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 ... ؟آات هد آاندا هاردنژب هه  هل یشدار هب ۆخ هرب هس یستیل  هب اوین هت  هب رتووگآ هی یچۆب

  آر هباب نید هالح هس ارینداز هئ
 

  هب اوین هت  هب راقداع یداهاتوو یمان هرل هپ یآان هاردنژب هه  هل دا یاریب رتووگآ هی كآات
 یكاریب ، هو هآوردستان یمانی هپهاو یستیل  هتچ هن و بكات یشدار هب ۆخ هرب هس یكستیل
 یووڕ  هل رتووگآ هی ی هاریب م هئ  هیوا مپ ، هداو ونجاوداگ یكنشو و آات  هل یونجاوگ و گرنگ
 دا یاریب كآات ،یدا 1994 2 - 6  هل یۆخ یآات  هآ یت هی هاریب و هئ ی هوهاوش  هو هییگرنگ
 یوازش  هل تب دوور و تب  هانیین هد هم آوردستاندا  هل ی هانییاسیس یآارآردن یوازش
  هل ی هور هگ یآ هی هه رتووگآ هی ی هاریب و هئ آات و هئ ،یر هسك هع یب هآت هم و یآدار هچ

  .آرا ر هس هل یرۆز یباس و هقس ،و هو هینا آوردستاندا
  هل ۆخ هرب هس یستیل  هب رتووگآ هی ینیز هداب یاریب  هوش مان هه  هب شۆم هئ
 یجابیئ  هب یباس و هقس  هوان هش و هانژۆڕ ،و هو هت هناو ی هه مان هه داهاتوودا یآان هاردنژب هه
 ر هس هل  هی هگ هب  هو هئ كشت ر هس  هل تب  هگ هب ر هگ هئ ش هم هئ ،ێآر هد ر هس هل یسلب  هب و
  هییئاسا  هیۆب ، هـ )فعل( رتووگآ هی ی هاریب و هئ ،رتووگآ هی ی هاریب و هئ یت هیندوویز و یگرنگ
 یاآسازچ و ن هبك دروست یانكارڕۆگ توانن هد ش هارانیب و هئ، و ب هه ی )فعل رد( ر هگ هئ
 ی هاریب و هئ ێآر هد وانڕ هاوچ  هو هئ ر هب هل )فعل رد( ك هن ن )فعل(  هآ ننبھ م هره هب
  هو هم هآ ین هیال هب انی ،تنبھ م هره هب آوردستاندا  هل یاآسازچ و یانكارڕۆگ رتووگآ هی
  هن هیال و زبیح .بكات وا آوردستاندا  هل یاآسازچ و یانكارڕۆگ ی هسۆرپ م هرد هب هل اگر هد
  هڤاڕ رتووگآ هی ی هاریب م هئ نۆچ  هآ ئازادن آوردستاندا  هل  هكید یآ هیال ر هه و آان هییاسیس
  هرۆج ر هه  هل  هیین ترسمان ،مان هآ هاریب یدروست و یاستڕ  هل نیایند  هند هو هئ  همئ ،ن هآ هد
 یك هخ ی هربۆز  هآ نیزان هد  هو هئ كآات یت هبیتا  هب ، هآ هاریب ۆب ك هی هڤاڕ و رح هش

 یانكارڕۆگ و رمۆفیڕ یۆزر هتام ی هوان هئ موو هه و آان هییجد  هریشنبۆڕ رو هنووس و آوردستان
  .ن هآ هرایب یشتپاپ زوۆهاوس آوردستاندا  هل نیجابیئ
 : هد  هآ ی هاریرسپ و هئ یم هو  هل نیزان هد یستیوپ  هب شدا همان هئ موو هه ڵ هگ هل م هب
  :نب ) هویز هداب آاندا هاردنژب هه  هل ۆخ هرب هس یستیل  هب اوین هت  هب رتووگآ هی یچۆب(
 
  هل  هآ  هرتووگ ی هاوچر هس  هو هینو  هژیسترات و هل رتووگآ هی ی هینو  هستو هه م هئ  -1
 ، هآراو ند هس هپ  هو هرگنۆآ یندامان هئ ن هیال  هل (2005 - 5 - 1)  هل مدا هوارچ ی هرگنۆآ
 ش هم هب ، هراویگر هو آاندا هكخستنڕ ڵ هگ هل آردنۆگفتوگ و یرسپاڕ یدوا ش هآ هاریب
 ی هس همومار شدایزبیح یۆناوخ  هل و یت هینو یت هیژیسترات یند هابپ  هآ یلماند هس رتووگآ هی
   .آات هد یموآراسید
 
