
www.kurdistannet.org 
 15:02 2005-5-26 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

  

  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 44((حةمةنامة حةمةنامة 
 ریتانیا به

مانی  که ته نوسی میلله ریک بوو ئاینده و چاره خه که ترسناکه بوو که و مۆته ڕی کورد کوژه ئه شه
و پرۆژه نیشتیمانی و  شت ئه کانیشی ده تیڤه  نگه واره گریسه و شونه ڕه نه و شه خنکاند، ئه ده
رگیز  ر هه ک هه  پناوی نه ن، له ر بکه سه وناکبیرانی کورد کاری جدی له ڕو  بت که خالقیه ئه

ستی  ده   له یی بای وا که وه ته  پناوی خولقاندنی گوتارکی نه کوو له ی، به وه بوونه دووباره نه
کی ژیانی و  کانی ئاسایشی نیشتیمانیمان که بۆ کورد له ئستادا پویسیه کیه ره ما سه بت بنه

 . ارییه دابرژێژی
کو  وام بکات، به  عه تی به م بدات و سوکایه ه قه ری نوخبه له ڕبه  ر خۆی به ک هه ی نه ه و ئه
خۆ و له نیشتمان   خر له م کورده ی ئه ویستی کوردستان و ئاینده  تۆزقاکیش خۆشه ی که وه ئه
وڵ بدات   براکاندا بچنت و ههروون دا بت، نابت تۆوی گومان له دی شی له دڵ و ده دیوه نه

زمونی براکوژی و  وه، دوای تاترین ئه سی خۆی بقۆزته ندی تاکه که وه رژه کان بۆ به جیاوازیه
تی و  ی پردی متمانه و برایه وه کی بۆ دروست کردنه ره وی خرخوازانی ناوخۆیی و ده دوای هه

و  وایه تۆ ببیته ئه  ویژدانت چ ڕه ، بهنو سارد و ستین مادا وه ژیانی براکان له که یه به
 بژین و بنوسیت  وه متمانه وه به که یه شدا به و ماه سار و سه خوازیت براکان له ی نه مه ه قه

 جیاتی  ، بۆ له]دا گرتن وی دیکه ی ئه ر النه سه ست به ریکی داڕشتنی پالنه بۆ ده ی خه کتی یه[
و دوو حیزبه  واکانی نوان ئه ی باسی ناکۆکیه ناڕه ه نایهکی چاندن ره و تۆوی گومان و دووبه ئه
رکوکیان کردۆته  تی که ن و لیستی برایه یکه رکوکی قودس و دی کوردستاندا ده  که  له یت که بکه

رکوک و  ی که ی ئاینده ری نوخبه پیان ب کوو ڕبه ی وه بۆ نایه! رکوک؟ تی که لیسی دژایه
کانی   کاتیه ر پۆسته  سه وا له ری ناڕه می کوردستان گرنگتره یان ڕکابهر ر هه  ی بۆ سه وه گانه

کی  یه رکۆمار هیچ گرنگیه پت وایه پۆستی سه  تۆ که!رکوک؟ کانی که ند مانگیه یان ڕاستر بم چه
هنده ب دان  رکوک سه ند مانگی که ی چه کانی ئیداره ی پۆسته و دوو حیزبه نا یه بۆ به نی
ست  می ده ه قه م خۆت به رکوک بۆ کوردستان، خۆ تۆ النی که نوسی که  چاو چاره خترن له بایه

  ری نوخبه ڕبه  زگای ئاراسیشی و خۆشت به تی ده رگری خه زانی و وه نک ده ڕۆیشتوی الیه
بیووه و ڕگه مان  رله  په یان له ناسه و دوو حیزبه هه ی بپرسیت بۆچی ئه بۆ نایه! زانیت ده

کی کوردستاندا  نی خه ی کۆمه که مانه رله الری په ته ت له  ی میلله قینه رانی ڕاسته ن نونه ناده
کانی کوردستان  ته سه ر ده  له سه ی له جیاتی ملمالن ن؟ بۆ بپان نا ی خۆیان بکه وه کۆبوونه

 ن؟ کوردستان بکهستوور بۆ کورد و  ڕی داڕشتنی ده وه شه که یه بۆ ناچن به
یه  وی بوون نی زانی که شیان ده ری نوخبه ڕبه تۆ خۆت به مۆی ڕووناکبیرانی کورد که رکی ئه ئه

رکی ڕووناکبیری  کو ئه ی دیکه، به که نیوه یه له تی کوردی و یاخیبوونیش نی سه ی ده بۆ نیوه
ت بخاته ژر  سه شه دهمی  ئاگا بت و هه ترس و به کوردیه که چاودرکی چاپوک و چاونه

ست  که له ده یدانه پۆش و ڕاستگۆیی خۆی له مه ت نه سه کانی ده ه  هه وه و چاو له پرسیاره
ز له پاشکۆ بوونی  دات و حه ویکردنی ڕۆشنبیری ده وی که ت هه سه میشه ده دات، چونکه هه نه
تی  جیاتی برایه تا له و تۆ تووشی بووه و ئه ی که مه ه  قه ی که وه کوو ئه وه، وه خۆیه کات به و ده ئه

رگای جیاوازیه  خوازت له درزی ده دات و ده  پ ده ره تی له نو مای براکاندا په گیانی دژایه
شک له  ی به کوڕی تاقانه رست خۆی به لپه کوو ڕۆشنبرکی هه وه وه کانه کیه بچوک و الوه
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مۆی  می ئه که رکی یه که بناسن، له کاتکدا ئهی دی که شه ی به] دۆک مه حه[ت و  سه ده
رت بوون و  رت بوون و دووکه  م په ته، له سه م ده وایی ئه یه ڕه وه رووناکبیری کوردی ئه

م  کان ستایشی ئه  جۆره جۆرک له ک به وه، نه دان جار بخاته ژر پرسیاره شبوونه سه  دابه
 . واتیه بکات ناره

slemanyunes@yahoo. co. uk 
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