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ثــورة ايلول صفحة مشرقة من صفحات الشعب الكوردي ..ومطلع اعماله الثورية ..اعادت احلقوق اىل اصحابها!
يف هذه الذكرى
حنيي كل من
وقف وساند شعبنا
الكوردي يف
ثوراته وانتفاضاته
وعن جرائم االنفال
وقصف حلبجة
واهلجرة املليونية
من رجال صحافة
واعالميني ومصورين
وسياسيني ومناضلني

عندما ت�س�أل اي مواطن
م��ن �ش��عوب املنطقة
وخا�ص��ة يف الع��راق
ع��ن �صفات الك��ورد؟ ..يكون اول
جوابه لك انهم معروفون بال�صدق
والوفاء واالمانة وجندة امللهوف
وال�ش��جاعة وال ين�س��ون من وقف
معه��م يف ال��سراء وال��ضراء وال
يغدرون باحد؟ ..وعندما يطالع
املرء ويقر�أ كتب التاريخ �س��يجد
تل��ك ال�صف��ات احلمي��دة مذكورة
ومدونة منذ االف ال�سنني..
وان الكث�ير م��ن االمم وال�ش��عوب
االخ��رى كانت تطلب وت�س��تنجد
بالقادة وال�شعب الكوردي بطلب
الع��ون وامل�س��اندة مل��ا كان��وا
يعان��ون منه ويقول��ون لهم اننا
�سوف نلبي مطالبكم وطموحاتكم
عندم��ا ننته��ي مما نح��ن فيه من
اخط��ار حمدقة بن��ا وعندما يلبي
الكورد الن��داء لنجدة تلك االقوام
وال��دول وعن��د االنت�ص��ار ال��ذي
يحققون��ه ين�س��ى اولئ��ك الذي��ن
وعدوا الكورد ما يريدون ين�س��ون
مب��ا كتب��وه م��ن مواثي��ق وعهود
وين�س��ون م��ا حلف��وا واق�س��موا
علي��ه بانه��م �س��ينفذون حقوقهم
ومطالبه��م ..ولدينا يف �ش��عبنا
الك��وردي الكثري الكث�ير من تلك
ال�شواهد ما�ضي ًا وحا�رض ًا؟؟..
فف��ي مقابل��ة �صحفي��ة مع �ش��يخ
كوردي يدعى �ساري ح�سني ا�صالن
وهو من كورد االحتاد ال�سوفييتي
ال�س��ابق واملول��ود في��ه بالعام
 1918م��ن القرن املا�ضي واملقيم
حالي ًا يف جمهورية جورجيا وهذا
ال�شيخ اجلليل حا�صل على الكثري
من انواط اال�ستب�سال والبطولة..
ومن املعلوم لالخرين ان الكورد
يف اي م��كان او زم��ان يتحل��ون
بتل��ك ال�صف��ات الت��ي ذكرتها يف
بداية مقالنا ..يقول هذا ال�ش��يخ
الكبري عن قوميته الكوردية وعن
اخالقه��م العالي��ة يف الت�ضحي��ة
وااليث��ار والوف��اء الت��ي يتحلى
به��ا الكورد وع��ن غ��در االخرين
به��م( :ليعل��م �ش��عبنا الك��وردي
والعامل اننا الكورد �شعب خلقنا
لنحرر ال�ش��عوب االخ��رى ونفكر
يف جرياننا ون�ش��عر ب آ�المهم قبل
ان نفكر بانف�س��نا ونن�سى و�ضعنا
وتراب ار�ضنا امل�سلوبة ان الذين
يعدونن��ا يف حتقي��ق مطالبن��ا
عندما يكونون يف ال�شدة وال�ضيق
يطلبون منا امل�ساعدة وامل�ساندة
لك��ي نخرجهم م��ن م�أزقهم ومما
هم فيه ومت��ى ما ينتهون من تلك
ال�ش��دة تراهم يلب�س��ون املالب�س
اجلدي��دة ويجل�س��ون على عر���ش
ال�سلطة ف�أول ما يتبادر اىل ذهنهم
هو الق�ضاء على الكورد وين�س��ون
ما قمنا به من اجلهم؟...

