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            چ�ند ��ژ� �ابردوو پ�رل�مان� 
كوردستان ك�بوون�وە� ب�ج�ن�سا�د ناساندن� 
ئ�نفال� ئ�نجامدا، ل�كات"كدا دەم"ك� دادگا� 
تاوان��  ئ�و  ل�ع"راق  تاوان�كان  با*� 
پ�رل�مان�  ب�چ�  ناس�وە،  ج�ن�سا�د  ب� 

كوردستان ل�و ك�بوون�وە�� دواك�وت؟
- ب� ب�وا� من ئ�وە دەالل�ت ل� ت�ن�گ��شتن
 ئ�م� دەكات 
ل� گرنگ
 ق�ز����ك
 وەكو ئ�نفال، ك�بوە ب� ب�ش�ك ل� 
ناسنام�� خ�/ك
 كوردستان، پ�و�ست� ئ�وە ب'�&ن ك� 
ل� دەرەوە� و3ت ئ&ش
 ز2ر گرنگ ل�س�ر ئ�و م�س�ل��� 
56ل5ك5ست  ل�ك�ش��  وەك چ5ن جول�ك�كان  كراوە، 
 
سود�ان وەرگرت، �ان ئ�رم�ن�كان ك�ش�� ق�ت'وعام
 
خ�5ان ب� دەست
 تورك&ا ق5ست�وە ب5 م�رام
 س&اس
خ�5ان ب�كار�ان �6نا، ب�;است
 ئ�م� ئ�وەمان ن�كرد، د�ارە 
ل���ك دوو سا/
 ;ابردوو ��كدوو �6و/
 باش ل� دەرەوە 
 
درا، ب�تا�ب�ت&ش �6و/�كان
 ك�مپ&ن
 ب�ج&<ان
 كردن
ك�ش�� ئ�نفال و ك&م&اباران، ئ�م�ش وا�كرد ك�ش�� 
 
ئ�نفال وەكو تاوان
 ج&ن5سا�د ب� چ�ند�ن ك�سا��ت
 
پ�رست ;ەگ�ز  دژە  ;Dكخراو�  و   
ن�رو�ج  
س&اس
ئ�و و3ت� بناس�نرDت، ل� �6ول�ر�ش ب5 ئ�و م�ب�ست� 
 
ك�سا��ت ك�چ�ند�ن  ب�سترا  گ�ورە   
ك5نفرانس�ك
س&اس
 و ;2شنب&ر� گ�ورە ب�شدار�ان ت�داكرد، پ�ش 
 
ماوە��ك&ش ل�گ�H وەفدDك
 پ�رل�مان
 ع�راق س�ردان
دەرەوەمان كرد، ب� ;است
 ئ�وە� ك� ئ�م�� ئ&حراج كرد 
 
ئ�و پرس&ارە بوو ك� ل�&ان دەكرد�ن، ئا�ا ئ�وەو پ�رل�مان
ع�راق ئ�نفالتان وەكو ج&ن5سا�د ناس&وە، ب�;است
 ئ�وەش 
ئ&حراج&�ك
 گ�ورە� ب5 ئ�م� دروستكرد ل�كات�كدا ئ�م� 

خ5مان خاوەن
 ق�ز��ك��ن.
              چ�ند�ن جار ئ�و پرس�ارە 
ئاراست�� پ�رل�مانتاران� كوردستان كراوە، 
كوردستان  �0ر/م�  دەستوور�  ب�چ�  ك� 
ن�كرا،  و  دواك�وت  راپرس�دا  پر�س��  ل� 
واتا ب�چ� دەستورەك� ن�خرا�� دەنگدان�وە 
�0ند/ك دە4"ن م�ب�ست� س�اس� ل� پا3 

ئ�و دواخستن�وە ���0؟
چونك�  دەستور،  م�س�ل��  ب5  گرنگ�  كات  ;است�   -
 
بمان�وDت و ن�مان�وDت ن�بوون
 ئ�و دەستوورە ب5شا�&�ك
گ�ورە� �اسا�
 ل� كوردستان دروستكردوە، ب�3م �6و/درا 
ك� دەستوورەك� باشتر�ن دەستور ب�ت و ;ەنگدان�وە� 
ماف�كان
 �6موو پ�ك<ات�و ك�م� ن�ت�وا��ت&�كان ب�ت 
و دەستورDك
 د�موكراس
 ب�ت، وا نازانم دواك�وتن�ك� 
چ�ندە  دەستورە  ئ�و  گ�رنا،  ب�ت،  56كارەك��  ئ�وە 
ل�ال��ن خ�/ك
 كوردستان�وە گرنگ�، دە ئ�وەندەش ال� 

