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 بؤدروستكردين ضةكي كيمياوي  بؤدروستكردين ضةكي كيمياوي يي ئةو بازرطانةي كة بةهةزاران تؤن مادةي خام ئةو بازرطانةي كة بةهةزاران تؤن مادةي خامفرانس فان ئةنراتفرانس فان ئةنرات
 ...  ... !!هؤلَةنداوة هةيةهؤلَةنداوة هةية  ))AAIIVVDD ( (وةندي بةدةزطاي هةوالَطريوةندي بةدةزطاي هةوالَطريييفرؤشتبوو بةرذيمي لةناوضووي سةدام ثةفرؤشتبوو بةرذيمي لةناوضووي سةدام ثة

  كامةران ئةمحةد سليمانكامةران ئةمحةد سليمان

دا راثؤرتيكي ) nosjournaal ( لةهةوالَةكاين كةنالَي سيي هؤلَةنةدا، ) ديسةمبةر17 (رؤذي هةيين 

كة دةلَيت؛ فان ئةنرات ثةيوةندي ، وةةلةسةر طةورةبازرطاين هؤلَةندي فرانس فان ئةنرات بآلوكرد
 باس لةوةدةكات فان ئةنرات ماوةيةك لة شوينيكي دا راثؤرتةولة. هةيةبةدةزطاي هةوالَطري هؤلَةنداوة 

هي وةزارةيت ناوخؤ و دةزطاي هةوالَطري هؤلَةنداية كة ئةو شوينة ) safehouse (تايبةت بةناوي 

  . نيشتةجيكراوة
كةسة سياسيانةي كة مةترسي لةسةر ذيانيان هةية ياخود كة  تايبةتة بةو safehouseجيطاية ئةو 

وة دةزطاي هةوالَطريةلةاليةن  نيشتةجيدةكرين و بؤ ماوةيةكي كايت لةوشوينانةدا، هةرةشةيان ليكراوة
لة ثرسياريكي ئامادةكاري راثؤرتةكةدا سةبارةت بةوةي بؤضي فرانس فان ئةنرات . ثاريزطاريان ليدةكريت

 و وةزارةيت ناوخؤثاريزراوة؟  لةو شوينةدا) AIVDلةاليةن وةزارةيت ناوخؤو دةزطاري هةوالَطريةوة 

ي دادطالةوةآلمي ئةو ثرسيارةدا .  بدةنيك لةوبارةيةوةيت هيض ليدوانانةوناي دةزطاي هةوالَطري
 بةآلم ئةوةي بؤ !هؤلَةنداش دةلَيت؛ بؤضي فان ئةنرات لةو شيونةدا ثاريزراوة؟ ئيمةش هؤكاري نازانني

كة جانتاكةي ،  دةستطريمانكردية وضةند سةعاتيك ثيش هةلَهاتينكةزانيمان لةوشوينةدا، ئيمة طرنط بوو
  . ةكردبوو هةلَبيت بؤ شوينيكي ناديارئاماد

ةي خاو كة بؤ ضةكي كيمياوي بةكارهاتووة بة رذيمي د بةبرواي دادطا فرانس فان ئةنرات بةهةزاران تؤن ما
لةشاري هةلَةجبةدا ثينج هةزار كوردي ثي  كة ئةو رذيمةش بةو ضةكة فرؤشتوةلةناوضووي سةدام 

. ي كردوة لة جينؤسايدو كوشتين بةكؤمةلَةدا-ي فان ئةنرات هاوكاري سةدامي دادطاابةبرو. وةلةناوبرد
  . ي كة فان ئةنرات لةزيندانندا مبينيتةوةماوةي سي رؤذبؤهةمان رؤذ دادطاي شاري دااخ برياريدا 

فرانس فان ئةنرات داوي كؤبوونةوةيةكي بةثةلةي دةربارةي ) SP (ثاريت سؤشياليسيت هؤلَةندا

  . ناوخؤ و داد بةشداري وةزيراين  بة كردوةوآلتةكةيةماين ثةرل
بةرةدوام لةهةولَي ئةوةدا بووة ئةو طةورة  ئةوةي جيطاي ئاماذة بؤ كردنة ثاريت سؤشيالسيت هؤلَةندا 

