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Document-1

VOORWOORD
Toon ik op 12 september 1993 in de wachtkamer van "Mam Jalal" in Iraaks Koerdistan stond wachten voor een
gesprek met deze koerdische leider, zag ik tussen de tientallen wachtenden in de grote kamer een grote man die
mij niet onbekend voorkwam.. Enige tijd later toen de kamer minder bevolkt was wilde ik uit nieuwschierigheid
weten waar ik deze man van kende. Ik dacht dat hij misschien iemand kon zijn die vroeger met mij op school heeft
gezeten of dat ik hem ergens ontmoet had. Maar toen ik hem dat vroeg ontkende hij mij eerder gezien hebben.
Toen overdacht ik dat hij op iemand leek die op de documentatie video film staat die door de agenten van de
veiligheidsdienst van Irak was opgenomen tijdens martelingen met de electrische stoel.
In oktober 1991 toen ik na de bevrijding van Iraaks Koerdistan een reis heb gemaakt, heb ik daar een kopie van
deze film gekregen. De toenmalige iraakse veiligheidsdienst heeft met belangrijke verdachten, zoals de heer Ahmad
Gawani, hun ondervraging met verborgen kameras gefilmd om aan Saddam Hussein het bewijs te tonen dat ze hun
werk goed doen. De heer Gawani is een van de overlevende slachtoffers van het regime van Saddam Hussein. Hij
vertelde dat ze na langdurige martelingen zijn leven hebben gespaard omdat ze in de toekomst van hem wilden
profiteren. Daarom hebben ze hem tot levenslang veroordeeld. Er waren geen bewijzen tegen hem gevonden. Het
enige bewijs waarop hij veroordeeld is, bestond uit een bij iemand gevonden en aan hem geadresseerde brief van
een van de leiders van zijn partij, de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK).
Tijdens de opstand van de Koerden in Iraaks Koerdistan in maart 1991, hebben de "Peshmerga" met behulp van de
bevolking, na hevige gevechten met Iraakse agenten, alle gebouwen van de Baath Partij en veiligheidsdiensten
onder controle genomen. In de steden Sulaimania,Arbil, Duhok en Kirkuk vielen kasten vol documenten, video
cassettes en originele geschriften in handen van de opstandige Koerden. Deze documenten, die ik heb vertaald en

hierbij voeg, zijn bewijsmaterialen over zware schendingen van de mensenrechten, en beschuldigen de daders,
(de toenmalige machthebbers in Irak), van het plegen van genocide tegen de Koerdische bevolking in dat land..
Voor Ahnmed Gawani en enkele andere Koerdische gevangenen in de iraakse kerkers was het een wonder uit de
hemel, toen ze eind 1991 van de autoriteiten hoorden dat ze geruild zouden worden tegen iraakse oficieren die bij
de PUK gevangen zaten. Gawani en de andere gevangenen zijn inderdaad vrijgelaten en ze werden als helden
door de bevolking van de stad Sulaimania verwelkomd.
Tussen de bewijsdocumten die ik heb gekregen waren ook enige audio-cassetes waaronder ook de toespraken van
Ali Hasan Al-Majid, de vroegere minister van defensie van Irak en een van de belangrijkste leidende figuren onder
Saddam. Hij is bekend geworden als Ali-Chemikalia. Hij vertelt over zijn plan over het uitroeien van de Koerden in
Irak. Zijn stem is duidelijk te herkennen op de cassettes die zijn opgenomen tijdens de vergaderingen van de leiders
van de Baath partij in Noord Irak.
Het verhaal van de Ahmad Gawani is een van de ontelbare trieste verhalen die zich in Koerdistan en Irak hebben
afgespeeld. Hij en zijn medegevangenen hebben het geluk gehad dat ze het kunnen navertellen. , er zijn slechts
weinigen die dergelijke situaties overleefd hebben.
Tijdens de operatie genaamd "Al-Anfal" zijn tussen 1987 en 1988 meer dan 180 000 mensen in Koerdistan
spoorloos verdwenen..Mijn goede vriend Zahir Hamad Taha, zijn vrouw Paxshan en hun vier kinderen behoren bij
deze slachtoffers. Zahir en Pexshan met hun kind Karwan zijn met mij en andere vrienden in 1975 als vluchtelingen
in Nederland toegelaten. Zahir was zeer aktief werkzaam met zijn partij de PUK in Europa. In 1979 heeft zijn moeder
hem in Amsterdam bezocht. Ze heeft hem en zijn vrouw onder druk gezet om terug tekeren naar Irak. Ze zou
zorgen voor een "pardon" van Saddam Hussein. Ondanks alle adviezen van mij en zijn vrienden besloot hij van zo`n
pardon te profiteren. Hij en zijn vrouw werkten enige jaren in Arbil in Irak als landbouw ingenieurs.. Toen de
uitroeings aktie, "Al-Anfal" begon, kon wilde hij het gevaar voor zijn, daarom besloten ze om opnieuw te vluchten. Ze
gingen naar Iran in afwachting voor een visum om weer naar Nederland terug te komen. Maar het duurde lang, ze
konden de uitzichtloze situatie niet meer aan.. En toen Saddam nogmaals een algemene "amnesty"
aangekondigde, accepteerden ze dat. Maar dat is voor hun een katastrofale beslissing geweest..
Ze zijn vanuit de Iraanse grens met militaire wagen naar Kirkuk gebracht en ze zijn met de vier kinderen sinds 1988
spoorloos verdwenen.. Hun lijken liggen tussen de andere 300 duizend lijken die in de massagraven zijn gevonden.
De geschiedenissen van Ahmad Gorani en wijlen Zahir Taha zijn maar een fractie van de duizenden gruwelijke
verhalen die in Irak zijn gebeurd. De ellende van de Koerden en Arabieren in Irak is, dat ze sinds 1968 gegijzeld
waren door een dictator die alle financiële middelen beheerste en gesteund werd door de onder zijn directe controle
staande "Baáth partij". Saddam Hussein en zijn trawanten zijn verantwoordelijk voor de moord op meer dan twee
miljoen Irakezen en twee miljoen Iraniërs en Kuwaities.
Saddam Hussein heeft tijdens zijn bewind geprofiteerd van de politieke betrekkingen met zowel west als oost..In zijn
oorlog tegen Iran kreeg hij steun van het westerse kapitalisme en tegelijkertijd van het socialisme in het oosten.
De door mij bijeengebrachte documenten bewijzen hoe het regime te werk ging.
Met de korte vertaling van deze documenten wil ik aantonen hoe wreed het regime van Sadddam Hussein was.
Jamil Sharaf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Document - 2

TOESPRAAK ALI HASSAN AL-MAJID (Ali chemikali)
Citaten uit de toespraak van Ali Hassan Al Majid tijdens zijn afscheidsfeest als directeur van het Bureau voor Noordelijke
Organisatie van de Baa'th Partij, gericht tot zijn opvolger Hassan Ali Al Aamiri en de andere leden van het bureau, op 15 april
1989.
De gehele toespraak, uitgesproken door Al Majid, staat op een audiocassette die tijdens de opstand in Koerdistan door de
Patriottische Unie in beslag is genomen.
"Ik hoop, dat kameraad Abu Ali (roepnaam van Hassan Ali Al Aamiri = vertaler) het bureau kan assisteren en dat hij kan
doen, waartoe ik niet meer in staat ben, namelijk het werk voort zetten in de huidige stabiele situatie in het Noorden. Ik heb
in mijn functie mij voorzien van kleding (bedoeld wordt geweld = vertaler) die ik nu moeilijk vind om uit te doen en te
verwisselen voor iets anders. (..) Ik hoop, dat jullie mij als erelid van het bureau kunnen beschouwen, en dat jullie mij nodig
kunnen hebben als sociale figuur in het bemiddelen tussen twee stammen of groepen.
Op 10 april hadden we de eerste discussiebijeenkomst, waarbij alle verantwoordelijke mensen in het Noorden aanwezig
waren. We hebben toen geconcludeerd, dat de terroristen gebruik maken van de dorpen en vervolgens besloten deze
dorpen te ontwortelen en deze tot verboden gebied te verklaren(..). We hebben dit plan in twee fasen uitgevoerd; de eerste
vond plaats van 21 april tot 21 mei, de tweede van 21 mei tot 21 juni. Na 21 juni moest iedereen die in deze gebieden
aangehouden werd, worden onthoofd. Ik heb toen maatregelen daartoe uitgevaardigd.
(..) Het staat ons vrij de burgers al dan niet te verbieden het gebied (x) binnen te gaan. (..) Toen Jalal Talabani (*) bericht
stuurde om met de regering te onderhandelen zei ik tegen de directeur van de inlichtingendienst nee tegen hem te zeggen,
zonder dat ik daarbij de hogere autoriteiten inschakelde, omdat ik wist, dat als dat gebeurde, de zaak als een politieke zaak
behandeld zou worden. Later heb ik de leidende president, (Saddam Husein =vertaler), hierover geïnformeerd en hij stemde
met mij in. Hierover was ik heel blij, ook al wist ik dat hij het met mij eens zou zijn.
(..) Er zijn twee belangrijke punten in het autonome gebied,(deze naam word gebruikt voor Koerdistan=vert.) namelijk de
werkloosheid en het politiek vacuüm. Als we deze twee punten hebben opgelost, zijn we af van het terrorisme. (..) We
hebben nu 300.000 werklozen. (..) Het politieke vacuüm is voor ons letterlijk moordend, aangezien de politieke partijen die in
het Front (**) zitten, geen basis hebben, ook niet binnen hun eigen partijen. (..) Een voorbeeld. Bij de verkiezing voor de
Nationale Vergadering wist geen enkele van deze partijmensen de verkiezingen te winnen, ook hun secretaris (***) niet die
tevens minister is en lid van de Baa'th Partij. Nu is de baa'th Partij er en is de situatie in het autonome gebied acceptabel. (..)
Ik noem hier enkele hindernissen die invloed hadden op het afleiden van de burgers van de Partij, bijvoorbeeld het geval van
de vrouw, die lid was van een groep van de partij en van wie we ontdekten dat ze contacten had met een islamitische
beweging. Ik heb toen opdracht gegeven deze criminelen, hun aantal bedroeg 35, te onthoofden.
(..) Als ik kijk naar de Wet op de Autonomie, word ik ongerust en verdrietig, omdat we noodgedwongen veel rechten aan de
Koerden hebben verleend. (..) Veertig procent vande energie die we in de oorlog met Iran hadden moeten stoppen, hebben
we aan de terroristen moeten besteden. (..) Ik heb de leiders van de legers gewaarschuwd een goed oog te hebben voor de
omvang van de misdaden van de terroristen en op die basis hun plannen te maken, zodat zij niet zwak staan tegenover de
vijand.
Persoonlijk ben ik zo met deze zaken omgegaan, dat ik geen zwakte heb getoond. Toen 300 terroristen zich aan ons
overgaven, heb ik besloten hen onmiddellijk te executeren, omdat ik mij de misdaden van deze mensen herinnerde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Jalal Talabani - Leider van de Patriottische Unie van Koerdistan en de huidige president van Irak.
**
Het Front van het regime was een schijn-organisatie, bestaande uit papieren politieke partijen.
***
De secretaris van deze papieren partij was Hashim Akrawi, een Koerd die met het regime van Saddam Hussein samenwerkte tegen de
Koerdische opstand.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Om de Arabische text te lezen KLIK HIER
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3.0

