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  ریتانیا  به

  آل يونسآل يونسلَلَصمان عةبدوصمان عةبدولَلَسس) ... ) ... 1414((حةمةنامة حةمةنامة 
  

ی نوسینی  وه ک بت، ڕگه له بوکردنه ر بیانوویه هه یه، به ی خۆشحایم نی رچی جگه گه ئه
ر من بوومایه  گه زانم، ئه سک ده موو که مافی هه ربین به ران بگیرت، چونکه ئازادی ڕاده نوسه
ک هیچ  یه هیچ شوه کان، به کان کوردیه و بوکراوه ایت و ڕۆژنامهری س به ڕوه ی به ج له

گرت،  ی ده وه بوکردنه شم له  ڕگه دا و نه  الده ی نه که ره ر بیر و ڕای نوسه سه نوسینکم له
دا شتکی  و دنیایه موو شتک له کوو هه  ئازادیش وه م که گه حای خۆم، تده شبه رچی من به گه ئه

وانی دیکه پشل  وه، مافی ئه وه ئازادیه هۆیه یه و نابت به ه، ئازادییش سنورکی ههی یی ڕژه
ت  تایبه خۆکان، به  ربه رانی بوکراوه کوردیه سه به ڕوه رکی به م ئه گه رچی تده گه ین، ئه بکه
م و  گه تدهرککی قورسه،  رنت، چ ئه نته ر تۆڕی ئه کانی سه لیکتۆنیه رانی سایته ئه به ڕوه به
ردادنن و، چۆن بۆ شکاندنیان،  سه پیان به وا، ڕاست و چه ناڕه چۆن به وه، که شخۆنمه بینم و ده  ده

 له  وه منه کات بسه ش واده مه ن، ئه که یان بۆ دروست ده گه وا و ب به تی ناڕه تۆمه
رجی ناسکی  لومه اتی ههرپرسی به کردن به ست نه  له هه ی، که تانه و بابه ی ئه وه بوکردنه

مه  کاک حه یه به و ڕاستی ر ڕاستانه ئه خوازم سه دا ده وه نوسراون، لره مۆی کوردستانه ئه
شنه  و چه کانی توشی گرفتی له  نوسینه ی که وه رانم له ڕاستی نیگه  به ن بم، که سه عید حه سه

ش، پاش  ندێ شونی دیکه  هه و، لهیان بگیرت  وه ندێ شون ڕگه له بوکردنه  هه ببن و، له
  یه که  نی وه ی ئه مه نیشانه م، ئایا ئه وه، به له البردرن و بسدرنه په یان به وه بوکردنه

رنتیش  نته ر تۆڕی ئه کانی سه ترسه زن که سایته لیباڵ و نه به هنه ده و  ری هژا ئه نوسه
مه نابته هۆی  ربیندا؟ ئایا ئه ره ی و ئازادی ڕا دهزانن له بواری ئازاد هی سوریان ده به
ک  وه، نه وته ژر پرساره ش بکه بۆ جارکی دیکه مه ی آاآه حه که مه ه ڕاستگۆیی قه ی که وه ئه
  وه، که شه وانه ن ئه کوو له الیه وه، به نه که تی ده توندی ڕه  به ی که وانه ن ئه الیه ر له هه
ر  یه که نوسه وه نی مه مانای ئه ن؟ ئایا ئه که ژمار ده سندی خۆیانی ئه  پهمی دخواز و ه قه به
تیڤ  کی نگه یه ڕاوه گه  و هه ره وه به تیڤه یاخیبونکی پۆزه کات، له  نه ه وه مامه ئاگایه ر به گه ئه

 !ن؟ مل ده
  ڕزتان که بهم خۆزگه  به] چی نوسینه  یه، گرنگ به گرنگ نووسین نی[ تدام  گه منیش له

چاو بکردایه،   دا ڕه و بواره ی خۆت له گرافه ڕه و په میشه ئه مکی دیاری بواری نوسینن، هه ه قه
و  ق و ئه کی زه مه کماسیه وه، ئایا ئه نوسینه چی نه وتیتایه داوی به که ی زوو زوو نه وه بۆ ئه

ری هیچ پارتکی  سه[ ابوو ڕزتان پتان و یه، که دون به درشتی نوسینیش نی ڕی به په
نده  وه مۆش خۆت ئه و ئه] نیستک  ی هیچ کۆمه ره ناسیۆناستی کوردی ناگاته قۆنده