س�ركردا��ت
 س&اس
 كوردستان گرنگ�، و پ�و�ست 
.NتDناكات ئ�و باب�ت� ت�فس&ر� ز�اتر� بدر

ئ"ستا  تاوەكو              ب�چ� 
پ�رل�مان� كوردستان �اسا��ك� ن�� 
ب� بودج�� ح�زب�كان، ز�رجار ال��ن� 
س�اس��كان و خ�4ك� گل��� ئ�وە 

پ�رل�مان  ك�  دەك�ن 
�0چ 

�اسا��ك� ب� بودج�� ح�زب�كان ن���؟
 
- دەب�ت ئ�م� وردە وردە �6نگاو بن�&ن ب�رەو دەو/�ت
قانون ب5 چارەس�ركردن
 گرفت
 ل�م ج5رە، خ5تان 
ئ�زانن ��ك�ك ل�بن�ماكان
 دەو/�ت
 قانون 
ئ�وە��، ك� �6موو م�س�ل�كان 
ب� �اسا�
 بكرDن، ب5 
ن�  و نمو

�اسا� كار� 
 
ح&زب �ان   
س&اس

ب� پ�
 �اسا� ح&زب�كان دەب�ت 
ك� پ�رل�مان موسادەق�� ل�س�ردەكات، و 

دەب�ت بودج�ش ب��6مان ش�وە د�ار� بكرDت، وەكو 
زان&وم� ل�ال��ن پ�نجا ئ�ندام پ�رل�مان�وە پ�2ژە��ك
 ل�و 
ش�وە�� ب5 ب� �اسا�كردن
 بودج�� ح&زب�كان ئامادەكراوە، 
وابزانم ل� ئا�ندە��ك
 نز�كدا ئ�و �اسا��ش ب��ار� ل�س�ر 

دەدرDت.
          ئ�و ر/ژە� ت�م�ن� ك� ب� گ�نجان 
دانراوە ل�ماف� بوون�ان ب� ئ�ندام� پ�رل�مان 
(٣٠) سا�4، گل��� و س�رنج� ز�ر� ل�ال��ن 
گ�نجان دروستكردووە، ب�ر ل�وە ن�كراوەت�وە 

ئ�و �/ژە��� ت�م�ن ك�مك�ن�وە؟
 
;ەسم ب�  الوان  و  وەرزش   
وەزارەت بارەوە  ل�و   -
ئاراست��  پ�شن&ارDك&ان  وە  كردووە،  نوسراوDك&ان 
س�ر2كا��ت
 پ�رل�مان
 كوردستان كردووە، ب�3م ب��56 
بوون
 پ�رل�مان كارەكان
 دواك�وت، پ�شن&ار� ئ�وان ب� 
ت�حد�د ئ�وە�� داوا دەك�ن ك� ئ�و ت�م�ن� ك�مبكرDت�وە 

ب5 ب&ست و پ�نج ساأل.
               ل�و دوا�ان� ل� ��ژنام�كان 
�0ند/ك فا�ل ل�س�ر چ�ند پ�رل�مانتار/ك� 
ب�چ�  ت�  ب��ا�  بDوكرا��وە،  كوردستان 
ك"ش���  ئ�و  ل�ب�دواداچوون�  پ�رل�مان 

ك�مت�رخ�م� كرد؟
چوارچ�وە�  ل�  �6ر  ئ�وان�  �6موو  وا��  پ�م   -
ت5م�تكردن�وەدDن، ئا�ا ئ�وان� چ�ند ;استن �ان در2ن، 
ئ�وە�  ب5  ت�ئك&د  ب�  ب�3م  ك���،   
شت�ك ئ�وە�ان 
متمان�� خ�/ك ب� پ�رل�مان و حكوم�ت ك�من�ب�ت�وە، 
پ�و�ست� ئ�وان�� ك� شت&ان ل�س�رە ب� دواداچوون و 
ل�ك5/&ن�وە�ان ل�س�ر بكرDت، تاوەكو گ�ر شت�ك� راست 
دەرچوو سزابدرDن، خ5 گ�رواش ن�بوو، واتا ئ�و ك�س�� 
شت
 ل�س�ر بSوكراوەت� گ�ر پاك&ش دەرچوو، م�س�ل�ك� 
وا� ل�دDت بگوترT پ�رل�مان ب�دواداچوون
 كردووە، وە 
ئ�گ�ر ل�ك5/&ن�وە ل�س�ر ئ�و م�س�الن� بكرDت ئ�وان� 

