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  ر رزگار آۆچه.... ..  وه  خر بنه آانی آوردستان به سندیباته

  
 rzgar77@hotmail. com 

وت  رچاو آه نالكی ئاسمانی ریپۆرتاجكم به  آه نالی ناوخۆو له  دوو آه ند رۆژك پش ئستا له چه
   به یاندن آه راگهزگاآانی  ندانی ده  آارمه ندك له شتكی هه آی یان گه یه فره  سه  بریتی بوو له آه

 بریتی  شته و گه ی زۆر گرینگ بوو له وه  ئه نجام درا بوو دیاره آان ئه نی آۆریه هاوآاری تیپی زیتونیه
 فلمی جاآشان   زۆر جار له ی آه یه  عنتیكه و شته  ئه آه  دوو داره گرتن و نان خواردن به  ونه بوو له

  و رۆژنامه رك له لن براده ك ده  وه خۆن چونكه  ده نی پوهآان یان نا  آۆریه وت آه آه رچاومان ده به
  !!!!!بت ناتوانت خواردن بخوات  نه و دوو داره  تا ئستاش به نوسانه
نسول و   زیاد بت مه  خواش به  له ی آردوه نه شه  آوردستان ئستا زۆر ته شت و گوزار له  گه دیاره
  ك له یه رجه ند ده  چه وه ن ئه  بكه ری پ وه فه بت تا سه ن نهر ناویشیا گه آانمان ئه شه نسول به مه
شیان  وه ر ئه گه تا ئه وه ن یان ئه آه گر ناوس ده  ونه ن یان خۆیان به آه نازول ده ی خۆیان ته آه پله

  ... ن آه آان ناونوس ده وره  گه نسوله  بۆدی گاردی مه گیرا بوو خۆیان به
  ی لھاتوه الته ك زه نانا ببورن وه.... ..  ك سندیباتی لھاتوه  وه ندك آه رمه لن هونه  ده وه گرنه ده
  دم العوبه خسه  مه ش یاری زانه آه رپرسان رۆژه م به برده آات له قس ده  و ره نده ر مه وك هونه  شه آه
  !!!!سوتت ی ده آه  فیزه و موهیمه موو جاریش شانسی ئه  هه شت ناو نوس آراوه  گه10   زیاتر له له

موو   هه شتك آه  گه  له نده رمه  و ئستا هونه  یاری زانه ناو آۆنه ویش به  ئه  آه یه سندیباتكی تر هه
.... ...   پری له یه ی باریس هه  و ماده رچی جاده ی خواردبوو هه نده وه ل بت ئه گه بت له سالك ده

رخان  س ته ندك آه مووی بۆ هه هه....  وره  و مه وره  و ده هفر  و مه فره ن ئستا سه یرآه آردبوو جا سه
ندك ناوی تدا بت نا بت گۆرانكاری  ر هه بت هه جیش ده ی حه فره بوو سه  بیرم نه  ئا له آراوه
وا  وان نزم تر ئه بت له ش نه رپرسی به مووی به ر هه  هه یه وه ش له آه آان بت گرینگیه ر ناوه سه به

  !!! نابینت ورانه و مه ره و ده هیچ له
ك پش  یه ماوه.... گیر  دآتۆر ببورن رۆشنه  زۆر آردۆته  خۆی به م آه ش ناآه و سندیباته باسی ئه

زین  موو دابه و هه ولر ئیستفراقی آردبوو له ی هه  خانه  فرۆآه ی له آه ئستا خۆی و جانتا دبلۆماسیه
و  وت تا ئه رآه زی وسه  جار دابه8   زیاتر له وه ك گرایانه ه و آه ی فرۆآه روه  سه وتنه رآه و سه
  .... . آات ر ده فه  سه و موهیمه وا ئه  بیبینن آه آه  خانه ی ناو فرۆآه لكه خه
ر   هه  بت ئوه رات بۆ ئوه  قۆنته آان به وره  و مه وره  و ده فره  و مه فره موو سه لم با هه  آۆتای ده له
م  رده آانی به  آویه  آۆتره ن به ده نم ده  گه نكه  ده ن آه آه  آۆپی ده ریكه آانتان خه سمه ر ن آه وه ئه

  .... . ریخیش  مه ر بچنه  گه تان نیه ن ئیزافه آان بروا آه وته آلساو مزگه
یاتر  ز  ئوه التیش له سه  ده وه  تا عیلم و عیرفانمان بۆ بھنه  زیاتر نیه  ئوه ستان خۆش بت له ده

  !!!!سك نابینت چاوی هیج آه
  ... بی عاجز بوون
  1!!!!وش ناآات  چاو سورآردنه  پویست به

  !!!م آه الت آار ده سه ل ده گه  منیش له  راسته
 و جوابم  نوسم تۆش ئازادی بلی وا نیه  من ده آه  مه خۆشت توره.... نیم.... .. ك آاك الم من وه به
  ...  وه ده
 


