
لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووسیدا رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەكان تیشكی خستە سەر چەند بابەتێكی 
  هەنووكەیی

 

پاردە نێودەوڵەتییەكان لە حكومەتی هەرێمی د. دیندار زێباری رێكخەری راس 26/4/2020ئەمڕۆ 
كوردستان لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووسیدا تیشكی خستە سەر چەند راپۆرتێكی الیەنە نێودەوڵەتییەكان 

و ئەندامیەتی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە لیژنەی هەماهەنگیكار لەگەڵ تیمی یۆنیتاد، چەند 
هاوكارییە نێودەوڵەتییەكان بۆ عێراق و هەرێم لە  كەیسێكی تایبەت بە رۆژنامەنووسان، قەبارەی

رووبەڕووبوونەوەی كۆرۆنا، كەمكردنەوەی هاوكارییەكانی نەتەوەیەكگرتووەكان و دەوڵەتان بۆ ئاوارە و 
  پەنابەران و چەند كەیسێكی دیكە.

 

سیسیلیا  لە سەرەتای كۆنگرەكەدا رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتیەكان تیشكی خستە سەر راپۆرتی خاتوو
خیمینێز بڕیاردەری تایبەتی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤی ئاوارە ناوخۆییەکان و تی: 

حكومەتی هەرێمی كوردستان پێشوازی لە راپۆرتی خاتو سیسیلیا خیمینێز بڕیاردەری تایبەتی 
ندیداین لەگەڵ نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤی ئاوارە ناوخۆییەکان دەكەین، ئێمە لە پەیوە

بڕیاردەری تایبەتی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤی ئاوارە ناوخۆییەکان، چونكە 
ناكرێ وەك كەیسێكی كاتی مامەڵە لەگەڵ ئاوارە ناوخۆییەكاندا بكرێ و پێویستە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی بە 

  گرنگییەوە مامەڵەیان لەگەڵدا بكات.

 

ەپێی دوایین داتا و سەرژمێری نووسینگەی ڕێکخەری کاروباری مرۆیی نەتەوە زێباری هەروەها وتی: ب
ڕاگوێزراو لەو کەمپانەدا دەژین کە حکوومەتی هەرێم  (165,000)تا ئێستا  (OCHA)یەکگرتووەکان 

لە سلێمانی، هەروەها  (13,620)لە هەولێر و  (15،981)لە دهۆک و  (135،399)دابینی کردوون، لەوانە 
پارێزگاکەی هەرێم ژمارەیەکی زۆری ڕاگوێزراو لە دەرەوەی کەمپەکاندا دەژین، لەوانە لە هەرسێ 

لە سلێمانی. لەالیەکی دیکەوە، نزیکەی  (120,000)لە هەولێر و  (170,000)لە دهۆک و  (190,000)
و نەتەوە  %(70)ڕاگوێزراو لە کەمپە نافەرمییەکاندا دەژین. حکوومەتی هەرێم  (21,000)

  ی پێداویستییەکانیان دابین دەکەن.%(5)ی و ڕێکخراوە مرۆییەکانی تریش  %(25)ان یەکگرتووەک

 



لەبارەى رێكارەكانی رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان و قەبارەی ئەو هاوكارییە 
زێباری  نێودەوڵەتییانەى کە پێشکەش بە عێراق و هەرێم لە رووبەڕووبوونەوەی كۆرۆنا کران د. دیندار

وتی: دوای باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا لە واڵتی چین و دواتر بۆ چەند واڵتێكی دیكە، حكومەتی 
هەرێمی كوردستان بابەتەكەی بە هەند وەرگرت و لەسەر سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران گرنگییەكی 

ران، وەك یەكەم هەنگاو زۆری پێدرا، دوای ئەوەی چەند حاڵەتێكی نەخۆشییەكی لە واڵتی ئێرانی تۆمار ك
بە فەرمانی بەڕێز حكومەتی هەرێمی كوردستان بودجەیەكی کراوە بۆ رووبەڕبونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا 

