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 سبارەت ب زرم دەنووسکۆمسای 

           
  

 و کارەباهاوین
 رزگاری نیـشتمان و ئـازادی مرۆڤکـان، بۆ

ــاککردنوەی شــارەکان و گشــتر  بــۆ روون
داگیرســـاندنی چـــرای ماکـــان، بهیــــوای 

ب ژیــــانکی ئاســــوودەو باشــــتر، خــــک 
رووی دەســـــــــــــــتتدارانی بعـــــــــــــــسی 
رەگزپرســـت و دیکتـــاتۆر راپڕی، ئیـــدی 

ا، ویستی هموو هناسی ئۆخی هلکش
گونـــــــــدەکانیش وەک چـــــــــرا ب بـــــــــای 

ـــــــشتمان هبواســـــــ، بم شـــــــر وە نی
  .ریسکی لبخوری کردینوە

لوەتی حکومتی هرم پکھنراوە بـاس 
و همـــو!!  ل باشـــترکردنی کارەبـــا دەکـــات

 وەزارەتـــی کارەبـــا مانیڤـــستک ،زســـتانان
ــــا وەک ســــرمایی  ــــاتوە، کارەب بودەک

ل خـک نیـشتمانیی نـاودر دەکـات و داوا 
همـــوو . دەکـــات ک دەســـتی پـــوە بگیـــرن

وزەی هاوینان جاڕنـامی کمـدەکارکردنی 
ــا بســر مــان پخــش دەکــاتوە و  کارەب

  .چاو سور دەکاتوە
نانی وەزارەتی گریمان مانیڤستکی زستا

کارەبـــــا رەوایو نـــــاب مـــــرۆڤ بـــــۆ خـــــۆ 
گرمکردنوە پنـا بـۆ وزەی کارەبـا ببـات، 
چونک نوت و غاز دەتوانن ماکـان گرم 

انی دابـــــــنن، بم ئگر کارەبـــــــا ســـــــام
خــۆڕایی بــ ب دەبــ ــی نیــشتمانیو کر 

  !!کارەبا وەرنگیرێ
گریمــان جاڕنــامکی هاوینــانی وەزارەتــی 

ی و نــاب زــدەڕویی ل وزەی کارەبــا رەوا
بم بۆچی پمان نـا ک کارەبادا بکرێ، 

  !ل گرمای هاوین بپارزین چۆن خۆمان
ـــــــانکو ســـــــپلیت و هواهـــــــن و  ئایـــــــا پ
فنککرەوەکــان جــگ ل کارەبــا بچــی کــار 

ـــونی دەکن؟ ـــا رن ـــی کارەب  هق وەزارەت
چــــــۆنتی ســــــوود وەرگــــــرتن ل پــــــانکو 

ـــــان بســـــر  ـــــک دابش فنککرەوەک خ
  !!بکات

 ــاش دەزانــ ــا خــۆی ب ــی کارەب ک وەزارەت
تمدەســــتــــا و ک . کمــــترخم و بتوان

هروەهــــا شــــاراوەش نــــی ک وەزارەتــــی 
 دەکات، بۆی ک کایی فرۆشیارکارەبا رۆ
نابی هقی بسر زۆر بکارهنـانی وزەی 

،  پیخۆشبکارەباوە هب، دەب زۆریشی
ـــــری ـــــیوە زۆرت و ڕل ـــــونک ـــــات چ ن داه

  .مسۆگر دەکات
 چـــونک ،کارەبـــا باشـــتر دەبـــ م هـــاوینئ
ئوەی بــۆ موســ رەوان دەکــرا، ئــستا بــۆ 
ــاتی ئوە  ــا ک ــتوە، هروەه ڕــم دەگ ره
ـــی  ـــانی وەزارەت ـــر ب فرم هـــاتووە ک چیت
ــان چاوشــارکمان  ــۆپی ماکانم ــا، گل کارەب
ـــدا  ـــرچی هاوین ـــر لق ـــدا نکن، چیت گل

چیتـــر ب دروشـــمی . کارەبامـــان لنبـــێ
ــــــاریکی  ــــــشتمانی شــــــار ل ت ســــــامانی نی

