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 ڕابکەن موسڵ ڕۆژئاوای لە لەوانەیە تر هاوواڵتی 320,000 ؛پاڵنراون سنورەکانیان تا مرۆییەکان ئاژانسە

لە ڕۆژئاوای "ئۆپەراسیۆنی مرۆیی گوتی  ، ڕێکخەری مرۆیی بۆ عێراقخاتوو. لیز گڕاندێ (:٧١٩٢ی ئاداری ٩١بەغدا، ) 

لە بە هەزاران خێزان جیاوازیە سەرەکیەکە بریتی یە لەوەی کە ڕۆژهەاڵت"." ئاڵۆزترە لەوەی زۆر گەورەترە و موسڵ 

 ڕادەکەن."خێزان هەزاران بە دەیان و لە ڕۆژئاوا،  ---لە ڕۆژهەاڵت ماڵەکانی خۆیان ماونەتەوە 

مانگی ناوەڕاستی لەو کاتەوەی ڕایانکردووە موسڵ لە ڕۆژئاوای هاوواڵتی  180,000کە  کردووە یڕاپۆرتحکومەتی عێراق 

ئاژانسە مرۆییەکان ڕۆژئاوای شارەکە. قەزاکانی دەستیان پێکرد بۆ ئازادکردنەوەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان کاتێك شوبات، 

 ڕابکەن. داهاتوودا لە هەفتەکانی تر کە لەوانەیە هاوواڵتی  320,000تا  300,000بۆ ئەگەری ئامادە دەکەن خۆیان 

 گڕاندێ گوتیخاتوو. . دانخراپلە مەترسیەکی  موسڵڕۆژئاوای لە هاوواڵتیان لەوەی کە  زۆر نیگەراننئاژانسە مرۆییەکان 

خاتوو.  .نی لێبکەوێتەوەفراوازیانێکی پێدەچێت لەو شارە کۆنەی کە دانیشتوانێکی زۆری تێدایە تەقەمەنیەکان بەکارهێنانی "

خێزانەکان بەجێبێڵیت. شارە کۆنەکە یان  ژوورەوەبچیە زۆر ئەستەمە کە پێمان دەڵێن ئەو کەسانەی کە ڕادەکەن " گڕاندێ گوتی

هەزاران بە سەدان و . تۆقێنەرە"لە مەترسیدان ئەگەر بمێننەوە،". و بەجێبێڵن ئەگەر شارەکە  کردن لێیانلە مەترسیدان لە تەقە

  " .دانسامناكلە مەترسیەکی و گیریان خواردووە هاوواڵتی 

 لە شارەکە کەخێزانانەی ئەو پچڕاوە. ناوەڕاستی مانگی شوبات لەو کاتەوەی  موسڵبۆ ناو ڕۆژئاوای سەرەکی ڕێگای کۆمەکی 

ئاو و کۆمەکیەکانی لە ماڵەوە هەیانبووە. کە پێش وەختە ئەوەیە بەرجەستە بێت تەنها خۆراك و  ڕەفەکان بەتاڵندەڵێن ڕادەکەن 

کە ترسی ئەوەمان هەیە زۆر کارەساتبارە"." ئێمە بارودۆخەکە خاتوو. گڕاندێ گوتی ". تەواو دەبندەرمانەکان پچڕاون و کارەبا 

 داهاتوودا."هەفتەکانی ڕۆژەکان و لە  بێتببارودۆخەکە زۆر لەوە خراپتر 

ئەو چارەسەرکردنی قەیرانەکە. بۆ لە ڕێگادایە نەتەوەیی بەرفراوانی هەوڵێکی حکومەتی عێراق، سەرکردایەتی لە ژێر 

 لە نزیك شارەکەشوێنە تەنگەتاویەکان خێوەتگە و  ٧١لە ڕادەکەن ڕۆژئاوای شارەکە قەزاکانی هاوواڵتیانەی کە لە 

خاتوو. شوێنە تەنگەتاویانە. لەو خێوەتگە و  ٧١فراوانکردنی بۆ بنیاتنان و پەلە دەکەن هاوکاران حکومەت و . نیشتەجێکراون

خێزانەکان تاوەکو ئێستا، لەگەڵ کاتدا. پێشبڕکێیەكە ئەوەش  ."بەرجەستە دەکرێت،"شوێنی زیاتر هەموو ڕۆژێك، " گڕاندێ گوتی

ئێمە لەوەی زیاد بکات  خێراتر بەجێدێڵنکە شارەکە ئەو کەسانەی ئەگەر ژمارەی بەاڵم نیشتەجێکراون. وەردەگرن و هاوکاری 

  بێت."بخراپتر زۆر بەخێرایی بارودۆخەکە لەوانەیە بنیات بنێین، شوێنە تازەکان کە ئێمە دەتوانین 

 لەوانەن 70,000لە زیاتر ئاوارەبوون،  ەوەموسڵی قەیرانبەهۆی کەس  330,000لە تشرینی یەکەم، زیاتر ی ٧١لەو کاتەوەی 

هاوکاری بۆ دابین کردنی چوار کاتژمێر کاردەکەن بیست و ئاژانسە مرۆییەکان ە گەڕاونەتەوە بۆ ماڵەکانی خۆیان. ک

لە ماڵەکانی خۆیان ئەو خێزانانەی کە لەوانە موسڵ ڕۆژئاوای لە ڕۆژهەاڵت و کەس ملیۆن  ٧.١بۆ زیاتر لە ژیان ڕزگارکردنی 

 کە ڕایانکردووە. ئەو خێزانانەش ماونەتەوە، و 

ئۆپەراسیۆنی موسڵ. بەاڵم ئامادەکاریمان کردووە بۆ پالنمان داناوە و دەبێت  ێكمانگ بۆ چەندئێمە " خاتوو. گڕاندێ گوتی

بۆ کە دەتوانین ئەنجام دەدەین  کار باشترینئێمە بۆ سنورەکانمان. پاڵ بەهەموومانەوە دەنێت قەیرانەکە ئەوەیە کە ڕاستیەکە 

 بە هاوکاریە وەریدەگرن."ئەو کەسانەی کە پێویستیان لەوەی دڵنیابوون 

 تکایە پەیوەندی بکەن بە:بۆ زانیاری زیاتر، 

ئیمەیڵی ، لە ڕێگەی قەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێرابۆ هلە نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان ، پەیوەندیەکانکەیت پۆند، بەرپرسی 
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