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و بـــردی تدەگیرت بردار داری تـــبھ
ئاســـایی زۆر ربۆیھ ھیچ. بریش ب داری
پالماری چپ براســـت و مرۆڤكان ئمی
ھوست خاوەن و برھم خاوەن كســـانی
ینبیانخ و بكین لســـر قســـیان بدەین و
باس و ھرجارە و رەخنكانمان زەرەبینی ژر
بم بكین. ونبوان ســـربازە لو لیكك
رەیمســـ و ســـیر منوە زۆر ئوەی بالی
ھستیار زۆر توژكی یان الینك ك وەیئ
دەگمن ب زۆر ك یھ گكۆم و گرینگـــی
بنوسرت لسریان یان بكرت باسیان دەبیننم
توـــژەش(دادوەرە) برزەكانن ئو تبھ
بر(لھاتووی و ئمیان لالم، نیی روون ك
ترسی ل یان زەكانرب دادوەر ھۆشـــمندی)
من ئمجارە تبھ !سزایان پ كاردانوەی
و بدەم دەرگای لو دەموـت نرمی زۆر بـــ
لم بوارە م كبك ل ھندك كموكورتی باس
یاسا و بواری پگرتووی تازە منی دا برچاوی
ناو ل ھروەكچۆن دیارە دەكوت یاساناسی
لھاتوو كسانی پیشكاندا و توژ و چین ھموو

ن!روانگھ مزاجیش بم زۆرن، لھاتوو دادوەری
رەشید ئحمد ئردەالن پارزەر/

شارەزاییان و لھاتووی ھمان ك ھن دیكش جۆری كسانی و ھن
شارەزا دادوەری(كم برزەكانیشدا دادوەرە ناو ل ئاسایی زۆر ،نیی
یاســـا ئو خۆیاندا ب گورەی كارەكی و ل بواری ھبن) و لنھاتوو
زۆر و دانراوە بۆیان ك نكن ھسوكوت نماییانر و و پرەنســـیپ
ك بریاڕەی ئو ربۆیھ بدەن، بیار خۆیان مزاجی بگورەی جاران
خراپ كاریگری زۆر دەردەچت دادوەرەوە برای ل ســـۆنگی مزاجی
دەیگرتوە. یاڕەكب ی كســـك سبارەت بو دەبت درژخاینی
دروستی و روشـــونی لبار عراقی یاساكانی ھرچندە(مشـــرع)ی
و ھسوكوت جۆرە لم گرتن گر بۆ داناوە و كردووە دەستنیشـــان

.نھ
دادوەرانیش تبھ ل ھ و ك دوور نییمرۆڤ ھیچ راســـتییكی
بیاڕە لو جۆرـــك ل بڕز خونـــری نزیككردنوەی مرۆڤـــن. بـــۆ
ل دادوەرە برزەكانـــوە دەردەچت. ل ھندـــك ك مزاجیانـــی
پارزەرك پارزەرنامیك كاتك ب روو، مسادە دەخ نموونیكی
و توانا ھموو و لكۆینوە دادگای دادوەری برز بردەستی دەخات
تۆمتخراوەپاك كردنی داوای ئازاد ھناوە و بكار تیدا خۆی فیكری
ماددە ئو كـــ كاتكدا ل مگومـــان ئری، ببدەســـت دەكات بـــ
بدەستبری شایستی ئازادكردنی دەستگیر كراوە پی ك یاساییی
بم ناكرت. ل مترســـی راكردنی ھیچ و تۆمتخراوەپایش دایت
پارزەرنامك چووە ك كاتدا لو دادوەر برزی برای ئگر مزاجی
بسر سوزەكی مق ئاسانی ب زۆر ئوا نبت! تواو بردەستی
بیخونتوە بب ئوەی كردەوە دەنوست داواكاریم(رەت) و دنت دا
ئت پت وەمدا ئاســـانی ل ب برزم بۆ؟زۆر پرســـیت ئگریش
ئو تمییزك؟ چ گلۆ بم بكیتوە!! بریاڕەكم(تمیز) ئتوانـــی
باشتر دەزانت كســـك ھموو ل دادوەر ك برز جنابی تمییزەی
تخراوەپاكشـــدا تۆمماوەی لو دەخاینت، دڕژ زۆر كـــ ماوەیكی
پابداتوە (ندیخانب)ل دەبت بت بچووك تۆمتكشـــی ھرچند
ئال ب .كانمرۆڤ ئازادی مافی گورەی پشلكارییكی ئمش ك
ســـادەترین شوە ب و روونی دادوەر ب برای مزاجی رەدا مترســـی
دەبت، كاریگرتر و مترسیدارتر دیكشدا دادگاكانی ل و دەردەكوت
بوونی زۆربی ماندوو دسۆزی و و لھاتووی نیاین لد ل كاتدا مئ
مووچیكی كم ك دەزانین راستییش ئو و دادوەرانمان ھرە زۆری
سرشـــانیان. ئرك گورەی ئو برامبر وەردەگرن ل و نابرامبر
و كم و كلن ھندك ك ل ناگرت رگی ئوەمان ئمش بـــم
ھیوای  و لو الیندا بدی دەكرت، ك روو ینبخ دادوەران كورتـــی
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