، فرانس فان ئةنرات ماوةيةكي زؤر لةعرياق ذياوة . دةستطريبكريت و بدريتة دادطاهؤلَةندية بازرطانة 
هةروةها باس ، بةريطاي سوريا طةراوةتةوة هؤلَةندا، خاين رذيمي لةناوضووي سةدامورو دوايلة

لَطةنامةي ديبلؤماسي بؤ دابينكراوة بؤ فان ئةنرات بة، لةدواي روخاين رذيمي سةدام ؛لةوةدةكريت 
 تهؤكاري دةستطري كردين فان ئةنرا ي ياسايي هؤلَةنديهةنديك سةرضاوة. طةرانةوةي بؤ هؤلَةندا

 ئةو دةستطريكردين ، ي كردين سةدام حسين نزيك بؤتةوةيدادطا بؤ ئةوة دةطرينةوة كة دالةئيستا
كة ئةويش هاوكاري ئةو رذيمةي  ديكتاتؤري-بازرطانةش بةلَطةيةكي طرنطة بؤ شاهيدي لةسةر سةدام

جينوسايدو  ين ضةكي كيمياوي هاوكاري كردوة لةبةدابينكردين كةرةستةي خاو بؤ دروستكردكردوة 
  . كؤشتين بةكؤمةلَي كوردا

ئةو هةموو بةلَطانةي دواي رووخاين رذيمي عرياق كة دةست ئةمريكا   دةكريتش هةروةها باس لةوة
 كردنة و هؤكاري دةستطري كردين فان ئةنرات يطرنطي تيداية بؤ ئةو دادطايزؤر كةتووة زانياري 

زانياري زؤري بةطويرةي هةندي سةرضاوة ئةو بازرطانة . بيتواي ئةمريكا جيبةجيكراايت لةسةر دلةوةدةض
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  ضةكي ناوةكييةكي )كارطة ( كاتةي لةعرياق بووة خةريكي دابينكردين كؤمثانيائةوهةروةها و الية
 ديسةمبةر ثؤليسي نيشتماين 7ئةوةي جيطاي بريهينانةوةية رؤذي . بووة بؤ رذيمي سةدام )ئةتؤمي(

ي لةشاري ئةمستردام ضةند سةعاتيك ثيش هةلَهاتين بؤ شوينيكي نادريار لة -هؤلَةندا فان ئةنرات
safehouseن.  دةستطري كردطاي فان ئةنرات  شويطرتنوجيطاي طويلةثةيوةندية لةري 

  . ئاشكراكراوةلة اليةن ثؤليسةوة  كانيةوةةيتةلةفؤن
ةوة باسي ئةو طرنطيةكي زؤربةةو راثؤرتةي كةنالَي سي وة ضةند رؤذيكة ميدياكاين هؤلَةندا لةدواي ئ

فان بآلوي كردوة دلَيت 12 -20رؤذي دووشةممة  volkskrantو رؤذنامةي ، ثيوةندي فان ئةنرات دةكةن

كي باوةرثيكراوةوة كة ئةو هةوالَةي لةسةرضاوةية، هةية AIVD ئةنرات ثةيوةندي بةدةزطاي هةوالَطري

كؤبوونةوةيةكي دةربارةي  ديسةمبةر ثةرلةماين هؤلَةندا 22بريارواية رؤذي ضوارشةممة . دةستكةوتووة
لةضةند رؤذي رابردووشدا . فرانس فان ئةنرات ئةجنام بدات بة ئامادةبووين وةزيراين ناوخؤ وداد

ة بةرزدا لةكؤبوونةوةدابوون بؤ ئةوةي خؤيان وةزارةيت ناوخؤ بةردةوام لةطةلَ ضةند كاربةدةستيكي ثاي
بؤ وةآلمي ئةو ثرسيارانة ئامادةبكةن كة لة اليةن ئةنداماين ثةرلةماين وآلتةكةيانةوة رووبةروويان 

  .  دةربارةي فان ئةنراتدةكريتةوة
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    هؤلَةندا2004-12-19
  ي دةستطريكراو-وينةي فرانس فان ئةنرات 
   

   


