
لةتيف ئاآل سازدانى:

ثَيشوى لةذمارةى هاوآلتى:
كة ــردووة، ك لةوة باست هاوآلتيدا
بةثوختى دةكرَيت لَيكراوة، هةإةشةتان

بكةيت؟ باس بؤ هةإةشانةمان ئةو
لـــةدواى د.عــةبــدولــمــســةور:
ئةوروثا لة مسعود كاك طةإانةوةى
طوتى ئةويش نارد ناسياوَيكى بةدواى
تؤ ضونكة كراوة، تؤ  باسى بَيطومان
كردووة تةلةفزيؤنيت ضاوثَيكةوتنَيكى

كةناَلى  لةطةأل ٢\٣\٢٠٠٩ لةبةروارى
بــةدواى مسعود كاك  ،(KNN)
لةمنى ئةويش ناردبوو كابرايةكى
بابةتةكة كة نازانم ــةدوور ب ثرسى
ليستةكة بابةتى  بَيتء تؤ دةربارةى 
دةربارةى كرد ثرسيارى ئةطةر بَيت،
لةوةآلمدا منيش بَلَيم؟ ضى من ئةوة
لةو ئَيمة كة وتم، وةسيت كابراى بؤ
ئؤثؤزيسيؤن نةبوونى بإوايةداين
هةروةك كوردستان، لةثةرلةمانى
باسم تةلةفزيؤنييةكةدا لةضاوثَيكةوتنة
زؤر زؤر بةكةموكورتييةكى لَيكردووة،
دابةزينى دةكرَيت. حيساب طةورة
ئةو ثإكردنةوةى بةمةبةستى  ئَيمة
زؤر بةشَيوةيةكى كةموكورتييةية
ئةطةر شارستانى. ديموكراسىء
ئةم مــادام بَيت مةسةلةيةش ئةم
دةكرَيت ئةوةى باس هةَلبذاردنة، وةك
ئَيمةش ديموكراسية، بةشَيوةيةكى
تايبةت بةليستَيكى هةية بؤمان
طروثَيكين ئَيمة ضونكة داببةزين،
هةية تايبةتمان كةبؤضوونَيكى
وآلتى ميللةتء بةكَيشةكانى بةرامبةر
بووةء ئاشتيانة هةميشة  كة خؤمان
توندوتيذى، هةَلوَيستى لة بووة دوور
حةز نين، بةآلم كةسَيك دذى هيض ئَيمة
ضونكة ببيسترَيت،  دةنطمان دةكةين 

ثةسةندة. هةَلوَيستى خؤمانمان ال
مادى ئيمكانياتى زانياريش بؤ
بةهةندَيك بةرامبةر الوازة زؤر زؤر ئَيمة
دةَلَيين مسعود بةكاك ئَيمة تر، اليةنى
هةية، ئاسمانى كةناَلى (٦) ئةو كة
ضةندين نةضم بةهةَلةدا من ئةطةر
هةية، لؤكاَلى تةلةفزيؤنى كةناَلى
ضةندة ذمارةيان كةنازانم هةية ئَيزطةى
هةروةها ضارؤضكةكاندا، لةشارو
تيراذيان ذمارةء نازانم كة رؤذنامة
لةئاستى لةطؤظارةكانء ،جطة ضةندة
زؤر ماددى ئيمكانيةتَيكى ئابوءريش
لةكاتَيكداية لةبةردةستة، ئةمة زؤريان
لةمانةمان ــام ك هيض  ئَيمة كــة 
الوازيية بةم كةئَيمة نيية، لةبةردةستدا
رةواى مافَيكى دابةزَينين ليستَيك

خؤمانة.
مةسعود هةَلويستى هاوآلتى:

