الحفل التأبٌنً الثالث والثالثون للقائد الخالد مصطفى البارزانً
روتردام 2102 / 3 / 4
بقلم نهاد القاضً
توافدت الجماهٌر الكوردٌة والعربٌة العراقٌة الوطنٌة صوب المكتبة المركزٌة فً روتردام المدٌنة الرابعة فً العالم
اقتصادٌا والمٌناء المغذي لالقتصاد الهولندي .تجمهرت المنظمات الكوردٌة واالحزاب العراقٌة الوطنٌة والكوردستانٌة
بحضور فاق سعة القاعة وما هو جدٌر بالذكر حضور الدبلوماسٌة العراقٌة المتمثلة بسعادة سفٌر جمهورٌة العراق
الفٌدرالً الدكتور سعد عبد المجٌد العلً واالستاذ الدكتور مفٌد الراشد الملحق الثقافً وعدد متمٌز من اعضاء السلك
الدبلوماسً فً السفارة العراقٌة فً هولندا أمتألت القاعة المكتبة المركزٌة فً روتردام المتمٌزة بجودتها واحتوائها
على الكثٌر من االجهزة التكنلوجٌة المتطورة ألغراض االضاءة وتوزٌع الصوت والعرض اإللكترونً كل ذلك كان فً
احتفاال تأبٌنً متمٌز للذكرى ال 33عاما على وفاة القائد العراقً الكوردي المتمٌز القائد القومً واالب الروحً للكورد
الجنرال المال مصطفى البارزانً.

بدأ الحفل بكلمة ترحٌب من قبل االستاذ القانونً شوكت غازي مسؤول الثقافة واالعالم فً اللجنة المحلٌة للحزب
الدٌمقراطً الكوردستانً فً هولندا حٌث رحب اوال بسعادة السفٌر ومسؤولً االحزاب والمنظمات الجماهٌرٌة واعلن
ان هذا الحفل ٌقام بضٌافة منظمة الحزب الدٌمقراطً الكوردستانً فً روتردام وطلب من السٌد مسؤولها أن ٌلقً
كلمته تقدم االستاذ زعٌم ابراهٌم حٌث قال انه لشرف عظٌم لمنظمة روتردام ان تستضٌفكم جمٌعا فً مثل هذا الٌوم
العظٌم ،وتكلم عن عظمة قٌادة القائد البارزانً وانهى كلمته بالترحٌب ثانٌة ثم عاد االستاذ شوكت لٌعلن على الحضور
ان هذه االحتفالٌة التأبٌنً مقامة بالتنسٌق بٌن اللجنة المحلٌة للحزب الدٌمقراطً الكوردستانً فً هولندا والمعهد
الكوردي للدراسات والبحوث وطلب من مسؤول المعهد االستاذ المهندس االستشاري نهاد القاضً بالتفضل إلدارة
جلسات االحتفالٌة وبخطوات هادئة تقدم االستاذ القاضً الى المنصة مرحبا بالسفارة وبسعادة السفٌر والسلك
الدبلوماسً واالحزاب والمنظمات العراقٌة الوطنٌة والكوردستانٌة وبدأ كلمته بالقول:
االنهار تجد مصبها مهما طمرتها الودٌان ،والحقائق ال تلغى بالعملٌات القٌصرٌة ألنها ترتبط بإٌجابٌات الحٌاة ،اما
الحقائق الناقصة فسرعان ما تكشف عن نفسها ،والذٌن ٌقارعون الظلم واالستبداد هم المنتصرون فً نظر شعوبهم،
وٌدخلون التارٌخ بهامات عالٌة وباألمجاد .والعقل الجمعً للشعوب ال ٌنقاد وراء صورة القائد او وراء لونه بقدر ما
ٌنقاد وراء مبادئه الحقٌقٌة وصفاته الحمٌدة .وذاكرة الشعوب هً التً تمٌز بٌن الصالح والطالح وعبر التارٌخ اصبح
احترام القادة والزعماء والمفكرٌن واجبا ووطنٌا وقومٌا وانسانٌا بل هناك شعوب آمنت بمبادئ قادتها درجة الهوس
واالٌمان.
ان مهمة المعهد الكوردي للدراسات والبحوث فً هولندا ان ٌبحث وٌدرس وٌتعمق فً جذور القضٌة الكوردٌة وقادتها
واحزابها دون تمٌٌز او تفرقة بٌن حزب واخر .وقد ال حظنا هناك الكثٌر من االختالفات والخالفات فً االٌدٌولوجٌات
بٌن القوى الوطنٌة واالحزاب الكوردٌة فً الساحة الكوردستانٌة من خالل نشاطاتنا وتنسٌقنا مع االحزاب الكوردٌة
جمٌعا دون اقصاء آلخر ،ووجدنا اٌضا ان هذه االحزاب تجتمع وتلتقً فً نقاط كثٌرة اخرى واهمها اٌمانها الكامل
بالقٌادات الكوردٌة التارٌخٌة وباألخص بالراحل الخالد القائد مصطفى البارزانً.
ولكننا فً المعهد تركنا الخالفات واكدنا على نقاط االتفاق التً تقود دائما الى الوفاق وهذا دٌدننا فً كل سٌاق ومنه
نسقنا بكل حرص واشتٌاق مع اللجنة المحلٌة للحزب الدٌمقراطً الكوردستانً لنحً معا تارٌخا ملؤه افعال من مدرسة
الفكر الثائر البارزانً.

