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ساجدة وابنتية لالراضى "رحب الزعيم الكردي جالل الطالباني الثالثاء بلجوء زوجة صدام: ( الخبر التالي )CNN(اليوم قرأت في

لكنه لم یتلق وقال طالبانى انة یعلم مكانهن و ان هناك اتصاالت معهن عبر صدیق مشترك، و. الكردیة الخاضعة لنفوذة شمال العراق
واوضح ان قراره بتوفير اللجوء لساجدة وأبنتيها راجع النهن أبریاء تعرضن للمعاناة خالل فترة حكم صدام .... منهن أي رسالة مكتوبة

 .)حسين
 :ني بتصریحة هذاان طالبا

 ومئات االالف من مؤنفل182000على عظام متهور  لتا قدميه و بوقاحةبكالوطنية للشعب الكردي، حيث داس من الثوابت علنا خرج  /1
حتى و ه االن في قاع وضيع بشكل خاص في نظر مالیين الكورد، أذ اناأحدعلية وضع نفسه في موقع الیحسده  وبذلك ،الضحایا المدنيين

 . اآلخرینقابلون بایة وجه یالیعرفون غير مسؤولة لزعيمهم و التصریحات بال یتورطون بين الفينة و االخرالذین المناظلين مؤیدیه من قبل 
 .  رجال القانون والمؤهلين للبت في قضية المجرمة ساجدة طلفاحأقدم على مسخ دور/ 2

 ان ساجدة آزوجة وقریبة من الدرجة االولى للمجرم صدام وام لعدي و قصي القتلة وأقرب المقربين من الحلقة الضيقة القطاب النظام و
، ناهيكم عن مجرم على مدى عقود من السنين رغم آل ماحدث، التستحق أدنى عطف و رفقة رافق الآأحدى اغنى أغنياء العالم وآانسان

   . أستقبالها و حمایتها
  جرائمهاالنتقام من اقطاب النظام و منفذيلست مع آمواطن بسيط من بيوت الطين ومن ضحایا النظام أقول أنني ولتالفي أیة سوء فهم 

جرائم یهم أو لمحكمة عادلة في العراق وضمان جميع الشروط االنسانية للمتهمين بللضحایا و ذو علنيةشعبية مع تقدیمهم الى محاآم بل 
   .1963عاما والتي آانت أمتدادا طبيعا لجرائم وحشية أقترفتها الفاشيين عام35 خالل بحق البشریة

 ! یا للعار.معرفته بمكان ساجدة وأخفائه عن أعين الجماهيرویرتكب الطالباني جریمة اخرى بحقنا حين یدعي و بصفاقة 
ومن الحكمة لألخوة و االخوات في االتحاد الوطني الكردستاني أرساله الى أقرب مصح جنون حقيقي ب  البد وان اصيبان جالل

والمتمرسة قيادیة الواعية و المناضلة الكثير من العناصر الون لكانهم یموأنا واثق بأنه الیترك أیة فراغ سياسي، أذ لالمراض العقلية، 
البد وان یقف مذهوال أمام االالف من القبور الجماعية في في هذا اليوم العصيب من قبل انسان ان تلك االقوال الترد . لقيادة دفة حزبهم
التقاعد وترك عصا طلب آان أولى به و سن الشيخوخة حار سياسى، حيث انه وصلانت أقدم على أجل ان الطالباني. آل أرجاء البالد

ومثلما قدم صوفي المشاعة هادي العلوي أمام أطفال  ...!قبل ان ینزول عليه روح التسامح للمرة الثانية آما نزل على المسيح سليمان
قابر الجماعية أنا أیضا أمام بقایا عظام الم من أنتمائة الى هویة الطيار الذى قصف حلبجة بالقنابل الكيمياویة، هكذا أقدم برائتهحلبجة 

 !آل من الیحتج ضد تلك التصریحات المشينةهویة برائتي من هویة جالل الطالباني ومن 
و وادوات تنفيذ جرائمهم حمایة الطغاة الترحيب أو من یسول لنفسة رأس دق أعرني نعالك المبارك ال: أیها الشيخ البغدادي الجليل

 !عوائلهم
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