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  خؤثيشانداينخؤثيشانداين  بؤبؤ  قسةكردنقسةكردن  لةسةرلةسةر  دامدام سة سةنندادطايكرددادطايكرد  يينيينكةمثكةمثي ي بةرثرسبةرثرس  عارفعارف  بواربوارريَريَ

  كراوةكراوة  زينداينزينداين  ئاسايشةوةئاسايشةوة  لةاليةنلةاليةن، ، سليَماينسليَمايني ي ؤؤزانكزانك  خويَندكاراينخويَندكاراين
  

 يبِريار بة بةرانبةر نيشاندان ناِرةزايةيت بؤ سليماين يزانكؤ خويندكاراين كة 4/5/2005 يِرؤذ
 ريبوار، خستبوو بةرييان يئيدار طةندةيل و  زانست بة كردن كاية بة بارةتسة سليماين دةسةالَتداراين

 صةدام دادطايكردين كةمثيين يبةرثرس و  هةلةجبة يشار يناسراو كةسايةيت "بةكر وةستا بةهادين" عارف
 لة ثشتيواين بؤ، ووالت يدةرةوة لة يعيراق ثةنابةراين فيدراسيؤين طشيت يسكرتري و  بةعس سةراينو  

 كة، دةكات خويندكاران بة ثيشكةش ووتةيةك وةزيراندا ئةجنومةين بةردةم لة خويندكاران خؤثيشانداين
 جار ضةند هةربؤية.بةرثرسان و  ئاسايش زةكاينهي ناِرازيبوين و  ندكارانخوي يِرةزامةند يطاجي دةبيتة

 زؤر يذمارةيةك و  ِراطةياندن ينالَكة و  ذورنالست ضةندين يبةرضاو بة دةبةن و  دةهين "عارف ريبوار "
 بةرثرسان لة يةكيك سليماين يئاسايش لة.دةبةن سليماين يايشئاس بةرةو جار دواين.ندكارانةوةخوي لة
 دةلَيت و  دةكات ثرسيار بؤية، دةناسيت كةسايةتيةك وةك "عارف ِريبوار"ةيةهةلةجب يشار يخةلَك كة

 زيندانةوةو تةاخب " ريبوار "كة ناكريت قبول ييث بؤية !؟يدةكة يض لرية تؤ ئريةو بؤ هيناوة بؤ تؤيان
 عارف ِريبوار يئةوة ثاش.من يتبةرثرسيارية لةسةر بِرؤ تؤ دةليت ييث و  تابك لةطةلَ يليكؤلينةوة

 ئازاد تؤ نةطريتةوة " ِريبوار " تا دةلين ييث و  دةكات زينداين كةسة ئةو سليماين يئاسايش دةِروات
 ِريبوار.دةكريت دةستطري ئاسايشةوة لةاليةن "يديار " يبةناو "ِريبوار" يبرايةك شةو هةمان هةر.رييتناك

 يخؤ يبةثآ بةرحةق يئينسانيك ةكو لةبةياين سةر ي8 يكاتذمير5/5 يِرؤذ سةرلةبةياين عارف
 لة ياننامةية بة ئةم دةرضوين كايت تا زيندانةوةو دةخريتة ئاسايش لة.سليماين يئاسايش بؤ دةضيت
  .راطرياوة ئاسايش زينداين يحجز يبةش
  !ئازادخيواز يخةلَك

 هةموو، دةكريت ثيادة تيةوةيةكي دةزطاكاين و  دام لةاليةن كة جؤرة لةم يسةركوتطةرانة يكاروكردةوة
 لة  و مةكانرؤذنا و  يزيونتةلةف لةسةر كانيانةثِروثاطةند هةموو كة دةكات ئاشكرا راستية ئةو رؤذيك

 بة كردن يشاناز و  يسياس يئازاد بة ارةتسةب، يةكيتيةوة بةرثرساين طةورة و  طشيت يسكرتري يزار
 سةر يفريوكارانة يمانشيتيك و  ناوةِرؤكيب يثروثاطةندةيةك لة جطة، دميوكراتيةكةيانةوة تةجروبة
 يووتة يةك تةا كردين لتةمحو ياتوان كة يئاسايشةكة و  نيشتماين يتيةكي.نية تر يهيض ِراطةياندن

 ثشتيةوة لة " يمؤر كة كحيزبي و  بةرثرسان و  ِراطةياندن، نةبيت يئازادخيواز ييكئينسان يدةقيقة ضةند
ماؤستايان، كوردستان يخةلَك يناِرةزايةتيةك و  خؤثيشاندان هةر ضاواين نيو بدةنة "هةية كدةستي ،