صدقت ايها الشيخ
الصادق مبا قلته
والتجارب لدينا حية
يف هذا اخلصوص
.وهي امامنا االن؟؟
.وهي
* بعد �س��قوط الدول��ة العثمانية
ت�ش��كلت اجلمعي��ات الكوردية يف
اال�س��تانة ويف الواليات الكوردية
االخرى يف العمل العلني لتوعية
ال�ش��عب الكوردي ولغر�س الروح
الوطنية والقومية فيهم ..وكانت
مبادئ (ويل�س��ون) ومنه��ا املادة
( )12الت��ي تن�ص عل��ى حق تقرير
امل�ص�ير لل�ش��عوب ومنه��ا ح��ق
تقري��ر م�ص�ير ال�ش��عب الكوردي
اذ �س��اعدت تل��ك االح��داث عل��ى
تعمي��ق الوع��ي القوم��ي فاندفع
علم��اء الدين وامل�ش��ايخ االعالم
واملثقفون وال�سيا�س��يون الكورد
وم��ن خالل اجلمعي��ات واالحزاب
الكوردية بطلب ر�س��مي با�ستقالل
كورد�س��تان اىل جان��ب ازدي��اد
ن�ش��اطاتها ومنه��ا فت��ح ف��روع
لها يف كاف��ة مدن كورد�س��تان..
وتقدم الك��ورد اىل م�ؤمتر ال�صلح
يف باري���س بطلب اال�ستقالل ا�سوة
ببقية االقليات االخرى..
وكان اجل�نرال ��شريف با�ش��ا
الك��وردي قد تر�أ���س وف��د الكورد
اىل امل�ؤمتر الذي عقد يف باري�س
وق��دم املذك��رة وخريطيت�ين
ب�ضمنه��ا مطالب حقوق ال�ش��عب
الكوردي ..وكان اجلرنال �رشيف
با�ش��ا ورفاقه قد قدموا مذكرتني
يف  22مار���س عام  1919والثانية
يف االول من مار�س عام  ،1920اىل
جانب ان��ه وقع مع ممث��ل االرمن
بوغو���ص نوبار با�ش��ا يف �ش��هر
ت��شرين الثاين ع��ام  1920اتفاق ًا
بني الك��ورد واالرمن بتقدمي طلب
م�شرتك اىل م�ؤمتر ال�صلح يحددان
فيه حقوقهم��ا القومية للتخل�ص
من ال�سيطرة العثمانية ..وكانت
ق�ضي��ة كورد�س��تان ق��د اكت�س��بت
من��ذ انته��اء احل��رب العاملي��ة
االوىل اهمي��ة �سيا�س��ية كب�يرة
نظ��ر ًا ملوقعها اجلغ��رايف املهم
ولوقوعه��ا ب�ين تركي��ا واي��ران
والع��راق و�س��وريا وتزاي��دت
االهمي��ة ب�ص��ورة اك�ثر و�ضوح ًا
بع��د احل��رب العاملي��ة الثانية
ومت تق�س��يم احللفاء دول ال�رشق
االو�سط بينهم كغنائم حرب ثمن ًا
النت�صارهم على دول املحرو ومت
�ضم كورد�س��تان اىل تركيا وايران
والعراق و�سوريا.

حكومة عبد الكريم قاسم اخذت تتمادى جتاه البارزاني اخلالد واحلزب الدميقراطي الكوردستاني

الثورة وحدت ارادة شعبنا الكوردستاني مبختلف فئاته من اجل التحرر من الظلم واالستبداد

* ويف كورد�س��تان اجلنوبي��ة
(الع��راق) فق��د ب��د�أت ث��ورات
وانتفا�ضات �ش��عبنا الكوردي يف
بدايات الق��رن املا�ضي من خالل
ثورة ال�ش��هيد ال�شيخ عبد ال�سالم
البارزاين وثورة ال�ش��يخ حممود
احلفي��د ال��ذي �ش��كل حكوم��ة يف
مدينة ال�س��ليمانية واعلن نف�س��ه
مل��ك ًا عل��ى كورد�س��تان وحرك��ة
ال�ش��يخ احمد الب��ارزاين وثورتي
ب��ارزان االوىل والثاني��ة الت��ي
قادها الب��ارزاين اخلالد وثورتي
ايلول العظيمة وكوالن وانتفا�ضة
اذار عام .1991

