
نا بۆ جێ بە جێ کردنی ``گەاڵڵەی دەستپێشخەری`` مەترسیدار
الدانێکی مەترسیدار لە سەروەریی یاسا 

جێ بەجێ کردنی »گەاڵڵەی دەستپێشخەریی« پێشێلکاریی 
یاسا و مافەسەرەتاییەکانن کە لە نێو دەستووری واڵتەکەماندا 

ئاماژەیان پێکراوە و هەروەها پێشێلکارییە بۆ سەر 
پەیامننامەی ئەورووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ گرێبەندی پێوەندی 

دار بە هاتوچۆی ئازاد. بە جێگرتنەوەی هێزی یاسادانان 
و سنووردارکردنی دەسەاڵتی هێزی )قضایی( دادوەری. 

پەسندکردنی دەستپێشخەرییەکە، هەم سەربەخۆیی هێزی 
یاسادانان و هەمیش سەربەخۆیی هێزی دادوەری دەخاتە 

ژێرپێ. قبووڵکردنی دەستپێشخەرییەکە ژێرپێکردنی جیددی 
نەزمەکان و ئاکامە پێشبینی نەکراوەکانی بۆ سەر سیستەمی 

یاسایی، ئاساییش و سیاسیامنی لێدەکەوێتەوە

پهیوەندیه بنیاترناوهكان لەگەڵ یەکیەتیی ئەورووپا 
دهشكێنێت 

بە گوێرەی کۆنسەی فیدراڵ، ئەگەر ئەم دەستپێشخەرییە  
هەزارکەس، بە شێوەی ئەوتۆماتیک لە سویس وەدەردەنرێن. 

بەم  جار ڕێککەوتننامەی هتووچۆی ئازاد لەگەڵ ئەرووپا 
پێشێل دەکا. پەسندکردنی ئەو »دەستپێشخەرییە« دەبێتە 

ماددەیەکی یاسایی و دەچێتە نێو دەستووری بنچینەیی واڵتی 
سویس. ئەمەش دەبێتە ماددەیەکی یاسایی دیکە هۆکارێک 

دەبێت بۆ تێکدانی پێوەندییە باشەکانی سویس لەگەڵ 
یەکیەتیی ئەورووپا.

»جێ بەجێ کردنی ئهم دەستپێشخەریه 
نامرۆڤانەو مهرتسیداره، ڕەوتی

دهركردن )ناردنهوه( تونوتیژتردهكات. 
سەروەریی یاسامان كلۆر و گهندهڵ

دهكات و ههڕهشهی ڕاستهوخۆیه بۆ 
سەرمافی مانەوەی هەزاران کەس لە 

سویس« 
نهوزاد كهریم، ئهندامی سهركردایهتی پارتی

سۆسیالدیمۆكرات\كۆچبهران، شارهزا له بواری كۆچ
و كۆچبهران \ گالروس

دهسپێشخهریه كه زۆر دژوار دهبێ 
بۆنهوهی دووهم بێ ڕهگهزنامهی 

سویسی. ئهو كهسانه ئۆتۆماتیكی له 
سویس دهردهكرێن بههۆی كهمرتین 

سهرپێچی یان زیادڕهوی بێ له بهر 
چاوگرتنی بارودۆخی كهسیان. ئەم 
بیرۆکەیە، زیندووکەرەوەی  ڕگەز 

پەرەستییە. هەر بۆیە ئەرکی هەموو 
الیەکامنە، کە به دەنگدامنان،نا بەم 

دەستپێشخەرییە بڵێی  
سێسال ئهمهرێال، ئهندام پهرلهامنی نیشتامنی، مامۆستا

له زانكۆی نۆشاتێل \ ئیڤێردۆن

»پارلەمان »دەستپێشخەریی 
دیپۆرتکردنەوەی پێشرت خستە بواری جێ 

بەجێ کردنەوە، س.ڤ.پ. پارتی گەلی 
سویس و خاوەنی دەستپێشخەرییەکە، 

هیچ دژکردەوەیەکی لە بەرامبەردا 
لە خۆ نیشان نەدا، ئێستا س.ڤ.پ. 

دەیهەوێ ئەو دەستپێشخەرییە، وەک 
خۆی جێ بەجێ بکرێ. ئەم خواستە 
کەڵک وەرگرتنی خراپ لە سیستەمی 

دێمکراتیکی واڵتی ئێمەیە«
سێسال ئهمهرێال، ئهندام پهرلهامنی نیشتامنی، مامۆستا

له زانكۆی نۆشاتێل \ ئیڤێردۆن

گەاڵڵەی »دەستپێشخەری« نامرۆڤانه هەڕەشەی
ڕاستەوخۆیە  میلیۆن کەس

کە مافی مانەوەیان هەیە، لە سویس دەژین و کار 
دەکەن، بەاڵم خاوەنی ڕەگەزنامەی سویسی نین. ئەوان، 

كاتی تووشبونیان به بچوكرتین ههڵه یان سهرپێچی بهبێ 
لهبهرچاوگرتنی بارودۆخیان ڕاستهوخۆ له سویس دهردهكرێن. 

