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ئەم#ۆ ئەو نوسينەی کاک ئەدھەمم لە فەیس بوکەکەی خۆیدا خو�ندەوەو خۆم بۆ رانەگيـرا کە 

   .بيرو بۆچونی خۆمی بۆ دەربب#م

رەمەزانــت بە حــا(�کی خــۆش گــرت، : کــاک ئەدھەم، لەکــوردەواری قــسەیەک ھەیەو دە(ــ)

نـۆرەی شەشـەکانە، بيــست سـاڵ دەو(ەتــی نـا دەو(ەتتـان بــاش بەر�ـوە بــرد نـۆبەی دەو(ەتــی 

   .سەربەخۆیە

 وە نيوەی کورد بەچاو�کی تاریک تەماشام دەکات چـونکە چەنـد سـا(�ک ١٩٦٦ھەر چەندە لە 

يم کردوەو لەبارزانيەکانەوە نزیک بووم، بە<م بارزانيەکـان زۆر بـ) وەفـا بەشداری شۆڕشی بارزان

بوون لەگەڵ من، مەBمستەفای بارزانی دوای شەڕی دۆ(ی شەھيدان کە لەژ�ر سەرپەرشـتی 

مــن و عومەراغــای دۆ(ەمەری دا بەر�ــوە چــوو و ســەرکەوتن�کی باشــمان بەدەســت ھ�نــا، لەبەر 

دا کە ئ�ـستاش ھەنـد�کيان لەژیـان دا مـاون، وەک دەمی دەیان کەسـایەتی شۆڕشـی ئەیلـول 

بەھجەت تورکەی کەرکوکی، بە کـاک ئيـدریس و بە کـاک مەسـعودی گـوت نـاب) کـوڕی کـوڕی 

   .ئ�وەش سەرداری لەبير بچ�تەوە

بە<م داخەکەم، ئەوان نەک تەنھـــا منيـــان لەبيـــر کـــرد، بگـــرە کارشک�نيـــشی، ب�وەفـــایی و 

دم، ئەوە ھەموی بەج�گـای خـۆی و مـن ھە(ـسوکەوتی ناراستگۆیانە ھە(سوکەوتيان لەگەڵ کر

 دا لەبەردەم شــەش ١٩٩٢خــۆم پاراســت و وەک ئەوان نەجــوBمەوە، مــام جەBل لەبەھــاری 

ــۆ  ــدازیار وتــی دوو ملــو�ن دۆBرت دەدەمــ) وەرە بار�ــک بکەویــن ب ــزە ئەن ماۆســتای زانکــۆ و دوان



مـام جەBلـم رەتکـردەوە، دەستکاری نەوتەکە، من نەمویست کاک مەسعود بفرۆشم و دواکەی 

بە<م کاک مەسعود کە کات و ساتی خۆی ھات، منی فرۆشت، پەیمانەکەی خۆی شـکاندو لە 

 تاکو ئ�ستا پـشتی کـردۆتە مـن، لەگەڵ دزو موفتەخۆرەکـانی دەوروبەری ئـا(کۆ(ی ١٩٩٢سا(ی 

   .گەندە(ی دەخۆنەوەو باس لە کورد بوون و کوردایەتيش دەکەن

انی دەپرســم، ئەو سـەرۆکەی کە تـۆ باســی دەکەی کە دەیەوێ ئ�ـستا لەکـاک ئەدھەم بـارز

ب#یاری چارەنوسی کورد بدات، تەنھـا لەBیەن برینـدار�کی پـ# ئـازری وەک مـنەوە ئەو رەخنـانەی 

   :لەسەرە، ب�جگە لە رەخنەی نيوەی کورد

   . کاک مەسعود قسەی باوکی خۆی پ�ش�ل کردوەو ب�وەفایی بەرانبەر بە من کردوە– ١

نی دا لە پ#ۆژەی نەوتـی کوردسـتان دا پـشتگيریم بکـات، بە<م پەیمـانەکەی خـۆی  پەیما– ٢

