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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... كةي سةددام حوسصن و جل شوشتنةكةيداكةي سةددام حوسصن و جل شوشتنةكةيدا) ) دةرثادةرثا ( (كولتووري ثياوةتيي لةكولتووري ثياوةتيي لة

  
و وصنةكةي ئةو كة جل دةشوات و دةخةوصت و  قوتةوةي بة دةرثاثالوكردنةوةي وصنةكاين سةددام حوسصن

ثصكةنصين ي كة ةئةو.  دروستكرد لة اليةن طةلص اليةنةوةهةرايةكي طةورةي،  دةكات لة زيندانداثياسة
ئةوةي ئاشكراكردنصكي ، و تاواندا داينا داريئةوةي بة سةركةوتنصكي أاسيت بةسةر زؤر،  هاتيانثص
ئةوةي بة دذي مايف ياسايي ، ئةوي بة كارصكي شةرم و ناشايستةي دانا، رةترين صنيي داناوطة

   ... .. .. .. ئةوةي بة كارصكي دذة تريؤري دانا، زيندانياين دانا
بص تاوانبارصك و موجرمصكي ، وةادوور لةوةي ئةو كةسةي كة ثشاندارري وصنةكان بكةين ئةطةر سةي

دةبص خؤي   هةر كةسصك خؤي بشواتوصنةي زؤر ئاسايني ودةبينني ، وصنةية لة مصذووي مرؤظايةتيدا
و شيت تر ) غةسالة (هةر كةسصك كةلة زينداندا بصت دةبص جل و بةرطي خؤي بشوات ئةكةر كات وأووت ب

سةري خؤي لةسةر سةرين ، )  سةريين هةبصتئةطةر (هةر كةسصك كة دةخةوصتو . ؤي دابني نةكةنب
   . كارصكي ئاسايييةيشدادةنصت و لة زيندادا ثياسةكردن

كي نائاسايي ص ثصويست بة هيض كاردانةوةي و تصدابوو سةرةوةيانوصنةكاين سةددام تةنيا ئةو شتانةي
و اليةنطراين سةددام ثصيان خؤشبا ضونكة سةدداميان بيين لة ناو بة ثصضةوانةوة ثصويست بو. نةدةكرا

   . ضش وةك تةندروستيي وي ثاكوخاوصنيض وةك شدا بووزينداندا و لة حالَةتصكي با
ضونكة ئةو تاوانبارة ، بنايةيان دايان بةسةركةوتن ناخؤشبا نةك ئةو وصنانةسةددام دةبص ثصيان دذبةراين 

 لة طةلَ ئةو  و ئةوةي كة ماوةو ذيانةكةي ببصتة بابةيت أاطةياندين جيهايننابص ئةوةندة طةورة بكرصت 
   .كةيةيتتةنيا سزا تاوانبارة

دةربارةي وصنةكاين ، هؤي هةبووين كاردانةوةي نائاسايي لة اليةن اليةنطران و دذبةراين سةددامةوة
 و طةيل والَيت تر وصنةكاين لة ئةوروثا.. ثةيوندي أاستةوخؤي بة كولتووري ثياوةتييةوة هةية، سةددام

لةسةر الثةأةكاين أؤذنامةكان و   بة دةرثاي قوتةوةصسةرةك كؤمار و سياسةمتةداراين ئةو
 اوةتيداكة لة كولتووري ثي (نةك تةنيا ئةوة بةلكوو ثصشانداين و صنةي ذن. تةلةفزيؤنةكانن

يت لة عصراق كةشةرمة بة أووةي ئةو. بة دةرثاي قوتةوة وصنةي هةرة ئاسايني لة ئةوروثا) ةييرةزاشةرم
كةواتة ثصشانداين وصنةكاين سةددام بة . انزياتر وصنةي ذنانة نةك هي ثياودةركةوصت و كوردستان 

   .دةرثاي قوتةوة شةرم نيية و ثصويست ناكات بكرصتة سةركةوتنصكي بص وصنة
كوو ئيهانةيةكي طةورةية  بةلوصنةية نةك تةنيا ئاسايي بوو ئةو، نت بوووصنةي تر كة دةربارةي جل شوش

 مةبةست لة بالَوكردنةوةي ئةو وصنةية كةمكردنةوةي قيمةت و هةيبةيت تاوانبار ضونكة. بؤ هةموو ذنان
كة بةطوصرةي ئةوان كارصكي ذنانةية و شةرم و ، وةي كة جل دةشواتئة ربةلةسةددام حوسةين بوو 

