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  ق یهس فاۆنڤی ... نۆر هاملت هكی ه بی هآ هرتپۆ راژی د هدا لیكیر هم ه ئی هزخانۆم با هرد هب هندا ل ۆه هیآان ه آوردیشاندانۆپیخ
  
 22 یناو هب، ندا ۆه ه ه لی آوردیند هو ه ر هر لۆ زیآ یه همارژ 2006-12-22 یوت هك رابردوو رینی ه هۆژیر
 یكیر هم ه ئی هزخانیۆم با هرد ه بۆان بیكشاندانۆپیخ، ندا ۆه ه ه لیر هاوم ه و جیت یه همۆ آیكخراور
  .. نۆ هاملت–ر  هكی ه بی ییهمدوا ه ئی هآ هرتپۆ راژید هندا سازدا ل ۆه ه ه دانھاخ لی شار هل
  :دا هآ هشاندانۆپی خ ه ل آردنیشدار ه بۆان ناونووس آردبوو بۆیخ ی هكخراوانو ر هئ
  ندا ۆهه- آوردستانیمۆفراندی ری هو هبزووتن .1
  ندا ۆهه-) اكچ (نفال هد و ئیساۆنی ج ه بژ د هبج ه ه هیر هنت هس .2
  ندا ۆهه- آوردیان و الوانی قوتابیتآ یه .3
 ندا ۆهه- آوردستانینانژ یتآ یه .4
  ندا ۆهه- آوردیتان ه ئافریتآ یه .5
  ) ایدیم ( آوردینانژ ین هنجوم هئ .6
  ) ایدیم ( آوردینجان گه ین هنجوم هئ .7
  مستردام هئ-ایدی می آوردی هانی .8
  فت د-ایدی می آوردی هانی .9

    هنشخد هئ-ایدی می آوردی هانی .10
  تردامۆر-ایدی می آوردی هانی .11
   ۆلگنیه-ایدی می آوردی هانی .12
  واردن یل-ایدی می آوردی هانی .13
  دنیال-) زۆور هن ( آوردی آولتووریر هنت هس .14
  دانھاخ-ی آوردی آورلتووریند هب هم .15
  ندا ۆهه- آوردستانیموآراتی دیی هو هت هون نیتآ یه .16
  مئارنھ-ی آوردی ه همۆآ .17
  ندا ۆهه-رآووك ه آیدانپ هش گه یكخراور .18
  ریرم هتۆز-ی آوردیند هناو .19
 دانھاخ- آوردیریشنبۆ ریكخراور .20
  ختیماستر-ی آوردیما .21
 ۆخ هرب ه سی آاریارتپ .22

 یبووان هموو ئاماد ه هیاتی ج هندا ل ۆه ه هم لۆفراندی ری هو ه بزووتنیرسراوپحموود ل هروان میآاك س
 یكژ وتوویدوا، وت هآ" ردۆر آۆب "یكیر هم ه ئیزیۆ بایم هآ یه یر سكرت ه بیاوچ  هآ هشاندانۆپیخ
،  یه نییتاۆ آیرتپۆرا، نۆر هاملت هكی ه بی هآ هرتپۆا رایواگ دابوو  هو ه بی ژهل ئاماردۆر آۆب،  هستانۆد
و  هر هزانن ب هوان ئ هوا ئ ه آ هداو هو ه بی ژهها ئاما هرو هه، اریشنپ ێند ه ه ه ل یهتی بر هو هكوو ئ هب
  .. تن هاو ئگن ه ه هنیق ه راستیموآراتی دیكزموون هئ

كرد پ یست ه دڕۆ هوی نی 00. 13عات  ه سیكیر هم ه ئی هزخانیۆم با هرد هب ه ل هآ هشادانۆپی خ ه باسیانیشا
  .. اندی خایعات ه س دووی هكیو نز
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 ۆ ناونووس آردبوو بۆی خی هكخراو ر22و  ه ئۆی آ هل:  یهو هئ، تبدرپ ی ژهدا ئاما هر ل گهرنگ ی هو هئ
  : ه بوون لیتی بر هبوون آ هان ئامادیكخراو ر11نھا  ه تیر هندا نو هآ هشاندانۆپی خ هبوون ل هدئاما

  ندا ۆهه- آوردستانیمۆفراندی ری هو هبزووتن .1
  ندا ۆهه-) اكچ (نفال هد و ئیساۆنی ج ه بژ د هبج ه ه هیر هنت هس .2
  ندا ۆهه- آوردیان و الوانی قوتابیتآ یه .3
  مستردام هئ-ایدی می آوردی هانی .4
  فت د-ایدی می آوردی هانی .5
 دانھاخ- آوردیریشنبۆ ریكخراور .6
  ندا ۆهه- آوردستانیموآراتی دیی هو هت هون نیتآ یه .7
  ریرم هتۆز-ی آوردیند هناو .8
  دنیال-) زۆور هن ( آوردی آولتووریر هنت هس .9

 دانھاخ-ی آوردی آورلتووریند هب هم .10
 ندا ۆهه-رآووك ه آیدانپ هش گه یكخراور .11


