والوحـدة الوطنيـة أمام شـعـبنا العـراقي� وكلمـا تطابقت أمـال
قوميتَيْه في إزالة شبح ا3اضي واإلجتاه الى مستقبل أفضل تنقشع عنه غمة اإلصطراع وتتنحى
دونه فـوهات البنادق لتـفـتح الطريق أمـام الوشـائج األخـوية التي إمـتـدت عـبـر تاريخ طويل من

النضال ا3شترك وا3صير الواحد.
إن وطننا� أيهـا األخ� يقف اآلن على عـتـبـة مـرحلة جـديدة… مـرحلة تُطوى فـيـها صـفـحـة من
تاريخه لتفتح صفحـة جديدة مشرقة مليئة باآلمال� وإن شعبنا يعيش حلظاته ترقـباً 3يالد سعيد
يزيل عن صـدره الكابوس الذي خـيّم على صـدره سنv طويلة. وإن اخلطـوة ا3تبـقـيـة في الطريق
الذي بدأناه� الشك� خطوة حاسـمة إالّ أنها ليست مـستحيلة� وأؤكـد بأنها لن تكون مستـحيلة
إذا مـا تصافت الـقلوب وتصافـحت اآلمـال ألنهـا ليست سـوى خطوة في الطريـق ا3شتـرك… في
التجربة الوطنية ا3قـبلة التي ستعزز معطيات كفيلة بإثارة حـماسنا الواعي من أجل عطاء أكبر

وأعمق لتمكv أشقائنا من جتسيد تصورهم القومي ا3شروع.
إننا� أيهـا األخ� ننظر الى احلل ا3نشـود لتـآخي القـومـيتv الشـقـيـقتv عـلى أنه هو القـضيـة
ا3بدئية والوطنية التي تواجهنا� أما التفصيالت فهي دون ذلك على كل حال ألن إحالل السالم
في ربوع الوطن وفي إطار احلل الوطنـي الدbقراطي للمـسألة الكـردية أكبـر بكثيـر من جزئيـات

األشياء التي فرضتها علينا مراحل اإلصطراع.
وليس في نيـتنا� أيها األخ� جـعل النقـاط التي مازالت قـيد ا3ـناقشـة عقـبة في طريق إحـالل
السـالم وتوطيـد األخـوة العـربيـة الـكردية� وليس لنا إعـتـراض على مـضـمـونهـا لـكننا جنـد في
إدراجها ما يؤثر على سـمعة حزبنا وسمعة الثورة واحلكم� وهذا مـا يضعف احلل نفسه� ويسيء
إلينا جـمـيـعاً� والسـيّـمـا أن سمـعـة الثـورة وهيـبتـهـا هي سـمـعتكـم وهيبـتكم باإلضـافـة الى أن
التـعامل بهـذه الطريقـة� وهي طريقـة اإلحراج واإلشـتراط تنـتقص من السـمـعة الوطنيـة واإلطار
الوطنـي الذي نتـــحــرك من خــاللـه وتوفــر الـفــرص ا3الئمـــة إلعــداد احلل مـن أجل لغم الـطريق

وتضليل البسطاء من أبناء الشعب.
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حضرة األخ…
إنني علـى ثقـة مـن أن حِكمــتكم وحــسن درايتكم وتقــديركم لـألمـور وللـظروف التي bر بهــا
وطننا وأمـتنا العربيـة والقـضيـة الكردية نفسـها سـتكون دافـعاً وسنداً إلجـتيـاز اخلطوة األخيـرة
vا3تبقـية والتي ننظر إليهـا من جانبنا كبداية للخطى البناءة لـتحقيق السالم وتوطـيد األخوة ب

أبناء شعبنا العظيم.
وفي اخلتام أ�نى لكم وإلخوانكم كل خير… والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم
أحمد حسن البكر
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سيادة األخ أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة احملترم
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ال شك وإنكم تقدرون ويقدر معنا ومعكم كل اخمللصR ما تتعرض له بالدنا وشعوب اLنطقة
بأجمـعها من مـؤامرات وأخطار من قبل األعـداء األمر الذي يفرض عـلينا جميـعاً العمل بتـفاهم
وتعاون من أجل درء هذه األخطار. إننا النشك من أن الرد الوحيد على هذه األخطار يكمن في
تقوية الوحدة الوطنيـة وإرسائها على أسس راسخة وذلك عن طريق التطبـيق الكامل لبيان آذار
التـاريخي الذي يؤمّن احلـقوق القـومـية لشـعـبنا الكردي uا فيـه احلكم الذاتي ضـمن اجلـمهـورية
العراقـية. وشعـوراً منا باLسؤوليـة التاريخيـة اLلقاة على عاتقنا وبواجـبنا جتاه البـالد نبدي هنا
إستعدادنا الكامل للـتعاون مع السلطة وحزب البعث العربي اإلشتـراكي والتجاوب اخمللص مع

واإلسهام في كل اجلهود التي تبذل بإخالص في هذا اجملال.
إننا نأمل أن نعـمل جمـيعـاً من أجل توفر الثـقة اLتـبادلة وحـسن النيـة واإلخالص لبـيان آذار
وذلك من أجل جتــاوز اLشـاكل وتهـيـئــة اجلـو اLالئم لإليصـال باحلــوار اLسـتـمـر بR حــزبينا الى
النتـيجـة اLرجـوة وكلنا أمل أن تتظافـر جـهودنا وجـهـود جـميع اخمللصL Rـا فيـه اخلـير والسـالم

لبالدنا واألخوة واإلزدهار لشعبنا العراقي.
هذا وتقبلوا في اخلتام تقديرنا وإحترامنا.

أخوكم
مصطفى البارزاني
١٩٧٣/٦/٢٨
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بسم الله الرحمن الرحيم
األخ مصطفى البارزاني - رئيس احلزب الد�قراطي الكردستاني احملترم

حتية أخوية:
وصلتنا رسالتكم أثناء غيابنا عن العراق في زيارة رسميـة وقد شغلتنا األحداث األخيرة بعد
عودتنا عن الرد السـريع عليها. وباLناسبة أود أن أخـبركم أن تلك األحداث كانت أزمـة عارضة
لن تؤثر في مسيرتنا ومواقفنا وقد � حصر كل ذيولها وآثارها والقضاء عليها قضاءً مبرماً.
إنني أقدّر مـا تضمنته رسـالتكم من روح إيجابيـة ومن رغبة في التـعاون لدرء األخطار التي
حتدق بالبالد ولتعـزيز وحدة شعبنا وللمضي قدماً في تطـبيق بيان آذار وإجناز احلكم الذاتي في

إطار اجلمهورية العراقية.
Rأبنـاء الشـعب وقـواه الوطنيـة اخمللـصـة همـا ع Rوإنني لواثق مـن أن التـعـاون والتكاتف ب
الصواب وهما مـا حتتاجه البالد في كل األوقـات وبخاصة في هذه الظروف الدقيقـة التي تشتد

فيها مؤامرات اإلستعمار والرجعية والطامعR واحلاقدين.
وتعلمــون أننا كنا ومـانزال نـتـمـسك بأسلـوب احلـوار والتـفـاهم لـلوصـول الى احللول النـاجـعـة
للمــشكـالت القــائمــة غــيـر أنـنا النخــفي قلقـنا من أن احلــوار بR �ثلـي حــزب البــعث العــربي
اإلشـتراكـي وحزبكم وuشـاركـة األطراف الوطنيـة األخـرى لم يسـفر بالشـكل الذي جرى فـيـه عن
النتـائج اإليجابيـة والواضحـة واحلاسـمة التي كـانت مـرجوة منه  ولم يؤد� الى وقف التـدهور في
العالقـات ووضع حدّ للشكوك… لـذلك فإننا مع تأكـيدنا على ضرورة إسـتمـرار احلوار والتـفاهم
وuشاركة األطراف الوطنية اخمللصة األخرى نرى أن يتسم احلوار بطابع اجلدية واحلسم وذلك بأن
يتواله مَن هم مخلصـون وقادرون على حسم اLشاكل وإزالة العقبـات… ولقد بات ذلك في غاية
الضـرورة واألهمـية وقـد إجـتـزنا اآلن ردحـاً من السنة الرابعـة من بيـان آذار وإقتـربنا من مـوعـد

تطبيق احلكم الذاتي قبيل احلادي عشر من آذار ١٩٧٤.
وإنّ لفي مـقدمـة اLسـائل التي تتطلب احلل السـريع والناجـز إزالة األوضـاع اإلستـثنائيـة التي
وجدت في الظروف الشاذة والتي النرى مبرراً لبقائها ونحن نقترب من اLراحل النهائية لتطبيق
بيان آذار  والبدّ ايضاً من احلـسم السريع لبعض اLسائل األسـاسية التي تعترض سـبيل اإلتفاق
اآلن وهي حتديد حـدود اLناطق التي سيـشملها احلكم الذاتي  والوصـول الى إتفاق نهـائي بشأن

ميثاق العمل الوطني  وتسمية �ثلي حزبكم في اجمللس الوطني.
أما بشـأن مضمون احلكم الذاتي فـتعلمون أن �ثلي حـزب البعث العربي اإلشتـراكي قد أبدوا
وجهـة نظرنا Lمثلي حـزبكم في اLشروع الذي عـرضتـموه… وهو مـشروع ال�كن قبـوله من طرفنا
وقـد عبـرت عن رفـضهـا له األطراف الوطنيـة األخرى ايضـاً… لذلك فـإننا نأمل إعـادة النظر في
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األمـر وتقـد¨ اLقــتـرحـات التي �كن أن تكـون صـاحلـة للمناقـشــة والبـحث ونابعـة من الـتـسليم
واإل�ان بوحدة الوطن وبوحدة السيادة وبوحدة اLصير بR أبناء الشعب.

وختـاماً تقبلوا حتـياتي اخلالصـة و©نياتي الشـخصيـة لكم بالصحة والنجـاح ولشعـبنا العراقي
بالنصر واإلزدهار.

أحمد حسن البكر
أمR سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي اإلشتراكي

رئيس اجلمهورية العراقية
بغداد في ١٩٧٣/٧/٤
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سيادة األخ ا�هيب أحمد حسن البكر احملترم
أم( سر القيادة القطرية حلزب البعث العربي اإلشتراكي

ورئيس اجلمهورية العراقية
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

لقـد سبق ووعـدت سيـادتكم في رسالتي ا�ـؤرخة في ١٩٧٣/٧/٨ أن أبعث �قـامكم بوجهـة
نظرنا حــول النقــاط الهـامــة التي وردت في رســالة ســيـادتكم ا�ـؤرخـة في ١٩٧٣/٧/٤ بعــد
بحثها ومناقشـتها Uزيد من الدقة والتفصيل مع إخواننا اآلخريـن وقد P بالفعل بحث ومناقشة
النقـاط ا�ذكـورة مـؤخـراً وإننا مـتـفـقـون مع سـيـادتـكم في الرأي حـول ضـرورة إسـتكمـال احلـوار
بصورة جـدية ويتواله مـخلصون قادرون علـى حسم ا�شاكل القـائمة وقـد [ت تسميـة ]ثلينا في
احلوار وهم مـوجودون في بغـداد في الوقت احلاضـر وعلى إستـعداد للمـباشـرة بالعمل ومـخولون
بدراسـة النقاط األسـاسـية ا�علّقـة في الوقت احلـاضر وإقـتـراح احللول ا�ناسبـة لهـا. كالعـمل من
أجل إزالة األوضـاع اإلسـتـثنائـيـة وحتـديد ا�ناطق التي سـيـشـملهـا احلكـم الذاتي والوصـول الى
إتفـاق نهائي بشـأن ميـثاق العـمل الوطني وتسمـية ]ثلي حـزبنا في اجمللس الوطني. أمـا فيـما
يتعلق Uقترحاتنا حول احلكم الذاتي والتي ذكر سيادتكم بأنها غير مقبولة فإننا نرجو إنْ أمكن
التـفضل بتنويرنا بـوجهـة نظركم حول النقـاط غيـر ا�قـبولة من مـقتـرحاتنا الـسابقـة ليتـسنى لنا
دراسـتهـا وأخـذها بنظر اإلعـتـبار في إعـادة صـياغـة مـقـترحـاتنا وبشكل يكون مـوضع اإلتفـاق

والرضا من قبل اجلميع.
وأغتـنم هذه ا�ناسبـة ألقدم لسـيادتكم وافـر اإلحتـرام والتقـدير مع [نياتي اخمللصـة بالسـعادة

والتوفيق الدائم(.
اخمللص

مصطفى البارزاني
١٩٧٣/٨/ 
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سيادة األخ ا�هيب أحمد حسن البكر احملترم
رئيس اجلمهورية العراقية

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إن معركة ا�صير التي تخـوضها األمة العربية الشقيقة وما يتـصل بذلك من مضاعفات حتتم
علينـا جـمـيــعـاً تقــدير واجـبـنا التـاريـخي والعـمل مـن أجل رصّ وحـدتنا الـوطنيـة وبذل أقــصى
مانستطيع من جهـود لتذليل كل ا�شاكل والعقبات الثانوية بيـننا والعمل اجلاد من أجل تعزيز
wجـبهـتنا الوطنيـة الداخليـة وتوفـير مـسـتلزمات الـتصـدي الناجح لدرء اخملـاطر احملـدقة ببـالدنا
وتصفـية اجلمود الذي يكتنف الـعالقات بيننا وب( حزب البـعث العربي اإلشتـراكي والسعي من
أجل دفع هذه الـعـالئق بإجتـاه إيجــابي يضـمن تـقـوية وحـدة شــعـبنا العـراقـي الوطنيـة من جــهـة

ويحقق ا�طامح ا�شروعة لشعبنا الكردي ضمن هذا اإلطار من جهة أخرى.
وإننا نـتطلع الى إجــراء تالقٍ أخــوي جــاد في أقــرب وقـت ]كن ب( ]ثـلينا و]ثـلي احلكومــة
للتــوصل الى صــيـغــة مـرضــيـة لـلحكم الذاتي �ـنطقـة كــردســتـان تنســجم مع روح إتفــاق آذار

التاريخي ومن ثم إجناز اجلبهة الوطنية التقدمية.
وتقبلوا في اخلتام ياسيادة الرئيس فائق اإلحترام والتقدير.

اخمللص
مصطفى البارزاني
١٩٧٣/١٠/٨
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سيادة الرئيس البارزاني احملترم
االخوان اعضاء م.س احملترم(

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
قمنا انا واألخ حبيب بزيارة الى صدام في يوم ١/٢٢ وسلمناه رسالتكم وعرضنا عليه بعض

النقاط كمساهمة جانبية في تلطيف األجواء والسير با�شروع خطوات الى أمام.
أمـا بخـصوص رسـالتكمw فـهـو يبلغكم حتـيـاته و[نيـاته وقـال كنا قـد طلبنا في حـينه مـجيء
مـسـعـود الى بغـداد إلبالغـه بعض النقـاط بغـيـة ايصـالهـا الى والده. واضـاف ان الظرف دقـيق
ويحتاج الـى الرعاية والعنايةw وانه ألمر جيـد ان تكون يد أبا إدريس ورعايته مع القـضيةw أي
قـضـيــة احلل. وامـا بخـصـوص ارســال أبنائه فلديه بـعض احلق بسـبب حـوادث ا�ـاضي. وأكـدنا
بوجـود نيـة صـادقـة وخـالصة لـدى احلزب الد�ـقراطـي الكردسـتانـي للتـوصل الى حلw ونريد ان

يكون احلل حاسماً ونعتقد انكم تريدونه كذلك ايضاً.
وقـد وافـقنا في ضـرورة ايجـاد حل حاسـم ونهائي. ثـم أشرنا الـى أن طلب السلطة في ]ارسـة
صالحـياتـها بصـورة اعتـيادية في جـميع ا�ناطقw وايجـاد صيـغة مـعقـولة للپيـشمـرگه والـسالح
طلب مـشـروع. ويرافقـه ال بل يدعـمـه ايجـاد مسـاهمـة للشـعب الكردي في رسم سـياسـة البـالد
وربط ا�نطقـة الكردية بعـجلة التنميـة. وأمـا حتديد ا�نطقـة فيـتم Uوجب اإلحـصاء. جتنب صـدام
التعلـيق كثيـراً أو بصورة مـباشرة على النـقاط التي أثرناها. بل ركـز مالحظاته على مـشروعنا
للحـكم الذاتي وقـــال إن كــالً مـنا يريد احلـكم الذاتيw واحلـكم الذاتي مـــعــروف. وإن مـــشــروع
احلكومة لم يقـدم بطبيعة احلـد األدنى بل إستند على االعتـقاد بأنه يتضـمن احلكم الذاتي سواء

من جانب البعث أو اجلبهة ولكننا �ارس النقد والنقد الذاتي في وبعد كل لقاء.
وأضاف اما مشـروعكم فهو احتاد وصيغـة فدرالية او كونفدراليةw في معـظم نقاطهw وان فيه
صـيغ أصعب مـن بعض الصيغ الـتي وردت في ا�شروع ا�رفـوض (ولكن ذلك غـيـر صحـيح!).
وأشار الى بيـان آذار وضررة التمسك بصـيغه وقال ال أتفق مع مـحمد عبدالرحـمن في القول ان
احلـيـاة قـد تغـيـرت فـالصـيغ تتـغـيـر. وفي ذلك إشـارة الـى ا�ناقـشـة القـصـيـرة التي جـرت حـول
مساهمة الشعب الكردي في السلطة التشريعية أثناء مناقشة ا�شروع. سألناه عن النقاط التي
يراها خـارجة عن احلكم الـذاتي. وكان جـوابه إشارة الى مـاجـاء ضمناً في حـديثنا حـول كركـوك
وعاصـمة كردسـتانw وقال ال أذكـر النصوص. فبـيّنا النقاط التي في حـينها لم يسـتسغـها وهي
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موضوع مجلس قيادة الثورة وكركوك والعاصمةw أو مجرد ذكر العاصمةw ويكون نائب أو أحد
نواب رئيس اجلمهورية كـردياً. وقلنا ان صيغنا حول هذه النقاط تقبل ا�ناقشـة وحتى كثيراً من
ا�ناقـشــة. ولكن أكـدنا على ضــرورة وجـود مـجلس وطني مــتـمـتع بالصــالحـيـات التـشـريـعـيـة

الكاملة.
أكـد مـرة أخـرى أن ا�سـألة هي دولة واحـدة وشـعب واحـد ولكن قـومـيت(. لـذلك تكون هناك
دولة تسـاهمـون فيـها ومـسـائل قومـيـة يتـولى احلكم الذاتي مـعاجلـتهـا. وقـال في نهـاية حديثـه
كـونـوا حـذرين من ان يقــوم بعض مــسـؤولي حــزبكم أو آمـري الـهـيـزات بـأعـمـال مــعـينـة تعكر
العالقات في هذه ا�رحلة الدقيـقة بتأثير من خارج صفوفكم ودون تخطـيطكم. طلبنا تفصيالت

فإعتذر. فقلنا له بأنا سنوصل اخلبر الى سيادتكم.
بعد ذلك عرضنا بعض النقاط وهي:

œd?ÖË…	5 وإدارة دهوك وكـان جــوابهw ان الطرق قـد تـأجل البت فـيــهـاw وان مـوضـوع الطرق 
موضوع إدارة دهوك عُرض على القيادة وأرتؤيَ تأجيله ايضاً.

ولدينا معلومـات حتى ان مسائل التنمـية وا�شاريع التي تخص كردسـتان قد اقترح تـأجيلها
الى مابعد ١١ آذار.

