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  فرياد هرياينفرياد هرياين! ... ! ...  ليدةوةشيتةوة ليدةوةشيتةوةييهةموو شتيكهةموو شتيك، ، حزبيك لة هةلَبذاردن تةزوير بكاحزبيك لة هةلَبذاردن تةزوير بكا
  

hirany@kurdistannet. org

 ي نةخوشيضةندين كةس بةهو،  لةرادةبةدةر هةبوويحةماسةتيك،  ئةم جارةدايلةم هةلَبذاردنة ميذوويية
لة ،  دةنطدان و هةلَبذاردني دةنطدان دلَيان لة ليدان كةوت و بوون بة شةهيديالَضوونيان هةر دواو بة سا
 يدةيان و سةدان كورد،  ئةوروثا و ئةمةريكا و كةنةدا و ئوستوراليالة والَتاين،  كوردستانيدةرةوة

سةدان ،  وير ريطةيان بِر بة دةيان سعات بة فِروكةو شةمةندةفة نةتةوةيي و نيشتماينخاوةن هةلَويسيت
....  دةنط بة نةتةوةو نيشتمانةكةيان بدةنيتةنيا بوئةوة،  خويان سةرف كرددوالريان لة قوويت

 كوردانةو كولَة ئةم حةماس و كةف و يريثورتاذة تةلةفزيونيةكان توانيان هةنديك لة واقيع و وينة
 زور كةمسان بيين..  كوردستامنان نيشان بدةني هةندةران و ناخو كوردستانياينينيشتمانثةروةرانة

  .  دةنطدان دةضووي هةلَدةِرشت و بةرةو سندوقي و بةختةوةري شاديدلَوث دلَوث فرميسك
  نيشتماينئةم حةماس و طياين،  دزيوي هةوالَي هةند روذة بة بيستينو ئةيبو ئيوارة! ! داخةكةم.. بةالَم 

شعوريك لة ،  كردووةيتةزويرة بيستمان فالَنة حزب لة فالَنة شوين ك، و بةختةوةريةمان دامركايةوة
ئةويش ئةوةية كة ..  بة ئاطا هينايةوةهةستيك هةمووماين..  هةذاندي دلَسوزياخةوة هةموو كةسيك

ئةو فيلَ و درو لةطةلَ ...  دةكاي خويدرو لةطةلَ ميللةتةكة...  دةكاي خوي فيلَ لة ميللةتةكةي سياسحزيب
 ي دةنطدان دةنطيانداو طيانيشيان لة دةست دا و بوون بة شةهيديثريةذن و ثريةميردانة دةكا كة لة روذ

 كوردستان بة يدرو و فيلَ لةطةلَ ئةو كوردة دلَسوزو نيشتمانثةروةرانة دةكا كة لة دةرةوة... هةلَبذاردن
 يئةو حزبة...  بداي خوي يةك دةنطي ثيشمةرطانة سةدان كيلو مةتريان بِريوة تةنيا بو ئةوةيطيانيك
لة حةقيقةتيشدا وانية و  ( ئيوة دةنطتان لةطةلَ منة و حوكومتان ئةكةمي بة خةلَك بلَيدةيةو  كرديتةزوير

ربة! )  نةداوةيدةنطيان بوي ناوضة لة كوردستان ذمارةيدهةن! !  دةنطةكان تةزوير و وةمهنييبةلَكو زو 
  ! ! !  دانيشتووانيدةنطةكان زور زياتربووة لة ذمارة

  
ليدان و ئازاردان ، سوور بكاتةوةيهةِرةشة لة خةلَك بكاو ضاويان ل، حزبيك لة دةنطدا تةزوير بكا 

 جورة حزبة ئةم،  وةبةرهةم نايةت يليتريهيض! ) ي كوردي بةعسيحزبيك (ئةم حزبة جطة لة.. بةكاربيين
ئةم جورة حزبة ! ي دةوةي طور بة طوري بةعس هةلَبذاردنة موزةييةفةكايني هاوشيوةتةنيا هةلَبذاردين

طةر بلَين ! ئةوا ديكتاتورن، طةر بلَين دميوكراختوازين!  هةر تةزويِرةيبةرنامةو سياسةتةكانيش
ئةوا ي،  مةدةنيمان دةويةر بلَين كومةلَيكط!  تةخةلوف و جةهالةت دانيئةوا لةوثةِر، ثيشكةوتووخوازين

 كة فيلَ و تةزوير لة طةلَ حزبيك!  بةرديندايةي ضاخيبة دلَنياييةوة بةرذةوةنديان لة كومةلَيك
 ضونكة ئةمةش خيانةتة لة طةلَ ئةمانةيت،  بكا بةاليةوة زور ئاسايية خيانةتيش بكاي خويميللةتةكة
 ئازادخيواز و ي دةنطية بةرضاومان روون دةكا و هيوامان بة هيز دةكا ئاثورة كيئةوة......... هةلَبذاردن

زور طةورةتر و  جةماوةر يية ئةم ئاثورة يكة دةنط...  كوردستانيدميوكراختوازة لة ناوةو دةرةوة
دزيو  ي لةم نووسينةدا باس لة دياردةيةكيبوية لةطةلَ ئةوة!  تةزويربةرفراوانترة لة دةنطة وةمهيةكاين

 ي دةنطي بة ليشاوضونكة ئةجمارةيان خةلَك دةتواين، بةالَم ئةمة ساردمان ناكاتةوة، دةكةين
  ..  دميوكراتيةت و ثيشكةوتن كاروايني بكةن لة ريطةيئازادخيوازانةيان تةزويرضيةكان الِر
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