  .همکشن
  تیشك محمود

 ــــک ل ر مرۆڤی هناســــنام ســــترجکانیدا بــــست وه
.  هوستکانیش ل کـات دژوارەکانـدا بدەردەکونب،دە

ـــــــۆ ـــــــانی ژن گ ـــــــرش و ه ژی دەنگخـــــــۆش دوای هرانیب
پالمارەکانی داعش بۆ سر کوردستان، بتـایبتیش دوای 
ئوەی داعش پالماری شاری کۆبـانی دا، ئیـدی هـانی بـوو 

  . داگیراساانی ب هوستی نیشتمانپروەرب چراک و
هـــــانی وەک هر وتپـــــارزکی دیـــــک ب خم و پژارەو 

نـــد خــــۆی گرـــداوە، خــــۆی ئامانجکـــانی نتوەکیوە تو
تی کوردەوە : دەژارەوی میللم و پخ ستراوم بمن ب

ـــامی  ـــوو گنج ـــن وەک ـــدەی م ـــاکوورو رۆژهت، ئایین ل ب
کتمودیار نی .  

 هر ئو هســــتش وایلکــــردووە ک هنگــــاو بهنگــــاو 
  . ربگرێدالگڵ کاروانی تکۆشان و برخۆدانی گلکی

رۆژی کـــۆم کۆشـــانی دا، بـــلبـــات و تخ زگـــرتن لۆ ر
ــشمرگایتیوە ــی پ ــشمـرگ، هــانی ب جل ر پچــووە ســ 

 گــــۆرانی چــــی، گــــوتی ئیــــرادەی خــــۆم زۆر لوە شــــانۆو
  .بگورەتر دەزانم ک بفرمسک دی داعش خۆش بکم

ڕڤانان دەکات و دەسنی شهانی پ:  
  من بۆ ئوینی ئازادی ئفرم
  رگای ژیانی تازەتر ئبم

   لکم ئاشق، ئفم شار ب شارم
  هتا وتی همیش بهار

 ئارەزوومنـدان ، خـۆبخش و زۆر بـوران گۆرانیبژ،هانی
بشــــــداری لو ئاهنگــــــاندا کــــــرد ک ســــــای رابــــــردوو 

ـــا  ـــان ل والتـــانی ئوڕوپ دا بمبســـتی پـــشتگیری ل کۆب
  .سازکران

تمانکی هانی ل پنجمین تراکتی ئلبوومی دایکدا بۆ نیش
ێ و دەدەچ:  

یننا م دل بیاسازی خ  
وینمی ئی هیجران و خستب  
مم شاهۆیخ مسیروان تاس  
سۆی رازی ژینی من زامی ب  

  تاکی من کۆیلی ئاهنگی تایم
  جماوی کۆچ و هوارگی خایم
  تاکی چاوەڕی بهاری بەنگ
  سازی شكاوی دیل با بت دەنگ

  کی خزان بباخی ئوینم تا
مان بگای  ئاواتم مژ و تر  

 

 ل الپڕەی فیسبووکی خۆیـدایکۆمسا
ــــــوونوەی  ــــــاژەی ب بوب ــــــنئام دوای

 نووســیویتی کــردوەو خــۆییئلبــووم
'م بۆیـۆەم ئلبـژار بـۆی نـک ،هتراک 

 نـامی ،رمیز نـۆی ب ئـالبۆم لم
'ئــیم بــۆ مرگ انوجــ شــهیدکی
 هیــوای خواســتووە ک کــۆپی هروەهــا

 کـــرێ، چـــونکبـــووەوۆسپنری ننـــس
همــووی لســر ئرکــی خــۆی برهم

  .هناوە
مقـــامی زرم، تکـــستکی هـــی ئاســـۆ
مـــوقتدری و ئاوازەکیـــشی ل شـــهن

  .تابانی وەرگیراوە
 ل لبــــــــــــــوومی زرمتراکــــــــــــــت١٠ئ 

تکــــــــستی گۆرانیکــــــــاناتووە، پکھــــــــ
ــــــدکیان هــــــۆنراوەی خــــــۆیوتی و هن
ــــــــــۆر ــــــــــکش ل فۆلکل ــــــــــدکی دی هن

