گەشتی ژیانی

ژیان و داهێنانەکانی

نووسەری کورد دوكتۆر
زوهێر عەبدولمەلیك

د .جەبار قادر
لە عەرەبییەوە :د .ئازاد عوبێد ساڵح
(زانکۆی سەاڵحەددین  -کۆلێژی ئاداب)
()٢ - ١

شــەش ســاڵ پێــش ،مــەرگ ،نووســەر و
وەرگێڕێكــی كــوردی فەیلــی دیــاری لــێ ڕفاندیــن
کــە بــە كەســێكی زۆر بەپــەرۆش بــۆ دەربڕینــی
بیــروڕای ڕاشــکاوانە ،بەناوبانــگ بــوو و هەتــا
ڕۆژی کۆچــی دواییشــی پێــی وەفــادار بــوو.
مەبەســتم كۆچكــردوو د .زوهێــر عەبدولمەلیكــە.
بەداخــەوە زۆربــەی خوێنەرانــی كــورد ،تەنــێ وەک
وەرگێــڕی كتێبــی زانــای كۆمەڵناســی بەناوبانگــی
تــورك ،دوكتــۆر ئیســماعیل بێشــكچی« ،كوردســتان
كۆلۆنییەكــی نێودەوڵەتــی» دەیناســن و هیچــی
دیكــەی لەبــارەوە نازانــن.
ئامانــج لــەو لێكۆڵینــەوە چــڕەم ،ناســاندنی
ســەربردەی كۆچكــردوو و بەرهەمەكانیەتــی بــە
خوێنــەران لــە بــواری ڕووناكبیــری كوردیــدا ،چونكــە
بەڕاســتی شــیاوی نابینــم جگــە لــە وەرگێڕانــی
ئــەو كتێبــە ،زانیــاری دیکەمــان لەبارەیــەوە نەبــێ،
ئەگەرچــی ئــەو کتێبــە بایەخێکــی گەلێــک زۆری
هەیــە بــۆ تێگەیشــتن لــە دۆزی كــورد.
لــە ناوەڕاســتی نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــوردوودا،
(زوهێر عەبدولمەلیک)م ناسی و هاوڕێیەتیمان زۆر
خێــرا پتــەو بــوو و هەتــا کۆچــی دوایــی لــە ئێــوارەی
حەوتــی تەممــووزی  ٢٠١٤لــە ڕۆمــا ،پێوەندیمــان
هــەر بــەردەوام بــوو .ئــەو پتــر لــە نیــوەی تەمەنــی
بــە كاركــردن لــە بــارەگای ســەرەكی ڕێكخــراوی
خــۆراك و كشــتوكاڵی ســەر بــە نەتــەوە یەكگرتــووەكان
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(فــاو) ،گوزەرانــد .لــە زۆربــەی بۆنەکانــی كــوردان
لــە واڵتانــی ئەوروپــا ،یەكدیمــان بینیــوە و ســەبارەت
بــە بارودۆخــی كــورد و ئــەو سیاســەتە شــۆڤینییەی
كــە دەرهەقــی دەكــرا ،دانیشــتنی دوورودرێژمــان
بەیەکــەوە هەبــووە و بیروڕامــان ئاڵوگــۆڕ کــردووە،
هەمیشــەش ســوور بوویــن لــە كرۆكــی دۆزەكــەوە،
نــەك لــك و پۆپەكانــی.
كۆچكــردوو بــەر لــە باڵوكردنەوەیــان ،دەستنووســی
كتێبەكانــی پێشــانم دەدا و داوای لــێ دەكــردم لــە
زانیارییەكانــی ورد ببمــەوە و تێبینــی و ســەرنجی
خۆمــی لــە بارەیانــەوە پــێ بــدەم .هەمیشــەش وەك
توێژەرێكــی بەپــەرۆش ،تێبینییەکانــی منــی بــە
ســینگ فراوانییــەوە وەردەگــرت؛ دیــارە لــە هەندێک
لە پێشەكییەكانیشیدا ،ئاماژەی پێ کردوون .ڕەنگە
ئــەوەی زۆر لــە دەروونمــدا وەک گرێیــەک ماوەتــەوە
ئەوەبــوو نەمانتوانــی دوا ئــارەزووی کــە هــەر لــە
ســاڵی ٢٠١٢ـــەوە نەخشــەمان بــۆ دەكێشــا ،ســەردانی
كوردســتان بــوو ،بــەدی بهێنیــن .هەڵبــەت بــاری
تەندروســتی خــۆی و ئامــۆژگاری پزیشكەكانیشــی
هۆکارێکــی دیکــەی بــوو .چمــا بڕوایەکــی زۆری
بــە ئامۆژگارییەكانــی پزیشــكەکەی هەبــوو کــە
ئەفســەرێکی پیــری بــااڵی هەشــتا ســاڵ بــوو و
هەمیشــەش بەڕێزێكــی زۆرەوە باســی زانیــاری و
ئەزموونەکانــی دەکــرد .مــن خــۆم پێشــنیارم پــێ
كــرد ســەردانی كوردســتان بــكات ،مەبەستیشــم پتــر
ناســاندنی بــە ناوەنــدە ڕووناكبیرییەکانــی كوردســتان
بــوو .بــە تەمــا بــووم لــە ئاكادێمیــای كــوردی كــە
ئــەو كاتــە لــەوێ كارم دەكــرد ،هەروەهــا لــە هەندێــک
ناوەنــدی ڕووناكبیــری دیكــەی شــارە ســەرەكییەكانی
كوردســتان ،كــۆڕی بــۆ ڕێــك بخەیــن.
