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17. 11. 2005  
  جانی عارف باوه ... تاش  ئۆردوگای ئه سات له دیسان کاره

 
 پاش ڕوخانی ڕژیمی عراقی   له تاش که نای ئۆردوگای ئه جگاو په و ب کی پاش ماوه خه
 توانیان  ماه دا زۆر بنه و ماوه له،  زنی تدا ڕویداوه ساتی دته ندین کاره  چه وه  عسی یه به

و  بۆ بک له، ن جات بده  نه تی یه هامه م نه کوردستان و خۆیان لهباشوری  خاکی  هو بگوازنه
وکی زۆری  م دوای هه به، ک  ب جگایه  کوردستان به  بنه بوو که ش ئاسان نه مانه بنه
 ولر ی هه  ئیدارهرمی کوردستان تی هه حکومه، ران نابه رزی په ن و کۆمیساریای به ند الیه چه
، کان کگرتووه  یه وه ته  نه ربه رانی سه نابه رزی په ڵ کۆمیساریای به  گه وتنکدا له  ڕکه له

   به وه نه  تاش بکه کانی ئۆردوگای ئه  پاش ماوه ره نابه ک بۆ په گایهت  خوه بیاریان دا که
ها  روه هه، ژین دا ده تگای کاوه  خوه  له ماه  بنه100  تا ئیستا زیاتر له.  تگای کاوه ناوی خوه

  ،  و ئۆردوگای کاوه ره ن به وه ازتنهیرقای گو تاش ماون وسه  ئه  له ی دیکه هما  بنه110
کانی   ناوچه له که ی  و نا ئارامیه  هۆی ئه تاش به کانی ئۆردوگای ئه  پاش ماوه ماه بنه
 تا ئیستا  یان توانیوه کاندا نه مریکا ترۆریسته کانی ئه  نوان هزه  له یه مادیدا ههۆڕ

   چی به که، کرد غدا و ڕۆمادیان ده ی ڕگای نوان به وه ڕوانی ئارام بوونه چاوه،  وه زنهایبگو
 نوان ڕگای ڕۆمادی بۆ   لهدای ئۆتۆمبیلک وه قینه  ته له 2005. 11. 16وتی   ڕکه له  وه داخه

گیانی یی  بیر تایشه  ناوی ده بهن تی کوردستا ی ڕۆژهه کوردکی دیکه، تاش ئۆردوگای ئه
کان کوڕی کاک   برینداره کک له یه، بن  بریندار ده سی دیگه ند که دات و چه ست ده  ده له
  .  ترسی یه ی زۆر جگای مه که یشتوو برینه وای گه ی هه  گۆره به،  بیره ده

ها نا  روه هه، ریب بوو غه به گۆرتی کوردستان ڕۆژههی   وا کوردکی دیکه وه  داخه زۆر به
رانی  نابه  بۆ په ترسی زیاتره  کانی ڕۆمادی جگای مه  ناوچه ک له بوونی یاسایه ئارامی و نه
  . تاش ی ئه پاش ماوه

ورای سوپاس و ڕزمان : تی کوردستان رانی ڕۆژهه نابه  په ی پشتیوانی له ک کۆمیته  وه ئمه
مان کات  هه، ولر ی هه  ئیداره کوردستانرمی تی هه ی حکومه بۆ هه ویستی کوردانه

کانی ئۆردوگای  ماه ی بنه ی پاش ماوه وه ست دت بۆ گوازتنه  ده ر چیان له  هه داواکارین که
باش   تگای کاوه ژیانی دانیشتووانی خوه  داواکارین کهها  روه هه، ن که ی نهتاش دڕغ ئه
تیش  ژیانی ژرخوه،  ستی پ کردوه  باران دهفرو رمای زستان و به رزی سه وهوا ، ن بکه

  .  یه نی هه مه نی و خوارده مه  سووته پویستی به
  ی باریکه  ناوچه تی کوردستان له کانی ڕۆژهه ی کورده کی دیکه  ئۆردوگایه  که شایانی باسه

  ماه نه  به250یان  ژماره که،  رمی سلمانیدایه تی هه تی حکومه سه  ژر ده ت له ربه ی عه
 شارو  زوورله رمیان و شاره کانی گه  ناوچه ش له ی دیکه ماه دان بنه سه ها روه بت و هه ده

رم و  تی هه حکومه ن هی  ال  له که، ن که ڕوانی دروست کرندی خانوو ده کاندان وچاوه شاروچه
  . کرێ بۆیان دروست ده  وه ندیلی سویدییه ڕکخراوی قه

  
  

  . تی کوردستان رانی ڕۆژهه نابه  په نی لهی پشتیوا کۆمیته
  . جانی عارف باوه

altash_refugee@yahoo. Com 
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