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کارکردن لەسەر بنەمای کاریگەرو هەماهەنگی بۆ کۆکردنەوە و گی و کاروباری مرۆیی )ئۆچا( نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەننووسینگەی  ینێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان

 نێودەوڵەتینیشتمانی و هاوکارانی لەگەڵ  هاوبەشیبە مرۆیی 

 

 
 کورتهێنانەکان لەبەهۆی عێراقی بۆ ملیۆنان خراپەکان دەرەنجامە لەبارەی  ی ڕادەگەێنێتنەتەوە یەکگرتووەکان ئاگاداربەرپرسی بااڵی 

 پاڵپشتی کردنی دارایی

 

 یبۆ کاروبارهەماهەنگی لە نووسینگەی اسیۆنەکان ڕئۆپەبەڕێوەبەری ، بۆ عێراق یئەم دواییە ەکەیسەرداندوابەدوای ی ئادار(: ٢٣، جنێف)

عێراقی ملیۆن  ١٠ زیاتر لە بارودۆخی خراپتربوونی خستە سەرسەرنجی و بۆ ڕاگەیاندنەکان قسەی کرد  لە جنێف ئیمرۆ ، جۆن جینگ،مرۆیی

    مرۆیی. بەهاناوەهاتنی بۆ پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر کۆکردنەوەی هاوکاریە بۆ بە کە بەپەلە پێویستیان 

خەڵکی عێراق و لە عێراق ژیان  لە هەموو ڕوویەکیهەبووە کاریگەریەکی کارەساتباری نەبوونی ئەمن و ئاسایش و لە ناسەقامگیری دوو ساڵ 

ئەستەمی ژیان و گوزەران و  ،ماڵەکانڕووخانی بەرفراوان، ئاوارەبوونی بەرەنگاریە مرۆییەکان دەبنەوە، لەوانە ئەو پەڕی بەردەوام دووچاری 

 مرۆیی. بە هاوکاری دەستگەیشتن لە 

بە هاوکاری نێودەوڵەتیە، پێویستیان  و لە ئازارێکی زۆردانملیۆنان خەڵکی عێراقی ، دەبێتئاڵۆززیاتر و  فراوانتر دەبێتملمالنێیەکە "هەروەك 

  ئاوارەبوون.  ٢٠١٤کانوونی دووەمی لەوەتەی ملمالنێ ی توندوتیژی بەهۆی کەس ملیۆن  ٣.٣زیاتر لە ڕاگەیاند. ئاگاداری "بەڕێز جینگ 

لەگەڵ هەزاران ، لە جیهانبۆ هاوواڵتیان ئەو وواڵتانەیە  بکوژترینجینگ تیشکی خستە سەر ئەوەی کە عێراق لە ناوەندی بەڕێز. هەروەها 

 ٧٥٠٠زیاتر لە ساڵی ڕابردوو، هەر ساڵێك. بۆ  ندیدار بە ملمالنێکەوەتری پەیوەڕێگاکانی و چەك و تەقەمەنیەکان بەهۆی بریندار و مردن 

 چەکداری. و ملمالنێی ، توندوتیژی یتیرۆریستبەهۆی کارەکانی کەسیش برینداربوون  ١٥٠٠٠و نزیکەی کەس کوژراون 

ماڵەکانی خۆیان بە زۆر  خێزانانەی کە لە وچاوی کەوت بەو کرد بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان تەکیەی شوێنی لە بەغدا، بەڕێز. جینگ سەردانی 

کچانی تازە پێگەیشتوو لە بوون لە  ئەمانەش کە چاوی پێیان کەوت بریتیئەنبار و سەاڵحەددین. لە نێوان  پارێزگاکانی زۆربەیان لەدەرکراون، 

بەهۆی ئەو  وەسوڕمامن سەرم  " ئەو گووتی لە مانگی نیسانی ساڵی پار.لە دەستی داعش ڕایان کردووە خێزانەکانیان ڕومادی ئەوانەی کە 

