
 !تةا فرانس فان براندت تاوانبار نية

 * عرياقلة نيوان هؤلَةندا وطازي كيمياوي بة  مةلةيف بازرطاين
سةالم عةبدولَآل                    

 )بةلَطةنامة( 
 ...Harris... : نةطةيشتم، رةن(دا، عرياقييةك بةناوي دكتؤر ئةلعاين1983لةسةرةتايطة ناوةكة بةباشي تي

بؤ بريؤي شةركةيت ) لة هامبؤرك ئةجنامداوة) يت.ئي. ظي(و) ثرؤيساك(ئةلقازي يب كة بازرطاين لةطةل شةركةيت
دكتؤر ئةلعاين طويت كة . لة باشووري هؤلَةندا هات كة بازرطانييةكي بةرفراواين لةطةل عرياق هةية)KBS(بازرطاين

تؤين ماددةي طيميايي 500و داواي كأيين  هاتووم) Pestizid(لةاليةن ريكخراويكي حكومةتييةوة بؤ بةرهةمهيناين
 ئةو ماددةية لة شةركةتيكي كيمياي بةلذيكي كة KBS. ي كرد)ئيس. يب. كي(لة)Thiodiglykol(بةناوي

ن نرخي ئةم بازرطانيية نيو مليو.  ياين كأيبؤ) فيليبس ثترؤليوم(دةستةخوشكي شةركةتيكي موليت ئةمريكيية بةناوي
 .كةم جار بة ثاثؤأ بةرةو بةغدا نيردرادا بؤ ية1983بوو و لة يويلفوند 

ثرسيارمان كرد، عرياق ) ثسثؤأي سةربةخؤ لةبواري ضةكي كيمياوي(Julian perry Robinsonئيمة لة 
 ي بؤضيية؟)تيوديكليكؤلَ(

 و بةباشي يي تيكةلَ دةركرييب، نةختيك خوهةموو ئةوةي ثيويست . تيوديكليكؤلَ، طازي سيانيدة: يوليان رؤبينسون
 ...  ئةو خوي تايبةتة لة طشت دةرماخنانةيةكي ئاسايي دةستدةكةويت. لَقينن و دةيب بة طازي سيانيدةدةيش

. دا ئةمريكييةكان لة فرؤكةخانةي كةنةدي لة نيويورك، بةلَطةيةكي طرنطي تر دؤزييةوة1984لة فيربوةري 
لةكايت . ي هؤلَةندي ثشكين)KLM(يةك بؤ ئيكسثؤرت لة عةمباري شةركةيت فأينفةرمانبةريكي باجوةرطرتن، كاآل

بةرميلي ئاسنني و ئةدرةسي كةريت دةولَةيت 74 ضاوي بة نيردراويك كةوت كة ثيكهاتبوو لة  ثشكنينة أؤتينيةدا،ئةو
ي ) Chemikaliekalium-Florida(ئةو بةرميالنة. ، بةغدا، عرياق لةسةر بوو)ثيستيسيد(بؤ بةرهةمهيناين

 .تيدا بوو
 تابون و سارين درووستبكري كة هةردووكيان ستركتوريكي ئالَؤزيان هةية، دةيب ثيشتر ،بؤ ئةوةي طازي ئةعساب

 .... بنريكاليوم ضةندين هةنطاو بؤ تيكةلَكردين شيميكالي
ةتابار زاين، ضونكة بة شةركةتيك بة خ) Arnheim(دادطايةك لة شاري، )1986(لة سيثتةمبةري ئةم سالَ

 .ئةمة يةكةم حالَةتة كة ئاشكرا بووة. ي بؤ عرياق ناردووةماددةي كيميايشيوةيةكي ناشةرعييانة بة ثاثؤأ، 
) Melchemie (كي بازرطانييةا لةبواري  وشةركةتيئةم شةركةتة نزيكةي . كيمياوي كاردةكابةرهةمي  تة

لةساآلين رابردوودا، ئةمة طةورةترين ئيكسثؤرت . ي هةية لة بةغداكارمةندي هةية و شةركةتيكي دةستةخؤشك250
 ، ئةو شةركةتة لةساآلين رابردوودا ئةم داواكارييانةي)سيث(بة طويرةي نامةيةكي. لة سامةأا) SEPP(بووة بؤ
 :ناردووة)سيث( بؤخوارةوة
 Thionylchlorideتون 1000

 Natriumflouridتون 20
 Phosphortrichloridتون60

 تون فسفؤر100



  Isopropylaminتون 150 
 .....ثيكهايت ئةم ماددة كيمياوييانة هيض طومانيك ناهيلَي بؤ بةركارهينانيان

ماددةيةكي ) ميلشيمي(لةالين كةمةوة يةك حالَةت نةيب، . ئةم هةموو ماددة كيمياوييانة بةشيوةي شةرعي نيردراون
ساغ بووة، بةآلم سةرةأاي ئةوةي حكومةيت هؤلَةندي ئاطاداري كيمياوي بؤ عرياق ناردووة، ئيكسثؤريت يا

كأي، بؤ درووستكردين طازي ان ئةو ماددة كيمياوييانة لة وةآلتاين رؤذئاوا دةيرياق طوماين لةسةرة،كردوونةتةوة كة ع
ينذةهراوي بةكارياندةهي. 

