
ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان: دامەزراوە حکومییەکان کاری لەپێشینەیان بریتییە لە پاراستنی 
 سەروەری یاسای و پێوەرەکانی حوکمڕانی باش و هەموو ڕەهەندەکانی مافی مرۆڤ

 
٧/٤/٢٠٢١  
 

دا هەڵسەنگاندنەکانی خۆی لەسەر ڕەوشی  ٢٠٢١ی نیسانی  ٧تی لە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵە
واڵت باڵوکردەوە. ڕاپۆرتەکە هەندێک بابەتی وروژاندووە کە لەم لێدوانەدا  ١٤٩مافەکانی مرۆڤ لە 

  .ڕووندەکرێنەوە
 

رێمی حکومەتی هە`لەم بارەیەوە، د. دیندار زێباری، ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان، ڕایگەیاند کە 
یان  713هەزار و  734ئاوارە و پەنابەر دەکات . بە وردی  732هەزار و  992کوردستان میوانداریی 

 534هەزار و  10پەنابەری تورکی و  440هەزار و 8پەنابەری سوری و  345هەزار و  238ئاوارەن، 
ن لەگەڵ کۆمەڵگە پەنابەری فەلەستینی هەن. زۆرینەی ئاوارەکان و پەنابەرەکا 700پەنابەری ئێرانی و 

٪ ی کۆی  38کەمپدا دەژین . نزیکەی  35٪ لە  29خانەخوێکانی هەرێم دەژین ، لەکاتێکدا تەنیا 
`.نیشتەجێن 21٪ و لەسلێمانی ٪ 41دانیشتوانە ئاوارەبوەکان لەشاری هەولێر دەژین و لەدهۆک    

 
دیندار زێباری دووپاتی کردەوە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵەکانی تەرخانکردووە بۆ لەخۆگرتنی 

ئاوارە و پەنابەران لە ژێر هەر بارودۆخێکدا بێ. سەبارەت بە گەڕانەوەی ئاوارەکانیش، د. دیندار زێباری 
گیریکردن و هاندان و ڕایگەیاند کە سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕوونە و بریتییە لە پشت

ئاسانکاری بۆ گەڕانەوەی ئازادانەی سەرجەم ئاوارەکان بۆ ناوچە ڕەسەنەکانیان، لەو چوارچێوەیەشدا 
هەزار  700ەوە ئاسانکاری بۆ پرۆسەی گەڕانەوەی زیاتر لە 2016حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 
  .کەس کردووە بۆ ناوچە ئازادکراوەکان

 
تێبینییە ، زۆرینەی ئەو ئاوارانە ئارەزووی گەڕانەوە بۆ زێدی ڕەسەن و ئەوەی جێی سەرنج و 

ئازادکراوەکانی خۆیان دەکەن ، بەاڵم بە پێی ڕاپرسیی بیروڕا کان کە ڕێکخراوە مرۆییەکان ئەنجامییان 
٪ ی ئەو ئاوارانە ئامادە نین هەنووکە بگەڕێنەوە، بەهۆی نەبوونی مەرجی پێویست ،  80داوە ، زیاتر لە 

ەک خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانی ژیان و هەلی کار و پاڵپشتیی دارایی. تێکدانی ماڵ و خەمی ئەمنیش و
  .بووە هۆی دوودڵبوون لە گەڕانەوە

 
سەبارەت بە بۆردوومانی سنوورەکان، ڕێکخەری ڕاسپاردە نێودەوڵەتییەکان ڕایگەیاند کە ژیانی 

و زەوی وماڵیان وێران دەکات و زەویە کشتوکاڵیەکانی هاواڵتیانی کوردستان دەخاتە مەترسییەوە و ماڵ 



گوندنشینان لەناوبردووە و ژێرخانی مەدەنی پەکی کەوتووه و زیان بە دارستانەکان گەیشتووە، هەروەها 
ئەم کردەوانە ئاوارەبوونی بەسەر زۆرێک لە گوندنشینەکان سەپاندووە و بە دەیان قوربانیش و کوژرانی 

    .لێ کەوتۆتەوەپێنج هاوواڵتی مەدەنی 
 

حکومەتی هەرێمی کوردستان داوای لە پەکەکە و یەکەکانی دیکەی چەکداری `زێباری دووپاتیکردەوە کە 
کردووە، کە دەست لە هێرشکردنە سەر دەوڵەتانی دراوسێ لە خاکی هەرێمی کوردستانەوە هەڵگرن. 

ە هاواڵتیانی مەدەنی ناوچە هەروەها، داوای لە واڵتانی دراوسێ دەکات، کە ڕەچاوی ئەوە بکەن، ک
سنوورییەکان دەژین، کە ئێستا لەبەر بۆردوومانەکان ناچارن لە ماڵەکانیان هەڵبێن و واز لە زەوییە 

`.کشتوکاڵییەکانیان بهێن   
 

لیژنەی مافی مرۆڤ لەپەرلەمانی هەرێمی کوردستان لەبەرنامەیدایە یاداشتێک بۆ ئەو زیانانەی کە بەر 
نوورییەکان کەوتوون پێشکەش بە سەرۆکایەتی پەرلەمان بکا و دواتر بۆ خەماڵندن دانیشتووانی ناوچە س

