مؤتمر قبيلة الجاف والعشائر المتحالفه معها
عقد في مدينو أربيل عاصمة اقميم كردستان المؤتمر الثاني لقبيمو
الجاف والعشائر المتحالفو معيا في يوم السبت المصادف  2114/01/2في

تمام الساعة الحادية عشر صباحا  ،وقد بعث سياده الرئيس مسعود البرزاني

وفدا رفيع المستوى من مكتبو الخاص والمكتب السياسي لمحزب الديموقراطي

الكوردستاني المتمثل بالساده سيداد برزاني  ،ادىم برزاني  ،دمحم مال قادر ،

قادر جباري و يونس روﮊبياني.

وفد السيد مسعود البرزاني والمكتب السياسي لمحزب الديموقراطي الكوردستاني

أعد المجنو التحضيرية ليذا المؤتمر جميع الوسائل المتاحو ألنجاحو من

أرسال الدعوات واصدار البيانات والشعارات التي تبين اسباب وأىداف انعقاد

ىذا المؤتمر .وقد حضر في اليوم المذكور حوالي ستو آالف شخص يمثمون

جميع انحاء العراق عامة وكردستان خاصة.

وتميز المؤتمر بحضور عدد كبير من مثقفي ىذه القبيمو والعشائر االخرى
عربا وكردا  ،وحضر عدد كبير من مراسمي وسائل االعالم ونقموا وقائع ىذا
المؤتمر الذي تميز بتنظيمو الحضاري .

استيل المؤتمر بتالوه آيو من الذكر الحكيم  ،ثم وقوف المؤتمرين دقيقو

داود بك رئيس
واحده عمى ارواح الشيداء الكرام  ،بعدىا افتتح السيد سردار ّ
قبيمو الجاف المؤتمر بكممو مؤثره  ،شرح فييا بأختصار االسباب التي دعت

فييا انعقاد المؤتمر .

وأعمن في خطابو بأن قبيمو الجاف والعشائر المتحالفة معيا قوه كبيرة ال

تستيان بيا عمى الصعيد السياسي في كوردستان خاصو والعراق عامة وعميو

يجب ان تمعب ىذه القبيمو دورىا الجوىري في مستقبل العراق الحر

الديموقراطي الفدرالي وأكد في كممتو بأنيم ال ينوون تغير موازين القوى

السياسية في المنطقو الكوردية وأنيم يأكدون عمى نفس المطاليب القومية
المشروعة لمشعب الكردي والتي تطالب بيا الجبية الكوردستانية في ىذه

المرحمة بالذات  ،وسوف يتبين اىداف المؤتمر بق ارراتو الختامية .
شكر فييا حكومو
وبعد كممة االفتتاح القى الميندس خسرو الجاف كممو َ
كوردستان وعمى رأسيا االستاذ مسعود البرزاني رئيس الحزب الديموقراطي
الكوردستاني ألتاحتو الفرصو ألنعقاد ىذا المؤتمر وقال في

صدد كالمو ليس غريبا عمى البرزاني ان يتجاوب مع نداء قبيمو الجاف
ألنعقاد ىذا الحدث الميم ألنيم كانوا السباقين عمى طول تأريخيم استجابو

لمصالح الكورد (اينما كانوا ووجدوا) وتوحيد صفوف جميع ابناء الشعب

الكوردي ويؤيد الحزبين الرئيسين في مسعاىما ألحقاق حقوق الشعب الكوردي
في ىذه المرحمة الحساسو من تاريخيم بالذات .

وتاله في الكالم الدكتور حسن الجاف وشرح مقتطفات من تاريخ قبيمو الجاف
في التاريخ الحديث والمعاصر لمشعب الكردي وبين بالتفصيل دور قبيمة
الجاف ورؤسائيا من تاريخ القومي لمشعب الكردي ومشاركتيم بالثورات

الكردية منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن العشرين .