بەداخــەوە زۆر لــەو بیرەوەرییانــەی كــە لــە
دیدارەكانمانــدا ســەبارەت بــە ژیانــی لــە بەغــدا،
چیاكانــی كوردســتان و شــوێنە جۆراوجۆرەكانــەوە
بــۆی دەگێڕامــەوە ،تۆمــارم نەكــردن كــە بێگومــان
دەبوونــە زانیــاری دەوڵەمەنــد و زینــدوو ،بۆ نووســینی

د .زوهێر عەبدولمەلیک

ئــەو لێكۆڵینەوەیــە .لەگــەڵ ئــەوەی پێوەندییەكانمــان
بیســت ســاڵ بــەردەوام بــوو ،بــەاڵم زۆر کــەم باســی
ژیانــی تایبەتیمــان دەکــرد و شــتێكی كەمــم لەبــارەی
بنەماڵەكەیــەوە دەزانــی ،بۆیــە زۆر پێویســت بــوو
پێوەنــدی بــە خێزانەكەیــەوە بکــەم بــۆ ئــەوەی لــەو
ڕاســتییانەی کــە پێوەنــدی بــە ســەربردەی ژیانییــەوە
هەبــوو ،بەتایبــەت لــە عێــراق ورد ببمــەوە .لێــرەدا
دەســتم كــرد بــە گــەڕان بــە دوای ئەوانــەی لــەو بــارەوە
دەتوانــن هــاوکارم بــن .ئەوەبوو لە ڕێگای ئامرازەكانی
پێوەنــدی كۆمەاڵیەتییــەوە ،زانیارییەکی كورتم لەســەر
الپــەڕەی خــۆم لــە فەیســبووک ســەبارەت بــە دوكتــۆر
زوهێــر عەبدولمەلیــک نووســی .دوكتــۆر ســامان
ڕەشــید جــەودەت کــە پزیشــكە و لــە بریتانیــا دەژی و
كاردەكات ،لێدوانــی لەســەر دابــوو؛ لــە میانــەی ئــەوەدا
زانیــم كــە لەگــەڵ کۆچکــردوودا خزمایەتــی هەیــە
و ئامــۆزای خاتــوو پەرویــن ،هاوژینــی (د .زوهێــر
عەبدولمەلیــک)ی كۆچكــردووە .بــە سوپاســەوە
دوكتــۆر ســامان پێوەندیکردنــی بــە خاتــوو پەرویــن
و دلێــری كــوڕی كۆچكــردوو زوهێــری ئاســان كــرد.
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بەختیشــم بــاش بــوو ئەوانیــش ســی ســاڵێکە لــە
هەمــان واڵت دەژیــن كــە منیشــی تێــدا دەژیــم ،بــەاڵم
بارودۆخــی ژیــان لەبــەر پەتــای كۆرۆنــای نەفرەتــی
ناچــاری كردیــن تەنیــا بــە تەلەفــۆن پێوەنــدی بكەیــن
و نەمتوانــی ســەردانیان بكــەم و ڕووبــەڕوو بــە
دیداریــان شــادبم.
خاتــوو پەرویــن كچــی مەحموود جەودەت ،ئەفســەری
نیشــتمانپەروەر و بەناوبانگــی كــوردە ،ئیتــر بەختــەوەر
بووم لەو زانیارییانە وردببمەوە کە ســەبارەت بە ژیانی
كۆچكــردووە ،هــەر لــە خوێندنــی لــە بەغــدا و ژیانیــان
لــە مەغریــب و جەزائیــر لــە الم گەاڵڵــە بووبــوون.
لێــرەدا كوڕەكەشــیان ،كاك دلێــر ،پێوەندییەكانمــی
لەگــەڵ دایكــی بەڕێزیانــی زۆر ئاســان كــرد .دیــارە
بــێ هــاوکاری و زانیارییەکانــی ئــەوان ،ئەســتەم بــوو
نووســەری ئــەم دێڕانــە تیشــك بخاتــە ســەر الیەنــە
گرنگەكانــی ژیانــی كۆچكــردوو ،زوهێــر عەبدولمەلیــك
و وێنەیەکــی نزیــک لــە ڕاســتی و گەشــتی ژیانــی
ئــەو پیــاوە وێنــا بــکات .شــیرین خانمــی کچیشــی لــە
دوای تەواوکردنــی نووســینەکەم بــە عەرەبــی ئەرکــی
کێشــا و چەنــد وێنەیەکــی باوکــی کۆچکــردووی بــۆ
نــاردم .لێــرەدا بــە پێویســتی دەزانــم ئەوپــەڕی ســپاس و
پێزانینــم بــۆ هەموویــان دەربــڕم.
لــە میانــەی هەڵســەنگاندنی وەرگێڕانــە
عەرەبییەكــەی كتێبەکــەی بێشــكچی ،زۆر ســەرم لــە
پرســیاری هەنــدێ ناســیاوی خوێنــدەوار و ڕۆشــنبیر
ســوڕما کــە هەندێکیــان زوهێریــان بــە كەســێكی
جەزائیــری ،یــان مەغریبــی و هەندێکیشــیان بــە
وەرگێڕێکــی مەســیحی دادەنــا .دیــارە ئــەو چەشــنە
بیروبۆچوونانــەی بێشــکچی الی ڕووناكبیرانــی
عــەرەب بــە زەحمــەت قبــووڵ دەكــرا ،بــەاڵم كاتێــك
پێــم گوتــن وەرگێــڕی كتێبەكــە نــە جەزائیرییــە و نــە
مەغریبــی ،بەڵكــو كوردێكــی فەیلییــە ،هەندێكیــان
باوەڕیــان نەدەکــرد و هەندێكیشــیان لــەو ســەرچاوەیان
دەپرســی ئــەوە پشتڕاســت بكاتــەوە؛ منیــش لەبــارەی
كۆچكــردوو و كتێــب و نووســراوە زۆرەكانــی ســەبارەت

بــە دۆزی كــورد ،ئــەوەی دەمزانــی پێــم گوتــن ،دیــارە
ئەوانیــش وەک مــن هەســتیان بــە جۆرێــک بــێ
ســەروبەری ،هەروەهــا ئــەو دۆخــەی كــورد دووچــاری
هاتــووە ،دەكــرد ،لەمــەڕ پەرشــوباڵویی ماندووبــوون
و بەرهەمەکانــی ڕووناكبیــر و نووســەرانی کــورد و
ئــاگادار نەبوونیــان لــە بەرهەمــی یەكتــر .هەڵبــەت
ئــەوەش هۆیەكــی ســەرەکی دیكــەی نووســینی ئــەم
باســەی منــە.
زوهێــر عەبدولمەلیــک لــە گەڕەكــی عەگــد
ئەلئەکــراد (عگــد األکــراد) لــە بابولشــێخ (بــاب
الشــیخ) لــە بەغــدا لــە ٢٢ی شــوباتی  ١٩٤٠لەدایــك
بــووە .هێشــتا منداڵێكــی بچــووك بــووە کــە دایــك و
باوكــی لــە دەســت داوە .مامــی ،محەمــەد حەســەن
زەینــەڵ و بــرا گەورەکــەی ،قاســم عەبدولمەلیــك
سەرپەرشــتییان كــردووە .زوهێریــش بەرانبەریــان
وەفــادار بــووە و چاكەیانــی لەبەرچــاو بــووە؛ بۆیــە
دواتــر كتێبــی «لــە ئەدەبــی فۆلكلــۆری كــوردی
فەیلــی» پێشكەشــی ئــەوان كــردووە و لەســەر ئــەو
چاودێــری و پــەروەردە جوانەیــان سپاســی كــردوون.
ماڵباتــی زوهێــر لەگــەڵ ماڵــی مامــی و خوشــكی
كــە مێــردی بــە ئامۆزاكەیــان كردبــوو ،بــۆ كــەڕادەی
خاریــج و پاشــانیش بــۆ زوییــە ،گواســتوویانەتەوە.
