ژیان و داهێنانەکانی

نووسەری کورد دوكتۆر
زوهێر عەبدولمەلیك

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

زوهێــر عەبدولمەلیــک بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو
ئەركــە جگــە لــە پــارەی گیرفانــی خــۆی ،گەلێــک
مانــدوو بــووە ،بــەاڵم بــەو كارە زۆر دڵخــۆش بــوو.
وەك لــە پێشــەكی وەرگێڕانــە عەرەبییەكەشــدا
نووســیویەتی ،زۆری پــێ گرنــگ بــوو «لەبــەر
ئــەو پێوەندییــە مێژوویــی و شارســتانییەی هــەردوو
نەتــەوەی عــەرەب و كــورد كــۆ دەكاتــەوە» ،پێویســتە
خوێنــەری عــەرەب لــە بۆچــوون و لێكدانەوەكانــی
بێشــكچی ســەبارەت بــە دۆزی نەتەوایەتــی كــورد
ئــاگادار بکاتــەوە.
ئــەو كتێبــە ڕاســتگۆیانە كرۆكــی دۆزی كــوردی
خســتووەتەڕوو كــە بریتییــە لــە بێبەشــكردنی
نەتــەوەی كــورد لــە دیاریكردنــی چارەنووســی
خــۆی ،بــێ سەرپەرشــتی و چاودێــری هیــچ الیــەك.
بێشــكچی ئــەو ڕاســتییە كاســكەرەی بــۆ هەمــووان
ئاشــكرا کــرد كــە بارودۆخــی قانوونــی كوردســتان لــە
بارودۆخــی كۆلۆنیاییەكــی ئاســایی فــرە خراپتــرە؛
كوردســتان بەبــێ ئــەوەی خەســڵەتی كۆلۆنیالــی پــێ
ببەخشــرێت ،كۆلۆنییەكــی نێودەوڵەتییــە کــە چەنــد
دەوڵەتێكــی جیــاواز حوكمــی دەكــەن .ئاشــکراکردنی
ئــەو چەمكانــە وایــان لــە زوهێــری كۆچكــردوو كــرد،
ئــەو کتێبــە وەرگێڕێتــە ســەر زمانــی عەرەبــی.
زوهێــر ئەركێكــی زۆری كێشــاوە بــۆ ئــەوەی
کارەکــەی بێگــەرد بــێ و لــە وەرگێڕانــی
بیروبۆچوونەكانــی (بێشــكچی)دا دەســت پــاك و
ئەمیــن بێــت .لــە پێشــەكییەكەیدا ئامــاژەی بــەوە
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كــردووە كــە لــە ســاڵی  ١٩٩٥دەقــە ئیســپانییەكەی
بینیــوە ،هــەر بــۆ خۆیشــی سەرپەرشــتی وەرگێڕانــی
دەقەکانــی بــۆ ســەر زمانــی فەڕەنســی كــردووە.
زوهێــر عەبدولمەلیــک دانەیەکــی ئــەو كتێبــەی
بــەم دەربڕینــە پێشکەشــی مــن کــردووە« :ئازیــزم
جەبــار ،زۆر شــت هەیــە دڵــی مرۆڤــەکان لەیــەک
كۆدەكاتەوە ،ڕەنگە هەرە گرنگترینیان خۆشویستنی
ڕاســتگۆیی و داكۆكیكــردن بێــت لــە ڕاســتییەکان».
لــە بیرمــە ،بــۆ سەرپەرشــتی چاپکردنــی كتێبەكــەی،
ســەردانی ستۆكهۆڵـــمی كــرد .وەرگێڕانەکــەی زوهێر
چەنــدان جــار لــە كوردســتان و دەرەوەی واڵت چــاپ
کراوەتــەوە و کاردانــەوە و ورووژانێکــی زۆر باشــی
بــەر لــە خوێنەرانــی عــەرەب ،لەســەر خوێنــەری كــورد
دانــاوە .چەنــدان جاریــش ناوەرۆكەكەیــان لــە ڕۆژنامــە
و گۆڤــار و پێگــە ئەلیكترۆنییەكانــدا خســتووەتە
ڕوو ،هەرچەنــد زوهێــر عەبدولمەلیکــی كۆچكــردوو
گەلێــک كتێبــی دیكەشــی نووســیوە و وەرگێــڕاوە و
وتــار و لێكۆڵینەوەشــی باڵوكراوەتــەوە ،بــەاڵم پتــر بــەو
وەرگێڕانــەی( )٨ناوبانگــی پەیــدا كــردووە.
زوهێــر عەبدولمەلیــک بەرهەمێکــی دیکەی هەیە
بــە ناوونیشــانی «کــورد و واڵتەکەیــان کوردســتان
لــە نیــوان پرســیار و وەاڵمــدا» ،کــە هــەزار دانــەی
لــێ چــاپ كــراوە .كاتــی خــۆی ڕەشنووســەکەی
نیشــاندام و داوای لــێ كــردم لــە زانیارییەكانــی ورد
ببمــەوە و پێشــنیاری كــرد ئــەوەی بەالمــەوە پێویســتە
چاكــی بكــەم .لــە پێشــەكییەكەیدا ئامــاژەی پــێ
كــرد و سپاســی كــردووم لەســەر ئــەو تێبینیانــەی
کــە لــە  ١٦الپــەڕەدا بــۆم نووســیبوو و زۆربەیانــی
ڕەچــاو کردبــوو .زوهێــر لــەو پێشــەكییەکەیدا،
ئامــاژەی بــە هۆیەکانــی هاندانــی بــۆ نووســینی
ئــەو کتێبــە بــە شــێوازی پرســیار و وەاڵم کــردووە و
پێــی وابــوو كۆكردنــەوەی گشــت الیەنەكانــی دۆزی
كــورد لــە دووتوێــی یــەك كتێبــدا ،كارێكــی زۆر
دژوارە و نەیویســتووە مێشــکی خوێنــەر بــە دەقــی

