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دواي ماوةيـةك هينــان و بـردن، ضــةند   
دةرطايةكي تةلبـةنيان ثيـِربين و تةسـليمي        
جيطةيــةكي دي كــراين و  ثاســةوانةكامنان 

 .وةطةِرانة
ــينةوةمان   ــي و دوو ليثرس ــةويش يب س ل
دةستيثيكرد، جطة لة ناوو ناونيشان وةرطرتن      

ئايـا  : ثرسيارطةليكي بيمانايان ليكردين، وةك   
جيطاي سةددام ثيدةزانيت؟ ثلةي حزبيت لـة       
بةعسدا ضيبوو؟ لةسةر مةشجةبةكاين كيميايي     
عيراق و ضةكي كؤكوذو كوِراين سةددام و ضي  

 ..دةثرسيو ضييان 
زانيمان لة هؤكاري طرتنمان ئاطايان لة مـةمحودي يب زةواد نييـة، ثرسـيارةكانيان هـةر نـان                  

نازامن، من كـوردم، كوردسـتان لةميـذة لةبـةعس ثضـِراوة،            : حةآللَكردنةو هيضي تر، بؤية بة    
 .ئؤثؤزسيؤنني، لةو بابةتة وةآلمانة، خؤمان دةرباز كرد، ئةوانيشمان زؤر سةر نةئيشان

 هةلَدايـةوة،   ياشان كردينيان بةناو خيمةيةكدا، لةويش ضالَة كؤنةي ثرسيارةكانيان سةر لـةنو          ث
جيايي ئةمةيان لةوةدا بوو، ثشكنيين ثزيشكي و وينة طرتن و ذمارة لةدةستكردين تيدابوو، ئـةوةي               

يان ثيشاندام لةسةر   ليشيان سةندبووين لة جل و ثارةو جانتاثيشانيان داينةوة، لةناو شتةكامندا وتاريك          
بةرنامةي ئةمةريكا بؤ طؤِريين ثةروةردة لة ِرؤذهةآليت ناوةِراست زؤر توند بوو، دلَم خورثةيـةكي              

لةويشةوة بردينيانة خيمةي   . كرد بةآلم نةدةكرا خؤم بةخاوةين نةكةم ناضار سةرم بؤ ئةويش لةقاند          
ليدا، كة خةبةرمان بووةوة دةبينني دنيا      بة كةللةثضةكانةوة ثرخةي خةومان      يضاوةِروانيي، دةستبةج 

 .تاريكو ِروونة نويذي بةيانيمان دووبارة بيدةستنويذ بةجيهنايةوة
سةرجنماندا سةدان بةنديي ديكة خيمة خيمة جويكراونةتةوةو نيوانيان تةلبةندة، ئيمةشـيان وةك            

 .شامات بةخشينيانةوة ضادري سيخناخ لة حةي ثشكةوة بةسةر سيطؤشيت سةر ضةثةر كردة س
بةندييةكان زؤر بة نةوازشةوة بةثريمانةوة هاتن، بةآلم دوو ئةوةنـدة زؤربلَـي بـوون، ئـةوي                
ئةمةريكييةكان فرياي نةكةوتبوون ئةمان لةوةشيان دةثرسي، دةبوو حيكايةيت هةزارو يةك شةوةي           

ة بووم، هةوالَي ِرؤذم ثرسـي      ذياين خؤشيانيان بؤ بطيِراباينةوة، ِراسيت من طويطريكي كةم حةوسةلَ        
 و عةيامـةي    لَوتيان هةينييةو شوينةكةش فِرؤكةخانةي نيو دةولَةيت بةغداية، ئيتر زانيمان، ئةو سا          

ليكؤلَينةوةو ئةشكةجنة كة الي ئيمة هةر نةدةبِرايةوة تةا نؤ ِرؤذان بووة، ئـةو خانـة خوييـةش          
 . بوو) C.I.A(ميوانداريكرد بووين دةزطاي 

لَيك ئاوم ثةيدا كرد بؤ يةكةجمار ثشيلة شؤريكي خؤم كرد، جيطة طازي كةلةثضةكان و سةر               سةت
 .ئةذنؤكامن بةوئاوو كةفة دةبرذانةوة زؤر ئةزيةتيان دةدام بةو شوشتنة

لةناو هاودةردةكامندا نتميكيان تيدا ديار بوو زؤرم ليِرا دةما، تا خؤي ثينةطريا و ئاشنايةيت خؤي بؤ                
م و ِرازي سةفةري خؤي بؤ سليماين و سةرداين مامؤستا عةيل باثريي طيِرايةوة، مامؤستاي بة               دركاند

