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ا      ت بينن داقة، وتوثق ر الص م أواص ي به ذين جمعتن ال

ة         عر ودوح ة الش اء أيك ت أفي الص، تح ود واإلخ ن ال ائج م وش

  .اهدي هذه السطور عربون محبة ووفاء. الفكر واألدب

  

  دالور زنكي
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א
  

بل آتاب في الواقع ان هذا الكتاب ليس آتاب لقاءات وحوارات، 

للقاءات مع آتاب وسياسيين يكاد أن ال يشق ألي " مختارات"

منهم غبار، إن آان في مضمار بحث، أو أآثر من مضمار آخر، 

ة جليلي جليل، وتوفيق الحسيني، ووهبيمثل األستاذ الكبير 

وال يقلل ذلك من . الدين مال، والفنان زهير حسيب شوآت، وعز

هامة في السياسة وغيرها قيمة البحوث الخاصة، واآلراء ال

،  وغفور مخموري وإسماعيل عمر، الخالق زنكنه، لألستاذ عبد

  .وعارف لي رونغ جيان، والشاعر فريد زامدار

و أعتقد ان المكتبة الكردية تغتني بمثل هذه الكتب، وبمثل هذه 

األستاذ دالور زنكي وبذلك يشق . البحوث واآلراء والتجارب

  ..طريقًا جديدة 

  

٢٦/٩/٢٠٠٨  
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  حوار خاطف مع أحد أعالم الثقافة الكردية
  جليل  ١البروفسور جليلي جاسم

  
  .                        لكننا على خالف دائم...لدينا إمكانيات آثيرة-
  .التاريخ ليس أرقامًا-
  .التاريخ الكردي لم يكتب بأيدي األآراد-
  .أآراد سوريا معبر لمرور القوافل الكردية-
 

ى      ٢قام البروفسور الدآتور جليلي ارة قصيرة إل جاسم جليل بزي
اءًا        ه لق ا مع ق اجرين روره بدمش اء م ي إثن راق، وف تان الع آردس

  . خاطفًا
ة  ة وطني ى  أسرة مثقف ل إل ي جاسم جلي ينتمي البروفسور جليل
ة     ة الكردي ت المكتب ة، وأغن ة الكردي رة للثقاف اًال آثي دمت أعم ق

اع بالعشرات من الكتب الت م ب ة، وله ة والفولكلوري ة واألدبي اريخي
  .طويل في هذه المجاالت

ام       ي ع ل ف م جلي ي جاس ور جليل د البروفس ي ١٩٣٦ول م ف
مة  ةالعاص ان( األرميني ل    )يريف م جلي ـ جاس اني ل ن الث و االب ، وه

                                                           
 .وضعنا اسم والده بناء على طلبه : اسم جليلالبروفسور جليلي ج ١
قبل البدء في الحوار، تمنى البروفسور جليلي جاسم جليل أن نبتعد عن األسئلة السياسية  ٢

قدر اإلمكان، لذلك لم نسأله عن الوضع السياسي الكردي، والظروف التي تمر بها 
  .الحرآة الكردية والمنطقة

 .٧٩ص١٩٩٩ربيع/٢٣/لعددا-نشر هذا الحوار في مجلة الحوار-٣
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هور ف المش ره     المثق يته، يكب عبه وقض ة ش ه لخدم ذر حيات ذي ن ال
نوات أي    أربع س ر ب قيقه األآب ان ش ام   اورديخ ان ع د اورديخ ول

ام  ١٩٣٢ دت ع ة ول ه، جميل ة ١٩٤٠م، وأخت قيقته زين ا ش م، أم
م، هؤالء األربعة األشاوس ١٩٤٧أصغرهم فقد ولدت عام ) زيني(

 .في الثقافة الكردية هم أبناء جاسم جليل من زوجته خانم
  

ام   م، ١٩٥٤التحق جليلي بالمدرسة في يريفان وأنهى دراسته ع
ة   ام    آل/ ثم التحق بالجامع اريخ ع ة الت االت عن    ١٩٥٩ي م، آتب مق

ا  و م اريخ وه ة    الت ي مجل ة ف د الدراس ى مقاع زال عل اري (ي زاني
Zanyarî (  ة ن الجامع ادرة ع م    . الص ن قس رج م د أن تخ وبع

د   التاريخ، استعد إلعداد رسالة الدآتوراه وسافر إلى  لينينغراد معه
ام  راق ع ى   ١٩٥٩االستش ردي، حصل عل اريخ الك م الت ي قس م ف

ام ا كو ع ي موس ة ف د المناقش دآتوراه بع الته ١٩٦٣ل ى رس م عل
رانيين   (المعنونة  انيين واإلي ين  ) حرآة التحرر الكردي ضد العثم ب

م أصبح مسؤوًال عن قسم  ١٩٦٤وفي عام . م١٩٠٠-١٨٥٠عامي 
ي        ي ف اديمي العلم راق األآ د االستش ي معه ة ف ات الكردي الدراس

ى لقب بروفسور،   ١٩٩١ارمينيا، عام ام     م حصل عل ى ع عمل حت
م في قسم الكردولوجي، قام بتدريس مادة التاريخ في جامعة ١٩٩٤

ب       ا بلق ة فين ي جامع دّرس ف و اآلن ي اريخ وه م الت ي قس ان ف يريف
له أآثر من أربعين عمًال منشورًا . بروفسور في الدراسات الكردية

  . في مجال التاريخ والفولكلور، والببلوغرافيا
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فة، وفي الوقت نفسه ضمن ثالث  نشأت في عائلة وطنية مثق*
ة  ة، واألرمني ة الكردي ة، الثقاف ا متباين ة وربم ات مختلف ثقاف

  بأيهما تأثرت أآثر؟). السوفيتية(والروسية 
 
ة       - رف أن الثقاف ب أن أعت ال، يج ن أي مج ديث ع ل الح قب

الروسية واألرمنية أآثر تطورًا من الثقافة الكردية، وخاصة الثقافة 
و م ا ه ية، وآم ي  الروس ر األدب الروس ع يعتب دى الجمي وم ل عل

اهيرها     ة مش ة وخاص ى اآلداب العالمي ن أغن يكي م الكالس
راد    …دستوفسكي، تشيخوف، بوشكين الخ، وعندما آنت في لينينغ

وهي مدينة الثقافة والتاريخ، لم أجد صعوبة في البحث عن اآلداب   
ة      ى  اللغ ة إل ودة ومترجم ا موج ة ألن جميعه ات العالمي والثقاف

ي       ال دها ف ت أج اريخ آن ات واآلداب والت ع الثقاف ية، فجمي روس
يقا  أثير الموس ان ت دن آ ذه الم ارتي  له الل زي بورغ، وخ بطرس
انوا يهتمون بكل         م آ رًا، ألنه ّي آثي ور عل والتاريخ واألدب والفلكل
اريخهم         رأ ت يقاهم وأق ى  موس اداتهم واستمع إل شيء، آنت أرى ع

ع األع     وأدبهم، ال واآلداب الروسية آانت    وفي الوقت نفسه جمي م
  .مترجمة إلى  لغات العالم

ة    ة والروسية والكردي آتبت  . آنت اآتب باللغات الثالثة االرمني
ة مع أورديخان،         ة الكردي ور باللغ ة الروسية والفولكل التاريخ باللغ
لة      اك سلس ت هن ية، آان ة الروس ور باللغ ض الفولكل ت بع وآتب

رت      ب، نش من آت در ض عوب تص ور الش ب  فولكل ض الكت بع
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ذلك آتبت  لة، آ ذه السلس ية ضمن ه ة والروس ة بالكردي الفولكلوري
ي بكتب      ا واورديخان وزين ارآنا أن ة بالروسية ش ة والحكاي الملحم

  .فولكلورية في هذه السلسلة المشهورة
 
التاريخ ليس أرقامًا نكتبها إنما هناك حقائق ووجهات نظر،  * 

ة   آيف نستطيع ان نكتب عن التاريخ؟ وهل يمك ه بحيادي ن ان نكتب
  دون تدخل ذات المؤرخ؟

اريخ أو        - د أن نكتب الت دما نري ًا، وعن يس أرقام طبعًا التاريخ ل
واردة     ع المراجع ال الحقيقة التاريخية يجب علينا ان نطلع على جمي
رز أو نرمي          ل آي نف ال المنطق والعق ا بغرب ة ونغربله عن الحادث

ة   ة    آل ما هو مزيف أو ملفق، ونتبنى الحقيق ى  الحقيق أو األقرب إل
ائق في     وأعتقد إننا نستطيع الوصول إلى  الهدف ان آنا نمرر الحق
ع        ل جمي وم بتحلي ة ونق ات تاريخي دة رواي غربال العقل، ثم نجمع ع
ة ان     روط المهم ن الش از، وم ا دون انحي ي جمعناه ات الت المعلوم
ا وال        ة في زمن حدوثها، ال في زمن آتابتن  نربط الحادثة التاريخي
باب        ن األس ذه م ية وه ة آالمارآس ات الحديث ا النظري ق عليه نطب
ل عن      المهمة لحقيقة التاريخية لنقطع أمام العالم آل تصور أو تخي

  .الحادثة و نبعدها عن الخرافة أيضًا
ة      *  ى  المكتب د االستشراق إل دمها معه ما هي الخدمات التي ق

هد في تطور  التاريخية الكوردية وما هو الدور الذي لعب هذا المع
  الوعي الكوردي؟
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د وضع القسم الكوردي نفسه       - ما يهمنا هو القسم الكوردي، لق
ذ       ة من ات الكوردي ا واألدبي ة والتكنولوجي اريخ واللغ ة الت ي خدم ف

ا    ا (نشأتها، بالنسبة لن ا      ) أي عائلتن ا وأبحاثن ر من أعمالن دمنا الكثي ق
د ت     تان، وق راد وآوردس ا  ودراساتنا من خالل المعهد لألآ رجم منه

ًا       ر آتاب ي عش دمت اثن ي ق بة ل ة، وبالنس ة الترآي ى  اللغ ر إل الكثي
ة والصورانية    ة والترآي ى  العربي ت إل م ترجم ا ث وطبعت جميعه

ي  ) الكورمانجية الجنوبية( وقيل لي إنها ترجمت إلى  اإليرانية لكنن
  .لم أر شيئًا، أو لم أعرف تمامًا

 
راد خاصة التخصص  وصلنا إلى مرحلة يتطلب منا نحن األآ* 

ثًال   د م ال الواح ي المج اريخ(ف ه ) الت م نفس ي القس اك / وف هن
مولي      ه ش ا بأن ّدعي مثقفن ذي ي ت ال ي الوق ددة ف ات متع تخصص

االت  ع المج ي جمي ب ف ردي   . يكت اريخ الك ي الت اك تخصص ف هن
  الخ؟...القديم، أو التاريخ الكردي الحديث

لنا ولمثقفينا، التخصص مسألة ضرورية بل هامة جدًا بالنسبة  -
رة        اريخ الحديث، أوفي الفت ديم او الت اريخ الق ان يختص المثقف الت
رن   ي الق ة، أو ف ة العثماني ن اإلمبراطوري ي زم المية، أو ف اإلس

خ ...الثامن عشر  اريخ الحديث أن       . ال وال يمكن لمن أختص في الت
رقية    ات الش رف اللغ م يع ا ل ديم  م اريخ الق ي الت ب أو يبحث ف يكت

ة  عب أو        القديم ة أو الش ذر الكلم ن ج ث ع رأ أو يبح ي يق ا آ آله
اآن   ي المراجع واألم ة، أو يبحث ف ات لغوي ل مقارن ة ويجع المدين
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اورة  دول المج اتهم بال راد وارتباط أثر األآ دى ت والشخصيات، وم
ذه     ل ه رف آ م يع رة ان ل ك الفت ي تل ث ف ؤرخ أو يبح ف ي فكي

ة  ات القديم ات وخاصة اللغ ثًال آتب. المعلوم ا م ت (ت أن ن )بحث ع
ي     رن العشرين، ويمكنن الفترة الواقعة بين القرن التاسع عشر، والق
ي         ابتي سطحية، ألنن د تكون آت ديم، لكن ق أن اآتب عن التاريخ الق
رة، وال     ك الفت ة لتل بحاجة إلى المراجع التاريخية واألدوات المعرفي
ب    ام وان آت كل ع اريخ بش ن الت ب ع ؤرخ ان يكت ن ألي م يمك

م   فسنطلق على  ه ل آتابه التاريخي حكمًا قيميًا ونصفه بالسطحية ألن
ة    دلوالت المرحل اقي مال       . يتعمق في م د الب ان المرحوم عب ثًال آ م
ت،  اريخ هيتي ي ت كيل الشعب  (مختصًا ف ي تش م دور ف ت له الهيتي

  ).الكردي
 
ؤرخين      *  ض الم ث بع ا وب دًا عن اريخ بعي ب الت د آت لق

ك ان تعي     ل يمكن مومهم، ه رقين س ب   والمستش ا آت ر فيم د النظ
الم      وتسد الثغرات، وتدحض آراء بعض المغرضين من ذوي األق

  ؟)مؤرخين ومستشرقين(الرخيصة 
ه  - ه ل ت نفس ي الوق ية وف ه خصوص ردي ل اريخ الك أوًال الت

رة  اآله الكثي اريخهم     . مش راد ت اورة لألآ عوب المج ت الش د آتب لق
ثًال      تهم األم م م وبلغ حفهم ومجالته الل ص ن خ هم م رس بأنفس الف

ا  م نكتب تاريخن راد ل ن نحن األآ ن والعرب، لك راك واألرم واألت
د مؤرخ أن           دما يري ثًال عن ا م ا تاريخن وا لن ذين آتب م ال بأنفسنا بل ه
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و مضطر ان يبحث عن المصادر         اريخ الكردي، فه يكتب عن الت
ب،         ا آي يكت ة والفارسية وغيره ة والترآي ة العربي والمراجع باللغ

رًا    . ًاوهذا ال يعتبر تاريخ تهم، وآثي ألنها آتبت بأيديهم وحسب رؤي
ا          م وغيره ا روى له ا سمع أو م م، أو م ما جمع من خالل رحالته
ات           ذه الحلق راد أن نجمع ه ا نحن األآ اريخ، لكن علين من آتب آت
ك     ن الموزايي ة م ون لوح ا لتك ها ونغربله ا ببعض . وان نربطه

  .صراحة لم نكتب تاريخنا حتى اآلن أبدًا
  

ريخ الكردي لم يكتب، والصعوبات في هذا المجال تكمن  إذًا التا
في البحث عن المصادر وهذه هي مشكلة بحد ذاتها، يجب علينا أن 

تمكن   . نتعمق في األبحاث والمصادر ى ن قد تكون هناك أخطاء، حت
ا         وم بتحليله ة ونق م ان نأخذ الحقيق ين ث . من ان نفرق الغث من الثم

ًا      ًا تاريخي دمت بحث ي ق م يوافق       بالنسبة ل ه ل ا آتبت راد، وم عن األآ
عليه في أرمينية، ألن معرفة األآراد مرتبطة بالعشائر، وأما الذين 
ي       د ف ه يوج وا ان وجر وتناس ن الك م م ن ه اورون األرم انوا يج آ
ي أن      وا من د طلب ب، لق آوردستان األمراء والثقافة والمدارس والكت

ة، لكن د أن أخذت الموافق ات بع ر بعضًا من الوالي ي رفضت أغي ن
ا هو        ول ه د ويق ا بع ألن هذه المدن هي آردية وربما يأتي أحد فيم

ة    ي أرمني دن ه ذه الم ب ألن ه ردي آت ؤرخ آ ات  . م د المناوش بع
د عشرين سنة آتبت        ابي، لكن بع والمالسنات الكالمية لم يطبع آت
ذلك اتجهت         اك، ل ة ونشرت هن ابتي بالكردي د آت باللغة الروسية بع
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و  ى  الفولكل يًال إل وفيت   قل ي الس ل ف ن ُيقب اريخ ل ذا الت ر، ألن ه
ذلك    راد، وآ ب عن األآ ا يكت ل م ى آ ق عل ًا ال تواف ا أيض وأرميني
دى           ذا موجود ل ون مع األرمن ضدي وه راد يقف يوجد بعض األآ
ا بالنسبة ألولئك     الجميع، ألنني آنت اآتب عن التاريخ الكردي، أم

رتبطين بالوضع ا   انوا م انوا ضدي، آ ذين آ لسياسي األشخاص ال
ارزاني      م الحزب نحن مع الب . الموجود في أرمينيا، عندما يقول له

د         ن ض زب نح ول الح دما يق ارزاني، وعن ع الب ل م ثًال فالك م
  .البارزاني، آانوا يقولون نحن  ضد البارزاني، هكذا آان الوضع

م   . مشاآل آثيرة تقف في طريقي ويثار أولئك ضدي  وموسكو ل
ة   ة الكتاب ًا، وخاص ي أيض تم ب م   ته م أنه ع العل ة م ة الكردي باللغ

  .يعرفون تمامًا ان البحث جيد
 
ور        *  ين الفلكل رق ب ا هو الف اريخ، م الفلكلور هو جزء من الت

  والتاريخ؟
ارق  . نعم هذا صحيح-  الفلكلور جزء من التاريخ، ولكن هناك ف

  . وهو ان الفولكلور قد يموت في آل لحظة أما التاريخ فهو مستمر
 
  عّرف لنا الفلكلور الكردي؟هل يمكنك أن ت* 
ات     - ة وأغاني الرجال ورواي يتألف الفلكلور الكردي من الحكاي

اني   ديالن، وأغ اني، وال ال واألغ ات الحرب والقت ة، وحكاي ملحمي
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الدبكة، وأغاني الحب والحرب، وحيرانوك وديلوك وأغاني العمل   
  .الخ...والمهنة، واألمثال والحزازير، وأغاني التعزية والمراثي

اك      د يكون هن ك ق ينقرض تدريجيًا مؤلفو الفلكلور، لكن رغم ذل
د       ف ق ذا المؤل الي، وه ت الح وره بالوق ربط فلكل يش وي ف يع مؤل
ى     ي عل وا المراث م، ألق ي رحالته وات ف ق األغ ون مطرب راف يك
ى         دما غن ال عارف جزراوي عن األمراء والرجال المشهورين مث

ادات ا     ى الع ًا عل د اساس ه،    على البارزاني اعتم ة في أغنيت لفلكلوري
   .الفلكلور هو بداية األدب الشفوي. وستبقى هذه األغنية فلكلورية

 
ي        *  ا ه ددة آم ل متع ي مراح ة ف ة الكردي ر األدب والثقاف يم

وهي مرحلة التراث الشفوي،   . الحال في جميع الثقافات في العالم
ن  . مرحلة التدوين والكتابة، ومرحلة الرؤية والمشهد البصري  أي

  آراد من هذه المراحل ؟األ
ى  - أوًال ال أوافق على هذه المراحل فالتراث الشفوي موجود حت

اآلن وآذلك توجد الكتابة، وقديمًا آانت الرؤية أو المشهد البصري  
ك        . موجودًا ى ذل وم معن ة الي ا وجدت الكتاب لوال التراث الشفوي لم

ذا   أن التراث الشفوي موجود ولم ينته أمره بعد، لكن اعترف أن   ه
ذا     ا في ه التراث الفلكلوري الشفوي ينقرض بالتدريج، وما أآتبه أن
ان           أتي فن د ي ه ق ا آتبت دثار، وم ه من االن اظ علي المجال أحاول الحف

ة    ى  رواي راث  . ويحوله إلى  فيلم أو إلى  لوحة تشكيلية أو إل اذًا الت
ات   ن بتجلي ن األدب والف رى م كال أخ ي أش ر ف وري يظه الفلكل
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ك موجود  جديدة، لكنه  ة شفوية تكتب      . رغم ذل ة فلكلوري أي حكاي ف
روع    ارن النصوص أو الف أتي الباحث ويق م ي ددة ث ا المتع بفروعه
رع دون األخر، أو يجد            د يجد نقصًا في ف ددة مع بعضها، ق المتع

ثًال   ة الباحث، فم ذه هي مهم ر، وه رع آخ ي ف م آالن(إضافة ف ) م
ام   ا ق د، وم ن مطرب واح ه ليسكو م ده روجي دين اعتم ور ال ه ن ب

ة          بح آردي ة لتص ة األعجمي ن اللغ ره م ه وتطهي و تنقيح ا ه ظاظ
وني أو     دلكن ان آنت تتح   . صرفة ث عن المشهد البصري التلفزي

دينا وطن       م يكن ل ان، وإن ل المسرحي فهذا مرتبط بالوطن، و المك
وقناة تلفزيونية فكيف نعرض هذه الصورة، ورغم ذلك هناك أغان 

  ).MTV(آانت تعرض في قناة  فلكلورية وعادات شعبية
ور     ًا عن الفلكل  أصبح يجب أن ندون الفلكلور، وآلما طبعنا آتاب

يقى       ن الموس رة م تفادة آبي ف اس ا المثق تفاد منه عب واس ًا للش ملك
ل         و يحل وي، وه ه اللغ ى قاموس ات واغتن يم والكلم ة والتعل واللغ

درس ع       . وي م نجم رًا، وان ل ف آثي دم المثق ات تخ ذه العملي ل ه آ
ة   الف ن وآتاب لكلور فسيموت، ولحسن الحظ أن يطبع ويتحول إلى  ف

  ..ولغة
 
ور     : يقول باحث روسي*  ل عن الفلكل ال تخدم آل ما جمع وقي

ا         ور ونرمي م رز الفلكل ذا يتطلب من ان نف في مصلحة الشعب، ل
ك    ال ذل ا، مث د التي ال تستطيع أن تعضها،     : (هو غير صالح لن الي

  .فما هو رأيك؟). قبلها
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الح  الح - ا الصالح والط د فيه ل شيء، يوج اة حاضنة تضم آ ي
راد     يكون، واألآ ان وس ا آ ل م ع تعكس آ رآة المجتم ور م والفلكل

مثًال أن يجتمع أآراد سوريا مع . مضطرون أن يجلسوا مع بعضهم
م    ا يضم   . أآراد العراق ويقرروا بأنفسهم ما هو صالح له وفلكلورن

ل انتقاصًا من شخصية،     أمثاًال قد ال تكون صالحًة أو قد يكون ا لمث
  .الخ".. .المرأة ضلع قاصر". "المرأة نصف الرجل: "مثال ذلك

علينا ان نكتبها . تعكس وضع المرأة في فترة ما األمثالان هذه  
  .وندونها بدون خجل

تطع     م يس الف، ول ن األس لنا م ذي وص راث ال و الت ور ه الفلكل
ا   ا أو يهجرن لكن ال يستطيع أن    العدو أن يقتله، يمكن للعدو ان يقتلن

ا     ور فين ة والفلكل ر والكلم ل الفك ن أن    . يقت ه يمك ت نفس ي الوق وف
يسرق ما لم نكتبه ونوثقه وأعتقد أنه ال يمكن آتابة الفلكلور بالشكل 

   .المطلوب حتى اآلن
ع     ؤولية تق الفلكلور فالمس ره ب ف دون غي تم المثق ى ان يه وأتمن

ا   ة، إنه والت ميداني وم بج ه، وان يق ى عاتق ن   عل عبة لك ة ص عملي
  .يجب أن نقوم بها

  ما هدف زيارتكم آردستان العراق وسوريا؟ -*
ة،     - امها الثالث د أن أزور آردستان بأقس منذ مدة طويلة وأنا أري

لكن القتل والحرب والدمار آل ذلك منعني من هذه الزيارة، واليوم 
ا      تح الطريق وذهبت إليه وفي  . آما تعرفون استقرت األوضاع وف

  : يارة حاولت أن أحقق ثالثة أشياء وهيهذه الز
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  .أن ابحث واآتب عن الفلكلور -١ً
  . من اجل المخطوطات التي أبحث عنها-٢ً
من أجل رؤية اللش، ودون رؤية اللش ال تستطيع ان تكتب  -٣ً
  .شيئًا

ب  ا يج اتي آم ل طموح ق آ تطيع ان أحق م اس دو أن . ل يب
ا ولكنني بحاجة المخطوطات آثيرة وقد استطعت أن أجد جزءًا منه

ارة أخرى   ا        . الى زي ة، أم رة طويل ر يتطلب فت ور آثي ذلك الفلكل وآ
ش، وسأعود    من أجل زيارة اللش فقد أخذت بعض الصور عن الل

  .ثانية إلى اللش مرة أخرى
 
ة االنتفاضة        * ل مرحل ة قب ة الكردي ا هو وضع األدب والثقاف م

   وبعدها؟
راد آان   - ًة وضياعًا   التهجير، الهروب، هروبنا نحن األآ ت مذل

اة    ا والحي وجوعًا، وبدأ اإلنسان يفكر بشئ آخر يقارن بين الحياة هن
ه خطر الموت          دما يدهم الجوع عن اذا يفكر المرء ب في أوروبا، لم

  في هذه الحياة ؟  
ا شخصيًا أجد      ة، وأن أما اآلن فهناك إقليم آردستان تديره حكوم

ام الطرفي     ام  ان الوضع الحالي فتح الطريق للعمل أم د االنقس . ن بع
ذا أيضًا     وعلى الطرفين ان يهتما بالبناء وخاصة بناء الحاضرة وه
ة والمثقف يجب ان يكون       يقع على عاتق المثقف أيضًا، ألن الثقاف
لهما دوٌر آبيٌر، وعندما فتح المجال وجدت عشرات من المجالت     



21………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

ن  حف م داروالص ًا، ألن  إص ذا طبيعي ان ه ا آ رفين، وربم الط
ان م  ف آ ق      المثق ب ويوث دأ يكت ال وب ه المج تح ل أة ف ًا، و فج كبوت

ع  ر ويطب توى      . وينش ن بالمس م تك رة وان ل الت آثي اك مج هن
ا      د فيه دًا، يوج دة ج ة جي ن الكمي ة، لك ة النوعي ن ناحي وب م المطل

ل    . الغث والسمين ذا جمي ا وه وال بد من أن تتحسن األحوال يومًا م
  .جدًا يبشر بالخير

  
من   *  ف ض و دور المثق ا ه امات   م رذمات واالنقس ذه التش ه

  السياسية؟
دف     - ون ه ؤرخ ويجب أن يك و الم ف ه م؟ المثق ول له اذا أق م

ؤدي      ذي ي ور ال و المتن ه ه تان ألن اء آردس ا بن و أساس ين ه المثقف
  . خدمة أو وظيفة لبناء الحضارة الكردية

رق   أنا متأآد من ان الساحة الثقافية غنية بالمثقفين، ويجب أال نف
ين   ين المثقف ع    ب ان، وتق زء آ يم أو ج ي أي تنظ دوا ف ا وج أينم

ؤولية  ردي  (المس وعي الك ر ال ؤولية نش ف   ) مس اتق المثق ى ع عل
دان المثقف  (وتقدم شعبه هذا هو ساحة  ل أطالب     ). مي نهم، ب آمل م

راد سوريا        ين أآ اون ب الجميع بالصراحة ومساعدة بعضهم، والتع
ى  بعضهم،       م بحاجة إل ران وه ويجب ان  وأآراد العراق ألنهم جي

  .يتم التبادل الثقافي عن طريق الكتب والمجالت
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ة    *  رات زمني الل فت رات خ ع م ن أرب ر م وريا أآث زرت س
اً  ارات      . متفاوتة منذ زهاء عشرين عام ذه الزي اذا رأيت خالل ه م

  من تطور في الساحة الثقافية الكردية في سوريا؟
 
ى مصالح  - ورون عل ون غي م وطني ي سوريا ه راد ف أوًال األآ
طنهم وثقافتهم يفتحون صدورهم الستقبال أي آردي من أي جزء و

ه من خالل          ا رأيت م م ول لك ة السبل، وأق آان، بل واحتضانهم بكاف
م أصبحوا ضحية       نهم أنه زياراتي المتكررة ومن خالل سماعي ع

فينة في البحر     :  األجزاء األخرى أضرب لكم مثاًال عندما تمخر س
د،  تنقل رآابًا إلى بلد جميل البد  من أن هناك أشخاص يغذون الموق

ان        اخرة بأم ويدفعون الوقود من خالل الفتحة الصغيرة، لتسير الب
راد   إلى البلد الجميل، وهؤالء األشخاص الذين يغذون الوقود هم أآ

ل . سوريا رور القواف رًا لم راد سوريا من أنفسهم معب د جعل أآ لق
اس طي      اء وأن م آرم ة أنه ة المقابل ون   الكردية إلى  الجه ون، ويعمل ب

بجد ونشاط في سبيل قضيتهم، ولغتهم الجميلة ويوجد بينهم مثقفون 
ن          ائًال م ًا ه دت آم ية وج ارتي الماض ي زي ن ف رون، لك آثي
ذا    ود ه المطبوعات باللغات الكردية ام اآلن فلم أجد شيئًا، وربما يع
إلى زيارتي الخاطفة ولم التق بمثل هذا الكم من المطبوعات، لكن    

ذ  ة         ال يهم ه ون عن قضيتهم باللغ دما يكتب المثقف ل عن ا أيضًا جمي
العربية، أما من أجل المطبوعات الكردية أتمنى ان يكون أآثر من  

  .هذا، ربما أجد أآثر في المرات القادمة
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  أيهما أصح لهجة الكرمانجية أم الصورانية؟* 
  .آلتا اللهجتين غير صحيحة -
  آيف ترى ولماذا؟ *
ع المثق -  ذا  يجب أن يّطل ا وه ي أوروب ا ينشر ف ل م ى آ ف عل

ة ة مهم ر محاول ر . األم ة والنش ي الكتاب دآم تسرع ف د عن م يوج . ث
عليكم أن توزعوا مخطوطاتكم أو تطلعوا عليها بعض المثقفين قبل 
دوا       م تعي د ث ا النق ات وربم وا المالحظ ا، وتلق رها وطباعته نش

ه  . الصياغة من جديد، ولهذا يمكن أن تقدموا شيئًا ذا قيمة ما الحظت
هم       ين أنفس ين المثقف ة ب ة طيب د عالق ا ال توج ون  . هن ب ان يك يج

دما ال يجد    المثقف واعيًا طليعيًا ويعمل بنفسه ويعتمد على نفسه عن
من يساعده، أعرف أن هذا عمل صعب لكن ان يكتب المثقف في     

ك دون   . مجال واحد فهذا عظيم لكن ان تنقد، أو ان ينقد أحدهم عمل
ارك أو يؤ اهم   أن يش د أن يس ى الناق ب عل يء، يج ذا س س فه س

ة مع الكاتب نفسه        ات الثقافي ع الفعالي د ان  . ويشارك في جمي وأعتق
  .هذه العملية ال تقل أهمية من عملية البيشمرآة

ة واسعة،          ة ثقافي اك حرآ ة وهن ة وحي ان الثقافة في سوريا غني
رات    وريا بفت رت س د م ه، لق ى نفس ق عل ل منغل ن المثقف مهله لك

رة جالدت      ثقافي ى  فت زمن إل ذا ال ة غنية وأخرى ضحلة، قد يعود ه
درخان ي سوريا لكن المثقف . ب وي ف ا حضور ق ة له ة الكردي اللغ

  .يتردد أحيانًا وأخرى يتكاسل
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ما هو موقفك من التحديات والمخططات التي تواجه شعبنا      *
ري، آيف     زو الفك الكردي بين الشرق أوسطية وبين العولمة والغ

  صيتنا الكردية وقيمنا وحضارتنا؟نحافظ على شخ
الي  . ان وجود األآراد وتقدمهم مرتبط بالتغييرات الجديدة- وبالت

راد   ا       . مرتبط بنا نحن األآ رة، لكن ال يوجد بينن ات آثي دينا إمكاني ل
اذا يترتب      نا، وم وفاق نحن دائمًا على خالف، ماذا نطلب من أنفس

م     ر دائ الم في تغي وم   علينا ان وجدت آردستان، فالع دنا الي ، ان توح
ن       ر مقسمة، من أي دة غي وحصلنا على استقاللنا في آردستان موح

ا   . نأتي باألآراد نحن مازلنا غير مؤهلين جرت محادثات في النمس
دمت آل    ) جمعية(بإنشاء مجموعة  آردستانية واستمرت سنين وتق

ا     ت فيم ا واختلف ي النمس ودة ف ة الموج ية الكردي ات السياس التنظيم
الجمعية هي آردستان صغيرة، لكن . يترأس هذه الجمعيةبينهم من 

ى أن أخفقت أو      ة إل لألسف لم يتفقوا على حل، وبقيت األمور معلق
  .باألحرى لم تنشأ

 
  وشكرًا لكم ؟ها إلى الحوار  خرى تود ان تضيفآلمة أ* 
راد    - ا اضمر ألآ أنا أحب أآراد سوريا آثيرًا ومازلت أقول وأن

حترمهم آثيرًا وهم يستحقون المدح بكثرة سوريا الحب والمودة، وا
وانهم      بيل إخ ي س هم ف ون أنفس ًا ينس دح، وأحيان ل للم م أه ألنه

