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  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 55((حةمةنامة حةمةنامة 
  ریتانیا به

  
خالقیه، بۆیه زۆر گرنگه  کی ئه یه له سه عریفی بت، مه کی مه یه ی کایه وه رله پم وایه نووسین به

ی  خالق پۆژه و ئه عریفه ی مه و زمانه بنوست و بئاخڤت، که بتوان به دوانه ر به نوسه
دا زیاتر زمانی باوک ساالری  ندی ڕووناکبیری ئمه نوه وه له داخه هنووسینی خۆی بنیات بنت، ب

وانی  ڵ ئه گه دیالۆگ له له] منی با [ کوو  میشه وه یان دروستر بم زمانی پیاو ساالری هه
ی خۆی  قانه وه فرمانی ده ی خۆیه  که وشه میشه له حه هه  وێ، زمانک که که رده ده دا به دیکه
وه،  کاته  ده کانی خۆیدا دووباره وی کراوه رپنه وه سه ر ژن و نه سه تی به کی ڕۆژههکوو باوک  وه
تدا  سه ڵ ده گه  ندی ئاۆز و دژواری له یوه و په  مان کشه رچی ڕۆشنبیره هه یه هه رج نی مه
موو  ، ههوه ته سه وته تۆڕی داوی ده که موو ڕۆشنبیرک ناتوان نه بت، چونکه زۆر جار هه  هه

کانی  شه  ڕووکه راییه کانی خۆی یاخی بب و مه تیه ندیه تایبه وه رژه به ڕۆشنبیرک ناتوان له
موو جۆره سازشکه  ی هه ت ئاماده سه م فریودانه ده ن، چونکه بۆ ئه ده ت فریوی نه سه ده
ی  نبیران دایه ئامادهناخی ڕۆش کوو ورده بۆرژوازیکیش له ی که وه رستیه لپه و هه یدا، ئه گه له
وی بوون و  دات بۆ سازش و که ڕۆشنبیران ده] منی بای [ ی   و ختۆکه یه مینه سازیه م زه ئه

ک  کات ڕۆشنبیران نه ش وا ده مه تدا، ئه سه کانی ده ند و قورسه وه رجه زۆر و زه ڵ مه گه سازان له
ن و  ت خۆیان پیشان بده سه نی دهش چه کو خۆیان زۆر جار له تبن، به سه ر پاشکۆی ده هه
کانی خۆیان کتومت  پیشه چ کردنی هاو ودان بۆ مل پکه پاندن و هه رمان و خۆسه زمانی فه به
و جۆره ڕۆشنبیرانه  وه ئه شه وه، لره نه ی بکه یکات دووباره تی و ده ت کردویه سه ی ده وه ک ئه وه
 پۆلنکردنکی  پن و له دا بسه وانی دیکه ر ئه سه بهتی خۆیان  زنایه ن پیرۆزی و مه ده وڵ ده هه
وی و  مه که ه میزاجی قه مه دابنن که به ڕه و هه ی ئه وه ره ره سه  وادا خۆیان له هه همی و ناڕه وه

هرشی  شه  و ڕاستیانه  و ئه ی ئه وه رگری و شاردنه ربۆ به کانیان دروستیان کردووه، هه میزاجیه
وانی   و ئه ری نوخبه  ڕبه و پۆلن کردنه به کانی خۆیان و خۆیان له ر هاوکاره سهنه  که وا ده ناڕه
و  یکات و خۆی به ن ده سه عید حه  سه مه ی هژا حه وه کوو ئه ن، وه ده م ده ه قه وام له  عه ش به دیکه
 . شن موه ه وام و قه عه ش به وانی دیکه ناسن و ئه  پیرۆزه ده ره ڕبه

ی له کوردستان  وانه ندک له هه[نوس  دا ده ]  رکۆمارنامه سه[ می  شته شی هه به مه له کاکه حه
شن  موه ه شنن، جیاوازی له نوان ڕۆشنبیر و قه موه ه ران قه نده  هه شن بوون، له قووه چه
ب  کی ده شهجارێ پي] گژ ڕۆشنبیردا  ویان به  و ئه وه چته تدا ده سه گژ ده میان به یه، ئه وه ئه
شن،  موه ه و ک قه ن ک ڕۆشنبیره و حوکمه بده ب ئه ران ده لک یان درواست بم خونه خه
له  یه که ستت ک به یه تۆ مه ر چی بۆمن ڕۆشن نی گه ی تۆ بھنن، ئه م پۆلنکردنه ڕ به ر باوه گه ئه