بی  ره عه  م جار به که گریت که یه ده بانی ڕز تاه وه له به  پالری ئه زانی که ناسیۆنالست ده به
! گۆ؟ مانی کوردستان دا هاتۆته رله پهمی،  م دانیشتنی خولی دووه که ناو یه کوردی، له ک به نه

زۆری پیرۆز ناکرت،  شدا به وانی دیکه ر ئه سه یه پیرۆزه، تا به و ڕاده تی تا ئه وایه ته بیری نه
ر  سه خۆی دا هۆلۆکۆست به ی به کاندا، ڕگه مانه ی ئه وه ته زۆر پیرۆزکردنی نه ر له به هیتله
ر جۆرک بت،  هه ی کورددا، جیاوازی به ر ئمه سه بهنفال  کان ئه عسیه کاندا بھن، به جوه

ران و  قه نوسه وه، هه وته که کوژی و زۆرداری ل ده شه نفال و ئاپارتایت و ڕه هۆلۆکۆست و ئه
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رستی  ز په گه کانی شۆڤنی و ره وته ڕه چه موان زیاتر، دژی باوه ئازادیخوازانی وتی ئمه له هه
  مۆماندا، ناب ڕگه ی ئه مه رده م سه ین له و واقیعه تاه ن قوربانی ئهتری وره بن، چونکه ئمه گه

 ]. لالد  جه[ وه به  ین قوربانی بوونمان بمانکاته بده
م  ی کوردیتان داده وانی دیکه بژم وانه ئه مه ئاسا به م کاکه حه خۆم ناده رچی من ڕگه به گه ئه

ویت بم  مه دا ده م لره خۆشم به مامۆستا، بهم به شاگرد و  کی بکه یه خه و، کاری من نی
یه و،  یش گرفتی زمانی هه] ن  سه عید حه مه سه حه[ ک کاک  کی کوردیزانی وه تا مامۆستایه وه ئه
ڕز  ی نوان به  کشه باره به زیری ڕۆشنبیری ناردووه، سه ڕز سامی شۆڕش وه ی بۆ به یه و نامه له
که ] زام بت یان زوملکراو [ نوست  ولر و، ده تی ڕۆشنبیری له هه زاره دین تاهیر و وه خره فه
 ]. زۆردار بت یان زۆرلکراو [ یتوانی بنوس  ده
ران و  ن نوسه الیه نوس، له دین تاهیری ڕۆژنامه خره ڕیز فه ی به وه ر کردنه سه وستی له هه

رز  و داکۆکیکارانه، به کک بوو له ن یه سه عید حه مه سه  کاک حه وه، که ڕووناکبیرانی کورده
گایی  ه کانی خۆم و، که نرخنم، چونکه گومانم له بگوناهی هاوکار و هاوپیشه ده
و کاره پیرۆزانه، به  ی ئه م خۆزگه پوانه ریان، به رامبه یه به تدارانی کوردستان نی سه ده

و   له م قسیه بوایه، ئه وه نه ڕووناکبیریهندی  تی، یان دوور و نزیکی و گروپ به رایه ی براده پوانه
کدارکی حیزب،  له چه هات، کاتک گه  نه مان لوه م که هیچ کامکمان نقه که وه ده ڕاستیه

یامنریکی  ولریش په  هه ر له ولر و، هه ن له هه ده ی هاوتی ده یامنرکی ڕۆژنامه الماری په په
دا که بوام  وه ڵ ئه گه دریته دادگا، من له ی ده که ره وسهرن سلیمانیش سه مان ڕۆژنامه و، له هه
ڕاستی ببته  وه و، کوردستان به کالیی بکرته ی یاسا یه گوره ک به یه ر کشه یه، هه وه هه به
ککی دیکه  ترسم دادگا ببته چه  و ده یه م گومانکی زۆریشم هه تی ماف و یاسا، به وه ده
ربین و یاخی بوونی  الماری ئازادی ڕاده وه په هۆیه وه و، به انهتدار سه ستی ده ده به

یامی داهنان و نوخوازی و ڕاستبژیشمانی پ  خۆیی په ربه ی ڕۆشنبیریمان و سه تیڤانه پۆزه
 . بدرت
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