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 ) ڤجن (یشار  له2005. 7. 8 ی ندانشای پۆ ک له سه ر خهیاستڕ
 . سرای له سویران ئی کوردی له په نا به رانی ها و پشتی تهی مۆ ک

 کان هیاسی خوازو ئه حزابه سی ئا زا دیک خه یته وا و. ی ها وپشتی تهی مۆ وه ک کمهئ  
 که هی وا مانجونکه پ.  کهندانهشایپۆ خۆ کرد بشت کانمان بانگستهۆ دنسانیو رکخراوه ئ
 . نی ما نگرتو بکه ی په نابه را نیری هه ر هه مو ومانه پشت گیئه مه ئه رک

   وه هی ی کاری خسته ده ستوری به په له یک که جه ند ئه رکتهی مۆک
 جونه ژووره وه و قسه کردن لگه ۆ ندانه که بشا پۆ خیران نه نوی ردنبژا هه -1

 کاک وه هاب ناسراوا - عوسمانلیکاک فاز (زانه تبو له م به ر هاککه پ) UNHCRڵ
 ئازاد ده ی ک هی وه که به شتهی مۆ کیاریله سه ر ب) ندایملوک ناسراوه به ل- ایبه چ
 . درا پانینگ

 کخراوانه ورزبیح   که ئه م تهیمۆ کی بانگه وا زی باسه له جوابی نهی شای وه ئه
 یکار کریستینۆمۆ کیحزب- CABE Ante Rassismus یخراوکڕ (ی ده ربرانۆی خیوانیپشت
 یکار کرینستۆمۆ کیحزب-ران ئیموکرات دیحزب- ران ئیشانحمه تک  زه یسازمان-راقع
 هه - هارتزنۆ فنیریخاتوو ئ- کوردیک  خهیدینوساینفال و ج  ئهی چاک دژیکخراور-رانئ 

 فراوانه وه ده یکی به د مهئ) . . . . یراق و عیران ئی په نابه رانینیۆدراسیردوو ف
 .  کردننی هاوکاری نانه کرد که ئاماده هی له و که س و ال مانیشۆست خ

 زه ی و سازمانران ئیموکراتی دیزبیح   انیله ال2005. 07. 06 یژۆ الم به داخه وه له ربه
 ی به ره سمانۆی خی تهی زبایح  ی ته سکیله به ر به رژه واند. ران ئیشانحمه تک

ئه وه   ی نا مه سئوالنه پروپاگه نده رۆ نکه ن و زشاندانکهیپۆ خی ده که به شدارانیاریبر
 ئه ۆی ئه وان بوه هی م پروو پاگه ندانه ئه. ت که ناکرشاندانهی پۆ کرده وه که خو بانی

 ته انیبه هانه ش.  و به شدار نه بوونت وا بو که نا کرانی پک له خه ک که به شیوه 
 دا که ارمانی ئه وه بی دوامهئ. ت به شدار ده بیکار کرینستۆمۆنھا ئه وه بوو که ک

 نا ده ێ گووه. ک و سازمانزبی حجی هی تاسهی سی قوربانتهبکر شاندانهپۆ ئه م خناب
 . نی که ده که شاندانه پۆ خکراودایاری دین و له کا ت و شوکی فشارجی هنهی
 : کههتیمۆ نا و کی شهک

که  (ی به نا وک ئه وش ئه وه بو که که سمان تر ها ته ری کهی هی شه ئه مه کیدوا
 هه لسوراو یکه خو)  عوسمانلیفاز( وه ت بکرادی ران زشاندهپۆ خی راننه نوۆب) ژال

 ۆناوه تا ئاخر ک) که ژال( ئه م کداله کا ت. ت که بوو ده ر بکرتهیمۆ کی نه رنهدامه زر
 به ژدار تهیمۆ کی کهی وه بونهۆ کجی له هیشۆ نه بو وه خی نا و2005. 07. 06 یبونه وه 
 به ستیوی که دا ده تهیمۆله ک) ملوکه وه (انی دا له ال هی وه بونهۆبه الم له و ک. نه بوبو