عاد اىل وطنه
اجلنرال مصطفى
البارزاني رمز االمة
الكوردية
* بع��د انت�صار ثورة  14متوز عام
 ..1958وبعد فراق دام اثني ع�رش
عام ًا عن وطن��ه الغايل على قلبه
الع��راق ع��اد اىل وطن��ه اجلرنال
م�صطف��ى الب��ارزاين رم��ز االم��ة
الكوردي��ة وابنه��ا الب��ار ب�س��بب
االغ�تراب باالحتاد ال�س��وفييتي
ال�سابق مع رفاق دربه البي�شمركة
االوفي��اء وقد و�ص��ل اىل بغداد يف
ال�ساد���س م��ن ت��شرين االول من
نف�س العام ..وعانى ما عانى يف
غربته مع رفاقه من حياة �ش��اقه
مليئ��ة بال�صع��اب والتح��دي يف
منفاهم..
وكان يف ا�س��تقباله ببغداد االالف
م��ن حمبي��ه وم��ن جميع ��شرائح
املجتم��ع العراق��ي وكان م��ن
�ضمنه��م الوف��د ال�ش��عبي لكورد
بغ��داد ويف الي��وم الت��ايل ق��ام
الب��ارزاين اخلالد بزيارة الزعيم
عبد الكرمي قا�س��م واع�ضاء قيادة
الثورة حيث قدم البارزاين �شكره
وعرفانه لهم وقدم نف�س��ه ورفاقه
البي�ش��مركة انهم جنود من جنود
الث��ورة وكان��ت الث��ورة وطني��ة
املب��ادئ وحظيت بدع��م وت أ�ييد
كل �رشائح املجتمع العراق وقواه
واحزاب��ه الوطني��ة ويف مقدمتهم
احلزب الدميقراطي الكورد�ستاين
ورئي�سه البارزاين اخلالد وكانت
حكومة الثورة قد �أقرت واعرتفت
بالقومية الكوردية كثاين قومية
بالب�لاد �ضم��ن امل��ادة الثالث��ة
م��ن د�س��تور جمهوري��ة الع��راق
واج��ازت للح��زب الدميقراط��ي
الكورد�ستاين حق ممار�سة ن�شاطه
العلني وممار�سة دوره يف احلياة
ال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية
و�صدرت يف بغ��داد جريدة خبات