د .زوهێر عەبدولمەلیک

دوورودرێــژی ســەرچاوە مێژووییــەكان ئاڵــۆز بــکات،
بۆیــە لەســەر بنەمــای ئــەو مشــتومڕانە لەگــەڵ
دۆســتە عەرەبەکانیــدا لــە تاراوگــە لــە بــارەی دۆزی
نەتەوەیــی کــورد و واڵتەکەیــەوە دەهاتنــە ئــاراوە،
بیرۆكەی داڕشــتنی ئەو كتێبە الی گەاڵڵە بووبوو.
زوهێــر ئــەوەش دووپــات دەكاتــەوە كــە لــە زۆربــەی
ئــەو مشــتومڕانەدا ،پرســی نەتــەوەكان ،بــە تایبەتیــش
دۆزی كــورد پشــكێكی بــەرزی بەركەوتــووە.
كۆچكــردوو پێــی وابــوو پشــت بەســتن بــە ڕێبــازی
پرســیار و وەاڵم لــە دانانــی كتێبــدا یارمەتــی نووســەر
دەدات ،تا الیەنە جۆراوجۆرەكانی دۆزی كورد شــی
بکاتەوە و لەوەشــدا پشــتی بە كۆمەڵێك ســەرچاوەی
بایەخــدار و ڕەســەن لــەو بــوارەدا بەســتووە .نووســەر لــە
چۆنیەتــی داڕشــتنی پرســیارەکان ،بیرێکــی قووڵــی
كردووەتــەوە و زۆر بــە ڕوونــی لــە کتێبەکەیــدا
دایڕشــتوون .وەك لــە پێشــەكی كتێبەكــەدا دووپاتــی
كردووەتــەوە ،پرســیارەكان ورد و ڕوونــن ،کەوابــوو
دیــارە وەاڵمەكانیــش دیاریكــراو و تێروتەســەل دەبــن.
لەوەشــدا ڕەچــاوی ئــەوەی كــردووە تــا گشــت
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پرســیارەكان بەیەکــەوە ،دۆزی كــورد لــە هەمــوو
الیەنەكانییــەوە بگرێتەخــۆ .زوهێــر لە پێشــەكییەكەیدا
جەختــی لــەوە کردووەتــەوە کــە لــە كاتــی داڕشــتنی
کتێبەکەیــدا هەوڵــی داوە هەڵوێســتی بابەتیانــەی
توێــژەر بــە ڕوونــی بــاس بــکات ،زێدەڕۆیــی و
الیەنگریــی نــەکات و هاوکاتیــش مافــی گەلــی
كــورد پێشــێل نــەکات؛ ئــەو مافــە نەتەوەیــی و
سیاســییانەی کــە ئــەو گەلــە هــەوڵ دەدات تــا لــە
ســێبەریدا پــەرە بــە شارســتانیەتەکەی بــدات و لــەو
چوارچێوەیــەدا بوونــی خــۆی لەنــاو گەالنــی دیکــەدا
بپارێزێــت .هەمــوو ئەوانــەش لــە کاتێکدایــە کــە
واقیــع و ویژدانــی سیاســی و ڕووناكبیــری پشــتگوێ
نەخســتووە .زوهێــر عەبدولمەلیــک كتێبەكــەی بــە
بــرادەرە عەرەبەکانــی پێشــكێش كردووە «بە جیاوازی
بیــروڕا هزرییــەكان و بۆچوونــە سیاســییەكانیانەوە»؛
چ ئەوانــەی هــاوڕای نەبــوون و چ ئەوانــەش كــە
لەگــەڵ بیروبۆچوونەكانــی هــاوڕا بــوون ،هەروەهــا
«بــۆ ئەوانــەی كــە بڕوایــان بــەوە هەیــە کــە ڕێــگای
گەیشــتن بــە ئــازادی گەلــی كــورد ،لەگــەڵ ئــەو
ڕێگایــەی ئــازادی گەلــی عــەرەب و ئــازادی
ســەرجەم گەالنــی هەرێمەكــە مســۆگەر دەکات،
هاوتەریبــە نــەك دژ بەیــەک».
لێــرەوە ئامــاژە بــە هەنــدێ لــەو پرســیارانە دەكەیــن
كــە كۆچكــردوو لــە كتێبەكەیــدا كردوونــی و ئاســتی
ڕووناكبیــری فــراوان و تێگەیشــتنی وردی نووســەر
لــە دۆزی گەلــی كــورد و نیشــتمانە پارچــە پارچــە
كراوەكــەی ،كوردســتان دەردەخــات .پرســیارەکان لــە
ســی تــەوەردا ڕێکخــراون :لــە بــارەی نیشــتمانی
كــورد ،کوردســتان ،شــارە گەورەكانــی ،كــوردی
یەكێتیــی ســۆڤییەت ،كوردســتانی ســوریا ،ئابــووری
كوردســتان ،ژمــارەی كــورد ،ژنــی كــورد ،كەمینــە
نەتەوەییەكانــی كوردســتان ،كــۆچ و كۆچەریــی
كــورد ،كــوردی لبنــان ،ڕەچەڵەكــی كــورد ،لــوڕ
و کــوردە فەیلییــەکان ،زمانــی كــوردی ،ئەدەبــی

میللــی كــوردی ،كــورد و ئیســام ،نــەورۆز،
شۆڕشــەكانی كــورد لــە توركیــا ،سیاســەتەكانی ئێــران
بەرانبــەر كــورد ،كۆمــاری مەهابــاد {كوردســتان}،
پارتــە سیاســییەكانی كــورد ،كــوردی تاراوگــە،
كــورد و جیابوونــەوە ،ئۆتۆنۆمــی و فیدراڵــی،
حزبەكانــی عێــراق و فیدراڵییــەت ،ئەنفــال ،كرۆكــی
دۆزی كــورد و چارەســەرە شــیاوەكانی .دەكــرێ
لەســەر ڕەهەندەکانــی مێــژوو ،جوگرافیــا ،ئابــووری،
كۆمەڵناســی ،سیاســەت ،زمان و ئەدەب ،پرســیارەكان
پۆلێــن بكەیــن.
كتێبەكــە بەگوێــرەی ســەرچاوە بەردەســتەکانی
نووســەر ،كورتــە پێناســەیەکی كەســایەتییە ئەدەبــی،
مێژوویــی و سیاســیییەکانی كــوردی تێدایــە ،لەوانە:
عوســمان ســەبری ،ئەحمــەدی خانــی ،عەلــی ســەیدۆ
گەورانــی ،عەبدوڵــا گــۆران ،لەیــا زانــا ،مەهــدی
زانــا ،محەمــەد ئەمیــن زەكــی ،عەبدولڕەحمــان
قاســملوو ،ســەالحەددینی ئەیووبــی ،شــێخ مەحمــوود،
هەروەهــا ســەبارەت بــە پرســی مووســڵ ،ســیڤەر
و لــۆزان ،مســتەفا بارزانــی ،یەڵمــاز گوینــای
دەرهێنــەری ســینەمایی كــوردی لــە خۆگرتــووە(.)٩
وەك پێشــتر گوتمــان ،زوهێــر ســااڵنێكی دوورودرێــژی
ژیانــی لــە ئیتاڵیــا بەســەر بــردووە ،لــەو ماوەیــەدا
برادەرایەتــی لەگــەڵ زۆر لــە ئیتاڵییــەكان پەیــدا
كردبــوو و ســەبارەت بــە دۆزی كــورد ،گفتوگــۆی
دوورودرێــژی لەگەڵیانــدا هەبــووە ،بۆیــە بەگوێــرەی
ئەزموونــی پێشــتری لەگــەڵ بــرادەرە عەرەبەکانیــدا،
بیــر لــە دووبارەکردنــەوەی ئــەو ئەزموونــە لەگــەڵ
ناســیارە ئیتاڵییەكانیشــی دەکاتــەوە تــا کتێبێکیــش
لــەو چەشــنە بــە زمانــی ئیتاڵــی بــاو بكاتــەوە.
وەك لــە پێشــەکی ئــەو كتێبــەدا هاتــووە ،زوهێــر،
ئــاالن دەروێــش ،كوردێكــی كەركووكــی کــە لــە
ئیتاڵیــا خوێندوویەتــی ،بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئــەو ئەرکــە
ڕادەســپێڕێت .كتێبەكــە ســاڵی  ٢٠٠٢باڵوبووەتــەوە و
هــەر هەمــان ســاڵیش دوو دانــەی پێشــكەش كــردووم،
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هەرچەنــدە مــن ئیتاڵــی نازانــم ،بــەاڵم گوتــی بــا
الت بێــت ڕەنگــە ڕۆژێــك كەڵكــی لــێ وەربگریــت.
لــە میانــەی هەڵدانــەوەی الپەڕەكانــی كتێبەكــە ،بــۆم
دەركــەوت ئــەو چاپەیــان بە شــێوەیەكی ڕیکوپێکتر لە
چاپــە عەرەبییەكــە ڕێــك خــراوە و باســەكانی كتێبەكــە
بەســەر پێشــەكی و شــەش بــەش ،لەگــەڵ پوختــە و
لیســتی ســەرچاوەكان دابــەش کــراوە .پرســیارەكانیش
بــە گوێــرەی تەوەرەکانــی :جوگرافیــای كوردســتان،
ڕەچەڵــەك و مێــژووی كــورد ،ئابــووری كوردســتان،
زمــان و ئەدەبــی كــوردی ،مێــژووی سیاســیی كــورد،
كوردســتانی ئەمــڕۆ ،بەســەر بەشــەکاندا دابــەش
كــراون.
پێشــەكی دەقی ئیتاڵی و دەقی عەرەبی کتێبەکە
جیاوازییــان هەیــە ،ئــەوەش لە جێی خۆیەتی ،چونكە
نووســەر قســە لەگــەڵ خوێنــەری جیــاواز دەكات،
نووســەر لــە پێشــەكی دەقــی ئیتاڵییەکــەدا ئامــاژەی
بــەو کەســایەتییە ئیتاڵیانــە كــردووە کــە بەدرێژایــی
دوو ســەدەی ڕابــوردوو بایەخیــان بــە كاروبــاری كــورد
داوە ،لەوەشدا پشتی بە لێکۆڵینەوەیەکی پرۆفیسۆر
میریڵــا گاڵیتــی( )١٠بەســتووە کــە لــە میانــەی
گەشــتە زانســتییە دوورودرێژەکەیــدا ســەبارەت بــە
كــورد و كوردســتان بــاوی كردووەتــەوە ،بەتایبــەت لــە
گۆڤــاری «رۆژهەاڵتــی نــوێ» ،لــە ســاڵی .١٩٧٨
ئــەو لێكۆڵینەوەیــە بــە نــاوی «كــورد و كوردســتان لــە
نووســینی ئیتاڵییەكانــدا لــە ســەدەکانی هەژدەیــەم و
نۆزدەیــەم» بــاو كردووەتــەوە.
زوهێــر عەبدولمەلیــک لــە پێشــەكی دەقــی
ئیتاڵییەکەدا ،ئاماژەی بە گەشــتی پییترۆ دیالڤێال
( )١٦٢٤ - ١٥٨٦و النــزا ( )١٧٨٢ - ١٧١٧و
ماوریزو گارزۆنی و كتێبە پێشــەنگەكەی لە بواری
زمانــی كــوردی «ڕێزمانــی زمانــی كــوردی» كــە
لە ســاڵی  ١٧٨٧لە ڕۆما چاپ بووە و ئۆگســتینۆ
ماركــی ( )١٨٧٥ - ١٨٠٥کــردووە ،هەروەهــا
ئاوڕێکیشــی لــە ڕووداوەکانــی پەنابردنــی عەبدوڵــا

