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 و مسعود بارزانی سەرۆکی پارتی راوە بۆ کنامەیەکی 

 زیران نی وه نجومە رۆکی ئە سە نێچیرڤان بارزانی  

  
 ! بەڕێسان

 
ئًَذاهی )بَ ًاّی ئازاد هیراى  رپرضێکی بااڵی پارتیَکَ بَ ،کَباّکی ژًَُاًذاًی بَ  ،ئْضترالیاداًیػتْی  خێساًێکی

ضاڵ پێع ئێطتا  ٤ (نپێػّْی َُرێی پارتی ّ ڕاّیژکاری ضَرۆکی تری پێػّْتارپَرلَهاً ،فَرهاًذەیی ُێسی پێػوَرگَ

تا  َّەی تایبَتیاًردەّام دەضت دەخاتَ کارّبار ّ ژیاًبَ ئَم بَرپرضَی پارتیاًَّەیاى پاظ گَڕ .کْردضتاى گَڕّاًَتَّە

 ساًی ضَرئًَجام لَ بَرّاریێخ ی لَ کێػَضاڵ ًسیک بَ دّّدّای  .دەکَّێتَ ًێْاى َُردّّ ُاّضَرەکَکێػَ 

ا  ،َضاڵ ٨ّ کْڕێکی َ ضاڵ ٢٣کی کچێ َ،ّّ هٌذاڵی ئَم خێساًَُرد. دەبٌَّەاجیلَ دادگا لَیَک  ٣٦/٢٣/٣١٢٢ کَ تًَِ

بَاڵم ًَ  .  یََُتیاى بَ چارەضَری بَردەّام ْیطّ پێ   یَیاى َُکێػَی تًَذرّضتەگَزًاهَی ئْضترالیي، خاّەًی ڕ
 ٢٨/١٤/٣١٢٨ۆیَ تا دّاجار کَ لَ بَرّاری ب. کْردضتاى دەضت دەکَّێت ّ ًَ دەرهاًیۆغیَکَیاى لَپطپۆڕی ًَخ

َهیػَ لَ ئْضت  . ّىرالیاّە دەرهاًی چارەضَری بۆ ُێٌاباّکی هٌذاڵَکاى چاّی بَ جگَرگۆغَکاًی کَّتْە،ُ 

 بۆ ئَم. َُفتَی جارێک چاّی بَ هٌذاڵَکاى بکَّێتدّّ کَ  باّکَکَ هافی ئَّەی َُیَ دادگاێکی بَپێی بڕیار

ی ئَّ بَرپرضَ بَاڵم. گَڕاّەتَّە َُّلێر لیاّە َُزاراى کیلۆهَتری بڕیْە ّلَ ئْضترا چًَذیي جار هَبَضتَظ

ڕێگای دیذاری هٌذاڵَکاًی لێ  ی کردبێتوَُرکات ئارەزّ ،ٍ ّْذا گرتیػکَ دەضتی بَضَر پاضۆرتی هٌذاڵَکاً حسبَکَتاى

بذات بَ قَیذّبًَذە  بْە هل ًاچارباّکی هٌذاڵَکاى جارێکیع  چًَذ .دی گَڕاّەتَّەگرتْە ّ ئَّیع بَ ًَُاضَ ضار

َُهّْ باّکی هٌذاڵَکاى  غایاًی باضَ. بَ هٌذاڵَکاًی بکَّێتچاّی  لَ پێٌاّ ئَّەی ئَّ بَرپرضَضتَهکاراًَکاًی 

ّ تًَاًَت ًَفَقَی هٌذاڵَکاى بَ بڕێکی زیاتر لَّەی دادگا  ەی خۆی ّەکْ باّکێک جێبَجێ کردّبَرپرضیارێت

  .گَیاًذّەتَ دەضتی دایکی هٌذاڵَکاى ڕێکْپێکغێْەیَکی هاًگاًَ بَدیاریکردّە 

ًاچار ر دگای َُّلێدا ٣٤/١٥/٣١٢٢ رۆژی ّ دادگا دەباتَّەبَر پًَابًَاچاری  کاىَباّکی هٌذاڵدّای ئَّ ڕێگریاًَ 

ّباّکیاى  َکاىهٌذاڵ دیذاری یبۆ ئَّە ضپێرێاَک پۆلیص ڕدەضتَیدەبێت لَبَراهبَر ڕێگریَکاًی ئَّ بَرپرضَی پارتیذا 
 "زا اضعذ هیراىئاقیذ َع"ػوَرگَکاًی ُێسی تایبَتی خۆی بَ فَرهاًذەیی دەضتَیَک لَ پێ ئَّ بَرپرضَم بَاڵ. ضازبکَى

هبَر هلِْڕی بَرپرضَکَی پارتی ُیچیاى الَبَر پۆلیطَکاى ، ضَرئًَجامی یاضاطَکاًپۆلی یبۆ ڕّبَڕبًَّْە ادەضپێرێڕ

