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  .زر نگدرانی به موو ده بو هه

  
   له یه ر ئوه  سه یاندن له مو جیھان و راگه  چاوی هه رز ئاگادارن که ئوی به
کو هاوالتی عراقی  کی شارستانی وه یه توانن ونه  ده لبژاردن،ئوه کاتی هه

   و کانی دیموکراسی  دوژمنه وها که کی ئه یه ک ونه ن،نه پیشانی جیھان بده
  . بت پیان خوشمان که له نانی گهدوژم

  
  .ین که رزتان ده  به  له وه ی خواره م داوایانه لبژاردن ئه پروسسی ههوامی  رده  پیناوی به له
  

رلین،کۆلن،مانھایم و میونیخ  ن،به م شارانه  ئه  که نگدای لیه ی ده  بنکه ی که و شارانه دانیشتوانی ئه -1
  وه هر  ده  له سانی تر که ی رگا بو که وه ر کردنه به ن،له نگ بده رۆ ده یوه پش نر وروبه کانی ده  شاره وه

  .نگدان ی ده  بنگه دن بو ئاسانکردنی رگای هاتوچو له
 .ی رگای هاتو چو وه نگدان بو کردنه ی ده  بنکه دورخستنی ئوتوموبیل له -2
  رچوه،له لبژاردنی عراق ده خوی هه هرب  کومیسونی باالی سه  له ی که و زانیاریانه  ئه پگری کردن به -3

فون و  له ی ته  رگه ن له  بکه ندیمان پوه یوه توانن په  ده یشتوه  گه  پتان نه م زانیاریانه  ئه کات که
ندی  یوه مو ئاگاداریکی په  هه  هومپچ بنرن که توانن له ها ده روه  رگای فاکس،هه ئـمایل یان به

 .توانن بیخونن  ده یه هه  وه لبژاردنه  هه به
 را  ئوه  نگدان به ی ده هکانی بنک ن چاودره  الیه  له  که  زانیاری و پزانینی تازه پگیریکردن به -4

 .ینن گه ده
رشتی  رپه سانی سه  سیاسی و که نه و الیه  ئه  پاس دن وه ی به وانه  ئه ین که که رزتان ئاگادار ده به  -5

  بت له بالخ دروست نه ره بت تاکو قه  نوان پاسك و پاسک هه  له دان ماوهنگ ی ده ن،بو بنکه که ده
 .ر شونک  هه نگدان له ی ده رگای بنگه به

و  ی ئه  گوره  بچت،به روه وتو به رکه کی سه یه شوه  تاکو به  بویه لبژاردن کارکی شارستانیه هه -6
نکی سیاسی و هاوالتیان  مو الیه  ئاگاداری هه رچوه دهلبژاردن   کومیسونی باالی هه ی له ئاگاداریانه

 ی  نده لبژاردن،بو راگرتنی  پروپاگه کانی کومیسونی باالی هه  بریاره ن به  پگیری بیکه ین که که ده
ی هیچ  لگرتنی ئاال و دروشم و ونه ها بو هه روه هه.مژمر  ده24  لبژاردن به لبژاردن پش روژی هه هه
 .سانک اسی و کهنکی سی الیه

 پدان   ج بلن بو رگه نگدان به ی ده  زوترین کات بنکه نگدان به ین پاش ده که رزتان ئاگادار ده به -7
 . سانی تر   که به

 18  وانوی له کو منال و ئه  وه نگدانیان نیه ی مافی ده سانه و که  ئه ین که که نگدران ده  ده داوا له -8
بونی   نه ر پاراستنی ئاسایش،وه به نگدان،له ن ناو سالونی ده ی به  نهک خوتان گه مترن له سال که

  ت پویسته ی تایبه فۆنی موبایل و چانته له لگرتنی ته ها  هه روه نگدان،هه ی ده  جگه بالخ له ره قه



 المفوضية العليا المستقلة لألنتخابات في العراق
راق بژارد نه آان له ع اى سه ربه خۆى هه    آـۆميسونى با

The Independent Electoral Commission of Iraq  
  )ألمانيا( تب لجنة األنتخابات في خارج العراق مك

Tel:004-ß3-ß25894649 
Fax:0049ß30ß25894119  

 ید الکترونيبر
              intikhabat_d@yahoo.d 

www.ocviraq.de   
  

 2

  لبژاردن له چونی کاری هه روه تی و به ێ ى بو زیاتر یارمهرپسیار بکر ی به سلیمی جگه ته
 .لبژاردن انی ههک بنگه

  ئکید به  ته ل بت که گه کی عراقیت له یه رنامه نگدان باوه  کاتی ده  له پویستهچ  بیرتان نه له -9
  کی تر که یه رنامه بیت یان باوه خسی پوه کی شه یه ک ونه ت بیکات وه که هاوالتی عراقیه

 .ت بیت که  عراقیه رنامه نگی باوه هاوسه
  
  
  
  سالومانل رز و  گه له

  لمانیا ئه/لبژاردن کۆمیسونی هه
  یاندن شی راگه به
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