INDIVIDUELE - EN MASSALIQUIDATIES
Tijdens zijn bewind heeft Saddam Hussein met behulp van zijn familieleden, de elite van zijn Baath partij en het repressieve
apparaat hondrendduizenden mensen vermoord. Een ieder die enig verzet pleegde of van andere mening blijk gaf kon de
doodstraf krijgen. Er stonden in het Strafwetboek van het regime meer dan 50 artikelen over evenzovele handelingen waar
de doodstraf op stond.
Hier volgen enige documenten over deze liquidaties:
3.11

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE
GEHEIM EN PERSOONLIJK
PRESIDENTIEEL BURO
Secretariaat van het Algemeen Veiligheidsdirectoraat VEILIGHEIDSDIRECTORAAT VAN DE AUTONOME REGIO
Nr. 12949
Datum: 20-10-1989
Aan de Heer Veiligheidsdirecteur
van de Provincie Arbil
Onderwerp: UITVOERING (van excutie)

Uw brief SH-1-11680 op 5-8-1989.
De gerespecteerde Heer plaatsvervangend voorzitter van de Leidende Revolutionaire Raad heeft ingestemd met de
uitvoering van de VOLKSSTRAF tegen de zo geheten
Qanii Ibrahim Ahmad Muhiyaddin.
VOOR UITVOERING EN OM TE DOEN WAT NOODZAKELIJK IS.
ONS NA AFLOOP BERICHTEN.
MET RESPECT.
KOLONEL VAN VEILIGHEIDSDIENST
Directeur van de Militaire Inlichtingendienst
van de Autonome Regio.
20/10/1989
Aan de G.B.
......(handtekening)
20/10
Aan de heer directeur,
Bijgevoegd zijn alle documentaties
over de zaak. Gaarne bevestiging van ontvangst.
Wij wachten op uw opdracht, met respect.
(handtekening)
Geheim Bureau
26-10
630

5/10
-------------------------------------------------3.12

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GOD
GEHEIM EN PERSOONLIJK
PRESIDENTIEEL BURO
Secretariaat
Algemeen Veilgheidsdirectoraat
Veiligheidsdirectoraat Provincie Arbil.
Nr. : 16917
Datum : 23-10-1989
23/... 1/410
Aan het Veiligheidsdirectoraat
van de Autonome Regio
Onderwerp: UITVOERING VAN EXCUTIE
Uw brief 12949 op 20-10-1989.
De VOLKSSTRAF opgelegt aan de crimineel QANII IBRAHIM AHMAD
MUHIYADDIN is op 21-10-1989 voltrokken.
Te uwer informatie, met respect.
(handtekening)
Luitenant Kolonel
Directeur van de Veiligheidsdienst
Provincie Arbil
23/10/1989
--------------3.13
STADS
VEILIGHEIDSDIRECTORAAT
31/3/90
ONVANGST CERTIFIKAAT EN
BELOFTE
Ondergetekende, FATIMA ABDULLA QADIR, echtgenote van de geëxecuteerde QANII IBRAHIM MUHIYADDIN,
Verklaart hierbij dat zij de overlijdensacte nr. 233863, uitgegeven op 22-10-1989, heeft ontvangen.
Zij belooft tevens geen rouwdienst te houden; anders draagt zij, volgens de wet,
hiervoor alle verantwoordelijkheid.
Om die reden heeft zij hieronder getekend.
(duimafdruk)
Fatima Abdulla Qadir
31-3-1990
------------------------------------------------------------------------------
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IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
(logo: Republiek van Irak )
REPUBLIEK VAN IRAK
PRESIDENTIEEL KANTOOR
Nr. / Q/3/21279
datum:.../5/1987
Aan: - Ministerie van Justitie
- Ministerie van Binnenlandse Zaken
- Ministerie van Werk en Maatschappij
- Directoriaat Algemene Veiligheidsdienst
Onderwerp:

BEVEL TOT EXECUTIE

Hierbij sturen wij u het republikeinse bevel nr. 271 van het jaar 1987 voor het uitvoeren van de executie door middel van
hanging tot de dood, van de genoemde personen die door de Revolutionaire Rechtbank zijn veroordeeld.
Wij willen graag dat u het nodige onderneemt om de executie uit te voeren.
(handtekening)
Ahmad Hussain
Hoofd van het Presidentiële Kantoor.
Copie aan:
Hoofd van de Revolutionaire Rechtbank: uw brief nr. 405 dd 7/2/1987. Wij sturen u het dossier van de zaak nr. 1954/j/986
terug met een copie van het presidentiële bevel.
----------------------------------------------------3.22

IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
(logo)
PRESIDENTIEEL BEVEL Nr. (271)
Volgens artikel(Y) van paragraaf achtenvijftig van
de grondwet, besluiten wij het volgende:
WIJ ZIJN ACOORD MET DE UITVOERING VAN HET VONNIS VAN DE REVOLUTIONAIRE RECHTBANK OM DE
DOODSTRAF UIT TE SPREKEN DOOR HANGING TOT DE DOOD VAN DE BESCHULDIGDEN:
OMAR SALIH, SHERZAD HUSSEIN MUHAMMED EN RAUOF ABDULRAZZAQ SALIH, CONFORM DE VEROORDELING
OP 15/1/1987 IN DE ZAAK NR.1954/J/1986.
DE BETROKKENEN MINISTERS MOETEN DIT BEVEL UITVOEREN.
Bagdad, op de negentiende van Ramadan, 1407 I,
op 17 mei 1987 C.
(handtekening)
SADDAM HUSSEIN
President van de Republiek.
---------------------------------

Klick hier om de Arabische text te zien
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3.3

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GOD
PRESIDENTIEEL PALEIS
Secretariaat
Generaal Veiligheidsdirectoraat
Sulaimania Veiligheidsdirectoraat/Onderzoek
Nr.:25163
Datum: 29-10-1988
Geheim, persoonlijk en alleen door geadresseerde te openen
Aan de heer directeur van de inlichtingendienst van het leger van het autonome gebied,
Groeten en respect,
Naar aanleiding van het telefoongesprek volgt hieronder de gevraagde specificatie.
1.
2.

3.
4.
5.

9 criminele elementen van de vijandelijke groepen. De executies zijn door ons directoraat uitgevoerd, na
instemming van het gerespecteerde Bureau voor de Noordelijke Organisatie;
19 beschuldigden, die zich bevonden in dorpen, die tot verboden gebied waren verklaard door de veiligheidsdienst
en tot gebied behoren volgens artikel 5 van het telegram nr. 4008 van 20-6-1987 van het Noordelijk
Veiligheidsdirectoraat;
6 gezinnen, totaal 18 personen, familie van onder 1. genoemde personen. De executies zijn door ons directoraat
uitgevoerd, zoals geadviseerd door het gerespecteerde Bureau voor de Noordelijke Organisatie;
47 beschuldigden, elementen van de vijandelijke junta's, ter dood veroordeeld door de Hoge Revolutionaire
Rechtbank;
2532 personen en 1869 gezinnen bestaande uit in totaal 9030 mensen, gearresteerd tijdens de glorieuze operatie
'Al-Anfal', zijn gestuurd naar de kazerne van de Volksmilitie in de provincie Al-Taa'mim.

