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 ضةكي كيمياوي  ضةكي كيمياوي دةربارةي طرتين طومانلصكراويدةربارةي طرتين طومانلصكراويةوة، ةوة، ) ) ضاكضاك ( (أؤنكردنةوةيةك لة ناوةندي هةلَةجبةأؤنكردنةوةيةك لة ناوةندي هةلَةجبة
  ))فرانس فان برانتفرانس فان برانت((  هؤلَةنديهؤلَةندي

 
  : بةأصزان

ناوةندةكةمان بة هاوكاري هةندص اليةين تر و ثارتصكي هؤلةندي خةريكي ) 1 ( دوو سالَةئاطاردارن بؤ ماوةي نزيكيوةك 
نةي كة ضةكي كيمياوييان بة أذصمي طؤأبةطؤأي دةرباوةي ئةو تاوانبارا ني زانياري و بةلَطةبووكؤكردنةوةامادةكردن و خؤئ

  . ؤشت بووسةدداميان فر
 لةاليةن  ئصستاكةي أيكخراوةكةمان تواين ئةو تاوانيارة هؤلَةندية، بداتة دادطا وثارصزةر) لةنصوانياندا (لة دواي ئةو ماوةية

  . ثؤليسي هؤلَةنديةوة طرياوة
ةمة يةكةمني جارة طةيل كورد بتوانصت بةأصطاي ياسا و قانونةوة تاوانبارصكي ضةكي كيمياوةي بداتة دادطا و سةرةتايةكة بؤ ئ

  . بةأةمسي ناسيين تاوانةكاين ضةكي كيمياوي و ئةنفالةكان و كيمياباراين هةلَةجبة
ؤن بةر لة ئصستا بةلَصنمان دانص، ئصستاش ضبةو بؤنةيةوة دةمانةوصت ثريؤزبايي لة طةيل خؤمان بكةين و هةر وةكوو 

  . دادطا بدرصنةلةهةر كوصيةك بن تاوةكوو هةموو تاوانبارةكان  بةلًصنتان دةدةيين، بةردةوام بني لة كارةكامنان
 كة وةةيهةر وةها داوا لة جةماوةري طةلةكةمان دةكةين هاوكارميان بكةن لة أؤي كؤكردنةوةي زانياري و ديكؤمصنت و دارايي

  . ؤر ثصويسنت بؤ ئةجنامداين كارة ياساييةكانز
 تاوةكوو ئصستا هاوكاري ئصمةيان كردوة و ثصيان دةلَصني  كةثاياين هةموو ئةو كةسانة دةكةيةن لةهةمان كاتدا سوثاسي ثص

  . كة هاوكارييان بة خؤأايي نةأؤيشت و أةجني هةبوو
ةسانة دةكةين كة زانيارييان هةية دةربارةي تاوانةكاين تري ةوة داوا لة هةموو ئةو ك) ضاك (ئصمة لة ناوةندي هةلَةجبة

  . أذصمة داطريكةرةكاين كوردستان، ئةو زانياريانة بطةيةننة دةسيت ئصمة تاوةكوو كاري ياسايي ثصويست بؤيان بكةين
ص  بةلَصنيان دةدةينبةو بؤنةيةوة جارصكي تر ثصرؤزبايي لة طةلةكةمان و كةسوكاري قوربانياين ئةنفال و هةلَةجبة دةكةين و

ئةنفالكراوةكان و قوربانياين هةلَةجبة و كةسوكاري سزاداين تاوانباران و قةرةبووكردين  بةردةوام بني لة كارةكامناندا بؤ
كردين ئةنفال و هةلَةجبة بة ئاوشويتس و وةك قأكردين جولةكةكان و أةشثصستةكان بة دونيا بناسصنني و ئيعتراف ثص 