تسألت من الرفاق مشٌرا بٌدي الى صورة فً زقاق
من هو ذلك العمالق

قالوا القائد مصطفى البارزانً

قلت وكٌف تراه

قالوا شعلة فً الظالم

قلت كٌف تحسه

قالوا قلب نابض فً الشرٌان

قلت ما هدفه

قالوا صرخة الحرٌة فً المٌدان

قلت وما ذاته

قالوا روح النضال والعنفوان

قلت وما اٌدٌولوجٌته

قالوا عقٌدة فكر عشائري اكادٌمً علمانً

قلت وما طبٌعته

قالوا وفٌا للعهد صادق لٌس انانً

قلت أثوري هو

قالوا نهر هائج فً الجبال والودٌان

قلت وما قومٌته

قالوا كوردي ابن كوردي كوردستانً

قلت هذا لٌس قائدا بل هو فً القلب أمامً اتخذه شعبً إمامً
شكرا لك ٌا بارزانً النك حللت عقدة لسانً
وجعلتنً انطق بقومٌتً جهرا انا كوردي كوردستانً
شكرا لك ٌا بارزانً
انت من اعطٌتنً العقٌدة واالٌمان
وجعلتنً احمل السالح فً الجبال والودٌان
لكً احرر شعبً وكٌانً
واعلن جهرا انا كوردستانً كوردستانً
شكرا لك ٌا بارزانً
بعد كلمته بدأ االستاذ القاضً ادارة الجلسة طالبا من االستاذ عمر زاوٌتً مسؤول اللجنة المحلٌة للحزب الدٌمقراطً
الكوردستانً فً هولندا بإلقاء كلمته بهذا الخصوص والذي رحب بالجمٌع وقدم مختصر كلمته باللغة العربٌة وتبعها
باللغة الكوردٌة وصف فً كلماته روائع القائد الخالد المال مصطفى البارزانً واسهب فً الحدٌث عن افكاره وقٌادته
العسكرٌة والحزبٌة الحكٌمة.

ثم طلب مدٌر الجلسة من سعادة السفٌر الدكتور سعد عبد المجٌد العلً والذي بدأ القول أنه لشرف عظٌم لً ان اقف فً
مثل هذا الٌوم لكً اتكلم عن قائد عظٌم عن القائد مصطفى البارزانً وقال اٌضا ا العراق ٌمر بأزمات كثٌرة ولم تهدأ
جروحه لحد الٌوم ولكن عزٌمة العراقٌٌن متواصلة فً تحمل هذه الصعاب وتكلم عن االٌام القادمة سٌشهد العراق
عودته الى مكانته االولى من خالل عقد مؤتمر جامعة الدول العربٌة وقال ان نهاٌة العام الماضً شهد مغادرة آخر
جندي امرٌكً وبذلك أسدل الستار على حجج الواهٌة لإلرهابٌٌن ومساندتهم فً االخالل فً الفكر الدٌمقراطً العراقً.
وجدٌر بالقول ان سعادة السفٌر قد حضر مع باقة ورد متمٌزة على شكل العلم الكوردي من اللون االخضر واالبٌض و
االحمر هدٌة رائعة لكً ٌضعها امام رسم القائد المال مصطفى البارزانً.