نەبردەسەرو پشتگيری کاک ن�چيری کرد بۆ دزینی پ#ۆژەکەی مـن و دەیـان ھەزار ملـو�ن دۆBری 

   .پ) پەیدا کردو کەسيش نازان) پارەکە لەکو�يە

ڕەوای لەگەڵ مـن  دەسگای پاراستنەکەی کـاک مەسـعود بـارزانی ھەنـدێ کـرداری وا نـا– ٣

کردوە کە بۆ ئەوە ناب) بيخەمە سـەر کـاغەزو ئەگەر ئەوە بەرانـبەر بەتـۆ بکرابـایە خـو�نی دەیـان 

   .کەست لەسەر دەرشت

 کاک ئەدھەم، ئەو رۆژەی مـن خـو�نم بەدارو بەردی کوردسـتان دا دەڕژا، کـاک ئيـدریس و – ٤

 دەیاندا بە نوقZ و پسکيتی کاک مەسعود نرخی خو�نەکەی منيان لەساواکی ئ�ران وەردەگرت و

   .مينۆ بۆ ن�چيرو مەسرور و کوڕەکانی تۆ، ئ�مەش لەو شاخ و داخە نان نەبوو بيخۆین

 کاک ئەدھەم، ئەو رۆژانەی کوڕەکانی مـن و س�بەشـی کوردسـتان کر�کاریـان دەکـرد بـۆ – ٥

يـان لـ) بەخ�و کردنی کەسوکاریان و تەواو کردنـی خو�نـدن، کوڕەکـانی ئ�ـوە جـوانترین ئۆتومبيل

   .دەخوڕی و یاریان بە بەستە دۆBی خو�نی ئەو کوردە ھەژارە دەکرد

 بيست سا(ە دانم بەخۆم داگرتوە بۆ ئەوەی توشی خو�ن ر�ژی نەبـم، ئ�ـوەش پ�تـان وایە – ٦

سەردار پشدەری پيرو ترسەنۆک بووەو بۆ ئەوە باب) حساب لەسەر قسەکانی بکەین، نا کاکی 

راســتگۆیی، کــوردپەروەی و ســەربەرزی، ئــ�مە : دا ســ) شــتەخــۆم جيــاوازی لەن�ــوان مــن ئ�ــوە

ژیانمان بەراستگۆیی ھ�ناوەتە سەر، سـەرمان بـۆ ھـيچ داگيرکەر�ـک و Bیەن�ـک شـۆڕ نەکـردوە، 

   .لەپاکی و کورد پەروەریشدا ئامادەین کە نەتەوەکەمان لەب�ژینگمان بدات



ەیـن، لەبەر خـاتری  با لە ک�ـشەی شەخـسی ب�يـنەدەر و بـاس لە ک�ـشە نەتەوەیەکە بک– ٧

نەتەوەکەم بــۆ ئەوەی نەبيــنە گــا(تەچی عەرەب و تــورک و فــارس، پــ�م خــۆش نــيە وەک ئــۆمەر 

 گونــد دا لەنــاوچەی سەردەشــتی ١٠٠پاشــای قەلەرەشــەی پــورزای بــاوکی منتــان ل�ب�ــت، کە 

رۆژھە<تی کوردستان، پاشایەتی راگەیاند، تەنھا بۆ ئەوەی پ�ی بbـ�ن پاشـا، کە ل�ـشی قەومـا، 

ــ ــشت و یەک خۆت ــ) ھ� ــان دا بەج ــی عەجەمەک ــولە تفەنگ ــر ل ــکەکەی لەژ� ــایی، خە( ان ئاس

   .فيشەکی نەتەقاند بەپەلەپروزە رایکردە دیوی ع�راق

پ�م خۆش نيە ئ�وەش تەنھا لەبەر ئەوەی ب�bن ئ�مە دەو(ەتی کوردیمان راگەیانـد، کـورد بـکەنە 

مــا(ی خۆشــتان و گــا(تەچی عەرەب و تــورک و فــارس، بە قــسەی ھەنــدێ نەزانــی سياســی 

