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 ٢٠١٧ئایاری ی ٢٢                                                              تێڕوانینێك

  شاری موسڵ. ڕۆژئاوای لەالی ئاوارەبوون خەڵکی بەردەوام بوون لە ئەم هەفتەیە، لە ماوەی

 ١٦.١٠٠ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای موسڵەوە ڕادەکەن ژمارەی ئایار، ی ١٨پێنج شەمە لە ڕۆژی 

حکومەت. ژمارەکانی تێپەڕیون، بە گوێرەی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان بە شوێنی کەسن کە 

دەستپێکی ئۆپەراسیۆنی لەو کاتەوەی ڕۆژانەی خەڵك ئاوارەبوونی گەورەترین بریتی یە لە ئەمەش 

 . ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی ١٧موسڵ لە ڕۆژی 
 

  موسڵ لە لە ناو ڕۆژئاوای ئایار، خاڵی کۆبوونەوە بۆ ئاوارەکان ی ٢١هەروەك لە ڕۆژی

کۆبوونەوەی  ڵی نوێ یسێ خابەالیەنی کەمەوە بەکارناهێندرێت. چیتر یەرموك/ریسالە ناوچەی 

دەرگا و پەنجەرە، حەرامات/ لە ناوچەی پیشەسازی کە لە ناو گەڕەکەکانی ئاوارەکان ڕاپۆرت کراون 

کە لەالیەن ئەو ڕێگا تازەکانی ئاوارەبوون بۆ ڕێکخستنی ە دامەزراون ورثە/مەتاحین، عەبار

  موسڵەوە ڕادەکەن بەکاردەهێندرێن.  کەسانەی لە شاری
 

  زیاتر لە  –لە ڕۆژئاوای موسڵ ڕایانکردووە کەس  ٥٥٨.٧٩٢مانگی شوبات، لەو کاتەوەی

ڕۆژئاوای موسڵ کە ئاوارەکانی ژمارەی ئێستای لە هەفتەی ڕابردوودا ئاوارەبوون.  کەس ٧٣.٠٠٠

ئاوارە گەڕاوەکانی کە وگرتنی کەس، بە لەبەرچا ٥٢٣.٩٤١بریتی یە لە لە ئاوارەییدا دەمێننەوە 

ی ١٦ڕۆژئاوای موسڵ هەروەك لە کەسە گەڕاونەتەوە بۆ  ٣٤.٨٤١کە ژمارەیان ڕاپۆرت کراون 

لە کۆی کەس  ٧٣٤.٩٤٢ئایار،  ی٢٢ ڕۆژی لەڕاپۆرتی کردووە کە، حکومەتی عێراقی ئایار. 

. ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی وەلەو کاتەلە شاری موسڵەوە ئاوارەبوون هەموو ئەو کەسانەی کە 

لە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعشدا هێشتا کەس  ٢٠٠.٠٠٠ئایار، نزیکەی ی ٢١ ڕۆژی لەهەروەك 

 کۆنی موسڵ.  گەڕەکیلە  ژیان دەگوزەرێنن
 

  پێویستیە شوێن بەردەوامە لەسەر خێراییەکەی بۆ پڕکردنەوەی فراوانکردنی خێوەتگە و بنیاتنانی

لە کەس لە ئێستادا  ٣٢٥.٥٠٠لە ڕۆژئاوای موسڵ. ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەدەبن مرۆییەکانی 

نیشتەجێکراون، لەگەڵ ئەو کەسانەی تریش کە دەمێننەوە لە شوێنە تەنگەتاویەکان  ناو خێوەتگەکان و

 لە شوێنە نافەرمیەکان ژیان دەگوزەرێنن. ناو کۆمەڵگا خانەخوێکان و 

 

  لە ناو لە ناو شاری موسڵ، بەتایبەتی یگەرانیەکی بەرچاوی مرۆیی نبریتی یە لە ئاو بەردەوام

سەرچاوەکانی ئاوی نەشیاو ڕاپۆرتکراون کە بەردەوام زۆربەی خەڵکی موسڵ، هەروەك ڕۆژئاوای 

