
ــنـــزلق). واذا كــان الــوقـــوع في ا
اخـــوان الــصـــفـــا قـــد قـــالــوا (اذا
اتـسعت الـرؤيـة ضاقـت العـبارة)
فـان اتسـاع رؤيـة رسول من تـعدد
مـصـادر مــعـارفه وانـفــتـاحه عـلى
ــنــعه مـن ولـوج الــثــقــافــات لم 

ــوضــوعــات واخلــوض اصــعب ا
ا (سـاعده ـعقـدة  ـناطق ا في ا
ـــصــادر عـــلـى احلـــصــول عـــلـى ا
همة وتـرجمة االعمال لـلمبدع ا
الــكــرد). فــقـد تــرك مــئــات الــكـتب

ـــنـــشـــورة وغـــيـــر والـــبــــحـــوث ا
نشورة. ا

كـــانت حـــيـــاة الـــراحل مـــفـــعـــمــة
بـــالــتــحــدي واالمـل وكــان عــلــمه
الروحي والـعقـلي شعلـة مضـيئة.
وبـفضـله كـما قـال رئـيس جامـعة
الـسـلـيـمـانـيـة (اصـبـحـنـا عـشـاقاً
لـلـتـاريخ الـكـردي). واكـد (انه كان
( ـفـكــرين الـتـنــويـريـ من جـيـل ا
وأعزو  –انا شـخصـيا  –ذلك الى
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وحــظي الــراحل بــألـقــاب عــلـمــيـة
ومـعرفـية لم تـطلق عـلى سواه في
ـيـة والـثـقـافـية وسـوعـة االكـاد ا
ـفـكر الـعـراقيـة فـقـد وصف بأنه ا
الـعلـمانـي برغم جـذوره العـائلـية
ال الــديــنـــيــة حــيث كــان والــده ا

مــصــطــفى رســول رجل دين
تـلـقى الـعـلـوم االسالمـيـة في
مـعاهدهـا الديـنية وحـلقـاتها
ـراجع فـان الـفـقــهـيـة. وفـي ا
عـز الــدين مــصــطــفى رسـول
(سـليـل عائـلة عـلـميـة وطنـية
معروفـة في عموم كـردستان
وثـمة خـمـسـة من اجداده هم
من عـلمـاء الدين الـكبـار بدءاً
من والــده الــشــاعــر صــفـوت
مــفـســر كـتــاب الــله الـعــزيـز
ومـتـرجم اشعـار الـفيـلـسوف
االيـراني سـعـدي الـشـيرازي
ومـــروراُ بــــجـــده احلـــاج مال
رسـول الــديــلـزه يي خــلـيــفـة
كــاكــا احــمــد الــشـيـخ وأحـد
كـــبـــار مـــنــــاصـــري الـــشـــيخ
مـــحــمــود احلــفـــيــد مــؤسس
جـمـهـوريـة مهـابـاد وانـتـهاءً
بــجـده االكــبــر مـوالنــا خــالـد
الـنـقـشـبـندي بـاعث الـطـريـقة
الـنـقشـبـنديـة ومؤسـسـها في
كـــردســـتــان والـــشــرق).كـــمــا
ـــــثــــقف وصف الــــراحـل بــــا

ــاركــسـي والــيــســاري الــثــوري ا
بحكم ارتـباطه التنـظيمي باحلزب
الــشــيــوعي الــعــراقي وقــد عــرف
بـانـتـمـائه االيـديـولـوجي الـصادق
وانــضـبـاطه الـصـارم. وقـال رفـاقه
في احلــــزب الـــشـــيــــوعي انه (ظل
شيـوعيـاً الى اخر يـوم في حياته.
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وعندما انهـار االحتاد السوفياتي
عـام 1991 لم يــنـكــفئ بل قـال ان
جتربـة انهـارت ولكن الـفكـر يبقى
خـالـداً وسـأظل شـيوعـيـاً حـتى لو
بـــــقـي شـــــخص واحــــــد في هـــــذا
ثـل احلزب في الـعـالم). وصـدق 
كـلـمته في احلـفل الـتأبـيـني الذي
حــضــره قـوبــاد جنـل زعـيـم حـزب
االحتـــاد الــوطــني الـــكــردســتــاني
جـالل الــطــالــبـــاني وكــبــار رجــال
الــــــصـف االول في احلــــــكــــــومــــــة
واالحــزاب الــكـرديــة عــنــدمــا قـال
(لقد فقدنا ذخيرة ليس من السهل
ـــلـئ الــــفـــراغ الــــذي تــــركه.. ان 

