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   تورآیه-رانی مانگرتوو نابه ی په آومیته. . . 9ژماره  یندراوی ڕاگه

  
رنج دان به داواآاری و  وه به سه مانه آه ستپكی مانگرتنه ڕینی چل ڕۆژ له ده  تپهبه 

یه سیاسی و  تی سایه ڕكخرا و آه. ت حیزب آانمان به تایبه پاسپاردنی دۆست و پشتیوانه
ڕ   مه وان له نی ئه و پداگری و بهدا  وه و ناوخۆی تورآیه هر آان له ده ره روه مافپه

رزی  تك به آومیساریای به رفه ستی پدانی ده به  مه مان و به آه شونداچوونی آشه به
  نانه و به  ئه آانمان به پ ری خرای گرفته سه بۆ چارهآان  آگرتووه وه یه ته رانی نه نابه په

رپرسانی   بهوره شداری گه و آومیساریاوه له ئانكارا به به نی ئهرپرسا ن به آه له الیه
ك مانگ  ی یه بۆ ماوه وه 11/07/2005 ڕۆژی له. ران دراوه نابه تی تورآیه به په منیه ئه

  !گرین مان ڕاده آه مانگرتنه
زگای  آانی ده یه خۆشی مان تووشی نه ری مانگرتوو له خواردن آه زۆربه نابه  په47ئمه  

 و بژاردنی ئه ئامانجی ئمه له ههینین  گه ڕاده. هاتووین. . . ب و سه عه. خون. دنخوار
سترانی  ئاآامی به. تی زایه ربینی ناڕه آی ئیجباری بۆ ده یه آو شوه وهجۆره مانگرتنه 

 یدا بووه ك په موو الیه نگمان به هه یشتنی ده موو ڕگاآان بووه و ئستا آه ئیمكانی گه هه
 ك مانگه آه گرینه پش و تا آاتی دیاری آراوی یه ربین ئه تی ده زایه ی ناڕه ڕگاآانی دیكه

UNHCRبه سیاسه ته ته  بتوانو  آانی ئه م نووسینگه رده وه ڕۆژانه له به آانی خۆیدا بچ
 آانمان یه ری پشت گوێ خرانی داواآاری گه وه و له ئه بینه آومیساریایه له تورآیه دا آۆ ده

  !مان داوه تی زایه ی ناڕه وه چ و توندی آردهآی  یه  وه ست پكردنه بیاری دهدا  یه و ماوه له
ن و  یه و ڕاگه موو ئه ربینی سوپاس و پزانین مان بۆ هاوآاری و پشتگری هه دا وای ده لره 

  بهانه آه ر روه تی سیاسی و مافپه سایه ركخراو و آه. حیزب. ڕ و ویبالگ ماپه. بوآراوه
تی  ین بۆ گوڕینی سیاسه آه وی زیاتریان ئه داوای پشتگری و هه. وه هاتوون نگمانه ده

UNHCRباره  سه تی سمه و ڕاگوازتنمان بۆ وم هه ت به ئ!  
رانی آوردی ئرانی له تورآیه پویستی به پشتگری زیاتری  نابه ی په سه  آه1200لی  آۆمه 

  !ی تدایه یه تی هامه م نه ڕزگار بوون لهیه بۆ  آتان هه موو الیه هه
11/07/2005  
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