  . بەکاردەهێنن بۆ خواردنەوەچارەسەرنەکراو و 
 

 ڵسوم

ییۆرم نیراقھی  

٧٣٤.٩٤٢ 
وە، ، ئەوانەی کۆکراونەتەکەس ئاوارەبوون

ی ٢٢لە شاری موسڵ هەروەك لە ڕۆژی 

 ئایار 

٥٨٢.٣٦٩ 
ئەو کەسانەی کە لە ئێستادا لە ڕۆژئاوای 

موسڵەوە ئاوارەبوون هەروەك لە ڕۆژی 

 ی ئایار ٢٢

٨.٧٣٣ 
شوێنی خێزانی بە خزمەتگوزاری تەواوەوە 

بەپەلە بەرجەستەن بۆ نیشتەجێکردنی 

شوێن هەروەك لە ڕۆژی  ١٩ئاوارەکان لە 

 ی ئایار٢٢

 ٤.٥٠٠قھبارەی
  مھترسێجا لھ

ئاو خراوەتەوە تانکەری ئاوەوە وڕۆژانە 

 دابەشکراوە لەالیەن هاوکارانی مرۆییەوە

 شاری موسڵ  بۆ

١٢.٥٠٠ 
کەس گواستراونەتەوە لە ناوچەکانی بەرەی 

شەڕ بۆ نەخۆشخانەکان بۆ وەرگرتنی 

چارەسەری برینەکانی زەبری دەروونی 

 ی ئایار٢٠هەروەك لە ڕۆژی 

٢.٨٧٤.٠٠٠ 
کەس، لە ناوەوە ودەرەوەی خێوەتگەکان، 

پاکێجەکانی بەهاناوەچوونی تەنگەتاویان 

وەرگرتووە لەوانە کۆمەکیەکانی خۆراك 

 ڕۆژی هەروەك لەوئاو وپاك وخاوێنی 

 ی ئایار٢١
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  و  ٢٠١٦تشرینی یەکەمی ی ١٧وەك نیگەرانیەکی بەرچاو دەمێننەوە. لە نێوان برینی زەبری دەروونی ڕێژە بەرزەکانی

برینەکانی  چارەسەری وەرگرتنی بۆ کانکەس گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە ١٢.٥٠٠، زیاتر لە ٢٠١٧ئایاری ی ٢٠

کەس  ٢.٤٧٩ی ئایار، ١٢ ڕۆژی لە. ڕەوانەکراون کەس بە تەنها لە ڕۆژئاوای موسڵ ٦.٣٦٩زەبری دەروونی، 

لە نزیك ناوچەکانی بەرەی شەڕ لە ڕۆژئاوای زەبری دەروونی لە خاڵەکانی سەقامگیرکردنی  چارەسەریان بۆ کرابوو

 . ٢٠١٧ی شوباتی ١٩لەو کاتەوەی  موسڵ
 

 بەهاناوەچوونی مرۆیی 

  زۆربەی . پلە بەرزەکانی گەرمابەهۆی  خراپتریش بووەلە ژێر بارودۆخە ئەستەمەکان، کە ڕاکردن خەڵکی بەردەوامن لە

خواردنەوەی بە ئاوی دەستیان نەگەیشتووە نیە و ئاسایشی خۆراکیان لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی داعشن ئەو کەسانەی 

لێشاوی زۆر بەردەوامن لە بەهاناوەچوونی مرۆیی هاوکارانی و دەرمانەکان بۆ چەندین هەفتە و مانگ دەبێت. خاوێن 

لە هەر شوێنێك دەکات.  ماندووبەهاناوەچوون کە تواناکانی خێرایی و قەبارەی ئاوارەبوون سەرەڕای خەڵك، خێرای 

لە ماڵەکانی خۆیان  کە دەستیان بگات بەو کەسانەیئامانجیانە ڕێگە بدەن، هاوکارانی مرۆیی و دەستگەیشتن بارودۆخەکان 

 بۆ ناوچە ئازادکراوەکان. گەڕێنەوە کە دەئەو کەسانەشی دەمێننەوە، و 
 

  هاوکاری هاوکارانی مرۆیی کۆبوونەوەی ئاوارەکان، لە خاڵەکانی لەالی ڕۆژئاوای موسڵەوە بەردەوامە، ئاوارەبوون

خزمەتگوزاریە خاوێن کردنەوە، ئاسانکاریەکانی ئاو و ژەمە ئامادەکراوەکانی خواردن، دابین دەکەن، لەوانە تەنگەتاوی 

کاروانەکانی بۆ لە ئەستۆگرتنی بکرێت، هەوڵەکان دەدرێن و لە هەر شوێنێك لەگەڵ ئەوەشدا، و شوێنی سێبەر. پزیشکیەکان 

ئەوەش دابەشکردنی دوای بەرەکانی شەڕ، لە نزیك لەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت هەڵسەنگاندن 

لەوانە خۆراك بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی پاکێجەکانی ، ٢٠١٦یەکەمی تشرینی هاوکاری تەنگەتاوی دێت. لەو کاتەوەی 

 کەس.  ٢.٨٧٤.٠٠٠پێویستیە بەپەلەکانی مرۆیی بۆ پڕکردنەوەی دابەشکراون پاك و خاوێنی کەل و پەلەکانی ئاو و و 
 

