
ناتسدروک ۆب نتاه

ناسوونەمانژۆر ەل ندرکیکۆکاد یەنژێل یرەبوێڕەب یرگێج / ینۆهام ترەبۆر

 وەئ ەوام مریب ینازراب دوعسەم کۆرەس ڵەگەل منتوەکێپواچەل یەنایراگدای وەئ نیرتزێهەب ەل کێکەی
 یەکچۆراش ەل کۆرەس یکەرەس ینێوش ەمەگب ات متوەکەد کێخاش یەکتول رەس ەب ەیەتاک
 ەل ندرکیکۆکاد یەنژیل یکێمیت کێتاک ووب ٢٠٠٨ یڵاس مەنتوەکێپواچ وەئ .رێلوەه ەل نیدەحالەس
 کێخۆدوراب“ ەک ترگرەو ەوەناتسدروک یمێرەه یکۆرەسەل ینێڵەب (CPJ) ناسوونەمانژۆر
”.تادب یرەگەمانژۆر ەب ەگێر ەک تێنێقڵوخب
 

 یکێدفەو یراکیتشرەپرەس وکەو ەوەموەکب ەخاش وەئ رەس ەب رت یکێراج ووتاهاد یەتفەه مراداویه
 .نیەکب ۆگوتفگ ادیەکەرادیئ و کۆرەس ڵەگەل ات ”،رت یەکەقارێع“ ەنیەگەد ەیەتفەه مەئ ەک CPJ یرت
.ەوودرک نامشیکۆرەس یکەیەوەنووبۆک یاواد و نیوادێپ ناینیب ینێڵەب سرپرەب نیدنەچ

 یەراب ەل ناکەیینارەگین یندنایەگ ەل ەیەه یژێرد یکێدرۆکیر ناسوونەمانژۆرەل یندرکیکۆکاد یەنژێل
 املید لیزارەب یکۆرەس ڵەگەل CPJ ،ەگنام مەئ اینەت .تسائ نیرتاڵاب ۆب ەوەنیڕبرەدار یدازائ
 تینیبنامب ادەتاک مەل تێناوتان وەئ ەک ووبارتوونامێپ ەواتەرەسەل یەوەئ یاڕەرەس ،ەوەووبۆک فێسۆر
 یەکەرادیئ یواوەتەب یناهیج یساک ۆب  سروق یندرکەدامائۆخ و یسایس یریگماقەسان ەکنوچ
 زاوەن ،ناتسکاپ یناریزەو کۆرەس ەب توەک یواچ نامەکەفاتس ،ناسین یگنام .ەوودرکڵاقرەس
 نایراک ادناینێڵەب و نیرترگرەو دنەهەب نایناکەیینارەگین ناکەکۆرەس ،ادەکەتەڵاح وودرەه ەل .فیرەش
.نەکبرەسەل

 یەوەرەد ەندران یۆهەب ،ەکەمێرەه ەوەتاک وەل ،ەوویدەن مناتسدروک یمێرەه تێبەد ڵاس شەش ەوەئ
 ینەواخ ،ییەژێڕ یکەیەوێشەب .ەووینیب ەوەیۆخەب یندنەسەشەگ ،ەوەییناگرزاب و توەن
 یەناتفرگ وەل کێرۆز ماڵەب .ەدازائ  -شەکەچوان یدرادناتس یێپەب- و زێهەب یکەییرەگەمانژۆر
 یشرێه و ،ندرکدنەب ،ندرکێلرۆز ،ەشەڕەه وکەو ،ەوەنبەد نایووڕەبوور دروک یناسوونەمانژۆر
 ناینۆیزفەلەت یکێڵانەک ەک یەناوەئ و سوونەمانژۆر وود یناژوکب .نماوەدرەب اتشێه ،یەتسەج
 “ ناشینوانەب وودربار یگنام ەک ادنامترۆپار نیاود ەل ەنامەئ وومەه .نواردەنازس اتشێه ادناتووس
 .ەوارک تنێمۆکید ەوەیارکواڵب ”،ادازس ێب یناوات کێخاش رێژەل ناتسدروک یناسوونەمانژۆر
:تاکب نایێجەبێج ات ناتسدروک یمێرەه یتەموکح ۆب وور ەتۆتسخ یەدراپسار کەیەرامژ ەکەترۆپار



