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 پشتیوانی کۆماری کۆریا لھ یارمھتیدانی خھڵکانی گھڕاوەی عێراقیدا
 
  

 ڕێکھوتننامھیھکیان پھرەپێدان بۆ ەکانویھکگرتو نھتھوە بھرنامھی و کۆریا کۆماری حکومھتی -2017 میەکەی تشرینی ی 17 -غدادەب
 عێراق. ئازادکراوەکانی تازە ناوچھ چاکبونھوەی و سھقامگیری پشتیوانیکردنی بۆ ئھمریکی دۆالری ملیۆن 4 بۆ ئھمڕۆ واژۆکرد

 
 ،پھرەپێدان بۆ ەکانویھکگرتو نھتھوە بھرنامھی بھ سھر  كھ سھقامگیکردن بۆ کۆمھککردن دامھزراوەی لھڕێی دەبێت کۆریا بھخشینھی ئھم
 ئھمھ سھندراونھتھوە. داعش دەستی لھ ناوچانھی لھو خێراکان دەستپێشخھریھ بۆ داراییھ الیھنی دابینکردنی کاری دامھزراوەیھ ئھم

 ەوە. 2015 ساڵی لھ دامھزراوەیھ بھم کۆریایھ بھخشینی چوارھھمین
 

 بۆ کۆمھککردن دامھزراوەی دەستنیشانکراوە، ناوخۆکانھوە دەسھ�تدارە و عێراقی حکومھتی لھالیھن کھ ئھولھویھتانھی ئھو لھسھر بنھما
 حکومھتی توانستی و بچوك کاری بۆ دەکات دابین پارە بھخشینی و دەدات گشتی ژێرخانی خێرای چاککردنھوەی یارمھتی سھقامگیکردن

 دەکات. دابین گشتییھوە کاری نھخشھی لھڕێی کورد ماوە خستنھسھرکاری و بھھێزدەکات ناوخۆیی
 

 خاتو عێراق، لھ پھرەپێدان بۆ ەکانویھکگرتو نھتھوە بھرنامھی نێشتھجێی نوێنھری بھسترا، بھغداددا لھ کھ واژۆکردنھکھدا بۆنھی لھمیانھی
 366 ئێستادا لھ بوبێت. دووچارمان سھقامگیرکردنھوەدا کاری لھ بوو ئاستھنگیی گھورەترین موسڵ سھقامگیرکردنھوەی :" وتی گراندێ لیز

 میھرەبانھی بھخشینھ ئھم ماوە. پێویست تری کاری زۆر ھێشتا بھ�م شارەکھدا، لھ جێبھجێکردندان بواری لھ سھقامگیرکردنھوە پڕۆژەی
 خراپترین لھ موسڵدا شاری بھشھی لھم ولکاریکا ئاستی موسڵدا. خۆرئاوای بھشی لھ کارەکانمان خێراکردنی ھۆی دەبێتھ کۆریا کۆماری

 و�تھکھیھ." کاولکاریھکانی
 

 ھھوڵھکانی پشتیوانیکردنی بھ پابھندە توندی بھ کۆریا کۆماری :" وتی یۆب،-وونگ سۆنگ بھڕێز عێراق، لھ کۆریا باڵیۆزی جھنابی
 من بھرکھوتووە. زیانیان داعشھوە توندوتیژیھکانی ۆیبھھ ناوچانھی ئھو سھقامگیرکردنھوەی بۆ نێودەوڵھتی کۆمھڵگای و عێراق حکومھتی

 زیانلێکھوتووەکان عێراقیھ ھاو�تیھ بھ ھیوابھخشین لھڕێی ھھوڵھکان زیادکردنی ھۆی دەبێتھ بھخشینمان چوارەم کھ بھوەیھ باوەڕم توندی بھ
 کۆمھڵگاکانیان." بنیادنانھوەی پرۆسھی بھ دەستکردن و چاکبونھوە بۆ بھھێزکردنیان و
 
 لھ جێبھجێدەکات دەستپێشخھری 1،200 لھ زیاتر پھرەپێدان بۆ ەکانویھکگرتو نھتھوە بھرنامھی بھ سھر  كھ کۆمھککردنھکھی امھزراوەید
 دیالھدا. و نھینھوا و سھالحھدینو ئھنبار ئازادکراوەکانی وچھتازەنا
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ى نیشتمانێك  وه بۆ ئھ كاندا ئاستھ موو ھھ كات ولھ كان ده توێژهگشت چین   سێك لھ موو كھ ڵ ھھ گھ شى لھ ھاوبھرپێدان  بۆ پھكان  كگرتووه یھ  وه تھ ى نھ رنامھ بھ

مووان باشتر  وا ژیان بۆ ھھ كات كھ ندن ده سھ شھ پشتگیركردنى گھ  ودان بھ ھا بره روه بێت , ھھ كانى ھھ یرانھ ى قھ وه نگاربوونھ ره وا تواناى بھ كھ بنیات بنرێت
م كردن  راھھ ین بۆ فھ كھ ش ده تێڕوانینێكى جیھانى وناوخۆیى پێشكھ  رێمدا, ئێمھ و�ت و ھھ ۱۷۰  زیاتر لھ  كات لھ هرزى واقیعدا كارد ئھ  كات. لھ م ده راھھ وفھ

وا خۆڕاگربن . النێك كھ توانا وگھ و دابینكردنى ژیانێكى بھ  
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