دەبن� خا/
 ب��6ز ب5 پ�رل�مان.
            ئ�و ك�مت�رخ�م��� ب�رامب�ر 
ب�و ب�4گ�نامان� دەكر/ت ك�ل� ر�ژنام�كان 
بDوكراون�وە، مانا� ئ�وە نادات ك� ح�زب�كان 
پ�رل�مان  ن�ك�ن،  ل"ك��4ن�وە  خ��ان  تا 
ناتوان"ت قس� بكات، ك�وات� پ�رل�مان ل�ژ/ر 
ح�زب�كان  �0ژموون� 

دا��؟
- ب� ب�وا� من ئ�گ�ر 
ح&زب ل� كوردستان 
��6م�ن�ش
 �6ب�ت 
 
دەس�3ت&ش و 
ب�  ئ�وە  �6ب�ت، 
نا��ت  ئ�وە  مانا� 
 
دەست�3ت�كان
د�ك� كار� 
خ�5ان 

 
ب��ان گ�ر  ب5نموون�  ن�ك�ن، 
 ���6 
ب'�ن فSن� وەز�ر فا�ل

كاك   
ل�شوDن من  گ�ر 
بم،   
بارزان ن�چ&رڤان 

دە/�م من ئامادەم ن&م 
وەز�ر�  س�ر2ك 

وەز�رDك بم ك� 
 ،���6 
فا�ل

 
ست ا ; ب�
�6ندDك شت دەتوانرDت 

 Tدەكر ب5ناكرDت  ب�3م  بكرDت، 
 
ئ�و پرس&ارە ل�ال��ن
 ب�رپرس بك��، شت�ك

 
خراپ� ح&زب�ك س�روەر� و ت�ك5شان
 خ�5 ب5 ك�س�ك
جاسوس لك�دار بكات، من پ�م وا�� 6&چ ح&زب�ك ب� 
دەركردن
 جاسوس�كان الواز ناب�ت، ب�/كو ئ�گ�ر ح&زب�ك 
خ�/ك  ل�ال��ن  دەركرد،   
فا�لدارDك �ان  جاسوس�ك 

خ5ش�و�ستر دەب�ت.
 Iس گ�ر   ���0 وا  دەنگ���ك�         
وەزارەت�ك�� دارا�� و پ"شم�رگ�و ناوەخ� 
��ك ن�گر/ت�وە، كاب�ن�� تازە ل�ال��ن ئ�ندام 
پ�رل�مان�كان�وە دەنگ� پI نادرL، پ"ت وا�� 

شت� وا �وودەدات؟
 
- من&ش �6ر وەكو ئ�وە ئ�و دەنگوباس�م ب&ستوە، ب�;است
��كن�گرتن�وە� ئ�و سN وەزارەت� ئ&حراج&�ك
 ز2ر� 

 
ب5كوردو س�ركردا��ت
دروستكردووە،  كورد 
ج&ا ل�وەش ك� م�س�ل�ك� 

ز�اتر ز2ر گرنگ�، ب5ت�  پرس&ار�ش،  ما��� 
ل�ب&ست ;Dكخراو� ك5م�/گا� م�دەن
 �اداشتنام�ك&ان 
دا�� ئ�م�و س�ر2كا��ت
 �6رDم و حكوم�ت
 �6رDم ك�ت�&دا 
داواكرابوو ل�و كاب&ن� نوD&�� ك� ب��ارە دابم�زرDت �6ر 
 Nوەزارەت�ك� ��كبگرن�وە، ��كن�گرتن�وە� ئ�و س Nس
وەزارەت� ب�رپرس&ار��ت�ك
 گ�ورە� خست5ت� ئ�ست�5 
س�ركردا��ت
 س&اس
 كوردستان، ب��5 من&ش زان&وم� 
چ�ند ئ�ندام پ�رل�مان�ك گوتو�ان� گ�ر سN وەزارەت�ك� 
��كن�گرDت�وە ;ەنگ� متمان� ب�كاب&ن� تازەك� ن�دەن، جا 
ئ�و دەنگ� دەبن� ز2ر�ن�، �ان وەكو خ�5ان دەم�نن ئ�وە�ان 