 ًَغیاًتْاًی دایکی هٌذاڵَکاى ڕێکبخَى، َُرّەکباّکیاى  ّ هٌذاڵَکاىدیذاری بَبێ ئَّەی  دەکػێٌَّە پێٌاکرێت ّ

بَ ًائْهیذی َکاًیع باّکی هٌذاڵ. ٍ بّْلَم بارەّە بڕیاری دادگایاى پێ  ی دادگا بکَى کَچڕاپێ لَضَر ضَرپێچی لَ یاضا

 َُڕەغَ لَ باّکی هٌذاڵَکاى دەکات کَ دەبێ خۆی ّ کَضْکاری بَرپرضَتاى مئََّەظ زیاتر ل. بۆ ئْضترالیا تَّەدەگَڕێ

م بَاڵ،  رکردٍّ دٍدادگا ی بۆ بَردەم کردًی دایکی هٌذاڵَکاًبڕیاری ڕاپێچ کَکاتێک دادگا غایاًی باضَ  .يێبِێڵبَج َُّلیر

 . بکات جێبَجێی دادگا  م بریارٍ ئَ  یتْاًیٍْ ًَُیچ کاتێک پۆلیص    ٍّ ی پارتیَ رپرضَ م بَ ُۆی ئَ بَ

 :ڕیساى بَ

تًَاًَت . َُردّّ هٌذاڵَکَ بێطَر ّ غْێي کراّى ی ئَهطاڵَّەلَ هاًگی حْزەیراً ئَّەی تازەیَ لَم کَیطَدا ئَّەیَ کَ

بَپێی ئَّ َُّااڵًَی . داخراّە ذاای پَیْەًذی تَلَفًْی ّ تۆڕە کۆهَاڵیَتیَکاًیع لَ ًێْاى هٌذاڵَکاى ّ باّکیاًڕێگ
ّ   دەضتی فیذراضیۆى کَّتْى هٌذاڵَکاى لَ کْردضتاى ًَهاّى، بَبێ ئَّەی ُیچ پرش ّڕایَک بَ باّکیاى کرابێت

فاًذًێکی ڕئَهَظ هٌذاڵ . دەرەّە تًَاًَت بَبێ ئَّەی ئاگادارکرابێت کَ بۆچی ّ بۆ کْێ براّى، لَ کْردضتاى براًَّتَ

 .  زۆر ئاغکراّ چاّقایواًَ ّ تاّاًێکی گَّرەیَ
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( ىگری لَ هافَکاًی هٌذاڵَری بَرضًَت)بَپێی ًاهَیَکی  ،َ کَبَّپَڕی خۆی گَیاًذّە ئَّەی گَراًی ئێوَیئَّەی کَ ًی

لَالیَى کَ ّ گاڵتَجاڕیَ بَ یاضا ّ بڕیاری دادگا  ٌَیَکی دەضتی فیذراضیۆى کَّتْە، َُر لَضَرەتای ئَم کارغکێٌیکَ ّێ

بَرگری َل  لَالیَى ضًَتَری ئێْەی بَڕێس َُّردّحسبَکَی ئًَجاهذراّە،  ئَضتْری تئَّ بَرپرضَی پارتی ّ بَ پػ

 ّ َت بکَى ّ ضٌْرێک بۆ ضتَهکاریدەخاڵ کراّە کَاى لێّى ّ داّای ئَّەتی ئاگادارکرابَ ًاهَی فَره ًَّەهٌذاڵهافی 

اگرتٌی دڵی ڕ ئێْەظّادیارە زۆر بَداخَّە بَاڵم . تاى دابٌێیي ّ ًاچاری بکَى پابًَذی یاضا بێئَّ بَرپرضَتضَرەرۆیی 

بێذەًگیتاى ییَکاًی هرۆڤ ّ اهٌذااڵى ّ هافَ ضَرەت لَال گرًگتر بْە لَ یاضا ّ هافیاى تی خۆفَرهاًذە ضَرەرۆکَ

ّەّ پلَّپایَی  ێػوَرگَ ّ چَکبَ پ ّ زیاتر پێی لێ درێژبکاتڕێگای بۆ تَختبْە تا  ًاّبراّبۆیَ . َُڵبژاردّە  پارتیَ

بَردەضتی  غایاًی باضَ کاتێک ئَم کَیطَ ُاتَ .ەّپًَاّ پػت بێتیَکی ڕۆیی بَضَر ُاّاڵضَرە بَردەّام بْە لَ

چارەضَر بکَیي، بَاڵم  یَیذراضۆى َُّڵواًذا لَ ڕێگای ًْێٌَری پارتی ّ حکْهَتی َُرێن لَ لًَذەًَّە ئَم کێػَف