Te uwer informatie,
met ons respect,
Directeur Veiligheid van de provincie Sulaimania.
29-10-1988

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document3.3jamil.pdf

3.41
IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GOD
PRESIDENTIEEL PALEIS
Secretariaat
Generaal Directoraat voor Veiligheid
Veiligheidsdirectoraat van de provincie Sulaimania
Nr.: Sj/T/15486
Datum: 14-6-1989
10 DoelQiida - 1409 i
(Vertrouwelijk)
Aan het Generale Directoraat voor de Veiligheid
Onderwerp: Specificaties
Met onze veiligheidsagent, luitenant Abdul Hakim Mahumud Hamada, sturen wij u gedetailleerde lijsten,
bevattende 44 namen van criminelen, die wij geëxecuteerd hebben of die overleden zijn tijdens de
onderzoeksactie in 1985 in de provincie Sulaimania en die eerder zijn aangemerkt als speciale gevallen, voor wie
nog geen overlijdensakten zijn gemaakt. Wij verzoeken u deze lijst in ontvangst te nemen en de zaak voor te
leggen aan de gerespecteerde Generaal voor zijn instemming met de uitgifte van deze overlijdensakten en daarbij
de kliniek van het Generale Directoraat voor Veiligheid in te schakelen. De namen van deze mensen zijn u al
gestuurd in onze vertrouwelijke en persoonlijke brief nr. 19820 van 2-6-1987.
Wij wachten op uw antwoord.
Met respect,
Veiligheidsdirecteur van de provincie Sulaimania.
14-6-1989

GEGEVENS LIJSTEN VAN DE GEEXECUTEERDEN
Op deze lijsten staan de volledige gegevens zoals namen,geboortejaar, beroep, de “terreur”organisatie, de
opdrachtgever, datum aanhouding, plaats van aanhouding en notities.
De eerste 20 personen zijn op 17 oktober 1985 in Sulaimania opgepakt en dezelfde dag nog geëxecuteerd.
Ze werden ervan beschuldigd gedeserteerde soldaten te zijn. De rest, nr. 21 t/m 44, werd ervan
beschuldigd aangesloten te zijn bij de organisatie “Agenten van Iran” , een verzonnen naam voor de
Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) onder leiding van Jalal Talabani.
Bij sommigen zijn pamfletten van de PUK of andere partijen gevonden en bij anderen foto’s van PUK
leiders.
Op de lijst staat dat nr. 30 en31, Bahrooz Sardar Abdulrahman en Dleer Faiq Ali, tijdens de
ondervraging op 18 okt. 1985 zijn overleden.
De opdrachtgever voor alle 44 executies is meneer de directeur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.42

Hieronder staan de namen van de door ons directoraat op 18-10-1985 geëxecuteerde mensen en van de tijdens de
onderzoeksactie op 17-10-1985 overleden personen, die in opdracht van de gerespecteerde heer generaal zijn
geëxecuteerd. Deze personen zijn eerder door het Generale Directoraat voor de Veiligheid aangemerkt als
speciale gevallen M/64, voor wie tot nu toe geen overlijdensacten zijn uitgegeven.
1.
Dileer Abdulla Aziz. Deze is tijdens de onderzoeksactie in de provincie Sulaimania op 17-10-1985
aangehouden, omdat hij in het bezit was van een foto met terroristen, onder wie de terrorist Mustafa
Chawrash*.
2.
Khabat Muhamad Gharib. Deze is tijdens de onderzoeksactie in de provincie Sulaimania aangehouden;
in zijn huis werd een hoeveelheid publicaties en pamfletten van vijandelijke partijen gevonden. Hij
heeft een broer Aram die naar de junta van de Patriottische Unie is gevlucht en deel uitmaakte van de
onderhandelingen in het jaar 1985.
3.
Tahir Muhamad Omar**.
4.
Amanj Tahir Muhamad Omar**.
5.
Aso Tahir Muhamad Omar**.
Dezen zijn tijdens de onderzoeksactie in de provincie Sulaimania aangehouden wegens het bezit van
foto's van de criminelen Jalal Talabani en Najmaldin Omar (de zogeheten Abu Riesja). Zij hebben
bekend dat de foto's hun toebehoorden. De executies zijn uitgevoerd.
6.
Yasin Marif Qadir. Deze is aangehouden tijdens de onderzoeksactie in de provincie Sulaimania. Hij
heeft een broer die gevlucht is naar de terroristen. Hij overleed tijdens het verhoor. De gerespecteerde
generaal-directeur*** heeft opdracht gegeven zijn familie te arresteren, hun huis te vernietigen en hen
ter dood te brengen.
7.
Hussein Sharif Muhamad**.
8.
Zardasht Hussein Sharif**.
9.
Awat Muhamad Sharif.
10.
Amandj Ahmad Ghafour.
11.
Bahrooz Sardar Abdulrahman.
12.
Dileer Faiiq Ali.
Deze criminelen zijn op 17-10-1985 aangehouden tijdens de onderzoeksactie in de provincie
Sulaimania. De gerespecteerde generaal heeft opdracht gegeven hen te executeren. Zij zijn wel als
speciale gevallen aangemeld bij het Generale Directoraat voor de Veiligheid - SH/3.
*
**
***

Mustafa was een commandant van de Peshmerga van P.U.K. in de provincie Sulaimania. Op dit
moment leeft hij in Nederland.
Vaders en zonen.
De gerespecteerde generaal-directeur was Ali Hassan Al Majid, ook de slachter van de Koerden
genoemd. In november 1991 werd hij door Saddam Hussein benoemd tot minister van Defensie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IN DE NAAM VAN DE HEILGE GOD

PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK
Secretariaat van de Algemene Veiligheidsdirectoraat,
Veiligheidsdirectoraat van de Provincie Al-Sulaimania
Nummer: S/T/19727
Datum : 24/8/1989
23/Muharram/1409 I.

GEHEIM, PERSOONLIJK
"mag alleen door de geadreseerde geopend worden"
Betreft: Uw geheime en persoonlijke brief die door geadreseerde geopend mag worden, nr. 10551 op
21/8/1989.
Wij sturen u hierbij de naamlijsten van de criminelen waartegen de volksstraf* werd uitgevoerd in de
periode van 1/1/1989 tot heden toe. Een korte beschrijving van de misdaden en datum van uitvoering
van de straf staat in de lijsten.
Voor uw informatie met respect.
(handtekening)
Directeur Veiligheidsdienst provincie
Al-Sulaimania. 23/8/1989
Bijgevoegd:Lijsten
met 87 namen van criminelen
•

Volksstraf is doodstraf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.51 , 3.52

De volle naam van de
crimineel
1.
2.
3.
4.
5.

Ismael Hussein Kadir
Khani Abdulla Beetush
Sidiq Abdulla Beetush
Haji Ismael A. Ahmad
Piroot Abdulla ....

6. t/ m
27.

Alle volledige namen staan
in het document.

Datum
uitvoering
executie

13 - 2 - 1989

Zijn zaak in het kort

Deze zijn aangehouden en geëxecuteerd omdat
ze zich in verboden gebieden bevonden, zoals
die in de adviezen van het bureau van de
Noordelijke Organisatie nr.4008 op2-6-1987
stonden aangegeven. De volksstraf werd
uitgevoerd zoals we u in onze brief nr. 3906 op
13-2-1989 hebben uitgelegd.
dezelfde redenering als boven.

7 - 4 - 1989

28 t/m
32

= =

4 - 3 1989

33. en
34.

= =

11 - 3 - 1989

Deze behoren bij Komala*, ze hebben 6 moord aanslagen
uitgevoerd waaronder een poging tot moord om Sheikh M.
Qaradaghi zoals in ons telegram nr. 6240 d.d. 4-2-1989
doorgegeven,

Ze hebben een controlepost opgericht en onzen
onze eenheid beschoten.

35.

Dilshad Muhamad-Amin
Fattah Meriwan

13 - 3 - 1989

De misdadiger werkte als leraar op de
middelbare school Shorish, hij gaaf lessen in
de Koerdische taal in Latijns schrift, op grond
van zijn chauvinistische en separatistische
ideologie. Maar vooral was hij bezig als puplicist
van de terroristen. Zie ons telgraaf 7371 d.d. 13
- 3 -89.

36.

Bakir Muhamad Rostam

22 - 3 - 1989

...........................

De rest van de lijst, van 37 tot 87 zijn allemaal namen van de slachtoffers van het regime, en het motief
voor hun excutie is dat ze zouden behoren bij verschillende oppositie groeoperingen, zoals PUK,
KDP,Socialistische partij en de Islamitische beweging.
• Komala was een linkse Marxistische beweging binnen de Patriottische Unie van Koerdistan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document52abc.pdf

3.6

EEN DOCUMENT
Dit is de 2de bladzijde van een document van de Militaire Inlichtingingsdienst van de zogeheten (autonome regio)*, over de
liquidatie van enige burgers en hun naaste families.
De wreedheid en onmenselijkheid van de autoriteiten worden duidelijk, als je zwart op wit ziet staan dat de ouders van de
beschuldigden ook geëxcuteerd moeten worden, en dat de gewonde beschuldige moet deel nemen aan de excutie van de
anderen, op de zelfde plek waar de aanslag tegen de officier werd gepleegd.
* Koerdistan werd genoemd als (autonoom gebied) !
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Hewal), de zo geheten misdadiger heeft bekent, dat hij mee heeft gedaan aan de uitvoering van de aanslag op de martelaar
Muhand Abdul Kadir, die toen leutenant van de veiligheidsdienst was. Hierbij werd ook de eerste leutenant Khairy Hatif
gewond .
Na de uitvoering van deze actie zijn de misdadigers weggevlucht en hebben zich verzameld in de woning van de misdadiger
Aso Bakir Mahmood aan wie ze een wapen hebben gegeven. Deze heeft dat wapen vervolgens aan de misdadiger Jabbar
Muhamad Kadir gegeven, die ook bij de aanslag betrokken was...
2-De misdadiger Aso Baki Mahmood, 26 jaar oud, van beroep kleermaker te Sulaimania. Deze heeft bekent mee gedaan te
hebben aan de actie.
3-De misdadiger Hushiar Gorun Ahmad, van beroep student , middelbare beroepsopleiding in Sulaimania, woonachtig in de
wijk Al Aqari te Sulaimania. Hij heeft bekend dat hij mee heeft gedaan in de uitvoering van het plan...
Hun bekentenissen zijn juridisch geregistreerd. Onz directoraat is voortdurend bezig met de vervolging (opsporing) van de
andere misdadigers die aan het plan hebben meegewerkt en van de teroristen die de stad uitgevlucht zijn.
Om dit soort misdadigers en hun leiders een lesje te geven, stellen wij voor om de VOLKSRECHT tegen hun uit te voeren en
wel op dezelfde plaats waar ze hun misdadige plan hebben uitgevoerd.
Dit gaarne ter uwer informatie en wachtend op uw opdracht (bevel).
Hoogachtend,
Kolonel van Veiligheid
Hoofd van de militaire inlichtingendiens
van de Autonome Regio
26/ (handtekening)
---------------------------------------------Accoord,
de opratie (executie) moet door de veiligheidsdienst uitgevoerd worden.
De gewonde doet mee aan de executie..
Hun huizen moeten worden vernietigd. De bezittingen van hun naaste familie moeten in beslaag genomen worden. De
naaste familie moet aangehouden worden en daarna moeten ze allemaal geëxecuteerd worden.
MOGE GOD UW WERK ZEGENEN.
(handtekening)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document3.6Dr.pdf