بووة؟ ضؤن هةرَيم سةرؤكى بارزانى
مسعوديش كاك د.عةبدولمسةور:
بةم ــادابــةزن، ب قةيناكة وتويةتى
هيض ــاكــةم ن ـــاوةإ ب الوازيــيــةش
ئةمة بَينن، بةدةست سةركةوتنَيك
قسةية ئةم ئَيمةش خؤيةتى، قسةى
كةإازى بوو، خؤشحاَليمان جَيطةى
كرد. ماَلئاوابوونم بةإاستيش ببنء
هةَلوَيستة ئةم كة بَيت ئاوا ماَلى وتم
كَيشةكة كةواتة دةدات، ثيشان باشة
دةكرَيتء ضارةسةر ديموكراتيانة
ئةوكاتة ــاردةدات،  ــإي ب خةَلكةكة
لةوانةشة بَينينء دةنط  دوو لةوانةية

بَينم. زياتريش يان نةيهَينم يان
ليستتان كةئَيوة ــى: ــاوآلت ه
بة بةرامبةر خةَلك هةَلوَيستى راطةياند

بوو؟ ضؤن ئةو ليستة راطةياندنى
دةستمان كةئَيمة د.عةبدولمسةور:
بةم ليستة ئةو بةراطةياندنى كرد
بوو، هةمان كة الوازةى ئيمكانيةتة 
بةرهةمةكة بةثَيى بةإاستى دةمطوت
ئةم ئَيمة دةبَيت، الواز ئيمكانيات 
كةضى دانابوو، بؤخؤمان ئةطةرةمان
لةئَيمة رووى خةَلك دةهــات هةتا
ئَيمةدا كةلةخةياَلى بةشَيوةيةك دةكرد
هةر قسةكردنةكةش شَيوة نةبووة.
كةلةطةأل بوو ئةوة  لةسةر  هةمووى
هةبوونى كة  كـــردووة، خةَلكمان
بةشَيكى لةثةرلةمان ئؤثؤزيسيؤن
كَيشةكان ضارةسةركردنى بؤ سةرةكيية
ديموكراسى. بنةمايةكى لةسةر
كةليستةكانى دةكةين داواش ئَيمة
ئَيمة ضونكة بَيت، كراوة هةَلبذاردن
يان طةندةأل بةخةَلكَيكى نادةين رَيطة
بكةونة ناثاك رابردوويةكى بةخاوةنى
زانرا هةروةختَيك ليستةكةوة، ناو
ليستى كةبةشَيوةيةك لةشَيوةكان لةناو
مةرجانةى ئةم كة  هةية،  ئَيمةدا
دوور لَى خؤمانى  ئَيمة تَيدانيية 
بؤ تؤ كة دةَلَيين ثَييان دةخةينةوةء

نادةيت. دةست ئَيمة
لةإاطةياندنةكةمان دووةم خاَلي
ناوَيت، دةروَيشمان  كةئَيمة ئةوةبوو، 
ئَيمة دةوَيت، ئازادمان خةَلكى ئَيمة
خؤمان تواناى بةثَيى دةمانةوَيت
دروستبكةين كوردى كؤمةَلطةيةكى
ديموكراسيةت، ئازادىء بنةماى لةسةر
ليستةكةماندا لةدروشمةكانى هةروةك

ثَيداوة. ئاماذةمان
لة كةباس ئَيمة سَييةم، خاَلى
ضاكسازيية ئةم دةكةين، ضاكسازى
لةو ئَيمة ئةخالقىسياسيشدةطرَيتةوة،
لةيةك ئةخالق سياسةتء بإوايةداين
هةندَيك بةثَيضةوانةى جيانابَيتةوة،
سياسةتء كةواتَيدةطةن ديكة كةسى
ثةيوةندييةكييان هيض ئةخالق
رايانة ئةم نيية. بةبإواى من بةيةكةوة
كةسانى ماكياظَيللىء وةك كةسانى
لةسةريان، بوون كاريطةر هاوشَيوة
كةسَيك كةهةر لةوبإوايةداين ئَيمة
بةكاربَينَيت ماكياظَيللى سياسةتى
ئةنجامَيكى هيض ئاذاوة لة بَيجطة