 ، هدراو آوردستاندا  هل ت هییموآراسید یگن هم یمۆگ یقاندن هش ناوپ  هل  هاریب م هئ  -2

 یآان هسندوق ی هگڕ  هل آردن برآآ و هس هموناف ب  هب ت هییموآراسید  هآ  هیئاشكرا
   .تمر هد و ب هد س یۆخ ینشو  هل  هورد  هورد و ننام ۆب یآ هیمانا  هو هاردنژب هه
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 دانگن هد یژۆڕ شپ اردنژب هه ی هسۆرپ ۆب ت هیسداقیم ی هو هاندنڕ هگ ناوپ  هل  هاریب م هئ  -3
 انیآورس  هند هو هئ یآ هی ساریف یزبیح و نف یزبیح  هآ تزان هد ر هماو هج و ئاشكران

 و اردنژب هه ب ك هیمانا  هو هئ -  هیوا دایت هیمانی هپهاو یستیل  هل آو هرو هه -  هتوو هرآ هب
 ر هرامب هب نابن دنائوم مساردو هخ ر هماو هج و ك هخ نۆچ تریئ ،ننام دانگن هد یآان هسندوق

   .اردنژب هه ی هسۆرپ
 
 یانیگ ی هو هندووآردنیز و یآورد یقام هش ی هو هرمكردن هگ ناوپ  هل  هاریب م هئ  -4
 مووال هه  هونكچ ، هدراو دایاسیس یانیژ و یاسیس ی هیآا  هل ر هماو هج و ك هخ یكردنیشدار هب
 ی هسۆرپ ییشدار هب یدنائوم و یساردد  هب  هند هچ آوردستان یر هماو هج ك هخ  هآ نیزان هد
   .آرد یشدار هب ك هخ مدا هآ یكئاست چ  هل ،آردو انیستور هد یرسپاڕ
 
 یسان هآ م هرد هب  هل  هكید یكبوار و ڵنا هآ  هو همكردن هآ ناوپ  هل  هاریب م هئ  -5
   . هئاراو  هننبھ آوردستاندا  هل یجابیئ یرانكارۆگ تو هانی هد ی هوان هئ ، هدراو رمخوازداۆفیڕ
 
 موو هه ی هاوچر هس  هآ یاسیس ی هند هگ یت هبیتا  هب ی هند هگ ی هو هاربوونگن هر هب ناوپ  هل  -6
 آوردستاندا  هل شیكس هآ ر هه ، هداو ی هاریب م هئ رتووگآ هی ، هیی هند هگ یتر یآان هرۆج
 پ یست هه  هین س هآ و هو هت هبوو رز هب  هند هچ ی هند هگ یئاست  هآ زان هد یژب و تابیژ
  .آات هن
 آوردستاندا  هل یگن هڕ  هفر و یگن هد  هفر  هو هآرد  هب تو هی هد ی هاریب م هب رتووگآ هی -7
 و ش ههاوب یستیل  هب  هرۆج م هب ر هه آوردستان یآان هاردنژب هه ر هگ هئ  هونكچ ،تنپس هچب

 گن هد موو هه آوردستاندا  هل تد كژۆڕ نجام هر هس  هو هئ ،تبكر ێڕ هب و واتب یمانی هپهاو
 شیآات و هئ ، هو هستیل ك هی  هنچ هد و گن هڕ ك هی و گن هد ك هی  هبن هد آان هاوازیج  هگن هڕ و
   .ندابن دانگن هد یآان هسندوق و ت هیموآراسید ۆی  هرسپ ب هد
 
  هآردوو یۆخ ییستور هد و ییاسای یكماف ی هس همومار رتووگآ هی شدا همان هئ موو هه ڵ هگ هل  -8
 تب تتوان هد س هآ ایئا ،آات هد اردنداژب هه  هل یشدار هب ۆخ هرب هس اوین هت یستیل  هب  هآ
 انی راقع و آوردستان یمر هه یاساآانی ستوورو هد ی هروگ  هب رتووگآ هی ی هستو هه م هئ
 ؟ هیین یستور هد و ییاسای یكستو هه ،ھانیج یآان هستور هد اساوی م هرج هس ی هروگ  هب
 یآردن هزیموآراتید  هب ت هخزم رتووگآ هی ی هستو هه م هئ تب تتوان هد س هآ ایئا

  ؟ناآات آوردستان


