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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()1ي نائاسايي
سيَ شةممة ريَكةوتي 6212/1/62
كاتذميَر ()10ي نيوةرِؤي رؤذي سيَ شةممة ريَكةوتي  0212/1/02ثةرلةماني كوردسـتان  -عيَـراق بـة
سـةرؤكايةتي بــة ِريَ حممــد دــادر عبــداه(د.كمــال كــةركووكي) ســةرؤكي ثةرلــةمان و ,بــة ئامــادةبووني بــة ِريَ
ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بة ِريَ فرسـت محدـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين ذمـارة
()1ي نائاسايي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان برِياري درا دانيشـتين ذمـارةي ()1ي نائاسـايي
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()10ي ثـا نيـوةرِؤي رؤذي سـيَ شـةممة ريَكـةوتي 0212/1/02دا بـةم
شيَوةية بيَت:
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي بودجةي سالَي 0212ي هةريَمي كوردستان – عيَراق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي يةكــةمش خــولي
طريَداني يةكـةمش ذمـارةي دانيشـ ()1ي نائاسـاييش رؤذي دانيشـ 0212/1/02ش بةرنامـةي كـار :بـةثيَي
حــوكمي برِطــة ()1ي مــاددة ( )52لــة ثــةيرِةوي نــاوخؤي ذمــارة ()1ي هــةموار كــراوي ســالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَراقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِياريـدا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة
()1ي نائاسايي خولي سـيَيةمي هةلَبـذاردن لـة كاتـذميَر ()10ي ثـا نيـوةرِؤ رؤذي سـيَ شـةممة ريَكـةوتي
0212 /1/02دا بةم شيَوةية بيَت:
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي بودجةي سالَي 0212ي هةريَمي كوردستان – عيَراق.
بة ِر َي ان.
هةنديَك بابةت هةيةش بةس دانيشتنةكةمان نائاساييةش تةنها بؤ بودجةيةش لةبةر ئةوة تةنها لةسـةر بودجـة
ي بابـةتي تـرش
دسة دةكةينش بـةََم دواي دانيشـتنةكة لةسـةر لةسـيَدارةداني عـةلي حةسـةن مةجيـدو هةنـد َ
كؤنطرةيةكي سةحةيف دةكةين بؤ رؤذنامةوانةكان لةسةر ئةو بابةتانة بةناوي ثةرلةمانةوة بةدوورو دريَـذي
دسةيان بؤ دةكةينش سوثاس بؤ يةزدان بودجةي خةمليَنراوي حكومةتي هةريَمي كوردستان ثيَمان طةيشـتش
كة ئيَمة لة  0221/11/05بة نووسراومان ذمارة ( )1573( )3/4داوامان كرد بوو بة ثةلة ثيَمان بطـاتش
ئيَستا طةيشت لةبةردةستمان دايةش هةنديَك هؤكاري هةبووش ثاشان طفتوطؤي لةسةر دةكـةينش ئيَسـتا داوا لـة
ليذنةي دارايي و ئابووري دةكةين كةرةم بكةن بؤ سةر مةنصةش ليذنةي دارايي كـةرةم بكـةن وةرن بـؤ سـةر
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مةنصةش دانيشتنيَكي نائاسايية بؤ خويَندنـةوةي بودجـةش كـةي مونادةشـةي بودجـة هـات ئـةو كـاتي دسـةي
خؤت بكةش ثيَش مونادةشة نابيَتش كةرةم بكةنش ئةوة دةتـواني ئـةو عـةدةدةي كـة جـةنابت داوات كـرد بـوو
( )07كةس بوونش ( )01كةس بوونش خؤي ( )37كةس َزمة بؤ دانيشتنيَكي نائاسايي خوشكي منش بـةثيَي
ي مونادةشـةي دةكـةينش
ياسا ئيَمة سةيرمان كرد ()3/1ي ثةرلةمانش باشة دةتواني بيَيتة سـةرؤكايةتي لـةو َ
ئيَستا جةلسةيةكي نائاسايية بؤ بودجةيةش زؤر سوثاسش فةرموون ليذنـةي دارايـي بـؤ خويَندنـةوةي ثـرؤذة
ياسايةكة.
بة ِريَ د.ئاراس حسني حممود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرؤذة ياسايةكة بة دوو زمان دةخويَندريَتةوةش بة زماني كوردي و زماني عةرةبي.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
الرئيس
باسم الشعب
قانون رقم ( ) لسنة 6212
قانون موازنة اقليم كوردستان – العراق لسنة 6212
املادة االوىل:
يرصد لنفقات السنة املالية 0212/مبلغ قدره ( )1144304172الف دينار (احدى عشر ترليوون واربعاائوة
واثنان وثالثون مليار ومائة وستة وسبعون مليون) دينار ويوزع كاآلتي:
اوالً /مبلغ قدره ( )34543,274الف دينار (ثالثة ترليون ومخساائة وثالثة واربعون مليار واربعة وسبعون
مليون) دينار لنفقات املشاريع الرأمسالية.
ثانياً /مبلغ قدره ( )745514120الف دينار (سبعة ترليون ومثامنائوة وتسوعة ومثوانون مليوار ومائوة واثنوان
مليون) دينار للنفقات التشغيلية.
ثالثاً /العجز املخطط يقدر بو( )5354222فقط (مثامنائة ومخسة وثالثون مليار دينار).
املادة الثانية:
تقوودر ايوورادات املوازنووة للسوونة املاليووة 0212 /مببلووغ ( )3454271فقووط (ثالمثائووة ومثانيووة واربعووون مليووار
وستاائة وتسعة وسبعون مليون دينار).
املادة الثالثة:
تتوىل وزارة املالية واالقتصاد القليم كوردستان – العراق متويل حسابات الوزارات واالدارات وفق املووارد املاليوة
املتاحة.
املادة الرابعة:
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حصر الصرف مون اعتاوادات ااسوابات الرئيسوية (املون ،االعانوات نفقوات املشواريع الرأمساليوة) مون املوازنوة
العامة اكومة اقليم كوردسوتان بووزارة املاليوة واالقتصواد ولووزير املاليوة واالقتصواد لويول الووزراس ور سواس
اجلهات غري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مباشرة على بعض مستويات ااسابات الرئيسية.
املادة اخلامسة:
 -1لرئيس برملان كوردستان العراق اجراس املناقلة ضان امليزانية اخلاصة بالربملان.
 -0لرئيس جملس القضاس اجراس املناقلة ضان امليزانية اخلاصة مبجلس القضاس.
 -3لوزير التخطيط اجراس املناقالت الالزمة ضان املوازنة االستثاارية املصدقة بالتنسيق مع وزارة املالية.
املادة السادسة:
اوالً /خيول وزير املالية صالحية املناقلة بني اعتاادات الباب الواحد باستثناس فصل الرواتب حيث جيوز النقل
اليه وال جيوز النقل منه.
ثانياًًَ /لوزير املالية اجراس املناقلة بني اعتاادات ابواب امليزانية الغراض توفري امكانيات الصرف لالدارات اليت
يتقرر فك ارتباطها من وزارة واااقها بوزارة اخورى وللووزير املخوتج اجوراس املناقلوة ضوان القسوم الواحود و
وحدة الصرف الواحدة.
املادة السابعة:
تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين املراجعوة) يف موعود ال تتجواوز مدتوه ( )12ايوام
من نهاية كل شهر اىل وزارة املالية واالقتصاد – مديرية احملاسبة.
املادة الثامنة:
تتوىل وزارة املالية واالقتصاد بالتنسيق مع الووزارات االخورى اعوداد مفوردات مالكوات عيوع الووزارات القلويم
كوردستان  -العراق للسنة املالية  0212واملصادقة عليها وعلى ضوس كلف الرواتب املصدقة يف امليزانية.
املادة التاسعة:
ايقاف التعينات بعقود كافة اال بعد موافقة وزارة املالية واالقتصاد.
املادة العاشرة:
اوالً /للوزير املختج صالحية الصرف مبا اليزيد على ( )052مائتان ومخسون مليوون دينوار لكول حالوة ولوه
لويل ر ساس الدوائر التابعة لوزارته بصرف مال يزيد على ( )122مائة مليون دينار.
ثانياً /للهئيات غري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مبا اليزيد على ( )152مائة ومخسون مليون دينار لكل
حالة.
ثالثاً /يراعى يف او ًال وثاني ًا مايلي:
 -1ان يتم الصرف وفق ًا لالعتاادات املصادق عليها يف املوازنة العامة السنوية ولالغراض احملددة هلا.
 -0التقيد باالعتاادات املخصصة يف املوازنوة العاموة والجيووز الودخول يف االلتوزام بالصورف مبوا يزيود عاوا وو
خمصج يف املوازنة.
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املادة ااادية عشر:
لوزير املالية واالقتصاد اضافة لصيصات مبالغ االيرادات الشهرية اليت حتققها وزارة الصحة لكافة دوائر ا اىل
موازنووة وزارة الصووحة الغووراض شووراس االدويووة وتوودارا نفقووات الصوويانة بانواعهووا مشووفوع ًا ووداول االيوورادات
املتحققة فعالً.
بة ِر َي خورشيد ادد سليم:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الثانية عشر:
تقيد مبالغ التربعات املانوحة للوزارات واجلهات غري مرتبطة بوزارة بعد قبوهلا من قبل وزير املاليوة ايوراداً
نهائيو ًا للخزينووة علووى ان يقوووم وزيوور املاليووة واالقتصوواد بتخصيصووها ضووان اعتاووادات الوووزارة او اجلهووات غووري
املرتبطة بوزارة لصرفها على االغراض اليت منحت من اجلها.
