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 زانیاری زیاتر سەبارەت بە فری
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ستۆک ئۆن ترێنت بە شانازییەوە پێشوازی لە فریشتەی چەقۆ دەکات 
 .دا 2022سەرتاسەری مانگی چواری بۆ شارەکەمان لە 

چەقۆ و  100000پێ بەرزە و لە  27فریشتەی چەقۆ پەیکەرێکی سەرنجڕاکێشە کە 
دەمی تیژ دروست کراوە کە لە摀扰یەن هێزەکانی پۆلیس لە هەموو ناوچە جیاوازەکانی 

و歐扰تدا دەستیان بەسەردا گیراوە. پەیکەرەکە وەک بەشێک لە گێڕانی بە هەموو 
歐扰کی پەروەردەیی و قوژبنێکی و摀扰تدا دێت بۆ شارەکە، شانبەشانی یەک مانگ چا

 هۆشیارکردنەوە سەبارەت بە تاوانی چەقۆ و لێبوردنی گشتی چەقۆ.

 مێژووی فریشتەی چەقۆ
پەیکەرە بەناوبانگەکە بیرۆکەی تایبەتی ک歐扰یڤ نۆڵس لە ناوەندی کاری ئاسنی 

بەریتانی بوو وە بە دەست و پەنجەی هونەرمەند ئەلفی برادلی دروست کراوە. بە 
ئامانجی بەرزکردنەوەی ئاستی هوشیاری سەبارەت بە تاوانی چەقۆ و دابینکردنێکی 

سە摀扰مەت چەقۆکانیان تەسلیم بکەن شوێنێک بۆ خەڵک کە بتوانن لەوێ بەشێوەیەکی 
 بەرهەم هێنراوە.

ئاواتی ک歐扰یڤ دروستکردنی پەیکەرێکی فریشتە بوو کە بە تەواوی لەو چەقۆ 
ترسناکانە دروست کرابێت کە دەستیان بەسەردا گیراوە، بۆ ڕاکێشانی سەرنجی 
هەموو خەڵکی و歐扰ت و هێنانە پێشەوەی کێشەی تاوانی چەقۆ بۆ هێڵی پێشەوەی 

امەی و歐扰ت. ک歐扰یڤ پەیوەندی بەو خێزانانەوە کرد کە تاوانی چەقۆ کاریگەرییەکی کارن
دڵتەزێنی لەسەریان دانابوو و چاوی پێیان کەوت و پێکەوە لەگەڵ ئەوان ڕوانگەی 
خۆی خستە بەرچاوی وەزارەتی ناوخۆ )هۆم ئۆفیس(، کە چەندین دایکی جەرگ 

بۆ کۆکردنەوەی چەقۆ لە هەموو  سوتاویشی لەگەڵ بوو. ئەو داخوازی ڕێپێدانی کرد
 هێزە ناوچەییەکانەوە. 43هێزەکانی پۆلیسی شانشینی یەکگرتوەوە، لە هەر 

خێزان پەیوەندییان بە ناوەندی کاری ئاسنی بەریتانییەوە  80هەتا ئێستا زیاتر لە 
 کردووە بە ئومێدی ئەوەی کە بتوانرێت پەیامەکانیان بخرێتە سەر پەیکەرەکە.

یستی و یادکردنەوە لەسەر باڵەکانی فریشتەکە نەخشێنراون، پەیام نەک پەیامی خۆشەو
هەر لە خێزانەکانەوە بەڵکو هەروەها لەو ئەنجامدەرانەی تاوانیشەوە هاتوون کە 

دەرکیان بەوە کردووە کە چ هەڵەیەکیان ئەنجام داوە و ئێستا بەگژ تاوانی چەقۆ و 
ە ڕوودانی ئەو جۆرە تاوانانە لەسەر توندوتیژیدا دەچنەوە لە هەوڵێکدا بۆ بەرگرتن ل

 شەقامەکانمان.
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فریشتەی چەقۆ  #

ڕاستییەکان 
چەقۆ دروست 100000فریشتەی چەقۆ لە 

 کراوە

چەقۆ 1800
لەوانەی کە لە پەیکەرەکەدا بەکار هاتوون لە 

لێبوردنی گشتی چەقۆی پێشووترەوە فەراهەم کرا 
 بوون لە

ئۆن ترێنتستۆک 
 و ستافۆردشێ

% هەموو ئەو تاوانی چەقۆیانەی کە ڕاپۆرت 34
دراون قوربانییەکیان لەخۆ گرتووە کە تەمەنی 

 ساڵدا بووە. 29--18لەنێوان 
% ی هەموو تاوانی چەقۆی ڕاپۆرت دراو 17

 سا歐扰نیان تێدا بووە 18گومانلێکراوی خوار تەمەنی 
 % ی گومانلێکراوەکان60و نزیکەی 

 کەمترە ساڵ 29تەمەنیان لە 

مانگی ڕابوردوودا  12تاوانی چەقۆ لە ستۆک ئۆن ترێنت لە 
 % زیادی کردووە12بەڕێژەی 

% ی هەموو ئەو ڕووداوە 39تاوانی چەقۆ 
توندوتیژییە سەختانە پێک دەهێنێت کە لە 
 سەرتاسەری ستافۆردشێدا ڕاپۆرت دراون
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