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٢٠٠٨ حوزەیرانی ژمارە(٢٥)

ی (٢ ٤ ) ە ر مـــا ژ ل
گۆڤاری( ئایـــاری٢٠٠٨ی
راوژ)دا،لژرناونیشـــانی
نبری ما «نوســـروفر
مـــی  ە و « ك ە یر ز
پارـــزەری بابتكـــی
راوژكار»حوســـامدین
رۆژنامن نووسینكی ھمبر ل ندەوە،كخو سرداری»م
نووسین،كاكی ھاتبوە گۆڤاردا ووس»ئازادھینی»لھمان
خۆیدا ھاوپیشـــكانی لكۆدەنگی جیا بتنیاو پارـــزەر
بی وەك و پارزەران بخاوەنی كردوە ھاتۆتوگۆوخۆی
رۆژنامنووســـان وەمی و بت پارزەران گوتبژی ئـــو

دەداتوە.
كاك»حوســـامدین»دا،جۆرك نوســـینكی لوەمی
برۆژنامنووس»ئازاده تشـــھیرك ونیمچـــ لھچون
پارزەردا كلوەمـــی كاكی كراوە ەینی»ھاوپیشـــمان
ئویـــش ببكارھنانـــی پاـــی ناوزڕاندنـــی خســـتۆت
دوای كدەت»كچـــی وەمكـــی دەســـتواژەی 
دەرچویت كرمانگفنابت لج (كندھۆیرچبل)وەیئ
گومانكوە دەمانخاتـــ بگومان یان........)!ئـــوەش
ئوھاوپیشـــیمان،جگلوەش لبرامبركســـایتی
پارزەرك بۆنووســـینی ئودەســـتواژانش بكارھنانی

تر. بكسانی لبرامبرتشھیركردن قورس
بۆ»ئازادھینی وەمكـــی لناوەڕۆكی كاكی پارـــزەر
لقی یان پارزەران ســـندیكای بووم »دە»چـــاوەڕوان
پارزەران رۆشنبیری ســـنتری ھرنا پارزەران ھولری
كاكی وای ئوە وەك وەمی نووســـر بدەنوە،ئـــوەش
نووســـران دژی ھانبـــدات پارـــزەران پارزەردەیـــوێ
دەنگكان گۆو نب بورەكان موق ورۆژنامنووســـان

بخنكنن.
كخۆیشی بیرچوو پارزەرئوەی كاكی ئوەشـــدا لگڵ
كوردستان،یان رۆژنامنووسانی سندیكای كارای ئندامی

بكوژت،لبشكی كچۆ دوو بردك ب ۆكئیم دەیوێ
وەیئ منـــ ســـرنجی كجی تـــری وەمكی ئودا
رۆژنامنووســـیت جورئتی ئوەندە ت»دەبوایـــدەك
دەم بكردبای»من دیـــاری فرمانگكت ناوی بوایھ
ئوەی بقد كنشـــو ناوی دركاندنی گرنگ نی ئـــوە
ربگینت، نخوب خۆی پیامكی ویستویتی نووسر
نكردنی نیشان لدەست رۆژناموانی ئخقیاتی ل جگ
خۆیدا نووسرلباتكی تریشوە شونك،لالیكی ناوی
«رەشـــوەت»وەك داوەبن ئاماژەی بھیچ شـــوەیك
( ھنگت لدار ئوەی وەك قۆســـتۆتوە ئوەت جنابت

بركوتبت). شرت وپشكی دۆزیبتوە
لھرفرمانگیكی بم،ئاخۆكاتـــك لدواجاردەمـــوێ
لبرامبریدا دەبـــت دەدات پـــارە حكومـــی كیكك
تایبتوە كسانی كلالین بۆبكرت یاســـایی پسوی
خســـتووە،ئگرئوەنبوو ركی كیاســـا دەبت ئویش

چی؟؟! یانی بزەحمت
جنابت یـــان (قزف وتشـــھیر)دەكین ئـــوە ئمین
بكوو بموو نك راستیكانمان ودەرخستنی كپارزەری

ناودەبیت.! بكندڕ
چۆن ودەزانین گیشـــتوین لخۆمان كدەم مئ بڕزم
ئاگاش نین ب و دەنووســـین،تنانت كاردەكین چۆنـــی
كلشاردا نایاسایی وكاركی ھر ســـرپچی لھبوونی
ویســـتپ ھربابتك وەمدانوەی بۆیـــ دەقومـــن،
لمـــودواش با بۆبكرـــت، پشـــوەخت ھوەســـتی
نك ھبت گرتنمان رەخن رۆشنبیرییتی ك ھوبدەین

رۆشنبیریت. ینبك خۆی رەخن
كدەت: «قانع»ە شعركی دە ئوەش

؟ شارەزای سولیمان لحوكمی و لحاڵ ئای
قووس یلف ولئعمالی لوەزعیات یاخود
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