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 :بارودۆخەکەتێڕوانینێکی گشتی بۆ 

 

ڕاسیۆنە سەربازیەکان بۆ ەکاتژمێری یەکەمی ئۆپ 36ڕاپۆرتەکان لە 

ئازادکردنەوەی موسڵ لە دەستی داعش ئاماژە بەوە دەکەن کە 

ئەنجام دراون لەو ناوچانەی کە  گۆڕەپانچااڵکیە سەربازیەکان لەناو 

ئەو بەپەلەی دانیشتوانی کەمی تێدایە، کە  نابێتە هۆی ئاوارەبوونی 

نیگەرانیە . کەسانەی کە زیانیان بەرکەوتووە بە قەبارەی گەورە

هەروەك دەمێننەوە بۆ پاراستنی هاوواڵتیان ڕاستیەکان 

 زۆرلە ناو دانیشتوانی نزیکتر و بۆ چڕتر دەبنەوە شەڕوپێکدادانەکان 

 . ی تێدایەهاوواڵتیان کە ەیناوچەیئەو و 

 

  مرۆیی:زیانی 

 

چاودێری کردن، کە بەڕێوە دەچێت لەالیەن سیستەمی ئاوارەبوون و 

تشرینی  17لە ڕۆژی بۆ موسڵ ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی، 

 ٠٥بەرچاو زیاتر لە ئاوارەبوونێکی هیچ یەکەم، لە قۆناغی یەکەم. 

سیستەمی بەدواداچوونی یان زیاتر تۆمارنەکراون. خێزان 

. دەکات ی بارودۆخەکەبەردەوامچاودێری کردنی ئاوارەبووان 

و هاوکاران نەتەوە یەکگرتووەکان ئۆپڕاسیۆنە مرۆییەکان، سەنتەری 

ئاوارەبوون خێرای بەرزبوونەوەیەکی بۆ خۆیان ئامادە دەکەن 

نزیکتر دەبنەوە لەو ناوچانەی کە دانیشتوانی هەروەك ئۆپڕاسیۆنەکان 

 لێیە. 

 

 و هەماهەنگی:بەهاناوەهاتنی مرۆیی 

 

گەیارە گەیارە جەدە، لە لەپێشینە  سێ ناوچەی بۆئەنجام دەدرێت دوو ڕۆژ جارێك گروپە مرۆییەکانەوە لەالیەن ڕاسیۆنی هاوبەش ەئۆپپالندانانی 

لە شەپۆڵی یەکەمی کەس  87,000تاکو بتواندرێت زیاتر لە  خێرایی بەخۆیەوە بینیوەکارکردن موسڵ. و حاج عەلی، لە باشوری بنکەی ئاسمانی 

و کارکردن موسڵ ڕۆژهەاڵتی باکوری  و لە ڕۆژهەاڵتلەبەردەستدان شوێنە تەنگەتاویەکان زیاتر و خێوەتگەی نیشتەجێ بکرێن. ئاوارەبوون 

 تەنگەتاوی.  نیشتەجێکردنی بارودۆخیدووەم لەوێ بۆ دابین کردنی بەردەوامی هەیە 

 

ئاو و پەناگەی تەنگەتاوی،  شوێنیبۆ ئامادەکردنی لەپێشینە بۆ سێ شوێنی گەشت دەکەن ڕۆژانە هاوبەش ئاژانسی هەڵسەنگاندنی کاروانەکانی 

کەل و پەلە ناخۆراکیەکان و پەناگەی تەنگەتاوی تری کەل و پەلەکانی و ڕەشماڵەکان کارەبا. ژێرخان و کۆمەکیەکانی خاوێنکردنەوە تەندروستی و 

 بۆ شوێنەکە. جولە دەکەن گەڕۆك  کۆگاییەکەکانی و پێش وەختە لەو شوێنە دانراون 

 

لە کەسە ئاوارەکان بۆ هێلی سەرەکی هاوکاری پاراستنی گەڕۆك لە شوێنکە ئامادەن بۆ دابین کردنی و بەپەلە بەهاناوەهاتنی میکانیزمی تیمەکانی 

و پاك وخاوێنی کەل و پەلەکانی ، پارچەکانی خۆراك، بوتڵی ئاوکە پێك دێت لە  –میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە یەك پاکێجی پشکنین. شوێنەکانی 

 287,000ئێستا کە بەش دەکات بۆ ماوەی یەك هەفتە. دابین دەکرێت حەوت کەسی بۆ هەر خێزانێكی تایبەت بە ڕەگەزی مێ پێداویستیەکانی 

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی گروپی شوێنە تەنگەتاویەکان، و لە خێوەتگەکان لە وواڵت هەن. میکانیزمی بەهاناوەهاتنی بەپەلە پێداویستی 

ئاو و خاوێنکردنەوە و پاك و خاوێنی پێداویستی  128,000ئێستا لە شوێنەکە هەیە. ئاوی ووێستگەی و تانکی ئاو و حەمامەکان تەوالێتەکان و 

پێش تەندروستیش بەهاناوەچووانی هەروەها شوێن.  ەاهاتوودا بگەنکە لە دوو هەفتەی دپێشبینی دەکرێت تریش  92,000و لە وواڵت هەن، خێزانی 

  و نۆرینگە گەڕۆکەکان. تەندروستی ئافرەتی دووگیان پێداویستیەکانی لەوانە  لە شوێنەکە دادەنێندەرمانەکان  کۆمەکیەکان ووەختە 

 ٢ئۆچا عێراق/ تازەترین هەواڵ 

 بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ موسڵ
 ٦٥٨٢ی تشرینی یەکەمی ٨١                                                                            

 