املادة الثالثة عشر:
تستقطع نسبة ( )%12من رواتب وخمصصات اعضاس برملان كوردستان والوزراس ومن بدرجتهم ووكالس الوزراس
ومن بدرجتهم واملستشارين ومن بدرجتهم واملدراس العامني ومن بودرجتهم والودرجات اخلاصوة وتقيود ايوراداً
للخزينة.
املادة الرابعة عشر:
التزيد املكافأت للاوظفني على مليونني دينار سونويا للشوخج الواحود وضوان التخصيصوات املقوررة باملوازنوة
املختصة ومبوجب تعلياات تصدر ا وزارة املالية واالقتصاد.
املادة اخلامسة عشر:
حيال رئيس الدائرة لوحدة االنفاق الذي يتخلوف عون تقوديم ااسوابات اخلتاميوة لسونة  0221لدائرتوه بعود
نفاذ ذا القانون اىل التحقيق وفق االجراسات القانونية والتعلياات النافذة.
املادة السادسة عشر:
لصج مبلغ ( )102مليار دينار لصندوق مشروع تنايوة قودرات كوردسوتان يف حسواب خواي لتهيئوة كوادر
متخصج يف خمتلف اجملاالت اليت حيتاجها االقليم من خالل زماالت دراسوية خوارا االقلويم ويعود بنموام مون
قبل جملس الوزراس.
املادة السابعة عشر:
خيصج مبلغ ( )152مليار دينار االة انشاس املدارس الناوذجية يف االقليم من موازنة النففات االستثاارية.
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املادة الثامنة عشر:
 -1تتم زيادة رواتب ذوي الشهداس وضحايا االنفال واالسلحة الكياياوية:
أ -ذوي الشهداس بنسبة ( )%15 ,05وفق النسب التالية:
 -1من ( )422الف دينار اىل ( )222الف دينار (.)%05
 -0من ( )722الف دينار اىل ( )14230مليون دينار (.)%15
ب -ذوي الشهداس املدنيني (هاووََتي) مببلغ مقطوع قدره ( )52الف دينار.
 -0عوائل الشهداس املؤنفلني بنسبة (.)%52
 -3أ -املعوقني من ( )32الف دينار اىل ( )52الف دينار.
ب -املعوقني من ( )52الف دينار اىل ( )122الف دينار.
ا -ينمم ذلك بتعلياات تصدر من قبل جملس الوزراس.
املادة التاسعة عشر:
خيصج مبلغ تسعون مليار دينار لدعم االحزاب واملنماات ويتم الصرف من ذا التخصيج باجراسات مؤقتة
على ان يتم تسوية املبالغ املستلاة من قبل االحزاب واملنماات وفق قانون دعم االحزاب حال اقراره من قبل
برملان كوردستان.
املادة العشرون:
يتم تسديد العجوز البوالغ ( )535مليوار دينوار لووزارة البيشواركة مون املوازنوة اجلاريوة مون املبوالغ املخصصوة
اوورس االقلوويم ضووان لصيصووات وزارة الوودفاع /العووراق حسووب قووانون املوازنووة االحتاديووة للسوونوات ,0227
.0221 ,0225
املادة الواحد والعشرون:
تقوم وزارة املالية واالقتصاد االلتزام بو:
 -1رصد مبلغ قدره ( )352فقط (ثالمثائة ومخسون مليار دينار) الغراض دعم مشاريع صندوق االسكان.
 -0رصد مبلغ قدره ( )32فقط (ثالثون مليار دينار) لدعم مشاريع املصرف الصناعي.
 -3استارار الوزارة بتأمني القرض العقاري للاواطنني حسب الضوابط والتعلياات املرعية.
 -4تقوم وزارة املالية واالقتصاد بودعم مشواريع القطواع الزراعوي عون طريوق املصورف الزراعوي ويعوزز مببلوغ
( )52مليار دينار.
بة ِريَ د.ئاراس حسني حممود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الثانية والعشرون:
يف حالة حصول تغيري يف حصة موازنة حكومة اقلويم كوردسوتان خيوول وزيور املاليوة واالقتصواد بتخفويض او
زيادة املبلغ االعالي للاوازنة بنفس النسبة او مايراه مناسباً لتسديد العجز.
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املادة الثالثة والعشرون:
تقوم وزارة املالية واالقتصاد وبالتنسيق مع وزارة املووارد الطبيعيوة بوتخاني وتقودير املووارد الويت حتقوق مون
نشاطات واستثاار املوارد الطبيعية املستحقة لالقليم وفق الدستور العراقي وتضاف اىل الواردات املتحققة.
املادة الرابعة والعشرون:
لوزير املالية واالقتصاد اصدار التعلياات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام ذا القانون خالل اسبوعني من تاري
اصداره.
املادة اخلامسة والعشرون:
اليعال باي نج يتعارض مع احكام ذا القانون.
املادة السادسة والعشرون:
على جملس الوزراس واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام ذا القانون.
املادة السابعة والعشرون:
ينشر ذا القانون يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) ويعترب نافذاً اعتبارًا من نشره .0212/ /
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو بة كوردي خبويَننةوة.
بة ِر َي مسري سليم امني بةط:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي ان.
دةدــة كورديةكــة هةنــديَ ك رةكاكــةتي تيايــة لــة وةرط َيرِانةكــةش ئيَمــة وةكــو خــؤي دةخويَنينــةوةش هــي
دةستكارييةكمان نةكردووة.
بة ناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
هةريَمى كوردستان–عيَراق
سةرؤك
بةناوى طةل
برِيار
ذمارة ( )ى سالَى 6212
ياساى بودجةى هةريَمى كوردستان  -عيَراق سالَى 6212
بةثيَى برِطةى يةكةم لة ماددةى دةيةم لة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستانى-عيَراق ذمارة ()1ى سـالَى
0225ى هةمواركراو و ثشت بةس بةو ياساكارييةى كة ثةرلةمانى كوردستان-عيَراق لة دانيشتنى ذمارة (
) رِِِؤذى  0212 / /كردوويةتىش برِيارى دةرضواندنى ئةم ياساية درا:
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ياساى ذمارة ( )ى سالَى 6212
ياساى بودجةى هةريَمى كوردستان  -عيَراق بؤ سالَى 6212

ماددةى يةكةم :
بؤ خةرجيةكانى سالَى دارايى 0212/طوذمة ثارةيةك دادةنرىَ كة برِِِةكةى ( 1144304172يـازدة ترليـؤن
و ضوارســةد و ســى و دوو مليــارو ســةدو حــةفتا و شــة مليــؤن دينــار)وة بـةم شـيَوةيةى خــوارةوة دابــة
دةكرىَ:
يةكةم :طوذمةى  345434274دينار (سىَ ترليون و ثيَنج سةد و ضل و سـ َى مليـار و حـةفتاو ضـوار مليـؤن
دينار) بؤ خةرجى ثرِؤذة سةرمايةدارةكان .
دووةم :طوذمةى  745514120هةزار دينار (حةوت ترليؤن و هةشت سةد و هةشتا و نؤ مليار و سةد و دوو
مليؤن دينار) بؤ خةرجى بةكارخس .
سيَيةم :كورت هيَنانى بودجة دةخةمليَندرىَ بة تةنيا  535222دينار (هةشـت سـةد و سـى و ثيَـنج مليـار
دينار).
ماددةى دووةم:
داهاتى بودجةى سـالَى دارايـى  0212بـة طوذمـةى تـةنيا ( 345, 271سـىَ سـةد و ضـل و هةشـت مليـار و
شة سةد و حةفتا و نؤ مليؤن دينار) دةخةملَيَندريَ.
ماددةى سيَيةم:
وةزاراتــى دارايــى وئــابوورى هــةريَمى كوردســتان  -عيَــراق دارايــى دابــني كردنــى ذميَريــارى وةزارةتــةكان و
كارطيَريةكان بةثيَى داهاتى دةستكةوتووى دارايى دةطريَتة ئةستؤ.
ماددةى ضوارةم:
خةرج كردن لـة ئيتتيمـاداتى (ثشـتيوانة)ى ذميَريـارى سـةرةكى (بةخشـنيش يارمـةتىش خـةرجى ثرِؤذةكـانى
سةرمايةدارى) لة بودجةى طشتى حكومةتى هةريَمى كوردستان تةنيا لة دةستى وةزارةتى دارايى و ئابوورى
دةب َى و وةزيـرى دارايـى و ئـابوورى بـؤى هةيـة دةسـةََتى خـةرج كـردن رِاسـتةوخؤ بـدات بـة وةزيرةكـان و
سةرؤكةكانى ئةو َيةنانةى كة بة وةزارةتةوة نةلكاوة لةسةر هةند َى ئاستى ذميَرياريى سةرةكى.
ماددةى ثيَنجةم:
 .1سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق بؤى هةية طواسـتنةوة لـةناو بودجـةى تايبـةت بـة ثةرلـةمان
بكات.
 .0ســةرؤكى ئةجنومــةنى دادوةريــى بــؤى هةيــة طواســتنةوة لــةناو بودجــةى تايبــةت بــة ئةجنومــةنى
دادةوةريى بكات.
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 .3وةزيرى ثالن دانان بؤى هةية طواستنةوة لـةناو بودجـةى وةبـةرهيَنانى ثةسـندكراو بـة هةماهـةنطى
لةطةلَ وةزارةتى دارايى بكات.
