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  یسی ناسراو به شمال عراقیسی ناسراو به شمال عراق   آه آه--رانی آوردی ئرانی له تورآیهرانی آوردی ئرانی له تورآیه  نابهنابه  وانری پهوانری په  ی ههی هه  آهآه  یندراوی یهیندراوی یه  ڕاگهڕاگه

  
 دا به 2003 تا 2001ی سانی  ری آوردی ئرانی له تورآیه آه له ماوه نابه  په1200

وه هاتنه تورآیه تا  له آوردستانی عراقه م هه ج آران له وتی س  نیشتهستی به مه
بۆ یان  نگاوكی جیددی وه هیچ هه رانه نابه رزی په ن آومیساریای به ئستا له الیه

ج آران له وتی  یاندنی آار و باری نیشته گه نجام نه ڕای به ئه ره  و سه گیراوه نه هه
ویستی آه، م هه سقامه زینه و هه آانیان یه  ماددی و پزشكی یه مترین پیان آه  آه ته ی ئ

وه  شه آی دیكه آراوه و له الیه ستوی گرتوه بۆیان دابین نه ران وه ئه نابه یای پهآومیسار
دار به  ندی یوه آانی په یه یی وه ته تننامه نو نه ڕای ئیمزاآردنی ڕكه ره تی تورآیه سه وه ده

از به ناخو ر یا په نابه ی به په یه سی  آه1200م گرووپه  وه تا ئستا ئه رانه نابه په آانی مافه
ی آاتی پداون  وه ی مانه خارجی دا ئیجازه"یابانجی"نیا له ژر ناوی   و ته ناسیوه سمی نه ڕه

گرنگتر . ن ده ئه یان پ وه ی مانه یان پ خۆش ب ئیجازه آه ته ر آات آه حكومه و تا هه
 نادا له ره ئیجازه نابه  په1200م  یاندوه آه به سمی ڕایگه ته به ڕه  حكومهو یه آه ئه وه ئه

 5ی زیاتر له  وه ماوه شنه ئه م چه ڕێ بكرن و به م به هه و وتی س ره وه به خاآی تورآیه
ندامی پشووی  و گرووپه آه له ژن و منداڵ و پیاو پك هاتوه و به گشتی ئه ساه ئه
آان بوون له بار و دۆخكی نادیار دا و له ژر  یه  آوردستانی و ئرانی یه  سیاسی ڕكخراوه

مه  آن آه به پشتگری هه یه رآه ی ده وه ڕوانی آرانه آانی ژیان دا چاوه رجه م ترین مه سته ئه
  . یه وه و جیددی هه نگاوی به آرده وه و پویستی به هه آرته نه ده الیه

 و به ندی چاك ن ناوه له الیه  بیارهنگاوه به هزانه آه و هه آك له گرتنی یه بۆ هه
ی  له ماوهروه بچ   بهآان یه آوردستانی و ئرانی یه شداری حیزب و ڕكخراوه سیاسی به
ر  خۆپیشاندانك له وتی سوئیس له به) 20/03/2006-17 (ی مانگی داهاتوو دا20تا 17
ران ساز  نابه آان بۆ آار و باری په ه آگرتو وه یه هت رزی نه گای آومیساریای به م باره ده
شداری خۆیان  ین به به آه رانه ده   هناب و په موو دوستان و دسوزانی ئه داوا له هه. درێ ده
  . گرن ری آوردی ئرانی له تورآیه هه نابه  په1200نگاوك بۆ ڕزگاری  هه

ن آاك عوسمان  ندی بكه یوه تلفونه پهو ژماره  وه به رگرتنی زانیاری زیاتر له باره بۆ وه
  :ندی چاك تازیك له ناوه

  
0041765641929  
chak_penaberan@yahoo. com 

26/02/2006  
   