ونحن مدينون جميعا له).
ومن ابلغ الـشهـادات التي صـيغت
بـحق الراحل كـلمـة وزير الـتعـليم
الـــعــالـي والــبـــحـث الــعـــلـــمي في
حـكـومة االقـلـيم وهو شـاب مـفعم
بـاحلـمــاسـة وقـد تـتــلـمـذ عـلى يـد
الراحل عز الدين مصطفى رسول
قال فيها (ان اسـتاذنا مرب ومفكر
ومـنـاضل تـقـدمي صـاحب مـواقف
قـويـة وثـابـتـة جـابه الـدكـتـاتـورية
وشــارك في انـتــفـاضـة عـام 1956
ولم تــرهـبه الــسـجــون وعـمــلـيـات
االبــعـاد الــقــسـري). وكــان الفــكـار
الراحل التقدميـة (تأثير كبير على
احلـركة الكـردية بـرمتـها كـما كان
ملـهمـاً للـشباب وظـل على تواصل
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ها أنـا أضع دواتي وقـلمي ألكـتب اليـك مسـتصـغرا ذاتـي ووجودي أمـام هيـبتك
وعظمتك ووجودك يابلد احلضارات.

 فأنـا ال أعدو كوني سـتون عامـا وشهادة وإن كـانت عاليـة فهي التمـثل االسطرا
أوجملة في كتاب علمك وعلماؤك ياعراق. 

مـهـمـا عال إمــتـداد إعـجـابي بك وحـبي الـيـك وقـوة إنـتـمـائي ألرضك وتـاريـخك ,
كان  ,عبق وأجمل مـا يكون خـريطة حتوي الـزمان وا تضل أنت أروع مـا كان 

اضي ومرارة احلاضر وشذى الزمن القادم بكل أنسه ان شاء الله . ا
فمـا نحن (انا وغـيري من العراقـي ) أال عبـيدا لله الـواحد من جهة  ,وخدم لك
فأنت الواحـد أيضآ  ,الـله واحد أحد والـعراق ( يـاعيون ياعـراق من جهـة ثانيـة 

توهجة باألمل دائما ) واحد أحد ايضآ. الزمن ا
واقف خجال ـيني بـعد إن صـاغهـا القـلب بكل صـدق  اليـوم أضع كلـماتي في 
مرتبـكا ألحدثك ياعـمالق الوجود منـحنيا  أمام هـيبتك وجبـروتك وعظمة وجودك
فـأقـول (مــبـارك لك) فـقــد ثـار الـشــعب هـاتف بـصــوت واحـد بـأســمك وتـاريـخك
أل من أن لـلعراق أبناء بررة ال وجـغرافيتك التي مـزقتها احلروب  ,مـعلنا أمام ا

ودة واحملبة والوفاق.  وت من أجل عينيكَ ياوطن ا يوقفهم ا
مبـارك لك ياعراق فـقد نهض الـزمن وازاح عن جبهـته تراب غفـوةِ دامت سن ,
نـهض من جـديد لـيـقف بـكل كبـريـاء رافعـا يـديه فـرحا مـسـتبـشـرا ليُـحي أبـناءك

ن أتعبوك وخنقوك وأرادوا بك شرا ياسيد البلدان. الذين قرروا أن يثأروا 
ياعـراقا يابلـدا يا تأريخـا ياكل التأريخ  ,يـاعمرا بال حدود لـقد تكـالبت عليك
اإلرادات تهـدف النيل من شـموخك وجبـروتك وقوة شخـصيتك  ,يُـرهبهم إسمك

ويقضُ مضاجعهم تاريخك  ,وتقلقهم دائما إرادات أبناءك االصالء. 
قـد كـثـروا وعـاهـدوا  لالسف أعـداءك رغم كــونك مـتـعـاون ومـتــسـامح ومـعـطــاء 

