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   دةدرثتة دادگا ساصة بة تاواين تريؤر25كةسثكي 

 
 

لةسةر .  سوثددا لة دادگاي ستؤكهؤصم بةذثوة بچثت لةذةنگة گةورةترين دادگاييكردن بة تاواين تريؤر
 ،  دانيشتين تايبةت بة گوثگران بةتةنث هةندث پياو و ژين سةر بة پؤليسي ئاسايشي سوثديتةختةكاين

  .  دةبينرثن،  ساصةي لوبناين36سث ذؤژنامةضان و ئةمري ـ پةنابةري 
 گوماين ئةوةي لث دةكرا كة سةر بة هةمان بازنةي ئةو تريؤريستانة بث ، ئةمري پثشتر لة زيندانثدا بوو

بةألم ئةمري دواي پثنج مانگ ئازاد كرا و  ، وو پياوةش كة ئثستا دادگايي دةكرثنو بة وثنةي ئةم د
 بؤ ئةو ، شتثكي لةم جؤرة. نةخشةي ئةوةش دةكثشث كة داواي پارةيةكي چةور لة دةوصةيت سوثد بكات

 پياوةي كة دوثنث لة اليةن جثگري سةرؤكي داواكاري گشتييةوة ئةگنثتا هيلدينگ كضارنستروم لثكؤصينةي
 لة كوردستاين عثراقةوة هاتووة و ،  ساصة25ئةو پياوة .  بة چ شثوةيةك لة گؤذثدا نيية، لةگةصدا كرا

تثكدان و شثواندين بارودؤخي گشيت تاواين ئةوةي دةخرثتة پاص كة ئامادةكاري بؤ تاواين تريؤريسيت و 
مان ئةم جؤرة كارانة بثگو. ئةمانةش مةترسييان بؤ سةر ژياين خةصك و كؤمةصگا هةبووة، كردووة و

  . ئةگةري ئةوة هةية ئةم پياوة زينداين هةتا هةتايي بؤ ببذثتةوة. شتگةلثكي سادة و بچووك نني
 ذةچاوي ئةوةي لث كرا ببث ، ئةوةي تايبةتيش بث بة لثكؤصينةوة دوورودرثژةكةي هةردوو ذؤژي ذابردوو

 25 سةنگي مةحةكي وةرامةكاين كابراي  چونكة، بة چريؤكثكي خةماوي و لة هةمان كاتيشدا پثكةنيناوي
  :ساصة بؤ پرسيارةكاين دؤزگةري گشيت بةم جؤرة بوو

  . ـ نازامن
  . ـ نامةوث وةرام بدةمةوة

  . ـ بة بريم نايةت
  

  ئةنسارولئيسالم
. داواكاري گشيت چ هؤيةكي نةبوو بؤ ئةوةي تووشي گريوگرفيت بكاتسةرةذاي ئةمانةي سةرةوةش 

 كةسثكي لثهاتوو و شارةزاي وةك ئوال سالؤمؤنسؤن بوو كة ، ية ساصييةكة25 ذاستتر ئةوة پارثزةري
 ساصة لة بةردةم دادگادا داين بةوةدا 25ئاشكراية كة كابراي تةمةن . دووچاري تةنگوچةصةمة بووبووةوة

 كة كردةوة ، ناوة كة ئةو پارةي بؤ ذثكخراوي ئةنسارولئيسالمي تريؤريست مؤرلثدراو ناردووة
 مرؤض لةم كارة تريؤريستييةدا گيانيان 100زياتر لة .  پارةكةي دةخرثتة ئةستؤةكةي هةولثريخوثناويي

ئةنساروليسالم ناوي لة ليسيت ذثكخراوة تريؤريستييةكاين تايبةت بة نةتةوة . لة دةست دا
وريش هةربؤية يارمةتيداين ئةم ذثكخراوةية بة پثچةوانةي ياساية و كؤمةكي ئابو. يةكگرتووةكاندا هةية

 2001 كة لة ساصي ،  ساصة25كةسي . خؤي لة خؤيدا بة ماناي بةشداربوون لة تاواين تريؤريسيت دثت
 بانگاشةي ئةوة دةكات كة پارةكان بؤ چاالكيية ، داواي مايف پةنابةرثيت سياسي لة وأليت سوثد كردووة

