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بة طةرمي  ،بة بؤنةي أؤذي كةمئةنداماين جيهانةوةسةرةتا 
ةنداماين كوردستان و جيهان ثريؤزبايي لة سةرجةم كةمئ

 لةسةر ذيان و لةم يادةدا طةركمة باسصكي كورت. دةكةم
 و كؤمةلَطا و حكومةت نوسمثصداويسيت يةكاين كةمئةندامان ب

بة . لة ئةركةكانيان بةرانبةر بةو مرؤظانة ئاطادار بكةمةوة
هيوام ئةو دةزطا و اليةنانةي كة لةم بابةتةدا بة أاستةوخؤ 

ناويان هاتووة، لة شصوةي نوسيين بابةتةكة يان ناأاستةخؤ 
ي أةجناندن و وةآلمدانةوة و نةأةجنصن، بةلَكو لةبر

هصنانةوةي موبةأيأ، كار لةسةر ئةوة بكةن ضاو بة ثصداويسيت يةكاين كةمئةنداماندا خبشصننةوة و 
  . ئاسانكاريان بؤ بكةن

لةوةتةي مرؤظ دروست بووة، كةمئةندام بوون يةكصك بووة لة كصشةكاين، بةدرصذايي مصذوو لة نصو 
 أصذةي جياواز كةساين كةمئةندام هةبوون، تةا لة كؤمةلَطايكؤمةلَطا جيا جياكاين مرؤظدا بة 

دا نةبصت، ئةويش بةهؤي ئةوةي كة ئةو كؤمةلَطاية، كؤمةلَطايةكي سةربازي بووة و هةر لة ) ئةسثارتة(
لةدايكبونةوة مندالَة الواز و موشةوةهةكانيان لةناو بردووة، تا هةموو تاكةكاين ئةو كؤمةلَة كةساين 

بةبص ئةوةي طوصبدرص بةوةي كة دةشصت ئةو . ٭ ساغ بن و تواناي كاري سةربازيان هةبصتبةهصز و لةش
كةوابوو تا كؤمةلَطاي . كةمئةندامانة كةساين لصهاتوو بن لة بوارصكي تري ذيان جطة لة سةربازي

. هتديان دةبصت.. . مرؤظايةيت هةبصت، مرؤظي كةمئةنداميش هةن و دةيان كصشةي كؤمةآليت، ئابوري،
صرةوة دةردةكةوصت كة كصشةي مرؤظي كةمئةندام، كصشةيةكي موزمينة و دةبصت كؤمةلَطا و حكومةتةكان ل

ضارةسةر بؤ كصشةكانيان بدؤزنةوة و كار لةسةر ئةوة بكةن كة ئةو كةمئةندامانة لة ثةراوصز بوون أزطار 
كؤمةلَطادا دةستيان بكةن و ئاسانكاريان بؤ بكةن، تا ئةوانيش لة دروستكردن و بةرةوثصشةوةبردين 

  . هةبصت
دةشصت هةر . لصرةوة دةمةوصت ئةركةكاين كؤمةلَ و حكومةت لةبةرانبةر مرؤظي كةمئةندامدا خبةمة أوو

بصل، مؤيةكصك لة ئصمة أؤذصك ببينة مرؤظصكي كةمئةندام، جا بةهؤي نةخؤشي، كاركردن، ثصكداداين ئؤتؤ
ئةندامان أؤذانصك مرؤظصكي ئاسايي بوون و زؤرصك لة كةم. مني، يان هةر أووداوصكي ترةوة بصت

ئايا دةكرص بة كةمئةندام بوونيان . توانيويانة ئةركةكاين سةرشاين خؤيان بةباشي بةجص بطةيةنن
بياخنةينة ثةراوصزةوةو لة ذياين ئاسايي و ئارةزووةكانيان بص بةش بن و هيواكانيان بةسةريين خؤيان 