انفسهم الشريرة على احلاق الضرر بك ياسيد الوجود.
ـا يؤلم الظهر ويفسد الدهر ,ويـعصر االفئدة واالكباد  ,ان هـناك من ينتمي  و

الى أرضك الطاهرة من يساعد باحلاق االذى بقممك أيها اجلبل األشم. 
حـاصــروك وخـنـقـوك وفـصـلّـوا أوديــتك وانـهـارك وجـبـالك  ,تـاريـخك وحـاضـرك
ومستـقبـلك على مقـاسهم وبنـاءا على رغـباتهم وتـوجهاتـهم وإجنـداتهم متـناس
ان الـعراق لن يكون كـما يريدون بـلدا هشا  ,ركـيكا  ,ضـعيفا  ,الن الـله أوجده
والـقـوة واألصـالـة مـعا  ,فـهـو سـيـد البـلـدان ومـنـبع الـشعـوب فـالـضـعف اليـليق

بعراق احلضارات عراق اجملد  والهيبة واالناقة . 
يريـدون إضعافك وانت القوي يـريدون إهانتك وانت العـزيز يريدون أن تتراجع
ـثـابـر وبـالـفـعل فـقـد عـمـلـوا وبقـوة عـلى حتـقـيق مـآربـهم وتـفـشل وانت الـذكي ا

كن حتقيقه من نوايا وأهداف. اخلبيثة على طريق حتقيق ما
 إبنتك الكبرى ياعراق  ,ياعظيم عظماء  األرض بتاريخك ووجودك إبنتك بغداد
تـلك الـتي كـانت تـتـبـاهى بك كـأب كـر تـمـسح جـدائـلـهـا بـكـل حـنـان الـشـجاع

الغيور 
ظـفائرها لم حتيط بهـا األمراض من كل جانب  اليـوم بغداد تـعاني من اإلهمـال 
ـا بـفـجـرِ جـمـيل أتـعـبـوهـا وعـجـزوا أن يـنـظـفـوا تـظـل كـمـا كـانت تـمـثل لـيال حـا
وهي حتمل تاريخا فـبدت مُتعبة بـعين شاحبـت  شوارعهـا حتى من النفايات 

مشرّفا سيظل عنوان لها رغم السن العجاف 
سـيدي يـاعـراق وأنا أُسُـبح بـحبك وأسـجـد على أرضك
عــاشـق أقــبّل تــرابـك الــطــاهــر بـــكل آيــات الــتـــبــجــيل
الي ـشـيئـة الـله العـظـيم ومـعي ا والتـوقـير أعـلن و
من أبـناءك الـكـرام بان سـاعـة الزمن األفـضل سـتدق
قريـبا وهي تـعلـنُ عن عودة الـعراق صـاعدا شـامخا
طاع فال تقلق ياعنوان رجولتنا فانت بـحق السيد ا

ا ب األضالع  يا أ

مؤثـراته التـراثية االجـتمـاعية من
ــــانه بـــجــــدلـــيـــة جــــهـــة والى ا
التاريخ وحـتميـات الصراعات في
احلـضـارة االنــسـانـيــة فـضال عن
ان يـسكن في اعـماقـه بضرورة ا
انتـصار ارادة احلـقيقـة بوصـفها

بـوصـلــة كل مـبــدع او فـكـر خالق.
وهــكــذا قــضـى رسـول  –بــحــسب
ــثل حـــزب االحتــاد الــوطــني –
جل وقـــته بـــعـــيــدا عـن االخــتالف
الــســيــاسي ويــحــظى بــاالحــتـرام

واالجمـاع. ووصف رحيله بـفقدان
جنم واديب عــــمالق. وقــــال (كـــان
رسـول شـامـخـاً بـعـلـمه ووظـيـفـته

