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 :تێڕوانینێکی گشتی بۆ بارودۆخەکە

ئۆپەراسیۆنە هێزەکانی ئاسایشی عێراقی دەستیان کردەوە بە شوبات، ی ٩١لە ڕۆژی 

زیادبوونێکی موسڵ لە دەستی داعش. ڕۆژئاوای بۆ ئازادکردنەوەی سەربازیەکان 

ئاسایشی هێزەکانی موسڵ لەوەتەی ڕۆژئاوای بەرچاو هەیە لە ژمارەی ئاوارەکانی 

چڕە لە  انکە ژمارەی دانیشتوانی گەڕەکانەی ئەو چوونەتە ژوورەوەیعێراقی 

ئاوارەبوون  دائێستالە کەس 176,566شوبات، ی ٨٢ی وەلەو کاتەباشوری شارەکە. 

ئاماژە بە لە ناو موسڵ بە گشتی، ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دەرەنجامی بەهۆی 

 دەستیان پێکردووە.شەڕوپێکدادانەکان زیادبوونێکی تازە دەکات لەوەتەی 

  

 مرۆیی:زیانی 

تازە دەستی پێکردووە، کە هێرشی لەو کاتەوەی بەرچاو بووە. زیانی مرۆیی 

اپۆرتی ڕێکخراوی ڕبە گوێرەی ، وونئاوارەبموسڵ لە ڕۆژئاوای کەس  28,400

ڕۆژانە کەس  4,000نزیکەی شوبات، ی ٨٢لەو کاتەوەی کۆچی نێودەوڵەتی. 

دەستی ملمالنێکە لەوەتەی ڕۆژانە  یتێکڕا بەژمارەی زیاترین ئاوارەبوون، 

موسڵ بۆ حەمام ڕۆژئاوای دەوروبەری گەڕەکەکانی لە دەجولێن خەڵکی پێکردووە. 

خەڵکی پشکنین، دوابەدوای ئەنجام دەدرێت. ئەمن و ئاسایش  پشکنینی داعەلیل، لەوێ

کە سەر بە وەزارەتی  لە حەمام عەلیل تازەی تەنگەتاویشوێنی گواستراونەتەوە بۆ 

بنکەی ئاسمانی گەیارە، و شوێنە تەنگەتاویەکان لە حاج عەلی و ، کۆچ و کۆچبەرانە

ئێستاکە  حاج عەلیبنکەی ئاسمانی گەیارە و جەدعە و جەدعە. بۆ خێوەتگەی 

ئاو و خزمەتگوزاریەکانی و تازەکردنەوەی شوێنەکە فراوانکردنی . پڕبوونەتەوە

کەس  52,000بۆ نزیکەی شوێن کە خزمەتگوزاری تەواویان هەیە  8,660هەرچەندە باشوری موسڵ، خێوەتگەکانی لە زۆربەی بەردەوامە خاوێنکردنەوە 

لە هاوواڵتی  800,000 - 750,000خەمالندنێکی نیگەرانیە ڕاستەقینەکان بۆ پاراستنی باکوری شاری موسڵ. ڕۆژهەاڵت و لە ناوچەکانی بەرجەستەن 

چڕی ژمارەی دانیشتوان لە ڕۆژئاوای و شەقامە تەسکەکان بە هەبوونی کەم دەبنەوە. سووتەمەنی دەرمان و ئاو و  خۆراك و دالەوێ، دەمێنێتەوە شارەکەڕۆژئاوای 

  زیانی پێبگات. پێدەچێت ژێرخان لە کەوتنە بەر تەقەکردن، و گەورەدان لە مەترسیەکی هاوواڵتیان شاری موسڵ، 

 

 مرۆیی و هەماهەنگی:بەهاناوەچوونی 

بەسەر هەموو دابەش دەکەن تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی  یپێداویستیەکانهاوکارانی مرۆیی هاوکاری حکومەت، ، بۆ یارمەتیدانی حەمام عەلیلپشکنینی شوێنی 

بۆ ماوەی بۆ یەك خێزان پاك و خاوێنی پێداویستیەکی خۆراکی ئامادەکراو بۆ خواردن، پارچەکانی لە کیلۆگرام  ٩٨لە کە پێك دێن ئاوارە تازە گەیشتووەکان، 

لە و خێزانەکان کە تازە ئاوارە دەبن هەموو بەسەر دابەشکراون یش بەتانیەکانهەروەها ئاو. هەڵگرێکی خواردنەوەی لە بوتڵکراو و لیتر لە ئاوی  ٩٨هەفتەیەك، 

گواستراونەتەوە بۆ لەالی ڕۆژئاوای موسڵ تازە ئاوارەبوون ئەو کەسانەی کە ، پشکنینی ئەمن و ئاسایشبە شوێنی پشکنینی ئاوارەکان. دوابەدوای گەیشتنیان کاتی 

لە بۆ تەرخان کراوە، و شوێنێکی ڕەشماڵیان شوێنە تەنگەتاویەکان و خێوەتگەکان چوونەتە ناو کە هەموو ئەو کەسانەی و شوێنە تەنگەتاویەکان.  خێوەتگەکان

ئەم کۆمەکیانەی حەمام عەلیل، لە خێوەتگە تازەکەی ناوماڵیان وەرگرتووە. کۆمەکیە سەرەکیەکانی ئەوانیش لە بنکەی ئاسمانی گەیارە جەدعە، حاج عەلی، و 

  دابەش دەکرێت بەسەر هەموو ئەو کەسانەی کە تازە ئاوارەدەبن لە ڕۆژەکانی داهاتوودا. خۆراکی مانگانە پارچەکانی دابەشدەکرێن. ئەمڕۆ  درەنگانی لە ناوماڵ

 

مانگی کانوونی دووەم، کۆتایی چاودێری تەندروستی. لەوەتەی ئاو و هاوکاری مرۆیی بەردەوام پێویستە بۆ دابین کردنی خۆراك و لە ڕۆژهەاڵتی موسڵ، 

کۆمەکیەکانی شارەوانی. تەواوکاری ڕۆژهەاڵت بۆ ناردووە بۆ ناو گەڕەکەکانی ملیۆن لیتری ئاوی ڕۆژانە  2.3تانکەری ئاویان بە قەبارەی هاوکارانی مرۆیی 

ئەو ناوچانەی کە تازە ئازادکراونەتەوە لەوەتەی و ڕۆژهەاڵت لە گەڕەکەکانی کەس  1,000,000گەێندراونەتە دەستی بەهاناوەچوونی تەنگەتاوی ێداویستیەکانی پ
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