ماددةى شةشةم:
يةكــةم :وةزيــرى دارايــى دةســةََتى طواســتنةوةى نيَــوان تــةرخانكراوةكانى دةروازةكــانى بودجــةى ثيَــدةدرىَ
بةدةر لة بةشى مووضةش كة دةشىَ بؤى بطو َي ريَنةوةو نابىَ ليَى بطو َي ريَتةوة .
دووةم :وةزيرى دارايى بؤى هةية طواستنةوة لةنيَوان ثشتيوانةى دارايى دةروازةكانى بودجة بكات لـة ثيَنـاو
فةراهةمكردنى تواناى خةرج كردن بؤ كارطيَرِييةكانىش كة برِيار دةدرىَ ليَك بكريَنةوة لة وةزارةتش يـان بـة
وةزارةتيَكى ديكةوة بلكيَندر َى وش وةزيرى تايبةمتةنديش بـؤى هةيـة طواسـتنةوة لـةناو يـةك بـة يـا يـةك
يةكةى خةرجكردندا بكات.
ماددةى حةوتةم:
وةزارةتـةكان و هـةموو فةرمانطـةكان ذميَريـاريى مانطـةيان (ثيَـوةرى ثيَداضـوونةوةكانيان) لـة ماوةيـةك لــة
( )12رِؤذ لة كؤتايى هةموو مانطيَك رِةت نةكات ثيَشكة بة وةزارةتى دارايى و ئـابوورىش بة ِريَوةبةرايـةتى
ذميَريارى بكات.
ماددةى هةشتةم:
وةزارةتى دارايى و ئابوورى بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتةكانى تر ئامادةكردنى تاكةكانى ميالكانى هـةموو
وةزارةتةكانى هةريَمى كوردسـتان  -عيَـراق بـؤ سـالَى دارايـى  0212دةطريَتـة ئةسـتؤ و ثةسـندى دةكـات وش
ئةمة لةبةر رِؤشنايى تيَضووى مووضةكانى ثةسةندكراو دةب َى لة نيَو بودجةدا.
بة ِريَ عدنان عثاان ادد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةى نؤيةم:
رِاطرتنى دامةزراندن بة طريَبةست مةطةر دواى وةرطرتنى رِةزامةندى وةزارةتى دارايى و ئابوورى بيَت.
ماددةى دةيةم:
يةكةم :وةزيرى تايبةمتةند دةسةََتى خةرج كردنى هةية كـة لـة (( )052دوو سـةدو ثـةجنا مليـؤن دينـار)
زياتر نةبىَ بؤ هةر حالَةتيَك وش بؤى هةية دةسةََت بدات بة فةرمانطةكانى سةر بة وةزارةتةكةى بة خةرج
كردنى ثارةيةك كة لة (( )122سةد مليؤن دينار) زياتر نةبىَ .
دووةم :ئةو دةستانةى كة بة وةزارةتةوة نةلكاون دةسةََتى خةرج كردنى طوذمـة ثارةيـةكيان هةيـة كـة لـة
(( )152سةد و ثةجنا مليؤن دينار) زياتر نةبىَ بؤ هةر حالَةتيَك.
سيَيةم:
لة (يةكةم) و (دووةم) دا رِةضاوى ئةمانةى خوارةوة دةكرىَ :
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 -1دةب ـىَ خةرجكردنةكــة بــةثيَى ثشــتيوانةى دارايــى ثةســةندكراو لــة بودجــةى طشــتى ســاََنة بيَــت و بــؤ
مةبةستى ديارى كراو بيَت.
 -0ثشت بة ثشتيوانةى تةرخان كراو لة بودجةى طشتى ببةسرتىَ و ناب َى بضيَتة ناوخؤ بةستنةوة بة خةرج
كردن لةوةى لة تةرخان كراوةكةى نيَو بودجة زياتر بىَ .
ماددةى يازدةم:
وةزيرى دارايى و ئابوورى بؤى هةية تةرخانكراوى طوذمةكانى داهاتى مانطانة كة وةزارةتى تةندروستى بـة
دةستى ديَن َى بـؤ هـةموو فةرمانطـةكانى خباتـة سـةر بودجـةى وةزارةتـى تةندروسـتى بـؤ مةبةسـتى كرِينـى
دةرمــان و دابــني كردنــى خةرجييــةكانى ثاراسـ و بــة هــةموو جؤرةكانيــةوةو خشــتةكانى داهاتــةكانى كــة
بةكردةنى بةديهاتووى ثيَوةلكابىَ.
ماددةى دوازدةم:
ئةو طوذمـة ثارانـةى ثيتـاك كـةدراون بةوةزارةتـةكان و َيةنـة نـةلكاوةكان بـةوةزارةتش ئـةوة دواى دـةبوو َل
كردنيان لةَيةن وةزارةتى داراييةوة بة داهاتى كؤتايى بودجـة تؤمـار دةكريَـتش بةرمـةجيَك دةبـيَ وةزيـرى
دارايى و ئابوورى لةناو تةرخان كراوةكانى وةزارةتىش يان َيةنـةنى كةبةوةزارةتـةوة نـةلكاوةبَى تـةرخانيان
بكات بؤ خةرج كردنيانش بؤ ئةو مةبةستانةى كةلة ثيَناويان تةرخان كراون.
ماددةى سيَ دةم:
ِريَذةى  %12لةمووضة و دةرمالَةكانى ئةندامانى ثةرلةمانش وةزيرةكان و ئةوانةى كة بةثلةى ئةوانن لةطةلَ
بريكارةكانى وةزارةتةكان و ئةوانةى بةثلةى ئةوانن و راويَذكاران و ئةوانةي بةثلةي ئـةوانن و بة ِريَوةبـةرة
طشتيةكان و ئةوانةى بةثلةى ئةوانن و خاوةن ثلةى تايبةتى و بةداهات بؤ طةجنينة تؤمار دةكريَن.
ماددةى ضواردةم:
ثادا شتى فةرمانبةران ناب َي ساََنة لةدوو مليون دينار زيـاتر بَـى بـؤ كةسـيَك و لـةناو تـةرخانكراوى برِيـارى
لةسةردراوى بودجةى تايبةمتةنـد بـ َي و ئةمـة بـةثيَى ِريَنمـايى وا دةبـ َي كـة وةزارةتـى دارايـى وئـابوورى
دةرى دةكات .
ماددةى ثازدةم:
ســةرؤكى فةرمانطــةى يةكــةى خــةرج كــردن دةكةويَتــة بةرليَثيَضــينةوة كةلــة ثيَشــكة كردنــى ذميَريــاريى
كؤتايى ساىل  0221ى فةرمانطةكةى دواى جيَبـةج َى كردنـى ئـةم ياسـاية دواكـةويَش ئةمـة بـةثيَى ريَكـارة
ياساييةكان و ريَنمايية جيَبةجيَ كراو دةبيَ.
ماددةى شازدةم:
طوذمةى ( )102مليار دينار تةرخان دةكريَ بؤ سندودى ثرؤذةى طةشة ثيَ كردنى تواناكـانى كوردسـتان لـة
حيسابى تايبةتىش بؤ ئامادةكرنى كاديرى ثسثؤر لة بوارة جياجياكان كة هةريَم ثيَويستى دةبيَ .ئةمة لـة
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ريَطةى زةماَتى خويَندنـةوة دةبـ َي لـة دةرةوةى هـةريَم و بـة ث َيرِةويَـك لـة َيـةن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة
ئامادة دةكريَ.
ماددةى حةظدةم:
طوذمةى ( )152مليار دينار بؤ هةلَمةتى دروستكرنى دوتاخبانة منوونةييةكان لة هةريَمدا تـةرخان دةكـرىَ
لة بودجةى خةرجية وةبةرهيَنةكان.
ماددةى هةذدةم:
مووضةى كةس وكارى شةهيدان ودوربانيانى ئةنفال وضةكى كيميايى بةم ثيَة زياد دةكريَ:
مح -كةس وكارى شة هيدان بة ِريَذةى (  )%15405بةثيَى ئةم ريَذانةى خوارةوة:
 - 1لة ( )422هةزار دينار بؤ ( )222هةزار دينار .%05
 - 0لة ( )722هةزار دينار بؤ ( )14230دينار .%15
ب -1 /كةس وكارى شةهيدة شارستانيةكان (هاووََتى) بةطوذمةيةكى براوة كة ( )52هةزار دينارة.
 -0خيَ انةكانى شةهيدة ئةنفال كراوةكان بةريَذةى . %52
 -3مح -كةم ئةندامان لة ( )32هةزاردينارةوة بؤ ( )52هةزار دينار.
ب -كةم ئةندامان لة ( )52هةزاردينارةوة بؤ ( )122هةزار دينار.
ج -ئةمانة بةريَنمايى رِيك دةخريَن كة ئةجنومةنى وةزيران دةرى دةضويَنىَ.
بة ِريَ حممد دليَر حممود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةى نؤزدةم:
ي وش لـةناو ئـةو تـةرخان
طوذمةى نةوةد مليار دينار بـؤ ثشـتطريى ح بـةكان و ريَكخراوةكـان تـةرخان دةكـر َ
ي بـةريَكاريَكى كـاتىش بةمـةرجيَك ثـارة وةرطرياوةكـان لةَيـةن ح بـةكان و ِريَكخراوةكـان
كراوة خةرج دةكر َ
بةثيَى ياسا بة ثشتطريى ح بةكان بة وةرطرتنى تةسوية بكرىَش ئةمـة دواى ثةسـندكردنى دةبـ َى لةَيـةن
ثةرلةمانى كوردستانةوة.