االبداعية).
وحقـا فان مسـيرة رسـول العلـمية
تــــــضـــــعه فـي مـــــصــــــاف كـــــبـــــار
مـوسـوعـيي عـصره فـهـو صـحفي
ايـضـاً كـان يكـتب مـقـاالً اسبـوعـياً
في جريـدة (جيل) وكـان عالـم لغة
ال يـجـارى ومـرجـعـيـة لـلتـصـحـيح
ــطـابــقـة والـتــجـذيـر والــتـثـبت وا
اللغوي. كما كان مناضالً مصلحاُ
من رهط الــتــيـــارات الــفــلــســفــيــة
االنـــســـانـــيـــة. ولـــهـــذه االســـبــاب
سـيـبقى رسـول حـيا خـالـدا ككـبار
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ومن الـشهـادات الـتي ادلـيت بحق
الـفـقـيد مـا جـاء في كـلمـة مـحافظ
ـرجتلة هـذا الشاب السـليمـانية ا
ــمــتــلئ وســامـة الــفــارع الــطـول ا
ونـشـاطـاً وقف خـاشـعـاً يـسـتـذكر
عـــطـــاء وســـلــــوك الـــراحل فـــقـــال
(بـفـضــله تـعــلـمــنـا قـيــمـة تــراثـنـا
اللغوي انه بنى جسور التواصل
بـــ االجـــزاء اخملـــتـــلـــفـــة وكــان
صاحب معرفـة موسوعية بل كان
ـثــابـة قـامــوس بـهـيــئـة شـخص
ــشـي عــلـى قــدمـــ في وقت لم
تـكن التـكـنـولـوجـيا بـهـذا الـتـطور
والــنـــمــو في حــيــاتــنــا). واكــد ان
الـراحل (كـان نـزيـهـاً صـادقـاً وكان
يريـد ان يرى العـالم مثـاليا خـالياً
مـن الـــظـــلـم). وتـــعـــهــــد مـــحـــافظ

دينة رقعة السليـمانية ان تكـون ا
ـــيــة لـالبــداع واشـــار الى ان عـــا
(فريق اليونسكو عندما سألنا عن
حاضرنا قـلنا لهم ان احـد ابنائها
اصـدر  90كــتـابــاً. وهــكـذا فــانــنـا
نـقــدم الــســلــيـمــانــيــة الى الــعـالم

بفضل جهوده).
وكـــشف مـــتــحـــدثـــون اخــرون في
االحـتـفـالـيـة عـن ان عـائـلـة رسول
ومـنـهم شـقـيقـه الـشـيوعـي الـبارز
ــشــهــور فــاروق ورجل االعــمــال ا
مــــصــــطــــفى
رســـــــــــــــــــول
(اســـــــــــــسـت
لـالفــــــــكــــــــار
ــــــــــاديـــــــــة ا
وامـــــــــــــــــكـن
لـــلــــعـــالم ان
يـــطــلـع عــلى
جتربة ثـالثة
في الـــبـــنـــاء
االقـتـصادي
بـــــــــفـــــــــضل
جنــاحــاتــهــا
فـي تــشــيــيـد
مـــشــروعــات
كبـرى ترتبط
بـــجـــهـــودهم
وتـــســهم في
الــــتـــنـــمـــيـــة
ـــســتــدامــة ا
القــــــــــلــــــــــيم
كــــــردســــــتـــــان.
ومــثـــلــمـــا كــان
ثل الراحل عز الـدين رسول 

قـــــــــامــــــــة
باسقة في
عـــــــــــرض
كــــــــنــــــــوز
ــــــــوروث ا
الـــــكــــردي
فان شـقيقه
رجـــــــــــــــــــل
االعــــــمــــــال
فــــــــــــــــاروق
يــشــكل احـد
اركــــــــــــــــــــان
الـــتــــجـــربـــة
الــكــرديـة في
الــــنــــهــــوض
االقـــتــصــادي
والــــثـــقــــافي.
فــــــهــــــو داعم
مــــشـــهــــود له
لــــصـــــنـــــاعــــة
االبــــــــــــــــــــــداع
وتــــــشــــــكـــــــيل
اجتـــــــــاهــــــــات
الـــــــرأي. وقــــــد
شــيـد مــنـصـات
الطالق االفــكــار
اجلـــديــــدة بـــ
الشـبـاب ورجال
ــثل الــفــكـــر. و
استذكاره لرفيق
دربه ومــــعــــلــــمه
االول عـــز الــدين
ـتألقة بالصورة ا

مع االحـداث الــكـبـرى والــتـحـوالت
عرفية في العالم). الوطنية وا

وعــرف عــز الــدين رســول بــغــزارة
ــعــرفي فــقـد انــتــاجه الــفــكـري وا
اجنـــز نـــحــو  90كـــتــابـــاً شـــمــلت
ـا اســتـحق مــجـاالت مــخـتــلـفــة 

