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 بارودۆخەکەتێڕوانینی 

سەاڵحەددین ئاوارەبوون، بە شرگات لە پارێزگای خێزان( لە قەزای  ٦٠٨٨کەس ) ٠٠٨٨ی حوزەیران، بەالیەنی کەمەوە ٦١لەوەتەی 

موسڵ ڕێڕەوی بە درێژایی ڕاسیۆنە سەربازیەکان ئۆپحوزەیران، هەروەك ی ٩٢لە کۆچی نێودەوڵەتی کخراوی ڕێڕاپۆرتی گوێرەی 

خێزانەکان لە . نبجولەدالە  لە ناوچەکەهێشتا لەوانەیە بە هەزاران کەس دەمێنێتەوە و بە شڵەژاوی بارودۆخەکە چڕبوونەتەوە. 

کە دەکەوێتە ئەلحەجاج، لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە گواستراونەتەوە بۆ شارۆچکەی ناوچەکانی دەرەوەی شاری شرگات ئاوارەبوون و 

لە قوتابخانەکان یەن حکومەتی ێێراقەوە دامەزراوە، کە لەالکراون  بچووك نیشتەجێئەو خێزانانە لە شوێنێکی تکریت. نێوان بێجی و 

تازە کەس(  ٦٢١٠خێزان ) ٠٩٠ڕایگەیاند کە ی حوزەیران، وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ٠٨لە ڕۆژی گشتیەکان. و باڵەخانە 

    کەل و پەلە ناخۆراکیەکانە. خۆراك و ئاو و و پێویستیان بە  ئاوارەبوونی ئەلحەجاجگەیشتوونەتە شوێنی 

بۆ شوێنی حەوانەوە جولەدەکەن تکریت  بەرەو، کە زۆربەیان ستراونەتەوەگوابەو ناوچەیەدا ی حوزەیران ٦١لەوەتەی کەس بە هەزاران 

بە پشکنینەکان . پاك دەکرێنەوە و لەالیەن دەسەاڵتداران کاتێك پشکنینی ئەمن و ئاسایشیان بۆ ئەنجام دەدرێتئەندامانی تری خێزان لەگەڵ 

ی ئاوارەکان ٠٨لەسەدا خەمالندنێکی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران. ناوخۆ و دەسەاڵتدارانی ڕاپۆرتی بە گوێرەی ە دەچن، خێرایی بەڕێو

جوالنەوەکان وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران. شڵەژاوی ئاسایشیان بۆ ئەنجام دراوە، بە گوێرەی پشکنینی لە ماوەیەکی کەمی ئاوارەبوون 

   . ئەستەم دەکات ژمارەی ئاوارەکانپشتڕاستکردنەوەی 

 مرۆیی/ پێویستیەکان زیانی 

شوێنی تاکو دەگەنە و گەشت بکەن ببڕن  یەکی دوورماوەئاوارەکان دەبێت وەکو نیگەرانیەك دەمێنێتەوە. سەالمەتی دەستگەیشتن بە 

کەم کە، لەبارەی خێزانە ئاوارەبووەکان هەندێ ڕاپۆرتی پشتڕاستکراوە هەن سەالمەت لەناو سەاڵحەددین. تری ناوچەکانی ئەلحەجاج و 

لەو شوێنەی گیریان خواردووە لە ناوچە بیابانیەکان دەستگەیشتن دەبنەوە، تری ئاستەنگەکانی دووچاری و  و کورتیان هەیە لە گواستنەوە

ئافرەتان ژمارەیەکی زۆری ئەو خێزانانە تیایاندا لەوانە ئاو و خۆراك.  کەم وکورتیەکی زۆر دەبنەوە لە شوێنی حەوانەوە وکە دووچاری 

   گەرما.  ئەوپەڕیبەر مەترسیەکانی  دەکەونە وە و بەتەمەنەکانمندااڵن و 

ڕەشماڵ، کە لەالیەن  ٦٠٨لە  هەروەك لەسەرەتاوە پێكهاتبووئەلحەجاج جێگای نیگەرانیە، شوێنی حەوانەوە لە خێوەتگەی توانای 

ئەمەش ناباو نیە بۆ چوار یان پێنج خێزان کە بەشداری بە یەك هاوکاران، بە گوێرەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانەوە دابین کراوە. 

