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 : تێڕوانینێك بۆ بارودۆخەکە
 

بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 

لە تەلعەفەر ئازادکردنەوەی 

ڕۆژی دەستی داعش لە بەیانی 

بە ی ئاب دەستی پێکرد. ٢٠

کەس لەم چەند ڕۆژەی هەزاران 

لە تەلعەفەر ڕابردوو 

لە پێشبینی کردنی ڕایانکردووە، 

سەربازی. دەستپێکی هەڵمەتی 

کەس کە  ٤٠.٠٠٠خەمالندنێکی 

ژیان دەگوزەرێنن، لە ناو قەزاکە 

کەس لە  ١٠.٠٠٠زیاتر لە لەوانە 

تاوەکو ناو شاری تەلعەفەر. 

 ٣٠.٠٠٠زیاتر لە ئەمڕۆ، 

لە تەلعەفەر هاوواڵتی 

کۆتایی ڕایانکردووە لەو کاتەوەی 

 وبە هەزارانمانگی نیسان، 

تەلعەفەر پێدەچێت کەسی تر 

 لە ماوەی ئۆپەراسیۆنیبەجێبێڵن 

ئەو هاوواڵتیانەی کە سەربازی. 

باکوری بەرەو بوەیر ڕۆژهەاڵت، باشوری لە مەسەید بەرەو کۆبوونەوەی ئاوارەکان خاڵەکانی بۆ هاوەڵیان کراوە لە شەڕوپێکدادانەکە ڕابکەن دەتوانن 

ئەو خەڵکانە شارەکە، لەوێ باشوری بەرەو تەلعەفەر فڕۆکەخانەی کە تازە دامەزراوە، لە نزیك شوێنی کۆبوونەوەی تەلمەجان بەرەو یان ڕۆژهەاڵت، 

دەبێتەوە،  وشەڕوپێکدادان چڕترژێر دەسەاڵتی داعش لە ناوچەکانی کەم دەبنەوە ئاووخۆراك کۆمەکیەکانی لەو کاتەی وەردەگرن. تەنگەتاوی هاوکاری 

  نیگەرانیەکی زۆرە.ئەو هاوواڵتیانەی کە دەمێننەوە جێگای چاودێری کردنی 

 

 مرۆیی پێشبینیکراو: کاریگەری
 

لەبەرچاوگرتنی بە بەرەو شوێنی سەالمەت. کە ماڵەکانی خۆیان بەجێدێڵن و کاتەی ان دووچاری دەبنەوە، بریتی یە لەکات کە هاوواڵتیمەترسیدارترین 

نیگەرانیەکی . وگرنگەزۆر پێویست کۆبوونەوەی ئاوارەکان تەندروستی گونجاو لە خاڵەکانی چاودێری دڵنیاکردنەوەی ، بەرەنگاریانە ئەم بارودۆخی

گواستنەوە ارەکانی سنورد توانالە دەرەنجامی یە سەرهەڵبدەن لەوانە، بەرەنگاریەکان لێك زۆر بێتگەئاوارەکان ژمارەی ئەگەر بریتی یە لەوەی کە تر 

خەمالندنێکی بۆ گواستنەوەی هەیە  تواناسەربازی الیەنی لە  .تەلعەفەرئاوارەکانی بۆ نیشتەجێکردنی داڕێژراوە  کە نەخشەخێوەتگە شوێنی هەروەها 

لە ماوەی پاراستن دەبنەوە بەرەنگاریەکانی ژمارەیەك لە لە ناو تەلعەفەر دەمێننەوە دووچاری هاوواڵتیانەی کە ەو ئ. کەس ڕۆژانە ٣.٠٠٠بۆ  ٥٠٠

 داهاتوودا. 

 

 :وهەماهەنگیمرۆیی ەهاناوەچوونی ب
 

. تەنگەتاویەکانشوێنە لە  بۆ ئاوارەکاندەکات  وگواستنەوەکۆمەکی تەنگەتاوی دابین کردنی ی، ئۆپەراسیۆنی مرۆیسەرکردایەتی عێراق کومەتی ح

 وهاوکاری چڕوپڕیخاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە هاوکاری تەنگەتاوی بە پێدانی ی لە بەهاناوەچوونی حکومدەرن مرۆیی یارمەتیهاوکارانی 

لە هەردوو خاڵەکانی کۆبوونەوەی هاوواڵتیانی ئاوارەبوو دەکەن هاوکاری مرۆیی هاوکارانی ، بەو جۆرەی کە داواکراوە. لە ناو خێوەتگەکانمرۆیی 

یان لە داوائاسایشی عێراقی هێزەکانی . بەرجەستەن بۆیانخزمەتگوزاریە مرۆییەکان ژمارەی تەواوی لەو شوێنەی کە ، وبوەیرمەسەید ئاوارەکان لە 

ئامادەیی کۆمەڵگای مرۆیی تیایدا ، کە مەجانتەلخاڵی تازەی کۆبوونەوەی ئاوارەکان بکەن بە ناوی یەم سێهاوکاری هاوکارانی مرۆیی کردووە تاکو 

وحەمام تەوالێت بە  ودەستیان دەگات وخۆراك وەردەگرنئاو هاوواڵتیان خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە . هەیە لەوێ بۆ جولەپێکردنی کۆمەکی

، پشکنینیاندوابەدوای . ۆ پێویستیە بەپەلەکانی تەندروستیبدەکرێت  وهەڵسەنگاندنیان بۆتیشکی خۆر، بۆ دووربوون لە  وشوێنی سێبەروپەناگە 

لەوەی کە بۆ دڵنیابوون چاودێری دەکرێت ووریاییەوە بە کە بارودۆخەپارێزگای نەینەوا. لە باشوری لە ناو خێوەتگەکان نیشتەجێ دەکرێن ئاوارەکان 

  . وپێویستیەکانئاوارەبوون لە ڕێژەی زیادبوونێك بۆ ئامادەکراوە بەهاناوەچوونی مرۆیی 

١ژمارە  تەلعەفەرهەواڵی تازەی  /ئۆچا عێراق  
مرۆیی بۆ تەلعەفەربەهاناوەچوونی   

٢٠١٧ی ئابی ٢٠  
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