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  ریتانیا به

  آلآللَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 99((حةمةنامة حةمةنامة 
  

چ ئاستکدایه؟ ئایا کامیان  کوردستان دا، له ت له سه ندی نوان ڕۆشنبیری و ده یوه ئایا په
یان دیاری بکات؟ ئایا ڕۆشنبیری کوردی  وی دیکه ویدکه بگرت و سنور بۆ ئه وی ئه ویداوه جه هه

دا  عریفه   ڵ مه گه خوازت له ت ده سه  ده رعیه بگرت که یه ناشهند یوه و په تی ڕگه له توانیویه
خۆی و  ربه سه  ی خۆی به عریفیانه یامی مه تی په دروستی بکات؟ ئایا ڕۆشنبیری کورد توانیویه

کانی  تی ڕوانینه ت بنیات بن؟ ئایا کامیان توانیویه سه کانی ده تیڤه  نگه ریه  گاریگه دوور له
تی  سه  ندی نوان ڕۆشنبیری و ده یوه سته بکات؟ ئایا په رجه دا به وی دیکه ی ئه ژهخۆی له پۆ
ت و ڕۆشنبیری له  سه  ده ی که ندیه یوه و جۆری په چت، له ندی ده یوه کام جۆری په کوردی له

دیه ن یوه خوازت کام جۆری په تی کوردی ده سه میان هناوه؟ ده رهه ت یان خۆرئاوا به خۆرهه
زووی  ت ئاره سه ده ی، که پاوه ندیه سه یوه و په و بکات؟ ئایا ڕۆشنبیری کوردی، شوازی ئه یه په

یان  ندیه دیاری بکات؟ یوه و په تی جۆری ئه سند کردووه؟ یان خۆی توانیویه کردووه باوی بکات په
 . دیدکی کوردستانی خولقاندووه؟ می، به شیوازی سیه

گرانی ئمه  خنه یه؟ ڕه یی  خنه کی زانستی ڕه یه  و قوتانخانه نی چ پرۆژه  خاوهئایا ڕۆشنبیری ئمه
ند  کرانی ئمه تاچه خنه ق دا کردووه؟ ئایا ڕه  ڵ ده گه یان له ه چ میتۆدکی زانستیانه مامه  به

  ه شاراوهن ند توانیویانه الیه ن؟ تاچه قدا بکه ڵ ده گه ی خۆیان له عریفیانه ی مه مه توانیویانه، گه
بووه،  دا نه ر، یان چاودری ئاسایی توانای خۆنه  له  ڕوو که نه ر بخه کانی بۆ خۆنه و نادیاره

موو چیرۆکه  و هه قه مژووی و فکری و ئه بووه ده تواناماندا نه رت؟ ئیا بۆچی له ییان پبه په
ی دووباره  سه ره ینه که وه، بکه ته وتوونه کانی کورد که ڕینه ی له شۆرش و ڕاپه تراژیدیانه
م  ی به  و بت، بۆ ئه واشه نه بوون و چه  زه یه م شوه ی مژوومان به وه یان بۆ ئه وه خوقاندنه

الڕدا  پاو و ئایدۆلۆجیای خواسترودا به  ناو ئایدۆلۆجیای سه یمان له وه ته یه بیری نه شوه
سات و  رگه ست و مه کانی کورد کاره ڕینه ی شۆڕش و ڕاپه نجامی زۆربه ره ی سه وه بردرێ، بۆ ئه نه

ی ماڕشی  وه بوایه، بۆ ئه رگ دۆستیمان الپیرۆز نه نده گیانی مه  و ی ئه وه بوایه، بۆ ئه تاڵ نه ئاشبه
تانی خون و  وه خه یه و مانه رچی ئه گه دا، ئه وه مانه نھا له ک ته یه وه ته کوو نه ئمه وه

م بۆچی  مان گرنگ بووه، به وه کرابوایه، ڕاسته مانه یرۆز نه و پ سته رجه مردنیشمان بت، به
وانی  کوو پاشکۆی ئه میشه وه وای لکرووین هه مان، که وتنه رکه و ده وه و جۆری مانه ڕازی بووین به

