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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.
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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)
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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).
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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
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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.



µ∑

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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