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٢٠٠٨ ئایاری ژمارە(٢٤)

٢٠٠٨ ى  ئازاری ى (٢٢) ژمارە ل
شیریندا د ل {راوژ}ى گۆڤارى
ناونیشانی ب خوندەوە، بابتکم
نووســـینی ل زیرەک] [پارزەرى
ک ھینی) (ئازاد رۆژنامنووس
رەفتارکی چند ب ئاماژە تیایدا
ک دەکات، پارزەرـــک چنـــد
شیرینی رگى پدانی ل گوای
ئنجام {رەشوەت}کاروبارەکانیان
خوندنـــوەى دوای دەدەن.
ک بوایدا بووم بابتک، لو
کوردستان پارزەرانى سندیکاى
یان ھولری پارزەران، لقی یان
رۆشنبیریى سنتری نبت ھر
کتباب وەمـــى پارـــزەران،
ژمـــارە(٢٣) ى گۆڤارەکـــ لـــ
ک لـــو  روانگیى دەدەنوە،
پارـــزەران مافی داکۆکـــی لـــ
دیـــارە بـــ دەکـــن.  کچـــی
(٢٣) ژمارە ھلداچووبـــووم!!!
ئوەى پش دەرچـــوو ى راوـــژ
و بوکراوەکم تباب ســـیرى
ل بکـــم، زســـتانییکم  نو

زیرەک فرمانبری و نووسر

ب کچی گڕام  تم بابئ وەمی
داکۆکی روانگى ل بۆی بووم. ئومد
ھاوپیشکانم و خۆم خودى ل کردن
چاکم ب بیروڕا ئازادی روانگی و لـــ
دك چند بـــم خۆم زانی ھـــر
بابتکی کورتـــى  موە ئـــم
کاکی بم پی بدەموە و ئازاد کاک
تۆمتی کردنی ئاڕاست رۆژنامنووس
بـــب دان و وەرگرتنی[رەشـــوەت]
ب پ بـت ھیچ بگیکت ئوەى
قم دەدرت شھیر) لو ت (قزف
رگى برکار ســـزاکانی و یاســـای
توژی ل ھندک چونکـــ پنادات،
گندەکاران ھاوبشی ب پارزەرانت

داناوە.
ب پدانت ئامـــاژە بـــ ســـبارەت
زۆربى یھ گرینگ {فرمانگیکی
..... پارـــزەرن موراجیعکانـــی
جورئتى ئوەنـــدە دەبوای ھتـــد }
نـــاوی بوایـــھ رۆژنامنووســـیت
ک ،بکردبای دیـــارى فرمانگکت
ل پارە نایاســـایی گوای بشـــوەى
ســـکرترەکیان رگى ل پارزەران
جۆرە نووســـین وەردەگیرـــت. بم
ک وا نیشـــان دەدەیت کییڕەمھ
پارەی بە ئـــم پارزەرەکان گوای
شیرینی وەکو رەکســـکرت دەدەن
م لبـــ .(رەشـــوەت (بـــ ماناى

(٢٠٠٠٠ دینارە)  ک ە پارەیم بئ راستیدا
ئم (٧٥٠٠٠دینار) وەردەگیرا و پشتر ک
ھاوالتی و دینارە بۆ پارزەر ھزار بیســـت
یان زیاتر کس لـــ بەو ھمان دیکـــش
رنماییکانى پی ب و وەرناگیرت کمتر
کـــرمانگف گشـــتی  بروەبرایتـــی
دیارى مامکان ژمارەی و وەردەگیرـــت
بۆ ئنجامدانی پارەیش ئو بە کـــراوەو
باش جنابت کـــ کراوە، دیارى کارکـــی
کوێ سرف دەکرت. ل دەزانیت چیی و
فرمانبر جنابت ک دەپرســـم، من بم
ئم لبرچى ،کـــرمانگف بوویـــت لـــ
دوای کچی نکـــردووە؟ بابتـــت بو
ل جنابت ھۆیـــک) (لبرچند ئوەى
ئم .... ئینجا فرمانگک دەرچویت یان
بیرک تمگرە  {برد نووســـی: بابتت
دەزانیت ئم کـــ { لخواردۆتوە ئـــاوت
ل ک خۆت پشتر بۆ ،نیی رەفتارە یاسایی
بدەنگ لی بوویت فرمانبر کرمانگف
ھاوار ئمپلیفایـــر ســـتاش بـــبوویت ئ
.رەشوەت گندەییو دەیت و دەکیت
فرمانگک بوویت ل جنابت دەپرسم ک
ئنجام دسۆزی کارى پشکنینت ب زۆر ،
إإإ. بوو ھوا س دوو و بانک یان دەدا؟
ئو رۆژنامنووس کاکی دەم کۆتاییدا ل
کندڕکی بکو ،نیی تدا مووەکی ماست

.دایت


