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  ئةمري قادرئةمري قادر... ...  دا  دا FFaarraannss  vvaann  AAnnrraaaatt... ... لة ثةراوصزي دةستطريكردين عةيل كيميايي لة ثةراوصزي دةستطريكردين عةيل كيميايي 
  
باوکی له سوپای هۆه ندا له به ، دایک بووه -Den helder - له باکوری هۆه ندا له شاری ١٩٤٢-٨-٩فرانس له  

ئه و بۆ زۆر ، ی به جھشتووه دا هۆه ندا١٩٧٣فرانس بۆ جاری یه که م له سای ، شی ده ریاوانیدا کاری کردووه
 - کارگه ی به رهه م هنان و ئه ندازیاری له بواری کیمیاگه ریی و پیترۆکیمیاییدا وه ک ڕاوژکار له وتانی 

ئه م کارگانه ی که فرانس کاری بۆ کردوون کارگه کانی به رهه م ، کاری کردووه- سنگاپوور-سویسرا-ئیتالیا
فرانس به رپرسی گوازتنه وه و کرین و فرۆشتنی مادده ی ، اقدا دامه زراندووههنانی گازی کیمیاییان له عر

   کیمیایی و که ره سته کانی دروست کردنی ئه م کارگانه بووه له عراقداـ
   

دا و له کاتی جه نگی عراق و ئرانداو کاتک به ره کانی جه نگ بۆ به عس گرانتروو شه ڕ ١٩٨٠له سای 
سه دام و به ، ه کی تریشه وه هزی پشمه رگه ش قورسایی ئه م شه ڕه یی زیاتر ده کردتوندتر ده بوو له الی

عس بیریان له چه کک ده کرده وه و یان پویستیان به چه کک بوو که پارسه نگی شه ڕ به به رژه وه ندی به 
، س بوو بۆ ئه م کارهفرانس فان ئانرات شیاوترین و نزیکترین و جگه ێ متمانه ترین که سی به ع، عس بگۆڕێ

هه ر لره وه ش فرانس ده ست به کاربوو که وته کار بۆ دامه زراندن و کینی پارچه و ماده پویسته کان و لره 
  ، وه ش قازانجی ب ئه و په ڕیی ده کرد

وه ی  که کورت کرا -FCA- هه ر له و سه رو به نده شدا فرانس کارگه یه کی بازرگانی و پترۆ کیمیی به ناویی 
  نا وه که ی خۆیه تی دا مه زراند ـ

  
 Thiodiglycol ﴿فرانس له سه ره تای کاره که یدا ماده ی ، به پی ئه و به گه نامانه ی که له به ر ده ستدان 
 که ﴾Toyo Kasei Kagyo co- -﴿ له یابان له کارگه یه ک به ناوی﴾TDG﴿ که کورت کراوه که ی ده بته ﴾

ده کیی و ده یدا  له گه ڵ فرانسدا په یوه ندییه کی زۆرباشی هه بوو  بوو﴾-Charles Tanaka- ﴿خاوه نه که ی
 سه ره تای ئه م کاره بۆیه له یابانه وه بوو چونکه ئه وکاته یابان به ربه ست و کۆنترۆلکی هنده، به عراق

 ماددانه له باریی یاساییه وه وه کین و فرۆشی ئه م، توندی له سه ر ئه م ماددانه له چاو وتانی تردا نه بوو
 دا کردویه تی بی ١٩٨٦-١٩٨٤له ته نھا یه کک له و بازرگانیانه دا که فرانس له سای ، زۆر ئاسان بوو

 که به ڕه چه ه ک -Peter Walschek-﴿﴾هه روه ها بازرگانکی تریش به ناوی، ئیۆی قازانج کردووه١٠٠٠٠٠٠
 تی چیکه و دانیشتووی ئهکی و رانی خهیوه و به ئگا ئه م ماددانه ی کمانیایه هه ر به هه مان ڕ

