
ئگر بوم ب سرۆک
کامیل ژیر

رکارە بپلکانم:

1-رەسبم بکی نیشتمانیتا ئساڵ5دوای .دیکتاتۆر،رم بسپتی ئرۆکایوەرای پرسی ستن.
2- بت و بخۆییمۆربکوردستانگشتپرسی، سوەورائبمرەنگاری ئم، بر توی بنم و ئیگ
وە،لکی ئاگرینی لۆبیرختی دژکارانائارامی لمپایتناھ.
.نتوە ئگات ئاستی دیموکراسیزانیاریی ھتا ئو کاتی یموکراسی توڕئدەمد-2
سرچاوەیزیاتربوەو لموچی فرمانبرانبشبوجکیان ک ناھمپارتایتیئوسیستمی-3

.ەو بایان بدەستی نیارانوەبونبورو پشویی ناوخۆدوبرەکی و شگندەی و
.بمی پرلمانکار ل کۆلج کمترنئکم ب شوازی بازنیی و بوانابژاردنی پرلمان ھ-4
سرتاسری کوردستان، ھر بۆلھردو رەگزباوەڕدارئاسایشیوو پۆلیسییزکی سربازییھ-5

سایدا 18لتمنی بژوییان لئاستکی برزدا دابینئکم ودائمزرنم و،رگوەبناوی پشم
ربازی بشقی سمرو مک، ننجمو گم بۆ ماوەی ،ھکمانگ 3ئ.

6-بوەو دوا فلسی دزراو لچمڕیندا ئکانی دوای راپمو سای گشتیی ھرەو بوجکاران ژمندەگ
سوەوئنمنمیگسزای یاساییان ئ ب.

و ئوەی ئمنتوە، وەک مای سپی )برگری و ھرش(مانی ژر زەوی ترخانئکم بۆ مبستی اس-7
و دەزگاکانی میریگشتی،ھاتیو کرێ و داومرگھیئگرم بۆ رۆژی رەش و تنیا بباج و رەسم و گ

.ئبمبڕوەبتروتسلیپرۆژۆکان
و ب درژخاین ئیدەم ب کرێ ب کرتی تایبتئکم و ب گربستی ) تامیم(وی خۆمای زە-8

ی و ھلی بۆ مبستی پیشسازی و کشتوکای و گشتیاری و خزمتگوزاریی گشت،کۆمپانیای بیانی
زاد ئکم بۆ ھموان و بۆکرتی گشتی و کرتی گشدانیان بۆئڕەخسنم و ھاوردەو ھناردە ئا

.تایبتیش
9-وەفنوککان لررمانگسم وسیستمی، لوەو رۆتین ناھنمزرمنیا رۆژئاوایی دائ٢٥ت %

کرتیلکیتری ە% ٧٥ئھلموەو ھلی کار بۆ، ب موچیکی تروتسلوە،فرمانبرانی بتوانا
گندەیش بھمو جۆرەکانیوە، تاوانکی نیشتمانی .نادەمکرکاری بیانیبوار بوتایبت ئڕەخسنم

بئ.
10-ک زانکۆ، لنیا یوەتمھرزدا، ئکی بنکارا. زۆر باشدەرچوانیبۆئاستنیتر بۆ خو

..پیمانگکان، یا رو بکن کرتی تایبت
11-می ژیان، بی رادەی کوتوانیبیمککپخشمببداھات، ئ.



گشتییکان ئدەم و نۆڕینگو پرە ب نخۆشخان دابینئکم و بۆ ھاوالتیان دنیایی تندروستی-12
بپی بارستایی موچی پزیشک و ئزمونکارو دەرمانساز دەرمانخان تایبتکان ناھم و ئزمونگو

.ئبل نخۆشخان گشتییکاندا کارەکانیان 
.وانکانیان ئببپی بیموچی مامۆستایان ل ھمو قۆناغکانی خوندندا-13
بدەر ل یاسای خاننشینیی و ھمو ئوانی وەزیرو پرلمانکارسرۆک وموچی خاننشینیی-14

مبازین،رشارستانی و سبئ.
.ئدەمیش ب شوەزارەکانو گرنگئکمانکی فرمی دەستبرزم-15
.وەوە ئنوسمیژوی کورد ل دیدی نتوەیم-16
17-ر ھس مخروەردە ئوە، پرەتاییقۆناغی س وەییر لتکی نیچکر.
ھمو کسکیش وکم ب ناوەندی خوندن و زانیاریئو کنیسکانمو مزگوت و پرستگھ-18

.ئاینداری و خواپرستیی خۆی بکا، یا نیکائازادئب لمای خۆیدا 
.ناھمو ھاوشوەکانیانحاجی و مالو کوخاو میرزااشگرو پشگری بگ و ئاغاو شخ و پ-19
تیا ماف و ئازادیی تاک کس و پکھات نتوەییکانیسروەریی یاساوژمدائڕدەستورک-20

.گرنیاساکان لدەستورەوە سرچاوە بوسنوری کوردستانی تیا دیاریکرابپارزراوب و
گشتییکانم: بنما

.ی بون و مانی ئستو ئایندەمانراگر،کوردایتی- ا
.لسربخۆیییدورکوتنوە،گیرکرانھمو نزیکبونوەیک لدا-ب
.ئگرچی کاتکان چونیکنینکاتیتیسربخۆیی کوردستان ھمو کات -ج
ھدەربخونی نتوەمافیکی کمتر،بۆ ھیچ نیرەوا،و برگریکردن لیجگ ل سربخۆیی-د

.بدرێ
، دەرزییکی داەستی داگیرکراندناو لب کورد،و پرلمانی ی وەزاری ھر پۆستکپدانی-ه

.سکرە لجستی کوردستان
.نی مای داگیرکراواننۆژەنکردنوەی مای داگیرکران، ورانکرد-و
نگکی کوردستان لج.کراودا، کۆیلیتیی بۆ دوەمیانرکرو داگییرلنوان داگو برایتیئاشتی-ز

.ارکردنی دوا بست خاکیساردا ئب تا رزگگرم یا 

ھر کۆمگو لھر سردەم و بارودۆخکدا،جۆرە سیستمکی بۆ ئگونج و  تبینی: کۆمگکان چونیکنین،
خۆشگوزەرانیش وکای بقد بای ئمۆمانئم برنامی.قد بابواتا ئب کا ل.گشی پئدا

لی کا بۆدابینئی جیاوازی،ئایندە.کوردستانگرنامخۆیببئ.یرنامم بشنیارشئر ەپبۆ ھ
.نک بۆ خودی خۆم، کی ھکوتوسرۆک