4.0

REGELEN VAN OVERLIJDENSAKTE
Na voltrekking van de excutie regelen de autoriteiten, (Veiligheid en Inlichtingdiensten) overlijdensakten voor de slchtoffers.
In de volgende document blijkt dat 17 mannen zijn geëxcuteert en 3 door marteling zijn bezweken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document4-1D.pdf
4.11
IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
[ LOGO]
Verzoeke het hele nummer te vermelden
(DE MARTELAREN ZIJN DE ALLERBESTEN ONDER ONS)
VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK
PRESIDENTIEEL BURO
SECRETARIAAT VAN DE
ALGEMENE MILITAIRE INLICHTINGENGDIENST,
ORGANISATIE INLICHTINGENDIENST
VOOR DE OOSTELIJKE REGIO
SH/3 Q3 / de Qadissiya van Saddam/ 1489
Datum :10 / september /1988
Aan het Crisis Ziekenhuis van de provencie Al-Taàmim
Onderwerp / OPSTELLEN VAN OVERLIJDENSACTES
Verzoeke overljdensacte in tweevoud op te stellen voor de volgende criminelen die op 10 september 1988 zijn
geëxecuteerd. ....
Verzoeke bericht terug naar ons, met respect..
1. Najmaddin Noori Ahmad
2. Izzat Muhamad Ma`arouf
3. Muhamad Hussein Rasuf
4. Ahmad Sharif Muhamad Khan
5. Darsim Abdulrahman Osman
6. Bahir Tahir Abdulla
7. Mataar Abdulkarim Wali
8. Salah Hama Rashid Ahmad
9. Saman Jalal Hussein
10. Farhad Mahmoud Muhamad
11. Shukur Rahim Abdulla
12. Adnan Muhamad Aziz
13. Amin Sitar Darweesh
14. Bahjat Ahmad Muhamad
15. Omar Ali Muhamad
16. Ja`afar Majid Rashid
17. Sabir Ali Ahmad
18. Abbas Muhamad Ahmad
19. Farhan Kadir Muhamad
20. Najat Tayib Muhamad

Provincie Sulaimania - wijk Chwarbagh
=
=
-wijk Kareeze-wishk-f de latwoningen
=
=
=
=
=
Chemchamal de verzamelplaats(*) Shorish
Provincie Sulaimania - wijk Majid-Beg
Chemchamal- de verzamelplaats Kadir-Karam-het dorp Jani- almujama`a
=
- =
=
Shorish-het dorp Dane-Sofi
Provincie Sulaimania - wijk Khabat
Chemchamal- de verzamelplaats Shorish
=
=
=
Provincie Sulaimania - wijk Haji Awa
Chemchamal - de verzamelplaats Takia Kaka-Mand
=
=
Shorish
=
=
=
=
- wijk Shahidan
=
- de verzamelplaats al-Falahi
Baziyan gebied - de verzamelplaats Bayinjan
Chemchamal - de
=
Shorish
=
=
=
=
=
=

(handtekening)
Kolonel van de staf.
directeur organisatie inlichtingendienst van de oostelijke regio
Zie ook het proces verbaal over de uitvoering van de executies -document [4.12]

4.12

PROCES- VERBAAL VAN DE UITVOERING VAN EEN VONNIS
Om 12.00 uur op 10 september ‘88, zijn de executies uitgevoerd van de criminelen waarvan de namen en adressen
hieronder staan:

( EEN LIJST VAN 17 NAMEN i.p.v. 20, DE ZELFDE NAMEN NR. 4 -t/m 20 DIE IN DOCUMENT [4.11]
STAAN. DE EERSTE DRIE SLACHTOFFERS, NAJMADDIN NURI AHMAD, IZZAT MUHAMAD
MAÀRUF EN MUHAMAD HUSSEIN RASUL ZIJN TIJDENS ONDERVRAGING OM
GEBRACHT…vertaler)
De executies zijn uitgevoerd door de volgende agenten van de organisatie van de Inlichtingendienst in de Oostelijke regio :
(1. t/m 17. Namens en rangen van de soldaten die de slachtoffers hebben omgebracht)
De uitvoering was onder begeleiding van:
(handtekening)
Kapitein
Abdulkarim Salih Jawad
vertegenwoordiger
van de inlichlichtingsdienst Oostelijke Regio
(handtekening)
Kamaraad
Hassan Sulaiman Khalaf
Vertegenwoordiger van gezondheids kantoor in Al-Taàmim.
(handtekening)
Dokter
Anaàm Abdulrahman
arts van het Crisis Ziekenhuis

4.2

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GOD
Veiligheidsdirectoraat-Sulaimania
Nummer: 1002
Datum: 15-1-1988
Aan het Militaire Ziekenhuis van Sulaimania
Onderwerp: Akte van Overlijden
We sturen u de door ons geëxcuteerde criminelen waarvan de namen hieronder zijn vermeld. De excutie heeft plaats
gevonden in opdracht van de hoge autoriteiten, omdat zij zich in de dorpen bevonden die om veiligheids redenen als
verboden gebied worden beschouwd.
WIJ VRAGEN U DE AKTEN VAN OVERLIJDEN TE REGELEN,
Met respect.
Kolonel van Veiligheid
directeur van Veiligheidsdienst
in Sulaimania.
De namen zijn :
1- MAHMUD AHMAD AZIZ FAQI MUHAMAD AL-SORANI
2- HAMA TAHIR HASAN ABDULRAHMAN AL-SORANI
3- ABDULLA SALIH RASHID OMAR AL-GORANI
4- JAMAL IBRAHIM HUSAIN QADIR AL-GORANI
5- MUHAMAD NAJIM AZIZ MAHMOOD AL-ZANDI
6- KARWAN HUSSAIN ABDULRAHMAN HASAN AL-SORANI
7- ABUBAKIR OTHMAN SAEED FATHULLA AL-SORANI
8- MUHAMAD FARAJ FATTAH MAHMOOD AL-SORANI
9- MUSTAFA HAMA SHARIF SHASWAR AL-GORANI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document4-2D.pdf

5

Bewijzen van misdaden van het regime
de wijze waarop opdrachten tot executies werden gegeven.
Toen Ali-Hassan-El Majid namens zijn neef en befelhebber Saddam Hussein, de baas was in Koerdistan , heeft hij aan de
gouverneurs van de koerdische provincies opdrachten gegeven waarbij drie familieleden in eerste graad van de
beschuldigde geëxecuteerd moesten worden , d.w.z. de vader, de moeder, broers, zusters, of zijn echtgenote.
Wij kunnen de teksten van deze opdrachten niet achterhalen, want deze documenten werden meestal in handschrift
opgemaakt, zij hebben geen typemachines gebruikt omdat ze bang waren dat de typist de inhoud zou doorgeven. Zij hebben

ook altijd vermeden hun naam te noemen en ondertekenden alleen met hun rang, onder de naam
van Allah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document9.pdf

5.1

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GOD
Veiligheidsdirectoraat van
de Autonome Regio,
- Studie-afdeling –
Nr.1 0639
Datum /3/5/1987
Strikt vertrouwelijk en persoonlijk
Alleen te openen door de geadresseerde
Aan/ de heer Veiligheidsdirecteur van de provincie Sulaimania
Onderwerp/ UITVOERING VAN EEN OPDRACHT
Uw brief 14470 d.d. 21/4/1987 en uw telegram 13908 d.d. 16/4/1987
Het onderwerp van bovengenoemde brief en telegram is voorgelegd aan kameraad en strijder Ali Hassan Al-Majid,
secretaris van het Bureau van de Leidende Noordelijke Organisatie. De heer heeft er zijn commentaar bijgeschreven, zoals
op bijgevoegde kopie is te zien.
Ter kennisname en om de opdrachten van zijne hoogheid uit te voeren zoals vermeld in uw telegram; graag achteraf bericht.
Met respect,
Veiligheidskolonel
Directeur van de militaire
inlichtingendienst van de Autonome Regio
Bijgevoegd: fotokopie van het commentaar van de Vertrouwelijke Secretaris van het Noordelijke Bureau.
Aan luitenant Abbas/
Om te bewaren

5.2

IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD

REPUBLIEK VAN IRAK
Ministerie van Binnenlandse Zaken
ALGEMEEN VEILIGHEIDSDIRECTORAAT
Veiligheidsdirectoraat van het
Autonome Gebied (studie-afd.)
nummer: 12605
datum: 1-6-1987
Aan de heer directeur van de
Veiligheidsdienst van de provincie
Sulaimania.
Onderwerp: Uitvoering van een Opdracht
Uw brief nr. 17980 op 25-5-1987
Het advies van de kameraad, lid van het leiderschap, is duidelijk: het houdt alleen in de familieleden van de eerste graad 1.
Met de rest van de familieleden moet men een regeling treffen en zij moeten worden vrijgelaten als er geen andere redenen
zijn voor hun arrestatie.
Met ons respect,
(handtekening)
Kolonel van veiligheid,
directeur van de inlichtingendienst
van het autonome gebied.

