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نزیکەی نیو ملیۆن هاوواڵتی لە موسڵ ڕایانکردووە لەو کاتەوەی شەڕوپێکدادان بەر لە شەش مانگ دەستی 

 پێکرد؛ بە سەدان و هەزاران هاوواڵتی تر لەوانەیە لە هەفتەکانی داهاتوودا ڕابکەن

ادکردنەوەی موسڵ بەر لە شەش بۆ ئازاسیۆنە سەربازیەکان ئۆپر دەستپێکی لەو کاتەوەی (:٧١٧١نیسانی ی ٧١)بەغدا،  

   ئاوارەبوون. لە ماڵەکانی خۆیانەوە کەس نیو ملیۆن ، نزیکەی مانگ

ڕادەکەن لە شاری موسڵ ئەو هاوواڵتیانەی کە هێشتا  ژمارەی زۆری"راق گوتی مرۆیی بۆ عێڕێکخەری خاتوو. لیز گڕاندێ، 

   "جێگای سەرسوڕمانە.

زیاتر لە دەستی پێکرد بریتی بوو لەوەی کە کە شەڕوپێکدادان اریۆی ئێمە لەو کاتەی سین"خراپترین خاتوو. گڕاندێ گوتی 

هەموو کە نزیکەی ڕایانکردووە، کەس  ٠٠٠.٤٤٤زیاتر لە  لە ئێستاشدالە موسڵ ڕابکەن. لەوانەیە  هاوواڵتییەك ملیۆن 

 ۆیان بەجێهێشتووە،". كیان لە دوای خێشت

ژێر دەسەاڵتی کەس لە ناو قەزا کۆنتڕۆڵکراوەکانی  ٠٤٤.٤٤٤کە زۆربەری هەرە زۆری خەملێنێت دەینەتەوە یەکگرتووەکان 

هاوکارانی شارە کۆنەکەی کە ژمارەی دانیشتوانی چڕە. لە کەس  ٠٤٤.٤٤٤، لەوانە دەمێننەوە موسڵلە ڕۆژئاوای داعشدا 

سەدان و بۆ نیشتەجێکردنی خێوەتگەکان و ەتاویەکان تەنگشوێنە بۆ فراوانکردنی بیست و چوار کاتژمێر کاردەکەن مرۆیی 

  کە لەوانەیە لە ڕۆژەکان و هەفتەکانی داهاتوودا ڕابکەن. تر  هەزاران کەسی

هاوکاری ڕزگارکردنی کەس ملیۆن  ٩.٠"ناوە تا دوا سنورەکانی کرداریمان. ی بە ئێمە موسڵ پاڵخاتوو. گڕاندێ گوتی "

 خۆراك،پێداویستیەکانی بەرەی شەڕ ڕێکخراوەکانی . دەستیان پێکردووە ەکانشەڕوپێکدادانلەو کاتەوەی ژیانیان وەرگرتووە 

هاوکاری ە ئێم. ان دابین کردووەدەروونی و کۆمەاڵیەتیخزمەتگوزاریەکانی  و هاوکاری پزیشکی، ،فریاگوزاری پەناگە، ئاو،

 انانەشی کە لە ماڵەوە ماونەتەوە." ڕایانکردووە و ئەو خێزکە  یخێزانانە ئەودەگێنینە دەستی 

ەکە بۆ سەر شارە کۆن شوە درێژە و هێرشیمە جەنگێکی مائەبەاڵم دەیکەین ئێمە ئەوەی پێمان بکرێت  خاتوو. گڕاندێ گوتی "

قورسترە. زۆر  –ڕۆژهەاڵت جەنگەکەی لەچاو زۆر جیاوازە موسڵ لە ڕۆژئاوای جەنگەکە " دەستی پێنەکردووە،".تاکو ئێستا 

لە خێزانەکان و کەم دەبنەوە خێرایی بەخۆراك ڕووخێندراون، کۆگاکانی خانووەکان زەبری دەروونی زیاتر هەن، بریندارانی 

  تەواو لەبەردەست نیە." خواردنەوەی ئاوی چونکە ڕاستەقینەدان مەترسیەکی 

تەقەیان هاوواڵتیان ترسناکەکان دەبنەوە. پێنەکراو و باوەڕمەترسیە دووچاری هاوواڵتیان لە ناو موسڵ خاتوو. گڕاندێ گوتی "

هیچ شتێك ئاو پچراوە. و  دەگمەنندەرمانەکان تەواودەبێت،  یانکۆمەکیەکانخێزانەکان ، هەنتۆپهاوێژەکان  یبۆردمانلێکراوە، 

  شتێك،". هیچ  –اوواڵتیان گرنگتر نیە هلە پاراستنی 

بۆ بکەن کە دەکرێت کە دەبێت هەموو شتێك ناچارن ۆیی نێودەوڵەتی، هەموو الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە مریاسای لە ژێر 

زیان  کردنیسنوردارو کە ئەوان دەیانەوێت وەریدەگرن ئەو هاوکاریەی یی کردنەوەیان لەوەی ان، دڵنیاهاوواڵتیپاراستنی 

 . هاوواڵتیانتن بە ژێرخانی پێگەیش
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