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  باوکی شــکار ... ریتانیا کانی به  کوژراوه شفرۆشه  له ته ڕووداوی ئافره

  
شفرۆشی  تی له ك ئافره رقای ڕووداوی کوژرانی کۆمه ریتانی سه  میدیای به ند ڕۆژکه ی چه وا ماوه

م  انی ئهی بکوژ وه دات بۆ دۆزینه وی جیدی ده  هه مان شوه هه ریتانیش به  پۆلیسی به  وه یه ریتانی به
  کانی که فه ره  شه  به ته ئافره) ١٨ (روشونی  سه  ووتی ئمه  له نده رچه  و هۆی کوژرانیان هه تانه ئافره
شمان هیچ گوی  که  فرۆشراون نازانرێ و پۆلیسی ووته ڕژمی میسری  به وه دامه ن ڕژمی سه الیه  له که
م  ی بکوژانی ئه وه  جیدی بۆ دۆزینه  زۆر به رقاه تانی وا سهری  پۆلیسی به بینین که کات ده ت له داوه نه

...  رف کردوه  سه م ڕووداوه  و ئیمکانیاتکی باشیان له شفرۆشیش بوونه  کاری له  له ی که تانه پنج ئافره
   !!!ش ئاوای ل بت ب ڕۆژکیش بت پۆلیسی ئمه ئاخۆ ده
  ینی ی هه ڕۆژ– ریتانیا ی به پۆلیس واڵ له ی هه کورته

،  کراکرا ئاشک  بۆ خه وه  دۆزرابوه کوژراوی  بهفۆك ی سه ناوچه  له کانی که فرۆشه ش  له ته  ئافره کك له یه
ناوی تانیا  ی به که ی کچه  الشه جیم دول که  وه. یان که ی بکوژه وه تی پۆلیس بدرێ بۆ دۆزینه تا یارمه

ست  ویست و هه تانیای کچم خۆشه" ووتی ،  وه ك دۆزرایهکۆپدۆی  ناوچهکی نزیك  ناو جۆگایه  له هنیکۆل
  . خواردن برد بووی بۆ جیھانکی نھنی و نادیار) تریاك (رمان ختیدا ده به  ب م له به، ناسك بوو

 کاری  فۆك که ی سه  ناوچه یشت بوو له  کچکی تریش پگه ی رباره زانیاری ده فۆك ی سه پۆلیسی ناوچه
  . تی المه  سه  به وه م دۆزیانه به،  وون ببووکرد فرۆشی ده ش له
. نجا گومان لکراو نھا په  بۆ ته وه سك بۆته ی گومان لکراوان ته  بازنه کانی پۆلیس ووتیان که رچاوه سه

یان ڕزگاری  که م بکوژه به،  ئارامیدان کان له  کوژراوه ر دول باوکی تانیا ووتی وا ئستا کچه مسته
  . کان کانی خزانی کچه یه  یادگاری نابت له

  ین که که سك ده ر که  هه داوا له" مارتلیشام ووتی ناوبراو   وه تی گشتی پۆلیسه رایه به ڕوه  به  له وه
  ندیمان پوه یوه وو په ز  تکایهزان  ده هبارانان تاو هس و که  یان ئه سه و که ی ئه رباره ر زانیاری ده گه ئه

  . " نھنیش بت ر به گه تا ئه بکات هه
رگی  ی جلوبه وه  هارویچ دوای ئه له) A 120 ( داخستنی ڕگای سا به ی ئسکس هه  پۆلیسی ناوچه وه

ن  که  ده رگانه م جلوبه ر ئه سه  له وه  ئستا لکۆینه وه.  وه یه داری الی چوارڕیانك دۆزی ه ی په تانه ئافره
 پیس  که  تاکو شونی ڕووداوه یه وه ش بۆ ئه و داخستنی ڕگایه ئه. ن ك بخایه یه ش ماوه وه  ئه یه وانه و له
  .  وه  بکرته وه ن پۆلیسه الیه  له م ڕگایه کی کورت ئه یه  بۆ ماوه شه وانه بت و له نه

شفرۆشی کوژراو  تی له م ئافره ی پنجه الشهکان توانیان  ته  دوای بکوژی ئافره ڕانیان به کاتی گه پۆلیس له
، ی ئیپسویچ  نزیك ناوچه ی لیڤنگستن له ناوچه  له وه  ڕووتی بدۆزنه  ساڵ به٢٩ن  مه ته، س نت نیکۆله ئه
  ته  چوار ئافره وه. وت که رنه یان بۆ ده که ی هیچ هۆی کوشتنه که ی الشه) تشریح (م دوای توکاری به
نلی  ئه،  ساڵ١٩، تانیا نیکۆل،  ساڵ٢ ٥، مس  جیما ئاده کانی تر بریتی بوون له  کوژراوه شفرۆشه له
فۆنیان بۆ کراوه  له  ته١ ٨٠٠ی وه نزیکه یه م باره پۆلیس له.  ساڵ٢٤،  پۆو کلنل  ساڵ وه٢٤، رتن لده ئه
  .  فۆن بوو له  ته٥٥٠٠ی   نزیکه  بۆیان کرابو که کانی تر که فۆنه له  ته  له  کاتژمردا جگه٢٤ی   ماوه له
ه م هه ئه: بینی تۆ هه  ئه رگرتوه سی وه بی  بی م له وا٢٠٠٦ / ١ ٢ /١ ٥ینی م .  
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