
أاسيت هؤيةكاين كةوتين أذصمي سةدام لة بةياين أؤذي ٩ي  
ئةثريلدا٠   

أؤذنامةي ( الوطن السعودية) أؤذي ١٦ /٤ دةربارةي هؤية أاستةكاين كةوتين 
أذصمي سةدام  لة بةياين أؤذي ٩ي ئةثريلدا دةًلصت كة أاسيت هؤيةكان دةرئةجنامي
ئةو سةوداية بو لةبةيين لصثرسراوي طاردي كؤماري تايبةت جةنةراًل ماهر سفيان
تكرييت كوأي مامي سةدام حسني و هئزةكاين مارينـزي ئةمةريكايدا بو كة بة 
لةناوضوين سةدام حسني كؤتايي هات لة بؤمبابارانةكةي طةأةكي مةنسوردا٠

لةطةًل بًالوبونةوةي ئةو هةواًالنةي كة أوي دا لة سص هةفتةي جةنطدا ئصستا
هؤكارة أاستةكاين ئاشكرا بوو ئةويش ناثاكي كردين جةنةراًل ماهر بو بة بأيارداين 

كوتوثأي لة بةرطريكردين لة بةغداد لة بةياين أؤذي ٩ ي ئةثريلدا٠
ماهر سفيان ئةركي ثاراستين ناو شاري بةغداي ثص سثصردرابو لةطةًل أوخاندين 

ثردةكاين سةر أوباري دجيلة بة هؤي هصزةكاين طاردي كؤماريةوة٠
لةضةند أاثؤرتصكي سنوردارا بًالوبؤتةوة لة واشنتؤن كة موخابةرايت ناوةندي
ئةمةريكي توانيويةيت ثةيوةندي دروست بكات لةطةًل ماهر سفياندا  بةهؤي

هةندص أصطاوة كة أاثؤرتةكان ناويان نة بردوة و بة درصذي باسي لصوة نةكراوة ،
ئةمةو ماهر سفيان ليستصكي داواكاريةكاين ئةمةريكاي وةرطرتوة كة تيايدا

داواي لصدةكةن  كة ثردةكان نةأوخصنص و هصزةكاين طاردي كؤماري تايبةت
بكصشصنصتةوة ( ئةو هصزانةي كة زياتر لة هةمو هصزةكاين تر نزيكن لة سةدام
حسني ) لة دةوروبةري اوباري دجيلةو نزيك بنكة هةًلبذصراوةكاين أذصمي 
سةدام لة بةغداد ، بةرامبةر بةم داخوازيانةي ئةمةريكا ماهر سفيان داواي 
كردوة كة ثةمياين طةرةنيت سةالمةيت خؤي و نزيكةي ٢٠ كةسي تر لة

ئةفسةرو هةندص ئةنداماين خصزانةكةي و هةروةها ثةمياين أةدو نةكةوتنيان
بة شصوةيةكي ياسايي دواي كؤتايي جةنط و ثارصزطاري لة ماًل و سامانيان و



وازيان لص ֲדصنن كة بة ئازادي بذين دواي تةواو بوين جةنط٠
هةروةها ئةو أاثؤرتانة ووتويانة كة دانوساندن لة بةيين ئةم دو اليةنةدا
بةردةوام بوة تا دةست ثصكردين هصرش بؤ سةر بةغداد بةياين أؤذي
ضوارشةممةي ٩ ي ئةثريل وة هصزةكاين طاردي كؤماري بة فةرماين

ماهر سفيان شةأي سةختيان كردوة دذي هصزةكاين ها ثةميانان لة كات ذمصر ٧  
تــا ١٠ ي بةياين و ماهر سفيان ووتويةيت كة ئةبصت هصزةكاين هاوثةميانان
ئةبصت نرخي ئةو داواكاريانة بدةن كة دةيانةوصت  ، ئةمةو دواي كاتذمصري
١٠ ي بةياين أؤذي ضوارشةممةي ٩ ي ئةثريل  ماهر سفيان ثةيوةنديةكي

لةطةًلدا كراوة لة اليةن جةنةأالصكي ئةمةريكيةوة كة ناوي نةهصنراوةو دواي 
نيو كات ذمصر واتة لة تةواوي كاتذمصر ( ١١ ) ةدا ماهر سفيان فةرماين 
داوة بةهصزةكاين طاردي كؤماري بة كشانةوةو بؤ يةكةم جار وةستاين 
تؤث باران بؤ سةر ثردي ديلةو ئةمةو لة اليةن هصزي هاو ثةميانانةوة
تةقةوةستصنراو تصبيين ئةوة كرا كة سةربازة عصراقيةكان لة دةوروبةري

ثردي ديالة بة ثةلة دةكشصنةوة ، هةروةها ثاش ماوةيةكي كةم هصزةكاين 
طاردي كؤماري لة هةموو شوصنةكاين بةغداد كشانة دواوة٠

هةًلوصسيت ماهر سفيان وا لصكدةدرصتةوة كة سةدام حسني كوذراوة لةو
تؤث بارانةي هصزةكاين هصزي ئامساين ئةمةريكادا ثصش دوو أؤذ لةوةو بةر

واتة ٧ ي ئةثريل لة طةأةكي مةنسور أاست بوة٠

                                                   أؤذنامةي الوطن السعودية
                                                     و / عـةتـا بـانةيي
١٦ /٤/ ٢٠٠٣                                                        

                                                         ستؤكهؤًلم


	k: www.kurdistannet.org   20-4-2003