…œdÖË	w5 فـقال ال أذكـر شـيـئاwً واؤكـد بأنه ليس لدينـا أية نية للـقيـام وأما مـوضوع الـفوج 
بإحـتكاكـات. وقـال رUا ا�وضـوع من باب الـتـحوطw و أشـار أيـضاً الـى وجـود حن( لدى بعض

الضباط الى الفرسان بسبب عالقة اإلنتفاع. وقال ال أرى الفرسان ألني لي فيهم رأياً خاصاً.
ختاماً تقبلوا فائق التقدير واإلحترام

محمد محمود               حبيب
١٩٧٤/١/٢٢                   
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أصحاب اجلاللة والسيادة ملوك ورؤساء الدول اإلسالمية احملترم(
لي الشرف أن أقدم لكم Uناسبة إنعقاد مؤ[ركم اجلليل أحر التحيات وأطيب التمنيات داعياً
wوصيانة وحـدتها وحمـاية مصاحلـها wا�ولى القدير أن يوفـقكم �ا فيـه خير الشعـوب اإلسالميـة
وإعـالء كلمـة احلق والعـدالة في ربوعـهاw وبعـدw فـإني أنتـهـز فـرصة إنعـقـاد هذا ا�ؤ[ر ا�بـارك
ألعـرض على أنظاركم ضـالمة شـعب مـسلم كـان منذ دخوله الديـن احلنيف في مقـدمـة الذائدين

عنه وا�تمسك( Uبادئه القو�ة وتعاليمه السامية.
الشك أنكـم يا أصــحـاب اجلــاللة والســيــادة مطلـعـون عـلى واقع الشــعب الكردي ا�ـؤلم في
العراقw منذ تأسـيس الدولة العراقيـة قبل أكثر من نصـف قرن من الزمان وثوراته ا�تعـددة ضد
الظلم والطغيان وكذلك على حرب إقتـتال األخوةw التي فرضت علينا منذ سنة w١٩٦١ وكذلك
دفاعاً عن وجودناw الذي كان واليزال عرضة لإلضطهاد واجلورw بسبب سياسة التمييز والتفرقة
التي مـارستـها و[ارسـهـا احلكومات العـراقيـة ا�تـوالية ضـدهw خالفـاً �ا تفـرضه مـفاهيم األخـوة

اإلسالمية والئحة حقوق اإلنسان وا�باديء ا�عترف بها دولياً.
لقـد توقـفت تلك احلرب ا�ؤسـفـة في ١١ آذار w١٩٧٠ نتـيجـة لإلتفـاق الذي جـرى بيننا وب(
احلكومــة العـراقــيـةw والذي إعــتـرفت Uوجــبـه احلكـومـة بحق الشــعب الكردي في إدارة شــؤونه
الذاتيــةw ضــمن إطار الدولـة العـراقــيــة وحتــقـيـق ذلك بعــد أربعــة أعـوام يـتم خـاللـهـا الـقـيــام
بإصالحات عـامة في جميع نـواحي احلياة في كردسـتان بغية التـعويض عمّا أصابـها من أضرار
ودمـار وما فـاتهـا من تقـدم وعمـران ولتـهـيئـة البـالد لتنفـيـذ احلكم الذاتي للشـعب الكردي في

موعده احملدد في احلادي عشر من آذار من هذا العام.
إننا نعيش في هذه الفتـرة األيام األخيرة ا�تبقـية من عمر إتفاقـية آذارw و]ا يدعو الى ا�رارة
وخيـبة األملw أن ننوّه بأن األحداث ا�ثـيرة وا�ظالم الكثيـرةw التي نزلت بشعـبنا خالل السنوات
األربع ا�اضـيةw التشـير الى إسـتعداد احلـكومة العـراقيـة لإليفاء بوعـدهاw بل على العكس من
ذلكw فإن األدلة والـشواهد تؤكد كلهـا عزمـها على جتـديد العمليـات العسكرية ضـدنا والعودة
الى ]ارسة سـياسة التـعسّف والقوة الغـاشمة وإبادة ا�سلـم( اآلمن(w الذين يرفضون اإلنصـياع
األعـمى الـى إجـراءاتهـا البــعـيـدة كل البــعـد عن تعـالـيم ديننا واخملـالـفـة للنصـوص الـتي جـرى
اإلتفاق عليها بينناw وا�نافـية لكل الشرائع والقيم ا�تعارف عليها ب( البـشرw واسمحوا لنا أن

نضرب األمثلة التالية على ذلك على سبيل ا�ثال ال احلصر:
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١- تضمنت اإلتفاقية النص على إجراء إحـصاء نزيه للسكان لغرض تثبيت ا�ناطق التي سوف
يشملها احلكم الذاتي وذلك خالل السنة األولى من إبرام اإلتفـاقية إال أن احلكومة رفضت
التـعـاون مـعنا للـقـيـام بذلك في حـينه وأجّلت اإلحـصـاء الـى أجل غـيـر مـسـمىw وشـرعت
بإسـتـغـالل هذه الـفـرصـة إلجـالء ا�واطن( األكـراد من ديارهم وقـراهـم باإلكـراه خـاصـة في
ا�ناطق الغنيـة بالبـترولw وإسكان مـؤيديها مـن العشـائر العربيـة والتي جلبـتهم من خـارج
ا�نطقــة الكردية لـإلقـامــة في هذه القــرى خـالفــاً للحق والعــدلw وبغــيـة تأريث احلــزازات

واألحقاد ب( ا�سلم( من العرب واألكراد في العراق.
٢- قامت احلكومـة العراقية خـالل عام ١٩٧٢ بتسفـير أكثر من (٥٠) ألف مـواطن كردي من
أهالي بغـداد وا�ناطق العـراقـيـة األخرىw الـى خارج احلـدود وبشكل وحـشي يتـعـارض مع
األسس ا�تـفق عليـها بيننا وبيـنهم في معـاملة هؤالء ا�واطن(w واليتـفق كـذلك مع أبسط

ا�باديء واحلقوق اإلنسانية بحجة كون هؤالء من أصل إيراني.
٣- نظمت السلـطات العـراقـية خـالل السـنوات األربع ا�اضـيـة العـديد من احلـمـالت العـسكرية
والغارات على مـناطق مختلفـة في كردسـتانw ذهب ضحـيتهـا ا�ئات من األكـراد وشردت
األلوف منهم وأحـرقت عـدداً غـيـر قليل من الـقرى اآلمـنةw كمـا حـدث في مـدن وقـصـبـات

ا�وصل وكركوك وخانق( وسنجار وبارزان وغيرها.
٤- دبرت أجهزة الدولة العراقيةw الكثير من ا�ؤامرات إلغتيال القادة وا�سؤول( األكراد ولعل
من أبرز وأفـضح تلك ا�ؤامـرات محـاولتـها الفـاشلة إلغـتيـالي في ٢٩ أيلول عـام ١٩٧١
وبطريقـة شريـرة اليفكر فيـهـا إنسان سـويwّ فـقد إسـتـغلت السلطة حـبنا وإحـترامنا لرجـال
الدين وإجــاللـنا لهمw فــشـكلت وفــداً خلـيطاً من بعـض رجــال الدين ومن بعـض اجملــرم(
والقـتلة ا�تلـبـس( Uالبس رجـال الدين وأوفـدتهم اليَّ بحـجـة عـرض مـشـروع لـلوفـاق بيننا
وب( السلطة في حـ( أنهم كـانوا يخـفون حتت مـالبسـهم الدينـيةw أنواعـاص مـخـتلفـة من
القنابل وا�تـفجراتw لتـفجيـرها أثناء اإلجتـماع وقـد نفذوا عمليـتهم بدقـة وبراعةw إال أن
البـاري عـز وجلّ قـد حـفظني من كـيـدهمw حـيث أن ا�تـفـجـرات قـضت على الوفـد الشـرير
نفـسـه أثناء اإلجـتــمـاعw وذهب ضـحـيـة هذه ا�ؤامـرة بعض احلـراس األبـرياء وفي مـحـاولة
للغاية نفسهـا أرسلت السلطة أحد األشخاص بصفة مـراسل صحفي يحمل معه حـقيبة من

ا�تفجراتw غير أن أمره أكتشف قبل شروعه بتنفيذ اجلر�ة بتاريخ ١٥ [وز ١٩٧٢
٥- إنتـهـزت السلطة مناسـبـة تعـاونهـا مع قـيـادة احلـزب الشـيـوعي العـواقي منذ أواسط العـام
ا�اضي خللق الف¡ والفـوضى في كـردستـانw وقد إسـتغلـت وجود منظمـات احلزب ا�ذكـور
wوخلـق أجـواء من التـوتر والتـأزم wفي ا�نطقـة الـكردية لتـعكيـر اإلسـتـقـرار واألمن فـيـهـا
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إليجاد ا�بررات لشن حرب جديدة ضد شعبنا اآلمن.
إننا في الـوقت الذي نعـرض فـيــه على مـقـامـكم األحـوال السـيــئـة التي يعــاني منهـا شـعــبنا
الكرديw نرى مـن الواجب اإلشـارة كــذلك الى أنّ إخــواننا ا�سلـم( من العــرب في العـراق قــد
تعـرضــوا ايضـاً آلثار سـيــاسـات احلكم في حـرياتـهمw وأرزاقـهمw بسـبـب طبـيـعـة احلـكم الشـاذة
ومحاولتـها فرض سيطرتهـا على شعب العراق بالقوة بـعيداً عن الشورى واألساليـب الدستورية

والد�قراطية في إدارة دفة احلكم.
ومن خـالل عـرض احلـقـائق أعـالهw أشـعـر ويدرك الكـثـيـرون ايضـاwً بأن األوضـاع العـامـة في
العراق تسير بإجتاه التـفاقم والتعقيد وإحتماالت العودة الى اإلقـتتال وسفك دماء ا�سلم( من
جديد في العراقw وإننا إزاء ذلك ملزمون بالتوجه اليكم لنفوذكم العظيم ومكانتكم العالية في
العـالم اإلســالمي راج( بذل مـسـاعـيـكم احلـمـيـدة لدى احلكـومـة العـراقيw لكي تنـفـذ وعـودها
ا�قطوعـة للشـعب الكردي في إتـفاقـيـة آذار وتسـتـجـيب �طاليب الشـعب العـراقي عـمـومـاً في
السـالم واألخـوة والـعـدل وا�سـاواة في احلـقـوق والواجــبـات (إ�ا ا�ؤمنون أخـوةw فــأصلحـوا ب(

أخويكم وإتقوا الله لعلكم تُرحمون) صدق الله العظيم.
وفي اخلـتـام فإننـا ندعو البـاري عـز وجل أن ينصـركم ويثـبت أقـدامكم ويوفـقكم �ا فـيه خـيـر

ا�سلم( والله وليّ التوفيق.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

اخمللص
مصطفى البارزاني
١٩٧٤/٢/١٦
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الرفـيق العزيز أناتولي ألكسـاندروفيـتش باركوفـسكي سفـير إحتـاد اجلمـهوريات اإلشـتراكـية
السوڤياتية في العراق احملترم

حتية رفاقية حارة
اليخـفى عليكم أنّ العراق �ـر اآلن بظروف دقيـقة وحـساسـة حـيث لم تبق على إنتهـاء
مـدة األربع سنوات ا�قـررة لـتنفـيـذ بيـان آذار سـوى أيام مـعـدودة ولم يتـم اإلتفـاق على صـيـغـة
لتطبيق احلكم الذاتي لكردسـتان بيننا وب( احلكومة العـراقية ويرافق عدم التـوصل الى اإلتفاق
هذا تزايـد السلبـــيــات والـتــأزم في الـوضع بشكـل خطيـــر و]ا يزيد فـي خطورة هذه الـتطورات

الوضع الدقيق الذي [ر به منطقة الشرق األوسط بأسرها.
لقد كنّا وال نزال على إستعـداد لإلتفاق على الصيغ التي تخدم مصلحة البـالد العليا وحقوق
شعبنا الكردي فـيما يتعلق بهـذا ا�وضوع الهام ولكننا جند مع األسف أنّ جـهودنا اخمللصة هذه
التلقى التـجاوب ا�لمـوس من قبل ا�سؤولـ( وتقابل مبـادراتنا اإليجابيـة با�زيد من السلبـيات

والعراقيل.
إننا شـعـوراً منا با�سـؤولية التـأريخـيـة جتاه شـعـبنا العـراقي ووطننا رأينا من الواجب إرسـال
حــامل الرســالة الرفــيق دارا توفــيق عــضــو اللجنـة ا�ركــزية حلـزبـنا ليــشــرح لكم وجــهـة نـظرنا
بالتفصيل ونأمل أن تستخدم حكومتكم الصديقة ما لديها من مساعي حميدة �نع تأزم الوضع
وتدهوره نحـو األسـوأ وضـمـان إيجـاد احلل السلمي الد�قـراطي للـقضـيـة الكردية بـشكل يجنب
البـالد الكوارث والويالت. ولنا وطيـد األمل بأن بالدكم الصـديقـة سوف لن تألـو جهـداً في هذا
اجملـال حـيث كــانت والتزال تقف الى جـانب [ـتع شـعـبنا بحـقــوقـه ا�شـروعـة ضـمن اجلــمـهـورية

العراقية. وختاماً تقبلوا فائق شكري وإحترامي.
اخمللص

مصطفى البارزاني
١٩٧٤/٣/٦
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«ب( البارزاني وفرانز جوزف شتـراوس مراسلة. وهذه الرسالة اجلوابية هي
ردّ على رسـالة للبـارزانـي حـملهـا ]ثّـاله السـيـدان مـحـسن دزَيي ومـحـمـد
محمود عبدالرحمن في نطاق جولتهما في أوروپا وإتفق أنْ وصال ميونيخ
في الوقت الذي كـان حزب اإلحتـاد اإلشتراكي ا�ـسيحي يـزمع عقد مـؤ[ره
وعن طريق الـدكـتـور أنور دزَيي Pّ لقــاء ا�مـثل( بـالزعـيم األ�اني فــوجّـه
إليـــهــمــا الـدعــوة حلـــضــور ا�ؤ[ر فـلبّــيـــا. وفي خطـاب اإلفــتــتـــاح رحّب
(شتراوس) با�وفـدَيْن بوصفهمـا �ثالن الشعب الكردي والبارزاني مـشيراً
الى حـضــورهمـا الشــخـصي ومـعــرباً في الوقت عـيـنه عن تأييـده لـنضـال

الشعب الكردي وتعاطف حزبه مع القضية الكردية»
وهذه ترجمة للرسالة:

الدكتور فرانز جوزف شتراوس
رئيس حزب اإلحتاد اإلشتراكي ا�سيحي

عضو البوندشتاغ (مجلس النواب األ�اني)                          ٦ آب ١٩٧٤
عزيزي اجلنرال بارزاني

شكراً جـزيالً على رسـالتك اللطيـفـة ا�ؤرخـة في الثـاني من [وز. التي سلمـهـا ]ثـالكم
السـيـدان دزَيـي ورحـمـان عندمـا إلـتـقـينا أثناء إنعــقـاد مـؤ[ر حـزب اإلحتــاد اإلشـتـراكي
ا�سيـحي في ميونيخ. إنتـهزنا الفرصـة لبحث كلّ ا�شاكل الـتي تتعلّق Uصالح شـعبكم.
وبيقـيني أنّ ]ثلَيْكم هذين قـد أحاطاكم علمـاً بتفـاصيل ما تبـادلناه من األفكار الهـادفة

الى بذل اجلهود حللّ ا�شاكل ا�شار إليها فال أجد هنا ضرورة لتكرارها.
أنتهز الفرصة ألعرب لكم مرة أخرى عن رغبتي في أن أكون عوناً ألصدقائي الكُرد.

وأرجو من سيّدي أن يتقبّل تأكيداتي ألعلى تقدير لكم.
التوقيع
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* رأينا أن نضــمّن ملحق الوثائـق التـرجـمــة الكاملة للفــصل التـاسع عــشـر من
البـاب اخلـامس (الص ٥٧٦-٥٩٦) من كتـاب هنري كـيـسنجـر وزير اخلـارجيـة
األمــريكـي اZوســوم (سنوات الـتــجــديد Years of Renewal) الصــادر في
١٩٩٩ عن دار النشـر (ســيـمـون وشـوسـتـر) حـول دوره غـيـر اZـشـرّف في طعن
الثورة الكُردية وتصـفيتـها. ومحـاولة تنصّله بإلقاء التبـعة على اآلخرين. وخـير
من يغنينا عن مـالحـقة هذا الـسيـاسي بتـبيـان مـواقع حرفـه احلـقائق هو اإلشـارة
على سـبــيل اZقـارنة الى الـتـقـرير اZرفــوع الى الكونگرس األمـريـكي واZعـروف
بتـقــرير (پايك) اZبـتـنى على حتـقــيـقـات وإسـتــجـوابات ووثائق تدحـض بشكل

صريح كل ما أورده السيد هنري كيسنجر في هذا الباب.
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في عام ١٩٧٥ لم تبـتسم اآللهة في وجـه أصدقاء أمـريكا. فقد تخلى الـكونگرس عن شعب
الهند الصينية وتركه فريسة للشيوعي�. وتخلى شاه إيران عن كُرد العراق وتركهم لرحمة نظام

بغداد اZتطرّف� الذي يحكمه صدام وإن لم يكن رئيساً له.
دأبت الواليات اZـتـحــدة ومنذ العــام ١٩٧٢ على مـســاعـدة الكُـرد. إالّ أن جـهــودنا في هذا

اجملال وباZقارنة بتلك التي بذلناها في الهند الصينية تكاد التُذكر.
في حــيـنه (على األقل فـي العــام ١٩٧٥) كــان فـي مــقــدورنا احلــيـلولة دون ســقــوط الـهند
الصـينية �جـرد زيادة اZسـاعدات لهـا. إال أن إنقاذ الكُرد كـان خالف ذلـك� يتطلب فتح جـبهـة
جـديدة في منطقة جـبليـة وعرة قـريبة مـن احلدود السـوڤيـتيـة. وكـان يقتـضي منا إلتـزاماً علنيـاً
بتكاليف ضـخمـة وعـواقب مجـهولـة وفي وقت كانت فـيه الـهند الصينيـة تنحـدر نحو اإلنحـالل
والتـفكك. والعالقـات ب� الشرق والغـرب آيلة الى الضعف. ومـفاوضـات سالم الشـرق األوسط
تتحول الى أزمـة جمود. أي أن ذلك كان متـطلباً إلدامة ما وُصف بالعمليـة السرية. في الوقت

الذي كان التيار اZعارض لهذه الفعالية يزداد قوةً وزخماً.
ولهذا قُدّر للكُرد أن يغدو مـصيرهم بعد أشهر قليلة من ذلك التـاريخ حلقةً أخرى من حلقات
العـذاب النفسي في مـجال السـياسـة األمريكيـة والتي حاولت خـالل السبـعينات التـعويض بـها
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عن تفاؤل حيـوي كان طابع فترة السـتينات. وقد تعرضت إدارتا الرئيسـ� نيكسون وفورد الى
هجــمـــات من جلــان الكونـگرس لدورهمــا فـي مــســاعــدة الكُـرد إلقــامــة حكم ذاتـي لهم: أوالً
للمـسـاعدة الكُرديـة وثانياً Zسـعـاهمـا في محـاولة منع الشـاه من التـخلي عن عـمليـة مـساعـدة
الكُرد اZشـتركـة. هذا الهجـوم هو واحد من السـبل التي إنتـهجـها أولئك الذين كـانوا مسـؤول�

أكثر من غيرهم عن سياسة التخلي عن الهند الصينية إراحةً لضمائرهم.
إن أسـباب قـيام اZسـألة الكُردية يعـود الى التـاريخ واجلغـرافيـا� وقد إزدادت تـفاقـماً بسـبب
خـالفـاتنا الوطنيـة. فـالشـعب الكُردي الذي يبلغ تعـداده اآلن (٢٥) مليـون نسـمـة كـان ضحـيـة
أحداث تعود الى قرون مـاضية عدة. هؤالء وجدوا أنفسهم عند ظهور الدول القـومية في الشرق
األوسط بنهاية احلرب العـاZية األولى- مقسم� ب� دول إيران والعراق وسـوريا وتركيا واإلحتاد
السوڤيتي السابق. ومع أنهم حصلوا على وعود بدولة مـستقلة إال أن مساعيهم من أجل تقرير
اZصـير قوبـلت بتجـاهل الدول األورپية العظمى عند رسـمهـا خارطة الشـرق األوسط بعـد احلرب
العـاZيـة األولى. لهـذا بدت التطلعـات الكُردية منذ ذلك احل� �ـثابة حتـدٍّ في وجـه حـرص الدول
التي تضـمـهم اليهـا. تلك الدول التـي إختلفت عـالقـاتهـا مع الواليات اZتـحدة. فـتـركـيا كـانت
. والعــراق - آثر أن يكون عــدواً. وتقلبت إيـران ب� اZوقـف� فـي أوقـات مــخـصــوصـة. حليــفـاً
وسورية تعتبر نفسها دولة غير منحـازة. كانت إسرائيل واألردن تتدخالن في قضيتهم من وقت

آلخر ألسباب جيوسياسية وإلستخدامها ورقةً إلضعاف منافسيها - اZقصود هو العراق.
ولتـدخل الواليات اZـتـحـدة في قـضـيـة الكُرد جـذور آيديولوجـيـة وسـتـراتـيـجـيـة. فـالتـقـاليـد
الويلسنيّـة تدفعنا الى تأيـيد حق الشـعوب في تقـرير مصـيرها. إالّ أن هذه التـقاليـد عينهـا هي
التي تولّد ماصار يُعـّد كارثة دائمية تصاحب السـياسة األمريكية وهي: بيان حـدود اإللتزامات
األخالقية األمريكية في منطقة من البعد والنأي كاجليب اجلبلي الكُردي احملاط بدول لها تأثير
عميق على اZصالح القـومية األمريكية. إذ كيف ¥كن العثـور على نقطة مالئمة تقع ب� الدعم
الشـامل للتطلعـات الكُردية وب� التـخلي عنهم� في منـطقة تعـد �ثـابة اZفـصل Zنطقـتي اخلليج

والشرق األوسط الغنيت� بالنفط.
إن أحــد العــوامل التي ســاهمـت في تعــقــيـد الـوضع ¨ثلَ في إســتــحــالة إيصــال اZســاعــدة
األمريكية الى الكُرد إال عبر أراضي بلد حليـف للواليات اZتحدة وهي- إيران في عهد الرئيس
فورد� وتركـيا في عـهد الرئيس كلنتون. ومع أن كـال الدولت� إتفقـتا مع الهـدف األمريكي في
احليلولة دون وقوع اجليوب الكُردية حتت سيطرة الشيوعي� أو "نظام مارق"� إال أن موافقتهما
تقف عند نقطة محددة. فال إيران في السبعينات وال تركيـا التسعينات لهما أدنى مصلحة في
أن تريا تصـاعـد الشـعور الـقومي الـكُردي الى حد تـنتقـل عدواه لتـصـيب شـعـبيـهـمـا الكُردي�
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وليـست أي من الدولت� على إستـعداد للرضـوخ ألمر تـشكيل أقليتـها لدولة كُـردية. وكمـا هو
معروف فإن كال الدولت� تعد مهمة بالنسبة للستراتيجية األمريكية العامة.