Hun leeftijden registreren
en spoedig ons toesturen.
(handtekening)

1

- D.w.z. dat niet alle familieleden van het slachtoffer geexecuteerd dienen te worden maar slechts de
naaste familieleden zoals de vader, de moeder, de echtgenote en de kinderen. (noot van de vertaler)

5.3

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GOD
- Vertrouwelijk en Persoonlijk PRESIDENTIEEL PALEIS
Secretariaat van het Algemeen Veiligheidsdirectoraat
nr.: Studie/ 5585
datum: 11-4-1988
Aan
het Veiligheidsdirectoraat van de provincie Arbil,
Onderwerp: VERVOLGING.
Uw brief nr. 4934 van 29-3-1988.
De gerespecteerde kameraad en strijder ALI HASSAN AL-Majid, voorzitter van het Bureau voor de
Noordelijke Organisatie, heeft kennis genomen van de inhoud van bovengenoemde brief en het
volgende commentaar toegevoegd:
"HET ZOU KUNNEN, DAT ZIJN FAMILIE ZICH OVERGEEFT AAN DE AUTORITEITEN OF
ZICH MELDT OM ZIJN SALARISSEN TE ONTVANGEN. HET IS DAN NOODZAKELIJK HEN
TE VERVOLGEN TEN EINDE DE WORTELS VAN DIT VUIL TE BREKEN."
Ter kennisname en tot het uitvoering van wat noodzakelijk is.
Met respect,
(handtekening)
Luitenant-kolonel van de Veiligheid
plaatsvervanger van de directeur
van de militaire inlichtingendienst
van de Autonome Regio
Aan ....
Ter uitvoering
(handtekening)
Zie verder de Arabische documenten

----------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document10.pdf

6.0

HET OMBRENGEN VAN NAASTE FAMILIELEDEN VAN BESCHULDIGDEN !

Er is in de wereld moeilijk een dictator te vinden die als wraak en zonder proces naaste
familieleden van de beschuligde heeft laten ombrengen. De beschuldigde zelf onderging
dan “rechtspraak”door een “rechtbank”. In het Irak van Saddam Hussein kwamen
dergelijke misdadige praktijken voor.
Ali Hassan Al-Majid, bekend als -Ali Chemicali- heeft niet alleen zo`n opdracht aan zijn
medewerkers gegeven, maar hij heeft ook zonen gedwongen deel te nemen aan het
ombrengen van hun ouders.
Een voorbeeld: De ouders van het slachtoffer Hushiyar Gorun Ahmad zijn op 19 mei
1988 naar Bagdad gevoerd, en nog op de zelfde dag geliquideert ( zie document 6.2),
maar de zoon Hushiyar is pas op 12 juli 1988 geëxcuteerd ( zie document 7.2).
Algemeen wordt aangenomen dat deze ouders naar bagdad waren gebracht om druk uit
te oefenen op hun zonen om meer informatie te verschaffen, en dat deze zoon moest
meedoet aan de liquidatie van eigen ouders, zoals eerder was opgedragen, (zie
document 3.6).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document11.pdf

6.1

IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
De Republiek van Irak
Directoraat van Algemene Veiligheid
Datum: 11-5-1987
Aan de heer Directeur
Onderwerp: Vernietiging van huizen
Vandaag zijn de goederen van de volgende criminelen in beslag genomen en hun huizen vernietigd:
a) het huis van de crimineel Hushiar Koroun Ahmad in
"Rizgari", dicht bij het huis van de Gouverneur. De goederen
die in het huis aanwezig waren, zijn naar de garage van de Regionale Administratie gebracht;
b) het huis van de crimineel Baha al-din Maa'rouf Muhyaddin in
"Daroogha". De goederen zijn naar de garage van de Regionale Administratie gebracht;
c) het huis van de crimineel Aso Bakir Mahmood in "Ibrahim Pasha". De goederen in het huis zijn naar de garage van de
Regionale Administratie gebracht;
d) het huis van de crimineel Jabbar Muhamad Kadir in "Malkandi". De goederen in het huis zijn naar de garage van de
Regionale Administratie gebracht;
e) de goederen in het huis van de crimineel Jaza Ahmad Salih. Het huis is regeringseigendom, en behoord tot de
sigarettenfabriek.
We hebben geen goederen kunnen vinden in het huis van de crimineel Taha al-haj Sabir Hasan, omdat het gezin al op 4-41987 is verplaatst en het huis door de eigenaar, genaamd Baqir, aan een verkeerspolitieman is verhuurd.

(handtekening)
Veiligheidskapitein
de Bevelhebber van de Noordelijke
Macht
Aan de eerste luitenant
bewaren in dossier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
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6.2

VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK
ALLEEN DOOR GEADRESSEERDE TE OPENEN
Nr. 17980
Datum: 25-5-1987
Aan de gerespecteerde Heer Directeur
van de Militaire Inlichtingendienst
van het Autonome Gebied
Onderwerp: UITVOERING VAN EEN OPDRACHT
Groeten en respect,
Als bijlage van onze brief Nr 16523 d.d. 11-5-1987, het volgende.
1- De opdrachten van de gerespecteerde heer, lid van het regionale leiderschap en secretaris van het bureau voor
Noordelijke Organisatie, om de familieleden in de eerste graad (naaste familieleden, *vertaler) van de volgende criminelen te
executeren, zijn uitgevoerd. Naar aanleiding van het telefoongesprek met u hebben we hen onder begeleiding van een groep
van officieren onder leiding van de opdrachtgever, de kapitein van de alarmkracht, in samenwerking met M/14 en M/32,
overgebracht naar Bagdad. Deze opdrachten zijn op 19-5-1987 uitgevoerd.
a)

- de crimineel HUSHIAR GORUN AHMAD,
- zijn vader GORUM AHMAD,
- zijn moeder NAIIEMA ABDULRAHMAN.

b)

- de crimineel JAZA MUHAMAD SALIH FARAJ,
- zijn vader MUHAMAD SALI FARAJ,
- zijn moeder SHAMSA MUHAMAD KADIR.

c)

- de crimineel ASO BAKIR MUHAMAD,
- zijn vader BAKIR MUHAMAD,
- zijn moeder MUNIERA ABDULRAHMAN.

2- 2017 Dinars (tweeduizend en zeventien Dinars in contanten) zijn bij de genoemde Gorun Ahmad gevonden. Wij wachten
op uw advies in deze kwestie.
3- De eenheid die zijn de opdracht moest uitvoeren, heeft hinder ondervonden van een gebrek aan informatie vanuit het
hoofdkwartier om de zaak goed te regelen. Om dit in de toekomst te voorkomen stellen wij voor om op een plek buiten de
Autonome Regio de zaak in de toekomst te regelen
4- Graag willen wij uw opdrachten weten m.b.t. de overgebleven familieleden van de criminelen en van de aangehouden
personen die niet van de eerste graad zijn (d.w.z. geen naaste familie zijn, *vertaler), zoals is geadviseerd in de brief van de
gerespecteerde heer, lid van het regionale leiderschap.
Ter kennisname. Wij wachten, met respect, op uw advies.
(handtekening)
de Majoor
directeur van de Veiligheidsdienst
van de provincie Sulaimani
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klick hier om de Arabische text te zien
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. 7.0

FAMILIES VAN SLACHTOFFERS ZOEKEN HUN DIERBAREN

Als ieman was aangehouden hoorde niemand waar deze heengebracht werd en welk
lot hem kon wachten. Niemand durfde naar het kantoor van vijligheidsdienst of
inlichtigingsdienst te gaan om naar het lot van dierbaren te vragen, want daar werden zij
geintimideerd, beledigd en soms geslagen. Daarom smeeken ze de machthebbers per
brief om inlichtingen over het lot van hun familieleden.
Hier zien wij enige brieven en verzoeken van de families van de slachtoffers: (7.11 b.v.)
een smeek brief van een soldat Aasi Mustafa Ahmad die tijdens de Irak-Iran oorlog
gevangen was genomen door Iran. Hij zat in Iran jarenlang in de gevangen en werd 2
jaar na beëndiging van de oorlog vrijgelaten. In die periode heeft hij totaal niets gehoord
over zijn gezin dat in Sulaimania woonde. Toen hij in de zomer van 1990 was
vrijgekomen ging hij met spoed naar huis om zijn familie weer te zien. Maar hij kreeg een
grote schok toen hij van de buren hoorde dat zijn gezin door het leger was meegenomen.
Wij zien hoe het hen is vergaan in de brief van de Presintieel Buro, (7.12

-------------------------------------------------------------------------------------Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document7d-jamil.pdf

7.11

IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
Aan de heer leider "Al-Muhieb Al-Rukn" *
de Gerespecteerde SADDAM HUSSAIN, (God bescherme hem)
President van de Republiek en Voorzitter van de
Revolutionaire Leiderschapsraad
Ik groet u met de groet van de strijdende Kameraden, en wil mij graag aan u voorstellen als een betrouwbare patriot.
Ik roep u op om mijn probleem op te lossen op basis van de rechtvardigheid van de Baàth partij. Het is een Probleem dat mij
voortdurend uit de slaap houdt.
Uit teleurstelling dat ik me tot niemand anders kan wenden om mijn problemen aan voor te leggen, wend ik mij tot u, met het
verzoek of u mij misschien zou kunnen helpen.
Mijn Heer,
De ondergetekende (Aasi Mustafa Ahmad) is op 24-8-1990 uit krijgsgevangenschap terug gekeerd. Ik ben reservist en
geboren in 1955. Ik heb deelgenomen aan de glorieuse Qadisiya strijd van Saddam in de regio Al-Shosh. Waar ik op 27-31982 in krijgsgevangenschap ben geraakt en gevangen bleef tot het besluit was genomen over het ruilen van
krijgsgevangenen.
Toen ik terug kwam heb ik de grond van ons geliefde vaderland gekust en ik heb mij gebogen voor de foto van de winnende
leider, de heer president SADDAM HUSSAIN.
Ik had een groot verlangen in mijn hart om weer bij mijn gezin te zijn en ik zal onbeschrijvelijk gelukkig zijn als hen weer zou
zien.
Maar helaas, toen ik bij mijn huis kwam, bleek het helemaal leeg en verlaten te zijn . Ik heb mijn vrouw en kinderen niet
kunnen vinden. Wat een catastrofe en wat een schrik, ik hoorde dat mijn hele gezin tijdens de Al-Anfaal actie in handen was
geraakt van de Al-Anfaal strijdkracht, onder de leiding van kameraad Ali Hassan al Madjid, in het Noorden van het land.
Ik weet niet wat er met hun is gebeurd. Mijn gezinsleden zijn:
1. Mijn vrouw, Azima Ali Ahmed,
geboren in 1955
2. Mijn dochter, Jaru Aasie Mustafa, geboren in 1979
3. Mijn zoon, Faraidoon Aasie Mustafa, geboren in 1981
4. Mijn zoon, Rukhoosh Asie Mustafa, geboren in 1982
Graag dien ik hierbij mijn verzoek in om te vragen wat er met hen is gebeurd. Ik hoop dat u mijn verzoek in behandeling wilt
nemen.
God bescherme U en zegene uw werk. Ik dank u met respect.
de verzoeker,
Aasie Mustafa Ahmad, reservist.
Teruggekeerd uit krijgsgevangenschap.
Zonder onderdak in Sulaimania/ District Tchemtchemal
Wijk: Beekas /Via Muhamad Haji Ibrahim
4-10-1990
* Alle hoogste militaire rang

