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  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 33((حةمةنامة حةمةنامة 
  ریتانیا به

  
نگاو بوون و هیچ  بوون ته زه ی شپره یه، نیشانه رگ نی جه وه کار مرۆڤی به  تاریکی نانه نگ به تفه

یامی پیرۆزی  ئاستی په ر بت، له  نوسه و مرۆڤه ئه  تی که تایبه مانه، خۆشه مرۆڤ به پ نه
کماسیه کۆن و  کک له ل بھاوت، من پم وایه یه ی په که رهد بوا قه نوسیندا بت و به

ک کاتدا،  یه رانی وتی ئمه له  نوسه یه که وه ندی ڕووناکبیری کوردیمان ئه کانی نوه وامه رده به
ناسی و  ت و ئابوری و کۆمه کانی سیاسه ی بواره وه ره گرن، شیکه خنه شاعیرن، چیرۆکنوسن، ڕه

  میشه له  وای کردووه ئاستی ڕوناکبیریمان هه مه رخۆیانن، ئه هتد هه.. .. . ئاین ناسی
ی  ده کوو پاپاکانی سه کانیشمان وه ره کۆنخوازه شک له نوسه  دابت و به یرانکی کوشنده قه
کانیان  مه میزاجیه ه زوی قه ئاره ند بزانن و به ری خواوه سبه  وروپا خۆیان به مینی ئه هه ژده هه

وه، دروست  نه ده ژووکراوی نیشان بده ئاوه کان به ر مژوودا بھنن و ڕاستیه سه پ به ڕاست و چه
 پشنگداری مژووی  ره شکی هه به ر به رامبه یکات به ی هژا ده مه ی کاکه حه وه کوو ئه وه

ڕزی  رزو به تی به سایه ی نیشتیمانی کوردستان و که کتی خۆی له یه مان، که که ته میلله
رگیز  م نابت هه رن، به ده م کورتی به و که خنه  ڕه وانه له وه، من نام ئه بینته بانی دا ده تاه
بانی و  تی تاه رایه ژر ڕبه مرۆ له ی ئه وتانه سکه و ده رامۆش بکرت، که ئه ش فه و ڕاستیه ئه

م و  و که موو ئه ڕای هه ره م سه رهه  به ته واندا هاتوونه ی ئه که بارزانی و دوو پارته کوردستانیه
فامی و  و ڕاستیه مژوو کرده نه ن، خۆالدان له شدا هه وتانه سکه و ده ی که له نو ئه کوڕیانه

 . رامی نیشتیمانیشه حه ک به زانی و نمه نه
یه،  م و چاودا نی ه ڵ د  گه رگیز له مریکا هه تی ئه ی سیاسه ه وه بزانیت مامه م ئه که زده جارێ حه

قلکی کراوه  عه به لی کورده، بگومان کوردک که ڵ گه گه مریکا له تی ئه و دۆستایه ه مامه
دژه تیرۆری جیھانی دابت،  ی دیموکرسی و ره  به ی جیھان بکات و له تی نوێ ماشای سیاسه ته
ریان  کانت زۆر سه وه سیاسیه  و لکدانه وه شیکردنهڕاستی  یی پت بم به ساده توانم زۆر به ده
رکۆمار؟ چۆن  سه دی چۆن بوو به یه، ئه مریکا نی خی ئه بانی جگای بایه ر تاه گه باشه ئه! کرد

ی  وه و به مۆبایله یه که تیه ناو فرۆکه تایبه ر له  و هه له په به] رۆک بۆش  سه[ی  که مریکیه هاوتا ئه
مریکا به سارۆخی دوور  کانی ئه ریایه چۆن هزه ده!کات؟  پیرۆزبایی ل دهرمی گه ستی و به ده

یان له  قینه گای جوندلئیسالمیان که تۆ به مسومانی ڕاسته و باره ریاوه بنکه هاوژ و له ده
ربازیشیان  کرد و پسپۆڕانی بواری سه فر و تونا ده الل ته ی و مام جه کتی یت بۆ یه ده م ده ه قه

ی  الماری مۆگه بانی دا په یی تاه رمانده ژر فه ی کوردستان و له رگه هزی پسمه شانی  شان به
چی و  یان ده مانه ورامان سیا چه شی هه رکه رووی کوانی سه گه دا و پ به تیرۆرستانیان ده

! کرد؟ دهوی   وله  ی مه که سلیمی ڕیشه سپیه وه ته ته مانه ئه شتی عیشقیشیان به هه ورامانی به هه
بی سیاسی  کته ندامی مه م سالح که ئه رهه ڵ دکتۆر به گه چۆن دون خاتوو ڕایس به دوو قۆی له

وانی  ی ڕۆژنامه وه بۆ کۆنگره یه ی کۆشکی سپی که ڕه مه یه له مه بانی ی تاه که حیزبه
وه،  تکه للهیته چاوی می سانایی بتوانیت خۆل بکه مه وا به ی کاکه حه تۆ ب! ر؟ ده هاتنه ده
لۆژیای جیھانگیری دونیای کردۆته گوندکی بچوک، گۆڕت پ نوور ب  کنه مکدا که ته رده سه له
 . مۆ  ئه راباته گات که دنیا خه حوی تده رمووت شوکر هوشیاره مه  فه حوی که تی مه زره حه
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