نازانرDت تاكات
 خ�5.
                   �0چ زان�ار��كتان ن�� س�بارەت 
وەزارەت�كان  داب�شكردن�  چ�ن��ت�  ب� 

ل�ن"وان ح�زب�كان؟
- وەكو د�ارەو ل� ر2ژنام�كان&ش باسكراوە كاب&ن� تازەك� 
ل� �6ژدە وەزارەت پ�كدDت، ل�گ�H س�ر2ك وەز�ران و 
ج�گرەك�� ئ&نجا سN وەزارەت&ش ب5 وەزارەت
 �6رDم
 و 
كاروبارەكان
 د�ك�� حكوم�ت، دووان&ان ل� سN وەزارەت�، 
��ك&ان ب5 كاروبار� ك5م�/گا� م�دەن
 ئ�و� د�ك��ان ب5 
كاروبار� پ�رل�مان، �6شت وەزارەت&ش ب5 پارت
 دەب�ت 
و �6شت وەزارەت&ش ب5 ��ك�ت
، پ�نج وەزارەت�ك�� د�ك� 
ب5 ئ�و ح&زبان�� د�ك�� ب�شدار� حكوم�ت دەك�ن، 
 
ل�گ�H ب�شدار� پ�كردن
 نوDن�ر� توركمان و نوDن�رDك

ئاشوور�&�كان.
            تاوەكو ئ"ستا ش�فاف��ت"ك ن�� ب� 
خ�رجكردن� بودج�، ز�رجار باس ل�وە دەكر/ت 
ك� بودج�� �0ر/م� كوردستان ب�شاراوە�� 
س�رفدەكر/ت و ب�ش"ك� ز�ر ك�م� ن�ب"ت 

ل� �اگ��اندن�كان باس ناكر/ت؟
- د�ارە پ�رل�مان ئ�رك
 چاودDر� كردن
 حكوم�ت�، 
پ�رل�مان  ل�  �6ر  بودج�ش   
موسادەق�كردن 6اوكات 
 
دەكرDت، ب��5 ئ�ندامان
 پ�رل�مان ب�ب�وا� من ماف
 
ئ�وە�ان ���6 قس� ل�س�ر �6موو ب�ندو خاH و ف�س'�كان
چ5ن&�ت
 خ�رجكردن
 بودج� بك�ن و شت�ك&ش ئ�گ�ر 
;ون و ئاشكرا ن�بوو داوا بكرDت ;وونكردن�وە� ب5 بكرDت و 
ز�اتر ;ونبكرDت�وە، س�بارەت ب�وەش ك� باسدەكرDت گوا�� 
م�بل�غ�ك
 خ��ا/
 ل�بودج�� سا/
 ;ابردوو ماب�ت�وە 
باوە; ناك�م شت
 وابوب�ت، ب�/كو وەك من بزانم سا/
 پار 

پ�رل�مان ح&جزDك
 ز2ر�ش
 �6بوو.
          س�س�الست و ك�م�3 و ش�وع� 
دا��  �اداشت"ك�ان  سا3  پار  ��كگرتوو،  و 
س�ر�كا��ت� �0ر/م ك� ت"�دا نا�ەزا�� خ��ان 
دەرب�P بوو ل�س�ر ئ�وە� ك� ماف� خ��ان 

پI ن�دراوە؟
- س�رەتا ك� ئ�و موزەك�رە�� درا�� س�ر2ك
 �6رDم و 
حكوم�ت و پ�رل�مان، ب�;است
 ن�ك �6ر پ�ر2ش
 و 
ح�ر�س
 ئ�و ح&زبان� بوو ب5 حكوم�ت
 �6رDم
 كوردستان، 
 Hسا 
ب�/كو ئ�وكات ئ�و چوار ح&زب� پ�مان وابوو ك5تا�
ب�;Dوەن،  ئ�و گ5;انكار�ان�  نوD&�و   
و س�رەتا� سا/
ك�موو  ل�و  ب�ش�ك  بتوان�ت  �6رDم   
ب�/كو حكوم�ت