وهكذا غــدا من احملــتم أن يصــبح التنـاقض في النهــاية الطابـع اZمـيــز والغــالب للمــســاعي
األمـريكية في اZنطـقة الكُردية في العـراق. فـدول اجلوار كـتركـيا وإيـران قد تدعم الكُرد بهـدف
تقليل اإلندفاع العراقي نحو أراضيهما� إال أنهما ليستا على إستعداد لقبول فكرة إقامة دولة
كُرديـة. وقد إنعكس هذا الوضع على إدارات الرؤسـاء نيكسـون وفورد وبوش وكلنتـون التي لم
تكن جـمـيـعـهـا على إسـتـعداد لـدعم فكرة اإلسـتـقالل الـناجـز للكُرد العـراقـي�� وأقل من ذلك
بكثير لكُرد الدول اجملـاورة. فقد سعى اجلميع الى إرفـاق احلكم الذاتي الكُردي باحملافظة على
وحدة وسالمـة األراضي العراقيـة� وذلك مخافة أن يشـعل تقسيم العراق فـتيل عقود الحـقة من
اإلضطرابات جـراء تكالب جـيـرانه على تقـاسم الغنائم. وهو إجتـاه برز وغـدا واضحـاً بعـد تسلم
النظام األصـولـي بقـيـادة آية الله اخلـمــيني السلطة في إيـران� فـأصـبح النظر حـينـهـا الى وحـدة
أراضي العراق كأداة مهمة من أدوات احملافظة على توازن القوى في وجه التطلعات اإليرانية.
وكـان من نتيـجـة تفـاعل كل تلك األهداف مـجتـمـعة تعـرض الكُرد خلـيبـة أمل ال بل Zأسـاة.
وذلك مـا حـدث بالضـبط في آذار �١٩٧٥ حـينمـا ذهب احلـكم الذاتي الكُردي ضـحـيـةً Zصـالح
العـراق وإيران إثر توصلهـما الى إتفـاق مشـتـرك. وتكرر األمر في العـام ١٩٩٦ حـينما تعـرض
احلكم الذاتي الكُردي الذي اُنشـيء برعاية من الواليات اZتـحـدة عقب حـرب اخلليج في ١٩٩١
الى حتـجيم كـبـير من قـبل صـدام حسـ� حينمـا إسـتعـان به فـصيل كُـردي ليـهزم فـصـيالً كُـردياً
منافـساً تدعـمه الواليات اZتـحدة. من وجـهة نظري� كـانت اZبررات التـي عرضـتهـا إدارة فورد
لعدم توسيع نطاق اإللتزام بقـضية الكُرد أكثر وجاهة من تلك التي قدمـتها إدارة كلنتون - إال
أن اZثـال� يظهـران وبجـالء القيـود والتـعـقيـدات التي تواجـه مـصاحلنا فـي بالد الكُرد البـعيـدة

والنائية.(١)
ورغم أن إدارتي نيـكسـون وفــورد فـشـلتـا في خـلق الدعم الدولي الـذي إدعـتــا به لتطلعــات
الكُرد للحكم الذاتي� إال أنهما كانتا أول إدارت� أمريكيت� تـقدمان دعماً مباشراً لهم. وألننا
كنا حـينها نقدم دعـماً جملـموعـة عرقيـة ضد حكومـتهـا الشرعـية� وألن دوالً أخرى شـاركت في
ذلك كإيران وإسرائيل� فقد تع� أن يكون ذلك الدعم ذا صفة "سرية" وفي منطقة عمل رمادية

اللون تقع ب� اإلستخدام اZكشوف للقوة وب� الدبلوماسية.

(١) حتى بعـد تقاعد الكاتب نراه يصعب علـيه إخفاء سوء نـيته بالپارتي وإنحـيازه الى جانب منافسـه وجتاهله
عمداً مـاقام به الطرف اآلخر باستقدام قـوة أجنبية الى كُردستـان. أذكر باZناسبة ان كيـسنجر طلب في العام
١٩٩٣ لقاءً بي وبالسـيد جالل الطالباني فـرفضتُ لقاءه إالّ أن جـالالً قبل وسعى الى مقـابلته وإني أسلّم له

بكل احلق� فلوال كيسنجر Zا كان جالل كما هو اآلن.
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تعـود بدايات تعـاطينا اZباشـر مع الكُرد تعـود الى تاريخ زيارة الرئيس نيـكسون لشـاه إيران
في طهران في أيار ١٩٧٢ بعـد عودته من لقـاء القمة مع بريجنيف فـي موسكو. فقـد ظهر بأن
األسبـوع الذي أمضـاه نيسكون في ضـيافة الـكرمل� لإلحتـفال �ناسبـة بدء سيـاسة اإلنفـتاح لم
يفلح في تغيير أولوياته. ألنه وفي أثناء سـعيه لتعزيز سياسة اإلنفتـاح لم يتخل قط عن بحثه
الدائب عـن إســتــغــالل كل حــيــز مــتــاح للمنـاورة في الســبــاق الســيــاسي الـدولي مع اإلحتــاد
السوڤـيتي. وكان العراق الذي يقع على عـتبة دار الشاه أحـد ميادين ذلك السبـاق. وكان هدف
الســبـاق اZذكــور حتـديد التــوجـه اZســتـقـبـلي لبلد يأتي ثـانيـاً بعــد السـعــودية من حـيث حــجم
اإلحتـياطيات النفطيـة في اخلليج. لقد عاد في ١٩٦٨ حـزب البعث� الذي وعد بتنفـيذ برنامج
وطني إشتراكي جذري و�عاداة الغرب� ليـتسلم السلطة في بغداد. ولهذا وفي الوقت الذي كان
يوجد فيه أكثر من (١٥) ألف جندي سوڤياتي في مصر والذي أشّر خلطر إحتمال وقوع الشرق
األوسط برمتـه حتت الهيمنة السـوڤيتـية� لم يكن مفـاجئاً أن يتـجه العراق في ظل صـدام حس�
حينها الى التقارب مع اإلحتـاد السوڤيتي. ولهذا ¨ثل الهدف الرئيس لستراتيـجيتنا حينها في
وضع حد لذلك النفوذ السوڤيتي. فكنا ننظر لذلك الى سياسة اإلنفتاح تلك كأداة لدرء مخاطر

الستراتيجية السوڤيتية.
من الدول التي شعـرت بأنها مهـددة أكثر من غـيرها بهذا التـوجه العراقي اجلديـد� وجميعـها
كانت من الدول الصديقـة للواليات اZتحدة� كانت األردن وإيران (ولكليـهما حدود متـرامية مع
العراق) وإسـرائيل (اZتنبهـة دوماً لألنظمـة العربية الراديكاليـة اZدججـة باألسلحة السـوڤيتـية)
وكـانت الدول الثالث اZذكـورة تقـدم دعمـاً علنيـاً للكُرد حلـصولهم على احلـكم الذاتي في جبـال
شمـال العراق الوعرة� وتنظر جـميعـها الى تطلعاتهم كـورقة ضغط تسـتخدمهـا لتشتـيت موارد
وطاقـات نظام البعث بعـيداً عن أراضـيهـا. ورغم أننا لم نشـترك في تقـد´ ذلك الدعم العلني�
إال أن وكـاالت إستـخبـاراتنا كـانت تتلقى تقـارير مفـصلة عن تلك العـمليـات من نظيراتهـا في
البلدان اZذكـورة. واليخفى طبـعاً بأن الدول اZـذكورة جـميـعاً كـانت تتلقى مسـاعدات عـسكرية

وإقتصادية من الواليات اZتحدة.
لفـتـرة قــصـيـرة بدا أن الكُرد والعــراقـي� على وشك التــوصل الى إتفـاق لتـســوية اخلـالفـات
بينهـم. حـيث ¶ في ١١ آذار ١٩٧٠ التــوقـيع على إتفــاقـيـة ب� بـغـداد والزعـيم الـكُردي مـال
مـصـطفى البــارزاني. وافـقت احلكـومـة �وجب اإلتفــاق على اإلعــتـراف بـ: العــراق دولة ثنائـيـة
القـوميـة للقـوميـت� العـربية والـكُردية� وتعي� نائـب كُردي لرئيس اجلـمـهورية� وإعـتـبار اللغـة

الكُردية لغة رسمية� وعلى ¨ثيل الكُرد في الپرZان اZشكّل حديثاً.
مـر اإلتفـاق في األشهـر القليـلة التي تلت التـوقيـع عليه �ـصاعب جنـمت عن اخلـالفـات التي
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¨حـورت حــول وضع تعـريف Zاهيــة احلكم الذاتي� وهو مـا يحــصل عـادة عند الشــروع �حـاولة
توزيع السلطات بـ� مجـمـوعتـ� عرقـيـت� مـتناحرتـ�. فاحلكم الـذاتي بالنسـبة للبـارزاني كـان
يعني زحـفاً حـثـيثـاً نحو إسـتـقالل األمـر الواقع� فيـمـا كان صـدام يتعـامل مع اإلتفـاق على أنه

خطوة تكتيكية في طريق حتقيق البعث لنموذج الدولة اZوحدة.
بحلول خـريف ١٩٧٢ وصـلت العـالقـات ب� الكُرد وبغـداد نقطة الـالعـودة. فـقـد إتهم الكُرد
صـدام حسـ� بالتخطـيط حملاولة إغـتـيـال البارزاني� فـيـمـا لم يتوانَ صـدام عن تعـمـيق شكوك
الكُرد عندما حترك في إجتاه تشكيل حكومة أحادية اجلانب ضمت حركة (كُومَلَه) اZدعومة من
كل من إيـران وإســرائيل. وفـي تشــرين الـثــاني ١٩٧١ وكــذلـك في آذار ١٩٧٢ ناشــد الـشــاه
الرئيس نيكسـون إلبداء اZساعـدة للكُرد. وفي ٢٨ آذار قـام العاهل األردني بدور الوسـيط في
إيصــال مناشـدة الـبـارزاني الى الرئـيس نيكســون. هذا ودأبت إسـرائـيل� التي وإن لم تكـن قـد
تقـدمت بطلبـات مـبـاشـرة للحـصـول على أمـوال� على إعـالمنا �خـاوفهـا اZتـعلقـة بالتـوجـهـات

العراقية وبإهتمامها �سألة احلكم الذاتي في اZناطق الكُردية.
من ناحيـتنا كنا قد أهملنا تبني التوجـهات اخلاصة بتـقد´ مسـاعدة مباشـرة للكُرد� كوننا لم
نرغب في أن نـكون سـبــبــاً في بدء تدفق األسـلحـة والنـفـوذ الســوڤــيـتــي� الى اZنـطقـة. وكــان
(جـوزيف فـارالند) سـفـيـرنـا لدى إيران قـد حـذرنا من مـغـبـة ذلك بقـوله أن الـشـروع في تنفـيـذ
عملية سرية مع الكُرد يفتح الباب خلطر حتولها عـملياً الى عملية النهائية� في ح� أن إيقافها
سيجعلنا عـرضةً لـ"تفسيرات خاطئة ومحزنـة". ولكن زيارة رئيس الوزراء السوڤيتي (أليكسي
كـوسـيگن) بغـداد في ١٩٧٢ هي التي دفـعـتنا الى إعـادة النظر في سـيـاسـة عـدم التـدخل في
العراق. فقد وقّع هذا اZسؤول السوڤيتي في ٩ آذار إتفاقية صداقة وتعاون مع العراق إشتملت
(حتى في غـياب التـدخل األمريكي لصالـح الكُرد) على بنود تتعلق بصـفقات كـبيـرة لألسلحة
السوڤـيتـية. وهكذا بدأ العـراق يحوّل نفـسه الى خطر جـيوسـياسي والى حليـف سوڤيـتي رئيس
في اZنطقـة. كمـا صعـدت القوات الـعراقـية� التي اُتخـمت باألسلحـة السوڤـيتـية اإلضـافيـة من
هجـماتـها على الكُرد حـتى جتـاوزت النطاق الذي ¥كن للمـسـاعـدات اإليرانية واإلسـرائيليـة أن
تبقي فيه ميزان القوى متكافئاً. وأعقبت ذلك التصعيد إشتباكات متفرقة ب� القوات العراقية

واإليرانية على حدود البلدين.
تلك كانت الظروف التي أحـاطت بزيارة نيكسون للشـاه في طهران في ٣٠ أيار ١٩٧٢. كنا
نحن وجـمـيع من رافق الرئيس منهك� جـسـدياً وعـاطفـياً بسـبب قـمـة موسكـو التي دعا إلـيهـا
نيكسون رغم القـصف واحلصار اZفروض على ڤيـتنام الشمالية حليـفة السوڤييت قـبل أسبوع�
من مـوعد الـزيارة وستـة أشـهر من بدء اإلنـتخـابات الرئاسـيـة. وقد سـاهمت الضـيافـة اإليرانيـة
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العامرة في تضخيم آثار اإلرهاق الذي عانى منه الوفد وطاقمه اإلعالمي. 
واحــدº من آثار ذلك اإلرهـاق جتلّى في النخـب الذي إقــتـرحــه نيـكســون على احلــاضــرين في
العشاء اإلحتفـالي الذي كان الشاه قد أعده للترحيب بوفدنا. كانت أضـوية كاميرات التلفزيون
من السطوع بحيث لـقي الرئيس صعوبة في قـراءة خطابه اZعد سلفاً� سـيّما وأنه لم يكن راغـباً
بالظهـور على شاشـات التلفزيون بـالنظارات. ولهذا قـرر أن يرجتل� وجنح في ذلك عدا إخـفاقـه
في أن يأتي بنهـاية مناسـبة خلطابه. فـقد طفق يدور حـول هدفـه مرات عـدة حتى إهتـدى الى أن
يخـتم اخلطاب بفكرة عـمـومـيـة. فـقـد نظر الى الشـاه (ملك اZلوك) وقـال بأنه يـستـذكـر مـقـولة
للرئيس آيزنهاور التي ذكر فيها بأن جميع أعـضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم هم «ن تزوجوا
. خـا¨ة بدا نيكسـون منتـشـيـاً بها وإقـتـرح بعـدها شـرب النخب على شـرف بنسـاء يفـقنهم شـأناً
الشـاه واإلمبـراطورة اجلمـيلة التي كانت تقـف الى جانبـه. فإخـتفت البـهجـة من احلفل وإتسـمت
حتـيـة النخب من اجلـانب اإليراني بفـتـور ظاهر. ولكن سـرعـان مـا عـاد الشـاه ونيكسـون بعـدها
Zناقشة الوضع الدولي. وإثر عودته من تبادل األنخاب اZزيفة في الكرمل� بيّن نيكسون للشاه
بأنه ر�ا كــان أول رئيس أمـريكـي لم يرضخ إلغـراءات صــداقـتـه الـشـخـصــيـة بزعـيم الـكرمل�
الشـيــوعي. فـقـد أعـاد التــأكـيـد في خطابـه في حـفل العـشــاء على وقـوف أمـريكـا الى جـانب
أصـدقائهـا وعلى احلد مـن اZغامـرات السوڤـيـتيـة في الشرق األوسط. وأكـد على أننا سنسـعى
للحـيلولة دون تصـعيـد النزاعات احملـلية لتـتحـول الى مـواجهـات دوليـة� وأن النسمح بإحـداث
تغـييـر في مـيزان الـقوى العـاZي والشـرق أوسطي� وعلى أننا سنسـعى في الشـرق األوسط الى
تغـيـيـر مـوازيـن القـوى فـعـالً لصـاحلنا� وذلك بأن نـظهـر للجـمـيع بأن أهداف الـعـرب لن تتـحق
بالراديكالية العربية وال باألسلحـة السوڤيتية. وكنت قد أضفت من جـهتي الى ما قاله الرئيس
القول بأننا لن نقبل بـ"اإلنفتاح اإلنتقائي" والذي أعرّفه بأنه: "التوصل الى تسويات حول بعض
القـضـايا مع بعض اخلـصوم بهـدف عـزل خـصوم آخـرين… وبأننا قـد سـعـينا إليصال فـحـوى هذه

الرسالة الى السوڤييت". 
وبعد عـام واحدٍ من تلك الزيارة وفي ١٧ ¨وز �١٩٧٣ قمت بتلخـيص جوهر توجهـاتنا للشاه

أثناء زيارته واشنطن رداً على زيارة الرئيس نيكسون� حينما قلت له:
"نحن نسـعى حلصـر النفوذ السـوڤـيتي ووضـعه في مـوقف (ال محـيص له فيـه)
أينمـا واجهناه� كـما نسـعى ألنْ نرفع نفقـات أي مغـامرة يخـوضهـا السوڤيـيت.
إننا نريد أن نخلق لدى مكتبهم السياسي إطاراً فكريـاً يجعله يرى نفسه مرهقاً
ال يقـوى على حتـمل أعــبـاء وتكاليف مـغـامـراته الشـرق أوسطـيـة التي التثـمـر

بشيء".
ولهذا وجد الشاه نيكسون مستمعاً متجاوباً حينما عبّر له عن قلقه إزاء :
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"إحـتـمـال قـيـام السـوڤـيـيت بتـأسـيس حتـالف للـكُرد والبـعـثـي� والشـيـوعـي��
لتـتحـول اZشكلة الكُردية بعـده الى رصـيد للشـيوعـيـة بدل أن تكون شوكـة في

جنبهم".
وفي أعـقـاب مـحـادثاته مع الشـاه� كـان نيكسـون قـد توصل الى إتخـاذ قـرارين إثن�: فـقـد
وافق وكـإجراء مـضاد لصـفقـة كوسـيگن - صدام التـسليـحيـة� على أن يبيع من الشـاه طائرات
حــربيــة حــديثــة� كــان قــد طلبــهــا األخــيــر وتعلقت اZـوافــقـة عـلى بيــعــهــا بســبب خــالف ب�
البيروقراطي� في الپنتاگون حول ما إذا كانت صفقة البيع ستشمل طائرات (إف-١٥) التابعة
للقـوة اجلـوية أم طائرات (إف - ١٤) التابـعة للقـوة البـحريـة. وبقراره الذي أنهى اجلـدل القـائم
وافق نيكسـون على بيع كال الطرازيـن للشاه مع تخـييـره إنتقـاء األفضل منهـما. وكـان هذا هو
السـر وراء إصدار األمـر الى الپنتـاگـون بإعطاء الشـاه ما يريد مـن طائرات. وقد إقـتـصر األمـر
الرئاسي على تخييره ب� طرازي طـائرات (إف ١٥ و إف ١٤). والقرار الثاني كان توصله الى
اإلسـتنـتـاج بعـد تـلك اZبـاحــثـات أنّ توقف الدعم األمــريكي سـيــؤدي الى إنهـيــار اإلنتـفــاضـة
الكُردية. وذلك ألن دعـماً أمـريكياً من نوع مـا كان مطلوبـاً للمحـافظة على زخم إندفاع حلـفاء
رئيـسي� لنا مـثل إيران واألردن ودوافـعهـما كـانت ملحـة� وكذلك علـى توازن القوى اإلقليـمي

في اZنطقة.
و¨ثل هدف سـتــرايتـجـيـتنا في: رفـع تكلفـة فـاتورة فـرض العــراقـي� لنظام حكمــهم� تعـزيز
اZوقف التـفـاوضي الكُردي� ودفع بغـداد في الـنهـاية الى إنتـهـاج سيـاسـة تتـسم بإحـتـرام أكـبـر
خملـاوف جيـرانه األمنيـة وللحكم الذاتي الكُردي. والسـبيـل إلجناز كل ذلك كـان� حـسبـما سـاد
اإلعـتـقـاد� يكمـن في اZسـاهمـة األمـريكيـة في الـبـرنامج. ألنهـا مـسـاهمـة سـتــضـفي نوعـاً من
التمـاسك على األهداف اZتضاربة للمـساهم� اآلخرين� الذين كان كل مـنهم يعلق أهمية كبـيرة
على عالقاته مع الواليات اZتحدة� وستفـرض عليهم تفادي التخلي عن الكُرد� وهو تقو´ كان