 بة كة بيت ئةوانة بؤ تةا يئازاد دةبيت، ...، كارةبا راينكريكا و  رانفةرمانبة، كريكاران، خويندكاران
 لةسةر بينراوة عرياقدا يورابردو لة وةكو تةنانةت كة ئازاديةك، هةلدات خؤياندا بايل و  شان

 يئازاد طالتةجاركردين بة لة جطة، بكريت زينداين دةستطريو )ديار( يبراكة عارف ريبوار قسةكردين
  .راثةرين يدذ لة كوردستان و  عرياق يخةلك كة يسةركوتة لةو ترة يجؤريط ئةمة.نية تر يهيض
  !ئازادخيواز يخةلك
 ؤنؤثؤلَم تاثؤو يهةموو كة ماوة بازاريك و  مولك هيض، ماوة كارطة، ماوة يزةو "سليمانيدا" يناوضة لة

 يداهاتة ئةو.يةوةيتيةكي بةرثرساين طةورة و  تالةباين حيزيب بة سةر كؤمثانياكاين لةاليةن نةكرابيت
 زانكؤو بة معامةلة تةنانةت، دةدريت لوش وةئةوانة لةالبةن يرشي يبةش كراوة تةرخان كوردستان بؤ

 نقوم تيايدا و  دةخةون ثارة لةسةر مةملةكةتة ئةم دةسةالتداراين.دةكةن يةوةبِروانامةكان و  زانست
 بة، كوردستان يخةلَك يزؤر هةرة يبةش و  انكريكار و  مامؤستايان و  فةرمانبةران يموضة بةالم.بوون
 قةصرو ضةندين خاوةين هةركاميان يةكييت سةراين.طرفتارن خانةوالنةيةوة بآ رؤذانةو يبذيو دةست
 هةزار دةيان بؤ طةورة يكطرفتي تةبو بربيت بةسةر تيا ذياين كة ةكينوخا نةبوين بةالم، طةورةن يمولك
  .خيزان
 سةثاندين بؤ، نةيةت ليوة فزةيان كوردستان يخةلَك دةيانةويت ةالتداراندةس ئةمانة هةموو يربارسة
 خنكاندين بة، خةلك يضارةنوس و  ذيان و  داهات بة كردنة ييار بةم دريذةدان برؤيةو و  تاالن ئةم

 يدةنطيك هةموو...، بةخؤسةر يدةولةتيك ثيكهيناين و  جيابونةوة بؤ كوردستان يخةلَك خواسيت
 لة كة يةكيتية ضةكدارةكاين و  ئاسايش دةزطاكاين يةرةكس يكار ئةمة، دةكةن سةركوت يتنارةزاية
  .دةبةن وةيانبةري خةلك داهايت لةسةر و  نراونكهيثي خةلك مافةكاين و  ئةمنيةت لة يبةرطر يذيرناو
 سياسي خةبايت لةسةر هةر شترثي كة، ناسراو و  تيكؤشةر كةسايةيت عارف ريبوار كردين زينداين
 يئازاد بؤسةر ئاشكراية يهريشيك، كرابوو ئيعدام بة مةحكوم و  زينداين بةعسةوة يرذمي لةاليةن
 بؤ ثةلةقاذةيةكة، يناراز يخةلك و  خويندكاران خؤثيشانداين لة طةورةية يهةرةشةيةك، يسياس

 و  رابوةسنت ةهريش ئةم يدذ لة.خةلك دةرةتاين بآ و  بآمايف بةرامبةر نارةزايةيت يدةنط خنكاندين

1 



www.kurdistannet.org 
  ئةوروثا ناوةندي بةكايت  01:39 06.05.2005

 بة بكةن ناضار نيشتماين يتيةكي و  بكةن مةحكوم سةركوتطةرانةية هةنطاوة ئةم.بكةنةوة يناكام
  .يسياس يئازاد بؤ زداناينري و  لةسةركوت طرتندةستهةلَ

 بة دذ و  عةملاين و  ئازادخيواز يكةسيك هةر لةاليةن ثيويستة و  تاوانة "عارف ريبوار" زيندانيكردين
 فشار و  بكريت ئيدانة، تيدابيت ئينساين ويذداين بةزةريةك كة ثاريزطاريكةوة ِرؤشنبريو هةر   وبةعس
 لة داوا كاتدانهةما لة.بكريت ئازاد ليكؤلينةوةيك هيض يب و يةكسةر كة دةسةالتداران سةر خبريتة
 دةرةوةو لة دةكةين ةكاندؤست انئينس و  ضةث و  يكريكار يِريكخراو و  يرثةنابة ِريكخراوةكاين يتةواو
  .بكةن نيشتماين يةكييت يئازادية بة دذ و  ناشارستاين كردةوة ئةم يئيدانة كة، ووالت يناوةوة

  
  كوردستان يِريكخراو

  عيراق يكريكار كؤمؤنيسيت يزيبح
5/5/2005  
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