
 لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەنووسیدا
چەند ڕێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان تیشکی خستە سەر 

 راپۆرتێکی نێودەوڵەتی
  

ڕێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان  دکتۆر دیندار زێباری  2021ی حوزەیرانی  8 رۆژی
بوو کە بەم  ئەو ڕاپۆرتانە رۆژنامەنووسییە تیشک خستنە سەر . مەبەست لەو کۆنگرەانی سازکردکۆنگرەیەکی ڕۆژنامەو

 حوکمڕانی و ئازادییەکانپەرەسەندنەکانی  ەبو تێیدا ئاماژە کرا باڵوکراونەتەوە، یەکان لەالیەن ڕێکخراوە جیهانیدواییە 
 .لە هەرێمی کوردستان

 
راسپاردە تین، ڕێکخەری ەسەر هێزەکانی پێشمەرگە لە چیای مکردنە  رێژیدەستد رووداوەکانی ئەم دواییە وسەبارەت 

پێنج  لە چیای مەتین پەکەکەدا کدارانیچە لە ئەنجامی کردەوەیەکی وتی: هەرێمی نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی
انە روودەدەن جاری یەکەم نییە ئەم کردەوە نا بەرپرس ەبەداخەوە ئەم و حەوتی دیکەش برینداربوون، شەهیدپێشمەرگە 

 لەسەر کاریگەری  بۆ نێو خاکی هەرێمی کوردستان،و جگە لە زیانی گیانی و بیانوویەک بۆ سنوور بەزاندنی سوپای تورکیا 
لە ساڵی  ناوچە سنوورییەکان،  ستانەکانیئەو ناوچانەش هەبووە بەتایبەتی بە ئەنقەست سوتاندن و بڕینەوە دار ژینگەی
 .د لە ناوچەی شیالدزێ ناچار کران زێدی خۆیان جێ بهێڵنگون (٨٥)ەوە دانیشتوانی 1995

و تەنیا بۆ  ووەگوندی دیکە سەپاند (١٦٩)هاتوچۆی دانیشتوانی زیاتر لە  ەسەرپەکەکە کۆت و بەندی ب لەالیەکی دیکەوە
وپای تورکیا پێکدادانەکانی ئەم دواییەی چەکدارانی پەکەکە و س. ەن بگەڕێنەوەئاودانی بەروبوومەکانیان رێگایان پێدەد

 .گوند 22و چۆڵکردنی زیاتر لە  سڤیل هاواڵتی 1500بۆتە هۆی ئاوارەبوونی زیاتر لە 
 

: ئەم کەمپە دەکەوێتە ، دکتۆر دیندار زێباری ڕایگەیاندشاریامپی ەک دواییەیسەبارەت بە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی ئەم 
ک برا و ئێزیدییەکانن و لەبەر ناسەقامگیری ئەمنی کە گشت ئاوارەکانی لە خوشقەزای سێمێلی سەر بە پارێزگای دهۆک 

وە گەڕێنەتا ئێستا  نەیانتوانیوە ب ، بوونی چەندین میلیشیای سەربازی و نەبوونی خزمەتگوزارییە سەرەکییەکانشنگال
چادر ڕووخاون و نزیکەی  400نزیکەی  و شەش کەس برینداربوون، بەداخەوە بە هۆی ئەم رووداوە سەر زێدی خۆیان

هاوتا  حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ"پێکەوت  ماددييانخێزان زیانی  200
 هەوڵ دەدات قەرەبووی زیانلێکەوتووانی ئەو رووداوە بکاتەوە.نێودەوڵەتییە پەیوەندیدارەکان 

 
لەناوچە جێناکۆکەکان و چەکدارانی داعش  ڕێکخەری حکومەتی هەرێمی کوردستان تیشکی خستە سەر هەڕەشەکانی

کردەوەی تیرۆریستی تۆمارکراوە کە تێیدا  (١٠٥)نزیکەی  داپێنج مانگی یەکەمی ئەم ساڵلە  تەنیا جەختی کردەوە کە
. حکومەتی هەرێمی کوردستان و و چەندین جۆرە چەکی دیکە بەکارهێنراوە ، مینفڕۆکەی بێ فڕۆکەوان ،رۆکێت