  . بكرصت
   

  .ةجبة شةهيدان و قوربانياين ئةنفالةكان و هةلَنةمري بؤ
  )ضاك (ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفالكردن و جينوسايدي طةيل كورد
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  ..دةربارةي طرتين فرانس فان برانتدةربارةي طرتين فرانس فان برانت) ) ضاكضاك ( (كاين بةرلة ئصستاي ناوةندي هةلَةجبةكاين بةرلة ئصستاي ناوةندي هةلَةجبةبةشصك لة ئاطارداريةبةشصك لة ئاطاردارية
  

 بؤ ليذنةي دادطاييكردن 
  ) فرانس فان برانت (

ئصمة وةك ناوةندي ،بانطةوازةكوتان بؤ دادطايي تاوانبار فرانس ظان برانت بآلو بووةوة 2003 -11-17 بةأصزان ئةمأؤ
هةندصك هةنطاوي ثراتيكيشمان ناوةو ثةيوةندييمان بة ضةند ،نطةوازمان بآلوكردؤتةوةهةلَةجبة كة ثصش هةفتةيةك هةمان با

 . اليةنصكةوة كردووة لة هؤلَةندة
لة بةأصزتان ثةيوةندميان ثصوة بكةن تا يةكدةست ئةم هةنطاوة مصذويية بةرينة  ئصمة داواكارين بؤ يةكخستين هةنطاوةكان

  . ةكخستين هةنطاوةكان تةا سازش نةكردن نةبصت بة كصشةكةوةهيض قةيدو شةرتصكمان نيية بؤ ي. ثصشةوة
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  ::هةولَصكي ناوةند بؤ دادطايي تاوانبارصكهةولَصكي ناوةند بؤ دادطايي تاوانبارصك
  كيميياويان داوة بة عصراق دةبصت دادطايي بكرصنئةوانةي ضةكي 

  
 ثةيوةندي كرا بة هاري ظان بؤملَ ثةرلةمانتاري هؤلَةندي سةر ،ةوة) ضاك (لة اليةن ناوةندي هةلَةجبة 2003- 11- 10أؤذي 

  ناوبراو لة2003-3-16ئةوةي شياوي باسة  (بة ثاريت سؤسيالست و دؤسيت نزيكي طةيل كورد و ناوةندي هةلَةجبة
 ةوة 11-6ناوبراو لة أؤذي ،) مةراسيمي طةورةي ناوةندي هةلَةجبة لة شاري ئةمستردام بةذداري كرد و وتاري ثصشكةش كرد

 داوا ،أوو لة وةزارةتةكاين ناوخؤو دةرةوةو داد و دةزطاي هةوالَطري هؤلَةندي ضةند ثرسيارصكي خستؤتة بةردةم ثةرلةمان
  –دةكات 

هؤي دةستطري نةكردين فرانس ظان سةرةراي ئةوةي كة كةرةستةي كيمياوي داوة بة رذيمي عيراق و ئةو ضةكةش شاري 
  . كوردنشيين هةلَةجبةي ثي كيميابارانكراوة

بةو بأة ضةكة دةتوانرا تةواوي ، تةن مةوادي كيمياوي فرؤشتووة بة عصراق1238ئةوةي شياوي وة بري هصنةرةوةية ناوبراو 
 سالَ تا أوخاين سةدام لة بةغدا ماوةتةوةو ثاشان 14ناوبراو ثاش طرتين لة ئيتالَياو هةآلتين . ؤظايةيت لة ناو بةرصتمر

  . هةآلتووةو خؤي طةياندؤتةوة هؤلَةندة
 بؤ هةر،مادي و مةعنةوي لة ناوةندي هةلَةجبة دةكةين بؤ دادطايي ناوبراو بةأصز هاري ظان بؤملَ أاي طةياند ئصمة ثشتطريي

بؤ هاو ئاهةنطكردين كارةكان لة ثصناو ،ناوةند ثةيوةندي كرد بة كةمثيين دذ بة جةنط و ياساناسان بؤ ئاشيت،ئةم مةبةستة
بة ئةجنام طةياندين داواكاري ناوةند بؤ دادطايي ئةوانةي ضةكي كيميياوييان داوة بة عصراق و هاوكاري سةدامييان كردوة لة 

