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  ر ر   رزگار آۆچهرزگار آۆچه. . . . . . رزشرزش  نی باالی وهنی باالی وه  نجومهنجومه  نبیری و ئهنبیری و ئه  تی رۆشهتی رۆشه  زارهزاره  آانی وهآانی وه  سۆسیالهسۆسیاله

rzgar4@yahoo. com  
ر  سه تكم له ئستا بابه ر له ك به یه ماوه

ران  ندان و نوسه رمه رزلنانی هونه
و   له زۆر و آاته  ئه رزشوانان نوسی دیاره وه

   یه قه ده و سه وا خریان له ی آه رانه برده
آردم  یریان ده  سه  چاوی رق و قینه دیبوو به

دنان  ك عه  وه رمانانه و سوپه ندك له هه
المھم !!!!! دام التیان نیشان ده زه یسی حه قه

م  وا ئه ران بنوسی آه خوا خری خر آه
 با  جارش چاویان پۆشی و گوتیان چی تیدایه

ی  موو شتك بت قه وان و هه رزش وانی دیرین و فرۆآه  نوس و وه رو رۆژنامه م نوسه هه
  . . . . !!!!رناهندریت ی باوآم ده  آیسه رگرت خۆ له ك وه موو الیه  هه آا با له جیه
آی  یه رزش وانی درین تا بل ی پرۆژه ندان و وه رمه ران وهونه  نوسه ی رز گرتن له پرۆژه
تی  مك خزمه وا رۆژانك آه گرت آه  ده سانه و آه وا رز له  آه زاری جاآهتگو خزمه
  ی ئستا؟؟؟؟؟ یه م شوه م به  به یان آردوه گه له گه

تی  نبیری حكومه تی رۆشه زاره ردوو وه ی هه و لیسته ر ئه سه  له نده وه وت ئه  نامه دیاره
و غاریسیا  ندك له  نانی هه زانه مه گی رهم مان ك به وه م نه  بكه رمی آوردستان قسه هه

تد ببرم و دانیشتوانی . . . . . . .  نتۆنی آوینانه مارآیزو برۆك شیلدزو یوسف شاهین وئه
م چاوی   ده آانی آوردی له الیته ته  سه ناله آانی ناوخۆ و آه فزیۆنه له رمی آوردستان و ته هه
  . . . . م ش آه  ببه تانه و بلیمه ئه
و   له رانه آی برده ستور تكایه  ده ك مواتنكی ناو هاتوو له زانم وه قی خۆمی ده هه الم به به

وا ناویان   آه زراوه  دامه سانه و آه نگاندنی ئه لسه  آردن و هه  بۆ ئاماده م آه  بكه لیژنانه
و  ی ئه  دۆسیه ن چاوك به ول ده  هه رچی زوه آات هه  ده یه رفتره آات وسه و زه شمولی ئه

  آردوه ئاماده. . . . وت  ش حه وا خۆیان بۆ لیستی چوار و پنج و شه  آه وه  دابگرنه سانه آه
  سته ری آوردی به ری آۆمبارس ببین تا بینه  هونه و ا خولكی شانۆیی له ن آه تكایان لبكه

 و ی حوسین میسری آانی مۆبایلی ناو دراماآه سه ره م رآالم و جه رده  به زمان له
لكیش هیچی تر پمان  ویت و خه آه وی لنه د ساالر خه مه حه آانی مامۆستا ئه ته حكایه

  !!!!!) !من فلكلۆر آردی (لت نه
زان رك بخات  مه  خوانكی ره رچی زوه وستت و هه  نه وه  به یه و لیژنه  ئه  من پم باشه بۆه

مپی آوردستان بكات  ی ئۆله زش ولیژنهر نی باالی وه نجومه رانی ئه و داواتكی ماقولی برده
ن و  وی نیزامی خیزائی خۆیان بكه یره  بكات په رزشوانانه  نوس و وه رو رۆژنامه و نوسه داوا له

  زت چونكه به نیان دانه ده  به ن ئاستی لیاقه ول ده  هه هلن ورگ دانن وه هیچی تر نه
نی  نجومه نبیری و ئه تی رۆشه زاره انی وهآ  نیوان نوسینگه زانن هاتوو چۆ آردن له خۆتان ده
 خوا  زانن له وت خۆشتان ده آی زۆری ده یه رگرتن لیاقه  وه  آاتی موجه رزش له باالی وه

ش  وه  ئه شت نۆ العوب زیاتر آه  هه  و له هیناوه ربمان نه ری عه مسال فیرآه زیاد بت ئه به
  . . .   خۆراآی خۆمانه بشه
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  و پرۆژه تی الوانی عراق تا ئستا بیری له نبیری عراقی و وزاره تی رۆشه هزار  وه نده رچه هه
و  شت نۆ له  هه بت مانگانه ر هه گه  ئه  پم چاآه  بۆیه وه آردۆته  نه یه وره  گه تگوزاریه خزمه

ی  نهربا  عه  گوناهه و یارزانه ن به  بده ره سه  بیسست و پنجی له ی ژماره وه  ئه  سوره قه ره وه
ك دوو رۆژی  زان یه مه زان ره دا خۆشتان ده ر سینگ ده سه یان له آه رۆآه ی سه جاران ونه آه

  1!!!چت رب خریان پی ده گرت ئستاش عه ش شونی خۆی ده قه ده و خرو سه ماوه
ردوو  مپی آوردستان وهه ی ئۆله رزش و لیژنه نی باالی وه نجومه  ئه  آۆتایی تكا له  له بۆیه

جام دانی   ئه  بیر له رچی زوه م هه آه رمی آوردستان ده تی هه نبیری حكومه ت رۆشه زاره هو
 خۆتان  گرن چونكه رده ر چوار ال سۆسیال وه  هه وا له ی آه سانه و آه ن بۆ ئه ك بكه یه پرۆژه

   . . . . . . فۆنكی له نھا ته ی سۆسیال هیچ ماندوو بونی ناوت الی خۆمان ته زانن موچه ده
 