 .ئَّ َُّڵَغواى بێطَهَر هایَّەبَداخَّە 
ًذ  چَ لَ   .ەضتی ئیوَبَرد کَ لَ بارەی ضتَهکاری دەضَاڵتی کْردضتاًَّە دێتَ َیطکَطَ ًَ یَکَهیي ًَّ ئاخریي ئَم کَی

ی  ٍّ ُاّكاری ضیاضَتی ًاردًَ رێن  تی َُ كاًی حكْهَ كَ دّایَ لَ ك یَ  ّدا كابیٌَّضاڵی ڕابرد ی زۆرهلێی ُاّاڵتیًا

ّلێر ّ ضلێواًی َُهیػَ  كاًی َُ خاًَ فرۆكَ.  ژى ّ هٌذااڵى غێْاًذٍّ  ّ ژیاًیاى لَ ری كْردضتاًیاى کردّە  ًابَ پَ

ی دەّڵَتَ  تی ًاهرۆڤاًَ بَم جۆرە ُاّکاری ضیاضَ. راًی دیپۆتكراّ ًابَ ی پَ ٍّ رگرتٌَ ٍّ رپػت بْى بۆ ضَ لَ

کاتێکیع بَزۆر ڕاپێچی کْردضتاى . ُاّاڵتیاًی بێذرەرتاى ّ پًَابَری كْردضتاى  ر بَ راهبَ ئَّرّپاییَکاى کراّە بَ

 .َکدەکرێٌَّە دەکًََّبَر جۆرەُا ضتَهکاری کَ ئَم کَیطَ تًَِا ًوًَْیَ

ی یي ّ کارغکدەردەبڕئیوَ لَ فذراضیۆًی پًَابَراًَّە لَ کاتێکذا ًیگَراًی تًْذی خۆهاى لَ چارەًْضی ئَّ دّّ هٌذاڵَ  ٌێ

َی پارتی ّ ضَرەڕۆی دەکَیي، ُاّکات  ضَرکۆًَّ ضَرکردایَتیَکَی ی ئَّ بَرپرضَی پارتی ّ هاهَڵَی ًابَرپرضًا

ۆژاًَ ڕ کَ ایَیاضایّ  ی ّ هافی هرۆڤئَّ دیوْکراضتۆزقاڵێک پابًَذی  ضتاى ئَگَرداّا دەکَیي پارتی دیوْکراتی کْرد

ًَگاّ َُڵپڕّپاگًَذەی بۆ دەکات ّاّ زاًیار ذاًیپێگرێت بۆ ئاغکراکردًی چارەًْضی ئَّ هٌذاالًَ ّ ، دەضتبَجێ ُ ی تَ

ُاّکات  .یاىاردیذقاًذًی دەرفَتی دەهْدەضت بۆ ّ خْڵ لَضَر چارەًْش ّ جێگای ئێطتایاى َکاىبَ باّکی هٌذاڵ
یاری دادگا، بَ تاّاًی خراپ کَڵک ّەرگرتي لَ پلَّپایَی ڕردًی یاضا ّ بلکئَّ بَرپرضَ بَ تاّاًی پێػێداّاکاریي 

َرّەُا   ُ دیذاری ) پێػێلکردًی ضَرەتاییتریي هافی ئیٌطاىبَ تاّاًی حسبی ّ ُێسی پێػوَرگَی ژێردەضَاڵتی خۆی،

 ی لَگَڵ بکرێتّ ذرّضت، لێپێچیٌَّەتًَ بێطَرّغْێي کردًی دّّ هٌذاڵی ًا بَ تاّاًی، ّە ضَرئًَجام (ۆڵَ ّ باّکڕ

ّ  یضتَهکار لَّەی ئێْە ڕاّەضتاى لَ پػتی ُیچ هاًایَکی ًیَ جگَ ،پێچَّاًَی ئَهَ .ی یاضایی خۆی ّەرگرێتضسا

گَّازی ضَرجَم رێکخراّ کاتدە ًاچارئێوَ  ّە. ێرىبژذەَُڵ یاضاغکێٌی ًی بَرگری لَ هافی ّ داهَزراّ ّ الیًََکا بًا

کَیي، کَ لَم بارەیَّە َُڵْێطت ّەرگرى ّ ضَرکردایَتی پارتی ّ حکْهَتی َُرێن بخًََ ب هٌذااڵى ّ هافَکاًی هرۆڤ

گای دابٌێت ّ دەهْدەضت جێی پارتی بَرپرضَئَم  ّ ًاچاری بکَى ضٌْرێک بۆ ضَرەڕۆیی ّ ضتَهکاری ژێرگْغارەّە

 ًَُگاّی بَ پَلَ َُڵگرى دا  م ڕاضتایَ ُیْاداریي لَ .َکاى ّ باّکیاى دابیي بکرێتّ دیذاری هٌذاڵ هٌذاڵَکاى دیاری بکات

   لَگَڵ ڕێسهاًذا

 یسەری پەنابەرانی عێراقافیدراسیۆنی سەر

 ١٧/٩/٨١١٢ 