نابَيت. ديكةى
بةقسةى بارزاني كاتَيك هاوآلتى:
ئَيوة كة دةرخستووة رةزامةندى خؤى
قسة رابطةيةننء ليست  هةية بؤتان
بةشَيوةيةكى بكةن،  خةَلك  لةطةأل
كؤبكةنةوة، دةنط ديموكراسيانة
لةضييةوة ئةو هةإةشةيةى ئةم كةواتة

هاتووة؟
١١ى تا من د.عةبدولمسةور:
ضووم دواتريش بووم،  لةبارزان  مانط
بةجَيهَيشتبوو، بارزانم كاتَيك دهؤك بؤ
بارزان بؤ  هاتووة هةإةشة ئةوكاتة 
لةهةر رابطةيةنن كةثَيى بةمن، دذ
بةهةر بةدواوة لةمة بَيت جَيطايةك
شَيوةيةكبَيتدذىدةوةستين،بةئاشكرا
باطلةيى لَيدانةء  ئةمة وتوويةتى 
بةجآ دهؤكم كة كاتَيكيش نةكات،
بةمةبةستى سلَيمانى بؤ هاتم هَيشتوو
لةوَيش سلَيمانى لةزانكؤى وتنةوةم وانة

طةيةنراوة، بةمن ديكة هةإةشةيةكى
هةموو ئَيمة دةَلَى بارزانى مةسعود كة
دذى كة كردووة، تةبليغ بازطةكانيشمان
شَيوةيةك بةهةموو د.عةبدولمسةور
بةرثرسيار من دةشَلَيت بكةنء رةفتار
ئةطةر خةَلكانة ئةم لةهةَلوَيستى نيم
لةبةرئةوة بةسةرهات،  لَى  شتَيكى
نامةوَيت نةبَيتةوةء ئَيرة نزيكى واضاكة
دةكةم حوكمى تَيدا ناوضةيةى كةمن لةو
لةمن طلةيى نا ئةطةر بَيتةوة، نزيك
لةم تر بةرثرسة ضونكة خةَلكى مةكةن،

رةفتارانةء من بةرثرسنيم.
كةسَيك ــة ك ئــومــَيــدةوارم
تَيبطةيةنَيت مسعود كاك رَيكبكةوَيت
ديموكراتى، حيزبَيكى سةرؤكى وةك
لةشةإداين بةس كةئَيمة ئةمة راستة
قةَلةمء تةنها كة هةَلبذاردن شةإى
جةنطى ئةمة بةكاردَيت، كاغةز
بةشَيك كة كوشتن سَييةم نيية جيهانى

لَيى. بَيت
ئةم لةسةر ئَيوة قسةى هاوآلتى:

ضيية؟ هةإةشانة
ساَلة ضوار من د.عةبدولمسةور: 
دةكةم جَيطايةك هةموو هاتوضؤى
سلَيمانى، هةولَير، دهؤك، (بارزان،
ئؤمةران...هتد) حاجى كةركوك،
شوَينَيكم هةموو سةردانى ئازادانة
كة نةبووة، كَيشة هيض تائَيستا كردووة،
كردووة من خةَلكم تةبليغ دةَلَيت ئةو
شَيوةيةك بةهةموو بوةستنء دذى
كوشتنيش كة تَيهةَلدان بةشَيوازى
دذى حاَلةتانةدا لةم دةطرَيتةوة،
من دةَلَيت كاتيشدا لةهةمان بوةستنء
حةقواية خةَلك، لةإةفتارى بةرثرسنيم
ئةم رةوانَيذى لة ثسثؤإ دكتؤرَيكى
لةاليةك بكات. تةفسير هةَلوَيستة
لةاليةك بمكوذنء كة هاندةدات خةَلك

بةرثرسنيم! من بَلَيت
برادةرة ئةم كة كاتدا لةهةمان
كةناوى سةرؤكى حيزبَيكة خؤشةويستة
ثرسيار ناوة (ديموكرات)، من لةخؤى

