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  چاك ...  ئاگاداربووه مھنانی گازی کیمیایی رهه  به نرات له ڤان ئه فرانس

  
یاندنی ناوخۆیی  کانی ڕاگه ناه  که ک له یه بوونی ژماره  ئاماده  به2005-11-21ڕۆژی 
سوڕاوانی  ی ههبوون ئاماده  وانری جیھانی و ڕۆژ تیڤی و به زگای هه هند د ندا و چه هۆه
ی   دوایین پرۆسه و ووته یشتووی ئهدانکانی   کورده ک له یه  چاک و ژماره-  جهب ه ندی هه ناوه
 . چوو ڕوه نھاخ به  شاری ده لهنرات  یاندنی فرانس ڤان ئه گه  دادگایی به

   و به ندایه ری هۆه نھده  ی شاری ده1942-08-09 دایک بووی  لهنرات   ڤان ئهفرانس
ری  مبه یسهد ی 7   عراق و ئران له کی کورد له ۆسایدی خه جین یکردنی لهشدار بهتاوانی 

ر داوای   سه  لهندا بوو  هۆه لهربازبوون  کردن بۆ ده ریکی خۆئاماده  کاتکدا خه  له وه  ه2004
کی  ره  ڕۆی سه بجه ه ندی هه  ناوه  کهنرات ئهیاندنی فرانس ڤان  گه  دادگایی ی به کۆمیته

 تاوانی کین و فرۆشتن و  نرات به ڤان ئه. کردن کرا ییدادگای زیندان و  ڕاپچگێ تیایدا ده
 ڕژمی پشووی  کی نایاسایی به یه  شوه وادی کیمیایی به ن مه  تهدان سهرکردنی  به سته ده

  ستا لهئکو   تاوه ی که نامانه گه و به ی ئه  پ به.  وه ی دادگایی بووه وه و لپرسینه عراق ڕووه
.   ڕژمی پشووی عراق فرۆشتووه به) thiodiglycol(وادی  ن مه  ته538ستدان  هرد به
)thiodiglycol (ی کیمیاییگاز دروستکردنی   له یه تی ڕه کی بنه یه مادده .  

م  نرات ئه  ڤان ئه وت که رکه ی دواییدا ده م دانیشتنه ت لهبی شایانی باس  وه ئه
مھنانی  رهه  به له  یه م مادده تی ئه یویهزانشتر پ  که   داوهنجام  کاتکدا ئه ی له یه بازرگانی

کانی   گرنگه ده  شایه کک له ی لدوانی یه  پ  به مه هنرت، ئه کار ده دا به گازی کیمیایی
  سه م که ئه. درانجام  یدا ئه گه لهیۆنی فز له تهکی   گفتوگۆیه   له  که  کردنه م دادگایی ئه
 و ناوی  کی یابانه خهشتاکاندا،  هه ساالنی   له نرات بووه  بازرگانی پشوی ڤان ئه ریکه شه

)Tanaka (وه ئه.  یه ه شا باسکردن بوو له موانی به رنجی هه ی سه ی جالی خۆیدا ڕاک   
   پرسیارکدا که ها له روه هه. و عراق ره  به  ڕگای تورکیاوه  ماددانه لهم ئهی  وه گوزانه
نرات پشتر   ڤان ئه ی که قسانهو   له  ئایا دنیایه  که وه کرایه) Tanaka(ڕووی  ڕووبه

مدا و ب   وه هنرت، له کارده ردگاز به ۆستهم بۆ دروستکردنی  م ماددانه  ئه تی که زانیویه
   . وه یه  دنیایی  ئا به! ی زانیوه مه ئهبگومان پشتر : دوودی ووتی

   م دۆزه ر ئه سه مسادا دوایین بیاری دادگا له ری ئه مبه  ی دیسه23   له  که یار وایهب
  وه ئهواوی میدیاکانی کورد بۆ  رنجی ته  سه چاک-  بجه ه ندی هه ناوه. نرت یه ڕابگه
رز  ی بهک یه پرسراویل   و به وه ره  ده  بنه یاندنی حیزبی ی ڕاگه  چوارچوه  له کشت که ڕائه
کان  یه  و ڕاستی یدان  مه  بنهمان که له گهکانی  سازه نووس  چاره ر کشه رامبه  به  له وه وره و گه
  . نن یه ک و مژوو ڕابگه بۆ خه
دا ڕیپۆرتاژک بالو  که کردنه  کۆتایی دادگایی  له کشین که  رائه وه  بۆ ئهمووان ههی رنج سه
  .  وه ینه که ئه
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