رة في سوريا والوضع الكردي ال      )ضيوفهم( ، هناك تنظيمات آثي
ى     ًا، ويجب عل راد جميع و وضع األآ ذا ه رقم، وه ذا ال ل ه يتحم
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ة الكر    وعي والثقاف ة ألن  المثقف ان يؤدي دورًا آبيرًا في نشر ال دي
اعد   ذي يس ادي ال توى الم تتة، وليست بالمس ة مش األحزاب الكردي

ق         . المثقف نهم ويتواصلوا عن طري داوة من بي زول الع يجب أن ت
هم       اعدة بعض الهم ومس الل أعم ن خ ة وم وار والثقاف ى  . الح وعل

راد في        ين األآ اد المثقف المثقفين األآراد أن يتوحدوا من خالل اتح
لوا  وريا ويجب أن يتواص ا،    س رى و أورب زاء األخ ي أج ع مثقف م

ا       ى  أورب رة إل ي الهج ف ف ر أي مثق ل أن ال يفك ن األفض ذلك م ل
ا ألن     وا هن لمكاسب شخصية أو الهروب من الواقع ويجب أن يعمل

ة واألدب الكردي     ة الثقاف بة لخدم د يكون  . الوقت والفرصة مناس ق
ا    دمها هن ر   هنا الجوع والحرمان وهناك ال، لكن الخدمة التي يق أآث

اك   ى من   إذًا مصلحة الشعب والقضية    . تأثيرًا واستفادة من هن أعل
  . مصلحة الذات

  
  

دمشق                                                                     
٢٠/٦/١٩٩٩  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٩ص١٩٩٩ربيع/٢٣/العدد -نشر هذا الحوار في مجلة الحوار-
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  مع األستاذ األديب الكبيرلقاء 
 الشيخ توفيق الحسيني

  
ينتمي إلى  )دالور زنكي(على الرغم من أن األديب الشاعر 

مدينة عامودا مولدًا، ونشأة، فإنني لم أتعرَْفه إال بعد أعوام من 
هجرته إلى دمشق، واإلقامة فيها إقامة دائمة، ولعّل ذلك آان بسبب 

  .عن عاموداهذه الهجرة، وآثرة أسفاري وغيابي 
آان لقائي به أوَل مرة في عامودا َعَرضًا أمام باب إحدى 

آان يرتدي بزًة أنيقة وعلى محّياه مسحة ابتسامة ... المكتبات
واضحة يرافقه فتى لم يسبق لي أْن شاهدته قبل ذلك اليوم وال أذآر 

 .إنني رأيته قط
  

  : قلُت له مستغًال بشاشته
... يرًا دون أعرف عنك شيئًاهل تعلم أنني آنُت اسمُع بك آث-

فأتذّآر طائر العنقاء الذي آثر ذآره في قصائد الشعراء القدماء 
آلما وقعوا في حيرة من شيء أو إعجاب " عنقاء معرب:  "فقالوا
  .وها أنا اليوم أراك شخصيًا ماثًال أمامي وأصغي إلى صوتك. به

، ولكّن فابتسم لهذه الدعابة ثم افترقنا وذهب آلُّ منا إلى طيتِه
التواصل ظل قائمًا بيننا فالتقينا هنا وهناك مرارًا ونشأ بيننا لوٌن 
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من المودة وتوثقْت عرى الصداقة، وغدا آٌل منا يبثُّ اآلخر شجنه 
 .وما يعتلُج في نفسه دون مواربة أو التواء

وإذ آنُت يومًا ضيفًا في داره العامرة في دمشق ظلَّ ُيلقي علّي 
وأنا مصٍغ إليه، ثم طلب إلّي أْن أتحدث عن جملة من أسئلة شتى 

  . حياتي الخاصة أو سيرتي الذاتية بإسهاب
ومع أنني أرى أّن أمقَت األشياء أْن يتحدث المرء عن نفسه، 
وال سّيما إذا آان في هذا الحديث مدٌح أو إطراٌء وتزآية، فقد 
وعدته أن أجيب عن أسئلته دفعة واحدة في سرد واحد، ولكْن في 

من االقتضاب، ثم بادرُت إلى تلبية طلب هذا الصديق على شيء 
 :الرغم مما أجد في موقفي حرجًا بالغًا قائًال

   
  :البدايات-١

المصاقبة لسفوح " موزان"في قرية :  آان مولدي آما قيل لي
األثرية " أورآيش"تاللها الشاسعة التي تختبئ بين طياتها مدينة 

ٌر أخرى واسعة في عامودا ألحقت الغارقة في القديم، وآانْت لنا دا
ومكتبة زاخرة بالكتب والموسوعات النادرة، أتْت عليها " تكية"بها 

الناُر والتهمتها إثر القصف الجوي الذي نّفذته الطائرات الفرنسية 
م، واستشهَد في هذه الغارة مال ١٩٣٨المغيرة في أعقاب عام 

صدي للطائرة فخري اللجي الذي آان مقيمًا في التكية وحاول الت
إال أنَّ والدي أعاد بناء الدار ثم ). بارودة(المعتدية ببندقيته الحربية 

أسسَّ مكتبه جديدة تضمُّ آالف الكتب في شتى المواضيع ومختلف 



29………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

اللغات وساهم في تشييدها واغنائها بكتٍب عن القانون والدراسات 
وهي آما أعرف ويعرف الكثيرون . التشريعية األخ األآبر

  .ون أنها أضخُم وأوسُع مكتبة في المنطقة برمتهااآلخر
آنُت في تلك األيام أرى الرجاَل من أصحاب اللحى والعمائم 
يحضرون إلينا يتداولون أطراَف األحاديث، فإذا فرغوا من ذلك 
تناولوا آتابًا وطفقوا يتدارسونه، ويتأوّلون المعاني ويتحاورون في 

تى، ويتلفظون بأسماء أمور غامضة ويذهبون في ذلك مذاهَب ش
ومصطلحات تبدو لي شاذة وغريبة في منتهى الغرابة والشذوذ، 
ثم أنها بعد هذا وذاك ال تعني لي شيئًا، أو أنها ال تعدو أْن تكوَن 
هراًء وهذرًا وآلمات جوفاء وأنا ِغرُّ في أطوار الطفولة األولى 

  . ادالتي يعجز فيها الطفُل عن اتخاذ رأي سديد أو قريب من السد
آما يقال "وعندما شببُت عن الطوق واميطت عني التمائُم 

تعبيرًا عن مرحلة من مراحل الصبا، لكنَّ األهَل لم ينيطوا بي 
تميمة أو رتيمة فهم ال يرون جدوى التمائم والرتائم ويحسبون 

  ".اتخاذها ضربًا من ضروب الشعوذة ال غير
) درسة الغزاليم(ُأدخلت المدرسة االبتدائية  ٣في أحد األعوام

ثم . وهي المدرسة الرسمية الوحيدة في طول المنطقة وعرضها
في القامشلي، آان " السريان"حاولُت متابعة الدراسة في ثانوية 

يشارآني الُسكنى زميل من زمالء الدراسة، ولكننا لم نستطع 
االستمراَر والمثابرة ألسباٍب، أهمُّها االغتراُب والنْأُي عن األهل، 

                                                           
 .لست ممن يحفظون عدد السنوات أو أرقام التاريخ  ٣
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ز عن الجمع بين الدراسة وتدبير شؤوننا المنزلية، إضافة ثم العج
  . إلى الحنين والشوق الدائمين إلى خالننا وأصدقائنا الذين هجرناهم

لم تكن عامودا تخلو من مكتبات للقرطاسية وبعض الكتب 
أقالم الحبر السائل وأقالم الرصاص أما أقالم الحبر "واألقالم 

 ". آنذاك الناشف أو الجاف فلم تكن مألوفة
  

آان الحبُر يتخُذ من مساحيق ذات ألوان مختلفة تضاُف إليها 
آمية من الماء، ويسخن المزيُج إلى درجة الغليان ولهذا الحبر 
ذآرياٌت آثيرة، من تلك الذآريات أنني آنُت أجالس أحد اولئك 

إذ آان ) المنقل(نسهُر ونتسامُر حول موقد الفحم ... الطالب الكبار
، فعنَّ لي أْن آتي بدواة الحبر الزجاجية ذات الغطاء الوقُت شتاًء

المعدني واطمرها تحت الجمرات المتقدة أماَم سمع وبصر الطالب 
آنا نجهُل آل شيء عن البخار وبأسه ولم  -آنذاك-ونحن"الضيف 

" نكْن قد سمعنا بالمراجل البخارية التي تسّير القاطرات والبواخر
يٌر، مأل َسْمَعنا دوّي انفجار حتى إذا مضى أمٌد من الوقت قص

الزجاجة ومأل عيوننا الرماُد المتناثر، وتطايرت الجمراُت 
وانغرزْت شظايا الزجاج في الجدار القريب من الموقد، والغريُب 
في األمر أنَّ أيًا منا لم تصبه أية شظية، ولم ينلنا من الزجاج 

  .المتكسر ضرٌر أو أذى
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نحن بصدد الحديث عن  وهكذا آان يجري صنع المداد، وإذ
شغوفًا باألشياء النفيسة والسلع السنية وال  ٤المداد فقد آان شقيقنا

) بارآر(سيما األقالم الثمينة ذات األسعار الباهظة آقلم الـ 
ولكنه لم يكن يستخدم ) شيفرز(والـ ) بليكان(والمونت بالنت والـ 

بأسعار هذا المداد المألوف بل آان يجلُب له من المدن الترآية 
آان يدفع خمس ليرات ". بليكان"باهظة، وهو من النوع األلماني 

ثمنًا للزجاجة الواحدة التي تباع اليوم بأربعين ليرة سورية، 
وبالموازنة بين السعرين واتخاذ سعر الذهب مقياسًا للبيع والشراء 

آانْت تباع في تلك الفترة بما يضاهي " بليكان"نجد أن زجاجة الـ 
  .آالف ليرة سورية اآلن ثالثة

آانْت إحدى المكتبات في عامودا تجلُب الصحف والمجالت من 
" سندباد البحري"المدن الكبيرة وآذا من خارج البالد مثل مجلة 

يصدرها في ) سعيد العريان(المصرية التي آان األستاذ األديب 
لألطفال والناشئين بلغة سهلة وأسلوب سلس وسرد " القاهرة"

نُت أحصل عليها في آلِّ يوم خميس من شائق وجذاب، وآ
األسبوع، وآنُت آنذاك من تالميذ الصف الرابع وأحس بطول 

  .االنتظار في ترقب وصولها
ومع مرور األيام آنُت ازداُد غرامًا بالقراءة وأهفو إلى 
االغتراف من منهل المعرفة، وتصبو نفسي إلى التهافت على 

فًا وتعلقًا بالكتاب، فقد آانت العلوم، ويومًا بعد يوم ازداد قلبي شغ
                                                           

 ).الشيخ عفيف الحسيني(المقصود به - ٤
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الجامعة "الكتُب واألسفار تحّوطني في آل مكان، في البيت، وفي 
فقد وجدت في عامودا . التي آان الكباُر يتعلمون فيها" األهلية

ثالث جامعات للدراسات العليا التي يتلقى فيها الطالب علوم 
غة الشريعة اإلسالمية والحديث والمنطق والتفسير وعلوم الل

العربية وأدواتها من نحو وصرف وبالغة وبيان إلى جانب علم 
المنطق المترجم عن اليونانية، وآانْت مناهُجها ال تختلُف عن 
منهج جامعة األزهر في شيء، فالكتُب التي آانْت تدّرس هنا آانْت 
هي نفسها التي تدّرس في األزهر الشريف، ولسنا نعلم سببًا لهذا 

ذا التوحد في المنهج على الرغم من شقة البعاد التشابه الكبير أو ه
في زمن آان " أم الدنيا"والمسافة الشاسعة بين عامودا والقاهرة 

السفر فيه إلى تلك البالد الغاصبة غير متاح، بل آان أشبه 
  .بالصعود إلى آوآب

متضلعًا من تلك الدراسات المنهجية ملمًا  ٥وآان شقيقي اآلخر
، وعلى الرغم من صغر سنه آان يدرس بدقائق فحواها ومعانيها

، وآان دائَم السعي للتجديد وتنوير أذهان "الجامعات"في هذه 
الطالب على اآلداب الحديثة التي تهتمُّ بها الصحُف والمجالت، 
فكان يعلمهم الشعَر ويجلُب لهم دواوين الشعراء المعاصرين ثم 

  .جعل األدب مادة منهجية
استهل بها الشاعر الكبير ابن وأآثر ما آنُت اسمعه أبيات 

  :الفارض إحدى قصائده في الغزل الصوفي
                                                           

 ).الشيخ سليم(المقصود به - ٥
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  سائَق األظعان يطوي البيد طي منعمًا على عّرْج على آثبان طْي
  علَّهم أن ينظروا عطفًا إلْي      وتلطف واجِر ذآري عندهم    
  ما له مما براه الشوُق فْي       قْل ترآُت الصبَّ فيكم شبحًا    

  أنَّ، عيني عينه لم تتَأْي              لوال أنه آهالل الشك 
إّن هذا اإلصغاء الدائم إلى هذا النسيب الروحي الذي آان يبدو 
لي، وآأنه يعّج بالطالسم واأللغاز والرموز جعلني أنغمُس في 
حالة مفعمة بالوجد والهيام تشّوفًا إلى معرفة مراميه والتنقيب عن 

وان ابن الفارض، ألوذ بالمعنى أسراره، فكنُت أآبُّ على شرح دي
الظاهري لمقاصد الشاعر، أما المعنى الباطني أو الروحي فكنُت 

دأبُت على ذلك ردحًا من الزمن حتى النت لي عريكة . أدعه ألهله
  .هذه المعاني المتمردة، وانقشع غموضها وسلسل قيادها

في هذه األجواء آنت، أصغي أيضًا إلى أبيات من قصيدة 
مام البوصيري في المدح النبوي التي أفتتحها الشاعُر البردة لإل

بالنسيب والتشبيب بالحبيبة آعادة الشعراء في عصور متعاقبة، منذ 
العهد الجاهلي حتى عهد االنحدار الشعري واألدبي التي يقول 

  : الشاعر في مطلعها
  أمن تذآر جيران بذي سلٍم   مزجت دمعًا جرى من مقلة بدم

أولئك الطالب الكبار يترنمون بشعر المال وآنُت استمُع إلى 
  : أحمد الجزيري

  نوايا مطرب و جنكي    فغان آفيته خرجنكي
  .أو يرتلون أبياتًا للشاعر المعاصر جكرخوين
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آلُّ هذا وذاك آان حافزًا لي ألحاوَل مقارفة صناعة الشعر 
وبعد أْن تمرسُت باللغة االنكليزية نظمُت القريض باللغة االنكليزية 

آنُت أنظمُّ الشعر قبل ذلك باللغتين العربية والكردية، إال أنَّ ما و
إال أنَّ زمَن الشعر لم يطل، وبعد أْن ... نظمته باالنكليزية آان قليًال

أحجمُت عن آتابته انقطعُت إلى الكتابة النثرية فوضعُت شرحًا 
وافيًا ألغراض قصيدة البردة لإلمام البوصيري ومفرداتها العربية 

ريب فحوى هذه القصيدة المطّولة إلى أذهان القراء، وآان هذا لتق
جورج "الشرُح، أو هذا العمل يطبع ويصدر في آتاب عن مطبعة 

م يحمُل ١٩٥٩في مدينة القامشلي عام " مطبعة الخابور-هرموش
، ثم تال ذلك صدور آتاب آخر عن "قصيدة البردة"عنوانًا باسم 

يتضمن ترجمة لقصائد  م١٩٦٠المطبعة التي سبق ذآرها عام 
للشاعر الكبير مال أحمد " العقد الفريد"مختارة من ديوان 

الجزيري ثم ترجمُت آتابات أخرى لكبار المؤلفين واألدباء 
. برنارد شو، وجون شتاينبك:  والروائيين عن االنكليزية مثل

ومما وّثق . ويشار آمال وعزيز نسين وأغاثا آريستي وغيرهم
من عمق هذه الرابطة َأنني آنُت ُأآلَّف  صلتي بالترجمة وزاد

بترجمة بعض الكتب التي تبحث في شؤون النفط واإلدارة 
والحسابات في أثناء عملي في الرميالن وآراتشوك، ثم بعد ذلك 

    .العمل في وآالة األنباء اللبنانية والكويت محررًا ومراسًال
رسُت من األسئلة التي رشقني بها األخ دالور إْن آنُت ما-٢

  العمل في التأليف؟
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لقد آتبُت القصة القصيرة والمسرحية، ولي بحوٌث في -
بحث في الديانة اليزيدية : الديانات القديمة ومواضيع أخرى، منها

وبحث في الديانة الزرادشتية القديمة، صدرا في آتابين مستقلين 
االنكليزية -ومنفصلين، وقد أعددُت قاموسًا باللغات الثالث الكردية

" عربي-آردي"العربية، وقاموسًا آخر باللغة الكردية والعربية –
آما آتبُت "... ريوي"شاطرني في تدوينه المحامي محمد خلف 

المقالة والقصيدة النثرية، وآانْت بعُض أعمالي األدبية تنشر في 
ومجلة الخابور، وقد آانت " النقاد"و" الرقيب"و" الدنيا"مجلة 

األدباء وآانت تتمتع بمكانتها الرفيعة مجالُت تهتم بشؤون األدب و
في الصحافة، استمر صدورها حقبة من الزمن ثم توقفْت عن 

  : وعن هذا السؤال. الصدور في أوائل الستينات ألسباب نجهلها
  آيف تنظرون إلى الثقافة وما يطلقون عليه اسم العولمة؟-٣
 منذ قرون آان طالُب العلم يتناول في تحصيله العلمي صنوفًا-

من العلم، فقد نقلت لنا أسفاُر التاريخ أسماء علماء أفذاذ نالوا قسطًا 
من المعارف المتنوعة لم تقتصْر دراستهم على فن واحد، وآية 
ذلك أننا حين نقرأ شعرًا لعمر الخيام نلمس فيه معرفته بالفلك 
والكيمياء، ونجد أن اإلمام الشافعي آان شاعرًا، وآان ابُن سينا 

رًا وطبيبًا، وهذا القوُل يسري على ابن الهيثم والشاعر فلكيًا وشاع
أما في العصر الحديث فقد ظهرْت علوٌم . مال أحمد الجزيري

آثيرة ولم يعْد تحصيُل العلوم جميعها ممكنًا وتمخضت عن ذلك 
ظاهرة التخصص في علم معين آالهندسة والطب والصيدلة 
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" الجيولوجيا" والتجارة واآلداب بَأنواعها وعلم طبقات األرض
والفيزياء والكيمياء بأنواعهما إلى آخر ما في هذه السلسلة الطويلة 

  .من العلوم التي ال تكاُد تقُع تحت الحصر
ال ريب في أّن في الدراسة التخصصية فوائد جمة إذ ال تتبدُد 
طاقاُت المتخصص الذهنية في علوم ليسْت ضالته، وال تهدُر 

في غده نفعًا، وال يرجو مغنمًا جهوده في أمور لن يجنى منها 
وهكذا يظلُّ المتخصُص مجرد عامل محترف يزاول مهنته بدقة 
ويظل بعيدًا عن المعارف األخرى، أي ال نستطيع أْن نطلق اسم 

إّن الجامعة قد . المثقف على المهندس أو الطبيب إال ضمن شروط
تستطيع صنع آيميائي أو رياضي، ولكنها ال تستطيع أْن تخلق 

. دًا مثقفًا ألّن الثقافة هي من شأن الشخص ال من شأن اآلخرينفر
والطريق الى الثقافة لم يعْد شائكًا والسبيل إليها هيٌن ويسير، وال 
سيما بعد ظهور هذا المارد العمالق الذي يطلقون عليه اسم 

هذا المارد الذي يأتيك بعلوم الكون آلها قبل أن يرتدَّ " العولمة"
إليك خالصة الفكر البشري دون أْن تتكبَد مشقة  ينقل. إليك طرفك

نعمة جليلة إْن " العولمة"إّن . البحث، ودون أْن تزوَل عن مكانك
عرفنا حدودها، ولم نسىء في التعامل معها، وآنا صادقين مع 

  .أنفسنا
  

  ؤال،ـــذا السـثر على هـث األخ دالور في جعبته فعـرًا بحـوأخي
  : قائًال
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  .هل تحدثنا عن عامودا-٤
إّن هذا السؤال قد يلقي بي في متاهة، ولن أستطيَع الخروج -

منها إال بعد ْألٍي، ألّن الحديث عنها طويٌل، فقد نشأُت فيها 
وترعرعُت، وفيها عرفُت األصدقاء وذقُت فيها ما يشبه حالوة 

ولي فيها ذآرياٌت أليمة، ومن أآثرها إيالمًا . الشهد، ومرارة العلقم
ينما مع مئات التالميذ الصغار الذين آانوا قد للنفس احتراُق دار الس

  .حضروا العرض لمؤازرة الشعب الجزائري في نيل حريته
آانت الداُر مبنية من اللبن الترابي، تفتقُر إلى جميع أسباب 
السالمة واألمان، آان آلُّ شيء في تلك الدار متخذًا من الخشب 

آانت  )األآياس المصنوعة من نبات القنب( -والقش والخيش
الكراسي والمقاعد مصنوعة من الخشب والقش والسقف من عمد 

... بنيْت جدرانها من الخشب" تشغيل المحرك"خشبية، وغرفة 
آان الحّيُز ضيقًا مثل فّخ، أو َمْصَيَدة، وآان الباُب ال ينسجم مع 

وآانت األفالُم مصنوعة من مادة لدنة شديدة ... بناء يرتاده المئاُت
وقصارى " البارود"االحتراق ال تختلُف عن  االلتهاب سريعة

  ...إن الدار آانْت مهيأة لالحتراق بسبب الجهل العام:  القول
عندما وصلُت إلى المكان الذي احترقْت فيه أجساُد األطفال 
آانْت بقايا النار ما تزاُل مضطرمة تلتهُم بقايا األجساد المحترقة 

زين فتنقطع نياط القلوب وتنشُر عبق اللحم المشوّي في الفضاء الح
  .وتتمزق األآباُد جراء ذلك
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 حوار مع الدآتورة وهبية شوآت

  
  ..قصة القصيرة باللغة الكرديةبداياتي األدبية آانت آتابة ال-
  إن مهنة الطب بشكل عام، والطب النفسي بشكل خاص له عالقة-
  ..وثيقة بحياة اإلنسان   
  ...آفاق الترجمة في جنوب آردستان مشجعة جدًا منذ الستينات-
  األقالم الحرة النظيفة هي التي تهيئ األجواء للثورات -

  ...واالنتفاضات الشعبية    
  ... ًا اختياريًا بل إجبارياالبتعاد ليس هروب-
  
في البداية حبذا لو تكرمتم بإعطاء فكرة موجزة عن : س

  .هويتكم الشخصية والسياسية واألدبية؟
جدي األآبر من ... م السليمانية١٤/٢/١٩٤٤من مواليد:  ج

ر خان هرب مع أخيه عم) آمد(جهة األب علي خان من دياربكر 
م، ١٧٥٠في حوالي عام  قالجوالن عاصمة اإلمارة البابانيةإلى 

وأسس فرعًا من ) بانه(واستقر هناك، بينما ذهب أخوه إلى  
شارك جدي إبراهيم باشا في بناء مدينة ... االلخانيين هناك

ويظهر ... مازال قائمًا) ملكه ندي(السليمانية وبنى بيتًا في محلة 
أنه انقطع عن ذويه في دياربكر، لكنًَ اثنين من أحفاده وهما جدي 

... اسطنبول في الكلية العسكرية فيما بعد-خوه درسا في األستانةوأ
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أناضول استقروا في مدينة -أما والدتي فهي من جد من باقر معدن
آفري القديمة ويحملون لقب األيوبي، ولكن ليست لهم صلة 

  ...بالعائلة األيوبية المعروفة آما أعتقد
االتحاد أآملت الدراسة الثانوية في السليمانية ودرست في 

م، ثم ١٩٧٣-١٩٦٦السوفيتي السابق في آلية الطب موسكو 
سافرت إلى  بريطانيا وأنهيت التدرج الطبي والتخصص في 

م، ثم ١٩٨٠-١٩٧٣األمراض النفسية والعقلية والعصبية هناك 
السليمانية، ومارست مهنة الطب في مجال -عدت إلى  آردستان

م، حيث ١٩٩٥لىاختصاصي في المستشفى والعيادة الخصوصية إ
سياسيًا مستقلة ... هاجرت لظروف قاهرة خارجة عن إرادتي

حاليًا، رغم إنني آنت منتسبة إلى  الحزب الشيوعي العراقي منذ 
ولكنني مازلت أؤمن باألفكار ... م١٩٧٠صباي إلى عام 

المارآسية اللينينية وعالقاتي وثيقة جدًا مع الحزب المذآور 
الكردستانية األخرى والمعارضة والكردستاني وجميع األحزاب 

العراقية بتياراتها المختلفة ومع الشخصيات الوطنية من مختلف 
  .االتجاهات

باقة (بداياتي األدبية آانت آتابة القصة القصيرة باللغة الكردية 
م، ثم ١٩٨٤نشرت في مجلة آاروان عام ) نرجس فوق قبري

حقيبة (نشرت لي قصص قصيرة أخرى من مجموعة قصص 
األمراض (م نشرت آتابي األول ١٩٨٩، في عام )آرياتالذ

ثم .. والقى الكتاب نجاحًا آبيرًا) النفسية عند المرأة وأسبابها
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م، ثم صدرت لي ١٩٩٠) العوامل النفسية في جنوح األحداث(
سلسلة مقاالت في األمراض النفسية والعقلية في مجلة الصحة 

باللغة االنجليزية ) عالَصَر(والمجتمع باللغة الكردية، ودراسة عن 
) صرخة الشيخ التائه(م، ثم قصة قصيرة ١٩٩٣في فرنسا عام 

طريق (بمناسبة ذآرى مذبحة حلبجة الكيمياوي نشرت في جريدة 
وأذيعت من إذاعات الحزب الشيوعي العراقي ) الشعب

في مجلة تصدر ) الحدود(وقصة ... م١٩٩٤والكردستاني في عام 
تي التاريخية والسياسية عادة في طريق وتنشر مقاال... في بريطانيا

الشعب، ريكاري آردستان، مجلة الديمقراطي، الثقافة الجديدة، 
  ...صوت آردستان، مجلة سورآول وغيرها

) مسيرة الحرية في آردستان(صدرت لي رواية طويلة 
أحداث تاريخية ما قبل (الفصالن األول والثاني مكرسان لـ

إما الفصل ... اني في شكل روائيوخالل الحكم العثم... الميالد
الثالث فهو عن بداية ظهور الحرآة التحررية والثورة المسلحة في 

م، وتحت ١٩٩٦عام " االنتصار موتًا"ورواية ... شمال آردستان
عن استشهاد الحسين بن منصور ) أنا الحق(مسرحية :  الطبع

عن قصة الخلق، ) السومرية-هناك في األعالي(الحالج، مسرحية 
قصة رسائلية طويلة همس على الورق، آردستان مستعمرة و

آما ... دولية للدآتور اسماعيل بشيكجي من ترجمتي إلى  العربية
أن رواية قلعة بيماران، آف تحت األنقاض، موت الكناري، 
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وأمواج الحياة باللغة الكردية وقصص قصيرة بالكردية والعربية 
 . تنتظر الطبع ألسباب اقتصادية

سبب هجرتكم من مهنة الطب إلى  عالم الترجمة  ما هو: س
  واألدب؟
بل إنني ... انني لم اهجر الطب إلى  األدب أو الترجمة:  ج

مارست األدب آهواية منذ رجوعي إلى آردستان في عام 
م، أما عدم ممارستي للطب هنا، فهي ألسباب ال تتعلق ١٩٨٠
 .برغبتي
  هل هناك عالقة بين علم النفس واألدب؟: س
إن مهنة الطب بشكل عام، والطب النفسي بشكل خاص لها  :ج

فكل مريض نفسي يخضع إلى  ... عالقة وثيقة بحياة اإلنسان
التحليل النفسي ولكشف عن مكنونات النفس اإلنسانية وما يحيط 
بها من خلفيات اجتماعية وثقافية واقتصادية وعاطفية يصلح ليكون 

  ..كل أدبي وفني مبدعقصة اذا تمكن األدب عكس هذا الواقع بش
جميعنا نعلم أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية واألدب : س

أيضًا هو مهنة إنسانية من نوع آخر بمعنى أنًَ الطب يؤثر على 
ما هي . اإلنسان مباشرة أما تأثير األدب فهو تأثير مستقبلي

 عالقة األدب بالواقع؟
ية هو عكس للواقع في مرآة صافية وبلسمات فن... األدب: ج

 بينما يتعامل الطب مع هذا الواقع بآلية علمية... من اإلبداع األدبي
  ...بحتة 
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هل نحن األآراد بحاجة إلى ترجمات من اللغات األخرى : س
  وما هي أفق الترجمة؟

إن آل شعب محتاج لالطالع على االنتاجات األدبية والفنية : ج
روري والثقافية للشعوب األخرى فالشعب الكردي أيضًا من الض

جدًا أن يطلع على هذه االنتاجات ويغني المكتبة الكردية بهذه 
لكنني ...ليست لدي إحصائية دقيقة في مجال الترجمة... الكنوز

اعرف بأن أفق الترجمة في جنوب آردستان نشيط جدًا منذ 
  .الستينات
األدب الكردي بشكل عام يلتزم بالقضية ما دام األديب : س

  هل هو ملزم أم ال وما السبب؟ الكردي ملتزمًا بالقضية
أحمد خاني وشرف الدين : إن األدب الكردي ملتزم فعًال منذ: ج

البدليسي وآوتي ومالي جزيري إلى  آوران وجكرخوين وهزار 
وهيمن وقدري جان وبيكه س وبيره ميرد وآاميران بدرخان 
وجالدت بدرخان وموسى عنتر وروشن بدرخان وقانع وحمدي 

وصوًال إلى  الشعراء واألدباء الشباب ...يرهمومولوي وآثيرين غ
  ...في العقود األخيرة

اعتقد أن األديب الكردي ملزم اآثر من اآلخرين بالقضية وهذا 
واجب مقدس ال بد منه، وخاصة في مرحلة انقسام أراضي 

واألديب والفنان الكردي يجب ... آردستان إلى اربعة اجزاء واآثر
معاناة شعبنا جراء هذا االنقسام ان يكون جزءًا ال يتجزأ من 

والتشتت واالقتتال بين األخوة والثورات المستمرة التي لم تخمد 
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فاألقالم ... م حتى يومنا هذا١٥١٤جذوتها منذ معرآة جالديران
الحرة النظيفة هي التي تهيئ األجواء للثورات واالنتفاضات 

... روسوجاك  الشعبية فالثورة الفرنسية سبقتها ثورة فولتير وجان
والثورة البلشفيكية في روسيا ... وأسندتها أشعار رامبو الثورية

القيصرية سبقتها الثورة الثقافية واالجتماعية لبوشكين وتولستوي 
ودوستويفسكي وجيخوف وتورغنيف وغورآي مرورًا براسينين 

فقد حاول بعض األدباء والفنانين في ... وغيرهم... ومايكوفسكي
تاسع عشر التحرك ضمن الفن للفن واألدب أوروبا في القرن ال

لألدب دون نجاح محاوالتهم، الن األديب والشاعر والفنان إن لم 
يكن آل منهم ملتزمًا بقضايا شعبه وعاآسًا لواقع عامة الشعب 
وحياتهم اليومية ومشاآلهم الحياتية ال يمكنه اإلبداع إذا سجن نفسه 

ع اآلالم في صندوق زجاجي مغلق ومزخرف وال يتعامل م
  ...والعذاب واألفراح واألتراح واألحزان التي يعيشها شعبه

قلعة (ومرورًا بـ) االنتصار موتًا(وماذا تقولين عن :  س
  ؟)أمواج الحياة(، وانتهاءًا بـ)بيماران
فرواية ... بالنسبة إلى مواضيع أعمالي األدبية المطبوعة:  ج

ائلية تترك عن فتاة تتعرض إلى  ضغوطات ع" االنتصار موتًا"
المدرسة لتقوم بدور األم رغم وجود األم فهي تربي أخواتها 
الصغار وتهتم بشؤون البيت، ألن األم مريضة نفسيًا، واألب ال 

فأفراد ... تفقد بكارتها...وحين تصاب بحادثة... حول له وال قوة
العائلة آل حسب عالقته مع الفتاة، ال يحاولون معرفة الحقيقة 
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الحكم بالموت، ويوآلون أخوها األصغر الذي ويصدرون عليها 
وهي تقوم بدور ... لكنه ال يتمكن من ذلك... ربته لتنفيذ القرار

الجالد لنفسها وتنهي حياتها بتناول السم لتنتقم منهم بموتها أما 
مسيرة الحرية في آردستان، فهي عبارة عن مسيرة الشعب 

