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 2TP   -بادجر                                                                    

        2RTR 

 

رجااًل يدفعون عربة ترولي. قرر السيد هالوران أن يتوقف ويحقق  01-9مضى باتجاه شافي وشاهدنا حوالي 
وأجلسناهم على  3قمنا بالمطاردة وقبضنا على  S008باألمر. عندما توقفنا هرب جميع الرجال. أنا ومعي 

 وجد ف العربة في أل من يكون والمترجم وسركبهم حيث كانت سيارة الالندروفر. السيد هالوران أخذ أحدهم 
، كنت في المقدمة S008ومعي به إلى الالندروفر، فركض الرجل إليها، فلحقت  الرجل فأعاد ذخيرة 

طلقة تحذيرية، لكن الرجل لم يتوقف فتابعنا المطاردة فركض الرجل إلى قرية صغيرة ثم إلى منزل. فأطلقت 
تابعناه حيثت قالت لنا إمرأة في البيت إنه رج من الخلف ففتشنا المنزل فوجدناه في قسم خارجي من منزل 

. نخسته بماسورة بندقيتي وهو شبيه فجررناه خارجه وحاولنا أن نضعه على ركبتيه لكنه حاول المقاومة قليالً 
على عظمة خده األيمن وظل يقاوم رافضًا الجلوس، وكان عدوانيًا بأخمص البندقية يرفض الجلوس فضربته 
 S008ثم ضربه  (أنذرناه كثيرًا وكان يعلم بما كنا نريد منه أن يفعله) عصاه S008جدًا أثناء ذلك فأخرج 

لى األرض وحاولنا أن نقيد يديه فأصبح عنيفًا جدًا معي ومع على ركبتيه مرتين أو ثاللثة مرات فجثا ع
S008 أمسك ببندقيتي من الماسورة وشدها مني )لم يكن حامل البندقية على كتفي( ثم دفع .S008  على

األرض سحبت بندقيتي منه وأطلقت طلقة، لم تطلق بندقيتي النار وكان هو ال يزال يهتز ويقبض على 
S008  ضغط على الزناد ثانية فأطلقت البندقية النار لتصيبه تحت الضلع األيسر، وعندها فهيأت البندقية و

وذهب ’ أيها األحمق لماذا تفعل هذا.‘ S008نزل على األرض وأصابته صدمة بسرعة وعند ذلك قال 
إلى الطريق  S008عاد  ،ويصيحون ليطلب المساعدة. كنت في البيت اآلن لوحدي والجميع كانوا يصرخون 

سية ليحضر الروفر، كنت خائفًا جدًا وأنا لوحدي أحاول السيطرة على الرجل واألصدقاء واألسرة، أبقيتهم الرئي
بوقت الروفر  مجيء بعدما بعيدين عن الرجل بتهديدهم كنت ال أزال في البيت لوحدي فجاء شخص وساعد 

على حمالة. توجهنا بعد  مباشرة إلى المستشفى حيث وضعناهقصير فوضعنا الرجل في خلفيتها ثم حملناه 
قرأ  S008فنزلنا من السيارة وجلسنا نلتقط أنفاسنا ونتناول بعض الماء. عندئذ حذرني  33Fذلك إلى الموقع 



نهم سوف  S008لي حقوقي... على الطريق إلى جانب النهر قال  إني تصرفت جيدًا وعلي أن ال أقلق، وا 
 ى المقر.يستجوبونني فرع التحقيقات الخاص ثم جاؤوا بي إل
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