جارێكیــان ســەبارەت بــە نــاوی باوكــی ،واتــە
«عەبدولمەلیــك» ،پرســیارم لــە زوهێــر كــرد؛ ئــەرێ
كــوردی فەیلــی شــیعە ،چ پێوەندییەکــی بــەم
عەبدولمەلیکــەوە هەیــە؟ بــە گاڵتــەوە گوتــی :ئــەوە
لــە داهێنانەكانــی کارمەنــدی تۆمــاری نــاو (كاتــب
النفوس)ـــە .نــاوی باوكــم (مەڵــەك و بــە فەیلــی
مەڵــەگ) بــووە ،کارمەنــدی تۆمــار بڕیــاری داوە
بیگۆڕێــت بــۆ عەبدولمەلیــك .ســەبارەت بــە نــاوی
باوكــی پرســیارم لــە (خاتــوو پەروین)یــش كــرد،
ئەویــش هەمــان قســەکەی زوهێــری دووپــات کــردەوە
کــە مەڵــەگ بــووە .زوهێــر خوێندنــی ســەرەتایی
لــە قوتابخانــەی مەشــریق لــە كــەڕادە خوێنــدووە،
ناوەنــدی و ئامادەییشــی لــە دوانێوەنــدی شــەرقییە
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هــەر لــە كــەڕادە تــەواو كــردووە .بەشــداری لــە
خۆپیشــاندانەكانی ســاڵی ١٩٥٦دا كــردووە ،بــەو
هۆیــەوە لەگــەڵ زۆر لــە هــاوڕێ قوتابییەكانــی
گیــراوە ،بــەاڵم دوای چەنــد ڕۆژێــك بــەردراون.
وادیــارە ســەروكاری بــە شــیوعییەكانەوە هەبــووە،
بــەاڵم پێوەنــدی ڕێکوپێکــی بــە حزبــی شــیوعییەوە
نەبووە .لە دوای تەواوكردنی خوێندنی ئامادەیی لە
بەشــی كۆمەڵناســی لــە كۆلێــژی ئــاداب وەرگیــراوە،
كــە دواتــر لەگــەڵ كۆلێژەکانــی دیكــە كۆكرانــەوە و
زانستگای بەغدایان لە ساڵی  ١٩٥٨لێ پێك هێنرا.
لەوێنــدەرێ پەرویــن خانــی ناســیوە و یەكتریــان خــۆش
ویســتووە ،لــە ســاڵی دووەمــی خوێندنــی زانســتگایان
ژیانــی هاوبەشــییان پێکهێنــاوە کــە بەرهەمەکــەی
ســێ منــداڵ بــوون :مەحمــوود ،دلێــر و شــلێر .وەک
پێشــتر باســم کــرد ،خاتــوو پەرویــن كچــی مەحمــوود
جــەودەت ،ئەفســەری نیشــتمانپەروەر و بەناوبانگــی
كــوردە کــە بنەماڵەیەکــی دەستڕۆیشــتووی کــوردی
بەغــدا بــووە.
مەحمــوود جــەودەت کەســایەتییەکی چاالکــی
ســەردەمی بزووتنەوەکانــی شــێخ مەحمــوود بــووە ،کە
دەسەاڵتدارانی پاشایەتی ساڵی  ١٩٣٨لە سێدارەیان
داوە .خاتــوو پەرویــن گوتــی ،تــا ڕووخانــی ڕژێمــی
بەعــس لــە  ٢٠٠٣لەگــەڵ حزبــی شــیوعیدا پێوەنــدی
بەردەوامــی هەبــووە( .)١كۆلێژەکانــی خوێنــدن لــە
بەغــدا پــڕ بــوون لــە چاالکوانــی سیاســی ســەر بــە
بزووتنــەوە سیاســییە جۆراوجــۆرەكان ،هەرچەنــدە
زوهێــر بــە فەرمــی لــە ڕیــزی حزبــی شــیوعیدا نەبوو،
بــەاڵم چــەپ بــوو و كتێبــی ماركســی دەخوێنــدەوە
و لەگــەڵ خوێندكارەكانــدا لەبــارەی ناوەرۆكەکانیــان
گفتوگۆیــان کــردووە ،ئەوجــا لەبــەر ئــەوەی پێوەنــدی
خۆشەویســتی لەگــەڵ هاوڕێیەكــی كچــی شــیوعیدا
هەبــوو و لەگــەڵ خوێندكارانــی بەعســی و نەتەوەیــی
عەرەبــدا لــە مشــتومڕی بەردەوامــدا بــوو ،لەســەر
چەپ و شــیوعییەكان ئەژمار دەكرا ،بۆیە لە دوای
كوودەتــای خوێنــاوی ٨ی شــوباتی  ،١٩٦٣ناچــار

بــووە خــۆی بشــارێتەوە .هــەر وەك دوكتــۆر ســامان
ڕەشــید جــەودەت بــۆی گێڕامــەوە ،زوهێــر ماوەیــەك
لــە ماڵــی فوئــاد عارف ،كەســایەتی ناســراوی كورد،
پاشــان لــە ماڵــی مامــی خێزانەكــەی ،واتــە ڕەشــید
جــەودەت ئەفســەری گــەورەی ســوپای عێــراق خــۆی
شــاردووەتەوە .چیرۆكــی خۆشــاردنەوە و هەاڵتنــی
زوهێــر لــە بەغــدا و پێوەندیكردنــی بــە بزووتنــەوەی
كــورد لــە چیاكانــی كوردســتان و كاركردنــی بەنــاوی
«حەمیــد فەیلــی» لــە بەشــی عەرەبــی ئێســتگەی
دەنگــی كوردســتان سەركێشــی و مەترســی زۆری
تێــدا بــووە.
