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يف � 11س��بتمرب
ايلول  1961انطلقت ��شرارة
ث��ورة ايل��ول التحرري��ة
بقي��ادة م�صطف��ى ب��ارزاين
االب الروح��ي للك��ورد
يعت�بر
وكورد�س��تان.
ايل��ول نقطة حت��ول جديدة
يف تاري��خ الك��ورد لني��ل
حقوقهم امل��شروعة  ،بعد
�أن مزق اال�ستعمار الأوروبي
بالده��م �إىل �أجزاء منق�س��مة
يف �أوائ��ل الع��شرينات
م��ن الق��رن املا�ض��ي.
بعد خط��ط لقم��ع الثورات
الكوردية يف بارزان العطاء
و�ش��مال
والكوردايت��ي
كورد�س��تان  ،وبع��د قي��ام
جمهوري��ة كورد�س��تان يف
مهاب��اد  ،كان��ت الفك��رة
القومية الكوردية على ر أ��س
العط��اء و م��ا ميي��ز الثقة
بالقائ��د والأب بارزاين يف
نف�س الوقت  ،بعد �أن مزق
اال�ستعمار �أرا�ضيهم تعر�ضوا
لتهديدات م�س��تمرة من دول
االحتالل واال�ستعمار يف

” ثورة أيلول التحررية بقيادة مصطفى
بارزاني أالب الروحي للكورد”

ذلك الوقت
من الزمن
 ،ولكن
م��ع كل
ه
ه��ذ
ا ل�ضغ��و ط
واجلرائ��م
�ضد ه��م
ا �س��تمر و ا
يف الن�ض��ال
لتحقي��ق
طمو حا ته��م
ا مل��شر و عة
أ�ج��ل
م��ن
الدف��اع ع��ن
النف���س لي���س
يف املنطق��ة
ولكن يف العامل
كان��ت
لأنه��ا
ث��ورة �أخالقي��ة
بامتي��از من حيث
املب��ادئ والعدالة
االجتماعية وح�س��ن
لقائده��م
الني��ة
العظيم م�صطفى

بارزاين.
نع��م لأن
ال�صحي��ح
العم��ل
ونظافة الث��ورة كانا يف
احلقيقة ث��ورة للدفاع
عن الوجود الكوردي
املواط��ن
لأن
يف
الك��وردي
ف�ترة �أيل��ول
كان ي��درك
جي��د ًا �أن��ه
يف

 62وفاة و 5405إصابة جديدة بـ
«كورونا» في العراق

العراق بحاجة إل�صالح في الرواتب على غرار إ�قليم كورد�ستان

الف��رات  . :أ�علن��ت
وزارة ال�صح��ة والبيئ��ة
العراقي��ة ،الي��وم االربع��اء،
ت�س��جيل  62وف��اة و5405
�إ�صاب��ة ب��ـ «كورون��ا» خ�لال
ال�س��اعات ال��ـ  24املا�ضي��ة.

الف��رات  :و�صف خبري
قان��وين عراق��ي بارز،
الي��وم الأربعاء ،ق��رارات �إقليم
كورد�س��تان الأخرية التي طالت
روات��ب املتقاعدي��ن خ��ارج
ال�س��ياقات القانوني��ة ورواتب
الدرج��ات اخلا�ص��ة ،ب�أنه��ا
قرارات «�صحيح��ة وقانونية»،
م�ؤك��د ًا �أن الع��راق بحاج��ة �إىل
�إ�صالح يف الرواتب على غرار ما
فعله �إقليم كورد�ستان.
به��ذا ال�ص��دد ،ق��ال اخلب�ير
القانوين العراق��ي طارق حرب
ل��ـ (با�س��نيوز)« :طامل��ا �أنه مل
يك��ن هناك �أ�سا���س قانوين لهذه
الروات��ب التقاعدي��ة� ،أو مت