 دا و بره وی ئه م چه که وای لھات ١٩٨٠زیاتر تووندبوونی شه ڕدا له ناوه ڕاستی سانی  له گه ڵ، فرۆشتووه
اتر ده وه گرنگی ئه م چه که ش بۆ رژمی سه دام زی، که ئه م ماددانه له یاباندا خه ریک بوو ته واو ده بوون

بوو به تایبه ت سه رکه وتنه کانی ئران له شه ڕه کانداو به رزبوونه وه و به هزتربوونی هزی پشمه رگه و 
عراق بۆیه فرانسی بۆ زیاتر کین و بی زیاتر ڕاسپارد له م ماوانه نه دا ، ـ ـ ـ ـ ـ ناڕه زاییه تیه کانی خه ک

 داوای کردوون و خستنیه لیستی چه که کیمیایه کانیه وه وه ک زۆر گازی تریش هاتنه ئاراوه که ڕژمی به عس
  . -VX Sarin- Tabnگازی 

   
فرانس بۆ کینی ئه و ماددانه و پارچه و که لو په له کانی به رهه م هنانی له ئه مریکاو یابن و ئه و روپا که 

تا وای لھات که فرانس ڕگای زۆر ، وته خۆ و تۆڕکی فراوانی له کارگه و سه رمایه دارو بازرگان په یدا کردووه
بۆ نموو نه له زۆرک له به گه کاندا ناوی زۆر ، ئاۆزو له هه مان کاتیشدا کارای بۆ ئه م بازرگانیه دۆزیه وه

بۆ هه ر چه  TDG ته ن ١٣٠ ئه مریکا که به بی Baltimore- له -Alcolacله چه شنی ، کۆمپانیایی جیاجیادن
 ته ن ٧٣٠ بی ١٩٨٨-٠٢-٢٠ تا ١٩٧٨-٩-١ته نھا له ماوه ی ، س ئاماده ده کاتند ڕۆژ جارک بۆ فران

به فرانس فرۆشتووه که ئه ] که ئه م به به شی کوشتنی نیوه ی دانیشتوانی گۆی زه وی ده کات[ تۆدیۆگلیکۆلی 
  یاندۆته و ڕگای تردا گه-عه قه به- و -ڕۆته ردام-ویش به ڕگای جیاجیادا له وانه به نده ره کانی 

فرانس بۆ ف کردن له ده زگاکانی ،  به غدادو مسه ناو کارگه کانی تری ئاماده کردنی ئه م چه کانه له عراقدا
پۆلیس و گومرگ ڕگایی زۆر شه یتانی گرتۆته به ر هه ر له کینی ئه م ماده ستراتیجیانه وه وه له کارگه ئه 
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ی بوو یان کارگه ی تری که نه دی و تاگومان نه چته سه ر مریکیه کان به ناوی کارگه که ی خۆی که ئه وروپ

کاره کانی تا گۆرینی ڕگایی بار وکه لو په له کان له ڕگاداو له به نده ره کاندا یان گۆڕینی ناوی که لو په له 
ره با  که ماده یه که بۆ دروست کردنی بۆری و وایه ری کا- سی-ڤی- پی-کان بۆ نموونه تیۆدۆگلیکۆلی کردووه به 

یان ده یکردن به ناوی ده رمان و که لوپه لی ته ندروستی و ناوی کارگه ی دروست کردنی ده رمانی ، به کاردت
  مسه نای لده دان ـ
 که له سه ر چه که به کۆمه ڵ کوژه کانی عراقه ئه وه ڕوون بووه ته وه که په یوه ﴾یونسکۆم﴿له و ڕاپۆرتانه ی 

بۆ نموونه وه زیری نه وتی عراق نا مه یه کی ده ستنووسی ، د به هزبووهندی فرانس و ڕژمی به عس چه ن
خۆی یان ته له فۆنکی کورتی بۆ کردووه وه تیایدا دیاره که چی پارچه یه ک یان چه ند مادده ی کیمیایی وه 