ا  هنــــــــدکوەرگیــــــــراون، هروەهــــــــ
ـــــست ـــــاک تک ئاســـــۆ'یش هـــــۆنراوەی ک

  .ن 'موقتدری
 کۆســای٢٠١٣جــی ئامــاژەی ک ســای 

ئلبـــــــومکی بنـــــــاوی مـــــــای دونیـــــــا
ـــۆبوکرد ـــاتبوو،ب ـــت پکھ وە ک ل تراک

دەنـــگ، [ بریتـــی بـــوون ل بـــکـــافر، ب
باوەش، مستم، مای دونیا، بخـتوەر،

  ].می خودا حافیز
هــۆگرانی دەنگــی کۆمــسای هیواخــوازن

ل برهمــــی بــــاش وک داهاتووشــــدا 
 .بپز ببشیان نکات

 راستیکی  ڕه گه ،ولر هه
   دەروازەی شقامی جووتسایدی راستی 

    ٠٧٥٠٣٩١٦٠٨٥   :تلفۆن
 rojiigel@hotmail.com  

ناوداری سینمائکترکی 
 ساڵ زیندانی دەکرێپنج 

 ئکتری ناوداری سینمای هیندستان بهۆی ئوەی خانسلمان
پــنج ســاڵ ســزای ب ئۆتــۆمبلکی ملــی لچنــد کســک نــابوو، 

  .ان دەکرێ بۆ برایوەو ئم هفتی رەوانی زیندزیندانی
 :مانخان برۆژنـاموانی راگیانـد پارزەری سلهفتی رابردوو

 سلمانخان سردادگکی هیندستان سزای پنج ساڵ زیندانی ب
ـــــــالیۆدگور  رۆژی دا ســـــــپاندووە،ە ئکـــــــتری ســـــــینمایی ب

 مممـین ) ی ئایار١٣(چوارشکنـدیخانی شـاری بۆمبـای یب ل
  .رۆژی زیندانیکی دەستپدەکات

   شــۆفری کــردووە،بسرخۆشــیســلمانخان  دادوەر گوتــویتی
 .پنج کس بمای شالوە ک لقراغ ردا خوتبوون

 دەفرۆشرێ دۆالر ملیۆن٦٦ ساڵ ب ١٢٧دوای 
 پــشان دیمنــی پــاییز ل باشــووری فڕەنــساک ) ڤــان خــۆخ( ڤــان گــۆگ ،مــری هۆنــداتــابلۆکی شــوەکاری ن

ــای  ســرەنجام ســاڵ ل دروســتکردنی١٢٧ دوای ،دەدات دەفرۆشــرێ و  ملیــۆن دۆالری ئمریکــی ٦٦ ب به
  .ناوبانگ دەردەکات و جارکی دیکش ڤان گۆگ لسر شانۆی جیھان زیندوو دەکاتوە

 و تابلۆیی ئسا م١٨٨٨ل ش لوکاتراوەی دوو مانگدا کڕەنـسی پـۆل  ڤان گۆگاوە، ئوەکاری فڵ شگل 
ــان  ــکوە گۆگ ــپ ــ . دەکــردانکاری ــابلۆیی ڤ ــشممن گــۆگ لائو ت ــردوودا رۆژی س ، ل زیــادکردنکی ی راب

و،  ل بــاکووری وتــی هۆنــدا لدایکبــو١٨٥٣-٣-٣٠ڤــان گــۆگ ل  . فرۆشــراوەئاشــکرادا ل خــانی ســودبی
 روەها لناسـراوی و کۆچی دوایـی کـرد،١٨٩٠-٧-٢٩هن کـرد،   بڕرگی ژیـانی بمکـول ب ـک خـۆی لکات

ردنـی تابلۆکـانی بم دوای م فرۆشـرا، De rode wijngaardژیـان بـوو تنیـا یکـک ل تابلۆکـانی بنـاوی 
  . ملیۆن دۆالر فرۆشراوە  ٨٢.٥ییکک ل تابلۆکانی دیکیشی ب بهاهتا ئستا ، ناوبانگیان پیداکرد

 بی بی سی :سرچاوە

گۆرانی و،هانی
  وتپارزی


