ئەگەر تو ڕویبڕوی جهەکێ ب ڤی شێوەی ببی،
هیڤییە ئێکسەر پەیوەندیێ ب جهێن بەرپرس
بکەى:

کومسیونا نیڤدەولەتی یا کەسێن
بێسەروشین ( )ICMPپشتەڤانییا
دەسەالتێن عیراقی دکەت ژبۆ هەولێن
ديتنا و چاڤدێریکرنا و هەلکوالنا گۆڕێن
ب کوم و جهێن دی یێن کو الشێن کەسێن
بێسەروشین لێ هەبن.
 ICMPڕێکخراوەکا نیڤحكومى نیڤدەولەتییە یا کو
لسەر بنیاتێ پەیامنان هاتییه دامەزراندن ،کارێ وێ
پشتڕاستکرنا هەڤکاریکرنا حکومەتان و یێن دی یە بۆ
دیارکرنا جهێن وان کەسێن بێسەروشین بوین ژ ئەگەرێ
ناکووکی و خراب بکارئینانا مافێن مروڤی و کارەسات
و تاوانێن ڕێکخستی و کۆچکرنێ و ئەگەرێن دی ،و
هاریکاریکرنا وانە د کرنا ڤێ چەندێ دا ICMP .هەروەسا
پشتەڤانییا کارێن ڕێکخراوێن دی دکەت د هەولێن وان
دا ،هاندانا تێکەلبوونا جڤاکی دکەت د چاالکی وان
دا و بەشداریێ ل پێشئێخستنا دەربڕینێن گونجای
دکەت بۆ لبیرئینان و ستایشکرنا کەسێن بێسەروشین.

ل عیراقا فیدرال ،هیڤییە پەیوەندیێ بکە ب:
•وەزارەتا ناڤخۆ – بنگەهێن پولیسا :پێزانینێن
خۆ بگەهینە نێزیکرتین بنگەهێ پولیسان ل
تاخێ خۆ؛
•ڕێڤەبەرییا کاروبارو پاراستنا گۆڕێن ب
کوم (ل بەغدا) – دەزگەهێ شەهیدان:
07505715725؛
•ڕێڤەبەریێن دەزگەهێ شەهیدان ل هەمی
پارێزگەهێن عرياقێ ژبلی هەرێام کوردستان:
پێزانینێن خۆ بگەهینە نێزیکرتین نڤیسینگەهـ.

ل هەرێام کوردستانا عیراقێ ،هیڤییە پەیوەندیێ
بکە ب:
•وەزارەتا ناڤخۆ -بنگەهێن پولیسا :پێزانینێن خۆ
بگەهینە نێزیکرتین بنگەهێن پولیسان ل تاخێ
خۆ؛
•ڕێڤەبەرییا گۆڕێن ب کوم (ل هەولێرێ)
سەر ب ڕێڤەبەرییا گشتى يا ديوان ل
وەزارەتا کاروبارێن شەهیدان و ئەنفالکرییان
07503769575 ، 07504720699؛
•ڕێڤەبەریێن گشتى يێن کاروبارێن شەهیدان
و ئەنفالکرییان ل پارێزگەهێن هەرێام
کوردستانێ.
ئەڤ نامیلکەیا ژالیێ  ICMPڤە هاتییە دروستکرن ،ب پاڵپشتیا دارایی یا
وەزارەتا کاروبارێن دەرڤە یا وەاڵتێ هولەندا ڤە.
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پاراستنا
جهێن بن
ئاخکرنێ یێن
نەیاسایی

پێدڤیە تو چ بکەی ئەگەر ته گومان هەبيت ل
گۆڕەکێ ب کوم؟

هیڤییە چ وێنە یان پێزانینان دەربارەی وی جهی د تورێن جڤاکی دا بەالڤ نەکە ،ژبەرکو ئەڤە دێ بیتە
ئەگەرێ هندەک کریاران کو زیانێ بگەهیننە ڤەکولینان.
گۆڕێن ب کوم و جهێن دی یێن کو الشێ کەسەکێ بەرزە لێ
هاتبیتە ڤەشارتن جهێن تاوانانە ،و حکومەت یا بەرپرسیارە بۆ
ڤەکولینا وان جهان .پیدڤییە وان دەڤەرێن کو گومانا جهێن
بن ئاخکرنێ یێن نەیاسایی لسەر هەی بهێنە پاراسنت داکو ئەو
بەڵگەیێن لسەر وان جهان هەین زیندی مبینن و بهێنە بکارئینان
د ڕێکارێن یاسایی دا بەرامبەر تاوانباران و د میکانیزمێن دی یێن
دادپەروەریێ دا.
هەرهەلکۆالنەک و البرنا بابەتان یان کردارێن دی یێن نە دروست
دێ ڤەکولین و هەولێن نیاسینا قوربانیێن د گۆڕی دا و کا چ
بسەرێ وان هاتییە بزەحمەت تر لێکەت .ئەڤ کریارە ژی د
نەیاسایی نە .و دبیت د مەترسیداربن ژی :دبیت کەرەستە یان
چەکێن نە پەقاندی د وان جهان دا هەبن.

پشتی الیەنێن بەرپرس دهێنە ئاگەهدارکرن یا پێتڤییە
ئەو چاڤدێرییا جهی بکەن .بەرگ و پەرژینکرن و
زێرەڤان دشێن وێ چەندێ پشتڕاستبکەن کو نە مروڤ
و نە گیانەوەر ونە سەقا چ بەڵگەیان ژناڤ نەبەن .ئەو
شارەزایێن ژ الیەنێت بەرپرس ڤە هاتینە هنارتن دێ
ڤەکولینا بو وی جهى کەن وزانياريا توماركەن داکو بەڵگە
ب وان میکانیزمێن دادپەروەریێ بهێنە بکارئینان یێن کو
ئارمانجا وان گەهاندنا تاوانباران بیت بۆ دادگه