 
ئ&مكان كو;�ان�� 
 ���6 چارەس�ركردن&ان 
چارەس�ر�ان بكات، تاوەكو 
ز�اتر  كوردستان   
خ�/ك
متمان� ب� حكوم�ت بك�ن، وە 
ئ�م�ش بتوان&ن ل� ;Dگ�� �6ندDك 
چاكساز� متمان�� خ�/ك ب� خ�5ان 
بك��ن�وە،  ز�اد  حكوم�ت�ك�مان  و 
ئ�وەبوو س�رەتا ل�دوان
 تونددراو ل�ال��ن 
حكوم�ت&ش�وە ;ەد ف�عل
 توند �6بوو، ب�3م 
ئ�وەبوو پاشان ك5بوون�وە��ك
 6اوب�ش ل� ن�وان 
م�كت�ب
 س&اس
 پارت
 و ��ك�ت
 و چوار ح&زب�ك� 
ب�سترا، ل���كتر گ��شتن�ك
 6اوب�ش دروستبوو، د�ارە 
ح&زب�كان ب�شدار� كردن ل� حكوم�ت ب� ب�ش�ك ل� 
ئ�دا� س&اس
 خ�5ان دەزانن، پاشان با نموون���كتان 
ب5 ب<�نم�وە، من نوDن�ر� زەحم�تك�شان
 كوردستانم و 
ب�شدار� ح&زب
 زەحم�ت ك�شان ل�و حكوم�ت� ل� ;Dگا� 
وەز�رDك� ك� منم، ل�;Dگا� ر2ژنام�ك�� ئ�وەش قس� 
 
دەك�م ك� حزب
 زەحم�ت ك�شان بچووكتر�ن دەسك�وت

ماد� ل�و حكوم�ت� ن�بووە.
            ب�*م باس ل�وە دەكرا ك� ل� 
پ�ست�كان�  ب�ش�  داواكراوە  پ�Pژەك�دا 

وەزار� چوار ح�زب�ك� ز�اد بكر/ت؟
ك�  ك�سان��  ل�و  بووم  ��ك�ك  من  ب�ت  باوە;تان   -
پ�2ژەك�� دا;شتووەو ئاگادار� ب�ند ب� ب�ندو خاH ب� 
پ�2ژەك�   
ناوەر2ك ل�س�دا ح�فتا�  پ�2ژەك�م،   
خا/
بر�ت
 بوون ل� ج�غتكردن�وە ب� ئ�نجامدان
 چاكساز� و 
پاكساز� كردن و ئاو;دان�وە� ز�اتر ل� گرفت�كان
 خ�/ك 
و ��كالكردن�وە� ك�ش�كان، ;ەنگ� ل�س�دا س
 پ�2ژەك� 

باس
 ل� ئ&ست&حقاق
 چوار ح&زب�ك�� كردب�ت.
                 باش� ئ�گ�ر پارت� و ��ك"ت� 
وەكو پ"و�ست وە*م� پ�Pژەك�تان ن�دەن�وە 
و  حكوم�ت  ب�شدار�  ح�زب�ك�  چوار  �0ر 

پ�رل�مان ناك�ن؟
- س�بارەت ب� حكوم�ت وا ;Dكك�وتن كراوە ك� پ�ك�وە 
ب�شدار ب&ن �ان ب�شدار ناب&ن، ب�3م پ�رل�مان نا، چونك� 
ل�  خ�5  نوDن�ر�  ح&زب�ك  �6ر  ج&اوازەو  پ�رل�مان 
پ�رل�مان دەب�ت، ل�س�ر پ�رل�مان باس
 ئ�وە ن�كراوە 

ب�شدار� ن�كرDت.
                ل� د�مان���ك� ر�ژنام�وان� 
ل�و  �0ند/ك   "I4دە قادر  م�ال  مح�م�د 
داوا�ان  ح�زب�  چوار  ئ�و  ك�  داواكار��� 
 Lب�ج"كراوەو �0ند/ك�ش ناتوانر Iكردووە، ج