Klick hier om de Arabische text te zien
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7.12

In de Naam van de Heilige God
(logo)

DE REPUBLIEK VAN IRAK
PRESIDENTIEEL KANTOOR
Nummer\ Sh.A'\ B \ 4 \ 16565
Datum \ 10 Rabii althani\ 1411
29 \ 10 \ 1990 C.
Aan de heer Aassie Mustafa Ahmad,
Provincie Sulaimania \ district Chemchemal
Wijk Bekas \ Haj Ibrahim Moskee.
Jou verzoek op 4 \ 10 \ 1990 C.
Jouw vrouw en jouw kinderen zijn tijdens de Al-Anfaal operaties, die in de noordelijke regio in 1988 hebben
plaatsgevonden, kwijtgeraakt.
Met respect.
(handtekening)
Saa'doon Alwan Muslih
i.p.v. de voorzitter van het presidentieel kantoor
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7.2

IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
dd/20/11/1989 C
../../1410 I.
Aan de gerespecteerde heer Directeur.
Groeten en respect,
Als reactie, dd.18/11/1989, op de brief van de provincie Al-Sulimania, nr.2490, dd.16/11/1989, samen met het verzoek van
de patriot Bakhtiyar Gorun, die wil weten wat er met zijn vader Gorun Ahmad en zijn moeder Naiierna Abdulrahman is
gebeurd, willen wij u het volgende uitleggen:
(1)De zogeheten Gorun Ahmad en zijn vrouw Naiierna Abdulrahman zijn de ouders van de crimineel Hushiar Gorun Ahmad,
een van de Iraanse klieken (*). Hij was toen met acht andere elementen aangehouden vanwege het plegen van
terroristische activiteiten en aanslagen, waaronder de aanslag op de martelaar Luitenant Muhmand Abdulkadir die tot de
crisisgroep behoorde. Deze (8 mensen) zijn door de veiligheidsdienst van Al-Sulaimania met brief nr.47/1987 naar de
Revolutionaire Rechtbank gestuurd en door de Rechtbank ter dood veroordeeld. Ze zijn allemaal op 12/7/1987 om 7 uur
s'avonds in de Abu-Greeb gevangenis ge-executeerd.
(2) Om de opdracht van de strijder de gerespecteerde kameraad Ali Hassan Al-Madjid, lid van het regionale leiderschap, uit
te voeren, zoals in de brief van de Veiligheidsdienst van de Autonome Gebied aan ons doorgegeven werd, dat de naaste
familieleden van de criminelen liquideren - in totaal zes, inclusief de familieleden van de crimineel Hushiyar Gorun Ahmad -,
zijn vader Gorun Ahmad en zijn moeder Naiime Abdulrahman zijn op 19-5-1987 in Bagdad geliquideerd. We hebben toen in
ons vertrouwelijke brief die persoonlijk mag geopend worden, nr.17980 dd.25-5-1987, de directoraat van de Veiligheidsdienst van het Autonome Gebied geinformeerd.
(3) De overige familieleden van de ge-excuteerde criminelen zijn niet naar ons toegebracht. Wij hebben geen opdracht
gekregen wat met hen moet gebeuren.
Wij brengen u dit ter kennis en wachten we op uw opdracht.
Met respect...
(handtekening)
Veiligheid kapitein
Onderzoeksofficier
Per brief antwoorden
(handtekening), 20/11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klick hier om de Arabische text te zien
http://www.xameynuseran.com/x/Document7.2gurun.pdf

7.3

In de Naam van de Heilige God
Aan de gerespecteerde Heer Gouverneur
van de Provincie Al-Sulaimania.
Onderwerp: Een verzoek voor een afspraak
over het lot van Mahmud Faraj Hussain en Gula Darweesh Ahmad
Ondergetekende is een Iraaks patriot, wonend in de hoofdstad van de provincie Al-Sulaimania, wijk
Majid Bagh. Ik ben gedwongen te smeken om uw rechtvaardigheid via dit verzoek om mij te ontvangen zodat ik in de
gelegenheid kan zijn om het probleem voor te leggen van de aanhouding van mijn
broer Mahmud Faraj Hussain en zijn vrouw Gula Darweesh Ahmad. Beide worden sinds 29-9-1987
vastgehouden omdat hun zoon Kamal Mahmud Faraj, geboren in 1964, was beschuldigd en op 10-9-1987 was
gearresteerd. Wij weten niet wat met hen gebeurd is, behalve dat hun zoon op 24-10-1987 door het vuurpeleton werd
geexecuteerd en we zijn lijk hebben ontvangen.
Ik smeek om uw rechtvaardigheid en uw vaderlijke liefde, om mijn zaak met de liefde van een vader voor
zijn eigen kind te bekijken, om te weten of mijn broer en zijn vrouw dood zijn, of in leven zijn en alleen
vast zitten.
Ik ben een arme vrouw en heb niemand, behalve god, om hen te gaan zoeken.
Blijf maar altijd met uw vaderlijke liefde voor ons, zoals u bent, en dank u wel.
(de duim afdruk) ---- (en een zegel)
de verzoekster
Shamsa Faraj Hussain Perut
zuster van de aangehouden persoon Mahmud Faraj Hussain, uit Sulaimania -wijk Majid Bagh.
1-2-1990
Aan:
de Veiligheidsdienst in Sulaimania
zoals het behoort
(handtekening)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.4

IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
datum/ 20/2/1990 C*
25/Rajab/1410 I

Aan de gerespecteerde Heer,
Groeten en respect :Onderwerp: Informatie
1-

Het Gouvernement van Sulaimania heeft ons in zijn brief nr. 81 van 7-2-1990 laten weten dat de burger
(mevrouw) Shamsa Faraj Hussein een verzoek heeft gedaan om informatie over wat er met haar broer
Mahmood Faraj Hussein en zijn vrouw Ghula Darweesh Karim is gebeurd.

2-

De genoemde man is de vader van de crimineel Kamal Mahmood Faraj Hussein, die met andere vier
criminelen door de Veiligheidsdienst van het Autonome Gebied naar ons waren gestuurd. Daarvóór
waren zij naar de Veiligheidsdienst gestuurd door de inlichtingendienst van de Oostelijke regio met een
kopie van het commentaar en de instemming van de kameraad, de respectvolle strijder Ali Hassan AlMajid, lid van het regionale leiderschap, om deze mensen te executeren en hun familieleden te
arresteren, hun huizen te vernietigen, hun roerende en onroerende goederen in beslag te nemen. Omdat
deze mensen betrekkingen hadden met de binnenlandse organisaties van de junta's, agenten van Iran,
en verantwoordelijk waren voor de ontvoering van burgers en de uitvoering van de aanslag op
kameraad Abdulla.
De bovenstaande opdracht is door ons uitgevoerd.

3-

De Veiligheidsdienst van het Autonome Gebied heeft ons laten weten (in hun vertrouwelijke brief nr.
25789 van 22-12-1987, die alleen door geadresseerde mag geopend worden), dat het secretariaat van
het Bureau voor Noordelijke Organisatie hun heeft geschreven (nr. 6806 op 11-11-1987), dat drie
familieleden van de crimineel KAMAL MAHMOOD FARAJ HUSSEIN onthoofd moeten
worden. DE OPERATIES ZIJN RUSTIG DOOR ONS UITGEVOERD.

Dit is voor uw informatie, en verder wachten we op uw opdracht betreffende het verzoek van de vrouwelijke
burger.
met ons respect,
Veiligheidskapitein

Onderzoeksofficier
(handtekening)

