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PRESS RELEASE 
 
 

 یونامی لێکۆڵینھوە دەربارەی ڕاپۆرتی پێشێلکارییھکانی مافی مرۆڤ لھ توزخورماتو دەکات
 
 

تیمێکی نوسینگھی مافی مرۆڤی نێردەی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھاریکاری  – ۲۰۱۷ی کانونی یھکھمی ۱۲بھغدا،  
دا سھردانی توزخورماتویان لھ پارێزگای سھ�حھددین کرد ۲۰۱۷ی کانونی یھکھمی ۷عیراق (یونامی) لھ بھرواری 

ە دەکات، ئھوانھی کھ بھمھبھستی لێکۆڵینھوە لھو ڕاپۆرتانھی کھ باس لھ ڕووخاندنی سزائاسای موڵکی دانیشتووانی ئھو شار
بھھۆی پێکدادانھکان لھو ناوچھیھ لھ مانگی تشرینی یھکھمھوە ئاوارەبوون و ھھروەھا ڕاپۆرتی تۆقاندن وەک ڕێگرییھک 

 لھبھردەم گھڕانھوەی ئاوارەکان بۆ سھر ماڵ و حاڵی خۆیان بھ سھالمھتی.
  

تر دێت کھ ھاو�تییانی مھدەنی بھ شێوەی جیاکاری ئھم سھردانھ لھدەرنجامی دووبارەبوونھوەی ئھ ڕاپۆرتانھ و ڕاپۆرتی 
و بھشێوەیھکی بھرچاویش لھ  ۲۰۱۷ی تشرینی یھکھمی ۱٦کراونھتھ ئامانج و وەدەرنانی بھزۆر و ڕووخاندنی موڵک لھ پێش 

ن چھند ی تشرینی یھکھمدا لھ ڕاگھیاندراوێکیدا ئاماژەی پێ کردبوو لھ نێوا۱۹دوای ئھم بھروارە، کھ یونامیش لھ بھرواری 
بابھتی تریشدا. لھو ڕاگھیاندراوە و لھ کورتھ ڕاپۆرتھکھی بھڕێز یان کوبیش، نوێنھری تایبھتی سکرتێری گشتی نھتھوە 

ی تشرینی دووەمدا ۲۲یھکگرتووەکان بۆ عیراق، بۆ ئھنجوومھنی ئاسایشی نھتھوە یھکگرتووەکان لھ نیۆرک لھ بھرواری 
خانووی تورکمان و کوردان سوتێندراون و ڕاپۆرتی تریش دەربارەی  ۱٥۰ھم ھاتووە کھ بھگوێرەی ڕاپۆرتھکان بھالنی ک

کردەی توندوتیژی خراونھتھڕوو. ھھروەھا نھتھوە یھکگرتووەکان نیگھرانی خۆی دەربارەی پێکدادانھکان لھو شارە دەربڕی 
  وە کوردەکان. کھ بوونھتھ ھۆی کھوتنھوەی قوربانی و شھپۆڵێکی تری ئاوارەبوون بھتایبھتی لھنێو دانیشتو

  
لھ میانھی سھردانھکھی توزخورماتو لھ ھھفتھی ڕابردوودا، تیمھکھی یونامی سھردانی چھندان ناوچھی شارەکھیان کردووە و 
کۆبوونھوەیان لھگھڵ ژمارەیھک لھ کاربھدەستانی ئھو شارە ئھنجامداوە. بھھھمان شێوە کارمھندانی یونامی لھ ھھولێریش 

ەیھک لھ نوێنھرانی ئاوارەکانی توزخورماتو و گوێیان بۆ کارەساتھکانیان لھژێر ڕکێفی ئھو ھێرشانھ چاویان کھوتووە بھ ژمار
گرتووە. وابڕیارە نێردەیھکی تری یونامی بۆ شاری توزخورماتو لھ چھند ڕۆژی داھاتوودا سھردانی چھند ناوچھیھکی تری 

 ەی ڕاپۆرتی ئاوارەکانی ئھو شارە پێشێلکاری تێدا کراوە.ئھو شارە بکھن بھ مھبھستی لیکۆڵینھوە لھو ناوچانھی کھ بھگوێر
  

ھھروەھا یونامی نیگھرانی خۆی دەربارەی ھێرشھ ھھڕەمھکییھکانی ئھم دواییھ دەردەبرێت کھ بوونھتھ ھۆی کھوتنھوەی 
تۆڵھسھندنھوە زیانی گھورە بھ کھوتنھوەی قوربانی مھدەنیشھوە لھ نێو کۆمھڵگھی تورکمانی ئھو شارە و پاشانیش بھ کردەی 

ئھو ھێرشانھ وە�م دراونھتھوە. یونامی داوا دەکات دەستبھجێ ئھو کارانھ ڕابگیرێن کھ مھترسی دەخھنھ سھر ئاسایش و 
سھالمھتی کۆمھڵگھی کوردی و تورکمانی و دانیشتوانی ئھو ناوچھیھ. بھھھمان شێوەش، یونامی داوا لھ حکومھتی عیراق 

نێک بۆ کۆتایی ھێنان بھ توندوتیژییھکان و پێشێلکاری لھ دژی مافھکانی مرۆڤ و دەکات بۆ گرتنھبھری ھھموو ڕێوشوێ
چھسپاندنی یاسا و ھێنانھدی ھێمنی و سھقامگیری لھ توزخورماتو و ئاسانکاری بکات بۆ گھڕانھوەی ئاوارەکان و گێڕانھوەی 

  بارودۆخی ئاسایی ئھو شارە و کۆمھڵگھکھی.
 



 
 

**** 
  بھ تاس میر غھ ڕێز سھ بێژی (یونامی) بھ یاندن و تھ ی راگھ رپرسی نوسینگھ بھ  بھ  ن بكھ  ندی یوه پھ  بۆ زانیاریی زیاتر تكایھ

 ۰۰۹٦٤۷۹۰۱۹۳۱۲۸۱فۆنی  لھ تھ  ژماره  یانیش بھ information@un.org-unamiیان   ghattass@un.orgئیمێلی 
 
 
 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
Public Information Office (PIO) - Baghdad 
Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 
 
http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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