دەوامی قوتابخانەكانی بۆ ماوەی مانگێك داخست، دواتر دەوامی  26/2/2020تەرخان كرد و لە رۆژی 
انی دەوامی ئاسایی فەرمانبەرانی كەم زانكۆ و پەیمانگاكانی لە سەرتاسەری هەرێم داخست و كاتژمێرەك

كردەوە، هەروەها رایی كردنی مامەڵەی هاوواڵتیانی لە چەند فەرمانگەیەك راگرت كە ئەگەری قەرەباڵغی و 
بەركەوتنی هاوواڵتیانی تێدا زۆرە. هەروەها وتی: ئەم رێكارانەی كە لە هەرێمی كوردستان گیرانە بەر 

نێودەوڵەتییەكان و واڵتان بوو، چونكە هەر زوو حكومەتی مایەی دەستخۆشی و ستایشی رێكخراوە 
هەرێم لە فڕۆكەخانە و دەروازە سنوورییەكان رێوشوێنی توند ئەنجامدران بۆ پشكنینی ئەوانەی لە 

كەس كە لە ئێرانەوە  2,000دەرەوەی واڵتەوە روویان لە هەرێمی كوردستان كرد لەوانە كەرەنتینە كردنی 
رۆژ، هەروەها دەستكرا بە رێوشوێنی یاسایی و گەڕان  14دستان بۆ ماوەی گەڕابوونەوە هەرێمی كور

بەدوای ئەو كەسانەی كە گومان دەكرێت لە دەرەوەی خاڵە سنوورییە فەرمییەكانەوە هاتبنەوە هەرێمی 
هەرێم وپشكنینیان ئەنجام نەدابێت بۆ ئەوەی كەرەنتینە نەكرێن. بەگشتی رێكارەكان دلخۆشكەرن و 

تیان زیاتر پابەندی رێنماییەكان بن ئەوا ئەم قۆناغە بە سەركەوتوویی و كەمترین زیان ئەگەر هاوواڵ
  تێدەپەڕێنین.

 

لە بارەی هاوكارییە نێودەوڵەتییەكانی بۆ هەرێمی كوردستان لە رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا، 
نا لە ھەرێمی كوردستان دیندار زێباری رایگەیاند: لیژنەیەكیبااڵی رووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆ

پێكهات بە سەرپەرشتی بەڕێز سەرۆكی حكومەت، ئەم لیژنەیە بەردەوامە لە ئەنجامدانی كارەكانی بۆ 
رێگە گرتن لە باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەكە بۆ ئەم مەبەستەش لە پەیوەندی بەردەوامدایە لەگەڵ وەزارەتی 

یارمەتیدانی هەرێم، لەم رووەوە حكومەتی تەندروستی حكومەتی فیدراڵ و الیەنە نێودەوڵەتییەكان بۆ 
چین لە رێگای كونسوڵخانەی گشتیی لە هەولێر یارمەتی پێشكەش بە هەرێم كردووە كە پێكدێت لە 

 25/3/2020كەرەستە و كەلوپەلی پزیشكی پێویست بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیکورونا، لە 
ۆالر بۆ یارمەتیدانی واڵتە هەژارەكان ملیار د (2)نەتەوەیەكگرتووەكان پالنێكی مرۆیی راگەیاند بە بڕی 

ملیۆن دۆالری پێشكەش بە  (15.5)لەوانەش عێراق، حكومەتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بڕی 
ملیۆن دۆالری پێشكەش بە حكومەتی عێراق كردووە، پرۆگرامی  (41)عێراق كرد، حكومەتی ژاپۆن بڕی 

ملیۆن  (5)ەڵ واڵتانی هۆڵەندا، بەلجیكا و سوید بڕی گەشەپێدانی نەتەوەیەكگرتووەكان بە هاوبەشی لەگ



دۆالری پێشكەش بە حكومەتی عێراق كردووە، كۆمیسۆنی بااڵی نەتەوەیەكگرتووەكان بۆ كاروباری 
پەنابەر و ئاوارە كرد،  (550,000)خێزان كە دەكاتە  (110,000)پەنابەران هاوكاری ماددی پێشكەش بە 

