نامەیەکی کراوە بۆ مسعود بارزانی سەرۆکی پارتی و
نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وهزیران
بەڕێسان!
خێساًێکی داًیػتْی ئْضترالیا ،بَ ُاًذاًی باّکی ژًَکَ ،کَ بَرپرضێکی بااڵی پارتیَ بَ ًاّی ئازاد هیراى (ئًَذاهی
فَرهاًذەیی ُێسی پێػوَرگَ ،پَرلَهاًتاری پێػّْتری پارتی ّ ڕاّیژکاری ضَرۆکی پێػّْی َُرێن)  ٤ضاڵ پێع ئێطتا
گَڕّاًَتَّە کْردضتاى .پاظ گَڕاًَّەیاى ئَم بَرپرضَی پارتی بَ ردەّام دەضت دەخاتَ کارّبار ّ ژیاًی تایبَتیاًَّە تا
کێػَ دەکَّێتَ ًێْاى َُردّّ ُاّضَرەکَ .دّای ًسیک بَ دّّضاڵ لَ کێػَی خێساًی ضَرئًَجام لَ بَرّاری
 ٣١٢٢/٢٣/٣٦لَ دادگا لَیَک جیادەبٌَّەَُ .ردّّ هٌذاڵی ئَم خێساًَ ،کچێکی  ٢٣ضاڵَ ّ کْڕێکی  ٨ضاڵَ ،کَ تًَِا
خاّەًی ڕەگَزًاهَی ئْضترالیي ،کێػَی تًَذرّضتیاى َُیَ ّ پێْیطتیاى بَ چارەضَری بَردەّام َُیَ  .بَاڵم ًَ
پطپۆڕی ًَخۆغیَکَیاى لَکْردضتاى دەضت دەکَّێت ّ ًَ دەرهاًی .ب ۆیَ تا دّاجار کَ لَ بَرّاری ٣١٢٨/١٤/٢٨
باّکی هٌذاڵَکاى چاّی بَ جگَرگۆغَکاًی کَّتْەَُ ،هیػَ لَ ئْضت رالیاّە دەرهاًی چارەضَری بۆ ُێٌاّى.
بَپێی بڕیارێکی دادگا باّکَکَ هافی ئَّەی َُیَ کَ دَُّّفتَی جارێک چاّی بَ هٌذاڵَکاى بکَّێت .بۆ ئَم
هَبَضتَظ چًَذیي جار لَ ئْضترالیاّە َُزاراى کیلۆهَتری بڕیْە ّ گَڕاّەتَّە َُّلێر .بَاڵم ئَّ بَرپرضَی
حسبَکَتاى کَ دەضتی بَضَر پاضۆرتی هٌذاڵَکاًیػذا گرتٍَُّْ ،رکات ئارەزّوی کردبێت ڕێگای دیذاری هٌذاڵَکاًی لێ
گرتْە ّ ئَّیع بَ ًَُاضَ ضاردی گَڕاّەتَّە .چًَذ جارێکیع باّکی هٌذاڵَکاى ًاچار بْە هل بذات بَ قَیذّبًَذە
ضتَهکاراًَکاًی ئَّ بَرپرضَ لَ پێٌاّ ئَّەی چاّی بَ هٌذاڵَکاًی بکَّێت .غایاًی باضَ باّکی هٌذاڵَکاى َُهّْ
بَرپرضیارێتی خۆی ّەکْ باّکێک جێبَجێ کردّە ّ تًَاًَت ًَفَقَی هٌذاڵَکاى بَ بڕێکی زیاتر لَّەی دادگا
دیاریکردّە هاًگاًَ بَغێْەیَکی ڕێکْپێک گَیاًذّەتَ دەضتی دایکی هٌذاڵَکاى.