رةنطَيك بةض رةفتارة ئةم ــةم دةك
دةطونجَيت، ديموكراسيةت لةطةأل
دةكاتة بؤخؤى ديموكراسيةت كة
دةكاتة يةكسانى،  دةكاتة ئــازادى، 
ثاراستنى كةدةكاتة لةيةكترطرتن، رَيز
مافةى ئةو كةدةكاتة  مرؤظ،  مافى
هاتنة لةوةختى كةسَيكيدا بةهةرض خوا
لَيى نيية بؤى كةسَيك هيض دونيا سةر
هةإةشةكردن زانيارى  بؤ بسةنَيتةوة، 

حيساب تاوان بة دونيا لةسةرتاسةرى
لةرةفتارى بةشَيكة لَيرة كةضى دةكرَيت،

خةَلك. هةندَيك سياسى
هيضتان ئَيوة كاتَيك هاوآلتى:
بؤتان تؤمةتَيك هيض نةكردبَىء
مةبةستى كةواتة نةكرابَيت ئاإاستة

بَيت؟ ضى هةإةشانة لةم
من بةبإواى د.عةبدولمسةور:
ديموكرات، حيزبى سةرؤكى ئةطةر
بةهؤى كاتَيك هةر لَيبَيت حةزى
لةبةردةستة ضةكدارى هةزاران ئةوةى
هةرَيمةوة لةخةزَينةى كةثارةيان
من كوشتنى تةرخاندةكرَيت، بؤ
ضةكَيك تةنها ضونكة ئاسانة، زؤر
كاغةزَيكء منداية كةلةبةردةستى
ثرسيارة جَيى لةبةرئةوة قةَلةمَيكة،
بةشَيوةيةكى هةإةشةكان بؤضى
ناطةيةنرَيتء بةمن  راستةوخؤ
جطةلةوة دةطةيةنرَيت. ثَيم ناراستةوخؤ
دَيمة هةتا ناوترَيت ثَيم لةبارزان من بؤ
هةتا دهؤكيش ثَيم ناوترَيت لة دهؤك
ئاسايشةوة لةإَيطاى سلَيمانى، دَيمة
نَيردراون بؤكراوةء تةلةفونم دووجار
ئةمة لةدهؤك.  من ماَلةكةى بؤسةر 
شاراوة كةمةبةستَيكى دةريدةخات
ئةم هةإةشانةوةن، كةبةشَيكة لةثشتى
ئةو ترساندنى بؤ طةورة لةكةمثينَيكى
دادةبةزن، بةليستى جياواز خةَلكانةى
ضونكة من، شةخسى بؤ بةتايبةت نةك
زياتر بووم بةَلكو لةبةردةستى ئةوان من
ئةوان ئَيمةدانء كةلةطةأل ئةوانةى بؤ
ليستةكة تائَيستا ضونكة كَين، نازانن

لةطةَلة. كَيمان كة بآلونةكراوةتةوة
لةناو بةردَيك دةَلَين: بارزانيةكان
لةدةردَيت، ضى بزانة بدة ــةإاش ت
بؤ هةرةشةكردنة بةئاشكرايى لَيرةدا
ليستةكةدا، لةناو ئَيمة هاوكارانى
سةرؤكى وةك من بَلَي، دةيةوَيت ئةو
ئاوإ هةية، رةهام دةسةآلتَيكى هةرَيم
بتوانم ئةطةر ياسايةك لةهيض نادةمةوة
داخؤ بكةم، د.عةبدولمسةور بة ئةمة
كةلةناو ئةوانةى دةكةم  لةئَيوة ضى
بةم دةنط كة ئةوانةى يان ليستةكةدان

