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لكۆینوە، دادوەری قمی ویســـتن گب شـــتكی
گڕانوەی ماف و لـــ بۆ داكۆكیكردن كحم ســـنگی
دادوەر چندە ویستپ بۆی ،شك الینكانی بۆ ئارامی
بیارەكانی ئوەندە بكات كشك ســـیری الینی ب ب

دەبت. كاریگرتر
راستوخۆ ئوا پاڵ تدەدر تۆمتكی تۆمتبارك كاتك
و ســـرەتایی لكۆینوەی و پرســـیار دەكوتـــ ژـــر
گرتووە رچكی وا لسرەتاوە ھر دادوەری، لكۆلینوەی
ئوا دەكرت، لگڵ لكۆینوەی ل بنكی پۆلیســـوە
وای دەدات ك ئوە ھوی لكۆلینوە بگومان ئفسری
تدەبر پنا جار زۆر بنت، دان بتاوانكـــوە ل بكات
ماوەیكی بۆ راگرتنی ئامرازی نایاســـایی وەك بر ھـــۆو
ھندكجار بئنقســـت، بگـــرە دانی زۆر یـــان ســـوند
بریكاری تۆمتبار ھاتوو گر بتایبتی ئشكنجدانیشی
دادی دوای لكۆلرانـــی لالین ..دواتـــر لگـــڵ نبت
« دوای دەنووسن: وەیش بم نگۆڕەكیان ئوەی دە
وتكانی لكۆلینوە دادوەری وەك پناساند خۆم ئوەی
«.. كرد خوندەوە بۆی منیش پســـندم ســـرەوەم بۆ
رایی ســـرەكین ك دەكن لبیر ھندكجاریش خۆیان
وەرگیراوی پابندی وتی ئوەندە و نابت لكۆلینوە ل

بن.....! پۆلیس رپدراوكی بردەم
مافی ك كشانی ئو و تاوان كشـــكانی ل بتایبتی
ل خۆیان بـــدەوری ئوانیش تدای، بھرحاڵ گشـــتی
بنت، بتاوانكیدا دان تۆمتبـــار ك ھوی ئـــوەدان
ناوەی بو گشـــتی داواكارانی ئندامانی دادوەرانی لالین
ئوە بۆ رچكی كار بو ئوانیش مافی گشتین نونری
ئوەی ببن، و دانپدانان تۆمتبار برە ئاراستی دەكن
تۆمتبار ل داكۆكـــی ك پارزەرانن تنیـــا دەمنتـــوە

جا ببن، بتاوانی ئاراســـتی ئازادبوون و برەو دەكن
دیار و روون بشوەیكی ئگرچی یملمالن لرەدا ئم
لرەدا وەیم شـــب پڕاو ئاڕاســـتی بم دەرناكوت،
الینگیری ئایا دەكوت بدیار لكۆلینوە دادوەری رۆی

بكات؟ دانپنان الینگیری بكات یان تاوانی ب
ئم پرســـیارە دەدەنوە بم وەمی بگكان راســـت
كگومان یان تنیا دەست لبر بگی ناتواو گلكجار
بنماكانی یاســـای بپی ،فۆنییلت یان پیوەندییكی
ھوی لكۆینوە چندە دادوەری دادگاییكردنی سزایی،
ویستپ بتاوانی ھوی ئوەندەش بدات، تۆمتباركردنی
یكالیی كشـــك نانالیب بشـــوەیكی وات بـــدات،
ك دەكوت برگوێ ھندكجـــار لوێ و بكاتوە،لـــرە
جوندان بر دەبات پنا ھندكجار لكۆینوە دادوەری
خۆی مكـــدا ئكاتل ناشـــیرین، قســـی و ب تۆمتبار
یھ لھاتووییان لكۆلینوە دادوەرانی راســـت،كتاوان
دادوەر بكات ل وا كـــتاوان یان تۆمتبار بم نابـــت
الینی وابستی یان بكات، دەروونی ھچوونی تووشـــی
یری یاساكس ھرچندی ،كشـــك ب بكات سۆزداری
بۆی. تۆمتبار نوچوانی لســـیركردنی بكات باشـــترە
رۆح ك دادوەری، ئنجومنی لـــ دەكم داوا من لرەوە
ھر ك تۆمتبار بگرننوە نماییو رئ ب جســـتی
بت ھاورگای پارزەر ویستپ لكۆینوە لســـرەتای
دەســـتبر تۆمتبار مافكانی ھموو بتوانین بۆ ئوەی
بمش زیاتر لكۆینوە قۆناخكانـــی لھموو بكیـــن،
ك دەبین تییانودەون وتننامـــكو رئ وابســـتی

كردووە. لسر واژۆی ئراق فیدڕای حوكومتی

بالینیدا و الینگیری نوان ل لكۆینوە، دادوەری
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