توالت بعد ذلك كلمات مسؤولً االحزاب الكوردٌة والعراقٌة الوطنٌة وكما ٌلً:
كلمة االتحاد الوطنً الكوردستانً القٌت من قبل االستاذ تمو خلف مسؤول عالقات االتحاد الوطنً الكوردستانً

كلمة حزب الدعوة العراقً القٌت من قبل االستاذ كفاح الحسٌنً الذي تطرق الى نضال البارزانً ومواجهته للسلطات
القمعٌة وهو شخصٌة مرموقة على الصعٌد الدولً والعالمً وان المكتسبات التً تحققها كوردستان االن هً ثمرة
نضال هذا القائد.

تلتها كلمة الحزب الشٌوعً العراقً القاها االستاذ الدكتور هاشم نعمة واكد فٌها عن دور الدٌمقراطٌة وانعقاد المؤتمر
الوطنً للتخلص من االزمات وانقاذ البلد من الوٌالت المتوقعة.

ثم كلمة االستاذ ابو باز البازي االرتجالٌة مسؤول الحزب الشٌوعً الكوردستانً والتً تكلم فٌها عن مجموعة حكاٌات
فً زمن الراحل القائد البارزانً ودوره فً القٌادة.

الدكتور البروفٌسور تٌسٌر االلوسً صدٌق الشعب الكوردي الذي قدم ورقته بعنوان البارزانً وقٌادة حركة التحرر
الكوردي :الدروس والعبر حٌث قال
إبراز سمات مهمة عدٌدة تمثل جزءا من الدروس والعظات التً نشٌر إلٌها؛ فروح التسامح والطبٌعة السلمٌة لسٌاسته
على الرغم من كل العنف الذي ربما فرضته ظروف الصراع المسلح ومحاوالت االغتٌال التً تعرض لها شخصٌا ،هً
التً جعلته قرٌبا من قلوب الجماهٌر لٌس الكورد حسب بل وجموع غفٌرة وكبٌرة من الشعوب األخرى التً كان ٌكن
لها االحترام فً تعبٌره عن مبدأ أن احترام امرئ ألمته ٌفرض علٌه أٌضا احترام األمم والشعوب األخرى ومبادلتها
العالئق اإلنسانٌة األعمق واألصدق.

حٌث صفقت له الجالٌة الكوردٌة طوٌال متعاطفة مع كلماته وطروحاته وروحه الوطنٌة .

وانتهت الجلسة االولى بفترة استراحة الحتساء الشاي والقهوة وتبادل االفكار بٌن الدبلوماسٌة العراقٌة واالحزاب
والجمهور الحاضر
وتخللت الكلمات والمداخالت قرأءة شهادات لبعض الشخصٌات العراقٌة والعالمٌة عن القائد الخالد مصطفى البارزانً
قدمتها ادارة الجلسة ومنها ما جاء على لسان الرئٌس العراقً السابق عبد الرحمن عارف بوصفه االب الروحً
مصطفى البارزانً مثل خٌط البرٌسم ناعم وقوي ،وقال عنه قائد القوة الجوٌة العراقٌة االسبق ونائب رئٌس الجمهورٌة
حردان عبد الغفار التكرٌتً ( استطاع الكورد طوال نصف قرن تركٌع السلطة المركزٌة لذا كنا نخشى ان ٌؤدي استمرار
قتالهم الى انهٌار بغداد وعلى ٌد المال مصطفى البارزانً) ،وغٌرها من االحادٌث

كما تطرق االستاذ نهاد القاضً ما بٌن كلمات االحزاب والمنظمات الى حقائق تتحدث عن ما قاله االب القائد البارزانً
عن قضٌته ومنها  :نحن ندافع عن وطننا ،وكل ما نطلبه هو حقنا فً الحٌاة الكرٌمة .لكننا مجبرون أن نواجه عدوا
ٌفتقد للمشاعر اإلنسانٌة ،وعدوا ال ٌعرف الرحمة وال ٌراعً حقوقنا.