��صرف مبال��غ زائ��دة ،وحالي ًا
�ص��در قان��ون ينظ��م م�س�� أ�لة
التقاعد ،فمن �صالحيات حكومة
�إقليم كورد�ستان �إيقاف الرواتب
التقاعدي��ة غ�ير املتوافق��ة مع
القان��ون» .و�أ�ش��ار �إىل �أن من��ح
الرواتب التقاعدية ملن لي�س��ت
لديه��م خدم��ة فعلية ال �أ�سا���س
قان��وين ل��ه« ،وم��ن �صالحيات
اجلهة التي �رصفت هذه الرواتب
�أن تق��وم ب�إيقافها دون �أي عائق
قانوين».
وو�ص��ف اخلب�ير القان��وين
قرارات حكومة �إقليم كورد�ستان
هذه ب�أنه��ا «�إج��راءات قانونية
�س��ليمة» ،وقال« :العراق ب�شكل

ع��ام بحاج��ة لق��رارات كه��ذه،
ويجب تطبيق هكذا �إجراءات».
و�أ�ش��ار حرب �إىل �أن هناك ملفات
ف�س��اد م��ايل و�إداري كب�يرة يف
العراق ،م�ضيف ًا «لقد مت الك�شف
عن الكثري من الرواتب الوهمية
يف اجلي�ش والرواتب التقاعدية
ومت �إيقافه��ا ،وال ب��د من �إ�صدار
ق��رارات لإ�ص�لاح الروات��ب على
غرار �إقليم كورد�ستان».
وكانت حكومة �إقليم كورد�ستان
ق��د ق��ررت �ضم��ن �إط��ار تطبيق
قانون �إ�ص�لاح الرواتب� ،إيقاف
الروات��ب التقاعدية لـ  42وزير ًا
و 86وكيل وزير و 145م�ست�ش��ار ًا
و 396مدير عام.
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إن  COVID-19خطير للغاية .فهو يمكن أن يسبب المرض الشديد والموت للناس من كافة األعمار.
> َ
ابق في المنزل
لحماية مجتمعك ،يجب عليك البقاء في منزلك إال إذا كان من الضروري للغاية مغادرته.

> احصل عىل التلقيح
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر  16عامً ا أو أكثر عىل التلقيح ضد  COVID-19بأسرع ما يمكن.
المواعيد متاحة من خالل عيادات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز وأطباء العائلة والصيدليات .احجز اليوم في الموقع
 nsw.gov.auأو اتصل بخط المساعدة الخاص بلقاحات  COVID-19عىل الرقم  1800 020 080للحصول
عىل المساعدة .إذا كنت بحاجة إىل مترجم شفهي عبر الهاتف ،فاتصل بالرقم  131 450واذكر باللغة اإلنجليزية اللغة
التي تحتاجها واطلب من المترجم أن يوصل مكالمتك بخط المساعدة الخاص بلقاحات .COVID-19

Wills & Probate | Immigration
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Suite15, 4 STATION ST, FAIRFIELD NSW 2165

We Specialise in:

Family Law | Compensation & Insurance Law | Criminal Law
Sale & Purchase of Property & Business | Leases

الأم��ن حت��ت ل��واء احلزب
الدميقراطي الكورد�س��تاين
 ،احل��زب الوحي��د الق��ادر
عل��ى موا�صل��ة الن�ض��ال
لتحقيق طموحات ال�ش��عب
الن ال�ش��عب عا�شق للحرية
و طموحات جب��ارة  ،لقد
كان��ت ث��ورة ايل��ول بح��ق
ث��ورة وطنية حترري��ة لأن
ال�شعب الكوردي �شارك فيها
م��ن زاخو إ�ىل من��ديل  ،كما
�ش��ارك فيها ثوار م��ن أ�جزاء
�أخرى من كورد�س��تان حتت
ل��واء الثورة بارزاين  ،لأن
الثورة بكل الو�س��ائل كانت
ث��ورة الوجود عل��ى �أر�ضهم

و�أ�ضاف��ت ال��وزارة يف بي��ان،
�أنها �سجلت �شفاء  7046حالة.
وذك��رت �أن عدد امللقحني على
م�ستوى العراق بلغ .3896430
وفيم��ا يل��ي تفا�صي��ل املوقف
الع��راق:
يف
الوبائ��ي

التاريخي��ة حي��ث يحم��ي
البي�ش��مركة يف دهوك �أهايل
ال�س��ليمانية وكرك��وك ،
والبي�ش��مركة م��ن خانقني
وكرميان تدافع عن بادينان
 ،وكانت الطوائف الكوردية
اال�صيل��ة يف طليعة الثورة
 ،وتواج��د الكورد الفيليني
والكاكائي�ين يف كالل��ة
عا�صمة الث��ورة  ،االيزيدي
وامل�س��لم كانا البي�ش��مركة
حلماية منج��زات الثورة ،
والكوردي الفيلي يف طليعة
قي��ا د ة