کـــوردیش و�ـــران بـــکەن، دەبـــ) کەســـ�ک دەو(ەتـــی کـــوردی رابگەیەنـــ) کە پـــاک و خـــاو�ن 

ــان بــاش دەزانــن کە  ــونەتەوەی، ئ�ــوە خۆت ــاو کۆمە(گــای کــوردەواری و ن� خۆشەویــست بــ) لەن

   .دوژمنایەتيەکی زۆرتان ھەیە لەناو کوردواریداو ھيچ دوژمن�کيشتان دەنگتان بۆ نادات

ەوت سا(ی رابردووش بـۆتە خـرو�لکە بەدەموچـاوی ھەمـوو Bیەکتـانەوە، گەندە(يەکەی ئەو ح

من پ�م وایە کە ئ�وە بەو بيـست سـا(ە حـوکم#انيەو ئەو ھەمـو دەنگـدان و پـارەی قاچـاخچيەتی 

نەوت کە بەدەستانەوەیە، نەتان توانيوە پشتيوانی سياسی ن�ونەتەوەیی بەدەست بھ�ـنن، خـۆ 

م پەرلەمــان�کی ئەوروپــی بــ�خەبەر کە خەریکــی پــارە ئەگەر بازرگــان�کی جــولەکە یــان ئەنــدا

ــک  ــ�م وایە وەک ئەوە وایە کە مامان� ــن، ئەوا پ ــ) دەو(ەت رابگەیەن bــان ب ــان، پ�ت ــشانەوەیە ل�ت ک�

   .کۆرپەکە ناوکی بب#ێ. . . لەجياتی ک

خۆ ئەگەر ئيران و تورکياو سوریاش ھانتان بدەن بۆ ئەو راگەیاندنە، لەBیەک ئەوان ج�گای بـاوڕ 

ين و لەBیەکــيش ئەگەر بەراستيــشيان ب�ــت، تەنھــا بــۆ پــوچ کــردنەوەی پــ#ۆژەی رۆژئــاوایە کە ننــ

   .دەیانەوێ کوردستانی گەورە دروست بکەن

 بە ئاگادری مامۆستایەکی زانکۆ و ئەندام پەرلەمان�ک و چوار ئەندازیار، بە ١٩٩٢من لە سا(ی 

ە پـشتيوانی لە پ#ۆژەکـانی ئـ�مە، کاک فواد مەعسومم گوت، ناسينی دەو(ەتەکەتان پەیوەندە ب

ئەگەر کاک فواد ئەو قسەیەی نەگەیاندب�تە کاک مەسعودو مام جەBل، وابزانم خيانەتی لە ئ�ـوە 

ــاتوانن  ــت و ن ــ) نار� ــان پ ــن ھيچت ــ) م ــوە بەب ــاوار دەکەم کە ئ� ــست ســا(ە ھ ــن بي ــردوە، م ک

اریـشی بـکەن دەستکاری کوردستان بـکەن، ئەگەر دەستک بەش�وەیەکی یاسایی ن�و نەتەوەیی

ئەوا زیاتر ما(ی خۆتانی پ) و�ران دەکەن، خە(کی سياسی سياسەت دەکـات بـۆ سـەرکەوتن، 



ـــامی ئەو  ـــردن، ئەنج ـــاخەڵ پ#ک ـــردن و ب ـــەر ب ـــات بەس ـــۆ ک ـــەت دەکەن ب ـــوە سياس بە<م ئ�

   .سياسەتمەدارانەش لە حوسنی موبارک و قازافی باشتر ناب�ت

امەو گۆڤارەکـانی خۆشـتاندا بـeوی بـکەنەوە، ل�کۆ(ينەوە لەسەر ئەو نوسينەم بکەن و لە رۆژن

ئەگەر بeوی نەکەنەوە، وەک ئەو تەیرە دەچن کە لەترسان سـەر دەن�ـتە نـاو ئەرزو پ�ـی وایە کە 

   .خۆی دوژمنەکەی نەدی، دوژمنەکەی ئەو نابين)

  یسەردار پشدەر

   – ٣ – ٣لەندەن 

 