  ١٩کەس لە  ٥٢.٠٠٠نزیکەی بەرجەستەیە بۆ نیشتەجێکردنی تادا لە ئێسو شوێنە تەنگەتاویەکان لە خێوەتگەکان پەناگە 

 ٤.٤٢٠کە هەندێك لە شوێن بە خزمەتگوزاری تەواوەوە:  ٨.٧٣٣شوێنی جیاواز. لە کاتی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆرتە، 

بنیاتنانی لە هەشت ناوچەی تر. شوێن  ٤.٣١٣ئەوەشی کە دەمێنێتەوە دەکاتە شوێنی لەپێشینە، و  ١١لە بەرجەستەن شوێن 

لەگەڵ ۆ ئاوارەی تر کە تازە ئاوارەدەبن، ببەرجەستەیە  ی گونجاوتوانالەوەی کە بۆ دڵنیابوون لە ڕێگادایە شوێنی تازە 

 کەسی تر. ٤٤.٤٠٠بۆ حوزەیران بەرجەستە دەبن ی ١کە لە ڕۆژی شوێنی تر  ٧.٤٠٠پێشبینی کردنی 
 

  هەروەك لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ، بەتایبەتی  لە ناو شاری موسڵ.بەرچاوی مرۆیی بریتی یە لە نیگەرانیەکی ئاو بەردەوام

بۆ نەشیاو و چارەسەرنەکراوی ئاو سەرچاوەکانی لە بەکارهێنانی کە بەردەوامن ڕاپۆرتکراون زۆربەی خەڵکی 

ڕۆژانە ئاوی خواردنەوە ملیۆن لیتری  ١.٤قەبارەی مرۆیی هاوکارانی موسڵ، لە ئێستادا لە ناو ڕۆژئاوای  –خواردنەوە 

ملیۆن  ٣.١بە قەبارەی ئاو خستنە ناو تانکەر بەردەوامن لە هاوکارانی مرۆیی موسڵ، لە ناو ڕۆژهەاڵتی دەگەێننە شوێن. 

 خواردنەوەی ڕۆژانە. لیتری ئاوی 
 

  لە ناو تەنگەتاوی پەروەردەی بە پێدانی هاوکاری کراون کوڕ و کچ  ٤١٤.٠٨٥، ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی

 ١٣١.٣٤٧انەی کە بەم دواییانە ئاوارەبوون، کەسئەو لە نێوان خێوەتگە و دەرەوەی خێوەتگە. دامەزراوەکانی هەردوو 

لە جۆرێکی پەروەردە. دەستیان ناگات بە هیچ لە ئێستادا منداڵ  ٦٩.٢٦٢لەو ژمارەیە منداڵ تەمەنی قوتابخانەیان هەیە، 

کچ(  ٦٥کوڕو  ٨٩کە دەکاتە )بێ هاوەڵ و جیابۆوە لە خانەوادەکانیان منداڵی  ١٥٤ڕابردوودا، ماوەی هەفتەی 

. ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی کچ(  ١.٥٦٥کوڕ و  ٢.٠٠١منداڵ دەکاتە ) ٣.٥٦٦کۆی گشتی  –تۆمارکرابوون 

لەگەڵ خێزانەکانیان کچ(  ١٧کوڕ و  ٤٦)لە خانەوادەکانیان جیابۆوە بێ هاوەڵ و منداڵی  ٦٣لە هەفتەی ڕابردوودا، 

 ٢٠١٦تشرینی یەکەمی لەو کاتەوەی کچ(  ٦٠١کوڕ و  ٨٦٤دەکاتە )منداڵ  ١.٤٦٥کۆی گشتی  –بەیەکتر شادکراونەتەوە 

 بەیەکتر شادکراونەتەوە. لەگەڵ خێزانەکانیان 
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 مرۆیی  یلەپێشینەکانکارە 

 پێویستیە مرۆییەکان بەردەوامە موسڵ لە دەستی داعش ردنەوەی شاریبۆ ئازادکئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان  حەوت مانگە ،

خێوەتگەکان، دەرەوەی ناوەوە و خێزانە ئاوارەکان، لە هەردوو لە نێوان گەلێك زۆرن پێویستیەکان بە بەرچاوی دەمێننەوە. 