الناطقة با�سم احلزب الدميقراطي
الكورد�س��تاين ب�ش��كل ر�س��مي
وعلني..
ولك��ن حكومة عبد الكرمي قا�س��م
اخ��ذت تتم��ادى جتاه الب��ارزاين
اخلال��د واحل��زب الدميقراط��ي
الكورد�س��تاين ومل تلت��زم مبا مت
االتف��اق علي��ه و��شرعت االجهزة
احلكومية ومنها االجهزة االمنية
مبمار�س��ة حقده��ا وعدائها جتاه
�ش��عبنا الك��وردي ف��ادت تل��ك
االحداث اىل ت�أزم العالقة بني عبد
الكرمي قا�سم والبارزاين اخلالد اذ
قامت تلك االجهزة باغالق جريدة
خبات وم�ضايقة ومطاردة وحجز
واعتقال وابعاد الكثري من مالكات
وك��وادر احل��زب الدميقراط��ي
الكورد�ستاين وم ؤ�ازريه يف بغداد
ويف مدن كورد�س��تان االخرى اىل
جانب حماول��ة اغتيال البارزاين
اخلالد بع��د تخطيط من قبل عبد
الكرمي قا�س��م وذلك بق�صف مقره
بطائ��رات الق��وة اجلوي��ة ولكن
عناية الباري عز وجل ردت كيدهم
اىل نحوره��م واف�ش��لت خططه��م
ف�ضال عن ذلك قامت حكومة بغداد
بتحريك قطعات اجلي�ش العراقي
ملهاجمة مدن كورد�ستان وخا�صة
ق�صف مدينة ب��ارزان معقل ن�ضال
�ش��عب كورد�س��تان بالطائ��رات
وبقنابل النابامل املحرمة دولي ًا
وما جرى من احداث ولعدم االيفاء
مب��ا مت االتفاق عليه وبعد ف�ش��ل
املفاو�ضات لتهدئة االو�ضاع التي
كانت تطالب بها قيادة البارزاين
اخلالد م��ن حكومة بغ��داد وعلى
الرغم م��ن تلك ال�ضغوطات جتاه
�ش��عبنا وقيادت��ه اال ان القي��ادة
الكوردي��ة مل تب��ادر ب��اي حترك
ع�س��كري او عم��ل تخريب��ي ب��ل
عم��دت اىل اج��راءات احرتازي��ة
حت�س��ب ًا لهجمات و�ش��يكة اخرى
فق��د كان توقي��ت اع�لان الث��ورة
مرهون ًا بتحريك قطعات اجلي���ش
العراق��ي �ص��وب م��دن وق�صبات
كورد�ستان اذ قامت تلك القطعات
الع�س��كرية الربية بالهجوم على
مدن كورد�ستان من حمورين االول
كان حم��ور ج��والء ال�س��ليمانية
واملحور االخر كان حمور كركوك
ال�سليمانية..
اال ان الب��ارزاين اخل��اد وبحكمته
امل�ش��هورة بها كان يحاول ب�شتى
ال�س��بل ان ال تتده��ور االم��ور اىل
ما عليه وان تبق��ى العالقة طيبة
وايجابي��ة مع الزعيم عبد الكرمي
قا�س��م ولكن��ه مل ي�س��تجب لتل��ك
املح��االوت واملذك��رات الت��ي
قدمت له واخرها يف الثالثني من
متوز عام  1961عندما قام �ش��عب
كورد�ستان يف كافة مدنه باال�رضاب
العام لل�سيا�سة غري العادلة التي
تبنتها احلكومة العراقية ..وكان
الب��ارزاين اخلالد ق��د وجه نداءه

اىل ال�ش��عب العراق��ي يف بداي��ة
ثورة ايلول( :انني مل ولن احارب
ال�ش��عب العراقي ..هذا ال�ش��عب
ال��ذي انتم��ي الي��ه ..ان ن�ضالنا
هو �ضد اال�ستعمار وعمالئه و�ضد
اولئك الذين امت�صوا دماء �شعبنا
العراقي ودا�س��وا باقدامهم �سيادة
الوطن وم�صالح ال�شعب).
* وهكذا اندلعت الثورة الكوردية
اجلب��ارة يف احل��ادي ع��شر م��ن
ايلول عام  1961حيث انتف�ض �شعب
كورد�س��تان باعظم ثورة حتررية
عرفها �شعبنا الكوردي يف تاريخه
الطوي��ل من اجل حماي��ة حقوقه
امل��شروعة وللدفاع عن النف���س
والعر���ض حي��ث حتم��ل �ش��عبنا
الكثري م��ن امل�صاع��ب والويالت
ولك��ن بهم��ة ابنائ��ه الغي��ارى
واملخل�صني من �شعبه ال�صامد ومن
قي��ادة وك��وادر ومنا�ضلي احلزب
الدميقراطي الكورد�ستاين برئا�سة
اجل�نرال م�صطف��ى الب��ارزاين
ا�س��تطاعوا ان يفجروا تلك الثورة
وه��ي تعترب بحق من اعظم واكرب
الث��ورات اجلماهريي��ة يف تاريخ
االم��ة الكوردي��ة املعا��صرة من
حي��ث ال�س��عة والق��درة القتالية
وال��روح الن�ضالية وال�سيا�س��ية
والتنظيمية..
وكان��ت الث��ورة قد وح��دت ارادة
�ش��عبنا الكورد�س��تاين مبختل��ف
فئاته الوطنية والقومية من اجل
التح��رر من الظلم واال�س��تبداد..
وق��د متي��زت ث��ورة ايل��ول ع��ن
الث��ورات االخ��رى بانه��ا ث��ورة
�ش��املة �ضم��ت يف �صفوفه��ا كل
��شرائح املجتمع الكورد�س��تاين
وكانت اهدافه��ا وا�ضحة املعاين
ولها خطاب �سيا�سي وا�ضح وحمدد
املعامل يعرب عن آ�الم وامال وارادة
�شعب كورد�س��تان ولي�ست حمددة
مبنطق��ة واح��دة انه��ا كان��ت من
زاخ��و اىل خانق�ين الن البارزاين
اخلال��د واحل��زب الدميقراط��ي
الكورد�س��تاين كان��ا ي�ؤمن��ان كل
االميان بان الدميقراطية للعراق
ه��ي الطريق الوحي��د وال�صحيح
ل�ضمان احلقوق امل�رشوعة ل�شعب
كورد�ستان..
وكان امام الث��ورة ثالوث خبيث
وموذ ل�ش��عبنا �صنعت��ه حكومات
الدكتاتوري��ات البائ��دة وه��و:
(الظلم واجلهل والفقر) اىل جانب
تعريب املناطق الكوردية وعانى
�ش��عبنا على م��ر تاريخه الطويل
م��ن ذل��ك الثالوث اخلبي��ث ومن
التعريب ومن احل��كام اجلائرين
الذي��ن كان��وا ميار�س��ون �ض��ده
كل �صن��وف االره��اب والتع�س��ف
والتمييز العرق��ي والعن�رصي..
وكان �شعبنا دائم ًا ال�ضحية بالرغم