كما سنرى موغالً في التفاؤل.
∫WOK0«b$« 1U2UIM$«

منذ اليـوم الذي سُـمح فـيـه بنـشـر حتقـيـقـات جلنـة (چيـرچ وبايك) في وسـائل اإلعـالم� بوشـر
بتـصوير جـهاز اإلسـتخـبارات األمـريكي كدائرة تضم جـماعـة من متـعصـبي احلرب البـاردة غيـر
اZطواع� لـلسـيـطرة الســيـاســيـة واZـتلهــف� دائمــاً للمــخـاطرة باZـوارد األمـريكـيـة في تـنفـيــذ
مخططات غـالباً ما تكون جنونية. ولو قُـيّض لوكالة (CIA) كهـذه أن توجد� فالبدّ أنهـا كانت
في اخلـفـاء في فـترتي إدارتـي نيكسـون وفورد. ألن جـمـيع العـمليـات السـرية الكبـرى في تلك
الفتـرة (تشيلي� الكُرد� أنگوال) كـانت تُنفذ بأوامر من البـيت األبيض على نحو سـري إلنعدام
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وجـود وسيلـة سيـاسـية أخـرى مـالئمـة. فإنتـفـاضة الكُـرد حدثت داخل حـدود دولة مـعـترف بهـا
وحليفـة لإلحتاد السوڤيـتي� وبدأت تتلقى دعماً سرياً من مـجموعة من الدول احلليـفة للواليات
اZتحدة ومن قبلنا كذلك. كانت العملية تنطوي على مخاطر بإحتمال حدوث تصعيد لألوضاع�
إال أن خطر السماح لصدام بتـثبيت أركان حكمه وحتويل اZنطقـة الكُردية في العراق الى قاعدة
للتــخــريـب في اZناطق الـكُردية األخــرى في دول اجلــيــران� كــان مــاثـالً هو اآلخــر. وكــان ذلك
التخـريب اZدعوم بتسـارع Ãو القوات اZسلحـة العراقيـة� سيتـحول �رور الوقت الى سالح فـعال

ضد دول اخلليج وإيران وتركيا.
وإذا مــا ألقــينا نظـرة الى اZاضي فــســيــتــضح لنا بأن كــفــتي مــؤيدي ومنـاهضي قــرار دعم
اإلنتفـاضة الكُردية كانتـا على قدر أكبر من التـكافؤ الذي بدتا عليه حـينذاك. ور�ا كان علينا
حـينهـا أن نحلل الدوافع اZـلحـة للتـحـالف اZناويء للعـراق بدقـة أكـبـر� ونحلل كـذلك العـواقب
الناجـمة عن إضطراب أوضـاع أحد أطراف ذلك التـحـالف. وكان علينا عـالوة على كل ذلك أن
ندرك بأن الكُرد قد يكونون فيما بينهم شركاء قلق� متـحول� يصعب وضعهم جميعاً في إطار
سـتراتيـجـية واحـدة شـاملة. وبأن هدفـهم بغضّ النظر عن اإلعـتقـاد اZعلن لزعـمـائهم يكمن دون
شك في اإلستقالل الناجـز� وبأنهم سيقاومون كل محاوالت جـدولة أولوياتهم �ا يتماشى ونظرة
القوى اخلارجيـة الى التوازن اجليوسياسي. وقد تب� لي بعـد ذلك بأن القراءة عن األبطال أسهل
بكثـير من الـتعـامل معـهم� وذلك ألن ع� الصـفـات التي تلهمـهم الشـجاعـة هي التي حتـد من

مرونتهم في التعامل.
وإذا مـا راجعنا مـا حدث مـرة أخـرى� فلن نتوصل الى إسـتـقراء أفـضل من ذلك الذي توصل
إليـه هوبـسن حـينهـا� والذي لم يـطرأ عليـه تغـيــيـر خـالل ربع القـرن اZاضي وهـو: العـزوف عن
إتخاذ أي إجـراء قد يؤدي الى إنهيـار التحالف اZوجود واZنـاويء للعراق والى ترك الكُرد حتت
رحـمـة صـدام حـس� والى هبـوط اZـعنويات في اخلليج. هذا فـي الوقت الذي كـان سـيـؤدي فـيـه
إلتزامنا بالعـمل الى إثقال كاهلنا بأعبـاء العواقب الناجمة عن كـارثة إحتمال زيادة السـوڤييت
دعمهم التسليحي زيادة كبيرة قد تتعدى اZستويات اZوجودة وقتئذ. ولهذا فإن احلكمة أوجبت

علينا إختيار اخلطر احلدسي الذي كان موجوداً بدالً من اخلطر األكيد الذي كان ماثالً.
والنتيـجة كـان القرار الذي إتخذنـاه في العام ١٩٧٢. حيث وقّع نيـكسون في ١ آب ١٩٧٢

على األمر الرئاسي اخلاص ببدء العمل في البرنامج السري(٢).

(٢) "لم يكن هناك إجتماع رسمي للجنة الـ(٤٠). فقد ¶ وألسباب أمنية حمل التوصية اZذكورة باليد الى كل
من: مساعد وزير اخلـارجية� نائب وزير الدفاع� رئيس هيئة األركان اZشـتركة� ومدير الـ(CIA). وكان لكل
واحد من هؤالء احلق والفرصة إلبداء إعتراضهم ولكنهم لم يفـعلوا. وسوف تثير جلنة (پايك) بعد هذا ضجة
كبيـرة بسبب عدم عقـد ذلك اإلجتماع الرسمي رغم أن النتـيجة التي كان سـيتمخض بها لم تكـن لتختلف=
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وخصصت الواليات اZتـحدة مبلغ (٢٥٠) ألف دوالر شهـرياً على هيئة دعم مبـاشر خالل السنة
١٩٧٣ اZاليـة باإلضافـة الى مبلغ (٢) ملـيون دوالر لشـراء الذخيـرة� أي بدعم وصل الى (٥)
. أمـا الشـاه فـقـد سـاهم �بـلغ أكـبـر من هذا. ووصل إجـمـالـي الدعم اZقـدم مـالي� دوالر سنويـاً
للكُرد من اإلســرائيلي� والبـريطـاني� واإليراني� ومن قـبـلنا الى حـوالى مليــون دوالر شـهـرياً.

وبدا مستوى ذلك الدعم بقياسات احلرب الباردة دعماً لعملية صغيرة.
وفــيــمــا كنا نتــدارس جــدوى اإلشــتــراك األمــريكي في العــمـليــة� ¶ طرد اجلنود واخلــبــراء
السـوڤـيـيت من مـصـر في ¨وز ١٩٧٢. فـأدى ذلك الى تعـاظم أهمـيـة العـراق في ستـراتيـجـيـة
السـوڤـيـيت الشـرق أوسطـيـة� وأعطى مـوسكو حـافـزاً جـديداً لتـعـزيز الروابـط مع نظام بغـداد.
ميخـائيل سوسولوڤ� أحد أعضـاء اZكتب السياسي للحزب الشـيوعي السوڤيـتي كان قد حث
البـارزاني في أواخـر شـهـر آب على اإلنـضـمـام الى حكومـة وحـدة وطنيـة كـان صـدام قـد عـرض
تشكيلهـا. وحسب قـول البارزاني� كان سـوسولوڤ قـد حذّره من أن اإلحتـاد السوڤـيتي سيـعلق
أهميـة كبـيرة على عـالقاته مع العـراق ويزيد من دعمـه حلكومة بـغداد بعد طـرد السوڤيـيت من

مصر. أي بدا واضحاً بأن حجم الرهان السوڤيتي على العراق كان قد إرتفع.
وفي معسكرنا� كان الشـاه واZلك حس� قد أجريا مباحثات في قصـر الشاه على بحر قزوين
للفــتـرة من ٣١ ¨وز وحــتى ٢ آب ١٩٧٢. ورحب اإلثنان ببــدء تقـد´ اZســاعـدات األمـريـكيـة
وطفـقـا يضـعان مـعـاً اخلطوط األسـاسـية لـلعملـية اZشـتـركـة. وركـز كالهمـا على مـسـألة تعـزيز

الوضع الدفاعي الكُردي بغية احملافظة على أوسع حيز من احلكم الذاتي.
وتصـــاعــدت اZـعــارك طوال عـــام �١٩٧٣ وتزايدت كـــذلك طـلبــات الـكُرد للحـــصــول عـلى
اZساعـدات اZالية. فـفي ٢٩ آذار ١٩٧٣ كنت قد أيدت طلبـاً للـ(CIA) موقّـعاً من قـبل (جيم
شليسنجر- خالل فترة إدارته القصيرة للوكالة) لتخصيص أموال إضافية للعملية� والذي وافق
عليـه نيكسـون دون إبطـاء. وكتـبتُ فـي مـذكرتـي التي كنت قـد أرفـقـتـهـا بالطلب اZذكـور: أن
العـراق أصـبح العـمـيل الرئيـسي للسـوڤـيـيت في الشـرق األوسط� وبأن حكومـة البـعث في ظل
صـدام حس� مـاضـية في دعـم اZنظمات اإلرهابيـة الى مـجـال واسع يصل الى پاكـستـان� وبأنه
(أي العراق) ¥ثل قوة الدفع الرئيسية في (جبهة الرفض) الساعية الى إحباط مبادرات السالم
العـربي - اإلسرائيلي. ولهـذا أوصيت في مـذكرتي بزيادة دعـمنا اZالي ليتـجاوز الـ(٥) ملـيون
. وقد أضاف الشاه مبلغاً أكبـر من هذا بكثير الى العملية وصل الى (٣٠) مليون دوالر سنوياً
دوالر� إضافة الى إستمرار دعمه اللوجستي واZدفعية بعيدة اZدى التي كانت توفر غطاءً نارياً
للكُرد من داخـل إيران. ولكني رغم ذلك كنت قــد حـذّرت نيكسـون من اخملـاطر التـي قـد تنجم

=عن قرارنا الذي إتخذناه".
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عن تصعيد الكُرد لهجماتهم �ا يتجاوز الوضع الدفاعي بالقول:
"يُفضل تـفادي خلق اإلنطباع بـاإللتزام بالتصـعيـد طويل اZدى لألوضاع بإخـبار
البارزاني بـأننا سنزوده باألموال اإلضـافية لهـذا العام على هيـئة مـبالغ شـهرية�
وبأننا وفي جـمـيع األحوال مـع رأي الشاه القـائل بضـرورة احملـافظة على الوضع

الدفاعي للكُرد".
وبدا وكـأن العـمـليـة الكُردية حتـقق أهدافــهـا في العـام األول من عـمـرها. فــقـد رَفَـعتُ في ٥
تشرين األول ١٩٧٢ تقريراً وصلني من مدير الـ(CIA) (ريچارد هيلمز/ الذي أصبح فيما بعد

سفيرنا في إيران) ذكر فيه بأن الكُرد كانوا يحتجزون ثلثي اجليش العراقي في اجلبهة:
"ليست كل أمـور النظام البعثـي على ما يرام… فإحـتفاظ البـارزاني �عقل أم�
يعـد إسـتمـراراً حلـجز ثـلثي اجليـش العراقي ويشـلّ حركـتـه ويحـرم البعـثـي� من
اإلستفادة من قـاعدة أمينة إلرسال فرق التخريب واإلغـتياالت للعمل في داخل

إيران".
وحـينمـا إندلعـت حـرب الشـرق األوسط في عـام ١٩٧٣ واجـهـتنا قـائمــة جـديدة من اZشـاكل
تتعلق �ا إذا كان يتع� إنتهاز الفرصة لتشـجيع شن هجوم كُردي على اZناطق اخلاضعة للعراق
بهدف اإلطاحـة بصدام حس�. وكـنا قد أهملنا إقتـراحاً بذلك اZضـمون تقدم به ضـابط اإلرتباط

اإلسرائيلي في العملية� وهو قرار ظل مثاراً للجدل في السنوات التالية.
واإلنتقاد اZوجه للـقرار أظهر أن القضية تتعلق هـنا �ثال Ãوذجي للبطولة ذات األثر الرجعي.
فـعندما إنـدلعت احلرب العـربيـة - اإلسرائـيلية كـان عـمر البـرنامج الكُردي عـامـاً واحداً. وكـان
الكُرد ال ¥تلكون سوى عدد قليل من األسلحة الثقيلة ¨ثلت فـي اZدفعية اإليرانية الثقيلة التي
لم يغـامـر اإليرانيون قط باإلبـتعـاد بهـا عن حدودهم مـع العراق. ورغم أن الكُرد كـانوا قـادرين
على الدفـاع عن موطنهم اجلـبلي الذي وجدت الدبابات والطائرات الـعراقيـة القتـال فيـه صعـباً.
إال أن قواتهم اZسلحة بأسلحة خفيفـة لم تكن ¨تلك أدنى فرصة للصمود في األراضي اZنبسطة
بعـيـداً عن موطنـهم اجلبلـي في وجه جـيش عـراقي ضـخم مـدجج باألسلحـة السوڤـيـتـية احلـديثـة
و�ئـات الدبابات. ولهـذا فإن شـن هجوم عـسكري بعـيـداً عن اZعقل الـكُردي كان يعنـي تدميـراً

أكيداً للقوات اZسلحة الكُردية.
وتلك كــانت القــضــيــة� ألنه وبخــالف تراث البطـولة ذي األثر الرجــعي� لم يقـم العـراقــيــون
بتـحويل قـسم كبـير من قـواتهم Zسـاعدة اجلـانب العربي في حـرب الشرق األوسط. فـقد إسـتمـر
الكُرد في حجز ثلثي اجليش العـراقي عن احلركة وفق ما كان هيلمز قد ذكـر لنا قبل عام واحد.
ولهذا لم نُفاجأ� بسبب حـالة التوتر التي كانت تشوب عالقات العراق بسورية (اجلـبهة الوحيدة
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التي ¥كن للعراق فـيها أن يكون مؤثراً من الناحـية اجلغرافـية) ونحن نشهد إرسـال لواء عراقي
واحـد الى جبـهـة احلـرب ضد إسـرائيل. وكلمـة "قـتال" الـواردة في اجلملة الـسابقـة إÃا هي كلمـة
منمـقـة� ألن اللواء العـراقي يحطم أي رقم قـيـاسي في سـرعة وصـوله الى اجلـبـهـة� إذ إستـغـرق
وصوله الى مشارف مناطق القتال عشرة أيام� وإتخـذ له مواضع بعيداً عن ساحات القتال. أما
اخلسـائر الوحيـدة التي حلقت به فـقد جنمت عـن إشتبـاكه بطريق اخلطأ مع لواء سـعودي كـان قد
تدبر هو اآلخــر إتخـاذ مــواضع بعــيـدة عن سـاحــات اZعـارك و�ـا يكفي فـقـط لسـمــاع أصـوات
إنفـجارات القـذائف. حـدث اإلشتـبـاك ب� اللوائ�� اللذين لم يكن أحـدهما يـعلم بوجود اآلخـر�
حينما أصبحا وجـهاً لوجه فإعتقدا بأنهما يواجهان القـوات اإلسرائيلية� فبدأ تبادل إطالق النار

بينهما� وذلك في األيام األخيرة من حرب الشرق األوسط.
لقد ظهـرت فكرة قيـام األنصار الكُرد بشن هجـوم على القوات العـراقيـة في وقت متـأخر من
حرب الشـرق األوسط� حينما بدأ مـد اZعارك بالتحـول فعالً عن اجلبـهة اZصرية - اإلسـرائيلية.
ففي ١٥ تشرين األول� وهو اليـوم التاسع من احلرب والذي صدت فيه إسرائيـل وبنجاح تعرضاً
مـصـرياً عـلى سـيناء� تلقــينا رسـالة عـاجلة عـن البـارزاني يسـأل فــيـهـا عن رأينا في نصــيـحـة
عرضـها له ضـابط إرتباط إسرائيلـي بشن هجوم على األراضي العـراقية اZنبـسطة. كان اZقـترح
من النـوع الذي يهــدف ضــبــاط اإلرتبــاط من ورائـه الى رفع رصــيــدهم به فـي بالدهم. ألن أي

مقترح من هذا القبيل لم يكن قد وصلنا من تل أبيب.
وصلت الرســالة اZذكــورة كـالعــادة عـبــر قنوات الـ(CIA) ولم يضــيع (وليـام كـولبـي) مـدير
الـ(CIA) اجلـديد وقتـاً في إعـالن معـارضـته لتـوسيـع نطاق احلرب. كـمـا أيّد الشاه� الذي كـان
يقدم قـسماً كـبيراً من الدعم واZسـتشارين للكُرد� لـدى إتصالنا به وجهـة نظر كولبي. فقـد قال
الشاه بأن الكُرد ليـسوا مسلح� على النحو الذي يتـيح لهم تنفيذ عـمليات هجوم واسعـة كهذه
وخاصـة في األراضي السهلية. ولهذا فـقد كان اإلقتـراح اإلسرائيلي يعني اخملاطرة بفـقدان كلي

لـ"الورقة الكُردية".(٣)
فـوافــقتُ على الرأي اZذكــور� كـمـا رأيتُ بـأنه ليس من احلكمــة ربط الكُرد على هذا الـنحـو
اZكشوف بالرغـبات اإلسرائيلية التكتـيكية� ألنه سيتـسبب في تعرض الكُرد احملـاصرين أصالً
الى نقــمـة الدول العــربيـة األخــرى. لهـذا و�ـوافـقـة مـن نيكسـون بـعـثت بالبــرقـيــة التـاليــة الى

البارزاني:

(٣) إن العـرض الذي عرضـه الضابط اإلسـرائيلي كـان نيابةً عن حكومـته وحلـفائهـا أمريكا وإيران. وهنا أيضـاً
يريد كيـسنجر منح نفسـه موقفـاً� لم يكن ذلك موقـفه احلقيـقي في ذلك اليوم. وبحكم مـوقعي ومسـؤوليتي
فكانت كل اإلتصاالت جتـري عن طريق اجلهاز الذي كنت مسـؤوالً عنه. لم أر مثل هذا التوجه من كـيسنجر

في حينه بل العكس كان هو الصحيح. 
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"نحن الننصح� أكـرر الننصح بالقـيـام بالهـجـوم العسكـري الذي إقتـرحـه عليك
اإلسرائيليون".