 ئەو ناوچانەی کە تازە دەتواندرێت دەستیان پێبگەێندرێت. هاوواڵتیانی زیان پێگەیشتووی لە نێوان و 
 

  لە ناچاریەکانیان بۆ پابەندبوون بە نوێ دەکاتەوە بۆ هەموو الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە بانگەشەی خۆی کۆمەڵگای مرۆیی

ئاست و و بۆ ناوچەی سەالمەتتر، ملمالنێ بەجێبێڵن ناوچەکانی بتوانن دەبێت مرۆیی نێودەوڵەتی. هاوواڵتیان یاسای ژێر 

بەبێ گوێدانە ەسانەی کە پێویستیان بە هاوکاریە، هەموو ئەو کدەبێت گەرەنتی بدرێت تاکو دەستگەیشتن جۆرێتی 

 هاوکاری بکرێن. بتواندرێت شوێنەکانیان 
 

  پاراستن بانگەشەی موسڵ، و لە ناو ڕۆژئاوای هاوواڵتیان، بەتایبەتی بۆ پاراسینی دەمێننەوە ڕاستەقینەکان نیگەرانیە

پابەندبوون بە هێزەکانی ئاسایش ئۆپەراسیۆنەکان، دەقی مرۆیی بەردەوام وەك کارێکی لەپێشینەیە. وەکو بەشێك لە 

ڕێگاکانی ڕاکردن، دەستنیشان کردنی زی، لە ئۆپەراسیۆنی سەربالە بەرەوپێشوەچوونەکان هاوواڵتیان ئاگادارکردنەوەی 

ڕێ و خستنە شوێنی بۆ ناوچەی سەالمەتتر، و ۆریان پێگەیشتووە کە زیانی زئەو هاوواڵتیانەی گواستنەوەی ڕێکخستنی 

 ئاوارەکان. گونجاوی  ئاشکراو و پشکنینیکانی شوێنە

 

  ئەو هاوشێوەی زیانیان پێگەیشتووە نەتەوە بەم دواییانە ئازادکراو کە و ناوچانەیلە کە دەمێننەوەئەو هاوواڵتیانەی

لە زۆربەی شوێنەکان. خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان هەیە خراپی کورتهێنانێکی هەروەك بوون، ئاوارەهاوواڵتیانەی کە 

لە شاری موسڵ، دەکرێت ئەنجام بدرێت لەو ناوچانەی کە هاوواڵتیان تێدا نیشتەجێن مرۆیی کە دەستگەیشتنی لەو کاتەی 

 یهاوواڵتیانئەو کەسانەی کە پێویستیان پێیەتی، لەوانە بۆ هەموو هێلی کۆمەکی سەرەکی تەنگەتاوی هاوکاری گەیاندنی 

زەبری دەروونی قوربانیانی بە دڵنیاکردنەوەی کە بە هەمان شێوەش کارێکی لەپێشینە دەمێنێتەوە.  وەك، پێگەیشتوو زیان

  لە کاتێکی گونجاو. وەردەگرن چارەسەری تایبەتی 
 

  وەك بگات کە ئەویش ئاوی خواردنەوەی خاوێن دەتوانن دەستیان بە خەڵکی  کە بەوەی گەرەنتی داندەستبەرکردن و

کارای ئاوی  تۆڕێکیدووبارە دامەزراندنەوەی شاری موسڵ. لەسەرانسەری مرۆیی دەمێنێتەوە  لەپێشینەی نیگەرانیەکی

 لە دەبێتە هۆی مەترسیدەستگەیشتنی سنوردار بە ئاوی خاوێن هەروەك ، زۆر گرنگەکارێکی  سەرتاپای شار

 مێروولەوە دەگوازرێنەوە. نەخۆشیەکانی کە لەڕێگەی ئاو و باڵوبوونەوەی 
 

 

 

 پاڵپشتی کردنی دارایی 

ملیۆن دۆالری  ٢٧٦.٥لەسەدای، یان  ٩٧.٤هاوکارانی مرۆیی بەردەوامن لە جولەپێکردنی پاڵپشتی کردنی دارایی هەروەك 

بۆ داوای بەپەلەی دارایی بۆ موسڵ کە لە مانگی تەموزی ملیۆن دۆالرەی کە داواکراوە  -٢٨٤ئەمەریکی وەرگیراوە، لەو 

ملیۆن دۆالری  ٩٨٥بۆ عێراق، کە داوای  ٢٠١٧ی ئایار، پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی ٢٢لە ڕۆژی دەرچووە.  ٢٠١٦

وەرگیراوە. لە ژێر پالنی  دۆالرملیۆن  ٣٠٧.٢لەسەدای پاڵپشتی دارایی کراوە، یان  ٣١.٢ئەمەریکی دەکات، لە ئێستادا 

ملیۆن دۆالر داواکراوە بۆ ئۆپەراسیۆنی موسڵ. هەتا ئێستا سێ کۆمەك  ٣٣١، نزیکەی ٢٠١٧بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی 

دەمێننەوە کە بریتین لە حکومەتەکانی ووالیەتە یەکگرتووەکانی  ٢٠١٧بەخشە مەزنەکە بۆ پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی ساڵی 

 . بان وکەنەدائەمەریکا، یا
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