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  ریتانیا به

  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 66((حةمةنامة حةمةنامة 
  

کات و  خنه واده پۆژه، ڕه  و لدوان نابت به خنه ب ڕه وه به کانیه موو ژانره هه نوسین به
م  ق هه کانی ده واویه توانت ناته خنه ده وه، ڕه که بخوقنته قه ستیشی دت دووباره ده ده له
کات و له  ر ده ده سک به ق له تاکه که خنه ده واویشیان بکات، ڕه م ته ستنیشان بکات و هه ده

 و باڵ وان،  کوو بانده خنه وه موان، نوسین و ڕه موکی هه یکات به وه ده سکه  که می تاکه رهه به 
ی پیرۆزی  فسانه ویشیان ناتوانی ئه ی بکات و ئه و ناتوانی ئاسمانی شین ته ب ئه میان به ئه
فه   لسه ک فه  مانتوانیووه نه رگیز نه له مژوودا هه و، ئمه که ب ئه ربخات به  خۆی دهکانی  قه شه
ین،  ڕوونی تبگه ش به وانی دیکه ی ئه فه لسه فه مانتوانیووه له کوو نه ین به  پبکه کوردی قسه به

ی  وه ه و چ ئهپاو رماندا سه سه بری شمشر و فتوحات به زه ی چ به وه میشه ئه بینین هه بۆیه ده
وه  ناهوشیاریه کی و دوور له ئاگایی و بیر و هۆش و له مه ڕه هه و به سۆزکی کورانه خۆمان به

رخان و ژرخانی  لتوور و سه که فیه نامۆ به لسه  فه و گوتاره ناو ئه خواستومانه، له
ری  ده قه ست داوه و به هد رگریمان له  و توانی به وه هواش تواوینه وه، هواش  مانه تیانه الیه کۆمه
کانی  گومانه وی خۆسازان و گونجاندنمان داوه، خۆمان له بوونی کۆیمان ڕاهاتوین و هه زه

ناو  ی له مانه و وه پرسیار چووه و، ڕازی بووین به قمان له نده ش زه میشه  و هه وه ته خۆمان دزیوه
مین ئاین و دوا  که و یه شتی ئه رده نی زهبوون، بۆچی ئای کانماندا هه پاو و خواستراوه قه سه ده

مانتوانی  وه، بۆ نه کوردی بممنته وامی به رده به یتوانی به کوردی زمانی پژا و نه ی به ئاینه
مانتوانی پایه سیاسی و  ین؟ بۆ نه ڵ بکه گه ر له تا سه کوردی هه دیالۆگی خۆمانی به

ما   بنه ین به تی کوردیدا بکه وه ی دروست کردنی ده پۆژه له] ماد [ تی  وه کانی ده تیه یه کۆمه
کگرتنی  م بۆ یه تی شار، یان النی که وه کگرتنی گوتاری خ بۆ بنیاتنانی ده کانی یه کیه ره سه

توانت   ده وه ته  تیایدا نه یی با که وه ته و گوتاره بۆ گوتارکی نه گوتاری سیاسیمان و گۆڕینی ئه
نالی و  ی نومان به ه و ین نه وه، بۆ ناتوانین وا بکه دایک ببته نوێ له  لهجارکی دیکه تیایدا

خنه و  یه بۆ ڕه کمان نی یه یه بۆ نوسین، پۆژه کمان نی یه ین؟ چونکه ئمه پۆژه حوی ئاشنابکه مه
دا واو  کی ته میشی دنین، چونکه له هوشیاریه رهه ی به خنانه و ڕه وه و خۆندنه وه، ئه  خوندنه

ر بۆیه   دایک نابن هه کی ڕاستگۆیانه دا له  هوشیاریه گرتووه، چونکه له ی نه رچاوه سه
وه و  کانی خۆمانه تیه  مرۆڤایه ریزه مانی کپ کردنی غه ر بنه سه آانیشمان له هوشیاریه

و  ر به ههکانمان و،  ندیه یوه تیانه چونکه په م ڕۆژهه ه  د می دنین، بۆیه رهه تیانه به ڕۆژهه
کانی خون و تۆه و  ندیه یوه کانیشمان زۆرترین په وه خنه و خوندنه ش نوسین و ڕه پیه
جیاتی  ق، له کانی ده ش و ناشیرنه نه گه رخستنی الیه جیاتی ده مارگیریان پوه دیاره، له ده

وه،   و ستایشه له هوینه بماناترین موجام که کانیان یان ده نه ڵ خاوه گه  رانه له دیالۆگی بنیاتنه
 . یاندا وه له گه تکردنه تی و ڕه کانی دژایه وینه توندو تیژترین شیوازه که یان ده

ن دا  سه عید حه مه سه ی کاک حه گرانه خنه  شیوازی ڕه رپیش بت و چاوک به سه ر زۆر به گه ئه
و  وێ ئه که رده بۆمان دهوێ،  که رده ڕوونی بۆ ده مان زۆر به وه ره ی سه و ڕاستیانه بخشنین ئه

ر  ن، هه کانی خۆی بنیات ده خنه ی ڕه ی دۆست و دوژمن، پۆژه وه لکدانه یار، به چاوی یار و نه به
ڕێ بکات  ی، که چاوه هایه ڕه ڕه و باوه ر ئه یباته سه شه ده فسی و سایکۆلۆژیژیه و واقیعه نه ئه
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و دیده  ش تیرۆر، چونکه خۆی به ی دیکه که شه تی بکات و به تی کوردی خه سه ده شک له به
 . شه کوژ یارانیشی غاف کوژ و ڕه ویستی و ستایشدا قوت بدات و نه  خۆشه کات یارانی له کارده
مه  وه که کاک حه ینه شی بده  گژداچونانه و شیوازی به وال تر بۆین و ئاوڕک له ر تۆزک به گه  ئه
هژایان  کوو  قدا، وه فراندن و خۆلقاندنی ده ڕووی ئه و باتر له  ئه ڵ ڕۆشنبیر و شاعیرانی له گه له

ندان ڕۆشنبیری  چه.. .. . ند و هه  واری ڕه لی و گروپی خونده ختیار عه س و به شرکۆ بیکه
دا  وه ره ب که له سه  ده سته رجه مان بۆ به و ڕاستیه مان ئه رپای کردووه، دیسان هه شدا به دیکه

شک   کرداری به رچه وه که په رانیه ئه ی نیگه ی زیاتریش الی من مایه وه ووه، ئهم پکرد ئاماژه
مان زمان و  هه ونه ملمالن، به که ن دا ده سه عید حه مه سه ڕز حه ڵ به گه ی که له هژایانه و  له
 ی خون و ر سکوچکه سه له ت، که ی ڕۆژهه وتوانه ری کلتوری دواکه مان پوه ر هه سه  له
وشه و  م ڕبازه ڕبازکی پ خه ن، ئه که تی و تۆه ڕۆنراوه دیالۆگ ده مارگیری خزمایه ده
 !کات  باتر بوونی ئاستی ڕووناکیبیریمان ده تکیش به هیچ خزمه  توانی داهنان بکاو نه ده نه
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