ماددةى بيستةم:
ئةو كورتهيَنانةى بودجةكة دةكاتة ( )535مليار دينار دةدريَن بة وةزارةتى ثيَشـمةرطة لـة بودجـةى ئيَسـتا
لةو طوذمة ثارانةى كة بؤ ثاسةوانى هةريَم (زيَرِةظانى) لةناو تةرخان كراوةكانى وةزارةتـى بـةرطرى عيَـراق
تةرخانكراون بةثيَي ياساى بودجةى فيدرالَى بؤساآلنى .02214022540227
ماددةى بيست ويةكةم:
وةزارةتى دارايى وئابوورى خؤى ثابةندة بة:
 - 1تةرخان كردنى طوذمةيةك كة برِةكةى ( )352تةنيا سـ َى سـةدو ثـةجنا مليـار دينـارة بـؤ مةبةسـتةكانى
ثشطرييى ثرؤذةكانى سندودى نيشتةج َي كردن.
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 - 0تةرخان كردنى طوذمةيةك كة برِةكةى ( )32تةنيا (سى مليار دينارة) بـؤ ثشـتطرييى ثرِؤذةكـانى بـانكى
ثيشةسازيى.
 - 3بــةردةوام بــوونى وةزارةت بــة دابــني كردنــى دــةرزى خانووبــةرة بــؤ هاووآلتييــان بــةثيَى بــةرزةفتكاريى
وريَنمايى كارثيَكراو.
 - 4وةزارةتى دارايى و ئابوورى ثشتطرييى ثرؤذةكانى كةرتى كشتوكالَ دةكات لة ِريَطةى بـانكى كشـتوكالَييةوة
و بة طوذمةى ( )52مليار دينار ثشت ئةستوور دةكريَ .
ماددةى بيست ودووةم:
لة حالَةتى روودانـى طؤرِينيَـك لـة بةشـى بودجـةى حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتانش ئـةوا وةزيـرى دارايـى و
ئابوورى دةستةََتى ثيَدةدريَ بة كةمكردنةوةش يان زياد كردنى سةرجةم طوذمةكةى بودجة بةهةمان ريَـذةش
ياخود ضي بة موناسب دةزان َي بؤ ثرِكردنةوةى كورتهيَنانةكة.
ماددةى بيست وسيَةم:
وةزارةتى دارايى وئابورى بة هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتى سامانة سروشتيةكان ئةو داهاتانة دةخةملَيَنىَ كة
لة ضاَكى و وةبةرهيَنانى داهاتى سروشتى موستةحةدى هةريَم دةستى دةكةويَ بةثيَي دةستوورى عيَراق و
دةخريَنة سةر ئةو داهاتانةى كة دةست كةوتوون.
ماددةى بيست وضوارةم:
وةزيــرى دارايــى و ئــابوورى بــؤى هةيــة ِريَنمــايى ثيَويســت دةربضــويَنىَ بــؤ ئاســانكاريى جيَبــةجيَ كردنــى
حوكمةكانى ئةم ياساية لة ماوةى دوو هةفتة لة ميَذووى دةرضوواندنيةوة.
ماددةى بيست و ثيَنجةم:
كار بةهي دةديَك ناكريَ طةر لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بىَ.
ماددةى بيست وشةشةم:
ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و َيةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةح َي بكةن.
ماددةى بيست وحةوتةم:
ئــةم ياســاية لــة رؤذنامــةى فــةرمى (وةدــائيتى كوردســتان)دا بالَودةكريَتــةوةو لــة بــةرواري دةرضــوونيةوة
جيَبةجيَ دةكريَ.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان.
ئةم ثرؤذة ياساية دةدريَتة ليذنةي دارايي و ئابووريش كة ليذنةيةكي ثسثؤرة لةو بارةيةوةش ليذنـةي ياسـايي
و طشت ئةندامـة بـة ِر َي ةكانش هـةروةها داوا لـة سـةرؤكي طشـت ليذنـةكان دةكـةين سـبةي سـةعات ( )11لـة
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مةكتةبي سةرؤكي ثةرلةمان ئامادة بن لةبارةي ئةم مةوزوعةوة تا طفتوطؤي لةسةر بكةينش فـةرموو كـةرةم
بكة.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

عدنان عثاان ادد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابت لة دسةكاندا باسي ئةوةت كردش كة لة  /11/05نامة بؤ حكومةت نيَردراوةش داواي لـيَ كـراوة كـةوا
بودجةي خةمليَنراو بنيَرن بؤ ثةرلةمانش وةك جةنابتان و بـة ِر َي ان دةزانـن لـة ثيَـرِةوي نـاوخؤ بـاس لـةوة
دةكريَتش كة بودجة دةبيَت لة سةرةتاي تشريين يةكةم بطاتة ثةرلةمانش ئيَستا ن يك بة ضوار مانط دةبيَـت
كة بودجة تاخري بووة بؤ هاتين بؤ ثةرلةماني كوردستانش من لةم رووةوة س َي ثرسيار لة بة ِر َي تان دةكةم:
يةكــةم /ئايــا ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بــة ئــةركي خــؤي هةلَســتاوة كــة داوا بكــات لــة كــاتي خؤيــداش واتــا لــة
سةرةتاي تشريين يةكةمد ا داوا لة حكومـةت بكـات بودجـة بـؤ ثةرلـةمان بنيَريَـتش بةتايبـةتيش ئيَمـة وةك
فراكسيؤني طؤرِان دوو رؤذة نامةمان ناردووة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمانش داوامان كردووة كة بودجة لة كاتي
خؤيدا بيَتش كة كاتي خؤي بودجة مـانطي (دة) يـةش نـةك كؤتـايي مـانطي يـةكش ئايـا دواي تـاخري بوونةكـة
سةرؤكايةتي ثةرلةمان هي نامةيةكي بؤ سةرؤكايةتي حكومـةت نـاردووة داواي روون كردنـةوةي هؤكـاري
نةناردني بودجةكة بكريَت بؤ ثةرلةمانتاران.
دووةم /ئايا حكومةتي هةريَمي كوردستان تا ئيَستا هي روون كردنةوةيةكي فـةرميش رةمسـي بـؤ ثةرلـةمان
نــاردووة كــة يةكــةم ثــؤز بيَنيَــةوة .دووةم روونــي بكاتــةوة كــة هؤكــاري دواخســتنةكة ضــية خبريَتــة
بةردةسيت ئةنداماني ثةرلةمان.
سيَيةم /ئايا ثيَش ثةسند كردني بودجةي حكومةتي هةريَمش جةنابي سةرؤكي حكومةتي هةريَم بؤي هةية
لة راطةياندنةكاندا ريكالم بؤ بودجة بكـات و وردةكارييـةكاني خباتـة بةرضـاوي خـةلَكي كوردسـتان و ثـيَش
ثةسند كردني لة َيةن ثةرلةماني كوردستانةوة لةطة َل سوثامسدا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش بةنيسبةت داوايةكةش نودتةي ني امية ئةطةر ني امي بيَت فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من دوو خالَم هةيةش تكاية طويَم ليَ بطرن.
سةرؤكي ثةرلةمان:

15

ئةطةر نودتةي ني امي بيَتش باشةش بةََم ني امي نةبيَت زميين جةدوةل نةبيَت مةجالت ثيَ نـادةم خوشـكي
منش ئةطةر ني اميية باشةش ئةطةرنا ثاشان وةرة َي من.
بة ِر َي كويَستان حممد عبداه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطةر ريَطام ثيَ نادةن بةرِاسيت وا هةست دةكةم مافم ثيَشيَل دةكريَت لةم ثةرلةمانة.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةطةر نودتةي ني امي نييةش نابيَتش ضونكة دةمةويَت ئيلتي ام بكريَتش فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي تان لة دسةكانتان باسي ئةوةتان كرد كة ئيَمة ( )01كةس نامةيةكمان ئاراستةي بة ِر َي تان كردووة بؤ
كؤبوونــةوةي نائاســاييش بــؤ بانطهيَشــت كردنــي وةزيــري دارايــيش بــؤ ئــةوةي بؤمــان روون بكاتــةوة هؤكــاري
دواكةوتين بودجةش ديارة ئيَمة بةثيَي ثيَرِةوي ناوخؤ لة ماددةي ( )2برِطةي ( )1يةك لةسـةر ضـوارةش يـةك
لةسةر ضواري ( )111ئةندامش من مامؤستاي بريكارمية دةكاتة ()05ش ئيَمة ( )01كةسنيش ئيَمة داوا دةكةين
كة ئةو كؤبوونةوةية ئةجنام بدريَتش ديارة ثيَشـرتيش هـةر لـةم ثةرلةمانـة باسـي ئـةوة كـراوةش كـة هؤكـاري
دواكـةوتين بودجــة ئةوةيــة كـة لــة ثةرلــةماني عيَــراق ثةسـند نــةكراوةش هــةتا ئيَسـتاو ئــةم لةح ةيــة لــة
ثةرلةماني عيَراق بودجة ثةسند نةكراوةش واتا ئةو تةبريرانةي ثيَشوو بـ َي بنـةما بـووةش بؤيـة داوا دةكـةين
داواكاريةكةمان ثيَش ئةوةي بودجة مونادةشة بكريَت جيَ بةج َي بكريَتش وةزيري دارايي بانط بكريَـتش بـؤ
ئةو بةرثرسانةي كة كةم تةرخةم بوون و ثةرلةمان ليَ ثيَضينةوةيان لةطةلَدا بكات.