د .حسن الجاف
واشار الى دور محمود باشا الجاف في عقد مؤتمرات قومية لصالح القضية
الكردية في العيد العثماني  ،ونخص بالذكر مؤتمر (زه لم) الخالد التي كان

من اىدافو توحيد القبائل الكردية في كوردستان الجنوبية لموصول الى استقالل
ذاتي في كوردستان الجنوبية  ،وتابع حديثو حول مشاركة قبائل الجاف في
ثورة شيخ محمود الحفيد التحررية خاصة دورىم الريادي في معركو (آووباريك

داود بك الجاف ودمحم امين بك الجاف .
) بقياده كريم َ
بك الجاف وأخيو ّ
واشار كذلك الى دور ىذه القبيمة في األحداث التي قادىا حزب ىيوا القومي

 ،باالضافة الى دور قبيمة الجاف في ثورة ايمول التحررية عام  0960وبين

بأن اول شييد سقط من الشعب الكردي في ىذه االحداث ىو من قبيمة

الجاف وأول شييده كردية ىي من نفس القبيمة ايضا واول مجموعو مقاومو
من ا لفصائل الكردية التي تشكمت بعد أحداث ايمول كانوا معظميم من الجاف

وأول مجموعو تشكمت بعد انييار الحركو الكردية كانوا سبعة اشخاص اربعة

منيم من قبيمة الجاف .

جانب من الحضور

بعدىا القى السيد عمر عمي الشريف احد كتاب ومثقفي قبيمة الجاف كممة

ّبين فييا الدور البارز لشعراء وأدباء الجاف في تاريخ األدب الكوردي وذكر
عمى سبيل المثال الشعراء العظام منيم الشاعر نالي  ،مولوي تاوكوزي ،
احمد مختار الجاف  ،طاىر بك الجاف ومينو الجاف .

عمر عمي شريف
في الختام بين الميندس خسرو الجاف الق اررات الختامية لممؤتمر وىي

كاآلتي :

 -0السعي الحالل الديموقراطية في العراق ضمن نظام فدرالي موحد.
 -2التعاون مع الحزبين الرئيسيين في جميع المجاالت وخاصة في

مجال انعاش مناطق الجاف من الناحية االقتصادية واالجتماعية

وايجاد الحمول لمشاكميم .
-3

أيجاد الحمول لممشاكل الناجمو بين افخاذ عشائر الجاف وسائر

-4

السعي لتأسيس المشاريع الصحية والثقافية في منطقة الجاف وتمبية

العشائر المتحالفة معيا .
احتياجات المواطنين.

 -5السعي ألقامة دور لمعجزه والمسنين في منطقة الجاف والعشائر
-6
-7

المتحالفة معيا .

السعي لفتح المراكز الثقافية والترفييية في مناطق الجاف واصدار

الصحف والمجالت الخاصو بيا.

السعي لتأسيس قناه تمفزيونية خاصو لتجمع قبائل الجاف.

 -8تأسيس صندوق لمرعاية االجتماعية ومساعده الفقراء والمعوقين
من عشائر الجاف.

 -9مساعده القبائل والعشائر المتحالفة معيا حسب االمكان .
 -01السعي لتأسيس متحف خاص لتراث قبيمة الجاف والعشائر
المتحالفة معيا .

 -00المحافظة عمى الغابات الطبيعية في منطقة الجاف ومنع الصيد
الكيفي لمطيور والبراري .

 -02تعزيز الروابط والعالقات بين قبيمة الجاف والقبائل والعشائر
الكوردية االخرى .

 -03تخصييص مكافأت لالشخاص الذين يقدمون اعمال وخدمات
انسانية وثقافية وأجتماعية لمقبيمة خاصة ولمشعب الكوردي عامة.

 -04مراسمة التنظيمات السياسية والشعبية والجماىيرية والمؤسسات

الخيرية العالمية لتمقي المساعدات في االمور الخيرية التي تتعمق

بعشائر الجاف والقبائل المتحالفو .

 -05السعي لتوظيف جميع الخريجين من العشيرة واصحاب الشيادات
والكفاءات من عشيرة الجاف في و ازرات حكومو االقميم خاصة
والحكومة العراقية عامة.

 -06الطموح أليصال ىذه القبيمة بتاريخيا المجيد الى عالم التمدن
والحضارة في االلفيو الثالثة .

 -07السعي الى توحيد أقميم كوردستان وتوحيد الخطاب الكردي ألحقاق
الحقوق القومية الكردية .

المجنو التحضيرية تشكر السيد داود سردار بك الجاف عمى جيوده

الكبيرة في انجاح المؤتمر من الناحية االدارية و الخدمية .

المجنو التحضيرية لممؤتمر
قسم االعالم

جانب من الحضور

جانب من الحضور

جانب
المرأه

من مشاركة

جانب من الحضور