دواوه ش ته  به ١٩٩٠هه ر ره شدا ئه وه ڕوونه که وه زیری نه وتی عراق له سانی ، چی مادده یه ک بکیت
له هه مان ئه م راپۆتانه دا ناوی زۆر کارگه ی وه ، نھا شکی بووه و خه ریکی کرینی چه کی به کۆمه ڵ کوژبووه

 که له ژر سه رپه رشتی ڕاسته و خۆی وه زیری نه - ﴾ sogi ،soti ،soci﴿-همی عراقی و فان ئانرات هه ن وه ک 
نه دا باسی پشوازی فان ئانرات له فۆکه خانه ی سه دامی ده له یه کک له و دۆکومنتا، وتی عراقدا بوون

کچی سا ، که وه ک شونی کاری ڤان ئانرات بووه ٧١١که چۆن ده چته ئوتلی ڕه شید ژووری ﴿ولی دا ده کات 
زۆر جار ده چوو بۆ پشوازی و ، باوکم سکرتری وه زیری نه وت بوو{ یه قه که ی ڤان ئانرات وا ده گرته وه 

ناوبراو دواتر له گه ڵ ، }واستنه وه ی فرانس ڤان ئانرات به م هه رگیز باسی چه کی کیمیاویان نه ده کردگ
  زۆرک له زانایانی چه کی کیمیایی عراق له الیه ن خودی به عسه وه کوژراوه ـ

که ته ، }٣، ئی، سی ،پـی{  ته ن گازی ٥٠  به دواوه زاتر بووه بۆ نموونه١٩٨٤با زرگانیه کانی فرانس له سای 
له  یان، ی ل دروست ده کرت} تابوون {نھا ئه م به به شی قکردنی دانیشتوانی گۆی زه وی ده کات که گازی 

   ته ن گازی سارینی بردووه بۆ عراق ـ٢٠٠  دا١٩٨٥سای 
که ، یه ی قازانج کردبه بازرگانی به م که لو په ل و مادده کیمیایانه وه ڤان ئانرات خه رمانک پاره و سه رمای

بۆ نموو ، ده ستی ڤان ئانراتی وا تر کرد له بازرگانی و ده ست ڕاگه یشتنی زیاتری به زۆر مادده و کارگه ی تر
 Nu kraft (و ده زگاکانی که دواتر به عراقی فرۆشتووه په یوه ندی و بازرگانی له گه ڵ} ڤه ی ئکس{ نه گازی 

Mercanti ( ،)Haseley Bride ( ،)ORIA ( ،)FCAـ   
  -:تا ئستا و به پی ئه و زانیاریانه ی له به ر ده ستدان ڤان ئانرات ئه م ماددانه ی بردووه بۆ ڕژمی به عس 

- گا زی مۆسته رد که بۆنی سیرو پیازی لدت و له شه ڕی یه که می جیھانیدا بۆ یه که م جار به کار هاتووه -١
وه بی -TDG- ته ن ١٣٢٠که له مه ڤان ئانرات بی ، -TDG-POCL-ه کانی که پکھاته ی گاز-شوه ی قاوه ییه

-POCL-می به عس ـته ن داوه به ڕژ   
وه ، به گازی ئه عساب ناسراوه که ب ڕه نگه و مشک له کار ده خات، که بۆنی باده می لدت  گازی تابوون-2

   ته نی داوه به به عس ـ٦٠ات بی ده ماره کان و هه ست و هۆش له کار ده خات له م گازه ڤان ئانر
  ، بۆگه نکی زۆری هه یه،  گازی ڤه ی ئکس که توندترین و سامناکترین گازی ژه هراوییه-٣

  هه ر بک بکه وته سه ر له ش کوشنده یه فرانس ئه م گازه شی داوه به عس ـ  به
  
فان ئانرات له م ،  ئینسان ده کوژتله گه ڵ هه مژیندا ده ست به ج، ب ڕه نگ و ب بۆنه،  گازی سارین-٤

