
  فۆشن مه) دوعا ( کانتان به چیتر فرمسک و هاواره
  ن  دادگای کوردستان بکه روو له

 
 

 
 

ختی  دبه گرین بۆ به مووتان بۆ خۆتان ئه ستان بۆ دوعا ناگری، هه که
 بۆ  وه پاڕنه تی خۆتان ئه سه زانی و ب ده ن بۆ نه که خۆتان هاوار ئه

یی و  سته م به ڕژن بۆ ده ئهری خۆتان فرمسک  ده ربه یی و ده ئاواره
نووسی نادیاری  ن بۆ چاره که یی خۆتان شین و رۆڕۆ ئه سته ژرده

.گرن  ئه ی خۆتان پرسه رگی رۆژانه قیژنن بۆ مه خۆتان ئه  
 

کانی عاشق  سه که(   
ک بۆ خۆی ر یه هه  

   گریانه ختی خۆی له بۆ به
  سارد ناسه ردی خۆی هه  ده به
نیشکا  و فرمسکه ناسه هه  
) فۆشن و ئه  به  
. وه  بخونیته که واوی شعره توانی ته  ئه م لینکه کانی عاشق، له  شعری شته  له شکه  به مه ئه  

  http://roshenbiry.googlepages.com/shtekany3ashq.pdf  
 

  زانن به مووتان ئه ت، هه ، شین و رۆڕۆکردن دادی کوژراو ناده  گریان نیه  پویستی بهدوعا کوژرا، کوژراو
بوو ماف   یاسا نه  جۆرک کوژراوین، که  به  ئمه ک له ر یه ، هه رگ دایه می مه ر ده به دان دوعایتر له سه

  .بت ها ئه بوو مرۆڤ ب به  ماف نه نابت، که
  ڕوه بت بۆ به  نه کی شارستانیانه  یاسایه ک که گایه ر کۆمه  هه نک لهر شو  هه ر ووتک له  هه له

   یاسا له ڵ دیاری بکات و بیپارزێ، که کانی کۆمه رک و مافی تاکه بت ئه ک نه  یاسایه ڵ، که بردنی کۆمه
ی  ڕوه  دارستان بهڵ و یاسای نگه  جه بت به  ئه م شونه وا ئه بت، ئه سک و حیزبک نه موو که روی هه سه
  ) .خوات  هز الواز ئه به( بات ئه
ستۆ   ئه شکی له سانکی جۆراو جۆر دایه، به ستۆی که  ئه مۆی کوردستا له ی ئه م بار و دۆخه ئه

  .ستۆی یاساداران  ئه شکیشی له نبیران به ستۆی رۆشه  ئه شکی له داران به تمه سیاسه
  ران و یاسازانان له ران و پارزه ؟؟ بۆ دادوه  کوردستان چیه گا لهری داد ب بپرسین رۆل و کاریگه ئه

ندی خۆیان  وه رژه  به  بیر له وانه موو ئه  هه  که یه وه س ئه  ومی زور که نگن؟؟؟ دیاره کوردستان ب ده
 وابت  ی که هئ. نگن کانی خۆیان ب ده وته سکه ی خۆیان و داهات و ده وپایه  و بۆ پاراستنی پله وه نه که ئه

 بۆ  ین، ئمه خه ر نه کانیان ده وه شاره  بۆ روه ین، ئمه که  بۆ رسوایان نه نگ بین، ئمه  بۆ لیان ب ده ئمه
ی  م ب دادیه  و ئه م ب یاسایه کی ئه ره رپرسی سه ر و یاسازانانی کوردستان به ر و پارزه ین دادوه نه

  .ی توند خنه ر نووسین و ره به  خرنه  نه مانه کوردستانن، بۆ ئه
می  که رپرسی یه وان به م ئه  ئاشکرا ئه وه، من به تداران بنمه سه کان و ده وت پاساو بۆ حیزبه من نامه

