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PRESS RELEASE 
 
 

لھدوای خۆپیشاندانھ توندوتیژەکانی سلێمانییونامی جھخت لھ دەستبھجێ ئارامکردنھوەی بارودۆخھکھ دەکات   
  

شاندێکی با�ی نێردەی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھاریکاری عیراق (یونامی) لھ  – ۲۰۱۷ی کانوونی یھکھمی ۲۳سلێمانی، 
ی کانوونی دووەم لھگھڵ کاربھدەستانی حکومی و سھرکردەی پارتھ ۲۲و  ۲۱میانھی چھند کۆبوونھوەیھک لھ سلێمانی لھ 

سییھکان و نوێنھرانی کۆمھڵگھی مھدەنی جھختیان لھسھر پێویستیی ئارامکردنھوەی گرژییھکان لھو پارێزگایھ کردەوە، بھ سیا
تایبھتی لھدوای خۆپیشاندانھکاندا کھ بوونھ ھۆی توندوتیژی و دەستبھسھرکردن و بریندابوون و بھداخھوەش گیان لھدەستدانی 

  ھاوو�تییان.
 

سھرکردەی سیاسی و کۆمھ�یھتی کۆبووەوە، لھوانھ بھڕێز قوباد تاڵھبانی، جێگری سھرۆک وەزیرانی شاندەکھ لھگھڵ چھندان 
ھھرێمی کوردستانی عیراق و د. ھھڤاڵ ئھبوبھکر، پارێزگاری سلێمانی و بھڕێز ئازاد حھمھ ئھمین، سھرۆکی ئھنجوومھنی 

وەی گۆڕان و ئھکگرتووی ئیسالمی کوردستان و شارەوانی و چھند سھرکردەیھکی یھکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزوتنھ
کۆمھڵی ئیسالمی کوردستان و ھاوپھیمانیی دیموکراسی و دادپھروەری و پارتی دیموکراتی کوردستان لھو پارێزگایھ و 
ھھروەھا چا�کوانانی ڕێکخراوەکانی کۆمھڵگھی مھدەنی و ئھو ھاوو�تییانھی کھ بھشێوەیھکی ڕاستھوخۆ کاریگھریی 

  یان لھسھربوو.قھیرانھکھ
 

مھبھست لھو کۆبوونھوانھ دەربڕینی نیگھرانی زۆری نھتھوە یھکگرتووەکان بوو لھمھر توندوتیژییھکانی نێو خۆپیشاندانھکانی 
چھن ڕۆژی پێشوو وەک تھقھکردن لھ خۆپیشاندەران و سوتاندنی بارەگای پارتھ سیاسییھکان و باڵھخانھی حکومی لھ 

   سنووری پارێزگای سلێمانیدا.
 

شاندەکھ جھختی لھسھر مافھ ڕەواکانی ھاو�تییان کردەوە بۆ ئھنجامدانی خۆپیشاندانی ئاشتییانھ و لھ چوارچێوەی یاسادا. 
ھھروەھا جھختیان لھسھر گرنگیی دانبھخۆداگرتنی حکومھتی ھھرێمی کوردستان کردەوە لھ مامھڵھکردن لھگھڵ 

خۆیان بھدووربگرن لھ زیاتر گرژبوونی بارودۆخھکھ. نوێنھرانی  خۆپیشاندانھکان و تھکنیکی پۆلیسی مۆدێرن بۆ ئھوەی
نێردەی نھتھوە یھکگرتووەکان تیشکیان خستھسھر بھرپرسیارێتی دەسھ�ت لھ پاراستنی گیانی ھاوو�تییان، بھ خۆپیشاندەرە 

سھالمھتی و شکۆی ئاشتیخوازەکانیشھوە و پارستنی مافی مرۆڤیان و ھھروەھا داوایان لھ ھێزەکانی ئاسایشیش کرد کھ 
   خۆپیشاندەران بپارێزن.

  
تیمھکھی یونامی بھھھمان شێوە تیشکیان خستھ سھر ئھوەی کھ خۆپیشاندەرانیش بھرپرسیارن لھوەی دەنگی خۆیان 
بھشێوەیھکی یاسایی و لھ چوارچێوەی یاسا و ڕێساکاندا بگھیھنن و نابێ پھنا ببھن بۆ توندوتیژی لھدژی ھێزەکانی ئاسایش و 

 ێ زیان بھ موڵکی گشتی و تایبھتی بگھیھنن.ناشب
  



یونامی لھ نیگھرانی و گیروگرفتھکانی خۆپیشاندەران تێدەگات. ئاسایشی ژیان لھژێر قھیرانی بھردەوامی داراییدا ڕووبھڕووی 
داوایان کێشھیھکی گھورە بۆتھوە. نوێنھرانی یونامی دووپاتیان کردەوە کھ نێردەکھ ئامادەیھ، ئھگھر لھالیھن ھھردووال 

بھکارھێنانی نووسینگھکانی بھمھبستی دەستپێکردنی دانوستان لھنێوان حکومھتی فیدڕالی بھغدا و حکومھتی  لێبکرێت، بۆ
ھھرێمی کوردستان لھ چوارچێوەی دەستووری عیراقدا بۆ چارەسھرکردنی ھھموو کێشھ ھھڵپھسێردراوەکان بھ کێشھی 

کۆنتڕۆڵی سنوورەکانیشھوە، وەک وە�مدانھوەیھک بۆ پێداویستییھکانی دابھشکردنی بودجھی فیدڕالی و پێدانی موچھ و 
   ھھموو ھاو�تییانی عیراقی دوابھدوای سھرکھوتنھ سھرسھختھکھیان بھسھر داعشدا.

  
شاندەکھ پرسیاری دەربارەی دەست بھسھرکردنی خۆپیشاندەران لھالیھن دەسھ�تھوە کرد، بھتایبھتی چۆنیھتی مامھڵھکردنیان 

شاسوار عھبدولواحید، سھرۆکی جو�نھوەی نھوەی نوێ و ڕابون مھعروف، ئھندامی پھرلھمانی ھھرێمی کوردستان. لھگھڵ 
یونامی داوا لھ دەسھ�تداران دەکات کھ لھ پرۆسھیھکی داپھروەر و شھفافدا لێکۆڵینھوە لھو کردە تێکدەرانانھدا بکات و 

یان لھڕێگھی فریودان بھپێی یاسا مامھڵھیان لھگھڵدا  رھێنانی توندوتیژیئھوانھی دەستیان ھھبووە لھ نانھوەی ئاژاوە بھ بھکا
   بکرێت.

  
  

******** 
  

ندی یوه پھ  بۆ زانیاریی زیاتر تكایھ ن بكھ   ڕێز خالید  بێژی (یونامی) بھ یاندن و جێگری تھ ی راگھ رپرسی نوسینگھ جێگری بھ  بھ  
ئیمێلی  بھ   دەھھب   dahab@un.org یانunami-information@un.org فۆنی  لھ تھ  ژماره  بھ یانیش

۰۰۹٦٤۷۹۰۱۹٤۰۱٤٦ 
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