
 

اق باس لە هەڕەشەکاتى  - تایبەت بە مخەدەرات و تاوان و حکومەتى هەرێىم کوردستان نووسینگەى نەتەوە یەکگرتووەکان    شەڕکەرە  عێ ر
ۆرستە بیانییەکان دەکەن لە رێگاى هاوکارى تەکنیىک بۆ جێبەجێکردتى یاسا و چاکسازى و دادوەرى   تێر

 
٢٠٢١\ ١١\ ٢٨    ، اق هەولێ ر  عێ ر

 هەرێىم کوردستاتى
 

یەتى بەڕێز کوێستان محمد  و بەڕێز ئەحمەد نەجمەدین، 
ا
بە بەشدارى وەزیرى ناوخۆ بەڕێز رێبەر ئەحمەد و  وەزیرى کار و کاروبارى کۆمەڵ

 گشتى ئەمریکا لە هەولێ ر بەڕێز رۆبەرت پ
ا

یەتى لە حکومەتى هەرێىم کوردستان و کوسوڵ
ا
دینۆ و بەڕێوەبەرى گشتى چاکسازى کۆمەڵ

ا
اڵ

: نووسینگەى  نێودەوڵەتى   شارەزاى  نێودەوڵەتى نووسینگەى نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە مخەدەرات و تاوان و  پسپۆرى  اتى رێکخەر 

و  مەترسییەکان  پێویستى  هەڵسەنگاندتى  بە  تایبەتى  وێرکشۆتى  یەکەم  اق  ر
عێ  لە  تاوان  و  مخەدەرات  بە  تایبەت  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

و   جێبەجێکردن  بە  تایبەت  پڕۆتۆکۆڵەکان  و  سیاسەت  پەرەپێداتى  و  حکومەکان  جێبەج   کرتى  پالتى  و  بەندیخانەکان  لە  پڕۆتۆکۆڵ 
و   بەڕێوەبەر  بۆ  بیانییەکان  بەندکراوە گەڕاوە شەڕکەرە  و  ۆرست   تێر

مەترسییەکاتى و  پێویستى  دیاریکراوى  بەکرداریکردتى هەڵسەنگاندتى 
تى حکومەتى هەرێىم کوردستان کارمەنداتى  بەندیخانە  

ا
. ئەو وێرکشۆپە لە چوارچێوەى سازکرد   و سەنتەرەکاتى چاکسازى لەژێر دەسەڵ

بیاتى و لە ژێر چاودبەرنامەى   ۆرستاتى گەڕاوەى شەڕکەرى   تێر
تى  ێبەندکردتى

ا
رى نووسینگەى هەرێىم نەتەوە یەکگرتووەکان لە رۆژهەڵ

 .  دەدرێتناوەڕاست و باکورى ئەفریقیا  
 

 و بەرپرىس نووسینگەى نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە مخەدەرات کشکردنەوەى وێر   اریلە وت
ا
ێر، رێکخەرى باڵ ڕ ۆپەکەدا، بەڕێز عىل ئەلێ 

هێنا و گووتى ئامانج  سەرەىک   و تاوان   بەخێ ر
 گشتى ئەمریکا و شارەزا نێودەوڵەتییەکاتى

ا
اق بەگەرىم بەرپرساتى حکومەت و کونسوڵ لە عێ ر

بەرنامەیە   بەڕێوەببەن  ئەو  بیانیەکان  ۆرستە  تێر هەڕەشەى  بتوانن  ئەوەى  بۆ  حکومەتە  دامەزراوەکاتى  تواناى  ىکردتى  بەهێ ر رێگاىبۆ    لە 
هاوکارى تەکنیىک بۆ کەرتەکاتى رێگەگرتن لە تاوان و سیستەىم دادوەرى تاوان. هەروەها رایگەیاند کە نووسینگەى نەتەوە   پێشکەشکردتى 

اق لە ن  یەکگرتووەکان تایبەت بە مخەدەرات و تاوان لە    لە بەغدا و حکومەتى  هەرێىم  عێ ر
ا

زیکەوە کاردەکات لەگەڵ حکومەتى فیدڕاڵ
ىکوردستان   ى دروست کردووە لەسەر بنەماى ئامانج و کارى لە پیشینەى هاوبەش و متمانەى دووالیەنە بۆ جێبەجێکردتى    و هاوکارتى بەهێ ر