دةدةن. ليستة
هةرَيمى دةَلَيم بةئاشكرا من
لةذَير خةَلكةكةى كــوردســتــانء
واى مةترسيية ئةم دةذين، مةترسيدا
ئازادانة كة كــردووة، لةخةَلكةكةى 
نةكاتء رةفتار ئازادانة نةكاتء فكر

نةكات. زيندةطى ئازادانة
ئةمةية دةثرسم لــَيــرةدا من 
هةَلبذاردنى ئةمةية  ديموكراسيةت؟ 
ــةم دةك داوا مــن  ديــمــوكــراســى؟ 
بةشدارى ئةوروثا كةهةموو وآلتةكانى
هةَلبذاردنةدا ئةم لةضاودَيريكردنى
ميللةتة ئةم بؤ ئازادانة هةلَيكى بكةن،
خؤى دةنطى بةئازادانة تا تةرخانبكةن،
هةإةشة، مةترسىء لة دوور بدات
ئةم قوربانييةكانى  لة يةكَيك كةمن 
بةآلم لَيكردنةم، هةإةشة ترساندنء
هةر ضونكة ئَيمة ثاشةكشة ناكةم، من
دةبَيت ليستةكةمان داغَلى كة كةسَيك
هةإةشة لةبةر  من كة دةدا بةَلَين 
نافرؤشم خؤم من ناكةم، ثاشةكشة
من ئةوبةر، ئةمبةرء ثارةى بةبةرتيلء
ثؤستَيكى طةورةتر كة خؤم نافرؤشم بة
كردم ئةوة ئةطةر من تةرخانبكرَيت، بؤ

نائةخالقيية. كارَيكى
بةشدارى ئةوانةى كَين هاوآلتى:

دةكةن؟ ليستةكةتان
جار ضةندين د.عةبدولمسةور:
بؤئةوةى بةآلم لَيكراوة، ثرسيارةم ئةم
تووشى ليستةكةدان لةناو ئةوانةى
تةسليم ئــةوةى ثَيش نةبن، كَيشة
هيض دةكرَيت هةَلبذاردن ليذنةى بة
هةربؤية نةكردووة، ئاشكرا ناوَيكم
كــراوة، من ئاإاستةى هةإةشةكة
تَيداية. نازانرَيت كَيى ديكةى ضونكة
مامؤستاى ليستةكةدان كة ئةوانةى
كؤنء ثَيشمةرطةى ئةفسةرء زانكؤ،
رَيذةيان كة هيوادارين تَيداية، ئافرةتى
تَيداية، سياسى زيندانيانى بَيت، زؤرتر
ليستةكة بةنيازيشين تَيدايةء ثارَيزةرى

نةماوةء كات بةآلم بكرَيت، زياتر
ثاكء داوا دةكةين لةخةَلكى لةبةرئةوة
يارمةتيمان كة ثاك  رابردووى  خاوةن
ئةندامانى زيادكردنى ذمارةى بؤ بدةن
هةموو لةسةرو ئَيمة ضونكة ليستةكة،
لةاليةن هةمانةء كَيشانةى ئــةو
تا دروستدةكرَيت بؤمان  هةندَيكةوة
بةسةركةوتن بإوامان نةبين سةركةوتوو
لةشَيوةى رَيطرييةكانيش هةية،
سةربةخؤكان ليستة بة دذ كة رَيطرى
لة دابةزين رَيطرى لةوانة دةكرَيت، يةك
كاتى ثَيشخستنى كراوة، بةليستَيكى
خواش ليستةكانء تةسليمكردنى
بةدوادادَيت، بؤئةوةى دةزانَيت ضيترى
ثَيشةوة، بَينَيتة لةسةركةوتن رَيطرى
طةورةمان هةية ئومَيدَيكى بةآلم ئَيمة
بةثشتيوانى دةبين سةركةوتوو كة
زؤرى بإوايةكى كة  ميللةتة ئةم
ديموكراسيانة طؤإانى بةضاكسازىء

هةية.
ض لةسةر تةركيزتان هاوآلتى:

