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  ڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی کوردستان

    32ڤۆکی ژووماره به
  

  ب سزا بدرن ده، کی کورد  خه ت دژ به نایه رانی جه پک هنه
  کانی وشیار دانهژبۆ وی

 کوردستانی  شت له رده  کوردستانی ئراق و سه  له بچه له کانی حه بۆمبارانی شیمیایی شاره
کی   دژی خه  له تکارانه نایه ی جه وه یان کرده  ده  له ی ئاشکرایهک یه نیا نموونه ته، ئران

   نه که،  ره  ترسھنه ته نایه م جه ی ئه ت چوارچوه به هه. کانی ڕابدوو دا یه یه  ده کورد له
،  یشتووه نجام گه  ئه تی به موو جیھانی مرۆڤایه  دژی هه کوو له به، لی کورد  دژی گه نیا له ته
 و  م ڕووداوه رانی ئه  دوای پک هنه  به یه م شوه تا به،  کانی هان داوه  وشیاره هدانژوی
نجامی   ئه له. ن تیان ل بکه  شکایه وه زایی و یاساییه  بواری قه ون و له کانیان بکه ریکه شه
  لهک  دادگایه، تی رانی مافی مرۆڤایه رانی مافی مرۆڤ و پارزه الکانی تکۆشه قه وڵ و ته هه
، ی" فانس وان ئانات "  ناوی  ندی به بازرگانکی هۆله، ی دوایی دا م ڕۆژانه ورووپا له ئه
بۆمبارانی  (لی کورد  ئینسانی ژینۆسایدی گه ی دژه  پۆژه شداری کردن له  تاوانی به به

  .   کردووه مه حاکه مه) شت رده  و سه بچه له شیمیایی حه
ت  نانه  ته ی که وه ی ئه وه  ڕاست کردنهگ پش به، کوردستانڕکخراوی پاراستنی مافی مرۆڤی 

کانی بازرگانی   دوا دا چوونی تاوانه ستی به به  مه  به م دادگایه  چوونی ئه ڕوه خوودی به
نیا   ته نه، ی کوردان  کۆمه  کووشتاری به شداری کردن له کانی شیمیایی بۆ به مادده

جر  سانی زه قووربانیان و که، کان  پاشماوه س له زارن که رد و ئشی هه دهر  بۆ سه مکه رحه مه
 تاوانبار  رکردنی حکوکمی دادگای ناوبراو و به کوو ده به،  زنه  دته ته نایه م جه دیتوو له
ر  به کانی له لماندنی مافه  بۆ سه خداره کی بایه یه گه خۆی به' فانس وان ئانات " ناسینی 
تی   ڕۆژهه تایی مافی ژیان کردنی کوردان له ره ی سه  شیوه لی کورد و به گیراوی گه چاو نه
یی  وه ته  ی کۆنوانسیۆنی ناونه4ی خای  وه بیر هنانه ڵ وه  گه  له یه م ڕکخراوه ئه. ناوین دا

ا چ ج، رانی ژینۆساید سزا دانی پک هنه" ت   بابه ڵ له  کۆمه کانی به  کووشتاره پشگرتن له
، "سانی ئاسایی   بت یان که وه ته  کرێ گیراوانی حکومه ت و به وه ندامانی ده ن ئه  الیه له
دوا  کانی وشیار بۆ ناسین و وه ری مافی مرۆڤ و ویژدانه کانی پارزه ه رنجی کۆڕ و کۆمه سه
ئاستکی   لی کورد له  دژی گه ت له نایه رانی جه تکاران و پک هنه نایه وتنی دۆزی جه که
  . کشت ربو و فراوان ڕاده به
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