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PRESS RELEASE 
 

اق كان بۆ عیركگرتووهیه وهتهتی سكرتێری گشتیی نهری تایبهیان كوبیشی نوێنه
كات بۆ واژۆكردنی رێمی كوردستان دهكانی ههسیاسییه پارته پیرۆزبایی له

 ڵبژاردنفی ههرهی شهیماننامهپه

 وهتەتی سكرتێری گشتیی نەری تایبەبەڕێزیان كوبیش، نوێنە   -٢٠١٨ی نیسانی ١٨ولێر، هه
رێمی كوردستان کرد بۆ كانی هەوارهسیاسییەکان و قە پارتە كان بۆ عیراق، پیرۆزبایی لەكگرتووهیە

  .ڵبژاردن لە رۆژی چوارشەممە لە هەولێرفی هەرهی شەیماننامەپە  واژۆكردنی

ر . هەندهبە وهڵبژادنەی هەپاكیی پرۆسە ی دیموكراسی بەی پرۆسەوە وتی "متمانەمبارهڕێز كوبیش لەبە
كی یەشێوه بە ڵبژاردنەنجامدانی هەی ئەردی بناغەر بەڵبژاردن"ی كاریگەفی هەرهشە  ییماننامە"پە بۆیە

 ."دارن و روون و متمانەئازاد و بێالیە

نوێنەری تایبەتی نەتەوە یەکگرتووەکان داوای لە دەسەالتی هەرێمی کوردستان کرد کە دڵنیای 
بکەنەوە و بارودۆخێکی سەالمەت و  بەشداریکردنێکی ئازاد و دادپەروەرانە لە هەڵبژاردنەکان

ڕێخۆشکەر بڕەخسێنن بۆ کاندیدەکان بۆ ئەوەی بە ئازادانە بانگەشە بۆ خۆیان بکەن لە هەر ناوچەیەکی 
هەرێمی کوردستان و ڕێگەیان پێبدرێت نوسینگەی خۆیان بکەنەوە بەبێ ترساندن و بێزارکردن. لە هەمان 

ن و کاندیدان کرد کە ڕێز لە یاسا و پابەندبن پێوە و بانگەشەی کاتدا، بەڕیزیان داوای لە پارتە سیاسییەکا
 هەڵبژاردن بە سەربەرزی بکەن بەبێ بەکارهێنانی وتەی رق و کیناوی."

بەڕێز کوبیش هەروەها داوای کرد ئافرەتان زیاتر بە توانابکرێن و بەشدارییان پێ بکرێت لە پرۆسەی 
دنی پەیماننامەکەدا وتی: " بۆ گشتگیری سیاسیدا. بەڕێزیان لە میانەی رێورەسمی واژۆکر

و پرۆسەکانی سیاسی، زۆر گرنگە کە پارتە سیاسییەکان و سەرکردەکان ڕێگە بە   هەڵبژاردنەکان
بەشداری بەرچاوی ئافرەتان بدەن چ وەک کاندید یان دەنگدەر یانیش وەکو سەرکردەی داهاتوو. رۆڵی 

ونی بەشداریکردنی ئافرەتان لە هەڵبژاردنەکان و پارت و سەرکردە سیاسییەکان زۆر گرنگە بۆ زیادبو



پرۆسە سیاسییەکان وەک دانانی ئافرەتان لە پێگە سەرکردایەتییەکان لە ئەنجوومەنی نوێنەران و لێژنەکانی 
    و هەروەها لە حکومەتی داهاتوودا.

 لە ی كەو یاسایانەك بۆ ئەەیبناغە داهاتوودا ببێتە كرێ لەده یماننامەیەم پەبەڕێزیان هەروەها وتی:" ئە 
یاندن و موو واژۆكاران و راگەهە كرێن. من داوا لەمانی هەڵبژێردراوی داهاتوودا كارا دهرلەپە
وە تەی نەند بن. نێردهپابە وهیمانەم پەكانی ئەبڕگە بە م كەكەڵبژاردن دهی هەنددارانی پرۆسەیوهپە
 موو جۆرهی هەن ئامادهشكارێكی بێالیەك هاوبەریی عیراق )یونامی( وهكان بۆ هاریكاكگرتووهیە

 ."یەم پرۆسەبۆ ئە كەتییەیارمە

یی كراوه بینێت، بەڵگرتن دهنها رۆڵی هەكان تەكگرتووهیە وهتەنە ، كەكۆتاییدا وتی "ئەم دیكۆمێنتە و لەئە
بۆ واژۆكردن." وهمێنێتەده  

 
 

 

*** 

 
 به   تاسمیر غهڕێز سهبێژی )یونامی( بهیاندن و تهی راگهرپرسی نوسینگهبه به  نبكه  ندییوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی

 

 

 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  

Public Information Office (PIO) - Baghdad 

Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 

http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 

https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 

https://twitter.com/UNiraq 
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