7.5

IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
(logo)
STRENG VERTROUWELIJK
PRESIDENTEEL BUREAU
SECRETARIAAT
ALGEMEEN VEILIGHEIDSDIRECTORAAT
VEILIGHEIDSDIRECTORAAT VAN AL-SULAIMANIA
Nummer/ sh.t: 21308
Datum / 16 / 9 / 1989
16/safar/1410 I
Aan: ALGEMEEN VEILIGHEIDSDIRECTORAAT _ Y3
ONDERWERP : EEN VERZOEK VAN EEN VROUWELIJKE BURGER
Uw telegram / Q4/55860 van 11 / 9 /1989.
Betreffende het verzoek van de vrouwelijke burger PAKIZA OMAR SAEED: Zij is familielid van de crimineel
BARHAM OMAR SAEED die met vier andere criminelen bij ons werden voorgeleid door het Veiligheidsdirectoraat van het
Autonome Gebied-Q2, zoals vermeld stond in hun persoonlijke en vertrouwelijke brief nr. 21287 op 23/9/1987. Deze
criminelen waren aan hen overgebracht door de Organisatie van de Inlichtingendienst van de Oostelijke Regio met een
bijschrift van de gerespecteerde strijdende kameraad Ali Hasan Al-Majid, lid van het Regionale Leiderschap, en kopie van
de brief van het Secretariaat van de Noordelijke Organisatie, nr. 5870, dd. 17/9/1987, over uitvoering van het doodvonnis,
detineren van hun families, vernietiging van hun huizen met uitzondering van overheids- of huurhuizen, inbeslagname van
hun roerende en onroerende goederen, omdat ze verbinding hadden gehouden met de ondergrondse organisaties van de
junta van Iraanse agenten(*), en ook omdat ze burgers van de stad Sulaimania ontvoerden en naar het hoofdkwartier van
hun eerste afdeling hadden gebracht. Ze hebben de moordactie op kameraad Abdulla uitgevoerd, hij was ambtenaar bij het
landbouwkantoor in Sulaimania en lid van de leidende partij. Hij behoorde zelf tot de Koerdische bevolkingsgroep. De
executie van deze crimineel en de andere criminelen door vuurpeloton werd om 13:15u. op 24/10/1987 door ons directoraat
uitgevoerd. De uitvoering stond onder het toezicht van de toenmalige directeur van de Veiligheidsdienst. Aanwezig waren
vertegenwoordigers van de Organisatie van de Inlichtingendienst van de Oostelijke Regio, de plaatsvervanger van de
secretaris van de leidende partij in Sulaimania, en de directeuren van de officiële kantoren van de provincie. De executie
werd op dezelfde plaats uitgevoerd waar indertijd kameraad Abdulla werd vermoord.
Wij werden door het Veiligheidsdirectoraat van het Autonome Gebied verwittigd in hun vertrouwelijke brief nr. 15289 op
23/12/1987, die alleen persoonlijk geopend mocht worden, dat ze van het secretariaat van het Bureau van Leiderschap van
de Oostelijke Organisatie de brief nr. 6806 op 12/12/1987 hadden ontvangen waarin stond dat drie familieleden van de
criminelen onthalst moesten worden, waaronder de familieleden van de crimineel Barham Omar Saeed, naar wie door de
vrouwelijke burger was gevraagd. Dit moest rustig worden gedaan en twee familieleden van de criminelen moesten voor de
periode van zes maanden worden vast gehouden Deze opdracht werd in die tijd uitgevoerd. Graag voor uw kennisname ,
en met respect.
[ Handtekening]
plaatsvervanger/ Veiligheidsdirecteur van de Sulaimania provincie
• “junta van Iraanse agenten” is een verzonne naam voor de Patriottiche Unie van Koerdistan, (PUK).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7.6

IN DE NAAM VAN DE HEILIGE GOD
Datum: 10/3/1990 C
: 1 Sha'aban 1410 I.
Aan de geachte Heer Directeur,
Groeten en Hoogachting !
Onderwerp: Aanhouding van een onderwijzer.
1- Het gouvernement van de provincie Sulaimania heeft vragen gesteld over de onderwijzer "Abdulla Muhamad Salih" in de
brief nr. 614, datum 8-3-1990. Men wilde weten wat er met hem was gebeurd.
Hij werd op 1-10-1987 aangehouden.
2- Hij is aangehouden omdat hij de vader is van de geexcuteerde misdadiger Jalal Abdulla Muhamad Salih die met vier
andere misdadigers naar ons was gestuurd door de inlichtingen organisatie van de Oostelijke regio met een brief waarin
hun verklaringen stonden alsmede een kommentaar van de geachte strijder Ali Hassan Al-Majid, lid van het Regionale
Leidersschap, betreffende uitvoering van de volksstraf (executie=vert.) aan hun, betreffende opsluiting van hun families en
in beslag name van hun woningen, omdat ze betrokken waren bij de organisatie van Iraanse agenten (de scheldnaam voor
de PUK= vert.), omdat ze patriotten uit de stad Sulaimania hebben ontvoerd en naar de eerste afdeling van deze junta
gestuurd, en omdat ze een aanslag op kameraad Abdulla gepleegd hebben.
Deze opdrachten zijn door ons uitgevoerd !.
3- De veiligheidsdienst van de autonome regio heeft ons laten weten in een vertrouwelijke brief die alleen door de
geadresseerde geopend mag worden, nr. 25789 d.d. 22-10-1987 dat:
DRIE FAMILIELEDEN VAN DEZE MISDADIGERS WAARONDER DE FAMILIELEDEN VAN DE BOVENGENOEMDE
MISDADIGER JALAL ABDULLA MUHAMAD SALIH, ONTHOOFD MOETEN WORDEN.
DEZE OPDRACHT IS
UITGEVOERD !
Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd, mocht er nog behoefte zijn aan meer informatie dan wachten wij dit af..
Met achting !
Veiligheids kapitein
Onderzoeksofficier
(handtekening)

Brief aan de Heer Directeur van
de inlichtingendienst van de
autonome regio. (handtekening)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.0
GEWONDEN LIQUIDEREN

Een van de methoden die het regime van Saddam Hussein heeft gebruikt om het Koerdische volk in Irak uit te roeien was
het gebruik van chemische wapens tegen Koerdische dorpen. Dit begon in april 1987; op 15 april 1987 zijn 7 dorpen met
gifgas gebombardeerd. Daarna zijn in de periode tot 14 oct. 1988 tientallen dorpen met chemische wapens bestookt.
De grootste aanval was op het stadje Halabja waarbij rond 5000 doden zijn gevallen, voor het merendeel kinderen.
Duizenden mensen die het overleefden werden ziek. Het plegen van genocide was de duidelijke doelstelling. Ali Hassan AlMajid, een neef van Saddam, had als bevelhebber de taak om de genocide uit te voeren. Al- Majid, bekend als Ali
Chemicali, gaf opdracht om de gewonden en zieken ook uit te roeien.
Het gebruik van chemische wapens door het regime was wereldwijd bekend. Maar noch het Westen, noch de
Oostbloklanden hebben tegen de chemische bombardementen enige actie of protest ondernomen. Zij hebben integendeel
het regime geholpen bij de aanschaf van grondstoffen voor deze massavernietigingswapens.
Hier volgt een document over liquidatie van de gewonde mensen
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8.1
Van: Veiligheidsdirectoraat van Halabja / SH 3
Aan: Veiligheidsdirectoraat van Sulaimania/ SH 3
Nummer/ 3324
Datum/ 14-5-1987
In zijn telegram nr. 2858 van 14-5-1987 heeft de Veiligheids adjudant van Halabja ons ingelicht dat het vijfde Nationale
Legioen op 13-5-1987 een telegram nr. 645 heeft gestuurd met de volgende inhoud:
Door een advies van kameraad Ali Hassan Al-Majid heeft de Commandant van het Eerste Leger opdracht gegeven om
gewonde burgers te executeren als de partij, de veiligheidsdienst en het inlichtingen-centrum bevestigen dat deze burgers
tegen de autoriteiten zijn. De graafmachines en bulldozers kunnen gebruikt worden om de wijk Kani-Ashqan met de grond
gelijk te maken.
Tegen alle bijeenkomsten moet door het veiligheidsaparaat, de politie en het leger opgetreden worden.
Een uitgangsverbod is van kracht tot nader order.
Elk huis waaruit wordt geschoten moet met tanks en bulldozers vernietigd worden.
Ter informatie, met respect,
Veiligheidsdirecteur van Halabja
copie aan : Veiligheidscommissaris van de stad.
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9.0

HET VERGIFTIGEN VAN OPPONENTEN.
Het regime van de dictator Saddam Hussein in Irak heeft allelei methoden gebruikt om de opposite
uit te schakelen. Een van deze methoden was vergiftiging van ongewenste personen of
functionarissen van de oppositie.
Er zijn enkele gevallen geweest, waar de gevangenen na jarenlange gevangenschap vrij zijn
gekomen, en bij hun vrijlating een “sap” drankje door de baas kregen aangeboden. Maar later bleek
dat dit drankje een vergif bevatte dat pas na enige tijd effect heeft, waardoor de persoon na enige tijd
stierf. In Londen zijn enkele patienten onderzocht die net uit de gevangenis in Irak waren vrijgelaten.
Zij voelde ze zich niet lekker en zochten behandeling in het buitenland. Daar werd aangetoond dat
ze vergiftigd waren.
Het regime heeft ook huurlingen gerecruteerd om naar de bevrijde gebieden te gaan en te proberen
met vergif opponenten om te brengen. Zulke plannen hadden soms succes en er zijn meerdere
onschuldige mensen bij omgekomen of verlamd geraakt.. Een voorbeeld: de heer Mustafa
Chawresh, een commandant van de oppositiepartij Patriottische Unie van Koerdistan, had in zijn huis
in de bergen gasten voor een maaltijd uitgenodigd.. Na het eten zijn meerdere mensen onwel
geworden, waaronder de heer Chawresh zelf, zijn moeder en zuster en de belangrijke gast Dr.
Mahmud Othman. De moeder en enkele anderen zijn overleden, sommigen zijn verlamd geraakt, de
overigen konden met heel veel moeite worden gered. Het bleek dat het regime 10 dagen daarvoor
een vrouwelijke agent naar het gebied had gestuurd. Deze vrouw wendde voor dat zij door het
regime werd vervolgd. Op de betreffende dag had zij de moeder van de commandant geholpen bij
het bereiden van de maaltijd, en heeft ze vergif in de yoghurtdrank gedaan.
De volgende documenten betreffen ook vergiftiging van opponenten:
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9.1

EEN SPECIALE OPERATIE
IN NAAM VAN DE HEILIGE GOD
STRENG VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK
PRESIDENTSCHAP
SECRETARIAAT
DIRECTORAAT ALGEMENE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST
De Organisatie van de Inlichtingendienst voor de Oostelijke Regio
Nummer/ SH3/Q4/ 1349
Datum/ 9 mei 1989

