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  علی رواندوزیعلی رواندوزی. . . . . .. . . . . .یژدانیژدانری ب وری ب و  نوسهنوسه
  

م  رجی ئه ڵ و مه یری هه  وردی سه  به وه نه کانتان راست بکه ره ن پوه ده  گژی مه خۆتان له
کمان  رچوارالی سنوره یری هه سه، دون کان چۆن ئه و راستیه ن تا بزانن ژماره بکه مه سرده
کانیشمان  تاوانه، خوازت  هیوا ئه نمان بۆ بهمردن وماڵ کاول بو متر له ن کامیان که بکه
  . کوردین ژاد   نه  به ئمه  که یه وه نیا ئه ته

زان و  حه   ناست نیشانکردنی وده انکانی  پوچه کردنی پیالنه  زۆرن بۆیه نانمان هنده دوژمه
ستۆی   ئه هش تنیا ل رکه م ئه  کارکی ئاسان نیه ئهیان وه نگاربونه ره  وبهرکردنیان سه چاره

 دوای  له  ك بونمان دایه یه هزیشمان له،  مومانه ههستۆی   ئه کو له  به  نیهدازگاکان دامو ده
رمی   هه  لهکان س بچوه ستی ناکه ده  بهزن ساتکی تیرۆریستی دڵ ته ند کاره رودانی چه

کانی  وه هڕژ تی   گروپهکان و نه  مشك بۆگهبانده کانی الماره  پهگشتی وه کوردستان به
  وتۆی له ریکی ئه کاریگه، تی  تایبه خت به ته ایهولری پ  هه له هتد. . . هابی و  وهکفیری ته

  .ناخمان کرد
گاکانی ئاسیش زکانیان گشت دامو د  نوکی پنوسه بهسانك  ند که چهدا ساتانهم  له

 رمی کوردستانیان تی هه حکومهکو  ستان به  وه ش نه مه ر به کرد هه ئهتاوانبار وپاراستنیان
 بۆ چونو  ندك جۆره  هه به  لگرتن و تیرو توانج خنه ڕهوژمی  ر ته  به  خسته تکرایی به

  ، کرا دی ئه نیا توڕبونیان ل به  ته  که سك وساویلکانه کی ته یه وه  بیرکردنه به بار ی ناله وشه
تی   کۆنترۆلی حالهکار بھنن  وردی به کانیان به ره  یان توانی پوه نه جارکی تر وه
سکی  ر که م هه که  داواش ئه م وه س ناکه  که  له من پاکانه، ن رونی خۆیان بکه چونی ده هه

  . سزای خۆی بگات بهبت  ده م رخه م ته تاوانبار و که
  

زانن زۆر به زویی  هد ڕۆشنبیر  ی خۆیان به سانه م که  ئه  کارکی نا ئاساییه  وایهمن الم
موو شتک  ش بین هه کی ڕه یه چاویلکه به،  ره ر الپه  سه نه خه هدکانیان  بن ڕقه هدیر دگ
 موو   هه  خۆشیان پ له وهتب نیا خۆیان نه  تهو  الیان خراپهیشسك مو که  هه وه بینن ئه

بۆ  ئیلھامیان بۆ دت  ون بۆ ماسی گرتن که هدری ئاوی شلو  چاوه   ترهر روه پهکس کورد
  .  گرتنه خنه نھا ڕه  کارو پیشه یان ته وه، "زل"" زل"ی قسه

  
 ناتوانن پشنیارك ت نانه ته، کان گیرو گرفته کردنیر سه  بۆچاره تاه  یشیان به غه   با  وه
 م  چۆن به وه  کردۆته وه  بیرتان لهئایا بن م ب ویژدان مه  ئه بۆیه، کان  بۆکشه ن بکه
رمی   جیاوازی ههزانن ئه  ا ئای وه قامگیرن سهکان  رگاوبانه  و کان چکه شارو شارۆ یه شوه

ئنجا ،   وه  و بوارکهن مو الیه هه  له یه ند گوره کانی تری عراق چه شه ڵ به گه کوردستان له
م  ئه چت  ئه روه به چۆن  ست وه لئه  هه م ئرکانه ک به ینب ن  خۆتان بکه پرسیار له

ی  شمان جمھوریه که  والته ین وه ل کار ناکه  زوحه ریخ ناژین وله مه  له نن ئمهش بزا راستیه
  . یه لیشمان تیادا هه نده  گه فالتون نیه ئه
  

رتان زابت واتان ل  سه کانتان به ڕن ڕق وقینه گه  ل مه بن م ب ویژدان مه  ئه بۆیه
تی  ستی کوردایه  هه ستۆی ئوه یه هر ئ رکی سه ئه.  تاوان بار بت التانسك مو که بکات هه
ن وت   خاوه سیش خۆی به  که تاکه، وه رزبکرته ستی هاووتی بوون به کو هه  تاوه وه ببوژنه
پۆزتیڤ و  (کان ریته مو ئریت و نه بت هه  ئه وه  مو کوردکه کوردستانیش مولکی هه، بزانت
  ،  وه هك هۆشیار بکرت چاو بکرت خه ره) تیڤ نگه
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زگای ئاسایش و پاراستن   دامو ده ست خۆشی و پشتگیری له ده   وه  حالی خۆمه به ش  بهمن
 م که یریان ئه ك سه یه رگه کو پشمه روه م ئستاش هه که وپۆلیس و گاردی نیشتیمانی ئه

ی بگونجت  وه  بۆئهن کهبوت  س و که شوازکی تر هه بت  دهم   بهگرم رزیان ل ئه
وتن  و چاکتر و پشکه ره  کانیان به هیوا دارم کاره،  مه رده م سه رجی ئه ڵ و مه ڵ هه گه له

 . بچت
Aliabdulla12@hotmail. com   
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