الف��رات :ح��ذر أ�طب��اء
�أ�سرتاليون ،اخلمي�س،
من �أن م�ست�ش��فيات البالد لي�ست
جاه��زة للتعام��ل م��ع خط��ط
احلكومة الرامي��ة لإعادة الفتح
حتىمعارتفاعمعدالتالتطعيم،
حي��ث ت�س��تعد بع���ض الواليات
لالنتقال من ا�سرتاتيجية احتواء
الفريو���س �إىل التعاي���ش معه.
وقال��ت اجلمعي��ة الطبي��ة
الأ�س�ترالية �إن النظ��ام ال�صحي
يواج��ه خط��ر احل�ص��ار داخ��ل
(حلق��ة �أزمة دائم��ة) ،ودعت �إىل
و�ض��ع من��اذج جدي��دة للتحقق
مم��ا �إذا كان��ت م�س��تويات
العمال��ة يف امل�ست�ش��فيات
ميك��ن �أن ت�صم��د �أم��ام الزيادة
املتوقع��ة يف احل��االت عندم��ا
يت��م تخفيف �إج��راءات الإغالق.
وكانت �أ�س�تراليا قد ك�ش��فت يف
يولي��و عن خط��ة م��ن  4مراحل
للع��ودة �إىل مزيد من احلريات،
عندم��ا يت��م تطعيم م��ا بني 70
و 80يف املئ��ة م��ن مواطنيه��ا،
وحث��ت الواليات عل��ى الرتكيز
على احلد م��ن الوفيات وحاالت
دخ��ول امل�ست�ش��فيات ب��دال
م��ن اال�س�تراتيجية احلالي��ة
املتمثلة يف الع��ودة �إىل مرحلة

ح َم ْي ُت
نفسي
ألجل
مجتمعي

لقد أث ّر كوفيد 19-علينا جميعاً ،ولكن هناك حل.
اآلن هو الوقت لحامية نفسك وعائلتك ومجتمعك عن طريق تلقي
اللقاح .نستطيع أن نعاود مامرسة األشياء التي نستمتع بها إذا قمنا
جميعاً بتلقّي اللقاح.

> البس كمّ امة
إذا اضطررت إىل مغادرة المنزل ،يجب أن تأخذ معك كمّ امة للوجه .ويجب ارتداء الكمّ امات في
األماكن الداخلية والخارجية .دعونا نحمي بعضنا البعض.

> الدعم المالي
إذا كنت قد تأثرت مال ًيا بسبب اإلغالق ،فإن الدعم المالي متوفر

للمزيد من المعلومات وللعثور عىل أقرب عيادة للفحص ،أو لحجز موعد
لتلقيحك ضد  ،COVID-19زُر nsw.gov.au

يف � 11آذار  1970حقق��ت
الث��ورة بع���ض �أهدافها من
خ�لال منح

أ�ن ث��ورة احلادي ع��شر من
ايلول �س��بتمرب � 1961ستبقى
يف روح وج�س��د كل ك��وردي
�رشيف ،كما �أحببت �إخال�ص
الكوردي ووالئه للدفاع عن
وج��وده ،ما ن�ش��هده اليوم
من االجنازات العظيمة مثل
انتفا�ضة الربيع عام ، 1991
وت�شكيل حكومة كورد�ستان
والربمل��ان ع��ام ، 1992
وكذلك ا�ستفتاء اال�ستقالل يف
� 25س��بتمرب  .2017والف�ضل
يعود لثورة ايلول التحررية
 ،لأنه��ا كانت ث��ورة الفكر
احل��ر للمواطن الك��وردي .

أ��ستراليا ..خطة إلعادة الفتح وتحذيرات من ريمونتادا

> اخضع للفحص
اخضع للفحص عىل الفور إذا كانت لديك أية أعراض ،حتى لو كانت خفيفة،
ّ
واعزل نفسك إىل أن تحصل عىل نتيجة اختبار سلبية .اتبع دائمً ا إرشادات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز.

