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كي شةيتاين و ثأ ص ناوزةديان كرد ثياوبازرطاين مردننديةكان بة ةلَأؤذنامة هؤ كة )Frans van Anraat(  فرانس فان ئانرات
 ثرسياري أؤذنامةوانةكان و بةخؤدزينةوةشي لةوي و  و دةموضاويدا سةدام و عةيل كيميا   لةلةرينةوةي دةنطي و بزواندين برؤ0نةهصنية 

ئةمة تصطةيشتين منة لةو بازرطانة هؤلةنديةي كة كة ,ة صين و دأندةو خةم ساردثياوصكي ثأ نةه فرانس ,مة درؤكاين علوجم بريكةوتةوةالَوة
 .دا طفتو طؤي لةطةل كراNetwerk  لة بةرنامةي 2003-11-6) (أؤذي

 

 

  

Frans van Anraat                                                                 
 

,  تاقيطةدا سةركةوتوو نةبووة دةسيت كردووة بةكاري قاضاغيكردن بةمادة كيمياييةكانةوة فرانس كةلة خوصندين
ئةو مادة كيميايية بنةأةتيةي كةزؤرطرنطة بؤ دروست , ثةيدابكات " سيؤدي طليطؤل"هةرلةم أصطايةشةوة تواين مادةي 

 . بةكاري هصناوة تان و شاري هةلةجبةكةأذصمي بةعس بؤ كؤمةل كوذي خةلكي كودس" مؤستةردي خنكصنةر "كردين طازي 
   مادةي كيميايي قاضاغةوة بةدةسيت كردووة بةبازرطاين,دواي ضةندسالصك كاركردن لةهؤلةندا فرانس 
سيؤدي "تةن مادةي  500دا  1986لةسايل ,اوةو كاري كردووة لةوانة سويسرا و ئيتاليا و سةنطاثورياتدا ذلَو لةزؤر
 تةن طازي مؤستةردي ذةهراوي بةرهةم 700لةم مادةية لةطةل مادةيةكي تردا , ؤشتووةي بة أذصمي بةعس فر" طليطؤل

 .ةموو خةلكي طؤي زةوي دةكاتههاتووة كةبةشي لةناوبردين 
بةكؤمةلةكاين هةلةجبة و ئةنفادا بةكارهاتووة هةمان طازي  سةرضاوةكان باسي ئةوةدةكةن كةئةوطازةي كةلةكوشتنة

 .مؤستةرد بووة
بةهؤي ثصشصلكردين ياساكاين بازرطانيي و بازرطاين بةم مادانةوة دةستطريكراوةو أوو دا لةئيتاليا 1989ئةو لةسايل 

فرانس خؤي لةدةسيت دادطاو ئةمريكاييةكان أزطاركردوةو , بةدادطا كراوةتةوة و ئةمريكاش داواي تةسليم كردين كردووة
ئةوخؤي باس لةباشي , ذياوة شاهانة و ذيانصكي  سال ثةنادراوة14ي دلسؤزة بةعسيةكاين ماوة هةالتووة لةالي دؤستة

دواي نةماين دةسةاليت بةعس و بةهاوكاري بةعس و سوريا خؤي لةعصراق ئازاد ,ذياين خؤي لةالي بةعسيةكان دةكات
 , وةئصستا لة هؤلَةندة ئازادةو ئةمةريكييةكانيش تا ئصستا هيضييان ثصي نةوتو,ةندا لَكردوةو هاتؤتةوة هؤ

لة ثةرلةماين هؤلَةندة ئةم باسةي جارصكي ديكة وروذاند و )هاري ظان بؤملَ(يةكصك لة ئةنداماين ثاريت سؤسيالست 
لةم ,تيايدا ذمارةيةك ثرسياري أوو بة حكومةت كردووةو تيايدا داواي لصكؤلَينةوة بة دواداضووين كارةكاين فرانسي كرد

ئةوةي سةرضاوةكان باسي دةكةن ئةم ثياوة سةرمايةيةكي زؤري ,نةداوةتةوة بارةيةوة تا ئصستا حكومةت وةآلمي أةمسي 
أؤذنامةكان وصنةكةيان لةطةلَ عةيل حةسةن مةجييدا بآلو كردؤتةوةو ناونيشاين ,هةيةو بةم كارةي كؤي كردؤتةوة

كةمثينصكي سياسي دةستيان بة -ضاك-ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفال و جينؤسايدي كورد,بازرطاين مةرطييان لص ناوة
جصطةي خؤيةيت هةموو تاوانباراين ضةكي كيميياي و ئةنفال و ,ياسايي كردووة بؤ بة دادطايي كردين ئةم تاوانبارة 

لصرة بدرصنة دادطا ,سيخوأةكان ناو حزبةكان ئةطةر لة كوردستان بة أصزو جانتاي ثأ دؤالرةوة بةأص دةكرصنةوة بؤ دةرةوة 
كة كةس و كارو ئازيزامنان و هاوأص و خؤشةويستامنان بوونة كةرةسةو سةرمايةي ,ةية ئةمة ئةركي هةريةك لة ئصم,

  .قاضاخضي و سيخوأ و بازرطاناين خوصن 
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