خالَي دووةم /مةسـةلةي حيسـابي خيتـامي سـالَي  0225و شـة مـانطي يةكـةمي  0221ثيَويسـتة بطاتـة
بةردةمي ئةنداماني ثةرلةمانش بؤ ئةوةي ئةمة بكةنة بنةمايـةك بـؤ مونادةشـة كردنـي ئـةم بودجةيـةش بـؤ
ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان بةرضاويان روون بيَتش لةبةرضي بةدواداضوون بؤ ئةم بودجةية بكةنش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ســوثاسش بةنيســبةت داوايةكــةي ئيَــوةي بــة ِريَ بــؤ دانيشــتنيَكي نائاســاييش ئيَمــة مونادةشــةمان كــردش ديــارة
خةلةليَك لة ني امةكة هةيةش بةثيَي دانون دةبيَـت يـةك لةسـةر سـيَي ئةنـدامان داوا بكـةنش ني امـي تيايـةش
حةدي تؤيةش راستة دةبيَت ضاك بكريَتش بةََم بـة دـانون ني امةكـة دةخـواتنش بـةثيَي دـانون دةبيَـت ()37
ئةندامي ثةرلةمان ئيم ا كؤ بكاتةوةش ئينجا جةلسةي ئيستيسنائي حةديان دةبيَتش كاك شيَروان كةرةم بكـة
نودتةي ني امية.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئيَمة ئةطةر بةرنامةي كار خبويَنينةوة دةبينني بةرنامةي كار لة خالَي يةكةمدا حةصـرة بـة خويَندنـةوةي
يةكةمي ثرؤذةي ياساي بودجـة بـؤ سـالَي  0212ش بؤيـة بـة دةناعـةتي مـن داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان
دةكةم كة ماوةي نيقا نةداتش ئةطةر مةسةلة نيقا بيَتش ئيَمة دسةي خؤمان هةيةش زؤر سوثاس.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهيَنني تا جةلسةي ترش سوثاس.

فرست ادد عبداه

ارسالن باي امساعيل

حممد دادر عبداه(د.كمال كةركووكي)

سكرتيَري ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()6ي نائاسايي
دووشةممة ريَكةوتي 6212\6\66
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن

01

00

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()0ي نائاسايي
دووشةممة ريَكةوتي 6212/6/66
كاتذميَر ()12ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي دووشةممة ريَكةوتي  0212/0/00ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق
بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة ئامـادةبووني بـة ِريَ
ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بة ِريَ فرسـت محدـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين ذمـارة
()0ي نائاسايي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان برِياري درا دانيشـتين ذمـارةي ()0ي نائاسـايي
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()12ي ثـيَش نيـوةرِؤي رؤذي دووشـةممة ريَكـةوتي  0212/0/00دا بـةم
شيَوةية بيَت:
 -1خســتنة رِووي رِاثــؤرتي ليذنــةي ليَكؤلَينــةوةي ثةرلــةمانش ســةبارةت بــة زانكــؤ ئةهليــة داخراوةكــان لــة
هةريَمي كوردستاني عرياق.
 -0خويَندنةوةي يةكةمي ثرِؤذةي مووضةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان-عرياق.
 -3طفتوطؤكردن و برِياردان لةسةر ثرؤذة ياساي بودجةي سالَي ()0212ي هةريَمي كوردستان.
بة نيسبةت خالَي يةكةم (خستنة رِووي رِاثؤرتي ليذنةي ليَكؤلَينةوةي ثةرلةمانش سـةبارةت بـة كؤليـذةكاني
داخراو لة زانكؤ ئةهليةكان).
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش س ـالَي يةكــةمش خــولي
طريَداني يةكةمش دانيشتين ذمارة ()0ي نائاساييش لة رِؤذي ()0212/0/00ش
بةرنامةي كار
بةثيَي حوكمي برِطـة ()1ي مـاددةي ( )2لـة ثـةيرِةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عرياقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان بةرنامةي كـاري دانيشـتين ذمـارة
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()0ي نائاســايي خــولي ســيَيةمي هةلَبــذاردنش لــةكات ()12ي ثــيَش نيــوةرِؤش رِؤذي دووشــةممة ِريَكــةوتي
()0212/0/00ش بةم شيَوةية دةبيَ:
 -1خســتنة رِووي رِاثــؤرتي ليذنــةي ليَكؤلَينــةوةي ثةرلــةمانش ســةبارةت بــة زانكــؤ ئةهليــة داخراوةكــان لــة
هةريَمي كوردستاني عرياق.
 -0خويَندنةوةي يةكةمي ثرِؤذةي مووضةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان-عرياق.
 -3طفتوطؤكردن و برِياردان لةسةر ثرؤذة ياساي بودجةي سالَي ()0212ي هةريَمي كوردستان.
بة نيسبةت خالَي يةكةم (خستنة رِووي رِاثؤرتي ليذنةي ليَكؤلَينةوةي ثةرلةمانش سـةبارةت بـة كؤليـذةكاني
داخراو لة زانكؤ ئةهليةكان).
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

د .زانا ر وف دة كريم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تكات ل َي دةكةم ئةطةر ِريَطةم ثـ َي بـدةي نودتـةي ني اميةكـةم بلَـيَمش دوايـي ئةطـةر زانـيم ثاشـطةز دة ـةوة
ليَييش ئةوة لةبةر ضاوي هةموو ئيَوةي بة ِر َي ةش باسي ئـةو حالَةتـة بكـةمش يـةكيَك لـة كارةسـاتةكان بةرِاسـيت
لــةم دانيشــتنةدا كــة بــةدي دةكــريَش داوا كــراوة كــة هــةموو ئةنــدام ثةرلةمانــةكانش ِريَطــة ثيَــدان بــة ئةنــدام
ثةرلةمان بؤ ئةوةي دسة بكات لة ناو ثةرلةمان دا.........
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية كاك زانا دانيشةش نودتةكة ني امي نةبووش بة ِريَ جـةنابي وةزيـرش وتـارت هةيـةش خويَندنةوةيـة يـان
دةتةويَ بة شةفةهي دسة بكةي دةخويَنيتةوة كةرةمكةش فةرموو بؤ خويَندنةوةيش ئةطةر ِريَطةمان بـدةي
داواي ليَبووردنت ليَ دةكةينش با ليذنةي ليَكؤلَينةوة بيَنة شويَين جةنابت دابنيشـنش رِاثؤرتةكـةيان خبـويَننش
ثاشان وةلَاميان بدةيتةوةش ئينجـا دةةةينـة ثـيَش ئةنـداماني بـة ِر َي ش داوا لـة ليذنـةي ليَكؤلَينـةوة دةكـةينش
كةرةمكةن بؤ خويَندنةوةي رِاثؤرتةكةتان.
