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كوردســـتان، دادوەرانـــی كۆنگرەیـــان،  ئنجامدانـــی دوای 
بۆ كوردســـتان دادوەرانی یكیتی بنوی ســـندیكایكیان
ل لقكانی شارەكانیشـــی ئوەش و دوای دامزراند خۆیـــان

دروستبوو.
دادوەرانی یكیتیـــی ھولـــری لقی باخانـــی بـــارەگای
،(حاكماوە)ی گڕەكی كرـــی خانووییكی ل كوردســـتان،
ئو و رووبـــری شـــون ،وای پیان ھرچنـــدە ھندـــك
رۆژان بتوانن تا ،گرینگ توژە ئو بۆ نیی گونجاو بارەگایـــ
بۆچوونیان ھندكیش ل بدەن، ئنجـــام ل چاالكییكانیان
لوەی باشـــترە ســـربخۆ بارەگایكی ك بوونی ،ئاوەھای

بت. با لنو باخانی دەستی بارەگایان
دادوەر لگڵ ھڤپیڤینی ئو پرس ھندك وەمی بۆ راوژ

ئنجامدا: ھولر لقی سرۆكی ئترەقچی) (سامح

داوەران، یكیتیـــی ھولـــری لقـــی كـــماوەی راوـــژ: 
كراوە؟ دادوەران چی بۆ و ماوەیل دەستبكاربووە،

دادوەرانی یكیتی دامزراندنی خۆی ئترەقچی: سامح دادوەر
پۆزەتیڤان ھنگاوكی ھولر، لقی ئویش بدوای و كوردستان
پیشیی ركخراوكی بوونی بھاوژرت. زووتر دەبوای ك بووە،
ل دەرەوەی دروســـت دەكات دادوەرەكان ماك بۆ لمجۆرە،
لك بھۆیوەش و یكتر بینینی بۆ كھۆكار كـــ دادگاكان،
بیركردنوەی و بیروبۆچوونـــكان گۆڕینوەی و تگیشـــتن
و گلكۆمكی بشـــوەیكی ئاریشكان، لچارەسركردنی

ركخراوەیی.
دەســـتبكاربوونمان، ناتوانیـــن كورتـــی بھـــۆی تمنـــی
بكین، چاالكییكانمان رابووردووی ماوەی ھســـنگاندنكی
و دەبت كاری داھاتوومان و رنامـــب بـــم بدنییاییوە
ھۆكاركی داھاتوو، ببینـــ لمـــاوەی بتوانین ھیواخوازیـــن
مافكانـــی دادوەرە و داخوازییـــی و شـــری كچارەســـ

خۆشویستكان.
لنوان زۆر جیاوازییكی ئستا تا مووچوە، رووی ل راوژ:
دیكی ئراق بشـــكانی و كوردســـتان مووچی دادوەرانی
بۆ كار نتانتوانیوە كـــ لدەكرت، ئوەتـــان ھیـــ، گلیی

بكن؟ كوردستان دادوەرانی مووچی ھاوشوەكردنی
بپی  گۆڕانكارییكانی ئمدواییی سامح ئترەقچی: دادوەر
و ئوەی زانیارییـــم بپـــی بت، مووچـــی فرمانبـــران

مووچی ل فرمانبـــر ھندك دەیخونینـــوە، مووچـــی
بمنتوە، وا ناكرت ئوەشیان ك دەبت، زیاتر دادوەرەكان
دت بســـردا گۆڕانكاری دادوەرانیش مووچی خۆم بـــرای
بووە، كارمان مئ دەســـتی ســـنووری توانای ل و ئوەی
پیوەندیدارەكان برز نالی بۆ نووسراومان و كردووە لسر
لبارەیوە گفتوگۆمان دادوەری ئنجومنی لگڵ و كردۆتوە
داھاتوو ل دادوەران مووچی ك دەكم پشـــبینی كردووە،
رەزامندی بیســـتوومان ئوەشی و بت بســـر گۆڕانكاری