کوو تاک  واو، چ وه کی ناته تیه سایه  و که رمنانه تکی شه میشه به سایکۆلۆژیه وین، هه رکه دیکه ده
 . ین ماشای خۆمان بکه وه ته ته چ نه
 موو  یه هه جدلم، چونکه پم وانی ر به ی خونه وه بۆ ئوه ره ی سه و پرسیارانه می ئه من وه

کانمان  مه یه وه وه گرنگ نی الی منه ش به و موومانه، ئه کان الی منه، پم وایه الی هه مه وه
کتری  یه موو شتکدا له هه دایه ئمه له وه سات له چونکه پم وایه کاره. کتری جیاوازن یه ند له چه

 . بچن
ی کاک  گرانه خنه یری شواز و میتۆدی ڕه وه سه تیڤه  نگه موو لکچوونه و هه ی ئه ڕوانگه ر له گه ئه
نده  ه و خۆن و ئه سنوریکی دیاریکراودا خول ده نھا له بینین ته ین ده ن بکه سه عید حه  سه مه حه

پناودا گرتووه  ی له که خنه ک ڕه  نه پکاوه که یان نه و ئامانجانه وه، ئه  بوونه ند باره و چه دووباره
ر یان  ن نوسه الیه یان له شتکی تازه ست ناکرت که کانیشی هه خنه وادارانی ڕه کوو الی هه به
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ئاگا  وه تا چاوذرکی به هرکی ساد خونه ش کراوه، ئاخر له وه پشکه گری دخوازه خنه ڕه
گاته  وه تاده الوه رشی که ر له پاشای عه رێ هه ی پبه کی بچوکیش په ناتوان جیاوازیه تا وه ئه
ئامانجی پیرۆزی  مه، به ی کاکه حه خنانه ی ئستاشی، کام ڕه که رکۆمارنامه  و سه اللینامه جه
ست و ئامانجکی سیاسی و  به مه وور لهنی و د ب الیه تی به خنه نوسراون کامیان توانیویه ڕه

و  خنه قازانجی ڕه وه، به ناهوشیاریه ست بووب یان له به مه ر بۆیه به سی بنیاتنرابن، هه که تاکه
چن و  تی ده سی ڕۆژهه که  ڕقکی تاکه وه و زیاتر له ته  وتوونه که خنه نه کردنی ڕه شه ئاستی گه

ی  کانی پرۆسه زه گه رترین ڕه گاریگه ر به گه زمان ئه. بنمای خون و تۆه ڕۆنرا ر بنه سه له 
و  ینه ئه گه ئاسانی ده ین، زۆر به ماشا بکه تی ته تایبه خنه به گشتی و بواری ڕه نووسین به

ڵ زماندا،  گه ه له کارهنان و مامه ڕووی به نده سنورداره له مه چه توانای کاکه حه ی که ڕاستیه
کی پاراو نانوس،  کوردیه ن به سه عید حه مه سه یه بم که کاک حه ه نیو ستم ئه به دا مه لره
وی  وی، توندڕه م توند ڕه یه هه وی هه م میانه زمانیشدا هه له و ڕاستیه بم که وێ ئه مه کوو ده به
عید  مه سه ی کاک حه و زمانه تدا خۆی نانون، ئه سه ت و ده  ئایدۆلۆجیاو سیاسه نھا له ته
کانیدا زمانکه  ره رامبه ل به گه کات له نووس یان دیالۆگی پ ده ن پی ده سه حه
خوازت له  ه  د یه، که توندوو تیژی ی باوکساالرانی پ له تیانه ی کلتورکی ڕۆژهه که رچاوه سه که
موو  ند هه  خواوه م واش نیشان بدات که پن و هه م پیرۆزی خۆی بسه کی داخراودا هه یه  وشه حه

دا  کانی کراوه وه کۆیلله ڵ ژن و نه  گه چاوی سوک له یه به و بۆی هه خشیووه و به ئه کانی به ڕاستیه
خۆی  به تیه  ڕۆژهه و باوآه شنی ئه چه له نیش سه عید حه مه سه ر بۆیه کاك حه فتار بکات، هه ڕه
ڕبین بۆ  وه چاوه رۆشه  په  بهرز پمانی گووت نگی به ده  دا به9ی  رکۆمارنامه سه بینی و له وا  ڕه
 . کانی داهاتووی رمووده فه
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