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  ماندا بةشداربةماندا بةشداربةلَلَتؤش لةطةتؤش لةطة: : بانطةوازصك بؤ كوردةكاين نةرويجبانطةوازصك بؤ كوردةكاين نةرويج
  

 کوردی ڕۆژهه ت که له ئۆردوگای ئه تاشه وه له ترسی عه 191 که ه مانگ2ماوه ی زیاد له 
ب شۆینی مانه وه ، ئۆردونئیستا له سنوری نوان عراق و، ره به شۆفینیسه کان هه توون

هیچ الیه نکی عراقی و ئۆردونی هاوکاریان ، یان خواردوهگیردا  پزشکیخۆراک و ئیمکاناتیو
   .ناکه ن
ڕوخانی ڕژیمی سه دام  ڕۆژ پاش 3 واته، تاش کورد له ئۆردوگای ئه ل1054  ساڵ پش2ماوه ی 

مانگ به  5دوای ، به م ڕاگاین نه دان بچنه ناو خاکی ئۆردون،  هه تنبه ره و وتی ئۆردون
کرا به ئه نجام ئۆردوگاکه یان سه ر، به ررزی په نابه رانیایی کۆمیسارربه ره کانی له گه ڵ 
هه رله و سنووری ش ئه لکه رامه ،  به ناوی ئۆردوگای ئه لکه رامهئۆردوگایه کی ڕه سمی

 که سیان گه یشتووه 400ئه و په نابه رانه تا ئیستا نزیکی ، عراق و ئۆردوندا هه که وتووه
چاوه ڕوانی هاتنه ،  په نابه ر له و ئۆردوگایه دا ماون670ئستا ، ندای سوید و ئیرله انته وت

ئه و په نابه رانه خانه واده ی نزیکیان له وتی  % 40که ، ده ره وه بۆ وتی سه م ده که ن
  ، ده کردنه رویج  قبووڵ بوونیان لهنه رویجدا هه یه و چاوه ڕوانی 

 ی ده ستی شه ڕی ماڵ ورانکه ری نوان ی ئاوارهکۆمه ک کورد : ساه25ماوه ی هه روه ها 
 که 2000نزیکی  که ئیستا،  ئران له ئه تاش ده ژینه وه تی کورد کوژی وه ک عراق و د2

هه وای ده ڕۆژانه ،  ده ژین و په ڕی ژیانی دژواردا لهسیان له کامپی ئه تاش ماونه ته وه و
  یان کاره ساتی جۆراو جۆرمان پ ده 

   .گروپه تروریسته کان به سه ریاندا دننشۆفینیسته کان وگات که 
 به ڕه سمی و  نه رویجوه زیری کۆچ و نیشته ج، هه موو کاره ساتانهکه چی سه ڕه ڕایی ئه و 

وتی نه رویج له په  : کهیاندووه گه یه یڕا نووسراوه له کۆبوونه وه ی په رله مانی نه رویجدا
   .؟و به نه خۆنه واریان ناو ده باتامه وه ر ناگرت ئه تاش و ئه لکه رنابه رانی 

به هاوکاری ، و ئۆردونڕۆژهه تی کوردستان له عراق  کۆمیته ی پشتیوانی له په نابه رانی
  ڕکخراوی

که ڕگراوکه دژ به ڕه گه ز په ره ستی کار ده نه رویجی  SOS Rasisme سوس ڕاسیسمه ی 
  له به رده نی ڕپوانکیان دا بیاری پک هنا، کات

هه روه ، به دژی ئه و هه ویسته ی وه زیری کۆچ و نیشته ج، نه رویجم ته الری په رله مانی 
به ئاخاوتن و نووسراوه ی دیکه ی نه رویجی ڕکخراوئه ندام په رله مان وپارت وچه ندین ها 

   به شدارده بنله گه ماندا 
که ده به ڕۆژی دووشه مه  2005. 04. 04نه له ڕکه وتی ئه و ڕپوا، له و ڕپوانه دا

بۆ ئه وه ی ئه ندام په رله ، به ڕوه ده چت پاش نیوه ڕۆ 18 پاش نیوه ڕؤ تا 16کاتژمیر و
 ئه بۆیه ناچارین که، به شدار بن ندا  ماهبتوانن له گیه کان وڕکخراوه نه رویجی مانه کان 
  له  نه ک به رینڕۆژی کاردا به ڕوه  له و ڕپوانه

 به هه  کهوه ک کوردستانی یه ک:داوا له تۆی به ڕز ده که ینبۆیه  هه ر، ڕۆژانی پشوودا
شۆنه برایانه ت که له وخوشک و  وبهوه به رامبه رستکی دسۆزانه و نه ته وه ییانه 
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ه جی نیشتهه ویستی وه زیری کۆچ و،  به شداری ئه وڕپوانه بکههدژوارانه دا گیریان کردو
 ، په نابه رانه ڕسوا بکهره ت به ووتی نه رویج سه با

   . پاشنیوه ڕۆ18ی پاشنیوه ڕۆ تا 16کاتژمر ، 2005، 04، 04، دوشه ممه، ڕۆژی ڕپوانکه
   .ئۆسۆ،  به ر ده رکی په رله مانی نه رویج:شۆنی ڕپوانه که

شوعارو پالکارتی هه ر کوردستان وپیرۆزی بجگه له ئای  :تکایه ئه م خاه له به ر چاو بگره
له وڕۆژه ڕگا به پالکارتی هیچ پارت و ڕکخراوکی کوردی نادرت ، دوو کۆمیته ی پک هنه ر

با هه موومان به یه . هبه ته به کشه ی ئه وپه نابه رانچوون ڕپوانه که تای، دا هه بکرت
  ، ک ده نگ به شدار بین

ته له فوونانه ی خواره وه پوه ندیمان له گه ڵ ه یل و  ئیمبۆ زانیاری زیاتر ده توانن به م
  ، بگرن

  ، ڕۆژهه تی کوردستان له عراق و ئۆردون کۆمیته ی پشتیوانی له په نابه رانی
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