
www.kurdistannet.org 
 23:22 2005-6-1 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

  
  ریتانیا   به

  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 1010((حةمةنامة حةمةنامة 
  
تی  توانیویه یانه که وه وێ، ئه که رده ی سه وه تدا، ئه سه  ملمالنی نوان ڕۆشنبیری و ده له
کی دیکه  الیه ک له نی خه کۆمه ک و به الیه له  وی دیکه  ئه دا به کشمه و کشمه تی خۆی له وایه ڕه

 ڕۆشنبیری،  ک له ت کارکی ئاسانتره وه سه تی زۆر جار بۆ ده وایه لماندنی ڕه سهلمن،  بسه
ڕاستی  ر به کان، هه تی و ماف و ڕاستیه وایه کان ڕه ی ساته یه که زۆربه نی وه  مانای ئه وه م ئه به

یه   ب شوماری ههم توانای ت هه سه ده یه که وه ر ئه به کوو له خر به تدا، نه سه مشتی ده وان له
ی خۆی  ی دیماگۆجیانه] گوتار [  دیسکۆڕسی  ک به شایی خه ئاسانی ڕه کردندا و به واشه  چه له
ی ملمالنکه  وه نجامیش بردنه ره کانی خۆی و سه ندیه وه رژه م به قازانجی به م فریو بداو هه هه
 . ن یه گهوه ب دوو دی ڕاب ڕۆشنبیریشه کانی خۆی به ره موو ڕکابه  هه له
میشه چانسی  تی، هه تایبه ڕ خۆمان به مه ی له که تیه  ڕۆژهه گشتی و نموونه ت به سه ده

کی ترسناک  یه ڕاده رکوتکردنی دیسکۆڕسی ڕۆشنبیریشی به وه، یان زۆر جار سه بردنه
ی ناتوانرت  که یه هاوتا خۆرئاوایی ر به  ک هه م نه تی ئه وایه ڕه حاکدا که مه له ستدایه، ئه ده له
مومژویه  یشتنه شۆڕشگیه ته وه کالسیکی و تگه لکدانه کوو به راورد بکرت، به به

ئاسانیش  م به دات و هه کورتی ده م زۆر له کی زۆر هه ندازه ئه ڕ خۆشمان به کانی له مه تیه ڕۆژهه
م  رجوی ئه سین و له پهقمانه بپر دا هه واته لره ی که وه، ئه توانرت بخرته ژر پرسیاره ده

کانیدا،  ره واوی ڕکابه ر ته سه ت به سه ی دیسکۆڕسی ده وتن و زابوونه رکه چانسی سه
مکی ترو   بوار نه بت وه نگه دا ڕه ین، لره یه تبگه رانه و ڕکابه هزترینی ئه ڕۆشنبیری به که
ین و بین  بکه وه توانین ئاماژه به م ده ین، به  بکه سته رجه وایه به و پرسیاره ڕه ل بۆ ئه سه ته
ی   نوزه ندی ئابووری، که وه ق و زه تی و گرفتی زه یه وتووی کۆمه باری دواکه رجی ناله لوومه هه
گشتی و ئاین  و، پیرۆزی ئایدۆلۆجیا به کان بیوه تیه گا ڕۆژهه تی کۆمه یه رخانی کۆمه سه له
تن  سه ستی ده کانی ده که گرنگترین چه گی و نیشتمانی، لهکانی شۆڕش همه تی و وه تایبه به
تی دیسکۆڕسی خۆی  وایه تی ڕه میشه توانیویه تدا هه ت له خۆرهه سه وه ده هۆیانه به که

یاندا ڕۆشنبیری  وه پشه کانی خۆی له ره رکوتکردنی ڕکابه م چانسی زابوون و سه نی و هه یه ڕابگه
 . ر بکات مسۆگه
وه،  ی خۆیه و شوناسه تی به نی چ شوناسکه؟ توانیویه یسکۆڕسی ڕۆشنبیری کوردی خاوهئایا د
تی کوردی بت؟ ئایا ملمالنی ڕۆشنبیری کوردی و  سه تیڤی ده تیڤی یان نگه رکی پۆزه ڕکابه

