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  !له یندراوی به په ڕاگه

  
وڕۆ  ئه) یسی ناسراو به شمال عراق آه (ری آوردی ئرانی له تورآیه نابه  په150نزیك به 

ر به  رانبه تی خۆیان به زایه ربینی ناڕه  آاتی تورآیه بۆ ده یانی به  ی به9عات  ر له سه هه
م دا آه  هه له وتی س نیانج بوو دان به نیشته زۆر ڕاگیرانیان له تورآیه و ڕگا نه به

رانه دا  نابه و په ر ئه  سه نووسكی نادیاری به م و چاره سته  ساه ژیانكی ئه5ی  ماوه
  . وه ته آۆبوونه له ئانكارا دا UNHCRگای  باره م ر ده  له بهپاندوه سه
یاندبوو آه  هرانی ڕاگ نابه وه به په ند ڕۆژی ڕابردوه ر له چه ی آه پولیس هه وه ڕای ئه ره سه

و ئانكارا چوون تا به  ره بهزاه هاتوو  رانی وه نابه م دیسان په درن به ختی سزا ده به سه
رانی  نابه رزی په گای آومیساریای به ه م بار ر ده تی خۆیان له به زایه نگی ناڕه ربینی ده ده
ج آرانیان  آانی پشگیران له نیشته ی هۆآاره وه  داوای ڕوون آرانهآان دا آگرتوه وه یه ته نه

تی سن م دا بكه هه له و .  
نجام دابوو بۆیه  ی ئه ته آه ره  حهو آاری بۆ پشگرتن له ر پشتر ئاماده پولیسی ئانكارا هه

ر  یكه له بهری د نابه  په150ستگیر آردوه و  ری ده نابه  په30دا  و شاره ر له ترمینالی ئه هه
  . یه مارۆی پولیس دان و پویستیان به پشتگری ئوه هه  له ئانكارا له گهUNHCRرآی  ده

ری و  نابه رگری مافی مرۆڤ و په آانی به ڕكخراوه، ككی دسۆز موو خه داوا له هه
 آو دیپورت زنی وه ی ڕووداوكی دته وه ین پش ئه آه آان ده یه  سیاسی تی وحیزبه سایه آه

رانه و ئازادی  نابه و په نگی خۆیان بۆ پشتگری ئه بته گۆڕێ ده" ی ریم تووژه آه" ی وه آرانه
  . وه نه رز آه آان به گیراوه
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