من كل تلك االعمال غري االن�سانية
الت��ي حل��ت به��م وبار�ضه��م مل
ميار�س الكورد رد الفعل املعاك�س
جت��اه اخوانه��م العراقي�ين
بالعك���س من ذل��ك اذ وفرت ثورة
ايل��ول املناط��ق املح��ررة م��ن
كورد�س��تان لتك��ون امل�لاذ االمن
للمنا�ضل�ين العراقي�ين االحرار
والن �ش��عار الث��ورة املرك��زي
كان( :الدميقراطي��ة للع��راق..
واحلق��وق امل��شروعة لل�ش��عب
الكوردي) وكانت الثورة قد قامت
بوجه و�ضد احلكام الدكتاتوريني
الذين اليعرفون غري لغة العنف
واحلقد �ضد �ش��عبهم وكان �شعبنا
الكوردي قدم من اجل ذلك الغايل
والنفي�س وانهار ًا من الدم الطاهر
خل�يرة �ش��بابه ورجال��ه ال��ذي
�س��ال على ار�ض كورد�س��تان ويف
املدن االخرى يف �س��بيل حقوقهم
امل��شروعة عل��ى م��دى تاريخ��ه
امل�رشف..
اىل جان��ب ذل��ك كان الب��ارزاين
اخل��اد ي�ؤك��د مت�س��كه باالخ��وة
العربي��ة الكوردي��ة ويق��ول :ان
�رصاعنا هو م��ع حكومات ظاملة
وحاق��دة الت�ؤم��ن بالدميقراطية
وال بحقوق �ش��عب كورد�ستان وان
القتال ال��ذي فر�ض علينا كان قد
فر�ض من تلك احلكومات ولي���س

جب��ال ك��ورك وهندري��ن وزوزك
وكل��ي زاخ��و حي��ث كب��دوا فيها
املعتدي��ن الكث�ير من اخل�س��ائر
واال�س��تيالء عل��ى الكث�ير م��ن
اال�س��لحة واالعتدة مم��ا ا�ضطرت
حكوم��ة بغ��داد اىل وق��ف اط�لاق
الن��ار واج��راء املفاو�ض��ات م��ع
قيادة الثورة الكوردية ومنها بعد
�س��قوط حكومة عبد الكرمي قا�سم
حيث عق��د يف مدينة كوي�س��نجق
ي��وم الثام��ن ع��شر م��ن اذار عام
 1963م�ؤمت��ر �ش��عبي �ض��م جميع
ال��شرائح الوطني��ة الكوردي��ة
��س��اء الع�شائر دعا اليه
ومنهم ر ؤ
البارزاين اخلال��د وقيادة احلزب
الدميقراطي الكورد�ستاين من اجل
ت�شكيل وفد م�شرتك بغية ار�سالهم
اىل بغداد والتفاو�ض مع احلكومة
اجلدي��دة م��ن اج��ل ح��ل الق�ضية
الكوردي��ة واثن��اء ف�ترة وج��ود
الوفد املفاو�ض يف بغداد اندلعت
املع��ارك م��رة اخ��رى م��ع قوات
احلكومية اجلديدة وعلى اثر ذلك
قام��ت الق��وات احلكومية بحملة
اعتق��االت وا�س��عة �ض��د اع�ض��اء
وم�لاكات احل��زب الدميقراط��ي
الكورد�س��تاين وكان م��ن �ضم��ن
املعتقل�ين �ش��قيقي االك�بر الذي
ج��رى تعذيبهم يف �س��جن حمكمة
ال�ش��عب ويف �س��جن خلف ال�سدة
اىل جان��ب اعتقال اع�ض��اء الوفد