دوكتــۆر ســامان بــۆی گێڕامــەوە ،ئەركــی
ڕزگاركردنــی زوهێــر بۆ كوردســتان ،بــە هاوئاهەنگی
بــووە لەگــەڵ شــاندی دانوســتانكاری كــورد كــە
لــە دوای كوودەتــای ٨ی شــوبات هاتبوونــە
بەغــدا .وادیــارە شــاندەكە بەمەبەســتی پــرس و
ڕاوێــژ لەگەڵیــان و وەرگرتنــی ڕاوبۆچوونیــان و
گوێگرتــن لــە ئامۆژگارییەكانیــان ،ســەردانی
ژمارەیــەك كەســایەتی ناســراوی كوردیــان لــە بەغــدا
كــردووە ،چونكــە ئــەوان لــە پایتەخــت دەژیــان و
لەگــەڵ ئــەو كەســانەی كــە كاریگەرییــان لەســەر
بڕیارەكانــی دەوڵەتــی عێراقــی هەبــووە ،لــە پێوەندیــدا
بــوون .هــەر لــەو ڕووەوە شــاندەكە ســەردانی ماڵــی
ڕەشــید جەودەتیشــی كــردووە ،ئــەو شــوێنەی زوهێــر
خــۆی لــێ حەشــار دابــوو .دوكتــۆر ســامان دەڵێــت
لــە بیرمــە باوكــم ڕەشــید جــەودەت ،شــەهید ســاڵح
یووســفی ،ئەندامــی شــاندی دانوســتانكاری كــورد
و بەرپرســی ڕێكخســتنەكانی بەغــدای پارتــی
دیموكراتــی كوردســتانی بــردە ژوورێكــی دیكــە و
چیرۆكــی زوهێــری بــۆ گێڕاوەتــەوە و داوای لــێ
كــردووە یارمەتــی زوهێــر بــدەن و لــە بەغــدا ڕزگاری
بکــەن و بیگەیەننــە كوردســتان .لێــرەدا ڕاســتییەكی
مێژوویــی هەیــە کــە ئێســتا بــۆ هەمــووان ئیتــر
ئاشــكرایە کــە کاتێــک شــاندی كــوردی بــۆ
گفتوگــۆ لەگــەڵ فەرمانڕەواكانــی ڕژێــم چووەتــە
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بەغــدا ،بــە دەربازکــردن لــە بەغــدا و ڕەوانەکــردن
بــۆ شــاخەكانی كوردســتان ،یارمەتــی زۆری ئــەو
شــیوعی و دیموكراتیانــەی داوە كــە لــە الیــەن
چەتەكانــی حــەرەس قەومییــەوە ڕاودەنــران.
وەك دوكتــۆر ســامان دەڵێــت :بانگــی زوهێریــان كرد
و لــە نهۆمــی دووەم كــە خــۆی لــێ حەشــاردابوو،
هاتــە خــوارەوە و لەگــەڵ ســاڵح یووســفی ســەبارەت بە
دەرچوونــی لــە بەغــدا قســەی كــرد .دوكتــۆر ســامان
پێــی وایــە ناســنامەیەكی تێبینیــاری (مالحــظ)
كارگــەی جگــەرەی ســلێمانی ،یــان شــتێكی لــەو
جۆرەیــان داوەتــە زوهێــر و داوایــان لــێ كردبــوو
هەركــە گەیشــتە ســلێمانی لەوێنــدەرێ پێوەنــدی بــە
ڕێكخســتنەكانی (پارتی دیموكراتی كوردستان)ـــەوە
بــكات .دوكتــۆر ســامان ســەبارەت بــە ڕاگواســتنی
زوهێــر بــۆ ناوچــە ڕزگاركــراوەكان لــە دەســەاڵتی
ڕژێــم لــە چیاكانــی كوردســتان ،دەڵێــت كۆچكــردوو
چەنــد ڕۆژێــك لــە ماڵــی خزمێکیــان لــە ســلێمانی
ماوەتــەوە تــا ڕێوشــوێنی دەركردنــی لــە ســلێمانی و
گەیاندنــی بــۆ الی پێشــمەرگە ســاز بــووە(.)٢
هەر كە زوهێر گەیشــتووەتە ئەوێندەرێ ،لە بەشــی
عەرەبــی ئێســتگەی دەنگــی كوردســتان ،كاریــان پــێ
ســپاردووە ،كەمتــر لــە ســاڵێك بــەر لــە كۆچكردنــی،
زوهێــر بــە بۆنــەی یۆبیلــی زێڕینــی ئێســتگە لــە
وتارێكــی كورتــدا بەشــێك لــە بیرەوەرییەكانــی لــە
ئێســتگە و كاركردنــی لــەوێ نووســیوە .وا دیــارە
ئــەو وتــارەی بــۆ تــەواوکاری وتارێــك بــووە کــە بــەو
بۆنەیــەوە پێشــتر بــاوی كردبــووەوە .ئــەو وتــارە لــە
٢٨ی ئەیلوولی  ،٢٠١٣لە ژێر ناوی «بەدوای ئەو
وتــارەی لــە بــارەی یۆبیلــی زێڕینــی باڵوبوونــەوەی
پەخشــی دەنگــی كوردســتان» لــە پێگــەی «صــوت
العــراق» باڵوکراوەتــەوە کــە زانیــاری گرنگــی
لەبــارەی ئێســتگەی ناوبــراو لــە خۆگرتــووە .ئاخــر
زوهێــر وەك شــایەتحاڵێک لەگــەڵ ڕووداوەكانــی
ســەردەمێكی دیاریكــراودا ژیــاوە ،زوهێــر دەڵێــت ،لــە
هاوینــی ١٩٦٣ـــەوە تــا بەهــاری  ،١٩٦٤بەشــداری

لــە مێــژووی ڕادیــۆی شۆڕشــی كــوردی کــردووە
و نووســەری لێدوانەكانــی ڕۆژانــە و بــە زمانــی
عەرەبــی نڤیســیاری (محــرر) بابەتەکانــی بــووە؛
وێــڕای هەندێــک بەرنامــەی هەفتانــە هــەر لــەو
ماوەیــەدا کــە ئێســتگە لــە ماوەتــی پارێــزگای
ســلێمانی بــووە .هــەر لــەو وتارەیــدا زوهێــر ئامــاژە
بــەوە دەكات كــە لــە ١٢ی مایســی  ١٩٦٣لــە بەغــدا
هەاڵتــووە بــۆ ســلێمانی ،پاشــان گەیاندوویانەتــە
بــارەگای مەكتەبــی سیاســی لــە ناوچــەی مالومــە،
لــەوێ لەگــەڵ ژمارەیــەك کەســایەتی ئاشــنا بــووە
كــە پێشــتر لــەوێ بــوون وەك :تەهــا بامەڕنــی،
ســەعید مەتــەر ،محەمــەد مەحمــوود عەبدوڕەحمــان
(ســامی) ،ســاڵح حەیــدەری ،مووســا جبــووری و
ســەلیم فەخــری .جگــە لــە تەهــا بامەڕنــی ،ئەوانــی
دیکــە هەمووویــان لــە مانگــی تەممــووز چوونەتــە
گــردەڕەش ،ئــەو (حەمیــد فەیلــی) و ســاڵح حەیدەری
و ســامی بــۆ كاركــردن لــە ئێســتگە بــۆ ئەشــكەوتێك
لەســەر لووتكــەی چیاكــە بەســەركەوتوون ،هەرچــی
ئەوانــی دیكــە بــوون لــە دۆڵەكــەدا لەگــەڵ مەكتەبــی
سیاســی ماونەتــەوە ،هەموویــان عەســكەری بــوون.
