
  تاوانباركردين ليثسراوي بةريوةبةرايةيت دادطايي كردين سةدام حسني ، ِراسيت ئةوةي نيشاندا كة ثيَويستة
  !سةدام حسني لة دادطايي يةكي نيَونةتةوةيدا دادطايي بكريَت 

 
  

ي دا، بة طوماين ئةوةي كة ))ةدام حسني ليثسراوي بةِرَيوةبةرايةيت دادطايي س(( دوَيَين حكومةيت كايت عرياق بِرياري دةستطريكردين سامل ضةلةيب 
بةدةرلةوةي كة ئايا سامل ضةلةيب ضةندة . سامل ضةلةيب ثياوكوذةو دةسيت هةبووة لة كوشتين بةِرَيوةبةري طشيت وةزارةيت داراي دةولةيت عرياقدا
ذبكرَيت، دةبَيت بة دواي تاوانباري ئةسلي دةسيت هةبووة لة كوشتين كةس يان كةسانيكدا، وة بةر لةوةي كة ثةجنةي تاوان بؤ هيض كةسيك درَي

  دا بطةِرين و بزانني ئايا كَي دةبَيت سةدام حسن و سةراين بةعس دادطايي بكات ؟
. ئةسلي مةسةلةكة ئةوةية نة ئةمةريكاو نةحكومةيت ئينتقايل عرياق هيض جؤرة شةرعيةتيكيان نية بؤ دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس

خؤي زياتر لة دوو دةهة طةورةترين ثشتو ثةناي حكومةيت بةعس بوو، وة هةر بة ثالثشيت هةمان زهليز حكومةيت عرياق كرا بة خاوةين ئةمةريكا كة 
طةوةرترين ضةكوجبةخانةي ناوضةكة تا ئةسةرئةجنام هةمان ِرذَيم لةماوةي ضةند دةهة دةستةالتداريةيت خؤيدا بووة خاوةين دِرندانةترين كارنامةي 

سيناريوي تةسليم كردين سةدام حسني و ذمارةيةك لة سةراين بةعس بة حكومةيت ئينتقايل عرياق و داناين دادطايي يةكي . ناوي ودذي مرؤظايةيتخوَي
ار  سالة سةدان هةز35 مليون هاوواليت عرياق لة دياري كردين ضارةنووسي سةراين رذمييكدا كة 25لةو جؤرة ذير بة ذيرو هنيين و َيب بةش كردين 

ئينساين لةبةرةكاين شةِردا يلَ بة كوشتدان و سةدان هةزار ئينساين ئةنفال كرد، هيض درخيي يةكي نةكرد لة بةكارهيناين ضةكي كيمياي وخولقاندين 
كةسانةي مةهزةلةيةك كة لةم نيوةدا خؤي نيشان دةدات ئةوةية كة ئَيستة هةر هةمان ئةو . كارةسايت هةلةجبةو دةيان كردةوةي فاشيستانةي تر

كة دوَيين هاوكارو هاوسةنطةري بةعس بوون ئةمرؤ ضارةنووسي هةمان حكومةيت هاوِرَيي دويَني خؤيان دةدرَيتةوة دةستيان، بؤية ئيتر شتَيكي 
  . سةيرنية كة سامل ضةلةيب بكةنة سةرؤكي دادطاي كردين سةدام حسني كة ئةمرؤ كار بةجَييةك طةشتووة كة دةبَيت خؤشي دادطاي بكريت

داستاين برياري دةستطريكردين سامل جةلةيب جاريكي تر ئةو راسيت يةي دووثات كردوة كة حكومةيت ئينتقايل عرياق هيض شةرعيةتَيكي بؤ دادطايي 
يي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس نية تةهنا رَي بؤ دادطايي يةكي عادالنةو ئاشكرا ئةوةية كة دةبيت سةدام و هةموو سةراين بةعس لة دادطا

يةكي نيونةتةوةيدا دادطايي بكرين و ، هةمان دادطايي دةبيت بكرَيتة شانؤي ثةردة هةملالَني لة رِِووي هةموو ئةو اليةن و كةس و حكومةتانةي كة 
  .دران  سالة هاوكارو ثالثشيت حكومةيت بةعس بوون لة خولقاين هةموو تراذيدياو جيؤسايدةيك كة لة كوردستان و عرياق ئةجنام دراوة بةش35

 
 كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس 
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