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  شاهـــؤتؤفيقشاهـــؤتؤفيق   ... ...!!اوي مردناوي مردنــي كيميي كيميــئةطةر سةددام و عةلئةطةر سةددام و عةل
  

طريخواردوو لة ، سةرؤكي بةزيووي ثصشووي عصراق و، سةددام حسني
علي "، كة بةرثرسي هةزاران تاوان و كاري ناياساييةو، بةندخيانةدا
كاندين اسراو بة عةيل كيمياويش كة جةلالدي خني ن" حسن ااـمجيد

  .  دةكةن ضاوةأواين دادطايكردنفالة؛هةپةجبة و ثرؤسةي ئةن
، جةلالدي ترن و سةرتؤثي كؤمةپصك دأندة و! ئةم دووتاوانبارة

ئةوانيش وةك سةرؤكةكةيان ترسنؤكانة هةريةكة و لة كوجنصكدا 
  . طريان

 دةأواننة رؤذي بة ثةرؤشةوة، ايبةيتجيهان بةطشيت و عصراقيةكان بةت
 داد دةتوانص مايف دةيانةوص بزانن دةسيت، دادطاييكردنةكة و

بةالم ئةوانةي لةهةمووان بةثةرؤشترن و زياتر ! مافخوراوان بضةسثصنص
  . اننةككةسوكاري شةهيدان و قورباني، ثةلةيانة

 دادطاييكردين سةددام و علي  دةبصكة لةهةمووان زياتر طريؤدةي تاواين بةعسيةكان بووة؛، كورد
 خانةوادةي ةجنامةكةي هؤيةك دةبص بؤ ئاسودةيي دپيضونكة جطةلةوةي ئ. ـي زؤر الطرنط بصتكيمياوي

پصكي طرنط دةبص بؤ بة ياساييكردن و ضةسثاندين ئةو مصذووةي كة لةهةمانكاتيشدا خا، قوربانيةكان
  . ثةيأةوكاراين بريي شؤظصين طوماين لصدةكةن هةندصك لة

؛ تةا لةبةر ئةوةنية سزاي ئةو دوو تاوانبارة بةتايبةيت، دادطاييكردين هةموو تاوانباران بة طشيت و
ت و اليةن و كةسايةتيانة الَدةكرص لةو رصطةيةوة لصثرسينةوةي هةموو ئةو وبةپكو . تاوانةكانيان وةربطرن

  . بكرص كة هانيان دةدان و دةستخؤشيان لصدةكردن
هةست و سؤزي نةتةوةي ، دةكرص لةو رصطةيةوة ويذداين جيهان و ئاينة ئامسانيةكان دادطايي بكرص و

  !كةضؤن زؤربةيان ئافةرين و كؤمةكي كارةكانيان دةكردن، عةرةب خبرصتة ذصر ثرسيارةوة
  :ئصستةش ثرسيارةكة لصرةداية

ئايا سةركردايةيت حيزبةكان ،  و ضي روودةدائايا ئةطةر سةددام و علي كيمياوي ثصش دادطاييكرنةكة مردن
  ؟ئةم ثرسيارةيان لة خؤيان كردووة

ئةويش ئةوةية كة ئصمةي كورد زيانصكي طةورةي ، يةك ماناي هةية، المي ئةم ثرسيارة هةرضيةك بصت وة
 ضونكة مردين ئةوان ماناي مردين. بةپطةيةكي ياسايي و مصذوويي لة دةستدةدةين، دةرووين دةكةين و

ة هةموو ئةو ماناي مردين ئةو ئامرازةية كة دةمانةوص لة رصطةيةو، لة يةك كاتدا) بكار و شاهيدة(
  . طةرووانة بطرين كة دةيانةوص لة داهاتودا دوودپي و دأدؤنطي خبةنة سةر مصذووي ئةو تاوانانة

بةطةأخستين شصلطريانة هةوپي زوو،  لة بةغداديت كوردي و نوصنةرةكاينالَهةر بؤية زؤر ثصويستة دةسة
،  لةو ثرؤسةية دوورمان خباتةوةضونكة هةر رؤذصك. نةهصپن دوابكةوص، دؤسيةي ئةو دادطاييكردنة بدةن و

ثياواين نةخؤش و ترسنؤكن و بة ئةوانة ، بةتايبةيت. ردين ئةو تاوانبارانة نزيكمان دةكاتةوةرؤذصك لة م
  . ذياين بةندي و بصدةسةاليت رانةهاتوون
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