ناوضةيةكة؟
هةرسآ ئَيمة د.عةبدولمسةور:
ئيعتبار بةنةزةرى ثارَيزطاكةمان
دهؤك) هةولَير، (سلَيمانى، وةرطرتووة
كارمان توانا بةثَيى يةكيش وةكو

كردووة. لةسةر
دةكرَيت لةوة باس هاوآلتى:
هــةركــىء ــةأل ــةط ل ــة ــةي ــةوان ــةل ك
هاوثةيمانى ثَيدةضَيت  سورضييةكان، 
هةية، ئةطةردا لة تاضةند ئةمة بكةن
لةطةَل كَيشةيان ئةوان كة بةتايبةت

هةية؟ مةال مستةفا بارزنى خَيزانى
ئَيمة ــةور: ــس ــم ــدول ــةب د.ع
كورتى بة خؤمان مةبةستةكانى
سورضى ض هةركىء ض دياريكردووة،
رَيزمان كوردء ميللةتى لة بةشَيكن
ثشتطيرى ئةطةر هةية، هةردووال بؤ
لةشَيوةكان بةشَيوةيةك لَيبكرَيت
ضونكة دةبَيت،  سوثاس رَيزء جَيطاى 
هةموو وآلتى  بة كوردستان ئَيمة 
نييةء كةسَيك تاكة موَلكى دةزانينء
بدةين يةكتر يارمةتى زياتر هةتا
دَيتة زوتر دةبَيتء ئاسانتر سةركةوتن

دى.
ترى ليستةكانى لةطةأل هاوآلتى:
جةوهةر مستةفاء نةوشيروان وةك
ئَيوة كة هةية ئةوة ئةطةرى ناميق

بكةن؟ هاوثةيمانى

دووثاتى من د.عةبدولمسةور:
كةسَيك دذى هيض كة ئَيمة دةكةمةوة
نين، بؤضوونَيك بةهيض دذ نينء
ليستانةى ئةم لةطةأل هةية ئامادةييمان
شَيوةيةكى بةضةند  باستكرد  كة
بدةين، يةكتر يارمةتى مومكبن
هةية، هةماهةنطيية ئةم تارادةيةكيش
تر بؤيان هةية ضونكة مادام خةَلكانى
ئَيمة بؤ بَينن، بةدةست هاوثةيمانَيتى
ئةوةى لةثَيش من نةبَيت، مافةمان ئةم
نةوشيروانم كاك بناسم  جةالل مام
كة بوو بةوشَيوةية  ئةويش ناسيوة، 
لةنةمسا بوو جةالل مام نَيردراوى
هةَلوَيست بكرَيت كةثرس ئَيمة الى
كورد ضى دةبَيت، بةرامبةر بة داهاتووى

.١٩٧٥ ساَلى كارةساتى دواى
هاوثةيمانَيتى ئةطةرى هاوآلتى:
هةَلبذاردن؟ لةدواى هةية ليستةكةتان

نكولى من د.عةبدولمسةور:
هةَلبذاردنء نةلةثَيش ناكةم لةوة
لةوانةية هــةَلــبــذاردن، ــةدواى ــةل ن
لةوانةشة ـــداتء  رووب يةكَيكيان
ئامادةين ئَيمة رووبدات، هةردووكيان
ضةسثاندنء بؤ هاريكارييةك هةر بؤ
لة ديموكراسيةت ثَيشخستنى
نةوشيروانء كاك لةطةأل نة كوردستان،
ناميق كَيشةمان جةوهةر لةطةأل كاك نة
لة دَيت نةبةخةياَليشمدا هةبووةء

ثَيش. بَيتة ئايندةدا
ليستةكةتان بةرنامةى هاوآلتى:

