
 گۆڕی ٢٠٠ له زیاتر یهکگرتووەکان نهتهوە ڕاپۆرتی: داعش تیرۆری واریئاسه
 ههیه عیراقدا له ڵكۆمهبه

 
 سێشەممە ڕۆژی کە كانكگرتووهیە وهتەنە راپۆرتی بەگوێرەی -٢٠١٨ میدووه تشرینی ی٦ ،ڤجنێ/  بەغدا

 لە بوون داعشدا دەسەاڵتی ژێر لە پێشتر ناوچانەی لەو دۆزراوەتەوە ڵكۆمەبە گۆڕی ٢٠٠ لە زیاتر دەرچوو،
 و تیرۆر هەڵمەتەکانی سەر دەخاتە تیشک ڕاپۆرتەکە. ەیتێدا قوربانی هەزاران الشەی گۆڕانە ئەم ، عیراق

 و ڕاستییەکان ئاشکراکردنی لە كاتده قوربانیان یوادهخانە داواكانی لە پشتگیری و داعش توندوتیژی
 . ریوهپەرداد
 

 مافی بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە نوسینگەی و( یونامی) عیراق هاریکاری بۆ یەکگرتووەکان نەتەوە نێردەی
 و سەاڵحەددین و نەینەوا ارێزگاکانیپ لە بەکۆمەڵ گۆڕی ٢٠٢ شوێنی دۆکومێنتکردنی بە هەڵساون مرۆڤ
 بزانرێت ئەستەمە ئەگەرچی. هەبن زیاتریش گۆڕی یەلەوانە هێشتا بەاڵم واڵتدا، خۆرهەاڵتی و باکور لە ئەنبار

 هەشت موسڵ شاری خۆرهەاڵتی لە بەکۆمەڵ گۆڕی بچووکرتین چەندە، گۆڕانەدا لەو قوربانیان ژمارەی
 شاری باشوری لە بێت خەسفە کونی کە واباوەڕدەکرێت بەکۆمەڵیش گۆڕی گەورەترین و تێدابووە الشەی
 . تێدابێت الشەی هەزاران لەوانەیە کە موسڵدا،

     
 كنە كە بنهە دااڵنەكۆمەبە گۆڕه ملە دادوەرییی پزیشکیی گرنگی بەلگەی لەوانەیە" ش،كەۆرتەراپ یگوێرهبە
 . كانتاوانە یبارهقە لە یشتنیشتێگە یمایە بنەده ڵكوبە ندهده كانقوربانیە یوهناسینە تییارمە رهە
 
  بۆ مابنە بنەده  تەوەكۆكراونە داشوێنانە ملە كە یڵگانەەب وئە" كاتده شوهبە ئاماژه كەراپۆرتە هاروههە 

 كیالیەلە. كانجیهانییە رهپێوه یگوێرهبە تاوانباركردن و دادگاییكردن و دروست و استڕ كییەوهلێكۆڵینە
 و نەوەیانهەڵدا و بەکۆمەڵەکان گۆڕە شوێنی پاراستنی رێگەی لە دادپەروەری و ڕاستی بە گەیشتن ،وهتره

    ".خانەوادەکانیان بۆ دەبێت گەڕاندنەوەیان و قوربانیان الشەی دەستنیشانکردنی
 

 ەیەکیچناو داعش ٢٠١٧ یەکەمی کانونی تا ەوە ٢٠١٤ حوزەیرانی لە کە دەکات بەوە ئاماژە ڕاپۆرتەکە
 دژی لە پالن بە توندوتیژی بەرباڵوی کەمپینی بە بووکرد دەستی و داگیرکردبوو عیراقدا لە بەرفراوانی
 و جەنگ تاوانی بۆ تەشەنەبکات لەوانەیە کردەوانەشیان ئەو مرۆیی، یاسای و مرۆڤ نێودەوڵەتی مافەکانی
 ." دابنرێن جینۆسایدیش بە لەوانەیە و مرۆڤایەتی دژی تاوانی

 
 اڵنەكۆمەبە گۆڕه مئە یوهڵدانەهە و پاراستن لە عیراق تیحكومە لە پشتگیریكردنە شكەراپۆرتە لە ستبەمە
 . نێودەوڵەتییەوە شكارانیهاوبە و" كانڵەكۆمە بە گۆڕه تییرایەبەڕێوهبە" یرێگەلە
 
 شوێنی" وتی عیراق بۆ كانكگرتووهیە وهتەنە گشتیی سكرتێری تیتایبە رینوێنە کوبیش، یان بەڕێز وهمبارهلە

 مكارییستە و زۆر كۆژانی یڵگەبە كراون، ستینشانده دائێمە یكەراپۆرتە لە كە كان،ڵەكۆمەبە گۆڕه
 دڵنەوایی لە دەبێت گرنگ هەنگاوێکی گەورەیە زیانە ئەم دوای بارودۆخی دەستنیشانکردنی. ژێننناخهە

 ." دادپەروەری بە گەیشتن و ڕاستییەکان ئاشکراکردنی بۆ هەوڵەکانیان و خانەوادەکان
 ویستانیانخۆشە نوسیچاره زانینی لە روشوێنانبێسە یوادهخانە ،باسكراوه شداكەراپۆرتە لە كروههە