 ی هاوبەشدامەزراندنی ژووری ئۆپەراسیۆن بەردەوامن بۆ هەوڵەکانی خۆیان حکومەتی فیدراڵی، هەماهەنگی دەکەن لە
 .هەنگاوی باش لەم بارەیەوە نرادرووستبوو و  یییەئەمنە بۆشایی ئەو  کردنەوەی پڕ لە ناوچە جێناکۆکەکان بۆ دووبارە



 
ەرێمی کوردستان و دکتۆر دیندار زێباری، بە گرنگییەوە باسی لە پرسی قوربانیانی ماددەی هۆشبەر کرد لە ه

  ەکانن، ن لە قوربانیانی ماددەی هۆشبەرنچاکسازییەکا ئەو کەسانەی لەزۆری بەشێکی لە ئێستادا "دووپاتیکردەوە کە 
مانى كوردستان   رلە پە، هەروەها ر ى هۆشبە كانى مادده ترسیە مە جدیدایە بۆ رووبەڕووبوونەوەیلە هەوڵی  م ى نۆیە كابینە

اند کە بە یاسای نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان و تێکدەرە رچوو ده 2020ى ساڵى  (1)  ساى ژمارهیا ( 12/1/2020)  لە
 .عەقڵییەکان ناسراوە

 
سەبارەت بە ئامارەکانی تایبەت بە ماددە هۆشبەرەکانیش رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان وتی: لە ماوەی رابردوودا 

کارهێنەرانی ماددە ەهەرێم توانراوە ژمارەیەکی زۆر لە بازرگان و ببە هەوڵی الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی 
بە تۆمەتی بازرگانی کردن یان بەکارهێنانی ماددەی هۆشبەر  (3089)هۆشبەرەکان دەستگیر بکرێن، تەنیا لە هەولیر 

ماددەی هۆشبەر کەسیش بە تۆمەتی بەکارهێنانی  (٣٠١٤)کەس بە تۆمەتی بازرگانی کردن و  (٧٥)دەستگیرکراون، لەوانە 
و بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیکردن ی هەبێت لە زیاتررۆڵی  پێویستە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیلێرەدا  دەستگیرکراون.

بەتایبەتی لە دووبارە شیاندنەوەی ئەو کەسانەی کە ئالودەی ماددە هۆشبەرەکان بوون بۆ  نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەکان
 .ئەوەی دووبارە بگەڕێنەوە نێوکۆمەڵگا

 
ڕێکخەری حکومەتی هەرێمی کوردستان، سەرنجی ڕاکێشایە سەر دۆخی ئازادییە ئاینییەکان و ئاماژەی بەوەدا، کە 

 ئەمریکائازادیی باوەڕ و ئایین، پشتی دیموکراسییەکی یەکگرتوو پێکدەهێنێت، لە ڕاپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی دەرەوەی 
ەتی هەرێمی کوردستانی کردووە لە پاراستنی گیانی لێبووردەیی و سەبارەت بە ئازادییە ئاینییەکان ستایشی رۆڵی حکوم

حکومەتی ئەمریکا بە  کەهەروەها جەخت لەوە دەکات  .پێکەوەژیانی نێوان گشت پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان
لۆگی عێراق بووەتە بەشێک لە دیا لە  ئاینییەکانپاراستنی پێکهاتە  گرنگییەوە لەو پرسە دەڕوانێت و لە ئێستادا

 .ستراتیژیی نێوان عێراق و ئەمریکا
پرۆسەی  بنەڕەتییە لە کاریگەر و  میدیای ئازاد توخمێکی"ڕایگەیاند لە بارەی میدیا و ئازادی رادەربڕین دیندار زێباری 

ئازاد بوونی هەیە و  کوردستان میدیایەکی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان شانازی بەوە دەکات کە ،دیموکراسی
ئازادی کوردستان وەک نموونەیەکی  هەرێمی و تێبینی و سەرنجانەی لەسەر ئەو پرۆسەیە هەیە، بەاڵمسەرەڕای ئە

