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  ناڤدین مزوری ...  ك بۆ هژا باب ئارامی وپاس نامهس
  

سوپاس بۆ وان ، رخویه آ ئارام و سه ناب ته مرۆڤه هژا باب ئارامی و براستی دیاره جه
ر وان خالن ته  ند روناهیا لسه من ژی پویست زانی آو چه. نابته نڤیسین خالن جه

آماسین رزمانی و  ر گه ئه دخوازمآا دی ژی لبورین  جاره. م نڤیسین زده بكه
  . بن نبیری تدا هه روشه

   
ز  را باهدینامه و ئه ڤه رن ده نبیرو نوسه رێ روشه ز نه نونه  برای هژا زۆر ببوره ئه-1

 كن وه تا روشه ههنابینم ت ژی   چسارهوێ و مه خو دهجوجاران وێ رته  ك جه نبیرناب
ند ژ  ر چه ست پكر هه  من ده. س تیه و به آا تایبه  بوچونهنھا وا من نڤیسی ته ئه. بن هه

نابته  جه نگ ك ده  هز وه آ به نگه نبیری یا الواز بیتن ژی ل ده ئالی رزمانی و روشه
  . دا سوپاس نگ ڤه ده
ك ژ  نگه  آو دهی آراچونكی ته هزری هاتی   منت بابهگرمی بۆ   تو بهرم ز باوه  ئه-2
. ت آرنا مرۆڤاندا دزانن نگن آو ئیرو دیموآاسی د بحورمه  ژی هاته پال دههدینان به

خواز نزانم  اسیردیموآ نگن رمی بۆ دچن به ده گه نابته به نگن جه ز وان ده ببوره ئه
  . آا دی ببوره جاره

بۆ زن  آا مه الیه بهبیه بساالنه  ند رچه  ههڤ سامانه دایه آوردان خودێ آو ئهبۆ  سوپاس -3
 هژا خو . ه بكار ئانینیتهال آورد د  ساسی دژی گه ئهآ  آه چهك   وه آورد ول گه

، خوی و تر ل ڤه ر به یه آو بچی و مستن خو بده یه بابلوآانیا ئاڤا فت ژی نه آانیا نه
الت خودی ڤ  ك وه له ت ژێ را پویسته و ئیرو گه آا تایبه سازیه فته و پیشه ڤه نه ئه

فت ببیته سامان  ڤ آانیا نه ژ بۆ آو ئه. سا روه سازی نینن و آوردستان ژی هه پیشه
تا آوردیه آو ڤان  رآ حكومه لكو ئه ته به  منه ڤرۆ نه ئه. سازی ژرا پویسته آا پیشه پروسه

و سامان و نه   ئه نه، بن ر نه ر نه بال هه گه  آار و ئهته بخه سامانا ژ بۆ آورد و آوردستان
  . ن وانپروژ

ك آورد  م وه تر ئه آی زده مه ر ده مه آو ئیرو ژ هه ناب ته ل جه د لگه دا سه ز سه  ئه-4
ی وبال پارتین آوردان باش بزانن آو   یا هه قینه آا بھزو راسته پویستیا ب دیموآراسیه

ردبیته وان  راهی به آه به دیموآاسی ئاگره. ن آه و فشقیاتن دێ ن ترانه دیموآراسی نه
ما  دیموآاراسی بنه بال باش بزانن. ن ل خو دآه ناڤ دیموآراسی حیال لخو و گه ون به ئه

ڤه  لكو ئه زان بیت به  پنهل آورد ژی نینه آو گه  آ تازه ین و تشته و ربازن خو ین هه
ست  بدهل آورد ژ بو  سا گه روه آرن و هه جروبه دان ساله له ڤ جھان د هته ته به سه
خوزی ئیرۆ . یه هیدن هه شه بات و خهآ دوور و درژ دیموآراسی آاروانه ئانینا

رآرنا  سه وانیا چاره ر چه ریا ڤان لیستا لسه به بانه و رآه لكوردستان بیست لیسته هه
و نینه و   دیموآراسی ئهآاآ من. ب ره وا عه ته ل نه ویا آورد بانه لگه ته نهیا  آشه
آی د سایتن  نه آی یان الیه سانه تیا آه م بحورمه و نینه آو ئه ری ژی ئه سه چاره

وان نینه و چ  ری دیموآراسی دا ژی جھ التن هه ڤ ربازه د وه ئه، ی ئینترنتدا بكه
كباز رحورمه ن به ناده ر ب دیموآراسی ی تیا ئینسانا بكه  ناڤ .  
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و  730نه لیستا  نگی ناده آو ده ن نین س و الیه آه و ئه ستا من به  مهآی نگه  هیچ ره به -5
ك خالن  له یروآا آوردان دا گه د. سا هاتبیته فم آرن ر وه گه م ئه داوا ل بورین ژی دآه

خت  د پایته عسیان هاتینه و رۆژه آو تانكن به ین و ئك ژوان ژی ئه ش و تاری ین هه ره
ستا  به  مه. وا تو ل تۆره و زیز ن نینه ئه و الیه ر ئه  هه730ل هژا لیستا . دستانداآور

آو ژبل  ك سایتا آوردستان پوست ون د سایتن ئینترنت دا وه من یا رون و ئاشكرایه ئه
ن و پارت و ركخستن و ركخراون آو بھنا  س و الیه رآه  ب هه و دوژمنیتی بحورمه
ش  آی ره ر تشته تیا آوردی و هه دژایهیا خو یا آریه  ن و پیشه تی ل بت دآه آوردایه

عس  ناڤ ل نی ژ بلی به ڤه دێ چ پا ئه. ین هار و خودان خوژی ناناسن دبینن و بینه سه
   !!!.... ڤه بیت دیموآراسی ر ئه گه مخابن ئه !!ربازانه
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