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 تێڕوانینێکی گشتی بۆ بارودۆخەکە:

لە  ٣ڕاگەیاندنی ئەم شەوی ئۆپڕاسیۆنەکە بۆ ئازادکردنەوەی موسڵ لە دەستی داعش دەبێتە مایەی بەرزکردنەوەی تەنگەتاوی بۆ ئاستی 

ن لە بارەی چڕبوونەوەی شەڕ و ئەگەری دەرەنجامە مرۆییەکانی بۆ خەڵکی ناو موسڵ کە لە ژێر اق. هاوکارانی مرۆیی زۆر نیگەرانعێر

 . ٦١٧٢یان گوزەراندووە لەوەتەی مانگی حوزەیرانی کۆنتڕۆڵی داعش ژیان

 زیانی مرۆیی پێشبینیکراو:

. ٦١٧٢بەهۆی ئۆپڕاسیۆنە سەربازیەکان لە موسڵ لەوەتەی مانگی شوباتی  کەوتنەوە هاوکارانی مرۆیی پالنیان داناوە بۆ ئەگەری زیان

ان لە موسڵ لەوانەیە دووچاری چەندین هەڕەشە ببنەوە ملیۆن کەس لەوانەیە زیانیان بەرکەوێت. هاوواڵتی ٧.١تاکو  ٧.٦دەخەملێندرێت کە 

 لە کەوتنە بەر تەقە، هێرشەکانی قەنناس، مینە چێنراوەکان و پاشماوەکانی تری تەقەمەنی شەڕ. بەهاناوەهاتووان ترسیان هەیە کە بە دەیان

نی ملمالنێ گیربخۆن، بخرێنە ژێر گەمارۆ یان و هەزاران کچ و کوڕ و ئافرەتان و پیاوان لەوانەیە بە فشار دەربکرێن، لە نێوان هێلەکا

 وەکو قەڵغانی مرۆیی بەکاربهێندرێن. 

کەس لەوانەیە ئاوارەببن لە  ٦١١١١١زۆربەی هاوواڵتیان لەوانەیە لە شارەکە ڕابکەن. لەسەر بنەمای زانیاری پالندانانی ئێستا، زیاتر لە 

لەوانەیە پێویستیان بە  ١١١١١١دا، یەك ملیۆن کەس لەوانەیە ئاوارەببن و هەفتەکانی یەکەمی ئۆپڕاسیۆنی موسڵ. لە خراپترین سیناریۆ

. کێلگە بە مین لەبەردەمەڕێگاکانی هەاڵتنی سەالمەتیان  هاوواڵتی دانیشتوانینیشتەجێکردنی تەنگەتاوی بێت. ئەوەش زۆر پێویستە کە 

و لە نزیکەی تەواوی سیناریۆکان بۆ ئاوارەبوون چێندراوەکان و پاشماوەکانی تەقەمەنی شەڕ لەوانەیە ببنە هۆی هەڕەشەی جددی، 

 بەیەکەوەتێدا کە  خااڵنەیئەو پێویست دەبێت بۆ هاوواڵتیان کە لە موسڵ ڕادەکەن بۆ ئەوەی لە هێلەکانی ملمالنێ بپەڕنەوە تاکو بگەنە 

شوێنە تەنگەتاویەکان. لە . کاتێك دەگەنە ئەوێ، دەگوازرێنەوە بۆ شوێنەکانی پشکنین و دواتر بەرەو خێوەتگە دیاریکراوەکان و کۆدەبنەوە

هەر قۆناغێكی ئەو جوالنەوانە، خێزانە هەژارەکان پێویستیان بە کۆمەکی هێلی سەرەتایی دەبێت، وە هەروەها هاوکاری کۆمەکی 

فریاگوزاری ڕزگارکردنی ژیان لەوانە خۆراك و چاودێری تەندروستی و ئاو و خاوێن کردنەوە و پاك و خاوێنی. پێویستیەکانی پاراستن 

بەهۆی جۆرە  خاڵە الوازەکانبریتی دەبێت لە کاری هەرە لەپێشینە، لەگەڵ زۆربەی ئاوارەکانی موسڵ کە پێدەچێت بناڵێنن بە دەست 

  جیاوازەکانی ئەوپەڕی برینی سەخت.

 

 بەهاناوەهاتنی مرۆیی و هەماهەنگی 

دنەوەی ڕێکخەرانی گروپ، ی تشرینی یەکەم، ئۆچا سەنتەرێکی ئۆپڕاسیۆنی مرۆیی دامەزراندووە لە هەولێر بۆ کۆکر٨لە ڕۆژی  

سەربازی و هاوکارانی تری مرۆیی سەرەکی تاکو بە هاوبەشی پالن دابنێن بۆ بەهاناوەهاتنێکی گشتگیر بۆ  –مەدەنی  ڕێکخەرانی

نەمای ئەو ڕاپۆرتانەی کە ئامادەکاری هەیە بە شێوەیەکی بەرز لە نێوان هێزەکان بە درێژایی هێلەکانی ئاوارەبوونی پێشبینیکراو. لەسەر ب

پێشەوەی شەڕ، سەنتەری ئۆپڕاسیۆنی مرۆیی ئامادەکاریەکانی چڕکردۆتەوە بۆ دەرەنجامە پێشبینیکراوەکانی مرۆیی لە ماوەی هەفتەکانی 

 داهاتوودا. 

