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  ادەکەنڕ موسڵەوە شاری ڕۆژئاوای لە خەڵکی لە زۆر ژمارەیەکی کە لەوەی هەیە نیگەرانی

بەر لە حەوت مانگ، لە ناو شاری موسڵ دەستپێکی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لەو کاتەوەی  :(٢٠١٧ئایاری ی ١٨)بەغدا،  

لە گەڕەکەکانی  بەتەنها ناچارکراون کەکەس  ٥٠٠.٠٠٠لە ماڵەکانی خۆیانەوە ئاوارەبوون، لەوانە کەس  ٧٠٠.٠٠٠نزیکەی 

ئەو کەسانەی کە ژمارەی ناو ڕۆژئاوای موسڵ چڕتربۆتەوە، لە شەڕوپێکدادان لەو کاتەی . ڕابکەنڕۆژئاوای شاری موسڵەوە 

  . زیادی کردووەزۆر لە ڕۆژئاوای شارەکە ڕادەکەن 

لە ناو  کە لە ماڵەکانی خۆیان ڕادەکەنئەو کەسانەی "ژمارەی یز گڕاندێ، ڕێکخەری مرۆیی بۆ عێراق گوتی خاتوو. ل

تێك لە دوای خۆیانەوە لە ژمارەیەکی زۆری خێزانەکانە کە هەموو ش" ئێمە مەبەستمان ،" ڕۆژئاوای موسڵ گەلێك زۆرن

 ودەستیان خۆراکیان نیە ئاسایشی زۆربەیان ڕادەکەن. لە ژێر بارودۆخە زۆر ئەستەمەکان خێزانانە م ئەبەجێدەهێڵن. 

 بۆ چەند هەفتەیەك یان مانگێك. ئاوی خواردنەوەی خاوێن و دەرمانەکان نەگەیشتووە بە 

گواستنەوە و کۆمەکی دابین دەکات. هاوکارانی مرۆیی ئۆپەراسیۆنەکە دەکات، حکومەت سەرکردایەتی ێ گوتی "خاتوو. گڕاند

دەدەن  ویارمەتی خێزانەکاندەرەوەی شارەکە ڕێگاکانی هاوکاری بە درێژایی بۆ دابین کردنی  بەگەڕدەخەنتوانایان  ئەو پەڕی

  و خێوەتگەکان،". کان شوێنە تەنگەتاویەدەگەنە کاتێك 

 وزیاتر ئەستەمترزیاتر ان بە جولەکردووە ژمارەیان زۆرە، ئەو کەسانەی کە ئێستا دەستی"ژمارەی  خاتوو. گڕاندێ گوتی

اسیۆنە تەی ئۆپەرلەو کا. دەیانەوێت وەریدەگرنوپاراستنەی  ئەو هاوکاری هاوواڵتیاندەبێت بۆ دڵنیابوون لەوەی کە 

کەس  ٢٠٠.٠٠٠لە ناوچەی شاری کۆنی موسڵ، ئێمە پێشبینی دەکەین کە زیاتر لە  دەبنەوە نزیكترودەبنەوە سەربازیەکان چڕ

   ."ڕابکەن

" باوەڕناکرێ کە ببینی خەڵکی لە بەشەکانی تری شاری موسڵ دەرگای ماڵەکانیان دەکەنەوە و چاودێری خاتوو. گڕاندێ گوتی 

بۆ  زۆر ماندوو دەبوونئەم هاوکاریە، خێوەتگەکان بەبێ لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ئاوارەبوون. خێزانە ئاوارەکان دەکەن کە 

 ". پێش ئێستا درێژماوەیەکی 

بۆ کاتەش کە تەواو دەبێت، تەنگەتاوی  ئەولە ناو موسڵ هێشتا تەواو نەبووە و هەتا جەنگی سەربازی گڕاندێ گوتی " .خاتوو

بۆ هێندە لێبکەین دەبێت هەوڵەکانمان دووئێمە  –مان لەبەردەم دا نیە ئێمە هیچ هەڵبژاردەیەک. بەردەوام دەبێت چەندین مانگ

ژیانی بە سەدان و هەزاران ئەو کەسانەی کە زۆر پێویستیانە،" "  اتر و هاوکاری بێنین بۆسەرچاوەی زیجولەپێکردنی 

  لە مەترسیدایە." هاوواڵتیان 

ملیۆن دۆالری  ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی  ئایار، پالنەکەیی ١٨هەروەك لە ڕۆژی 

، ٢٠١٧لە ژێر پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە.  ٢٨لە ئێستادا تەنها ئەمەریکی دەکات، 

 وەرگیراوە بۆ ئۆپەراسیۆنەکەی موسڵ. ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٣٣١نزیکەی 
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