هــەر لەوێــش چــاوی بــە حەبیــب محەمــەد كەریــم
و دوو لــە کــوردە فەیلییەکانــی خزمــی خــۆی
کەوتــووە .وەك زوهێــر دەڵێــت ،بــارەگای ئێســتگە بــە
باشــترین شــێوە ئامــادە كرابــوو ،بــارەگای ئێســتگە و
گەنجینــەی پێداویســتییەکان (مــؤن) دوو ژووری
نووستنیشــی هەبــووە و ژوورێکیــش بــۆ چاپخانــەی
حــزب بــوو ،چوارەمیشــیان بــۆ پەخشــی ئێســتگە
تەرخــان کرابــوو .زوهێــر لــە درێــژەی وتارەکەیــدا
دەڵــێ ،ئەمجــەد عەبدولواحیــدی ئەندازیــار و جــەالل
ئەترووشــی و كەســی ســێیەمیش کە مامۆســتایەکی
ناوەنــدی خەڵكــی كەركــوك بــووە و ناوەكــەی
لەبیــر كــردووە ،هاتوونەتــە الی ئــەوان .زوهێــر
دەڵێــت« :وەک لــە بیــرم مابــێ ،نــاوی ئێســتگە
«دەنگــی برایەتــی عــەرەب و كــورد» بــوو ،پێــم
وایــە پەیامەکانــی ئێســتگە هــەر لــە چوارچێــوەی
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ئــەو دروشــمەدا بــوون» .ڕەنگــە زوهێــر بۆیــە ئــەو
نــاوەی لــە بیرنەمــاوە( )٣چونکــە چەنــد ڕۆژێــك
دوای كوودەتــای عەبدولســەالم عــارف بەســەر حزبــی
بەعســدا لــە ١٨ی تشــرینی یەكەمــی ١٩٦٣دا،
پەخشــی وێســتگە وەســتاوە ،زوهێــر لــەو بــارەوە دەڵێت،
دوابــەدوای ئــەو ڕێككەوتنــەی لەنێوان ســەركردایەتی
بزووتنــەوەی كــورد و حكوومەتــی عەبدولســەالم
عارفــدا بەســترا ،ناچاربــووە خــۆی بەیاننامــەی
بارزانــی بخوێنێتــەوە ،لەبــەر ئــەوەی الیەنگرانــی
مەكتەبــی سیاســی ڕازی نەبــوون بیخوێننــەوە،
چونكــە دژی ڕاگرتنــی شــەڕ بــوون لەگــەڵ بەعــس
و كلكەكانــی لــە ژێــر هــەر بارودۆخێكــدا .زوهێــر
لــە كۆتایــی وتارەكەیــدا دەڵێــت« :مــن ئەمــڕۆ لــە
پاییــزی تەمەنمــدا ،جگــە لەو تروســكە درەوشــاوەیەی
كــە هــەر لــە ســەرەتای منداڵیمــەوە لەگەڵیــدا
دەژیــم و تــا ئەمــڕۆش پەیوەســتم بــە تیشــكەكانی،
ئەویــش ڕزگاربوونــی عێــراق لــە دیكتاتۆریــەت و
بەرقەراربوونــی ئاشــتی لــە سەرتاســەری كوردســتانی
خۆشەویســتدایە ،هیــچ بیرەوەرییەكــم نەمــاوە».
زوهێــر لــە گۆڤــاری «ســورگوڵ» كــە لــە بەیــرووت
دەردەچــوو ،وتارێكــی لــەو بــارەوە بــە ناوونیشــانی
«كــەی پەخشــی ڕادیۆیــی كــوردی دەســتی پــێ
كــردووە؟» نووســیوە کــە باســی بیرەوەرییەكانــی
ســەردەمی پەخشــی ڕادیــۆی كــوردی و كاركردنــی
لــە ئێســتگەی دەنگــی كوردســتان ()٤کــردووە.
ئــەو ئامێــرە ســادەیەی بزووتنــەوەی كــورد کــە بــە
درێژایــی چەنــدان دەیــە بووبــووە جێگــەی نیگەرانــی
فەرمانڕەواكانــی بەغــدا و پــارە و پوولێكــی یەکجــار
زۆریــان بــۆ تەشــویش و قەدەغەكردنــی خەڵــك لــە
گوێگرتنــی خــەرج دەكــرد.
کاتێــک ڕێككەوتنــی ئاگربەســت لــە نێــوان
حكوومەتــی عەبدولســەالم عــارف و ســەركردایەتی
بزووتنــەوەی كــورد لــە ١٠ی شــوباتی ١٩٦٤
دەبێتــە هــۆی قووڵبوونــەوەی ناكۆكــی نێــوان هــەردوو
باڵــی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و بنەمایــەك

بــۆ كەرتبوونــی نێــوان ســەركردایەتی بارزانــی و
جەماعەتــی مەكتەبــی سیاســی كــە زیاتــر لــە نیــو
ســەدە لــە تەمەنــی مێــژووی كــوردی بەفیــڕۆ داوە
و تــا هەنووكــەش زیانــی مەزنــی بــە بزووتنــەوەی
ڕزگاریخــوازی كــورد گەیانــدووە .زوهێــر لەگــەڵ
ئــەوە نەبــوو ببێتــە بەشــێك لــەو ملمالنێیــە بــێ
هوودەیــە ،بۆیــە بڕیــاری داوە شــاخ بەجــێ بهێڵێــت و
لــەدوای دەرچەیــەك بگــەڕێ و بــۆ هەمیشــە عێــراق
بەجــێ بهێڵێــت .لــە نــاو مەرجەكانــی ڕێككەوتنــی
ئاگربەســتدا ،ڕاگرتنــی پەخشــی چاالكییەكانــی
بزووتنەوەكــە لــە ئێســتگەی دەنگــی كوردســتاندا
جێــی گرتبــوو ،بۆیــە لــە زوهێــر و ئەوانــی دیكــە
کــە لــە ئێســتگە كاریــان دەكــرد ،داوا کــراوە پەخــش
بــە زمانــی عەرەبــی ڕابگــرن ،دەڵێــن دوا شــت كــە
زوهێــر كردوویەتــی ،بەرلــەوەی پەخــش بــە تــەواوی
ڕابگیرێــت ،پەخشــكردنی «ئــەی ڕەقیب» ســروودی
نەتەوایەتــی كــوردی بــووە.
