چاودیریکردنی راهێنەرانی پێشمەرگە لە کاتی فێرکردنی رێساکانی شەڕ بۆ یەکەکانیان

لە تشرینی دووەمی ساڵی ٢٠١٦دا ١٧ ،ئەفسەری پێشمەرگە دەرچون لە خولێکی رێکخراوی بانگەوازی
ژنێڤ بۆ راهێنانی راهێنەران لە سەر رێساکانی شەڕ .ئێستا ئەوان دەستیان کرد بە باڵوکردنەوەی ئەو
رێسایانە لە ناو یەکەکانی پێشمەرگەدا.
"ئێمە بۆچی چەکدارێکی دوژمن چارەسەر کەین لە پێش هاورێ یەکی برینداری خۆمانەوە؟ " ئەمە یەکێک بوو
لە پرسیارە قورسەکان کە دەبوایە راهێنەرە تازە دەرچووەکان وەاڵمی بدەنەوە لە کاتی یەکەم خولەکانی
راهێنانیاندا ،کاتێک بۆیان روون کردنەوە کە چەکدارە بریندارەکان تەنها لە سەر بنەمای پێشڕەوی پزیشکی
مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت ئیتر چی دۆست بن یان دوژمن.
لە نیسانی ٢٠١٧ەوە ١٣ ،راهێنەری پێشمەرگە هەڵساون بە راهێنانی  ١٥٨جەنگاوەر لە سەر رێساکانی
شەڕ لە  ١٣شوێنی جیاوازی سەربازید ا بە هێڵەکانی پێشەوەی شەڕیشەوە لە دەوروبەری موسڵ و هەر
دوو پارێزگای نەینەوا و کەرکوک .تیمی رێکخراوی بانگەوازی ژنێڤ هاوڕێ یەتی راهێنەرانیان دەکرد لەو
کارە یاندا و راهێنانی زیاتریان پێ دەدان لە سەر چۆنێتی باشکردنی شارەزایی وانەوتنەوەیان هەروەها لە سەر
چۆنێتی وەاڵمدانەوەی پرسیارە یاسایی یە قورسەکان کە زۆر جار دێنە گۆڕێ.
"لە کاتێکدا خەڵکی مەدەنین کە قوربانی زۆر دەدەن لە موسڵ ،هەموو الیەنەکانی بەشدار لەم پێکادانەدا دەبێت
هەنگاوی پێویست بنێن بۆ پاراستنی دانیشتوانی مەدەنی .پرۆگرامی راهێنانەکە یەکەم قۆناغە و ئێمەش
باوەڕمان وایە کە هێزەکانی پێشمەرگە رێزی زیاتر بۆ رێساکانی شەڕ پیشان دەدەن" ئەمە تێبینی موحەمەد
بالجی بوو ،کە ناوبراو سەرۆکی پرۆگرامی رێکخراوی بانگەوازی ژنێڤە بۆ هەرێمی رۆژهەاڵتی نزیک و
ناوەڕاست.
پرۆگرامی فێرکردنی هیوا پێدراو تەنها کاتێک توانرا ئەنجام بدرێت کە وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە و
رێکخراوی بانگەوازی ژنێڤ هەستان بە واژۆکردنی رێکەوتننامەیەک لە ئاداری ٢٠١٧دا ،کە تێیدا
هەردووال رەزامەندیان پیشان داوە بە بنیاتنانی توانای ئەکادیمی پێشمەرگە بۆ باڵوکردنەوەی رێساکانی شەڕبە
تایبەت لە ڕێگەی مەڵبەندەکانی مەشقی سەربازی یەوە.
بە پێی ئەم رێکەوتننامەیە ،رێکخراوی بانگەوازی ژنێڤ کاری پاڵپشتیکردنی وەزارەتیش لەخۆ دەگرێت بۆ
دروستکردنی پەڕاوێکی هەڵسوکەتی فەرمی بۆ هێزە چەکدارەکانی تاکو یارمەتیان بدات لە پابەند بون بە
هەڵسوکەوتیان لە کاتی هەر پێکادانێکدا.