دّای ئَّ ڕێگریاًَ باّکی هٌذاڵَکاى بًَاچاری پًَا دەباتَّەبَر دادگا ّ رۆژی  ٣١٢٢/١٥/٣٤دادگای َُّلێر ًاچار
دەبێت لَبَراهبَر ڕێگریَکاًی ئَّ بَرپرضَی پارتیذا دەضتَیَک پۆلیص ڕاضپێرێ بۆ ئَّەی دیذاری هٌذاڵَکاى ّباّکیاى
ضازبکَى .بَاڵم ئَّ بَرپرضَ دەضتَیَک لَ پێ ػوَرگَکاًی ُێسی تایبَتی خۆی بَ فَرهاًذەیی "عَقیذ ئازا اضعذ هیراى"
ڕادەضپێرێ بۆ ڕّبَڕبًَّْەی پۆلیطَکاًی یاضا ،ضَرئًَجام پۆلیطَکاى لَبَراهبَر هلِْڕی بَرپرضَکَی پارتی ُیچیاى
پێٌاکرێت ّ دەکػێٌَّە بَبێ ئَّەی دیذاری هٌذاڵَکاى ّ باّکیاى ڕێکبخَىَُ ،رّەک ًَغیاًتْاًی دایکی هٌذاڵَکاى
لَضَر ضَرپێچی لَ یاضا ڕاپێچی دادگا بکَى کَ لَم بارەّە بڕیاری دادگایاى پێ بٍّْ .باّکی هٌذاڵَکاًیع بَ ًائْهیذی
دەگَڕێتَّە بۆ ئْضترالیا .لَّەظ زیاتر ئَم بَرپرضَتاى َُڕەغَ لَ باّکی هٌذاڵَکاى دەکات کَ دەبێ خۆی ّ کَضْکاری
َُّلیر بَجێبِێڵي .غایاًی باضَ کاتێک دادگا کَ بڕیاری ڕاپێچکردًی دایکی هٌذاڵَکاًی بۆ بَردەم دادگا دٍرکردٍّ ،بَاڵم
بَُۆی ئَم بَرپرضَی پارتیٍَّ ُیچ کاتێک پۆلیص ًَیتْاًیٍْ ئَم بریارٍی دادگا جێبَجێ بکات .
بَڕیساى:
ئَّەی تازەیَ لَم کَیطَدا ئَّەیَ کَ لَ هاًگی حْزەیراًی ئَهطاڵَّە َُردّّ هٌذاڵَکَ بێطَر ّ غْێي کراّى .تًَاًَت
ڕێگ ای پَیْەًذی تَلَفًْی ّ تۆڕە کۆهَاڵیَتیَکاًیع لَ ًێْاى هٌذاڵَکاى ّ باّکیاًذا داخراّە .بَپێی ئَّ َُّااڵًَی
دەضتی فیذراضیۆى کَّتْى هٌذاڵَکاى لَ کْردضتاى ًَهاّى ،بَبێ ئَّەی ُیچ پرش ّڕایَک بَ باّکیاى کرابێت ّ
تًَاًَت بَبێ ئَّەی ئاگادارکرابێت کَ بۆچی ّ بۆ کْێ براّى ،لَ کْردضتاى براًَّتَ دەرەّە .ئَهَظ هٌذاڵ ڕفاًذًێکی
زۆر ئاغکراّ چاّقایواًَ ّ تاّاًێکی گَّرەیَ.
Contact:
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ئَّەی کَ ًیگَراًی ئێوَی بَّپَڕی خۆی گَیاًذّە ئَّەیَ کَ ،بَپێی ًاهَیَکی (ضًَتَری بَرگری لَ هافَکاًی هٌذاڵى)
کَ ّێٌَیَکی دەضتی فیذراضیۆى کَّتْەَُ ،ر لَضَرەتای ئَم کارغکێٌی ّ گاڵتَجاڕیَ بَ یاضا ّ بڕیاری دادگا کَ لَالیَى
ئَّ بَرپرضَی پارتی ّ بَ پػت ئَضتْری حسبَکَی ئًَجاهذراّەَُ ،ردّّ ئێْەی بَڕێس لَالیَى ضًَتَری بَرگری لَ
هافی هٌذاڵًَّە بَ ًاهَی فَرهی ئاگادارکراّى ّ داّای ئَّەتاى لێکراّە کَ دەخاڵَت بکَى ّ ضٌْرێک بۆ ضتَهکاری ّ
ضَرەرۆیی ئَّ بَرپرضَت اى دابٌێیي ّ ًاچاری بکَى پابًَذی یاضا بێت .بَاڵم زۆر بَداخَّە ّادیارە ئێْەظ ڕاگرتٌی دڵی
فَرهاًذە ضَرەرۆکَی خۆتاى لَال گرًگتر بْە لَ یاضا ّ هافی هٌذااڵى ّ هافَ ضَرەتاییَکاًی هرۆڤ ّ بێذەًگیتاى
َُڵبژاردّە .بۆیَ ًاّبراّ ڕێگای بۆ تَختبْە تا زیاتر پێی لێ درێژبکات ّ بَ پێػوَرگَ ّ چَک ّ پلَّپایَی پارتیَّە
بَردەّام بْە لَ ضَرەڕۆیی بَضَر ُاّاڵتیَکی بێ پػت ّپًَاّە .غایاًی باضَ کاتێک ئَم کَیطَ ُاتَ بَردەضتی
ف یذراضۆى َُّڵواًذا لَ ڕێگای ًْێٌَری پارتی ّ حکْهَتی َُرێن لَ لًَذەًَّە ئَم کێػَیَ چارەضَر بکَیي ،بَاڵم
بَداخَّە ئَّ َُّڵَغواى بێطَهَر هایَّە.
