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یسی  آه(رانی آوردی ئرانی له تورآیه  نابه نگی په ماهه ی هه آومیته... !داواآاری ئمه

  ) ناسراو به شمال عراق
  
س له   آه200ن زیاتر له  ربین له الیه تی ده زایه ی ناڕه وه ڕوه چوونی آۆبونه پاش به 

ی  م نووسینگه رده له به) یسی ناسراو به شمال عراق آه (رانی آوردی ئرانی نابه په
وه پاش ) 13/12/2005 ('ئانكارا ' آان له  آگرتووه وه یه ته رانی نه نابه آومیساریای په

نگی  ربینی ده ستی ده به ی آه به مه ره نابه  گرووپه پهو ر ئه الماری پۆلیسی تورك بۆ سه په
آردنیان له وتی ج  وان بۆ نیشته ی ویستی ئه وه م مانه وه ر به ب رامبه تی به زایه ناڕه
م  ڕێ آرانیان له ڕگای ئه تی تورآیه بۆ به وه ر پشگیری ده رامبه و له بهم  هه منی س ئه

هندك ڕاستی حاشا ، وه آی همنانه آۆببوونه یه م به شوه هه و وتی س ره وه به وته
 له UNHCRی  یه و نووسینگه تی تورآیه و ئه  آه حكومهوت رآه دهلمندران و  گر سه نه هه

ویان داوه به  ر هه تاآو ئستا هه و ئستخباراتی تورك هه' میت ' ی  ته بنكه تورآیه آه بووه
رانی  دژبهشك بوون له  ره آوردانه آه به نابه و په ر ئه شنه له سه مه چه دانانی گوشاری هه

تكی  و جۆره خزمه  بهوه و رنه و ئران بگه ره  بهن جبووریان آه مه، آوماری ئیسالمی ئران
  . ن یمانی دژ به آوردیانه بكه یان به نیزامی خونمژی ئاخوندی آه هاوپه وره گه

نتیق آه   بریتین له هندك بیانووی ناقانوونی و ب مهه الیانم دوو ئهآانی  مه  و وه قسه 
و  ر به هه و وه ته ندپاته آراونه وام دوو پاته و چه رده  سای ڕابردوو دا به5ی  له ماوه

 دوست و پشتیوانانیانران و  نابه ن په آی به هز له الیه یه وه دژآردهبه وه پویستی  شه بۆنه
  !یه  هه تدانی هی ندیخانه و به ره آورده له نابه  په1200و  ئهی وت دا بۆ ڕزگاری  وه ره له ده

ران  نابه ی آومیساریای په رآی نووسینگه رده رانی ناڕازی آه له به نابه پویسته بگوترێ په 
یان بۆ  وه گیر آران پاش گانهست و دهالمار ر په  به وه درانه ن پۆلیسه له ئانكارا دا له الیه

وه  ن پۆلیسه الیهآانی تورآیه له  یه ندی شاره ناوهیان له  ج بوونی آاتی شونی نیشته
ه چ پشبینی ناآرێ آدادگایی بكرن و گی  ته دادگا تا به تاوانی ئاژاوه دراونه

  ؟؟!پ سه ر دا ده حوآمكیان به سه
آانیان و هرشی پۆلیس و دادگایی  قه ی داخوازه به هه وه م هشتنه وه ر حاڵ دا ب له هه 

و   وه بوونه بۆ پشگری له دووپات نه م  به!وماوه شتكی تازه نیه قه و گرووپه ل آرانی ئه
  !یان له پشت بت وره  هزكی گهب ه یان د آی آجاره ڕزگاری یه
ن حیزب و ڕكخراو و  ره پشتگری آرانیانه له الیه نابه  په1200و  یی ئه میشه داواآای هه

  !ران نابه ری مافی مرۆڤ و مافی په رانی پارزه آان و تكوشه یه یه سیاسی تی سایه آه
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