هەزار دۆالر پێداویستی پزیشكی و پێداویستی  (500)ی  بڕی نزیكە  ندروستی جیهانی بە رێكخراوی تە
ی ڤایرۆسی كۆڕۆنایپێشکەشی هەرێم کرد، رێكخراوی سیبیرت ئۆف  وه نگاربونە ره بە  ت بە خۆپارێزی تایبە

دۆالری پێشكەش بە وەزارەتی  (18,000)گشتی ئەمریكا لە هەولێر بڕی   ئەمریكا لە رێگای كونسوڵخانەی
كرد بۆ دابینكردنی كەلوپەلی خۆپارێزی بۆ هێزەكانی پێشمەرگە وچەندین هاوکاری ترى مرۆیی پێشمەرگە 

I)لەالیەن چەند رێکخراوێکی نێودەوڵەتی لەوانەش  CRC ،I OM ،Fr ee  Bur ma  Ranger s ،
. لە بارەى هاوکاری ڕێکخراوە ناوخوییەکان د. دیندار زێباری وتی: لەالیەن (وچەندین رێکخراوی تر

ێکخراوێکەوە هاوکاریىەکی یەکجار زۆر پێشکەش بە هەرێمی کوردستان کرا و لەوانە: دەزگای چەندین ڕ
خێرخوازی بارزانی کە پڕۆژەی هێڵی گەرمی هاوکاری خۆراکی خستە كار و توانراهاوكاری پێشكەش بە 

بۆ  رفراوانی دەستپێکرد خێزان بكرێت و چەندین چاالکی تر، دەزگای روانگە هەڵمەتێکی بە (25,234)
دابینکردنی خۆراك بۆ ئەو خێزانانەی پێویستیان بە هاوکارییە لە سەرتاسەی هەرێمی کوردستان و 

 250سەبەتە و 2,100رێكخراوی رۆژگاری كورد بۆ هاوكاری مرۆیی هەستا بە دابەشكردنی زیاتر لە 
زێباری بۆکس خۆراك بەسەر خێزانە هەژارەکانی شاری هەولێرودەوروبەری و چەندین ڕێکخراوى تر. 

ئەوەشی خستەروو کە لەو كاتەوە كە ڤایرۆسی كۆرۆنا باڵوبۆتەوە کۆی گشتی پارەی خەرجکراو لە الیەن 
بۆ هەر دوو مانگی  (بەو پارەیەی لە حکومەتی فیدراڵیعێراقیشەوە هاتووە)هەرێمی کوردستان   حکومەتی

ەد ملیۆن دینار و سەدو حەڤدە ملیار و سێ سەد و نەو (17,390,162,100)ئادار ونیسان بریتیە لە 
  شەست و دوو هەزار و سەد دینار.

 

ھێمن مامەند و وتی: هێمن مامەند لە رێگای تۆڕە   زێباری تیشكی خستە سەر كەیسی دەستگیر كردنی
كۆمەاڵیەتییەكان و بە باڵوكردنەوەی زانیاری نادروست وەك باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا لە 

ەها هانی خەڵكی داوە بۆ ئەوەی قەدەغەی هاتوچۆ بشكێنن، بۆیە بەندیخانەكانی كوردستان، هەرو
داواكاری گشتی هەرێم سكااڵی دژی ناوبراو تۆمار كردووە، دادگا فەرمانی دەستگیر كردنی دەركردووە و 
رێكارەكانی دەستگیركردنیشی بەپێی یاسا بووە لە هەمان كاتدا وەك هەر دەستگیركراوێكی دیكە گشت 

وونی پارێزەر كەسانی دیكەش هەن لە دەرەوەی هەرێم دەژین بە هەمان شێوە مافێكی هەیە وەك ب
  رێكاری یاساییان بەرامبەر دەگیرێتە بەر هەر كاتێك بگەڕێنەوە هەرێمی كوردستان.