جل التحرر الكردستاني منذ طوفان نوح إلى  يومنا هذا من أ
اما قلعة بيماران فهي رواية طويلة ...واالستقالل والوحدة واالتحاد

غير مطبوعة عن فترة زمنية تمتد من القرن التاسع عشر إلى  
بداية الحرب العالمية األولى وتجري أحداث الرواية في قلعة قريبة 

لعائلة تتوارث اإلمارة جيال بعد جيل وأفرادها ) آمد(من دياربكر 
ون التمسك بالتقاليد اإلقطاعية القديمة مع التمسك بالطابع يحاول

فالبطل هو "... الباب العالي"القومي الكردي والتوافق مع السلطان 
ابن األمير الوحيد يدرس في الكلية العسكرية في فيينا وهو معتمد 

وأحداث القصة تدور في القلعة ودياربكر ... جيد لدى السلطان
وصديق األسرة من ... يورغ في المانياواسطنبول وفيينا وسالس

عائلة ثرية عريقة يحاول نشر الوعي القومي والفكر التقدمي بين 
ثم ينتهي ... الشباب األآراد معتمدًا على نفوذ العائلة ويصدر مجلة

البطل بغرقه في الثلوج في جبال آردستان وهو يبحث عن ابنه 
أمواج (أما الملتحق بالجيش العثماني إبان الحرب العالمية 

فهي قصة تدور في مدينة السليمانية واألرياف المحيطة )... الحياة
عن عائلة من اإلقطاع نزحت إلى  المدينة وترآت األراضي ... بها

بينما استولى احد الرجال على هذه األراضي ... في عهدة الفالحين
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وبدأ يغتصب أراضي الفالحين ويتقرب إلى  ... وأعلن نفسه آغا
بينما يمنع أطفال القرى من المدارس وذلك بحبك ... ولةأجهزة الد

  ...مكائد للمعلمين الذين يوفدون إلى  القرى للتدريس
في ) ميديا(دياآونوف .م.ما سبب ترجمة آتاب المؤرخ إ: س

  هذه المرحلة إلى  اللغة العربية بالتحديد؟
ألن الكتاب أول مصدر ) ميديا(السبب في اختياري لكتاب : ج

تحدث عن اإلمبراطورية الميدية بهذا التفصيل واإلسهاب تاريخي ي
وببراهين وأدلة تاريخية وأثرية عن األقوام التي دخلت اتحاد 
... األقوام الميدية والذين آونوا أجداد الكرد القدماء فيما بعد

واألقوام والشعوب المجاورة لهم وعالقاتهم مع هذه الشعوب 
التي آونوها قبل  وآذلك عن الدول والممالك... ودولهم

  . اإلمبراطورية الميدية
لكل مترجم مشروع، هل آان هذا الكتاب مشروعكم : س

  وآيف تم اختياره؟
في الحقيقة إنني ال اعتبر نفسي مترجمة آي أضع لنفسي : ج

مشروعًا، واختياري للكتاب آان لسبب اطالع القارئ باللغة 
عن تاريخ العربية على مضمون هذا الكتاب القيم الذي يتحدث 

منطقة الشرق األوسط من القرن الخمسين إلى  القرن الثالث قبل 
  .وعالقة هذا التاريخ الحافل والحضارة بأجداد الكرد... الميالد
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هذا الكتاب مترجم من اللغة الروسية إلى اللغة الفارسية :س
ثم الكردية والعربية، هل استطعت إن توصلي المعنى الذي تبلور 

  .ى  القارئ العربي أم ماذا؟في ذهن المؤرخ إل
في الحقيقة آان من األفضل ترجمة الكتاب مباشرة من : ج

لكنني مع األسف لم احصل على النسخة الروسية مع ... الروسية
آل محاوالتي االتصال باألصدقاء والمعارف في موسكو 

لكنني حاولت جاهدة رغم ذلك آي أوصل ... ولينينغراد وباآو
مل إلى  القارئ العربي بأمانة تامة رغم المعنى والمضمون الكا

  .وقوع أخطاء مطبعية غير قليلة في الكتاب
برأيكم، هل تعتقدون بأنكم أضفتم بمشروعكم هذا جديدًا : س

  .إلى  الثقافة الكردية، وما هو الجديد؟
ألن الكتاب مترجم ... انني لم أضف شيئًا إلى الثقافة الكردية: ج
بل ... ألستاذ المرحوم برهان قانعاللغة الكردية من قبل اإلى 

  .أضفت شيئًا إلى  المكتبة العربية عن تاريخ آردستان القديم
لكل إنسان رأي، والواقع مؤلم، آما نجد أن مجتمع :  س

آردستان مشتت أآثر مما آان عليها من قبل وخاصة تعددية 
هل نحن ... التنظيمات والجمعيات من سياسية وثقافية واجتماعية

لى عمل خارق أم مؤسسة لجمع أشتات األآراد؟ وما هو بحاجة ا
  .دور المثقف والسياسي في هذه المرحلة وأيهما أآثر تأثيرًا؟

إن تعددية المنظمات والجمعيات في المجتمع الكردي وفي : ج
أي مجتمع آخر ظاهرة صحية جيدة تدل على الوعي السياسي 
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تتالقى بشرط أن تصب آل القنوات و... والفكري واالجتماعي
... األفكار في نقاط مشترآة تخدم المصلحة العامة لألمة الكردية

فأنا ال ... وان آان العمل الخارق يقصد به فرد من الشعب الكردي
لكن يجب التذآر ...أنكر دور األفراد في مسيرة األحداث التاريخية

فهذا ... بأن ظهور الفرد ودوره ملزمان بالمرحلة التاريخية المعينة
وال يمكن القول ... يؤدي دوره في تلك المرحلة بشكل مناسب الفرد

أي منهما أآثر تأثيرًا المثقف أم السياسي، ألن ماهية المرحلة 
فالقلم الحر النظيف يمكنه أن يدوي آالمدفع ... التاريخية تحكم بذلك

في أحيان آثيرة وفي أحيان أخرى يضطر األديب الى صنع 
ذلك :  ت القلم خامدًا مثالحين يكون صو...رصاصة من القلم

الشاعر االسباني الثوري لورآا، وبعده الشاعر الفرنسي آراغون، 
والشاعر الشيلي بابلو نيرودا واألديب الفلسطيني غسان آنفاني 

و السياسي حين يكون ثوريا و .. والمثقف الكردي موسى عنتر
بعيدا عن المصالح الشخصية وسرقة األمجاد لنفسه على حساب 

يكون تأثيره آبيرا دون ... مثل ارنست تشي غيفارا ومثال رفاقه
  . ودوره عظيما... شك

آونكم إحدى المثقفات الالئي هاجرن من آردستان : س
ما ). االقتتال األخوي(الجنوبية نتيجة األحداث المؤلمة و خاصة 

مدى تأثير الواقع المفروض على المثقفين و هل االبتعاد عن 
  لمعضلة أم ماذا ؟الواقع هو الحل لهذه ا
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بال شك أن الواقع المفروض على المثقف الكردي واقع مر :  ج
ولكن حين ال يكون االبتعاد ...واالبتعاد عنه ليس حال... و أليم

فعلى المثقف التأقلم مع هذا الواقع و ، هروبا اختيارا بل إجبارا
بشرط أال يبتعد عن قضايا شعبه ووطنه و ينسى ذلك ، العيش معه

  . وينغمس في أعماله يناقض واقعه، الواقع
ما هو مشاريعك المستقبلية عامة وفي الترجمة و األدب : س

  خاصة؟ 
بل لدي مشاريع أدبية قيد ، ليست لدي مشاريع للترجمة: ج
  . التنفيذ
ما هو رأيكم وماذا تقولون ، "الحوار"تقرؤون مجلة : س

  للقارئ عن هذه المجلة؟ 
  . دم وأرجو لها التوفيق و النجاحإنها مجلة ثقافية خفيفة ال: ج
أو تودون أن توجهوا آلمة عبر ، هل تضيفون شيئا: س

  مجلتنا؟ 
أمنيتي أن تتقارب أفكار ووجهات نظر الكرد جميعًا لخدمة : ج

الشعب الكردي و آردستان سواء بالنسبة إلى السياسيين أو 
  . المثقفين و شكرًا

   ١٠/٩/١٩٩٨/دمشق                                   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٤ص١٩٩٨خريف/٢١/العدد" الحوار"نشر هذا الحوار في مجلة -
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  حوار مع المربي والكاتب عزالدين علي مال
  

  . فأنا دمشقي المنشأ، سوري النظرة آردي األصول*
ي       * أ يمكنن ان خط ديري لبعضهم آ لتعذرني ألني وجدت في تق

  .شكرك على هذه المالحظةتدارآه وأ
ة   *( ي دراس رة ف ا نظ د من ان أبع د آ وي فق ادي العل م اهللا ه رح

  ).حضارة وتاريخ إخوننا األآراد
  .آردستان موئل البشرية ومصدر الخير والعطاء*
  

اب عن     رة آت راد  (ظهر في األسواق في الفترة األخي ) حي األآ
اب األول    ه الكت ذي يكتب   لألستاذ المربي عزالدين مال، ويبدو أن ال

ي دمشق  راد ف راد(عن األآ ه، ) حي األآ اء ب ى اللق ا ال ذا بادرن ل
  . لنجري معه هذا الحوار حول الكتاب نفسه

ال ولكن ال يمكن         ى  الكم ًا إل الشك في أن اإلنسان يسعى دائم
دم  دًا أن يق اول جاه ه يح ده، لكن ال هللا وح ه، ألن الكم أن يصل إلي

ا األ   ة لمحاورن ل وخاص ل واألمث ذي   األفض ال ال دين م تاذ عزال س
 .أصدر آتابه األول عن عمر يناهز السبعين

  
ات       ه من أجل مؤلف نتقدم بالشكر ونشد على يده بحرارة ونحث

  .جديدة، والتوجه نحو الهدف المرجو
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  : وآان هذا الحوار الممتع والشائق
ة      * ية والثقافي اتكم الشخص ن حي ة ع دنا بلمح ى تزوي يرج

  والسياسية؟
راد      /م١٩٣٠/مشق أنا من مواليد د- دت ونشأت في حي األآ ول

بدمشق وواآبت فيه اليتم والعوز والفقر وعشت فيه عزلته وبطالته 
ى مجرى        اندة ومتراصة عل ة متس وت طيني وإهماله وتخلفه، في بي

يون   ل قاس فح جب ي س د وف ر يزي د  . نه ال ض ت النض ا حيي آم
ة     داث الوطني ع األح ت م ل، والتأم ي المحت تعمر األجنب المس

ة في     واالج تماعية في بعض من معترآها،  ونلت الشهادة االبتدائي
ذ   ن التالمي رة م دد الضئيل العش ين الع ن ب ادل م ك الع ة المل مدرس
اتذة فضالء        ى أس ويهم، وتعلمت وتربيت عل الذين آان الصف يحت
ن         دير وحس رهم بالتق داني أذآ ميري ووج ي ض اء ف ازالوا أحي م

ي  الرعاية آاألستاذ الدآتور خالد قوطرش و الدآتور لطفي سقا أمين
تاذ      يم واألس دري الحك واألستاذ حمدي طربين واألستاذين رضا وق

واألستاذ نجاة .... صالح رمضان واألستاذ محمود إسماعيل حقي و
ر     د مظه تاذ أحم اني واألس دي الروم تاذ حم ن، واألس قصاب حس
م        ّدوني أن أآون المعل دورة آل أولئك أع العظمة واألستاذ بكري ق

ًا واإلدار ين عام الل ثالث ة خ ئة األم ة ناش ي رعاي ص ف ي المخل
ا           بها، آم ا يناس دة في دمشق وسميتها بم دارس ع ا م أسست خالله
ة في مدرستي الصناعة       ة والثانوي آنت قد أنهيت المرحلة اإلعدادي

ة     . والتمدن العربي اإلسالمي   ين االبتدائي وتخرجت من دار المعلم
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هادة الص        ى ش دها عل لت بع م حص ق ث ي دمش ة  ف ن الدول حافة م
ورية       حف الس الت والص ي المج ة ف ت الكتاب رية وزاول المص

د  . واللبنانية والمصرية ثم اإلجازة في التاريخ من جامعة دمشق  وق
عاصرت وساهمت وشهدت أحداث دمشق في عمري ودمشق آل   
ي      ت عنق ي طوق ي الت واني، وه ي وإخ ا أهل ن أن أهله اتي إؤم حي

ا دمشقي     بخيرها وفضلها في تنشئتي وتربيتي اة، فأن وإعدادي للحي
المنشأ، سوري النظرة آردي األصول، من أبوين آرديين يرجعان 

ال   ) بدوان العليا(في جذورهما إلى  بلدة  ة   (من أعم جرموك التابع
ه آل آردي في آل جزء       ) لدياربكر وإني أفكر وأنتهج بما يفكر ب

دأ        رم آل شعب وآل مب -من وطنه وموقعه، وأجل وأناصر وأحت
  ...يناضل من أجل الحرية والكرامة والوجود -ا آان لونهمهم

  هل تحدثنا عن فكرة مشروع مؤلفك؟ وآيف آانت البدايات؟*
راد   - لقد وجدت تغير الوجه الجغرافي والحضاري في حي األآ

بدمشق حين امتدت إليه األيدي الخّيرة واألعمار واالزدهار فخرَج  
ة       ّى ببقي ه، وتأس ن إهمال ه وم ن عزلت ي م ن    الح ق م اء دمش أحي

ران دمات والعم أردت . الخ ي-ف ا أمكنن ور  -م ر ص أن أستحض
ا    تقبلها وانطالقه ى مس ة عل ال متفتح ي أجي ... الماضي للحاضر ف

ره           ه وفك ه وحيات ة التي هي جزء من آيان ن البيئ . واإلنسان هو اب
ت     امي وتحري ل اهتم ه آ د أوليت ذا فق درت  -ول ا ق ة   -بم ى الدق عل

تها الواقع والحداثة خاصة وأنا أآتب عن  وجمع المعلومات ومواءم
حي بكامله وبما يحتويه من أحاسيس ومشاعر وتاريخ وشخصيات  
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داء  د اإله ة وتحدي طفاء الكلم ى  اص اج إل وع يحت ة فالموض فعال
دافهم     اس وأه ات الن اوب وتوجه ذي يتج ب ال ار األنس واختي

 ولذا فقد آانت المهمة صعبة يتلمسها القارئ المنصف ... ونزعاتهم
من خالل تقديره الجهد، ولعله يعذرني في بعض الهنات والثغرات  

ددة ال يمكن حصرها وال      . التي غشاها النسيان اك جوانب متع وهن
ال هللا         دة إذ الكم ة واح ي جمل ر ف ات النظ ق ووجه ن أن تنطب يمك

  . ..وحده
د         * ك تعتق ائي، أو أن هل أنت راض عن مؤلفك في شكله النه

  ه وفروعه ؟أنه بحاجة للتقديم في أصول
د نقص، فمشروعي     - آل شيء يعتقد صاحبه أنه قد تم وآمل فق

ه التحري      ا بلغت ب في الكتاب لم يرضني بشكله النهائي ألنني مهم
ى     والدقة والمعرفة فقد أجد العجز فيه عن إدراك الغاية الوصول إل
ا      ا أو أبتغيه الكمال أو تحقيق جل األغراض واألهداف التي أرومه

ي ن  ي أواس داده      ولكن ي إع دت ف ل وجه دأت العم د ب أنني ق ي ب فس
زمالء  ائي من ال ي ورج دة وأمل ادرة رائ د اختطت ب وإنجاحه، ولق
رات    وا الثغ ة أن يردم ة الواعي ال القادم اء واألجي ين واألبن والمثقف
ع       ا غمض من الواق ويعاينوا الحقيقة ويصوبوا الخطأ ويوضحوا م

ى ال    ة عل اة قائم ر وهي في     بكل أبعاده وغاياته، إذ الحي دل والتغي تب
ى     ي ويعطي ويصل إل تقبل ويبن ق المس د يحق تمرة ق ة مس ديناميكي

  . ..األفضل
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اء البحث * ي اعترضتك أثن ات الت ا هي الصعوبات والمعوق م
  واإلعداد لكتابك ؟

ي   - ا ه ي عانيته عوبات الت زائم،   : الص ين للع اء المثبط لق
ا  والمتشدقين في معلوماتهم التي شاهدتها وعرفتها وأدرآ ت حقيقته

وهم         . وآنهها ة وال ين الحقيق ا ب رة في موازنته . ولكني آنت في حي
وهناك التناقض والتباين بين بعض النشرات التي تستجرها تيارات 

اك بعض المعلومات السطحية التي       . فكرية مغرضة آما آانت هن
ع،    . تتفاعل مع سذاجة الراوي ة والواق وآيف بي أوائمها مع الحقيق

اس     آما آنت أصطدم ب وجس بعض الن برودة أو نزق أو تحسب وت
اة   رار الحي نهم أس تدر م أنني أس م وآ ي تحفظه ن  . ف ر م اك نف وهن

اء ويتهرب ويتخلف    .. الناس آان يتحين الهروب ويماطلني في اللق
التي  مم أن أؤدي رس ي مص زع إذ أنن ين أو أج ت أل ا آن ي م لكن

ي رهنت نفسي له     . وأتخطى آل ما ألقاه من جفوة وصد ك ألن ذا ذل
ن     زء م و ج يرتي وه ذوري وعش ه ج ه وأهل ت في ذي ُربي الحي ال
يهم من      بهم عل ا ان آياني أحمل رسالته لمستقبل األجيال ليروا فيه م

ه     ... المعرفة إذ لم أجد من سبقني إلى  طرق الموضوع والبحث في
ة    ائق والمعلومات المكتوب ي     ... حتى أقف على الوث ه ل ا نقل سوى م

ته ه وعايش ا عرفت رواة وم ي  ال اء ولكن اء عن اآلب ه األبن ا تلقف ، وم
ائق   أواسي نفسي أن آل معلومة أو وثيقة البد أن خلدتها قناعة وحق

  ....األيام وأنه ليس لكل حدث ثبت وتاريخ
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ك وهم من ساآني     * هناك شخصيات وعائالت ذآرتها في آتاب
ل األول ممن      درخان والرعي اميران ب دمشق آاألميرين جالدت وآ

يرة ال  ي مس ل ف ة   عم ة الكردي ية القومي افي والقض ال الثق نض
رهم فهل    آاألستاذ ممدوح سليم وقدري جان وعثمان صبري وغي

  تعاملت معهم شخصيًا وآيف؟ وما هي انطباعاتك عنهم ؟
ل،       - ة العم ال إال جدي ؤالء الرج ن ه ذآر م ي إال أن أت يس ل ل

وم      الة وهم ارة وحمل رس والدأب على النضال، والصبر على المك
زمن لتحقيق       . ألمة الكرديةومستقبل ا د أن تستبق ال التي آانت تري

ر جالدت        ذآر األمي الشخصية الكردية الحرة المتحررة، ولكني أت
وأتذآر . بوجهه الجهم ولحيته الكثة ودعوته بالتحدث باللغة الكردية

ه المستشرق  ي مالزمت اوار وف ي منشورات ه اميران ف دآتور آ ال
تا شو     ه ليسكو وماموس وري    الفرنسي روجي دآتور ن و، وال آت زلف

مي بيطري ر  ... ديرس ا أذآ ية آم ة والفرنس ون بالكردي م يرطن وه
ي     م ف ف األول ث امع أم العفي ف ج الدت خل ر ج ت األول لألمي البي
ل في العاشرة مع       ة طف طلعة شورى وليس لي عالقة الند بل عالق
وارهم   ي ج رآن ف ي ي ان أب رديين إذ آ ة والنضال الك ة الثقاف دهاقن

اً (في العسس الليلي  وهو يعمل ين     ) حارس نهم وب ة بي دت العالق فتول
أبي فعرفتهم من خاللها أما األستاذ المربي والمفكر قدري جان فقد 
ي حي   وظفين ف ة سجل الم ي مديري اهدته ف يم وش ي التعل ه ف زاملت

ابي ص   ي آت نهم ف ه ع ا أوردت ك فيم تجدون ذل وني وس -٩٢(الحلب
  )....١١٥و٩٥
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ائالت وش* دثت عن ع د تح ي حي  لق ة ف زال حي ا ت خصيات م
  األآراد فهل قمت بزيارة ميدانية لها ؟

ائهم    - لقد رآزت عملي على المعرفة الشخصية ببعضهم أو بأبن
د قابلت            الى وق ة اهللا تع م في رحم م ممن ه وذ به وذويهم، وبمن يل
ا   األحياء منهم شخصيًا وحاورتهم في أآثر من جلستين ثم عاينت م

ى أخذت   آتبه عنهم وعرضته عليهم ف ي تعديل وتشذيب وزيادة حت
احثين     . الصورة نهايتها ومنهم من اقتبسته من آتب المؤرخين والب

ه       د وفيت الكل حق ي ق بما يتالءم وموضوع الكتاب وأنا ال أدعي أن
ام بكل شيء وخاصة          ّي اإللم ا بشر يصعب عل بالكمال والتمام فأن

ارة السبك وصيا       ة التي تتطلب مه ة  في آتابة السير الذاتي غة الكلم
ا         ي بعضهم م د أنكر عل ذا فق ة وله والمغامرة بين السلبية وااليجابي
ات          ع اللمس ي وض ارآتهم ف ي ش ن أن رغم م ى ال نهم عل ه ع آتبت

يَ   ى عل إذ حار بعضهم آيف يضع نفسه في       . األخيرة على ما أْمل
اخترق الحجب وتعدى        ة األسطورية ف مصاف الشخصيات الالمع

ره و   ال من غي ام، وآخر ن ار   األوه ي شرفه وعرضه وأث أصابه ف
ي        ول إذ ف ا يق ا أسعى ألصرفه فيم وامن الضغائن الشخصية وأن آ
درهم وسرهم    نظري آل الناس عيناي وإخوتي وأهلي، أحفظ لهم ق
اس من         ات فمن الن وازع والغاي ه الن اري في فأنا ال أنصب ميزانًا أب
ن       ائر فم ذا بض يس ه ره فل ن غي ر م هرة أآث ذآر وش ه ب ه حظ نال

ومقدمة الكتاب خير شاهد ليسوغ  . لدته وعظمته ولو لمامًاذآرته خ
ا طرأ في       . لي عذري ر مم ة بكثي إذ أني على دراية واسعة ومعرف
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ي غضضت     اردة وواردة ولكن ل ش ي آ ه ف ذي عرفت ي ال ذا الح ه
  ).أهل مكة أدرى بشعابها:  (الطرف عن آل سلبية فيه وقد قيل

ذه القاعدة    لكل عمل ثغرات وانطباعات وآتابك ال يشذ عن * ه
ل   ه فه ر وخارج ل القط ي داخ تويات ف ل المس ى آ د راج عل فق
  تعرض له أحدهم بالنقد والتحليل وهل استفدت من الطروحات ؟

ة وواردة من      - ة عن االنكليزي ارة مترجم لقد أثارت انتباهي عب
ي ق وه ي دمش ام ف ور الش ة ن در مكتب فورد تتص ة أوآس :  جامع

ذي    نصف الكتب التي تكتب ال تنشر وا( اع وال ا ال يب لذي ينشر منه
ه  اء فهم م يس ذي يفه م وال رأ ال يفه ذي يق رأ وال اع ال يق ذا ...) يب فه

رددت      راد وت ي األآ ع ح ى مجتم ه عل ابي إذ طرحت ال آت ا -ح آم
ه ي مقدمت رت ف ة  -ذآ ص بالدراس ا غم ون م ت أن يك وتوقع

ة      رأي والطبق اة ال والتحميص بكل بعد ومرمى وقدمته لكثير من بن
اتف       الواعية و ة شفهية باله ة فكانت نقدي الى ذوي الوجاهة والدراي
ة     -حقد وعتاب : أو بالمقابلة ًا ومعرف ي لزدتك علم و زرتن راءة   -ل ق

ة  ى اسمه أو من        -تلفزيونية عاجل ع البصر عل ذار وفخر إذا وق اعت
لو راعيت رقم المسكن في السجل المدني لوجدت الجذور  -يلوذ به 

ع ب   -واألصالة فينا م يق ى        إّمعُه ل ه استمع إل اب ولكن ى الكت صره عل
ه وخاض ال في د فج ا شخصية -نق شخصية أرادت أن تنصب ذاته

تنكر لما زاوله والد فكسب لقمة عيشه بعصامية  -أسطورية خارقة 
ف    ر والتخل د الفق ي عه ه      -ف يه يحرآ ي ماض الح ف اجر س وت

ال  ال األبط ل الرج ن عم ي الماضي م ا ف  -مغرضون وتناسى أنه
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ا نقيصة   وآخر هوايته ترب ره فيه إذا  ... ية الحمائم ومازال ُويّعد ذآ ف
ا؟   وأصحاب العاهات أليست    ... -آان يعتقدها آما يرى فلم يزاوله

  -إحدى صور الحي تستوجب الرحمة على أصحابها 
ول اء إذ يق د األطب ه صدر أح د ب ام أقل م أر أعظم وس ي ل :  ولكن

ا   لوال حذاء أبي ذلك العامل البسيط في النسيج ما صرت ( ًا آم طبيب
  أليست عظمة الرجال بعطاءاتها وصيرورتها؟...) تراني

ة  ي دراسة نقدي د أرسل ل اء ق د األطب رًا أن أح ك س ا ال أخفي آم
لبيات          ه إال س د في م يج اب ول ة الكت ن ايجابي ا ع ى فيه ة تخل آتابي

  . تشابهت ولكني أحترم رأيه وأقدره ألنه درس الكتاب
د       وليت آل ناقد زودني برأيه في آتابي ة واحدة فق و في جمل ول

فتحت له الطريق فليته يدلف بقلم حر وفكر ثر ومعرفة عالية فليس 
دب بي         دين في د الحاق ا آنت استمع نق المدعي آمن يعي إذ آثيرًا م
ًا      تح باب ا أف ي وأن اليأس والجزع والندم وأنا أرى المطارق تنهال عل

ى  فال يرأف بي وال ُيقدر عملي ولكنني آنت أنتعش آقطر ال حيا عل
النبتة الذاوية حين أجد أصوات المغرضين تطرق مسمعي من آل   
ن          اء، م ال والنس ن الرج ي م ارك عمل جعني وتب ي تش ان وه مك
ا     ا، وألماني ن أمريك ه م ر وخارج ل القط ي داخ رب ف راد والع األآ

داؤهم        . والسويد دفعني ن وطن ي ة محافظات ال ومن دمشق ومن بقي
لما آنت أجد منهم . ألمل والعملللحيوية بعد يأس وتخلق فيَّ روح ا

ه   . التقدير واإلعجاب والحب وفي نفسي عتب على بعض من منحت
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ة شكر أو بهمسة أو بسمة رضا      ي بكلم ابي بالمجان فضنَّ عل . آت
  . أليس من أهداك ولو آانت عظمًا آنت عنده عظيمًا؟ فأين تذهبون

ؤرخين     * األعالم والم طلحات آ ن المص رًا م تخدمت آثي اس
عراء فات     والش ذه الص يهم ه ق عل رون ال تنطب احثين والكثي والب

  .فكيف أطلقت عليهم تلك الصفات والنعوت؟
اجهم  - ة حسب إنت ذه الصفات العلمي ى هؤالء ه د أطلقت عل لق

د        هم ق ن أن بعض رغم م ى ال ودهم عل يهم جه درت ف ري، وق الفك
ه جمع شتات تراثي في           د عمل م يتع ه ل ة لكن حصل على ثقافة عالي

ة وينصرف      تصنيف أو تأ ل يعيش في عزل ليف أو نشرة أو ندوة ب
ذه     رة من ه عن عمله إلى آخر بعيد عن اختصاصه ولدي أمثلة آثي
ي         ديري واحترام ن تق ة م ي درج ي ف ا وه ي عرفته اذج الت . النم

ي       أ  يمكنن ان خط هم آ ديري لبعض دت أن تق ي وج ذرني ألن ولتع
  . وأشكرك على هذه المالحظة. تدارآه

ه       تحدثت عن الصالح وا* رغم من أن ى ال اس عل لطالح من الن
  آتاب تاريخي يتطلب ذآر السلبية وااليجابية؟

نَس   - داه وال ت الصالح والطالح نظرة نسبية ولكل له رأيه فيما ع
ة    ن طبيع ة وم ر وبرآ اس خي ل الن ب وآ ا يكت ي م ب ف ة الكات قناع
اإلنسان أنه يتأرجح بين االيجابية والسلبية ومن منا ال يخطئ ومن  

ا ال  ا ال يضر   من ن من ع وم ن ال ينف ا م ن من ت .. يصيب وم إذا آن
ويًا     اك س د هن ن تج ان فل ة اإلنس ع وأناني ة المجتم ى  فردي ر إل تنظ
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ا   . صالحًا دون عليه ة يحم ف طيب ي مواق ًا ف اك أناس ت هن د رأي فلق
  . ..فأوليتهم نظرة الصالح

ام        * ن ع داد م عة االمت ة واس ة تاريخي ن مرحل دثت ع تح
م يعث )١٩٧٩-١٢٥٠( ة    م فل ات تحليلي ى دراس اب عل ي الكت ر ف

  لألحداث سوى شخصيات وأرقام؟
ل    - ن تحلي دت ع ة وبع اة االجتماعي ار والحي ت األفك د اختزل لق

الحاالت والوقائع ألفسح المجال لغيري من أصحاب الفكر والبحث 
وات       موا الخط واب ويترس وا األب داث ويطرق رهم األح ي تثي آ

ي     راد قم ي األآ ع ح ذا مجتم ة فه ة  المتفرق ة والمعرف ن بالدراس
م    والظروف إذ قد ال تحيطه آتب وأسفار فهناك جيل واع مثقف نه
ة           دعائم القوي يم ال رًا آي يق ه خي راث أتوسم ب ة والت للمعرفة والثقاف
التي يبتني عليها الفكر في مستقبل األيام آي تتفاعل والغز والثقافي 

اة  د أوجدت األس    . وصراع الحضارات وصيرورة الحي ذا فق س وله
  .وأقمت الثوابت وأودعت الغاية في األذهان النظيفة الحُّرة

ى  بحث    * ة أو إل لم يرد في آتابك أي مقتبس أو إشارة مرجعي
اب           ة الكت ة المراجع في نهاي رغم من وجود قائم ى ال تاريخي عل

  وما اقتبسته من الناس آان يجب أن تشير إلى  مصدره؟
ا   باهللا عليك هل هناك مصدر تاريخي أو أي ثب - داول إال م ت مت

يكتبه المؤرخ بقناعته ونظرته، وهل في رأيك مرجع موثق تطرق  
رق   ر المستش وى تقري دت س ا وج ت فم د بحث راد، لق ي األآ لح
ة   تخبارات البريطاني ر االس ر وتقري د آريم اوي الفري النمس
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ا     د غاب عنه والمعلومات الواردة في الحوليات األثرية السورية وق
دوا  بعض المواقع والتسميات  وما آتبه بعض المؤرخين الذين اعتم

تقبله      ي مس ذا سيكون ف ابي ه يس آت ل، أل ى التحلي ل ال عل ى النق عل
ل     ال دراسة وتحالي مرجعًا وأساس بحث وتحقيق وربما تبدع األجي
ة          تمم جغرافي ى ي ت عل ورة آان دت ص ي أوج م لكن ا رؤاه تخلقه

ام اس واألي رة الن ن ذاآ ت م ت وزال رض . وامح اب ذو غ والكت
د تم وه ري إال أن ي ى غي ا عل ه وم ا توصلت إلي ي إال م يس ل ف ول

  .مسيرة البحث وربما يصل إلى  األفضل
  ما رأي المثقفين العرب في آتابك هذا وما هي مالحظاتهم؟*
ين العرب من أعضاء        - ا المثقف الكثيرين من إخوانن لقد التقيت ب

ين اتحاد الكتاب، والناشرين والمثقفين وأساتذة الجامعات والصحفي  
ذا  ل ه ود مث دًا ومشجعًا لوج رهم مؤي ان أآث احثين فك اء والب واألدب

ذه الظروف   م يصدق وجود      .الكتاب في مثل ه وتساءل بعضهم ول
ة من        ة الطويل ذه الحقب األآراد في هذا الحي أو في دمشق طوال ه
ؤالء          م ه ن ه ة م ة لمعرف ة ملح ي حاج رهم ف ان أآث ان، وآ الزم

اته  ذورهم وحي اهر ج ي مظ راد ؟ف ة والحضارية، األآ م االجتماعي
انوا       نهم آ د، ولك اب المرجع المعتم وآان الكثيرون يجدون في الكت
يريدون أن يحتوي على صور للشخصيات والمواقع بما يساير آل  
ي       م أعجبن ه وآ موضوع فيه وإني أقدر آل فكر حر شاهدته وقابلت

ي  ال ل ين ق اريخ ح ي الت ة الباحث ف اتذة الجامع د أس م اهللا (: أح رح
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اريخ         هاد ا نظرة في دراسة حضارة وت د من ان أبع ي العلوي فقد آ
  ).إخواننا األآراد