891
9/3

Aan het Directoraat Algemene Militaire Inlichtingendienst (SH3)
Onderwerp/ EEN SPECIALE OPERATIE
Uw streng vertrouwelijke en persoonlijke brief m5/ sh3/ 9379 op 9 mei 1989:
1. We hebben met de zo geheten Sittar Muhamad Rashid afgesproken om een speciale operatie uit te voeren om
een van de terroristische leiders te vermoorden.
2. De boven genoemde had vroeger het beroep van leraar en hij sloot zich aan bij de Iraanse Agenten(*), hij was
er verantwoordlijk voor om toezicht te houden op sommige organisaties van de agenten. Begin 1988 kwam hij
terug naar de nationale eenheid (**), maar zijn relaties met de agenten gingen door. Hij heeft een familieband
met de crimineel Hamid Haj Ghalid Muhamad, een van de leiders van de Iraanse Agenten.
3. We hebben hem gevraagd om zich aan te sluiten bij de agenten die in Iran zijn en om naar de crimineel Hamid
Haj Ghalid Muhamad te gaan en bij hem te blijven, en ons daarna uit te leggen of er mogelijkheden zijn om de
speciale operatie uit te voeren. Hij is pas terug en hij heeft verklaard dat hij bereid is een speciale operatie uit te
voeren waarbij een van de twee terroristische leiders met gif moet worden omgebracht :
AB - Hamid Haj Ghalid Muhamad.
4. We stellen voor om de boven genoemde persoon te vragen dat hij een speciale operatie uitvoert waarbij de
crimineel Hamid Haj Ghalid Muhamad om het leven wordt gebracht, met gebruik van een giftige stof die na
enige tijd effect heeft. Hij kan zich in die periode redden.
Dit is voor uw informatie en we wachten op uw opdrachten betreffende punt 4, en we vragen u de giftige stof
naar ons te sturen.
[Stempel: directoraat Inlichtingendienst Oostelijke Regio]
[ Handtekening]
Staf - Kolonel
Directeur van de Inlichtingendienst van de Oostelijke Regio
9 / 5 / 989
______________________________________
(*) – Ze noemen de Patriotticshe Unie van Koerdistan (PUK) als Iraanse Agenten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.2
PRESIDENTIEEL PALEIS
Secretariaat
Directoraat Algemene Militaire Inlichtingendienst
Inlichtingendienst van de Oostelijke Regio
Nr.: sh3/t2/1248
datum: 30 Juli 1988
Aan: Algemeen Directoraat Inlichtingendienst
Onderwerp: Speciale Actie
Betreft: Uw strikt vertrouwelijke en persoonlijke brief m5/sh3/9379 op 9 mei 88.
1- Voor het uitvoeren van een speciale actie tot het vermoorden van een leider van de terreurbendes, is er coördinatie
tot stand gekomen met de zogeheten Salam Muhamad Murad gecoordineerd.
2- Deze persoon is batterijhoofd bij de Nationale Garde en woonde voorheen in het dorp Kani Saif. Hij heeft zich
bereid verklaard om met behulp van zijn oom de Iranier Rahman Muhamad Kadir de speciale actie uit te voeren.
Zijn oom is dorpshoofd van het Iraanse dorp Weise en ook voorzitter van de dorpsraad. Als de leiders van de
terreurgroepen dat dorp passeren of er verblijven kan hij hun voor een maaltijd uitnodigen en hun eten vergiftigen.
3- De in punt –1- genoemde persoon was door ons naar Iran gestuuurd om met zijn oom de zaak te bespreken, en hij
is kortgeleden teruggekeerd en heeft doorgegeven dat er mogelijkheden bestaan om de volgende terroristen
vergiftigen:
a) De crimineel Shirwan Sherwandi, lid van het centrale bureau van de bende Koerdistaanse Socialistische Partij
–afdeling Kirkuk.
b) De crimineel Muhamad Haj Mahmud, lid van het militaire bureau van de bende Koerdistaanse Socialistische
Partij, en leider van de al-Sulaimania afdeling.
c) De crimineel Nadir Hewrami, lid centraal comite van de “bende van Barzani”* – en vroegere leider van de
4de afdeling.
d) Hamid Afandi, lid centraal comite van de bende van Barzani – en leider van de 4de afdeling.
e) Derweesh Agha, lid van de 4e afdeling van de bende van Barzani en leider van het plaatselijke comite in
Chwarta.
f) Hamid Haj Ghali, de militaire leider van de eerste afdeling (Malband), van de “Iraanse agenten”**
g) Mala Sheekh Muhamad – een van de leiders van de Islamitische beweging in Koerdistan.
h) Sharif Kajal, lid van de 4e afd. van de bende van Barzani, en leider van het plaatselijke comite in Penjwin.
i) Abu Tara, een van de leiders van de bende “de Komunistische Partij”
4-

We stellen voor om de speciale actie (vergiftiging) uit te voeren tegen de volgende terroristen:
A) Hamid Afandi.
B) Muhamad Haj Mahmud…..
C) Hamid Haj Ghali
Graag willen we uw mening weten over punt 4, en ons het giftige materiaal te leveren.
Kolonel van de Staf
Directeur Inlichtingendienst van de Oostelijke Regio
* de Koerdistaanse Democratische Partij onder leiding van de heer Masuud Barzani.
** de Patriottische Unie van Koerdistan onder leiding van de heer Jalal Talabani.
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10

VERKRACHTEN EN AFPERSEN
Het regime van de misdadiger Saddam Hussein heeft naast martelingen vergiftiging en
massavernietiging andere methoden gebruikt om zijn vijanden zoals de Koerdische strijders
(Peshmarga) te bestrijden.
Volgens de brief van de officier van de 3 e afdeling van de inlichtingedienst van Sulaimania,
heeft een agent, genoemd Ashti, begin oktober 1988 een vrouw ontmoet die als arbeidster
werkte op de sigarettenfabriek in de stad. Deze vrouw had een broer en een neef tussen de
strijders van de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) die tegen het regime vochten. De
vrouw dacht dat ze via deze man aan enige (3) handgranaten zou kunnen komen
(waarschijnlijk om naar haar broer te sturen). Deze (Ashti) beloofde haar ervoor te zorgen en
vertelde dit vervolgens aan zijn baas.
De leiders van de inlichtingendienst van Sulaimania maakten een plan om de vrouw
af te persen door haar te laten verkrachten en daar video opnamen van te maken om haar
daarna haar onder druk te zetten en te dreigen dat ze de film openbaar zouden maken als ze
weigerde met hen samen te werken. Daarover zijn verschillende zeer vertrouwelijke brieven
geschreven met de handtekening van de officieren. Deze brieven zijn met hand geschreven
om te vermijden dat de typistes ervan op de hoogte kwamen.
De agent heeft met de vrouw(….) afgesproken om haar op 29 november 1988 de granaat te
geven. Tevoren was de kamer, waar de ontmoeting plaats zou vinden, met geheime video
apparaten uitgerust en ook was er een valse granaat geprepareerd.
Toen de vrouw het huis binnenging, verkrachtte de agent (Ashti) haar, zoals gepland, en de
scéne werd gefilmd.
Het hele plan van de verkrachting en de uitvoering ervan, zoals te lezen is in de officiële
brieven van de inlichtingendienst in Sulaimania, werd door de officier van de 3 de afdeling en
zijn baas gepland en vervolgens door de agent (Ashti) uitgevoerd, zoals te lezen is in enkele
brieven gedateerd 6 oktober 1988, 28 november 1988 en 30 november 1988. In de laatste
brief, na de uitvoering van de verkrachting, werd gepland om haar af te persen, en haar zo te
dwingen om mee te werken met de inlichtingdienst tegen de Koerdische strijders, waar haar
broer en neef ook bijhoorden. Ze moest eerst doorgeven aan wie ze de granaat wilde geven.
Als ze dit weigerde, zou haar man op de hoogte gesteld worden van de film.
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DE BAÀTH PARTIJ LEIDT DE MASSA LIQUIDATIES
De Arabische Socialistische Baa`th Partij heeft eerst in februari 1963 een bloedige staatsgreep in Irak gepleegd,
en op 17 julie 1968 onder de leiding van Ahmad Hassan al-Bakr en Saddam Hussein opnieuw de macht
overgenomen. Het bewind van Saddam Hussein onder de parapluw van de Baa`th partij heeft in zijn 35 jaarige
overheersing de meest afschuwelijke misdrijven gepleegt. Saddam Hussein en zijn partij hebben tijdens zijn
bewind geprofiteerd van de politieke situatie in de wereld en de tegenstelling tussen het Westen en het Oosten
uitgebuit. Hij kreeg steun uit het Westen en het Oosten tijdens de oorlog tegen Iran.
De volgende document bewijsd hoe de Baa`th partij opdracht gever is van de liquidaties.
EEN ARABISCHE NATIE MET EEN GLORIEUZE BOODSCHAP !
< zeer vertrouwelijk en persoonlijk >
DE ARABISCHE SOCIALISTISCHE BA'ATH PARTIJ
REGIO IRAK
H E T S E C R E T A R I A A T VAN
Het Leiderschap van het Noordelijk Bureau
Nr. 70
.. / 9 / 1987
Aan: de Organisatie van de Inlichtingendienst in de Oostelijke Regio.
Kameraadschappelijke groeten
Onderwerp: Een binnenlandse net- organisatie.
Uw brief van 14 september 1987.
1)
Een akkoord is bereikt over uw voorstellen zoals in uw bovengenoemde brief stond.
DE FAMILIELEDEN VAN DE CRIMINELEN MOETEN WORDEN VASTGEHOUDEN EN HUN HUIZEN
DIENEN VERNIETIGD TE WORDEN, NADAT DE BETROKKENEN GEËXECUTEERD ZIJN.
2)
Eén van de apparaten van de Veiligheidsdienst moet van de diensten van de beschuldigde
Faraidoon Arif Hussein gebruik maken.
3) De voorzitter van het Noordelijk Bureau, de strijdende kameraad ALI HASAN AL-MAJID,
dankt en waardeert de manager van de Oostelijke Organisatie en iedereen die hem in deze zaak geholpen heeft.
Ter uwer kennisname en doen wat noodzakelijk en ons berichten....
tekent met respect,
TAHIR TOUFIQ (handtekening)
Secretaris van het Noordelijk Bureau.
----------------------------------------------------------------------------------
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