ڕوات، یان  تدا ده کانی خۆرهه ندیه یوه تی په شن و خاسه مان چه هه تی کوردی به سه ده
نوان  وروپا له تری ئه  کلتوری کراوه یه که ندیه یوه و په سکاری کراوی ئه مک ده کی که هکۆپی
 و  عریفه   ملمالنی نوان مه می هناوه؟ ئایا بۆچی له رهه تدا به سه و ده عریفه ی مه دوانه

و  ژده ی هه ده  سه سازی له نسی یان شۆڕشی پیشه ڕه فهزنی  خۆرئاوادا، شۆڕشی مه ت له سه ده
یی و ڕووناکبیریه  خنه ی ئستادا و، ڕبازه ڕه رخه م چه لۆجیاو گۆلۆبالیزم له کنه شۆڕشی ته

دا  م له وتی ئمه ب به دایک ده کوو مۆدرنته و دواتر پۆست مۆدرنته، له کانی وه ناسراوه
م بھن؟ دوو  رهه ش ناتون به ندیه و پوه کانی ئه  ترین شوازهدیسکۆڕسی ڕۆشنبیریمان، خراپ
وی منانه بوو،  په کی توشی چه بته یاخیه تا ده وه کات، یا ئه ڕیانک له پش خۆیدا دروست ده
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م  رده به م له ر و ناتوان ڕگای سیه ده  وه سته ده ڕی خۆبه وپه رایی کاری ئه کی مه یه یان کۆیله
 وه؟ تهخۆیدا بکا
ر  سه ن کاری له سه عید حه مه سه ی کاک حه یه خنه و شوازه ڕه ش ئه دا جارکی دیکه با لره

مۆ زۆرترین  ئه یه که گرانه  خنه و ڕه دیارترین ئه له  ڕیزه که و به ین، بزانین ئه  بکه کات شۆڤه ده
  ی به وانه نن یان ئه دادهگری دخوازی خۆیانی  خنه ڕه ی به وانه وه، چ ئه ری ل کۆبۆته خونه

ڕاستی  نن، با بزانین به کار ناوی ده واشه کی چه یه کوو پۆژه  و وه وه نه که تی ده توندی ڕه
و  رنامه رچه کرداری ب به ر په سه ویش له یه یان ئه گرانه خنه کی دروستی ره یه نی پۆژه خاوه
ر تۆزک زیاتر ورد  گه م دن، ئه رهه ۆی بهکانی خ ییه خنه کردار تزه ڕ مای میکانیزمی دژه بنه
ی  یتوانیوه، له پۆژه ر نه ک هه ن نه سه عید حه مه سه کاک حه ی که و ڕاستیه ینه ئه گه وه ده بینه
تی کوردی  سه کانی ده پۆژه ک له  یه خنه کوو ڕه رناتیڤی خۆی وه ی ئاته کانی خۆیدا، پۆژه خنه ڕه

 ژر پرسیاری جدی وادا  ته بخاته سه و ده کانی ئه تیه  میژوویی و بابهنده هه ڕوو یان ڕه  بخاته
 . وه بکات خۆداچوونه می به ت ناچاری النی که سه که ده
کوو ڕۆشنبیرکی یاخی و  م وه  خۆی هه دا، که عریفیانه تی نامه سه ه ک وتاری بد یه ک له یه پۆژه
تدا،  سه الماری ده ک په ته  کات و ساتدا نمایش بکات و لهک تکی پیرۆز له یه سه کوو ده م وه هه

ندان و خولیای پیرۆزی  رمه ی هونه نجه ست و په الماری ده ت و په سه ده وه به خۆی ببته
هیدان بدات و  ران و ککۆی ب نازی شه بشتی نوسه  می به ه نوسان و بیر و قه ڕۆژنامه

کرێ  ده ستی دت پرسیار بوروژن و نه ده له  ی بکات، نهنھا له دروشمی سیاس شی ته  خنه ڕه
تی  رفه مترین ده ی که که وه ڕای ئه ره  سه وه کدا بکرێ، ئه  ته ی له ه کی دروست مامه یه کوو پۆژه وه

 . دات وانی دیکه ده ئه ش به رانه دیالۆگکی بنیاتنه
slemanyunes@yahoo. co. uk 
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