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 ندراو راگه
  
  

  آان  ردۆسته شه ه به آۆرو آۆمه
  آانی مرۆڤ  نگرانی مافه الیه
 آان  نده خرخوازه ناوه

  
  

یی ژیاون،  تاش به ئاواره له ئۆردوگای ئهووه   وه1982 سای   کوردی ئرانی که له106ر له ئستا  ی مانگك به ماوه
ی  وه توون بۆ ئه و سنووری ئراق، ئۆردون هه ره کان ناچار به بوونی ئاسایش و له ترسی هرشی تیرۆریسته ر نه له به

  . ن وام رزگار بكه رده تی پكردنی به رگ و سووآایه رامه تاآوو خۆیان له مه لکه ننه ئۆردوگای ئه یه خۆیان بگه
  
هاوآات پۆلیسی ئۆردون .  وه و ئۆردوگایه ناخوازانه بۆنه ناو ئه و په ن آه ئه تی ئۆردون ڕگایان ناده وه حكومه داخه به
ند  تا ئستا چه. رباز آردوه ت خۆیان له ده حمه لتاش آه به زه وه بۆ ئۆردوگای ئه ڕیننه دات به زۆر بیانگه ڵ ده  و هه

وه له حالك  ئه.  بریندار کردوون سکیان له ند که و چه ریان  سه هرشیان کردۆتهکی نامروڤانه  یه جارک به شوه
  . وه  دوورن آه خوازیارن تیدا بگیرسنه وه رامه لکه  متر له ئۆردوگای ئه700نھا  ناخوازانه ته و په داییه آه ئه

  
ست  آانیان له ده وه منداه ی هرشی پۆلیسهون آه دوو گیان بوون و به هۆ آه رچاوو ده  ژن به3آاندا    نوبرینداره له

شی بۆ  رگ و چاره ڕه ری مه ن و سبه به ر ده سه م ئاواره ب مالوو حانه له خراپترین بارودۆخی ژیاندا به هئ. داوه
آات آه به پیل  تی الوانی دمۆآراتی آوردستانی ئران له سوئد داواتان لده آیه یه. رنادات رۆآیان به ساتك به
  . ژن19 پیاوو، 32،  منداڵ55وه بچن آه پكھاتوون له  و ئاوارانه داخوازی ئه

  
رگ  نووسیان له مه وماوانه بچن و چاره و لقه یه آه به هانای ئه وه آان ئه موو ركخراوه خرخوازه ئمه داوامان له هه

ی  وه تی ئۆردون بۆ ئه وه ران و ده نابه رزی په ر آۆمیساریای به نه سه خت و فشار بخه ن و هاوآات زه رزگار بكه
 . ن ج بكه آانیان جبه ن داخوازیه وڵ بده  ن و هه ناخوازانه بكه و په هاریكاری ئه
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