خاتــوو پەرویــن دەڵێــت ،لــە بەهــاری ١٩٦٤
چووەتــە ســلێمانی و زوهێــری بردووەتــەوە بەغــدا .وا
دیــارە هەردووكیــان بڕیاریــان دابــوو بچنــە دەرەوەی
عێــراق .زوهێــر نامەیــەک بــۆ کار لــە دامــودەزگا
پەروەردەییەكانــی باكــووری ئەفریقیــا دەنێــرێ
كــە تــازە خەریكــی بەعەرەبیكردنــی خوێنــدن لــە
واڵتەکانیانــدا بــوون .ئەوەبــوو گرێبەســتێكی كاری
لــە یەكێــك لــە خوێندنگاكانــی دواناوەنــدی لــە شــاری
ڕەبــات لــە شانشــینی مەغریــب وەدەســت دەکەوێــت،
بــەاڵم لێــرەدا بڕیــاری قەدەغــەی ســەفەركردن
كۆســپێك بــوو کــە زوهێــر توانــی بەرپەرچــی بداتــەوە
و گوزەرنامەیەکــی دەســت دەکەوێــت .دیــارە لــەو
ڕۆژگارەدا بــۆ ڕزگاربــوون لــەو كۆســپانە ،پێوەندییــە
كۆمەاڵیەتییــەكان دەوری خۆیــان گێــڕاوە .وەك
خاتــوو پەرویــن دەڵێــت :بەختیــان بــاش بــوو ،یەكێــك
لــە خزمەكانــی بەنــاوی فەرهــاد فوئــاد عــارف کــە
ئەفســەری فەرمانگــەی ڕەگەزنامــە و ســەفەر بــوو،
یارمەتــی داون بــۆ ئــەوەی گوزەرنامــە بــۆ زوهێــر
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دەربهێنێــت و بــۆ شانشــینی مەغریــب دەربــاز بــێ و
لــە یەكێــك لــە خوێندنــگا دواناوەندییەكانــی ئــەوێ
دەســت بــەكار بێــت .ســاڵی دواتــر خاتــوو پەرویــن
و منداڵەكانیشــی چوونەتــە الی ،ئەویــش وەك
مامۆســتای دواناوەنــدی دەســتبەكار بــووە.
زوهێــر عەبدولمەلیــک بیــر لــەوە دەكاتەوە خوێندنی
بــااڵ تــەواو بــكات .بــۆ ئەمــە لــە پەیمانگــەی
زانســتە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە ڕەبــات داوای خوێنــدن
بــۆ ماســتەر دەکات و لــەوێ بڕوانامــەی ماســتەر
وەردەگــرێ ،هــەر لەوێــش لەگــەڵ دوكتــۆر محەمــەد
ســادق مەشــات( )٥ئاشــنا دەبــێ ،ئەویــش یارمەتــی
داوە بــۆ ئــەوەی كورســی خوێندنــی دوكتــۆرا لــە
فەڕەنســا وەربگرێــت .وا دیــارە هاوپســپۆڕییان و
فەیلییبوونیــان ،لــە تاراوگــە كــۆی كردبنــەوە.
زوهێــر دەچێتــە فەڕەنســا و هاوژینەکــەی لەگــەڵ
منداڵەکانیــان لــە مەغریــب دەمێننــەوە بــۆ ئــەوەی
كار بــكات و لــە ڕووی مادییــەوە یارمەتــی
هاوســەرەکەی بــدات .دوای ســووكبوونی بەرنامــەی
بــە عەرەبــی كردنــی خوێنــدن لــە مەغریــب ،خاتــوو
پەرویــن ناچــار دەبــێ بــەدوای كاردا بگەڕێــت.
تــا لــە جەزائیــر كــە تــازە بــە تــازە دەســتی دابــووە
بــە عەرەبــی كردنــی خوێنــدن و پێویســتییەکی
زۆریــان بــە كادیــری عەرەبیزانــی واڵتانــی دیکــە
هەبــوو ،وەک مامۆســتای ناوەنــدی دادەمــەزرێ.
لێرەشــدا خزمێكــی بەنــاوی محەمــەد ئەمیــن فــەرەج
كــە ئــەو ســەردەمە وەک پاشــكۆی ســەربازی لــە
باڵوێزخانــەی عێــراق لــە مەغریــب بــووە ،یارمەتــی
دەدات و گرێبەســتێكی كار لــە جەزائیــر بەدەســت
دەخــات و دەچێتــە ئــەوێ و وەك مامۆســتا لــە یەكێــك
لــە خوێندنگاكانیــدا كار دەکات .دوای ئــەوەی
زوهێــر دوكتــۆرا وەردەگــرێ ،دەچێتــە الیــان و وەك
مامۆســتای زانســتی كۆمەڵناســی لــە پەیمانگــەی
زانســتە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە زانســتگای وەهــران
دەســت بــەكار دەبــێ.
كۆچكــردوو زوهێــر ســەبارەت بــە خوێندنەكــەی

دەڵێــت« :دە ســاڵی لەســەریەك ،كۆمەڵناســی
و زانســتە پێوەندیدارەکانیــم لــە بەغــدا ،ڕەبــات و
پاریــس خوێنــدووە .هەشــت ســاڵی تەمەنیشــم لــە
پەیمانگــەی زانســتە كۆمەاڵیەتییــەكان لــە ڕەبــات
(شانشــینی مەغریــب) و لــە پەیمانگــەی زانســتە
كۆمەاڵیەتییــەكان لــە زانســتگای وەهــران (جەزائیــر)
بــە وانەگوتنــەوە تێپــەڕ بــووە».
زوهێــر پــاش ســااڵنێک لــە كاركردنــی لــە
زانســتگەی وەهــران ،بــە دوای دەرفەتێكــی كاردا
گــەڕاوە بــۆ ئــەوەی لــە یەكێــك لــە واڵتانــی
ئەوروپــای ڕۆژئــاوادا بژیــت .وابزانــم زۆر هــۆ بــۆ
ئــەو بڕیــارەی هەبــوون ،ئــەو ســااڵنەی زوهێــر لــە ژێــر
ســایەی ئــازادی بیــر و توێژینــەوەدا لــە فەڕەنســا
تێپــەڕی کردبــوو ،هەســتی نەگونجاندنــی لەگــەڵ
ڕژێمــە ســەرەڕۆ ڕۆژهەاڵتییەكانــی بــۆ پێکهێنابــوو،
هەروەهــا كێشــەی نوێكردنــەوەی گوزەرنامــەی
عێراقیــش لــە هەمــوو واڵتانــدا سەرئێشــەی بــۆ
عێراقییەكانی دەرەوەی واڵت ساز کردبوو و بووبووە
جێگــەی نیگەرانــی ،بەتایبەتیــش بــۆ نەیارانــی
ڕژێمــی بەعــس كــە لــەو واڵتانــە كاریــان دەكــرد .لــە
الیەکــی دیکــەوە ،جێگیربوونــی ڕژێمــی پۆلیســی
بەعــس لــە بەغــدا بووبــووە هــۆی پەرەگرتنــی
بەربــاوی ڕایەڵــەی هەواڵگــری ڕژێــم لــەو واڵتانــە
کــە ئەرکــی ســەرەکییان بریتــی بــوو لــە تەنــگ
پــێ هەڵچنینــی عێراقییــەكان ،ڕاونــان و هەوڵــدان بــۆ
تێکەڵکردنیــان بــە كاری هەواڵگــری و حیزبایەتــی
لــە ڕیزەكانــی بەعســدا .لێــرەدا بەشــداریكردنی
زوهێــر لــە گەلێــک كۆنگــرەی زانســتی یارمەتــی
دابــوو دەگــەڵ ژمارەیــەك ئەكادیمــی و بەرپرســانی
ڕێكخــراو و دامــەزراوە نێودەوڵەتییــەكان ئاشــنا بێــت،
ئــەوەش هانــی دا داوای کارکــردن لــە ڕێكخــراوی
خــۆراك و كشــتوكاڵی ســەر بــە نەتــەوە یەكگرتــووەكان
(فــاو) بــكات .هەرچەنــدە لــە ڕێكخراوەكــە وەرگیــرا،
بــەاڵم حكوومەتــی بەعــس ڕازی نەبــوو كەســێك
کــە ســەر بــە بەعــس نەبێــت ،نوێنەرایەتــی عێــراق
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لــەو ڕێكخراوەیــەدا بــکات ،بۆیــە ناچــار دەبــێ وەك
وەرگێــڕ كاریــان لەگەڵــدا بــكات.
