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  ریتانیا به

  آل يونس آل يونس لَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 1111((حةمةنامة حةمةنامة 
  
ی   ڕگه وی له ن دا، توندڕه سه عید حه  سه مه کانی کاک حه که ی نوسینه  زۆربه ی له وه ر ئه به له

بت و   ده سته رجه ق زاڵ، به کی زه یه شوه وه به ربینیه وه، یا شوازی ئاخاوتن و ده زمانه
ی دیکه  که شه الماری به وه، په تکراوی کوردیه تی دووله سه ده شک له ری به هنگ  سه ش له میشه هه
ودای  ر بۆیه مه کات، هه وه پراکیتز ده ی زبرترین جۆری زمانه  ڕگه یه له م تووندڕه دات و، ئه ده

مه بخاته ژر پرسیار و واری  ی کاکه حه م شوازه وت ئه بیه سکی تر که ر که بۆ من و هه
ینه وه ندنهخوکۆسه  و هه وه  و ل ش وای کردووه زۆر  مه وه، ئه سک کردۆته رته زۆر به وه،  نگاندنه
نوسسازی  رجی ناسکی چاره لومه مۆی هه  ئه م له کانی النی که نیگای نوسینه ن و گۆشه الیه

وای تاترین و م، د خۆم ناده ش به یه و ڕگه وه نی م، چونکه بوام به رامۆش بکه کوردستان دا فه
ر   هه ی، که مانه ه و قه کک له ر ببم به یه ک هه ری کورد کوژه، نه زمونی شه ترسیدارترین ئه مه

ڕه  رجکی ئاوا دا، الپه رجه لومه  هه م له خۆشم ناده کوو ڕگه به بشتن، به بۆ برای کوژی به
م  ی ئه رگ و مردنه  مه ژی له  و ته یی رم و شوره  شه و قۆناغه پ له کانی ئه هشتا خون لتکاوه 

خالقی و  رککی ئه ش ئه مه وه، ئه مه بده مارۆ دراوه هه دووژمن گه کورده کۆڵ و ماڵ به
و هه سوره بۆ   ئه یه که وه واویشمه بته هی سور بو من و له هوشیاری ته  یه که ده نیشتمانی

 . زنم کشم و ناشیبه م ده که مه ه قه
عریفی و میتۆدکی  کی مه یه ر پۆژه گه و ئامانجانه بپک ئه توان ئه ۆن دهخنه چ ڕه

بته  ده کاندا، نه سه ق یان که ر ده سه پ هنان به  بت؟ ڕاست و چه  پشت نه ی له زانستیانه
دوای  ڕان به نگاندن و گه سه گر، هه خنه ی بکاته ڕه که ره شتوانت بکه خنه و نه ده ڕه

رکی  کو ئه سته نابت، به رجه وه و به و ڕاستیانه ی خودی ئه وه  کردنه ، له دووبارهکاندا ڕاستیه
ی  و ڕاستیانه به نوسین و شۆڤه کانی ئه دایه که بتوانت پایه نادیاره وه گرنگی ڕۆشنبیر له
عریفی دا  یانی مه  هکی به ر یان چاودری ئاسایی، له وانی خونه ۆجیکیانه، بۆ ئه

نانه و  ش، هکی ب الیه عریفیه یانیه مه هه به  و  سته کردنی ئه رجه سته بکات، به رجه به
کردن   و قسه وه خوازت، چونکه شیکردنه کانی ئایدۆلۆجیا ده ریه  کاریگه  و دوور له خۆییانه ربه سه
ت بب به رگیز ناتوان کی دیکه، هه ق و بینینی ئایدۆۆجیایه  عه ک به ر ئایدۆۆجیایه سه له

 واقیعی  کان له ر، ڕاستیه کی کارا و دروستکه یه خنه عریفی دروست و ڕه کی مه یه پۆژه
تا  وی دیکه هه ی ئه  وه تکردنه وایی ڕه ش ڕه مه هایی و ئه گۆڕت بۆ واقیعکی ڕه وه ده یه یی ڕژه
کاته  گرانیان ده ن و هه ش الی خاوه وانی دیکه  بوونی ئه  و نکۆی کردن له وه ی سینه ڕاده
 . کات وایان ال دروست ده کی ناڕه تیه وایه ڕه یامکی دروست و جۆرک له په
توانت به پ  بت، ده واویش نه کی ته نی هوشیارییه ر خاوه گه سکی ئاسایی ئه موو که هه

ی رکی ڕۆشنبیر یان چاودر ن، ئه یه کان ڕابگه یشتنی خۆی باشی و خراپی شته ڕوانین و تگه
توانت  ی ۆجیکی ده تز و شرۆڤه ئاگا به یه، ڕۆشنبیر یان چاودری به یه نی و ئاسانی ئاگا به به

رنجی  وت سه مه دا ده یش بت بخاته ڕوو، لره کی ڕژه یه شوه ر به گه کانی ئه ڕاستی بۆچونه
ڕز خۆی  ری به هن ڕابکشم، با خون سه عید حه مه سه ی کاک حه واژانه سته و ده ر بۆ ئه خونه