بةوثةأي هةستكردن بة لصربسراوصتيانةوة لة كصشةكاين ئةو بكوذين؟ يان دةبصت كؤمةلَطا و حكومةت 
مرؤظانة بكؤلَنةوةو كار بؤ ئاسانكردين ذيانيان بكةن؟ هةولَبدةن تواناكانيان دووبارة لة بوارصكي تري 

جطة لةو مرؤظة كةمئةندامانةي كة . ذياندا بةكارصنن و بيانكةنةوة بة مرؤظصكي ئةكتيظ و بةرهةمهصن
ان لة هؤشيانداية، هةموو ئةواين تر ئةتوانرص دووبارة أاصنرصنةوةو فصري كارصك بكرصن كةمئةنداميةكةي

مادام لةش ساغترين كةس لة كؤمةلَدا ئةطةري ئةوةي هةبصت . و سوود لة توانا عةقلَييةكانيان وةربطريص
 هةر كارصك كة أؤذصك ببصتة كةمئةندام، كةواتة هةموومان لة كصشةكاين كةمئةنداماندا ضوون يةكني و
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ئةركةكاين كؤمةلَطا لة .  أؤذصك خؤمان لصي سوودمةند بنيتبكةين بؤ ئاسانكاري ئةو مرؤظانة دةشص
  . بةرانبةر ئةو مرؤظانةدا زؤرن، هةولَ دةدةم ضةند ئةركصك لةوانة أوونبكةمةوة
يان هةية لة  أؤلَصكي طرنط،ئةنداماين خصزان وةك نزيكترين ئةو كةسانةي كة لةطةلَ كةمئةندامدا دةذين

 داين بةشصك لة ئةندامةكاين لةشي كةلة سايت لةدةست،دووبارة دروستكردنةوةي كةسصيت كةمئةندامدا
، وةك بةوةي هانيبدةن كة هةولَبداتةوة بةو كارانة هةستصت كة شةخسني. توشي جؤرصك لة أمان دةبصت

 كارصك بكةن كة نةهصلَن خؤي  هاتوضؤكردن لة مالَةوة، نةك ئةوان و تةوالصتخؤطؤأين، ضوونة طةرماو،
ئةم هاندانة وا دةكات كةمئةندام خؤي بةو كارة زؤر تايبةتانة هةستصت و هةولَبدات . ئةو كارانة بكات

 ،مرؤظ كاتصك بةشصك لة توانا جةستةييةكاين لة دةست دةدات. لةسةر ئةوانيتريش وردة وردة أابصتةوة
رين وشة يان هةلَسوكةوتصك كة ئةو ثصي ناخؤش لةسةرةتاوة هةسيت طةلصك ناسك دةبصتةوة و بضوكت

واي لصدةكات تةواو خؤي بة بضوك و بص توانا بصتة بةرضاو و . بصت كاريطةرييةكي زؤري لةسةر دةكات
كةوابوو دةبصت بة هؤشيارييةوة . بيانكات هةولَي بةئةجنام طةياندين ئةو كارانةش نةدات كة دةتوانص

ص أؤذانة بربصتة دةرةوةي مالَ، تا وا هةست نةكات ئيتر دنياي ئةو بؤ  هةولَبدر،مامةلَةيان لةطةلَ بكرص
ئةمةش بةوة دةبصت كة بة زووترين كات ئةو هؤيانةي بؤ دابني . هةميشة ضوار ديواري ذوورةكةي دةبصت

بةثصي توانا هةولَبدرص . بكرص كة ئةو دةتوانص هاتوضؤيان ثصوة بكات وةك دارشةق يان عةرةبانة
بةسةربردين بةثصي تةمةين خؤي بؤ ئامادةبكرص، وةك بابةتةكاين ياري كردن، هؤيةكاين كات 

دةبصت كار لةسةر ئةوة بكرصت ذيان لة الي كةمئةندام جوانبكرصتةوة، . هتد.. . تةلةفيزيؤن، سةتةاليت
ضونكة مرؤظ لةو ثةأي ناساغي و بص توانايشدا ذياين لةال جوان و أازاوةية، ئةطةر هةست بكات 