اق و هاوکات سوپاىس ویالیەتە یەکگرتووەکاتى ئەمریکاى کرد بۆ دابینکردتى ئەو کۆمەىک  ئەو بەرنامەیە بەسەرکەوتووتى لەسەرانسەرى عێ ر
بەڕێز    یەدارای بەرنامەیە.  ئەو  بۆ  اتیج  سەخیان  سێى ئامانجیەتى کە  بەرنامەیە  ئەو  ئەوەى کرد کە  باىس  ێر  ڕ  بەپەرەپێبدات  تایبەت    ئەلێ 

بەندیخانەکان  لە  ۆر  تێر ۆکەى  بێر رووبەرووبوونەوەى  و  مامەڵکردن  بۆ  ئەولیاتى  هاو   لەبەرچاوگرتتى هەستیارى گێندەرى  لەگەڵ  تەریب 
 و یاسا مرۆتى  نێودەوڵەتتر و یاساى مافى مرۆڤ  

ین بنەماکاتى     وەنشتیماتى بەگوێرەى یاسا نێودەوڵەتییە پەیوەندارەکاتى تر وەکو کەمێى
 وە بە )رێساى نێڵسن ماندێال(. امامەڵەکردن لەگەڵ بەندکراوان کە ناسار 

 
وتارەکەیدا،  دواتر   میانەى  بۆ  لە  دەربڕى  انیتى  ى پێ ر و  سوپاس  هەرێىم کوردسان  حکومەتى  بەناوى  ناوخۆ  وەزیرى  ئەحمەد  رێبەر  بەڕێز 

پاڵپشتییە زۆر پێویستە بۆ   تایبەت بە مخەدەرات و تاوان و ویالیەتە یەکگرتووەکاتى ئەمریکا بۆ ئەو  نووسینگەى نەتەوە یەکگرتووەکان 
ىکردتى تواناى الیەنە پەیوەندارەکاتى حکومە ۆرستەکان.  بەهێ ر  بەندکراوە تێر

بەڕێز  هەروەها  ت بۆ بەڕێوەبردن و کەمکردنەوەى هەڕشەکاتى
لە  رێگەگرتن  بۆ  و سیاسەت  اتیج   داناتى سێى پێویستى  و  بەندکراوەکان  ۆرستە  تێر بەهۆى  تەحدییەکان کرد  و  لە کێشە  باىس  ئەحمەد 

ى لە بەندیخانەکان و  سەنتەرەکاتى  ژ وبوونەوەى توندڕەوى و توندوتێر
ا
چاکسازى. هاوکات بەڕێز رێبەر دووپاتى لە هاوکارى و کرانەوەى   بڵ

و   نێودەوڵەتى  ئەزمووتى  ین  باشێى هێناتى  بۆ  حکومەت کردەوە  نەتەوە تەواوى  نووسینگەى  تەکنیىک  شارەزاتى  لە  وەرگرتن  سوود 
کردتى سیستەىم بەڕێوەبردتى بەندیخانەکان لە کوردستان هاوتەریب لەگەڵ یاسا و    یەکگرتووەکان تایبەت بە مخەدەرات و تاوان بۆ باشێى

 بنەماکاتى مافى مرۆڤ. 
 

مپاشان   و حبەڕێز کوێستان  پێشکەش کرد  وتەیەىک  یەتى 
ا
و کاروبارى کۆمەڵ وەزیرى کار  نەتەوە سوپاىس    لەسەرەتادا   مد،  نووسینگەى 

تاوان کرد بۆ ئەو دەست پێشخەری بە مخەدەرات و  تایبەت  بەندیخانەکان و    کردتى پێشکەش  ە و  ییەکگرتووەکان  بە  تەکنیىک  هاوکارى 
بەندیخانەکان   مەبەستى  پێویستە  دووپاتیکردەوە کە  وەزیر  بەڕێز  هاواکات  وەزارەتەکەیاندان.  ژێرچاودێرى  لە  چاکسازى  سەنەتەرەکاتى 

ادان بۆ سەنتەرى چاکسازى و گونجاندنەوە بۆ یارمەتیداتى تاوانباران و چاککبوونەوەیان و دووبارە    بگۆڕدرێت لە سەنەتەرى بەندگرتن و سى
 گونجاندنەوەیان لە ناو کۆمەڵگا دواى تەواوکردتى ماوەى حوکمەکانیان.  