ة      * ا آتب باللغ ة وم رجم للعربي ما رأيك في األدب الكردي المت
  العربية؟

اء       - رة وبالبن واعد الخّي ابك بالس رب نتش ا الع ن وإخوانن نح
د     الحضاري والنضالي ونتناصر في المسؤولية والواجب وفي البع

ا        التاريخي ول ز به ا التي نعت ة اإلسالمية لن ل الثقاف هم الفضل في نق
ردوا     مما نبغ بيننا رجال عظماء في التراث اإلسالمي والعربي انف
ال         آخي والنض ة الت ذلك نتيج ازالوا آ ور وم ض العص ي بع ف
ي   ا ف ي تجمعن وة الت ى والمصاهرة واإلخ المشترك وأواصر القرب

  .مجرى الحياة
رجم فإ   ة      أما األدب والفكر المت ه ال يختلف في صوره البطولي ن

ة واإلسالمية ولكن      ة العربي واألخالقية عن حرآة ومضمون الثقاف
روح     ة ب ة أو الكردي ى  العربي ة إل رجم الترجم ن المت ب م يتطل
رًا    ة ليست حك د، والثقاف ب أو التكري ن التعري دًا ع ة وبعي المفهومي

رجم  على أمة واحدة بل تتعداها إلى  أمم غيرها وأرى لو يلقى ا  لمت
ات ودور      ين العرب وفي المكتب الكردي التشجيع من إخواننا المثقف
ة    ة العربي النشر بعيدًا عن بعض التحفظ لتكون رافدًا للتراث والثقاف
راثهم الفكري ويتحروا  تات ت وا ش راد أن يجمع ا األآ ى مثقفين وعل
ة     ة والسياس ي الثقاف ي ف وار النق ق الح ة ليخل ق والواقعي ه التحقي في

  د حين ـنج والعقـشـوالفن والحوار يخلق التفاهم ويمحو التواألدب 
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  .يفهم أحد منا اآلخر
ى   * رت عل ي م ية الت ة والسياس روف التاريخي ي الظ ا ه م

  آردستان منذ أقدم العصور حتى اآلن؟
ذا آانت  - اء ول ر والعط رية ومصدر الخي ل البش تان موئ آردس

رس،   ان والف ين اليون ا ب ام الصراعات فيه زاة وقي ع الغ ين مطم وب
ار      انيين والتت ين الساس ديا، وب ور ومي ين آش امع، وب ازي والط الغ
ين  تية واإلسالم، وب ين الزرادش ر، وب ة وبك ين ربيع والسالجقة وب
انيين     ين العثم األمويين والعباسيين وبين العثمانيين والصفويين، وب
ل   ين التقتي ية وب ة والفرنس تعمارية االنكليزي اع االس واألطم

ين ال ريد، وب الحق  والتش راف ب ين االعت ة، وب ة والحري عبودي
وزان    والباطل، بين التجزئة والتقسيم في مناطق النفوذ في سيفر ول

في حرب اإلبادة واإلرهاب وغاز الخردل واألنفال في . وجالديران
د     واه عن م األف ي آ يم ف اطق التقس ي من ة ف طمس الحضارة الكردي

ين   ي الخمس ر ف ر والتعبي ة أو التفكي دث باللغ ان التح ون إنس ملي
دولي   آمر ال ي المصلحة والت امش ف ة واله ين الورق ون ب ي . يتقلب ف

ر،           ق، وفي اإلسماع وق اوم في سبات عمي ذي يتن الم ال ضمائر الع
هذه هي آردستان أرض الصراع والتآمر والشقاق ولكن أليس لليل 

ن آخر أي عن . م وعي واالضطالع بالمسؤولية والن ه ال نرقب في
والتضحية في الرؤية الصادقة والواجب، فهل   التبعية ونبذ الشقاق،

  تقبل مني مجمل هذا التطور التاريخي لكردستان على مدى 
  . ...العصور بهذه الرموز القليلة
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  ما اثر العولمة على القضية الكردية ؟*
ين    - وب ب مال والجن ين الش ة ب ة صراعات عالمي ة نتيج العولم

ة ب   ري والهجان زو الفك ين الغ ر، ب راء والفق ا ال  الث د وم ا تري ين م
ون    ... تريد، بين القيم واصطناع المبادئ والقضية في الخمسين ملي

أثرون        ة من يت آردي، وفي آردستانهم المجزأة والمقسمة في جمل
ة      ب االجتماعي ة والتراآي ارات الفكري ين التي ة ب ة العولم ي حرآ ف
يم   الموزائيكية والضياع بين األصالة والدخالة تغيب فيها المثل والق
في مهامه البراغماتية والماآيافليه هذا، والقضية الكردية في إطار   

م الموت   . من الحلول الشكلية تتأرجح بين الوصاية واالنغالق وطع
اليب      ددت األس ت وتج ه، وإن اختلف ن أمس ف ع ن يختل وم ل الي

إذا آانت العولمة والعفرتة .... ومن يدري ما تبديه األيام. والوسائل
  . من مصدر واحد

و  يق* ادم ه رن الق ي الق راع ف اع أن الص اء االجتم ول علم
ا هو معروف   -واألآراد . صراع حضارات أصحاب حضارات    -آم

  ؟ر فعال في معادلة الصراع أم ماذاأصيلة وليدة فهل يكون لهم دو
اريخ     - ا الت ة حجبه ارية هام ة حض ة ذات خلفي ة الكردي األم

تها الشعوب  بعوامل الصراع واألزمات الحربية فاستباحتها وتوارث
ة         ا هجين ن ظهوره رغم م ى ال ارتها عل ا بحض رى وألحقته األخ
ات       وا من إثب م يتمكن ى اآلن ل غريبة ومؤرخونا ومؤرخو العالم حت
دة عن الفرس     تفرد الشخصية الكردية وإعطائها خصوصيتها البعي

رب رك والع ت  . والت ى ثاب وم إال عل راع ال يق وم أن الص والمعل
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ى      ى أصالة     موجود فهل نحن نتصارع عل ا المهمش أو عل تاريخن
رز والضياع   وق       . صبغتها يد الف روة من ف ى الث وهل نتصارع عل

ين         وم ب وى والصراعات تق ا ألق وى يهبه اطن األرض واألق وفي ب
راف     يانة واإلش ك إال الص ن ال نمل ا ونح ف بن ادة فكي ة والم الحاج

  .عليها
ي    ذرني أهل ول وليع إن الصراع الحضاري سيكون    : (-لكني أق

ي م ي  ف ا ف ا وانتظمن زاع والصراع بينن ا الن اهمتنا إذا نحن أنهين س
اق        ال اآلف ا من عق ة، وانطلقن ة الفاره قاعدة وهرم وتجاوزنا األناني

ؤولية  دير للمس ة التق ى  رحاب يقة إل ي  . الض ري ف ذ ننب ون حينئ فنك
ذي     ا ال ة وآيانن يتنا الواعي ت شخص ق ونثب وازين الصراع فنحق م

ة     ى التبعي دين عل واء نرعاه بعي دمير . واالحت زال    . والت ا ن إذ نحن م
ة         ة من أجل الزعام اة، وفي أزم اء والحي في أزمة صراع بين البق
راعات الم الص ي ع ا ف ي نرقبه ة الت ة الواعي ادة النظيف . والقي

ات    د ال ترصدها المخطط أات ق ن مفاج تمخض ع د ي تقبل ق والمس
  . واأليام
  ؟ا هي مشاريعك وأعمالك المستقبليةم*
عي المستقبلية على جمع الشتات من الثقافة الكردية تقوم مشاري-

رًا    ق الفكر ح تقبل حين ينطل ى مساحات واسعة للمس ا عل وأرآزه
يم     ى  التعم ه إل ن التوجي ة م ق الثقاف اق وتنطل ائق اآلف ن مض م
م        ود وآتب القل رأي إذا رفعت الحواجز والقي وااللتزام مع حرية ال

اق االجت  ن النف أى ع مير وبمن داقية الض ات بمص اعي والكياس م
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طنعة  دة المص يات     . المقي ة لشخص داد ترجم ي إع ا ف ذا فأن وله
اط     ادين النش ل مي ي آ اهموا ف اء س ان وعلم ن أعي اهير م ومش
ي       ردي ف راث الك اء الت ًا إحي ال مبتغي اء والرج ن النس اني م اإلنس
راث   التاريخ والمعارف والفنون ولعلني أحقق ما أنشده من تميز الت

ردي وتغيي ر الك ال، والفك كان الجب ي س طنعة ف رة المص ر النظ
ول    كان األناض بالد، وس يوف ال مال، وض ابيين ... والش واإلره

ردين ات  ...والمتم وار إلثب واب الح وههم أب ي وج دت ف ذين س ال
  . الوجود

  ما هي آلمتك األخيرة يمكن أن تضيفها للحوار وشكرًا لكم؟*
اء آيف  - ل والرج ردي األم ان آ ل إنس ي نفس آ ي نفسي وف ف
ذ     نحق رارًا ونتخ ا أح ف نحي ا وآي يتنا وآيانن ي شخص ا ونبن ق ذاتن

ة  . ونختط نمط وسبيل حياتنا بين شعوب األرض وآيف نجمع الكلم
اوي   ن مه ة ع ات الكردي زاب والتنظيم افى واألح ف نتج وآي
المهاترات والضغائن واألحقاد لنجتمع على وحدة الهدف ووضوح  

ة      ة في الممارسات النظيف ادالت المناسبة   الرؤية وبلوغ الغاي والمع
  . وشكرًا. والصراع في دائرة من التحوالت االيجابية النافعة

  ٢٠/٦/١٩٩٩دمشق                                  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٧ص١٩٩٩خريف -صيف/٢٥-٢٤/العددان-"الحوار"نشر هذا الحوار في مجلة -  
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  ٦زهير حسيب بدعحوار مع الفنان الم
  

  .آل عمل ال يخدم الشعب آالهباء المنثور*
  .إنَّ الفنَّ الكردي غنيُّ وثريُّ جدًا ومتطور* 
يضمر لألآراد حبًا  -عليه الرحمة -آان األستاذ فاتح المدرس* 

  .جمًا
  .لقد بلغ بعض فنانينا آفاق العالم يزاحمون فناني أوربا* 

ا زهير حسيب رسام وفنان ينحدر من أسرة معروفة بوطنيته
وقد أستطاع أن ينال شهرة واسعة بين الفنانين في سوريا 

  .وخارجها
وامتاز  ١٩٨٥تخرج  إذعرفت هذا الفنان طالبًا في آلية الفنون، (

 أعمالهبأمانته للبيئة التي ترعرع فيها الشرق السوري وآلل 
  .وإنسانهباأللوان الحية التي توشى السهوب 

ّنان تشكيلي، ومكتمل النية عندما تتوفر العوامل األساسية لبناء ف
لإلسهام في بناء حضارة شعبه وأرضه، تكون قد حظينا بمواطن 

  .جاد يعمل ألجل عمارة الوطن
باأللوان، وان  الفنانيينفنان من طبقة الشعراء " زهير حسيب"

 وإنسانه... باقة بيئيه لسهوبنا الرائعة، الرائعة والصعبة أعماله
  .الكادح

                                                           
 . ٦م،ص١٩٩٩:، السنة٤٩:نشر هذا الحوار في جريدة ميديا، العدد ٦
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لوحاته بالتجانس الصريح للون، آما يمتاز يمتاز التكوين الفني ل
. بالتآخي الغرافيكي مع اللون، حيث يمنع الموضوع قدرة الحرآة

حرآة بطيئة دائمة التوتر هي حرآة الضوء على مدار النهار على 
  .واإلنساناألرض 

العمل التشكيلي لدى حسيب اعتمد عفوية التحرك بحرية، على 
سحر اللون الحي وشاعريته سطح اللوحة، متوخيًا الحفاظ على 

فجاءت . رافضًا الشذوذ اللوني والحرآة المفتعلة لجسم اإلنسان
أعماله قريبة لألذواق السلمية والرضّية بتواضع ذآي ينبض 

  .)بالقوة
  فاتح المدرس                                  

  ٢٥/٤/١٩٩٦دمشق                                       

  
  

  :ه هذا اللقاءآان لنا مع
 .ليتكم تقدمون شخصكم الكريم للقراء: س
ولدت ) عاصي(زهير حسيب، وآان والدي معروفًا باسم : ج

. ثابرت على دراستي هناك. ١٩٦٠تل حجر عام  -في الحسكة
للدراسة في جامعة ) دمشق(م توجهت إلى مدينة ١٩٨١وفي عام 

خمسة تخرجت من الكلية ضمن ال. آلية الفنون الجميلة –دمشق 
آان والدي .. أنتمي إلى أسرة فقيرة بائسة. األوائل من المتخرجين

ينحت جذوع الشجر ويتخذ منها المحاريث وأدواٍت أخرى .. نجارًا
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لها صلة بأمور الحراثة، والبكرات الخشبية التي توضع على 
آان والدي بارعًا في حرفته، وآان رجًال .. اآلبار لسحب المياه
ألهله وجيرانه، مولعًا بسرد القصص عن  عاشقًا لوطنه، محبًا

مهتمًا بقضية وطنه . أسماعناالبطوالت الكردية واألحداث على 
  .حريصًا على أهداف قومه، ويوليها آل أحاسيسه وعواطفه 

آان شقيقي األآبر عمر حسيب فنانًا مبدعًا ذائع الصيت، وآان 
مومهم لوحاته تعبيرًا عن البيئة الكردية وعن أحوال األآراد وه

إذن فقد نشأت وترعرعت في آنف أسرة . لفتت إليها األنظار
آهذه، مصغيًا، إلى أحاديث والدي وأشاهده وهو يؤدي عمله، 
يقطع جذوع األشجار ويصوغ منها بوسائله البدائية أشياء فنية 
نافعة وأراقب أخي بين أقالمه وألوانه وقراطيسه بشغف شديد، 

الصناعة وحفزني إلى سلوك وآل هذا وذاك شدني إلى عشق هذه 
اللذين آانا سببًا ) الرسام(وأخي ) النحات(سبيل الفن مقتديًا بأبي 

لتفجير رغبتي المكبوتة مثل برآان خمد طويًال ثم تفّجر حامًال معه 
إن صورة أمي مازالت محفورة في . هذا الفن الكردي الشفاف

أو  ذهني وذاآرتي، والسيما صورتها وهي ذاهبة إلى زرع القطن
قطفه، وصورتها حين تخرج اللتقاط سنابل القمح أو حصاد العدس 
... في أيام الصيف القائظة والشمس تسطع فوق الحقول والسهول

تلك هي صورة مازالت شاخصة أمام نظري لن يمحوها مرور 
وأغاني الحاصدات وروابيها تشغف .. األيام واألعوام من أحاسيس

هذا آله أبلغ األثر في نفسي،  أذني وتشجيني، فال غرو أن يكون ل



74………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

لقد استقيت وشربت من . وينعكس فيما على جل أعمالي ولوحاتي
ينابيع حياتي الخاصة فأنا اليوم أسدل األفياء على أيتام بلدي، 

  .وأآلل لوحاتي أحوال قومي
 -عددًا آبيرًا في جامعة دمشق -نحن الطلبة األآراد -لقد آنا

بنا في تنفيذ لوحاتنا مختلفًا عن آلية الفنون الجميلة، وآان اسلو
اسلوب زمالئنا من العرب، وآان معلمونا وأساتذتنا يعرفون هذه 
الحقيقة، وآانت أعمالنا مثيرة إلعجابهم واحترامهم، ألننا آنا نعّبر 
فيها عن آالمنا وهمومنا وآلومنا بشتى األلوان الزاهية التي 

 .ة ومازلنانقتبسها من الفساتين والمالبس واألزياء الكردي
  .آيف ترون حال الفن في الوقت الراهن؟: س
لقد وصل اليوم . إنَّ الفنَّ الكردي غنيُّ وثريُّ جدًا ومتطور: ج

. إلى درجة رفيعة متجاوزًا المرحلة المحلة إلى المرحلة العالمية
إذ أن آل فرد منا . ولكن واأسفاه ليس من رابط يجمع بين فنانينا

قد  ل حسب جهده ومقدرته الفنية وذلكآيعمل بمعزل عن اآلخرين 
لقد بلغ بعض فنانينا آفاق العالم . يكون مرتبطًا بالوضع الكردي
بشار عيسى، عمر حمدي، محمد : يزاحمون فناني أوربا مثل

  .وغيرهم) ريزاني(صالح موسى، عنايت عطار، سعيد الحسيني 
وفي اعتقادي أنَّ سبب تفوقهم هو تشبعهم بالمثل والعادات في 

مشتتون في أصقاع  -وهذا مما يؤسف له -ياة قومهم غير أنهمح
  .العالم الغربة وأنا أحدهم، أعيش مغتربًا
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تستطيع القول أن للفنانين األآراد هويتهم الفنية فما : س
  .رأيكم؟ وما هي آيفية تعاملكم مع الفنانين العرب؟

لقد . للفنانين األآراد في سوريا واجهة مشرقة وبارزة: ج
. م١٩٦٠في سوريا عام  -إن جاز هذا التعبير -الثورة الفنيةاندلعت 

والفن الكردي له خصوصيته وتفرده، إذ أن الفنان الكردي آان 
سباقًا إلى تجسيد العادات والتقاليد في المنطقة سواء في الرسم أو 
النحت، إذن فقد أضفنا إلى الفن السوري قوة وعزمًا، وفننا في 

شئنا أو أبينا فقد أصبح فننا جزءًا من  ولئن. سوريا في تقدم ورقي
  .وهذا أيضًا آما اعتقد يعود إلى الوضع الكردي. الفن السوري

وال ... إننا نقيم مع الفنانين العرب في سوريا معارض مشترآة
  . نشكو من أية متاعب

عالقاتنا مع الفنانين العرب حسنة، وفي مقدمتهم الفنان الكبير 
يضمر  -عليه الرحمة -ذ فاتح المدرسآان األستا). فاتح المدرس(

لألآراد حبًا جمًا، وله لوحات آثيرة تمثل حياتهم وعاداتهم ونمط 
وآان إلى جانب موهبته الفنية . عيشهم وهي لوحات رائعة وبديعة
وله أيضًا لوحة فنية ) ديرسم(شاعرًا، وله قصيدة في وصف 

يم آنت من خالن هذا الفنان العظ). حلبجة(جميلة في تصدير 
وغيرها من ) بيروت(أقمنا معارض آثيرة في مدينة . وأصدقائه

إنه آردي من ناحية األم عربي األب، لكنه أمضى طفولته ... المدن
في أآناف أخواله وقد تأثر بهذه المرحلة فظهرت واضحة جلية في 

عود (له آتاب بعنوان . أمه في لوحاته دائمًا) آوفية(لوحاته، فرسم 
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آردية  وأحداثهاة قصصية جل شخصياتها وهو مجموع) نعنعال
  .وهو يعتز بانتماء أمه الكردي

  ما هي آلمتكم األخيرة؟. شكرًا لكم: س
إني أتوجه إلى جميع الشعراء والكتاب والمثقفين : ج

  :والمتنورين والفنانين قائًال
  ).آل عمل ال يخدم الشعب آالهباء المنثور(
  

  م١٩٩٩-دمشق                                      
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  :الفنان زهير حسيب
 
  .م١٩٦٠مواليد الحسكة -
  .دبلوم دراسات عليا فنون جميلة بدمشق-
  .م١٩٨٦معرض في المرآز الثقافي في مدينة الحسكة -
شارك في معرض تحية لشهداء في المتحف الوطني -

  .م١٩٨٧بدمشق
  .يشارك في معارض الدولة الرسمية-
  .ي صوفياشارك في بينالي الشباب العالمي ف-
  .م١٩٩٠شارك في بينالي مسقط للشباب -
  .ثالث معارض فردية في صالة عشتار-
  .معرضان في صالة شورى-
  .يشارك في بينالي المحبة بالالذقية-
  .معرض مشترك في بيروت-
  .عرض مشترك مع الفنان فاتح المدرس-
  .عضو نقابة الفنون الجميلة-
  .عدة معارض في مدينة حلب-
  .لفنيمتفرغ للعمل ا 
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  السكرتير العاماألستاذ إسماعيل عمر  
  ٧)يكيتي(لحزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا 

  

ورات    تجدات والتط ر المس ى آخ واء عل ليط األض دف تس به
ة      ة الوطني ة التحرري ى الحرآ ا عل وريا وتأثيراته ي س ية ف السياس
ة، والتعرف عن آثب        تان من جه الكوردستانية في غرب آوردس

د      على مو وى السياسية وسبل توحي قف ووجهة نظر األحزاب والق
ة    ة الديمقراطي وقفهم إزاء التجرب وردي، وم ي الك اب السياس الخط
اء مع    في جنوب آوردستان من جهة أخرى، ارتأينا إجراء هذا اللق
ديمقراطي       ام لحزب الوحدة ال األستاذ إسماعيل عمر السكرتير الع

وريا  ي س وردي ف ي(الك د ال) يكيت و أح ية وه يات السياس شخص
ه      ا أن تانية، آم ة الكوردس ة الوطني ة التحرري ي الحرآ ة ف المعروف

ديمقراطي   (وفي   الساحة السورية  لحزبه دور بارز في  التحالف ال
ي نص     . المؤلف من ستة أحزاب   ) الكوردي في سوريا ا يل وفي م

   :الحوار

دآتور بشار األسد        *  اتكم حول توجهات السيد ال ما هي توقع
ى مستوى   بعد تسلمه  سدة الرئاسة في ضوء خطابه السياسي عل

                                                           
ديمقراطي الكردستاني ، لسان حال االتحاد القومي ال)ميديا(نشر هذا الحوار في جريدة  - ٧

/YNDK/حاوره. ٥م، ص٢٢/١٠/٢٠٠٠، السنة الرابعة، االثنين /٧٧: /، أربيل، العدد :

 ).شنكو دمللي(دالور زنكي باسم مستعار 
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اع    ة األوض ي بني ة ف رات المحتمل ة والتغي اع الداخلي األوض
  .االقتصادية والسياسية في البالد

ان تسلم الدآتور بشار األسد سدة الرئاسة ال يعني تغيير النظام -
زام         ي االلت يحه ه ا ترش يم عليه ي أق ة الت ائم، فالخلفي ي الق السياس

ي ان    بسياسة ا ذا يعن لرئيس الراحل حافظ األسد واستمراريتها، وه
ر   ه التغيي م يشمل في ين ل ي ح ام، ف ة النظ ي قم ط ف رًا حصل فق تغي
الجهاز الحزبي والمؤسسة العسكرية والسلطة اإلدارية أو الدستور  
ة        ادة الدول ي قي ط ف ث فق زب البع ق لح ي الح ذي يعط وري ال الس

ع حصول  . والمجتمع تقبل      ولذلك فإننا ال نتوق ذآر في المس ر ي تغيي
المنظور، رغم ان خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس بشار األسد ضم 
انون   بعض النقاط والتوجهات االيجابية، خاصة ما يتعلق بسيادة الق
ة    ة للترجم ل بحاج ا تظ ر، لكنه رأي اآلخ رام ال فافية واحت والش

ة اح األساسي أل. العملي د ان المفت ا نعتق بة، فإنن ذه المناس حداث وبه
ي        ة األوضاع االقتصادية والسياسية ف ة في بني رات المطلوب التغيي
ك ال    دون ذل ة، فب ات العام ة وإطالق الحري و الديمقراطي بالد، ه ال
اد التي يجب ان          ة لمكافحة الفس ة جدي يمكن مثًال الحديث عن حمل
ى     ؤوليات عل ع المس ة القضاء وتوزي ة الصحافة ونزاه دأ بحري تب

هة ال على أساس الوالء واالعتبارات السياسية أساس الكفاءة والنزا
تثمار رؤوس      جيع اس ن تش ديث ع ن الح ا ال يمك ة، آم والحزبي
ة مناسبة         ق أجواء ديمقراطي دون خل ة ب ة والداخلي األموال الخارجي

  .من شأنها توفير الضمانات الالزمة لحمايتها
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ة      * ة التقدمي ة الوطني ديث الجبه ول تح رات ح اك مؤش هن
راك  ال إش ة واحتم ارج الجبه ن خ زاب م ذا  . أح ي ه ع ف ل يتس ه

ة    ة الكردي ى ضم الحرآ و ال اخ ديمقراطي يخط وفير من ال ت المج
  .لهذا الرآاب

ادئ  - ان سياسة الجبهة الواحدة لم تعد مقبولة وهي تتنافى مع مب
د       زب الواح ة الح أن سياس ك ش ي ذل أنها ف ة ش ان . الديمقراطي وآ

اهير ال من   المفروض ان تستمد أحزاب الجبهة شرعيتها م   ن الجم
ة        وير الجبه زال تص ا وال ت ن جانبه ت م ي حاول لطة الت م الس دع
ية      ة السياس ن التعددي ر ع ا تعبي ى أنه ة عل ة العائم ة التقدمي الوطني
انون األحزاب، في        ديل لق ا آب ى طرحه المطلوبة، وآذلك تعمل عل
ر        اح التغيي ا ري ي تحمله غوطات الت ن الض رب م ة للته محاول

دآتور بشار األسد سدة       والديمقراطية التي لم ال لفت العالم وبعد تس
الرئاسة، فان المؤشرات تدل على تمسك بالجبهة القائمة، آما يدور 
ة، وبغض        الحديث حول احتمال اشتراك أحزاب من خارج الجبه
ان       ال، األحزاب المرشحة، ف ذا االحتم النظر عن طبيعة وصحة ه

ر  ا، غي ع أحزابه ة، بجمي ة الكردي ة الوطني ى الحرآ حة عل مرش
ى         ة حت ة المهيمن ة، ألن العقلي ة القائم ى الجبه اإلطالق لالنضمام إل
زال     وريا ال ت ي س ة ف ع القضية الكردي ل م ة التعام ي سياس اآلن ف
وعي        كل موض ا بش ية وتناوله ذه القض م ه ن تفه ًا ع اجزة تمام ع
وعقالني، آما انها ال تزال تسعى إليجاد بدائل مزورة لهذه الحرآة 

ل  ع (مث ديمقراطي التجم وطني ال ة     ) ال رث ترآ ي ي يم لك ذي أق ال
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PKK   ة دون وأنصاره بين األآراد سوريا بهدف تدجينهم والحيلول
ين      اق أضنه ب ع اتف توجههم نحو الحرآة الوطنية الكردية، بعد توقي

  .سوريا وترآيا
ديمقراطي       * ى إنشاء التحالف ال ه عل مضى وقت ال يستهان ب

ردي ة ف. الك اط االيجابي ا هي النق ه واالعتراضات م ذا التوج ي ه
الف؟ وهل تتوقعون من التحالف        السلبية التي رافقت مسار التح
احة    ى الس رأت عل ي ط تجدات الت اه المس وى تج حذ الق ان يش

  السورية؟
ة في        - ة الكردي ة الوطني ابهة للحرآ ة مش عند الحديث عن حرآ

د من البحث عن اطر        سوريا بكل ما تتميز بها من انقسامات، ال ب
ام  لتوطي د طاقاتها واستعادة ثقة جماهيرها بها، وعلى هذا األساس ق

ة       ة آردي ذي يجمع اآلن ستة أحزاب وطني . التحالف الديمقراطي ال
وع   ه مجم ى ايجابيات هد عل ة، ويش وة ايجابي وده خط ر وج ويعتب
رة واستهدفت     النشاطات والفعاليات التي قام بها في السنوات األخي

ر  عبنا الك اهير ش اة جم ل معان اريع نق حايا المش ة ض دي وخاص
ي      زام عرب ي وح اء رجع ن إحص رية م ات  : العنص ى الجه إل

ي   ة ف ية الكردي ف بالقض ا والتعري ق وغيره ي دمش ؤولة ف المس
رى   الداخل والخارج إضافة إلى تلبية إرادة شعبنا الكردي الذي ال ي

  .بديال عن وحدة حرآته الوطنية
ى    ه عل التوسع يضم   ولكن ما يؤخذ على هذا التحالف عدم قدرت

بقية األحزاب الوطنية الكردية التي تتحمل بدورها مسؤولية عرقلة 
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اع       ق اإلجم ة دون تحقي ود والحيلول امل المنش الف الش از التح انج
ا          ة التي تمر به ذه الظروف الدقيق وب خاصة في ه الكردي المطل
ة   سوريا بعد رحيل الرئيس حافظ األسد وفي ظل االستعداد لمواجه

ب االت يتطل ر    احتم ة تعب ة آردي ة وطني ود مرجعي تثمارها وج اس
  .بصدق عن تطلعات الشعب الكردي في سوريا وتمثل إرادته

ا هو    * تلقى التحالف دعوة من المؤتمر القومي الكردستاني م
رأيكم أوًال آسكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا   

ًا في التحالف) يكيتي( ذي يلعب دورًا مهم م من خ. ال الل ومن ث
  .آونكم احد الفصائل التي تنضوي تحت مظلة التحالف

ى توضيح      - اج إل تاني يحت ومي الكردس ان موضوع المؤتمر الق
ة، مطلب استراتيجي بسبب حاجة شعبنا الكردي في          فهو من جه
ات       ل الخالف ة لح ى مرجعي ر إل تان والمهج اء آردس ف أرج مختل

ذلك ضرورة   الكردية وتنظيم الطاقات الكردية واالستفادة منها،  وآ
دولي     ى الصعيد ال ا   . إيجاد ممثلية موحدة للشعب الكردي عل لكن م

ط،      PKKحصل ان  ة فق أراد استثمار هذا الشعب ألغراض حزبي
تاني في      ادة محور آردس ويتلخص هدفه من ذلك في محاوالتها لقي
إطار مساعيه األخيرة في التحول من سياسة الحزب الواحد التي       

ى س  زمن إل ا ال د من خالل مؤسسات  عفى عليه ياسة الحزب القائ
ان      ل البرلم تانية، مث ة آردس ماء قومي ه تحت أس ذا التوج ي ه تخف
ر        ذي ال يمكن ان يعب تاني ال ومي الكردس ؤتمر الق الكردستاني والم
ه     ه وأهداف بصدق عن هذه التسمية، إال إذا آانت تحضيراته وترآيب
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ل في   تان وتمث ن آردس زء م ل ج ي آ تانية، وتعن ة آردس ه قومي
  .األحزاب الرئيسية فيها

وريا،   ي س ردي ف ديمقراطي الك الف ال بة لموقف التح ا بالنس أم
ؤتمر     ذا الم رى ان ه والذي تلقى دعوة للحضور والمشارآة، فهو ي

ات  د المؤسس ر اح الة  PKKيعتب ه رس ن المناسب توجي ، ورأى م
ة   وريا، وعدال ي س ردي ف اة الشعب الك ؤتمر تتضمن معان ى الم إل

ه  يته وأهداف ات    قض من مالحظ ا تتض ة، آم ة الديمقراطي القومي
ومي      ؤتمر الق ل الم ن قب ية م ذه القض ل ه ول تجاه حة ح واض

  .الكردستاني
مي    * عيدين الرس ى الص ي عل راج دول دوث انف ًا ح يتضح جلي

ى       ار عل بء الحص ف ع ة، لتخفي ية الدولي ل السياس ي المحاف وف
ة واآلسيوية ف       ة واألوروبي ي العراق وتضارب المصالح األمريكي

ذا االنعطاف        . هذا المجال ل ه اتكم حول انعكاسات مث ما هي توقع
  .على األوضاع في مستقبل جنوب آردستان، سلبًا وإيجابا؟

ًا بصفة        - ع حالي ا تتمت راق، رغم أنه المعروف ان آردستان الع
ان    داد، ف دولة األمر الواقع إلى حين إقرار الوضع النهائي لنظام بغ

ة  آل الجهات المعنية، بما فيه  الكردية ال تدعو إلى إقامة دولة آردي
ة المجاورة التي تقسم الكردستان         ان األنظم العكس ف مستقلة، بل ب
ا ان اإلدارة    ة آم يغ االتحادي ى الص ارض حت عبًا، تع ا وش أرض

ة أو األمريكي ة دول ارض إقام ية تع ذه القض ًا به ر اهتمام ة األآث
ة     دويالت آردية هناك، وهذا يعني ان آردستان العراق تعيش حال
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ا    ا ستؤول إليه ة بانتظار م ة انتقالي تثنائية خاصة أو تمر بمرحل اس
ة  ة تراقب اإلدارة األمريكي ذه المرحل ي ه داد، وف ي بغ األوضاع ف

دد االقتت ع تج ى من ة األول دخالت بالدرج ن الت ًا م داخلي، خوف ال ال
ام         ا حصل ع يم، مثلم النظامين اإليراني والعراقي في شؤون اإلقل

ى المخطط األمريكي      ١٩٩٦ أنها التشويش عل ذا  . ، التي من ش وه
داد، حيث      يعني ان الجميع بانتظار ما تستقر عليه األوضاع في بغ

دولي وإخر         ع الحصار ال ة رف ى إمكاني دالئل فعال إل اج تشير آل ال
وي   ر الج ود الحظ ن قي ره م ه وتحري ن عزلت ي م ام العراق النظ
ل        ال آ رورة، يط د الض ده عن ق ي ث يطل رض، بحي وط الع وخط