بت. ل بغدای وەكو ك دراوە
چی دەبت؟ نھات،ھوستتان ل وای ئگر راوژ: ئی

حدیث. حادث لكل ئترەقچی: سامح دادوەر
جیاوازییكتان یكیتییكتـــان، دامزراندنی لگڵ راوـــژ:
نبوون رازی بـــوەی ھبوو، بغدا لگـــڵ یكیتییكـــی
ك ركخراوەكتان، ئندامی ببن گشتیی داواكاریی ئندامانی

دادوەران: یكیتی ھولری لقی سرۆكی
معنویشوە مغدورین رووی ل بكو ماددی، رووی ك لن مئ
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سردانی میوانیش وەكوو تنانت و تووڕەن لتان ئوان ئستا
چی؟ لپای ئوەیان ناكن، باەرگاكانتان

یاســـای بگڕیتوە دەبت خۆی ئترەقچـــی: دادوەر ســـامح
كوردســـتان پرلمانی كاتی خۆی ل ك دادوەران یكیتیـــی
دادوەر ھاتووە، ك تنھا ئوە یاساكدا ل كراوە، ك پســـند
بپی ك بمدواییش .تییكیی لو ئندام تبب یھ بـــۆی
گشـــتی داواكاری ئندامانی كوردســـتان، یاســـای پرلمانی
مئ وەرگرت، گشتی)یان داواكاری ئندامی (دادوەر- سیفتی
و ماف ھمان ئوان ھرچندە لســـری، نبوو الریمان ھیـــچ
براشكاوی لراستیشـــدا بم بایوە. بۆ دادوەریان ئیمتیازی
،یھ ئرككانمان جیاوازییمان و كار لـــ ئوان و مئ دیارە
ركخراوی یك ل ھردووالمان دەكرت لگڵ ئوەشـــدا بم
جمان ببتوە. بم كوردســـتان دادوەرانی یكیتیی وەكوو
پشتر یاسایك و و نیی ئمدا ل دەستی ئوە بكین چی

داڕژراوە. كوردستان پرلمانی ل
بوون بوەی قس دادوەرەكان، دەت: یھ راوژ: قسیك
پرلمانی یاسای بپی مدواییب گشتی داواكاری ئندامانی ك
ھمان ئیمتیازی و پاڵ خرای دادوەریان ســـیفتی كوردستان،
لنوانتان ئوەش، حساسیتك ل تۆی بۆی پدرا، ئوەیان

یكیتییكتان؟ لوەی ببن ئندامی رگرن و دروستبووە
نوانمان گشتی بشوەیكی نخر ئترەقچی: ســـامح دادوەر
سیفتی دادوەری ك لوەی نبووە ھیچ الرییكمان و باش زۆر
لگڵ كارمان رۆژان و پـــدراوە گشـــتییان داواكاری ئندامی
نوان ئو گرژی حاتكی لوێ و لرە شوانل بم و كی
كۆی گشتی سر كردۆتن كاری ك بت، كرا پ توژە ھستی
ئندامبوونیان، ب بـــت تایبتیش ئوەی پیوەندییكانمـــان.
داواكاری نونرانی كرایـــوە، لقكمان بـــارەگای ـــك ككات
ك روو خست داواكاری ئوەیان كردین و ســـردانیان گشـــتی
خۆمانوە لالین ئمش دادوەران، یكیتیـــی ئندامی ببن
نبوونیشمان الری و كردنوە برز با دەستی نووسراومان بۆ
كۆبوونوەی ل ئـــوان دیارە روو، بم خســـت ل داواكیان

كردەوە. داواییان ئو رەتی خۆیان
شـــاری دەوروبری دادگاكانی دادوەرانی لـــ راوـــژ: ھندك
دەرمای پدانی مافكانی ل ك ئوە دەكن گلیی ھولـــر،
وەكو ئوە ئایا تریش، شتی و خانوو دابینكردنی و گواستنوە
ھماھنگییكتان بۆ ھیـــچ دادوەران، یكیتیی لقـــی ھولری