ت کردووه،   کۆ قسه شنن، چونکه به موه ه ران ئستا قه نده  و له هه شن بووه ه قوو کوردستان چه
وه و پت بم من  مه رچت بده رپه توانم به وه ده رزیه ر به سه خۆم زۆر به ت به باره م من سه به
ردوو ماناآانی  هه یه، به شاندنییش نی م وه ه قه کو به شاندن به قووه  چه ڕم به ر باوه ک هه نه
و  و ئه شن به پی ئه موه ه ر قه گه وه ئه کی تریشه الیه ک و له  الیه مه له وه، ئه اندنهش موه ه قه
تداو  سه گژ ده ڕۆشنبیر به[ ستنیشانت کردوون وپت وایه   بت که خۆت ده رکانه ئه
گژ ڕۆشنبیردا  رگیز به حای خۆم هه شبه من به] وه  چته  گژ ڕۆشنبیردا ده شنیش به موه ه قه
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ر  گرم، الی من نووسین به کانی ده وست و نوسینه خنه له بۆچوون و هه کوو ڕه وه، به ناچمه
تای  ره  سه کوو له رووه یه هه ووشتی کی ئاکاری و ره یه له سه عریفی بت مه کی مه یه له سه ی مه وه له
گژ ڕۆشنبیراندا  ی تۆ به نده وه ش ئه وانه موو ئه ڕای هه ره م پکرووه، سه مدا ئاماژه م نووسینه ئه

تا  الماری ڕۆشنبیرانت داوه، له مژووی ڕۆشنبیری کوردیدا هه وا په ناڕه ی تۆ به نده وه وه، ئه چویته
خشه  کانی خۆت بت بمبه پی گووته ر به گه دا، ئه م بواره  رت بت له س ناتوانت ڕکابه نھۆ که

ک  ڕزتان نه ین، به یر بکه ی تۆ سه وانه و لکدانه و پناسه شن به موه ه ر قه گه که پت بم ئه
ی  خنه سیش ناتوان ڕه بیت و، که و بواره ده ری ئه ری بی ڕکابه شنن بگره ڕبه موه ه ر قه هه
و  ک ئه وه، وه منیته کان ده شنه موه ه سکتری گشتی قه میشه به بۆچی تۆ هه  ب که ی هه وه ئه
یه  شت له بارزانی هه خنه مان ڕه یه، که دلنیام هه بانیت هه ه تاهی که تۆ ئستا ل یه خنه ڕه
تی کوردی  سه شکی ده ی به وت کوڕی تاقانه ته ی چونکه تۆ ده ی بی ت ناکه ساره م جه به

وه  ئه. وه بگریت ته که ته خه ست به  و توندیش ده ی دیکه که شه ر به سه به] دۆک  مه حه[ بیت و 
گرنگ  نده به وه یان ئه وه بژاردنه ندامانیان هه واداران و ئه یه که هه رانه نی و ڕبه گوناهی ئه

ی دا ڕوو  آتی کانی پارتی و یه  ی له کۆنگره وه ک ئه وه، وه نگدانه  ده نه زانن، ڕازی نین بیانخه ده
توان  س نه ش کهموو کوردستان و عراقی ر ئاستی هه سه  له بانی که دات، ئاخر بارزانی و تاه ده

راوز  دا په نوسازه کانی خۆیاندا لم قۆناغه ناسک و چاره ناوپارته ریان بکات، چۆن له ڕکابه
ی  وه بۆ ئه. رببی ی خۆیدا بنوست و رای خۆی ده که بواره سک له رکه ند خۆشه هه بکرن، چه

 . ر ئاو بقی سه رباد و به تۆزی به بن به کانمان، نه نوسینه
slemanyues@yahoo. co. uk 
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