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 كۆڕی زانیاریی بەغدا 

1985 
 فاخوسرەوج
 

بەشی كوردی... نە ئاگاداربووم، نەبۆیشی كۆشابووم كرابوومە ئەندامی كۆڕی زانیاری لە بەغدا. 
ەكەمی لە ڕاستیدا زۆر لە نووسەرانی كورد ئاواتەخوازی ئەو جێگەیە بوون. ڕۆژی ی

كۆبوونەوەیان دیاری كردبوو، هیچ جۆرە زانیارییەكم دەربارەی تازە هاوەڵەكانم نەبوو، كەوا 
هیچ بەرهەمێكیانم نەخوێندبوویەوە، پێشم وا نییە ئەوانیش هیچ  كێی تری هەڵبژێردراون...

كە رۆیشتم بۆ كۆڕ ئەمانەی خوارەوەم بینی،  ،بەرهەمێكی منیان خوێندبێتەوە، بەهەرحاڵ
 نیش وەك من هەڵبژێردرابوون:ئەوا

 سەرۆكی كۆڕ. –دكتۆر جوامێر  -1
 ئەندام. -دكتۆر فواد حەمە خوڕشید -2
 ئەندام. -خوسرەوجاف -3
 ئەندام. -دكتۆر وریا -4
 جەمال بابان ئەندام. -5
 د. زەنوون پیریادی  -6
 د. عەلی تۆفیق -7

 من و جەمال بابان نەبێت ئەوانی دیكە نركەیان دەهات لەژێر قوڕسایی دكتۆراكەیاندا.
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ڕاستت بوێت هەر لە یەكەم ڕۆژەوە بۆم دەركەوت زەحمەتە لەگەڵ ئەو كۆمەڵەیدا 
 بەردەوام بم.

یەكەمین كۆبوونەوەمان بە سەرۆكایەتیی سەرۆكی كۆڕی زانیاریی عێراق "دكتۆر ناجح ڕاوی" 
 ئەنجام دا.

شان و كابرا پیرۆزبایی لێ كردین كەوا لە جێگەیەكی وا پیرۆزدا بووین بە ئەندام، ئیتر هاتە 
كۆبوونەوە بۆم دەركەوت ئێمەی ئەندامانی "كۆڕی  و.  لەداباهۆی پێگەی كۆڕی زانیاریی عێراق

زانیاریی كورد" جگە لە دكتۆر جوامێر كە ئەندامی كۆڕی زانیاریی عێراق و سەرۆكی زانیاریی 
 ین... كۆڕی كورد بوو، ئەندامی كارا نین، یانی ئێمە لە ئەندامە عەرەبەكان پێگەمان پاین تربوو

ڕاستی لە كۆبوونەوەی دووهەمدا ئەوەم بۆ دەركەوت، زۆری پێ ناڕەحەت بووم، بە دوای 
بەهانەیەكدا دەگەڕام تا واز لەو كۆڕەی بهێنم. ڕۆژ هات و چوو، دكتۆر جوامێر وتی: 

 كۆبوونەوەی داهاتوو دكتۆر "ناجح ڕاوی"مان لەگەڵ دەبێت، بكۆشن ئامادەبن.

هێاڵ وتەكانی كردنی پێگەی ئێمەی ئەندامان، نەموو كەوتە تاریفئیدی دكتۆر هات و وەك ڕابرد
تەواوكات و قسەكەیم بڕی و دكتۆر جوامێر هاتە نێوانەوە، بە حاڵەتێكی نەختێك 

 تووڕەبوونەوە وتی: فاڵنی قسەكەی پێ مەبڕە! 

وتم: دكتۆر جوامێر خۆ من قوتابیی تۆ نیم تا ڕووخسەتت لێ وەربگرم تا بڕۆم بۆ تەوالیت! 
ەك ئێوەی و دكتۆر ئێمەی كوردی ئەندامانی كۆڕ بۆنجا ڕووم كردە دكتۆر ناجیح و وتم: ئی

  عەرەب ئەندامی كارا نین؟
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كەوتە مینجەمینج و نەیدەویست بڵێیت ئەوە بەدەستی دیوانی سەرۆكایەتییە و ئێمە 
و  دەستەاڵتی ئەوەمان نییە، من ئەوەم دەزانی بەاڵم لەوێڕا دیوانی سەرۆكایەتی و دەوڵەت
 دەستەاڵت بەالی منەوە " دكتۆر ناجح" ڕاوی بوو. بۆیە وتم: دكتۆر باش گوێم لێ بگرە:

من بایەلۆژیەن لە تۆ جوانترم، لە ڕووی ڕۆشنبیریشەوە ئەگەر لە تۆ بااڵتر نەبم نزمتر نیم، 
جا هیچ مایەی شانازیم نییە لەژێر ئەم بنمیچی كۆڕی زانیاریەیدا بەردەوام بم. لە پێشدا 

خواحافیزی لە هۆڵەكە بێ ەستلەكاركێشانەوەم نووسی بوو، هەستام نامەكەم دایێ و نامەی د
 وەدەرچووم.

 هەر بە زمان ئاسانە.  -سەردەمی سەدام –ئەمەی كە خوێنتەوە لەو ڕۆژەیدا 

زۆر كەس لەسەر زۆر لەوە كەمتریش بیست ساڵ زیندان و ئیعدامیش كرابوون. سوپاس بۆ 
مردن نییە.  دوای ئەندام بوون یەشتا ماون و ئەمەی قسەی خوا ئەو برادەرانە وا وەك من

لەبەر ئەوەی لە مێژووی كۆڕی زانیاریدا كەس دەستی لە كار نەكێشاوەتەوە. ڕۆژنامەی " 
الجمهوریە" كە زمانحاڵی دەوڵەت بوو، هات لەگەڵما دوا، منیش هەمان وتوویژم دووبارە 

كەس لە مێژووی كۆڕی زانیاریی عێراق كردەوە و باڵویش بوویەوە بە مانشێتی:" یەكەمین 
 دەست لە ئەندامبوونی ئەو  كۆڕە دەكێشێتەوە".

من ئەو كارەم كرد بۆ پاراستنی مافی ڕەوای خۆم و ئەندامانی كۆڕ و پێگەی میللەتەكەم، 
جێگەیدا وتبوویان كاك  ۆخۆیان خەت مایل بوون، لە بڕێككەچی یەكدوانێك كە ب

مەیشی خستە مەترسییەكی گەورەوە. بێ ئەوەی لە خوسرەوجاف تیژپەڕی كردووە و ئێ
 خۆیان پرسی بێـت كام مەترسی؟

 تۆ وەك )بت( ورتەت لە دەمەوە بەدەر نەهات، ئیدی ترس و تۆقیانت لە چی بووە؟ 
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لەوە گوزەشتە، تۆ سەرشۆڕیت ال عەیب نییە و پێت دەكرێت، من سەرشۆڕی بۆخۆم و 
 دم و ڕۆژنامەكانیش نووسیان و تۆیش بتئاساوەك ئەوەی وا كر میللەتەكەم قەبووڵ ناكەم.

 ؟مایتەوە، پێم ناڵێی كام تیژڕەوی
 


