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  آاتآات  روشونكراوان دهروشونكراوان ده  بسهبسهو ری ونبوان ری ونبوان   نتهنته  زراندنی سهزراندنی سه   دامه دامه  پشتیوانی لهپشتیوانی له) ) فدكفدك((لی آوردستان لی آوردستان    گه گه  فدراسیۆنی داآۆآی لهفدراسیۆنی داآۆآی له

  
) چاك ( بجه له ندی هه ر داخوازی ناوه سه رآوك و له  شاری آه  له8/10/2005  ممه مۆ شه  ئه

ری ونبوان و  نته زراندنی سه مان و دامه آانی عه وه بۆ تاوتوكردنی ئاآامی آۆبونه) فدك(فدراسیۆنی 
رشتی  رپه  سه  به2005یلولی   ی ئه28 تا 25ی   ماوه  له ، آه ر و شونكراوانی عراق آۆبۆوه بسه
مانی   عه تی مافی مرۆڤی عراق و آوردستان له زاره و وه) UNAMI ( ،)UNDP) شی مافی مرۆڤ به

 و بیاری  وه و آۆبونه آانی ئه آاره) فدك(فدراسیۆنی . برد ڕوه آانی خۆی به ختی ئوردن آاره ته پایه
تكردنی خزان و   رگای خزمه نگاوكی گرنگی دانا، له  هه رز نرخاند و به ری به نته زراندنی سه دامه
آانیان و باشتر  رآردنی مافه به سته مان و ده آه له روشونكراوانی گه نفالكراو و بسه سوآاری ئه آه

  آردنی 
آانی   گرنگه نه ر الیه  سه تیشكی خسته) چاك(رپرسی آوردستانی  ی به وه رانیان، دوای ئه ان و گوزهژی

تی  ر و میكانیزمی آار و چۆنیه نته زراندنی سه و یاسای دامه مان و پكھاته ی عه وه آۆبونه
  ندام له رانی ئه ونه ن مان، پاشان داوا له آه له نفالكراوانی گه سوآاری ئه شداریكردنی خزان و آه به

آان  سوآاری قوربانییه شداری پكردنی آه  و به  گرنگه و پۆسسه رخستنی ئه  سه  له فدراسیۆن آرا آه
نی و حكومی آار و  ده آانی مه زراوه ڵ دامه گه نگی له ماهه  هه  به آانی دیكه ه و ركخراو و آۆمه

رنجی   و راوسه وه یان آۆییه آه  پۆژه  وردی له آان به ه رانی ركخراو و آۆمه چاالآی بنونن، نونه
  آه وه ، آۆبونه آه گاندنی پرۆژه لسه  و هه نه الیه مه مجار دوای گفتوگۆی هه  روو، ئه خۆیان خسته

  : هنرا آه وه  آۆبونه  آۆتایی به ك راسپارده یه و پالنی آار و ژماره خشه دانانی نه به
  رمی آوردستان به تی هه آانی حكومه زراوه ل گشت دامه گه یی له هو نگ و آاری پكه ماهه هه •

  . . ری تی مافی مرۆڤ و دادوه زاره تی وه تایبه
 . ن ندامانی فدراسیۆن هه  الی ئه  له ی آه و زانیاری و دیكۆمنتانه موو ئه ی هه وه آۆآردنه •
 . نجام دراون  پشتر ئه ی آه و ئامارانه ی گشت ئه وه آۆآردنه •
ی  خشه آان و نه ه آۆمه  به ی جگای گۆڕه خشه نفال و نه آانی ئه ی شاوه خشه آردنی نه امادهئ •

و  ر ئه  به و الدكانی آه ی شار و شارۆچكه آان و ونه سوآاری قوربانییه شبونی آه جوگرافیای دابه
 . ژین مۆ تیدا ده وتبون یان ئه  آه شاوانه

زا و پسپۆران و هاندانیان بۆ  آان و شاره سوآاری قوربانییه آه خزان و  ندی آردن به یوه په •
 .   مرۆیی و نیشتمانییه رآه  ئه شداری آردن له به
نجام  م ئه ڕاستی تشرینی دووه  ناوه وا له  باسكرا، آه ی ئایینده وه و پالنی آۆبونه رنامه  و به مه ئه
  . درإ ده

   رآوك  ـ آه2005 / 10 / 8 )فدك(لی آوردستان   گه  فدراسیۆنی داآۆآی له
  
   

  
  