نا وه بکاته قسه که ) که ژال( که ئه و تهیمۆ کی ئه ندامانی پرسۆ گه رانه وه ب به بروۆز
 ت که م نه کرادوی زک که سجی دابو که هارمانی برمه که ئکداکاتله . انرو ده م راستم

 .  کهتهیمۆ کیاری بربه ب
 ک هی ژنهی درا لاریبر. هی شه له سه ر ئه م کک وتنکه رجی هنهی و شه وه نه گه شتئه
به -عوسمان( که ئه ما نه بون ف چنۆ که بجن بشاندانهپۆ خش پکژۆ رێندر بھکپ
  ) لی فاز-واهاب -ه
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 UNHCR م  له به رده2005. 07. 08 یژۆ ر
 ی نه که ن و وه به په نابرانی دابو به شدارانیاری برموکرات له و دمهۆ که ککدا کاتله

.  ئه گه رکراش مه چنت ناکرشاندانکهپۆ ب وکه خاندی گه اڕ انیراق وعران ئیکورد
 منداله وه ده اوی به ژن و پشاندارانپۆ خاتی په تای ئه م قسانه ش په یالم سه ربار به

 ۆی خیالۆ بیبواران ری سه رنجای مانگرتوو له تورکی په نابه رانی نه و وتهیهاتن الف
 . شاراده ک

 .  وپالنه که که شف بویبلقه که ته ق 
 ی په نابه رانی نه وش مه بوو ئشاندانکهپۆ خی فلم به رداریکی خه رکستیژورنال

.  کردن کرداری به پرسیست  وه دهشه هاته پمانسته وه بوو ل  به دهامانیه تورکمانگرتو ل
 شی تریک؟؟؟ جه ند که س. . . .  ونی کانمان جهی ته وه دواکارنهی بوۆ کره لی جۆکه ب

 کملوک وه ک جاسوس.  که وتنه قسه کردندای له گه  که گارهی خه به ر نی الۆهاتن ب
 هی ئه و قسه بکات ی پرس و بی به ئازادک کرد نه وه ک که س دهی که که  خهیرجاود

 رۆ وه و زشه ده کات ها ته پشاندارانینۆ له خاری که پرسستهیرنالۆ ژینیکسه ر که ب
 که ئه و ستهرنالۆ که ژک که رفاندو کاتستهرنالۆ ژی له ده ستیکانی به انهیناشارستان

که گه رانه وه دواوه باروو   مانهره و کامۆی وه خکه به شه رمینی بی نهیره فتاره ناشر
 و شاندانهپۆ ئه م خیبه ر  خهستی وانیده   کهکداله کات. شتنڕۆ وه و کردهۆ کانیبنه 

 گه وره بو له په یککه ئه مه زه ره ر.  بالو بکه نه وههی په نابه ران له تورکیمانگرتن
 به ازی نان و پێ وانهیه لپه رست که ده  هیکسان  کهیگا مانگرتو که وت له رینابه ران

 . نۆ بخ  په نابه رانه وهیسه ر

2 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 12-7-2005 12:01 

 

 
  راننه نوی جونه ژوره وه یکات
 نه یووڕ دواکه وتووش رۆ زی نه له ئه وروپا به لکو له والتانستا که تاکو ئری سه یکشت
مومانه وه  ه هی که ش به دزتهیمۆ کی ران و ئاگادارشاندهپۆ خی ئاگادارئه وه بو ب. داوه

 نه که ئه و نوی زانانی پشاندارانپۆ خی ئه وه ی جو نه ژووره وه دواکجه ند که س
 .  که ش نه بونتهمۆ ته نانه ت له ناو کنی ران نشاندهپۆ خی رنهرانه نو

 ک که وته ناو هۆی مقۆ که سه نه نا سراوه مقی ئه وسی جوونه ژوره وه یله دوا  
 ئه کله پشت ئه وانه وه که سان. کراوه لانی تانهی خی زانانی پکه.  رانه وهشاندهپۆخ

 مانی په شرۆ زک خه. نن به کاردانۆی خی و حزبی تبهی تای مه به ستۆ بشاندانهپۆم خ
 چوون وه هی یزار و بیی  که به تورهکه له خه ک به شھات لیتا وا.  هاتبونیبون له وه 