   ی داوه به عراق ـ-HF- ته ن ٢٠٤ و -TMP- ته ن ١٣٦گازه 
 

 دا به سه ر شاری ١٩٨٧بۆ جاری یه که م ڕژمی به عس تکه ک له گازی مۆسته ردو گازی تابوونی له سای 
خوڕه م شه هردا باراند که ئه و کات به ره ی شه ڕی عراق ئران بوو هه ر له هه مان ساییشدا به فۆکه شاری 

 که سیش ٦٠٠٠ که س ی سیڤیل کوژران و ٤٠٠سه رده شتی به م تکه ه گازه بۆمباباران کرد وه زیاتر له 
بریندار بوون که تا ئستاش زۆربھیان به کاریگه ریه کانی ئه م گازانه بیمارو ده رده داری نه خۆشی جۆراو 

 که ٥٠٠٠ دا شاری هه بجه ی به تکه ک له م گازانه بۆردوومان کرد که زیاتر له ١٩٨٨دواتر له سای ، جۆرن
وه دواتریش ئه م گازانه ی له هرشه جۆراوجۆره کانی ئه ، ه زار که سیش بریندار بوونس کوژران و ده یان ه
هه ر ماوه یه ک پش به کار هنانی ئه م گازانه ده رده که وت که ڤان ئانرات بکی ، نفالدا به کار هناوه

 چاوپکه وتنی ڕۆژنامه و سه یر له وه دایه فرانس له زۆربه ی، زۆر له م گازانه ی گه یاندۆته ده ستی به عس
 من ئه م - خۆم به تاوانبار نازانم -داوای لبوردن ناکه م -، ته له فیزۆنه کاندا به م شوه یه وه م ده داته وه
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دارنیم یان ص ئاگ- عراق بۆ من ناخۆش نه بوو-گازانه م داوه به سه دام به م نه م زانیوه بۆ ئه م کاره ی بووه

  ! ! !  خه ک به م گازه ش نه مردنایه ئه غام و برستی ده ی کوشتن-م با ره یه وه بم حه ز ناکه م هیچ له 
 دا وه ختک تاوانبار به بکی ١٩٨٨ن ئانرات کاتک که وتنه خواره وه که له سای صده مامکه فویه کانی ڤ

ه ی و فرانس که کی له به که فاله زۆری ئه م ماددانه له ئیتالیا گیراو داداگا که وته لکۆینه وه له دۆسیه ک
رده صهه ت بۆ عراق و خۆی له دادگا ش به م، ت ئازادبوونه که ی وه رگرت تا چاوه ڕوانی دادگاکه ی بکات

، وه ڕۆیشته وه بؤ ال ی ڕژمی سه دام و درژه به کا ره کانی خۆی ده دات و له عراق ژیانکی شاهانه ده ژیا
 سه دام بۆ من خراپ نه بوو من له وێ ژیانم زۆر -ۆ ته له فیزیۆنیه کاندا ئا وای ووت خۆی له یه کک له گفتوگ

که چۆن له الیه ن ڕژمی به عسه وه ،  ڕا ستی ئه مه له گه ڕانه وه یدا بۆ عراق ده رده که وت-خۆش بوو
ئۆتۆمبلکی تازه ی ،  ده درت١١٢ ژماره -ءحه یفا-باخانه یه کی تایبه تی له شه قامی، پشوازی ده کرت

جۆری ئۆدس مۆبل و له ناوچه یه کی پارزراودا که ته نھا به عسیه پله داره کان و خزانی سه دامی تدا ده 
 - فارس منصور ألبزاز-به ناوی  هه روه ها ڤان ئانرات پاسپۆتی عراقیشی، ژیا کارو باری بۆ به عس ده کرد

بۆ تاوانبارک که له ده ست دادگا هه تبوو وه له الیه ن ڕژمکه وه ئه مه خه تکی گه وره بوو ، پداربوو
هه روه ها بجگه له ژنه هۆه ، پاداشت ده کرا که که هیچ که سکی بگانه له عراقدالی به هره مه ند نه بوو