لة خصزاندا كاريطةري ثؤزةتيف ) مركز (بؤية كردين كةسي كةمئةندام بة. هةن خؤشيان دةوصتكةسانصك 
بؤ مرؤظة لةش ساغةكانيش ضي هصندةي ئةوة خؤشة كة هةست بكات كةسصك يان . لةسةر شعوري دادةنص

ت ضةند كةسصك خؤشياندةوصت و طرنطي ثصدةدةن؟ هةر خؤشةويسيت و طرنطي ثصدانة وا لة مرؤظةكان دةكا
ئةطةر خؤشةويسيت و طرنطي ثصدان بؤ مرؤظة ئاساييةكان . كة هةست نةكةن بة تةا لة بيابانصكدا دةذين

ثصداويسيت ذيان بصت و بةهؤيةوة هةست بكةن ذيان جوانييةكي تصدا ماوة، دةبصت ض هاندةرصك بصت بؤ 
   ؟كةمئةندامةكان

ئةطةر هةسيت مرؤظانةيان كاملَ و تةندروست ئةركي تاكةكاين تري كؤمةلَطا هيضي لة خصزان كةمتر نيية، 
بصت، مةبةستم لةم أستةية ئةوةية كة تاكةكاين كؤمةلَطا بة سانايي دةتوانن هاوكاريية مرؤظييةكانيان 
لةبةرانبةر كةمئةنداماندا جص بةجص بكةن، لة أوانطةي هاوكاريكردنيان وةك أصز لة مرؤظ بةطشيت نةك 

ثصمواية طةورةترين ! ، كة بؤ ئةوة بيكات خصري قيامةيت دةست كةوصتوةك بةزةيي و خصر و سةدةقة كردن
كصشةي خةلَكي كةمئةندام تةايي و دووركةوتنةوةية لة كؤمةلَ، بةهؤي ئةو ئاستةنطانةي هةية لة أصطاي 

بؤ منوونة زؤر بة دةطمةن طؤطا و ضصشتخانةو يانة و سةنتةرةكاين ئةنتةرنصت و شوصنة . هاتوضؤياندا
ثصم .  كةمئةندامان بتوانن هاتوضؤيان بكةنتا ئةم وآلتة شوصين تايبةتيان بؤ دروستكراوة، طشتيةكاين

ئةطةر ئةو !! سةيرة ئةطةر لة كايت دروستكردين ئةو طؤطا و بازار و ئةثارمتانانةدا قالَدرمة نةبصت نابصت
 ان و بة ساآلضوانوضؤي كةمئةندامئةندازيارةي نةخشةي ئةو بيناية دةكصشص أصطايةكي تايبةت بة هات

دروست بكات ضي لة ديكؤري ئةو بيناية دةطؤأص؟ دةضيت بؤ هةر دوكان و شوصنصكي ئةم وآلتة بةاليةين 
ئةمة وادةكات كةمئةندامان لة بضوكترين ! كةمةوة بة ضةند قالَدرمةيةك دةبصت دابةزي يان سةركةويت

 و بة ئارةزوي خؤيان  بيكأنانةوصتمايف خؤيان بص بةش بن، لة هةلَبذرادين ئةو كةل وثةالنةي دةي
يةكصكي تر لةو شوصنانةي طرنطة بؤ .  يان ئةو شوصنانةي كة دةيانةوصت سةردانيان بكةن،ثةسةندي دةكةن
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خةلَكي كةمئةندام و لصيانةوة دةتوانص بطةأصتةوة بؤ ناو كؤمةلَ، هؤلَةكاين شانؤ و سينةما و يانة 
. وصنةكاين ئةم وآلتة ئةو ئاسانكارييانةي تصدا نييةوةرزشيةكانة، كة بةداخةوة هيض يةكصك لة ش