بـجدارة لـقب عـميـد االدب الـكردي.
ي ويــــذكـــرنــــا ارتــــبـــاطـه االكـــاد
والــعـــلــمي بـــالــلــغـــة والــدراســات
الــشـــرقــيــة والســـيــمـــا في عــلــوم
الـــلــغـــات الــكـــرديــة والـــفــارســـيــة
والـتركـية والـعربـية بـالدكـتور طه
حـسـ الـذي حـمل رايـة الـتـجـديد
والــتـحــلـيل والــنـأي عن الــتـحــجـر
واجلـــــمــــــود واتـــــسـم بـــــاجلـــــرأة
بـالـتـحلـيل والـتـفسـيـر األدبي. كـما
يــســتــدرجــنــا الــراحل الـى جــهـود
الــراحل مــصــطــفى جــواد الـعــالم
الـلـغـوي واشـد احملـبـ لـلـعـربـية.
وكانا سوية في حقبت مكملت

يــــرفــــعــــان رايــــة احلــــفــــاظ عــــلى
مــخـرجــاتـهـا وبــنـائــهـا الــفـصـيح.
ــا قـال رســول لـتـالمـذته من ولـطــا
الدارس والكتاب الصحفي (لقد
ارهـقـتـنـي اخـطاءكـم). كـان مـدافـعاً
صــلــبــاً عن روح الــلـغــة الــكــرديـة
مثـلما كـان جواد يرفع رايـة حماية
شهور العربيـة وعرف ببرنـامجه ا

(قل وال تقل).
ويعد عـز الدين رسول حـلقة وصل
ــسـتــشـرقــ والسـيــمـا مع كــبـار ا
الــــروس مـــنـــهم ويـــســــجل له انه
واحد من اوائل ثالثة نالوا شهادة
ـــراتب من الـــدكـــتـــوراه بـــأعـــلـى ا
اجلـامـعـات الـســوفـيـتـيـة. ووصـفه
تحدث في احلفل التأبيني احد ا
بـأنـه (سـفــيـر قــومي بــدون دولـة).
كـمـا يـسـجل لـه نـزوعه الى تـعـزيـز
السـلم االهلي والتـصدي الي شكل
مـن اشــكـــال االقــتـــتــال الـــداخــلي
سـلح ب وابـان وقوع الـصـراع ا
ـقـراطي الـكـردسـتاني احلـزب الـد
واالحتاد الـوطني (اعـتصم رسول
وجـاهد بـكل طاقـته لتـجنيـب الكرد
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الــتي ظـــهــر بـــهــا حــفل الـــتــأبــ
بــأربـعــيـنـيــة الـفــقـيــد لـيس وفـاء
لشقيق حسب بل تكريساً الهميـة
ـــــثـــــقـف ودوره االجـــــتـــــمـــــاعي ا
والـوطــني في صـيــاغـة مـســتـقـبل
ـتـقـدمـة وحتـفـيـز شـبـابـهـا اال ا
لــلـــحــذو حــذوهم والــســيــر عــلى
ـثـابرة اخلـطى الـتي قـطـعـوهـا بـا
واجلد واالجـتـهاد واالسـتزادة من
عارف. واطلق فاروق التجارب وا
مصطفى رسول في كـلمة عاطفية
ألـقـاهـا نـيـابـة عن عـائـلـة الـفـقـيـد
زمــالــة جـامــعــيـة بــاالدب الــكـردي
بــاسـم الــدكــتــور عــز الــدين كــمــا
تــــعـــــهــــد امــــام عــــدد من االدبــــاء
ـثـقفـ الـذين وفـدوا من بـغداد وا
حلـضـور االحــتـفـالـيــة بـتـأسـيس
مـركز بـاسم الفـقيـد يعـنى باجلـهد
عرفة االنسانية الفكري وبتنمية ا