ئۆجــەالن بــۆ ئیتاڵیــا لــە كۆتایــی ســاڵی ١٩٩٨
داوەتــەوە و ئامــاژەی بــەو مشــتومڕانەش کــردووە
کــە لــە پەرلەمــان و ڕاگەیاندنەکانــی ئیتاڵیــا لــەو
ڕۆژانــە گەردەلــوول ئاســا بەڕێوەدەچــوون .لــە بەشــی
پێنجەمــی ئــەو دەقــەدا باســی هەندێــک كەســایەتی
کــردووە كــە لــە دەقــە عەرەبییەکــەدا ئاماژەیــان پــێ
نەكــراوە ،وەک :جــەالل تاڵەبانــی ،مەســعوود بارزانی
و عەبدوڵــا ئۆجــەالن .بەشــێكی تایبەتیشــی بــۆ
ئەدەبــی كــوردی و شــاعیرە هاوچەرخەكانــی وەك
شــێركۆ بێكــەس ،لەتیــف هەڵمــەت ،بۆزئەرســەالن
و ئینونــو ئەلپاتــی تەرخــان کــردووە .لــە شــیعری
شــاعیرە كالسیكییەكانیشــدا چەنــد پارچەیــەك لــە
هەڵبەســتەکانی باباتاهیــری هەمەدانــی ،مــەالی
جزیــری ،عەلــی تەرمۆكــی باڵوكردووەتــەوە .لــە
پوختــەی كتێبەکــەدا زانیــاری زۆری هێناوەتــەوە
ســەبارەت بــەو ڕووداوانــەی كــە لــە ســااڵنی بــەر
لــە درەچوونــی چاپــی ئیتاڵیایــی ڕوویــان دابــوو و
ئیتاڵیــا گۆڕەپانــی هەندێكیــان بــووە .لــە كۆتایــی
كتێبەكەشــدا بــۆ ئــەوەی یارمەتــی ئــەو کەســانە
بــدات كــە دەیانەوێــت زانیــاری زیاتــر لەبــارەی
کــورد و واڵتەكــەی بزانــن ،لیســتێک لــە كتێــب
و لێكۆڵینەوەکانــی دانــاوە کــە بــە زمانــی ئیتاڵــی
ســەبارەت بــە کــورد نووســراون(.)١١
لــە وەرگێڕانــی «شــیعرەكانی كەشــتییەوان»ی
پابلــۆ نێــرودا بــۆ زمانــی عەرەبی ،بۆمان دەردەكەوێت
زوهێــر مرۆڤێکــی عاشــق و ئەدیبێكــی هەڵکەوتــوو
بــووە .وا دیــارە بەهــۆی ســەرقاڵی بەردەواممــان
بــە بابەتــی سیاســی و مێژوویــی كــوردەوە ،لــە
كاتــی خــۆی ئــەو الیەنــەی كەســایەتی زوهێــر
عەبدولمەلیــک ســەرنجی ڕانەكێشــابووین .ئــەو
هەشــت الپەڕەیــەی کــە زوهێــر وەك پێشــەكی بــۆ ئــەو
شــیعرانەی نووســیوە ،دەرخــەری توانایــی ئەدەبــی و
هەســتی ناســكی زوهێــرە .بۆخــۆی ســەبارەت بــەو
بــوارە دەڵێــت« :خــۆم لــەو مەیدانــە پــڕ هەڵــەت و
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پەڵەتــە داوە» .زوهێــر شــاعیر نییــە ،بەڵكــوو لــە
زانســتی كۆمەڵناســیدا پســپۆڕە ،هیــچ ڕۆژێكیــش
هەوڵــی نــەداوە فێــری هونــەری پیشــەی شــیعر بێــت،
بەڵكــوو تەنیــا بــە خۆشویســتنی بــۆ كــۆن و نوێكانــی
وازی هێنــاوە .زوهێــر لــە بــارەی گیرۆدەبوونــی
بــە شــیعر دەڵێــت« :نــاوە نــاوە هەندێــک پارچــەم
نووســیوە ،شــتێكی بەرهەســتی گیانــی شــیعریان
تێدایــە بــۆ ئــەو ژنانــەی لــە ناخــی دڵمــەوە خۆشــم
ویســتوون ،قەڵــەم و كوتــە كاغــەز لــە ســاتە خــۆش
و ناخۆشــەكاندا پەناگــەم بوونــە ،ئــەو دووانــە دوو
پارچــەی دڵخــوازن لەگــەڵ ژیانــی دڵــداران هاوڕێــن،
ئەوجــا ڕووناكبیرییــان هەرچەنــد جیاوازیــش بێــت.
هەمیشــە لــە دڵتەنگیــدا هەناســەیەكی بــێ دەنــگ و
ئاگرێــك خەڵكــی دیكــە ناســووتێنێت دەبینمــەوە ،لــە
خۆشیشــدا كامەرانییەكــی قــووڵ لەســەر ئەوانــەی
لــە نزیكــم بــوون دەمبەشــییەوە ،ئــەوەش فێربــووم
كاغەزەكانــم بپێچمــەوە و بــە ســەالمەتی و نەرمــی
وشــە نووســتووەكان بپارێــزم ،هەركــە دەگەڕێمــەوە
ســەریان بــۆ خوێندنەوەیــان گەرمــی خۆیــان
دێتــەوە بــەر ،ئــەوەش تەنكــە شــادییەك لــە دڵمــدا
دەبووژێنێتــەوەو هەندێــک جاریــش دەیبڕێــت»(.)١٢
زوهێــر دەڵێــت چەنــدان جــار شــیعرەكانی
كەشــتییەوانی بــە دەقــە ڕەســەنەكەی و چەنــدان
جاریــش بــە زمانەكانــی ئیتاڵــی ،ئینگلیــزی و
فەڕەنســی خوێندووەتــەوە ،لــە هــەردوو باریشــدا
بــەردەوام ڕووبــەڕووی ئەركێكــی تاقــەت پڕووکێــن
و خۆشــیش بووەتــەوە و نزیــک بــە دوو ســاڵی
خایانــدووە .لــە میانەیــدا لــە «نهێنــی كەنارەكانــی
خۆشــی و ڕۆچــوون بــە دڵتەنگیــدا قــووڵ بووەتــەوە،
كــە ســەرئاو دەكــەوت و نێــروداش وەك مەلەوانێكــی
كارامــە دەچــووە ناخییــەوە ،بــە لێهاتوویــی زمانــە
مەجازییەكــەی تێــدا بەكارهێنــاوە ،بــە ســەركەوتنێكی
ســەرنجڕاكێش لەســەر شــاعیرەكانی دیكــە وشــەكانی
ئەزموونەكــەی لــە خۆشەویســتیدا بەهێزێكــی شــاراوە