كةلَة ثياوو جيطة هيوا ئةذمارد، منيش بةداوةوة بووين ئةو نيضريةم ثي ِراطةياند، مةثرسـة ضـةندة                
 .هةناسةي ثِر حةسرةيت بؤ هةلَكيشا
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ز طةيشتني، كة داماننـابوو لـةو سـةردانةي          بة كاك ئةمحةدي ئةندام ناوضةي دوو      يهةر لةو 
ئةمةريكييةكاندا كة خؤمشاين تيدا طرياين، باس لة ناحةقي طريانيان بكةين، كة ماوةيةك ثيش ئيمـة               

 .دابوويان بةسةر بارةطاكةياندا لة دووز هةموويانيان قؤلَبةست كردبوو
 طوزةراندبووي بةو جـؤرة ذيانـة   سريواين حاجي فايةقي سليمانيشمان دييةوة، ئةو ناسكتر لةئيمة 
 .ِرانةهاتبوو بيزار بيزار بوو، هةرضيمان دةكرد خواردين نةدةخوارد

خيمةيةك لةتةنيشتمانةوة زيادة طرنطييةكي ثيدةدرا، وتيان ئةوانة نزيكاين سـةددام و وةزيـرو             
ت لةو قةرةبالَغييـةدا  بةكوريت هةر بابةتيكت دةويس. طةورة ثياواين ِرذيمي تيدايةو ناويشيان دةبردن  

 .دةستت دةكةوت
كةمساندا نيشتةوة، خؤشي خؤشيمان تيكةوت، كـة       ) ٢٧٠(بؤ ِرؤذي دوايي، باز هةلَدراو بةسةر       

ئازاد دةبني، جطة لة من و حاجي عةبدوِرِرةمحان و مامؤستا دارا و كاك ئةمحةدي دووزي، بة كاك                 
 .كةوتلوقمان و كاك موستةفاش شاد بووينةوةو هةمووماين بةر

هةر شةو خؤشييةكة كالَبووةوة ذاوة ذاوي دي لةو جويكردنةوة سةريهةلَدا، هةر يةكة فالَضييةك             
 .بوو بؤ خؤي ِرملَي ليدةدا

 كةوة كةللةثضة كردينةوةو سواري ثاسـيان               تا سبةييندوو دوو قاض و دةستيان ضةث و ِراست ثي 
 .ليخوِرةكردين، بة حيمايةيةكي زؤرةوة لة بةغداوة بةرةو خوار 

جامي سةيارةكامنان ثةردة ثؤشبوون، بةالآلنةوة ئيزين ثةردة الدان دراين ئةويش دواي ئةوةي لـة              
بةغدا دةرضووين، خةياآلوي لةو كيلَطةو دارخورماو مةزرايانة ورد دةبوومـةوة تـا ملمـان نـا                

رجنيشيان لة ئيمـة دةدا،  بةبيابانةوة، خةلَكم دةدي ئازاد بيئاطا لة ئيمة سةرقالَي فرماين خويانن و سة         
 .هاوِريكامنان دةستيان بة كةلةثضةكانةوة ثيشاندةدان ئيتر ليمان تيدةطةيشنت

بةو دميةنانة كولَيك بةدةروومندا هات، سويند دةخؤم طةر لة جيي كةلةثضة دةستم بةثينووسي باية         
تبا، كة لة حالَةتيكي وةهادا ي مامؤستا طؤران بةتؤزي قاضيا نةطةش)دوا سرنج(شيعريكم دةهؤنييةوة   

 :وتبووي
 وا ئيستا ئةبيين طريؤدةي داوم
  نةرمالَلةبةردةم جوانيكي وةك تؤ د

 دا ِراوةستينراوم)ثاس(لة ) طارد (لَلةطة
 تا داخي طرانتر خول با لةسةرما

 ي لةو درةنطانيكي ئةو ِرؤذة بةالي ناسريةدا لة مؤلَطةيةكي سةربازي ئةمريكي اليانداين، شةومان          
     بةو بيابانةدا شؤِر بووينةوة، خـةلَكي بةلَـةدي هاوِرامـان           شةق كرد، ِرؤذمان كردةوة تا سبةيين 

ر سشوينةكانيان ثيدةوتني، تا بةسرةمان بةثشت خؤدا، ئيتر المو جيمي نةدةويست، كة كوجني ئوم قة         
 كؤلَ و بارمـان يلَ      ٢١/٧/٢٠٠٣ئاخرين مالَي ذيامنان دةبيت، تا بةر لة نيوةِرؤي هةمان ِرؤذ واتة            

 .خست
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