ب صفوف االجيال الصاعدة.
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ويـحـفظ لــلـفـقـيــد الـراحل انه كـان
عــلى مـسـافـة واحـدة من اجلـمـيع.
وظل كذلك على مـسافة واحدة من
ـنطـقة الـعـلوم الـلغـوية لـشـعوب ا
ــا فـيـهــا الـروسـيـة وال ادري لم
تـذكـرت شـاعـر داغــسـتـان الـكـبـيـر
رسـول حـمـزاتـوف وانا اتـابع مع
مئات احلـضور في احلفـل مشاهد
الـــفــيــلم الــوثـــائــقي الــذي عــرض
بـعــنـوان (يــاقــوتي) وبـدا فــيه عـز
الدين مصطفى رسول يتجسد في
عـشـرات الـصـور بـدءاً من نـعـومة
اظـــافـــره في مـــحـــلــة دركـــزين في
الــسـلــيــمـانــيـة مــســقط رأسه عـام
1934 مـرورا بـحـضـوره الدراسي
ي بـــجــــامـــعــــة بـــاكـــو واالكــــاد
وانــتــهـــاء بــنـــضــاله الـــثــابت في
مـــنـــظـــمـــات احلـــزب الــشـــيـــوعي
ـان الـكـردي بدورته االولى والـبر
ثم في رحاب الـدرس اجلامعي في
قــاعـــات احملـــاضــرات. وانـــتـــهــاءً
بـــجـــلـــوسه الـــطــويـل بـــ كــتـــبه
نزلي حيث واوراقه في محرابه ا
قـــــــــــــــال كـــــلــــمـــــته االخـــــيــــرة:
ـديـنـة.. اسـتـأمـنـكم (أسـتـأمـنـكـم ا
مــكـــتــبــتـي.. والــلــغـــة الــكــرديــة..
ـيـنـا واجـعـلـوا قـلـوبـكم مـغـطـاة 
احلب). ثم اغـمض عـيـنـيه بـيـنـما
احــــســــــــــــسـت ان احلــــاضـــــرين
يــغــالــبـــون دمــوعــاً حتـــتــبس في
مآقـيهم ثم وقـفوا اجالال لـعمل لم
يــنــقـــطع وعــائــلـــة صــاحلــة وزاد

ينتفع به.
وأســــدل الـــســــتــــار عـــلـى الـــروح
البـيضـاء لكن عـز الدين مـصطفى
رسـول لن يـركن قـلـمه في مـشـجب
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مرة اخـرى تهب عواصف السـياسة الفـاشلة والفـاسدة الجتيـاح احلرم اجلامعي
وحد من خالل انتـهاك حقوق االساتذة اجلـامعي بحـجة تعديل قانون الـتقاعد ا

واالصالح والعدالة!
قـتـرح لقـانـون التـقـاعد يـلـغي امـتيـازات االسـاتذة الـتي اقـرها الـتعـديل اجلـديـد ا
قـانـون اخلـدمـة اجلـامـعيـة رقم 15 لـسـنـة 2008 وتـعـديالته وهـو الـقـانـون الـذي
ـهـمـة ورفع مـكـانتـهـا في اجملـتـمع بـعـد سـنوات وضع النـصـاف هـذه الـشريـحـة ا

طويلة من احلرمان والظلم والتهجير في فترة الدكتاتورية واحلصار اجلائر.
حكـومة الدكتور حيدر العبادي حاولت عام 2015 الـتجاوز على حقوق االساتذة
اجلـامـعيـ بحـجة الـتقـشف فـاثارت ردود افـعال رافـضة شـديـدة في حيـنهـا وقد
حـضرت مع عدد من االساتذة بتاريخ 2015/10/28  لـقاء مع الدكتور العبادي
اليـة هوشيار زيباري ودار ووزير الـتعليم العالي د حـس الشهرسـتاني ووزير ا
حديث سـاخن ب الطرف انتهى بتراجع العبادي عن موقفه وقد شرحت ما دار
وبـيـنت ان الـعـبادي ووزراءه في ذلك الـلـقـاء في الـنـشـرة الـرئـيـسـيـة لـقـنـاة احلـرة

ومستشاريه كانوا في موقف ال يحسدون عليه ألنهم على باطل!
هـذه االيـام وفي ظل االحـتـجـاجات الـشـعـبـيـة الـواسـعـة ضـد الـطـبـقـة الـسـيـاسـية
الفاشـلة جتري ترتـيبات لتعـطيل قانون اخلدمـة اجلامعية من خالل تـمرير فقرات