لە پابەندبوونیان بە  سرووش بەخشنهێشتاش زۆر و  یان گرتووە ی وەها برینێکی خراپەئەو کچانەی کە بەرگوزە ئەرێنیەی ئازایەتیە زۆرە و 

بە بەڕێز. جینگ چاوی کەوت بە خێزانە ئاوارەکانی کە لە هەولێر، . باشتر،"باوەڕێکی بەهێز بە داهاتوویەکی خوێندنەکانیانەوە لەگەڵ وەها 

کێڵگەیەکی لە ژیان بەسەر دەبەن، لەوانە نافەرمیەکان لە شوێنە ڕایانکردبوو ئێستا  سنجارو دەوروبەری نەینەوا و  هۆی توندوتیژیەوە لە موسڵ

 . ی مریشكپێشووتر

خۆی بۆ ئەو  تایشیسبەڕێز جینگ حکومەتی هەرێمی کوردستان، حکومەتی عێراق و لە هەردوو الیەنی لەگەڵ بەرپرسان لە کۆبوونەوەکان 

هەرێمی لەگەڵ ئاوارەبووان.  نموونەییان نیشان داوەعێراق یەکگرتوویەکی لەسەرانسەری "کۆمەڵگاکان . دەربڕیئەوان بەخشندەییەی 

 لێهێزنزیکە لە کە هەیە سنورداریان سەرچاوەی ئەوان ، هەرچەندە. لەخۆگرتووەکەسی ئاوارەی یەك ملیۆن زیاتر لە بە تەنها کوردستان 

 دەبنەوە.  ێكکارەساتنا ئەو خەڵکانە دووچاری ئەگەر  –نێودەوڵەتی کۆمەڵگای داواکراوە لەالیەن پاڵپشتی کردنی دارایی زیاتر بەپەلە . بڕان

لیزززززز گڕانزززززد ، نمزززززوونەیی لە ژێزززززر سزززززەرکردایەتی ڕێکخزززززراوە مرۆییەکزززززانی کزززززرد بزززززۆ ئەو کزززززارە بزززززێ وێنەیزززززان بەڕێزززززز جینزززززگ ستایشزززززی 

کززززۆمەك و ژینگەکززززان بززززۆ کرێکززززارانی ترسززززناکترین و  یەکێززززك لە ئززززاڵۆزترین "عێززززراق بریتززززی یە لە  ئەو گززززوتیمرۆیززززی.  هەماهەنگیکززززاری

 "بەخشن سرووشبە ڕاستی خۆتەرخانکردنیان و ئازایەتیان 

کۆمەکیەکززانی بززۆ بززۆ بەخشززندەییان، بەرێززز جینززگ داوایەکززی بەپەلەی کززرد بززۆ پاڵپشززتی کردنززی دارایززی زیززاتر کۆمەكبەخشززان  کردنززی سززوپاس

بریتزی یە  ئامزادەکراوەو هاوکزارانیەوە نەتەوە یەکگرتووەکان لەالیەن  ٢٠١٦بۆ ساڵی مرۆیی بەهاناوەهاتنی پالنی دەرمان. و ژیان ڕزگارکردنی 

دۆالری ملیززۆن  ٧٣١کورتهێنانێززك بە بززڕی سززەرەڕای ئەمەش، زۆر کەمکززراونەتەوە. کززاری هەرە لەپێشززینە کە تیایززدا تێچووەکززان داوایەکززی لە 

 لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە.  ١٥بەهاناوەهاتنی ئێستا هەیە، کە لە پالنی ئەمەریکی 

و هاوواڵتیان بۆ دڵنیابوون لەوەی کە پاراستنی کە بە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان بەژدارن  هێنایەوە انەیالیەن ئەو هەروەها ئەو بە بیری

هەرە  ببێتە کاریدەبێت بێ گوناح هاوواڵتیانی "پاراستنی  ئەو گوتی. مرۆیی نێودەوڵەتیەیاسای بە گوێرەی هاوواڵتیان ژێرخانی پاراستنی 

  لە ڕووی کردەیی، "  یەوەلەپێشینە نەك هەر تەنها لە ڕووی هونەریەوە، بەڵکو بەگرنگ
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