 واڵت جیاوازی زگایده پێنج نەبده راپۆرت بێده ئێستادا لە وانئە چونكە وهتەبوونە زۆر گرفتێكی روویروبە



 ستدانیدهلە هۆیبە كە یوادانەخانە وئە دنیبێهێواكر یمایە بێتەده میشهە و رهكاتبە مهە شمەئە كە
 ۆمارێکیت کردنەوەی داوای ڕاپۆرتەکە. وهتەبوونە ساتكاره دوای زۆری ئازاری تووشی وهسوكاریانەكە

 ."دەکات ونبووەکان کەسە بۆ فیدڕاڵی نوسینگەیەکی و ناوەندی گشتی
 

 تاوانە: "وتی  كانكگرتووهیە وهتەنە مرۆڤی كانیمافە بااڵی كۆمیساریای لە باچێلێت میشێل خاتو
 قوربانیان خانەوادەکانی تاسانی بەاڵم هەواڵەکان سەردێری بوونە عیراقدا لە داعش کارەساتبارەکانی

 ئەوانە گۆڕانە مئە. دیارنیە چارەنووسیان هێشتا کە منداڵ و پیاو و ئافرەت هەزاران لەدەستدانی بە بەردەوامە
.  قوربانی بوونە داعش قێزەوەنەکانی یاسا و بیروباوەڕ باری ژێر نەچوونە ەهۆیب کە دەگرێت خۆ لە

 رسەبە چی كە بزانن یەهە یانوهئە مافی داعش ستیده هاتووینەژمارهلە قوربانیانی یوادهخانە
 ." ریوهپەرداد ەل شێكبە كوه كانیشراستییە و دادگاییكردن یپرۆسە زانینی ڵگەلە هاتووه ویستانیانخۆشە

 
 گۆڕە ئەو هەڵدانەوەی و پاراستن لە عیراقە حکومەتی یارمەتیدانی ڕاپۆرتەکە لە مەبەست وتی کوبیش بەرێز

 بەڕێز. نێودەوڵەتییەکانیانەوە هاوبەشە و عیراق لە ەکانبەکۆمەڵ ەگۆر بەڕێوەبەرایەتی لەالیەن بەکۆمەاڵنە
  .وهكاتەده دوپات یداگرنگە ركەئە ملە عیراق تیحكومە بۆ خۆیان پشتگیریی لێتێباچ خاتوو و کوبیش

 
 
 بەشداری بە گۆڕەکان هەڵدانەوەی بۆ هەبێت هەمەالیەنە هەوڵی دەکرێت داوا ەداكراپۆرتە کانیراسپارده لە

 قكردنیچە بە هەروەها. تاوان شوێنی لێکۆڵەرەوانی و تەقەمەنی هەڵگرتنەوەی پسپۆڕانی و شارەزا پسپۆڕانی
 و ڕاوێژ بە گشتگر ریراگوزه رییدادوه یپرۆسە دروستكردنی ڵگەلە رلیستسە كاری بكرێتە قوربانی

 . ڵگاكانكۆمە ناو كانیوتەركەبە تیشتایبەبە كانعیراقییە سندكردنیپە
  

 تەکنیکی تییارمە و سەرچاوە دابینکردنی بۆ دەکات نێودەوڵەتی کۆمەڵگەی لە داوا شێوە هەمان بە ڕاپۆرتەکە
 پاشماوەی گەڕاندنەوەی و پاراستن و گواستنەوە و کۆکردنەوە و هەڵدانەوە بە پەیوەست هەوڵەکانی بۆ

 بەڕێوەبەرایەتی بەهێزکردنی ڕێگەی لە ناسنامەیان دەستنیشانکردنی هەروەها خانەوادەکانیان بۆ قوربانییان
 . بەکۆمەڵەکان گۆڕە

 
  ئینفۆگرافیک و ڤیدیۆیەکان لینکی
 ڕاپۆرتەکە یلینک

video footage, infographics  

Full report in English | Arabic 

 
 : بە بکەن پەیوەندی تکایە زیاتر زانیاری بۆ

 ڕێزبە( یونامی) بێژیتە و یاندنراگە ینوسینگە رپرسیبە بە نبكە  ندییوهپە تكایە زیاتر زانیاریی بۆ: لەبەغدا
 ژماره بە یانیش unami-information@un.org یان ghattass@un.org  ئیمێلی بە تاسغە میرسە
 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١ فۆنیلەتە
 
: ئیمێلی بە یانیش  ٠٠٤١٢٢٩١٧٩٧٦٧ تەلەفۆنی ژمارە بە کۆلڤیل ڕۆپەرت بەڕێز: جنێف لە

rcolville@ohchr,ord   بە یان  ٠٠٤١٢٢٩١٧٩١٦٩ تەلەفۆنی ژمارە بە شەمدەسانی ڕاڤینا خاتو یان 
  rshamdasani @ohchr.org: ئیمێلی

https://youtu.be/-PHxo1LNP1w
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_on_Mass_Graves4Nov2018_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_on_Mass_Graves4Nov2018_AR.pdf