 .وەڕادەربڕین و ئازادی ڕاگەیاندن ناسرا
حکومەتی هەرێمی کوردستان وتی: ڕێکخەری حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆتایی کۆنگرە رۆژنامەنووسییەکەدا 

)یژنەی خاچی سووری نێودەوڵەتیهەیە لەگەڵ لهەماهەنگی بەردەوامی  ICRC)   و نووسینگەی نێردەی
 وسەبارەت بە سەردانی بەندیخانە و بنکەکانی دەستگیر کردن،  (یۆنامی)نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عێراق 

 یۆنامینوێنەرانی  لەم بارەوەچاویان بە راگیراوان بکەن،  و دەتوانن سەردانی بنکەکانی دەستگیر کردن بکەن اننوێنەرانی
، لەالیەکی دیکەوە  ی ئەنجامداوەزیندان (٦٠) لەگەڵ انچاوپێکەوتنی بنکەکانی راگیراوانی کردووە وسەردانی  (١٤)

چاکسازی یاسایی و دادوەری بکەن لە  لە پرۆسەیواڵتانی ئەندامی یەکێتی ئەوروپامان کردووە پشتگیری داوامان لە 
  هەرێمی کوردستان.



 يصحف تمر مؤ في
 تقارير الدوليةالعدد من  على الضوء منسق التوصیات الدولية في حكومة االقليم يسلط

 
 مؤتمرا كردستان إقليم حكومةالتوصيات الدولية في  منسق زيباري ديندار الدكتور 8/6/2021اليوم الثالثاء الموافق  عقد

 اوضاعمتعلقة بال التطورات و الفترة السابقةبعض تقارير المنظمات الدولية التي نشرت في  علی سلط فيە الضوء صحفيا
 .كوردستان إقليم فياالنسان  حقوق

 
: منسق التوصيات الدولية في حكومة االقليم ذكر متين، جبل في شمركةیالب قوات على الهجومحول االحداث االخيرة و 

 أصيب و شمركةیالب من خمسةفي جبل متين استشهد   قام بها مسلحوا حزب العمال الكوردستان مسلحةنتيجة لعملية 
مسؤولة، و الغير عمال تلك االلالسف هذه ليست المرة االولى التي يقوم عناصر حزب العمال الكوردستاني ب .آخرون سبعة

فهي تؤدي الى نتائج  في اراضي االقليم لجيش التركيلتوغل ا ، و عدا كونها تعطي ذريعةحق اضرار باالرواح و الممتلكاتتل
على حياة  اثرتو منها القطع و الحرق المتعمد لالشجار في تلك المناطق، كما ان االشتباكات المسلحة  بيئةلكارثية على ا

 . 1995 عام منذ فقط شيالدزه منطقة في قرية (85)اكثر من  إخالءحيث ادت الى  نمواطنيال
 

اضافة الى استشهاد و  ،قرية  (169)مواطني  حركة على اقيود الكردستاني العمال حزبمسلحوا   فرض العمادية وفي
ادت االشتباكات المسلحة االخيرة الى نزوح اكثر من  من اهالي تلك القرى نتيجة لالشتباكات المسلحة. اتجرح العشر

 .قرية (22)و تهجير مواطن  (1500)
 

يقع : زيباري يندارد الدكتور صرح دهوك، من بالقرب للنازحين مخيم في جسيمة أضرار في تسبب الذي الحريقب يتعلق فيما
لم يتمكنوا من العودة  نفي قضاء سميل في محافظة دهوك و يقطنە نازحي سنجار من االخوة االيزيديين الذيهذا المخيم 

ادت لالسف ، الخدمات مناطقهم الى فتقارا الى اماكنهم بسبب سوء االوضاع االمنية، وجود العديد من الميليشيات و
 .مادية خسائر أسرة 200 تكبدت حوالي و خيمة 400 حوالي تدميرضافة الى حرق وا اشخاص (6)الحادثة الى جرح 

