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  مال  هآ  هپآ ... تاح همال ف هج  هب ه ش هشك پ آوردستانیمانی په هاویستی لی هرنام هب
  
 ی هئ،  هشتمانیم ن ه ئیآان هبو ه نگر هج ه آون لَ ڕۆه ی هئ،  آوردستانیف هر هش ه بیر هماو هج
 یندر ب ه سیسو آار هآ، آرد ه نۆڕعس ش ه بی هندڕ دیزبیحۆ رتان ب ه سی هرگاۆڕخ هت هلیو م هئ
ك  هو،  آوردستانیآان هشپۆش ڕه چهآ، آان هوید ه نۆخ هر لر سوتاوو خ گهج هكیدا، دانیه هش
 ی ڕگه هل هبات ه خ، ڕۆژی یه هو ئڕۆژی یه هور گه یوژ میكڕۆژ 15/12 ڕۆژیزانن  هد

ن تا  ه بدگن هدا د هزۆرپی ڕۆژهو هل هو هو مندالما هموتان ب هت هب هد هو هدانگن ه دیآان هسندوق
 یستیل هن بی ه بدگن همومان د هت هب هآوردستان د هو هاتگ همنان نژ دویست ه تر دیكجار
 یآان گهش ۆڕش هزبی حیاكی تیستیل ه آوردستان آیمانی په هاویستیل 730 همارژ

 نیوام ب هرد هب هو ئیت آردن هخزم هل هشیم هك ه هو نی هد هدپنتان  هش ب همئ،  هآوردستان
 یت آردن هخزمۆ بیل هس هرو ت تیآ یه هر نام ه آوردستان بیمانی په هاو یستیستاش لئ هو
  ..  هن لیتیبر هآ هدانا و هو ئیاتریز
  

  . آوردستانیمان هرل په یندامان ه ئی چه مویاد آردنیز -1
 .مان هآ هل گه ینیر دی گهر هشمپ یند هف هد ئیم هحۆم ب هش ه شینژ ینانیه -2
 اریخت هال ب همۆ تر بی ه شا هانیكشكۆآ یدروست آردن -3
 ڕۆژ هو ب هش هب ه آی هوان هآان ئ هستیق شا هح هب هرسپر ه بیالر هشك و تۆ آیادآردنیز -4

 دان  هو ئیت هخزم هل
آان  یهاتر راستی تازیر گه هنامڕۆژو یریشنبڕۆ ی بواریت آردن هاتر خز میناو زپی هل -5

 نین یه گها بڕ هوئ هب یه هدژوم هت ئو همان هبن د هو ئگین هق د هح هنن و ب یه گهب هوئ هب
 ن ی هآ هاد دیز ی نویآوردستان بات و ه خی هنامڕۆژ ی هنحیم هآ

 –ج  هر هان فیئار ك ه ویآان هئازاد هر هسونوس و نو ه نامژَِوڕ یت آردن هاتر خزمیزۆب -6
-بدو هن عسترا–ب یدران حب ه ب– یداغ هر هب قیس ه ئازا ح– یل هع هاب هبدولو هع
شاد  د– یرزنج ه ئازاد ب–م یر هفا سالح آ همست–د  هحم ه ئڵاژ هآ-بدو همال ع هج
ق یتار– یشوان داود–ر  هنو هشازاد ئ–محمد  ه آاو-یز سورمیز هاد عژ ه ن– بدو هع

 .....  هتدیف هل ه سیر ه عوم– یزآار
 دا یایگستا جیئ هان آۆیب 2006 یلكا مودینۆ میرۆ جیلیبۆمۆتۆ ئینیآر -7

ئازادو  هر هم نوس ه ئی هستیش شا هم هئ ه آ2005 یلیدۆان میآان هلیبۆمۆتۆئ هخ
  .ن هآ هد هو ئیآان هماق ه لیآۆوام داآ هرد هب هآ یهن هرانگ هخن ڕه

س  هرپر ه بیماۆ بیرمژآات 24 یبا هآار هدان بپ ژهدر هب نی هد هن د هب -8
ل یفاز–تاح  هر ف هعوم - فا ستهروان میوش هن- ڵسو هت ر هسرۆك آاك آ ه ویآان هزڕ هب
  . یروار هن بید هزیع–القادر  ه می هم ه ح-یر با رزانیچی ن– یرانیم

وام  هرد هندن بیخو هآانمان ل همو الو هندن تا هۆی خی بواریاتری زیت آردن هخزمۆب هو -9
 45-35وان ین هان لیآان هنمر هآ آان هزۆسد هست هد ه آاربی و آورچ آیت هبیتا هبن ب
 .یارینداز هئ اساوی و یشكیزپ ژیلۆآ ه آوردستان لی آانۆزا نك هان لیرتنگر هو یهدا

 یو ه زیش آردن هداب هن بیست هد هبون ه جیشتی نی هش آیر آردن هس هارچاتر یزۆب -10
 ا نن ی هآ هت هلی میت هخزم هوام ل هرد هب هآ ك  دپ  ن كی یندامان و آادران هر ئ هس هب
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 و یئاآر یآان هدانیز هخدان ب یه با ی ئازادیآان هاری ه نیاو تر ساندنچاتر یزۆب -11
  .هو هاوشی نویندانین زیند چه یواالن و دروستكردنچ هق

م  هئۆب هنحی میاد آردنیند آاران زی الوان و خویت آردن هاتر خزمی زی ناوپی هل -12
مبۆتۆ ئین آردنی دابڵ گه هل هكخراوانڕیل و آخانووین  یران هس ه بیو ه زیدانپ 
دا تو  هم ئینماڕیر ژ هدا لَ هند سال چهم  ه ئی هماو هل هآ هكخراوانڕم  هئ
 .ن هند آاران و الوان بكی خویآان هشیآ هاو بچر  هو ب هور گه یكت هخزم هانیوین

 یایانپمۆن آیند چهت یو همان ه ئازاد دڕی بازایدانپ هش گهاتر خزمت آردن و یزۆب -13
 .سۆرگآان و زای نو هر نمون هس هن لی ه دروست بكیزبی حیتر

 
 ی ۆژهرپن یند چه هن آی هآ هادار دگمان ئا  هآ همانیشتی نیرف هش ه بیر هماو هدا جیتاۆآ هل

ن یاینن دین یه گها بڕ یتانپستا ت ئو هنامان هآ یهدا هرنام هب هرترمان لۆترو ز هور گه
ن ی هتان دپی ۆیهباسمان آرد ب هو هر هس هل هن آیزِرا هند هو هرو زۆز هت همو خزم هو ه هب هویئ
  ن  هبدۆ بگین هن دی هآ هدداوا تان ل هنوسمان هارچ یستیل 730 یستیل
  


