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ر  ر  ڕزگار کۆچهڕزگار کۆچه ..  .. ..  سی ئمهسی ئمهوونونو  نبیرو رۆژنامهنبیرو رۆژنامه   رۆشه رۆشه  ندی لهندی له  ال ی ههال ی ههنارجی نارجی نگ نگ   تی رهتی ره

ب
آراس و ریباآراس و ریبا

مو جیھان   هه ریكم گوتی ئستا له راده
سند  ك مۆدیلیكی باو و په نگی نارنجی وه ره
ر  هه. . . آریت  پشوازی لده وه لكانه  خه له

آچان )  ل بۆرتوقاله یه(ی  آه  پاش گۆرانیهرم گوتی مان براده هه
  ی آچه ماآه  سه رسام بون به  سه ی آه نجانه  و گه ندی له و هه
 مۆدیلیك تا وای لیھات  نگی بورتقالیان آرده  ره آه ره ما آه سه
ك  ند دوآان آۆگایه ریمی آوردستان چه ختی هه  ناو پایته له
  . . .   آراوه ل پورتاقاله ناوی یه به

  
 rzgar4@yahoo.com  

 مل آردو  ی له آه  نارجیه لستكاری ئۆآرانیا مل پجه رهه  به وره ی لیتیشنكۆی گه وه لم پاش ئه من ده
ستی  به  مه یان بگرن به آه مانی والته رله م په رده  ئاال و جلی نارنجی به نگرانی آرد به  الیه داوای له
ریان  ماوه یاندن راژنی جه  آانی راگه ناله  آه  زۆر له و آاته  ئه بۆه. آان لبژاردنه  هه وه  آردنه دوباره
  . . م له قه نگ نارجیان له  شۆرشی ره مانی ئۆآرانی به رله م په رده بۆ به

موو   هه ی جاآسازی و جاك آردنی باری هاوالتیان و گۆرانكاری له آه  والته ی ویست له لیتیشنكۆ ده
وا مرۆڤ  لبژارد آه ی هه رمه  گه نگه و ره تیشنكۆ ئهش لی لگای ئۆآرانی بكات بۆیه آانی تری گۆمه بواره

  . آات  پشویكی ئارام ده ستی به می هه رده  به زۆر جار له
مان   ویستیان هه آه دارانی ناوچه ت مه  پارت وسیاسه وتن زۆر له رآه ی سه آه  لیتیشنكۆ و پارته آه
مزی خۆیان   ئاالو ره ریان آردبوهنگی سو آان ره نیسته  آۆمه موو پارته نگاو بھاوین جۆن هه هه
ری لیتشنكۆ  روه مان سه آرد ویستیان هه ی دوای گۆرانكاری و جكسازیان ده وانه وانیش ئه ئه

  .  وه نه  بكه وهاوریكانی دوباره
ی  آه ربیه  عه ی میسری یان به ناوی پارتی سپیده  میسر پارتك به رزوو له آان هه ربیه  عه  ناو والته له
 زوو  نگاو بھاوین بۆیه مان هه آرد ویستیان هه رشتی ده رپه ن نور سه یمه  دآتۆر ئه ن حزب غد آهبلی

وادارنی   هه ی داوی له  آه ی یان آراس نارجیه آه  نارنجیه ند جاریك خۆی و مل پجه دآتۆر چه
  . . یان آه مزی حزبه  ره نه نگی نارنجی بكه وانیش ئاالو ره ی آرد ئه حزبكه
كه ن نور به یمه ی دآتۆر ئه آه بینین پارته ین ده ك بكه یه سته لوه ر هه  گه رهجا لی  وه  بزوتنه  له ش

یان   زۆربه آانن آه ربه  عه جیه ومه  قه ندامانی له ی زۆری ئه  زۆربه ی آه وه و بزوتنه ئه)  الكفیایه(
  . . آانی پیدا بون عیراقیهو بولی  دام پاره وا رژیمی سه  آه یه و لیسته  نیو ئه ناویان له

رال  ی جنه وه رانه  و گه و والته  لوبنان پاش تك جونی باری ئاسایشی ئه بی له ره  والتانی عه ر له هه
  رزوو آه ویش هه نگی نارنجی پشوازی لكرا ئه  ئاالو ره ن الینگرانی به  الیه ویش له مشل عۆن ئه
  . . . آرد ا داوی گۆران و جاآسازی و پاآسازی دهد یاند ده آانی راگه ناله لدوانی بۆ آه

  نگه  ره ویرا خۆی له آان هیج پارت وریكخراویك نه رۆیه  په ره موو شه  آوردستانی خۆمان پاش هه له
    یانه رچاوه سك وشین سه رد و آه نگی سورو زه  ره آان رزگار بكات آه قلیده ته

  آانیان به وا مایك و میزی آۆر وسیمناره  نوسان آه مهران و رۆژنا  نوسه ندك له  ئیستا هه دیاره
وان گۆرانكاریمان  ك ئه ش وه وی بلین ئمه یانه وانیش ده  ریباتیكی نارنجی لگرتوین ئه آراس یان به

  . . . . وی ده
ی  وانه وان ئه لكو الی ئه ن به  داوی گۆرانكار بكه آردوه تیان نه ك جورئه وان تا ئستا نه  ئه
لوی  ی یان لیلی عه  ناو مۆنیكاآه ی له ل بورتوقاله وان آاستكی یه ك ئه بی وه ن ده آه نكاریش دهگۆرا

  . . . . . . . ی بیت آه و لیلی علوجه
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