جراء  المتضررين تعويض و مساعدةو الحكومة الفدرالية  الدوليينالجهات  مع بالتنسيق كردستان إقليم حكومةتحاول 
 .هذه الحادثة

 
 عليها المتنازع المناطق في داعش مقاتلي تهديدات على الضوء كردستان إقليم حكومةالتوصیات الدولیە فی  منسق سلط
االسلحة المتعددة   فيها استخدمت إرهابية عملية 105 تسجيل تم ،2021 عام من األولى الخمسة األشهر في" أنە وأكد
 و كردستان إقليم حكومةهنالك تنسيق بين  . ذلك إلى وما و زرع عبوات ، طائرات بدون طيارمدفعية، صواريخمن 

 اتخاذ تمو   األمني الفراغلسد  عليها المتنازع المناطق في عمليات غرف و مشتركة قيادات إلنشاء اديةاالتح الحكومة
 .الصدد هذا في جيدة خطوات

 



 المحتجزين في من الغالبية" أن مؤكدا   كوردستان، إقليم في المخدرات قضية إلى ايضا زيباري نداريد الدكتور أشار
تبدي حكومة اقليم كوردستان اهتماما كبيرا بمكافحة المخدرات كما  . المخدرات عاطيت ضحايا هم حاليا   اتاإلصالحي

 قانون مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.   2020اصدر برلمان اقليم كوردستان في عام 
 

 مينالعا خالل شخصا   (3089) اعتقال تمفي اربيل فقط  حول ارقام و احصائيات المخدرات قال ديندار زيباري: 
 تم بينما بالمخدرات، االتجار بتهمة عليهم القبض تم (75) بينهم من ،تعاطيها و بالمخدرات االتجار في لتورطهم الماضيين
خصوصا  الظاهرة هذه مكافحة قوم بدور اكبر فيت أن المنظمات الدوليةعلى  ينبغي. لتعاطيهم الباقين 3014 على القبض

 .التأهيل ةإعادفيما يتعلق  بالتدابير الخاصة ب
 

 تشكل والدين العقيدة حرية أن قائال: و المعتقدات حرية الدين إلى أشار قليمالتوصيات الدولية في حكومةاإل منسق
الى  في العالم الدينية الحريات حول األمريكية الخارجية لوزارة السنوي التقريراثنى  وقد للديمقراطية، الفقري العمود

يم كوردستان الرساء التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع الكوردستاني و كان لە اثر الجهود التي تبذلها حكومة اقل
 اجزء تصبحا العرقيةو القومية و  الدينية لمكوناتا حماية أن بيئة آمنة، كما اشار التقرير ايضا الى يقوم خلق كبير في 

 .المتحدة والواليات العراق بين االستراتيجي الحوار رئيسيا في 
 

الن   افراد المجتمع الكوردستانيحرية االعالم والتعبير مكفولة لجميع  أن :زيباري نداريد الدكتور ي قالأحول حرية الر
حرة على  إعالم وسائل بوجود  فخورة كوردستان إقليم حكومة. ديمقراطيةال العملية في أساسي عنصر يعتبر الحر اإلعالم

 ." اإلعالم وحرية التعبير لحرية إقليمي نموذج لكن اقليم كوردستان اصبح ،جانبالرغم من المالحظات التي ترد في هذا ال
 

: هناك تنسيق مستمر كردستان إقليم حكومة التوصيات الدولية في منسقالدكتور ديندار زيباري  أوضحفي نهاية تصريحە 
 همممثلي يمنح (يونامي)مساعدة العراق لبعثة األمم المتحدة و  األحمر للصليب الدولية اللجنة مع كردستان إقليم حكومةل

يونامي لقامت فرق ا التنسيق هذا بموجب و كردستان، اقليم في و التوقيف حتجازالا مراكز إلى المقيد غير الوصول حق
 و القانونية اإلصالحات لدعم األوروبي االتحاد كما طلبنا من .اسجين 60 وقابلت االحتجاز مرافق إلى زيارة (14)ب 

 .كردستان في القضائية
 