الع�س��كرية املفرط��ة �ض��د ابناء
�ش��عب كورد�س��تان بغية ا�سكاته
واخماد وهج ثورته املباركة.
* وبع��د وف��اة الرئي���س العراقي
عبد ال�س�لام حممد عارف ب�سقوط
طائرت��ه ال�س��متية بالب��صرة
وجم��يء اخي��ه املرح��وم عب��د
الرحم��ن حمم��د ع��ارف اىل دف��ة
احلك��م ج��رت مفاو�ض��ات جديدة
بني حكومة بغ��داد وبني القيادة
الكوردي��ة ممثل��ة بالب��ارزاين
اخلال��د مت اجباره��م على توقيع
اتفاقية التا�س��ع والع��شرين من
حزي��ران ع��ام  1966بع��د معركة
هندري��ن الت��ي تعترب من ا�ش��هر
املع��ارك يف حينه��ا والتي جرت
بني البي�شمركة االبطال وحكومة
بغ��داد والت��ي جرت يف ال�س��ابع
م��ن اي��ار ع��ام  1966ا�س��تطاع
البي�ش��مركة ان ينت�رصوا انت�صار
االبط��ال مما ا�ضطر املرحوم عبد
الرحم��ن حممد ع��ارف اىل اجراء
تلك املفاو�ضات والتوقيع عليها
من قبل القي��ادة الكوردية ممثلة
بالب��ارزاين اخلالد وبني حكومة
بغداد ممثل��ة باملرحوم الدكتور
عب��د الرحم��ن الب��زاز رئي���س
احلكومة ان��ذاك وعرفت االتفاقية
باتفاقية حزيران..

يف اذار عام  1991اندلعت انتفاضة جديدة ضد حكومة
بغداد مت فيها خالص شعب كوردستان من النظام
البائدالظلم واجلهل والفقر
من ال�شعب العربي اىل جانب أ�نه
كان ي ؤ�من ا�ش��د االميان بان االمة
العربي��ة هي ام��ة �ش��قيقة لالمة
الكوردية وان انح�س��ار او انك�سار
(ال�س��مح الل��ه) اي منهما �س��ي�ؤثر
�سلب ًا على االخر ومن هذا املنطلق
جاء ت�أكيده على التحالف االخوي
بني الكوردي والعربي ..وكانت
املناطق املحررة من كورد�س��تان
امل�لاذ االمن لكل االحزاب والكتل
ال�سيا�سية وكان البارزاين اخلالد
ي�ؤمن باالراء اال�سالمية املعتدلة
الت��ي التف��رق ب��ل ومتن��ع �س��فك
الدم��اء ب�ين العراقيني وعا���ش
متوا�ضع�� ًا وال ميي��ل عن ا�س�لامه
وتدينه وكان حمط اعجاب اخوانه
من علماء الدين اال�سالمي من كلتا
الطائفتني ال�سنية وال�شيعية واىل
متتع��ه مبكانة خا�ص��ة يف قلوب
امل�سيحيني واالديان االخرى.
* وا�س��تمرت ثورة ايلول من ن�رص
اىل ن�رص حيث �سطر فيها بي�شمركة
كورد�س��تان املالحم تلو املالحم
يف معارك ال��شرف ومنها مالحم

