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  صمان عةبدولَآل يونسصمان عةبدولَآل يونسلَلَسس... ... حةمةنامة حةمةنامة 

  ریتانیا به

)1(  

آه  یه بت و ماوه] رآۆمارنامه  سه[  ی آتبی ئاینده  بیاری داوه ن آه سه عید حه مه سه آاك حه
 آانی ی خۆیدا فاوه و بوآراوه له بیاری داوه نی ی، خۆی گوته وه بوآردنه به ستی آردووه ده

ی  آه رآۆمارنامه سه شون ب وام نیازه به ڕزی زیز نه ر به گه  ئهمنیش! بانی بژمرێ تاه
 . بژمرم و آانی ئه مدا فاوه آه] نامه  مه حه [بم و له  وه وه ئه

ی آۆندۆلیزاڕایس و  آه وه آۆبونه[ نوسی  مه ده حه آاآه یدا آه رآۆمارنامه سه می چواره شی له به
و  ی نوان آۆندۆلیزاڕایس آه وه وانی دوایی هات، آۆبونه ی ڕۆژنامه آۆنگره بارزانی، به سعود مه

آۆندۆلیزاڕایس  ی نوان آه وه آۆتایی هات، آۆبونه وانی ی ڕۆژنامه آۆنگره ری، به عفه جه ئیبراهیم
و  دوای ئه مه له حه  ی آاآه آه فاوه] واو بوو  بانی، به خواحافیزی ته الل تاه و جه

وانیان  ی ڕۆژنامه بانی آۆنگره تاه وایه مادام آۆندۆلیزاڕایس ووه دت آه پی  نگاندنه سه هه
خكی  مریكاوه هیچ بایه ن ئه الیه رآۆمار له سه یه آه وه ئه مه مانای ستووه، ئه به وه نه آه  یه به
 ریتی  بواری دیبلۆماسی و نه آی له زایه مه هیچ شاره آه آاآه حه دایه وه له  آه فاوه. یه نی

ی  وه بوو، ئه ده نه  شنه و چه ی له ه رگیز توشی هه یبوایه هه ر هه گه یه چونكه ئه  نیدیپۆماسیدا
ب آه  وه حای ده  تبگات له ریتی دیپلۆماسی ندی دیپلۆماسی و نه یوه ك له په یه لف و ب ئه

ستا آاآه ئ   بانی آه ی خۆت بت، تاه آه دیپلۆماسیه ل هاوتا گه بی له وانی ده ی رۆژنامه آۆنگره
وه، خاتوو  ریتی دیپلۆماسیه  رووی نه و له رآۆماره، بۆیه هاوتای ئه سه زبكات یان نا مه حه حه

 ی رآۆمار آۆنگره یه سه ندی ئیعتوباراتی دیپلۆماسی دروست نی ر هه  به ربۆیه له یه، هه ڕایس نی
واوی  له ته آان سیاسیهواه  بیت، هه ی خۆی نه ل هاوتاآه ر له گه گه وانی ساز بدات ئه ڕۆژنامه

ت  زای بواری سیاسه ر شاره  هه ك ی نه وه ر بۆیه ئه ن، هه و ڕاستیه دی ئه میدیاآانی جیھاندا شایه
 . زانت  ده ڕاستیه و واش بت ئه یگری هه ی گۆ وه كوو ئه به بت

  ندێ له  هه م آه نی یه واژه سته و ده ك دژی ئه من نه) ری بند سه(ی  واژه سته  ده ت به باره سه
ڕیز آاك  گا و مای به ش، آه باره ری ڕه هینن له جیاتی سه آاری ده به  پارتی ر به رانی سه نوسه
یاری  س ئازاده چۆن به ر آه زانم چونكه هه وانی ده  مافكی ئه كو به یه، به بارزانی ل سعود مه

الل، تا نھۆ  جه ڵ مام گه سعود له وه آاك مه آی تریشه ك له الیه  له الیه مه بی ئه خۆیدا هه
یه السایی  دا نی وه دا له لره ی تۆ آه مانن، فاوه آه له ر و جگای شانازی گه ری ب ڕآابه ڕیبه
گۆڕی، بیرت  ویستت ده آه تۆ زوو زوو هه دایه وه ت له آه وه، فاوله رانی پارتیت آردۆته نوسه
ل زۆر داوای لیبوردنم له  وه له گه هینمه  بیرت ده به دا وه دون چیت وتووه، من لیره چیته ده
ش و  ڕه ڕه بن، چونكه من ناخوازم الپه ران ده ی من نیگه یه وه هنانه بیر م به ی به وانه موو ئه هه

وه  بھنمه ڕزی بیری تۆی به دا ناچارم به یرهم ل وه، به مه ه بد ری آورد آوژه هه شه آانی دزیوه

1 



www.kurdistannet.org 
 2:32 2005-5-24 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

جاخ  بارزانی وه ] رمووه ری بندتان فه  سه  به1996ی ئابی 31آانی   تاه آه له دوای ڕووداوه
 . [ ر بژین ویبن هه رنه ر سه هه.. .. سوپاس آاآه سوپاس.. .. .. . آوره

گرتووه و پت  رنه رانی شاخت وه ی نوسهت یت آه خه آه ده  وه ی ئه ی آه گازنده وه ت به باره سه
 یه وه ی ئه آتی آانی یه ره باشه  آاره هه آك له لكردووی، پیم وایه یه دری ی غه آتی وایه یه

السایی  ی و پارتی زۆر ئازان له کتی آرد، چونكه یه ی پارتی نه ه مان هه یاندا هه مه له
و  آی آوردی و ئه زگایه ده ڕاستی تاوانه اخر بهآاندا، ئ  خراپه آتری له آاره ی یه وه آردنه

تت بكات، تۆ  ناوت بردووه، خه) آوژ پیاو(ی مامه ڕیشه بیت آه تۆ به  آه ش هی حیزبه زگایه ده
ی  ك شایسته یه نه هید مامه ڕیشه یت آه شه بكه تك نگاری میلله ه ر  سیمبوی به تی به سوآایه

و دنیایه سنوریكی  موو شتك له آوو هه آردنی، ئازادی وه ینی دادگای كوو شایه ت نیت به خه
 مانای  كانی دی پیشل ناآات، ئازادی به  سنوری خه یه جوانه آه ڕاده و یه، ئازادی تا ئه هه
 . یه وانی دیكه نی وای ئه ناڕه الماری په

  ساته  دوای آاره ن له سه هعید ح  سه مه  آاك حه بوو آه النه م و شیعره قی ئه وه ده داخه به   -تبینی 
و، من  ی ئه و شیعره آه به شیكه له وانه ی نیو آه وه وه نوسی ئه 1996  ی ئابی31ی  آه ناخۆشه

 . دا خواستوومه راورد آاری لره به نھا بۆ ته

slemanyunes@yahoo. Co.uk 
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