گــرێ داوە ،كــە بنەماكــەی كرۆكــی مرۆڤــی پاكــە،
ئەو هێزەی كە خەســڵەتی جیاوازی خێر و ئاشــتی و
خۆشەویســتی خەڵــك دەبەخشــێتە دڵــداران ،چڕنووكی
تــرس و ڕق و درۆ و خۆویســتییان لــێ دادەڕنــێ».
ســەبارەت بــە هەوڵەكانــی پێشــووی بــۆ وەرگێڕانــی
شــیعرەكانی پابلــۆ نێــرودا دەڵێــت« :لــە نــاو ســێبەری
تاریــك و نووتەكــدا ڕۆژێــك لــە نــاو شــەپۆلی
بەریەككەوتوویــدا نقــوم بــووم ،بــۆ بەدەســتهێنانی
ترووســكاییەكی ڕووناكــی گەڕامــەوە بــۆ شــیعر،
كــە بــۆ ئاســۆ فراوانەكانــم دوور دەخاتــەوە و چەنــدان
ئەزمــوون و ئــازاری تێدایــە و دڵــم دەدەنــەوە ،چەنــدان
بیــر و تێڕوانیــن لــەو گێژەلووكــەم دەردەهێنێــت و فڕێــم
دەداتــە دەرەوەی تەنگژەكــە ،ئــازاد دەبــم .گەڕامــەوە
بــۆ خوێندنــەوەی پابلــۆ نیــرودای شــاعیری چیلــی
لــە دیوانــی «شــیعرەكانی كەشــتییەوان» كۆمەڵــە
شــیعرێكی تــەواوی شــیعری خۆشەویســتی و
غەمگیــن ،پێشــتر چەنــد پارچەیەكــم خوێندبــووەوە،
دوو پارچەشــم لــێ بــۆ عەرەبــی وەرگێڕابــوون و
لــە ڕۆژنامــەی (الوطــن)ی كوێتــی لــە ژمــارەی
ڕۆژی ١٦ی ئابــی  ١٩٨٧بــاوم كردنــەوە ،ئــەو دوو
پارچەیــە لــە دیوانەكــەدا ئەوانــەن« :نــاوم نــای شــاژن
و خاكــم لــە تــۆدا خــۆش دەوێــت».
ئــەو پارچــە دەربڕینانــەی زوهێــر عەبدولمەلیکــی
كۆچكــردوو ،بەڵگــەن بــۆ زمانــی شــاعیریی وەرگێــڕ
و نووســەرێک .زوهێــر لــە میانــی وەرگێڕانــی ئــەو
دەقــە شــیعرییانەدا ،هەوڵــی داوە ڕووبچێتــە نــاو
بیروبۆچوونەكانــی پابلــۆ نێــرودا بــۆ پــەی بــردن
بــە شــادی و خــەم لــە خۆشەویســتی و شــێوازی
وێنەگرتنــی هەردووكیــان ،بۆیــە دەڵێــت« :لــە
پەنجەرەكانــی خۆشــی و ئازارەكانییــەوە چــاوم بــە
ئەزموونەكــەم خشــاندەوە .ماندووبــووم تــا ئــەوەم
وەرگــرت ،ئەویــش ئاســانكاری بــۆ گواســتنەوەی
ئەزموونی نوێدایە لە زمانی شارســتانییەتی التینی
بــۆ زمانــی شارســتانییەتی ســامی ،ئەگەرچــی
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وشــەكانی لــە ڕووی شــێواز و واتــاوە لەگــەڵ زمانــە
ئەوروپاییــەكان جیــاوازی هەیــە .ڕەنگــە گرنگتریــن
دەســتکەوتم ئــەوە بێــت لــە وێنەگرتنــی هەســتەكانی
خۆشەویســتی نێوانــی ڕووناكبیرییەكانــی ســەردەم
الی دەســتەبژێران تــا ئەندازەیەكــی زۆر یــەك بخــات،
شــاعیری پێشــكەوتنخوازیش لــە هــەر كوێیــەك بێــت
لەســەر شــێوەكان ،ئــەوە هاوشــێوەكەی تــا ئەندازەیەكی
دوور لــە چوارچێــوە دەدات».
زوهێــر کاتێکــی زۆری بــۆ وەرگێڕانی شــیعرەكانی
پابلــۆ نێــرودا تەرخــان کــردووە .وەرگێڕانەكــەی چل و
دوو تابلــۆی شــیعری لــە خــۆ گرتــووە .لــە میانەیــدا
ڕووبــەڕووی ئــەو كۆســپانە بووەتــەوە كــە لــە ئاكامــی
كــرداری ڕۆچوونــە نێــو ناخــی ئەزموونــی پابلــۆ
نێــرودا بــۆ ســەرلەنوێ داڕشــتنەوەی پەیكەرەكــەی
لــە دەروونــی خۆیــدا و گرتنەخــۆی لــە ڕیزبەنــدی
بەهاكانــدا .هەرچەنــدە زوهێــر ئــەو وەرگێڕانــەی
بەمانــای ناســراوی چامــەی شــیعری لــە زمانــی
عەرەبیــدا ،پــێ شــیعر نییــە؛ لەگــەڵ ئەوەشــدا خوێنەر
لــە میانــەی خوێندنــەوەی دەقــە وەرگێڕراوەكانــدا
هەســت بــەوە دەكات كــە لــە بەرانبــەر وێنــەی
شــیعریی جــوان و هاوئاهەنگدایــە ،كــە وشــەكانی
وەســتایانە هەڵبژێــرراون.
زوهێــر عەبدولمەلیکــی كۆچكــردوو ،هــەر لــە
منداڵییــەوە تــا دواڕۆژەكانــی ژیانــی لەگــەڵ
ئازارەكانــی كــوردە فەیلییــەكان لــە عێراقــدا ژیــاوە.
لــە نــاو دواچاالكییەكانیــدا بــۆ داكۆكیكــردن لــە
مافەكانــی كــوردە فەیلییــەكان ،چاالکانــە بەشــداری
لە دامەزراندنی یەكێتیی دیموكراتی كوردی فەیلی
کردووە و لە ســااڵنی دوایی ژیانیدا ،نووســینەکانی
بــۆ داكۆكیكــردن لــە مافەكانیــان بــووە و لــە چاالكــی
و دەستپێشــخەرییە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەکانیــان
لــە پێنــاو وەدیهێنانــی داخوازییــە ڕەواکانیــان،
بەشــداری کــردووە .لــە یەكنەگرتنــی ڕێكخــراو و
كۆمەڵەكانیــان تــووڕە دەبــوو ،بــەاڵم یارمەتــی دەدان

بــۆ بەدەســتهێنانەوەی پێگــە و پایــە و شــوێنی خۆیــان
لــە گۆڕەپانــی سیاســی كــوردی و عێراقیــدا .زوهێــر
ئاشــنای دڕندەیــی ڕژێمــی بەعــس بــوو ،دەیزانــی
چ ژەهرێکــی دەرخــواردی كــوردە فەیلییــەكان داوە،
الوەكانیانــی بــزر كــردووە و سەروســامانیانی بــە تــااڵن
بــردووە ،یــان فڕێــی داونەتــە چۆلەوانییەکانــی ســەر
ســنووری ئێــران .زوهێــر وتــارە سیاســییەكانی لــەو
پێگــە ئەلیكترۆنیانــەدا بــاو دەكــردەوە كــە بایەخیــان
بــە دۆزی كــوردە فەیلییــەكان دەدا.
ڕەنگــە لــە بــواری بایەخدانــی زوهێــر بــە
پێكهاتــەی كــوردی فەیلــی ،گرنگتریــن بەرهەمــی
کــە شــایانی ئامــاژە پێکــردن بێــت ،ئــەوە كتێبەیەتــی
بــە ناوونیشــانی «لــە ئەدەبــی فۆلكلــۆری كــوردی
فەیلــی -كورتــە چیــڕۆك و شــیعری خۆشەویســتی
و جەنــگ» كــە ئەویشــی هــەر لــە ســوید بــاو
كــردەوە .پێشــەكی ئــەو كتێبــە زانیــاری بەهــاداری لــە
بــارەی جوگرافیــای لوڕســتان و شارســتانییەتەكەی
بەدرێژایــی چاخــە جۆراوجۆرەكانــی مێــژوو لــە
خۆگرتــووە .زوهێــر زانیارییەکانــی لــە ســەرچاوە
زانســتییە باوەڕپێکــراوەکان وەرگرتــووە .ئامانجــی
لــەو كتێبــەدا هــەروەك لــە پێشــەكییەكەیدا دەڵێــت:
«زیندووكردنــەوەی ئەدەبــی فۆلكلــۆری فەیلــی
و دەرهێنانــی لــەو بــێ دەنگییــە كوشــندەیەیە کــە
دووچــاری کــراوە؛ هەروەهــا بــۆ وشــیارکردنەوەی
ڕووناکبیرانــی کــوردە تــا ئــاگادار بــن توێژێــك لــە
ڕۆڵەكانــی نەتــەوە دێرینەكــەی هــەن کــە خــاوەن
بنەماكانــی ئــەدەب و هونــەر و شارســتانییەتن
و دەتوانــن دەورێکــی بەرچاویــان لــە پشــتگیری
ڕووناكبیریــی كوردســتانی و پەرەســەندنیدا هەبێــت».
زوهێــر حــەزی لــێ بــوو «الوی كــوردی فەیلــی هــان
بــدات بــۆ بایەخــدان بــە لێكۆڵینــەوە لــە مێــژوو و
جوگرافیــا و ئابــووری واڵتەكــەی تــا ئــەو تەمــەی
كــە هێشــتا بەســەر پێوەنــدی لوڕســتان ،گەلەكــەی
و خاكەكــەی بــە نیشــتمانی دایكــەوە ،واتــە بــە

