
 ومن أعمال الثورة المهمة التي أوقد نارها 
سعيد بيران آنذاك، ســـيطرة األكراد على محافظة 
المحافظ والموظفون  تامة، ووقع  كينجو سيطرة 
األتراك في األســـر، وتـــم إصدار قانون اســـتثنائي، 
يحمل توقيع الشـــيخ ســـعيد، يقضي بـــأن تكون 
كينجـــو عاصمـــة مؤقتـــة لكردســـتان، وانتقلت 
الشـــيخ ســـعيد،  إلى  الدينية والمدنية  الســـلطة 
وأرســـلت جميع الضرائب واألسرى إلى كينجو، كما 
أصدر األكراد نداًء أعلنوا فيه إلغاء ضريبة الُعشـــر، 
ودعوا الســـكان، بـــدالً من ذلك، إلـــى تقديم المؤن 
للثـــوار، حينها أعلـــن مجلس الـــوزراء التركي في 
جلسة طارئة حالة الطوارئ، ووضعها تحت األحكام 
العرفية، لمدة شـــهر كامل، حتى يستطيع الجيش 

التركي مقاومة األكراد. 

ر األتراك الجمهوريون  دمَّ
القرى الكردية وسرقوا منازل 

األبرياء فيها.

 في منتصـــف (1925) صدر حكـــم اإلعدام 
بحق زعماء الثورة وتم إعدامهم شـــنًقا في ميدان 
بوابـــة الجبل في مدينـــة آمد، البالـــغ عددهم 49 
مناضـــالً من بينهم ســـعيد بيـــران، وقد وضعت 
منصات المشانق على نســـق واحد، بعدما سيقوا 
إلـــى محاكـــم عســـكرية عرفـــت باســـم "محاكم 
االســـتقالل"، وقبل أن ُيعدم بيران ســـأله الجنرال 
مرسال قائد الفيلق الســـادس في ديار بكر إن كان 
لدية وصية يوصي بها، فرد بيران بسؤال: وهل ينفذ 
األعـــداء وصيـــة ضحاياهـــم؟ بينما كانـــت إحدى 
مقوالت الشـــيخ أثناء محاكمته: "أنتم ال تعترفون 
بحقوقنا من الناحية السياســـية لمـــاذا تحملون 

ترس الدين في يدكم؟".
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تعد ثورة الشـــيخ ســـعيد بيـــران الثورة الكبرى خالل مرحلــــة تأســـيس الدولـــة التركية 
الحديثة في عهد مؤسســـها مصطفى كمال أتاتورك، وقد انطلقت جهود الشـــيخ بيران من مبدأ 
تأســـيس الجمعيـــات والمنظمات ضـــد العثمانيين، بينما جـــاءت الثورة الكرديـــة وتنظيماتها 

 .(1923-1908) الفترة  خالل  عموًما 

حشـــد بيران األكراد بغرض اســـترداد الحق الكـــردي، حيث عمل على حـــل الخالفات بين 
العشـــائر الكردية وإزالة العداوات والدعوة إلـــى الوحدة واالتفاق، لمواجهـــة االنتهاكات التركية، 
وعمـــل على التواصل مع األتـــراك داخل األناضول بصفته َســـيِّد قومه، ولكن المفـــرزات التركية 

إلفشالها. محاوالت  أي  تترصد  كانت 

ففي مطلع فبراير (1925) شـــهدت الثورة انطالقتها وتحرير كافة مناطق الجبهات وتشكيل 
الحكومـــة الكردية فيها مـــا عدا مدينة آمد، حيـــث حوصرت ألكثر من 50 يوًما ولم يســـتطع الثوار 
تحريرها بســـبب مناعة ســـورها والرمي المدفعـــي الكثيف علـــى الثوار، باإلضافة إلـــى زيادة عدد 

المدافعين الذين بلغوا أكثر من 30 ألف جنديٍّ من الفيلق الســـابع المحاصر في المدينة.

اعتقل الجيش التركي قائد الثورة بيران، وعدد من أعضاء اللجنة القيادية على جســـر فارتو ليالً 
على نهر الفرات إثر خيانة شخص كان دليالً للقافلة.

 تزامنـــت الخيانة مع دخـــول ثالثة كتائب من الجيش التركي باإلضافـــة إلى 150 ألف من الكرد 
الخائنين لبيران إلى ميدان القتال وخاصة في جبهة ديار بكر، حيث كانت حدة القتال قد اشتدت بشكل 

هائل، ومن ثم تسببت تلك األنباء بانهيار المقاومة الكردية من أجل حلم دولة كردستان.

اســـتمرت وحشية المذابح التركية ضد األكراد إلى شهر رمضان بعد ذلك، مطلع فبراير (1928)، 
ومن أبرز نتائج أعمال حكومة أتاتورك الوحشية حرق أكثر من 600 قرية وتهجير قسري ألكثر من 700 
ألـــف من الثوار والمناضلين الكرد، وطال ذلك األَُســـر دون مراعاة ألي أثر إنســـاني إلى داخل األناضول 
لتذويبهم وتفكيك تركيبتهم الســـكانية من كل الجهات وأهمها الهوية الدينيـــة واللغوية والثقافية، 

لتستمر معاناة الكرد داخل تركيا حتى يومنا هذا.

قصة توحيد األكراد تحت راية واحدة لتأسيس دولتهم

لم ُيضعف
الجمهوريون األتراك 
(بيران) سوى بالخيانة
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