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 . نت هی گه تان راده  ئافره  دژ بهیژی توندوتی دژی ستهیشا ی بۆ آارك  سانهیتك رزش و الوان خه  وهیت زاره وه
 

  
   آه25/11 ی رۆژ ت و له  ئافره به  دژیژی توندوت ت به باره  ئازاد سهیآ هی گفتوگۆیشانیژر ناون له
 یوت  ركه ممه ك شه هی یتان؛ رۆژ  ئافره  دژ بهیآ هییژیتتوندو  موو جۆره  ههیهشتن  نهی رۆژ  به ته بهیتا

 یر نونه  ك له هی رزش و الوان و ژماره  وهیریز  وهیروار ها به  رزدار تهیبوون ئاماده   به26/11/2006
 ی هاوآار رزش و الوان به وه یت زاره آان؛ وه هی NGO وین ده  مهی گه تان و آۆمه  ئافرهیآان ركخراوه

 .  سازآرد وه هی م بۆنه ان بهیناركیمیس ولر پالزا  ههی هوتلی هۆ له WADIیڵ ركخراو گه له
 ناوبراو ی ركخراو ت به باره  سهی باسك آورته WADI یركخراو یرپرس د بهیش ن ره مهیسپكدا چ  ده له

 خدان هیان و بای هاتن وه نگه ده رزش و الوان آرد بۆ به  وهیریز  وهی  ئاراستهیخۆ ش آرد و سوپاسی پشكه
آاندا و  نده نوه م رجه  سه ت له  ئافرهی رۆلی آاراآردن ت له زاره  وهیت و پاپشت  پرسی ئافره به
 . آوردستاندا  موآراسی لهی دیسپاندن ھنان و چهید  به ان لهیكردنیشدار به
 یتا ره  سه  دا و باسی له و رۆژه ی ئهیگگرن   بهی رزش و الوان ئاماژه  وهیریز تا وه ره  سه وه هین خۆ هیال له

 ی گشتین نجوومه  ئهی17/12/1999 یوت  ركه له 54/ 134 یاری ب  به  آرد آهیاندنی راگه
ت   ئافرهی دژیژی تووندوتیهشتن  بۆ نهییھانی جیك رۆژ وه 25/11 یآان رۆژ آگرتووه هی وه ته نه

 ساڵ   خوشك له3 ی آوشتنیادی   به25/11/1981 یژن رۆژ ی مافیش چاالآان كهید یآ هیال له.  نراوهی راگه
  .  اندووهی كان راگهینی دۆمیآۆمار   له1960ی
 

   :ی گرنگ آرد و گوتیند خاك  چه پاشان باسی له
 
 یرۆآ سهی، رڤان بارزانینچ  ڕزداریموآراتیكی دی رنامه  به و له هی  په رزش و الوان به  وهیت زاره وه - 1

تی و  هیسا و آه ش به  پشكه  سانهیتك خه  دایاری ب7/5/2006   آوردستان لهیرم  ههیت حكومه
ش ی وتی وه ره  دهیآان ناو آورده ها له روه  و هه  آوردستان آردووه له انین آاری باشتر  بكات آه نانه هیال
 . خانمان ی دژیژیوت تووندیڕ پرس  مه  له گه  آۆمهی وه ارآردنهی و وشیژی تووندوتیهشتن نه بۆ
آات لم  ر ده دۆآیومنته ن و فیلم وی نووسیمك رهه موو به  ههی چاپكردن  لهیریت پشتگ زاره وه - 2

 .  وه هی باره
  ویزینگلی ئین هی درژخای آۆرس هی ندار ئاماده وهی  پهی تریآان ته زاره وه ل گه  لهی هاوآار ت به زاره وه - 3
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و   ئهی وه ره  ده اخود لهی آانن هی پارت ر به  سهی وانه وه چ ئه  الوان بكاتهیآان  بۆ ڕكخراوه ر وتهیآۆمپ
 . ن ڕكخراوانه

  اتر بهی بۆ ز هیآان ئاوا موو ڕكخراوه رگای بۆ هه نت و ده یه گه ڕاده ت بهی تای ت پرۆژه زاره وه - 4
   دادگاآان لهیآار یچوون ڕوه  بهیت هیتان و چۆن  ئافرهی دژیژی تووندوتیر پرس سه  فاآت لهیستخستن ده

 .  آراوه ی نامووس پارزی ناو  بهی هیاسایو   ئهینی گۆرین و دوایپش گۆر
 ژنان یآان  مافه  آردن لهیداآۆآ ی بوار  چاالك لهیتان ت بۆ ئافره بهی تای آۆرس هی ت ئاماده زاره وه - 5

 .  آوردستانیرم  ههیت  حكومهی تریآان ته زراه وه ڵ گه ان پ بكات لهینگ ماهه  و هه وه بكاته
 ی وه مكردنه بت بۆ آه ان ههی ئابووری بچووآی  خانمان پرۆژهیر كهیداآۆآ یآان ر ركخراوه گه ئه - 6

 ی ئابووریریپشتگ یر  سه  لهیند زامه ره،  آه  پرۆژهیت راسهی دیت دوا زاره  وه وا  ژن ئهیژار هه یالوان
  . ت بهی تایرز  قهین پدای رگا آات به ده
 
  ت به  ئافرهی و الوانی گشت آات بۆ الوان به ت ده بهی تای خانه  قاوهی وه  آردنه له یریت پشتگ زاره وه - 7
 . یت بهیتا
   آه  آردووهی زانستی وه ه نهیبا و توژ ی خوندنیت زاره  وه  لهی داوایرم  فهی نووسراوك ت به زاره وه - 8

 یند وهی  پهی ندار بدرت و س گۆشه وهی  پهیآان  آۆلژهیهان ی زانستیو نهی توژی رگه   الوان لهیپرس
  . هزتر بكرت بازاڕ به  و زانستگه، ت حكومه

 
  هی رزش و الوان ئاماده  وهیت زاره وه،  خانمانی NGO یآان  ركخراوهیند وهی  پهی هزآردن اتر بهیبۆ ز - 9

  .  وه ان بۆ بكاتهیتیوب سا
  
  
 
 ی آاروبار ت به بهی تایركخراو ن و هین الیند  چهیر  نونه  بوون لهیتی بر بووان آه دا ئامادهییآۆتا له

رزش و الوان آرد   وهیریز  وهی ان ئاڕاستهیجۆراوجۆر یازیار و پشنیپرسی، ن ده  مهی گه تان و آۆمه ئافره
 . ن بكه  ئاماده ش  هاوبهی رۆژهش و پ  هاوبهیت آار زاره وه ی پاپشت ان دا بهین و به

   -:بوون مانه بوون ئه  ئاماده آه نارهیمی س له   آهی نانه هیو ال ئه
 
 .   ئاسودهیركخراو -1
 .  آوردستانیتان  ئافرهیآت هی -2
 . یر  پهیركخراو -3
 . ی روناهیركخراو -4
 . آان هیی شهیی و پیر ماوه  جه  ركخراوهیند بی ناوه آته مه -5
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