ئاوی پێویستی هەیە بۆ هەروەها ڕاپۆرتیش کراوە کە دەگەنە ناوچەکە. خێزانە ئاوارەکان  شەپۆڵی لەو کاتەی کەڕەشماڵ بکەن 

ند بۆ چەخەڵکی ڕاپۆرتیان کردووە کە کارەباش نیە. و پێداویستی پاك و خاوێنی کەل و پەلەکانی خواردنەوە و خۆراك، هەروەها 

دەلێن کە ئازارێکی زۆریان چەشتووە بەدەست فشاری لە نێوان ئەوانی تردا، مندااڵن، کیلۆمەترێك بە پیادە ڕۆیشتوون؛ ئافرەتان و 

 دەروونی کۆمەاڵیەتی. 

کە بۆ ئاوارەکان پێویستن کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و کۆمەکی سەرەکی کەل و پەلەکانی و کەم و کورتیەکی زۆر هەیە لە دەرمانەکان 

 . حەجاجلە ئەلگشتی چۆڵکراوی سێبەردارنیشتەجێن لە باڵەخانەیەکی 

 

 مرۆیی: بەهاناوەهاتنی 

لە پەیوەندی بەردەوام دان شوێنی ئەلحەجاج، بۆ سەرەکی بە شێوەیەکی شرگات، جوالنەوەکان دەکەن لە چاودێری پاراستن هاوکارانی 

پشتگیری کردن بۆ پرۆسەکانی بۆ ئاسانکردنی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران کاردەکەن لەگەڵ هاوکاران دەسەاڵتدارانی ناوخۆ. لەگەڵ 

 وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران(.  تیایدا لەوانە تۆماری)ئاوارەکان 

 هەواڵی ئۆچانوێکراوەی 
لە ڕاسیۆنە سەربازیەکان ئۆپزیانی مرۆیی بەهۆی 

  سەاڵحەددین 
 ٩٨٦١ی حوزەیرانی ٠٨
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و دوو ڕەشماڵ  ٦٨لەگەڵ ئەوەشدا، تەموز.ی ٦لە ڕۆژی پێداویستی ئافرەتان  ٦٨٨٨بۆ گەیاندنی بە کۆتاهێنراون ئامادەکاریەکان 

کۆمەڵگای یەك سەنتەری و سەالمەتی بۆ ئافرەتان پێنج ژینگەی تەموز بۆ دامەزراندنی ی ٦دەگەێندرێتە تکریت لە ڕۆژی کەرەڤانە 

  . فرەتانئا

خۆراکی کە پێك هاتبوو لە  ان دابەش کردخێزانیپاکێجی  ١٩٦بەهاناوەهاتنی تەنگەتاوی ی حوزەیران، هاوکارانی  ٦٢تا  ٦١ڕۆژی لە 

 کەس.  ٦١١٩کە سوود دەگەێنێت بە خێزان،  ٦٠٢بۆ پاك و خاوێنی پێداویستی ئاوی خواردنەوەی شیاو و بۆ خواردن و  کراوئامادە

وەزارەتی ئاوارەبوونی ئەلحەجاج و دابەشکردووە بۆ شوێنی ڕەشماڵیان  ٢٨٨کەل و پەلە ناخۆراکیەکان شوێنی حەوانەوە و هاوکارانی 

کەل و پێداویستی  ٦٠٢کەل و پەلەکانی کۆمەکی سەرەکی، پێداویستی  ٢٨٨هاوکاران ڕەشماڵی تر دادەنێت.  ٦٨٨کۆچ و کۆچبەران 

کەل و پەلی پێداویستی  ٦٨٨٨ئەوەشدا لەگەڵ ی حوزەیران. ١٨تا  ٦٩لە ڕۆژی ڕەشماڵ بۆ ئەلحەجاج  ٢٨٨و پەلی ناخۆراکی 

 داهاتوودا دابەش بکرێن. لە ڕێگادان بۆ ناوچەکە تاکو لە ڕۆژەکانی ناخۆراکی 

ی تەموز بەوالوە. ٦لە ڕۆژی سەاڵحەددین  بەشی تەندروستی لە بۆ دابین دەکەن پزیشکیگەڕۆکی هەشت تیمی تەندروستی هاوکارانی 

تیمەکانی بێجی )یەك تیم(. و  دور )یەك تیم(تکریت )دوو تیم(، بەلەد)دوو تیم(، سامەڕا )دوو تیم(، قەزاکانی بۆ دەنێردرێن ئەم تیمانە 

اکو کوتان ەتوانرا دەستیان پێ بگەێندرێت تکە پێش وەخت نەدلەو ناوچانەی ئاوارەبوون بۆ دڵنیابوون لەو مندااڵنەی کە دامەزراون کوتان 

لە دژی کوتانەکانیان  منداڵ ٦٦١٨، وەرگرتووە لە دژی ئیفلیجیمنداڵ کوتانەکانیان  ٦٩٨٨حوزەیران، ی ٦٩ تا ٦١لە وەربگرن. 

