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  یال مۆریاسییال مۆریاسی  لهله ...  ... وهوه  التهالته  و دهو ده    وهوه  پاڕتهپاڕته  رزان تکریتی دهرزان تکریتی ده  بانی بۆ بهبانی بۆ به  تاهتاه

  
  وه یاندنه کانی ڕاگه ناه  که  له و  وه یامنردا خوندمه ی په  سایته  له واک که  پی هه به
رۆک  سهکیدا بۆ  یه)  نامه ( وه  پاڕانه شتمانی لهی نیکت بانی سکرتری یه ه ات، یتمسم و بیبین
ددامی دیکتاتۆر  رزان تکریتی برای سه تا به، کات یدهلتی و تکای  ویهینووس زیرانی عراق وه
  !! خۆشه  نه ی گوایه وه به، ربدات به
  

ری  به وهڕ  به بانی بۆ کۆنه ی تاه یه وه و النه وه م پاڕانه  ئه که،  یه وه  لهجرن دا سه لره
،  ی ناوبراوه کیه مه امای ن ر بنه سه نھا له نھاو ته ته، قیی عرا) مخابرات (زگای سیخوڕی ده
  . تی ردویه  نا که
  
نھا   ته عس تاوانی کردبت و به درژایی ژیانی به ه ب سک که ر که ر هه گه ا ئهجن ئه

کوا مافی ، ری یاسا روه کوا سه، سااکوا ی،  ئیتر کوا دادگای ئه، ئازاد بکرت ک یه نامه
 بۆچی ی هئ،  ئاسان بت ر ئازاد کردن هنده گه ئه؟!! کیمیاباران ونفال  کوا ئه، هید شه
 زۆر  وه،  بت ره وه  دی گه بانی هنده  تاله  نانووسن؟ که لی کیمیایش نامه ددام و عه سه

 کار ئاسانی بۆ بینینی  که، بوو و نه ر ئه ی هه ئه.  ئازاد ببنشوان  ئه الی که  له ئاساییه
  .  سلمانی ساز کرد ی له که خزانهددام و  سه

  
و یاسا ب ڕز ناکات و  ی ئه س هنده چی که که، دات م ده ه  قه ر له  پارزه بانی خۆی به ه ات

رزان   به که، ر بوو وبه مه ند ڕۆژک له مووی پش چه ۆ ههخ. کات  یاسا نه تی به سوکایه
 تا ئازاد  وه پاڕته بانی ده تاه،  داوه ردا نه سه  به یدادگا هشتا حوکم. م دادگادا بوو رده به له

  بت چی ناوبنرت؟ ئه، ت به  یاسا و دادگا نه تی کردن به سوکایه  مه ر ئه گه ی ئه ئه. بکرت
 تاوانبار   به یفه هاووتی و پی حه، یت رزان تکریتی ده به ۆ یدا ب که وه  پاڕنه له بانی تاه

واو  ی هشتا ته که ی دادگایی کردنه وه ڕه، سک  چۆن که!!بانی اخر تاهئ. . ناوی بنت
  یاساو وژدان؟ کام  هاووتی؟؟ به یته یکه مایت و ده تی تاوانباری لداده تۆ سیفه، بووبت نه

م  له. . )  پاندنی بتاوانه را سه سه تاوانبار تاکاتی تاوان به (ت  ده یه ک هه مایه  بنه
 تاوانک   به سک که رکه هه،  واته،  تاوانبار  ووتراوه که به، هاووتی،  تراوهوو دا نه مایه بنه
 کرت  تا ئازاد دهبرت  تاوانبار ناوده ئیتر به) جزائی (م دادگای سزایی رده  به چته ده
 رزانی تاوانبار  به به، ر ساب پارزهح  بانی به چی تاه که. ) پا سه ردا نه سه ر هیچی به گه ئه(
  !!!ووتی ت هه ده
  

المواطن نناشد دولة رئيس الوزراء الستعمال صالحياته الخراج "ونقل بيان عن طالباني قوله 
  ".  من السجن وادخاله مستشفى للمعالجة من السرطانبرزان التكريتي

العراق الجديد هو عراق تسامح انساني وتعاطف مع المرضى والمحتاجين، هو عراق "واضاف ان 
  . "طي يضمن لجميع مواطنيه حقوق الحماية الصحية والمعالجة الطبيةديمقرا

  
  :ت دات و ده ی ده که وه پاڕانه  به بانی درژه تاه
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من منطق انساني وحقوق "واعرب طالباني في البيان عن تعاطفه مع نداء برزان التكريتي 
قات التاريخية التي وآذلك بحكم العالاالنسان التي تقر حق المعالجة الطبية لكل انسان 

  ."ربطت بين عائلتيھما واحتراما لصداقته الشخصية معه فترة من الزمن
  

،  بووه ی هه وه بانی کاتی ئه ی تاه اخۆ کهئ که، پرسم ژدان دهیو سکی به موو که هه من لردا له
  ژی ژیانی لهدر به که، ک بانییه تاه. . بوبت تی هه ندی و دۆستایه یوه رزاندا په ڵ به گه له که

