
 

                          

 

 دەکات داواش ، دەکات شەنگال و کۆده سەردانی عیراق ۆب گشتی ری ێسکرت تایبەتی نەری ێنو
 ئاوارەکان انەوەیڕگە ناوێپ لە تێبکر زیاتر ششیۆك

 کانونی مانگی لە عیراق لە داعش سەربازی  کشکاندنیێت اگەیاندنیڕ ایێڕو – ٢٠١٩ ئایاری  ی ٣ 
 کە ئامارە بەم کێگرنگیدان وەکو . ئاوارەن عیراقی نۆملی ٦.١ نزیکەی شتاێه امڵبە ، ٢٠١٧ یەکەمی

 نەتەوە گشتی ری ێسکرت تایبەتی نەری ێنو پالسخارتی نیسێه جەنین خاتوو ، نیگەرانییە گایێج
 بوونیان ئاوارە ماوەی کە ، ئاوارەکان خیۆبارود سەنگاندنیڵهە مەبەستی بە راقێع ۆب یەکگرتووەکان

 بە کەوت جاوی  هەروەها و کرد کیۆده و نەینەوا زگایێپار هەردوو سەردانی شاوە،ێک ژەیێدر
 ایەتیڵمەۆک کەسایەتییەکی چەند بە چاوی  هەروەها زگا،ێپار ئاستی و ۆناوخ ئاستی سەر لە بەرپرسان

  .کەوت

 بە کەوت چاوی  و کرد شامی حەسەن ئاوارەکانی کەمپی سەردانی تایبەت نەرێنو پالسخارتی ینیس خاتوو
 ئەو باسی وونیڕ بە اشکاوانەوڕ بە رۆز بووەکانێنیشتەج .کەمپەکە بووانیێنیشتەج و یوەبەرانڕبە

 ۆب انەوەیانڕەگ بەردەم بەربەستەکانی لە باسیان هەروەها دەبنەوە دووچاری  ژانەڕۆ کە کرد گرفتانەیان
 ئەتروشی فەرهاد زڕێبە بە کەوت چاوی  تایبەت نەری ێنو هەروەها و . کرد یانۆخ یڵحا و ڵما سەر

  کۆده زگاری ێارپ

 لە بوون  بەردەوام لە تەوەێدەب دووجاری  زگاکەێپار نگارییانەیڵئا ئەو کردنیێتاوتو مەبەستی بە
 کڵێمەۆک رووبەرووی  و زدیینێئ ەیانربۆز کە ، بووان ئاوارە رەیۆز ژمارە ئەو واندارکردنیێم

 وەک یانۆخ یڵحا و ڵما سەر ۆب انەوەیانڕنەگە ۆب کارن ۆه کە دەبنەوە ترسناک بەربەستی
 و پشکنین ەکانیڵخا ەیڵتەشقە و چەکدارەکان گروپە چەکداری  کدادانیێپ و ئەمنی باری  ناسەقامگیریی

 . کردن جیاکاری  ایێڕو سەرەکییەکان خزمەتگوزارییە کەمی و پیسبووەکان و بەرکەوتووەکان زیان خانووە
 ربەیۆز و وەردەگرن  جیا جیا وەیێش بەربەستەکان "وتی پالسخارت نیسێه خاتوو بارەیەوە لەم

 وەستانی یۆه دەبنە واقیعدا ئەرزی  لە دەبنە جونکە دەدات ئازارمان ئەوەش ، زن ڵۆئا بەربەستی جارەکانیش
 .گەرانەوە جوولەی

 رابەری   خی،ێش بابە سەردانی تایبەت نەری ێنو ، تێبکەو ڕێبە لشەنگا بەرەو ئەوەی شێپ
 دواتر و خانێش لە کرد مەجلیسی کیێئەندام جەند و روحانی مەجلیسی ئەندامی و زیدیانێئ روحانی
 و بەربەست کردنی یێتاوتو ۆب شەنگال چیای گەیشتە یەکسەر پالسخارت-نیسێه خاتوو



 

                          

 ری ۆتیر اتیڵدەسە رێژ لە زیدییەکانێئ " وتی و گاڵمەۆک نیئەنداما و سەرکردە ڵلەگە نگارییەکانڵئا
 تاوانی کهاتەیەێپ ئەم لەناوبردنی مەبەستی بە ریستانۆتیر ، شاێک ریانۆز نەهامەتییەکی داعش

 ستاێئ کە هاتووم کۆش تووشی مۆخ یڵبەحا بەش .ناکریت وەسف کە کردووە ئەوهایان قیزەوەنی
 دەبینم ، زگارکردنەوەیڕ دواتریش و شەنگال بەسەر داعش دەستبەسەرداگرتنی  دووای لە ڵسا نجێپ
 مەتیڵهە لەسەرەتای کە چیایەی ئەو لوتکەی لەسەر دەژین چادردا لەناو ستاێئ تا کیڵخە ربەیۆز

  "مەنێئ پشتگیریی شایانی ئاوارەکان هەموو بوو، برد ۆب پانەیان رستیۆتیر

 ژەڕۆ ئەو نەکانیێتەزڵد کارەساتە یادی جیهان ئابدا مانگی لە "وتی قسەکانی دریژەی لە پالسخارت -نینێج خاتوو
 و ئاسایش دەستەبەرکردنی و ئیداریی اتیڵدەسە یەک تەنها بوونی .وویداڕ ڵسا نجێپ شێپ کە دەکاتەوە

 ێب خزمەتگوزارییانە ئەم دابینکردنی لە بەردەوام شکستی . شەنگال بونیاتنانەوەی ۆب بنچینەن خزمەتگوزارییەکان
 و توندوتیژیی تازەی کیێتەوژم ۆب نموونەییە و پیت بە زەمینەیەکی فەراهەمکردنی و دادگەریی بەرامبەر ئەمەکییە

 لەگەل ژێاوڕ کە دەکەم کوردستان هەریمی حکومەتی و عیراق حکومەتی لە داوا ئەمە ەچاوکردنیڕ بە .ناسەقامگیریی
 ئاسایش سەقامگیریی کیێپەیکەر و ییێڕکارگ دواکەوتنێب و بکەن شەنگال قەزای یۆناوخ سەرکردایەتی

 گەرانەوەی و زیانبەرکەوتووەکان ناوچە بونیاتنانەوەی دووبارە ۆب بکەن دابین ئاسانکاری  رەشۆج بەم نن،ێدابمەزر
   .شەنگال ئاوارەکانی

 به  تاس میر غهڕێز سهبێژی )یونامی( بهاندن و تهیی راگهرپرسی نوسینگهبه به  نبكه  ندییوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unamiیان   ghattass@un.orgئیمێلی 
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