ضيية؟
د.عـــةبـــدولـــمـــســـةور:
تةواوكردنى بؤ لةئامادةكاريداين
دةدةين هةوأل ليستةكةء بةرنامةى
ئاسان تَيطةيشتنةكةى بَيت، كورت
هةوَليش دةدةين كةسَيك. بؤ هةر بَيت
بكةين، راميارى ضاكسازييةكى
ضاكسازى دةبَيت  كة جطةلةوةى 
حةز كؤمةآليةتى تَيدابَيت، كة ئابورىء
ببينَيت بةرضاوتر رؤَلَيكى ذن دةكةين
زؤر ذمارةيةكى ئَيستا كة بةتايبةت
هةروةها هةية،  خوَيندةوار ذنانى  لة
كوردستان لةئاستى ذينطة ضاكسازى

بؤ دةكرَيت. حيسابى
ئةيوب كة ثَيتانواية هاوآلتى:
هةَلدةبذَيرَيت خؤى ئَيوة لةطةأل بارزانى

يان نا؟
بارزانى ئةيوب د.عةبدولمسةور: 
ئَيمةء راميارى  كردةوةى لة بةشَيكة 

بةآلم دةنرخَينرَيت،  بةرز ئَيمة لةالى 
نةبوونى يان بةليستةكةمان داغَلبوونى
ناتوانم من خؤيةتىء  بإيارى  ئةوة
جطةلةمةش بكةم، لةسةر قسةى
مَيذوويى ثيسثؤإى تةنها من بةبإواى
بَيت هةمان بارزان ناوضةى كةلةسةر

ئةيوبة. كاك
ئَيوة دابــةزيــنــى هـــاوآلتـــى: 
دةطةإَيتةوة سةربةخؤ بةليستَيكى
بنةماَلةى بنةماَلةيى، كَيشةيةكى بؤ
نارةزايةتييةك ثَيتانواية يان بارزانى
رابةرايةتيى ئَيوة ثَيويستة هةيةء

بكةن؟
هةَلوَيستى د.عةبدولمسةور:
ــردت ك وةخــتــَيــك ــةر  ه سياسى 
هةرطيز كةسايةتى، بةكَيشةيةكى
بةثَيضةوانةوة نابيت، سةركةوتوو
مَيذوويى مةسائلى هةندَيكجار
تــؤدا، بةسةر  ــات  دةك ــةرز ف خــؤى 
وادةزانين خؤمان بةتَيإوانينى ئَيمة
ئؤثؤزيسيؤن كــةدروســتــكــردنــى
مَيذوويية، داخوازييةكى لةثةرلةمان
دةيكةينء كةسَيك هيض خاترى نةلةبةر
دةمانةوَيت تةنها كةس، نةلةدذى
لةسيستةمى طــةورة نوقسانييةكى
ثإ كوردستان هةرَيمى سياسى
خؤمانى بةئةركى ئةمةش  بكةينةوة،
تَيبينيمان ئَيمة هةَلبةت دةزانين،
هةية طةورة زؤر طلةييةكى كة كردووة
هةرَيميش حكومةتى ميللةتء لةناو
ئومَيدةوارين هةية، زؤرى كَيشةى

لةضاكسازييةكة. بكةين بةشدارى
بارزانى عةبدولسةالم هاوآلتى:
لةهةَلبذاردنى بةإَيزتانة كةبراى
بةسةر تــوانــى شــارةوانــيــيــةكــان
سةربكةوَيت بوو كةثارتى ركةبةرةكةيدا
ئةمة سةرؤكى شارةوانى بارزان، ببَيتة
دابةزينى كاريطةرى هةية لةسةر تاضةند

