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هةلَبذاردنة
  

 بلي تويننةياراين  لة بةريتانيا

  فرياد هرياينفرياد هرياين ..  .. !!!!هةِرِراجةهةِرِراجة.. . .. . دارةسووتاوةكةدارةسووتاوةكة  وو  لة شيخةالَلة شيخةالَ.. . .. . هةلَبذاردنة

 ي و تةقليديةكةي كالسيك هةر موركة و يةكييت نيوان ثاريتييواديارة ملمالن 
 و  كة نةك هةر سياسةت و حزبايةيت،ار وا لة مروظ دةكاجيماوة و بطرة هةند

  !! بكاتةوةرة قيزيشي يلبطي، لة بةر ضاو بكةوي سياسييملمالن
  دذ بة تريور بةردةوام دةيبيشةِر: جورج دةبليوبووش  لة ئةمةريكا

 دةنط بدةن بة من ضونكة هةر ،تاكوهةموو باندة تريوريستيةكان هةلَدةتةكينني
ئةمةريكا بثاريزم و ئةمةريكا سةربةرزانة جيهان  يمن دةتوامن ئاسايش

  . بةِريوةببا
 طيايني، بيكار نةماين، كومةالَيةيتي دةدةم بة بيمةيططرن: يجون كير 

ئةمةريكا لةم قةيرانة رزطار دةكةم كة ،سةربازةكامنان ناخةمة مةترسييةوة
  . تييكةوتووة

 بلير لةطةلَ يئةو هاوثةميانيةتية،ر دةخوازن سوثاكةيان لة عيراق بكشيتةوة
 ضيتر سةربازةكامنان لة نايب، جيهانةي طةورةي مةزن هةر مةزن و هيزي ضونكة بةريتانيا،ةئةمةريكا هةلَةي

 قوربانيان طوشار خبةنة ي ثيويستة دايك و هاوسةر و مندالَي، و هاوالَتيامنان سةريان بِربيفةلوجة بة كوشت بدر
  . سةر بلير

بةهيزتر و فراوانتر  دذ بة تريور ي بةرة و جيهان دةيب طةورةية بوسةر بةريتانيايتريور هةِرةشةيةك: بليرتوين 
  .  تريوريستان دةهينن لة ِريشةهةلَكيشايندةستبةيند سةربازةكامنان طةورةترين شةرةفمةي،بكر

  لة كوردستان
 ئةوة كام ي ئة؟ عيراق ناكةم تا كةركوك نةخريتةوة سةر كوردستان هةلَبذارديني بةشداريئةوةكام حزبة دةلَ 
 يئة؟ ناوخو دادةمةزرينمي شةِر تاوانباراين تايبةت بو دادطايي كرديني ئةطةر دةنطم ثيبدةن دادطايةكييةنة دةلَال

 ذنان  طةر دةنطم ثيبدةن دين و دةولَةت ليك جيادةكةمةوةو هةموو ئازادييةكاينيئةوة كام ليست و كام اليةنة دةلَ
 ي مةةجيك خويندن دةيبي مةةج، دادةِريذمةوة كةسييتيبار ي ياساي سةر لة نو،و الوان مسوطةر دةكةم

 ي سةربازي ثيشمةرطة دةكةمة دامةزراويكي هيز، ئاين لة هةموو كاريطةرييةكاين بيت و دوور يبعةملاين
  ؟؟؟ دةكةمةوةيو نةتةوةيي و لة حزب جياينيشتمان

 لة كوردستان هةية بة داخةوة ي؟ ئةوة؟ هةيةي ئاشكراو دياريكراويكام حزب و اليةن لة كوردستان بةرنامةيةك 
 لة فالَنة كةس كرد و ي لة تةلةفزيون ثيشواز فالَنة حزمب بييني رابردوو سةروكيهةفتة! تةنيا كِرين و فروشتنة

ةسم لة تةلةفزيون  ثينةضوو هةمان فالَنةكيضةند روذيك) !سةنطةر طواستنةوة(ي  لة بري ثيبةخشي دوالريكومةلَ
  !!ترةوةي حزبيكيو ضووة ريز) ! طواستةوةيسةنطةر (بينيةوة دووبارة

ذنان و ئافرةتان و كضان و خامنان ! ؟ة ية هةلَبذاردن لة كوردستان ض مةهزةلدةوةرن تةماشاكةن بزانن هةلَمةيت 
  ..  كةس هيضي ثي نية بو كيشةكانتانسةيركةن هةتا كِرين و فروشنت هةيب

   ثشت وةرة ببينة كِرين و فروشنت طةيشتوتة ض ئاستيك؟ ي دلَ و قودس و بِربِرةيةركوكك 
 ي ئيوة كيشةو داخوازييةكايني شوِرش ديقةت بدةن كي تفةنطي ِرم و لولةي سةرقوتابيان و خويندكاراين 

ينن و هةر ضةند  من دةكةن واز لة حزب و ريكخراوةكانتان بي هةلَبذاردن؟ بة قسةيخستوتة بةرنامة
بِرونة ) فالَن قوتاخبانة( بو خوتان هةلَبذيرن و وةك سةروك عةشريةيت) ريش سثيةك (كوببنةوةوقوتاخبانةيةك 

  ئيستا فورسةتة و لة دةست خوتاين، ضاك وةردةطرني باوةر كةن ثارةيةك، حزبة زةبةالحةكان سةركردايةيتيال
  !!مةدةن
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  ئاغاياينيلة نيوان خوتان هةلَبذيرن و بِرونة ال) ئاغاذنيك ( ئيوةش،ةتان و خامنان ذنان و ئافرريكخراوةكاين 
  !!ي دةكري بوتان جيبةجي باوةر بكةن طةر بةم ناوة بضن هةرضيةكتان ئةو، حزبةكانسةركردايةيت

 ئةوةندة يت و مادة باوةر بكةن بابة، خوتان دانيشن عاقلَ بن و لة شويين،وذنامةنووسان ئيوة هيض مةكةن 
 ضونكة ، ضاك ضاك طةليك زور دةيبي كةرةستة، لة نووسنيي و سةرسوِرهينةر بةريوةية ثةكتان ناكةوهةزةيل

 ي هةوليرو دارةسووتاوةكةي شيخةالَيبازار (هةموو كوردستان دةكاتةي بكر  كة بِريار وايةيئةو هةلَبذاردنة
  !ججججججهةِرِرِرااا.. ياالَالَالَ!!) سليماين

 ____________________________________  
  

  : بةِريز هةر سةبارةت هةلَبذاردن ضاوةِروان بن بويخوينةر
  
 ) فرياد هرياين-! خةلَك؟ي ئريادةيان دابةشكردين، و يةكييت ثاريتريكةوتين (
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