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گرنگی لناکرت، نکۆی ئوەى
دادوەری بواری ل گشتیین  داواکارانی
دادوەری بلین نازانین کۆمگا، ل و
گشتى داواکاری یان گشتى داواکاری
ئگر دەت یھ رایک ھرچندە
بن، دادوەر پراکتیکی بشوەیکی
ئنجومنی ب سر النیکم ئوا
سر بگڕنوە نک دەبوون، دادوەریی
لالیک، لالیکی مئ داد. وەزارەتی
یکتى ھشتا دەت را ھمان ترەوە
ناینناسنت دادوەر وەک دادوەرانیش
لم ئندام ببن ،نیی بۆیان تنانت و
سرەوە رای لسر بۆی ،تییکیی
بکاردەھنین گشتى داواکاری مئ
داواکاری دادوەر – نک  ،نوسین لم
بالینی گرفت ئم  بھرحاڵ  گشتى.
ئوا نکرا چارەسر  پیوەندیدار 
خۆمانی لرەدا مئ ناکات پویست
ئوەى بم بکین، خریک پوە
گرینگ دەزگای ئم امانت جگاى
داد وەزارەتی سر  بگڕتوە  گر

گشتى داواکارانى قیرانى
دەستى ل بشک ب دەبت واتا
لسردەی ھر لکاتکدا جبجکردن
لکجیابونوەی بانگشی نۆزدەوە
لرەدا من ئوەى دەکرت. دەستکان
الوازی سر مبخ تیشکی ستمبم
ک ،گشتیی داواکاری  دەزکای  سستی
دەدات باجکی کۆمگا راستوخۆ
یھ  وانراست پیوەندییکی  چونک
داواکاری دەزگای بھزى لنوان
دادوەری سیستمی بھزى و گشتى
دەگین کۆمیتی بدادی سرەنجام
جگاى راست،ئوەى پچوانوەش ب
لکۆینوە کاتی ل ھر کردنپ ئاماژە
شکل لکۆلینوە  دادوەریی جار  زۆر
تر سزایی ماددەیکی کرەکییس
تۆمتبار بھمان دەرھق دەکاتوە
بیاری خۆشى ھر ئوەشدا لگڵ
خۆى لکۆلینوە دادوەرى واتا لدەدات
مئ لکاتکدا خۆی ی (خصم) تدەب
گشتیی داواکاری  دەستى  پانتایی
زۆرجار دەکرت  تبینى  ئوەى  ،
گپ گۆڤارو  رۆژنامو رووی لسر 
وەزارەتکى ل ک دەبینرێ کوردییکان
ونبووە، سوتمنی زۆر برکى حکومت
دزاروە پارە برک وەزارەتک ل یان
تر گندەییكی  و  تاوان ھر یان 
دەزگاى روودەدات، کوردستان لک
ئاسایی گشتیش وەک ھاوتى داواکاری
نایت، لدەست ھیچی دەیبیست
دەوەستت دەستوەستان بکو
تلفۆنک یان بنوسراوک  تا
ئاگاداریان و بدات   پ دەستیان

مئ تیایدا بکن ل لکۆلینوەی بکنوە
بنماکانی یاسای کبپی کدایکاتل
دەستى دەزگاى سزایی دادگاییکردنی
بۆ کرچاوەیس خۆی گشتى داواکاری
تاوانانى لو بتایبتی ،سکا بزواندنی
کراوە پشل تیایدا  گشتی  مافی ک
سوز گۆپی چاوەڕوانی ئوەى بب
ئوەش دەبت حکومی، لالینکى بکات
داواکاری دەزگاى ھرچندە نکین لیاد
بۆ بت متمانى ھاووتییان چاالک گشتى
باشتر دەبت، و زیاتر و حکومت دادگا
لھندک تنانت جیھان وتانی زۆر ل
داواکاری گشتى دەزگاى وتى عرەبیش
رانبو دادەنرت،  گشتى رای  وەک
حکومت الوازی و گندەى برامبر
وەردەگرت ھوست بارەکانی کارو ل
گشى لبرژەوەندی ک دەیبات بئاقارکدا
بکرت، چارەسر گرفتکان ھاووتییان و
دەبینت چاودر رۆى  دادگاکانیش  ل و
گلکجار دادوەر، بیارەکانی لسر
بیارەکانی لپراوزى گشتى داواکارانی
رۆژک چند دواى لکۆینوە دادوەری
بم یاسایین» «بریارەکان دەنوسرت
داواکاری کسانى دەکرت تبینى ئوەى
ھرەزۆریان زۆربی تاککس وەک گشتى
لخزمتی تمنک و لھاتوون کسی
مزەندە بم بردوە، بسر دادوەریان
ھندک یاسای داواکارانی گشتى دەکرت
من حاڵ  ،بھر بت تدا کوری و کم 
پیوەندیدار دەکم الینی ل داوا لرەدا
بکرت پتو دەزگای ئم زووە کھرچی

دادوەری. لسر ھبت رەنگدانوەى و

بھرام ئحمد