كۆچكردوو سەبارەت بە كاركردنی لەو ڕێكخراوەدا
دەڵێــت ،كارەكــەی بــە وەرگێــڕی ڕاهێنــراو (مترجــم
متــدرب) دەســتی پــێ كــرد و لــە كۆتایــی مــاوەی
خزمەتیــدا ،پــاش زیاتــر لــە چارەگــە ســەدەیەك لــە
كاری بــەردەوام لــە بــارەگای ســەرەكی ڕێكخــراوی
خــۆراك و كشــتوكاڵ لــە ڕۆمــا ،گەیشــتە بەرزتریــن
پلــەی وەرگێــڕی لــە نەتــەوە یەكگرتــووەكان(،)٦
تەنانــەت دوای خانەنشــین بوونیشــی ئەگەرچــی
خــۆی خەونــی بــەوەوە دەبینــی هەمــوو كاتەكانــی
بــۆ نووســین و لێكۆڵینــەوە تەرخــان بــكات ،بــەاڵم
ڕێكخراوەكــە دەســتبەرداری نەبــووە .لــەو ماوەیــەدا،
مــن بــەردەوام لەگــەڵ زوهێــر لــە پێوەندیــدا بــووم.
کاتێــک پەنــام بــۆ هۆڵەنــدا بــرد و نەمدەتوانــی لــە
بــواری پســپۆڕی خۆمــدا كارێكــم دەســت بكەوێــت،
هــەر لــە ڕێگــەی زوهێــرەوە كارێكــی كاتیــم بــۆ
وەرگێڕانــی هەنــدێ بەڵگەنامــە و باڵوكراوەكانــی
ڕێكخراوەكــە لــە ئینگلیزییــەوە بــۆ عەرەبــی دەســت
كــەوت.
بەرهەمە هزری و ڕووناكبیرییەكانی

زوهێــر عەبدولمەلیــک خوێنەرێكــی بــاش بــوو.
هــەر لــە تەمەنێكــی زووەوە دەســتی بــە خوێندنــەوە و
لەبەرکردنی شــیعری عەرەبی کردبوو و لە هەواری
دواتــری تەمەنیــدا ڕووی کردبــووە خوێندنــەوەی
بابەتــە هــزری و سیاســییەکان ،تەنانــەت لــە زانکــۆ
لــە خوێنــدكارە هاوشــانەكانی ســەرتر بــووە و بــە
دڵگەرمییــەوە ســەبارەت بــە ناوەرۆكــی ئــەو کتێبانــە
و زانیارییەکانــی مشــتومڕی لەگەڵیانــدا هەبــووە
و لــە نووسینیشــدا بــەردەوام بــوو .وەك لــە پێشــەكی
بــۆ «شــیعرەكانی كەشــتییەوان»دا دەڵێــت ،هەنــدێ
پارچــە نووســراوە کــە گیانــی شــیعریان تێدابــوو ،بــۆ
ئــەو کیژانــەم دەنووســین کــە لــە ناخــەوە خۆشــیانم
ویســت .خاتوونــی خێزانــی بــۆی گێڕامــەوە كــە

زوهێــر بــەردەوام نامــەی دوورودرێــژی بــۆ دەنووســی
و شــێوازی نووســینی كاریگــەر و زۆر جــوان بــوو.
خولیــای نووســین بەدرێژایــی ســااڵنی تەمەنــی
لەگــەڵ زوهێــر بــووە .لــە ســااڵنی دوورودرێــژی
کارکردنــی لــە ڕێكخــراوی (فــاو)دا وەك وەرگێــڕ
گەنجینــەی وشــە و دەربڕینەکانــی دەوڵەمەنــد
بووبــوو و توانایــی بــە ســەر زمانــی عەرەبیــدا
ئەوەنــدی تــر گەشــەی کردبــوو ،هەرچــی زوهێــری
كۆچكــردوو بــۆ وەرگێــڕان ،یــان دانــان هەڵیبــژاردوون،
لــە تــەك خولیــای نووســین ،دەربــڕی هەڵوێســتی
هــزری و سیاســی ئــەو بــوون .زوهێــر بــڕوای بــە
بەهــا پیرۆزەکانــی مرۆڤایەتــی هەبــوو ،الیەنگیــری
هــەق بــوو و داكۆكــی لــێ دەكــرد ،بۆیــە بــەردەوام
داكۆكــی لــە دۆزی ڕەوای نەتەوەكــەی و پێكهاتــەی
ســتەملێكراوی فەیلــی دەكــرد.
زوهێــر عەبدولمەلیــک لــە ئەنــدازە بــەدەر بــە
بیروبۆچــوون و ڕاكانــی زانــای كۆمەڵناســی
بەناوبانگــی تــورك ،دوكتــۆر ئیســماعیل بێشــكچی
سەرســام بــوو ،کــە بەهــۆی هەڵوێســتە مرۆڤانــە
پیرۆزەكانیەوە بەرانبەر بە كورد و مافە نەتەوایەتییە
ڕەواكانــی ســااڵنێكی دوورودرێــژی تەمەنــی بــە
ڕاوەدوونانــی دەســەاڵتدارانی تــورك و خزاندنــی بــۆ
زینــدان و گرتووخانــەكان بەســەر بردبــوو( .)٧زوهێــر
هــەم هەڵبژاردنــی بەناوبانگتریــن بەرهەمــی ئــەو
زانــا بەویژدانــە و هــەم لــە وەرگێڕانــی بــۆ زمانــی
عەرەبــی گەلێــک ســەركەوتوو بــوو؛ مەبەســت
كتێبــی «كوردســتان كۆلۆنییەكــی نێودەوڵەتییــە»،
كــە لــە ســاڵی  ١٩٩٠بــە زمانــی توركــی دەرچــوو
بــوو و بــۆ چەنــدان زمانــی ئەوروپایــی وەرگێڕرابــوو.
