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  UDIتی کۆچ  رایه به ڕوه ڵ به گه ی ڕکخراو له وه کۆبوونه
  کان  موفه  به باره ت سه وه ی ده  بیاری تازه ت به باره سه

ی  سته  ده  کامل احمد سکرتری ڕکخراوو شیروان ابراهیم له  پکھاتبوون له ران که نابه فدی ڕکخراوی په  وه30.04.2007ڕۆژی 
نگار کۆربۆ،  ئه: وه که کۆبوونه تیه رایه به ڕوه  به  له ڕزانه م به ڵ ئه گه تی کۆچ له رایه به ڕوه ر داوای به سه لهتی ڕکخراو  رایه نونه
کان و  یسی موفه  که رپرس له شی کۆچ و به  به ر له به ڕوه  نیرگۆرد، جگری به ندیگرتن، ئلیزابس تومبره یوه شی په ری به به ڕیوه به

و  یانکرد و ئه  کورتی قسه ت به وه ی ده ر بیاری تازه سه وان له تا ئه ره سه. فۆنی زانیاریپدان له  ته رپرس له هستیان مولڤیک ب
  رانی ڕکخراوکرد که  نونه  ڕوو وداوایان له ی خۆیانیان خسته ه و چۆنتی مامه دا هاتووه که  بیاره  له  که وه یان ڕۆشنکرده خانه
 تا ئستا  وه که تای کشه ره  سه کردو له  کورتی ڕاڤه کانی به ی موفه کامل احمد کشه. ڕوو نه کانی خۆیان بخه هرنج و پشنیار سه
م   ئه  که وه  کرده وه ئکیدی له هاوکات ته.   وه ی دووایشه م بیاره ت گرت به وه ی نادروست و نا ئینسانی ده ه  مامه ی توندی له خنه ڕه

 زیاتر   که م ئینسانانه نووسی ئه و چاره که ت کشه وه ش ده م جاره ربکرت و ئه سه  چاره میشه  بۆ هه  که یه  هه وه به پویستی  یه کشه
 پشت   له ت گرت که وه کانی ده موو بیاره  هه ی توندی له خنه ڕه.  وه واسراوی هشتۆته  هه ڕوانن به دا چاوه م ووته  له  ساه8  له
 جۆرکی لبت  ی باری ئاسایشی عراق و کوردستان به وه  بۆ ئه ڕوانیکردنه چاوه ویش   ئه  که یه کی هه ره ک خای سه  یه  وه موویانه هه
ر   هه رم و عراقیشدا بۆیه تی هه حکومهڵ  گه ستدان له ندو به  به  له میشه ش هه مه و بۆ ئه وه  بگنه رانه نابه م په وان بتوانن ئه  ئه که
ک کهبت له رده  ده یارت ناتوانشه ران و موفه نابه  قازانجی په چت و ککات ی نادیاری ده وانه یان ڕه که کاندا ب.  

  م بیاره  ئه کردوو داواشیانکرد که که  تازه ر ناڕۆشنی بیاره سه ندین پرسیاریان له  شیروان ابراهیم و کامل احمد چه ک له ر یه دوواتر هه
ی  کرت و کشه یری ده جیا سه  به که سه  که500ی   کشه وان ووتیان که مدا ئه له وه. کان ستی موفه رده  به ی و بخرته کورد بکرته
 کاردابوون  ی له له سه میان مه که بۆ یه. ن که ردهی جیا سه  به یان پدراوه ئیقامهرچاوگرتنی باری ئینسانی  به له  به شی که که سه  که200
و  وه نه بکه کان تازه ته  ئیقامه،وان  به  پشتر دراوه  کهSمای پاسپۆرتی جۆری  ر بنه سه  له ن که ده وڵ ده وان هه و ئه کیه ره رجی سه مه

یری  ردی سه کی فه یه  شوه وان به  ئه  کرد که وه یان بۆ ئه  هاوکاتیش ئاماژه وه. ن که  یان لدهGدوواتر داوای پاسپۆرتی جۆری 
خۆشی  ک باری ئینسانی و نه ی وه که یسه ر که  سه کرت بیخاته  ده یه ی هه  شتکی زیاده س که ر که و هه وه نه که سک ده کهر یسی هه که

ر  سه وان گرتوو له ی ئه یه ه م مامه ی له خنه  توندی ڕه فدی ڕکخراویش به وه. زانت  گرنگی ده  خۆی به که سه  که ر شتک که و یان هه
ت و  ی عراقی یان بایۆزکی تر نایه رپرسکی که یانی به  به  که ت چیه وه ک ده  وه تی ئوه مانه  زه کان ووتیان که  پاسپۆرتهی له سه مه