ناو   زۆری به ره شکی هه لکو به نیا نا، به  ته وان به ر ئه م هه کانی کوردستانن، به موو بار و دۆخه هه
 نووسینکی پشتریشم باسم  ی له وه ک ئه ن وه م بار و دۆخه رپرسی ئه  بهنبیرانی کوردستان رۆشه

 ژر  مه خه رانی کوردستان ئه ر و پارزه یشتنی خۆم دادوه  تگه الی خۆم و به مۆ من له لیکردوه، ئه



ری یاسا و  روه  پداگرتن و کارکردن بۆ سه  کوردستان، چونکه بوونی یاسا له تی نه رپرسیاریه به
  . ر و یاسازانانه ر و پارزه رشانی دادوه رکی سه ک ئه ی یه  پله ر ووتک به  هه سپاندنی یاسا له چه
،  موو یاسازانانی کورده ستۆی هه  ئه مۆی کوردستان له ی ئه م ب یاسایه تی مژوویی بۆ ئه رپرسیاریه به

ی  خنه می ره ه ر قه  به ونه  بکه انیان پویستهک ندیه وه رژه  پناو به بن له نگ ئه وان بده  ئه کاتکیش که
 دادگاکانی کوردستان  رانی یاسا له جکه  ناوی جبه ی به مانه  ئه  که وه  ئاگا بکرته لک به نبیران و خه رۆشه
ر و  که واشه خۆر و چه سی مشه ک که  کۆمه مانه ر و یاسازان نین ئه ر و پارزه  دادوه مانه ن ئه که کارده

خۆیی دادگا  ربه ران یاسازانان کار بۆ سه موو ووتک دادوه  هه ر نا له گه تن، ئه سه کرێ گیراوی ده هب
ڵ  گه کردن له  ئاستی ملمالنه گاته کار دنن تا ئه یان رگا و شوازی جیاجیا به  پناویدا ده ن و له که ئه
  .تداران سه ده
جکردنی  ت بۆ جبه سه ستی ده  دارده  له ر و یاسازان چگه پارزهر و  بوو دادگا و دادوه ر یاسا نه گه ئه

مانانی  ڕله ندام په  ئه  که  کراوه وه لک جار باس له وان هیچیتر نین، گه کانی ئه خواست و داخوازیه
ن وا م ت ئه سه  ئاست ده مان کارتۆن بت له ڕله ندام په ر ئه گه  ئه کوردستان کارتۆنین، من پم وایه

دات و   کوردستان روئه ر تاوانک له م هه  ئه  راشکاوانه زانم، من به شی تاوانباران ئه  هاوبه ران به دادوه
ش  وه رانن دوای ئه  دادوه م تاوانبارانه ریکی ئه م هاریکار و شه که وا یه چت ئه رئه  ده وه  ژریه تاوانبار له

  .ران و یاسازانانن پارزه
  
 بدنگی  نگ بین له ده  با به واته که

 دادگای  ی که و کاته دادگا تا ئه
ندانیان  موو کارمه  هه کوردستان به

ران  تی دادوه وایه  پشه و به
ن بۆ  ده لک هانئه گرن و خه مانئه

ری  روه خۆپیشاندان و کار بۆ سه
. ن که خۆیی یاسا ئه ربه یاسا و سه

ران رسوا  ران و پارزه کانمان دادوه  و باسه و سیمینار و قسه نووسین  وام به رده بت به  ئه ته وه یان ئه
وا  منت، ئه سک نه الی هیچ که ها و نرخیان له ربخرت و به لک ده یان بۆ خه بکرن و رووی شاردراوه

 بۆ گیرت و تاوانبارانیان رنه ن و مافی زوملکراوانیان بۆ وه  یاسا بکه رگری له توانن به وان نه ر ئه گه ئه
  .ن که  نه واشه  ناوی بوونی دادگا و داد چه لک به گرن و خه ست هه درت، با ده سزا نه

 
 

مین ده مه ندرن حه  هه                                                                                       
            ٢٠٠٧ی ٥ی ٢                                                                                            
 


