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  ! کان  مرۆڤدۆسته ه واز کۆڕ و کۆمه بانگه
  ! کانی مافی مرۆڤ ڕکخراوه

  
س   که1200یان   ژماره  ژن و منداڵ و پیر و الو که ک مرۆڤی ئازادیخواز پکھاتوو له کۆمه
 بۆ ڕزگارکردنی گیانی خۆیان  وه  باکوری وتی عراقه  له  چوار ساه یاتر لهی ز ب ماوه ده
  له) UNHCR (کان کگرتووه  یه وه ته رانی ڕکخراوی نه نابه رزی په نایان بۆ کۆمیساریای به په

دژی   ڕابردووی کارو تکۆشانی ئاشکرایان به رانه نابه و په موو ئه هه.  دا هناوه وتی تورکیه
رانڕرانی دا و به  ڕیزه له. ژیمی کۆماری ئیسالمی ئتی له تایبه کانی ئۆپۆزیسیۆنی ئ  

   ساڵ و نیوکه  زیاتر له و مرۆڤانه ئستا ئه.  بووه حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئراندا هه
  . ژین دا ده  وتی تورکیه ری سیاسی له نابه کو په وه
  
ن کۆمیساریای   الیه ری سیاسی له نابه رگرتنی په ی وهکان یه  یاسایی ی ڕوشونه گوره به
ری  نابه کو په موویان وه هه) UNHCR (کان کگرتووه  یه وه ته رانی ڕکخراوی نه نابه رزی په به

  ره نابه  په ه و کۆمه  ئه یه وه  ئه رنج و تامانه ی سه ی جگه وه م ئه به. رگیراون سیاسی وه
ی  پۆسه. چاوو لناآرن) UNHCR (ن  الیه ری سیاسی له نابه  پهکو کانیان وه  مافه له

بواری   له ند مانگکه چه.  ستاوه واوی ڕاوه ته ر به ناده وان بۆ وتانی په ڕاگوستنی ئه
. ویش نادرێ ران ئه نابه  په شک له به درا به م ده کی که یه تی  یارمه  که وه یه ماددی
 1200 بۆ  یه کرێ بووترێ نی  ده  که مانی تا ئاستک سنووردارهر یشتنی پزیشکی و ده پاگه

م   زۆر که رانه نابه و په ی ئه گووته ویش به  و ئه فۆن دانراوه له  ته ک ژماره نھا یه س ته که
  . شن به  خوندن و ژیانی مندای خۆیان ب واوی له ته مندان به.  وه داته ومده

  
  یه دا هه وتی تورکیه  له ستورک که ی یاساو ده گوره ش به انهگرفت و گیرو موو ئه ڕای هه ره سه
 وتی  وان له ی ئه وه دا و مانه و وته  له یه سوڕان و کارکردنیان نی  مافی هه رانه نابه و په ئه

و  ی ئه وه ی مانه  دوو مانگی داهاتوودا ماوه متر له ی که  ماوه  و له دا سنوورداره تورکیه
  و وته ب ئه  ده  که یاندووه رانی ڕاگه نابه  په  به  کۆتایی دێ و پۆلیسی تورکیه انهر نابه په
.  رانی دژوارتر کردووه نابه رانی په  ژیان و گوزه وه کی دیکه  الیه ش له مه  ئه که. جبھن به

ان  به ڕژیمی کۆماری ئیسالمی ئر رانه نابه و په ی ئه وه حویلدرانه ترسی ته ئستا مه
رگ  ڵ سزای مه گه یان له هۆی ڕابردووی کارو تکۆشانی سیاسی ش به رانه نابه و په ئه.  جیددیه

  . ن  هه لک نموونه دا گه ندیه م پوه  له وه بنه و ڕوو ده ره ن به و زیندانی درژخایه
  
نگرتنیان ند جارک ما ایی خۆیان تا ئستا چه زه نگی ناڕه ی ده وه رزکردنه ران بۆ به به نا په
نی   به و واده  و هندک جارانیش به هۆی فشاری پۆلیسی تورکیه م به  و به بردووه ڕوه به

  .  بووه  ئاکامکیان نه و مانگرتنانه ئه) UNHCR (ستانی ده ناڕاستی کاربه
  

کانیان  تی خۆیان و داواکردنی مافه زایه نگی ناڕه ی ده وه رزکردنه ران بۆ به نابه دیسان په
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دا   وتی تورکیه ژین له ریان لده نابه  په ی که و شارانه ی ئه  زۆربه ری سیاسی له نابه کو په وه
  :  یه له نیان بریتی داواکه.  مانگرتن  به ستیان کردووه ده

آی خرا و  یه چاره ی ڕگه وه  بۆ دۆزینهUNHCRر  نه سه ن و گوشار بخه  پشتگرییان بكه
من له  و راگواستنیان بۆ والتكی ئه ره له تورآیه نابه  په1200و  ئهی   آی بۆ آشه آجاره یه

  . ئاسایش و ژیانی ئینسانیان دابین بكرت
  

  
  تی الوانی دمۆآراتی آوردستانی ئران ـ سوئد  آیه ری گشتی یه به روه ی به آومیته
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