ئةطةر كةمئةندام . لةمانةوة دةردةكةوصت كة كؤمةلَطا بة هيض شصوةيةك هاوكاري ئةم توصذة نني لةم وآلتة
 ئةطةر نةتوانص بضصتة منايشصكي شانؤ يان سينةما و ؟نةتوانص بضصت ثصداويستيةكاين خؤي بكأص

 نةتوانص لة كؤأصكي ئةدةيب ئامادة بصت؟ ئةطةر نةتوانص بينةري ياريةكي  ئةطةر؟ثصشةنطايةكي تةشكيلي
 ضي بؤ دةمصنصنتةوة جطة لة !بالة يان تؤثي ثص بصت؟ ضي بؤ دةمصنصتةوة جطة لة ضوار ديواري ذوورةكةي؟

 ئةمة لة كاتصكدا خصزانةكةي تواناي بذصويان هصندة باش بصت بتوانن! كةل وثةلة بص طيانةكاين ذوورةكةي؟
  !ئةو كةل و ثةالنةي بؤ دابني بكةن، دةنا دةبصت لة نصو ذوورصكي ضؤلَدا زينداين بصت

 ثاشان دصمة سةر ئةركةكاين حكومةت بةرانبةر بةو هاونيشتمانيانةي كة أؤذانصك كةساين ئةكتيظ و 
وة بؤ بةرهةمهصن بوون، بة أصطاي جياواز و هةر يةك بة طوصرةي تواناي خؤي خةبايت كردووةو هةولَي دا

سةرةتا لة شارةواين شارو شارؤضكةكانةوة دةست ثصدةكةم، هةموو دةزانني . بةرةوثصشربدين وآلتةكةي
شارةوانيةكان لة أصطاي هةلَبذاردنةوة دروست بوون، ئاشكراية ئةو بةأصزانةي بوون بة سةرؤك يان 

ي ئةوةوة دةنطيانداوة  بةهيوامئةندامانيش طاريطةري خؤي هةبووة،ئةندامي ئةو شارةوانيانة دةنطي كة
بةو بةأصزانة كة بةشصك لة خزمةتةكاين شارةواين ئةوانيش بطرصتةوة، بةآلم ئةوة ضوار سالَ بةسةر 
دروست بووين شارةوانيةكاندا تصثةأي كةضي بضوكترين كار بؤ ئاسانكاري هاتوضؤي كةمئةندامان 

اندار و دةزطاو مالَصك بة ئارةزوي هةتا ئصستاش شؤستةكاين ئةم وآلتة قالَدرمةن و هةر دوك. نةكراوة
 هةرضي ! نصواين هةر دوو دوكانصكي ئةم وآلتة بليكانةيةكة!خؤيان دةستكاري شؤستةي ئةم وآلتة دةكةن

لة دامةزراندين شارةوانيةكانةوة تا ئصستا . حساب بصت بؤ ئةو كةسانة نةكراوة كة لةسةر عةرةبانةن
توضؤي  كةضي هيض بري لة ها،نؤذةنكراونةتةوةضةندين بينا و شوصين طشيت دروستكراون يان 

 بؤ ئةو تئةطةر ضةند هةزار دينارصك زياتر تةرخانبكرص.  نةكراوةتةوةكةمئةندامان و بةساآلضوان
 با شارةوانيةكان !مةبةستة ضي أووئةدات؟ بةأاي من ئةمة كصشةي تصنةطةشتنة نةك ثارة و مةسرةف

، ئةطةر لة دواي تةواو بوونيان توصذصكي وةك كةمئةندامان سةدان ملصون دينار خةرجبكةن لةو ثأؤذانةدا
ئةطةر شارةوانيةكاين ئةم وآلتة ! نةتوانن سةردانيان بكةن ديوي دةرةوةي ئةو ثأؤذانة بةوان ضي؟

