
 ـدان ێپـەرە پ ۆب  کانەکـگرتوو ەـی ە و ەتـەنـ ەیرنـامـەب

 باڵوکراوەی ڕۆژنامەوانی

  ێینو  یکێنی خش ەب  لە  سایەی راق ێ ع ەل  یتاوانکار یی ر ەدادو یکانیە تگوزارە خزم بەهێزكرنی 
 ا یمانەڵ ئ  یتە حکوم

ملیۆن دۆالری ئەمریکی بەخشی بۆ پشتیوانیکردن لە   1.13حکومەتی ئەڵمانیا بڕی  - 2020تەمموز   7بەغدا،
حکومەتی عێراق بۆ بەهێزکردنی لێکۆڵینەوە تاوانکاریەکانی و بەڕێوەبردنی شوێنی تاوان لەژێر پڕۆژەیەکی 

 عێراق.    بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لەبە هاوبەشی لەگەڵ  ،نوێدا

ئامانج لێی بریتیە لە   ،اوانکاری و بەڕێوەبردنی شوێنی تاوان لە عێراقدابەهێزکردنی توانستەکانی لێکۆڵینەوەی ت
کانە اڵو دڵنیابوون لەوەی ئەمانە یەکخراون و چا ،و کاریگەرێتی لێکۆڵینەوەی تاوانکاری دارىەزیادکردنی متمان

، یسی لێکۆڵینەوەپۆل كارامەیی پتەوەكردنی هۆی دەبێتە ئەمەش ئەنجام دەدرێن لەالیەن پۆلیسی ناوخۆوە. هەروەها
 لێکۆڵینەوە تاوانکاریەکانیان. ڕۆڵ و بەرپرسیارەتیان لە باشتركردنی و

کیەکانی ژێر ئەم پڕۆژەیە دانیشتنی ڕاهێنانی چڕ لە خۆ دەگرێت بۆ ئەفسەرانی لێکۆڵینەوەی وێستگەکانی اڵچا
 پۆلیسی ناوخۆ و بەڕێوەبرایەتیە پەیوەندیدارەکان و دادوەرانی لێکۆڵینەوە.

" ئەم :لە عێراق وتی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدانەلی ئەحمەد، نوێنەری نیشتەجێی ع زێنە
بۆ بەرەوپێش بردنی  ، وقداعێرا بۆ ئەوە كەسانەی كە خاوەن بەرژەوەندین لەدەبێتە پشتیوانیکار  باشەبەخشینە 

لەڕێی بەڕێوەبردنێکی باشتری تاوانکاری و  ،هەوڵە بەردەوامەکان بۆ باشترکردنی سەالمەتی و ئاسایشی ناوخۆ
بەرەو سەقامگیریەکی ماوە  ،گۆڕانکاریی عێراقە كڕۆكیکاری پۆلیسی ناوخۆ. سەالمەتی و ئاسایشی گشتی لە 

مە زۆر سوپاسگوزاری حکومەتی ئەڵمانیاین بۆ پشتیوانیە نەوە و پەرەپێدان، لەبەر ئەمە ئێودرێژ و چاکبو
 بەردەوامەکانی."

 شێوپەرەب ەل تێبەد کاریهار ایمانەڵئ ەینیخشەب مە:"ئیو وت ەوەکرد یختەج  ا،یمانەڵئ یزڵیۆبا، لید یلۆد. ئ
  یرجەومەڵه یدروستکردن ەتێبەد شەم ەو ئ ،راقداێع ەل  یرەدادو یتەاڵسەو د سیلۆپ یزێه یکانەتوانست یبردن

 یکیەریقامگ ەس ێیدەنانێو باشترکردن ه راقێع یانیتاڵهاو مووەه ۆب یگشت یشیو ئاسا یتەالمەس ەیوەاندنێڕگ
 ."ژێدر ەماو

 یباشترکردن رەسەل ختە:" جیوت ۆناوخ یتەزارەو ەتاوان ل  ەی گ ەڵب یشەب یرەوبێرەب ،ی راه لیلەتالب خ وایل
 ێیملمالن یک ێخۆد ەل یانکارۆڕگ ۆب ەگرنگ  رۆز ۆناوخ یسیلۆو پ یتاوانکار یرەدادو یکانیەتگوزارەخزم

 ."ەوەو چاکبوون یریقامگ ەس  ەل نگەپاش ج ۆب ەوەژکراوێدر

ئەم بەخشینە نوێیە هاوتایە لەگەڵ ئەولەویەتە دەستنیشانکراوەکانی نێو چاکسازی کەرتی ئاسایشی حکومەتی 
 دوەریی تاوانکاری و کاری پۆلیسی ناوخۆ.عێراق کە ئامانجی بریتیە لە باشترکردنی دا

 بەرنامەی نەتەوەئەمە جێبەجێ دەکرێت لەالیەن بەرنامەی سەروەری یاسا و چاکسازی کەرتی ئاسایشی 
کە زۆر گرنگ بووە لە پشتیوانیکردنی بەرنامەی چاکسازی کەرتی ئاسایشی  یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان

بە هاوبەشی لەگەڵ نوسینگەی ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی و وەزارەتی ناوخۆ و دەزگای  ،حکومەتی عێراق
کاروباری پۆلیس و پۆلیسی ناوخۆ و ئەنجومەنی دادی بااڵ و وەزارەتی داد و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی  

 و بەخشەرە نێودەوڵەتیەکانی تر. 

 : ەب نەبك  ی ندەو ەی پ یەتكا اتر،یز  یاریزان  ۆب
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 بە هێنان بۆ کۆتایی كە هەوڵ و كۆشش دەكاتەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان
واڵتدا،  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا یەكان لەهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار ونادادپەروەریی

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. ئێمە یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوە
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