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تشرینی  مانگی عیراق له ی قوربانیان لهكان بۆ ژمارهكگرتووهیه وهتهئاماری نه

 ٢٠١٨ یەکەمی

 
  

باڵوی كان بۆ هاریكاریی عیراق)یونامی( کگرتووهیه وهتهی نهمڕۆ نێردهی ئهو ئامارهپێی ئه به -٢٠١٨ ی تشرینی دووەم ١غدا، به

 ٦٩، روویانداوهدا ٢٠١٨ مانگی تشرینی یهکهمی له كداری كهتوندوتیژی و تیرۆرستی و پێكدادانی چه ینجامی كردهدەرئه ، لهوهكردۆته

 .ش برینداربوونسی دیكهكه ١٠٥  نی عیراقی كوژراوندهمه  هاواڵتی
  

نه هاواڵتی مهدەنی و ئهو هاواڵتییانه دەگرێتهوە که له کاتی مردن یان بریندار بوون وەک هاواڵتی مهدەنی ڕەچاوکراون، وەکو ئهو ژمارا

پۆلیس له دەرەوەی ئهرکی سهربازی، بهرگری شارستانی و کارمهندانی پاسهوانی تایبهت و پۆلیسی پاسهوانی بارەگاکان و کارمهندانی 

 .ئاگرکوژێنهوە

 ەوە دەستی بە باڵوکردنەوەی کردووە. ٢٠١٢ەمترین ڕێژەی ژمارەی قوربانییانن لەوەتەی یونامی لە تشرینی دووەمی ئەمانە ک 

بهڕێز یان کوبیش، نوێنهری تایبهتی سکرتێری گشتی نهتهوە یهکگرتووەکان له عیراق، وتی: "ئهگهرچی نیگهرانین 

ەوە یونامی ٢٠١٢بهاڵم ئهوەی که ئهو ژمارانه کهمترین ڕێژەن لهوەتهی مانگی تشرینی دووەمی ساڵی دەربارەی قوربانیان، 

تۆماری کردوون نیشاندەرێکه که واڵتهکه وردەوردە له بازنهی توندوتیژی دێتهدەرەوە که لهالیهن تیرۆرستانهوە خرابووە ناو 

  ئهو بازنهیهوە." 

و پارێزگای . دوای ئهبریندار( ٣٦كوژراو و ٢٩قوربانی ) تهنی بوونهدههاواڵتی مه ٦٥، ێزگابووەترین پاروتهركهپارێزگای نهینهوا به

 بریندار( ههبوون. ١٩كوژراو و  ٥) بریندار( و پارێزگای ئهنبار ٣٥كوژراو و  ٢٩) له كانی برتییهئاماره بهغدا دێت كه

  

ی قوربانیان و به هۆی ی ژمارهوهپشتڕاستكردنه له یهكی سنورداری ههكی دیاریكراودا چاالكیهیهند ناوچهچه یونامی له وه:روون كردنه

ی شێوه كان بهرووداوه ندێك لهههتی نها توانیویهتدا تهندێ حاڵهههدژواری بارودۆخی ناوچهکه و پچڕانی خزمهتگوزارییهکان. له

وه ژمارەی قوربانییانی پارێزگای ئهنبار له بهڕێوەبهرایهتی تهندروستی پارێزگاکه وەرگیراون و واو( پشتڕاست بكاته)ناته كییانهندههه

 .م وەربگیرێنالنی كه به كان پێویستهلهوانهیه گوزارشت له ژمارەی ڕاستهقینهی قوربانیان لهو پارێزگایه نهکات بۆیه ژماره
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ڕێز خالید بێژی )یونامی( بهیاندن و جێگری وتهی راگهرپرسی نوسینگهجێگری به به  نبكه  ندییوهپه یاتر تكایهبۆ زانیاریی ز

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٤٠١٤٦فۆنی لهته ژماره یانیش به ion@un.orginformat-unami یان dahab@un.org ئیمێلی به   دەههب
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