بةأاسيت بؤ خزمةيت خةلَك دروست بوون، ضؤن دةبصت ذمارةيةكي ئاوا بةرفراوان لة كةمئةندامان 
هةر وةكو أوكةشي . رسيارصك لة شارةوانيةكاين ئةم وآلتة دةكةملصرةدا ث! حسابيان بؤ نةكرص؟

وان و دلَطري ترة يان وةك ئةوةي ئصستا شؤستةكاين ئةم وآلتة، ئةطةر هةمووي لة يةك ئاستدا بصت ج
هةمووي قالَدرمة بصت و هةر دوكاندارصك بة ئارةزوي خؤي كاشي و ضيمةنتؤي بةر دوكانةكةي بكات و لة 

؟؟ وابزامن ئةمة بريكردنةوةي ناوصت ئةطةر عةقلَ سةليم !بةرزتري بكاتةوة ئاسيت دراوسصي دوكانةكةي
!  هةرضي فةرمانطةي ئةم شارة هةية لة هةواري كوصستان دةضص!بصت و بؤ خزمةيت خةلَك بري بكاتةوة؟

دادطا شوصنصكة كةس ! نة دةهصنمةوة، كة بة زياتر لة هةشت ثلة دةضيتة سةرةوةودادطاي سلًصماين بة منو
فةرمانطةي . نية لةم شارةدا أؤذصك لة أؤذان أصي تصنةكةوصت، لة ثري و ذين دووطيان و كةمئةندامان

شارةواين سلصماين بؤ ئةوةي قسةي !  ئةطةر بة سةليمي كار بة مصشك بكرص؟؟!ت وابصتدةولَةت ضؤن دةبص
أصكخراوةكاين كةمئةندامان ببأص، لةم شارة طةورةيةدا تةا بنكةكةي خؤي خةلَكي سةر عةرةبانة 

نكةكةي خؤيان لصربسراو بن و دةتوانن بضنة ناو حةوشةكةيةوة، وةك ئةوةي شارةواين بة تةا لة ب
بةثصي خالَي هةشتةمي مافةكاين كةمئةندامان كة لة اليةن نةتةوة يةكطرتوةكانةوة ثةسةند كراوة . بةس
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مايف كةمئةندامانة كة : نوسراوة) . 30د (344 بة بأياري ذمارة 1975 ي كانووين يةكةمي 9لة 
  . ةيت و ئابوريين كؤمةآليناثصداويسيت ية تايبةتةكانيان لةبةر ضاو بطريص لة هةموو قؤناغةكاين ثالندا

للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين االعتبار في آافة مراحل التخطيط االقتصادي و . 8 ( (
  . ) ) االجتماعي

ئصوةي بةأصز لة : لصرةدا أووي ثرسيارم دةكةمة حكومةيت هةرصم و شارةواين يةكاين كوردستان و دةلَصم 
طشيت ئةم شارة، أةضاوي ثصداويسيت يةكاين كةمئةندامانتان دروستكردين كامة بينا و ثارك و شوصين 

كاتصك كة تةندةري دروستكردين بينايةك يان ضاككردين شوصنصك لة شوصنةكاين ئةم وآلتة كردووة؟ 
دةدةنة كؤمثانيايةك، ئايا لة تةندةرةكانتاندا هاتووة كة دةبصت أصوشوصين تايبةت بة كةمئةندامان لة 

ةدا دياري بكرصت؟ كامة وةزارةت و بةأصوةبةرصيت و شوصين طشيت ئةم وآلتة دروستكردين ئةو شوصنان
 !كارةكاين خؤيان أاثةأصنن؟ يارمةيت كةسصك سةردانيان بكةن و خؤيان بصخةلَكاين كةمئةندام دةتوانن بة

كامة شؤستة و شةقامي ئةم شارة وا دروستكراوة كة كةسصكي كةمئةندام بتوانصت بةبص ترسي ئةوةي كة 
   !!وصت بةسةريدا بأوات؟ بة دلَنياي يةوة دةلَصم هيضبكة