  .األراضي العراقية، في إطار الحدود الدولية، بما فيها آردستان
زب        ين الح زبين الرئيس ام الح ى ام ة ال يبق ذه الحال ي ه وف

وى   دستاني وبقيةواالتحاد الوطني الكرالديمقراطي الكردستاني  الق
ل     ى ح دف التوصل ال داد به ى بغ ه ال وى التوج تان س ي آردس . ف

دول      ى الموقف ال يس فقط عل ل بالدرجة   عندئذ تتوقف النتائج ل ي، ب
ى   األولى على وحدة  موقف الحزبين الرئيسين الذين لم يتوصال حت

م     ول حج ة ح اوف حقيقي ر مخ ا يثي و م ائي، وه اق نه ى اتف اآلن إل
مكن تحقيقها أو حول احتمال تجدد الصراع المسلح  المكاسب التي ي

  .بهدف استفراد أي من الحزبين بالسلطة
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  المعروف السياسيوالباحث حوار مع 
  نذير جزماتي 

  
  .األآراد من أقدم الشعوب التي سكنت هذه المنطقة بشكل عام* 
  .األآراد رواد الزراعة منذ اثني عشر ألف سنة قبل الميالد* 
  .ألآراد آانوا ومازالوا وسيبقون جزءًا من نسيج هذه المنطقةا* 

  
ي     ل ف اتي عم ذير جزم روف ن ي المع ب والسياس تاذ الكات األس
ة      ة حزبي ز قيادي وأ مراآ اره وتب ة أظف ذ نعوم ي من ال السياس المج

  . آثيرة، ودّرس اللغة االنكليزية في ثانويات دمشق وضواحيها
د ي ال ب ف ي يكت ٍث سياس ى باح ول إل ة وتح وريات المحلي

ى        ت إل ؤخرًا التف ال، وم ذا المج ي ه ل ف اع طوي ه ب ة، ول والعربي
ن    ة م ة الترجم ب مهن و يواظ ة وه ة الكردي ات التاريخي الدراس

  .االنكليزية
  : التقينا معه وأجرينا هذا الحوار التالي 

ة في   *  من المالحظ في الفترة األخيرة أنك توجهت إلى  الكتاب
ة، ومن الالفت      الصحافة والجرائد والمج  الت عن القضية الكردي

راد وآردستان أيضاً     ك أن تعرف    .أن لديك آتابًا عن األآ هل يمكن
ة    ية والقومي ك السياس ى هويت ك وعل ن نفس ريم ع ارئ الك الق

  أعمالك؟/ ونتاجاتك
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حي  (االسم نذير بن محب اهللا جزماتي من مواليد مدينة دمشق -
راد ام ) األآ ق، آل ١٩٣٤ع ة دمش ريج جامع ة اآلدابم، خ م  -ي قس

ة  ة االنكليزي ر     . اللغ ى أواخ ة حت ة االنكليزي ًا للغ ت مدرس عمل
ًا في مؤسسة     . للدراسات الفلسطينية  ) األرض(السبعينات، ثم باحث

ام  ي ع ي ف اب  ١٩٩٠وصدر ل المي للصهيونية (م آت داد الع االمت
رائيل اب     ). وإس ه آت ام نفس ي الع درت ف د   (وأص ي نق اهمة ف مس

ي ية ف ات السياس ان الحرآ وريا ولبن يوعي : س زب الش الح
اب    )١٩٥٨-١٩٢٤السوري  ام آت د ع راد  (م، وصدر بع ع األآ موق

  .محب اهللا.باسم ن) وآردستان تاريخيًا وجغرافيًا وحضاريًا
اب  ام آت د ع را(وأصدرت بع ة ). األوب ي مجل اة (وتنشر ل الحي

، في حين  )األوبرا(السورية المواضيع ذات الصلة بفن ) الموسيقية
رت وتن دة نش ر جري ة(ش ية،  ) الحري يع السياس طينية المواض الفلس

دة   ت جري ذلك فعل ي(وآ اح العرب ا )الكف ان(، ومجلت و ) الزم
  . في الكويت) قرطاس(

ة      ذ نعوم يوعيًا من د صرت ش ي فق اء السياس ث االنتم ن حي وم
ام    ذ الع ة من ي فرق اري، وصرت عضوًا ف ت ١٩٤٧أظف م، إذ آان

ات    أمي عضوًا في الحزب الشيوعي السوري    ذ أواخر الثالثين . من
. وآنا نسكن في جوار بيت خالد بكداش الزعيم الشيوعي المعروف

  .وتتلمذت على يدي أخيه بهجت بكداش
ى    ه عل ة تأثيرات ن زاوي ردي إال م ى الموضوع الك ت إل م ألتف ل

ي  ال الطبق د     . النض عينات أح ل التس ي أوائ اجر ف دث ان ه وح
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ن   ي م ل ل ويد وأرس ى الس راد إل ن  أصدقائي األآ اك صورة ع هن
وعة  ي الموس تان ف راد وآردس ن األآ وب ع وع المكت الموض

ه    ه وحدَّثت ة، فترجمت ة االنكليزي المية، باللغ ار ان  (اإلس ى اعتب عل
  .وأصدرته) م١٩٧٠تاريخ الموضوعات فيه ينتهي في العام 

والحقيقة أنني تعاطفت مع آفاح األآراد مثلما تعاطفت مع آفاح 
ي        الشعب الفيتنامي أو مع غ  رغم من إنن ى ال ره من الشعوب، عل ي
اريخ   . انتمي إلى  أسرة آردية وازداد تعاطفي مع اتساع معرفتي لت

  .هذا الشعب الذي لعب مثل غيره من الشعوب دورًا مشرفًا وفاعًال
ى   * رت عل ي م ية الت ة والسياس روف التاريخي ي الظ ا ه م

  آردستان منذ أقدم العصور وحتى اآلن؟
اة من     وجد اإلنسان منذ أقدم- األزمنة في األماآن المناسبة للحي

ة الصالحة للزراعة إن      اء والترب حيث الدفء ومن حيث وجود الم
الد  -ميسوبوتاميا  (آان في وادي النيل، أو في وادي السند، أو في  ب

ة  ). الرافدين وآان األآراد من أقدم الشعوب التي سكنت هذه المنطق
  .بشكل عام، وفي مرتفعاتها بشكل خاص

احثين ويؤآ  ي   -د بعض الب دل ف ان ران ب جوناث ي  (حس ة ف أم
قاق ذ   -) ش ة من انوا رواد الزراع تان آ ال آردس كان جب ى ان س عل

يالد     ل الم اعز والخراف     . اثنتي عشر ألف سنة قب وا الم م دجن وإنه
اودار     وفان، والج عير والش ح والش وا القم ازير، وزرع والخن

دس ية ألول  . والع تخدام األدوات النحاس د ان اس ي   ويعتق رة ف م
اربكر      ة دي يالد في منطق في  (التاريخ، بدأ في األلف السابع قبل الم
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، وبأن األدوات البرونزية ظهرت في هذه المنطقة )آردستان ترآيا
  .أيضًا في األلف الرابع قبل الميالد

ان الفرس أخذوا   ) قصة الحضارة(وذآر ول ديورانت صاحب 
ة   ن دول ديا(ع ة ) مي ا الهجائي ة حروفه ي  و. الكردي راد ف رع األآ ب

ك،   م الفل ة، وعل ة المعماري ي الهندس د اإلسالمي خصوصًا، ف العه
  .والتاريخ، والرياضيات، والفلسفة، والموسيقى

ة     دي أهمي راد يرت إن اإلقرار بالدور الحضاري الرفيع جدًا لألآ
ي عصر  ًا ف ة، وخصوص ين الحضارات (بالغ وار ب ك ان ). الح ذل

تح والقهر وا    ى في     الحضارة، ليست في الف لسلب والنهب، وال حت
ل   بناء الصروح على الرغم من أهميتها آشاهد على الحضارات، ب
ق         ة باإلنسان عن طري اة الئق في الزراعة والصناعة، وضمان حي
االنفصال أآثر وأآثر عن عالم الحيوان الخاضع في حياته آلها لما 

  .تجود به الطبيعة
ن     زءًا م يبقون ج زءًا وس ازالوا ج راد وم ان األآ ذه   آ يج ه نس

المنطقة إن آان في عصور تقدمها وتألقها بقوة الحضارة الفارسية   
ة        ارة العربي وة الحض ين، أو بق د مع ق ألم ت اإلغري ي قارع -الت

ة       ة والترآي وطني العربي رر ال ة التح وة حرآ المية، أو بق اإلس
وج     راد والبل والفارسية التي هي في ذات الوقت، حرآة تحرر األآ

وريي  ان واآلش ي    والترآم رهم، أو ف رهم وغي ين وغي ن واآلذري
  . عصور جمودها وتحجرها
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ين * ى ب رة األول ت الم رتين، آان تان م مت آردس انقس
ة      ي معرآ فوية ف ة الص ة واإلمبراطوري ة العثماني اإلمبراطوري

ديران  ة  . م١٥١٤جال ي اتفاقي ع دول ف ين أرب ة ب رة الثاني والم
ردستان  م، وآان من الممكن أن تأخذ آ   ١٩١٦سايكس بيكو عام 

استقاللها المؤقت في معاهدة سيفر، لكن االتفاقات الدولية نسفت  
م تعترف بحق          وزان التي ل دة ل ا معاه معاهدة سيفر ونتجت عنه

ذه        . األآراد في آردستان ار السلبية التي نتجت عن ه ما هي اآلث
  ؟واجتماعيًا وجغرافيًا وثقافيًا التقسيمات سياسيًا

انوا منق- راد آ ع ان األآ ام  الواق ديران ع ة جال ل معرآ مين قب س
م وبعدها، مثلما آان اآلخرون منقسمين أيضًا، إلى  أمارات ١٥١٤

اء العرقي        . تحتزب ضد بعضها بعضًا، بصرف النظر عن االنتم
ارات  ى األم ر ضعفًا إل ارات األآث دة والء األم دة وح وآانت الوح

ا  . قوة أألآثره ود الس بقة تلك آانت شروط الوحدة واالنقسام في العه
ًا آخر من الوحدة        . على الرأسمالية د تطلبت نمط أما الرأسمالية فق

دورها الوحدة من     ) الوطنية(تتحقق بواسطته السوق  التي تضمن ب
  ...الفرنسي-األلماني-االيطالي:  الطراز الجديد

رس     رب والف راد والع أن األآ ول ب بق، الق ا س ود مم المقص
م    واألتراك وغيرهم لم يكونوا في يوٍم من األ ا نحل يام موحدين مثلم

د المتطور أو       ذا البل ة في ه ونشتهي، أي على شكل الوحدة المتحقق
ذاك التي هي نتاج النظام الرأسمالي الذي وصل إلى  بالدنا متأخرًا 

 جدًا وبعد فترة طويلة من وصول األفكار عن القومية وعن
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  . ..الوحدة وغيرها 
م الح      د ظل ى فق ة األول ى رأسهم    أما بعد الحرب العالمي اء وعل لف

ة   بريطانيا العظمى األآراد عند تناقضهم مع اإلمبراطورية العثماني
ة       ع الجمهوري اهمهم م د تف دها، أو عن رب ض ي ح ولهم ف ودخ
ى في      تقلة، أو حت ة مس الترآية، فحرموا األآراد من العيش في دول

راء بحق شعب    . آنف دولة واحدة وارتكب االمبرياليون جريمة نك
ي و   ه ف ب ل هوة      ال ذن ر ش ارت وتثي يه أث ي أراض روات ف ود ث ج

  . االستيالء عليها من الجار القريب ومن األجنبي البعيد
  هل يملك األآراد مقومات الدولة الحديثة ؟*
ان       - ة، فهل آ ة الحديث إذا آان األآراد ال يملكون مقومات الدول

يملكها، على سبيل المثال، حكام لوائي بغداد والبصرة اللذين انضم 
واء  إليهم ا قسم من لواء الموصل لتتشكل الدولة العراقية؟ أو حكام ل

ل       واء الموص ن ل ض م ب وبع واء حل ق ول زور  (دمش ر ال دي
  لتتشكل الدولة السورية؟) والجزيرة

ا     ة الموحدة، آم الشك ان األآراد يملكون مقومات الدولة الحديث
رة أو        ة الكبي ذه الدول م في إطار ه يملكون مقومات دولة ذاتية الحك

ل في مالعب      .تلك راد، ب والكرة أو الكرات ليست في مالعب األآ
  .الدول األربع التي تضم أراض آردية وأآرادًا

كران      * ه معس ان يحكم الم آ روف أن الع ن المع كر  (م المعس
ي   كر الغرب تراآي والمعس ى      ) االش ازون إل راد ينح ان األآ د آ وق

ية  وقهم السياس ى حق ول عل دف الحص تراآي به كر االش المعس
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تراآي   وا كر االش ار المعس د انهي ن بع ة، لك ة واالجتماعي لثقافي
ود المعسكر         ات المتحدة التي تق ل بالوالي د يتمث وبروز قطب وحي

ي  الي(الغرب وق     ) االمبري ة ف ية الكردي ى القض اس عل رف الن تع
الم بالقضية      . الساحة الدولية بشكل واسع ام الع ما هو سبب اهتم
  الكردية في هذه المرحلة ؟

ان - د آ ام     لق وبر ع ورة اوآت ة لث ائج االيجابي ن النت م، ١٩١٧م
ه اسم        وا علي ق آخر، أطلق ق  (وسير البالد السوفياتية في طري طري

ا      ) االشتراآية يا وافريقي وطني في آس أن حظيت حرآات التحرر ال
ل الشعوب      . وأميرآا الالتينية بعناية خاصة  راد من أوائ ان األآ وآ
راد  فقد . وأقربها إلى  الروس والسوفيات أقام الروس جيشًا من األآ

ابع من       -أثناء وبعد الحروب الروسية  د الس ة في أواسط العق الترآي
اء    . القرن التاسع عشر ا اتصل الزعم واتصل الروس باألآراد، آم

ر       ى أمل ان يساعدوهم في تحري السياسيون األآراد بالسوفيات عل
ر االستعمار المزدوج    ود البرزنجي ف    . بلدانهم من ني ان محم ي وآ

دح نظامهم       ل من اتصل بالسوفيات وامت واتصل  . العراق من أوائ
  . بهم أيضًا أحد أفراد عائلة بدرخان

اد       ي االتح راد ف ن األآ دد م د ع د ُوج ك، فق ى  ذل افة إل وإض
ق ضم بعض األراضي الشمالية      ) السابق(السوفياتي  اما عن طري

ية     روب الروس ة والح ية الترآي روب الروس ة الح ة نتيج الكردي
رانية، أو أن مهنة الحرب اجتذبت بعضهم فاستخدمتهم الجيوش اإلي

ًا  اجر طلب ار، أو ان بعضهم ه م غب اربين ال يشق له ية آمح الروس
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رزق  أل أو ال ن      . للك ًا م ديين، هرب ل اليزي رهم، مث اجر غي وه
ات    . االضطهاد الكردي الديني وغير الكردي وفي أواسط األربعين
اد     لجأ المال مصطفى البارزاني مع أقرب  ى  االتح ه إل ربين إلي المق

  . مهاباد) آردستان(السوفياتي إثر سقوط جمهورية 
الروس  راد ب ربط األآ ة ت ة ومتنوع ائج عميق إن وش ذا ف وهك

وفياتيين  ر س وفياتيين وغي رر   . س ة التح اء حرآ ان زعم د آ وق
ؤمن  ان بعضهم ي اد السوفياتي، وآ اء مخلصين لالتح ة حلف الكردي

  .الجتماعيةبالحل االشتراآي للمسألة ا
دان،           اس ومن مختلف البل رة من الن داد آبي أما عن تعاطف أع
ة   م نتيج د ت ة، فق ع القضية الكردي ة م ا الغربي ن أورب وخصوصًا م
امهم           ًا يسمح بقي راد مستوى الئق ين األآ ر من المثقف بلوغ عدد آبي
بمهمة تعريف اآلخرين على قضيتهم وفق أساليب مناسبة، وارتقاء 

عة م   اط واس ي أوس ا    وع ة م ا حقيق ة وإدراآه عوب األوربي ن الش
ذ الخطوات     ا لكي تتخ ى حكوماته الم، وضغطها عل ي الع يجري ف
ة    ة حلبج ين مدين دما قصف صدام حس ا حدث عن الضرورية، آم
ة         دما توجهت الجيوش العراقي ا حدث عن ائي، أو آم بالسالح الكيم

  .نحو األآراد إثر هزيمتها في حرب الخليج الثانية
م المتحدة التي      ومن ناحية أخر ة األم وانين منظم ى، أصبحت ق

ة       اب الحرب العالمي صيغت في ضوء مصالح المعسكرين في أعق
د    الثانية، بمثابة قضبان وأسالك شائكة تمنع الشعوب والدول من م
ام    يد المساعدة لشعوب في العالم الثالث والثاني حيث استطاع الحك
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عوبه عوا ش ديم ان يخض اريخ الق ن الت اربون م د اله وة الحدي م بق
تالين،   والنار، مثلما حدث للشعوب السوفياتية في ظل ديكتاتورية س
ازي،      اني الن تالل األلم ل االح ي ظ ة ف ة الغربي عوب األوربي وللش

ر،        ر الحم م الخمي ل حك ي ظ امبودي ف عب الك م  .... وللش وآمعظ
ها    ى رأس كرية وعل ديكتاتوريات العس ي ظل ال ة ف عوب العربي الش

  . سينديكتاتورية صدام ح
ذي يسمح       رين في السبيل ال وإزاء ذلك فكر الكثيرون من المفك
ثًال   ا م ام به ي ق ة الت ادة الجماعي ن اإلب ن الشعوب م اذ شعب م بإنق
الخمير الحمر في آمبوديا وصدام حسين في العراق، أو على األقل 

اء  ( فنشأت منظمات إنسانية منها. مد يد المساعدة لهذه الشعوب أطب
د     . الفرنسية ) الحرياتآل (و) بال حدود ة تؤي دول الغربي وأخذت ال

راق،    وتسعى وتحث على التدخل المباشر مثلما حدث في شمال الع
  .ومن ثم في البوسنة والهرسك، وأخيرًا في آوسوفو

ا  ة بعينه ة دول ت مهم ة ليس ذه المهم ًا ان ه ي تمام ن الجل وم
ة، أو مجموعة دول آحلف األطلسي،       آالواليات المتحدة األميرآي
ا         ها وترعاه ة تؤسس وات خاص ا ق وم به ن ان تق ب ويمك ا يج إنم
ياغة          ًا وص اه عالمي ذا االتج رار ه د إق دة، بع م المتح ة األم منظم

ألة أخرى،    .... القوانين الناظمة له أي مس ولكن مثل هذه المسألة، آ
  . ...ال يمكن تفادي األخطاء والنواقص في بداية األمر

  لكردية ؟ما هو تأثير العولمة على القضية ا*
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اه  - ذا االتج اذ الشعوب    :  إذا آانت العولمة خطوة في ه اه إنق اتج
ا،           ة له ديم المساعدات الممكن اه تق ا، اتج ات التي ابتليت به من اآلف

ر     ًا أآث ر، ودعم ًا اآب تلقى تفهم ة س ية الكردي إن القض ا إذا .... ف أم
عوب      ات الش تباحة حري اه اس ي اتج وة ف ة خط ت العولم آان

صالح العمالقة في أميرآا الشمالية وأوربا الغربية واقتصادياتها في 
دل المؤشرات   . واليابان فإن األآراد سيكونون من أول الضحايا  وت

اه   ذا االتج ي ه ير ف ة تس ى ان العولم ة عل ت :  األولي ث انفل حي
ًا،   الرأسمال الكبير من عقاله وراح يجول في آل أنحاء العالم، باحث

ة   ات الحديث طة التقني وت(بواس تثمار، أو  )رآمبي رص لالس ن ف ، ع
ا  ا أدى  . الحقيقة للمضاربة، متخطيًا حدوده الوطنية وغير آبه به مم

ر        ويؤدي إلى  د تحصل من الرأسمال الكبي م تع افتقار الدول التي ل
ا إن       . على شيء ى الحكومات عن مهامه دول تتخل ر ال وعندما تفتق

ال      ي مج حية، أو ف ة الص اعي أو الرعاي مان االجتم ي الض ان ف آ
خ       ة وال يع دور الثقاف ا، وتوس دارس ورعايته اء الم ة وبن ... التربي

ه   مح ل ي تس ائط الت ر الوس مال الكبي دم الرأس ك، ال يع وق ذل وف
ا      ي غيره ارف وف ي المص اس ف دخرات الن ى م تيالء عل باالس

  .واستثمارها دون معرفة وال موافقة أصحابها
تباح   وهكذا تستباح أآثرية الجماهير في البلد الرأسمالي، آما تس

ات         ي المجتمع ة ف الح أقلي ي ص ث، ف اني والثال الم الث عوب الع ش
  .....الغربية

 ادم هو ـقرن القـراع في الـيقول علماء االجتماع أن الص*
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ارات( راع الحض ع ) ص دى الجمي روف ل و مع ا ه راد، آم واألآ
ذه           ال في ه م دور فع دًا، هل يكون له ة ج أصحاب حضارات قديم

  أم ماذا ؟) صراع الحضارات(المعادلة 
ن    - ارة، ولك ناع الحض ن ص ًا، م رت آنف ا ذآ راد، آم ان األآ آ

ين         وار ب ة الح ول حلب توى دخ و اآلن بمس ن ه دور عم ؤال ي الس
وبتقديري فإن األآراد . الحضارات وليس الصراع بين الحضارات

ة      م والمعرف ن العل رًا م يبًا واف رة، نص ل األخي ي المراح ابوا ف أص
ال      . اريؤهلهم لخوض غمار هذا الحو ولكن يجب أال يغيب عن الب

ي       ًا ف عة، وخصوص ة الواس ة األمي اهير الكردي ى  الجم ه إل التوج
اء ة  . صفوف النس ن األمي راد م ر األآ ولى قضية تحري يجب أن ت

  .عناية خاصة، وإال فإننا نسير في عكس اتجاه التاريخ
ورًا       * يج تط رب الخل دالع ح د ان ة بع ية الكردي ورت القض تط

ا     آبيرًا في آردس  اطق منه راق وحررت من ة   (تان الع تحت الحماي
وتشكلت إدارة ذاتية، وتعتبر آردستان مرآز ثقل القضية ) الدولية

ة  ر حيوي ة األآث ة اآلن وهي المنطق ديات . الكردي ذه التح ضمن ه
ة ي تحاك في المنطق ى القضية . الت ذا التطور عل أثير ه ا هي ت م

  الكردية ؟
ًا متواصًال    صحيح ان األآراد في شمال العراق خ  - اضوا آفاح

اب       ة للب ة إن آانت تابع منذ وقت طويل نسبيًا ضد السلطة المرآزي
داد   ارزاني في     . العالي في استانبول، أو في بغ ع عبدالسالم الب ودف

داد    دودة عن بغ تقالل مح ة اس ن محاول ه ثم رن حيات ذا الق ل ه أوائ
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ود البرزنجي         . واستانبول ادة محم راد تحت قي م خاض األآ ومن ث
ه اسم       آفا ق علي ا أطل وا م ذين احتل حًا معترفًا به ضد البريطانيين ال

وخاض األآراد بعدئٍذ معارك مشهودا  . العراق، وأقاموا هذه الدولة
ارزاني وحدثت نكسة  ادة المال مصطفى الب ا تحت قي . م١٩٧٥به

ى أن       ة، إل ى والثاني يج األول ي الخل وتطورت األمور بدافع من حرب
يم  ن(أق الذ اآلم ى  و). الم ورات إل ذه التط ة ه ت مجموع د دفع ق

هم    راد أنفس د األآ ر عن ور آبي داث تط ت  . إح ب أن الف ي أح ولكنن
  : االنتباه إلى  األمور التالية

ة      -١ رأ عن الصراعات الكردي ا نسمع ونق ة  -في ضوء م الكردي
ي  تان(ف اك) آردس ان هن وق اإلنس اك حق ذي : وانته هل التطور ال

ابي،   ي وايج ور حقيق ه، تط تكلم عن ل  ن ي، أي حب ل وهم ه حب أم ان
  آاذب؟
ة  -٢ ن الشعوب بحاج وق شعب م اق حق ى  إحق ان الوصول إل

ع     ة، ورف عارات المطروح عب للش ذا الش وع ه د مجم ى  تأيي إل
ة         عوب المعني عب أو الش د الش ب تأيي ى آس اح، وال تعداده للكف اس

  . األخرى، مثل العرب والترآمان واآلشوريين في مثالنا
) وحدة الكيان الكردي الصغير(الوحدة  ال أشك في أن تحقيق-٣

اح   الل الكف ن خ اش     . م دل والنق اقض بالج ل التن الل ح ن خ أي م
ى اآلخرين        .. والحوار وق عل والخ أفضل من فرض الوحدة من ف

  . بقوة فصيل من الفصائل في مثالنا
  ان أي آيان يقام بقوة حراب األجانب ال يمكن ان يدوم إذا لم -٤



99………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

  .آيف يقنعون الشعوب األخرى المعنية يعرف أبناء هذا الكيان
اك * ًا هن ية، وطبع تان خصوص زاء آردس ن أج زء م ل ج لك

ات         بعض التنظيم زء، ول ل ج من آ ة ض ية آردي ات سياس تنظيم
ذه        أثير ه ا هو ت عالقات غير متكافئة مع الحكومات المجاورة، م
ى         ًال عل ة وأجزاء آردستان آ ة عام العالقات على القضية الكردي

  حدة خاصة؟
ك        ا- ى ذل دل عل ًا، وت ورًا نضجت نضوجًا تام لواقع ان هناك أم

ي (إقامة التنظيمات السياسية في هذا اإلطار   بما  -أو ذاك) المحل حس
ة      . ذآرتم دان األربع د من البل ا  :  وأقصد ان األآراد في آل بل ترآي

ة         د أصبحوا بمستوى التحرر من ربق وإيران والعراق وسوريا، ق
ى الرأس ابقة عل ات الس به العالق ة وش ات إقطاعي ن عالق مالية م

دهم،        رات بل ع بخي م التمت من له ي يض م ذات ة حك ة، وإقام إقطاعي
  . ..والتعليم بلغتهم، وتطبيق إصالح زراعي مناسب والخ

ة     وق قطري ا ف ة الخالصة  (أما التنظيمات ألم م   ) أي القومي م تق فل
راد ال األآ داعب خي ا ت د، وان آانت أفكاره د، . بع م بع م تق وهي ل

د المستوى المنشود     ألسبا غ بع م تبل . ب آثيرة، منها، ان طالئعهم، ل
أي ان هذا األمر سينضج أيضًا وسيؤون   . وال أشك في أنها ستبلغه

  . أوان تنفيذه فوق أرض الواقع
ارين  * ة بمنظ ى القضية الكردي ر إل ة تنظ ة الدولي :  إن السياس

تساعد الحرآة الكردية في آردستان العراق من جهة، ومن جهة   
د      أخ ا األخرى، وخاصة بع رى تطمس الحرآة الكردية في اجزائه
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آيف . القرصنة الدولية حول اسلوب اعتقال السيد عبداهللا أوجالن
  ترى ذلك وما هي األسباب ؟

ى تحقيق      - اك سباق عل ا هن ليس هناك سياسة دولية موحدة، إنم
الح رق       ... المص ين تفت ي ح ة ف الح معين باق مص اء الس ق أثن وتتف

ًا،      غيرها، وبتق ة حالي ة الدولي وقين في الحلب ديري فإن مصالح المتف
ة       راد القريب اح األآ داف آف ت أه ا تحقق رر، اذا م م (ال تتض الحك

  ).وحدة آردستان(أو البعيدة ) الذاتي
دول  ي ال ة ف ات الحاآم الح الطبق ي ان مص ك ال يعن إال ان ذل
ة         ردي القريب ال الك داف النض ت أه رر إذا تحقق ن تتض ع ل األرب

ك من      والبعي ر ذل ادحين وغي دة، ذلك أن أساليب حكم واستغالل الك
رن مضى            ى  ق ود إل دًا، تع ة ج دان متخلف ذه البل م في ه شئون الحك
ه   الق في وم الح ان يق ذي آ زمن ال ك ال ى  ذل ل، أي إل ى األق عل

نان  ب األس ائف طبي ؤالء   . بوظ تثمار ه ائط اس ي وس دما ترتق وعن
ك ا    ه تل ذي وصلت إلي توى ال ى المس ام إل دول  الحك ي ال ائط ف لوس

  ).آردستان(وبوحدة ) الحكم الذاتي( الغربية، عندئٍذ يقبلون بـ
ام  ام وتحجرهم قي ؤالء الحك ى تخلف ه ة عل ومن أسطع األمثل
م   الحكام األتراك بما قاموا به ويقومون حيال عبداهللا أوجالن الذي ل

إال ان ذلك لم يمنعني من ان اآتب  . اتفق يومًا مع أفكاره ومع نهجه
التي التي نشرت في صحيفة      عن اح العربي  (وانًا لمق ة  ) الكف اللبناني
ي ى :  (م١٠/٣/١٩٩٩ف د ان يتغلب عل تطيع بوالنت أجاوي هل يس

د    ). ضعفه أمام عبداهللا أوجالن؟  ول ان بوالنت أجاوي وأردت ان أق
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توى   ى مس اء إل اجزون عن االرتق ه ع ن ورائ ة م ة الحاآم والطغم
تثنائية في    فتح صفحة حوار مع عبداهللا أوجالن في ظل ظروف اس
  .مصلحة الطبقات الحاآمة في ترآيا

ادة         ًا، أال نالحظ أن بعض الق راد جانب ا أعداء األآ واذا ما ترآن
ًا     ر تخلف بًال أآث ًا، س ال بعضهم بعض ًا، حي ون أحيان راد ينتهج األآ
ى ان     ك عل دل ذل وهمجية من سبل صدام وأجاويد وغيرهما؟ وأال ي

  عند بعض األطراف، القشور الخارجية؟ التقدم المعلن لم يتعد،
  هل تؤيد إنشاء حكومة آردية ؟*
ة  - ة آردي وء حكوم د نش د أؤي ث التأيي ن حي م(م ة الحك أو ) ذاتي

  .حكومة آردية موحدة ومستقلة
ن   ل شعب م ة لك ام حكوم ظ، قي ى تحف دون أدن د ب ي أؤي ا إنن آم

  . الشعوب يرغب في إقامة حكومة خاصة به
ب     د س روط، فق ن الش ا ع ن     أم يء م ا بش ت عنه ي ان تكلم ق ل

  .حسبما اعتقد-التفصيل 
باعتبارك آنت عضوًا في الحزب الشيوعي السوري، آيف       *

  تنظر األحزاب الشيوعية في المنطقة إلى  القضية الكردية؟ 
ع    - م الرواف ة أول وأه ي المنطق يوعية ف زاب الش ت األح آان

ران أو العراق أو       ا أو إي ان في ترآي ة إن آ . سوريا  للقضية الكردي
راق        ن الع ل م ي آ راد ف ر األآ يوعيين غي ال الش دمج نض د ان وق
راد من أجل     وسوريا على األقل، في أآثر من مرحلة، بنضال األآ

اء       . نيل حقوقهم ًا لق ًا غالي راد ثمن ر أآ رادا وغي ودفع الشيوعيون أآ
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ة     اح    . آفاحهم المبدئي من أجل القضية الكردي وغلبت مراحل الكف
راق     المشترك بين القومي ى مراحل االفت ين األآراد والشيوعيين عل
  .التي اعتبرت إستثناًء

تاني     ديمقراطي الكردس زب ال إن الح ديري ف وريا(وبتق د ) س ق
دة    ة الوح ل حكوم ن قب ينات م ر الخمس ي أواخ ة ف تعرض للمالحق

ين         -السورية  ة ب ة التي آانت قائم ق الوثيق المصرية، بسبب العالئ
ة مراآز   . األآراد والشيوعيين السوريين وتسنمت شخصيات آردي

  .رفيعة في الحزبين الشيوعيين العراقي والسوري
رفين      ين الط أت ب ي نش ات الت ردي  (والخالف ومي الك الق

يوعيين ب        ) والش ي قل ادة ف أ ع ي تنش ات الت وع الخالف ن ن ي م ه
ن،   -وهكذا فإن وحدة الكفاح الكردي. الحزب الواحد م تك الشيوعي ل

ات الم  ن ذآري ون م تقبل   ويجب أال تك ط المس ن خط ل م اضي، ب
ًا اح . أيض رقين الكف ين ومتف ان مجتمع وض الطرف ب ان يخ ويج

نقص   المبدئي من أجل تخليص أحدهم اآلخر من أخطائه ونواحي ال
  .في نضاله

زاب      * رأيكم لألح ة ب وعية والذاتي باب الموض ي األس ا ه م
ة     الشيوعية واألحزاب التقدمية العربية في تجاهل القضية الكردي