م، بیست و حەوت خێوەتگە و شوێنە تەنگەتاویەکان پشتڕاستکراونەتەوە و دەستنیشانکراون لە ی تشرینی یەکە٧٢هەروەك لە ڕۆژی 

بۆ  بەرجەستەکراونلە ئێستادا  شوێنی ڕەشماڵ ٧١١٧٢ڕێگەی پڕۆسەی پالندانانی هاوبەش بۆ لەخۆگرتنی ئاوارەکان. کۆی گشتی 

نیاتناندان. سێ خێوەتگە بۆ باشورو کەس پالنیان بۆ دانراوە یان لە ژێر ب ٦١١٢٢٢بۆ  شوێنی ڕەشماڵی تریش ٢٧١٢٢کەس.  ٢١١٨٢

ڕەشماڵی زیاتر  شوێنی باشوری ڕۆژئاوای موسڵ دەستنیشانکراون وەکو شوێنە لەپێشینەکان بۆ شەپۆڵەکانی یەکەمی ئاوارەبوون.

ن. بەرجەستە دەکرێن لەسەر بنەمای ڕۆژانە لە ڕێگەی هەوڵەکانی هەماهەنگی، هەڵسەنگاندنەکان، سەردانە مەیدانیەکان و کاری بنیاتنا

گروپەکان لەگەڵ هاوکاران کاردەکەن بۆ ئامادەکاری بۆ گەیاندنی هاوکاری و بەڕێوەبردنی خزمەتگوزاریەکان لە خێوەتگەکان و شوێنە 

 تەنگەتاویەکان. گروپی کەل و پەل جولە بە خەزنەی باو دەکات بۆ کۆگاکان. 

 

 



پێداویستیەکانی شوێنی حەوانەوە و هاوکاری ئاووخاوێن کردنەوە و کۆمەکیەکانی خۆراك و کەل و پەلەکانی تەندروستی و دەرمانەکان و 

پاك و خاوێنی پێش وەختە جولەیان پێکراوە بۆناو شوێنی کۆگاکان و خاڵەکانی دابەشکردن. هاوکاری ئامادەیە بۆ دابەشکردن لەوانە: 

دەستەی کەل و پەلی  ٢٦٧١١زان؛ خێ ٦٦١١١١ڕەشماڵ؛ پارچەی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خۆرادن بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بۆ  ١٠٨١١

پێداویستی پاك و خاوێنی خێزانی. زۆربەی  ٢٦١١١تەن لە دەرمان؛ و  ٦٢١پێداویستی وەرزی زستانە؛  ٣١١١١تەنگەتاوی ناوماڵ؛ 

 بۆ ی ئامادەیەتیمی گەڕۆك ٢٢جۆری تری هاوکاری ئامادەن تاکو بنێردرێن و کۆگای زیاتر لە هێلی کۆمەکی دا هەن. گروپی پاراستن 

تیم بۆ پاراستنی گشتی.  ٧٦تیم بۆ توندوتیژی لەسەر بنەمای ڕەگەزی و  ٦٢تیم بۆ پاراستنی مندااڵن،  ٦٨دابین کردنی هاوکاری، لەوانە 

لە ڕۆژەکانی یەکەمی بەهاناوەهاتنەکە، سیستەمی بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە عێراق زانیاری سەرەکی دابین دەکات لەسەر شێوازەکانی 

شوێنە و هاوکارانی مرۆیی ئامادەکاری دەکەن بۆ جێبەجێ کردنی هەڵسەنگاندنە خێراکانی پێویستیەکان لە خێوەتگەکان و ئاوارەبوون 

 تەنگەتاویەکان.

 کێشانەیئەو هاوکارانی مرۆیی لە نزیکەوە هەماهەنگی دەکەن لەگەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراقی و دەسەاڵتدارانی تر لەسەر 

و بەڕێوەبردنی خێوەتگەوە هەیە. هەماهەنگی لەسەر ئاستی نیشتمانی بەڕێوە دەچێت لەڕێگەی  مەزراندنی خێوەتگەکە پەیوەندیان بە دا

تیمی ڕاوێژکاری بااڵ، کە لەالیەن سەرۆك وەزیرانی عێراق دروست کراوە بۆ هەماهەنگی کردنی چااڵکیەکان کە پێویستە بۆ دابین کردنی 

اوچەکانی پارێزگای نەینەوا. تیمەکە پێك دێت لە حکومەتی عێراق، حکومەتی هەرێمی کوردستان و پەناگە بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان لە ن

 فەرماندەی سەربازی و ڕێکخەری مرۆیی.
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