ئةركي حكومةت لة بةرانبةر كةمئةنداماندا طةلصك زؤرن، لةو وآلتانةدا كة حكومةت خؤي بة خزمةتطوزاري 
يةكصك لةو . خةلَك دةزانص، هةموو ضني و توصذةكاين خةلَك بة ثصي ئةركةكاين سةر شانيان مافيان هةية

نن كة حكومةت هةموو ثصداويستيةكاين ذياين بؤ دابني كردوون، وةك شوصين ذيان، خةلَكانة كةمئةنداما
ثصداويستية سةرةكيةكاين ناو مالَ بةو شصوةيةي كة بؤ كةمئةندامةكة دةطوجنص، مووضةي مانطانة بة 
شصوةيةك بة تةواوي بةشي ذياين بكات، دياريكردين ثزيشكي تايبةت و ثزيشكي دةرووين تا لة ئازارو 

ةكانيان بكؤلَنةوة، ثصداويستيةكاين هاتوضؤكردن وةك دار شةق و عةرةبانةي ئاسايي و عةرةبانةي خةم
ثصداين ثسولةي ساآلنةي ثاس و شةمةنةفةر و هؤيةكاين تري هاتووضؤ بة خؤأايي، لة هةموو . كارةبايي

 و ضاوةأواين ئةمانةش طرنطتر دؤزينةوةي كارة بؤ كةمئةندامان تا خؤيان خاوةين ئابووري خؤيان بن
هةموو ئةم كارانة بةمةسيت ئةوةية يارمةيت كةمئةندام بدةن وةك مرؤظصكي ئاسايي ذيان . سةدةقة نةبن

حكومةت دةيان سةنتةري أاهصنان و بنكةي دروستكردنةوةي كةسصيت . بكات و لة كؤمةلَطا دانةبأصت
كةضي لةم . بن و خؤيان ثةراوصز نةكةنكةمئةندامي دامةزراندووة تا وايان لصبكات لة بةرانبةر ذياندا ئازا 
أاستة حكومةيت هةرصم مووضةي بؤ . وآلتة ئةوةي كة خةمي حكومةت نةبصت ذياين كةمئةندامانة

من دةستخؤشي . كةمئةندامان بأيوةتةوة و تا ئصستا ضةند كةمئةندامصك لة فةرمانطةكاندا كاريان ثصدراوة
دةبصت حكومةت بة جدي كار . ئةركةكاين حكومةت نييةلةم هةوآلنة دةكةم، بةآلم ئةم كارانة كؤتايي 

لةسةر دابني كردين ثصداويستيةكانيان بكات، بةوةي كة هةولَي تةواو بدات بؤ ئةو كةمئةندامانةي كة 
ثصويستيان بة ضارةسةركردنة لة هاندةران، وة دابينكردين ثصداويستيةكاين دروستكردين دةست و قاضي 

ئةندام بتوانص بةو ثةلة دةستكردانةوة بةشصكي زؤري كارةكاين ئةجنام دةستكرد، بة شصوةيةك كة كةم
هةرضي هؤيةكاين هاتوضؤي ئةم وآلتة . بدات، نةك وةك مؤدصل بة لةشيةوة بصت و ببصت بةبار بةسةريةوة

هةية بة كةلَكي ئةو كةسانة نايةن كة لةسةر عةرةبانةن، دةبص كار لةسةر ئةوة بكرص كة ثاسةكاين 
درصن بةوانةي كة كةساين بةساآلضوو و كةمئةندامان دةتوانن بةبص ثشت بةسنت بة كةس ناوشار بطوأ

دةبصت حكومةت بة يةك ضاو . خؤيان بضنة ناو ثاسةكانةوةو بضن بؤ ئةو شوصنانةي كة مةبةستيانة
تةماشاي مرؤظة كةمئةندامةكان بكات، بةبص ئةوةي ئةوة لةبةرضاو بطريص كة هؤي كةمئةندام بوونةكةي 