 ی له کۆتایی ندیه که ی ماوه یه ک ژنکی فه له ستینیشی هه بووه ـ دوای ئه وه ی که ژنه که ی خۆی و کوڕه که
   دا گه ڕاونه ته وه بؤ هۆه ند ـ ١٩٩٩سای 

  
 کارگه و چه که کانی حکومه ت و به عسی ده پشکنی و به دوای پشکنینی -UN-ڤان ئانرات له و سانه ی که 

له ڕاپۆرته کانی نه ته وه یه ک ، چه که به کۆمه ڵ کوژه کانی دا ده گه ڕان بواری زۆر ل ته نگ بۆته وه
٪ له چه که به ٧٥کان و ئه مریکاییه کاندا هاتووه ڤان ئانرات به وه تاوانبار ده که ن که النی که م له گرتووه 

و هه روه ها تاوانباریشی ده که ن به جینۆساید ، کۆمه ڵ کوژه کانی عراق ده که وته ئه ستۆی ڤان ئانرات
ۆمه کوژه کوژراون یان بریندارن چ له شه کردنی خه کی کوردستان و ئه و هه زاران که سه ی که به م چه که ک

وه هه روه ها وران کردنی زیاتر له ، دژی خه کی کوردستان و ئه نفا له کاندا و چ له شه ڕی عراق ئراندا ڕی
 پیرو ژن و منداڵ له ١٨٣٠٠٠ دھاتی کورردستان و قه ت و کوشتاری خه که که ی ب سه رو شون کردنی ٢٠٠٠

سه یر له وه دایه له لکۆینه وه کانی نه ته وه یه ک گرتووه ، یوانی و هزی ئه م چه که بووهکوردستادا به پشت
  کاندا فرنس خۆی به ئه مانی ناساندووه ـ

   
 دا له مانگی ٢٠٠٣کاتک که ڕژمی به عس له دوایین هه ناسه کانی دابوو له شه ڕی دژی ئه مریکادا له سای 

ه پاسیه ک که پاسپۆرتیکی کاتیه له سه فاره تی هۆه ندا له دیمه شق به هۆی لیز{به  ڤان ئانرات ئه پریلدا
که گوایه فرانس کاری بۆ کردبن و زانیاری له سه ر چه که کا نی _ AIVD_  فشاری ده زگای ئا سایشی هۆه ندا

  له ڕگه ی سوریاوه خۆی گه یانده وه هۆه ندا ـ} عراق پدابن
به نا و ، ن ئانرات له هۆه ندا بابه تی ڕۆژنامه و ته له فیزۆنه کان بووصه ی ڤگه ڕانه وه و ده رکه وتنه و

که هه ر له وشدا وه ک } هیچ په شیمان نیم{بوو به ناوی } Nieuw Revu{ -بانگتیرن گفتوو گۆی ال گۆڤاری
   سازکراـدواتر له که نای ته له فیزۆنیشدا گفتوگیه کی له گه دا، نی مه رگ ناوزه دکرابووصبازرگ

  
پارتی سۆسیالیستی ، ئه م گفتوو گۆو ده رکه وتنانه ناوه نده چه پ و ئینسان دۆسته کانی هۆه ندای هه ژاند 

 H. van- له سه ر زمانی یه کک له په رله مانتاراه کانی به ناوی-هۆه ندی که له په رله ماندی هۆه ندادان 
Bommel-کی نزیکی گه لی کورده و هه موه بجه دا که ناوه ندی  که دۆست ک له یادی کیمیا بارانی ههو سا

پکرد ّدۆزکی گرنگی ده ست ، هه ه بجه سازی ده کات په یام و هاوپشتی خۆی ڕاده گه یه نت وئاماده ده بت
ه و هه روه ها نا وه ندی هه بجه دژ به جینۆسایدی گه لی کورد له هۆ، وه داوای لکۆینه وه ی له تاوانبار کرد

