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ڕێکخەری کۆمەکی تەنگەتاوی ستیڤن ئۆبڕاین، جێگری سکرتێری گشتی بۆ کاروباری مرۆیی و  لێدوانی بەڕێز.

 کۆنی موسڵ، عێراق گەڕەکیلەسەر پاراستنی هاوواڵتیان لە ناو 
 

 

 .لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ نداعشناوچانەی کە لەژێر کۆنتڕۆڵی  لەو هاوواڵتیانبۆ سەالمەتی من زۆر نیگەرانم 

 

ئێمە لێ سەرهەڵدەدات.  انناوچانەی کە شەڕوپێکدادانی یە لەوئامادەیی ننەتەوە یەکگرتووەکان  هەرچەندە

بۆمبڕێژکراوەکانن و لە ناو خانووە  خێزانانەیلە بارەی ئەو  جێگای نیگەرانین زۆر کە پێگەیشتووە کانمانڕاپۆرتە

 ناتوانن خێزانەکانی ناو شارەکە هێشتابە ئەنقەست لەالیەن نیشان شکێنەکانی داعشەوە کراونەتە ئامانج. مندااڵن 

 . دەگات تەنها دەستیان بە خۆراك بە سنورداری بە ئاوی خاوێن و دەرمان و زۆربەیان بگاتدەستیان 

 

کرد خەمالندنێکمان ، ئێمە پەرەپێدا تەمووزی پارساڵپالنی لە ناکاویان بۆ موسڵ لە مانگی ئاژانسە مرۆییەکان کاتێك 

لە خراپترین کەسیش  ٧٥٠.٠٠٠و ڕابکەن لە شارەکە هاوواڵتی لەوانەیە یەك ملیۆن زۆربەی هەرە زۆری کە 

کەس پێش  ٧٦٠.٠٠٠و نزیکەی  بەردەوامە شەڕوپێکدادان حەوت مانگەپێویستیان بە هاوکاری دەبێت. سیناریۆدا 

   وەختە لە ماڵەکانی خۆیان ڕایانکردووە. 

 

شوێنەکانیان کۆنەکەی موسڵ تاکو  گەڕەکەبەر و لە ناو دەورودوێنێ، حکومەت داوای لە هاوواڵتیان کرد لە قەزاکانی 

بە تەواوی چەند هاوواڵتی نازانین ئێمە حکومەت. هێلەکانی و بە دوای سەالمەتی بگەڕێن لە سەرانسەری بەجێبێڵن 

چەند  لە وانەیەلەکەسی تر  ٢٠٠.٠٠٠بەاڵم زۆربەی هەرە زۆری هێشتا لە ناو قەزا کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعشن، 

  . بدەنهەوڵی ڕاکردن  داهاتووداڕۆژی 

 

بۆ پاراستنی ی نێودەوڵەتی لە ژێر یاسالەبارەی ناچاریەکانیان ێنمەوە ەهمن بە بیری هەموو الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە د

ئەوان کە هاوکاریەی ئەو  کەسانەیوەی ئەو و بۆ دڵنیابوون لەتوندوتیژی جۆرەکانی لە بەرامبەر هەموو هاوواڵتیان 

دەستیان بە هاوکاری بگات تاکو هەڵدەبژێرن ڵەکانی خۆیان لە ماڕاکردن ئەو کەسانەی کە وەریدەگرن. دەیانەوێت 

ناسراون بەوەی دەقی موسڵ، کە چەکدارانی داعش  ناو لەهەڵبژاردنە بەبێ بوونی ئاستەنگ.  لەمدەبێت ئازاد بن 

دەبێت الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە  زۆرە، انلە ناو ئەو گەڕەکانەی کە ژمارەی دانیشتوانیکاردەهێنن قەڵغانەکانی مرۆیی بە

     ەر بۆ پاراستنی ژیانی هاوواڵتیان. هەموو ڕێگایەك بگرنە ب

 

لەسەر هەموو کە  ڕەوشتی یاسایی وئەرکێکی بریتی یە لە پاراستنی هاوواڵتیان ڕوون و ئاشکرایە. ی نێودەوڵەتی یاسا

 بابەتەکانی ترەوە دێت. 
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