
یابان و ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ ھاوبھشییھکھیان در�ژ دەکھنھوە بۆ پا�پشتیکردن لھ کۆمھ�گھ الوازەکان لھ ع�راق

١٤ ی نیسان، ٢٠٢١ 
 

بھغدا – ع�راق ھ�شتا لھ چھنگھچریدایھ لھگھڵ کاریگھرییھ کھ�ھکھبووەکانی ملمالن�کانی ڕابردوو بھسھر گھشھسھندنیھوە، کھ ئھمھش وای کردووە
و�تھکھ لھ بھر مھترسیی سھرھھ�دانھوەی ملمالن�دا ب�ت. و�ڕای ئھمھ، کاریگھرییھ ئابووری-کۆمھ�یھتییھکھی پھتای کۆڤید-١٩ش بووەتھ ھۆکار�کی
تر بۆ ھھڕەشھکردن لھ ئاشتی، ئارامی و گھشھسھندن لھ ع�راقدا کھ تا ئ�ستا بھ ھ�واشی لھ کاریگھرییھکانی جھنگی ٢٠١٤-٢٠١٧ی دژ بھ داعش

ھھ�دەست�تھوە.
 

ئھگھرچی داعش لھ سا�ی ٢٠١٧ لھڕووی سھربازییھوە بھز�نرا، ع�راق ھ�شتا لھ دووڕیان�کی ھھستیاردایھ، کھ مھترسییھکی بھرچاو ھھیھ کھ
دووبارە بخز�تھوە ناو ملمالن�. لھ ھھمان کاتدا، دەسھ�تدارانی ع�راق ھ�شتا دووچاری ئاستھنگ دەبنھوە لھ بھڕ�وەبردنی ل�کھوتھکانی جوالندنی ئھو
ھ�زە زۆرەی کھ بۆ سھندنھوەی ئھو بھشھ زۆرەی خاکی ع�راق لھ دەستی داعش بھ کار ھات. ژمارەیھکی زۆری جھنگاوەرانی پ�شوو کھ خۆویستانھ
وازیان لھ چاالکیی چھکداری ھ�نا بۆ ئھوەی بگھڕ�نھوە سھر ژیانی مھدەنی ئ�ستا ڕووبھڕووی ئاستھنگ دەبنھوە بھھۆی سنوورداریی دەرفھتھ

ئابووررییھکان و سنوورداریی دەستگھیشتن بھ خزمھتگوزاریی لھ ناوچھکانی خۆیان.
 

حکوومھتی یابان پا�پشتی خۆی در�ژ دەکاتھوە بۆ ھھو�ھکانی ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ بۆ ھاوکاریکردنی کۆمھ�گھ الوازەکان بھ پھخشینی ٤.٢
ملیۆن دۆالر. بھم بھخشینھی حکوومھتی یابان، ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ پا�پشتی دەکات لھ سھقامگیرکردن و کھمکردنھوەی مھترسیی
سھرھھ�دانھوەی توندووتیژی لھر�گھی کۆمھ��ک ڕ�وشو�ن بۆ برەودان بھ تھناھی، لھخۆگرتنی ئابووری-کۆمھ�یھتی، ھھروەھا تھبایی کۆمھ�یھتی

لھ کۆمھ�گھ الوازەکانی دوای ملمالن� لھ پار�زگاکانی نھینھوا و ئھنبار.
 

چاالکییھکانی ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ لھ ع�راق ئھو تاکانھ بھ ئامانج دەگر�ت کھ دەستیان بھ چارەسھری در�ژخایھن ناگات بھھۆی ئھوەی وا
دەبینر�ن کھ پھیوەندییان لھگھل داعشدا ھھبووب�ت یان پ�شتر پھیوەندییان ھھبووب�ت، لھگھل جھنگاوەرانی پ�شوو و کۆمھ�گھکان بھش�وەیھکی فرەوانتر.
ھھروەھا ھاوتھریب لھگھڵ ئھولھویھتھکانی حکوومھتی ع�راقدا، گرینگییھکی تایبھت دەدرەت بھ تو�ژی الوان. لھ چوارچ�وەی ئھم پرۆژەیھدا،
ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھوتی کۆچ بھ نیازە لھ نزیکھوە لھگھل حکوومھتی ع�راق کار بکات بۆ پا�پشتیکردن لھ ستراتیجی نیشتیمانی بۆ ڕ�گرتن لھ
توندڕەوی توندوتیژ، ئھمھ و�ڕای کارکردن لھگھل دەسھالتدارانی خۆج�یی، کۆمھ�گھکان، سھرکردە ئاینی و عھشایھرەکان، کھرتی تایبھت و الیھنھ

پھیوەندیدارەکانی دی.
 