رپرسن  ڕنت و خۆیان به په ی تده نده  خراپترین باری گه وه مانه ست ئه ده  عراق خۆی به  کاتکدا که  له زویره ش ته مانه نات ئه
م  ڕی ئه ت خۆی پاسپۆرتیان پبدات و چاوه وه  ده  باشتره یه م کشه ری ئه سه  بۆ چاره  که وه کرده وه ئکیدیان له  ته اوکاته. لی

ر شونک ک  هه ین و له نده یان دووچاری گه که ته وه ک ده کان وه موو بایۆزخانه  هه  کاتکدا که کات له وی تر نه و ئه باوزخانه
م  کی تر له و کۆمه وه پشه ک ببرته  کاری کۆمه یه  عراقدا هه  له ومی که شبوونی تایفی و قه مان دابه ک هه  وه یه وانه له بترپرس به

هنت   نهGنن پاسپۆرتی  وان بۆی داده ی ئه و کاته  دووای ئه س له رکه  هه  که وه کرده وه ئکیدیان له وان ته ئه. ش ببن  ببه مافه
ی  ه وا هاوکات مامه  ئه وه بکرته ی بۆ تازه س ئیقامه رکه  هه ی خزان باسیکی تر بوو که له سه مه.  وه گرنه رده ی لوه که امهئیق

  وه کرایه یان بۆ تازه  ئیقامه توانن که  ده یانکردووه  تا ئستا نه شی که وانه رکردن و ئه سه و چاره وه  لکۆینه وته که شی ده که خزانه
دوواتر . ستن  ناوه ر هنانی پاسپۆرتی تازه سه دا له وه مدانه  وه وان له ن و ئه شبکه یان پشکه نه م مامه کی ئاسایی ئه یه شوه به
می  رده  به  ئو دی ئای خرایه ستی کردنیان له به  مه ی ڕکخراوکرابوو به  ئاڕاسته وه کانه ن موفه  الیه له ندین پرسیاری تر کر چه
  .رکرا سه  و گفتوگۆی له که تیه رایه به ڕوه به
تدا، دووای  وه ل ده گه  له وه بنه کانی پشوو نه ی دووچاری کشه وه  بۆ ئه م جاره وان ئه  ئه یاند که  ڕکخراویان ڕاگه وان به  کۆتاییدا ئه له
ت  وه ستی ده رده  به نه خه  ده م بیاره جکردنی ئه ان بۆ جبهدا پشنیاری خۆی م مانگه  کۆتایی ئه  له شنه م چه ی له وه ندین کۆبوونه چه
 بۆ  که تیه رایه به ڕوه کامل احمد یش وای سوپاسی به.  که کانی بیاره جکردنی بگه  جبه ونه که  ده وه رگرته وانیان وه می ئه  وه و که
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   ڕوو به کانی ئینسانی تر بووه ته  ئو دی ئای سیاسه میشه  هه  که وه  کرده هو ر ئه سه ختی له  جه یه وه م کۆبوونه بانگھشتکردنیان بۆ ئه
  م ڕووه ر ئه سه ن له  پداگری زیاتر بکه تیه رایه به ڕوه م به  ئه تی و هیوای خواست که  تایبه کانیش به  موفه  گشتی و ڕوو به باران به پانه

 کۆتایی پبت و  تایه تا هه  بۆ هه یه م کشه  ئه ن که خت بکه  خۆشیان جه انی ئمهک یاندنی پشنیاره ی خۆیان و وای گه ئینسانیه
  تی که  تایبه کانیش بتوانن ژیانکی ئینسانی و ئارامتر بژین به م موفه منت و هه واندا نه  یادی ئه م له  هه  تاڵ و ناشیرینه م یادگاره ئه
  .دا گایه م کۆمه ڵ بوون له کی زۆریش تکه یه سانی ئاکتیڤن و تا ڕاده  که م گرووپه ئه

  ته زاره م وه ر به مانی سه رله کان و گرووپی په تیه یه کۆمه تی کارو کاروباره زاره ڵ وه گه  له یه م کشه ر ئه سه  ڕکخراو له شه وا بیاریه
 ئو  میشه ک هه  وه که کاتکدا  ن له  بکه یه م کشه ئهی ی مشه رکی هه سه  چاره ی فشاریان بۆ بھنت که وه  بۆ ئه وه جارکی تر کۆبته

  .دا یه م کشه رن له کهج نی جبه نھا الیه وان ته ن و ئهرنی نی بیارده وان الیه  ئه نت که یه گه دی ئای ڕایده
  

:   بکه وه ی خواره م لینکه یری ئه  زمانی کوردی سه ت به وه ی ده که  بۆ بینینی بیاره:تبینی
pdf.MUFSORANI/asyl20%og20%Flyktninger/Publikasjoner/upload/no.udi.www://http  
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