كردووە؟ وانئ برژەوەندی
كاری جیاوازە لگڵ زۆر مئ كاری ســـامح ئترەقچی: دادوەر
بگرینوە، ئـــوان شـــونی ناتوانین و دادوەریی ئنجومنـــی
مافكان و ئیمتیاز ھبت، زانیاریمان مئ ئوەی ھرچندەی
ئو بنچینش ئـــو لســـر و تخزم و پل و بپی ســـنف
دەوروبر، دادوەرەكانی ھر نك خۆی پدەدرت، مافایانیان

مغدورن، بم ھولریش دادوەرەكانی ناو ل بكـــو ھندك
لگڵ گفتوگۆكانمان ئنجامی لك دەكین، ئوە بۆ كار مئ
نكۆی ،یلسم بۆ چارەسرك ینبگ دادوەریی ئنجومنی
پیوەندی دادوەرەكانیش بھۆی ل ك ھندك ناكرت لوەش

وەردەگرن. ئیمتازەكان خۆیانوە، شخسی
كمی مووچتان دەكن؟ ل راوژ: گلییكی زۆر

ماندووبوون ئو لگڵ براورد ب ئاخر ئترەقچی: سامح دادوەر
پۆست ھستیارەی ئو بپی و شـــدەیك دادوەر رۆژانییی
مووچكی بكات، كارك ھیچ نابت یاسا بپی ك ھیتی، ك
وەشر ئھ ناكات. رۆژی دە بشی بكن بوا و مزۆر ك زۆر
بكن، خۆ ئیمتیاز وەرگرتنی داواكاری دادوەران وای كـــردووە،
نامنت. بكرت، داواكاریشیان دادوەران زیاد مووچی ئگر

یكیتیی دادوەران چندە؟ ھولری راوژ: نسرییی لقی
(٣,٥٠٠,٠٠٠) مانگانمان ئترەقچی: نسرییی سامح دادوەر
ملیۆنك بارەگاكمان و كری بۆ نیوك و ملیـــۆن ك دینارە،
بۆ ھزار كارمندەكانمان، سد مووچی ھزار بۆ و سســـد
دەمنتوە و ئوەشی موەلیدە بنزینی ھزار بۆ سد و كارەبا

ترە. خرجی بۆ
دادوەران؟ بۆ یھ پۆژەیكتان چ باش راوژ:

بـــم زۆرە، پۆژەمـــان خـــۆی دادوەر ســـامح ئترەقچـــی:
پویســـت وەكو ناتوانین گرتووین و دەســـتی ســـرییمی نك

بدەین. ئنجام چاالكییكانمان
لقی بارەگای دەكات، حز با دەســـتی ك یھ ژ: قسراو
ناكن، حز ئوەش ،با دەســـتی بارەگای نو تبچ ھولر

دەن؟ چی ئوە بۆ
ھولر لقـــی بۆ مئ كـــ كات ئترەقچـــی: دادوەر ســـامح
دوو با دەســـتی بارەگای لنو كرد داوامان ھبژردرایـــن،
رازی ئوان كارەكانمان، بم راپڕاندنـــی ژوورمـــان بدەن بۆ
ھبت، كـــرد، بارەگایكی ســـربخۆمان داوایان نبـــوون و
دەكن حز و گۆڕاوە رایان ی بادەســـت بم دیارە ئســـتا
یلسو مئ بگوازرتوە. ئوان بارەگای نو بۆ بارەگامان بۆ

ندراوە. ل كۆتایی بیاری و گفتوگۆدای ل
بت؟ ما قسیكتان ئگر راوژ:

بكم، خۆتان باس ئترەقچی: دەموت شتك ســـامح دادوەر
ئو بت بھز یاسا چندی ھرمك و ھر وتك ل دەزانن
خراپ پیاوی تنھا یاسا پشدەكوت، و دەبت بھز مرھ
ھوڵ ھموومان با لی ناترست ، پیاوی باش و دەترست لی
بڕوە دادگا ك نبت دادوەر ئگر بچسپنین، یاسا بدەین
معنوییوە و ماددی رووی ل دادوەر ویســـتپ بۆی دەبات؟
ماددیوە، رووی ل نك ھر مئ چونك بدرت، پ گرینگـــی

مغدورین. معنویشوە رووی ل بكو