ژ (٢٠٢١ /٨ - ٧ /٥ )٢٨٦/٢٨٥

135

كوردســتانەوە داکێشــراوە ،بڕەوێنێتــەوە» .ئــەو
بەرهەمــە كۆمەڵێــك چیڕۆكــی فۆلكلــۆری و پارچــە
شــیعری لــە خــۆ گرتــووە كــە پرۆفیســۆر ســكەندەر
ئەمانواڵهــی كــە لــوڕە و لــە نێــوان ســااڵنی -١٩٧٠
 ١٩٧٥لــە ناوچــەی بااڵگیریــوەی لوڕســتان كــۆی
كردبوونــەوە و لــە هارڤــارد باڵوكرابوونــەوە .هــاوکات
هەندێــک دەقــی شیعریشــی تێدایــە كــە لــە ســاڵی
 ،١٩١٠ئۆســكارمان لــە بەرلیــن بــاوی كردبوونــەوە.
ئــەو کتێبــەی زوهێــر عەبدولمەلیــک بریتییــە
لــە ســێ بــەش :یەكەمیــان ئــەو زانیارییانەیــە كــە
پێوەندییــان بــە زاری فەیلــی و ئەدەبیاتەکەیــەوە
هەیــە ،لێــرەدا ڕای دیارتریــن توێــژەری هێناوەتــەوە
كــە لــەو بــوارەدا لێكۆڵینەوەیــان كــردووە وەك:
مینۆرســكی ،محەمــەد ئەمیــن زەكــی ،ئەمانواڵهــی
و ساكســتۆن ،مۆرتنســین ،میهــرداد ئێــزەدی،
عەبدوڕەحمــان قاســملوو ،عەلــی ســەیدۆ گەورانــی
و كێــرزن .لــە كۆتایــی ئــەو بەشــەدا پوختەیەكــی
چــڕی لــە بــارەی زاری كــوردی فەیلــی پێشــكێش
كــردووە .بابەتەكانــی بەشــی دووەمیشــی بەســەر دوو
لقــدا دابــەش كــردووە (أ و ب) ،یەكەمیــان چیــڕۆك
و حەكایەتگەلــی ئەدەبــی فۆلكلــۆری فەیلــی لــە
خۆگرتــووە .بــەر لــە خســتنەڕووی چیڕۆكــەكان،
هەندێــک تێبینــی نووســیوە و پێشــانی داوە
سروشــتی چیڕۆكــەكان چەنــد دەربــڕی تێكەاڵویــی
شــێوازی ژیانــی كــوردی فەیلــی لەگــەڵ ژینگــەی
دەوروبەریەتــی .حەكایەتەكانیشــی بــەم ناوانــەن:
جیهانگیــر ،كچــە چــل كەزییەكــە ،شــا عەبــاس،
كــوڕە بــازرگان ،ســەرەڕۆییەكانی حەســەن ،شــاری
مشــكان ،پیرەژنــە فاڵگرەوەكــە ،ورچــی شــووم ،ڕێوی
فێڵبــاز ،جوانــووی ئەســپ و میــر ،وەســیەت ،منداڵــە
ڕووتەڵەكــە ،حــەوت خوشــكەكە ،تــاوان ،كەڵەشــێر،
عەلــی و ...بەچكــە تــەوار .هەرچــی لقــی (ب)یــە،
شــیعری فەیلــی لــە خۆگرتــووە کــە لــە ئەمانواڵهــی
و ئۆســكارمانی وەرگرتــووە و وەریگێڕاوەتــە ســەر

زمانــی عەرەبــی .ئــەو شــیعرانە لــەو شەڕوشــۆڕانە
دەدوێــن كــە فەیلییــەكان لــە دژی دەســەاڵتدارانی
ئێرانــی کردوویانــە ،یــان لــە نــاو هــۆزەكان ڕوویانداوە،
جگــە لەمانــەش گەلێــک شــیعری خۆشەویســتی و
الواندنــەوە و گۆرانــی فەیلــی هێناوەتــەوە .بەشــی
ســێیەمیش بــۆ فەرهەنگۆكێكــی فەیلــی عەرەبــی،
تەرخــان کــردووە كــە ئەمانواڵهــی و ئۆســكارمان لــە
كتێبەكانیانــدا دایاننــاوە و بریتییــە لــە  ٢٥٠٠وشــەی
زاری فەیلــی کــە لــە كۆتایــی كتێبەكــەدا ،ئامــاژەی
بــە پێشــەكییەكەی و لیســتی ســەرچاوەكانی
كــردووە .لــە كۆتاییشــدا لیســتێكی دوورودرێــژی
لــە ســەرچاوەکانی عەرەبــی ،فارســی ،ئینگلیــزی،
فەڕەنســی و ئەڵمانــی دانــاوە(.)١٣
زوهێــر عەبدولمەلیــک لــە ســەردانێكیدا بــۆ
بەیــرووت لــە كانوونــی یەكەمــی ســاڵی ،١٩٩٦
لەگــەڵ ژمارەیــەك الوی كــوردی لبنــان ئاشــنا
دەبێــت ،کــە بەنیــاز بــوون گۆڤارێــك بــە نــاوی
«ســوورگوڵ  »Sorgulبــە زمانــی عەرەبــی لــە
بــارەی کــورد و کوردســتانەوە دەربكــەن(.)١٤
ئــەو الوانــە بــە چاالكــی و كاری بەردەوامیــان
بووبوونــە جێــی ســەرنجی زوهێــر ،بۆیــە بڕیــار دەدات
یارمەتییــان بــدات و بەشــێوەیەكی بــەردەوام بــۆ
گۆڤارەكەیــان بنووســێت .لــە نــاو ئــەو ژمارانــەی ئــەو
گۆڤــارە كــە دەســتم کەوتــووە ،دەگمــەن ژمــارە هەیــە
وتارێــك ،یــان وەرگێڕانێكــی زوهێــر عەبدولمەلیکــی
تێــدا نەبێــت ،تەنانــەت هەندێــک ژمارەیــان زیاتــر لــە
وتارێــك و بابەتێكــی وەرگێــڕراوی ئــەوی تێدایــە .لــە
كاتــی خــۆی ،زوهێــر داوای لــە منیــش كــرد بۆیــان
بنووســم ،بۆیــە چەنــد وتارێکــی منیــش لــە بــارەی
بارودۆخــی كــورد لــە توركیــا لــە ژمــارە جیاجیاكانــی
گۆڤــاری ناوبــراودا باڵوكرانــەوە .ئــەو بابەتانــەی
كــە زوهێــر لــە «ســوورگوڵ»دا بــاوی کردوونــەوە،
پێشــانمان دەدەن چ بابەتگەلێکــی گرنــگ بــوون و
شــایەنی ئــەوە بــوون لــە تەكیــان بوەســتیت .لێــرەدا
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تەنیــا ئامــاژە بــە هەندێــک بابەتــی گرنــگ
دەكەیــن كــە لــە گۆڤارەكــەدا باڵوكراونەتــەوە ،بــەاڵم
لــە كۆتایــی ئــەم وتــارەدا بــۆ پاراســتنی بەرهەمــە
ڕووناكبیرییەكانــی زوهێــر عەبدولمەلیــک لــە
ونبــوون ،لیســتی نووســراوە ،وەرگێــڕان و وتارەكانــی
لــە ژمارەكانــی ئــەو گۆڤــارەدا بــاو دەكەینــەوە.
زوهێــر لــە نۆیەمیــن ســاڵی ڕوودانــی كارەســاتی
هەڵەبجــەدا ،وتارێكــی پــڕ مانــای لەســەر قەبــارەی
كارەســاتەكە نووســیوە و ئامــاژەی بــە وتارەکانــی
ژمارەیــەك لــەو ڕۆژنامەنووســانە کــردووە كــە پــاش
بۆمبابارانكردنــی هەڵەبجــە لــە الیــەن ڕژێمی فاشــی
لــە ١٦ی ئــاداری  ،١٩٨٨نووســیویانە .وتارێكــی
درێــژی گراهــام فولــەری وەرگێــڕاوە كــە لە گۆڤاری
«كاروبــاری نێودەوڵەتــی» لــە بەهــاری ١٩٩٣دا ،بــە
ناوونیشــانی «چارەنووســی كــورد» باڵوبووەتــەوە .لە
هەمــان ژمارەشــدا وتارێكــی دیكــەی بــە ناوونیشــانی
«دوازدە دێــڕە باڵونەكراوەكــەی داســتانی ئەحمــەدی
خانــی  -مــەم و زیــن» باڵوبووەتــەوە .ڕاســتییەکەی
وتارەكــە بریتییــە لــە بڕگەیــەك ،یــان ڕاســتتر بڵێیــن،
پەراوێزێكــی درێــژ لــە کتێبەکــەی ئیســماعیل
بێشــكچی ،هەمــان کتێــب كــە كۆچكــردوو دواتــر
بــۆ ســەر زمانــی عەرەبــی وەریگێــڕا .لــەو بڕگەیــەدا
ئامــاژە بــەو دێڕانــەی «مــەم و زیــن» دەكات كــە
وەرگێــڕی «مــەم و زیــن» بــۆ زمانــی توركــی،
لــە ترســی ڕاونانــی دەســەاڵتدارانی تــورك وەری
نەگێــڕاون ،كەچــی لەگــەڵ ئەوەشــدا لــە دادگاكانــی
توركیــا بــۆ ســااڵنێكی دوورودرێــژ بــووە داوایــەك.
زوهێــر بــەوەش ناســرا كــە چەنــد بەشــێک لــە
بیرەوەرییەکانــی شــەهید مووســا عەنتــەر()١٥
یەكێــك لــە نووســەرە هــەرە بەناوبانگەکانــی كــورد
لــە توركیــا ،كــە لــە تەمەنــی  ٧٢ســاڵیدا هەواڵگــری
توركیــا كوشــتیان ،وەرگێــڕاوە ســەر زمانــی عەرەبــی
و لــە گۆڤــاری ســوورگوڵ بــاوی کردنــەوە .ئــەو
بیرەوەرییانــە پێشــتر و ئێســتاكەش ســەرچاوەیەكی