رة بحجة االصالح! في قانون التقاعد اجلديد تنتهك حقوق االساتذة وهذه ا
ؤسف ان هـذه االنتـهاكـات وال اقول الـتـعديالت تـمر بـ يدي جلـنة الـتعـليم من ا
العـالي في مجـلس النـواب وال عجب مـا دام بعض اعضـاء هذه الـلجـنة من حـملة
ان ثـلث اعضائه او اكـثر من شـهادات االعداية او شهـادة االعدادية ومن قـبل بر

زورة او من جامعات وهمية! ا
الــنـــاس تــصــرخ في الـــشــوارع ضــد فــســـاد الــفــاســدين
وامـتـيــازاتـهم اخلـرافـيـة وهـؤالء يــنـتـهـكـون حق االسـتـاذ
ـر وسط ضـجـيج اجلـامـعي مـتـوهـمـ ان ذلك سـوف 

االحتجاجات!
كال..لن نـقف متـفـرج عـلى مـهازلـكم مـرة اخرى ايـها

الفاسدون .. وستندمون !
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ـدينة مثيال منـذ تأسيسها على أبنت مديـنة السليمـانية احد ابرز اعالمهـا في قرن في احتفاليـة لم تشهد لها ا
. واكتظت كـبريات قاعـات فندق كـراند ميلـينيـوم الدولي مساء يـوم اجلمعة يد ابراهـيم بابان قـبل نحو 250 عـاماً
يـ والوجهاء الستذكار عميد االدب الكردي الدكتور عز الدين فكرين واالكاد اضي بالسياسي واالدباء وا ا
مصـطفى رسول. وتـزامن االحتـفال الذي اقـيم بأربـعينـية الـفقيـد مع حدث بـارزين شهـدتهمـا السـليمـانية االول
رحـلـة تأسـيس لـصنـاعة الـكـتاب الـكردي تـألـيفـاً وترجـمـة واستـقطـابـاً تمـثلـت بانـطالق الدورة االولى الشـروع 
عرض السليمانية الدولي للـكتاب وهو حدث ثقافي يتوج جهود مسؤوليهـا باختيار السليمانية مدينة لالبداع في
بنى الئحة اليونسكـو. اما احلدث الثاني فهو االحتفال بتـأسيس السليمانية وافتـتاح مرحلة تأهيل (السراي) او ا
تصـرفيـة ثم احملافظـة) بكل ما تـنطـوي عليه هـذه العمـليـة من اعمال مـعماريـة وتوثـيقيـة وتوظيف في احلكـومي (ا

عزز. اجملال التقني على وفق تطبيقات علوم االتصال واالعالم من تقنيات ما يعرف بالواقع ا

{ حضرت عـائلة الـفقـيد وعلى رأسـها عقـيلـته رفيقـة دربه وابرز مؤازريـه في حقلي الـتأليف
والنضال احلزبي السيدة روناك خان

{ شارك وفد احتاد االدباء والكـتاب العراقي في حفل التـأب وقد القى نائب االم العام
الـقاص حـسـ اجلـاف كلـمـة االحتـاد فـيمـا قـدم الـنـاقد الـكـبـير فـاضل ثـامـر مـداخلـة مـهـمة

فكر االيطالي غرامشي. ثقف العضوي طبقا لرؤية ا وصف فيها الراحل با
{ حظي وفد بغداد برعاية واهتمام كبيرين من وزير الثقافة والسياحة واالثار السابق فرياد
راوندزي. كما تلقى اعضاؤه نسخـاً من كتاب فاروق مصطفى رسول (ذكرياتي) الذي اهداه
ؤلف الى والـده ومـرشده احلـبيب مـال مصـطفى صـفـوت والى شريـكة حـيـاته ورفيـقة عـمره ا

فتي والى افالذ كبده: زينو وزريا وزرنك وزنوير. السيدة بخشان مصطفى ا
{ رافقت الـكلمات الـتي ألقيت في االحتفـال التأبيـني ترجمة فوريـة الى اللغة الـعربية. وكان