 



بە كەفالەت ئازاد كرا راستەوخۆ لە رێگای دەزگاكانی راگەیاندنەوە چەند  5/4/2020دوای ئەوەی رۆژی 
استەی هێزەكانی پۆلیس، بۆیە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی هەولێر سكااڵی یاسایی وشەیەكی ناشیاوی ئار

 (434، 433)دژی بەرز كردەوە و بە جنێودان و ناوزڕاندن تۆمەتباری كرد، ئێستا ناوبراو بەپێی ماددەكانی 
  لە یاسای سزادانی عێراقی دەستگیرا كراوە.

 

زێباری وتی: بەپێی دەستوری عیراقی لەبارەی بە كەیسی مستەفا سەلیمی وعەدنان رەشیدی 
رادەستكردنەوە رێگەپێدراو نییە و ئەگەر كەسێكیش رادەستبكرێتەوە دەبێت بەئاگاداری هەردوو 
حكومەت و بەپێی رێككەوتننامە نێودەوڵەتییەكان بێت و پێشتریش شتی وا لە عیراق و هەرێمی 

دوای   سی سیاسی رێگەپێدراو نییە.كوردستان لەگەڵ واڵتان كراوە، بەاڵم بەهیچ شێوەیەك بۆ كەی
پشكنین و وردبوونەوە لە تۆماری داتای بەردەستی ئاسایشی سلێمانی و نشینگە و دەروازە سنوورییەكان 

عەدنان رەشیدی لە   تۆمار نەكراوە. سەبارەت بە (مستەفا سەلیمی)هاتنی هیچ كەسێك بە ناوی 
دوو كەسی نادیار تۆمار كرد و بە دەستدرێژی سكااڵی لەسەر  2020-3-17شارۆچكەی پێنجوین لە رۆژی 

توانرا تۆمەتباری سەرەکی دەستگیر بکرێ و  2020-3-27كردن و ئەشكەنجەدان تۆمەتباری كردن، رۆژی 
 (31-405)و (421)  كانی مادده  پێی تباران بە تۆمەتباری دووەمی رووداوەکەی ئاشكرا كرد, ئێستا تۆمە

  راون.راگی  عێراقی  سزادانی  یاسای لە 

 

لە بارەی هەماهەنگی لەگەڵ یۆنیتاد رێكخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەكان وتی: حکومەتی هەرێم لە رێگای 
رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکانەوە ئەندامە لەتیمی نیشتمانی عێراق تایبەت بە مامەڵە کردن لەگەڵ 

بە بڕیاری  (یۆنیتاد)تاوانەکانی داعش   لە  وه بۆ لێپیچینە  وه ، ئەم تیمە بۆ لێکۆڵینە(یۆنیتاد)تیمی 
بە سەرۆکایەتیی کەریم ئەحمەد خان، ڕاوێژکاری  2017ی ساڵی (2379)ئەنجومەنی ئاسایش ژمارە 

تایبەتی سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان دامەزراوە بە مەبەستی بەدیکیۆمێنتکردنی تاوانەکانی 
و شارەزای نێودەوڵەتی پێکهاتووە و دەستی بە  پسپۆڕ 107تیرۆریستانی داعش، تیمی ناوبراو لە 

لە  (یۆنیتاد)کارەکانی کردووە. بڕیار وایە تیمێکی لێکۆڵەرانی عێراقی دابمەزرێت بۆ یارمەتیدانی 
کارەکانی لێکۆڵینەوە و لەسەر ئاستی حکومەتی هەرێمیش لیژنەی الوەکی دامەزراوە، ئێمە لە گشت 

او ئامادەین، هەروەها حكومەتی هەرێم ناوی ژمارەیەك دادوەری كۆبوونەوە و چاالكییەكانی تیمی ناوبر
وەك پسپۆری نیشتمانی لەو لیژنەیە و لیستێكی پێشكەش كردووە بە   پێشكەش كردووە

 پێداویستییەكانی پۆلیس و ئاسایشی هەرێم بۆ مەبەستی ئەرشیف كردنی بەڵگەنامەكان.

 


