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   ئران ئران   آوردستانی آوردستانی   دموآراتی دموآراتی   الوانی الوانی  تییتیی  آیهآیه   یه یه   گشتیی گشتیی  ریری  بهبه  ڕوهڕوه   به به  یی   آۆمیته آۆمیته  یاندراوییاندراوی  راگهراگه

 
   دموآراتی  حیزبی  پاڵ پشتی  به  ئران آه  آوردستانی  دموآراتی  الوانی تیی آیه یه

 و  وامه رده  به بات و تكۆشانی  خه ده  نیو سه ن زیاتر له  خاوه حیزبك آه،  ئران آوردستانی
   ئامانجه  آردنی  پراآتیزه ستی به  مه زن و به  مه وای  پشه  پشنیاری  به تاوه ره  سه ر له هه

،  سیاسی،  تی یه  آۆمه آانی اڤهز ب  الوان له  آردنی رده روه آان و په یه یی وه ته دموآراتیك و نه
 زۆرو  كشان و داآشانی  هه ڕای ره  سه وه شه و آاته ر له و هه زراوه دامه. . .  و هتد نگی رهه فه
  .   گرتووه ڵ  هه نگاوی دا هه م پناوه وام له رده به
 
  شنی  چه جی وه  به ی رگه  زۆر آادرو پشمه  ئران آه  آوردستانی  دموآراتی  الوانی تیی آیه یه

   له وام داآۆآی رده به،   آردووه رده روه دا په  خۆی  داونی  له  قاسملوی حمانی دوآتور عبدالره
ندامان و  و ئه وهد آر  دموآراسی ماآانی  بنه ند بوون به به رچاوگرتن و پ به ر له سه
   . آردن خۆ بپارزن  و مۆنۆپۆلیزه ڕۆیی ره  سه  له  آه  هان داوه رانی به ڕوه به
  

گرن  رده  وه  ل  خۆیانی وایی  ره رانی به ڕوه  الوان و به تیی آیه  یه  آه ی ندانه و ناوه آك له  یه
  ر تكرای  سه  و له چ  ده ڕوه  ڕك و پك به آی یه  شوه  جارك به ر دووساڵ  هه آه یه آۆنگره

راندنیان  بن و بۆ ڕاپه  آۆنگره اتی بیار ندی به  پ  آه  الوان پویسته تیی آیه  یه ندامانی ئه
گرتن و   هه  الوان توانایی تیی آیه  یه  آه  نییه و مانایه ش به مه ئه. ن  خۆیان بده وی هه
  شانازی  الوان تیی آیه  یه وانه  پچه كو به  به  نییه یی  جیاوازو فره  بیرورای موول آردنی حه ته
آاو   ده  خۆی نگرانی ندامان و الیه  ئه ی سته  و جه  هزری آتیڤ بوون و چاالك بوونی و ئه به

  .  یه یه م چاوگه  به ستراوه  به  ژیانی ی وه مانه
  
  تی  زۆرایه  بۆچوون و بیاراتی  ڕز له  آه یه  دموآراسی ماآانی ه بن آك له ش یه وه م ئه به

ردووال  كو هه  پشل بكا به تی مایه  آه آانی  مافه تیش ناب ان آاتدا زۆرایهم  هه  و له بگرێ
ش   هاوبه ستی به  مه ی وه آان و هنانه  آشه رآردنی سه یشتن و دیالۆگ بۆ چاره  تگه  به ب ده
 ڕزو  ڕای ره  ئران سه  آوردستانی  دموآراتی  الوانی تیی آیه  یه م پیانه به، گرن نگاو هه هه

 2005. 10. 14  وتی  ڕكه  له  دانمارك آه  آۆنفرانسی شداربووانی موو به  بۆ هه  خۆی تی حورمه
  تی آیه  یه می  سھه ی  آۆنگره ت بیاراتی  نیسبه  نواندن به می رخه مته  آه  هۆی چوو به ڕوه به

شروع  ه نام  بهو ناوبرا فرانسیآۆن،  هچوو ڕوه مساڵ دا به  ئه الوژی  گه ی22 تا 20   له الوان آه
و   آۆنگره  بیاراتی و ڕز گرتن له  یه م آشه  ئه رآردنی سه  چاره ستی به  مه  و به زان ده

   گرتنی  به ست ده  داهاتوودا هه ی  ماوه  له یه تی آیه م یه  ئه نگرانی ندامان و الیه  ئه تكرای
موو بۆچوون و  رز بۆ هه، آان  پنسیپه  پاراستنی ڕای هر  ودا سه  له رینتر آه  به آۆنفرانسكی

 .   بگرێ  خۆی نگرانی ندامان و الیه  ئه ی روانگه
   وه  سپاسه به

  ئران  آوردستانی دموآراتی   الوانی تیی آیه  یه  گشتیی ریی یه ڕوه  به ی آۆمیته
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