ئهم بڕیاره  نهوهی دووهمیش دهگرتهوه كه له سویس له 
دایك بووینه. یاسای پهرلهامن بۆ``دهستپشخهری ناردنهوه`` 

النی كهم  باری كهسی لهبهرچاو دهگرێ، بهاڵم ``گهاڵڵهی 
دهستپێشخهری`` ئهم بهنده ڕهتدهكاتهوه.

ههڵخهڵهتاندنكی بێ ویژدانانه
ناوهێنانەوەی »جێ بە جێ کردنی گەاڵڵەی دەستپێشخەریی« 

دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە پشتگیری لە شتێک بکەین کە لە 
مێژە بڕیاری لە سەر دراوە. بەاڵم ئەوە فێڵکردنە، چوونکە 

»جێ بەجێ کردنی دەستپێشخەریی« و ئەو لیستە لەو 
تاوانانەی کە لە نێو دەستپێشخەرییە نوێیەکەدا هاتوون، زۆر 

لە لیستی ئەو تاوانانە زۆرترن کە خەڵک بە زۆرایەتییەکی 
زۆر کەم، دەنگیان لەسەر داوە. لە بەر ئەوە دەستپێشخەرییە 

نوێیەکە کار ناکات بۆ جێ بەجێ کردنی پێشوو، بەڵکوو بە 
شێوەیەکی بەرچاو، گرانرت و سەخترتی دەکات.



ئێمە دەڵێین نا بە “ دەستپێشخەریی”
زۆر حیزب و ڕێکخراو لە کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکانی سویس، لە 
دژی پەسندکردنی “گەاڵڵەی دەستپێشخەریی” و بەمەبەستی 

بەرەنگاربوونەوەی ئەو گەاڵڵە نامرۆڤانەیە لە دەوری 
یەکرت کۆبوونەوە. ئەم حیزب و ڕێکخراوانە سەر بە ڕەوەند 

و کۆمەڵگاکانی وەک ئالبانی، عەلەوی، ئاڵامنی، عەرەب، 
ئیسپانی، فەرانسی، ئیتاڵی، کورد، پۆرتەغالی، رسب، سلۆڤانی، 

کروات، بۆسنی تامیلی و تورکن. 
ئەم برۆشورە وەرگێردراوە بۆ سەر یازدە زمان. بۆ دەست پێ 

ڕاگەیشتینی تکایە، پێوەندی بە بەشی کۆچبەریی پارتی 
سۆسیالدیمۆكراتی سویسەوە بکەن

ئێمە پێویستامن بە پشتیوانی ئێوەیە
بەشی کۆچبەری ئیس.پێ. )پارتی سۆسیالدیمۆكراتی سویس( 
لە پێناوی بەرابەری هەموو کۆچبەران لە بوارەکانی سیاسی، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی کولتووری خەبات دەکات. ئێمە داوای 

مافی  بەشداری یەکسانی سیاسیی بۆ سەرجەم کۆچبەران 
دەکەین، لە دژی هەر چەشنە هەاڵواردنێک خەبات دەکەین 
و هاوکاریی لەگەڵ پارت و ڕێکخراوەکانی سەر بە کۆچبەران 
دەکەین. ببە ئەندامی بەشی کۆچبەری پارتی سۆسیالیستی 

سویس و بە دانی یارمەتی ماددی، بەشداری ئەم هەڵمەتە بە!
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ی فێبێروار پاکەتەكه )زهرفهكه( لە ڕێگای 
پۆستەوە بنێرە بۆ شارەوانی ئەو جێگەیەی 

ی فێبێروار بیخەرە سندووق پۆستی 
شارەوانییەکەت

 

پاکەتەکە )زهرفه بچوكهكه(
و پسوولەی مافی دەنگدانەکە
بخەرە نێو پاکەتەکەوە )زهرفه

گهورهكه(

پسوولەی پێناسەی مافی
دەنگدان واژۆ بکە  

 

کاغەزی دەنگدانەکە بخە ناو
پاکەت نامەی )زهرفی( دەنگە

نهێنییەکەوە و پاکەت نامەک دابخە

 

لەسەر بەرگی دەنگدان بنووسە
نا 

 

کردنەوەی پاکەتی
)زهرفی( نامەکە
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چۆن دەنگ بدەم؟
www.spschweiz/migranten (deutsch)
www.pssuisse/migrants ( en français)

کۆچبەران دەتوانن کاریگەریی زۆریان هەبێ
لەم سااڵنەی دوایی دا، زیاتر لە یەک میلیۆن ەس ڕەگەزنامەی 

سویسییان وەرگرتووە.  ساڵە، ڕەگەزنامەی وەاڵتی دووەمیان 
هەیە. ئەگەر هەموو ئەوکەسانە لە دەنگدان بەشداری 

بکەن، ئێمە دەتوانین ئەنجامی زۆرینه بەدەست بێنین. 
ئێمه دهتونین پێكهوه ئهم دهستپێشخهریه نامرۆڤانهییه 

ڕهتبكهینهوه، ئهگهر ههموومان دهنگبدهین به نا.