وذلك ألن أيّ قرار بخـالف ذلك كان سـيشتـمل على مخاطرة بتـدميـر الكُرد دون أن يقدم أي
مـسـاعـدة إلسـرائيل. وهكذا تسلم البـارزاني برقـيـتي اجلـوابيـة في نفس اليـوم الذي كـانت فـيـه
قـوات اجلنرال آرييـل شـارون اZدرعـة تعـبـر قناة الـسـويس. وبعـد سـتـة أيام مـن ذلك كـان هناك

وقف إلطالق النار في حرب الشرق األوسط.
ÍœdÔJ$« w3«c$« rJ(« W4UN-

شهـدت فتـرة التقـارب العلني اZتزايد ألنور السـادات من الواليات اZتحـدة في أعقـاب حرب
الشـرق األوسط� إزدياداً كبـيراً في التـركيـز السوڤـيـتي على العراق. فـقد بدأت مـوسكو وألول
مرة تزّود صـدام �دفعـية ثقـيلة� وهو ما أحـدث ثورة في ستراتيـجيـته التي إتبـعهـا ضد الكُرد.
فـاجليش العـراقي كان قـد إعتـاد وحـتى ١٩٧٣ شن احلمـالت العسكـرية على الكُرد في اجلبـال
صـيفـاً واإلنسحـاب منهـا شتـاءً الى السـهول. أمـا في شتـاء ١٩٧٣-�١٩٧٤ فـقد ظل اجلـيش
العـراقي وألول مـرة في اZواقع التي كـان قـد سـيطر عليـهـا خـالل الصـيف. وكـان ذلك يعني أن
احلـملة العـسـكرية سـتـبـدأ في الصـيف اZقــبل إنطالقـاً من عـمق األراضي الكُـردية. وهكذا بدا
واضـحـاً بأن العـراق يهـدف الى القـضـاء على اZعـقل الكُردي عن طريق اإلسـتنزاف. وأصـبـحت
تلك الستراتـيجية مبـعث قلق أكبر بعد أن مكّنت اZدفـعية السوڤيـتية الثقيـلة العراق من فرض

حصار على النقاط الكُردية القوية التي كانت فيما مضى نقاطاً منيعة.
وفي احلـادي عشـر من آذار �١٩٧٤ أي بعـد أربعة أعـوام بالضـبط من العـرض األول للحكم
الذاتي� أعلن الـعـراقـيـون خطتـهم اجلـديدة للحكـم في اZناطق الكُردية. ومع أن اخلـطة تضـمنت
عــبــارات جــوفـــاء عن احلكم الذاتـي إال أنهــا كــانت تـهــدف في الواقع الـى تشــديد الســـيطرة
السيـاسية العـراقية. و�ا أنّ البـارزاني كان مصـمماً على رفض اخلطة� فـقد حتول اإلعـالن عنها
الى مايشبـه اإلنذار النهائي. ومع إستـئناف العمليات العسكرية ب� الطرف� جتـدّد اجلدل الدائر

في واشنطن حول السياسة الكُردية والذي ¨ثل في:
* التـحـذير الذي أطلقـه الشـاه من أن هز¥ة الـكُرد سـتؤدي الى فـقـدان إحـدى عـجـالت التـوازن
داخل العـراق وزيادة النفـوذ الراديكالـي السوڤـيـتي في اZنـطقة ومـضـاعـفـة التـهـديد على

اخلليج وإيران.
* إضـافـة إســرائيل Zناشـداتـهـا اخلـاصـة بزيـادة اZسـاعـدات للكُـرد� حـيث أثارت گـولدا مــائيـر
القضـية معـي في عدد من اZناسبـات خالل رحالتـي اZكوكية التي ¨خـضت بتوقـيع إتفاق

فصل اإلشتباك في مرتفعات اجلوالن في أيار ١٩٧٤.
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* كون البـارزاني على أهبة اإلستـعداد لقـبول التحـدي� حيث فسّـر إنهيار احملـادثات مع بغداد
على أنهـا فـرصـة لتـخـفـيف قـيـود حلفـائه عليـه بهـدف إرسـاء سلطتـه على مـا يصـفـه هو
باحلـكم الذاتي والـذي ال¥كن تـفـــريقـــه في الواقـع عن إعـــالن دولة. فـــقـــد عـــرض عليـنا
البـارزاني في ٦ آذار ١٩٧٤ خـيارين ال ثالث لـهمـا. سـتراتيـجـيتـه اZقـترحـة: إمّـا تقـد´
مـبلغ (١٨٠) مليـون دوالر حلكم ذاتي كـامل� أو (٣٦٠) مليـون دوالر إلنشـاء ما دعـاه

بالبنية التحتية "الصحيحة" لإلستقالل.(٤)
كان البـارزاني مدفوعـاً بأحادية في التفكيـر يستحـيل من دونها خوض أي نضـال يهدف الى
حتـقيق اإلسـتقـالل. وهو نضال غـالباً مـا يكون في وجـه قوى مـتفـوقة� ولهـذا تأتي د¥ومتـه من
إ¥ان فوق العـادة يصاحبه نـوع من نسيان للحسـابات اإلعتيـادية اZتعلقة �وازين القـوى. ولهذا
كان من اZـستحـيل أن حتظى نسخـة البارزاني من مـشروع احلكم الذاتـي بدعم الشاه (أو تركـيا
لع� السبب). أمـا فيـما يتعلق بالواليات اZتـحدة� فلم تكن في وضع يتـيح لها منحـه األموال
التي طلبها. والسبب يكمن في أن أقل رقم طلبه كان يتعدى مـيزانيات كافة العمليات السرية
(التي كـانت الواليات اZتـحدة تنـفذها) مـجـتمـعـة. هذا عالوة على أن كـونگرس العـام ١٩٧٤
الذي أجرى تخفـيضاً كبيـراً على ميزانية العمليـات السرية في الهند الصينية في أوج فضـيحة
(ووتر گيت) ماكان سـيوافق على شن حرب أنصار واسعة النطاق في جبـال العراق قرب احلدود
السـوڤيـتيـة. أمـا إغراء الشـاه بدعم ذلك اإلقتـراح والتـدخل علناً وبالده ¨تلك حـدوداً متـراميـة

األطراف مع اإلحتاد السوڤيتي فالبدّ بأنه كان سيبدو عمالً طائشاً. 
لقد فـتح طلب البارزاني باباً أمـام سيل من اإلتصاالت من قـبل كولبي� الذي كـان يحذر من
تبني أي زيادة في الـدعم األمريـكي. وبدا تردد كـولبي حـينهـا غـيـر واقعي ¨ـاماً مـثل حـمـاسـة
البارزاني. فحينها كان كل اZراقب� قد أجمعوا� بالنظر للستراتيجية العراقية اجلديدة� على أن
البرنامج الكُردي اليفي حـتى �تطلبات حالة الدفـاع. وكنت قد دفعت� حسب وجـهة نظري وأنا
مـــســـتــشـــار لألمـن القـــومي� في إجتـــاه زيادة الدعـم للكُـرد وســألـت (ديك هيلـمــز) و(بـرنت

سكاركروفت) تقد´ إقتراح بهذا الصدد. 
وفي أوائل نيـسان ١٩٧٤ تقـدم هيلمز وسكوكـروفت بإسـتنتاجـاتهمـا التي توصال فـيهـا الى
ضـرورة مضـاعـفة الدعم اZوجـود حـينها. فـتمّ زيادة الدعم األمـريكي من (٥) الى (٨) مـالي�
دوالر� عـالوة على توفـر مليون دوالر أخـرى من مـصـادر الدعم العلنيـة في شكل هيـئـة أعمـال
إغاثة الالجـئ�. كمـا وافق الشاه من ناحـيتـه على زيادة حصتـه من الدعم اإلضافي لتـرتفع من

(٤) الأدري من أين جاء كـيسنجر بهـذه األرقام النجوميـة. حسب علمي� وأظنني كنت مطلعـاً على كل األسرار
لم يقدم البارزاني وال أي مسؤول في الثورة قائمة بهذه اإلحتياجات.
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(٣٠) الى (٧٥) ملـيــون دوالر سنوياً. وإســتــمــر كلٌّ من بـريطانيــا وإســرائيـل في اZشــاركــة
بحـصـصهـمـا اجلـديدة. وبهـدف وضع ستـراتيـجـيـة مشـتـركـة على األقل وليس هدفـاً مـشتـركـاً�

أصدرتُ تعليماتي الى هيلمز كي يخبر كالً من الشاه والبارزاني �ا يلي:
"حـسبـما نرى فـإن مصـالح الواليات اZتحـدة تكمن في: (أ) منح الكُرد القـدرة
على احملـافظة عـلى أرضـيـة مـعـقـولة للتـفـاوض بـهـدف احلـصـول على إعـتـراف
حكومة بغداد بـحقوقهم; (ب) حتجـيم حركة حكومة بغداد احلـالية ولكن; (جـ)
مع عدم تقسيم العراق تـقسيماً دائماً� ألن منطقة كُردية مسـتقلة لن يُقيّض لها
أن ¨تلك مقـومات البـقاء� وليس للواليات اZتـحدة وال إليران مصلـحة في غلق

الباب دون العالقات اجليدة مع العراق في ظل زعامة معتدلة".
و¶ نقل توجـيهـات «اثلة الى كـولبي. وأعلنت األطراف كـافـة موافـقتـهـا على هذه األهداف�
إال أن تفـسيـرات كل منهـا إخـتلف عن اآلخـر إختـالفـاً كبـيـراً طوال العام ١٩٧٤. فـقـد تلكأت
الـ(CIA) اZسؤولة عن التنفـيد في اجلانب األمريكي في تنفيـذ البرنامج اجلديد بينما إسـتهدف
الشاه خلق وضع دفاع جامد� فيما سـعى البارزاني الى حتقيق النصر �وارد كانت بالكاد تكفي

للدفاع عن معقله اجلبلي.
مـشكلة الســتـراتيـجـيـة التي إتبـعـهـا كـولـبي كـانت تكمن في تركـيـزهـا على وجـوب تفـادي
التـعــرض الى مـضـايقــات جلـان الكونگرس أكــثـر من التـركــيـز على الوضع عـلى األرض. أمـا
مشكلة ستراتيجية البارزاني فكانت تكمن في أنها ال¥كن أن تُنفّذ إالّ عن طريق حربٍ نظامية
وليس حربَ أنـصار. بينما كـانت مشكلة سـتراتيـجيتي البـيت األبيض وإيران تكمن في أنهـما
تهـدفان الى خلق جـمود دائم تقـريباً فـي األوضاع وهو جـمود يصـعب اإلبقاء عليـه وإدامتـه في

مواجهة خصم ذي تصميم وبعمليات سرية اليصحّ اإلعتراف بتنفيذها.
أمـا الكُرد فقـد تصـرفـوا خالل عـمـر تلك العـملية على نـحو يصـعب مـعه وضع تـقو´ شـامل
إلحــتـيــاجــاتهم. فـفـي ٢٤ ¨وز ١٩٧٤ مـثــالً نقل لـنا الشـاه مـناشـدة عــاجلة لـلبـارزانـي بطلب
اZساعـدة وأرفقهـا بتحذير شـخصي للعـواقب اخلطيرة على إيران واخلليج برمـته في حال إنهـيار
اZقـاومـة الكُردية. ولـكن وبعـد بضـعـة أسـابيع من ذلك في أوائل شـهـر أيـلول� تقـدم البـارزاني
بإقـتراح لشن عـمليات هجـوم كُردية على حـقول نفط كـركوك. ورفـضنا اإلقتـراح في ١٨ أيلول
ألننا لم نكـن نرغب في زيادة تفـاقم أزمـة الطاقـة التـي كـانت مـوجـودة أصـالً حـينهـا� بإشـعـال
فتيل عمليات عنف ضد اZنشآت النفطية في الشرق األوسط. وأدى إقتراح البارزاني وإندفاعه
اZؤقت هذا الـى تقـوية حـجــة اZعـارض� لزيادة الدعـم وتعـزيز إدعـائهـم القـائل بأنه مــا لم تكن
للكُرد مـوارد تكفي للدفـاع عن معـقلهم Zا أحلوا لـلحصـول على أسلحة إضـافـية لتنفـيذ هجـوم

واسع.
خـالصـة القــول� كـان صـيف عـام ١٩٧٤ فـرصـة مـثــاليـة إلسـتـعـراض اZوقـف� وكـانت هناك
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عـقبـتان. فـالذين هم خارج احلـدث هم وحـدهم من يستطيع التـأمل فـيه �عـزل عن قيـود الوقت.
لقـد كان صـيف عام ١٩٧٤ مـتخـماً باألزمـات التي كان كـثيـر منها يسـتصـرخ جللب إنتبـاهنا:
فـفي أيار من ذلك العـام كـانت هناك اجلـوالت اZكوكـية الى سـورية� وفي أيار كـانت الرحـالت
الرئاسـيــة الى الشـرق األوسط واإلحتـاد السـوڤــيـتي� وفي ¨وز أزمـة قـبــرص� وفي آب إنحـالل
رئاسة نيكسون� وبعدها الفترة اإلنتقالية� وقبرص� واإلنفتاح� وإنهيار مشروع قانون التجارة�
وتنامي اجلـمود الدبلومـاسي في الشرق األوسط� وأخـيراً تَـوّجت مأسـاة الهند الصينيـة كل تلك
األزمات. ولهـذا لم يكن هناك مـتسع من الوقت إلجـراء إستـعراض منظم للخـيارات السـياسـية

في اZنطقة الكُردية البعيدة.
ولكن وحتى في حـال إنعدام التحديات السـياسية األخـرى أمام واضعي السياسـة� فأنا أشك
في أنهم كانوا سيـتوصلون الى قرار أفضل من إستمـرار دعم البرنامج الكُردي. ولو أننا لم نقم
بتنفـيـذ البـرنامج السـري في ١٩٧٢ لكان الكُرد قـد تعـرضوا الى هـز¥ة سريعـة. وقـد أظهـر لنا
العقدان اZتداخالن بـعدها فرصة أكبر للتعرّف على أسـاليب صدام حس�� ولنكتشفَ بأن الكُرد
لم يكونوا سـيواجـهون مـصيـراً أفـضل حينهـا فيـما لو إسـتسـلموا له. وبحلول صـيف ١٩٧٤ لم
يطرأ أي حتـسن على اخلـيارات اZطـروحة أمـامنا. ولو كنا قـد أخـذنا بنصيـحـة الـ(ضقش) لكان
الكُرد قـد إنهـاروا بالتـأكـيـد. ولكننا لم نكـن Ãتلك اخلـيـار لدعم الكُرد علنيـاً في حـرب بعـيـدة
يصعب إدامتـها من الناحية اللوجستـية ويصعب على اجلمهـور األمريكي إدراكها وإستعـيابها.
وألجل حتقيق النصر طالب البارزاني بتدخل إيـراني علني مدعوم من قبل الواليات اZتحدة. إال
أن أمر فتح جبهة أخرى في وقت كانت ڤيتنام تترنح فيه من تأثير الشيوعية� والشرق األوسط
غـير مـستـقـر� واإلنفتـاح يتعـرض الى الهـجمـات� كـان سيُـعدّ بالتـأكـيد مـقامـرة طائشـة �صيـر

حليف آخر� وكان إجراءً سيلقى بالتأكيد معارضة الكونگرس.
حيـنما أوجـزت للرئيس اجلديد شـرح العمليـة الكُردية في ٢٦ آب ١٩٧٤ ذكرتُ له أن الـشاه
يفكـر في إرســال قــوات نظامـــيــة (وكــان قــد أرسل أفــراداً من جــيــشـــه ولكنهم يـرتدون الزي
الكُردي). ولكني حذرته من أن عمالً كـهذا رغم جاذبيته سيكون ذا نهاية مفـتوحة ¨اماً وخطراً
كذلك. وكنت لهذا أميل الى رفض اZقترح إالّ فـي حال صدور تعليمات من فورد تناقض ذلك.

ولكن الرئيس لم يتابع اإلقتراح.
وألنني وجدت نفسي في مجرى تيارين مـتقاطع�� فلم يكن أمامي سوى بديل� إثن�: قُمنا
بتخصيص مساعدات إقتصادية علنية إلغاثة الالجئ� الكُرد. وفي ٢٦ آب وافق الرئيس فورد
على خطة كنت أنا والسفير اإلسـرائيلي (سيمچا دينيتز) نعـمل سوية على تطويرها منذ بضعة
أسابيـع. كانت اخلطة تنص على نقل مـعدات سـوڤيـتيـة إستولـت عليهـا إسرائيل في حـرب عام
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١٩٧٣ الى الكُرد. ومـقابل ذلك نقوم بـتعويض إسـرائيل �عدات وأسلحـة أمريكيـة معـادلة لها
(وقد حتـولت تلك اخلطة الى كابوس بيروقـراطي آخر إستلزم أشـهراً من اZفاوضـات ب� وكاالت
احلكومـة إل¨امـهـا) وفـي النهـاية ¶ نقل مـا يعـادل (٢٨) مليــون دوالر من األسلحـة واZعـدات

السوڤيتية حتى نفد ما لدى اإلسرائيلي� من معدات ¥كن إستخدامها في اZناطق الكُردية.
. تلقــينا بحلول خــريف �١٩٧٤ حـينمــا إكـتـسب الهــجـوم العــراقي ضـد الكُرد دفـعــاً جـديداً
مناشـدات كُـردية عــاجلة ومـتـزايدة (غـالبـاً مـا كـانـت مـدعـومـة بتـأييـد الشـاه) لـلحـصـول على
مـسـاعـدات إضـافيـة. وهي مـناشـدات لقـيت جـميـعـهـا مـعـارضـة من قـبل الـ(CIA). ففي ٢٢
تشـرين األول ١٩٧٤ على سبـيل اZثال أبلغنا كـولبي بأن أكثـر خطوط إمداد البـارزاني فاعلـية
مع إيران وكذلك مقـره يتعرضان الى التهديد. إال أنـه أوصى في تقريره رغم ذلك بأنه "يعارض
زيادة مستـوى دعم حكومتنا" ألنه سيعـرض سرية العملية للـخطر وكأن سريّتها هي أهـم بكثير
من مصيـر الكُرد ح� قال: "مساعدتنا للبـارزاني في السنوات اZالية ١٩٧٣ و١٩٧٤ و١٩٧٥
بلغت حــوالى (٢٠) مليــون دوالر وإشــتـملت إضــافـة الـى ذلك على (١٢٥٠) طن من ذخــائر
اZدفعية… بإمكان اإليرانـي� تقد´ كل اZساعدات التي يحتاجهـا الكُرد� ولهذا توصي الوكالة
بإناطة أمر تقـد¥ها باإليراني�". ولكن الشاه كـان سيواجـه ع� اZشكلة التي تواجههـا إسرائيل
. ألن عدم تزويدنا إيّاه فيمـا لو تعدت مسـاعداته الـ(٧٥) مليون دوالر التي كان يقـدمها فعـالً
بأسلحة بديلة سـيعني إضعـافاً جليشـه. وتزويده بتلك األسلحة يعني بأننا سنجـد أنفسنا داخل�

في معارك ال طائل من ورائها في الكونگرس.
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حينمـا وصلت األمور الى هذه النقطة� واجليش العـراقي يحقق تقدمـاً بطيئاً ولكن ثابتـاً� قرر
الشـاه فجـأة ودون سـابق إنذار اإلنسحـاب من اللعـبة. وكـان الشـاه قد شـهـد عام� من التـدني
اZســتــمــر للسـلطة اإلدارية في الـواليات اZتــحــدة دون أن يعــتــرض قط على أيّ مـن قــراراتنا
اZتـعـلقـة بتـقــد´ اZسـاعـدات للكُـرد وذلك ألنه ر�ا خـشي ان يؤدي إعــرابه عن شكوكـه حــيـال
إخالصـنا الى تقويض العـالقة التي أقـام على أساسـها أمن بالده. هذا عـالوة على أن قطع كل
أنواع اZســاعــدات عن الهند الصــينيــة في تلك األيـام بالذات لم يشــجع الشــاه على اخملــاطرة
بإدخـال بالده في حرب مـعلنة مع العـراق (وكان اخلـيار الوحـيد اZـتبـقي لديه) أو إهمال حـدوده
الطويلة مع اإلحتاد الـسوڤيتي مـن دون احلصول على ضـمانات قوية من الواليات اZتـحدة وهي

ضمانات لم نكن Ãلك أن نعطيها له. 
. ففي إجـتماعه بي في زيورخ ولهذا قرر الشاه أن يضـفي على ذلك اإلنسحاب طابعاً رسمياً
في ١٨ شباط ١٩٧٥في نهـاية رحالتي اZكوكية "اإلستكشافـية" الى الشرق األوسط� أعلمني
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ودون سـابق إنذار بأنه بصدد إسـتكشـاف إحتـماالت التـفاوض مـع صدام حـس�. فرفـعت بذلك
تقريراً الى فورد جاء فيه:

"إنه يخطط للقـاء بالرجـل القوي صـدام حـس� رداً على مـبـادرة عـراقيـة. وقـال
الشــاه بـأنه اليقــبـل بوجــود دولة كُــرديـة ذات حكم ذاتي حتت هـيــمنة حـكومــة
عـراقـية مـركـزية شـيـوعيـة. وهو يشـك في أن العراقـي� قـد يعـمـدون الى إثارة
بعض الـقـالقـل على طول احلــدود العــراقــيــة اإليرانيــة «ـا ســيـؤدي الـى تدويل
القـضـيـة الكُردية وطرحـهـا أمـام مـجلـس األمن في األÊ اZتـحـدة� وهو مـا يراه
. وبإخـتصار� يبدو بأنه يسـير في إجتاه إيجاد نوع من التـفاهم مع العراق مضراً
فـيمـا يتعـلق بالكُرد� رغم أنه يشكك في التـوصل الى الكثـير في هذا اجملـال.

أما حالياً فهو ينوي اإلستمرار في تقد´ الدعم للكُرد".
وقـد ذكّــرتُ الشـاه بتـحــذيراته الشـخــصـيـة اZتكررة مـن أنّ إنهـيـار الكُـرد سـيـزعـزع اZنـطقـة
بأسرها. ونبـهته كـذلك الى أنّ أية تطمينات من صـدام فيـما يتعلق باحلكم في اZنـطقة الكُردية
لن يكون لهـا قيـمة. و�ا أن السـوڤييت سـيرون في إنسـحاب إيران من الـعمليـة مؤشراً لضـعف

الغرب اZتزايد� فمن احملتمل أن تتصاعد لذلك روح اZغامرة لديهم حتى في تلك اجلبهة.
. فطاZا أنه لم يعــد في اإلمكان وظهـر لي بـعـد ذلك بأن نقـدي القــاسي كـان أكـاد¥يـاً بحــتـاً
اإلستـمرار في دعم الكُـرد دعماً سـرياً� فقـد تطلب إستـمرار الصـراع نوعاً من التـدخل اإليراني
العلنـي اZدعـوم من قــبل الواليات اZتــحـدة. وهـو مـشــروع يتطلب إجنــازه فـرقــت� عـسـكريت�
إيرانيــت� ومـيــزانيـة سنـوية تصل الى (٣٠٠) مليــون دوالر. ولم يكن اإليرانـيـون بحــاجـة إالّ
إللقـاء نظرة سـريعـة على وسـائل إعـالمنا ليـعرفـوا بأنه ال وجـود ألي نوع من الـتأييـد الشـعـبي

لسياسة كهذه.
في ٢٢ شباط� وعقب فترة وجيزة من إجتماعي بالشاه أعلمت دينيتز بأن الشاه:

"يُخـشى بأن الكُرد قد تـلقّوا الضـربة القـاضيـة. فهناك إحـتـمال في أن يبـدأ هو
بالتــفـاوض مع العــراقـي� إذا مــا إلتـقـوا أثـناء إجـتـمــاعـات األوپك بشــأن من
سيتـفق الطرفان على تنصيبـه مكان البارزاني إذا ما اُخرج األخـير من الصورة.