  .و دابینکردنی قەرەبووەکە، یاداشتەکە دەبردرێت بۆ ئەنجومەنی وەزیران
 

ڕاپۆرتەکەی لێبوردنی نێودەوڵەتی نیگەرانی دەربارەی ئازادیەکانی ڕادەربڕین و ڕۆژنامەوانی دەوروژێنێ. 
ئازادی ڕۆژنامەگەری و ڕادەربڕین ڕیکدەخات.  2007ی ساڵی  35یاسای ژمارە  لە هەرێمی کوردستان

خۆبەدوورگرتن لەناوزڕاندنی دەزگا   هاوکات ڕۆژنامەنوسان بەرپرسن لەپاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی و
شەرعییەکان بەبێ بەڵگەی پێویست. لەگەڵ ئەوەشدا هیچ ڕۆژنامەنوسێک بە هەڕەمەکی 

ڕێکاری ڕوون هەیە کە جێبەجێ دەکرێن دوای ئەوەی دادگا پڕۆسەی یاسایی  دەستگیرنەکراوە، ڕێسا و
  .دەستپێدەکات

 
مافی خۆپیشاندان و ئازادی گردبوونەوەش بە هەمان شێوە لە چوارچێوەی یاسادا ڕێکخراوە. یاسای 

ڕێگە دەدات بە ڕێکخستنی ناڕەزایەتی لە هەرێمی  2010ی ساڵی  11پەرلەمانی کوردستان ژمارە 
دستان. خەڵک لە ڕووی دەستووری و یاساییەوە رێگەیان پێدراوە خۆپیشاندان ئەنجام بدەن، کور

ڕاوبۆچوونی خۆی دەرببڕن و داواکارییەکانیان بگەیەنن تا ئەو ماوەیەی کە دوور بێت لە توندوتیژی و 
 .کاری تێکدەرانە

 
ی یاسا پابەندن بە دەزگاکانی جێبەجێکردن`لە درێژەی قسەکانیدا، د. دیندار ڕایگەیاند کە 

. سەرنجێک بۆ ئەو شەپۆڵی ناڕەزاییانەی لە `دەستگیرنەکردنی هیچ کەسێک بەشێوەیەکی هەڕەمەکی
ڕوویاندا، ئەو دوو ناڕەزایی دەربڕینە  2020زاخۆ و سلێمانی لەمانگەکانی ئاب و کانوونی یەکەمی 

خۆپیشاندەرانیان لێکەوتەوە،  بەمەبەست لەالیەن هەندێک کەسەوە بەالڕێدابردنی داوا ئاشتیخوازەکانی



سامانی گشتی و تایبەتیان   و ئەو کەسانە چەک و کەلوپەلی بریندارکەریان خزاندە نێو خۆپیشاندانەکان و
تێکشکاند و قوربانی هەم لەالیەن خۆپیشاندەران و ئەفسەرانی جێبەجێکردنی یاساوە تۆمارکرا. لەگەڵ 

  .ران بە گوێرەی یاسا مامەڵەیان لەگەڵ کراوەئەوەشدا، یاسا پارێزراوە و تەواوی سەرپێچیکا
 

دوای ئەو نەهامەتیانەی کە کۆمەڵگەی `سەبارەت بە خوشک و برایانی ئێزیدی، د. دیندار ڕایگەیاند کە 
ئێزدی پێیدا ڕۆیشت ، حکومەتی هەرێمی کوردستان دەستی هاوکاری بە شێوازی جۆراوجۆر بۆ ئاوارە 

کە بریتی بوو لە یەکەم دابینکردنی شوێنی تایبەت بۆ داڵدەدانیان بووەکان درێژ کرد بەبێ جیاوازی ، 
` .پاشان دابینکردنی هەموو خزمەتگوزاریە سەرەتاییە پێویستەکانی وەک ئاو و خۆراک بۆیان    

 
ی خۆی  ( 5170 )بڕیاری ژمارە  2014 / 21 / 08ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە ڕۆژی 

لیژنەی بااڵ بۆ بەجینۆساید ناساندنی ئەو تاوانانەی بەرامبەر بەئێزیدییەکان  دەرکردووە بۆ پێکهێنانی
کراوە و لیژنەکەش لەماوەی سااڵنی ڕابردوودا کاری بۆ بەنێودەوڵەتیکردنی ئەو کەیسە کردووە و 

  .هەوڵیداوە دەنگدانەوەی ئازارەکانیان بۆ دادگای تاوانی نێودەوڵەتی ببات
 
 بەت پێکهێنرا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و بەدواداچوونجگە لەوەش لیژنەیەکی تای`

دۆسیەی ئەو ڕفێنراوە ئێزیدیانە و لیژنەیەکی دادوەری پێکهێنرا بۆ لێکۆڵینەوە لەو تاوانانەی ڕێکخراوی 
تیرۆریستی داعش لەناوچەی شەنگال و ناوچەکانی تری دەوروبەری ئەنجامیانداوە لەڕێی 

مارکردنی لێدوان . لەم کابینەیەدا لیژنەی جینۆساید پێکهێنراوە بۆ بەدۆکیومێنتکردنی ئەو تاوانانە و تۆ
`.تەواوکردنی کارەکانی لیژنەکانی تر    

 
حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شانازییەوە کاردەکات بۆ پاراستن و بەرزکردنەوەی ئەو بەهایانەی کە 

  .پێویستن بۆ ژیانێکی مەدەنی و شایستە
لەپێشینەیان بریتییە لە پاراستنی سەروەری یاسای و پێوەرەکانی دامەزراوە حکومیەکان کاری   

 .حوکمڕانی باش و هەموو ڕەهەندەکانی مافی مرۆڤ
 