. . تی بکات رایه رزاندا براده ڵ به  گه ی توانیبتی له که، بت ئه، ناو شۆڕشدا بووبت شاخ و له
ت  ره عزه وا مه ئه، ر وابت گه ئه، ،  بت66تی  سانی جاشایه ستی له به بانی مه دیاری تاه

و  یه تان هه ریه روه مژووی پ سهو  نابتان ئه جه که، بوو م نه وه بیری ئه. . بانی خوازم تاه ده
ڵ  گه هزتان له تی به  دۆستایه که به،  هتی شۆرشتان کردوو  دژایه66نھا سانی  ک ته نه
  ندییه و پویوه هئحوکمی  به، ت پاشان ده. . یدا کردووو پهعستا  وسای به دستانی ئه ربه اک

  چونکه.  هندیی یوه په و  بۆ ئه فایه وه بهبانی  دیاری تاه. . ی نوانیان  توندوتۆه خزانییه
کی  یه قازله بانی شه سو کاری تاه  خزان و که  نزیک له سکی پله تا ئستا که، کات ڕاست ده

 کونجی  گیران و له ده کی داماو یه رگه س و کاری پشمه که کاتی خۆی.  خواردووه عسیان نه به
ی  رکوکدا پیاسه  که بانی له چی باوکی تاه که. اندر کران و ئازار ده تووند ده  ندیخانه به
ر  ک هه ی نه که ڕه کو کاتکدا که له،  یه ری چاوی کلی پوه به، گوت ده سک پی نه کرد و که ده

 و ر چاوه به ی له تییه و پیاوه بانی ئه ر تاه ه دیا. تی بوو کیه سکرتری یه  که  به رگه پشمه
  . .  واوه هست  شین دهتی شایی و کوردیش ووتوویه

  
 کورد و خونی  تی به ی تر سوکایه رزان تکریتی هنده ی بۆ به یه وه م پاڕانه بانی به تاه
 سای  رزاندا و له ستی به ر ده سه  له که، کات  گل ده وه بانی خۆی له تاه. هیدان کرد شه

  زاته دوای مفاوه له که، ری مخابرات بوو به ڕوه  بهرزان ی به وکاته ئه،  دواوه  به1984
تی  مه تای هه ره سه  کورد کراو چۆن چی به، ددامی برایدا ڵ سه گه بانی له ی تاه که جوانه

. ستی پکرد ردی کوردستان ده تی خاپورکردنی گوندو دارو به مه ستی پکردوو هه نفال ده ئه
  . بات  هاووتی ده کات و ناوی به بیر ده  له وانه هموو ئ بانی هه تا تاله وه ئه
س  وا که ئه، ر بکرت سه وت تاوانبار چاره یه و ده یه ستی مرۆیی هه به ر مه گه بانی ئه اهت
  ی به وه هئ بۆ وه ک بپاڕته نه، ر بکرت سه با چاره، یتوانی بت ده، گرتووو ی لنه هگڕی
  . اد بکرتحسابک ئازب هیچ  و به کجاری یه
  
  روه ده ربت و له رزان به ی به وه هئبۆ ،  یه وره پالنکی گه تای ره بانی سه ی تاه م کاره ئه

ری  رشتی که رپه  سه هاوکات ببته، ی که  ڕوخاوه ددام و ڕژمه سمی سه ری ڕه  قسی که ببته
وا  ئه، ددام ئازاد بکرت ر سه گه، مریکا و پی بین ر ئه  سه نه زیاتر فشار بخهوتا تیرۆرستان 

  مه کی دی ئه  واتایه به. کرت  دژ نه ریکا تا چیتر تیرۆری له مه بت بۆ ئه ده) د نه سه (رنتی گه
  . ددام ردانی سه  بهۆ ب و ڕخۆشکردنه  یه که هپالن تای ره سه

  
  مه ازیشیش ن ه تاریق ع  نییه زووترین  سبه وه ئه،  نووسینک بت  نامه نھا به ر کار ته گه ئه
  به، ،   خۆشه  نه چونکه، کات ئازاد بکرێ نووست بۆ پاپای ڤاتیکان و داوا ده ک ده یه

موو دا تا  ی ڕاستی پیشانی هه اسانی کردو رگهئکار  ی م کاره بانی به تاه، کی دی واتایه
  . ڕزگار بببن
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  سته ددام و دارو ده  سه هی ک وه  لهمدنیا،  دواوه مۆ به  ئه له،  حای خۆم ش به  من به
  . خات رده ڕۆژ ڕاستی ده پاشه. .  نادرن  سداره سیان له بن و که ی ئازاد ده که نزیکه

  
کانی   کچه که.  بوش و تۆنی بلر تکای کردووه. یدا بۆ الی ج که ردانه سه بانی له ن تاه ده
مریکاو  هئ دژی   تیرۆر له کاره و  به چونکه، ربگرن یی وه هانده نه ریتانیا په  به ددام له سه
 و  بووه ر نه رامبه به  ب روا به بانی هه ی تاه و کاره  ئه هدیار.  وه بته م ده ریتانیا که به