جI ب�جI بكرL؟
- ز2ر ب� كورت
 باب5تان رونك�م�وە پ�2ژەك� چ
 ب� 
خ5وەگرتووە، ب�شت�ك
 باس ل�جN ب�جN كردن
 مادە� 
١٤٠ دەكات، ب�ش�ك
 تر باس ل� چاكساز� دەكات، 
ال��ن�ك
 د�ك�� پ�2ژەك� باس ل� پ��وەند� �6رDم و 
ل�  و3تان
 دەوروب�ر دەكات، ب�ش�ك
 د�ك�ش
 باس 


 ح&زب�كان ل� حكوم�ت دەكات./2; 
كاراكردن
                   ئ�ندام� م�كت�ب� س�اس� 
ح�زبان�  ئ�و  دەب"ت  �ان  دە4"ت:  حزب"ك 
ب�شدار� حكوم�ت بك�ن، �اخود ئ�پ�زس��ن 
و  بن  حكوم�ت  ل�ناو  ناكر/ت  واتا  بن، 

ئ�پ�زس��ن�ش بن؟
- من پ�م وا�� �6ندDك ل5ژ�b خراپ� گ�ر ئ�و دوو ح&زبان� 
 Tال��ن�كان، من&ش پ�ت دە/�م ناكر Hبك�ن ل�گ� Nكار� پ
ت5 خ5ت ب� موعارەزە بزان&ت و ب�شدار� ل� حكوم�ت&ش 
 
بك��، ب�3م دەكرT ت5 ل� حكوم�ت ب
 و پشت&وان
 
�6موو �6نگاوە باش�كان
 حكوم�ت بك�� و گ�ر شت�ك

خراپ&شت د� باس
 بك��.
                 �0چ زان�ار��كتان ���0 ك� كام 
وەزارەت ب� چوار حزب�ك� دەب"ت، ل�كاب�ن� 

تازەك�دا؟
- وەكو ب&ستوم� دە/�ن وەزارەت
 ر2شنب&ر� ب5 ش&وع&�، 
 
بازرگان  
وەزارەت و   
ئ&سالم  
ك5م�/ ب5  ژ�نگ�ش 
��كگرتوو  ب5  وەزارەت)  ��ك  وپ&ش�ساز�(دەب�ت� 
دەب�ت، وەز�رDك
 �6رDم ب5 س5س&ال&ست دەب�ت، وەز�ر� 
�6رDم&ش ب5 كاروبار� پ�رل�مان ب5 زەحم�ت ك�شان 
دەب�ت، �6ر��ك ل� ئاشور� توركمان�كان&ش ب�ش&ان 
گ�;ان�وە�  پاش  حكوم�ت   
س�ر2ك وابزانم  دەب�ت، 
ل�س�ف�رەك�� ب�غدا ب��5كالكردن�وە� ئ�و م�س�ل��� 

ل�گ�H چوار ح&زب�كان ك5دەب�ت�وە.

 

اروبار� پ�رل�مان 
م ب� ك

 وەز�ر� �0ر/
د خال�د/

س�ع

س�وە 
� ج�ن�سا�د نا

نفالتان ب
 ئ�وە ئ�

ن ئا�ا
د ل"�ان پرس�

ەوەمان كر
� دەر

ك� س�ردان

 خاوەن� ق�ز��ك��ن.
 ب� ئ"م� ك�

رەبوو
حراج"ك� گ�و

ب�راست� ئ�

ن ب"وار
د�مان� : ف�رە�دو

ل� كاب�ن�� نو/دا 
وەزارەت� ر�شنب�ر� 
ب� ش�وع� و ژ�نگ� 

ب� ك�م�3 و بازرگان� 
ب� ��كگرتوو و 

وەز�ر/ك� �0ر/م ب� 
ب� زەحم�تك"شان و 
وەز�ر/ك� �0ر/م ب� 
س�س�ال�ست دەب"ت.

.......................
شت"ك� خراپ� 

ح�زب"ك س�روەر� 
و ت"ك�شان� خ�� ب� 
ك�س"ك� جاسووس 
ل�ك�داربكات .�0چ 
ح�زب"ك ب�دەركردن� 
جاسووس�كان الواز 
نابI، ب�4كو ل� 
ال��ن خ�4ك 

خ�ش�و�ست تر 
 .Iدەب


