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 لێدوانی یونامی دەربارەی بڕیاری دادگای با�ی فیدڕاڵی دەربارەی ریفراندۆمی کوردستان
 
 

نێردەی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھاریکاری عیراق (یونامی) پێشوازی لھ  – ۲۰۱۷ی تشرینی دووەمی ۲۱بھغدا، 
دەربارەی ڕیفراندۆمی  دا ۲۰۱۷ی تشرینی دووەمی ۲۰بڕیاری دادگای باالی فیدڕاڵی عیراق دەکات کھ لھ بھرواری 

 سھربھخۆیی کوردستان دەریکرد. 
ی ئھیلولی ۲٥دووپاتی ئھوە دەکاتھوە ئھو ڕیفراندۆمھی لھ کوردستان لھ بھرواری لھ بریارەکھیدا، دادگای با�ی فیدڕاڵی 

دا ئھنجامدرا و ئھو مھبھستھی لھپێناویدا ئھنجامدرا (کھ سھربھخۆیی ھھرێمی کوردستانی عیراق و ناوچھکانی ۲۰۱۷
ات. لھبھر ئھوە، دادگای با�ی كانی دەستوور دەک دەرەوەی ئیدارەکھی بوو) ھیچ بنھمایھکی دەستووری نیھ و پێشێلی مادده

 لیکھوتھکانیشی ھھڵبوەشێتھوە.  ھھموو ئھنجام و   فیدڕاڵی بڕیاریدا ریفراندۆمھکھ نادەستووری بووە و دەبێ
 

بڕیارەی دادگای با�ی فیدڕاڵی و دەستوور  و  ندی ئھ یونامی داوا لھ دەسھ�تدارانی ھھرێمی کوردستانی عیراق دەکات پابھ
 بگرن.بن و رێزیشی لێ 

 
ھھروەھا یونامی لێدوانی سھرۆک وەزیران بھرێز عھبادی بھھھند وەردەگرێت کھ پێشوازی لھ بڕیارەکھ کرد و داواشی لھ 

 ھھمووان کرد ڕێز لھ دەستوور بگرن. 
 

ردوو حکومھتی فیدڕاڵی و ھھریمی کوردستان دەکات لھسھر بنھمای دەستوور و بھبێ دواکھوتن دەست بھ  یونامی داوا لھ ھھ
گفتوگۆ بکھن دەربارەی ھھموو کێشھ ھھنووکھییھکانی نێوان ھھردوو ال. پێویستھ ڕێ و شوێنی گونجاو بدۆزرێتھوە بۆ 
دامھزراندنی دەسھ�تی فیدڕالی لھو دەروازە سنوورییھ دەرەکییانھی دەکھونھ ھھرێمی کوردستانی عیراق و ھھروەھا بھ 

و سلێمانی بھڕووی گھشتھ ئاسمانییھ نێودەوڵھتییھکاندا بکرێنھوە. زووترین کات فرۆکھخانھ نێودەوڵھتییھکانی ھھولێر 
ھھروەھا پێویستھ ڕێککھوتن بکرێت دەربارەی بھشی گونجاوی ھھرێمی کوردستانی عیراق لھ بوجھی فیدڕاڵی و پێدانی 

 مووچھ و بھڕێوەبردنی ھھناردەکردنی نھوت.
 

بھ ھھموو ئھندامانی پھڕلھمانی سھر بھ ھھرێمی کوردستانی یونامی بھھھمان شێوە داوا دەکات ھھرچی زووە ڕێگھ بدرێت 
ی بتوانن بھ  وه عیراق دەست بھجێ بگھڕێنھوە بۆ ئھنجوومھنی نوێنھران بۆ بھشداربوون لھ دانیشتنھکانی پھڕلھمان بۆ ئھ

 تھواوی بھشداربن لھ گفتوگۆکاندا و بھ بڕیاری گرنگی وەکو یاسای بودجھشھوە. 
 

می ھانی بھردەوام بوونی میکانیزمی ھھماھھنگی لھسھر ئاستی با�ی ھھردوو حکومھت دەدات لھھھمان کاتیشدا، یونا
دووبارەبوونھوەی توندوتیژی و بھریھککھوتن.   دەربارەی پرسھکانی سھربازی و ئاسایش، بۆ رێگھ گرتن لھ ئھگھری



ی توند و کردەی دژ بھ یھکتری، یونامی دووپاتی ناڕەزایی خۆی دەکاتھوە لھمھڕھھرەشھی بھکارھێنانی ھێز و لێدوان
    بھتایبھتی لھم کاتھی ئێستادا کھ کێشھی ڕیفراندۆم چارەسھری بۆ دۆزراوەتھوە لھسھر بنھمای ڕێزگرتن لھ دەستوور.

 
     یونامی دەستخۆشی لھ ڕۆڵی گرنگی دادگای با�ی فیدڕاڵی دەکات لھم بوارەدا. 

 
  بھ  ھھب  ڕێز خالید ده بێژی (یونامی) بھ یاندن و تھ ی راگھ رپرسی نوسینگھ جێگری بھ  بھ  ن بكھ  ندی یوه پھ  بۆ زانیاریی زیاتر تكایھ

 ۰۰۹٦٤۷۹۰۱۹٤۰۱٤٦فۆنی  لھ تھ  ژماره  یانیش بھ information@un.org-unamiیان   Dahab@un.orgئیمێلی 
 
 
 
 
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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