وقد أبديتُ حتفظاتي الشديدة إزاء إتخاذ قرار كهذا".
وفي التاسع من آذار شرحـتُ لراب� اZوقف بعد أن جرى اإلعالن عن توقيـع اإلتفاق ب� الشاه

وصدام حس� بالقول:
"لقـد أخـبــرني في زيوريخ باألمـر علـى نحـو إفـتـراضي. فـقــد قـال لي: "إذا مـا
إلتقـيت بصدام في اجلزائر [خـالل إجتمـاعات األوپك]…" لقد ذكـرها لي كفكرة
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لديه ولكنهـا حتـولت الـى إتفـاق. وقـد أصـررت على أنهـا فكرة سـيـئـة - وعلى
اخلصوص فـكرة تصديقه التأكـيدات العراقيـة بأنهم لن يضعوا الشيـوعي� [في

منطقة حكم ذاتي كُردي]"
لم يكن الشاه قـد ذكر لي بأن هناك صـفقة وشـيكة وبأنه سيـقبل بسيطرة عـراقيـة كاملة على
اZنطقة الكُردية. فمـضيتُ نتيجة لذلك في تشجيع البـارزاني. وفي ٢٠ شباط أرسلتُ رداً على

رسالته التي إقترح فيها عقد لقاء شخصي بيننا:
"سرني أن أتسلم رسالتكم اZؤرخـة في ٢٢ كانون الثاني. أودّ أن أطلعكم على
إعجابنا بشـخصكم وبشعبكم و�ا تبذلونه من جـهود شجاعة. لقـد واجهتم بحق
مصاعب التقـهر. وتقو¥كم للوضع العسكري والسيـاسي موضع تقدير. ولي أن
أطمـئنكم بأن رسـائلكـم تلقى إهتـمـامـاً جديـاً من أعلى اZسـتـويات في حكومـة
الواليات اZـتــحــدة Zا نعلّـقــه من إهتــمــام علـيــهــا. وإذا مــاأرد¶ إرســال أحــد
مـبـعـوثيكم اZوثوق� الى واشنـطن إلطالع احلكومـة األمـريكيـة على مـعلومـات

أكثر حول الوضع� فسيكون إستقباله من دواعي سرورنا وفخرنا".
وبعـد أقل من ثالثة أسـابيـع على ذلك� وفي ٦ آذار وفـيـمـا كنت أتهـيـأ للتـوجـه الى الشـرق
األوسط بسـبب أزمة اجلمـود التي أصابت الـرحالت اZكوكيـة� فاجـأنا الشاه بإعـالنه أنه توصل
الى إتفـاق مـع صـدام حـس� تخلى �ـوجـبـه عن الكُرد. وأغلـق الشـاه حـدوده في وجـهــهم وقطع
عنهم كل أشكال اZساعدات نظيـر تنازالت قدّمها العراق في نهـر شط العرب� ذلك اZمر اZائي

الذي يشكل قسماً من احلدود العراقية اإليرانية.
كان عـمل الشاه هذا على اZسـتوى اإلنساني عـمالً وحشـياً ال¥كن تبريره. ولـكن ذلك العمل
ومن منطلق التـقو´ الذي يتم بأعـصاب باردة ألمن إيران� كـان قراراً مفـهومـاً قدر كـونه مؤZاً.
فــالتــدخل اإليراني الـعلني كــان وحــده الذي ســينقــذ الكُرد ذلـك التــدخل الذي كــانت نفــقــاته
ســتــتــجـاوز بـالتــأكــيـد الــ(٣٠٠) مليــون دوالر التي طالـب بهــا البــارزاني في عــام ١٩٧٤.
والواليات اZتـحدة� وبسـبب إنشـغالهـا بتـصفـيـة تركة الهند الصـينيـة� لم تكن تسـتطيع مجـرد
التفكيـر في أمر فتح جـبهة عـسكرية أخرى (بسبب من مـواقف الكونگرس) وكانت غيـر واثقة

حتى من إمكانية تقد´ دعم سياسي.
ولم أعبأ حينها بتـصرفات الشاه وبأساليبه اZلتوية. وفي ١٠ آذار أرسلتُ إلـيه برقية جليدية
نأيتُ فيـها بنفسي عن تأييـد ماقام به وأوحيت له فـيها عن شكوكي فـيما إذا كان يعـرف حتى

مصلحته بالقول:
"وفيـما يتـعلق بالقضـية الكُردية� ليس لـدي سوى القليل ألضـيفه الى مـا قلت
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لك شخصياً خـالل إجتماعنا األخير. فهذا كمـا هو معروف أمºر منوطº بجاللتكم
لتـتخـذوا فيـه قراراً حتـفظون فـيه مـصالح شـعبكم. وسـتـبقى سـياسـتنا كمـا هي
دائمـــاً في دعم إيران وإعـــتــبــارهـا الصــديق اZـقــرب للـواليات اZتــحـــدة. ومن
ناحـيـتي� ســأتابع بإهتـمـام طبـعـاً تـطور العـالقـات اإليرانيـة العــراقـيـة وكـذلك
السيـاسة العراقيـة في منطقتكم بشكل عام وفـي إجتاه اإلحتاد السوڤـيتي على

نحو خاص".
Zا إنتـهى كلّ شيء هاجم أبطال اZواجـهات الرجـعيـة إدارة (فـورد) بكل قوة� وتركـز الهجـوم
عليّ بشـكل خـاص "ألننا أدرنا ظـهـرنا للكُرد". لكـن الشـاه كـان قــد إتخـذ قـراره ولـم يكن في
مـتناولنا تـبـرير مـعـقـول وال سـتـراتيـجـيـة منـاسـبـة حلـمله على التـراجع� أمــا مـا إقـتـرحـه بعض
منتـقـدينا من تهـديدنا الشـاه بقطع اZسـاعـدات عنه فـقـد كان في غـيـر مـحله إذ كـيف ¥كن أن
ندفع بـحليف رئـيس لنا الى خـــوض عــمليــة عــسـكرية لوحــده� كـــان ذلك في وقت قلـب فــيــه

الكونگرس ظهر اجملن لكل احللفاء اZُهَدّدين.
أثبتت األحـداث التي أعقـبت سقوط الشـاه صواب توجهـاتنا بشأن كـون إيران صديقة عـامالً
مهـماً في إسـتقرار اZنطقـة. وان قطع العالقـات مع حليف أساسي آخـر من خالل حملة سـياسـية
ضد الـشاه أو قطع اZسـاعدات عنه سـيعتـبر عـمالً أهوج المـسؤوالً إذ لم يكن إلتـزامنا بحمـاية
إيران خدمة ¥ـكن ان نوقفها كلمـا أقدمت على مايزعجنا بل كـان ارتباطنا والتزامنا تعـبيراً عن
مصاحلنا اجلـيوسياسية. لذا وجـدت نفسي مضطراً الى السماح بإسـتعباد شعبٍ صـديق مضطَهَد
آخـر وأنا واثق أنّ مافـعله الشـاه سينفي عنّا التـهـمة� كـما كـانت أزمتنـا الداخلية أيضـاً عامـالً

مساعداً.
عندمـا إنهـارت اZقاومـة الكُردية� باشـرت واشنطن منـاورتها اZألوفـة التي التتـغـيـر� فبـدأت
بالبحث عن شخص تلقي عليه تبـعة ماحصل. وكان كولبي أول من اقتيد للمـساءلة. وأستخدم
طلب البــارزاني اZتـســرع في ١٣ آذار للمــسـاعـدة األمــريكيـة اZـبـاشـرة عــذراً إلقـتـراح ســحب

الـ(CIA) يدها من العملية بالتمام.
يقـول كولبي: "�ا ان السـياسـة األمريكيـة كانـت مقـتصـرة على إرسال اZعـونة الى الكُرد عن
طريق إيران فقد إنـهارت اZقاومة الكُردية في الوقت احلـالي. وهذا ما جعل التأكيـد على تقد´
اZسـاعدة للكُـرد غيـر «كن مـثلما كـان في السـابق. وعبّـر عن شكوكـه في ان الشـاه قد يسـمح
بتحويل إيران الى «ر للمسـاعدات األمريكية للبارزاني عندما قطع هو مسـاعداته عنه. وبقصد
كــسب الوقت أصــرّ كـولبي عـلى تأجــيل البـحـث في اZطالب الكُرديـة حل� عـودتـي من زيارتي
اZكوكـيـة الى الشـرق األوسـط. في ح� كـان كـولبي يعلم من خــالل التـقـارير اإلسـتـخـبـارية أن
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الوقت ســيكون قــد فـات لدى عــودتي من اجلــولة. وبسب إطالعــه على كـون الـكُرد عـاطفــي�
ومـتهـورين اقـتـرح كولبي ان يُصـرف اZبلغ اخملـصص من قـبل الـ(CIA) لشـهر آذار كـمـساعـدة

وصدقة للكُرد بسبب تعرضهم للمأساة الوشيكة.
لم يتمكن مـبعوثو كولبي اZيـدانيون من تبرير عدم تنفـيذ هذا اإلجراء� وكان هؤالء مـستثن�

من مسألة مواصلة تقد´ الدعم للكُرد وكان البيت األبيض على األقل مطلعاً على ذلك.
وعندما شـنّ صدام حس� هجـوماً كـبيراً وبينمـا كنت أواصل جولتي في الشـرق األوسط بعث
مــوفــدو الـ(CIA) الذين وجــدوا أنفــســهم فــجــأةً في ورطة �طالـيب الزعــمــاء الكُرد اليــائســة
للمـساعـدة الى أمـريكا وتبع إهمـال تلك اZطاليب سلسلة من العـتاب والـلوم. وكمـا كان احلـال
في الهند الصـينيـة كـانت اللعبـة لعـبـة نقل اZسؤولـية التي كـان مكتـبي نقطة إسـتقـرارها. لقـد
كانت الزيادة في اZـساعدات األمـريكية للكُرد ألكثـر من سنة نتيـجة مجـهوداتي رغم معـارضة
الـ(CIA). والسـبب الذي جـعلني ال أرد على إسـتـغـاثات الكُرد اليـائسـة انه لم يكن عندي مـا
أقول وكـان الذين ينقلون الطلبات اليّ على علـم مسبق بأن غلق احلـدود اإليرانية بوجـهنا حرمنا

من تقد´ أي مساعدة غير إعتيادية.
خُـتمت أزمـة الكُرد بنهـاية مأسـاوية. وهاهو السـيناريو عينه يتـكرر بعد مـرور أكثـر من ٢٠
سنة� ولكن ألســبـاب أبسط: جـغــرافـيـا مـقــيـدة� دوافع مـخــتلفـة للدول اجملــاورة� واإلجتـاهات
" اZتـضـاربة داخل اجملـتـمـع الكُردي نفـسـه. فـاألشـخـاص الذين حتـدثوا فـيــمـا بعـد عن "مـهـزلةٍ
" بصمتهم أو بـأفعال أسوأ جتاه مأساة أكبر بكثير في الهند الصـينية عجزوا عن تقد´ و"خيانةٍ
أيّ بديل� وكـموضـوع للبـحث تزودنا مـأساةُ الكُرد �فـاتيح للتـوصل الى نتـائج عديدة: ضـرورة
حتديد األهداف من البداية وربط األهداف اZرجوة �ا يتوفر لدينا من عوامل لتحقيقها� وضرورة
مراجعة كل عمليـة بصورة منتظمة� وأهمية الوحدة ب� احللفاء. وقد طـرحتُ هذه احلقائق العامة
ب� ح� وآخـر لـكنهـا ر�ا لم حتظ بـاإلهتـمـام اZطلـوب. وأثبت تطبـيــقـهـا على الظـروف الراهنة

احليل والتالعب فيها.
وألسـبـاب مخـتلفـة لم نتـمكن مـن توفيـر مـصـادر مـخـتلفـة للسـيطرة ومع ذلك لم نكن نشـاء
مـواجهـة نتـائج فـقـدان السلطة. لذا سـعيـنا الى خلق أزمـة عسكريـة تستنـزف عدوّنا تدريـجيـاً.
والذي لم ندركـه عند الشـروع في البـرنامج الكردي هو اZدى الذي سـتـقلل اZتـغيـرات الداخليـة
عندنا من قدرتنا على الصمود. ومن خالل ما Zستُ في السنوات العشرين األخيرة فإني افضّل
النـهج البــــديل الـذي لم نـسلكـه� فلو لـم نبــــدأ البــــرنامج الـكُردي في ١٩٧٢ وأطـلقـنا العـنان
للعراقي� في التـركيز على اخلليج في مساعيـهم� لكان من اZمكن ان يكون النهج الدبلوماسي
الذي تبع ذلك في الـشرق األوسط مـخـتلفـاً خـصـوصـاً في حـرب تشـرين األول ١٩٧٣ وبعـدها.

والشك في أن هذا لن يكون مصدر عزاء للكُرد الذين ظلوا ضحية التاريخ لعصور طويلة.
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من قبيل الردّ على مزاعم كيسنجر كتـب الصحافي اZعروف (وليم سافاير) نثبت جزءً
من مقـالة نشرتها جريدة نيـويورك تا¥س في عددها اZؤرخ بيوم ١٢ من شـباط �١٩٧٦

بعنوان "إبن اخليانة". وإليك فقرات منها:
«نشرت هذه اجلريدة قبل أسبوع مقالتي التي تـضمّنت معلومات حول اZساومة السرّية
التي ¨ّت على حساب الشعب الكردي. وكيف أنّ الواليات اZتحدة التي كانت ¨دّ الثوار

الكرد سراً بالسالح خانت حلفاءنا الكُرد بتحريض من الشاه ……………
«كــان شـاه إيران يحــاول خلق اZتــاعب جلـارتـه العـراق. فــدعـا الـواليات اZتـحــدة الى
مسـاعدة الكُرد الذين كـانوا يقاتلون دفـاعاً عن حق تقـرير اZصيـر داخل العراق. فـوافقنا
سـراً معـتقـدين بأنّ تلك اZتـاعب ستـضع حـداً لنفوذ السـوڤيـيت وتسـاعد إسـرائيل. لكن
عندما عقد الشاه إتفاقية اجلزائر جرّ معه الواليات اZتحدة خليانة الشعب الكردي………

«وعندمــا أوقــفت في الربيع اZـاضي مـســاعــداتنا للكرد� و¶ّ الـقـضــاء على الثــورة.
أرغمت إيران أربع� ألفاً من الالجئ� الكرد اليها� على العودة الى العراق. واليُعلم كم

من هؤالء اُعدِم أو هُجّر.
«ظهـر ردّ فعلٍ Zـقالتي بتـصـريح لناطق بإسم وزارة اخلـارجيـة األمـريكية �ـوافقـة هنري
كـيـسـنگر - جـاء فـيــه"إننا الجنـد في هذه اZقــالة أكـثـر من مــجـمـوعـات من اZـغـالطات
واخملتلقات التـي التستند الى دليل� غايتهـا التحريض ليس إالّ والنرى موجبـاً للتعليق

على اZقالة بأكثر من هذا……"
«أال فلنتأمّل بعض هذه اZستمسكات والدالئل:

«في ٢٣ من آذار �١٩٧٤ قــام وزير الـدفـاع الـسـوڤــيــتي اZارشــال أندريـه كـريـشكو
بزيارة الى العراق سـعياً وراء إجراء مـصاحلة ب� تابعه العـراق وب� الثوار الكُرد. إالّ أنّ
اجلنرال الـبـارزانـي زعـيـم الثــورة البــالغ من العــمــر ٧٤ عـامــاً - بنـاءً على وعــود إيران
والواليات اZتحـدة وتعهداتهـما باZساندة - رفـض وفشلت اZساعي. وإليك مـذكرة دائرة
اخملـابرات اZركـزية CIA اZؤرخـة في ٢٢ من آذار - أي قـبل وصـول الوزير السـوڤـيـاتي
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بيـومٍ واحد. توضح أنّ سـيـاستنا كـانت مـساعـدة الكُرد الى احلـدّ الذي يُبقـيـهم كمـشكلة
للحكومة العراقـية وليس بالقدر الذي ¥كّنهم من حتقيق النصـر النهائي. وإنّ إيران مثلنا
كـانت تفيـد من هذا الوضع القلق الذي يـبقي العـراق ضعـيـفاً �واجـهـة اZشكلة الكردية.
ومن هذا نسـتدلّ بأنْ ال الـواليات اZتحـدة وال إيران كـانتا تريدان حـالً للمـشكلة الكردية

بشكلٍ أو بآخر.
«وبعـد سنة واحـدة من هذا التاريخ. وقّـع الشاه إتفـاقـية مع العـراق في اجلـزائر. وقطع

�وجبها مساعدته للكُرد وشرع العراقيون بهجومهم على الثوار ……
«في ١٠ مـن آذار ١٩٧٥ بعث الكُـردُ اZبــاغَـــتـــون احلــائـرون بالرســـالة التـــاليـــة الى

:CIA ركزةZاخملابرات ا
"إنّ مصـير شعبنا بات في أعظم اخلطـر� وقد أصبح شبح تدمـيره بالكامل
. نحنُ الجنـد تفـسـيراً لهـذا. ندعـوكم واحلكومـة األمـريكيـة للتـدخل مـاثالً

إيفاءً بوعودكم"
«في ع� ذلـك اليــوم اZشــؤوم أبـرق مــســؤول الـCIA في اZنـطقــة الى رئيـــســه مــدير
: "هل أنتم عـلى إتصــال بدائرة اخملــابرات اZركــزية (كــولبي) في واشـنطن مــسـتــفــســراً
كـيـسنگر حـول اZوضـوع? إنْ لم تبـادر احلكومـة األمـريكيـة �عـاجلـة اZوقـف بشكل يُدخل
اإلطمـئنان الى الكُرد في أنّنا لن نتـركـهم� فمن احملـتـمل أن يتـوصّل الكُرد الى الكشف
عن احلقـيقة. إنّ مـا أقدمت عليه إيران اليقـتصر على حتطيم آمـال الكُرد السياسـية. بل

سينجرّ الى تعرّض األلوف منهم الى خطر محدق".
«ثُمّ وفي اليوم ذاته. وعندما كان كيسنگـر يقوم بجوالته اZكوكية في الشرق األوسط

ذهاباً وإياباً بعث اليه الزعيم الكردي اجلنرال بارزاني بالرسالة التالية:
"تتقطر قلوبنا دمـاً إلدراكنا بأنّ واحدة من نتائج اإلتفـاقية النعقـودة ب� إيران والعراق
هي إنزال الضربة الـقاضيـة بشعبنا األعـزل وبشكلٍ لم يسبقـه مثيل� بـغلق إيران حدودها
عنّا والتــوقف الكامل عن مــسـاعـدتنا في أعـظم هجـوم بدأه العــراقـيـون ضـدّنـا. إننا يا
سيـادة الوزير نشعـر بأنّ اإللتزام الذي تعـهّدت به الواليـات اZتحدة جتـاهنا ينبغـي الوفاء

به. وإنّ عليها تقع مسؤولية مساعدتنا ……".»
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[حلد هذه النقطة مـن تقرير اللجنة وتختـفي إحدى صفـحات اخملطوطة. والواضح من السـياق
بأن اZادة اZفـقودة قد فـتحت نقـاشاً حـول مخطط الواليات اZـتحدة� والذي يـتضمن شـاه إيران�

إليصال دعم سري للكُرد في ¨ردهم ضد حكومة العراق].
والبـرنامج الذي إشـتـمل في حـدوده القـصـوى على (١٦) مليـون دوالر� ¨ت اZصـادقـة عليـه
كمـا هو واضح من قبل الرئيس عقب إجتـماع مغلق عـقده مع رئيس الدولة األجنبية و(الدكـتور

كيسنجر).
ولم يتم عقد أي إجتماع لـ(جلنة األربع�)� يجري فيه تقد´ ورقة إقتراح رسمي تتضمن كالً
من إحـتـماالت الـنجاح والـفشل لغـرض مناقـشـتـهـا والتـصويت علـيهـا. بل ¶ عـوضـاً عن ذلك
اللجوء الى إعطاء توجيهـات لألعضاء باإلقرار بتسلّم ورقة تضمنت فقرة لوصـف مبهم للعملية
وفي مـحـيط من السـرية التي لم يسـبق لهـا مـثـيل داخل احلكومـة األمـريكيـة� أشـار جـون بي.
كـونالـي وزير اخلـزانة الســابق� الذي كـان عـلى وشك اإلضطالع بدور رئيــسي في حـملـة إعـادة

إنتخاب الرئيس� أشار شخصياً على رئيس البالد بوجوب تعاون الواليات اZتحدة في األمر.
مـتلقو األسلحـة واألموال األمـريكية كـانوا جمـاعة قـوميـة ثائرة تقـاتل من أجل احلكم الذاتي
في بلد حتـاذي حدوده حليفـاً لنا. وب� ذلك البلد وحليـفنا عداء قـد´ مسـتحكم. وسبـب العداء
هو وجـود إختـالف كـبيـر بينهـمـا من الناحـية اآليديولوجـيـة ومن ناحـية العـالقـات مع الواليات