بة ليستى سةربةخؤ؟ ئَيوة
طةورةترين د.عةبدولمسةور:
رابردوويةكى هةمانة كةئَيمة سةرماية
بةئَيمة خةَلك متمانةى لَيرةوة ثاكة،
عةبدولسةالم كاك ــت، ــةوَي دةردةك
شَيوة بةهةمان خؤمان طةورةى براى
هؤكارى بة بوو ثاكةى رابردووة ئةم
كاتةش ئةو لةهةَلبذاردن، سةركةوتنى
هةموو ئةو نةدةكرد بةوة بإواى كةس
كةس ئَيستا بهَينَيت، وةك ضؤن دةنطة
بإواىنةدةكردئةوةندةثشتيوانىلةئَيمة
هةَلبذاردندا لةكاتى  ئةويش  بكرَيت،
دروستكرا، بؤ زؤرى دةردةســـةرى
من بؤ برديةوة، هةر كةلةكؤتاييدا
طةورةكةى برا كة شانازيية جَيطةى
بةبآ ديموكراسيانة بةشَيوةيةكى من
هةإةشة توندوتيذىء بةكارهَينانى
سةربكةوَيت، لةهةَلبذاردن توانى
ديموكراسيية رةفتارة ئةم هةَلبةت
بؤ باش نموونةيةكى دةبَيتة ئَيمة بؤ
ثةنا نةبةينةبةر ضاولَيكةرى، كةهةرطيز
بكرَيت دذايةتيمان توندوتيذىء
وةآلميان ديموكراسيانة بةشَيوةيةكى

خؤمانة. كةمافى ئةدةينةوة
ئايندةى بؤ تَيإونيتان هاوآلتى:
بةتايبةت ضؤنة، كوردستان سياسى
تاضةند ثةرلةمانء هةَلبذاردنى بؤ
نةزيهانةء هةَلبذاردنَيكى  ثَيتانواية 
توندوتيذى ئةنجام لة مةترسىء دوور

دةدرَيت؟
مةرجَيكى د.عةبدولمسةور:
فةراهةم كردنى ديموكراسى سةرةكى بؤ
كة خةَلكَيك بؤ تــةواوة ئازاديةكى
ئةطةر دةنطدان، سندوقةكانى دةضَيتة
نةيتوانى كردو لةكابرا هةرةشةت تؤ
ئةمة دةرببإَيت، خؤى  راى ئازادانة
راستةوخؤش خةَلكء بة طاَلتةكردنة
ضونكة بةرةو دةسةآلتى رةها دةإوات،
كردنى ثراكتيزة بةبآ ثةرلةمان بوونى
ئةوة ــاى وات ديموكراتى رةفتارى 
ديموكراتيية، كةهةرَيمةكة ناطةيةنَيت
واجهةيةك دةبَيتة ثةرلةمان زؤرجار
ميللةت، بةعةقَلى طاَلتةكردن بؤ
تةجروبةى كة  ميللةتَيك بةتايبةتى 

ديموكراسى نةديووة.

هاوآلتي hewal_hawlati@yahoo.com
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جارَيكى بؤ بارزانييةكان
هةَلبذاردنى دواى تر

لةساَلى شارةوانييةكان
لةثارتى جيا بة ٢٠٠١دا،

ليست كوردستان ديموكراتى
خؤيان دروستدةكةنء

ثةرلةمانى بؤ دةكةن كانديد
كوردستان.

بارزانى عةبدولمسةور
ليستةكة سةرؤكى

مةسعود كة ئاشكرايدةكات،
هةرَيمء سةرؤكى بارزانى

هةإةشةى ثارتى، سةرؤكى
هةَلوَيستةشى ئةو لَيكردووة،

بةديموكراسىء دذ
داية بانطةشةكانى ثارتى

باس هاوكات قةَلةم.
لةدذى ئةوان دةكات لةوة

كةسء لةبةر خاترى كةس
بةَلكو دروستناكةن، ليست
بكةن بةشداري دةيانةوَيت
لةكوردستان. لةضاكسازى

دةلََيم بةئاشكرا من
كوردستانء هةرَيمى
لةذَير خةلَكةكةى
دةذين، مةترسيدا
واى مةترسيية ئةم
لةخةلَكةكةى
ئازادانة كة كردووة،
نةكاتء فكر
رةفتار ئازادانة
ئازادانة نةكاتء
نةكات زيندةطى

بارزانى عةبدولمسةور د.


