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 :بارودۆخەکەتێڕوانینێکی گشتی بۆ 
 

بۆ ئازادکردنەوەی هەروەکو ئۆپەڕاسیۆنە سەربازیەکان 

ەبەرەوپێشچوون دایە لبەردەوام لە دەستی داعش موسڵ 

ئاوارەبوونی بەدواداچوونی  تۆمارکەریەو شارەکە، بەر

گەیشتوانی یەکەم سەر بە ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی 

موسڵ قەزای ڕۆژهەاڵتی بۆ باشوری ئاوارەی خێزانانی 

نیگەرانیە ڕاستیەکان نەینەوا تۆمارکردووە. لە پارێزگای 

دەمێنێتەوە هەروەك هاوواڵتیان بۆ پاراستنی 

لەو چڕتر و نزیکتر دەبنەوە شەڕوپێکدادانەکان 

 زۆری دانیشتوانی لێیە. ژمارەیەکی ناوچانەی کە 

 

  مرۆیی:زیانی 
 

تۆمارکەری ، تشرینی یەکەمی ٨١لە ڕۆژی 

کۆچی سەر بە ڕێکخراوی ئاوارەبوونی بەدواداچوونی 

لەوەتەی ئاوارەبوونی تۆمارکردووە یەکەم نێودەوڵەتی 

ی تشرینی ٨١لە ڕۆژی چاودێری کردن دەستپێکی 

 گەیارەلە ناحیەی گەیشتووەکان ئاوارە هەموو یەکەم. 

 ٨٠٣٣ خێزان کە دەکاتە کۆی ٠٥٣لەوێ تۆمارکراون 

خێوەتگەکان و پێشوازی کردن کەس لە سەنتەرەکانی 

 ئاژانسیتشرینی یەکەم، ی ٨١لە ڕۆژی نیشتەجێ دەبن. 

زیاتر کردووە کە ڕاپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکان پەنابەری 

پەڕیونەتەوە  نەینەواپارێزگای بەعاج لە  لە پەنابەر ٠٣٣لە 

لە بۆ ئاوارەکان خێوەتگەیەك گەیشتوونەتە ناو سوریا و بۆ 

 لە حەسەکە.  (لهول ئە)

 

 و هەماهەنگی:بەهاناوەهاتنی مرۆیی 
 

گروپی تشرینی یەکەم، ی ٨٠لە ڕۆژی دابین دەکات.  گەیارەبۆ خێزانە ئاوارەکانی کە دەگەنە هاوکاری بەپەلە بەهاناوەهاتنی بەپەلە میکانیزمی 

پاراستن.  ڕەوشیتەواوی هەڵسەنگاندنی و بۆشاییە بەپەلەکان، دەستنیشانکردنی جێبەجێ کرد بۆ پاراستنی بەپەلەی هەڵسەنگاندنێکی پاراستن 

زانیاری  کۆکردنەوەیو مرۆیی پێویستیە بەپەلەکانی بۆ هەڵسەنگاندن ئەنجام دەدەن بەڕێوەبردنی خێوەتگە کردن و هەماهەنگی هاوکارانی 

 گەیارەباکوری لە شوێنەکە دەکەن هەڵسەنگاندنی ئۆچا، بەیەکەوە لەگەڵ بەهاناوەهاتنی بەپەلە میکانیزمی هاوکارانی  .لە ڕێگەی شوێن دیموگرافی

یارمەتیدەر دەبێت بۆ دۆزینەوەکان هاوکاری بەپەلە. گەیاندنی و بەرەنگاریەکان،  لە نزیكبوونەوەو بۆ باشتر تێگەیشتن لە پێویستیە مرۆییەکان 

ست و ڕێگە بە هاوکاران دەدات تاکو هاوکاری بە شێوەیەکی ڕاو کە پێش وەختە ئامادەکراون کۆگایانەی  کۆمەکی تەنگەتاوی زیاتر لەمناردنی 

 دروست بدەنە دەست ئاوارەکان. 
 

خێوەتگەکان ئامادەکردنی لە بەردەوام دەبن دەکەن،  تری کە تازە ئاوارەبوون خێراگەیاندنی هاوکاری بۆ ئەو خێزانانەمرۆیی  کاروباری هاوکارانی

و حاج  گەیارەبنکەی ئاسمانی ، جەدە گەیارەلە لەپێشینەکان سێ شوێنە پێشبینیکراو. ئاوارەبوونێکی قەبارە گەورەی بۆ شوێنە تەنگەتاویەکان و 

بە و زۆر پێویستی پەناگە توانای کەل و پەل بۆ دروستکردنی هەوڵە چڕوپڕەکانی کردنەوەی شوێنی جەخت بە بەردەوامی بریتی یە لە عەلی 

و پاك و خاوێنی و  ئاوەڕۆکانی خاوێنکردنەوەئاو و  پێویستیەکانی خۆراکی تەنگەتاوی،دابەشکردنی بۆ ژێرخان  دروستکردنی کۆتاهێنانی

 تەندروستی. چاودێری 
 

جار یەکەم بۆ موسڵ بااڵ بۆ بەهاناوەهاتنی ڕاوێژکاری تیمی ، ەمیەکتشرینی ی ٨١ڕۆژی لە . بەردەوامی هەیەنەتەوەیی لەسەر ئاستی هەماهەنگی 

پشکنینی خەڵك لە شوێنەکانی گواستنەوەی  ئامادەکاریەکانی وخێوەتگە، بەڕێوەبردنی ، شوێنەکەخێوەتگە و توانای باسکردنی  بۆ وەەکۆبوو

 . بۆ خێوەتگەکانئاوارەکان 

  ٣ئۆچا عێراق/ تازەترین هەواڵ

 بەهاناوەهاتنی مرۆیی بۆ موسڵ
 ٦٣٨٢ی تشرینی یەکەمی ٨٠                                                                            

 

سەر بە ڕێکخراوی کۆچی مارکەری بەدواداچوونی ئاوارەبوونی تۆئۆچا، هەماهەنگی و بەڕێوەبردنی خێوەتگە، سەرچاوەکانی نەخشە: 
 ن گروپەکانێودەوڵەتی، 

تەوە نەلەالیەن بەفەرمی تەنها بۆ زانینە و کە لەسەر ئەم نەخشەیە کێشراون هێلکاریەکانی کە نیشان دراون و ناوەکان و سنورەکان 

 . ٦٣٨٢یەکەمی تشرینی ی ٨٠نەخشە لە ڕۆژی دروستکردنی یەکگرتووەکان قبوڵ نەکراوە. ڕێکەوتی 