به . هی که بازه و ته ل که م بون له م فهی یکه به رپرس ی ملوک و دارو داسته که ی الۆب
ئه . نی نمه ئی رنه ئه وانه نوانیگوت) UNHCR) جوونه به رده رم شاندران پۆخ.  لهکش

 . ) [UNHCRی کارمه ندانی سه رسورمانی مه بوه ج
  

  ره دروست کراوه کاننه نوی تنه ده ره وه ها
 له انی کشتنهی کرد له سه ر دا نی کهی جه ندقسه ی ناسهدی ره تا که ژال که که س نه سه

 گووتوم که ئه وان نا توانن ی پ(UNHCR) که ی دا گوتی له ناو قسه کان(UNHCRگه ل
 نه فه ر به م زوانه به که 40 تا35 ئامنتر به لکو یک والتۆ وه بزنه په نابه ربگو1200

 چیه. ت ده کرنی دابۆ بانیندنکردن و خو کاریپه نابه ران هه ق.  وهنهی جه دادای کانسهی
  هتد. . . . . . . . ران ئۆ وه بتهکه س سنور داش ناکر
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 هی شایئه وه .  که هه ر هه ما ن قسه بونکردی تر قسه یک که سڵ که ژای قسه کانیدوا
ا  ئیاری پرسیج. مارکرابونۆ نه نوسراو نه ته ت(UNHCR) نانه باسه ئه م وه عدوو به ین

 ش به شکه ک پهی گوتوه وه ج داواکارانی وه جنماده بوان بو که ئه م که سانه ک
(UNHCR (اڤ و هه ڵ له که ژاارمی من پرسڵ که ژای قسه کا نیله دوا. اوهکرکردی کا نه  .

 ببنه ێ نه داوا بجنه ژووروه ده نگمان به ئمه ئکه. ێ جونه ژور کی به پرسوهکه ئ
 تر یک هه بوو که سۆی خی ره سمی رنه نوشاندانهپۆ ئه م خکداکات له. مه ئی رنهنو

 و نه نی نمه ئی رنه نووه ئی وه گوتهیزار بی به و په ریر جوانه بابه سه فه یبه ناو
 بون؟؟؟

 نه نه ووتم که من ببم به قسه که رو نوی  من ملوک پی ئه مه دا که ژال گوتی چوابله
  وه ئیر
و   ئهۆ ب م قسانه ر ئه  هه ه چوارسا مه  ئهانگووتی ده.  بوونیازڕ نای گشت  به که که خه 

 ی قولالب ره نهملوک و نو. ۆم  ئه هیبوا ده  نه که. تکر  ده  په ناو پشتانهژارو ب  هه ره نابه په
 .  هی بکرداانی وایکان هی
  
  ئه م باسهینیمه به ست له نوس 
  
  
  داانی رووره که لی نهو هه  ئه یدوو باره نه بونه وه  -1
   په نابه رانیوانی و سازمانانه له پشتزبی ئه و حیستهه لو  -2
 که تا یرانئ  شان زه حمه تکی و سازمانموکراتی دی تهیزبای حی ته سکیتئه ق -3

 . هی نئه س  ۆ بانی په نابه رانی شهک. هی برا گه وره  پانۆی هه ر خستاکووئ
 به الشه ی بازرگانێ وانهی هه ل په رست که ده ی جه ند که سیستو هه یده رخستن -4

 .  مانگرتوه بکه نی په نابه رانی مردوووهی نی
  له به رامبه ر په نا به ران(UNHCR (ی دژه په نابه ری تاسهیس -5
 خاتوو ی ستانهۆ دۆڤ مریستو  چاک وههیکخراوڕ ی ستانهۆ دۆڤ مریستوهه  -6

 ی په نابه رانینۆدراسیف. راق ئیکار کریستینۆمۆ کیزبیح.  هارتزنۆ فنیریئ
 په نابه ی الو الئمه بی هه قینان له سه ربه دهستھانی گردا وه پیراق و ئیرانئ 

 . ران
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