زینــدوون بــۆ هەمــوو ئەوانــەی دەیانەوێــت
ئــاگاداری بارودۆخــی كــورد بــن لــە توركیــا لــە
ســەدەی بیســتەمدا .زوهێــر وەرگێــڕراوی بەشــێك
لــەو بیرەوەریانــە کــە لەســەرەتای دامەزراندنــی
کۆمــاری تورکیــاوە تــا دواییــن دەیــەی ســەدەی
پێشــوو دەگرێتــەوە ،بــە شــێوەی زنجیــرە بابــەت لــە
گۆڤارەكــەدا باڵوكردووەتــەوە ،وا دیــارە بەنیــاز بــووە
دواتــر لــە كتێبێكــی ســەربەخۆدا باڵویــان بكاتــەوە،
بــەاڵم مــەرگ دەرفەتــی ئــەوەی نــەدا تەواویــان
بــكات .هەڵبەتــە ئــەو نــەک لــە زمانــی توركییــەوە،
بەڵكــو لــە ئینگلیزییــەوە وەریگێڕابــووە ســەر زمانــی
عەرەبــی.
بەشــێکی زۆری وتارەكانــی زوهێــر لــەو گۆڤــارەدا
بریتیــن لــە بڕگەكانــی كتێبــی پێشــتر ئامــاژە
پێكــراوی بێشــكچی ،هەروەهــا بابەتەکانــی ئــەو
كتێبــەی كــە دواتــر بــاوی کــردەوە ،واتــە كتێبــی
«كــورد و كوردســتانی واڵتیــان لــە نێــوان پرســیار
و وەاڵمــدا» .وا دیــارە زوهێــر هەندێــک لــەو
وەرگێڕراوانە بەرلەوەی كۆیان بكاتەوە و لە كتێبێكی
ســەربەخۆدا باڵویــان بكاتــەوە ،لــە گۆڤارەكــەدا
بــاوی کردوونــەوە .ئــەوەش ڕێکارێکــی زیرەكانــەی
زوهێــر پێشــان دەدات ،چونکــە تێگەیشــتبوو كاتێــک
چەنــدان بڕگــەی درێــژی كتێبێــك ،وەک زنجیــرە
بابــەت لــە گۆڤارێكــی پڕخوێنــەردا بــاو بکرێتــەوە
ژمارەیەكــی زۆرتــر خوێنــەری كــورد و عــەرەب
دەیخوێننــەوە .لــە الیەکــی دیکــەوە زوهێــر بــاش
دەیزانــی کــە كتێبــی بابەتییانــە و بــاش ســەبارەت
بــە دۆزی كــورد لــە زۆربــەی واڵتانــی ناوچەكــە
قەدەغەیــە ،بگــرە ئێســتاش بەبازاڕكردنیــان كۆســپی
مەزنــی لەســەرە و وەدەستخســتنی كارێكــی یەكجــار
دژوارە ،بۆیــە زوهێــر لەســەر گیرفانــی تایبەتــی
خــۆی كتێبەكانــی لــە ســوید و ئیتاڵیــا چــاپ و
بــاو كردووەتــەوە و پێشــم وانییــە نــە لــە لبنــان ،یــان
هــەر واڵتێكــی دیكــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ،ئەو
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بەرهەمانــەی زوهێــر عەبدولمەلیــک فرۆشــرابن .بــۆ
نموونەیەکــی دیکــە لــەم چەشــنە پێویســتە ئامــاژە
بــە وەرگێڕانــی نامەکــەی دوكتــۆر ئیســماعیل
بێشــكچی بکەیــن کــە لــە بەندیخانــەی ناوەنــدی
ئەنقــەرەوە بــۆ پرۆفیســۆر «ئەندریــاس بــورو»ی
ناردبــوو و «ئەندریــاس بــورو» لەگــەڵ كۆمەڵێــك
لــە ڕووناكبیــران بەناوونیشــانی «دەستپێشــخەریی
گفتوگــۆ لــە پێنــاو ئاشــتی» باڵویــان كردبــووەوە.
بێشــكچی لــەو نامەیەشــدا ،باســی كرۆكــی دۆزی
كــورد دەکات و ئــەوەش لــە «پارچــە پارچەكردنــی
نەتــەوەی كــورد و دابەشــكردنی نیشــتمانەكەی و
زەوتكردنــی مافەكانــی بــۆ پێكهێنانــی دەوڵەتــە
ســەربەخۆكەی» دەبینــێ .بێشــكچی لــەو نامەیــەدا
پێداگری دەکات کە «پێویستە دووپاتی بکەینەوە،
کــوردەکان دووچــاری ســتەمێکی مێژوویــی هــەرە
گــەورە بوونەتــەوە و بەگشــتی واڵتانــی خۆرئــاوا،
بەتایبەتــی بەریتانیــا و فەڕەنســا ئەندازیارانــی ئــەو
ســتەمەن؛ ئەگەرچــی دەزانیــن کــە لــە كــرداری
دابەشــكردنەكەدا كەمالییــەكان لــە الیــەك و شــاكانی
عــەرەب و فــارس لــە الیەكــی دیكــەوە ،هاوپەیمانیــان
بــوون» ،هەروەهــا بێشــكچی ئامــاژە بــە خاڵێكــی
زۆر گرنــگ دەكات و دەڵێــت« :نابێــت لــەو ڕایەڵــەدا
كوردســتان و كۆڵۆنییــە ئاســاییەكان تێكــەڵ بــە
یــەك بكەیــن ،لەبــەر ئــەوەی كوردســتان كۆلۆنیالــی
نییــە ،چونكــە كۆلۆنیالــی بارودۆخێكــی سیاســی
دیاریكــراوی هەیــە ،هەرچــی كــورد و كوردســتانە
ئــەوە هیــچ جــۆرە بارودۆخێكیــان نییــە .بەڕاســتیش
ئــەوە كارێكــی نامۆیــە ،لــە ســەرتاپای جیهانــدا
بارودۆخێكــی هاوشــێوەی كــورد نییــە ،چونكــە دان
بــە ناســنامەی نەتەوایەتییانــدا نانرێــت ،هەروەهــا
هاوشــێوەی بارودۆخــی كوردســتانیش نییــە ،چونكــە
ســنوورەكانی لەســەر هیچ نەخشــەیەك نەكێشــراون».
ئــەوە كورتەیــەك لــە ژیاننامــە و بەرهەمــە هــزری
و ڕووناكبیرییەكانــی دوكتــۆر زوهێــر عەبدولمەلیکــی

