ئۆچا عێراق/هەواڵی تازەی تەلعەفەر ژمارە ٢
بەهاناوەچوونی مرۆیی بۆ تەلعەفەر
٢٩ی ئابی ٢٠١٧

تێڕوانینێك بۆ بارودۆخەکە:
ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ ئازادکردنەوەی شاری تەلعەفەر وقەزاکە
لە دەستی داعش لە ڕۆژی ٢٠ی ئاب دەستی پێکرد ،وزۆر بە خێرایی
ڕووداوەکان تەشەنەیان کرد لە چاو چاوەڕوانکراوی دەستپێك .لە
ڕۆژی شەممە لە ٢٦ی ئاب ،هێزەکانی ئاسایشی عێراقی چوونە
ژوورەوەی شاری تەلعەفەرو ئااڵی عێراقیان لە ناو چەقی شارەکە
هەڵدا .هێزەکانی ئاسایشی عێراقی کۆنتڕۆڵی تەواوی شارەکە
وبەشەکانی ڕۆژهەاڵتی قەزاکەیان کرد .ڕاپۆرتەکانی ئێستای
ڕاگەیاندن ئاماژە بەوە دەکەن کە هێزەکانی ئاسایشی عێراقی لە دوا
قۆناغەکانی ئۆپەراسیۆنی سەربازین لە باکوری قەزای تەلعەفەر.
پێشبینی دەکرێت کە تەواوی قەزاکە بکەوێتە ژێر کۆنتڕۆڵی هێزەکانی
ئاسایشی عێراقی لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا.
ئاوارەبوون:
لە دەستپێکی ئۆپەراسیۆنەکە ،خەمالندنێکی  ١٠،٠٠٠بۆ ٤٠.٠٠٠
کەس لە ناو تەلعەفەر ماونەتەوە .هەرچەندە ،لە نیوەی ڕێگاین بەرەو
هەفتەیەکی ئۆپەراسیۆنی درێژ ،ڕاپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە تەنها چەند
هەزار کەسێك ماونەتەوە لە تەواوی قەزاکە .بەبێ دەستگەیشتن بە ناوچەکە ،پشتڕاستکردنەوە ئەستەم بوو و ئێستا وا دانراوە کە زۆربەی هاوواڵتیان
لە کۆتایی مانگی حوزەیران ڕایانکردووە .ژمارەی ئێستای هاوواڵتیان کە لە ناو شاری تەلعەفەر ماونەتەوە باوەڕ دەکرێ کە ژمارەیەکی کەم بێت.
بە گوێرەی ژمارەکان کە لەالیەن دەسەاڵتداران دەرچووە ٢٢.٠٠٠ ،کەس لە ناوچەکە ڕۆیشتوون لە کۆتایی مانگی نیسان تاوەکو ١٣ی ئاب .هاوکارانی
مرۆیی لە ناو مەیدان ڕاپۆرتیان کردووە کە  ٢٠.٢٠٤کەسی تر ڕایانکردووە لە ڕێگەی دوو خاڵی کۆبوونەوە لە بوەیر وموسەید لە نێوان ڕۆژەکانی
 ١٤و٢٢ی ئاب .لەو کاتەوەی مانگی نیسان ژمارەی ئەو ئاوارانەی کە تۆمارکراون تەلعەفەریان بەجێهێشتووە دەگاتە نزیکەی  ٤٢.٠٠٠کەس .زۆر
بە فراوانی دەزاندرێت کە بە هەزاران کەسی تر لەوانەیە ڕایانکردبێت لەو کاتەوەی مانگی نیسان؛ ژمارەکانیان تۆمارنەکراون.
لە دوای ئەوەی کە سەنتەری شارەکە لە ڕۆژی شەممە لە ٢٦ی ئاب ئازادکرایەوە ،هەندێك ڕاپۆرت هەبوون سەبارەت بەوەی کە  ١.٥٠٠کەس
ئاوارەببوون .لە نێوان ئەو ئاوارانە ،نزیکەی  ١.٠٠٠کەسیان هەوڵیان داوە بپەڕنەوە بەرەو شوێنی سەالمەت لە خاڵی پشکنینی بشار .لەو کاتەی
چاوەڕوانی چوونەژوورەوە بوون ،لە نزیك ئەو شوێنە گولە تۆپێك تەقیەوە کە لەالیەن ناوچەکانی داعشەوە ئاڕاستەکرا وگەڕانەوە .بۆ ڕۆژی دواتر،
تەواوی  ١.٥٠٠کەس کە گەیشتنە ناحیەی ئەیادیەی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن هێزەکانی ئاسایشی عێراقی وگواسترانەوە بۆ حەمام عەلیل .لە ڕۆژی ٢٨ی
ئاب  ١.٥٠٠ئاوارە ڕێگەیان پێدرا لە خاڵی پشکنینی بشار بپەڕنەوە ،لەو شوێنەی کە ئەوان هاوکاری خۆراك وئاو خاوێن کردنەوە وپاك وخاوێنی
وپزیشکی وەردەگرن .هاوکارانی تەندروستی ڕاپۆرتیان کردووە کە  ٩٠کەس هاوکاری پزیشکیان وەرگرتووە .خراپترین حاڵەتەکان گواسترابوونەوە
بۆ نەخۆشخانەیەکی نزیك لەو شوێنە .سەنتەری هاوبەشی هەماهەنگی قەیرانەکان ئاسانکاری کردووە بۆ گواستنەوەی  ١.٠٤٠کەس بۆ حەمام عەلیل
لەگەڵ گواستنەوەیان کە دابین کرابوو لەالیەن وەزارەتی کۆچ وکۆچبەران ،لە هەمان ڕۆژدا ٤٦٠ .ئاوارەی تر چاوەڕوانی گواستنەوەیان دەکەن بەرەو
حەمام عەلیل.
توانای خێوەتگە:
لە ڕۆژی شەممە ٣٦٠ ،خێزان لە شوێنی حەمام عەلیل بۆ پشکنینی ئاوارەکان گواسترابوونەوە بۆ ئەو خێوەتگەیەی کە توانای  ٣.٦٠٠شوێنی
نیشتەجێبوونی هەیە لە ئەلسەالمیە نەمروود ٣٤٧ .خێزانی تر لە ڕۆژی یەك شەممە گواسترابوونەوە .ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران ڕاپۆرتی کردووە کە  ١.٥٠٠خێزانی تر (نزیکەی  ٩.٠٠٠کەس) لە خاڵی گواستنەوەی کاتی حەمام عەلیل نیشتەجێن
دەڕۆن بەرەو خێوەتگەی ئەلسەالمیە نەمروود .هاوکارانی پاراستن بەشێکی پێویستن لە پڕۆسەی تۆمارکردنی ئاوارەکان لە خێوەتگە وکارکردن بۆ
دەستنیشانکردن وڕەوانەکردنی ئەو حاڵەتانەی کە زۆر خراپن بۆ وەرگرتنی خزمەتگوزاریەکان بە شێوەیەکی گونجاو .هەرچەندە پشتڕاست نەکراوەتەوە ،ڕاپۆرتە
سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە حکومەت بە نیازە پڕۆسەی ناردنەوەی هاوواڵتیان بۆ تەلعەفەر خێرا بکات لەو شوێنەی کە دەکرێت.
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