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 ریتانیا به

  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 88((حةمةنامة حةمةنامة 
  

ر و   سه مه خه شی ده وه تی پشینان من ئه ڕوخسه ، به کاره زاره دوانی به پشینان وتویانه قسه هه
که  ر بوختان بوو، نه گه بت، چونکه قسه ئه و دوو قسانه بوختان نه ک له رجک یه مه م به ده
 کاکه  ی که یه و قسه ک ئه تا وه وه کات، ئه زار ده رمه شی شه  که ره وو بکهک کار ناب به ر به هه
وه و   دا دۆزیمه نامه مه حه وت، منیش له ی که  ی ل9رکۆمارنامه  مه دونی له سه حه
بانی  رچوو، ئاخر تاه یه بوختان ده و قسه رانیش ئه موو خونه نجامیش بۆ من و بۆ هه ره سه
م  که وه تانھۆ و یه و کۆماره رکۆماری عراق، له مژووی دروست کردنی ئه م کوردی سه که  یه
  ڕشی ک، جکه له دا، ئاخر به زۆر داتاشراوه ته به وه و ده رگه له مژوو ئه رکۆماری پشمه سه

تی و کوردستان،  بات بۆ کوردایه ده خه وایه، دوای زیاتر له نیو سه بی، ڕه مه نه کاکه حه
خوازت  تبار بکرێ که گوایه ده وه تۆمه کانی کورد، به رکرده  دوو باشترین سه ک له هبانی، ی تاه

نده  وه ی ئه وداکه شنه مه و چه بوختانکی له! وه مۆدیلی دیموکراسی عراق بۆ کوردستان بگوازته
دا مه   حه  ی کاکه9  رکۆمارنامه سه ند ڕۆژک زیاتر ببکات و له  چه یتوانی له کورت بوو، نه

دانی،  بانی، بۆ ئاشتی و ئاوه هژا، تاه  رکۆماری  ، سه10رکۆمارنامه  وت و ناگاته سه که ده
دا،  ی دیکه ی، دلرانه ی، کوردانه نگاوکی بورانه  هه کات و له ڕز بارزانی ده ردانی، به سه
یرانکی  قهر له  ک هه کات و مۆدیلی دیموکراسی کوردستان، نه موو کورد بندتر ده ری هه سه

ش  کی دیکه ۆیه دا مه ڵ بارزانی هاوکاری له گه کو به کات، به رباز ده کیمانه ده ، حه کوشنده
 کاکه  واکه ته ناڕه ش تۆمه مه کانی کورد، به وته سکه تی ده که ره رمانی پ به ر خه نه سه خه ده
 .  دابانی یی تاه وره نی گه باد له خاکی دامه ر بته تۆزی به مه ده حه
کوو  واسینی، کورد کوژو دیکتاتۆرکی وه ڕیان به کوشتن و هه ی که باوه کتی بانی و یه تاه
توان سکوچکه  وان، ده رخان و فکری سیاسی ئه سه یه، که وه ی ئه مه نیشانه یه ئه دام نی سه

  ن و تۆه، ، کهتی و خو مارگیری و خزمایه ر ده سه له تی که تی ڕۆژهه قیه کانی عه وتوه دواکه
توانم زۆر ڕاشکاوانه   ده ڕن، بۆیه  جیاوازی و توند و تیژی ڕۆنراون تپه ر کلتورک له سه له
  ی که و دایکه شی ئه وه باوه  چونه ساغیت و به مک نه ش که مجاره ر ئه گه مه بم، ئه کاکه حه به

وه، ب ترس و  بته یت، چاک ده ده  دهکانی ر گۆشه ماری باشترین جگه وا په ناڕه میشه به تۆ هه
نده زیاتر  وه ی بایی ئه کتی وه، که یه مه که رموو بۆ، چونکه دلنیابه و دنیاشت ده دوودی فه

ش  ر متمانه گه کوو له گوڵ کاتریشت پ نان، ئه ن، به ر تیرۆرت ناکه ک هه سنگی فراوانه، نه
 ناو  باتم له وه خه شانازیه سانکی زۆر به کوو کادرک که نوسک و وه ڕۆژنامهکوو  یت من وه ناکه
و  م بۆ ئه کت بکه موو هاوکاریه ران، هه موو خونه  شاهیدی هه م به ی دا کردووه، ئاماده کتی یه
 . ره فه سه
کردووه،  ا نهڵ هیچ لپرسراوکی سلمانی د گه م له وه قسه یه و باره رچی من تا ئستا له گه ئه
وه  توانیت بچیته یه، تۆ ده وان نی ی ئه ڕ و هی فکری و دیموکراسیانه  باوه م هیچ گومانم له به

کانی  شه وێ به توانیت له تت پارزراو ب، ده رامه ت و که وگیان و حورمه] سلمانی[ت   که شاره
م  م، به تت بده رگرتنی خه وهنتی  م من ناتوانم گره کانت بنوسی، به رکۆمارنامه ی سه دیکه
ر  توانیت هه م، ده بی و ڕووناکبیریت بده ه  د سوڕانکی سیاسی و ئه موو هه توانم گرنتی هه ده
توانیت زۆر ئازادانه بیر و  یته کۆڕ و سمینار، ده ت بکه که رکۆمارنامه که و سه اللینامه وێ جه له
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کی تر  م تکایه تۆش ڕگه بده خه رببی، به یت دهنوس ی پی ده و زمانه ر به ڕاکانی خۆت هه
شنیان  موه  ه وام و قه ل و عه  مگه بوو، به ر بۆچوونی جیایان هه گه ی خۆی بکات و تکایه ئه قسه
 . که تبار مه تۆمه
یه، کوردستان  سک نی    و که ماه ی دایه که کوردستان تاپۆی هیچ پارت و بنه    کتی ڕی یه باوه له

موو مرۆڤک  کوو بۆ هه ر بۆ تۆ، به فه ر ئازادی سه ک هه ی نه آتی موومانه، بۆیه یه نیشتمانی هه
هم هیجی دیکه  وه تكوکژێ، جگه له ی ده آتی وه یه  پت وایه بچیته ی که وه کات، ئه دابین ده

مانه ڕاوک و گو و ترس و ده  ئه تکی سایکۆلۆژی خراپه که ی حاه مه زاده یه، ئه نی
ی من که  ند دانه م چه م تکایه ئه یه، به  نی ی بۆ دروست کردوویت و هیچی دیکه نادروستانه
وزی  وه چرای سه گه که ئه وه، واش تمه ده ه لکیان مه هه   وه بۆم نوسیویت، به له دسۆزیه

نھا ڕاو  وه ته دی ئهیان وه پم ڕاگه ره  سه کوو له وه بۆت داگیرساوه، وه ڕگای منه یه له آتی یه
  وه نھا ئه که ناگۆڕی، ته باروودۆخه ت هیچ له وه چوونه ی چوون و نه کتی نا بۆ یه بۆچوونی منه، ده

دیداری نورانی زدی  ت نامن، بۆ به م هاش و هوش نوسینه تی ئه رفه ب که تۆ چیتر ده نه
وه، تۆ جگه له بوختان چ  ز ببیته رفی خۆت پاشگه ک حه یه ی له وه وه، ب ئه نیشتمانت شاد ببه

 . وه شت بکاته وه مدانه لکوو وه ک له کوشتن به یاندووه، تابیر نه ی گه کتی یه زیانکت به
  
 رێ وه کانی هه نجه بی مووی ل ب زمانی و په ڕه
 . رێ خ به نی دۆزه ردی گوخه ده ن، به س گوشه ر که هه

slemanyunes@yahoo. co. uk 
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