كۆچكــردوو بــوو .داوا لــە ڕووناكبیــران و الوانــی
كــوردی فەیلــی دەكرێــت بــۆ خەباتیــان لــە پێنــاو
مافــی پێكهاتەكەیــان لــە چوارچێــوەی نەتەوەیەكــی
كۆلۆنیاڵــی كارەســاتبار ،ســوود لــە بیروبۆچــوون و
ڕاكانــی وەربگــرن.
ئــەو وتارانــەی دوكتــۆر زوهێــر عەبدولمەلیــک كــە
لــە گۆڤــاری «ســوورگوڵ» باڵوكراونەتــەوە:
 -١كوردانــی فەیلــی – لــوڕ و لوڕســتان،
ســوورگوڵ ،ژمــارە  ،٤شــوباتی  ،١٩٩٧بەیــرووت.
 -٢پارێــزگای كرماشــان ،ســوورگوڵ ،ژمــارە ،٤
شــوباتی .١٩٩٧
 -٣بیــرەوەری نۆســاڵەی قەســابخانەی هەڵەبجــە،
ســوورگوڵ ،ژمــارە  ،٥ئــاداری  ،١٩٩٧بەیــرووت.
 -٤کــەی پەخشــی ئێســتگەی كــوردی دەســتی
پــێ كــردووە؟ ســوورگوڵ ،ژمــارە  ،٦حوزەیرانــی
 ،١٩٩٧بەیــرووت.
 -٥دوازدە دێــڕە باڵونەكراوەکــەی داســتانی «مــەم
و زیــن»ی ئەحمــەدی خانــی ،ژمــارە  ،٩-٨كانوونــی
دووەمی .١٩٩٨
 -٦چارەنووســی كــوردان ،گراهــام فولــەر
( ،)Graham E. Fullerوەرگێڕانــی :د .زوهێــر
عەبدولمەلیــک ،ســوورگوڵ ،ژمــارە  ،٩-٨كانوونــی
دووەمــی .١٩٩٨
 -٧لەبــەر چــی دەوڵەتــی كــوردی لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت دروســت نەبــوو؟ لەبــەر چیــش توانــرا
كــورد ملكەچــی سیاســەتی دووبەرەكــی بنێــرەوە
و فەرمانڕەوایــی بکــە؟ بــە قەڵەمــی ئیســماعیل
بێشــكچی زانــای كۆمەڵناســی تــورك ،وەرگێڕانــی:
د .زوهێــر عەبدولمەلیــک (لــە كتێبــی كوردســتان
كۆڵۆنییەكــی نێــو دەوڵەتییــە) ،ســوورگوڵ ،ژمــارە
 ،١٢ئەیلوولــی .١٩٩٨
 -٨پرســی كــورد وەك ئیســماعیل بێشــكچی
نووســەری تــورك دەیخاتــەڕوو ،د .نــوری تاڵەبانــی،
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ســوورگوڵ١٤ ،ی ئابی ،١٩٩٩خســتنەرووی كتێبی
«كۆلۆنییەكــی نێودەوڵەتی»یــە ،وەرگێڕانــی :زوهێــر
عەبدولمەلیــک.
 -٩كوردســتان كۆڵۆنــی نییــە ،چەردەیــەك لــە
نامــەی دوكتــۆر ئیســماعیل زانــای كۆمەڵناســی
تــورك بــۆ ئەندریــاس بــورو ،د .زوهێــر عەبدولمەلیک
لــە ئینگلیــزی وەرگێــڕاوە و كورتــی كردووەتــەوە،
ســوورگوڵ ،ژمــارە  ،١٣بەیــرووت ،نیســانی .١٩٩٩
 -١٠كــەی كۆمــاری كوردســتان دامــەزرا و
هۆیەكانــی ڕووخانــی چیــن؟ گۆڤــاری ســوورگوڵ،
ژمــارە  ،١٩تشــرینی یەكەمــی .٢٠٠٠
 -١١پایــەی ئافــرەت و دەوری لــە كۆمەڵــی
كوردەواریــدا ،ژمــارە .٢٠٠٠ ،١٩
 -١٢ئاخــۆ كــورد نیــازی جیابوونەوەیــان هەیــە
و دەوڵەتــی كــوردی ســەربەخۆ دابمەزرێنــن؟،
ســوورگوڵ ،ژمــارە  ،١٦-١٥حوزەیرانــی .٢٠٠٠
 -١٣بیرەوەرییەكانــی مووســا عەنتــەر ،زنجیــرەی
یەكــەم ،ژمــارە  ،١٨ئەیلوولــی  ،٢٠٠٠وەرگێڕانــی:
زوهێــر عەبدولمەلیــک ،زنجیــرەی دووەم ،ژمــارە
 ،١٩تشــرینی یەكەمــی  ،٢٠٠٠زنجیــرەی ســێیەم،
ژمــارەی تایبــەت لــە تشــرینی یەكەمــی ٢٠٠٠
لــە ئینگلیــزی وەریگێــڕاوە كــە ئەویــش لــە توركــی
وەرگێــڕراوە .زنجیــرەی چــوارەم ،ژمــارە .٢٠٠١ ،٢٥
 -١٤قەســابخانەی هەڵەبجــە ڕاپــۆرت و گەواهــی،
د .زوهێــر عەبدولمەلیــک ،ســوورگوڵ ،ژمــارە ،٢٤
.٢٠٠١
 -١٥لــە كەلەپــووری میللــی كوردســتانی فەیلــی
– كورتــە چیــڕۆك و شــیعری دڵــداری و جەنــگ،
د .زوهێــر عەبدولمەلیــک ،گۆڤــاری ســوورگوڵ،
ژمــارە  ،٢٢كانوونــی دووەمــی  ،٢٠٠١بەیــرووت.
 -١٦كــەی حزبــە سیاســییەكانی كــورد دامەزراون؟
د .زوهێــر عەبدولمەلیــک ،ژمــارەی تایبەتــی
ســوورگوڵ ،تشــرینی دووەمــی .٢٠٠٠
 -١٧وشەی كوردستان مانای چییە و ڕووبەرەكەی

