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تمر اليوم ذكـرى مؤلمـة علـى افئـدة شـعبنا الكـوردي فقـد رحـل فـي مثـل هـذا 

  .جل البارزاني الخالداليوم المناضل الكبير ادريس بارزاني ن

لقد كان الراحـل ادريـس بـارزاني علمـًا مـن اعـالم ثـورة ايلـول المجيـدة وأحـد 

ابرز طـالب المدرسـة البارزانيـة المناضـلة فقـد التحـق بأبيـه قائـد الثـورة فـي 

ريعـان شـبابه وسـرعان مـا اثبـت موجوديـة عاليـة علـى الصـعيدين العسـكري 
  .والسياسي

ك عاتيـة ضـد الحكومـات المتعاقبـة علـى دسـت لقد قاد ادريس بارزاني معـار 
الحكم والقوات المهاجمة لكوردستان، كما وساهم في العديد من المفاوضات 

  .مع الحكومة العراقية وابلى بالء حسنًا واثبت مقدرة عالية في هذا المجال

كـان الراحـل ادريــس البـارزاني يتمتــع بـذاكرة حــادة ودرايـة واســعة فـي الشــأن 

ي واالقليمـي والــدولي كمـا كــان يتمتـع بشــعبية واسـعة وحــب السياسـي العراقــ



الجماهير لـه وقـد تعـرض الـى مـؤامرات اغتيـال مـن النظـام الـدكتاتوري عـدة 

  .مرات

لقــد كانــت العالقــة الرائعــة بينــه وبــين اخيــه المناضــل مســعود بــارزاني تمثــل 

ــتالحم المشــترك مــن اجــل  ــي دور التضــامن وال ــرًا ف ــًا ومــثًال كبي إنموذجــًا حي

تحقيــق هــدف شــعبنا الكــوردي خــالل نضــالهما المشــترك وعنــدما يستقصــي 

المتتبع حركة ونشاط هـذين االخـوين فـي المراحـل العصـيبة مـن ثـورة ايلـول 

المجيــدة والســيما فــي فتــرة االنتكاســة ومــن بعــد فــي بدايــة النهــوض والثــورة 
مجددًا يترآى له بوضوح هـذا النمـوذج الحـي مـن األيثـار المشـترك والنضـال 

  المستميت من اجل كرامة شعبنا الكوردي

ــا اذ نســتذكر اليــوم هــذه الشخصــية المناضــلة الكبيــرة فــي ســفر نضــالنا  انن
  .الكوردي فاننا نحاول ان نقدم شيئًا يسيرًا من موجبات الوفاء اليه

ان خيـر مـا يخفــف مـن وطـأة االســى لفقـدان هـذا المناضــل انـه تـرك لشــعبه 
هـذا الشـبل مـن ذاك (ارة الشهيرة التـي تقـول الكوردي خلفًا اثبت بجدارة العب

ــت الســيد ) االســد ــر، اذ اثب ــان بــارزاني نجــل الراحــل الكبي ــه الســيد نيجيرف ان
نيجيرفان ادريس بارزاني انه الشخص القادر على النهوض بتجربتنا الرائدة 

ــة  ــى امــام بشــهادات عراقي ــة العمــران ال فــي كوردســتان وادارتهــا ودفــع عجل

ستطاع ولم يزل ان يلعـب دورًا سياسـيًا حكيمـًا فـي جميـع واقليمية ودولية وا



مفاوضاته الداخلية والخارجيـة وقـد عـرف عنـه تمتعـه بحنكـة عاليـة ومقـدرة 

  .فائقة في التداول وايجاد الجسور االيجابية وحلحلة المشكالت المستعصية

نســـأل اهللا ان يتغمـــد الراحـــل الكبيـــر ادريـــس بـــارزاني بشـــآبيب رحمتـــه وان 
  .يح جناتهيسكنه فس

  

 

 