ئــەو كتێبــەی بێشــكچی هەرایەكــی سیاســی
لــە نــاو چەپــە تــورك ،عــەرەب و فارســەکاندا
نایــەوە ،گورزێكیشــی لــە شــۆڤینییەكانی نەتــەوە
سەردەســتەكان ،تەنانــەت لــە زۆر سیاســەتمەداری
كوردیــش وەشــاند ،کــە بــە دروشــمەكانی حوكمــی
زاتــی و فیدراڵییــەت لــە واڵتانــی داگیرکــەری
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کوردســتان و ڕژێمەكانیــان ،کــە لــە بــاری نەتەوەیــی
و ئایینییــەوە کوردیــان ســەركوت دەکــرد ،هەناســە
بڕكێیانــە .چیرۆكــی وەرگێڕانــی ئــەو كتێبــە دەربــڕی
سەرســامی و خولیــای زوهێــر بــۆ ئــەو بابەتەیــە،
چونکــە هەوڵــی داوە چاپــە توركییــەكان و وەرگێڕانــە
ئەڵمانــی و ئیســپانییەكەی ئــەو كتێبــە پەیــدا بــكات
و هــەر بــۆ خۆیشــی بــە یارمەتــی وەرگێــڕە باشــەكان،
سەرپەرشــتی وەرگێڕانەکــەی لــە ئەڵمانییــەوە بــۆ
فەڕەنســی كــردووە تــا بتوانــی لــە فەڕەنســییەوە بــە
خــۆی وەری بگێڕێتــە ســەر زمانــی عەرەبــی.
پەراوێز و سەرچاوەکان:
 .١پێوەنــدی تەلەفۆنــی لەگــەڵ خاتــوو پەرویــن مەحمــوود
جــەودەت لــە ڕۆژانــی ٢٧-٢٥ی نیســانی  ،٢٠٢٠لــە كاتــی
جیاجیادا.
 .٢پێوەنــدی تەلەفۆنــی لەگــەڵ دوكتــۆر ســامان ڕەشــید
جــەودەت لــە ڕۆژانــی  ٢٥و ٢٦ی نیســانی  ،٢٠٢٠لــە
كاتــی جیاجیــادا.
 .٣ئــەو كەســە لەتیــف شــێخ حامیــد بەرزنجــی بــووە .وریــا
جــاف ،مێــژووی دەنگــی كوردســتانی عێــراق ،چ .خەبــات،
هەولێــر ،٢٠٠٢ ،ل ١٦؛ ســاالر عوســمان ،دەنگــی كوردســتان
نیــو ســەدە بەخشــش ،چ .ڕۆشــنبیری ،هەولێــر ،٢٠١٣ ،ل
( .٨٣و .ك).
 .٤ئێســتگەی شۆڕشــی كوردســتان بــۆ یەكــەم جــار لــە
٢٠ی ئابــی  ١٩٦٣دەســتی بــە پەخــش كــردووە و بەشــی
كــوردی بــە نــاوی «دەنگــی كوردســتان» و بەشــی
عەرەبیشــی بەنــاوی «دەنگــی برایەتــی كــوردو عــەرەب»
بــووە .بڕوانــە :ئــازاد عوبێــد ســاڵح ،كاریگەریــی شۆڕشــی
ئەیلــوول لــە ســەر ڕۆژنامەوانیــی كــوردی لــە باشــووری
كوردســتاندا  ،١٩٧٥-١٩٦١چ .ڕۆشــنبیری ،هەولێــر،
 ،٢٠٠٧ل( .٩٧و.ك).
 .٥دوكتۆر محەمەد ســادق ئەلمەشــات ()٢٠١٥- ١٩٣٠
لــە كازمییــە لــە خێزانێــك لــە دایــك بــووە کــە بــە «شانەســاز
 -صنــاع المشــط» دەناســران .برادەرێكــی كــوردی فەیلــی

كــە تێکــەاڵوی دەگەڵیــان هەبــووە ،پێــی گوتــم ،نــاوی
خێزانەكــە بــە عەرەبــی كــراوە و بــووە بــە «المشــاط».
دوكتــۆر محەمــەد ســادق ئەلمەشــات دەرچــووی كۆلێــژی
مــاف بــوو لــە بەغــدا و ماســتەر و دوكتــۆرای لــە ئەمریــكا
وەرگرتــووە .چەنــد پلەوپایەیەکــی گرنگــی لــە عێــراق
وەرگرتــووە؛ وەزیــری خوێندنــی بــااڵ و ســەرۆكی زانســتگای
مووســڵ بــووە ،پاشــان باڵوێــزی عێــراق بــووە لــە فەڕەنســا،
نەمســا ،بەریتانیــا و واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا .لــە
دوای داگیركردنــی كوێــت ڕازی نەبــووە بگەڕێتــەوە بــۆ
عێــراق و لــە كەنــەدا نیشــتەجێ بــووە .لــەو كاتــەی كــە
مەشــات لــە دەوڵەتــدا ســەرقاڵی پلەوپایــەی گرنگــی خــۆی
بــوو ،دەســەاڵتدارانی بەعــس بــە بیانــووی ئێرانــی بــوون،
زۆرینــەی خــزم و كەســوكارەكانی ئاودێــوی ســنووری ئێــران
دەکــەن .لــە دوای جیابوونــەوەی لــە ڕژێــم و ڕووخانــی
ســەدام ،لــە ســاڵی ٢٠٠٨دا كتێبێكــی بــە ناوونیشــانی
«باڵوێــزی عێــراق بــووم  -چیرۆكــی مــن لەگــەڵ ســەدام
لــە پەالماردانــی كوێــت» دەردەکات .دیــارە مەشــات هیــچ
ئاماژەیەكــی بــە ڕەچەڵەكــی ڕاســتەقینەی خــۆی نەكــردووە،
بــەاڵم بەدرێژایــی ســی ســاڵ بەبــێ ئــەوەی بــڕوای بــە
بیروبۆچوونەكانــی بەعــس هەبووبێــت لــە ڕیزەكانــی ڕژێمــی
بەعســدا كاری كــردووە.
 .٦لــە پێشــەكییەكەی بــۆ كتێبــی شــیعرەكانی
كەشــتییەوان ،باســی ئــەوەی كــردووە .هەروەهــا بڕوانــە :بابلــو
نیــرودا ،أشــعار القبطــان ،ترجمــة :زهیــر عبدالملــك ،رومــا،
 ،٢٠٠٦ص.٥
İsmail BEŞİKÇİ, Devletlerarası .٧
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