املفاو�ض وزجوا بهم يف الزنازين
واملعتق�لات وتعر�ض��وا خاللها
الب�ش��ع انواع التعذيب وا�ست�شهد
ع��دد كب�ير منهم م��ن ج��راء ذلك
التعذيب.
* يف العا��شر م��ن �ش��باط ع��ام
 1964وبعد ان ت�س��لم ال�سلطة عبد
ال�س�لام ع��ارف زم��ام االم��ور يف
بغداد مت اطالق ��سراح املعتقلني
ال�سيا�س��يني الك��ورد ومت االتفاق
على احياء املفاو�ضات من جديد
بني القي��ادة الكوردي��ة وحكومة
بغ��داد التي عقدت يف مدينة قلعة
دزة اال انه��ا و�صل��ت اىل طري��ق
م�س��دود فيم��ا بع��د ويف خ�ض��م
تل��ك ال�رصاع��ات م��ع احلكومات
العراقي��ة املتعاقب��ة يف تل��ك
الفرتة كان اغلب تلك املفاو�ضات
م�صريه��ا الف�ش��ل نتيج��ة تعنت
وجتاه��ل تلك االنظم��ة للمطالب
الكوردية امل�رشوعة بالعك�س من
املفاو�ضات كانت تلك احلكومات
تلج���أ اىل ا�س��تخدام الق��وة

وبع��د اال�س��تيالء عل��ى ال�س��لطة
بانقالب ع�سكري من قبل البعثيني
يف ال�س��ابع ع��شر من مت��وز عام
 1968كان اول عم��ل قام��وا ب��ه
ه��و الهجوم الع�س��كري الوا�س��ع
والكبري وبكل القطاعت الع�سكرية
على مقرات الث��ورة الكوردية يف
منطقة بالك بغية اجها�ض الثورة
وانه��اء القي��ادة الكوردي��ة اال ان
تلك القوات املعتدية منيت بف�شل
ذريع مما ا�ضطر نظام بغداد للقيام
ب�سل�سلة من املفاو�ضات مع قيادة
الثورة ممثل��ة بالبارزاين اخلالد
الذي متكن بحكمته وقدرته من ان
ينقل الثورة من مرحلة اىل مرحلة
اخ��رى اىل ان و�صل��ت اىل حتقيق
مك�سب عظيم ل�شعب كورد�ستان يف
الع��ام  1970وهي اتفاقية احلادي
ع��شر من اذار ال��ذي يعترب بحق
ال مثيل له يف تاريخ �ش��عبنا وهو
االعرتاف الر�سمي بحقنا وتوالت
بعد ذلك املكت�سبات االخرى..
اال ان ما حدث يف انتكا�سة عام