مرؤظي كةمئةندام هةر كةمئةندامة هةموويان يةك كصشةيان هةية، جا ئةطةر لة لةدايكبونيةوة بصت . يةضي
 ذمارة دووي أاطةيةنراوي تايبةت بة خالَيوةك لة . يان بة نةخؤشي، يان هةر أووداوصكي تر بصت
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هةموو "" ةلَصت  دومافةكاين كةمئةنداماندا هاتووة لة اليةن نةتةوة يةكطرتوةكانةوة ثةسةند كراوة 
كةمئةندامان ضوون يةك و بةهرةمةندن لة هةموو ئةو مافانةي كة لةم أاطةيةنراوةدا هاتووة، بةبص 

. يان بريوأاي سياسي يان نا سياسي. جياوازي كردن لةسةر بنةماي نةتةوة، أةنط، أةطةز، زمان، ئاين
 تر كة لةسةر كةمئةندام بارصكيهةر ئةسلَي نيشتيمان و كؤمةآليةيت، سامان و شوصين لةدايك بوون، يان 

   "". يان خصزانةكةي ساغ ببصتةوة
  و یتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة قي هذا اإلعالن، ویعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثنا. 2 ( (

ياسيًا أو غير سياسي، أو و بال تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین، أو الرأي س
األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو بسبب أي وضع آخر ینطبق علي المعوق نفسه أو علي 

  . ) ) أسرته
لةم أوانطةيةوة داوا لة حكومةت دةكةم كة ئةوثةأي تواناي خؤي خباتةطةأ، لة ثصناوي باشتر كردين 

دؤزينةوةي هةيل كاركردن و . ينكردين ثصدويستيةكاين ذيانيانذياين كةمئةنداماين كوردستان و داب
دووبارة أاهصنانةوةيان و ئاسانكردين هاتوضؤيان تا كةمئةندامانيش وةك كةساين تر ذياين ئاسايي 

لصرةدا . خؤيان بكةن و لة دروستكردن و بةرةوثصشةوة بردين كوردستاندا أؤلَي شياوي خؤيان بطصأن
شةهيدان و كةمئةنداماين طةيل كوردستان بكةم، كة بةردةوام لة هةولَي زياتر ثصويستة سوثاسي دةزطاي 

، بة تايبةيت لةم ماوةيةدا بأياردرا دةبصت لة داهاتووداخزمةتكردين كةمئةندامانداية و جصطا دةسيت ديار
عةمةيل ، ئةمة بة لةم دةزطايةدا ناونوسي هةموو كةمئةندامان بكرصت و مووضةي تايبةتيان بؤ ببأدرصتةوة

بةآلم ئةركي ئةم دةزطايةية كة بة هاوكاري و أاطؤأينةوة . كردين خالَي دووةمة كةلة سةرةوة ئاماذةم ثصدا
لةطةلَ أصكحراوةكاين كةمئةندامان، ثصكةوة هةولَ بدةن كة هةموو خالَةكاين مافةكاين كةمئةندامان جص 

  . بةجص بكرصت
ئصوة كةسانصك نني، بة فةرمانصكي قةرةقوشي :  دةلَصم ونأوو دةكةمة شارةوانيةكاين كوردستا لة كؤتاييدا

ضوونةتة ئةو ثؤستانة، كةوابوو دةبصت بووبصتنة سةرؤك يان ئةندامي شارةواين، بةلَكو ئصوة بة دةنطدان 
بةئةمةك و خزمةت طوزاربن بؤ خةلَكي ئةم وآلتة كة دةنطي خؤيان ثصدان و لصيانأابينني تا بتانكةنة 

  . ة، كة شايةين خزمةتكردنخزمةتطوزاري طةلصك
 كاتصك ،تكاية ضاوصك بة شؤستة و شةقامةكاين ئةم وآلتةدا بطصأن و حالَي خةلَكاين كةمئةندام ببينن