  . قأ كردين طةلةكةمان
   

   بة انيياري و ثةيوةنديبؤ ز
  0647813652ذمارةي تةلةفؤن 
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  ) ) فرانس فان برانتفرانس فان برانت ( (بانطةوازي ليذنةي دادطاييكردين تاوانبار بازرطاين هؤلَةنديبانطةوازي ليذنةي دادطاييكردين تاوانبار بازرطاين هؤلَةندي
  

  .. ةدةين لةعرياقثؤل برميةر حاكمي م.. بةِريز
  .. هةظالَ مام جةالل سةرؤكي وئةجنومةين حوكم لةعرياق.. بةِريز
  بةرهةم ئةمحةد سالَح. سةرؤكي حكومةيت هةريمي كوردستان د.. بةِريز
  سةرؤك وةزيراين حكومةيت هؤلَةندا.. بةِريز

   
ةسيت رذيمي سةدام و بةعس لةميذووي هةلَةجبةي شةهيدو هاووآلتياين يةكةمني قورباين ضةكي كؤكوذو كيمياوين بةد

هةزار هاوآليت يب ديفاعي شارةكة 5000لةِراستيدا لةبةرئةجنامي ئةم هيرشة نامرؤظانةية . سالَةي رةشي دةسةآلتياندا35
سالَ تيثةِربوون بةسةر ئةم كارةساتةدا ) 15 ( هاووآليت تر بريندار بوون كةتائةمِرؤو ثاش1000شةهيدكران و زياتر لة

ويِراي . ةدان هاووآليت هةلَةجبةي شةهيد دووضاري نةخؤشي كوشندةو كاريطةري ئةو ضةكة كيمياويةيان بةسةرةوة ماوةس
  . ئةم قوربانيية طيانييةو ئاوارةبووين سةرجةم دانيشتوانةكةي، زؤربةي خانووبةرةو بيناكاين خاثوورو ويران كران

  .. بةِريزان
 كةنالَي يةكي تةلةفزيؤين هؤلَةندة 6/11 رةشي رذيمي بةعسي رووخاوو لةئيوارةي ثاش ئازادبووين عرياق لةدةسةآليت
سازدا كةناوباراو لةميانةي ئةو ديدارةدا ئةوةي دةرخستووة ) فرانيس فان برانت (ديداريكي لةطةلَ بازرطاين هؤلَةندي

بؤ رذيمي ) موستريد طازو زيد طلَيكؤلَ (تةن مادةي كيمياوي لةجؤري) 1238 ( بِري1988كةتوانيويةيت لةساآلين بةر لة
بةعس بةدةست ينيت و بيطةيةنيتة عرياق لةبةرامبةر قازاجني سةدان هةزار دؤالر، كةلةئةجنامدا رذيمي بةعس تواين 

  . شةهيد بكات) هةلَةجبة (ضةندين بؤميب كيمياوي يلَ بةرهةم ينيت و شارةكةمان
  .. بةِريزان

سالَي تةمةين لةعرياقدا دواي رووخاين رذيمي سةدامي ديكتاتؤر 14وبراو ثاش بةسةربردين ئيستاش بازرطاين نا
  ) . هؤلَةندة (طةِراوةتةوة وآليت خؤي

بؤية داواكارين ئةم تاوانبارةو هاوكارو دؤسيت نزيكي رذيمي بةعس راثيضي زيندان بكريت و بةزووترين كات بدريتة دادطاي 
اي و قةرةبووي تةواوي زيانةكاين كيمياباراين شاري هةلَةجبةي شةهيد بةواريسي قوربانيان و نيودةولَةيت لةشاري اله

  . شةهيداين كيمياباران
  ) فرانس فان برانت (ليذنةي دادطايي كردين تاوانبار
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