  عتراف بها آقضية شعب وأمة؟وعدم ا
ل   - ن أج اح م ي الكف ر ف م تقّص ذآورة ل زاب الم ع ان األح الواق

ة  دعوى القومي افح ضد ال ا آانت تك راد، إال إنه وق األآ اق حق إحق
دعوى          ه ضد ال افح في ذي آانت تك الكردية المتعصبة في الوقت ال
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القومية العربية المتعصبة، وإن آنَت تجد في األحزاب الشيوعية،    
ن ل       م ا، مث ى منه ة وأدن ى القومي ابق عل و س ا ه و متعصب لم ه

دين     ة أو ال ة أو العشيرة، أو الطائف -فالشيوعيون  . المحلة، أو القبيل
ون ا تعرف ي  -آم ون األمراض الت ها ويحمل ة نفس اء الترآيب ن أبن م

رهم ا غي زوا  . يحمله ة، يجب ان يتمّي زون، أو بالحقيق م يتمي إال أنه
  . شاف الجديد والوقوف إلى جانبهبالدأب والمثابرة على اآت

  
  . شكرًا لكم على هذا الحوار*
  
  . شكرًا-

                                                                  
  

  ١٩٩٩/ ٥/دمشق
  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥ص٢٠٠٠ربيع -شتاء/٢٧-٢٦/العددان-"الحوار"نشر هذا الحوار في مجلة -
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  عبدالخالق زنكنه المعروف حوار مع السياسي
  
  .عضو المكتب السياسي لحزب آادحي آردستان -
  .عضو برلماني في البرلمان الكردي -
نسان في عضو لجنة السالم ورئيس جمعية دعاة حقوق اإل -

  .آردستان
  ...يتحدث للحوار

نود من خالل مجلة الحوار فتح حوار حر ومفتوح عبر أسئلة 
نطرحها عليكم نكون من الشاآرين لو أسهمتم في إلقاء الضوء 
على بعض النقاط الهامة التي تشغل الرأي العام الكردي إزاء 

  .األحداث المؤلمة التي تجري في آردستاننا الجنوبية
داية حبذا لو تكرمتم بإعطاء فكرة موجزة عن في الب: س

  سيرة حياتكم السياسية، أو باألحرى عن هويتكم النضالية؟
ابن لعائلة وطنية معروفة في مدينة آرآوك من آردستان : ج

العراق، آان والدي أحد قياديي إضراب آاورباغي المعروف 
ضد االحتكارات  ١٩٤٦إضراب عمال النفط في آرآوك عام (

، ورئيس لفرع نقابة السكك في آرآوك في أواسط )النفطية
  .األربعينيات ومتعرض لعدة مرات لالعتقال واإلبعاد

، وأنا أحد ١٩٥٦بدأت العمل السياسي الوطني منذ عام -
  ارآت في ــرآة نفط العراق في آرآوك، شـهد شـبين الى معـمنتس
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نذ نضاالت شعبنا الوطنية والطبقية والقومية في عهود مختلفة وم
  .العهد الملكي ولحد اآلن وتعرضت مرات عديدة لالعتقال واألبعاد

وجراء محاولة اعتقالي ترآت العمل في  ١٩٦٣في عام -
شرآة النفط والتحقت بقوات األنصار في قاطع آرآوك، ومنذ ذلك 

  .التاريخ أحترف العمل السياسي
بالحصول  ١٩٦٢-١٩٦١تخرجت من معهد شرآة النفط عام -

إلى  ١٩٦٨بلوم الهندسة الميكانيكية، وفي أعوام على شهادة د
درست العلوم السياسية في بلغاريا، ومنذ عام  ١٩٧٠
أمارس العمل الصحافي ولدي مشارآات متواضعة في ١٩٧٢

الكتابة، حاليًا صاحب امتياز جريدة علنية في آردستان الجنوبية 
  ).آالي ئازادي(باسم راية الحرية 
أول برلمان في آردستان  عضوًا في ١٩٩٢انتخبت عام 

الجنوبية وعضوًا في اللجنة الثقافية والعالقات الخارجية في 
البرلمان ولدي مشارآات نشطة في األنشطة االجتماعية وانتخبت 
عضوًا في لجنة السالم في آردستان ورئيسًا لجمعية دعاة حقوق 
اإلنسان، شارآت في جهود الوساطة بين الحزبين المتحاربين 

لديمقراطي الكردستاني الموحد واالتحاد الوطني الحزب ا(
  ).الكردستاني

ما هي برأيكم األسباب والعوامل الذاتية والموضوعية : س
التي أدت إلى  اندالع االقتتال األخوي بين الحزبين الرئيسيين 
. الديمقراطي الكردستاني الموحد واالتحاد الوطني الكردستاني
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ب واالنجازات التي تحققت ومدى خطورة هذا الحدث على المكاس
  بفضل االنتفاضة الشعبية األخيرة؟

ان األسباب والعوامل الذاتية والموضوعية الندالع االقتتال :ج
الدائر بين الحزبين الرئيسيين والحاآمين في آردستان الجنوبية 

بعضها تاريخية ترجع للخالف والصراعات بين ... آثيرة
ن، وبعضها اآلخر يرجع المجموعتين منذ ستينات القرن العشري

للصراع على الزعامة والسلطة واالستحواذ على المراآز 
والسياسة الخاطئين والواردات، وجانب آخر منها يرجع للنهج 

ربة الفتية منذ إجراء االنتخابات الحزبان على التجاللذين فرضهما 
م، وذلك ١٩٩٢البرلمانية وتشكيل الحكومة اإلقليمية في عام 

، واحتكار الساحة والحزبية )ففتي-ففتي(مناصفة بفرض سياسة ال
الضيقة وتجميد عمل ونشاط الجبهة الكردستانية وعدم إشراك 
األحزاب الكردستانية األخرى والجماهير في إدارة شؤون اإلقليم 
اعتقادًا من آل حزب انه يستطيع ادارة األمور وحد لكن ذلك لم 

ة واالستحواذ واالنفراد إذ بدأ الصراع بينهما للسيطر... يدم طويًال
بالحكم من قبل طرف على حساب الطرف اآلخر على صعيد آل 

حل الخالفات آردستان، وبدًال من اللجوء إلى  محافظة وعموم
والمشاآل بالتفاهم والحوار والعودة إلى  الشعب وصناديق 
االنتخاب، لجأ آل طرف إلى استخدام القوة والسالح لحسم األمور 

سائر مادية وبشرية ومعنوية آبيرة وأثر بشكل مما آلف شعبنا خ
سلبي على التجربة والمكتسبات التي تحققت بفضل انتفاضة شعبنا 
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، والنضال الطويل والتضحيات الجسيمة ١٩٩١الجبارة في آذار
لجماهير شعبنا الصامدة، آما أثر ذلك على الدعم السياسي 

  . واإلنساني الدولي لقضيتنا
دم إيجاد حل للصراع والمشاآل عن ان استمرار االقتتال وع

طريق الحوار والتفاوض سيعرض التجربة للفشل وسيتحمل 
الحزبان المسؤولية التاريخية عن ذلك وسيكون له آثار سلبية 
وسيئة على نضال شعبنا الكردي في آردستان الجنوبية، وآذلك 

  .على نضال شعبنا الكردي في األجزاء األخرى
خابية التي أدت إلى  فوز الحزبين من خالل التجربة االنت: س

مناصفة في البرلمان الكردي دون مشارآة أآثرية األحزاب 
الكردية التي تتواجد على ساحة آردستان الجنوبية بفعالية رغم 

أال تعتقدون معنا أن غياب ممثلي هذه األحزاب . ترتيبها العددي
 آان من أحد العوامل التي لم تسهم إلى  خلق ضمانات أقوى أو
   توازن ديمقراطي يخلق المناخ الطبيعي لتفاعل ديمقراطي سليم؟

لقد استغل الحزبان نتائج االنتخابات البرلمانية بشكل غير : ج
علمًا أنها آانت التجربة األولى (سليم ومبالغ فيه وبغرور 
عدم وصول أآثرية األحزاب ) لالنتخابات في آردستان
ب آثيرة منها فرض البرلمان ألسباالكردستانية األخرى إلى 

آان فرضًا على الحزبين مراعاة . البرلمانللوصول إلى % ٧نسبة
وتقدير ذلك الظرف وعدم االنفراد واحتكار آل األمور مناصفة 
بينهما وخاصة بالنسبة لحلفائهم في النضال الشاق والطويل في 
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الكفاح المسلح من أطراف الجبهة الكردستانية واألحزاب 
بما فيها التفكير بمستقبل العالقة بينهما لو  الكردستانية األخرى

) وهو محتمل دائمًا(شب الخالف في مسيرة العمل المشترك 
باقي األحزاب لحل وتقريب وجهات النظر في بالعودة إلى 

اإلشكاليات مما آان سيجنب التجربة وشعبنا األخطاء والمعاناة 
فاضة، أآدت ان تجربة السنوات األربع الماضية ومنذ االنت. القاسية

على ضرورة وجود قوة ثالثة في ساحة آردستان الجنوبية ليس 
آبديل للحزبين بل للمشارآة في إنجاح وضمان التوازن بينهما، 
هذا ما يتطلب من أحزابنا التفكير الجدي لخطو خطوات عملية 
باتجاه التعاون والتنسيق لخلق هذه الحالة الضرورية للحفاظ على 

  .التجربة والقضية
ان ما يجري من أحداث مؤلمة في آردستاننا الجنوبية   :س

ينعكس سلبًا أو إيجابًا على التنظيمات واألحزاب الكردية في آافة 
أجزاء آردستان وإزاء هذه األحداث ارتضت بعض هذه األحزاب 

بينما توخت )وخاصة في سوريا(االنحياز إلى  أحد الطرفين 
. االقتتال األخوي معظم األحزاب الكردستانية التنديد وشجب

برأيكم أي . والدعوة إلى  الوقف الفوري لهذه الفعاليات المؤسفة
من الموقفين يساهم في وضع حد يزيد من لهيب هذه الحرب أو 

  ؟..إطفاء الحريق
بالتأآيد ان الصراع واالقتتال بين الحزبين الرئيسيين له :  ج

ل انعكاسات على مواقف األحزاب الكردستانية األخرى في آ
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الساحات حسب درجة قرب وبعد هذا الحزب من هذا الطرف أو 
ذاك خاصة إذا نظرنا بعين االعتبار الى تأثير هذين الحزبين على 

  .بعض األحزاب الكردية في هذه الساحة وتلك تاريخيًا
من وجهة نظري، ان االقتتال الدائر بين الحزبين مدمر وغير 

كاسات سلبية خطيرة مبرر ويضر بتجربة شعبنا والقضية وله انع
على مسيرة نضال شعبنا الكردي في األجزاء األخرى، وعليه فمن 
المفروض على جميع التنظيمات واألحزاب الكردستانية عدم تأييد 
هذا الطرف أوذاك في االقتتال الدائر وصب جهودهم مع آل 
الجهود الخيرة في الداخل والخارج للوقف الفوري للحرب والنزف 

لمعالجة المشاآل والخالفات بالطرق السلمية ودفع الطرفين 
والحوار علمًا بان االنحياز وتأييد هذا الطرف أو ذاك في االقتتال 
يضعفان تأثير الرأي العام الضاغط وسيشجع استمرار الحرب 
غير العادلة التي ليس فيها غالب وال مغلوب والخاسر الوحيد هو 

  .لتجربة والقضيةشعبنا والمستفيد هو أعداؤنا والمتربصون با
آونكم أحد البرلمانيين الذين انتخبوا من قبل الجماهير :  س

الكردية وليس وقفًا على أصوات الحزبين ما مدى دور البرلمان 
الكردي في سبيل إنهاء هذا االقتتال األخوي والى أي حد اتخذت 

  ؟..الخطوات االيجابية التي من شأنها خلق تطبيع آمن ومشرف
وانبثاق البرلمان وتشكيل الحكومة اإلقليمية في ان انتخاب :  ج

آردستان الجنوبية آانت من ابرز المكتسبات الملموسة بعد 
انتفاضة شعبنا الجبارة على طريق ممارسة الديمقراطية ومشارآة 
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جماهير الشعب في اختيار مؤسساته الدستورية وقد بنت الجماهير 
ة من الجبهة آماًال آبيرة على ذلك خاصة بعد انتقال السلط

الكردستانية إلى  المؤسسات الدستورية المنتخبة، وخالل سنتين 
من عمر البرلمان أصدر آثيرًا من القوانين والقرارات الجيدة 
أبرزها قانون األحزاب والجمعيات وقانونًا للصحافة والمطبوعات 

الخ، صحيح ان ...وقانونًا للقضاء وقانونًا حول األسلحة والتسلح
هذه القوانين المهمة لم تأخذ طريقها للعمل والتنفيذ جراء الكثير من 

الصراعات الحزبية الضيقة بين الحزبين الحاآمين، إال أن اندالع 
االقتتال بين األطراف الكردية وبشكل خاص بين االتحاد الوطني 

قد شل عمل البرلمان، م ١/٥/١٩٩٤والديمقراطي الكردستاني منذ 
تال تمكن البرلمان من بذل جهود آبيرة ففي الجولة األولى من االقت

لوقف الحرب الدائرة وتطبيع األوضاع والمشارآة ميدانيا عبر 
شقالوة _وآنت رئيسا لمحور أربيل (تشكيل ثالثة محاور برلمانية 

  . لتهدئة األوضاع) جومان _
وأصدرالبرلمان عدة قرارات هامة في شهري تموز و آب من 

آل واألمور بما فيها مشكلة باتجاه معالجة المشا ١٩٩٤عام 
الواردات الجمرآية، لكن الجولة الثانية من االقتتال الذي بدأ منذ 

المستمرة حتى اآلن رغم بعض م و١٩٩٤اواسط آانون األول عام 
الهدنة عطلت عمل البرلمان و الحكومة اإلقليمية رغم اعتصام 

عضوا برلمانيا أآثر من مائة يوم داخل بناء البرلمان ) ٥٧(
جبار قيادة الحزبين لكن دون جدوى وعدم احترام إلرادة إل
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الممثلين المنتخبين من قبل الشعب و المزآين من أحزابهم مما 
أساء إلى دور وسمعة البرلمان أمام الرأي العام الداخلي 
والخارجي وعطل دوره في معالجة المشاآل و تطبيع األوضاع 

ه رسائل مفتوحة مما دفعني وزمالًء آخرين في البرلمان لتوجي
باالستقالة إذا لم يتم وقف القتال ووضع حد للمجازر وانتهاك 

السلطة التشريعية العليا (حقوق اإلنسان واحترام إرادة البرلمان 
  ). في اإلقليم 

لقد وقعت تجاوزات خطيرة من خالل األحداث الدامية :  س
ه أدت إلى  خلق أجواء لم يعد فيه  المواطن آمنا على أبسط حقوق

ما مدى إسهام منظمات حقوق اإلنسان . اإلنسانية و االجتماعية
في آردستان الجنوبية في وضع حد لهذه التجاوزات ألنها جزء 

  مدعوم من منظمة حقوق اإلنسان العالمية ؟  
لألسف الشديد وخالل الجوالت الثالث من االقتتال المدمر :ج

بين جرت انتهاآات وتجاوزات آثيرة وخطيرة من قبل الحز
لقد بذلت . الحاآمين وميلشياتهما المسلحة المنتشرة في آل مكان

منظمات حقوق اإلنسان بما فيها جمعية دعاة حقوق اإلنسان في 
آردستان و التي أتشرف برئاستها جهودا آبيرة لوضع حد لتلك 
التجاوزات وناشدت قيادة الحزبين والمتقاتلين لوضع حد لهذه 

ورغم أن قيادة الحزبين وعدت  األعمال التي جاوزت الحدود،
بمعالجة األمور إال أن االنتهاآات و الخروقات مستمرة وأخذت 

جمعية دعاة حقوق اإلنسان في ( ابعادا خطيرة مما دفع منظمتنا 



113………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

ومرآزها لندن لنشر ) أستي(ومنظمة العفو الدولية ) آردستان
تقارير خاصة عن تلك التجاوزات والخروقات بشكل علني وعلى 

ان استمرار التجاوزات و الخروقات . يد الداخلي والخارجيالصع
وبهذا الشكل الواسع والفظ وعدم وضع حد من قبل قيادة الحزبين 
لتصرفات ميليشياتهم ومسؤولي منظماتهم العسكرية و الحزبية 
لهذه األعمال سيحولها إلى  اّّفه خطيرة وجسيمة في مجتمعنا 

ا والقضاء عليها خاصة الكردستاني وسيكون من الصعب معالجته
عندما تستغلها المافيات الموجودة في الساحة و ستسيء إلى  
تجربتنا و مجتمعنا ونضالنا لدى الرأي العام الخارجي الذي ساند 
طويال نضال شعبنا وما تعرض له من اضطهاد وانتهاك لحقوق 

  . اإلنسان من قبل األنظمة الدآتاتورية و الشوفينية و الرجعية
م هل األحداث الدامية التي تجري في آردستان برأيك: س

الحزبية  الجنوبية هي مجرد اختالف الحزبين على المكاسب
وحب التفرد ) جباية الضرائب_واردات الجمارك(الضيقة 
أم هناك عوامل محلية وعالمية تفتعل األحداث على .. .بالسلطة

  ضوء مصالحها المتضاربة ؟     
ر من السياسيين المخلصين من وجهة نظري ونظر الكثي:  ج
شعبنا ان المسؤولية األساسية جربة والقضية وجماهير للت

والمباشرة في االقتتال والحرب الدائرة تحمُِّل قيادة الحزبين 
مسؤوليتها بسبب تفضيل المصالح الحزبية والشخصية على 

ان الطموح إلى  آسب الزعامة و ، مصلحة المجتمع والشعب
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لكن العمل ، ة شيء مشروع ألي حزبالسلطة بالطرق السلمي
بالقوة و السالح من أجل االستيالء على السلطة المنتخبة من قبل 
الشعب و فرض نظام العسكرتارية و اإلرهاب و القمع و تقسيم 
آردستان آما هو جاٍر آمناطق نفوذ لكل منهما أمر غير مقبول 

كن ومع آل ذلك ال يم، وضار ليس فقط لشعبنا بل وللحزبين أيضا
إغفال دور أعداء شعبنا و التجربة من عمالء النظام العراقي 
وبعض دول الجوار من تشجيع وتعميق للخالفات و الصراعات 

  . ألغراض مصلحيه وبهدف القضاء على التجربة و القضية
أعود وأقول أن محاوالت أعداء شعبنا الستغالل الظروف 

لكن ، جيتهموالصراع مسألة طبيعية ومتوقعة و جزء من إستراتي
يجب أن ال نقدم الحجج و الذرائع لهم و نغفل مسؤوليتنا الذاتية في 
. فسح المجال لهؤالء للتدخل في شؤوننا الداخلية عسكريا و سياسيا

مطلوب يقظة عالية من لمخاطر هذه األوضاع و التدخالت ألنه 
إذا فشلت تجربتنا في آردستان الجنوبية فان األجيال ) ال سمح اهللا(
ادمة لن تغفر لنا مسؤوليتنا المباشرة في ذلك وبشكل خاص قيادة الق

  .الحزبين المتقاتلين
تبذل في اآلونة األخيرة جهود ومداخالت نشطة من قبل : س

آل من ترآيا وإيران في سبيل إيجاد حل للخالف الناشب في 
فهل من المعقول خلق مثل هذه الفرص ... آردستان الجنوبية

تان أم هي محاوالت من الطرفين لخلق على أيدي غاصبي آردس
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... محاور في الصراع الشامل على مستوى الشرق األوسط
  ؟..الحتواء مجمل الحرآة التحررية الكردستانية

  
ما من شك ان بعض الجهود والتدخالت من جانب بعض : ج

دول الجوار، خاصة إذا آانت بشروط وألغراض مصلحيه وأمنية 
ر بين الحزبين وبالنتيجة ال تخدم تعقد مشاآلنا والصراع الدائ

مسيرة الجهود المخلصة من القوى الكردستانية والعراقية 
والصديقة للوقف الفوري لالقتتال والجلوس على مائدة المفاوضات 
وحل المشاآل بالطرق السلمية األخوية، مثل هذه التدخالت التي 
تستغل الظروف الصعبة للحزبين وحاجتهم لبعض التسهيالت 

ساعدات لتغيير المعادالت والموازين العسكرية تسيء آثيرًا والم
لمصالحنا الوطنية والقومية وتعمق المشاآل وتنقل الصراع 
والخالفات من الصعيد الوطني إلى  الصعيد القومي مع األحزاب 
الكردستانية في األجزاء األخرى، وهذا ال يعني إننا ضد أي جهد 

خلصين لوضع حد لهذا إقليمي ودولي من أصدقاء شعبنا الم
الجهد الوطني والقومي هو االقتتال والمحنة، لكن الترآيز على 

علينا التمييز بين الوساطات، والجهد المخلص لبعض . األفضل
القوى اإلقليمية والدولية والجهد المتآمر من البعض على التجربة 

  .والقضية
ما مدى تفاؤلكم بالمساعي التي تبذل من قبل المنظمات : س

األحزاب والهيئات داخل آردستان الجنوبية باإلضافة إلى  و
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مساعي األحزاب والتنظيمات في آافة أجزاء آردستان في سبيل 
الوصول إلى  وضع ميثاق قومي يؤطر تلك الخالفات في سبيل 
الوصول إلى  تطبيع األوضاع في آردستان الجنوبية ليفسح 

بشكل  المجال أمام البرلمان الكردي لمعالجة الرواسب
  ديمقراطي؟

  
البد من آل جهد ومسعى من قبل المنظمات واألحزاب :  ج

والهيئات والشخصيات المستقلة من داخل آردستان الجنوبية وآافة 
أجزاء آردستان والجالية الكردية في الخارج من أجل إيقاف هذه 
الحرب الدائرة والمدمرة، ألن استمرارها يهدد ليس فقط التجربة 

جنوبية بل آل قضية شعبنا، فمواصلة المساعي في آردستان ال
والوساطات واجب قومي ملح والدعوة إلى  عقد مؤتمر آردستاني 
آما جاء في مشروع األحزاب السبعة الكردستانية وبعض 
المنظمات والقوى الكردستانية األخرى ضرورية لوضع ميثاق 
قومي يؤطر الخالفات بين الحزبين ويمهد األجواء لتطبيع 

اع والحفاظ على المكتسبات ومن أجل وضع إستراتيجية األوض
  .قومية مشترآة لمسيرة نضالنا القومي في ظل المتغيرات العالمية

  
وأخيرا يسعدنا أن تضيفوا أي تعقيب على مجمل األسئلة : س

التي طرحت بنقد ايجابي إذا اقتضت الضرورة ونشكرآم على 
  . اإلسهام اإلعالمي على صفحات مجلة الحوار
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ليس لدي ما أضيفه من مالحظات سوى أن أتقدم بالشكر :  ج

مع تمنياتي لكم بالتوفيق ، لهيئة تحرير مجلتكم الغراء على المقابلة
  .والنجاح في عملكم لخدمة الثقافة الكردية وقضية شعبنا العادلة

                     
                                                      

  . ١٩٩٥/ ٨/ ٢٠/دمشق                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .                ١١٢ص ١٩٩٥خريف وشتاء/١٠-٩/العدد-نشر هذا الحوار في مجلة الحوار- 
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  حوار مع السكرتير العام 
  لألتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني

  السيد غفور مخموري
  

  .ضرورة موضوعية وتاريخية  YNDKوالدةآانت * 
  .إن الحرآة الكردية لم تستفد من تجاربها السابقة* 
  .تمّكنا من توحيد األقالم في األجزاء األربعة في صحافتنا* 
إن أمل الشعب الكردي هو إنهاء االقتتال وإيجاد حل للقضية   * 
  .الكردية

  
ى        -١ ي أدت إل وعية الت ة والموض روف الذاتي ي الظ ا ه م

  ؟)االتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني(تأسيس حزبكم 
ع * د انتفاضة ربي دوائر   ١٩٩١بع ه ال ي وج دلعت ف ي ان م، الت

وب  ر جن ي وتطهي دام الفاش ام ص ة لنظ ات الحكومي والمؤسس
آردستان من مخلفات ورواسب النظام الدموي، وجدت أجواء حرة 

راغ    للعمل السياسي ومشارآة آافة األطراف األساسية لسد  ذا الف ه
ية        ات السياس ن التنظيم ة م اك مجموع ت هن ذاك، آان ي آن السياس

احة   ى الس ل عل ل وتناض كلت أول   . تعم ان وتش اب البرلم م انتخ ت
ة   حكومة في جنوب آردستان، وبعد هذا االنجاز قامت دول المنطق
بالتدخل في شؤون آردستان، ولم تراع بعض األحزاب المصلحة    

ومي الكرد ن الق ا لألم ين العلي داخلي ب ال ال دلع االقتت تاني، فان س
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وطني     اد ال تاني واالتح ديمقراطي الكردس زب ال زبين الح الح
  .الكردستاني

ة      ة التحرري ي الحرآ رة ف رارًا آثي ال أض ذا االقتت دث ه أح
احة        ي الس يًا ف ًا سياس د فراغ ه أوج ت نفس ي الوق ة، وف الكردي

نا مجموعة  م، أثناء اندالع االقتتال آ ١٩٩٤وفي عام . الكردستانية
ال        ذا االقتت ه ه ي وج ف ف ي نق ل آ ة نعم يات الوطني ن الشخص م
ن      وا م ذين يئس ن وال ا نح ة، اجتمعن ة قومي ت منظم دها تأسس وعن
الوضع جراء هذا االقتتال، وترآوا تنظيماتهم، واجتمعوا في إطار   
منظمة سياسية تتبنى أفكارًا قومية، واستمر الوضع هكذا لغاية عام 

  .م١٩٩٥
و ي الق ام   يمكنن ن الع اني م هر الث ي الش ا ف ا أعمالن ا أآملن ل بأنن

ام  ي أي ا وف ة التحضيرية أعماله ه، وأتمت اللجن -١٩-١٨-١٧نفس
م انعقد المؤتمر التأسيسي في قصبة عينكاوة إلعالن  ٢٠/٣/١٩٩٥

ية  ة السياس ذه المنظم يس    . ه رورة تأس ى  ض لنا إل ك توص د ذل بع
نظم عمل  ا وت ي إطاره وميين ف ل الق ع آ ة تجم ة منظم د دراس ا بع ه

ال    باب االقتت ى أس وف عل تان والوق ي آردس ية ف األوضاع السياس
د  . واألضرار الناجمة عنه ديمقراطي    (وأخيرًا ول ومي ال اد الق االتح

تاني و ) الكردس دس ه ن أجل هدف مق ية تأسست م ة سياس آمنظم
ة( دة وديمقراطي تقلة وحرة وموح تان مس تمر )آردس ك اس د ذل ، بع

ة،       العمل والنضال، وانضم   ذه المنظم ى  ه وادر إل رون من الك آثي
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راد         ين األآ ن المثقف انوا م ؤالء آ ة ه ول إن غالبي ي أن أق ويمكنن
  . والسياسيين ذوي خبرات وتجارب

ل      -٢ ة  يمث ريحة أو فئ ه، أي ش رائحه وفئات يم ش ل تنظ لك
  حزبكم؟

ت والدة*  ة،   YNDKآان وعية وتاريخي رورة موض ض
تان ت     ت آردس ه آان ن نفس ن ع دما أعل رة   وعن روف خطي ر بظ م

ذا         ه جراء ه ع الميئوس من داخلي، والواق ال ال وصعبة، حيث االقتت
  .الوضع

ن    ة       YNDKفي خضم هذه األحداث أعل ة قومي نفسه آمنظم
ة     ار المحدق ة األخط لون، لمواجه ون والمناض ا القومي ف حوله يلت

ا  )برلمان وحكومة آردستان(بتجربتنا الديمقراطية  ، وقد انضم إليه
رون م ل الكثي ا نتص ة، ومازلن ار قومي يات ذوي أفك ن شخص

ا       اك من يلتحق بن بالشخصيات لينضموا إلينا، وفي الوقت نفسه هن
ال         ا محط أنظار وآم ة جعلته طواعية ألن سياسة ومواقف المنظم
ي    بة ف ة أو قص د مدين وم ال توج ة، والي يات القومي ك الشخص تل

ة حت     ن المنظم راد م روع أو أف ا ف د فيه تان إال وتوج ي آردس ى ف
ة       ن الطلب ائنا م ة أعض ة، وغالبي رى الحدودي د الق ى وأبع أقص
ي    رة ف ارب وخب م تج ذين له ادحين ال ين والك اتذة والمثقف واألس

  .النضال
ايا        -٣ ول القض ؤتمرآم ح ي م رتم ف ي أث ائل الت ي المس ا ه م

  الفكرية والسياسية والثقافية الكردية؟
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لعام وهو  يعقد المؤتمر آل ثالث سنوات، وفي مؤتمرنا لهذا ا* 
ام      ي أي د ف ذي انعق ث ال ؤتمر الثال ي ١٢/١/١٩٩٩-١١-١٠الم م ف

أربيل عاصمة جنوب آردستان آان مؤتمرًا مختلفًا عن المؤتمرات 
السابقة، وقد آان المؤتمر مخصصًا لدراسة األوضاع السياسية في 
ة  ر من البحوث والدراسات األآاديمي ه الكثي دمت في تان، وق آردس

ل تمكن:  مث م ي اذا ل باب؟  لم ا هي األس ة؟ م اء دول راد من إنش األآ
ة        دم بحث عن المعارضة العراقي ة، وق تمت دراسة هذه النقطة بدق
والتيارات الموجودة فيها، وما هو موقف تلك التيارات من القضية   
ي        س نبن ى أي األس ا؟ وعل ن تجاهه ا نح و موقفن ا ه ة؟ وم الكردي

ات ا ألة األقلي دم بحث آخر عن مس م؟ وق ا معه ي عالقتن ة الت لقومي
دادها السكاني     ي، وتع تعيش على أرض آردستان ومكانها الجغراف
وما هي حقوقهم وواجباتهم تجاه آردستان؟ وقد آان هذا موضوعًا  
ومي الكردي، وبحث         ألة الفكر الق جديدًا، وقدم موضوع حول مس
دين اإلسالمي     آخر مفصل عن هذه القضية، وموضوع آخر عن ال

ومي الكردي،    ذه        والفكر الق ى ه دين اإلسالمي عل أثير ال ا هو ت وم
احة      ي الس ط ف ار وتنش ي تث ار الت ن األفك ر ع ألة؟ وبحث آخ المس
ل     م؟ مث ا معه السياسية وما هو موقفنا تجاهها؟ وآيف تكون عالقاتن
  .التيارات المارآسية واإلسالمية وتيارات قومية أخرى إن وجدت

ؤتمر، وبع      ذا الم د أن آانت جميع هذه المسائل مخصصة في ه
تت         تيائه للتش ن اس ر ع تان عب ي آردس ع ف ؤتمر الوض اقش الم ن
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تان ي آردس الي ف ذا . الح اه ه ؤولة تج ة ومس ة جريئ ن وقف د م والب
  .الوضع المزري

زًا        د ليكون رم ار قائ آما رأت منظمتنا أنه من الضروري اختي
ادة تنظيم صفوف      لجميع مواطني آردستان آحل لهذا التشتت وإع

يد    الحرآة التحررية الو ؤتمر الس طنية الكردستانية، لهذا انتخب الم
تانية   األخ مسعود البارزاني قائدًا للحرآة التحررية الوطنية الكردس

  .تقديرًا لنضاله وتضحياته
ونرى من الواجب على جميع األطراف األخرى التباحث حول  
وطني، فهي   ا ال ة تحرره ر بمرحل ي تم األمم الت ذا الموضوع، ف ه

ان    / ص بحاجة ملحة إلى  شخ ى براألم ا إل ه يقوده ونحن  . قائد نزي
رارُ  اه شعبنا         نرى أن هذا القرار ق اريخي وشعوٌر بالمسؤولية تج ت

  . وحرآتنا الوطنية وهو التعايش السلمي ووحدة الصف
بيل         -٤ ي س ا ف ون به ي تؤمن رامج الت داف والب ي األه ا ه م

ي      ة الت ذه المرحل ي ه ًا ف تانيًا خصوص ًا وآردس الكم آردي نض
  ض عنها التحديات واالنقسامات وإنكار القوميات؟تتمخ

ة الجوانب    YNDKدرس *  المجتمع الكردي بإمعان ومن آاف
د       كرية عن ية والعس ة والسياس ة والثقافي ادية واالجتماعي االقتص
ور    دة أم ه ع ي برنامج ذا األساس وضع ف ى ه اًء عل ه، وبن تأسيس

ا، لكن إستراتيجية         ك الجوانب والعمل من أجله  YNDKتخدم تل
هي آردستان حرة ومستقلة وموحدة وديمقراطية، ألن هذا العصر  
اد       ار االتح د انهي ة بع طهدة خاص عوب المض تقالل الش ر اس عص
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ذه          دول التي آانت تحت ه ة ال السوفيتي السابق حيث أعلنت غالبي
و    ك ه ية للتفك باب الرئيس د األس رى أن أح تقاللها ون ة اس المنظوم