  . نابت
  

بانی  ه رێ ویژدانی ته ئه، پرسم من ده. . کات  لبوردووی و ویژدان ده بانی باس له  تاله
رێ  ئه.  کوشت وه ڕی براکوژییه ناوی شه کیان به کوڕی خه اند  سه ی به و کاتانه ئه، کویا بوو له
ی  کییه شمه  په و ویژدانه ئه، کاندا ی جود و پشت ئاشان و ئیسالمییه ره کانی به ڕه  شه له

   کویا بوو؟ بانی له تاه
ری   ساڵ شه11 بۆچی پاش  وه ئه،  کییه شمه په  ویژدانی ر هنده گه، بانی رێ تاه ئه

ر   سه وه ته ڕاونه گه ولیر و سلمانی نه کانی هه اوارهئتائستاش ، ڵ پارتی گه له ،براکوژیت
  ماو حای خۆیان؟؟

  . . ق ردی ڕه به و بۆ کورد که شمه  بۆ دوژمنان پهتتۆ ویژدان
  

جیش شعبی یان  (نھا ی ته وه به، ستان کوشت داها که  سه یان و بگره  شاخ ده کاتی خۆی له
ک  وت تاوانبارکی وه ته ده  کوڕی عیساو ته چی ئستا خۆتت لبووه که، بوون) اتحادی

  !!یت ئازادی بکه  و هاووتی یته رزان تکریتی بکه به
  سکی به رکه هه، قوتابیان، سبکاران اک، نووسان ڕۆژنامه، م ڕۆشنبیران رجه سه  تکام له
  چونکه، بن نگ نه ن و لی بده کهبانی ڕیسوا ب ی تاه باره له ا ن م کاره ئه که،  یه ویژدان هه

  ی که وه  دنیام له مۆوه  من له چونکه.  ددامه ی سه تای پالنی ڕزگار کردنه ره سه  مه ئه
موو   نادرن و ڕۆژگارک دن هه داره س ی له که  نزیکه سته  دار و ده س له که ددام و نه سه نه

 چاوی  نه که  خۆڵ ده واته. . دان ندیخانه  به ههشتا ل، ین ر ده ماوه کرن و الی جه ئازاد ده
  . ر ماوه جه

  . رانی دووژمنان ش بۆ نۆکه شی و مژووی ڕه ڕووڕه
  

  یال مۆریاسی له 
 
  : وه ته یامنردا بوکراوه ی په  سایته  له  که یه واه و هه قی ئه  ده مه ئه

   من السجن للعالج من السرطانالرئيس العراقي جالل طالباني يدعو الى اخراج برزان التكريتي
طالب الرئيس العراقي جالل طالباني اليوم االحد من رئيس الوزراء ابراهيم :  الوآاالت-

الجعفري العمل على اخراج برزان التكريتي االخ غير الشقيق للرئيس العراقي المخلوع صدام 
  . حسين من السجن وادخاله المستشفى لغرض العالج من مرض السرطان

نناشد دولة رئيس الوزراء الستعمال صالحياته الخراج المواطن " بيان عن طالباني قوله ونقل
  ". برزان التكريتي من السجن وادخاله مستشفى للمعالجة من السرطان

العراق الجديد هو عراق تسامح انساني وتعاطف مع المرضى والمحتاجين، هو "واضاف ان 
  ".  الحماية الصحية والمعالجة الطبيةعراق ديمقراطي يضمن لجميع مواطنيه حقوق

من منطق انساني وحقوق "واعرب طالباني في البيان عن تعاطفه مع نداء برزان التكريتي 



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   3-11-2005 22:48 

4 

االنسان التي تقر حق المعالجة الطبية لكل انسان وآذلك بحكم العالقات التاريخية التي 
  ". نربطت بين عائلتيھما واحتراما لصداقته الشخصية معه فترة من الزم

وآان التكريتي المسجون في العراق قد ناشد طالباني في رسالته التي نشرتھا صحيفة 
جالل طالباني باسم الصداقة التي ) العراقي(اناشد الرئيس "اول امس قائال " الشرق االوسط"

ان يعمل على انقاذ حياة صديق له لطالما تحمل الكثير بسبب مواقفه من اجل (..) تربطنا 
السيد الجعفري باسم مبادىء وعدالة جدي ) العراقي(واناشد رئيس الوزراء . امالاخذ الحق آ

  ". وجده االمام علي ان يتدخل اليجاد حل لحالتي االنسانية
 تشرين 19 في بغداد ومثل في 2003ابريل / نيسان16واعتقل برزان التكريتي في 

 150ة بتھمة قتل حوالي اآتوبر مع صدام حسين وستة من اعوانه امام محكمة عراقي/االول
  .1982شيعيا في بلدة الدجيل شمال بغداد سنة 