 1975نتيج��ة امل�صال��ح الغربية
واالقليمي��ة مت اب��رام اتفاقي��ة
اجلزائ��ر اخليانية بح��ق العراق
وبحق الق�ضية الكوردية ليتنازل
نظ��ام بغداد عن ارا�ض عراقية اىل
ايران ادت تلك االحداث اىل ا�صابة
ثورة ايلول بنك�سة م�ؤقتة ادت اىل
تده��ور االو�ض��اع يف كورد�س��تان
ولك��ن مل ت��دم تل��ك االو�ض��اع اال
ملدة ق�صرية حي��ث مت االعالن يف
ال�ساد���س والع�رشين من ايار عام
 1976ع��ن بدء ث��ورة جديدة وهي
ث��ورة ك��والن والت��ي ه��ي امتداد
لثورة ايل��ول التي جاءت بجهود
املنا�ض��ل م�صطف��ى الب��ارزاين
وقي��ادة احل��زب الدميقراط��ي
الكورد�س��تاين وكان��ت حكوم��ة
بغ��داد مل ت�ضع يف ح�س��اباتها ان
االرادة القوية ل�ش��عب كورد�ستان
تلك االرادة التي ر�سخها البارزاين
اخلال��د ط��وال حيات��ه يف قلوب
ونفو�س ابناء �شعبه.
* ويف اذار ع��ام  1991اندلع��ت
انتفا�ضة جديدة �ضد حكومة بغداد
مت فيها خال�ص �ش��عب كورد�ستان
م��ن النظام البائد وان املكا�س��ب
التي حتقق��ت يف كورد�س��تان من
امن وامان ا�صبحت واحة للحرية
وال�س�لام وفيها برمل��ان منتخب
��شرعي وجمل���س وزراء ورئي���س
لالقليم وهو البي�ش��مركة م�سعود
ب��ارزاين ..وغ��دت كورد�س��تان
و�ش��عبها منوذج ًا يحت��دى به يف
ع��راق دميقراطي ف��درايل تعددي
يعي�ش االن�س��ان فيه آ�من ًا مطمئن ًا
بحقوق��ه امل��شروعة يف احلي��اة
احلرة الكرمية..
وها ه��ي املكا�س��ب التي حتققت
لن��ا كانت بحق ثمرة ن�ضال ابناء
�شعب كورد�س��تان يف تلك الثورة
املبارك��ة الت��ي رف��ع لواءه��ا
االب الروح��ي لالم��ة الكوردي��ة
الب��ارزاين اخلال��د ومنا�ضل��و
احلزب الدميقراطي الكورد�ستاين
ومل تكن الثورة �س��وى الدفاع عن
النف�س و�ضد �سيا�سات خاطئة ومن
اجل حقوقنا الوطني��ة والقومية
وم��ن اج��ل حتقي��ق االه��داف
امل��شروعة ل�ش��عبنا وتطلعات��ه
نح��و احلري��ة والدميقراطية وان
حك��م القائ��د ال��ضرورة ق��د وىل
اىل االب��د وان ع��صر اال�ضطه��اد
والتع�س��ف ق��د قرب لتح��ل حمله
احل��وارات الهادئ��ة واملفي��دة
فالزم��ن ق��د تغ�ير واملع��ادالت
ال�سيا�سية يف املنطقة والعامل قد
ضا ..وها نحن نحتفل
تغ�يرت اي� ً
بهذه الذكرى ال�سعيدة.
*ويف ه��ذه الذك��رى نحيي كل من
وقف و�ساند �ش��عبنا الكوردي يف
ثوراته وانتفا�ضات��ه وعن جرائم
االنفال وق�ص��ف حلبجة والهجرة
املليوني��ة م��ن رج��ال �صحاف��ة
واعالميني وم�صورين و�سيا�سيني
ومنا�ضلني وخا�صة منهم امل�صور
البي�ش��مركة الفرن�س��ي فران�س��وا
الفاك الذي رافق البارزاين اخلالد
يف الكثري من حيات��ه الذي و�صل
والتح��ق بثورة ايلول ع��ام 1963
ومن �شعبنا له الف حتية ل�صديق
�شعبنا ..وعلينا يف هذه املنا�سبة
ان نتذك��ر ونرتح��م على �ش��هداء
احلركة التحررية الكوردية الذين
روت دما�ؤهم الطاهرة كل �شرب من
ار���ض كورد�س��تان ويف املناط��ق
االخرى و�سيبقون واىل االبد منار ًا
ينري الدرب ل�شعبنا.
*حتي��ة ل��روح قائد ث��ورة ايلول
املبارك��ة اجل�نرال م�صطف��ى
الب��ارزاين وهو يف جن��ات اخللد
ولين��م مطمئن ًا الن ما كان يتمناه
ل�شعبه يف م�سرية جهاده قد حتقق
بف�ضل م��ن الله ومن هم��ة ابنائه
املنا�ضل�ين من ابناء �ش��عبه النه
قد ا�س�س مدر�س��ة ن�ضالية عريقة
وه��ي املدر�س��ة البارزانية التي
ت ؤ�من بال�س�لام والدميقراطية..
حتية لروح الفقيد ادري�س بارزاين
مهند���س امل�صاحل��ة الوطني��ة
وبي�ش��مركة ثورة ايل��ول ..حتية
الرواح �ش��هداء احلركة التحررية
الكورد�س��تانية و�ش��هداء العراق
الذي��ن قدم��وا حياته��م لع��راق
دميقراط��ي ف��درايل تع��ددي..
حتية احرتام لقيادتنا ال�سيا�سية
ومنهم البي�شمركة م�سعود بارزاين
واخوانه االخرون.
-----------------------------------------------