کاکه . دات م ده ه ی دروستیان له قه گرانه خنه ڕای ڕه خنه یان به ڕه ند به بیار بدات تاکوو چه
نی  مه ته دا، که و دوو پارته کانی ئه رکرده  و سه ی آتی نگاندنی پارتی و یه سه هه مه له حه
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ن دایه و  مه ی ته شیان له سی ساهمی و هی دووه و ژووره ره ده به میان له نیو سه که باتی یه خه
کانیاندا له  ناو پارته نیان، ڕۆیان له مه ر چاو گرتنی جیاوازی ته به کانیشیان به له رکرده سه
ی و  رپ م شوه سه هژا، به گری  خنه ی ڕه مه  حه چی کاکه کات که ست پ ده وه ده تی الویانه ڕه هه
 و پارتی  ی حیزبکی باشه کتی یه{ نوس  شن و ده وه خۆی دهپی  کیه ڕاست و چه مه ڕه هه

یان } رۆککی خراپ  ی سه آتی یه و یه رۆککی باشی هه م پارتی سه حیزبکی خراپه، به
باتی  کانی خه ی قۆناغه ی ڕووت شۆڤه ی درووشمکی سیاسیانه تر و به شوه ش ساده وه له

و دوو  ر و ئه ر خونه ها به سه کی ڕه کوو ڕاستیه رتدا، وهو دوو پارته له دکی کو سیاسی ئه
زانم  گرنگی ده ج دم و به ر به شیاندا بۆ خونه وه وه، دیسان بیاردان له کاته دا ساغ ده پارته

ڕین له  پش ڕاپه[ تی  یه که قه مه ده  ڕوو که ئه مه مه بخه ی کاکه حه که رپیه  سه نھا حوکمدانه ته
وه دیکتاتۆریای  ڕینه  دوای ڕاپه ر بوو، له روه ردستاندا، دیکتاتۆریای تاک پارتی سهرمی کو هه

  مه  کاکه حه خنه له کوو ڕه ڕاستی وه مانه به ر بیار بدات، ئایا ئه ، با خونه]جووت پارتی زاه 
گرت  دهریان  ر وه گه که ئاشکرایه، خۆ ئه مه وه وه ریان ناگرت ئه ر وه گه گرت؟ ئه رده وه

 نیت؟ یان داده خنه دا له کوی ڕه خنه بابزانین له پۆلنکردنی ڕه
کرێ  رنین، ده ده م و کورتی به و که ه کانمان له هه رکرده نی سیاسی و رووناکبیری سه مه ته
ی خاوی  سه ره که ن به وانه بکه ی نوی ڕووناکبیریمان، ئه وه ت نه  تایبه گرانی ئمه به خنه ره

خی حیزبایه  چاوی ته نانه و دوور له بی الیه کانی خۆیان، به ۆژه ڕۆشنبیریهگرنگی پ  تی و
بات و  کانی ئایدۆلۆجی، خه تیڤه وه نگه نگدانه سی و، ڕه که ی تاکه ندی ئۆپۆرتۆنیستانه وه رژه به

 . نگنن بسه کانیان هه وه وه ژیان و کرده
رکرده سیاسی و ڕۆشنبیره ناسراوه  ک له و سهآ د، یه حمه شتی، مامۆستا ئیبراهیم ئه  هه به
رچاوی له  یی به  سوڕانی سیاسی و ئاماده ندی کار و هه وه یه، که به حوکمی زۆر و زه ورانه گه

م کورتی  و که ه ب هه نوسی و ڕووناکبیری و سیاسی کوردی دا، ناکرت به ندی ڕۆژنامه نوه
بت قسه  یه، ده وره  زاته ڕووناکبیر و نیشتمانیه گهو ر ئه م قسه کردن له سه یر بکرت، به سه

ک  الیه نوس و چیرۆکنوس و شاعیر و ڕووناکبیر له دی ڕۆژنامه حمه ر ئیبراهیم ئه سه کردن بت له
ی  وه کانی بزووتنه غه وتووی سیاسی قۆناغک له قۆنا که رکی هه رکرده و ڕبه تی و سه سایه و که

[ شنه به  و چه کی له  تیه سایه ناوبردنی که. وه کی تره الیه تان لهسیاسی و ڕزگاریخوازی کوردس
نی  ر ناتوان الیه ک هه کیشدا و، نه مه ڕه کی هه یه خنه ی ڕه ک ناچته خانه نه] جاش ڕۆشنبیر 

کار و ئامانجی  یدا که خنه کی ڕه یه زن له پۆژه کی وا مه تیه سایه کانی که جوان و ناشیرینه
باتی پشنگداری  شکی گرنگ له خه تی کردنه به به کوو سوکایه  بخاته ڕوو، بهگرتنه، خنه ڕه
ی ڕووناکبیری کوردیمانه به کبی  سته شکی گرنگ و ناسکی جه مان و ئازاردانی به که له گه

ماشاکردن و  ی که ته وه ڕای ئه ره مه سه ی حیزبکی سیاسی، ئه کی سیاسیانه یه وه بیرکردنه
یه،  تکی دیکه سه  چاو و دووربینی ده تکه، به سه ک یان ده ڕووناکبیر و سیاسیهی  وه خوندنه

الوه  واکانی خۆی به کات چونکه ڕۆشنبیر گومانه ڕه ست پ ده ساتی ڕۆشنبیری ده دا کاره لره
ندێ  وه و، له پناو هه و بیربکاته جیاتی ئه دات که له له ت ده سه ده ت به ن و، ڕوخسه ده
رگریش له  ت بکات و، به سه عریفی دا، سازش بۆ ده وت و ئامانجی نا مه سکه ده

 . تدا دروستی کردووه سه  نوان خۆی و ده  بکات، که له رجدار و نایاسایی کی مه یمانتیه هاوپه
slemanyunes@yahoo. co. uk 
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