و�ڕای ئھمھ، ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ ھاوکاری پ�شکھش دەکات بۆ ڕووبھڕووبوونھوەی کاریگھرییھکانی کۆڤید-١٩ کھ بوونھتھ ھۆکاری
زیادبوونی الوازی لھ سھرتاسھری والتدا، ھھروەھا ئھو حالھتانھی زیادبوونی چاالکیی تاوانکاری کھ بھو ھۆیھوە ڕوو بدەن، شی دەکاتھوە و

وە�میان دەداتھوە.
 

"ھھو�ی تھرخانکراو شت�کی بنچینھییھ بۆ برەودان بھ سھقامگیری و کرمکردنھوەی مھترسی نو�بوونھوەی توندووتیژی و ڕووبھڕووبوونھوەی
دینامیکیھتی دوای ملمالن� لھ کۆمھ�گھ الوازەکاندا. ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتی کۆچ بھردەوام سوپاسگوزاری حکوومھتی یابانھ بۆ ئھو پا�پشتییھ

بھردەوامھی و بۆ ھاوبھشییھکھی لھم ڕووەوە." سھرۆکی ن�ردەی ڕ�کخراوی ن�ودەولھتی کۆچ لھ ع�راق گ�رارد وایت وای گوت.
 

بھڕ�ز سوزوکی کۆتارۆ، با�و�زی یابان لھ ع�راق گوتی: "یابان زیاتر لھ ٥٠٠ ملیۆن دۆالری وەکو ھاوکاریی مرۆیی پ�شکھش کردووە بھو خھ�کھی
بھر کاریگھرییھکانی قھیرانھکھ کھوتبوون لھوەتھی ٢٠١٤ەوە. سھرباری ئھمھ، یابان بڕیاری داوە پاک�ج�کی ھاوکاری نوێ بۆ ع�راق تھرخان بکات
بھ بڕی ٥٠ ملیۆن دۆالر کھ ئھم پرۆژەیھی ڕ�کخراوی ن�ودەولھتی کۆچیش لھ خۆ دەگر�ت. ھیوادارم ئھم ھاوکارییھ لھ حکوومھت و خھ�کی یابانھوە
یارمھتیدەر ب�ت لھ برەودان بھ سھقامگیری و کھمکردنھوەی مھترسیی نو�بوونھوەی توندووتیژی لھ کۆمھ�گھ الوازەکانی دوای ملمالن� لھ نھینھوا و
ئھنبار. من متمانھم بھ پسپۆریی ڕ�کخراوی ن�ودەو�ھتیی کۆچ ھھیھ و بھ تووندی باوەڕم وایھ کھ خھ�کی نھینھوا و ئھنبار درک بھ تھبایی کۆمھ�یھتی

دەکھن و بھردەوام دەبن لھ ڕەتکردنھوەی توندوتیژی."
 

پرۆژە نو�یھکھ بھ ناونیشانی "برەودان بھ لھخۆگرتنی ناوچھی-دیاریکراو لھ ع�راقدا" ئھو وانھ و پراکتیزە سھرکھوتووانھ دەکاتھ بنھما کھ پ�شتر لھ
میانھی پرۆژەیھکی تر لھ ٢٠٢٠-٢٠٢١دەست کھوتوون کھ لھالیھن حکوومھتی یابانھوە پا�پشتی دەکرا بھ ناونیشانی "سوودوەرگردتن لھ پھیوەندیی

ن�وان تھناھی و گھشھپ�دان لھ ع�راق: پا�پشتی لھ سھقامگیری کۆمھ�گھیی لھو کۆمھ�گانھی کھوتوونھتھ بھر کاریگھرییھکانی ملمالن�"
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