د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ /سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان-عرياق
بابةت /رِاثؤرتي ليذنةي ليَكؤلَينةوة
بــة ثيَــي هــةردوو فــةرماني دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان ذمــارة ( )1لــة ()0212/0/7ش ذمــارة ( )0لــة
( )0212/0/11ش ليذنةيــةكي ليَكؤلَينــةوة ثيَكهيَنــرا بــؤ ضارةســةركردني كؤليَــذة ئةهليــة داخراوةكــان و
دةستنيشان كردني هؤيةكاني داخستين ئةو كؤليَذانة و َيـةني كـةم تةرخـةم و بـةرثرس وش ديـاري كردنـي
ضارةنووسي دوتابياني ئةو زانكؤيانة و زامن كردني مايف دوتابية وةرطرياوةكان لةو كؤليَذانـة و دلَنيـا بـوون
لة ئاسيت زانسيت كؤليَذة ئةهلية داخراوةكانش ليذنةكة لةم بة ِر َي انة ثيَك هاتووة:
-1د .محدد إبراهيم علي وةرتيَ
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-0كاك عمر عبدالردن
-3كاك عمر نورةديين
-4رِؤذان دزةيي
رِاويَذكارانيش لةو بة ِر َي انة ثيَك هاتووة:
-1د .شيَرزاد جنار
-0د .دَوةر حممد صابر
-3د .حممود درويش نادر
ليذنةكــة رِؤذي ( )0212/0/5كاتــذميَر ()11ي بــةيانيش كؤبــووةوة لــة هــؤلَي ليذنــةي ياســاييش ســةرةتا
بةرنامــةي كارمــان دانــا و ِريَككــةوتني لةســةر ئــةوةي ســةرداني مةيــداني ئــةو زانكــؤ ئةهليانــة بكــةين كــة
كؤليَـذةكانيان داخـراوةش تـا لــة ن يكـةوة ئاطـاداري كيَشـةكانيان بــنيش كاتـذميَر ()10ي نيـوةرِؤي هــةمان رؤذ
ليذنة بة ئامادةبووني هةموو ئةنداماني سةرداني زانكؤي جيهاني كـردش لةطـةلَ سـةرؤكي زانكـؤ و سـةرؤكي
ئ ةمينداريَيت طشيت دانيشـتنيش بـاس لـة بـووني مامؤسـتاي ثسـثؤري وانـةكاني خويَنـدن كـراش كـة لـة مـاوةي
هةفتةيةكدا دةخويَندريَش دواتـر سـةرداني هـؤلَي خويَنـدن و تاديطـة و كتيَبخانـةمان كـردش سـةردانةكة ()3
كاتــذميَري خايانــدش لــة رِؤذي ( )0212/0/1ليذنةكــة ســةرداني زانكــؤي شــاهانةي بــةريتاني كــردش دواي
طفتوطؤكردن لةطةلَ جيَطري سةرؤكي زانكؤ و سـتايف كـارطيَري و مامؤسـتاياني زانكؤكـةش هـةروةها نويَنـةري
كةس و كاري دوتابيـانش يةكـة يةكـة هؤبـة و تاديطـة و هـؤلَي خويَنـدن و كتيَبخانـةمان بةسـةركردةوةش ئـةم
سةردانةمشان ( )3كاتذميَري خاياندش لة رِؤذي ( )0212/0/14ليذنةكةمان كؤبووةوة لـة كاتـذميَر ()11ي
بةيانيش بؤ طفتوطؤكردن لةسةر رِةوشي زانكؤكـان و تيَبينيـةكامنان لةسـةر ئـةو زانكـؤ ئةهليانـة لـة ميانـةي
سةردامنان بؤ زانكؤكانش كاتذميَر ()10ي هةمان رِؤذ سةرداني زانكؤي هةوليَر بؤ زانست و تةكنةلؤجيا كراش
بــؤ مــاوةي ( )0كاتــذميَر بةشــةكاني زانكؤكــةمان بةســةر كــردةوةش لةطــة َل جيَطــري ســةرؤكي زانكــؤ و ســتايف
مامؤســتايان كؤبووينــةوةش رِؤذي ( )0212/0/15ليذنةكــةمان كــة لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان ثيَــك هــاتبووش
سةرداني بة ِريَ وةزيري خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانستيمان كرد لة كاتذميَر ()2332ي ئيَـوارة تـا ()1ش
لة كؤبوونةوةكةدا سةرؤكي زانكؤي دهؤك و سـةرؤكي زانكـؤي سـليَماني ئامـادةبوونش هـةروةها بة ِريَوةبـةري
دةزطـــاي سةرثةرشـــيت و ضـــؤنيةتي خويَنـــدني ئـــةهلي لـــة وةزارةت لـــة كؤبوونةوةكـــة ئامـــادةبوونش دواي
طفتوطؤكردنيَكي ضرِوثرِ ليذنةكةمان سوور بوو لةسةر ئةوةي كـة دوتابيـةكان لـة يـةك جـودا نةكريَنـةوة و
ضارةسةريَكي يةكطرتوو بؤ هةمووان وةك يةك بكريَتش ئةم سالَي خويَندن كـة دةكاتـة ( )0212/0221لـة
دوتابيان نةرِوات بـة هـي شـيَوةيةكش لـة ئـةجنامي سـةردانةكةمان و طفتوطـؤ لةطـة َل سـتات و مامؤسـتاياني
زانكؤكـان و وردبوونــةوة لـة رِاثــؤرتي ليذنـةي وةزارةتــي خويَنــدني بالَـا و تويَذينــةوةي زانسـيت تايبــةت بــة
هةلَسةنطاندني كؤليَذة داخراوةكان و وةرطرتين رِاي رِاويَذكاران لة بواري ياسايي و زانسيت لة ذيَـر رِؤشـنايي
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رِاثؤرتي ئةم ليذنة بـة ِر َي ةش مةبةسـت لـة رِاويَذكارانـةش ليذنةكـةمان بـةو شـيَوةيةي خـوارةوة رِاسـثاردةكاني
خؤي دةخاتة رِوو:
بة ِريَ د .محدد إبراهيم علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم :رِاسثاردة طشتيةكان:
-1بةثيَي ياساي خويَنـدني بالَـا و تويَذينـةوةي زانسـيت ذمـارة ()12ي سـالَي 0225ش لـة هـي ماددةيـةك دا
نةهاتووة كة كةسيَك يان َيةنةك دةسةلَاتي ئةوةي هةبيَ كة زانكؤيةك يان كؤليَذيَك داخبات.
-0ثةلةكردن لة ثيَشكة كردني ثرؤذة ياسايةك تايبةت بة زانكؤ ئةهليةكان بؤ ثةرلةمانش بة ثيَي مـاددةي
( )50لة ياساي وةزارةتي خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيتش هةرضةندة كار بة ماددةكـاني (-40-41-42
 )43دةكريَتش هةتا كاتي ثةسندكردني ياسايةكي تايبةت بة زانكؤ ئةهليةكان.
-3ثيَويستة وةزارةتش دةزطاي سةرثةرشـيت و بيمـةي ضـؤنيةتيش (جهواز اششوراف و الضواان النووعي) ضـاَك
بكاتش بة ثيَي برِطـةي ( )4مـاددةي ( )4ش لـة ياسـاي وةزارةتـي خويَنـدني بالَـا و تويَذينـةوةي زانسـيت ذمـارة
()12ي سالَي 0225ش ئةشيَ ئةو جيهازة يةكالكردنةوةي مةشروعيةتي رِةفتاري زانكؤ ئةهليةكانش كؤليَـذ و
ثــةميانطا و بــة و لقــةكان داش هــةروةها بؤمــان دةركــةوت كــة ئــةو ليذنــةي بــؤ هةلَســةنطاندني بةشــة
ث يشكيةكاني هةر س َي زانكؤ ثيَك هيَنراوةش بة تةواوةتي بة ئةركي خؤي هةلَنةستاوة.
-4داخستين كؤليَذة ث يشكيةكان لة زانكؤ ئةهليةكان داش بة تايبةت زانكؤي جيهانش دةطة ِريَتـةوة بـؤ هةنـديَ
كةم و كورِي كة هةردووَش واتا وةزارةت و زانكؤ بةرثرسيارن تيَي داش بةلَام بووني ئةو كةم و كورِيانة ناطاتة
ئــةو رِادةي كــة ببيَتــة هــؤي داخســتين كؤليَــذيَكش هــةروةها ضارةنووســي دوتابيــة وةرطرياوةكــانش مــافيَكي
دةســتكةوتووة (حــم مكتســبة)ش بــة ثيَــي رِةزامةنــدي رِاطةيةنــدراوي خــودي وةزارةتــي خويَنــدني بالَــا و
تويَذينةوةي زانسيتش هةروةك لة ِريَبةري دوتابيان بـؤ سـالَي ( )0212-0221( )0221-0225هـاتووة كـة
دوتابي بؤي هةية بة ئارةزووي خؤي بؤ زانكؤ ئةهليةكان ثيَشكة بكاتش بة تايبةتي لة بةشي دةرمانسازي
زانكؤي جيهانش بؤية بة فةرمي وةرطرياون.
-5بــة هــؤي ئــةوةي ثرؤســةي خويَنــدني ئــةهلي لــة هــةريَمي كوردســتانش ثرؤســةيةكي تازةيــةش تــا ئيَســتا
ياسايةكي تايبةت بة ِريَكخستين ئةو ثرؤسةية نيةش بؤية جؤريَك لة بؤشايي ياسايي و ئيداري هاتؤتة ئاراوةش
كة ببيَتة مايةي سةرهةلَداني هةلَةي كارطيَري (خطأ إداري) لةم شيَوةية.
بة ِر َي عمر عبدالردن علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دووةم :رِاسثاردةكان سةبارةت بة زانكؤي جيهان:
-1بةشي دةرمانسازي لة زانكؤي جيهان بكريَتةوة..........
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

سؤزان خان فةرموو.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
عادةتةن ئةطةر ئةنداميَك دسة بكاتش دةب َي ئي ن لة بة ِريَ ت وةرطريَش بة ثيَي ثةيرِةوي ناوخؤ.......
سةرؤكي ثةرلةمان:
ئي من ثيَيان دا كة رِاثؤرتةكـةيان خبويَننـةوةش بـة تةسةلسـول دةةويَننـةوةش دسـةكانت دروسـتة و ني اميـةش
فةرموو كاك عمر.
عمر عبدالردن علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دووةم :رِاسثاردةكامنان سةبارةت بة زانكؤي جيهان:
-1بةشـي دةرمانســازي لــة زانكــؤي جيهـان بكريَتــةوةش ضــونكة بــة ثيَـي رِاثــؤرتي ليذنــةي رِاويَــذكاريش بــواري
ياسايي و زانسيت ليذنةي ليَكؤلَينةوة مانش زانكـؤي نـاوبراو مةرجـة زانسـتيةكاني دريَـذةدان بـة خويَنـدن بـؤ
بةشي دةرمانسازي هةيةش هةرضةندة هةنديَ كةم و كورِييان هةية كة شايةني ثرِكردنةوةن وش دةب َي زانكؤي
جيهان زوو ضارةسةريان بكاتش بةلَام بووني ئةو كةم و كورِييانة نابنة هـؤي وةسـتاندني ثرؤسـةي خويَنـدن
لة كؤليَذي دةرمانسازي.
-0طةرِاندنةوةي هةموو ئةو دوتابيانةي وةرطرياون لة بةشي دةرمانسازي لة زانكؤي نـاوبراو كـة لـة دؤنـا ي
يةكةم و بةرايي بؤ سالَي خويَندني ( )0212-0221دةواميان كردووةش لةسةر زانكؤ ثيَويستة دـةرةبووي
مـاوةي لـة كـيو ضـوويان بكريَتـةوةش تـاكو دةرفـةتي خو َي نـدني ئـةو سـالَةيان لـة دةسـت نةضـيَت وش بـة بـ َي
وةرطرتين خةرجي زياتر لة دوتابيان.