 ).ميلشيمي(ؤي دةستيثيكرد، لة بةغداوة تليكسيك طةيشتة بري19/4/1984ضريؤكةكة لة 
لةطةل ئةوثةأي ريز، ...مان بؤ بنيرن) POCL 3(تون25ئيمة حةز دةكةين بزانني ئايا دةكري ئيوة : قسةكةريكي تر

 .... ، بةغداSEEPبةرثرسي ثالن لة 
POCL 3وةيةكي كيمياويشي )Phosphortrichlorin( ة كة ئيكسثؤرتكردين لة هؤلَةنداوة بؤ عرياق ياساغ

 ....بوو
، تةلةطراف بؤ هةموو شةركةتة كيمياوييةكاين ئؤروثا )POCL 3(بة ئاماجني كأيين) Melchemie(شةركةيت

 ....دةنيري، بةآلم بةهؤي قةيدوبةندةكاين ئيكسثؤرت، هةموو شةركةتةكان رةفزي ناردين ئةو ماددةية كرد بؤ عرياق
: دةكاSEEPيمياويية، داواي ليبوردن لة بةهؤي دواكةوتين ناردين ئةو ماددة كMelchemie دا،2/7/1984لة 

. يب طومان بةأيزتان دةزانن كة ناردين بةرهةمي داواكراو، ثيويسيت بة ليسانسي حكومةيت دةولَةيت ئيكسثؤرتكةر هةية
 ...ئةمة دواكةوتين نائاسايي جيبةجيكردين داواكةتان رووندةكانةوةو تكاتان يلَ دةكةين ليمان تيبطةن

 .   ئيمزاكراوة)Bas Weijman(وةية لةاليةن بةرثرسي ئيكسثؤريت شةركةتةكةوةئةم نووسرا
  Weijmanتةوة، ئامادةيبك بدؤزيويسيت بة زياتر لة دوو مانط هةبووة بؤ ئةوةي شةركةتيثيPOCL 
 American(دا بؤ ئيتاليا سةفةري كردو10/10/1984لةسةرةتاي ثايز شةركةتيكي دةستكةوت و لة. ثيبفرؤشن3

Hotel(لة شاري مايالند دابةزي) .Signor Enrico Gagliardi( رينكةسايةيت ثةيوةنديكردن سةر بة كؤنزي
 .....ة)Montedision(كيمياوي 

حكومةيت ئيتالياييش . بةرثةرض بدابايةوة) ميلشيمي(لةراستيدا دةبواية ئةم شةركةتة وةك شةركةتةكاين تر، داواكةي
لة POCL 3ماددةي كيمياوي. يانةي بآلوكردبووةوة كة فرؤشتنيان بة عرياق ياساغةليسيت ناوي ئةو ماددة كيمياوي

ناو ئةو ليستةية بوو، بةآلم سةأاي ئةوةش طويي بةو ياساغكردنة نةدابوو و بازرطانييةكةي لةطةل ميلشيمي 
ي مايالند طشت جؤرة كؤمينتاريكي رةمسي لةبارةي كؤبوونةوة لة شارMontedision شةركةيت  .ئةجنامداوة

رةتكرد، و بةشيوةي ناأةمسي دووبارةيان دةكردةوة كةوا بةهيض شيوةيةك نةيانزانيوة بةوةي كة حكومةيت ئيتاليايي 
هةروا دووبارةي ئةوةيان دةكردةوة كة .  دةركردوةPOCL 3دوو مانط ثيشتر كؤنترؤلَي نويي ئيكسثؤرتكردين 

 وةك بأياردةرترين ماددة بؤ POCL 3ا دةتوانري ماددةي كيمياوي هيض زانيارييةكيان نةبووة لةبارةي ئةوةي كةو
نرييناين طازي ئةعساب بةكاربةرهةمهي . 

تون  60و ئيتالياييةكان . ئةوةي روون و ئاشكراية، لةدواييدا هةردوو شةركةتةكة لةبارةي بازرطانييةكةيان يةكبوون
POCL 3رؤذ 6ثاش .  بؤ عرياق ئيكسثؤرت كردWeijmanكرا بازرطانييكة لةطةل  ثيSEEP بةئةجنام 

 ....بطةيةينَ
                                                                                 20.12.2003سةالم عةبدولَآل                                   



و ) دةربارةي دامةزراوي كيمياوي سامرا لة عرياق (بةناوي) 1سي . يب. يب( بةشيكة لة راثؤرتيكي تيلفزيوينئةم بابةتة* 
من تةا ئةو ثةرةطرافانةم وةرطيأاوة كة ثةيوةندييان بة شةركةت و .ثةخشكراوة27/10/1986لة أؤذي 

ةراين تر هةولَبدةن بؤ دةستكةوتين ئةو راثؤرتة لةدواييدا هيوادارم كاك ئةمريو براد. بازرطانةكاين هؤلَةنداوة هةية
 ... تليفزيونيية 
 Kurdistan, Größter Giftgasangriff seit dem 1.Weltkrieg gegen :سةرضاوة

Kurden im Irak بآلوكراوةتةوة5/5/1988، لة 35-26، الثةأة  . 
 

 فرانس فان براندت، طرنطة ئةو أاستيية بزانني كة ئةم بابةتة دةميكة بآلوكراوةتةوة، بةآلم ثاش دةستطريكردين: تيبيين
 !  تةا فرانس فان نيية ئةو تاوانةي ئةجنام داوة، بةلَكو دةيان و سةددان دأندةي تر هةن


