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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 =



±≤∂

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.
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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. 



±≥≤


