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٢٠٠٨ تمموزی ژمارە(٢٦)

رژمی رووخاندنی پـــاش پرۆســـی
كۆمك ئـــراق،   لـــ دیكتاتـــۆر
ھاتن نرنی و گۆڕانكاری ئرنـــی
،گۆڕانكارییان لـــو یكك پـــش.
دەرەوەی ئوتۆمبیلی ژمارەی تابلۆی
فحص) ناسراوە ك ب(ژمارەی ھرم
خاوەنی زۆربیـــان یدا بـــوو، كپ
ل چ جـــا ،نییـــ بنڕەتـــی دیـــار
ئنجامی ل چ بت، دزیـــن ئنجامی
بت. ئو دەستكردن و ئم دەســـت
ھرمكمان بۆ كشی بھرحاڵ
تپری ساڵ پنج دروســـتكردووە.
تاوەكو عراق رزگاری پۆسی بسر
نیتوانی ئراق حوكومتی ئســـتا
النئوتۆمۆب جـــۆرە ئم كشـــی
بكاتوە، یكالی و بكات چارەســـر
چارەســـركی ھاتـــووە بكـــو 
ك دۆزیوەتـــوە بـــۆ مامناوەنـــدی
رۆژان چارەسر نیی، بكو ئوەش
ئو دەبتوە. ل كشـــی چندین
ك لوەی الوازەش بریتییـــ چـــارە
،الیل ئوتۆمبیلی ئو كسی ئو
دادنووســـی فرمانگی ت لـــدەب
ئـــو كـــ بـــكات، بننامـــ واژۆ

كارتی ئوكات ،نیی دزراو لئوتۆمب
بۆ <ئارم>ی دەن پی ك زانیاری
ك رگا پدراوە دەكن و دروســـت
پ بكات، ھاتوچۆی و نكاری بب
سر تناچ و موكی تناب ھر بم
،ئاســـایی ئرە تاوەكو ب ناویوە،
و جگای ســـرنج وەی كم ئبـــ
دیاردەیكی ك وەیئ رسوڕمانس
بابتدا لـــم ســـیر و ســـمرە
ك وەیئ ئویش ھداوە، ســـری
یكك ھاتوچۆی بڕوەبراتییكی
كوردســـتان ھرمی ل پارزگاكانی
بننام داوای كردنی ل بـــری داوا
لدەكـــن، دەســـتبری<كفالة>
چ جۆرە وەدایـــل بـــم خـــۆش
ھاووتییی ئو  ك دەستبرییك
ئو لالی ئوتۆمبیلـــی ئو جـــۆرە
تبب كســـك دەب یـــتییھاوو
دەبت !!ب چیش و دەســـتبری
كس فـــن دەســـتبری ب من
ئوتۆمبیلی لالیتی ك ئم دەكم
كناندانپ خۆی مـــئ جا دزراوە!
یاسا ب پی دزیش تاوانی دزی، ب
لـــو تاوانوە كســـی دەبت ئو
گر جا دەســـتگیر بكرت، دەگلت
ب بت ئوا دزی خۆی راستوخۆ بۆ
سزادان)  یاسای ماددەی(٤٤٦ ل پی
خۆی بـــۆ ئگر خـــۆ دەگیرـــت،
ك زانیاری ھبت بم نیدزیبـــت
یاسای  وا ماددەی(٤٦٠ لدزراوە، ئ
زانیاری خۆگر دەگرتوە، سزادان)
و ئوتۆمۆبیلئـــ ك بوەی نبـــت
یاسای  ماددەی(٤٦١ ل ئوا دزراوە
كوە جۆروە ئالم ب بۆی سزاكان)

ك سمرە و ل دیاردەیكی ســـیر
ناوەخۆی وەزارەتی ب سر دەزگایكی
ھاتوچۆ پۆلیسی بروبڕایتی وەك
دەستبری داوای پۆلیســـ پیشی
بوەی كســـك دانپنانی بۆ بكات،
بدزی و بـــكات تاوانبار ك خـــۆی
ئوەش تا(دەستبری دزك) لگڵ
و، بكات دروســـت بۆ زانیاری كارتی
ھاتووچۆ ھرمدا ناو ل بسربستی
یكك لم ب دەبت خۆی بكات ك
پدا نیشانم ك ماددانی ســـرەوە
ئستا تاوەكو ك بكرت، دەســـتگیر
رووبرووی دادنووســـی فرمانگی
ل بوونتوە وا داواكاری چندیـــن
شی بۆشیان ك ھاووتییانوە الین
ب نیی دروست مئ ك دەكیتوە
ئو دەزان بوا ناكات وا یاسا، پی
دەكات راست بڕزە تییرایوەبڕب
ھدا ب دادنووســـی و فرمانگی
گووتوویان(تا پشینان وەكو چووە
خاوەن مای دز گرت دزی خاوەن ماڵ
دەن دزیدا ت دان بد كابرا گـــرت)
دانپنانكشـــی كردنی بھز و بۆ
خۆی دەستبری دەكات كســـك
ئوتۆمبیل دزراوە، ئـــم راســـت ك
ئوەی تنھا بۆ نا، بت یـــان جا وا
بم بكات دروست بۆ كارتكی ك
بوەدا دان چشنك بت بھر خۆ
دزراوە ئوتۆمبیلـــ ئم ت كـــنئ
وا نكات بۆی دادنـــووس ك كچی
برانبری كمترخمیان دەزانـــت
دەبیـــت، قرزارباریـــش كـــردووە و
خوا بین وابات دەبت كار ئگـــر

بگت. بخر كۆتاییكی
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