ى أس      ة عل ألة القومي ة    عدم حل المس ة الكردي اس ديمقراطي، واألم
تقاللها وهي         ل اس ذ سنوات وحتى اآلن لني التي مازالت تناضل من
ة       ا القومي ة من أبسط حقوقه أآبر األمم في الشرق األوسط محروم

  . واإلنسانية
اهير   نحاول في المرحلة األولى أن ننشر الوعي القومي بين جم

ا     ق إعالمن ن طري تان ع د،   (آردس الت، جرائ حف، مج ص
ةم دوات جماهيري اهير ) حاضرات ون ة الجم ن توعي تمكن م آي ن

  .بالفكر القومي
ًا      ًا قوي ندًا ودعم وا س نحن نرى من واجب آل األحزاب ان يكون

ن  تان ونح ة آردس ان وحكوم اتين  YNDKلبرلم ى  ه ر إل ننظ
عبنا الكردي فيجب       ا من انجازات وتضحيات ش المؤسستين بأنهم

دات االقت  ن تهدي ا م ا حمايتهم دول  علين اع ال داخلي وأطم ال ال ت
ا اورة به ن  . المج ا ل ًا أنن ر علم ذا األم ن ه ا رأي وموقف م ان لن آ

ي  تعدون أن نضحي ف ا مس ة، ولكنن ان والحكوم ي البرلم نشارك ف
ا عن        ا بواجبن ا قمن ول إنن ا الق سبيل حماية مكتسبات أمتنا، وبإمكانن
ا         ة به ؤامرات المحدق د الم ا ض ة عليه الم والمحافظ ق األع طري

دفنا        . اخليًا وخارجيًاد ذا ه د آردستان أرضًا فه ة توحي أما من ناحي
  .في المستقبل ولن نتوانى عنه

  ما هو دور نضالكم اإلعالمي في سبيل القضية الكردية؟-٥
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أولينا أهمية آبيرة لدور اإلعالم في بداية تأسيس منظمتنا من * 
م في حي         ر ومه ا دور آبي اة أجل يقظة شعبنا، إن قضية اإلعالم له

ة،     الشعوب، ويمكن القول إن اإلعالم هو العصب الرئيسي للمنظم
د شوهت قضيتنا      اس، لق ومن خاللها نستطيع أن نوضح أفكارنا للن

راً  يمكن من خالل اإلعالم فضح      . الكردية عن طريق اإلعالم آثي
تمكن اإلعالم    المؤامرات وآشف الدسائس واألالعيب، صحيح لم ي

ه   YNDKره المطلوب، ولكن الكردي حتى اآلن القيام بدو وجد أن
دة دون   من الضروري إيجاد منبر حر لطرح األفكار واآلراء الجدي

ة        . رقيب، وال حسيب  الم في األجزاء األربع د األق ا من توحي تمّكن
  .في صحافتنا

ام       ًا أم ف عائق ية تق ة والسياس دود الجغرافي ت الح رى إن آان ن
ام   الوحدة السياسية بين أجزاء آردستان، فال يجب أن تقف عائقًا أم

اً  ال . الثقافة واألدب واإلعالم الكردي نهائي ون   :  مث ال يعرف المثقف
ة          ن الثقاف يئًا ع تان ش وب آردس ي جن يين ف ض السياس ى بع وحت

رًا    . واألعالم والسياسة الكردية في سوريا بشكل جيد تم آثي نحن نه
وان  ة بعن ة فكري دينا اآلن مجل ب، ل ذا الجان رخبون(به تم ) س ته

ع       بال ن جمي ا وم ب فيه ب أن يكت ن ألي آات ة، ويمك ايا الفكري قض
أجزاء آردستان دون رقيب أو حسيب وإن آانت آراؤه تختلف عن 
دينا      رأي والصحافة، ول ر وال آرائنا، هذا يعني أنه لدينا حرية التعبي

وبعض النشرات األخرى مثًال نوروز، روزهالت،  ) ميديا(جريدة 
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ه ره جوغ واب صحافتنا م. ق ه إن أب ب ومثقف لدي ة ألي آات فتوح
  .القدرة على الكتابة من أي جزء آان

ي  -٦ تانية ف زاب الكردس ع األح اتكم م احة عالق ي مس ا ه م
  األجزاء األربعة؟ وعلى أي األسس تبنون هذه العالقات ؟

ة تأسيس*  ي بداي دفنا الرئيسي ف ان ه د   YNDKآ و توحي ه
ات   اء عالق ة    الحرآة الكردية في األجزاء األربعة وبن ة متبادل أخوي

ع  ا م رام وخصوصية آل جزء، وخاصة عالقاتن ى أساس احت عل
تقًال      ا السياسي مس األحزاب المتوافقة معنا فكريًا التي يكون قراره

اور   ن المح دًا ع ر     . وبعي ر وآخ زب آبي د ح ا ال يوج ب رأين وحس
ه السياسية    . صغير اهيره ومواقف وي بجم ات   . فالحزب ق دينا عالق ل

ع األحزاب ال نة م زاء  حس ي األج ة ف احة الكردي ى الس ودة عل موج
ا الفكري       ا السياسي ومنهجن ق في برنامجن لكن  . األربعة وهذا موث

األحزاب التي تكون لها عالقات وارتباطات مع غاصبي آردستان  
تفد    . فلدينا تحفظات تجاههم م تس ة ل ولكن لألسف إن الحرآة الكردي

ة حول العالقات من تجاربها السابقة، وال توجد حتى اآلن أي دراس
ذا        ة، وه زة األمني تم مع األجه ات ت مع دول الجوار وإن هذه العالق

ك الجزء ى ذل ة . خطر عل ك األنظم ع تل ل م تم التعام يجب أن ال ي
ى القضية    لبي عل أثير س ه ت ذا ل ردي، وه اب الشعب الك ى حس عل

  . الكردية
ات حرة      -٧ رة إجراء انتخاب شهدت آردستان المحررة ألول م

ة،   ة  ديمقراطي كيل حكوم م تش ه وت ا ممثلي عب فيه ب الش وانتخ
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ة،   آردية إلدارة شؤون البالد، ما أثر االقتتال الداخلي على التجرب
  وما هي اآلثار السلبية في الوقت الحاضر وفي المستقبل ؟

ك  *  ا مل تان هم ي آردس ئا ف ذين أنش ة الل ان والحكوم إن البرلم
ذه المكتس   د التالعب بمصير ه ق ألح عب، وال يح ي للش بات، وه

ات   ذ مئ ه من ردي ومقاومت عب الك ال الش حيات ونض ة تض نتيج
نين ة . الس ي نهاي داخلي ف ال ال ة ١٩٩٤لألسف جرى االقتت م وبداي
وطني   ١٩٩٥ اد ال تاني واالتح ديمقراطي الكردس زب ال ين ح م ب

ذه     ي ه ة ف اتًال وخاص أ ق ال خط ذا االقتت ان ه تاني، وآ الكردس
ة  ة الحساس روض أن . المرحل ن المف ان م اآل   آ ع المش ل جمي تنح

ل     د عن العنف والقت ق حوار ديمقراطي بعي ات عن طري . والخالف
ق       ه إال عن طري ونرى أن أي مشكلة أو خالف يحدث ال يمكن حل
وار وأي      وى الح ديل س ي ال ب لمي، يعن ديمقراطي والس وار ال الح
أسلون مسلح آخر في حل الخالفات ال يخدم قضية الشعب الكردي   

  .بل يخدم األعداء
م     و ا بالمرصاد وه ون لن من المعلوم أن مستعمري آردستان يقف

زاء          ي األج ى ف تان وحت وب آردس ي جن ردي ف ان آ د أي آي ض
تان،    . األخرى تقرار في آردس ال يريد هؤالء استتباب األمن واالس

ذ مخططات أعداء          و ينف ال فه ذا االقتت وآل من آان له ضلع في ه
راً    أثيرًا آبي ال ت ى وضع آردستان من      آردستان، لقد أثر االقتت عل

ادية      ية واالقتص ة والنفس ية واالجتماعي ة والسياس ة الثقافي الناحي
والعسكرية والدولية أيضًا، ولألسف حدث هذا االقتتال أربع مرات  
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ا   ومن الطبيعي أن ينعكس االقتتال سلبيًا على القضية الكردية إقليمي
ان من الممكن أ       الم من قضيتنا، آ نظم  ودوليًا وتغير موقف الع ن ت

تقبل    ي المس ة ف ية الكردي ة القض خر لخدم رفين وتس ات الط . إمكان
ية        اه القض ده باتج ه وتأيي الم وعطف رة الع ر نظ ال غي ن االقتت ولك

الم        . الكردية ة وتثبت للع ة الكردي آان من الممكن أن تتوحد الحرآ
الده      دير شؤون ب بأن الشعب الكردي شعب حضاري يستطيع أن ي

أن  بنفسه وأال يحدث هذا اال نشقاق، وتضع حدًا للشكوك واألقاويل ب
ر    رف اآلخ رف الط ل أي ط ين، ال يقب ر متفق راد غي ذا . األآ إن ه

  .المرض فتفش في الوضع الكردي
ة       ة الدول اه إقام ة باتج ي مرحل ة ه ة الكردي رى  أن الحكوم ون
الكردية وليست نتيجة نهائية للشعب الكردي، أن هدف الشعب هو   

ية، فالفيدرالية هي مرحلة إلقامة آردستان  االستقالل وليس الفيدرال
ة ي . حرة وديمقراطي ة ف دول اإلقليمي تتدخل ال ة أخرى س ومن جه

ذا الوضع دون حل  تمر ه تان إن اس ؤون آردس رار . ش رى إن ق ن
رار بشأن آردستان         اذ أي ق ذلك اتخ دهم، وآ يس بي وقف االقتتال ل

تقًال و رار الكردي مس نهم، يجب أن يكون الق يس صادرًا ع رًا ل ح
ى األمن           تمكن من المحافظة عل ى ي ة حت ة أو دول رتبط بجه غير م
يم،     ن دول اإلقل ارجي م دخل الخ مح بالت ردي، وأال يس ومي الك الق

ن        رة، ونح دخالت آثي ات وت اك خروق ف هن ن لألس  YNDKلك
ه  . نطالب ونحاول الحفاظ على مصالح ومكتسبات الشعب وانجازات

ة المفاوضات،      ى طاول وا عل ر من    يجب أن يجتمع ألن القضية أآب
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ذه      . األشخاص ومن مصالحهم وا ه رى من المفروض أن يتحمل ون
  . المسؤولية التاريخية ويعترفوا باألخطاء والنواقص

آان االتحاد الوطني هو المسؤول األول  YNDKوحسب رأي 
ل   ول المث ا يق ال، آم ن االقتت ًا ع عابها :  (دائم ة أدرى بش ل مك ) أه

اق    وهو الذي خرق االتفاقيات، و ان اتف د آ لدينا وثائق تثبت ذلك، لق
وصل االقتتال إلى  القمة في عام . باريس وواشنطن اتفاقًا مشروطًا

د  ١٩٩٦/آب/١٦م، وقتل الكثيرون من الجانبين وفي ١٩٩٦ م، وبع
ى  الحوار  دعوة إل ال وال ارزاني لوقف االقتت داء األخ مسعود الب ن

اق     وآان من الممكن تلبية الدعوة لكن في اليوم نف م خرق االتف سه ت
اد      ل االتح ن قب باحًا م ة ص اعة الخامس ي الس ال ف تؤنف االقتت واس
ه من    الوطني وشن االتحاد هجومًا على آثير من المواقع، وأرى أن

ئ دي، والمخط دين المعت ة أن ت ة الكردي ب الحرآ ل . واج ويتحم
تمكن أي فصيل  م ي ال، ول ؤولية االقتت تان مس ع أحزاب آردس جمي

ومن . وفضح جرائمه، ولو تم ذلك لما حدث ما حدثإدانة المعتدي 
ى أساس سياسة      ٥٠/٥٠غير المنطق أن يصدر أي حزب بيانًا عل

أثير     ا ت ة ليست صحيحة وله ذه السياس رفين، وه ي يرضي الط آ
يعني أن الطرفين  ٥٠/٥٠إن سياسة . سلبي في الحاضر والمستقبل

ن، إذ      ر ممك ذا غي ال مناصفة وه د من    يتحمالن مسؤولية االقتت الب
  .أن هناك من يتحمل مسؤولية االقتتال أآثر من اآلخر
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ذه  -٨ من ه رأيكم ض تان ب وب آردس تقبل جن و مس ا ه م
ؤام    ديات والم ورات والتح ية   التط د القض اك ض ي تح رات الت

  ؟الكردية
نوات      * ي الس ًا ف ورًا ملحوظ ة تط ية الكردي ورت القض د تط لق

ية ولي  ية سياس ا آقض الم معه ل الع رة ويتعام ية األخي ت آقض س
ا       ى رأسها أمريك ة وعل إنسانية، هناك اهتمام دولي بالقضية الكردي
د أن تؤسس    وفي الوقت نفسه إن ألمريكا مصالح في آردستان تري

يج   ؤامرات   .قاعدة أمريكية في آردستان آما هي في الخل ورغم الم
اك      إن هن ة ف التي تحاك من قبل الدول اإلقليمية على القضية الكردي

د انتفاضة    عطفًا وتأييدًا ، وانتقلت القضية   ١٩٩١دوليًا وخاصة بع
زبين  ين الح نطن ب ة واش ت اتفاقي ثًال آان دة، م ة جدي ى  مرحل إل
ي   ة ف والت الدولي ة البروتوآ ي قاع ا ف ع عليه م التوقي يين، ت الرئيس
ة شخصيًا،        رة الخارجي ة بحضور وزي ة األمريكي الوزارة الخارجي

ية    رة للقض ة آبي ه أهمي ر ل ذا التعبي دود  إن ه رت الح د تغي ، لق
اك   د هن م يع وفيتي ول اد الس ار االتح د انهي ية بع ة والسياس الجغرافي
حدود محرمة أو مقدسة، عصرنا اآلن عصر القوميات المضطهدة  
ي        ة ف اك ازدواجي د أن هن ك نج م ذل م، ورغ ول الظل ن قب وال يمك
ة       د التجرب ثًال تؤي ة م السياسة الدولية في تعاملها مع القضية الكردي

دية في آردستان حسب مصالحها وتغض الطرف في الوقت      الكر
ل السياسي      ان الثق ران وإن آ نفسه عن وضع األآراد في ترآيا وإي
دول   مح لل ا ان ال تس ى امريك ب عل راق، ويج تان الع ي آردس ف
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م    تان ودع وب آردس ؤون جن ي ش دخل ف ة بالت  PKKاإلقليمي
ا    د أن الجمعي ة، وأعتق ة الكردي ار التجرب ة باألسلحة النهي ت الخيري

د    راف وتأيي والدولية الموجودة في آردستان العراق هي بمثابة اعت
ان       ي برلم مية ف ية ورس يات سياس زور شخص ي ت ا وه مي لن رس
ارج     ي خ ة ف ا البرلماني تقبل وفودن ه تس ت نفس ي الوق تان وف آردس
دول     ة ال البالد بصفة رسمية، ويوجد ممثل إقليم آردستان في غالبي

ؤثر   العالم وإن لم يعترف ب ذا ي ه علنيًا  لكنها تعترف به ضمنيًا، وه
ا مع المعارضة     على نظام صدام الدآتاتوري، عندما تتعامل أمريك
العراقية تتساءل عن مستقبل  آردستان والموقف منها وعلى أثرها 

ل       . تحدد موقفها تقبل آردستان وقب اؤل لمس دفعنا نحو التف آل هذا ي
ا آل     ، إن)البيت الكردي(آل هذا يجب أن نجهز توحدنا سيتحقق لن

ن          ر م دمت الكثي ا ق ية ألنه ع القض ا وم اهير معن يء ألن الجم ش
  . التضحيات، ولم تعد تتحمل الظلم والحيف

ية       د القض ى بع ة أول ط مرتب رق األوس ي الش يتنا ف ت قض احتل
الفلسطينية، وإن لم تحل القضية الكردية فال يمكن أن يستقر الشرق 

الم    ى الس ؤثر عل ذا ي ط وه ة،  األوس المة دول المنطق المي وس الع
ا    فالدول التي سببت في انقسام آردستان قديمًا ترى بنفسها اآلن أنه

  .مذنبة تجاه هذه القضية
آيف يمكن تفسير هذه العالقة المعقدة، اتفاقية واشنطن من -٩

  جهة والحوار مع حكومة بغداد من جهة أخرى؟
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اد   * ال وايج حل للقضية   إن أمل الشعب الكردي هو إنهاء االقتت
م       رة، لكن لألسف ل الكردية، ألن الشعب قدم خسائر وأضرارًا آثي
ة       ود االتفاقي تكتمل اتفاقية واشنطن للسالم، ألن آل طرف يفسر بن
ا      ة آم ود االتفاقي حسب مصلحته وبالشكل الذي يريده، إن تطبيق بن

بًا للشعب     د مكس ة يع اك ضمن   . هي وبعيدًا عن التفسيرات الذاتي هن
ى  سياسة     بنود االتف رة ال ترجع إل ه     ٥٠/٥٠اقية فق ذا ل ي أن ه يعن

ى  . تأثير سلبي على الحرآة الكردية لقد انقسم العقل الكردي اآلن إل
  .أيضًا ٥٠/٥٠

ن  الم  YNDKنح ل الس ن أج رة م رات آثي ا م اجتمعن
ة        ود اتفاقي نا بن ا وناقش ي مقراتن ال ف اء االقتت تقرار وإنه واالس

  .على الورقواشنطن، لكن لألسف بقيت حبرًا 
ة  ة العصر، حكوم الحوار لغ داد، ف ع بغ ا من أجل الحوار م أم
ة آذار        ود اتفاقي ب بن ة حس ة الكردي ع الحرآ ل م راق تتعام الع

ة   ١٩٧٠ ى حكوم ة ويجب عل ا الفيدرالي راد أعلن ن األآ ن نح م، لك
ة        ذه المرحل ي ه ة ف اس الفيدرالي ى أس ا عل ل معن داد أن تتعام . بغ

  . ب الكرديوعليها أن تحترم إرادة الشع
ائل   ي بعض المس داد ف ة بغ ع حكوم اور بعض األحزاب م تتح
تقبل القضية      رتبط بمس وليس حوارًا سياسيًا، إن الحوار السياسي م

ط     زاب فق بعض األح ًا ب يس مرتبط ة ول ع   .الكردي ى جمي ب عل يج
ذا     ي ه اورة ف ارآة والمش تانية المش ية الكردس زاب السياس األح

كن نظام صدام هو نظام فاشي  ل. الحوار أو أي حوار مصيري آان



133………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

س    ى أس وار عل ة الح رف بلغ ن أن يعت اتوري وال يمك وديكت
ة   ية الكردي ل القض ة لح ود   . ديمقراطي كلة وج ي مش كلتنا ه إن مش

ان     الوجود والكي راف ب شعب وعلى هذا يجب أن يتم الحوار واالعت
وق الشعب    الكردي، مهمتنا ليست إسقاط النظام، بل االعتراف بحق

  .أساس ديمقراطيالكردي على 
  

  هل لكم أن تضيفوا آلمة أخيرة؟-١٠
وأتمنى أن يكون لها دور فعال  "الحوار"شكرًا جزيًال لمجلة * 

ة القضايا    رًا لمناقش رًا ح ون منب ة، وأن تك ة الكردي ط الثقاف ي رب ف
  . وحل القضية الكردية على أساس حوار حر وديمقراطي

  
  

                                            ٧/١٩٩٩/ ٢٥    
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  حوار مع المستشرق الصيني

  عارف لي رونغ جيان
  

ث  وريا الباح يني -زار س رق الص امعي المستش تاذ الج األس
ة الصينية الشعبية       ل الحكوم عارف لي رونغ جيان، مبعوثًا من قب
ي الفرصة ان         دين، سنحت ل ين البل افي ب ادل الثق ضمن برنامج التب

ي     التقيت معه وأجريت هذا الحوا  ر الشائق وخاصة بحضور زميل
  .شكري الذي جمعنا وآان هذا الحوار

  
  : بطاقة تعريف

ام  - ين ع ي الص وبي ف ة ه ان بمقاطع انغ ف ة ش د مدين ن موالي م
  .م١٩٥٥

ام   - انغهاي ع خريج قسم اللغة العربية بجامعة الدراسات الدولية بش
  .م١٩٧٧

ان  - -١٩٨٨(مدرس تاريخ العرب واألدب العربي في جامعة ووه
  .م)١٩٩٥

اهرة      - ة الق ة اآلداب بجامع ي آلي ر ف ث زائ ر آباح ى مص د إل أوف
  .م)١٩٩٢-١٩٩١(

  .م١٩٩٦أستاذ مساعد في جامعة ووهان منذ -
  العادات :  مقاًال، واحدث آتاب له ١٢٠آتب وأآثر من ) ٥(له -
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  .م١٩٩٦والتقاليد في البلدان األجنبية، دار النشر بجامعة ووهان 
ن الم - د م ي العدي ارك ف ة  ش ة والتاريخي ة واألدبي ات الفكري هرجان

  .والثقافية في الصين ومصر وليبيا وسوريا
  .عضو مجلس إدارة جمعية بحوث األدب العربي بالصين-
  .عضو جمعية بحوث الشرق األوسط بالصين-
  ).مصر(عضو رابطة األدب الحديث -
  ).فرع مقاطعة هوبي(عضو رابطة الكتاب الصينيين -
س إدارة جمع - و مجل ة    عض ة بمقاطع وث اآلداب األجنبي ة بح ي

  . هوبي
  

في البداية، نود أن تعرفنا عن السبب والغاية من زيارتكم : س
  إلى  سوريا؟

في البداية، فرصة سعيدة أن أتحدث إليكم، حضرت إلى  : ج
سوريا مبعوثًا من الحكومة الصينية الشعبية ضمن برنامج التبادل 

ن أرشد بعض الطالب في الثقافي بين البلدين ومهمتي األولى ا
أن : ومهمتي الثانية. دراسة األدب العربي وممارسة اللغة العربية

التقي بكتاب وشعراء في سوريا لكي أقدم األدب العربي السوري 
المتميز إلى قرائي الصينيين وطبعًا مهمتي الثالثة هي زيارة بعض 
األماآن األثرية وهي مهمة أآثر متعة بكتابة مقاالت باللغة 
الصينية عن المناطق األثرية مثل تدمر، دمشق القديمة، 

  ...وبصرى
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  آيف ولماذا اخترت مجال الترجمة؟: س
في البداية، عندما تخرجت من الجامعة في الصين وآانت : ج

دراستي حينها اللغة العربية وآدابها وعند تخرجي آتبت بعض 
 ،)من هو طه حسين(مقاالت تعريفية عن آتاب وأدباء عرب مثل 

م سنحت لي فرصة لزيارة ليبيا وهناك /١٩٨٤/وفي السنة 
اضطلعت مباشرة وعن آثب على األدب العربي وقد شدني إلى  
الترجمة وخلق لدي الحافز ألن أقوم بترجمة بعض األعمال األدبية 
ألدباء عرب في ليبيا إلى  اللغة الصينية، وفي زيارتي لمصر عام 

واألدباء والكتاب مثًال  م التقيت الكثيرين من الشعراء١٩٩١
نجيب محفوظ، جمال ألغيطاني، يوسف قعيد، ابراهيم اصالن، (

والجميع أهدوني أعمالهم ). الخ...ادوار الخراط، وفاروق شوشه
األدبية وآتاباتهم فترجمت بعضًا من هذه األعمال إلى اللغة 

وقد لقيت أعمالي في الترجمة إعجاب القراء الصينيين . الصينية
قصص مختارة من (ث جوائز على ترجمتي لكتاب ونلت ثال

وهذا ما دفعني إلى  االستمرار في ) األدب الليبي المعاصر
واختياري للترجمة آانت نابعة من قناعتي في ضرورة . الترجمة

ان تتواصل الحضارات معًا، وأن تتحاور ألن التداخل في 
الحضارات ما بين الشعوب يجب أن يستمر وان ال يقف عند 

اب اإليديولوجيات التي تتصارع فالحوار الحضاري هو لخدمة أبو
  .اإلنسانية جمعاء
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آما هو معروف، الترجمة األدبية آلداب الشعوب تبنى : س
من أجل ، جسورًا في ما بينها عن طريق رسل وأدباء متخصصين
فهل .... نقل المعارف اإلنسانية والتجارب الحياتية لكل أمة

ضارة الصينية وما تأثرها وتأثيرها بإمكانك أن تحدثنا عن الح
  .على اآلداب والحضارات الشرقية األخرى؟

سؤال جميل، ان األدب والحضارة الصينية قديمان قدم : ج
الشعب الصيني وآدابها وحضارتها متنوعة وغنية شملت جميع 
مجاالت الحياة وقد استطاعت أن تؤثر في غيرها من الحضارات 

نتيجة التفاعالت بين الشعوب  ألن الحضارات هي في المحصلة
فال نستطيع الحديث عن حضارة مستقلة أو أدب مستقل لم يتأثر 
بغيره من الحضارات واآلداب نتيجة للتداخل فيما بين الشعوب 
سواء عن طريق التجارة والزراعة أو نتيجة أبحاث دراسية 

  .وعلمية وعن طريق التداخل الديني بين الشعوب
ت تتواصل باستمرار فالحضارة فالحضارات آانت ومازال

الصينية آانت لها الفضل في أن تكون سباقة إلى  اآتشاف الورق 
وقد أخذت الحضارات األخرى من . والطباعة والبارود والبوصلة

الحضارات الصينية هذه االآتشافات واالختراعات مثًال أفكار 
آونفوشيوس لم تبق في الصين وحدها فقد تعدت سور الصين 

استفاد منها اآلخرون ولكن ال يعني آالمنا هذا أن العظيم ف
الحضارة الصينية آانت تعطي وال تأخذ فهي أيضًا أخذت من 
  الحضارة اإلسالمية علوم الرياضيات والفلك وأيضًا دخلت البوذية 
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  .إلى الصين وترآت آثارها في المجتمع الصيني
  .ماذا تعرف عن األآراد واألدب الكردي؟: س
ة آان لدينا القليل من المعلومات عن األآراد في البداي:  ج

نسمع عن األآراد من خالل اإلعالم الصيني . وآدابهم وحضارتهم
ولكن في فترة أحداث حرب الخليج آان اإلعالم الصيني يبث 
األخبار عن أآراد ترآيا والعراق، وقد أزدادت معرفتنا بهم ومن 

على  ثم عن طريق قراءتي لبعض الكتب والمقاالت تعرفت
األآراد أآثر فأآثر واضطلعت على تاريخهم وحضارتهم العريقة 
التي لعبت دورًا مهمًا وبارزًا في بناء وتشكل الحضارة الشرقية 

أي (آكل ويجب علينا أن ال نغفل دور األآراد في هذه الحضارات 
، وقد آان لهم الفضل في الدفاع عن الدين )الحضارات الشرقية

سالمية من خالل مقاومتهم للحروب اإلسالمي والحضارة اإل
الصليبية وتحرير بيت المقدس بقيادة البطل الكردي الشهير 
السلطان صالح الدين األيوبي وظهرت منهم شخصيات آثيرة 
لعبت أدوارا مهمة في التاريخ واألدب العربي وتطوره قديمًا 

اإلمام (وحديثًا ونستطيع أن نذآر على سبيل المثال ال الحصر 
صاحب المذهب الحنفي في اإلسالم، والمؤرخين الكبيرين الحنفي 

ابن األثير صاحب آتاب الكامل في التاريخ، وأبن خلكان وفي 
مجال الشعر أمثال أمير الشعراء أحمد شوقي وجميل صدقي 
الزهاوي ومعروف الرصافي، وفي مجال القصة والرواية برز 

اآبي محمود تيمور ومحمود مصطفى العقاد ومحمد عبدو والكو
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وخالل زيارتي لسوريا التقيت ببعض األخوة  ....وسليم برآات
األآراد مثًال مفتي الجمهورية الشيخ أحمد آفتارو وقد زرته في 

وفي بيته أيضًا، وقد سررت بلقائه واستفدت ) جامع أبي النور(
وقد شاهدت بعض المحاضرات للدآتور محمد سعيد رمضان . منه

  . رنامج دراسات قرآنيةالبوطي من التلفاز من خالل ب
  

هؤالء العظماء آلهم أآراد يا صديقي لهذا يكفيكم فخرًا إنكم 
فلألآراد أدب جميل ورقيق وآذلك لديهم موسيقى رائعة، . أآراد

وفولكلور غني، وقد سنحت لي الفرصة لحضور أمسية موسيقية 
في المرآز الثقافي الفرنسي بدمشق لعازف منفرد آردي على آلة 

، وأدهشني أن أرى واسمع عن آلة الطنبورة التي هي )الطنبورة(
الذاتية ) شينجيانغ الويغورية(نفسها موجودة في الصين في منطقة 

واالسم  تستعمل اآللة نفسها) الويغورية(الحكم فهذه القومية أي 
على آلة ) دلشاد(واستمعت أيضًا إلى آاسيت لعازف اسمه  .واحد

  .الكمان وقد سّرني وأدهشني آثيرًا
ومن خالل قراءتي لبعض األعمال األدبية منها القصصية 
والشعرية ألدباء أآراد مترجمة إلى  اللغة العربية وأنا سأقوم 

  .بترجمتها من العربية إلى  الصينية إن شاء اهللا
  
خالل زيارتك لسوريا ولقائك ببعض الشخصيات الكردية، : س

  .ما هي انطباعاتك عن الشخصية الكردية؟
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ة الكردية أو اإلنسان الكردي يتميز بخصوصية الشخصي: ج
عن اإلنسان العربي فهو يتحدث بلغتين يعتبرهما أساسيتين بالنسبة 

ويعتز آثيرًا بتاريخه  .لغته الكردية األم واللغة العربية: له
  .وحضارته ويعمل لكي تكون صورة العالم أجمل وأفضل

  
ل بأن هل نستطيع أن نقو" الحوار"خالل قراءتك لمجلة : س

المجلة هي خطوة في اتجاه التواصل مع اآلخر أي التواصل 
  الحضاري بين األآراد والعرب؟

متعددة ومتنوعة فهي تتناول " الحوار"ان مواضيع مجلة : ج
القصة والشعر وهناك حوارات مع شخصيات ثقافية عربية 
فنستطيع القول بأنها خطوة في االتجاه الصحيح أي اتجاه التواصل 

الثقافي بين الشعوب ونخص الذآر الشعبين العربي  والتفاعل
  .والكردي

ونتمنى للمجلة أن تستمر في هذا الطريق وان تكون منبرًا 
  .للصداقة بين الشعوب آافة ونتمنى لها آل النجاح والتقدم

  
  في النهاية ماذا تريد أن تقول لقراء مجلة الحوار؟: س
رب أن يتحاوروا آل ما أود قوله لقراء المجلة من أآراد وع: ج

ويتفاعلوا فيما بينهم َبُدَل أن يتخاصموا ويتنازعوا ألن الحضارات 
بين الشعوب تبنى من خالل التفاهم وليس من خالل نفي اآلخر 
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ولكل أمة الحق في أن تقرر مصيرها بحريتها ال أن نحدد لها آيف 
  .يجب أن تعيش أو نبني لها حضارتها

لتصلوا إلى  حياة أفضل  فقط عليكم ان تتجاوزوا وتتحاوروا
  .إلى عالم يلغي فيها األنا

  .جميعًا...: والسالم عليكم 
  ٨/٧/١٩٩٨دمشق                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢ص ١٩٩٨صيف-/٢٠/العدد-"الحوار"نشر هذا الحوار في مجلة -
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  امدارحوار مع الشاعر المبدع فريد ز
  

ام    دار ع د زام اعر فري د الش يم  ١٩٥٢ول مة إقل ي عاص م ف
ل  تان أربي ر(آردس ه ولي م   )ه دأ بالرس ره ب ن عم رة م ي العاش ، ف

رد       عراء الك ى الش رف عل رة تع ة عش ي الرابع ط، وف والخ
ال        ب، ورسم الجب الكالسيكيين، وحفظ أآثر قصائدهم عن ظهر قل

  .أو آتبواألنهار والحروف والكلمات ومزق بعدها ما رسم 
م ينشرها   ) نتيجة حب (م بعنوان ١٩٦٩آتب أول قصة سنة   ول

ا  را مزقه ذاك، وأخي رها حين اء لنش ن األدب دد م جيع ع م تش رغ
  .ورماها في الطريق متناثرة هنا وهناك

موعة،   روءة والمس ة والمق االت الصحافة  المرئي ي مج ل ف عم
ثم  عين رئيسًا لقسم األخبار المحلية بإذاعة صوت شعب آردستان،

ـ  ديرًا ل ر   TVم رئيس تحري ًا ل م نائب ل ث اة أربي تان قن شعب آردس
يم آردستان  -هه ريمي آردستان (جريدة  ة، لسان    ) إقل دورة الثاني ال