اZتحدة.
الدالئل التي ¶ جــمـعـهـا من قـبل الـلجنة أوحت بأن إرسـاء أسس اZشــروع كـان في األسـاس
�ثـابة خـدمـة يجـري تقـد¥هـا حلليـفنـا الذي تعـاون مع الوكـاالت التـابعـة لوكـالة اإلسـتـخـبـارات
اZركـزية األمـريكيـة �CIA والذي بدأ يشـعـر باخلطر يـأتيـه من جـاره. و�ا أن الدعم الذي قـدمـه
حليـفنا قلل كـثيـراً من حـجم الدعم األمريـكي� ما جـعل دعـمنا للمجـمـوعة يبـدو دعـماً رمـزياً.
والوثائق التي إطلعت عليهـا اللجنة أشارت الى أن الواليات اZتحدة عمـلت في الواقع كضامن
لعــدم تخـلي رئيس الدولـة األجنبــيــة عن تلك اجملــمــوعــة بـسـرعــة. ولـكن على الرغـم من هذه
الضمـانات السريـة تخلى حليفنا بسـرعة عن تلك اجملـموعـة� بعد ثالث سنوات� وآالف القـتلى

إضافة الى خسارة (١٦) مليون دوالر أمريكي.
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وهكذا يبدو بأنه لو لم تدعـم الواليات اZتحدة عمليـة النخاسة التي مـارسها حليـفنا� لتمكن
اZتـمــردون من التـوصل الى تـسـوية مع احلكومــة اZركـزية� مـا يـتـيح لهم على األقـل درجـة من
احلكم الذاتي ويجنبـهم إراقة مـزيد من الدماء. ولكن اZتـعاملـ� معنا إخـتاروا عوضـاً عن ذلك

اإلستمرار في القتال الذي كبدهم آالف اإلصابات و(٢٠٠) ألف الجيء.
الشك بأن التـحوطات األمنيـة الوقائيـة اZفرطة واإللـتفـاف على جلنة األربع�� كانا من نتـاج
تخوّف الرئـيس ود. كيسنجـر من تسرب تفـاصيل اZشـروع - وهو ما سـيزعج حليفنـا قطعاً إذا
ما وقع. ويتـضح كذلك بأن السرية في اZوضـوع جنمت عن الرغبـة في إبقاء وزارة اخلارجـية في

جهل مطبق باألمر� بسبب معارضتها لتنفيذ مشاريع كهذه في اZنطقة.
ور�ا إن ما أزعـج جلنة األربع� أكثـر بكثيـر من جتاهل الرئيس لهـا� كان سـياسة "عـدم توقع
الفوز" التي إنتهجـتها الواليات اZتحدة وحليفنا. ألن الوثائق التي بحـوزة اللجنة تظهر بوضوح
بأن كــالً من الرئيس� ود. كــيـسنجــر� ورئيس الدولة األجـنبـيــة كـانوا يأمـلون في أن الينتــصـر
عمالؤنا. وذلك ألنهم كانوا يفضلون أن يستمر اZتمردون  ببساطة في احلفاظ على مستوى من
األعمال احلربية يكفي فقط إلستنزاف موارد البلد اجملاور حلليفنا. وهذا مع إبقاء تلك السياسة
سراً عـن هؤالء الذين ¶ تشجـيعـهم على اإلستـمرار في القـتال. وهو مـا جعل مـشروعنا يـبدو�

حتى في سياق العمل السري موضوعاً للسخرية.
ألن من السـخرية �كان� رغم تشـجـيع كل من الرئيس نيكسـون ود. كيـسنجر على إسـتمـرار
األعمـال احلربية بهـدف اإلخالل بتـوازن البلد اZستهـدف� أن تلجأ الواليات اZتـحدة نفسـها الى
منع اZتمردين من شن هجوم شامل في واحدة من اZرات� رغم إمكانية جناح هجوم كهذا بسبب

إنشغال البلد اZستهدف بأحداث أخرى.
إن مـجمل الـدعم األمريكي كـان يتم إيصـاله عـبـر اZتعـاون مـعنا� والذي كـان من اZسـتحـيل
إيصال دعـمنا اZباشـر من دون مساعـدته اللوجسـتيـة. وهو ما جعل مـصلحتنا القـومية تـختلط
إختـالطاً كبيـراً �صلحته. ولهـذا لم يعد أمام الواليات اZتـحدة بالنتيـجة� حينمـا توصل حليفنا
الى إتفاق مع الـبلد اZستهـدف وقطع على الفور مـساعـداته عن اZتمردين� خـيار آخـر سوى أن
توقف اZشروع. أي إن قوة وتأثير حلليفنا على سيـاسة الواليات اZتحدة وصال الى درجة بحيث

لم يحاول فيها إعالم شركائه األمريكي� الصغار بقرب إنتهاء برنامجه.
. أمـا أعـداؤهم فـقـد شنّوا� بسـبب علمـهم وقـد جـاءت تلك اخلطوة مـفـاجـأة للمـتمـردين أيضـاً
بقـرب قطع اZـسـاعـدات� حـملة واسـعـة للمـالحـقــة والتـدمـيـر في اليـوم الذي تال الـتـوقـيع على
اإلتفاقـية. وهكذا إنتهـت حركة اZطالبـة باحلكم الذاتي وتفرق عـمالؤنا من أمام قـوات احلكومة

اZركزية اZتفوقة.
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ولكن السـخرية احملـيطة �وقف الواليات اZـتحـدة وحليفـهـا رغم ذلك لم يقـفا عند هذا احلـد.
فـعلى الرغم مـن النداءات اZبـاشـرة من زعـيم اZتـمـرديـن ومن مـحطة الـ(CIA) في اZنطقـة الى
الرئيس نيـكسـون ود.كـيـسنجـر� فـقـد رفــضت الواليات اZتـحـدة تقـد´ الـدعم اإلنسـاني آلالف
الالجـئ� الذين تـشـردوا بسـبب القطع الفـوري للدعم الـعـسكري. والسـبب كـمـا قـال أحـد كـبـار
مـســؤولي الواليات اZتــحـدة هو "ضــرورة عـدم اخللط ب� الـعـمليــات السـرية وعــمل البـعــثـات

التبشيرية".
-----------------------------------

[بداية هذه احلـاشـيـة لم تكن مـتـوفـرة - مـالحظة الناشـر] … إننا ال نريد التـورط� حـتى وإن
كـان بشكـل غـيـر مـبـاشــر� في عـمليــات تصب في مـسـار إطالـة التـمـرد� وتؤدي بالـتـالي الى
تشـجـيع التطلعـات اإلنفـصـاليـة وتوفـيـر الفـرصـة لإلحتـاد السـوڤـيـتي خللق اZصـاعب [حلليـف�
آخرين من حلفاء الواليات اZتحدة]". وقد إحتـوت إحدى البرقيات اZرسلة من مركز الـCIA في
اZنطقة (COS) الى اZقر الرئيسي (DCI) على آراء سفـير الواليات اZتحدة حـول اZقترح: "إن
رداً فعلياً ليس في صالح تقـد´ دعم مالي لهذه العملية إال إذا كانت هناك إعتبـارات سياسية
مهـمة تخـالف ذلك ولست مطلعاً عليـها… هذا باإلضافـة الى أن الطريق ذو نهاية مـفتـوحة وهو
ما يفتح الباب� في حال إتـخاذنا القرار بالتراجع� لظهور نفسيرات خاطـئة يؤسف لها لألسباب
والذي سيكون له تأثير مـعاكس على عالقاتنا [مع حليفنا]". وقد جـرى جتاهل إقتراح ثانٍ في
آب عام ١٩٧١ ومـرة أخرى في آذار من عـام ١٩٧٢. وقد تشـاور د.كيسـنجر في اZرة الثـانية
بشكل مـتعـمق مع أحد كـبار اZسـؤول� في وزارة اخلـارجيـة بشأن اإلقـتراح ورأى من الضـروري

عدم اZوافقة عليه…
وكان سكرتير جلنة األربع� قد حـمل شخصياً موجزاً مكوناً من فقرة واحـدة للمشروع لوضعه
أمـام األعــضـاء للتــوقـيع عليــه. واإلسـتنتــاج بأن ذلك اإلجـراء كــان ببـسـاطـة للمـحـافـظة على
الرسـميـات تدعـمه حـقـيقـة أن جـون كونـالي قد سـبق وأعلم حليـفنا فـعالً بأن الـواليات اZتحـدة
سـتقـدم الدعم للمـتـمردين. هذا فـضـالً عن أن إحـتمـاالت الفـشل والنجـاح التي تضمنـها تقـرير
الـCIA اخلاص باZقتـرح الذي ¶ تقد¥ه للدكتـور كيسنجر� إÃا كانـت إستنتاجات منتـهية. وفي
مـعـرض الرد على التـسـاؤالت اZتـعـلقـة بعـدم إبراز آراء الـCIA السلبـيـة حــول اZشـروع بشكل
: "على اللجنة أن تدرك بأنه ¶ إخبار الـCIA  بتحضير أكبر� أجاب أحد مسؤولي الـCIA قائالً

ورقة حول "كيفية" تنفيذ اZشروع وليس حول ما إذا كان "يتعيَّن" تنفيذ اZشروع"…
رئيس اجملموعة العرقية (يقصد البارزاني) كان قد أعرب في مناسبات عديدة عن عدم ثقته
بنوايا حليفنا. إال أنه كان رغـم ذلك يثق بالواليات اZتحدة وهو ما يتضح من خـالل تصريحاته
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اZتناوبة بأنه "لم يثق بأي قـوة عظمى أخرى" وأكد على أنـه في حال إنتصـار قضيـته بأنه على
إستـعداد "ألن يصـبح الوالية احلادية واخلـمس�". (راجع برقـية COS الى DCI اZؤرخة في ١٦
كـانون الثـاني ١٩٧٥ علـى سـبـيل اZثـال). هذا باإلضـافـة الى تعـبـيـره عـن إعـجـابه بالدكـتـور
كـيـسـنجـر في مناسـبــت� حـينمـا أرسـل مـرة هدية عـبـارة عـن ثالثة بسط وأخـرى �نـاسـبـة زواج
كيـسنجر عقـداً من الذهب واللؤلؤ. وفي مذكرة مـوجهة الى برنت سكاركـروفت بتاريخ ١٠ أيار
١٩٧٤ تتـضـمن توضـيـحـاً حـول ضـرورة إبقـاء الهـديت� في طي الكتـمـان: "كـمـا تعلمـون� أن
العالقة ب� حكومـة الواليات اZتحدة و(اجملموعـة العرقية) تظل موضـوعاً حساساً للغـاية. فقد
¶ التحـوط على إبقاء أمر وجـودها محدوداً للغـاية; ولهذا فإن حـقيقـة تسلم د. كيسنجـر لهذه

الهدايا يجب أن تظل على ع� الدرجة من السرية".
لقـد كان قـرار قطع اZسـاعدات عن اجملـمـوعة العـرقيـة صـدمة قـاسيـة لقـيادتهـا. فـفي برقيـة
مــــؤرخــــة فـي ١٥ آذار ١٩٧٥ من (COS) الـCIA الى اZـقــــر الرئـيــــسي (DIC) يرد وصف
لألسلوب الذي جلأ إليـه حليفنا في إعالم قيـادة اجملموعة العـرقية (يقصد الثـوار الكُرد). ففي
اخلـامس من آذار زار «ثل خملـابرات حليـفنا مـقـر قـيـادة اجملمـوعـة العـرقـيـة و"أخبـر [أخـبـرهم]
بأقـصى مـا ¥ـكن تصـوره صـراحـةً من كلمــات بأنه (أ) سـيـتم غلق احلــدود أمـام أنواع  التـردد
واZرور كافة� (ب)… عـدم توقع اZزيد من اZساعدة من [حليفنا]� (ج)… وعليـه تسوية األمور
مع [عـدو حليـفنا] وفق أية شـروط يحـصل عليـهـا� و(د) سيُـسـمح جملـامـيع صغـيـرة فـقط من
وحـداتـه العـسكـرية باللجــوء الى [بلد حليــفنا] "وفــقط في حـال تـسليـمــهم أسلحــتـهم جلــيش

[حليفنا]".
و¶ إتخاذ إجراءات دقـيقة لضمـان عدم إطالع وزارة اخلارجيـة على اZشروع. وتوحي الوثائق
بإحتمال الـتخطيط في األساس إلبقاء اإلطالع على اZشروع في غاية احملـدودية الى درجة عدم

إحاطة سفير البلد اZتورط باألمر….
"يضــاف الى ذلك أن األدلة اZـتـوفــرة في ملـفـات الـلجنة مــتــضـاربـة حـول مــا إذا كــان وزير
. ولكن اZســؤول� العــامل� حتت إمــرة اخلــارجـيــة وليــام پي. روجــرز قـد عـلم باZشــروع أصــالً
كـيسنجـر ومسـؤولي الـCIA يتـفقـون على أنه قـد ¶ إطالع وزير اخلـارجيـة� طاZا أن ألكسـيس
جونـسون كان من بـ� أعضاء جلنـة األربع�. فقـد صرح السـيد روجرز في مـقابلة لـه مع الهيـئة
العـاملة بأنه واثق بأنه قد ¶ إطالعـه. ولكن رغم ذلك فـإن إحدى البـرقيـات اZوجهـة من الوزير
روجرز بعد مرور سنة واحدة على بـدء اZشروع توحي بأنه لم يكن على علم به حتى ٢٢ حزيران
١٩٧٣. حيث ورد في البرقيـة: "بالنظر الى إستمرار سياسة الواليات اZتحـدة اZتمثلة في عدم
تكرار وعــدم تشـجـيـع آمـال [اجملـمــوعـات العــرقـيـة] باحلــصـول على اZـسـاعـدة أو اإلعــتـراف



∏∏∏

األمـريكي�� فـإنـنا ننوي احملـافظة على اإلتصــاالت على مـسـتـوى اZديرية في البـلد". مـقـابلة
أجـراها أهارون دونر مع وليام پـي. روجرز في ٢٠ تشـرين الثانـي �١٩٧٥ من نسخـة من ملف

مع سيل� كوم. حول اإلستخبارات."
"إسـتمـرار تدهور موقف اجملـمـوعة العـرقيـة كـان يعكس حقـيـقة أن أي من الدول التي كـانت
CIAتمثل في إقامـة حكم ذاتي. إذ تظهر مذكرة للـZتساعدها لم تكن تريد لها حتـقيق هدفها ا
مؤرخـة في ٢٢ آذار ١٩٧٤ موقف حليـفنا وموقف الواليات اZتـحدة بوضـوح: "إننا نعتـقد بأن
[حليفنا] لن يؤيد إقامـة كيان رسميّ للحكم الذاتي. و[حليفنا] مـثلنا رأى أن الفائدة تبرز من
تأز´ الوضـع… بحــيث يتـم فــيــه إضــعــاف [عــدو حليـــفنا] بشكـل حــقــيــقي عن طـريق رفض
[اجملـمـوعـة العـرقيـة] التنـازل عن مطلب احلكم الذاتي. والنرغب نـحن [وال حليـفنا] في رؤية

ظهور حل لألمور مهما كان".
توافرت لدى الـCIA معلومـات مبكرة أوحت بأن حليـفنا سيتـخلى عن اجملمـوعة العرقـية في
اللحظة التي سيـتوصل فيها الى إتفـاق مع عدوه بشأن نزاعاتهـما احلدودية.  فبعـد شهرين من
اZوافقة على اZشروع جاء في مذكرة للـCIA مؤرخة في ١٧ تشرين األول ١٩٧٢ ما يلي: "لقد
إستخـدم [حليفنا] بوضوح وزيراً خلـارجية [إحدى الدول األجنبـية األخرى] إلخبـار [عدوه] بأنه
سـيكون على إسـتعـداد للسـماح بأن يسـود السـالم [في اZنطقـة] إذا ما وافق [عـدوه] على أن
CIAيبطل علناً [إتفـاقية سـابقة لتـعي� حدودهمـا]". هذا عالوة على أن برقـيات ومـذكرات الـ
جتسد وجهات نظر حليفنا حول اجملموعة العـرقية بإعتبارها "ورقة يلعب بها" في نزاعه هذا مع
جاره. هذا فـيما تصف إحدى مـذكرات الـCIA واZؤرخة في ٢٢ آذار ١٩٧٤ اجملـموعة العرقـية
بكونها "وسـيلة مفيـدة فريدة من نوعهـا إلضعاف قـوة [عدو حليفنـا] الكامنة للقيام �غـامرات

دولية".
وقـد ورد في إحـدى مـذكـرات البـيت األبيض اZؤرخـة في ١٦ تشـرين األول ١٩٧٣ واZوجـهـة
من د.كـيسنجـر الى (DCI) مـا يلي: "يتفق الـرئيس مع تقو¥اتكـم الواردة في الفقـرة (٣) من
مذكـرتكم اZؤرخـة في ١٥ تشرين األول حـول اZوضوع أعـاله. وعليكم لذلك إرسال الرد التـالي
الى [اجملموعة العرقية] - "إننا النكرر والنعتبر قيامكم بشن الهجوم العسكري الذي [أوحت
به حكومة أخرى] أمراً يعـود عليكم بخير. وقد تشاورنا لعلمك مع [حليفنا] من خـالل السفير

وقد أوصى الطرفان بع� الرأي".
لقـد فاجـأ الهجـوم الذي وقع في اليـوم الذي تال التوقـيع على اإلتفـاقيـة اجملمـوعة العـرقيـة.
وقد ورد في رسـالة من مقـر قيـادة اجملموعـة الى الـCIA  في العاشـر من آذار ١٩٧٥ ما يلي:
"هناك فوضى وإستياء ب� أفـراد شعبنا وقواتنا. وقد أصبح مصيـر شعبنا في خطر لم يسبق له
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مـثيل. والدمـار الكامل يحـدق بنا. وليس هناك تفـسيـر لكل مـا يجري. إننا نـناشدكم ونناشـد
الواليات اZتـحـدة للتـدخـل إيفـاءً لوعـودكم وعـدم التـخلي عن حليـف لكم� وإلنقـاذ حـيـاة قـائد
[اجملـموعـة العـرقيـة] وكـرامة عـوائلنا� وإليجـاد حل مشـرف لـ[مـشكلتنا]". وقـد أرسل رئيس
احملطة في اليـوم نفسـه البرقـية التالـية الى DCI: "هل إن مـقر القـيادة على إتصـال مع مكتب
كيـسنجر حول هذا األمـر; إذا لم تتعامـل حكومة الواليات اZتحـدة مع هذا الوضع بعناية وعلى
نحـو يحول دون إعـطاء [اجملمـوعـة العرقـيـة] اإلنطبـاع بأننا نتخـلى عنهم فـإن من احملتـمل أن
يعلنـوا عن كل شيء. قـرار [حلـيـفنا] لم يؤدÎ الـى حتطيم آمـالهـم السـيـاســيـة فـحــسب� بل إنه
يعـرّض كذلك للخطـر حيـاة األلوف". وقد مـضى الـDCI في وضع اإلقـتراحـات اخلاصـة �ا ¥كن
أن تقـوم به حكومـة الواليات اZتـحـدة للمـساعـدة منهـيـة إقـتـراحهـا بعـبـارة "سـيكون من الالئق

حلكومة الواليات اZتحدة أن تقوم بذلك".
وقـد وصلت في العاشـر من آذار ١٩٧٥ الرسـالة التاليـة من زعيـم [اجملمـوعة العـرقيـة] الى
وزير اخلــارجــيــة هنري كــيــسنـجـر: "ســيــادة الوزيـر� ألننا نؤمن عـلى الدوام باحللـول السلمــيــة
للنزاعـات �ا فيـه النزاع ب� [حليـفكم وعدوÎه] يسـرّنا أن نرى البلدين وقـد توصال الى إتفـاق…
ولكن مع ذلك إن قلوبنـا تنزف ونحن نرى بأن أحـد النتائج الفـورية إلتفـاقـهمـا هو دمـار شعـبنا
األعـزل وبشكل ال سابق له عـندما أغلق [حليـفكم] احلـدود وأوقف مسـاعداتـه لنا ¨اماً وفـيمـا
يبـدأ [عـدوه] أكـبـر هجوم عـلى اإلطالق والذي الزال مـسـتمـراً حـتى اآلن. إن حـركـتنا وشـعـبنا
يتـعرضـان للتدمـير على نحـو ال¥كن تصـديقه  بينمـا اجلمـيع يلتـزمون الصـمت. سيـادة الوزير�
إننا نعـتـقـد بأن على الواليات اZتـحـدة مـسـؤوليـة أخـالقـيـة وسيـاسـيـة جتـاه شـعـبنا الذي إلتـزم
بسياسـة بلدكم. وبالنظر الى هذه الظروف فإننا نرجو سـيادتكم إتخاذ اإلجراءات التـالية بأسرع

ما ¥كن حول اZسائل التالية:
(١) إيقاف… الهجوم وفـتح طريق احلوار بيننا… ألجل التوصل الى حل لقضيـة شعبنا يحفظ