  . وەرگرتوووە سۆریکە

زبڵی پاك و خاوێنی و شەش سەلەی پێداویستی  ١٦٢دەستەی بوتڵی ئاو و  ٦٦٢٨پاك و خاوێنی  و و خاوێنکردنەوەو  هاوکارێکی ئاو

مێروو  ٤٢٨لیتریە( و ٦٨دۆلکە )کە  ٦٢٨ە( و لیتری ٦٨دۆلکە )کە  ٦٨٨مەسینە و  ٦٨٨لیتری دەگرێت(،  ٦٤٨پالستیکی گەورە )کە 

پڕکراون و  لیتر( چەسپ کرابوون ٦٨٨٨دوو تەنکی ئاو بە بڕی )لەگەڵ ئەوەشدا، سەتڵی پالستیکی دابەش کردووە.  ٦٦٢لەناوبەر و 

  پێویست. تانکەری ئاو، بە گوێرەی خزمەتگوزاری نەوەی شیاو لە ڕێگەی خواردبە ئاوی 

لێشاوێکی پێداویستی بۆ پڕکردنەوەی پێش وەختە دابین کراون ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی کەل و پەلەکانی کۆمەکی سەرەکی 

تەنگەتاوی، بە تانکەری ئاوی بەپەلە، لەوانە اوەهاتنی بەهانکارەکانی دابین کردنی خۆیان ئامادە دەکەن بۆ هاوکاران کەس.  ٢٨٨٨تازەی 

زیاتر، بەهاناوەهاتنی توانای بۆ یپشکنن دە و شوێنەدالەلەگەڵ هاوکاران پاك و خاوێنی خاوێن کردنەوە و ئاو و گروپی گوێرەی داواکراو. 

بریتی یە لە لە ئێستادا خزمەتگوزاریەکان، کە خاوێن کردنەوە و ئاسانکاریەکانی  و دابین کردنیئاوی ماوە درێژ لەوانە تانکەری 

  . ەكبۆشایی

  

 بەرەنگاریەکان 

سەاڵحەددین. لە پارێزگای مرۆیی هاوکارانی ئامادەیی سنورداری بریتی یە لە هەموو گروپەکان لەسەرانسەری سەرەکی نیگەرانیەکی 

کە ئاماژە بەوە دەکەن ئەنجامە سەرەتاییەکان ، هەرچەندە، تەواوکراوە فرە گروپ هەماهەنگیگروپی لەالیەن نەخشەدانانێکی هاوکاران 

. ەوەخزمەتگوزاری ە لە ڕوویکەم تەرخەمیتری ناوچەیەکی ئەنبار، لەچاو پارێزگای لە پارێزگای سەاڵحەددین کەم هەیە توانایەکی 

فراوان ئۆپەڕاسیۆنەکان پرسیار لەو هاوکارانەی ئێستا دەکرێت تاکو یان هاوکارە تازەکان بۆ دەستنیشان کردنی کاردەکەن گروپەکان 

   بکەن. 

بەهاناوەهاتنی کەم و کورتی لە پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ پالنی بەهۆی بۆتەوە بەرەنگاری  یشرگات دووچارلە ڕاسیۆنی مرۆیی ئۆپ

$ ملیۆن دۆالری ١٦١یان لەسەدای  ١١تەنها بە شێوەیەکی خێرا لە وواڵت. کۆگا مرۆییەکان کەمبوونەوەی بەهۆی مرۆیی عێراق و 

هەمان کاتدا، گەشەسەندنی لە وەرگیراوە. پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی داواکراو بۆ $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠١٦لە ئەمەریکی 

کەم دەکاتەوە و تواناکان وواڵت داواکراوە بە شێوەیەکی خێرا کۆگاکان کە لە سەرانسەری تەنگەتاوی کۆمەکی ڕاسیۆنەکانی ئۆپژمارەی 

  ماندوو دەکات. 
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