ترجم متمكناً من حرفته. ا
{ ارجتل مـال بخـتـيـار الـقـيادي الـبـارز في االحتـاد الـوطـني كـلمـة مـطـولـة عن مـآثـر الراحل
واقـفه وادواره الوطـنية والـفكـرية في الـنضال الـكردي. وقـال فيـها (انه قلم تضمـنت حتلـيال 
ـسؤولـ في حكـومـة االقلـيم علـى االهتـمام بـالواقع شامخ وتـاريخ مـليء بالـتجـارب) وحث ا
ـلك مـصـاريف شراء الـصـحي لـزمـيل الـراحل الـدكـتور كـمـال مـظـهـر احمـد الـذي لم يـعـد 

دوائه. وعلمنا ان مال بختيار يقود اليوم تياراً شبابياً كردياً رافضاً للواقع القائم.        

 UDI
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اضي كنت متـجها الى ساحـة التحريـر.كان الطريق من سـاحة الوثبة اخلمـيس ا
الى سـاحـة اخلالني مــغـلـقـا امـام حـركـة الـسـيــارات فـقط.شـاهـدت قـبل وصـولي
البسهم اجلـميلة وحقـائبهم يسرعون في لسـاحة اخلالني العشرات من الطـلبة 
شي وكـأنهم ذاهـبون حللـفة رأس الـسنـة يحضـرها جنم يـحبـونه.حمـاس شديد ا
واضح جــدا عــلى حــركـاتــهم ومالمــحــهم.ســالت مــجـمــوعــة مـنــهم الى ايـن انـتم

ذاهبون:قالوا الى التحرير.
ـاذا? فاجـابني اكـثر من صـوت لتـغيـير احلكـومة.في الـواقع لم تـكن االجابة قلت 
صـادمـة لي,فـانـا اعـرف جـيدا مـا يـحـسـون به ومـا يـعتـريـهم من مـشـاعـر قـوية ال
يسـتطـيعـون اخفـاءها ابـدا. هؤالء الـطلـبة فـي مسـيرهم الى الـتحـرير هم في واقع
احلال صـوت اخر الولئك الذين يعـتصمون منذ  25في سـاحة التحرير,ويـقومون
بتـقد تضحيات يومية من اجل اسماع العالم اننا نقتل بسالح غامض. اصرار
وت دون التراجع,ودون خـوف من ان االحتجاجات سـتقهر. شباب عـجيب على ا
لل بـل هم يعتقدون انهم يقدمون للوطن جزء من دينه في ال يـشعرون بالتعب,او ا
شـهـد في يوم مـا الجبت رقابـهم.ولـو سألـني احد هل كـنت تـتوقع ان تـرى هـذا ا
ـشــهــد الـذي كــنـا نــراه في افالم مــسـتــوحـاة من كال.لم اكن اتــوقع رؤيـة هــذا ا
روايـات جنـيب مـحفـوظ. انـا احتـدث عن جـيل ثوري لم يـتـعـلم مـعنى الـوطـنـية من
كتاب بـارد اسمه الـتربـية الوطـنيـة بل تعلـمهـا من شعوره الـعمـيق بان الوطن في
خطر,وان واجبـهم الدفاع عنه. وعلى احلكـومة ان تفهم انها سـتكون مخطئة اذا

تــصــرفت بــطــريـقــة ال تــتــنـاسـب مع تـطــلــعــات هــذا اجلـيل
الـرائع.عـلى احلـكـومــة ان تـدرك ان خـسـارة شـاب واحـد
ـتـلك هذه الـروح سـيكـون لعـنـة علـيـها.عـليـهـا ان تفـكر
جــــيــــدا بـــان هــــؤالء الــــشــــبــــاب لن يــــتــــنـــازلــــوا عن
راق والـقـتل واخلطـف سيـكون سلـمـيتـهم.وان الـدم ا
في النـهايـة نقـمة عـلى رؤؤس الذين جتـاهلـوا مطالب

الناس.

عز الدين رسول

UI¡∫ حس اجلاف يلقي كلمة احتاد االدباء «
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ÊËb∫ فاروق مصطفى رسول و فرياد راوندزي مع عدد من الوافدين من بغداد «Ëعدد من اغلفة مؤلفات عز الدين مصطفى رسول

غالف كتاب فاروق مصطفى رسول
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