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باڵەخانەی کە هێرشی ئاسمانی دوابەدوای نیگەرانە بۆ سەالمەتی هاوواڵتیان نەتەوە یەکگرتووەکان 

 کردوەتە ئامانج  موسڵڕۆژهەاڵتی لە نەخۆشخانەیەکی 

 (: ٦٣٠٢یەکەمی کانوونی  ٠٣عێراق، )بەغدا، 

کە  هێرشێکی ئاسمانیدوابەدوای هاوواڵتیان قوربانی لە ڕێزی کەوتنەوەی ئەگەری لە بارەی زۆر نیگەرانە نەتەوە یەکگرتووەکان 

بەرپرسیارێتی هاوبەش هێزی  ئۆپەڕاسیۆنی گوتەبێژی. لە ناو موسڵ کردە ئامانجئیبن ئەل ئەثیری نەخۆشخانەی باڵەخانەی دوێنێ 

 گرتە ئەستۆ. ئەو هێرشەی 

پێش ئەو خێزانانەی کە لە ناو موسڵ گیریان خواردووە  "،گوتی بۆ عێراقنەتەوە یەکگرتووەکان  مرۆییڕێکخەری گڕاندێ  الیز

بۆ بیکەن  پێیان دەکرێتئەوەی هەموو الیەنەکان  بۆزۆر گرنگە . بە پاراستنە،"پێویستیان و زۆر زیانیان پێگەیشتووە وەختە 

. شەڕەکاندا چ لە ماوەی یان لە دوای جێبەجێ کردنی کات لە هەردوومرۆیی نێودەوڵەتی، یاسای بە گوێرەی هاوواڵتیان پاراستنی 

 هەمە الیەنە."بەرپرسیارێتیەکی ئەمە بریتی یە لە 

زیادبوونێکی بەهۆی بە تایبەتی نیگەرانە نەتەوە یەکگرتووەکان زەنگە مەترسیدارەکان دەبنەوە. لە ناو موسڵ دووچاری هاوواڵتیان 

 ٠٣٣٣کانوونی یەکەم، نزیکەی ی ٠١لەوەتەی مانگی ڕابردوودا. لە ماوەی بریندارانی ڕاتەکانی دەروونی ژمارەی بەرچاوی 

 ڕاتەکانی دەروونی. کە بریتیبوون لە بریندارانی هەولێر کراون نەخۆشخانەکانی لە موسڵەوە ڕەوانەی کەس 

هەروەك یش زۆر گرنگە. هاوواڵتیانژێرخانی پاراستنی ،"."گرنگتر نیە "هیچ شتێك لە پیرۆزی ژیانخاتوو گڕاندێ گوتی،

لە زیان بۆ دووکەوتنەوە هەبێت ئاگاداری ئەوپەڕی دەبێت موسڵ، قەزاکانی ناوەوەی نێو قواڵیی دەچنە ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان 

ئێمە . دەوامی بە ژیانی هاوواڵتیان دەدەنبەرژێرخانەکانی تر کە ئاو و ووێستگەکانی نەخۆشخانەکان، قوتابخانەکان، گەیاندن بە 

بۆ سنوردارکردنی دراون ئاسایشی عێراقی هێزەکانی و  هاوبەشی ئۆپەڕاسیۆنی هێزلەالیەن کە دەکەین  هەواڵنە ئەو سوپاسی

و ستاندەرە نێودەوڵەتیەکان لەگەڵ دەگونجێت کە شەڕ بکەن بە شێوەیەك الیەنەکان دەکەین هەموو بانگەشەی و  –خاپوورکردن 

   مرۆیی." یاسای 

لە خراپترین سیناریۆدا بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ. ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان بەهۆی  کەس ئاوارەبوون ٠٠٠٣٣٣ۆ، تاکو ئەمڕ

ئۆپەڕاسیۆنە چڕبوونەوەی لەوەتەی ڕابکەن. لە ماڵەکانی خۆیان ناچاربکرێن لەوانەیە کەس ملیۆن  ٠زۆربەی زۆری 

  ڕایانکردووە.  وەلە شارەکەکەسی تر  ٦٣٣٣کانوونی یەکەم، ی ٦١لە سەربازیەکان 

دەتواندرێت  هەرشوێنێكئەو کەسانەی لە بۆ دابین دەکەن ڕزگارکردنی ژیان هاوکاری و هاوکارانی مرۆیی نەتەوە یەکگرتووەکان 

کەس  ٠٠١٣٣٣ئۆپەڕاسیۆنی سەربازی، دەستپێکی لەوەتەی شاری موسڵ. ڕۆژهەاڵتی گەڕەکەکانی دەستیان پێبگەێندرێت، لەوانە 

 کە تازە ئازادکراونەتەوە. موسڵ و ناوچەی دەوروبەری لەو بەشانەی فریاگوزاریان وەرگرتووە کۆمەکی کەل و پەلەکانی 
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