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ی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستخۆشی لە  ر
 سکرتێ 

ی
بەرێز کوبیشی نوێنەری تایبەت

 کارنامەی سەرۆک وەزیران حادل عەبدولمەهدی دەکات و داواش دەکات بە 
ی
پەسەندکردت

 خۆشی 
ی
 وەزیران یەکالبکرێنەوە و نیگەرات

ی
 ئەنجومەت

ی
زووترین کات هەموو ئەندامات

 ئافرەتان لەناو لیستی وەزیراندادەربڕی ل
ی
 نوێنەرایەت

ی
 ە نەبووت

 
 

ینی یەکەیم ٢٥بەغدا،  ی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ  – ٢٠١٨ی تشر ر
بەڕێز کوبیش، نوێنەری تایبەتی سکرتێ 

اق، دەستخۆشی لە دووپاتکردنەوەی کارنامەی سەرۆک وەزیران عادل عەبدولمەهدی و هەوڵ و ماندووبووتی  عێر
یراتی پێشوو بەڕێز حەیدەر عەبادی لە خویل پەڕلەماتی پێشوودا بەرز دەنرخێنێت. بەڕێزیان هەروەها سەرۆک وەز 

دەستخۆشی لە ئەنجومەتی نوێنەرانیش کرد بۆ پەسەندکردتی بەرنامەی کاری حکومەت و پەسەندکردتی بەشێک 
 خۆی دە

ی
ی وەزیران، لەگەڵ ئەوەشدا نیگەرانتر قوڵ

ربڕی لەبارەی نەبووتی ئافرەت لە ئەنداماتی ئەنجومەتی نوت 
 لە ناو لیستی ئەو وەزیرانەی کە تاکو ئێستا ڕاگەیەنراون. 

 
ی سەرۆک وەزیران عادل عەبدولمەهدی 

: "دەستخۆشی لە دروستکرتی بەشێیک کابینەی نوت  بەڕێز کوبیش وتی
اق دەکەم بۆ ئەم هەنگاوە گرنگە لە وەرچەرخاتی دیموکرا ۆزباییش لە گەیل عێر سییاندا. هیواخوازم کە دەکەم و پێر

ئەم پرۆسەیە بە زووترین کات تەواو بکرێت. هەروەها ئەم دەرفەتە دەقۆزمەوە بۆ دەربڕیتی سوپاسگوزاری خۆم 
 پێشوو، و حکومەتەکەی کە لەژێر فەرمانڕەواتی ئەودا داعش 

بۆ بەرێز حەیدەر عەبادی، سەرۆک وەزیراتی
اق دووبارە بەدەست ها اقیش دووبارە پێگەی خۆی لە هەرێمەکە و جیهاتی تێکشکێندرا و یەکڕیزی عێر تەوە و عێر

 ".  لەگەڵ هاوسێکاتی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
ی

 عەرەبیدا بووژاندەوە لە رێگەی فراوانکردتی هەماهەنیک
 
 

: "دووبارەی دەکەمەوە   کە پێویستە حکومەتی نوێ ئەوپەڕی توانا بخاتەگەڕ بۆ بەڕێز کوبیش هەروەها وتی
ی و گەیاندتی  اق لەڕێگەی پتەوکردتی ئاسایش و یاسا و سەقامگێر  گەیل عێر

مدانەوەی داواکاری و پێشبینییەکاتی
ی
وەڵ

تەکە بۆ دابینکردتی هەیل کار بۆ گەنجان کە ڕێژەیان لە زیادبوونە 
ی
خزمەتگوزاری گشتی و بوژاندنەوەی ئابوری وڵ

و هەوڵدان بۆ گەڕاندنەوەی ئاوارە ناوەخۆییەکان و پرۆسەی بنیادنانەوە. ئەم جۆرە حکومەتە، بە ڕێزگرتن لە 
اق، دەتوانێت داهاتوویەیک سەقامگێر و   عێر

دەستوور کە زامتی ماف و یەکسانییە بۆ هەموو هاوالتییاتی
اقێیک یەکگرتوو و فیدڕال و دیموکرات و خاوەن سەروەریدا. لەم ڕوانگەیەوە،  پڕشەنگدار بەرهەم بهێنێت لە عێر

 من دڵخۆشم بە پەسەندکردتی بەرنامەی کاری حکومەتی نوێ لەالیەن ئەنجومەتی نوێنەرانەوە." 
 

م من دڵگرانم دەربارەی نەبووتی ئافرەت تا ئێستا لە کابینەی 
ا
:" بەڵ بەڕێز کوبیش لە درێژەی لیدوانەکەیدا وتی

خاوەن ئەزمون و بڕوانامەی بەرز هەن کە لە بواری سیایس و پێگەی  نوێدا. چەندان ئافرەتی ئاست بەرز و 
ی بۆ چەندان پۆستی وەزاری.  ر

کن و دەتوانن ببنە کاندیدی بەهی 
ا
اق چاڵ  لە عیر

پرۆفیشناڵ و کۆمەڵگەی مەدەتی
اق."  پشتگوێخستتی تواناکاتی ئافرەتان لەدەستداتی هەیل گرنگە بۆ عیر
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