ئيهانةكردين سةددام لةسةر بنةماي ثياوةيت بوو نةك كةواتة . عةيبيشة ثياوصكي خاوةن مسصلَ جل بشوات
   .لةسةر بنةماي ئةو تاوانانةي كة كردووين
 زؤر، يان ثصشاندابا كة جل دةشوات) رحياب عةماش (كاينوصنة، ئةطةر لة جيايت وصنةي سةددام وةك ثياو

وصرةي كولتووري  ذنة و جل شوشنت كاركصي ذنانةية بة كرحياب عةمماشضونكة . ن ئاسايي وةردةطريابة
بةلَام ئةطةر وصنةي رحياب عةماشيان بة دةرثاي قوتةوة بالَويان كردبا ئةو كاتة غريةي ثياوان . ثياوةتيي

   .هةلَدةستا و دةبووة شةرم و الدان لة عادةت
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خراوةكان هةموان لةسةر بنةماي رصك، ثارت، دةزطاكاين أاطةياندن، كةواتة كاردانةوةكاين كةسان

. انةي زيندانيكردين سةددامةوة نةبووةتيي بوون و ثةيوةندي بة بارودووخي بابةتيتووري ثياوكول
 و ئةطةر ئةو وصنانة هي ذنصك بوانة بة كولتووري ثايوةتتيةوة هةبووبةلكوو ثةيوةندي أاستةوخؤ 

   .كي جيايان دةبووصكاردانةوةي
 عصراق لة تصروانينصكي ئةمريكا و ثارتةكاين تري، هةر بؤيةش دةتوانني بلَصني حكومةيت عصراق

   .سةيري أؤداوةكان دةكةن و سياسةيت خؤيان دادةأصذن)  و ثياوساالريثاترياركي (وةيةثياوانة
ناشزانن ئةوان ثصيان دةكرا وصنةي . يان لة دةرثاكةي سةددام حوسصندا بينيي هةموو ثياوةتيبؤيةشهةر 

ووت و قويت كة خؤي دةخوات يان كة بة أواردن بة دةست سةددام بةأوويت يان كة لة تةوالصت يان كة خ
   .ثصشان بدةن، دةشوات

 ذنصك ككاتص. شصوةي مامةلَةكردين دةسةالَتدارين عصراق و سةرووتريان بةهةمان شصوةي تصرؤريستةكانة
 شةرةيف نامصنصت و سي ـ لصي دةكةن و ثييان واية بة تةعةدداي جنسيجن_دةرفصنن سةرةتا تةعةداي 

و بري لةوة ناكةنةوة كة ثياوان تةعةداي ت هيض بكات  طرياو و بةستراو ناتوانصناشزانن كة كةسانصكي
   .جنسي هةتتا لة ثياوانيش دةكةن

 دوذمنانيان بكةن و ئةو لة طةلَ)  و بة ئةخالقشةريفانة (بؤ ئةمريكا و حكومةيت عصراق باشترة شةأصكي
باشتر بوو وصنةكاين تاوانةكاين قيةكان بؤ عصرا. قيةكانهةموو عصرا شصوةية ببصتة دابونةريتصك لة طةلَ

 ئاشكرا يي ئةو و مةحكومةكردين لة سةر تاوانةكاين وئةو كارانةي كة كردوويةيتسةددام و صنةيةكان
هتلةريانةيان  صكيمي و صنةي ئةو وةك تاوانبار و موجركردوون كة لة طةلَ خةلَكي بصطوناحي بكرناية

   .ثاكةي سةددامر دة وصنةكايننةك، ثصشاين ئصمةيان دابا
قوربانياين سةددام ئةو سةرينةيان نيية كة لة . قوربانياين سةددام ثصويستييان بة دةرثاكةي سةددام نيية

 كةسةددام خؤي ثص دةشوات و وةك سابوون و شامثؤيةشيان نيية هةروةها ئةو. ذصر سةري سةددامة
   .بشوون ئاويشيان نيية أؤذانة خؤيان و جلةكاين خؤيان سةددام

  .... حالَي سةددام هةتتا لة زيندانيشدا لة هي قوربانياين خؤشترة، با بفرموون و بلَصن و ببينن
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