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 کرهتموني ولم اکرهکم
 

في یوم مشمس من    وکان هذا     ،ان ننتقل الی بغداد    ب  ، لذا قرر   1972  عام کان ابي یعمل في بغداد کمفتش تربوي      
 لغربة من کوردستان الی      ابدأت رحلة     ومن هنا       . السنة الدراسية     انتهاء  ایام تموز من تلک السنة، اي بعد            

والنني کنت مریضا طوال الطریق،     .   منتصف الليل   قد تجاوزت  الی بغداد وکانت الساعة     اوصلن.  عربيةالمنطقة  ال
  . راغبة خاتون  حارةذهبنا الی بيتنا الجدید في        الباآر   في الصباح  و .شفیتأخذني ابي مع احد اقربائی الی المس        

مر اسبوع و شهر         .، الطبيعة، الناس و اشياء اخری کثيرة            و، الج  لي والخوتي   کان غریبا بالنسبة         ئکل ش  
فرد في  عمت وجه کل      کم کانت الفرحة کبيرة، بشری    .  تينا من السليمانية  ا سي اضيفبان   ابي   ما ابلغنا واکثر، عند 

 .  جائنا ضيف من مدینة السليمانية بزي کوردي .لعائلة
 

عریض،   هشروال کاک (  لم یمر یوما حتی بدأ الجيران ینظرون و یحکون بشکل غریب علينا، اول کلمة سمعته                  
کراد وهم   آا بيننا نحن   يوم شعرت بالفرق   ال ذالک    نذمو.  و کالم کثير لحسن الحظ لم نفهمه         )  برزاني جاي هنا   

 .عراقال اسمه  واحد في بلدلقوميتينغم عيش ارعرب، آ
 

فيها معلم للغة        کان   و  )مدرسة نصير    (تسمى  تاتذکر المدرسة کان    .  وبدات المدرسة  انتهت العطلة الصيفية       
  اسمي، قلت  عناول یوم سألني     .  کان هذا المعلم یعلمنا درس الدین      .  یهابونه منه  الطالبآان آل   ة، و االنگليزی

وفي الفرصة،  .   وسکت الجميع  منهم المعلم غضب    .من هذا  آسو، فضحک الطالب جميعا، و خجلت        له ان اسمي  
کانوا .  ه، کما قال احدهم      نعم حيوانا اسمه کاک      ،حيواناتالکأنني آت من حدیقة        و بدأ الطالب یتجمعون حولي،     

.  و وقع علی االرض     هضربت احدهم ضربا قاسيا في رأس      ولكن حاولت ان ادافع عن نفسي، و       یریدون ضربي،   
 أةفج.  ضربال وبدأ باالسئلة و  .   من اذني الی غرفة المدیر      جرني و   ينمعلماحد ال      دقائق حتی جاء    مر عدة لم ت 
 یا بني؟ لم ینتهي من          فعلت ماذا    ةسالني بالکردی .  ه الجميع   االنگليزي، المعلم الذي کان یخاف من            معلم  اتى

. احسست ان کاوه الحداد حررني من سجن کبير          و ،  حتى شعرت بارتياح آبير من سماعي هذه الكلمات         سواله  
هذا کردي مایعرف اذن        ( یقول وفي نفس الحظة سمعت المدیر      .  دوا ضربي اار الطالب    ،  ئل ش فعقلت له لم ا     

 و  عندما سمع المعلم االنگليزي ما قاله المدیر، صارعصبيا،         ).  خلي یجي یاخذو    البو  ابرووین، خلي یولي و خ     
 .)ارجع یا ابني للبيت وانا احل المشکلة(  المدرسقال لي ثم  کوردي؟ بانني  ماذا تقول یا مدیر، هل نسيت قال
 

ني من االحتالل، و     من قصص مأساویة تعرض ویتعرض له آل شعب یعا           واحدة وقصيرة  هذا الذي ذکرته قصة   
 . العنصریة، من حقد وهو في غنی عنه

 االعدادیة، عندما کانت الحرب        المرحلة ایام  خروااآانت في    اخرها  .  لدي ذکریات مریرة کثيرة من  هذا القبيل          
البعث الی اعدادیة السليمانية و طلب التطوع للحرب، معظم                  حزب    اتی لجنة من منظمة           .االیرانية-العراقية

. شرفاء وال    عراقيينلستم  فضوا، باالخير تفل علينا واحدا واحدا وقال احدهم،  صحيح انتم االکراد                     الطالب ر 
 .لم تمضي ایام التحق مجموعة من هذه الطالب بالپيشمه رگه. الکفار کانت کلماته کسيوف تقطع رؤس
 لم    .تل کوردستان  نحن کشعب کوردي في العراق و الدول التي تح                 هو ان   ،ان الذي قصدته من هذه االمثلة         

علی العکس کنا دائما في     .  لم نکره عربي، تورکي و فارسي      .   بوسعنا عمل ذالک    بما ان  نعتدي علی اي شعب،   
، 1988عمليات االنفال     و خدمة هذه الشعوب ایام المحن، لم نعمل مذابح بحقهم، کما فعلوا بحقنا في حلبجة                       

 علی ایدي الجيش الفارسي و            1978ن ایران عام        في آوردستا    مدینة سنندج  في   االبادة الجماعية للشباب       
 . على مدى ثالثين سنة الماضيةعمليات القتل الجماعي الذي مارسه الجيش  الترکي في شمال کوردستان

 احب ان انوه الى المثل الحي عندما حررت مدن ومناطق آوردیة من ایادي مخابرات وجيوش الحكومة                    واخيرا
کنا نحن الکورد شعبا حاقدا، لقمنا بالثأئر بعد سقوط صدام و قتل االف العرب في                  لو .الفاشية العراقية المقبورة  

مدن کرکوک، موصل، سنجار، خانقين و باقي اجزاء المناطق التي حررناها من االحتالل الصدامي لکوردستان                
 .الجنوبية

وفي نفس  .  احدولکن نحن الکورد شعب یحب االخوة والمساوات بين االمم، شعب ليس في نفسه حقد علی                         
 . ارضه و الیقبل االهانه واحد من شبر عنالوقت شعب ال یتنازل

 
 

 
 

 