 له گه ڵ پارتی سۆسیالیست و چه ند که سی ئیسنان دۆست کۆمیه تیه کیان به ناۆی کۆمیته ی به -CHAK-ندا
کی یاسایی و دواتر گرتنی پارزه ر و   پکھنا که بۆ کۆکۆردنه وه ی دۆسیه یه-فرانس ڤان ئانرات-گه یاندیصداگ

نی فرانس ڤان ئانرات وه ک تاوانباری جینۆسایدی په یداکردنی شایه ت و شکایه ت کردن له دادگاو تاوانبارکرد
ده وه تی هۆه نداو وه زاره تی دادی هۆه ندا له ژر ئه م فشاره سیاسی قانوون یه دا که ، گه لی کوردستان

 له کاتکدا فرانس ٢٠٠٤-١٢-٧پارتی سۆسیالیست و ناوه ندی هه ه بجه به ڕیان خستبوو خۆشبه ختانه ڕۆژی 
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،  ریکی هه تن و ڕاکردن بوو له ده ستی دادگا گیراو ده ست کرا به لکۆینه وه له گه یدان ئانرات خهصڤ

ناوه ، پارتی سۆسیالیست له یه که م ڕاگه یاندنی ڕۆژنامه وانیاندا ئه م ڕۆژه یان وه ک ڕۆژکی مژوویی نرخاند
 رکه وتنی یاساو ڕزگرتن له گیانی له لدوان و چاو پکه وتنه ڕۆژنامه وانیه کاندا وه ک سه ندی هه بجه ش

چه ند ڕۆژ دۆاتر ڕۆژنامه کان ، قوربانیه کانی کیمیا باران و سه رده شت و هه ه بجه و ئه نفال دایانه قه ه م
باسیان له وه کرد که تاوانبار سه ر به ده زگای پارستنی هۆه نده و گوایه زانیاری دابت به وان له سه ر چه 

هه ، رتی سۆسیالیست بۆئه مه داوای لکۆینه وه و دانیشتنی ده ستبه جی په رله مانی کردپا، که کانی عراق
روه ها ناوه نی هه ه بجه ش نامه یان بۆ به ر پرسی هه موو فراکسیۆنه کانی پارته هۆه ندیه کانی په رله 

 وه داوایان کردووه که ئه و مان ناردووه وه تیایدا ڕوون کردنه وه یان ده رباره ی ئه نفال و جینۆساید داوه
ن ئانرات وه ک صکوشتاره دڕندانه ی خه کی کوردستان وه ک جینۆساید بناسنن وه هه روه ها تاوانبار فرانس ڤ

که ناوه ندی هه ه نجه -کۆمیته ی به دادگایی گه یاندی فرانس ڤان ئانرات -تاوانباری جینۆساید بناسنن که 
 که سیان له ٣٠نه واته تاوانی جینۆساید داویانه به داداگاو تا ئستا نزیکه ی ش تیدا کار ده کات به م تاوا

وه له چه ند هه فته ی تردا له په ر له مان له م باره ، قوربانیه کانی کیمیاباران وه ک شا یه ت داوه به دادگا
قه ت وعام و کیمیا  ساڵ له ١٦بگومان ئه مه سه رکه وتنکی گه وره یه دوای  یه وه باس و خواس ده کرت

باران تاوانبارک بده ینه دادگاو ل نه گه ڕین تاوانباران سه ر به ست بن و جگه ی خۆشیه تی که نا وه نده 
جه ما وه ری و سیاسیه کان له هه ر کوێ هه ن ده ست بۆ ئه م کارانه به رن و تاوانباران بده نه دادگاو داوای 

  ن و دوو باره نه بوو نه وه ی ئه م تاوا نه بکه ن ـقه ره بووی زیانه کانی قوربانیه کا
AmirKhadir@Hotmail. com  
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