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ووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیین  
  
 

 
 بە هەزاران هاوواڵتی کە لە تەلعەفەر ڕادەکەن لەو پەڕی مەترسیدان 

لە دەوروبەر ڕابکەن لە تەلعەفەر و کۆمەڵگاکانی هاوواڵتی بە هەزاران کە پێشبینی دەکرێت : (٢٠١٧ی ئابی ٢٠)بەغدا، 

 داعش. ناوچانە لە دەستی  ئەمبۆ ئازادکردنەوەی  عێراقسەربازی ئۆپەراسیۆنی ماوەی 

،". ڕادەکەن بەرەو شوێنی سەالمەت لە تەلعەفەر کەسن بە هەزارا" عێراق گوتیبۆ  مرۆیی ڕێکخەری، خاتوو. لیز گڕاندێ

کۆبوونەوەی ئاوارەکان. بە خاڵەکانی بۆ گەیشتن  گەشت دەکەن گەرما پلەی لەو پەڕیکاتژمێر  ٢٠تا  ١٠ ماوەی بۆخێزانەکان "

 ."ووشك هەڵگەڕاونو ماندوو شەکەتن دەگەنە شوێن  کەسانەیئەو 

لەو هێشتا هاوواڵتی چەند ئێمە نازانین  ”“.ڕایانکردووە، لە قەزاکە پێش وەختە کەس  ٣٠.٠٠٠زیاتر لە خاتوو. گڕاندێ گوتی "

کە لە ڕۆژەکان  تر هەزاران کەسیبۆ ئێمە ئامادەکاری دەکەین بەاڵم ، سەرهەڵدەدەنتیایاندا کە شەڕوپێکدادان ناوچانەن 

 وخەڵکی پێویستیەدەبنەوە،  وئاو کەمخۆراك . زۆر قورسن لە ناو شارەکەبارودۆخەکان . ڕادەکەن وهەفتەکانی داهاتوودا

  "بۆ ڕزگاربوون.نیە سەرەتاییەکانیان 

سەبارەت زۆر نیگەرانین "ئێمە  ".ملمالنێکەدالە ماوەی گرنگتر نیە لە پاراستنی هاوواڵتیان هیچ شتێك خاتوو. گڕاندێ گوتی "

ك بکرێت لەالیەن هەموو الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە دەبێت هەموو شتێکە خێزانەکان دووچاریان دەبنەوە. و پەڕی مەترسیەکان بە

لە ژێر یاسای  کە بۆیان دانراوەدەگرن وەر ئەو هاوکاریە خەڵك لەوەی ودڵنیابوونواڵتیان هاو لە قوربانیدانیبۆ دوورکەوتنەوە 

  مرۆیی نێودەوڵەتی."

هاوکارانی . توکۆمەکی دەکائۆپەراسیۆنی مرۆیی، دابین کردنی گواستنەوە سەرکردایەتی حکومەت ندێ گوتی"خاتوو. گڕا

لە خاڵەکانی هاوکاری ڕزگارکردنی ژیان لە ڕێگەی دابین کردنی بۆشاییەکان لە پڕکردنەوەی یارمەتی پێشکەش دەکەن مرۆیی 

 ."وخێوەتگەکانشوێنە تەنگەتاویەکان ئەو خێزانانە کاتێك دەگەنە  وهاوکاری کردنیکۆبوونەوەی ئاوارەکان 

عێراق  بۆ لە پالنی بەهاناوەچوونی مرۆییکە  وەرگیراوە ئەو پاڵپشتی داراییەلەسەدای  ٥٠ی ئاب، کەمتر ٢٠هەروەك لە ڕۆژی 

 . داواکراوە ٢٠١٧ساڵی  لە

 کەبدەین  رمەتی ئەو کەسانەیائێمە ناتوانین "  بە سەرچاوەی زیاترە،بەپەلە پێویستیان هاوکارانی مرۆیی خاتوو. گڕاندێ گوتی "

ئازاری زۆریان لە ناو تەلعەفەر دارایی زیاتر وەرنەگرین. هاوواڵتیان هاوکاری ئەگەر بە یارمەتیە  انپێویستی زۆرترین

 بە هاوکاریە."بەپەلە پێویستیان ئەوان چەشتووە. 
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