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ۆزبایی لە نادیە موراد  اق پیر بەڕێز کوبیشی نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان لە عیر
 ئەو و خۆڕاگری 

ی
: ئازایەی  نۆبڵ بۆ ئاشتی

ی
ی

ا
 خەڵ

ی
دەکات بۆ بەدەستهێنای

اقییەکان یارمەتیدەر  یدییەکان و عیر ی ر
ۆرسئی   داعشی تیر

ی
 تبوون بۆ بەزاندی

  

اق،  ینی یەکەیم ٥بەغدا، عیر ی  – ٢٠١٨ی تشر ر
بەڕێز یان کوبیش، نوێنەری تایبەتی سکرتێ 
ۆزباتی لە نادیە موراد دەکات بۆ بەدەستهێناتی  اق، پێر گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ عێر

یدییا ی ر
تەی بەنوێنەرایەتی هەموو ئێ 

ا
. ئەو خەڵ تی نۆبڵ بۆ ئاشتی

ا
اقییان خەڵ ن و عێر

وەردەگرێت کە بوونەتە قورباتی و ئازاریان بەدەست کۆمەڵکوژی وەحشیگەرانەی 
ۆرستەوە چەشتووە.    ئایدۆلۆژیای داعشی تێر

  
: "نادیە موراد ئازایەتی و خۆڕاگری بەرامبەر ئازاردەران و دەستدرێژیکەران  بەڕێز کوبیش وتی

شەوە دوای رزگاربووتی لە دەست جەالدەکان نیشانداوە. بە هەمان ئەو ئازایەتی و خۆڕاگرییە
ی بۆ  ێتەوە و پشتگێر ڕ ر

تواتی بە ئاشکرا ئەو نەهامەتییانە لە بەردەم هەموو جیهان بگێ 
یدییەکەی و هەموو  ی ر

لەناوبردتی داعش بەدەستبهێنێت. خۆڕاگرتی نادیە موراد و کۆمەڵگە ئێ 
 کۆتاتی بەسەر د

اقییەکان هۆکاری سەرەیک بوون بۆ سەرکەوتتی  ڕابردوودا." عێر
ا

  اعش لە ساڵ
  

تی نۆبڵ وتیان:" خاتو موراد 
ا
نەی خەڵ ی ر

تی نۆبڵ، لێ 
ا
لە میانەی دەرچوتی بڕیاری پێداتی خەڵ

انەوەی  ڕ ر
خۆی یەکێکە لە قوربانییاتی تاواتی جەنگ و ئازایەتییەیک بێوێنەی نیشانداوە لە گێ 

 "بەسەرهاتەکاتی و وەک نوێنەری قوربانییاتی تریش قسەی کردووە. 
  

تێیک 
ا
تی نۆبڵ لە بواری ئاشتی بۆ نادیە موراد شەرەفێکە و خەڵ

ا
:" خەڵ بەڕێز کوبیش وتی

یدی بەڵکو بۆ هەموو  ی ر
گەورەیە نەک تەنها بۆ قوربانیاتی کارەساتەکاتی داعش لە کۆمەڵگەی ئێ 

اق و لە سەرتاسەری جیهاندا.  ی سێکش لە جەنگدا و لە عێر ی  توندوتێر
 "قوربانییاتی

  
انینە هان ی ر

یدی و ژن و  ٣٠٠٠دەرێکە بۆ هەوڵەکاتی دۆزینەوە و رزگارکردتی زیاتر لە ئەو پێ  ی ر
ئێ 

ی دوای ئەوەی لەالیەن داعشەوە ڕفێندراون و  تی تر کە تا ئێستاش بێسەروشوێنی
ا
منداڵ

نەی پەلکێشکردتی ئەنجامدەراتی ئەو تاوانانە بۆ بەردەم دادگا و 
ا
هەروەها بۆ ئەو هەوڵ

سینەوە لێیان.    لێێر
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 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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