قال بعد مؤامرة الجزائر السٌئة الصٌت عام  :0795نحن أقوى من الجبال ،سنرجع ونثور ونصمد مع صمود جبال
كوردستان.

وقال فً التأخً والمحبة :إذا لم ٌكن هناك تعاون وتضحٌة بٌننا ،فلن نستطٌع خدمة شعبناٌ .جب أن تعلموا إننا لن
ننتصر بالسالح فقط ،وال باألموال ،وال بالنهب والسلب ،وال بسلب حقوق اآلخرٌن وقتلهم ،بل ننتصر حٌن تكون قلوبنا
صافٌة مع بعضنا البعض ،الكبٌر والصغٌر ٌحترمان بعضهما البعض .كل كردي ٌجعل مصلحة أخٌه مصلحته ،وضرر
أخٌه ضرره.
وقال فً اصحاب االموال  :إن الملٌونٌر الكردي الذي لم ٌساعد الثورةٌ ،ظهر أمام أبناء الشعب إنسان ذو سمعة سٌئة،
وال ٌحظى باحترام اآلخرٌن ،ألن الغنى ال تخلق الشرف .إن األموال إذا لم تصرف لمصلحة الشعب ٌعنً أنها تؤدي إلى
الرذالة .إننا لم نسمع فً التارٌخ مدح إنسان كان ٌتعاطى األكالت الطٌبة أو ٌنام على أفرشة ناعمة .إن الذٌن ٌُذكر
أسماءهم فً سجل الشرفاء هم أولئك الذٌن تحملوا المشاق وناضلوا من أجل مصلحة الشعب.
عن الطلبة انهم رأس الرمح فً كل المعارك والثورات
عن العلم والمعرفة :علٌكم بالعلم والمعرفة ألنهما مفتاح التحرر والتقدم
عن االعتزاز والثقة بالنفس :أنا فالح مع الفالح وعامل مع العامل ،ولكنً فً مرتبة أعلى من الذي ٌرٌد أن ٌسلط نفسه
على الشعب فأقاومه.
عن القٌادة والثقة بالشعب :أستمد قوتً من شعبً .ال أحب الزعامة ولكن الشعب ٌرٌدنً رئٌسا.
ثم جاءت كلمة الحزب السوشٌالست الكوردستانً القاها االستاذ سداد

حزب كومه لً شورش القاها االستاذ عزٌز
ثم كلمة قوى وشخصٌات التٌار الدٌمقراطً العراقً فً هولندا القاها االستاذ الكاتب جاسم المطٌر حٌث قال حٌن ٌأتً
أمامنا اسم من أسماء بعض أولئك الرجال العظام فً التارٌخ اإلنسانً ممن قدموا سلوى حٌاتهم كلها قربانا لنضالهم فً
سبٌل حقوق وحرٌات شعوبهم فأننا ننحنً إجالال ً لذكراهم ولذاكرتهم .وحٌن ٌأتً ذكر الشخصٌة العراقٌة الثورٌة
الالمعة مصطفى البارزانً فأننا ال نتذكر قٌادته لثورة الشعب الكردي حسب ،بل نتذكر جبٌنا مرصعا بزمرد النضال
اإلنسانً الطوٌل األمد ..نتذكر زٌنته الفذة بقالدة النضال المتواصل بمختلف الظروف القاهرة من اجل أن تكون

