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 موسڵ ڕۆژهەاڵتی لە یارمەتیە و هاوکاری بە پێویستیان هاوواڵتی هەزاران و سەدان بە

 

دەستی پێکردووە، زیاتر لە  ٦١٧٢ی تشرینی یەکەمی ٧١(: لەوەتەی شەڕ لە ڕۆژی ٧١٩٢ی شوباتی ٩١بەغدا، ) 

کەس گەڕاونەتەوە بۆ گەڕەکەکانی خۆیان.  57,000کەس لە بەشەکانی ڕۆژهەاڵتی موسڵ ئاوارەبوون؛ بەرلەوەش  217,000

لە ماڵەکانی خۆیان ماونەتەوە. هاوکارانی کاروباری مرۆیی لەو لە ماوەی جەنگەکە هاوواڵتی  550,000بەالیەنی کەمەوە 

، کە هاوکاریان چااڵكبوونلەوەتەی ناوەڕاستی تشرینی یەکەم  دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت ناوچانەی کە ئازادکراونەتەوە

    ۆری هاوکاری.  کەس بە پێدانی هەندێك ج  850,000گەیاندۆتە زیاتر لە 

خاتوو. لیز گڕاندێ، ڕێکخەری مرۆیی بۆ عێراق گوتی "هاوکارانی کاروباری مرۆیی کۆمەکی دەگەێننە هەموو ئەو کەسانەی 

لە بەشی ڕۆژئاوای شارەکە  كدادانپێو  ەڕشکە ئێستا ئەوەی  کە بەهۆی قەیرانی موسڵەوە زیانیان پێگەیشتووە. لەگەڵ

ئامادەکردنی شوێنە تەنگەتاویەکان لە باشوری موسڵ بۆ وەرگرتنی خێزانە  لەدەستپێدەکات، ئێمە لە پێشبڕکێداین لەگەڵ کات 

بەردەوام بین لە دابینکردنی هاوکاری و یارمەتی  كوەتاوئاوارەکان. هەروەها ئێمە ئەوەی پێمان بکرێت ئەنجامی دەدەین 

زیان پێگەیشتووەکان بدەین لە گەڕەکە ئازادکراوەکانی بەشی ڕۆژهەاڵت و یارمەتیدانی ئەو کەسانەی کە لە ناو  خێزانە

 خێوەتگەکانی ئاوارەکان ژیان دەگوزەرێنن".

خاتوو. گڕاندێ گوتی "ئۆپەراسیۆنی مرۆیی پێش وەختە فراوانبووە. ئێمە هەوڵدەدەین کە هاوکاری بگەێنینە زیاتر لە شەش 

کەس لەسەرانسەری عێراق کە پێویستیان بە یارمەتیە. ئێمە هەموو پاڵپشتیە داراییەکانمان نیە کە پێویستمانە و زۆربەی ملیۆن 

 دەبنەوە".  یانهاوکارانی مرۆیی دووچاری ڕێگریە گەورەکانی توانا

هاوکاری کردنیان. موسڵ بریتی خاتوو. گڕاندێ، گوتی " ئێمە ئەوەی لە تواناماندا بێت دەیکەین بۆ دەستگەیشتن بەو کەسانە و 

ملیۆن لیتری ئاو دەخەنە تانکەری ئاو بۆ نزیکەی  ٦.٢یە لە ئۆپەراسیۆنێکی زۆر گەورە. بۆ هەر ڕۆژێك، هاوکارانی مرۆیی 

نیوەی هەموو ئەو گەڕەکانەی کە ئازادکراونەتەوە، بۆ تەواوکردنی کۆمەکیەکانی شارەوانی،". " هاوکارانی هێلی پێشەوە شەڕ 

کەس لەوەتەی   878,000بۆ کۆمەکیە زۆر پێویستەکاناو و کانی تەنگەتاویان گەیاندووە تیایدا لەوانە خۆراك، ئپاکێجە

 پێکرد." انیەکەم دەستی تشرینی ناوەڕاستیلە  بۆ موسڵئۆپەراسیۆنەکانی کۆمەکی 

بەهۆی دواخرابوون ڕۆژهەاڵتی موسڵ لە هەفتەی ڕابردوو  ەتەوە یەکگرتووەکان بۆ گەڕەکەکان لەهەرچەندە کاروانەکانی ن

دەوام بن لە گەیاندنی لەبەرچاوگرتنی ڕێ و شوێنەکانی ئەمن و ئاسایش، هاوکارانی هێلی پێشەوەی شەڕ توانیبویان کە بەر

کانیان دەکەنەوە دەست بە کاروانەلە ئەمڕۆوە خاتوو. گڕاندێ گوتی " ئاژانسە مرۆییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان هاوکاری. "

   بۆ یارمەتیدانیان."  ئامادە بین بۆ ڕۆژهەاڵتی موسڵ ". "خێزانەکان پێویستیان بە هاوکاریە و ئێمەش پێویستە لەوێ
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