
زانی بۆ  دادپهروەری ئهليکساندرا خ  
 
 

کی دا  2021 شوباتی ی  19  له زان راقی خ يان) ئيبراهيم ههژار  و شهريف  ڕوپاک (  کورد ع   فهرەنسا  پۆليسی لهسهر سکا
که) . ئهليکساندا ( ناوی  به  بووەکهيان دايک له  تازە  کچه مردنی هۆی  بووە پۆليس گوايه که بههۆی تۆمارکرد    هۆکاری به سکا

کی به  بهرامبهر ئهنقهسته  به توندوتيژی   کهسانی ژيانی ههروەها مهترسيدان، له  که  کهسانهی  ئهو  نهکردنی هاوکاری  دووگيان، ژن
ــ )  مهترسييهوە دەخاته  تر ـ  

  دادگايان کهيسی و  دەرکهوێ بۆ  ڕوداوەکهيان دروستی   و ڕاستی ئهوەی  بۆ کردووە  دادوەرييان سيستمی  داوای)  ههژار و  ڕووپاک(
ش  بۆ بهرێ  بهرەوپ  

 
مه کخراوەی  ئهو {{ وەک   - ئ   بۆ  خۆمان  پشتيوانی}} دەکهين، فهڕەنسا  و بهريتانيا سنووری   کۆچبهرانی له پشتيوانی بۆ کار  که  ڕ

يه ئهو کردووە،،  تۆماريان) ئيبراهيم ههژار و  شهريف رووپاک(  که دەرببڕين سکا  
 

ر دەوروبهری له  2020  ئهيلوولی ی  2 لهسهر  1 شهوی   له س،( نزيک  له بهيانی له  سهر  ی  4  کاتژم ک) کا   کۆچبهران له   گروپ
ک  به دا يان ههوڵ  شکگری اليهن  له  بپهڕنهوە،  دەرياچهکه  له  بهلهم س(   نزيک له  پالژ،-ئۆی  له  پۆليسهوە   ئ گرييان)  کا   کرا ل ر

هکهيان دوو )  ههژار، و  ڕووپاک( ک  ،) بو  دايکيدا سکی(  له يهکيان و  ساڵ نۆ  تهمهنی يهکيان که مندا   گروپه  لهو  بوون بهش
بوو  دووگيان ههفته 35 که  بوو  کاتهدا  لهو ڕووپاک   

 
زانه، ئهو  وتهی به گر ئهوەی  پاش زوو   ههر خ ک  توشی ئهو  کرا،  رووپاک له  ر ر )  چهندين  ههژار و  ڕوپاک(  بووە سهخت ئاز

م  ،  نهخۆشخانه بۆ وەرگرتنيان کاتی له  بدات يارمهتيان که  کرد پۆليس  ئهفسهرانی له  داوايان جار   گروپهکه کردەوە  ڕەتيان به
ر س  نزيکهی دوای.  بکهن ئازاد ت سهرمادا  له  دەرەوە  له کاتژم   هاوکارييهک  هيچ ئهوەی بهب  پۆليس ئهفسهرانی ، ڕادەگير
شکهش ه ، بکهن ڕووپاک  به پ شت  دەرياکه کهنار له   کۆچبهرەکانين کۆمه ه   هيچ که  گوزەرانيان و  وەزع خراپی  سهرەڕای ،  بهج

،، نهدراوە  پ يارمهتيهکيان  
 

ر دەوروبهری  له زانهکان لهبهيان، سهر   ی7 کاتژم کدا له  گهرمکردنهوە خۆ  بۆ  کردنهوە ئاگر به  کرد دەستيان خ ی  کات   چاوەڕ
ک  ، )کاالس( بۆ  بون گهڕانهوە  را  فرياگوزاری  و  هاوکاری داوای و دەبينن  پۆليسهکان له  يهک   بنکهی  له  ڕوپاک  بۆ  دەکهن خ
کچونی بههۆی)خهستهخانه له ( ئهليکساندرا بونی دايک  له پاش  ، تهندروستيهوە    تهنگه ههناسهو کۆئهندامی  خراپی  و  تهندروستی ت

هکانی سهرەڕای  ئهوە دوای  ڕۆژ  س  نهفهسی کساندرا دۆخی  پزيشکی، کارمهندانی ههو   و  دايک  ڕەزامهندی به نهبوو  باشتر  ئهل
کردنی پشتگيری بڕينی بڕياری باوکی، کرد دوايی کۆچی 2021  يلوولی ئه ی  5 له  ليکاندرا ئه  درا  ههوال  

 
يان)  ههژار و  ڕوپاک (  ڕوداوانه  ئهم لهسهر ينهوە کرد  تۆمار سکا کۆ   لهو  که پهنابهرانهی و  کهس  ئهو نهکردنی هاوکاری  لهسهر ل

هت داويستی کاتانهدا و  حا يان  ويستووە هاوکاريان و  پ خراون  پشتگوێ و  نهدراوە  پ  
 

که ئهوەی  دوای زوو  ههر ويان ڕۆژنامهکاندا  له)   پريفيت کاالس( بهرزکرايهوە،  سکا زەکانی  کردۆتهوە ب   ههموو به  پۆليس ه
کساندرا(  مردنی ڕاستی دۆزينهوەو لهسهر کار مهسولياتهوە  ههستی تواناو    دەکهن )  ئهل

 
  له  کام هيچ" کهناراوەکان، له  شهوەدا   لهو پۆليس  ئۆپهراسيۆنی کاتی له  که ڕايگهياندووە،)  کۆچبهران فهرمانگهی   واتا(  پرافيکتۆر(

کا له " نهبووە  تهندروستيان خراپی  و  نهخۆشی نيشانهی کۆچبهران چهوانهی  تهواو  ڕۆژنامهوانييه  نوسراوە و  وته  ئهم کات   وتهو پ
،، کهکهيه  باو  و  دايک شايهتی  

 
کخراوەی  ئهو مه ر   و  کۆچ فهرمانگهی وتانهی لهو  پشتگير دەکهن کار فهرەنسا و بهريتانيا سنووری  له کۆچبهران لهگهڵ  که ئ

مه و  ناکات  پرافيختۆر ستی به  ئ و   به بوون  لهسهری  که ڕووداوانهی ئهو  بۆ بهدواداچونيان له)   ههژار و  ڕووپاک ( لهگهڵ  هاوهه
ست يهک و مه بووين هه ينهوەکاندا  ئهنجامی و  و  ڕۆشتن دوای   به نزيکهوە  له  ئ کۆ   به  سهبارەت تايبهت به ،  دەکهوين ل

کساندرا مردنی به  شياو  هۆکاری پهيوەندی بوونی و  پۆليس  کردەوەکانی ..   ههژار  ئهل  


