
 

 

 وانیلێدوانی رۆژنامه

 
 

اق له ی قوربانیان لهكان بۆ ژمارهكگرتووهیه وهتهئاماری نه   عیر
 

 یەکەیم مانگ
ی

، ٢٠١٨ کانون
ین ڕێژه لە ماوهی شەش ساڵد  اکەمیر

  

دەی ئهو ئامارەپێ ی ئه به -٢٠١٨ ی کانونی دووەم٢غدا، به ی
كان بۆ کگرتووەیه وەتهی نهمڕۆ نێ 

اق)یونایم( هاریكارنی  وی كردۆتهعێی
ا
ۆرسێی و پێكدادانی  ینجایم كردەدەرئه ، لهوەبڵ ی و تێی ژ توندوتێی

یێی دوویم له كداری كهچه  تشژ
ی

نی  ٤١، روویانداوەدا ٢٠١٨ مانگ
ا
 كوژراوندەمه  هاوڵ

ی
اق  عێی

 ٧٣  نی
 .ش برینداربوونیس دیكهكه

  
ت
ا
نی مەدەنی و ئەو هاوڵ

ا
ییانە دەگرێتەوە کە لە کانی مردن یان بریندار بوون وەک ئەو ژمارانە هاوڵ

نی مەدەنی ڕەچاوکراون، وەکو پۆلیس لە دەرەوەی ئەریک سەربازی، بەرگری شارستانی و 
ا
هاوڵ

 .کارمەندانی پاسەوانی تایبەت و پۆلییس پاسەوانی بارەگاکان و کارمەندانی ئاگرکوژێنەوە

  
: بەڕێز یان کوبیش، نوێنەری تایبەنی سکرت اق، ونی ی گشێی نەتەوە یەکگرتووەکان لە عێی ی
ێ 

م ئەو ژمارانەی ئەم 
ا
"بەداخەوە بەردەوامبوونی گیان لەدەستدان جێگەی نیگەرانییە، بەڵ

 
ا

یێی دووەیم ساڵ  تشژ
ی

ین ڕێژەن لەوەتەی یونایم تۆماری کردوون لە مانگ دواییە کەمێی
  ەوە. ٢٠١٢

:" ئەمانە تەنها ژمارە انیان هەیە. لەگەڵ  بەڕێز کوبیش هەروەها ونی ی ی
، بەڵکو مرۆڤن و خێ  ی نیی

ی بەرەو کەمبوونەوە دەڕوات بە  ژ ئەوەشدا کەیم ڕێژەی قوربانیان نیشاندەرێکە ئاسێی توندوتێی
ۆر و بەرەو داهاتوویەیک سەقامگێی و پڕشنگدار  تەکە لە دوای شەڕی تێی

ا
هەڵسانەوەی وڵ
 "هەنگاو دەنێت. 

  
نی مه ٥٥، گابووەترین پارێز وتهركهپارێزگای بەغدا به

ا
 ٣٢كوژراو و ٢٣قوربانی ) تهنی بوونهدەهاوڵ

بریندار( و پارێزگای  ١٩كوژراو و   ٨) له كانی برتییهئامارە و پارێزگای نەینەوا دێت كه. دوای ئهبریندار(
 . بریندار( هەبوون١٥كوژراو و   ٤) ئەنباریش

  
 له یهیک سنورداری ههریكراودا چاالكیهیک دیایهند ناوچهچه یونایم له وه: روون كردنه
ڕاستكردنه

ی قوربانیان و بە هۆی دژواری بارودۆخی ناوچەکە و پچڕانی ی ژمارەوەپشێی
ی شێوە كان بهرووداوە ندێك لهههنی نها توانیویهتدا تهندێ حاڵهههخزمەتگوزارییەکان. له

ڕاست بكاته)ناته كییانهندەهه
رەی قوربانییانی پارێزگای ئەنبار لە بەڕێوەبەرایەنی وە ژماواو( پشێی

اون و لەوانەیە گوزارشت لە ژمارەی ڕاستەقینەی قوربانیان لەو پارێزگایە  تەندروسێی پارێزگاکە وەرگێی
ێنالنی كه به كان پێویستهنەکات بۆیە ژمارە  .م وەربگێی

 

*** 

 
 به   تاسمیر غهڕێز سهبێژی )یونامی( بهیاندن و تهی راگهرپرسی نوسینگهبه به  نبكه  ندییوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )يـــونــامي(
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