-3هةمواركردني ثةيرِةوي ناوخؤي زانكؤي جيهان بة شيَوةيةك تةواو كؤك بيَت لةطةلَ وةزارةتي خويَنـدني
بالَا و تويَذينةوةي زانسيتش تا ئةو كاتةي ياساي تايبةت بة زانكؤ ئةهليةكان دةردةضيَت.
-4دانـاني ثالنيَكــي تؤكمــة لــة َيـةن زانكــؤي جيهــانش ســةبارةت بــة وةرطـرتين دوتابيــان بــؤ ســالَي خويَنــدن
()0211-0212ش كة ثيَش وةختة لة َيةن وةزارةتةوة ثةسند بكريَت.
-5ثيَداني ناونيشاني زانسيت بؤ مامؤستاياني ئةو زانكؤية لة َيةن ليذنةيةكي ثسثؤر كة نويَنةري وةزارةتي
خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيت تيادا ئةندام بيَت.
-2ئيستيسنا كردني مامؤستاياني زانكؤي حكومي بؤ وانة وتنةوة لة بةشي دةرمانسازي زانكؤي جيهان وش لة
زانكؤ ئةهليةكان بة طويَرةي ثيَويست.
سوثاس.
عمر دد محمني نورةديين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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سيَيةم :رِاسثاردةكامنان دةربارةي زانكؤي شاهانةي بةريتاني:
بة ثيَي رِاثؤرتي ليذنةي رِاويَذكاراني بواري ياسايي و زانسيت ليذنةكةمانش لة ئةجنامي سةرداني ليذنةكةمان
بؤ ئةم زانكؤيةش بؤمان دةركةوت كةوا:
-1هةردوو بةشي دةرمانسازي و ث يشكي ددان لة زانكؤي شاهانةي بةريتاني ئامادة نية بؤ خويَندن بؤ سالَي
خويَندني (.)0212-0221
-0لة حالَةتيَك دا ئةطةر ثيَداويستيةكاني تةواوكرد و ليذنةيةك لة وةزارةتي خويَنـدني بالَـا و تويَذينـةوةي
زانســيت بــة دواداضــووني كــرد بــؤ ئــةو بةشــانة و رِةزامةنــدي نيشــان دا لةســةر ئــةوةي كــةم و كورِييــةكاني
ثرِكردؤتةوةش ئةوا بؤ سالَي خويَندني ( )0211-0212دةوامي ئةو دوو بةشة دةست ثيَ بكاتش بـة مـةرجيَ
مايف دوتابياني وةرطريا و بؤ سالَي خويَندني ( )0212-0221ثار َي راو بيَت.
ضوارةم :رِاسثاردةكامنان دةربارةي زانكؤي هةوليَر بؤ زانست و تةكنةلؤجيا:
-1كؤليَذةكاني ث يشكي ددان و دةرمان سازي لة زانكؤي نـاوبراوش ئامـادةنني بـؤ خويَنـدن بـؤ سـالَي خويَنـدني
(.)0212-0221
-0كاتيَــك كــة زانكــؤي نــاوبراو ثيَداويســتية زانســتيةكاني خويَنــدني دابــني كــردش ليذنةيــةك لــة وةزارةتــي
خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيت دواي بة دواداضووني ثيَويستـ رِازي بوو لةسةر ئةوةي زانكـؤي نـاوبراو
كةم و كورتيـةكاني ثرِكردؤتـةوةش ئـةوا دةكريَـت بـؤ سـالَي خويَنـدني ( )0211-0212دةسـت بـة خويَنـدن
بكات.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ناوي ئةندامةكان خبويَنن كة ئيم ايان كردووة لةسةر رِاثؤرتةكةش لةطةلَ خةبريةكانيش.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر محدد (دزةيي):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
-1د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي.
-0د .محدد إبراهيم وةرتيَ.
-3عمر عبدالردن علي.
-4عمر نورةديين.
ئةنداماني ليذنة لة دةرةوةي ثةرلةمان:
-1د .شيَرزاد جنار.
-0د .دَوةر حممد صابر.
-3د .حممود درويش نادر.
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ئةوانــة رِاويَــذكارن كــة ليذنــة ئيسـتيتانةي ثـيَ كردينــةش لــةو بــوارةي كــة ثســثؤرن تيَــي داش رِا و شــارةزاييان
وةربطــرييَ و ســوودي ل ـ َي وةربطــرييَ لــة ئامــادة كردنــي رِاثؤرتةكــةش زؤر ســوثاس ئــةوة رِاســثاردةي ليذنــةي
ليَكؤلَينةوةية لةبةر دةست بة ِر َي تان.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية بؤ جيَطاي خؤتانش ئيَستا جةنابي وةزير كةرةمكةش هؤي داخستين زانكؤكان بؤمان خبةرِووش بةس هـؤي
داخســتين زانكؤكــان تكايــةش جــةنابتان ليذنــةي ليَكؤلَينــةوة بــؤ جيَطــاي خؤتــان بفــةرموونش جــةنابي وةزيــر
فةرموو بؤ ثيَشكة كردني رِاثؤرتةكة.
بة ِريَ د .دَوةر عالسالدين /وةزيري خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيت:
سوثاستان دةكـةينش بـةيانيتان بـا ش بـة ِر َي ان سـةرؤك و جيَطـري سـةرؤكي ثةرلـةمانش بـة ِر َي ان ئةنـداماني
ثةرلةماني كوردستانش من سوثاستان دةكةم بؤ ئـةو حرصـةي نيشـانتان داوة بـؤ ضارةسـةركردني كيَشـةكانش
سوثاستان دةكةم بؤ رِةخساندني ئةو دةرفةتـة بـؤ دةرخسـتين رِاسـتيةكانش دواي وةرطـرتين رِاثـؤرتي ليذنـة
ثةرلةمانيةكةتانش ئيَمة لة ئةجنومـةني وةزارةتـي خويَنـدني بالَـا و تويَذينـةوةي زانسـيت كؤبوونةوةيـةكمان
ئةجنام داش ئةو رِاثؤرتة وةلَاميةي كة لةبةر دةستتان داية ليَي ثةيـدابووةش ئيَمـة لـة ئةجنومـةن رِاثؤرتةكـةي
ليذنةي ثةرلةماني بة رِاثؤر تيَكي َيةنطري و نا زانسـيت و ثـ ِر لـة كـةم و كـورتي دادةنـيَنيش رِاثؤرتةكـة داواي
شكاندني ِريَنماييةكامنان ل َي دةكـاتش هـةو َل دةدات طرفتيَـك بـة كارةسـاتيَك ضارةسـةر بكـاتش بؤيـة ئيَمـة لـة
ئةجنومةندا رِاثؤرتي ليذنةكةتامنان َ مةرفوزة.......
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
جةناب ي وةزير ئيَمة داوامان لـة جـةنابتان كـردش لـة رِاثـؤرتي خؤتـان هـؤي داخسـتين زانكؤكامنـان بـؤ رِوون
بكةنةوةش نةك مونادةشةي رِاثؤرتي ليذنةي ليَكؤلَينةوة بكةيش تكايةش هؤي داخستين كؤليَذةكامنان بـؤ رِوون
بكةنــةوةش ثاشــان دةةةينــة بةردةســت ئةنــداماني ثةرلــةمانش هــي مونادةشــة و طفتوطؤيــةكي لةســةر نيــةش
رجائةنش كةرةمكة.
بة ِريَ د .دَوةر عالسالدين /وةزيري خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيت:
رِاثؤرتيَكيان بؤ ئيَمة نووسيوةش ثرِي كةم و كورِييةش كةوا بةرةو رِووي........
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِريَ ي عــةزي ش رِاثؤرتيــان بــؤ ئيَــوة نةنووســيوةش رِاثــؤرت بــؤ ثةرلةمانــةش رتِِاثؤرارتةكــةمان بــة ئيَــوة دا بــؤ
ئيتيالع كردن لةسةريش داوا لة ئيَوةي بة ِريَ دةكةين هؤي داخستين زانكؤكان ضي بوو كؤليَذةكان لة زانكؤ
ئةهليةكان هؤيةكاني بؤ ئةو ثةرلةمانتارة بة ِر َي انـة رِوون بكةنـةوةش بـةو هؤيانـةي كـة جـةنابتان باوةرِتـان
ثيَيةش بؤ ئةوةي دةراريَكي صةحيح بدةنش سوثاس.