 
ئەمریکا    هەروەها   گشتى 

ا
دینۆ، کونسوڵ

ا
پاڵ رۆبەرت  ى   لە کوردستانبەڕێز  ى بەهێ ر بەشێىک  وەکو  رایگەیاند کە  و  پێشکەش کرد  وتارێىک 

رووبەرووبوو  بۆ  نێودەوڵەتى  کۆمەڵگاى  لە هەوڵەکاتى  بریتیە  بیانیەکان  شەڕکەرە  ۆرستە  تێر هاتووچۆى  راگرتتى  و  ۆر  تێر نەوەى 



 

ۆرستیان  ئەنجامداوە  ىرووبەرووکردنەوە  تێر
و بەرپرسیار بکرێن لەبەرامبەر کردەوەکانیان، بەگوێرەى    بە یاسا   هەموو ئەو ئەوانەى تاواتى

 بنەما یاساییەکان و مافەکاتى مرۆڤ. بەڕێز رۆبەرت لە درێژەى وتەکەی
ا

وە ویالیەتە یەکگرتووەکاتى ئەمریکا    ٢٠١١دا رایگەیاند کە لە ساڵ
ۆرستە   تێر  

بەڕێوەبردتى مرۆییەکاتى  ە  ى پڕاکتێر دەربارەى  هۆشیارى  زیادکردتى  بۆ  جیهان  لەسەرانسەرى  هاوبەشەکاتى کردووە  پاڵپشتى 
رێگەگر  بەمەبەستى  بۆ جێبەج   کردتى چاکسازى  پێشکەش کردوون  یارمەتى  و  ببەندکراوەکان  لە  زیاتر تن  و  وبوونەوە 

ا
  بووتى   توندڕەو   ڵ

یەک   ۆرستەکان لە بەندیخانەکان. هاوکات وێرکشۆتى ئەو هەفتەیە یەکێکە لە زنجێر اق بۆ  تێر  عێ ر
ىک کە نەخشەکراون بۆ یارمەتیداتى

ا
چاڵ

ل و رێگەگرتن  بیانییەکان  ۆرستە شەڕکەرە  تێر بەندکراوە  بەهۆى  ئاسایش  و کەمکردنەوەى مەترىس  زیاترى بەڕێوەبردن  وبوونەوەى 
ا
بڵ ە 

 توندڕەوى لەالیەن بەندکراوەکاتى تر لە سیستەىم بەندیخانەکانیان. 
 

دواتر بەڕێز تۆڕبن ئادەمز، رێکخەرى نێودەوڵەتى نووسینگەى نەتەوە یەکگرتووەکان تایبەت بە مخەدەرات و تاوان لە ڤیەنا پوختیەىک 
 نیساتى ئەمساڵ، پێکهاتەى پێشکەش بە ئامادەبووان کرد دەربارەى 

ى
ئامانجەکاتى هەڵسەنگاندتى پێویستى مەترسییەکان و گووتى لە مانىک

لەسەر بەندکردن لەگەڵ چوراچێوەى هاوبەش بۆ پاڵپشتى    پەسندکرد  داڕشت و هاوبەىسژ    نەتەوە یەکگرتووەکان  بەگشتى هەڵوێستێىک
تە ئەندامەکان دەربارەى بابەتە 

ا
ستە هاوبەشە دووپاتى ئەوە دەکاتەوە  ێارەکان بە بەندکردن. ئەو هەڵو وەند پەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ وڵ

مەبەستى   بۆتە هۆى الوازکردتى  بۆتەوە کە  بنەڕەتى  تەحدى  رووبەرووى  بەردەوام  لەسەرانسەرى جیهان  بەندیخانەکان  کە سیستەىم 
بۆ ئامادەکردتى بەندکراوان بۆ دووبارە  گەڕانەوە سەر تاوان    لە  ەگرتنسەرەىک حوکمەکاتى بەندیخانە. لەبڕى پاراستتى کۆمەڵگا لە تاوان و رێگ

ى و  مامەڵەى گونجاندنەوەیان لەناو کۆمەڵگا   لە دواى بەربوون، بەندکردتى درێژخایەن و قەڕەباڵغى لەناو بەندیخانەکان و پشتگوێخستى
ىکردتى نادادپەروەرى و بێبەش کردن و   تدا. خراپ بۆتە هۆى بەهێ ر

ا
ى لە زۆر وڵ کە هەڵوێستى هاوبەش    هەروەها رایگەیاند   پشتگوێخستى

ى لە بەندیخانەکان و مامەڵەکردن لەگەڵ بەندکراوان لە کارى هەرە لە پێشینەى داناوە وەکو دادگەرى و حوکىم ز تاکید لەسەر چاکسا
 .  “ لە دواوەبەج   نەهێشتتى کەس “تى بەردەوام سەندبۆ پابەندبوون بە گەشە ٢٠٣٠ئەنجێنداى  یاسا و وەکو بەشێىک تەواوکارى  

 
 


