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 لة كونة 2003ي12ي14ئةمأؤ سالَصكة بايةقوشة شوومةكةي سةر خةلَكي عصراق كة لة أؤذي 

 طرتين ئةو ئاذةلَة ، تص دةثةأص دةستطري كراسةطةكةي كة ثصش وةخت بؤ خؤي ئامادة كردبوو
 كةم نةبوو ،و خةلَكي ئةو ووآلتةدا هصناية ئاراوةدأندةية ئاسوودةييةكي بص وصنةي لة ناو هةمو

بة دةست طرتين ئةو جانةوةرة وةحشية بةالي خةلَكةوة ضونكة سةرةأاي ئةوةي بةآليةك بوو 
بةسةر شاين هةموو عصراقيةكةوة نةطبةيت و نةهامةتيةكيش بوو بةرؤكي طةورةو بضوكي طرتبو 

ر مولَكي ئةو زؤردارة قصزةونة ضاو بة شصوةيةك كةس خاوةين زايت خؤي نةبوو هةمووي هة
برسية بوو ض خؤي ض كوأة بةآلكاين كة لة خؤي زياتر ترسناك بوون بؤ خةلَك وخؤ خوا 

 نزةليلي و مل كةضي خةلَكي و أوخاويانةكردة ئةطةر ئةو دوو سةرةتانة لة ذياندا مباناية ئةوة 
ردوكياين كردة كاسةي جةذن و  بة هيممةيت مارصنــز كة وةكو سةط هة،زياتريان ثصوة ديار بوو

ساحةكةي لص ثاك كردنةوة بةآلم خودي دكتاتؤر هصشتا ئةم كون و ئةو كوين ئةكرد تا أؤذي دةستطري كردين وةك مشكي 
  كة سالَصك تص دةثةأص بة سةر ثةت كردين دكتاتؤردا جةنايب وةك بيةوص تراجيديايةك ثيشاين خةلَكي بداتشئةمأؤ،كوصر

 زةيي دؤست و ياوةرو ثاش ئاخوأ خؤرةكاين و كةساين ساويلكةو هةلَ خةلَةتاو بة الي خؤيدا أاكصشصبؤ ئةوةي عةتف و بة
 دائةنرص أةيت ئةكاتةوة يلة نان خواردن ماين طرتووة و ضةند أؤذصكة ئةو ذةمة زةقنةبوتةي لة اليةن ثاسةوانةكانيةوة بؤ

 سالَ فصري دزو ناثياوو 35مرؤظايةيت دةفةرمووي؟ ئةوةي كة كام مامةلَة ! !طواية مامةلَةي نامرؤظايةيت لة طةلَ ئةكرص
 ضيت هصشتةوة ؟نامةردةكاين حيزبة شةق و شأةكةت كرد؟ ئةوةي كة ذةمة خواردين هةموو ضني و توصذصكي ئةم ميللةتة بوو

فت كردةوةو  مةحت تا ئةمأؤ بة سةري بكةيتةوة و ضؤن لة أووت دص باسي مرؤظايةيت بكةيت كة خؤدايةتيالة ناوي مرؤظ
؟ سةيرة بةعري باس لة مافصك دةكات كة هةرطيز توخين ؟فةنات كرد بؤ تؤ هصشتت مرؤظ مبصنص تا باسي مرؤظايةيت بكةيت
 ثيشاين خةلَك  لة سةروو خواوةت دةسةآلتتعتةقةدايت خؤونةكةوتووة لة سةردةمي قات و قأ كردين خةلَكيدا كاتص كة بة م

 بوو ئصستا بريت كةوتةوة كة مافصك دةست ستةزمانت بةنةبص و أؤحي ئؤمةيت بة) تددحة (خالقةوخؤت كردة ئةو  و ئةدا
دواي ئةوة مان بطريت يان نةيطريت ضي لة باسةكة ئةطؤأص ئةسلَةن ئةوانة غةلَةتن نانت  ؟هةية ثصي ئةلَصن مايف مرؤظ

ونكة تؤ تةأو ووشكت كرد بة ثارووي زل زل و  ض!ئةدةنص ضونكة تؤ دنيات خوارد ضونكة تؤ هيضت نةهصشتةوة نةخيؤي
ضونكة تؤ ذةمة خوارين هةتيوو مةزلَوم و نةدارو نةخؤش و ضي و ضيت لة طةرويان دةر ئةهصناو ! !ضةورو زةهرت كرد

خبؤي ضية نةخؤي ضية؟ سيو ثصنج سالَ تةأو ووشكت سووتاند تةنانةت باراين ئامسانيشت لة ! !زوخاوت ئةدانص لة جيايت
اين كولة مةرطي ئةو خةلَكة يهةر تؤ نةبووي ئةهواأةكانت ووشك كرد تا ذ! !ت و ووشكاين بةرؤكي زةوي طرتكار خس
  ئيتر خبؤي نةخؤي ض ثأؤبلصمصكة ئةي سةماحةيت شةيتاين عصراق نةت ئةزاين برسي كردين خةلَك ضي بة دواوةية؟؟نةهصلَي

 سةدامة بة هةيكةل و تصرو تةسةل و دةولَةت و دنياو سةروةت و  خؤتت ديوة ئةو؟تةفرو توناكردين خةلَك ضيت بة سةر دصنص
 لة بريت دص طةرووي ميللةتت ووشك كردو كاتص تؤي تصر ؟؟ ضؤن بووة بة سةطي طوول و أيسوا؟سامانة ضي بة سةر هات

نةطري بؤ ثارووة  نةبوو ،، تفيان قووت ئةدا،،نةخؤر شيشي طؤشيت دةبلَت ئةطالند خةلَكي طةرووي تا ئةهات ووشك تر ئةبوو
 كةساين مل هوأو ماستاو ضي ، ناين ئازادي نةك ضةورو ضلَصسي كة أةفتاري تؤي شأة خؤر و حاويةي ثيسايي بوو،،نانصك

كة دةستكردي خؤت بوون زؤر بة حةسرةتةوة غةم بؤ سةرؤكة لة كوجني زيندان خزاوةكةيان ئةخؤن كة ئيزرايب لة خواردن 
 ،بةرةو خراثي ئةضصت خوا هةلَناطرص بةو جؤرة مامةلَةي نامرؤظايةيت لة طةلَ بكرصت) صزةبةأ (كردووة و تةندرووسيت ئةو

تازة بة تازة ووشةي مرؤظايةيت كةوتة ناو قامووسي سةرؤكي فةرماندةوة هةر باشيشة ليذنةي بةرطري كردن لةو ئاذةلَة 
ؤز بصت ئةم أؤذة بة كؤتايي هاتين تةمةين باية  ثري،بة سةري بكاتةوةئةم ووشةيةيان تةحريك كردووة تا لة فةرهةنطةكةيدا 

ديكتاتؤرو دةستةو تاقمةكةي و هةزار هةزار تف و نةفرةت لة بن و بنةواضةي ئةم بصضوة   ي دصسةمبةر14قووشةكةي 
 ، شةيتانةي كة أووناكي ئةم ووآلتةي شاردبؤوة
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