:تاکب نایێجەبێج ات ناتسدروک یمێرەه یتەموکح ۆب وور ەتۆتسخ یەدراپسار کەیەرامژ ەکەترۆپار

 یوارکەنرەسەراچەب و ناسوونەمانژۆر رەس ەتەنوارک ەکب ەناشرێه وەئ وومەهەل ەوەنیڵۆکێل یڵووقەب •
 یڵانەک یندناتوس یەشرێه ۆب ەوەیینایمرەگ ەواک و نامسوع تشەدرەس یندرم ەل رەه ،ەوەتەنوام
 ادنارایسرپرەب رەسەب ناییاسای یرایڕب یواوەتەب و ەوەتوەکێل )NRT( ایلان یۆیدار و نۆیزفەلەت
 یاود ەب نناوتەد ەک ەوەکباینڵد نوامەنراید و نوارژوک یەناسوونەمانژۆر وەئ یەداوەناخ .ەکبێجەبێج
 تێبەه نایەوەئ یسرت یەوەئ ێب ەوەنایراکوسەک یسوونەراچ یەرابەل نێڕەگب ناکەییتسار
.ەوەنبەد نادرازائ یووڕەبوور

 و نامسوع تشەدرەس ینتشوک ەل ەوەنیڵۆکێل ۆب درکیتسورد کۆرەس یەیەنژیل وەئ یراک یماجنەئ •
.ەوەنێرکبواڵب یکڵەخ ۆب نوارک ناسوونەمانژۆر رەس یرت یناکەشرێه ۆب رت یکەیەوەنیڵۆکێل رەه

 چیه ەدب ییاینڵد و شیاسائ و یرەوداد یناسرپرەب ۆب ەکبنیباد ەدرەوەرەپ و قشەم •
 یناکەتەڵاح یەنۆکرەس ارکشائەب .تێرکاندنەب  ییاسایان  ەب ەوەیەکەراک یۆهەب کێسونەمانژۆر
.نێردب ییاسای ییازس تێبەد نسرپرەب یەناوەئ و  ەکب ییاسایان یندرکدنەب

 ییۆخوان یناسوونەمانژۆر یرادشەب ەب یرەگەمانژۆر یاسای یەوەندرکراومەه ۆب رەبەرگب واگنەه •
 پارخ تێرکەد و نوارسوون نووڕان یەشوو ەب یەناییراکخاسای وەئ یندربال یجنامائ ەب و
.ەوەتێوەکبێل ناییسایس یندرکیاگداد و نێرنێهبراکەب

 یایقیرفەئ یروکاب و تساڕەوان یتاڵەهژۆر یرەخکێر ،رووسنەم فیرەش ،مراکواه و نم
 ندرکەسق ینازراب نیراداویه ناموومەه ،اڵڵودبەع ۆمان ،ەکەترۆپار یرەسوون و ،نامەکەوارخکێر
 ،ەمێئ ەکنوچ .رێلوەه ەنیەگەد ەممەشوود یژۆر کێتاک تێنازب یەکەرادیئ یدنەوەژرەبەل ەمێئ ڵەگەل
.تادەد یرەگەمانژۆرەب اگێر ەک نینێقڵوخب کێخۆدراب تێوەنامەد ،کۆرەس وکەو

 ،رێنمایەپ وکەو ترەبۆر  .ەناسوونەمانژۆر ەل ندرکیکۆکاد یەنژیل یرەبوێرەب یرگێج ینۆهام ترەبۆر
 یناکەدفەو یتشرەپرەس و ەوودرک یراک ادناهیج یاپارەس ەل زرەتیۆر یسیفۆئ یرەبوێڕەب ،ریرەحوم
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