ه يك   (حال حكومة اقليم آردستان العراق ورئيسًا لتحرير مجلة  -ب
د ًا   ) القاص ديرًا عام ة وم وزارة الثقاف ة ل ة واألدبي ة الثقافي المجل

شرف على إذاعة إقليم آردستان العراق لسان حال لإلعالم، حيث أ
اء       ة األنب دة و وآال ى الجري افة إل ًا إض يم أيض ة اإلقل حكوم

تانية  س(الكردس ارًا     ) آزان ه مستش دا آون ة ع ة إخباري رة يومي نش
ة       ة وإعالمي ة وثقافي ع إداري دة مواق د ع ة وتقل وزارة الثقاف ًا ب ثقافي

  .بحكومة إقليم آردستان العراق
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ر الكثي حف  نش ي الص ة ف ة واألدبي االت النقدي ن المق ر م
دة      ى م راق عل تان الع ة بكردس ة والعربي الت الكردي ) ٢٥(والمج

نة ية وآتب عن  . س ة والفارس ة العربي ى اللغ رجم جل قصائده إل ت
بعض       اك آراء ل ه، وهن وا ل دون وترجم اب عدي اد وآت ائده نق قص

  .المثقفين والكتاب بأن النقد الكردي يخون نتاجاته
  

  : ميعه الشعريةمجا
  .م١٩٧٣برق سحابة منشودة -بروسكه هه ورى مه به ستيك-١
  .م١٩٧٩سنة  -لقاء الظل-زوانى سيبه ر-٢
  .م١٩٩٠سنة -بال عنوان (.............) -٣
م -٤ م وميكروآوس كال   -ماآروآوس عريتين أش وعتين ش مجم

  .وتخطيطات شعرية غير مألوفة
  .م١٩٩٨سنة ) ستيكس(-٥
٦-TOHO  ك ده ققه ييدا له شه وى يه-TOHO في ليلة دقيقة

  . م١٩٩٨الواحدة 
ي  -٧ ل اإلمالئ ي العق راغ ف ة   -ف ة العربي عرية باللغ ة ش مجموع
  . م١٩٩٩سنة
  .مشاريع شعرية وأدبية أخرى معدة للطبع-٨

  
دع     ردي المب اعر الك ل الش دار ح د زام ة    فري ى مجل يفًا عل ض

وار" دًا       "الح ديث ج عر الح ب الش ف يكت ن التعري ي ع و غن ، وه
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ى    يمكننا أن نطلق على شعره مرحلة ما بعد الحداثة حيث يكتب عل
  . شكل أرقام ورسوم وأشكال هندسية غير مألوفة

ين أصابع لكتبت    (فيقول الشاعر في إحدى قصائده  لو آانت للع
  ).أجمل القصائد

  
  :  وجهنا إليه األسئلة التالية فأجاب بصدر رحب

دة مراحل   * ام الشاعر    لقد مر الشعر الكردي الحديث بع ذ أي من
ان     رورًا ببي وران وم ه (الكبير آ ا هي     ) ره وانك في السبعينات، م

  المرحلة التي يمر بها الشعر الكردي اآلن؟
ات من      - ذ أواسط الثمانين مر الشعر الكردي بمرحلة الحداثة من

داثوي    ردي الح عر الك ازال الش ى اآلن وم ي وحت رن الماض الق
  . مستمرًا في عطائه يومًا بعد يوم

عراء    ن الش ة م ل مجموع ن قب اءت م ذه ج ة ه اوالت الحداث مح
ر (الكرد من جيل السبعينات وباألخص من محافظة أربيل  ) هه ولي

راق  تان الع اطق أخرى بكردس دعين بمن ديري للشعراء المب ع تق م
وا      تحيث آان دير وخلق لهم نتاجاتهم اإلبداعية التي تستحق آل التق

دعاً    دًا ومب عريًا جدي ًا ش ر    الت .مناخ ردي غيَّ عر الك ي الش ديث ف ح
ال     كل وال مون والش ث المض ن حي ة م يدة الكردي ألوف  القص م

  .اإلبداعي
ة   ا إعالمي ال ولكنه ذا المج ي ه رة ف اءات آثي اك أيضًا إدع وهن

  .فقط وليست إبداعية
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ردي يكتب الشعر التشكيلي      * ، )الهندسي (تعتبر أول شاعر آ
رى  اوين، آيف حديث ولك عدة دوبعد أن تملكت مفاتيح الشعر ال ت

ل      ه وه ذي تكتب عر ال تقبل الش عراء   سمس ين الش ًا ب يلقى رواج
  الكرد؟

. لي تجربتي الخاصة وسفري الطويل الخاص أيضًا مع الشعر -
اة     ة ومعان لقد مررت بعدة تجارب، في البداية آانت القضية الكردي

ي األول   ردي هاجس عب الك ة      .الش ة قوي ة قومي لحت بثقاف وتس
ادئ  ى مب افة إل ة    باإلض ة والثقاف ة والماوي ية اللينيني المارآس
ق    ة  (االشتراآية عن طري ة الثقافي ادحي آردستان    ) الحلق لعصبة آ

اءت    ث ج ال، حي ذا المج ي ه ة ف ي الخاص ه(وقراءات ه ل ) آوم
ى   عرية األول ة الش تيك (المجموع ه س ه ب ه ورى م كه ي ه  -بروس

ا     ١٩٧٣سنة  ) برق سحابة منشودة ة ولكنه م مجموعة قصائد بدائي
ول سنة    .تعتبر من قصائد المقاومة حينذاك نتآا شارآت بثورة أيل

تها بكل    ١٩٧٥م ورأيت نكسة الثورة الكردية سنة  ١٩٧٤ م، وعش
ة القصيدة        ،أبعادها المأساوية دة في آتاب ة جدي ذا دخلت تجرب  ،وبه

يلتهاو ت حص ة   آان عرية الثاني ة الش يبه(المجموع ى س اء -/زوان لق
ذه  ولقيت  .م ١٩٧٩سنة ) الظل د     ه رًا فق ًا آبي  آانت  القصيدة نجاح

ة  ذه التجرب ة  ه ة (تجرب ية الثوري ية والرومانس  ).الرومانس
ر     ١٩٨١مشارآتي مرة ثانية سنة  و دة ألآث ة الجدي الثورة الكردي م ب

ع    نتين م ن س تاني  (م وطني الكردس اد ال تان  ) االتح ال آردس بجب
  .العراق منحتني تجربة جديدة



147………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

 لسبعينيات حاولت مع صديقيّ أواخر اوقبل التحاقي بالثورة في 
دع والمعروف       م   (الحميمين القاص والروائي الكردي المب ه م آاآ

اني  روف    ) بوط دع والمع ردي المب حفي الك ب والص آزاد (والكات
دياني ل    )جن ة أربي ي مدين ريًا ف ًا س ر (، ان نؤسس تنظيم ه ولي ) ه

ة      ف القومي رد ذوي المواق اب الك عراء والكت اء والش ًا باألدب خاص
ال آردستان تحت اسم     المشر ه  (فة والمؤيدين للثورة الجديدة بجب ق

ة -له مى به ره نكارى  رة،     ) قلم المقاوم ة وآثي د محاوالت جدي وبع
ي دار   رية ف ات س دة اجتماع دنا ع اني(عق م بوط ه م اآن ) آاآ وأم

رى نجحو. أخ م ت رة ل باب آثي ة ألس ة وهك .المحاول ت تجرب ذا دخل
ى  ي األول ن تجربت جًا م ر نض دة أآث اءت  جدي ث ج ة حي والثاني

نة  ة س عرية الثالث ة الش وان ١٩٩٠المجموع دون عن ) ٠٠٠٠٠(م ب
اوين أي         ا بال عن ة آله ة قصيدة قصيرة وطويل  ضمت أآثر من مئ

  . من الغالف األول إلى  الغالف األخير  اليوجد عناوين
 ١٩٩١وبعد االنتفاضة التاريخية لشعب آردستان العراق سنة    

ا م، وبعد الهجرة الجماهير ك    ،ية الكردية إلى  إيران وترآي د ذل وبع
ة  ة الكردي ردي األول والحكوم ان الك كيل البرلم ات وتش االنتخاب

اتي    ي حي رة ف ة ألول م ة والديمقراطي اني للحري دة واحتض  ،الجدي
ة ردي الك     الحري عبي الك ا وش ا أن ًا منه ت محروم ي آن ادح الت

نين اذ أن   ذ آالف الس وم من ذق     والمظل م ي ردي ل عب الك م الش طع
ه    ة ارضِه ولغت  ،الحرية منذ لحظة والدته آشعب وآقوم له جغرافي

  .وآل المقومات القومية التي تتمتع بها الشعوب األخرى
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أني     ول ب تطيع الق دة، اس ة جدي ت تجرب ة دخل ذه المرحل ي ه وف
ة    ذه الطريق ة به رأة، ألن الكتاب ل ج ة بك ذه التجرب ت ه خض

ية آلفت ة والهندس ن التخطيطي ر  م ي الكثي دن يع رين ل م اآلخ  .م فه
عريتين     وعتين الش الل المجم ن خ ذه وم ي ه الل تجربت خ

م( م وميكروآوس د  م قي) ماآروآوس ي الجرائ ا ف ب عنهم ل وآت
ة   ا محاول الت بأنه ده    والمج وف عن ب الوق ة يج دة وإبداعي  .اجدي

ة  من قال،  ومنهم ُم األآثري ال نفسي وشعري     ،َوه أني اغت ل   ،ب ال ب
وي  ابالكتابة بهذه الطريقة وأن  ال   هو  ألسلوب الهندسي والملت اغتي

ام    د      .وتشويه للشعر الكردي بشكل ع أني اآلن ق ول بصراحة ب وأق
اتي    هجرت هذه التجربة واعتبرها الشعرية   مرحلة من مراحل حي

  أعود إليها مستقبًال ام ال؟س عرف ان آنتوال ا
د باستمرار       ِه ليول أنا أتعامل مع الشعر آطفل ينام في حضن أّم

  .شيئًا جديدًا في آل يوم ل يكتشفآالطف وهو
  ما هي مقومات الشعر الذي تكتبه بنيويًا وتفكيكيًا؟*
ة- ة اللغوي ي الخاص ي أدوات ورية و ل اربوالص ة الح يتج ياتي

بثالثة ) ماآروآوسم(مجموعة والروحية والشكلية مثل قصيدة  في 
اوين  ة عن دة بثالث اوين أي قصيدة واح و  .عن ية ل كال الهندس واألش

ائدة،  أمعنت  النظر اليها أشكال جديدة ال تشبه األشكال الهندسية الس
ال الفكر   بكلماتي وقصائدي ومن خالل   أشكال رسمتها ر  الخي ي غي

 أو  ،موجود يؤسس الفكر واإلحساس بالشكل غير ال الخيال .متناهي
ي   .الية المفقودة آارثة فكرية وحسية الجماالحساس  بالجمال أو  إنن
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ا وافكك    .من جديد ء، التقي بها وافقدهادائم البحث عن األشيا التقيه
  .شكل السابقبنيتها وابنيها مرة أخرى من جديد وبشكل غير ال

  ؟األشياء ماذا عنها 
اذا حل       األشياء آانت هنا وهناك آانت قريبة داخل أصبعي فم
ياء؟ أبحث ع   ؟ وفي هذه اللحظة أيضًا بها ن     ن األش ى  أي يائي إل أش

  ذهبت؟
ا أ   ي به وف تلتق اي     س ت عين ا دام رى م اءات أخ ابعي، بلق ص

  .وابحث... سوف ابحث... أشيائي. مستمرتين بالكتابة
 ما هي العالقة بين الشكل والمضمون في الشعر الهندسي؟     *

  وهل الشكل يتبع المضمون أو العكس؟
داعي هو األساس أو        - ًا، المضمون أالآتشافي واإلب ان مع االثن

ا ر المضمون البن ر أعتب كل ان صح التعبي ي للقصيدة والش ء التحت
ع  ي القصيدة تعطى الش كل ف ة الش وقي للقصيدة، جمالي اء الف ر البن

ٍه ا   ال وج يًال آجم ًا جم ة وجه رأة جميل ون   .م أي ان المضمون يك
ان      ان متالزم ا، االثن  أشرت . جسد القصيدة والشكل رأسها ووجهه

عرية  ة الش دمتي للمجموع ي مق م(ف رى ) ماآروآوس ة أخ ومقدم
دة وفي       ) مميكروآوس(لـ اهيم الشعرية الجدي الى مجموعة من المف

ي في سنة      ة     ١٩٩٦البيان الشعرّي األول ل م التي نشرت في مجل
ران( ل ) وي ي اربي ر(الصادرة ف ه ولي عر ) ه آتبت أيضًا عن الش

  اليساري الجديد وقد دعوت للكتابة بشكل جديد وغير مألوف مهما 
  .آان نوع القصيدة ومضمونها
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ة     فن وباختصار في ديل رؤي تغيير النظرة التقليدية للقصيدة وتب
دة   ،من والى حالة غير مألوفة ،القارئ ة جدي ا    ،وحال ولتمارس َعّين

  .الزوايا المفقودة في ذهنه ، رؤية القارئ رياضة جديدة
ا أو   ت نتائجه ة وتحمل ة فردي دمت تجرب اني ق رف أيضًا ب واعت

د    أت بع م ت ة ل ذه التجرب ن ه ائج ع ن الممك النت ون أن ت، أي م ن ك
تجربتي هذه  آاتب فارسي عن  ويكتب. هنالك دراسات تكتب عنه 

ران  ي طه اك و ،ف ال     اربتجهن ذا المج ي ه رى ف عوب األخ الش
  .دراسة مقارنة. الخ. .. آالشعر الفارسي والروسي والصيني

  
ه   * آيف ترى مستقبل الشعر الكردي في الوقت الذي نعيش في

  ت السريعة جدًا؟مع تقنيات العصر من وسائل االتصاال
د     - ر، فق تقبل الشعر الكردي بخي ات العصر      مس تفاد من تقني اس

األخص  ت(وب اآ(و) االنترني ردي  و)سالف اريء الك تطيع الق يس
الم      أن يقرأ اليوم  ذا الع ا يوجد في ه آخر قصيدة منشورة ألي    أينم

تان يش بكردس اعر يع ل،. ش ي المقاب رد  وف عراء الك ان الش بإمك
ق      المغتربين أن ينشروا اآس (نتاجاتهم في آردستان عن طري ) الف
  .وآما يحصل اآلن فعًال

رجم   “ فريد زامدار”هل هناك شعراء يعتز * ى أن يت بهم ويتمن
  نصوصهم إلى  لغات أخرى؟

  اعر ــألن الش. يــقبل نفس عراء المبدعينـلكل الش أتمنى ذلك-
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ة        ى العربي ة إل رًا وحتى الترجم ة آثي الكردي المبدع ظلمته الترجم
ة  .جاءت متأخرة دع   فثم الهم الشعرية    يشعراء مب ان ن تستحق أعم

تمكن   ،العربية اللغة وباألخص إلى ،جميع لغات العالمتترجم الى  لي
وبصورة أوسع على الشعر  ،االطالع عن قربمن المثقف العربي 

ردي عوب       ،الك ن الش ردي م عب الك رب للش عب األق ه الش ألن
  .األخرى

ة في ترشيح * ائق اللغ اك ع وائز هن ى  الج راد إل نتاجات األآ
ة     . العالمية ردي بإحدى الجوائز العالمي هل يمكن أن يفوز أديب آ

  في المستقبل القريب ومن ترشح من األدباء الكرد؟
دعين   آما قلت في الجواب السابق عندنا الكثير - اء المب من األدب

و دثين ل ة والمح أآبر الجوائز العالمي ازوا ب ًا لف ة عائق م تكن اللغ  ،ل
األخص  عر(وب ذين   .)الش رد ال ين الك ال المثقف ذا المج ي ه وم ف وأل

ية    ية والروس ة والفرنس ة آاالنكليزي ة الحي ات العالمي ون اللغ  يتقن
ة خ...وااللماني ة و.  ال ة واألدبي ة النتاجات الفكري وا  بترجم م يقوم ل

    .إلى  هذه اللغات
ة النصوص الشعرية   (ما هو تقييم وزارة الثقافة * ) لجنة رقاب

ة         ة؟ وهل آانت الرقاب ذه اللجن للدواوين وقد آنت مسؤوًال عن ه
  سياسية أم فنية أم االثنين معًا؟

م     - ة ت ذه الحال ات وه ى المطبوع ة عل تان رقاب ي آردس يس ف ل
انون خاص تحت    راق وبق ان آردستان الع ل برلم تشريعها من قب

انون المطبوعات في آردستان    (عنوان  ولكي ال  . م١٩٩٣سنة  ) ق
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ذ األعتؤ ي  خ ة الت ات الرديئ ال والكتاب توى األدب  ت م يء لمس س
ررت  ردي ق ا   الك ؤخرًا أن تح ة م ب  وزارة الثقاف ودات الكت ل مس

ا   ية أو غيره ت أو قصص عرية آان ى   ش ة إل ال األدبي ن األعم م
اً    ُي) خبير( دًا أو رديئ ان جي    .ويحدد مستوى العمل    ،قيم العمل ان آ

ال اإل  ة األعم ع وزارة الثقاف ا تطب رًا م ا  وآثي ى نفقته ة عل بداعي
ة ت   .الخاص ا آن رًا(وان د  ) خبي ال وال ط لألعم عريةفق . واوين الش

داع   ان مكوبا م اإلي ه رق ب في ًا يطل وزارة آتاب دم لل ب أن يق أي آات
يحق ألي مواطن آردي أو  .أيضًا والصحف والمجالت حرة  .فقط

اً  ..عربي أو ترآي أو آشوري دم طلب  الخ في آردستان العراق أن يق
ول ى  للحص ازة عل حيفة أو لأج ة أو لص نمجل ة م رة دوري   لنش

ة ق بوزارة الثقاف ه، مرف ا عراقيت ة الشخصية يثبت به تم و .البطاق ي
ازة اذ   ر وزاري باإلج ر أم ة إالليست هن تحري ة رقاب ى  اك أي عل

ي  دة وه ادة واح خاص   : م هير باألش وع بالتش وم المطب ان ال يق
ى    يء إل ي تس ات الت ة والكتاب ذاهب الديني د    والم ادئ وعقائ مب

رين ى      .اآلخ ًا إل دم طلب ه أن يق هر ب ق للمش ك يح دوث ذل د ح وعن
اً    ة قانوني  و. المحكمة يطالب فيها بحقه ومحاسبة الصحيفة أو المجل

لت ام  حص ور وأم ذه االم ل ه ن   مث د م تان العدي اآم آردس مح
ل أشخاص وجهات ضد الصحف و     الدعاوي من  تم   .مجالت قب وي

  .يس التحرير والتحقيق معهمااستدعاء صاحب االمتياز ورئ
دنا  ة عن حافة الكردي توى الص ن مس حافة ، وع ا ص ول إنه أق

%. ٩٥مجالت وهي حرة  العشرات من الجرائد وال تقليدية، وعندنا
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دنا دت وعن وميتيجري وى (ن ين ي تانى ن دة -آوردس تان الجدي ) آردس
ًا  ) التآخي-برايه تي(تصدر في مدينة السليمانية يوميًا و تصدر يومي

  . ينة أربيل باللغة الكرديةفي مد
دي         ا أسلفت تقلي دتين آم اتين الجري المستوى الفني والفكري له

 ملحق أدبي ، ويصدر لكل منهاآأية صحيفة يومية تصدر في العالم
بوعيًا ي(و  .اس ه ت آخي-براي ديمقراطي ) الت زب ال درها الح يص

ل ي اربي تاني ف وى ،الكردس تانى ن دة-وآوردس تان الجدي ) آردس
ليمانية  يصدرها ا ة الس الج   .التحاد الوطني الكردستاني في مدين وتع

دان       واطنين وتنق وم الم ة وهم اآل االجتماعي دتان المش الجري
ًا دورتلعب الجريدتان و .المسؤولين وتدافعان عن المواطن الكردي

  .في الصحافة الكردستانية في آردستان العراق اليوم ًاريادي
دة   اك جري تان  (وهن ي آردس ه ريم يم-ه تان اقل در ) آردس تص

ليمانية    ة الس ا وزارة   ومرتين في األسبوع في مدين صاحب امتيازه
ة    ليمانية ومجل ي الس ة ف تان  (الثقاف ي آوردس ه ريم يم  -ه ة اقل مجل

ل    ) آوردستان ة في أربي دة  -تصدرها أيضًا وزارة الثقاف هه  (وجري
ادي في      ) اقليم آوردستان-ريمي آوردستان  ا الري ا دوره أيضًا له
دان الصحا ب   مي ا آنائ ى تحريره رفت عل ي أش تانية الت فة الكردس

ة   ،لرئيس التحرير لمدة ثالث سنوات وأشرفت على إصدارها باللغ
ة بوعيتان   . الكردي دتان اس ًا جري اك أيض ة  وهن ة العربي ه (باللغ خ

ة    ي) النضال-بات تاني في مدين صدرها الحزب الديمقراطي الكردس
دة     ة وجري ة العربي اد (أربيل باللغ وطني   يصد ) االتح اد ال رها االتح
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ة أيضاً  ة العربي ليمانية باللغ ة الس ي مدين تاني ف والحق إن . الكردس
تانية  حافة الكردس ي الص ًا ف ًا ايض ا دورًا ريادي فحاتهما  لهم وص

ة    مفتوحة لكل ة والعربي الم العراقي ياسية  طرح اآلراء الس ، في  األق
  .والفكرية 

ل   لم أ عن الصحافة الكردستانية طويل واناالحديث و ل اال القلي ق
ا    ،عنها ًا تت   ف ولم أتطرق آثيرًا للتعريف به دة تعريف طلب  لكل جري

ر من المجالت     وعند. عشرات الصفحات الكتابة عنه نا أيضًا الكثي
  .دوريةالفكرية والثقافية والتراثية الشهرية والاألدبية و

، في الوقت   عربي-حوار ثقافي آردي إلجراءهناك محاوالت *
ما  . ردي في جميع أجزاء آردستانآ-حوار آرديالذي نفتقر إلى  

  هذا الموضوع؟ رأيك في 
ة  -آثيرًا ما قلت وفي مناسبات عدة- الحوار فن من الفنون الثقافي

ية ك   ،والسياس م نمتل ن ل ف ،ونح ى اآلن مفاتيح  ،ولألس تح  ًاحت لف
واب الموص اماألب ردي دة أم وارين الك م -الح ردي ث ردي-الك -الك

ما قلت َلُه مبادئه ومفاهيمه وأساليبه الخاصة وفن الحوار آ .العربي
واستطيع ) السهل الممتنع(ان جاز التعبير، انه  ،واستطيع القول .به

ًا ول أيض رقالق اتيح وَط ن المف ث ع دأ ، ان البح د ب واب ق  ،األب
اً بو ارين مع الين أو المس ي المج دأ ف ي أن نب رديا: رأي وار الك -لح

ردي ي ،الك ردي، -والعرب ى أن يس الك رد عل يون الك اند السياس
ين  ة    المثقف ى اقام رد عل اب الك اء والكت اس ل واألدب وارينأس  ،لح

ا  بة لهم واء المناس ة األج ردي ال  ،وتهيئ ب الك ألن المثقف أو األدي
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م       اعدة ودع اندة ومس دون مس ال ب ذا المج ي ه رك ف تطيع التح يس
دأ في         .السياسيين الكرد َلهم ادة يب أن الحوار ع اني ب ذا أليم أقول ه

ا ي   ،ال اآلداب والفنون بين الشعوبمج ر مم ؤسس عن الطرق    أآث
ية الح   .السياس يس المص يس تأس وار ول يس الح ة لتأس ا بحاج إنن

ي الخا ية، وف افع السياس اح  توالمن افي، نج وار الثق اح الح ة ان نج م
رد   ة للك لحة العام الحها والمص ًا ولص ة أيض ة الكردي للسياس

  .وآردستان
ن طرح قضيتنا ث ن الممك ث م المي حي توى الع ى المس ًا عل قافي

الم  اء الع ري وأدب ع مفك وار م يس الح اول تأس ًا وان نح أيض
ارآيز (تينية واسبانيا آـ وباألخص أمريكا الال ثالً ) م ر ممن    .م الكثي

ا   ة وغيره ة آاالنكليزي ات الحي ون اللغ ذا   ،يتقن ي ه اوالت ف فالمح
اً   ت عيب اه ليس واب  لف .االتج رق األب ا   ونط تح لن ن يف اك م  وال .هن

ا ن محاوالتن يئًا م تجيب   ،نخسر ش ن يس اك م د ان هن ل أعتق ذه ب ه
  .لندائنا
ك    * ا رأي هل أطلعت على نتاجات الشعراء الكرد في سوريا وم
  بهم؟
مع أسفي الشديد لم تصل إلينا نتاجات شعراء الكرد في سورية -

وار  بابي لضعف الح عر الش األخص الش ردي-وب ردي -الك ا الك آم
 فقط وقرأت ما آتب عن قصائده أيضاً     )جكرخوين(قرأت لـ-يبدو 

م   ليتني. منذ بداية السبعينات وثي   في  استطعت ان التقي به رة مك فت
  .بدمشق الطلع عن آثب على نتاجاتهم الشعرية
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ة الصادرة في        * ك في الصحافة الكردي ا رأي سؤالي األخير، م
ة؟     " الحوار "سوريا عامًة؟ وفي مجلة  ول للمجل اذا تق خاصًة وم

  .وشكرًا
أطلع على أية صحيفة آردية سورية حتى اآلن ما عدا مجلة  لم-

تم     ة متنوعة ته الحوار، ومجلة الحوار بحق إنها مجلة ثقافية وفكري
وار        واب الح تح أب اتيح لف م المف ن أه ي م ة وه ؤون الكردي -بالش

  : العربي، أقول أو أقترح لإلخوان بهيئة تحرير المجلة -الكردي
ا   -١ يس عالق ان تأس ان باإلمك و آ ع   ل حفية م ة وص ت ثقافي

ع      ورة أوس ران بص تان إي راق وآردس تان الع عي. آردس  والس
ي   ع إليصال مجلة الحوار إلى  األجزاء األخرى من آردستان وتوس

  .باللغتين العربية والكرديةعملية النشر مستقبًال إن أمكن 
ميمها       -٢ ل وتص فحات أق ر وبص م اآب ة بحج دار المجل إص

ة أ   يطرة الكامل ل والس ورة أجم اء  بص ى األخط بية عل و النس
ة ي الصحافة  . المطبعي ية ف كلة أساس أ المطبعي مش ان الخط وان آ

  .العالمية أيضًا
ارئ  علىآبير الجانب الجمالي للمجلة، له أثر -٣ دما   أي ،الق عن

ا  ارئ عليه ا الق ع عين ة  ألولتق كل وجمالي ة الش رة، جمالي م
  .الموضوع ُيكمالن دائمًا بعضهما البعض

                                                                             
  ٢٠٠٠-٤-٤/دمشق                                    
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  )١(قصيدة   

  

  حين أفكر في احتراق آخر

  فأن مطرًا ابيض ذا شعر أصفر

  يرسم لي خارطة خريف آخر

  األشياء التي تحترق سراعًا

  أشياء من المحبة

  ظار والليالي المجنونةأشياء من االنت

  ارسم خارطة البروق

  اقرأ الماء والريح العاتية

  وأآثر من المعتاد

  أتسلق جدران أحالمي

  تلك األحالم التي علمتني أن

  أخطو مع الموت

  ....في آخر ليل طويل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٣ص.٢٠٠١خريف/ ٣٣/العدد-"الحوار"نشر هذا الحوار في مجلة -
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  ملحق صور
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  م١٩٩٨صيف-المستشرق الصيني عارف لي رونغ جيان ودالور زنكي
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   ،وعزالدين مال ،ودالور زنكي ،جليلي جليل الباحث الدآتور

  .دمشق-م١٩٩٩ربيع-وهبية شوآت الدآتورةو
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  م٢٠٠٨/دالور زنكي األستاذ األديب الشيخ توفيق الحسيني و
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  م٢٠٠٣/دمشق-نذير جزماتي الباحثدالور زنكي و
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  .م/٢٠٠١/دالور زنكيو والكاتب رزا جولبان األستاذ إسماعيل عمر
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  م٢٠٠٠/دمشق-فريد زامدار ودالور زنكيالمبدع الشاعر 
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  خموري ودالور زنكيمغفور األستاذ 

  م/٢٠٠٠/أربيل-سور معروف خه زنداروفالبرو 
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  م٢٠٠٨دمشق  –زهير حسيب و دالور زنكي  الكبير الفنان
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  األستاذ عبدالخالق زنكنه

 

 



170………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

 

 



171………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

  :إعداد  –تأليف  –ترجمة : بعض أعمال دالور زنكي 

  .١٩٨٥، صدرعام )Pêdarî= بيداري(ديوان شعر -١

  الشاعر باالشتراك مع .١٩٨٥-باألحرف الالتينية-أحمد خاني–مم و زين-٢

  .غير مطبوع .تيريز  

  .١٩٩٠-، جالدت بدرخان)اللهجة الكرمانجية( قواعد اللغة الكردية-٣

  .١٩٩٠. آردستان-أربيل.-جالدت بدرخان- حول المسألة الكوردية-٤

  .١٩٩١-عبدالرحمن مزوري-القناديل القديمةمن عشق -٥

  .١٩٩١-عبدالرحمن مزوري-عذبة لي ومرة لناس-٦

  .بيروت-١٩٩٧-جكرخوين-شرفناميا منظوم-٧

  .بيروت-١٩٩٧-مذآرات جالدت بدرخان-٨

  .بيروت-١٩٩٧-الشاعر هزرفان-أنا والنار-٩

  .بيروت-١٩٩٨-مالميسانز-البدرخانيون في جزيرة بوطان-١٠

  .توفيق الحسيني:ترجمة.أربيل،آردستان-٢٠٠١-لقمرقبل بزوغ ا-١١

  .باللغة العربية.آردستان-أربيل-٢٠٠١-الكاتب الكردي قدري جان-١٢

  .بيروت-باللغة العربية. ٢٠٠١-مذآرات أوصمان صبري-١٣

  .٢٠٠٤طبع في اسطنبول -باللغة الكردية-الكاتب قدري جان-١٤

  .روتبي-باللغة الكردية. ٢٠٠٥-مذآرات أوصمان صبري-١٥



172………………………......…………….. -١-)لقاءات وحوارات(مختارات   
 

  .بيروت-٢٠٠٥-أوصمان صبري-معارك صاصون-١٦

  .٢٠٠٥-مال خلف بافي-التاريخ الفولكلوري المارة بوتان -١٧

  .بيروت-٢٠٠٥-باللغة الكردية-الكاتب والشاعر قدري جان-١٨

  .٢٠٠٥اسطنبول-أوصمان صبري-معارك صاصون-١٩

  .المانيا-٢٠٠٥-رحيل الشاعر تيريز-٢٠

  .بيروت-٢٠٠٦- تيريز ،)Mewlûda pêxember( قصة المولد-٢١

  .الشيخ توفيق الحسيني:ترجمة.،دمشق)وثن للعشق(ديوان شعر-٢٢

 .موقع تيريز.٢٠٠٩-تيريز-باللغة الكردية-٢-طرائف آردية-٢٣

  .٢٠٠٩-أطياف الماضي -24

  .٢٠٠٩-)١(، جزء)لقاءات وحوارات(مختارات -25

  .٢٠٠٩-)٢(، جزء)لقاءات وحوارات(مختارات -26

  :ساعد األميرة روشن بدرخان بانجازها وقام بطبعها ونشرهااألعمال التي 

  .١٩٩١-دمشق-صالح بدرخان-مذآراتي-١

  .١٩٩٢-بيروت-لطفي-األمير بدرخان-٢

  .جالدت بدرخان-رسالة الى حضرة الغازي مصطفى آمال باشا-٣

  .دار عالء للنشر. دمشق-الجزء الثاني -مذآرات امرأة-٤

  .ية آثيرة لم تنشر بعدله أعمال باللغة الكردية والعرب-
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  الفهرس

  

  ٥....................................................................اإلهداء

  ٧....................................................................المقدمة

  

  ٩....................................... البروفسور جليلي جاسم جليل-

  ٢٧.................... األستاذ األديب الكبير الشيخ توفيق الحسيني-

  ٤١............................................. الدآتورة وهبية شوآت-

  ٥٣......... ......................المربي والكاتب عزالدين علي مال-

  ٧١..... ...........................................الفنان زهير حسيب -

  ٧٩.................................................عمر إسماعيل األستاذ-

  ٨٧...................... الباحث والسياسي المعروف نذير جزماتي-

  ١٠٥..... .................... خالق زنكنهلا عبدالمعروف السياسي -

  ١١٩................. موريغفور مخ) YNDK(السكرتير العام لـ-

  ١٣٥... .................المستشرق الصيني عارف لي رونغ جيان-

  ١٤٣. ................................... الشاعر المبدع فريد زامدار-

  ١٥٩........................................................ملحق صور-
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