چەنــدە و تایبەتمەندییــە جوگرافیاییەكانــی چیــن؟
د .زوهێــر عەبدولمەلیــک ،ســوورگوڵ ،ژمــارە ،١٧
بەیــروت.٢٠٠٠ ،
 -١٨هەنــدێ نموونــەی گۆرانییەكانــی لــوڕ،
ســوورگوڵ ،ژمــارە .٢٠٠٠ ،١٧
 -١٩بنەچەی زمانی كوردی چییە؟ سوورگوڵ،
ژمارە  ،٢٣بەیروت.٢٠٠٣ ،
پەراوێز وسەرچاوەکان:
 .٨إســماعیل بیشــکچي ،کردســتان مســتعمرة دولیــة،
ترجمــة زهیــر عبدالملــك ،ئاپیــک .APEC
 .٩زهیــر عبدالملــك ،األكــراد و بالدهــم كردســتان بیــن
ســؤال و جــواب ،الســوید ،ئابیــك .١٩٩٩ ،APEC
 .١٠خانمــە پرۆفیســۆر میریلــا گالیتــی،
ڕۆژهەاڵتناســێكی ئیتاڵیاییــە کــە بایەخــی بــە كاروبــاری
كــورد داوە ،لــە ســاڵی  ١٩٤٩لەدایــك بــووە و لــە حەفتاكانــی
ســەدەی ڕابــوردووەوە تــا كۆچــی دوایــی لــە ٤ی ئەیلوولــی
ســاڵی  ،٢٠١٢بــۆ ناســینی کــورد و لێکۆڵینــەوەی
كوردناســی گەشــتێکی زانســتیی دوورودرێــژی کــردووە.
ناوبــراو بــە لێكۆڵینەوەیەکــی بــە نــاوی «كــورد و كوردســتان
لــە نووســینی ئیتاڵییــەكان لــە هــەردوو ســەدەی هەژدەیــەم
و نۆزدەیەمــدا» ناوبانگــی پەیداکــرد .ئــەو لێکۆڵینەوەیــە
كــە لــە ســاڵی  ،١٩٧٨لــە گۆڤــاری «ڕۆژهەاڵتــی نــوێ»
باڵوبووەتــەوە .گالیتــی لــە ســاڵی  ١٩٧٤بەرگــری لــە تێــزی
دوكتۆراكــەی کــرد کــە بــە ناوونیشــانی «بنەمــای سیاســی
و بەهــا ڕووناكبیرییــەكان لــە كۆمەڵــگای كوردەواریدا»بــوو.
هــەر لــەو كاتــەوە ژمارەیــەك كتێــب و لێكۆڵینــەوەی لــە بارەی
كــورد و كوردســتان باڵوكردووەتــەوە .یەكــەم جــار لــە هاوینــی
ســاڵی  ٢٠٠١لــە كۆنگــرەی «كەركــووك» كــە لــە لەنــدەن
بەســترا ،چــاوم پێــی كــەوت .ســەردانی كوردستانیشــی
كــرد و کاتێــک لــە ئاكادێمیــای كــوردی کارم دەکــرد،
لەوێندەرێــش یەکترمــان دیــت و بــە دوورودرێــژی باســی
لێكۆڵینەوەكانیمــان كــرد كــە الیەنــە جۆراوجۆرەكانــی
مێــژووی كــورد ،كۆمەڵــگای كــوردەواری ،نەریــت و بەهــا
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كۆمەاڵیەتییەكانــی و بایەخــی كەمینــە مەســیحییەكان
لــە ڕۆژهــەاڵت ،بەتایبــەت لــە عێــراق و كوردســتان لەخــۆ
گرتبــوو.
Zuhair Abdul – Malek, I Kurdi e il .١١
Kurdistan Tra domande e risposte, Koma,
.Ediesse. 2002

 12بابلــو نیــرودا ،أشــعار القبطــان ،ترجمــة :زهیــر
عبدالملــك ،ڕومــا.٢٠٠٦ ،
 13د .زهیــر عبدالملــك ،مــن األدب الكــردي الفیلــي
الفولكلــوري :قصــص قصیــرة وأشــعار فــی الحــب والحــرب،
ســتوكهولم.٢٠٠١ ،
 14گۆڤــاری ســوورگوڵ – ســۆرگوڵ گۆڤارێكــی
مانگانــە بــوو ،بایەخــی بــە توێژینــەوە و لێكۆڵینــەوەی
هــزری ،مێژوویــی دابــوو و ئــەو چاالكییــە ڕووناكبیرانــەی
خەســڵەتی پســپۆڕییان هەبــوو ،لــە نیــوەی دووەمــی
نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــوردوو لــە بەیــرووت دەرچــووە .ژمــارە
ســفری لــە كانوونــی دووەمــی  ١٩٩٦دەرچــوو .كارگێــڕی
گشــتیی گۆڤارەکــە عەلــی هــورو بــوو .دواژمــارەی كــە مــن
بینیوومــە ژمــارەی دووانــەی( )٤٥-٤٤بــوو كــە لــە كانوونــی
یەكەمــی  ٢٠٠٨دەرچووبــوو .وادیــارە گۆڤارەكــە لــە دوای
ئــەو ڕێکەوتــە بــە هــۆی تەنگوچەڵەمــەی الیەنگرانــی
ڕژێمــی ســووریا لــە لبنــان ،پێــش بــە دەرچوونــی گیرابــێ،
پاشــان دیســان دەرچووبــێ ،بــەاڵم دواجــار بــە بڕیــاری ئــەو
الیەنــەی پشــتگیری دارایــی کــردووە ،دەرچوونــی ئــەو
گۆڤــارە وەســتێنرا.
 15مووســا عەنتــەر( )١٩٩٢-١٩٢٠نووســەر ،شــاعیر
و ڕۆژنامەوانــی بەناوبانگــی كــورد ،لــە شــاری ئاســكی
مەغــارە لــە شــارۆچكەی نوســەیبینی ســەر بــە والیەتــی
مێردیــن لەدایــك بــووە ،خوێندنــی ســەرەتایی و ناوەنــدی لــە
مێردین و ئەدەنە تەواوكردووە و لە زانستگای ئیستەنبوڵیش
مافــی خوێنــدووە .دایكــی فەســڵە خانــم یەكەمیــن ژن بــووە
لــە توركیــا كاری موختــاری كــردووە .لــە گــەڵ ئایشــێ
خانمــدا خێزانیــان پێکەوەنــاوە و دوو كــوڕ (عەنتــەر و
دیجلــە) و كچێكــی (ڕەخشــان)ی لــێ بــووە .یەكەمیــن جــار

لەســەروبەندی ڕاپەڕینــی دەرســیم لــە دژی حكوومەتــی
مســتەفا كەمــال ئەتاتــورك ( )١٩٣٨-١٣٧کاتێــک قوتابــی
بــووە ،بــە تۆمەتــی جنێــودان بــە دایكــی ئەتاتــورك (زوبێــدە
خانــم) بــۆ مــاوەی  ٤٥ڕۆژ زیندانــی كــراوە .جارێكــی دیكــە
لــە ســاڵی  ١٩٥٩لەبــەر باڵوکردنــەوەی شــیعر بــە زمانــی
كــوردی لەگــەڵ كۆمەڵــەی ئــەو  ٤٩كەســە حوكمــی لــە
ســێدارەدانی بــۆ دەرچــووە؛ بــەاڵم پــاش كوودەتــای ســەربازی
یەكــەم لــە توركیــا لــە ٢٧ی مایســی  ،١٩٦٠بــەر لێبــوردن
كــەوت .دوای دەرچوونــی لــە زینــدان ،لــە گۆڤارەكانــی
(دەنــگ ،جیهانــی ئاشــتی ،ڕووكار) دەســتی بــە نووســین
کــرد .جارێكــی دیكــە لــە ســاڵی  ،١٩٦٣لەگــەڵ ئــەو
كۆمەڵــەی بــە گرووپــی  ٢٣كەســەكە ناســرابوون ،زیندانــی
كــران .پــاش كوودەتــای ئەیلوولــی  ،١٩٨٠جارێكــی دیكــە
بــە تۆمەتــی پڕوپاگەنــدەی كوردایەتــی گرتیانــەوە .یــازدە
ســاڵ و نیــوی تەمەنــی لــە گرتووخانــە و زیندانەكانــی
توركیــا بەســەربرد .لــە دامەزرێنەرانــی ڕێکخــراوی
ڕۆژهەاڵتــی شۆڕشــگێڕی ڕووناكبیــری DDKOو پارتــی
گەلــی ڕەنجــدەر و مەڵبەنــدی ڕووناكبیــری میزۆپۆتامیــا و
پەیمانگــەی کوردیــی ئیســتەبوڵ .بیرەوەرییەکانــی لــە دوو
بەرگــدا باڵوكــردووەوە .بــە شــێوەیەكی دڕندانــە لــە ٢٠ی
ئەیلوولــی  ١٩٩٢كــوژرا.
چەندان كتێبی نووسیوە ،گرنگترینیان:
فەرهەنگی كوردی  -توركی (،)١٩٦٧
بیرەوەرییەكانم – بەرگی یەكەم (،)١٩٩١
بیرەوەرییەكانم  -بەرگی دووەم (،)١٩٩٢
قانیعنامە (،)١٩٩٢
فورات دەڕژێتە ناو مەڕمەڕە (،)١٩٩٦
بــۆ زانیــاری زیاتــر لــە بــارەی مووســا عەنتــەر و خەبــات
و بەرهەمەكانــی بڕوانــە:
مووسا عەنتەر ،بیرەوەرییەكانم ،دوو بەرگ ،ئیستەنبوڵ

ژ (٢٠٢١ /٨ - ٧ /٥ )٢٨٦/٢٨٥
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