كردستان العراق نجمة مضٌئة فً السماء الزرقاء العالٌة المشعة فوق كل جبال وودٌان كردستان تركٌا والعراق وإٌران
وأن ٌكون لها امتداد لكل ارض عربٌة ٌقطنها كرد غائبون أو مغٌبون عن العٌان.
كلمة الحزب الدٌمقراطً الكوردي فً سورٌا ( الپارتً )القاها االستاذ ادٌب سٌف الدٌن واستشهد ببطوالت القائد
البارزانً االب اغلروحً واعتبره قائدا لكوردستان الكبرى
كلمة رابطة االنصار القاها االستاذ كرٌم گ طافه الذي ٌعتبر الخالد البارزانً رمزا للوطنٌة فً العراق ولٌس فً
كوردستان وحدها
كلمة البٌت العراقً القاها االستاذ عبد الرزاق الحكٌم حٌث تكلم عن حكمة القائد مصطفى البارزانً فً قٌادة الثورة
الكوردٌة وشجاعته الكاملة فً مواجهة الشوفٌنٌة على مر السنٌن
كلمة البٌت االٌزٌدي تطرق الى تفاعل القائد البارزانً مع الشعب االٌزٌدي والضٌة الكوردٌة
كلمة القاها المهندس هٌوا أحمد آغا المسؤول عن ملف الكورد الفٌلٌة فً المعهد الكوردي للدراسات والبحوث فً
هولندا " ....لقد بدأ مذٌع اذاعة لندن ٌتکلم  ،واذا به ٌقول " لقد توفً الٌوم فً مستشفى امرٌکً الزعٌم الکوردي
المال مصطفى البارزانً "  ..کنت مازلت تحت اثر الضربة الموجعة فاذا بً انظر الى الوجوه فقد بدأت الوانها تتغٌر
دون حراك  ...وکأن االفالك توقفت عن دورانها ولم ٌعد للزمن معنا  ....هل کانت لحظات ام ساعات ام اٌام  ...فاذا
بنحٌب ٌبدأ فً ارجاء البٌت وکل ٌقول لالخر انتبه ان الٌسمع بنا الجٌران .منذ تلك اللحظة بدأت معً رحلة قد اسمٌها
رحلتً مع البارزانً
كلمة حزب آزادي كوردستان قدمتها السٌدة چٌمن النقشبندي واشادت بكفاح القائد البارزانً
حزب الوحدة الكوردي القاها االستاذ فؤاد عه لٌكو
الدكتور فالح بلباس وذكر فٌها كٌف عرف الكورد البارزانً
حضر عضو حركة الشباب الكورد ,الناشط الشبابً  ,دلٌار دٌركً  ,باسم الحركة وقد القى كلمة اشاد فٌها بالدور
التارٌخً للقائد الكوردي الخالد مصطفى البرزانً فً بناء الروح الكوردٌة  ,وبناء االرث النضالً لنا كشباب وسلط
الضوء على دور حركة الشباب الكورد فً رٌادة الثورة السورٌة بشكل عام ,وكوردستان ,سورٌا بشكل خاص ,ودعا
المجتمع الدولً الى الوقفة الجدٌة فً دعم الثورة السورٌة وخاصة المدن السورٌة المنكوبة حمص وحماة وادلب ,
وخاصة حً باب عمرو .والمجازر التً ترتكب فً حق المدنٌٌن العزل

القٌت كذلك برقٌة الحزب االخضر العراقً فً هولندا مرسلة من امٌن سرها االستاذ صالح الربٌعً.
وجاء دور الشاعر الكوردي المعروف لطٌف عمر الذي هز القاعة بكلمات شعرٌة حول القائد البطل مال مصطفى
البارزانً كان قد كتبها فً عام 0799
وتاله الشاعر الكوردي المعروف دلبرٌن الذي راح مع عجز وقافٌة شعره ٌرسم بطوالت القائد مال مصطفى البارزانً
فً نهاٌة االحتفالٌة ب كلمة شكر قدمها االستاذ نهاد القاضً باسم المعهد الكوردي مثمنا جهود اللجنة المحلٌة للحزب
الدٌمقراطً الكوردستانً فً هولندا وخص بالذكر جهود االستاذ عمر زاوٌتً واالستاذ شوكت غازي واالستاذ آزاد
مجٌد واالستاذ پٌشرو حسن واالستاذ صالح ومسؤول التنظٌم فً روتردام االستاذ زعٌم ابراهٌم و االستاذ كاوا عزٌز
خان
وأختتم االستاذ شوكت غازي االحتفالٌة بشكر كافة الحضور على تحملهم عناء السفر ومشاركتهم الفاعلة وهذا وسام و
دلٌل نجاح االحتفالٌة وشكر خاص للمعهد الكوردي للدراسات والبحوث فً هولندا.