> سجّل دخولك
يؤدي تسجيل الدخول والمغادرة إىل سرعة وسهولة االتصال بك من قِبل دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز إذا لزم األمر.

الدميقراط��ي
احل��زب
الكورد�س��تاين  ،الك��وردي
االيزي��دي يف طليعة القوات
امل�س��لحة  ،وامل�س��يحي
م�ش��ارك فعال  ،والرتكمان
م��ع الث��ورة وجمموع��ة من
ال�ضب��اط الع��رب كان��وا
متواجدي��ن وم�ش��اركني مع
الث��ورة  ،يف الواقع كانت
متنوعا لكل
ن�سيجا
الثورة
ً
ً
ال�ش��عب الكورد�س��تاين .

ال�ش��عب الك��وردي احلك��م
الذاتي .كانت هذه الأيام ال
ُتن�سى من حيث الفكر القومي
والوطن��ي الكوردي ،ولكن
بعد �سنوات قليلة من اتفاق
احلك��م الذات��ي  ،تراجعت
بغداد ع��ن وعودها وباركها
�شاه �إيران ومب�ؤامرة دولية
واقليمية مت �إخماد الثورة ،
لكن الفكر القومي والوطني
كان��ت موج��ودة و بقي هذا
الفكر ثائر ًا يف وجدان و�ضمري
ال�ش��عب الك��وردي واندالع
ث��ورة ك��والن التقدمية بعد
ف�ترة وجيزة م��ن امل�ؤامرة
كان��ت كال�صاعق��ة عل��ى
املت�آمري��ن واخلونة واكرب
دلي��ل على �إخال���ص الكورد
لق�ضيته��م امل��شروعة ..

احجز موعد لقاحك املجاين اليوم

australia.gov.au

أو اتصل بالرقم  .1800 020 080لخدمات الرتجمة الشفهية اتصل بالرقم .131 450

رصحت به الحكومة األسرتالية.Canberra ،
ّ

�صف��ر إ��صابات.وتق��ول واليت��ا
كوينزالن��د و أ��س�تراليا الغربية
اخلاليتان من الفريو�س ،إ�نهما
ق��د ال تلتزم��ان بخط��ط إ�ع��ادة
االنفتاح ،حي��ث مت التو�صل إ�ىل
االتف��اق عندم��ا كان��ت احلاالت
يف نيو �س��اوث ويلز أ�قل بكثري.
وحتوم احل��االت اجلديدة حول
أ�رق��ام قيا�س��ية ،حيث �س��جلت
الوالية أ�كرث من أ�لف حالة يوميا
ليام اخلم�س��ة املا�ضية.
خالل ا أ
و أ�ج�بر ارتف��اع احل��االت والية
لربع��اء ،عل��ى
فيكتوري��ا ،ا أ
االن�ضم��ام إ�ىل نيو �س��اوث ويلز
يف التخل��ي ع��ن ه��دف العودة
إ�ىل �صف��ر إ��صاب��ات ،حيث ترى
لن أ�ن التطعي��م هو
الواليت��ان ا آ
لخفاق
ا
بعد
للحريات
ال�س��بيل
إ

يف وقف تف�ش��ي املتحور(دلتا)،
لغالق لفرتة طويلة.
حتى بعد ا إ
وقف��زت احل��االت اجلدي��دة يف
فيكتوري��ا إ�ىل  ،176اخلمي���س،
مقاب��ل  120يف اليوم ال�س��ابق.
وظلت أ��س�تراليا لفرتات طويلة
خ�لال اجلائح��ة ب�لا إ��صابات،
ومل ت�سجل �س��وى  1012وفاة يف
املجم��ل وم��ا يزي��د قلي�لا على
 55أ�ل��ف إ��صابة ،لكن البطء يف
برنامج التطعيم جعلها ت�ش��هد
ل�صاب��ات وحاالت
املزيد م��ن ا إ
الدخ��ول إ�ىل امل�ست�ش��فيات.
وقف��زت احل��االت اجلدي��دة يف
فيكتوري��ا إ�ىل  ،176اخلمي���س،
مقاب��ل  120يف اليوم ال�س��ابق.
وظلت أ��س�تراليا لفرتات طويلة
خ�لال اجلائح��ة ب�لا إ��صابات،