  .  لة چةشين بنياتناين قوتاخبانة و نةخؤشخانة ذةوان كراونكؤمةأليةتييةكاين ئةنسارولئيسالم
  

  بيست هةزار دؤالر
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 بؤ ئةوةي ئةو ذاستيية ، بةألم پارثزةر سالؤمؤنسؤن نةيتوانيوة تةنانةت تاكةكةسثكيش پةيدا بكات
لة ذؤژي . بسةملثنثت كة ئةنساروليسالم شتثكي جيا لة چاالكيية تريؤريستييةكان ئةجنام دةدات

 ساصة ئةوةشي گوت كة ئةو بذي بيست هةزار دؤالري بؤ بةغدا ناردووة تا 25ةي ذابردوو كابراي دووشةمم
ئةمريكا . ئةمةش دةشث گةواهينامةيةكي ديكة بث. سوودي لث ببينرثت" شةذي دژ بة ئةمريكا"لة پثناو 

هةندث  هةر لةبةر ، هاودژ لةگةص خواست و مايف گةالن شاألوي بردة سةر عثراق و داگريي كرد
 كة ، بةألم ئايا چ لةو پارانة بكةين كة بؤ ذثكخراوثك ناردراوة. بةرةنگاربوونةوةي كارثكي ذةوا و بةجثية

UN ساصة پةيوةندي 25 دؤزگةري گشيت بانگاشةي ئةوة دةكات كة كةسي ؟ بة ناقانووين دادةنثت 
  . ذاستةوخؤي لةگةص ئةبوموسعةب ئةلزةرقاوي هةبووة

  .  پارثزةر سالؤمؤنسؤن لة كايت پشووداندا قسةيةكي وةهاي كرد،  سةر دةبذثتـ ئةو خؤيةيت كة خةصك
  . دوثنث داواكاري گشيت نامةيةكي خوثندةوة كة تثيدا كتومت ئةبوموسعةبثك ناوي هات

  .  داواكار پرسي؟ ـ ئةمة كث دةگرثتةوة
  .  ساصييةكة وةرامي دايةوة25 ، ـ زةرقاوي

  
  دؤزگةر سةرسام بوو

ينگ كضارنستروم لة كاخةزةكاين بةردةمي خؤي ذاما و دةسيت كرد بة داذشتين پرسيارثكي ئةگنثتا هيلد
ئةو بؤ جاري يةكةم بوو كة دواي چةندين سةعات . مرؤض نيشانةكاين سةرسامبووين لةو بةدي دةكرد. تر

  . بةرسضثكي ذاستةقينةي گو ث لث بث
  .  ساصييةكة لةسةر قسةكاين بةردةوام بوو25 ، ئةوة تؤي شتثكي وا دةصثيت. ـ بةألم ئةمة زةرقاوي نيية
  ؟ ـ دة كةواتة ئةم كةسة كثية

  . ـ كوذثك كة بة ئةبوموسعةب ناو دةبرثت
  ؟ ـ ئث باشة ئةو كثية
  . ـ من ئةو ناناسم

  . دانيشتنةكة درثژةي كثشا ،  سةعات لة دواي سةعات، بةم شثوةية
 ساصةش كة لةگةص ئةودا دادگايي 29تري  ساصة و كةسثكي 25بة گوثرةي دؤزةكة بثت كةسي تةمةن 

 تاواين ئةوةيان دةدرثتة پاص كة ئةوان بة اليةين كةمةوة ،  ئةويش خةصكي كوردستاين عثراقة، دةكرثت
بذي سةد و چل و هةشت هةزار دؤالريان پارة كؤ كردؤتةوة و ناردوويانة بؤ ئةنسارولئيسالم و 

. ميةين ئةو عثراقة خوثناويية لة دادگا نيشان دةدرثتبةشثك لة د. ئةبوموسعةب ئةلزةرقاوي لة عثراق
هةربؤيةشة ئةم . وا پثدةچث شلؤقي و كةس بة كةس نةبوون لة عثراق هةرگيز كؤتايي نةيةت

 دةست پث كةهةفتةي داهاتوو دادگاييكردنة. دادگاييكردنة ئةوةندة سةرجني خةصك بؤ خؤي ذاناكثشثت
  . دةكاتةوة
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