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  کر هیوا به: و ... ! کان جینۆسایده  ئراقییه کوشتنی کورده! ...  وه  بی بی سی ه رم له رما و گه گه

  
زاران   کوشتنی هه  که  الهای بیاری دا که ك له دادگایه
  .  ی جینۆسایده وه شتاکاندا کرده  هه  ئراق له کورد له

دی ن بازرگانی هۆه (یسی  که ق به رحه  ده که رمانه فه
ردا  سه  سای به15 سزای  رجوو که ده) فرانس ڤان ئانرات

 ڕژیمی  به) کیمیاوی ( تاوانی فرۆشتنی ر به رامبه درا به
 . دام حسن سه

  
  
   کهتاوانبار کرا 1988نگی هرشی کیمیاوی سای  کانی جه  تاوانه کاری کردن له هاو و به ئه

  بت به ندی هه یوه  په  که م دادگاییه که  یه مه ئه. ك کوژرا  خه5000  تیایدا زیاتر له
  .  ئراق و ئران کان له نگ دژی کورده کانی جه تاوانه

  ! نیازی وران کردنه
 پویست بوو بیار بدات  که پنرێ حاکمه ردا بسه سه ی به سزاکه) ڤان ئانرات (ی وه پش ئه
م  ه قه  جینۆساید له  به بجه ه  هه کانی ئراق له ر کورده  بۆ سه1988ی  که  هرشه که ئاخۆ

  . درێ ده
ناوبردنی دانیشتوانی کورد   نیازی له نجام دران به ئه  م هرشانه ئه -   کهی وه  له دادگا جگه" 
   "  دانکی تری نییه وه سته ده هیچ به - ئراق له
  

  بیاردانی دادگا
ك  یه وه کرده" ی  وه کرت به ه د  جینۆساید پناسه، ی جنف1948کانی  وتن نامه  پی ڕکه به
 ، گرۆپکی نیشتمانك  له،شك موو یان به  هه، نیازی وران کردن درێ به نجام ده  ئه که
  . "زك یان ئاینك  گه  ڕه،ژادك نه

   که لمنراوه  سه  بواوه  به  وه یاسییانه "  زانن که وان وای ده  ئه  ووتی که که ندییه دادگا هۆه
ك گروپکی  وان وه  ئه وتنی جینۆسایده م ڕکه کانی ئه  پی داواکارییه  کورد بهدانیشتوانی

  .  " وه یانگرته کان ده رجه ژادی مه نه
  نجام دراون به  ئه م هرشانه  ئه ی که وه ر له ده  به دانکی تری نییه وه هست ده دادگا هیچ به" 

  .  گوتی که حوکمه "ج ی ئراق   ناوبردنی کوردی نیشته نیازی وران کردن و له
  . بوو تا بیاری دادگا ببیستت  دادگا نه خۆی له) فرانس ڤان ئانرات (
ت  تۆمهکی کیمیاوی   بۆ چه سه ره  و که له ماددهن  ها ته زاره رکرنی هه به سته  ده و به ئه

  . کارهاتبوو کان به کان و ئرانییه  دژی کورده1988-1980ڕی   شه  له بارکرابوو که
 "  نگ چونکه نجام دانی تاوانی جه دان بۆ ئه  یاریده  تاوانبار بینی له وی به دادگا ئه

  . "کان  رك بوون بۆ هرشه  خۆشکه و ڕگه کانی ئه وه کان و گواستنه رکردنه به سته ده
شداری   ب به به ت نانه دا ته ر ڕووی ده  هه مه  ئه ی که وه  به وه رچ باته رپه و ناتوانت به ئه" 
  . ر ووتی دادوه" ویش  ئه
 کاتکدا   له،یان ل دا په دا چه که ی بیاره وه  کاتی خوندنه کان له س و کاری قوربانییه که
  .  ی دادگاکه وه ره  ده کرد له هۆڵ دانسیان ده نگی ده  ده کدا و به یه  بازنه  لهن رزه  ده به
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 ئیتالیا   له1989مریکا سای  تی ئه ر داوای حکومه سه  ساڵ له63ن  مه ی ته) ڤان ئانرات (
بوو  وه  و ئه وه وێ مایه  له2003 پاشاندا ئازاد کرا و ڕای کرد بۆ ئراق و تا سای  گیرا و له

  .  وه مستردام دیسان گیرایه  ئه ی له که  ماه  له2004 ی 12نگی ما
  : م لینکه  ئه ربی بوانه  ده م ڕووداوه ی ئه رباره ستی خۆت ده ی هه که ز ده ر حه گه ئه

    
http://news. bbc. co. uk/2/hi/europe/4555000. stm  
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