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 قدا درێژدەكاتەوەاهەوڵەكانی خۆی بۆ هێنانەدێی سەقامگیری لە عێر كۆریاكۆماری 

  ۆ ب  كانەكگرتوویە ە وەت ەن  ەیرنامەب  ە ل یری پشتگ ای ركۆ  ی مارۆك  ەیروەد  یت ەزارەو  – 2020 م ەدوو ی نیتشر 25 غدا،ەب
  یكان یەكاڵچا ە ل كرنی شتوان ی پ  ۆب  ە ك ،یكی مرەئ  یالرۆ د  نیۆمل 5 ڕی ب  ە تر ب  ێکىكەمۆك  ئەویش لەڕێگەى  كاتەد دانێ پ ەرەپ 
  ەناوچ  ە ل ی ری قامگەس  یدەنان ێ ه بەمەبەستى ت ێ كرەد رخانەت  دانێ پ ەرەپ  ۆ ب  كانەكگرتوویە ەو ەت ەن  ەی رنامەب 
 . عێراقدا لە داعش  یست ە د یكان ەزگاركراوڕ

 یەكگرتووەكان نەتەو بەرنامەی  بەر سەردامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیركردن    دامەزراوەی  ێگەی ڕ لەە  كۆمەك  ئەم
 پارێزگایەی پێنج لەو دەكرێت  تەرخان ئاوارەكان گەرانەوەی بۆ  هاریكاری  كردنی پێشكەش  بۆ  و  بەكاردێت ەوە پەرەپێدان  بۆ
 ئەم  ەخشرێتەدەب  وەكۆریا الیەنلە  ە كۆمەك شەشەمین ئەمەش ،ەوە 2015 لەساڵی . ن ڕزگاركراو داعش لەدەست كە

   .ئەمریكی ۆالرید 23,950,000  دەگاتە  واڵتە  ئەم كۆمەكیەكانی كۆی  بەمەش و  دامەزراوەیە

 نەتەوە  بەرنامەی، ندەستنیشانكراو ەوەخۆجێیەكان  دەستەاڵتە و  عێراق  حكومەتی لەالیەن ئەولەویاتانەی بە پشتبەستن بەو
 ئەو چاككردنەوەی و یەكانی سەرەك ژێرخانە نۆژەنكرنەوەی بۆ  ریاكۆ باشەی  بەخشینە ئەم پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان

 شەنگال بۆ رەكانا ئاو گەڕانەوەی بۆ یارمەتیدەر و هاندەر ببێتە ئەمە ئەوەی  بۆ،  تەرخان دەکات  خاپووكراون كە  خانووانەی
 . دەورووبەری  ناوچەكانی و

  ی كێ خۆبارود یدووچار  ن،ێ ژەد اداێی تر ت  یت ییەما ەو ك   ەڵمۆك نی ندەو چ  كانییەزیدیە  کە  وا،ە ن ەی ن  یزگاێ پار ە ل  نگالەش
  یكەر ەس یكێ ت یەوە ولە ئ  ەت ەو كراو پێدەدرێت  بایەخی ش ە مەئ  رەب ەل ر ەه . داعشدا یركاری داگ یان ی م ە بوو ل ر و دژاو خت ەس

 .  دانێ پ ەرەپ  ۆ ب  كانەكگرتوویە ەو ەت ەن  ەی رنام ەب  ە ب  رە س یری قامگەس  یدەنان ێ ه ەی رنامەب  یكان ەكار

 لە:"  دەڵێت اقدا، خاتو زێنە عەلی ئەحمەد، عێرنوێنەرى نیشتەجێی بەرنامەى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان لە 
 بە لشەنگا   گەڕاونەتەوە  ئاوارانەی  ئەو  ژمارەی زیادبوونی  لە بەدیكرا پێشچونێكەوبەر، دا 2020 ساڵی  ناوەڕاستی

 بەم  ئەولەویەت  پێدانی لە دەبێت بەردەوام پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە  بەرنامەی. پێشوودا  ساڵی  لەگەڵ  بەراورد 
 ئەمەش ، گەڕاوەكان بۆ گرینگترین پێداویستییەکاندابینكردنى   بۆ دەكاتەوە  چر  خۆی هەوڵەكانی ئەمەشدا  لەگەڵ  و  ناوچەیە 

 دەرفەت  دروستكردنی لەگەڵ ، پەروەردە و  ئاو  و كارەبا و  نیشتەجێبوون وەكو خزمەتگوزرایەوە كەرتی چەندین  ڕێگەی لە
 سوپاسی  زۆر ئێمە:" گوتی  هەورەها . " كۆمەاڵیەتی ژیانی  پێكەوە هێنانەكایەوەی  هەروەها، ژیان بژێوی بەدەستهێنانی بۆ

 " .بوو گونجاو  كاتێكی لە  كە  گرنگە  ەكۆمەك ئەم  بۆین دەكە ریاكۆ كۆماری

 ریاكۆ كۆماری  كۆمەكییەكانی بە پێخۆشهاڵم  زۆر : " گوتی عێراق  لە كۆریا كۆماری باڵوێزی، ۆكـ و كیانگ  چێنگ بەرێز
 لە ، ڕاگەیاندنیەوە لەسەرەتای  هەربۆ ماوەى شەش ساڵى یەک لە دواى یەک دامەزراوەی کۆمەککردن بۆ سەقامگیرى  بۆ

 ئەم  میانی لە پڕۆژەیە ئەم  جێبەجێكرنی ئاسانكردنی بۆ  هاوكاربێت ساڵیش  ئەم  كۆمەكیەی  ئەم هیوادارم و ،  دا  2015ىساڵ
 . " 2030 ساڵی  تا درێژكراوەتەوە  دامەزراوە ئەم  كارەكانی كە  ساڵەی  3

 یەكێكە، ڕزگاركران داعش  لەدەست  كە  ناوچانەی  لەو گەڕاوەكان و  ئاوارەكان لە  پیشتوانیكردن:" گوتی بەرێزیان هەروەها
 لە دەبین بەردەوام ئێمە  ئەمەشدا لەگەڵ  و، عێراق بۆ هاوكاریەكانمان دەستنیشانكردنی لە  گرنگەكانمان هەرە ئەولەویاتە لە

  ئەوەی بۆ وە بۆیان هاوكاری  كردنی پێشكەش مەبەستی بە ،پەرەپێدان بۆ  یەكگرتووەكان نەتەوە  بەرنامەی لەگەڵ  كاركردن
 ئەمەش  هەروەها و ، پەیدابكەن خۆیان بۆ  بەردەوام بەشێوەیەكی  ژیان بژێوی بتوانن وە  ، بنێنەوە بنیات ژیانیان ەدووبار
 " .كۆمەاڵیەتی ژیانی پێكەوە هێنانەدێ  بۆ كاركردن  لەگەڵ

  لە  زیاتر پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان  نەتەوە  بەرنامەی سەر کۆمەککردن بۆ سەقامگیرکردن  دامەزراوەی  ئێستا تاوەكو
 . كەركوك و لەدیا و  سەاڵحەدین و  ئەنبار و نەینەوا پارێزگاكانی لە  ناوچەدا  31 لە  جێبەجێكردووە  پڕۆژەی  2,560
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###  ###  ### 

 بە هێنان بۆ کۆتایی دەكات كۆشش و هەوڵ كەەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی
واڵتدا،  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا لە یەكانهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار وى نادادپەروەر

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوە
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