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  ریتانیا به

  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 1212((حةمةنامة حةمةنامة 
  

رگیز  می هناوه، هه رهه کانی مژوو به خته وه  ساته ت له ساتک له سه  ده ی که و تودوتیژیه ئه
رعی و ژر  ندیه نا شه یوه ، یان په یمانته و هاوپه کانی ئه تیڤه ریه نگه بووه له کاریگه رنه ده به
میان هناوه، ڕاسته  رهه درژایی مژوو به تدا به سه ڵ ده گه که ڕۆشنبیری لهی  ژرانه  به

تدا  سه ڵ ده گه کی ئاشکرای وا له یمانتیه ک یان هاوپه ندیه یوه تدا په سه ڵ ده گه ڕۆشنبیری له
نی هزکی  ستی پ بکات، چونکه ڕۆشنبیری نه خاوه ئاسانی ڕای گشتی هه دروست ناکات که به

واته  ی که خش، ئه ت ببه سه  ده نگی به ی جه سه ره ک و تفاق و که شتوان چه ده ربازیه و نه سه
ش ڕۆندراوه؟ چۆن  کی هاوبه ندیه یوه ماو په ر چ بنه ت له سه سه هاوکاری نوان ڕۆشنبیری و ده

 ن؟ یمانتیه بۆ خۆیان تبگه و هاوپه کانی ئه  پداویستیه گرنگه توانن له ده
یه  و دوانه نگ بوونی دیسکۆڕسی ئه ی هاوده  ڕگه ت له سه ه یمانتی نوان ڕۆشنبیری و د وپهها
ت  سه ی که ده پاندنه و چه ی، یان ئه و ملھوڕی و زۆرداریه خشین به تی به وایه پناو ڕه له
م  رده کانی به ره همپ ر و له واوی ڕکابه ر ته سه دا به که پانه ستی بھن له گۆڕه ده تی به کیه ره گه

موو تواناکانی دیسکۆڕسی   هه ر ڕۆشنبیریه که سه هاکانی خۆیدا، له خواسته ب شومار و ڕه
ی  وه وه بۆ ئه ته سه کانی ده نده وه وا و ترسناکه زه رامه ناڕه ت مه  ی خۆی بخاته خزمه عریفیانه مه

ی  ته سه و ده تی به وایه ی ڕه وه ت بکات، بۆ ئه سه کانی ده م و چاوه دزوه که میکیاژی ده
رککی نیشتیمانی یان  تی بۆی بکاته ئه چایه کانی رابگرێ و ملکه تی پایه خشی و پیرۆزیه ببه

ت خۆی پ ناساندووه،  سه ده ی که و شوناسه پی ئه تی، یان به ئاینی یان چینایه
کانی  هۆکاره کانی خۆی، به الحه به  زهزگا موو دام و ده ته که هه سه ر ده سه ریشدا له رامبه به له

ی بتوانت  وه  رپشت بۆ ئه  سه وه، بۆ ڕۆشنبیری بخاته یاندن و توانای ب شوماری مادیشه ڕاگه
ت و  سه شکردنی ده توانین بین جۆرک له دابه وه ده شه کارانه وازی بکات، لره واشه ڕۆی چه

یه  و ڕاستی نجام هیچ له ره م سه وه، به ا دته کایهتد سه وت له نوان ڕۆشنبیری و ده سکه ده
هنن  میشی ده رهه ی به وه ن و ئه  واشه ک دیسکۆڕسی چه می یه رهه ردووکیان به هه ناگۆڕت که

ت و خۆرئاوا دا پن له   خۆرهه تی له کانی مرۆڤایه کاریه، قۆناغه واشه پاندن و چه نھا چه ته
 . وه ی ئستاشیه خته  وه م ساته  یان پ کراوه، به وه ئاماژه ره  ی له سه و ڕاستیه تانه ی ئه نمونه

ک خزان، یان  کانی وه تیه یه کۆمه که   یه  له ی که و هزه یه له نھا بریتی نی ت ته سه ده
 و ڕکخراوه  وه بزووتنهڵ و  کوو حیزب و کۆمه کانی وه تی یه کۆمه وه سیاسی و ئابوری و گردبوونه
شنی  کانی چه زراوه زگاو دامه قی له ئاژانس و دام و ده زه ی به وانه کان، یان ئه جۆره جۆربه

کانی   جۆره ر جۆرک له شدا یان هه عریفه  ناو خودی مه کوو له ون، به که رده ت و میری دا ده وه ده
ستی  توانرت هه  ئاسانی ده ش زۆر به ته سه دهو  کانی ئه ریه یه و کاریگه تک هه سه قدا، ده ده

ی خۆی  وه نگدانه رمان ڕه سه تیڤ له تیڤ یان پۆزه ی نگه شیوه کانیشی به واره پ بکرت و شونه
توانت  زی یان ئاینی، ده گه تی یان ره وایه ته تی یان نه ستی چینایه ک چۆن هه جبھ، وه

تی  ستی چینایه ر هه گه دیان دیاری بکات، چونکه ککارک ئهن کان یان ڕیز به سه نگری که الیه
ر بۆنموونه کوردت هیچ سۆزکی بۆ کورد  گه کات، یان ئه ژمار نه ڕیزی کرکارانی ئه خۆی له

ی خۆیان  و واقیعه  مه ناتوانت هیچ له وه، ئه ب یان ژنک پیاوانه بیر بکاته بوونی خۆی نه
ی خۆی البدات و  که یامه کرت ڕۆشنبیری له په ش ده یه وه و لکدانه ر به تیایدان، هه بگۆڕت آه
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ت یان  سه کانی ده چه ک له ملکه وه بکاته یه ته سه ختی ده رسه ری سه ڕکابه ڕۆشنبیریش له
 . ته سه و ده شک له خودی ئه کردار بیکاته به به

و ڕاستیه  ین، ئه ن بکه سه عید حه  مه سه کانی کاک حه یه خنه مه ڕه رهه یری به ر سه گه وه ئه لره
د  قه ئاخڤ، به نوس یان پی ده مه پی ده  حه ی کاکه وه ین، که ئه که ست پ ده ئاسانی هه به
ی به دیسکۆرسی  ه ند وه وه، یان ئه ته سه ری خودی ده نگه سه ت یان له سه کوو ده ی وه نده وه ئه
ست خۆیمان  عریفی با ده یامکی مه کوو په رگیز ناتوانت وه هکات ه وه خۆی نمایش ده ته سه ده

مه خۆی ل البدات و  سته مه ئه که که بۆ کاکه حه یه ڕاده م ڕاستیه به پ بناسن، ئه
سته نابت  رجه دا به وه نھا له مه ته و ڕاستیه تاه قوتار بب، ئه کانی ئه تیڤه  نگه ریه کاریگه له

الماری  وه په تکراوی کوردستانه تی دووله سه  ده شک له ری به نگه هس مه له که کاکه حه
وه  ره نگه مان سه بت که له خودی هه  سته ده رجه شدا به وه کوو له دات به ی دیکه ده که شه به
ی پیرۆزی  قه ی له که فیه لسه مانا فه دات یان ڕوونتر بم و به ر ده نگه مان سه الماری هه په

ربگرم  و واقیعه وه ک له یه دا ناخوازم هیچ نمونه دات، لره ده و باوآه کانی ئه وه تیر له کوڕه باوکه
م ڕاستیانه  توانی ئه ڕز ده ری به م خونه هناوه، به می  رهه ن به سه عید حه مه سه که کاک حه

 . کانی دا یه خنه مه شیعری و ساتیر و ڕه رهه  به وه له ئاسانی بدۆزته به
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