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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ جوالی ٢٨
  

   اقليم کردستان برای مقابله با داعشۀآماده باش کامل پيشمرگ

 
 

وی گروه ھر گونه تھديدی از س  اعالم کردند، برای مقابله با٢٦/٧/٢٠١٤مقامات اقليم کردستان عراق روز شنبه 

ه را به حالت آماده باش کامل درآورد) پيشمرگه(نظامی اين اقليم   نيروھایۀ، ھم"داعش"دولت اسالمی موسوم به 

  .ندا

 ١٠٥٠ خود در امتداد مرز ۀکردستان با مستقر کردن نيروھای امنيتی و پيشمرگ بر اساس اين گزارش مقامات اقليم

  .نده اافزايش داد سی جاده ھای منتھی به اقليم را موصل، ايستگاه ھای بازرايالتکيلومتری با 

 کردستان عراق در وضعيت فوق العاده ۀ تاکنون منطقجون ١٠در تاريخ " داعش"از زمان تصرف موصل توسط 

  .به سر می برد

برای عقب نشينی از شھر   اقليم کردستان عراق اعالم کرده بودند که ھيچ طرحیۀپيشتر نيروھای پيشمرگ

ً  .ل خود ندارندوکرکوک و ساير مناطق تحت کنتر" خيز نفت" ھای شھر کرکوک   کنترل تمامی بخشاين نيروھا تقريبا

 .اند ھای نينوا و دياله را در اختيار گرفته استان و برخی از ساير مناطق
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اری ل شمواقليم کردستان، کنتر  شبه نظاميان داعش، نيروھای نظامیۀاز فرار نظاميان ارتش عراق در پی حمل پس

شھر نفت خيز کروک، مھمترين اين . عراق را در دست گرفتند  اين اقليم با دولت مرکزیۀاز مناطق مورد مناقش

   .مناطق است

پر کردن خالء نيروھای نظامی و مقابله با شبه نظاميان داعش در کرکوک به  پيشمرگه ھای کرد می گويند برای 

  .نيست شان مطرح ل ونان از مناطق تحت کنتر عقب نشينی آۀ برند و در حال حاضر گزين می سر

پس از تصرف :"نيروھای پيشمرگه در مصاحبه با تلويزيون العربيه گفته بود   از فرماندھانشيرکو فاتحپيشتر 

نشينی از مناطقی را که  ما دستور عقب. از نيروھای پيشمرگه خواسته شد مداخله و از کرکوک حفاظت کنند موصل

 .ايم دريافت نکرده ،در آن مستقر ھستيم

 