ئَم کَیطَ ًَ یَکَهیي ًَّ ئاخریي کَیطَ کَ لَ بارەی ضتَهکاری دەضَاڵتی کْردضتاًَّە دێتَ بَردەضتی ئیوَ .لَ چًَذ
ضاڵی ڕابردّّدا كابیٌَ یَك لَدّایَكَكاًی حكْهَتی َُرێن ُاّكاری ضیاضَتی ًاردًٍَّی زۆرهلێی ُاّاڵتیاًی
پًَابَری كْردضتاًیاى کردّە ّ ژیاًیاى لَ ژى ّ هٌذااڵى غێْاًذٍّ .فرۆكَخاًَكاًی َُّلێر ّ ضلێواًی َُهیػَ
لَضَرپػت بْى بۆ ٍّرگرتٌٍَّی پًَابَراًی دیپۆتكراّ .بَم جۆرە ُاّکاری ضیاضَتی ًاهرۆڤاًَی دەّڵَتَ
ئَّرّپاییَکاى کراّە بَراهبَر بَ ُاّاڵتیاًی بێذرەرتاى ّ پًَابَری كْردضتاى .کاتێکیع بَزۆر ڕاپێچی کْردضتاى
دەکرێٌَّە دەکًََّبَر جۆرەُا ضتَهکاری کَ ئَم کَیطَ تًَِا ًوًَْیَکَ.
ئیوَ لَ فذراضیۆًی پًَابَراًَّە لَ کاتێکذا ًیگَراًی تًْذی خۆهاى لَ چارەًْضی ئَّ دّّ هٌذاڵَ دەردەبڕیي ّ کارغکێٌی
ّ ضَرەڕۆی ی ئَّ بَرپرضَی پارتی ّ هاهَڵَی ًابَرپرضاًَی پارتی ّ ضَرکردایَتیَکَی ضَرکۆًَ دەکَیيُ ،اّکات
داّا دەکَیي پارتی دیوْکراتی کْردضتاى ئَگَر تۆزقاڵێک پابًَذی ئَّ دیوْکراضی ّ هافی هرۆڤ ّ یاضایایَ کَ ڕۆژاًَ
پڕّپاگًَذەی بۆ دەکات ،دەضتبَجێ ًَُگاّ َُڵ گرێت بۆ ئاغکراکردًی چارەًْضی ئَّ هٌذاالًَ ّ پێذاًی زاًیاری تَّاّ
بَ باّکی هٌذاڵَکاى لَضَر چارەًْش ّ جێگای ئێطتایاى ّ خْڵقاًذًی دەرفَتی دەهْدەضت بۆ دیذاریاىُ .اّکات
داّاکاریي ئَّ بَرپرضَ بَ تاّاًی پێػێلکردًی یاضا ّ بڕ یاری دادگا ،بَ تاّاًی خراپ کَڵک ّەرگرتي لَ پلَّپایَی
حسبی ّ ُێسی پێػوَرگَی ژێردەضَاڵتی خۆیَُ ،رّەُا بَ تاّاًی پێػێلکردًی ضَرەتاییتریي هافی ئیٌطاى (دیذاری
ڕۆڵَ ّ باّک)ّ ،ە ضَرئًَجام بَ تاّاًی بێطَرّغْێي کردًی دّّ هٌذاڵی ًا تًَذرّضت ،لێپێچیٌَّەی لَگَڵ بکرێت ّ
ضسای یاضایی خۆی ّەرگرێت .پێچَّاًَی ئَهَُ ،یچ هاًایَکی ًیَ جگَ لَّەی ئێْە ڕاّەضتاى لَ پػتی ضتَهکاری ّ
یاضاغکێٌی َُڵذەبژێرىّ .ە ئێوَ ًاچار دەکات باًگَّازی ضَرجَم رێکخراّ ّ داهَزراّ ّ الیًََکاًی بَرگری لَ هافی
هٌذااڵى ّ هافَکاًی هرۆڤ ب کَیي ،کَ لَم بارەیَّە َُڵْێطت ّەرگرى ّ ضَرکردایَتی پارتی ّ حکْهَتی َُرێن بخًََ
ژێرگْغارەّە ّ ًاچاری بکَى ضٌْرێک بۆ ضَرەڕۆیی ّ ضتَهکاری ئَم بَرپرضَی پارتی دابٌێت ّ دەهْدەضت جێگای
هٌذاڵَکاى دیاری بکات ّ دیذاری هٌذاڵَکاى ّ باّکیاى دابیي بکرێتُ .یْاداریي لَم ڕاضتایَدا ًَُگاّی بَ پَلَ َُڵگرى
لَگَڵ ڕێسهاًذا
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