ماء الوجه على األقل.
(٢) إسـتـخـدام كـل مـا لديكم من تأثيــر على [حليـفكم] لـغـرض مـسـاعـدة شـعــبنا في هذه
اللحـظة التــاريخــيــة واZأســاوية بـطريقــة تبــقى علـى األقل على بعـض اإلحــتــمــاالت لشــعــبنا
و[جـيشنا] بحـيث يسـتطيع القـيام بنشـاط حـرب العصـابات في [منطقـتنا] حل� التـوصل الى
حل Zشكلتنا في إطـار إتفاق [شـامل]. سيـدي الوزير� إننا ننتظر ردكم وتـصرفكم السـريع مع

ثقتنا بأن الواليات اZتحدة لن تتخلى عنّا خالل هذه األوقات احلرجة والعصيبة…"
وجاء في بـرقية الى مـدير الـCIA مؤرخـة في ٢٢ آذار ١٩٧٥ من الـCOS ما نصـه: "لم يتم
إسـتـالم أي رد من وزير اخلـارجـيـة هنري كـيـسنـجـر على رسـالة زعـيم [اجملـمـوعـة العـرقـيـة]…
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ورسـالت� إضــافـيـت� ¶ إسـتـالمـهــمـا عن طريق الراديو من مــقـر [قـيـادته] ¶ تقـد¥ـهـمـا هذا
الصبـاح… وبالنظر الى حراجة [موقـفهم]� والقلق احلاد لقـادتهم وندائهم العاطفي بأن تستـخدم
حكومـة الواليات اZتحـدة نفوذها لـدى [حليفنا] للحـصول عـلى ¨ديد لوقف إلطالق النار. وهو
ما سيتيح عـبور آالف الالجئ� بسالم… ولهذا فإن كان في نية حكومـة الواليات اZتحدة إتخاذ
خطوات حتول دون وقوع مجـزرة فإن عليها اإلتصال بـ[حليفنا] على الفور". مـقابلة مع مسؤول
في الـCIA أجراها جي. بووس في ١٨ تشرين األول �١٩٧٥ نسخـة من ملف سيل. كوم. حول

اإلستخبارات.
¨كن أكــثــر من (٢٠٠) ألـف الجيء من الهــرب الى داخل أراضـي حليــفنا. ولـكن لم تقــدÎم
الواليات اZتحدة وال حليفنا لهـؤالء مساعدات إنسانية كافية. وقـد قرر حليفنا بعد ذلك إعادة
أكـثر من (٤٠) ألف الجيء مـن هؤالء عنوة في ح� رفضـت الواليات اZتحـدة السـماح بدخـول
أي الجيء من هـؤالء الى أراضــيـهــا من خــالل منحــه حق الـلجــوء الســيـاسي رغـم أنهم كــانوا

يستحقون هذه الصفة…"
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٢٤١-٢٥٢ ………………………………………………………………………………………………… dA3 f#U)« qBH"«
fOz— W?%UO{ w% Íœd?J"« b%u"« ≠ d&d?;!"« Ê«bO?# w% ≠ w8&—U!?"« —«–¬ ±± ‚UH@≈

qO5—√Ë „u'd'Ë WO:ULOK2"« w@—U&“ ≠ W&—uNL'«

٢٥٣-٢٧٩ ……………………………………………………………………………………………… dA3 ”œU2"« qBH"«
œdÔJ"U5 ¡u?$ —œ«u5 ≠ ∂∂ ‘U?) s3 Î«u?H?3 —bB& w?:«“—U7"« ≠ s#U?0"« »e?(« d9R?#
‰uK&√ ≤π …d#«R# ≠ 5?JÓKÓ' W'dF# ≠ w:«“—U7?"« f&—œ≈ ‰UO!I≈ W"ËU;?# ≠ 5OKOH"«
pK*« s# ≠ W&—u$Ë dB?# v"« qzU$— ≠ w:«“—U7"« …UO6 vK3 Èd?=√ …d#«R# ≠ ±πG±

w:b*« ŸUDI"« s# ¡«bN9 ≠ ‰ö1 s5 52(«

٢٨١-٢٩٨ ………………………………………………………………………………………………… dA3 l5U2"« qBH"«
W?'dF?# ∫WF?ODI"« —œ«u5 ≠ w@U?O?Ñu2"« œU?%ù«Ë ‚«dF"« 55 W?/«b?B"« …bDUF?#
≠ rJ(« ÂUE: VKI" —«eÖ rKU: …d#«R?# ≠ w=P!"«Ë …—u0"« w!HO;?4 55 WÒO#ö'
≠ —«u6 W"u) d?=¬ ≠ 3c"« ¡«d9 ∫WO7&d8?@ ?ôËU;# ≠ ©Ê«dHG"« Âu&® d5u?!'√ »d6

w@«c"« rJ(« Êu:U/



∏πµ

٢٩٩-٣٣٠ …………………………………………………………………………………………………… dA3 s#U0"« qBH"«
WGK"« qF?) ≠ W&œdJ"« WIDM*« b&b% ∫ÎôË√ ≠ —«–¬ ±± ÊU?O5 s# cÒHMÔ& r"U#Ë c?ÒH:U#

WOF#U'« WK6d*« ¨W&u:U0"« WK6d*« ¨WOz«b!5ù« WK6d*« ∫rOKF!"« WG" W&œdJ"«

٣٣١-٣٤١ ………………………………………………………………………………………………… dA3 l$U!"« qBH"«
Âu(N"« ≠ ÍdJ2F"« jOD?8!K" WLOD qOJA!5 d=Q!?# —«d/ ≠ ±πG¥ ‰U!I"« ¡b5
‰uK&√ w% WO{—_« „—UF*« ≠ WO:«d&≈ WOF?%b#Ë ?«dzUDK" …œUC# a&—«u4 ≠ dO7J"«
w$Ëd"« ◊UAM"« ≠ w$U?O2"« l{u"« ≠ ÍdJ2?F"« l{u"« ≠ ±πG¥ ‰Ë_« s&dA@Ë

‚«dF"« w% w'«d!9ù« dJ2F*«Ë

٣٤٣-٣٥٦ …………………………………………………………………………………………………………… ÊËdAF"« qBH"«
Òœ— ≠ v"Ë_« ?«—«d?I"« ≠ v"Ë_« ¡U7:_« ≠ dz«e?'« ‚UH@≈ »U?I3√ w% ≠ dz«e?'« …d#«R?#
≠ ‰Ë_« —«dI"« s3 ‰Òu;!"« ≠ W/öF"« ?«– ‰Ëb"« n/u# ≠ w:«“—U7"« …œu3 ≠ w:«“—U7"«

…b&b) ‰UC: W"u' bONL!"«Ë …—u0"« ozU.Ë

٣٥٧-٣٨٢ ………………………………………………………………………………………… ÊËdAF"«Ë ÍœU(« qBH"«
?ö4 ≠ WO:U?!$œdJ"« ?U/öF"« ≠ WOK;« »«e6_« l# W?/öF"« ≠ ‰uK&√ …—u. ?ö4
‰Ëb"« l# ≠ UO'd@ l# ≠ Ê«d&≈ l# ≠ W?O5dF"« ‰Ëb"« l# ≠ ‰Ëb"U5Ë Ã—U)U5 ‰uK&√ …—u.

qOz«d$≈ l# W/öF"« ‰u6 ≠ ÎU#uL3 »dG"« l# ≠ WO/dA"«

٣٨٣-٣٩٦ ………………………………………………………………………………………… ÊËdAF"«Ë w:U0"« qBH"«
≠ WO:b*« ?U?#b)«Ë …—u?0"« ≠ »UD—ù«Ë …—u0"« ≠ ŸUD/ù«Ë …—u0"« ≠ ‰u?K&√ …—u. .uI@
?UO#uI"« s# …—u0"« n/u# ≠ s&b"« ‰U)—Ë …—u0"« ≠ WO3UL!)ù« ?U6ö4ô«Ë …—u0"«
∫…—u?0"« Âö?3≈ ≠ w:U?!?$œd?J"« lL?!?:« w% ‰uK&√ …—u. —U.¬ ≠ W?OM?&b"« nz«uD"«Ë
…—u0"« œ—«u?# ≠ ¢w=P!"«¢ ≠ …—u0"« W?%U;4 ≠ …—u?0"« W3«–≈ ≠ WO?)—U)« W%U?;B"«

UN@U%ËdB#Ë WO"U*«



∏π∂

٣٩٧-٤٢٣ ……………………………………………………………………………………… ÊËdAF"«Ë Y"U?0"« qBH"«
sÚO!DK2?"« ?ôËU;# ≠ uM9 v"« w:«“—U?7"« ‰UI!:≈ ≠ …d?O=_« w:«“—U?7"« ÂU&√ ∫W9U=
W?'d?(« YF5 ≠ lÒ$u*« ŸU?L?!?)ù« w% w:«“—U?7"« »UD= ≠ …œu?F"« vK3 ¡«d?IùU5
v"« w#U?L?C:≈ ≠ Ã—U)« v?"« dH?2"« ≠ ?U?#b?I*« ∫w:«“—U7?"« ÷d# ≠ W?O"U?CM"«
—Ëe& uJ2?O$ ≠ u&U# …œU?O3 w% Êu?'UF*« ¡U7?1_« ≠ W4U= d?3UA?# ≠ w:«“—U7"«
…œu?3 ≠ ◊uG?C"«Ë „U?ÑU?2"«Ë WOJ?&d#_« ?«d5U?<« …e?N)√ n/«u?# ≠ w:«“—U?7"«
iF5 l# b"«uK" ?U/ö3 ≠ l]/u!# dOI wzU(% sÒ2% ≠ ÃöF"« ·UML!$≈Ë w:«“—U7"«
≠ UJ&d?#√ v"« f&—œ≈ Œ_« ÂËb?/ ≠ ÁU?A"« ◊u?I?$ ∫VO?(?3 ‚U?H@≈ ≠ W?$U?2"«
WO;B"« t?!"U6 ≠ ‰UO!Iù« W"ËU;?# ≠ ‚UH@ù« Vz«dI s# ≠ WOB8?9 ?U3U7D:≈

w:«“—U7"« qO6— ≠ ¡u2@

٤٢٥-٤٤٠ ……………………………………………………………………………………………………………… ¡UL$_« X$dN%
٤٤١-٤٥٠ ………………………………………………………………………………………………………………… l/«u*« X$d?N%
٤٥١-٨٩٠ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… o6ö*«
٤٥٣-٧٥٩ …………………………………… »U!J"« 7# w% UNO"≈ dO9√ w!"« ozU.u"« ∫‰Ë_« r2I"«

¥µµ ììììììììììììììììììììììììì ±π∂± “u9 ≥∞ w:U!$œdJ"« w1«dI1b"« »e(« …d'c# ©±®

¥∂± ììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë WL)d!"«® ±π∂±Ø∂Ø≥∞ Ê«dO# `"U4 W"U$— ©≤®

¥∂≥ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂≤Ø≥ØG ÂUF"« uHF"« —«d/ ©≥®

¥∂¥ ìììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë WL)d!"«® ±π∂≤ØGØ±± ÍdJ2F"« wK3 W"U$— ©¥®

¥∂G ììììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë WL)d!"«® ±π∂≤ØGØ±± t5U5œ dL3 W"U$— ©µ®

¥G∞ ììììììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë WL)d!"«® bO?9— aO9 bL;# W"U$— ©∂®

¥G≤ ììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë hM"«® ±π∂≤ØGØ∂ ‚«“d"«b73 œu?L;# W"U$— ©G®



∏π∑

¥G≥ ììììììììììììììììììììììììì ±π∂≤ Ê«d&e6 W&œdJ"« W"Q2LK" wLK2"« q;K" ¡«b: ©∏®

¥G¥ ììììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂≤Ø±±Ø±µ „u'd' Ÿd% ‰ËR?2# W"U$— ©π®

¥G∏ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ©WL6d!"«® oO%u@ bL6√ W"U$— ©±∞®

¥∏± ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ◊U79 ∏ »öI:ù ©±® r/— ⁄ö7"« ©±±®

¥∏≥ ììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂≥ ÊU2O: ≠ ‰bF*« ÍœdJ"« ŸËdA*« ©±≤®

¥∏π ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂≥ ?U{ËUH# ‰u6 d&dI@ ©±≥®

¥πµ ììììììììììììììììììììììì ±π∂≥ ≠ …dDUI"« ?U3UL!?)≈ w% ÍœdJ"« b%u"« …d'c# ©±¥®

µ∞≤ ììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂≥ Ê«d&e6 ±∞ w#uJ(« ÍdJ2F"« ÊUO7"« ©±µ®

µ∞G ììììììììììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«® œuL;?# aOA"« wK3U5U5 W"U$— ©±∂®

µ∞∏ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«® .bI"« ©”ÆÂ® ¡UC3√ W"U$— ©±G®

µ∞π ìììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«® ±π∂¥ —U&√ ≠ .bI"« ©”ÆÂ® ¡UC3√ W"U$— ©±∏®

µ±∞ ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì …—u0"« …œUO/ fK(# —u!$œ ©±π®

µ±G ìììììììììììììììììììììììì ±π∂¥ ‰Ë_« s&dA@ vO;& dDU1 v"« w:«“—U7"« W"U$— ©≤∞®

µ≤G ìììììììììììììììììììììììììì ±π∂µ w:U0"« Êu:U' œ«bG5 v"« q$d*« b%u"« d&dI@ ©≤±®

µ≤π ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì vO;& dDU1 …—«“Ë W"UI!$≈ ‰u6 ©≤≤®

µ≥∏ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂µ w:«“—U7"« f&—œ≈ U!"U$— ©≤≥®

µ¥≤ ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂∂ w:«“—U7"« f&—œ≈ s# qzU$— ©≤¥®

µ¥∏ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂∂ Ê«d&e?6 ≤π ÊUO5 ©≤µ®

µµ± ìììììììììììììììììììììììììì l5U2"« d9R*« w% »e(« d?O@dJ$ d&dI@ s# r2/ ©≤∂®

µµµ ììììììììììììììììììììììì ±π∂∂Ø±±Ø≤∏ WO/«dF"« W#uJ(« v"« w:«“—U7"« …d'c# ©≤G®



∏π∏

µ∂∞ ììììììììììììììììììììììììììììì ±π∂GØ¥Ø±µ ‚UL$ w:U?' w% w:«“—U7"« »UD= ©≤∏®

µ∂∂ ìììììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«® ±π∂∏ “u9 ≠ n&UM"« ‚«“d"«b?73 W"U$— ©≤π®

µ∂G ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì w:«“—U7?"« f&—œ≈ W"U$— ©≥∞®

µ∂∏ ìììììììììììììììììììììììììììììì ©…—u4® ±π∂πØ±≤Ø≥± w:«“—U?7K" dJ7"« W"U$— ©≥±®

µ∂π ììììììììììììììììììììììììììììì ©…—u4® ±πG∞Ø≥Ø±≤ w:«“—U7K" ÍdD«u'« W"U$— ©≥≤®

µG∞ ìììììììììììììììììììììììììììììì ©…—u4® ±πG∞ —«–¬ ≠ w:«“—U7K" íOM)d5 W"U$— ©≥≥®

µG± ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì w:U!$œdJ"« Í—u0"« »e(« Òq6 ÊUO5 ©≥¥®

µG¥ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ©…—u4® w:«“—U7?K" Â«b4 W"U$— ©≥µ®

µG∂ ìììììììììììììììììììììììììì w:«“—U7"« f&—œ≈ ‰UO!I≈ W"ËU?;# ‰u6 WLJ;« —«d/ ©≥∂®

µ∏∞ ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì w:«“—U7"« ‰UO!I≈ W"ËU;# ‰u6 ©≥G®

µ∏µ ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG±Ø±±Ø≤∂ dJ7K" w:«“—U?7"« W"U$— ©≥∏®

µ∏G ìììììììììììììììììììììì ©…—u4® ±πG≤Ø≥Ø±µ w:«“—U7K" ‰ö1 s5 52(« W"U$— ©≥π®

µ∏∏ ìììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë WL)d?!"«® ±πG≤Ø∂Ø≤≤ w:U7"UD"« ‰ö) W"U$— ©¥∞®

µπ≥ ììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG≤Ø¥Ø∏ s~O$uJ" w:«“—U7"« W"U$— ©¥±®

µπ∂ ììììììììììììììììììììììì ±πG≥Ø±≤ ≠ w:«“—U7"« »«u)Ë ©lA6® dO@dJ$ W"U$— ©¥≤®

∂∞∞ ìììììììììììì ±πG≥ ‰Ë_« s&dA@ ≠ w:«“—U7K" w@UOÑu?2"« w3uOA"« »e(« »U!' ©¥≥®

∂∞≤ ììììììììììììììììììììì ©±πG¥ ?U&«b5Ë ±πG≥ d=«Ë√® ÂUEM"« l# ?U{ËUH*« ‰u6 ©¥¥®

∂∞∏ ììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë hM"«® ±πG¥Ø±Ø≤∞ Â«bB?" w:«“—U7"« W"U$—©¥µ®

∂±∞ ììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG¥ —«–¬ ≠ Â«b4 »«u)Ë w:«“—U7"« W"U$— ©¥∂®

∂±≤ ììììììììììììììììììììììììììììììììì w:UJ$ ¡UB6≈ ¡«d)ù W?O#uJ6 W"ËU;# ©¥G®



∏ππ

∂±¥ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì t5 WIKF!*« ozU.u"«Ë —«–¬ ÊUO5 ©¥∏®

∂∏π ìììììììììììììììììììììììì ±πGµØ≤Ø≤µ W&UG" w/«dF"« gO?'« l{Ë ‰u6 d&dI@ ©¥π®

∂ππ ììììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«® ±πGµØ≤Ø≤≤ w:«“—U7K" d~M2O' W"U$— ©µ∞®

G∞∞ ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πGµ dz«e'« WO/UH@≈ ’uB: ©µ±®

G±¥ ìììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë hM"«® ±πGµØ≥ØG w:«“—U?7"« f&—œ≈ U!"U$— ©µ≤®

G±G ììììììììììììì ©…—uB"«Ë WL)d!"«® ±πGµØ≥Ø∏ ©”ÆÂ®‡" œuL;# —u!'b"« W"U$— ©µ≥®

G≤∞ ìììììììììììììììììììììììììììììììììì U'b6 vK3 ©”ÆÂ® W3U?L) ◊uG{ ‰u6 ©µ¥®

G≤¥ ììììììììììììììì ©…—uB"«Ë WL)d!"«® ÂuBF# œ«R%Ë w:U7"UD"« ‰ö) s# qzU$— ©µµ®

Gµ≥ ììììììììììììì ©…—uB"«Ë hM"«® ±πGµØ¥Ø≥∞ Ê«d&≈ w% 5L)ö"« v"« Â«b4 »U!' ©µ∂®

Gµµ ìììììììììììì ±πG¥ “u9 ≠ WO;B"« w:«“—U7"« W"U6 ‰u6 œuL;# —u!'b"« U!"U$— ©µG®

٧٦١-٨٩٠ …… WHK!8# ?U7$UM# w% UDœËœ—Ë w:«“—U7K" Èd=√ ?«d'c#Ë qzU$— ∫w:U0"« r2I"«
G∂≥ ìììììììììììììììììììììììììììì ©WL)d!"«® ±π∂≥ ‰uK&√ ≠ w:«“—U7K" e&e3 bO$ s# ©±®

G∂µ ììììììììììììììì ©WL)d!"«® ±π∂≥ ‰Ë_« s&dA@ ≠ w:«“—U7K" w$UO2"« V!J*« s# ©≤®

G∂∏ ììììììììììììììì ©…—uB"«Ë hM"«® ±π∂GØ¥Ø∂ w:«“—U7K" w:œ—_« wJK*« Ê«u&b"« s# ©≥®

GG∞ ìììììììììììììììììììììììììì ±π∂π ‰Ë_« s&dA@ ≠ …b;!?*« 3ú" w:«“—U7"« …d'c# ©¥®

G∏G ììììììììììììììììììììììììì ©…—uB"«Ë hM"«® ±πG∞ØGØ±≤ w:«“—U7K" dJ7"« W"U$— ©µ®

G∏π ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG∞ »¬ ± ≠ w:«“—U?7K" Â«b?4 s# ©∂®

GπG ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG∞Ø±∞Ø¥ ≠ dJ7K" w:«“—U?7"« W"U$— ©G®

Gπ∏ ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG±Ø≤Ø≥ ≠ Â«b?B" w:«“—U7"« W"U?$— ©∏®

∏∞∞ ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG±Ø≤Ø±¥ ≠ dJ7K" w:«“—U?7"« W"U$— ©π®



π∞∞

∏∞± ìììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG±Ø≤Ø≤µ ≠ Â«bB" w:«“—U7"« W"U$— ©±∞®

∏∞≤ ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ±πG±Ø≥Ø≤ ≠ w:«“—U7K" Â«b?4 W"U$— ©±±®

∏∞¥ ìììììììììììììììììììììììììììì ±πG±Ø≥ØG ≠ Â«b4 W"U$— vK3 w:«“—U7"« »«u) ©±≤®
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