لة سالَصكدا أؤذصك . دةيانةوصت بة دارشةق يان عةرةبانة بصنة نصو بازار يان سةرداين فةرمانطةيةك بكةن
ة، نةك وةك كةسصكي كةمئةندام بةلَكو وةك كةسصكي ولة ئؤتؤمؤبصلة ئاخري مؤدصلةكانتان بصنة خوارة

لةش ساغ بةسةر شؤستةكاين ئةم وآلتةدا ثياسةيةك بكةن، بزانن شؤشتةي ئةم شارة ضةند ثةأثووت و 
داأزاوة؟ ثياسةيةك بكةن و بزانن بة لةش ساغيش لة سةركةتن و دابةزيين نةبأاوةي شؤستةكاين ئةم 

 ثاشان ويذداين خؤتان بكةنة حةكةم و بريصك لة حالَي خةلَكاين !وآلتة ضةند بصزار و ماندوو دةبن؟
بأؤن بطةأصن و بزانن يةك دوكان و طؤطا و قةيسةري و فةرمانطة و !! كةمئةندام و بةساآلضووان بكةنةوة

بزانن  !!!ئةنداماين ئةم وآلتةمشانؤ و هؤلَي ئةم شارة دةبينن بص ئاستةنط بصت لةبةردةم هاتوضؤي كة
 دواي ئةو ثياسة كورتة ؟ ئةم وآلتة شوصين تايبةت بة هاتوضؤي خةلَكي كةمئةندام هةيةلةيةك شوصين

يةك جار لة .  بطةأصنةوة ثشيت مصزي ذوورة طةرمةكانتانبؤ ببنةوة و  ثاتأؤلَةكانتانـنيسان سواري 
 كاتانة تؤش  سالَي داهاتوو ئةم،هةموو ذيانتاندا بري لة خةلَكي كةمئةندام بكةنةوة، كة هيض دوور ين ية

كة توصذصكي !!  ثصم سةيرة!ناضار نةبيت لةسةر عةرةبانةيةك بضيت بؤ يادي أؤذي كةمئةنداماين جيهان
الت سةرؤك يان ئةندامي خةمساردي بص موبابةرفراواين ئةم ميللةتة كةمئةندامة و كةضي ئصوةيةكي 

  لة جوانتركردين شارةكاين،ثصم سةيرة وآلتصك بةم جواين ية، ئصوةيةكي جوان نةناس!! ؟؟شارةوانني
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ثصم سةيرة ئةم وآلتة ثصويسيت بة دووبارة بنيادنانةوةية، كةضي ئصوةية بةتةمان بنيادي ! ؟لصثرسراو بن
   !؟بنصنةوة كة ئةلف و بص لة بنيادنانةوة و أصكخسنت و طوجناندن و جوانكردن نازانن

. آلتة لةطةلَ ذياين خةلَكةكةي بطوجنصننئةم و لَصمةوة بة نوسينةكةم مةأةجنصن، هةولَ بدةنيدووبارة دة
 ئةمة !!خةلَكي ئةم وآلتة نةتوانن بةسةريدا بأوان؟*) 20% بؤ 8%( لةئةمة كةي شؤستة ضاككردنة، ئةطةر

 ةمة بريكردنةوة لكةي بنيادنانة ئةطةر ئةو أصذةيةي سةرةوة لة خةلَك نةتوانن سوودي لصوةربطرن؟
  !!!زامننا؟ !بةآلم بؤ نايكةين! ضةند ئاسانة؟

 ئةم بأيارة ئةو سةربازانةي نةدةطرتةوة كةلة شةأةكاندا ثةلصكيان لة دةست دةدا، ضونكة ئةوانة لة ٭
 . بةطريكردن لة وآلتةكةيان كةمئةندام ببوون

  .  خةلَكي كوردستان كةمئةندامن20% بؤ لة 8%بةثصي ياداشنامةي يةكصيت كةمئةنداماين كوردستان لة *
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