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واژۆكردنی یاداشتنامەیەكی نوێ لە نێوان بەرنامەی نەتەوە  :بنیاتنانی عێراقێكی ئاشتیخواز
 یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان و دامەزراوەی سویسرا بۆ ئاشتی

 

یاداشتنامەیەكی  ئەمڕۆ بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان لە عێراق  – 2021 ى نیسان5بەغدا، عێراق، 
مەزراوەی سویسرا بۆ ئاشتی واژۆكرد، لە پێناو فەراهەمكردنی ڕاهێنان لەسەر بنیاتنانی ئاشتی بۆ الێكتێگەیشتنی لەگەڵ د

كارمەندانی بەرنامەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان و هاوبەشەكانی و الیەنە پەیوەندارەكان و كەسان لە  
چوارچێوەیەكی كاركردن بۆ ماوەی دوو ساڵ دیاری دەكات لە نێو بەرنامەی نەتەوە    كۆمەڵگاكاندا. ئەم یاداشتنامەیە

 .یەكگرتووەكان بۆ پەرەپێدان و ئەم دامەزراوەیە

لە   ىهەوڵ دەدات ئاشتی بێتە د ، بنکە سەرەکییەکەى لە بازل لە واڵتى سویسرایە، و وەی سویسری بۆ ئاشتیادامەزر
زیانیان  بەهۆی ملمالنێیەكانەوە كە  دا یەكان و پتەوكردنی ئاشتی لەو ناوچانەرێگەی كاركردن بۆ كەمكردنەوەی ناكۆكی 

، كە كار بۆ  (2024-2020بۆ سااڵنى ) دالەگەڵ بەرنامەی پێكەوە ژیانی كۆمەاڵیەتی  تەریبنپێگەیشتەوە. ئەم بنامایانەش هاو
كۆمەاڵیەتی لە عێراقدا، ئەمەش لە ڕێی  ی پێكەوە ژیانی هێنانەدكەشێكی گونجاو دەكات بۆ  ی و ڕەخساندنیزەمینەساز

كردە ئاینییەكان و گەنجان و ئافرەتان و  رلیژنەكانی ئاشتی و سە  نێویانداكاركردن لەگەڵ هاوبەشە نێوخۆییەكان كە لە 
لەالیەن بەرنامەی نەتەوە  بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ . لیژەنەكانی  ئاشتی نێوخۆیی هەن كخراوانی كۆمەڵگای مەدەنیێ ڕ

لەپێناو هاوكاریكردنی ئەو خێزانانەی كە گومان دەكرێت كە پەوەندیان   ، پشتیوانی دەكرێن ەوە ان بۆ پەرەپێدان یەكگرتووەك
، ئەمەش بۆ ئەوەی بتوانن جارێكی تر وسەرلەنوێ بگەڕێنەوە نێو ڕێزی  داهەبووبێت لەگەڵ ڕێكخراوی داعش 

 .دروست بێت تیدا كۆمەڵگەكانیان و فرەیی لە یەكڕێزی كۆمەاڵیە

:  گوتى راق ێ ع ەل دانێ پ ەرە پ  ۆب  انەکگرتوو یەک ە وەت ەن  ىە رنامەب  ى ێ جەشت ی ن  رىەن ێ نو د،ەحمە ئ  لى ەع ەن ێ ز  خاتو  ەوەیە بار مەل
 پێشكەشیان كە  دەستكراوەیە بەخشنیە ئەو  بۆ ، دەكەین دەرەوە  كاروباری بۆ  سویسرا فێدراڵی بەرێوبەرایەتیى سوپاس  رۆز  "

 بۆ یارمەتیدەرێك دەبێتە كە . هاتووە داگونجاو كاتێكی لە  ئاشتی بۆ  سویسری دامەزراوەی  لەگەڵ  هەماهەنگییە ئەم و كردووە 
 ئەنجامادانی بۆ یارمەتیدەرن كە، عێراقدا لە  دەكەین پشتیوانیان كە  ئاشتی لیژنەكانی و  هاوبەشەكانمان و كارمەندەكانمان

 ". دای جەماوەری  ئاستێكی لە  ئاشتی پتەوكردنی هۆی دەبنە و كان ڵەكۆمە نێوان لە ناكۆكییەكان كاتی لە نێوندگیری

 نەتەوە بەرنامەی  نێوان هابەشییەی ئەم"  : دەڵێت، ئاشتی بۆ  سویسری دامەزراوەی كارەكانی بەرێوبەری، بوس ماتیاس
 هەردوو لەسەر یەئاشتی بنیاتنانیى زامنكەرێك، ئاشتی بۆ سویسری  دامەزراوەی  و عێراق لە  پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان

 بۆ دەبێت یامەتیدەریان كە تەكنیكاریانەی و  ئامراز ئەو  بەردەستكردنی ڕێگەی  لە، عێراق لە دای نیشتمانی  و ناوخۆیی ئاستی
 " .پێویست  شارەزایی و متمانەیی دروستبوونی  لەگەڵ و  پەیوەندارەكان الیەنە و  كۆمەڵگاكا خزمەتكردنی

 بەردەوام ساڵ  پێنج ماوەی بۆ پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی  بە سەر كۆمەاڵیەتی ژیانی پێكەوە بەرنامەی 
 دان تێیا ئاشتی و  بنبەهێزتر كۆمەڵگاكان كەوا  ئەوەی  ئامانجی بە  ڕاگەینراوە دا  2020 دووەمی كانوونی مانگی لە  و .  دەبێت

 . عێراقدا  ناوچەكانی هەموو لە  بێت دروست  كۆمەڵگاكان نێو لە  زیاتر زیی یەكر و  بەرقەراربێت
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###  ###  ### 

 بە هێنان بۆ کۆتایی دەكات كۆشش و هەوڵ كەەکاندا ویەکگرتو ڕێکخراوی سەرەکیە لە نەتەوە پەرەپێدان بۆ یەكگرتووەكان نەتەوە بەرنامەی
واڵتدا،  170. بە کارکردنمان لە تۆڕێکی فراوانی شارەزایان وهاوبەشاندا لە داکەشوهەوا لە یەكانهەژاری و نایەکسانی و گۆڕانکار وى نادادپەروەر

 درێژ بۆ خەڵكی و هەسارەکەشمان. یارمەتیدەرین لە بنیادنانی چارەسەری یەکخراو و ماوەئێمە 
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