بة ِريَ د .دَوةر عالسالدين /وةزيري خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيت:
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ئيَمة ئةطةر ضي ئةوة بة ئيجحات دادةنيَنيش لةبـةر ئـةوةي مـايف بـةرطري كـردن لـة برِيـاري ئةجنومـةني
وةزارةمتان هةيةش بؤ بةرذةوةنـدي طشـيت ثيَويسـت مان بـةوة هةيـةش كـة بـة ِر َي ان ثـيَش ئـةوةي دةنـط بـدةنش
رِاستيةكانيان َ رِوون بيَش بةلَام بة تةوجيهي جةنابتش ديارة كة حـةز دةكـةي تـةنها بابـةتيَكي ديـاري كـراو
باس بكةينش ئيَمة ئامادينش لة كـاتي رِةضـاو كردنـي كردنـةوة يـان داخسـتين ئـةو بـة و كؤليَذانـةي زانكـؤ
ئةهليةكانش ت ةبتةن جةنابت ثرسـيارت كـردش ئايـا دسـة دةكـةي يـان دةخويَنيـةوة وَ دةخويَنمـةوةش بـةلَام
ئيَستا تةحديـد ثرسـيارةكةت وا دةكـاتش كـة مـن بـة ئريتيجـالي لـة نـاوةرِؤكي رِاثؤرتةكـةم دةربهيَـنمش بـةلَام
ئامادةم كة ئاماذة بة برِطةكاني بكةمش بة َمشةوة طرنطة ب انن كة ثيَشنيارةكان و رِاسـثاردةكاني رِاثؤرتةكـة
لة ئةساس دا جيَطةي دةنطدان نية وش لة ئةساس دا ِريَطةي رِةضاو كردن نيةش بـةلَام لـة كـاتي رِةضـاو كردنـي
بةردةوامي ثيَدانش يان رِاطرتين دةوامش يان داخستين كؤليَذ لة جيَطايةك يان بةشيَكش ئيَمة دوو شت لة َمان
زؤر موهيمةش تاوةكو بةرذةوةندي دوتابيةكان و بةرذةوةندي هةريَم نةكةويَتة مةترسيةوة:
-1ثيَويســتة ئــةو كؤليَــذ و بةشــانة ثيَداويســيت مامؤســتا و ئــاميَر و كــةل و ثــةل و مةكتةبــة و ذيَرخــان و
سةرخانيان تةواو بيَش كاتيَك دلَنيـا بـووين كـة ئـةوان بة َليَنـةكانيان دابـني دةكـةنش ِريَطـةي كردنـةوةيان ثـ َي
دةدةينش بةلَام لة كاتي كردنةوةش لة دواي كردنةوةش طرنطة كة دلَنيا بني كة فيتلةن ئةو وةعدةيان ثـ َي دا لـة
كاتي رِوخسةت بةخشني و مؤلةت بةخشـني دابينيـان كـردووةش ِريَطـةيان ثـ َي دةدةيـن بـةردةوام بـنش ئـةركي
حكومةتة و ئةركي وةزارةتة كةوا ضاوديَري (ردابة) دابينَش بؤ ئةوةي ب انيَش ئايا ئةوةي كة بـةلَيَن دراوة لـة
كاتي داواكردني مؤلَةتي كردنةوة جيَ بةجيَ كراوة يان نا ئايا ئاسيت دلَنيـايي جـؤريش ئاسـيت كـوالَيت زامـن
كراوة يان نا ئايا لةو بةينة كةم تةرخةمي هةية لة بؤ ئةوةي كةوا لةسةر حيسابي كوالَيت دةوام دةست ثيَ
بكات يان نا لةو حالَةتةدا ئةطةر هاتو وةزارةتش حكومةتش ضاوديَرةكانيان دلَنيا نةبوون كة ثيَداويستيةكان
تيَر و تةسةلن وش دلَنيا بوون كة كةم و كورتي هةيةش دةبيَت حكومةت بيَتة ناو مةوزووعةكـةوة بلَـيَ :ئيَمـة
دةبيَ دةوام رِابطرينش يان كؤليَذةكة جاريَ هةلَثةسيَننيش هةتا ئةو كاتي ثيَداويسيت تةواو دةبيَ.
-0ئةو خالَة كة لةوة زؤر طرنطرتةش واجيب ئيَمةية رِةضاوي بةرذةوةندي طشيت لـة بـؤ دريَـذ خايـةن بكـةينش
واتا ئةو كؤليَذةي كة ئـةمرِؤ دةلَـيَ :ثيَداويسـتيم تـةواو كـردووةش كـة نةشـي كـردووةش ئيَمـة ثرسـياري لـةوة
طرنطرت دةكةينش ئايا متمانةمان دةب َي دةتـوانن م تمانـة ثةيـدا بكـةن يـان ئيَمـة ثيَيـان ببةخشـني كـة لـة
ئايندةداش لة سا َليَكي ترداش دوو سالَي ترداش س َي سـالَي تـرداش ثيَداويسـتيةكانيان هـةر بـة ثـرِي دةميَنيَتـةوة وش
كةم و كورتي تيَدا نابيَش كةم تةرخةمي تيَدا نابيَش لة سالَاني ئايندةداش لة دواي مةرحةلةي دووش سيَش ضـوارش
دوتابياني كؤليَذي دةرمانسازي ثيَويَسـتيان بـة ديـتين نـةخؤ هةيـةش ثيَويسـتيان بـة سـةرداني نـةخؤ و
سةرثةرشيت كردن هةيةش لة بواري كلينيكش لة بواري سةريريش ئةوة ثيَويسيت بة نةخؤشخانةيةكي تايبـةت
هةيةش ئايا دلَنيامان دةكةنةوة كة تاوةكو دوتابيان دةطةن بة صةيف دووش سيَش ضوارش نةخؤشخانةيةكي تيَـر و
تةسةلش بة هةموو ثيَداويستيةكانيانةوة لةبةر دةسيت دوتابيةكان مةوجود بيَش ئةو متمانةية ثةيدا نـةبووش
كؤليَذي جيهان بؤ منوونةش لة يةكةم رِؤذةوة جسري متمانةي لةطةلَ ئيَمـة ثةيـدا نـةكرد و دروسـت نـةكردش
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لةبةرضــي لــة رِؤذي يةكةمــةوةش كــة لــة وةزارةتــي خويَنــدني بالَــاوة مؤلَــةتيان ثيَــدرا كــةوا ( )25دوتــابي
وةربطرن بة فةرماني وةزاريش دوايي خؤيان كرديان بة ()72ش بةهةر سـةبةبيَك بـوو كرديـان بـة ()72ش لـة
وةزارةتي ئيَمةوة لة مانطي ( )11سالَي ()0225داش ثيَيان طـوترا :ئيَـوة ئامـادةنني كـةوا ئـةو ( )25دوتابيـة
وةربطرن و خويَندن بةردةوام بكةنش بؤية فةرمانيَكي وةزاري دةرضووش طوتيان :دةبيَ خويَندن رِابطرييَش ئةو
دوتابيانةي كة وةرطرياون لة ثؤلي يةكةم دةب َي بكريَن بة بةراييش واتا لة وةزارةتي خويَندني بالَاوةش لة سالَي
( )0225ثيَيان طوتراوة :خويَندنةكـةتان دةبـيَ بكريَتـة بـةراييش بـةرايي بودعةيةكـةش بـةلَام دةبـيَ دروسـت
بكريَش هةتا وةكو ئةو دوتابيانة رِزطـار بكـريَنش نـةه َيلَن ببيَتـة صـةيف يـةكش ضـونكة كؤليَذةكـة ئامـادة نيـةش
يت كة سا َليَك موهلَةتيان ث َي دراش لةوَ تةلَةبة بة بـةرايي دانـراوةش لـةوَ مؤلَـةتيان ثيَـدراوةش ئايـا لـة
وةخ َ
خياللي ئةو سالَة هةموو ثيَداويستيةكاني مامؤستا و ئاميَر و ذيَرخان و سةرخان تةرخان دةكةن يان نا لة
دواي يةك سالَ داش لة مانطي ()11ي ئةو سالَ دا دووبارة ئيَمة هاتينةوة سةر ئةوةي :ئايا ثيَداويستيةكانتان
ثرِكردؤتةوة يان نا داوامان ليَ كردنش لةبةر ئةوةي دلَنيايي نيةش نويَنةرامنان دةلَـيَن دلَنيـايي نيـةش داوامـان
ليَ كرد دةوام رِابطرنش تا ليذنةمان دةضيَش ليذنةكةمان بة ثوختةي ئةو رِاثؤرتي كة ديَش برِيارمـان داش بلَيَـت
ئامادةنش دةست ثيَ دةكةنش ئةوان ئةطةر برِياريشيان دا نابيَ دةست ث َي بكةنش لة رِووي ياساوة دةبيَ طويَمـان
يب و بيَتـة
ل َي بطرنش بةلَام هةرضي زانكؤي جيهان بووش ضـاوة ِريَي نـةكرد كـة رِاثـؤرتي ليذنةكـةمان ثةيـدا بـ َ
بةردةممان و برِيار بدةينش بةلَكو دةوامي دةست ثـ َي كـرد و بـةردةوامي كـردش خؤشـيان دةفتـةري ياباتيـان
ثرِكـردةوة و بــؤ ئيَمـةيان نــاردووةش واتـا حكومــةت و ِريَنمـايي و فــةرماني ئـةو حكومةتــة و ئـةو ياســايانةي
ئيهمال كردش سةربار و بنباري ئةوة ش تةلَةبة كة ثيَشكةشكار بـووةش بـؤ ئيمسـالَش كـة بيَـت خبـويَينَش ()132
كةس تةددميي كردووةش دةبواية زانكؤي جيهان ضاوةرِيَ بكات كة ناوةكان بيَتة وةزارةتش لـة وةزارةتـةوة بـة
طويَرةي كؤمنرةش بة طويَرةي ثالنش برِيار بدريَ ضةند تةلَةبةي تـر وةربطـرييَش لـة سـالَي ئيمسـالَ داش ضـونكة
بةراييةكان دةبوون بة صةيف يةكش مةعناي صفر وةردةطرياش نةدةباية كةس وةربطرييَش كةضي ئةوان ()112
تةلَةبــةي تريــان وةرطــرتش بــة مــة وع بوونــة ( )152تةلَةبــة بــؤ صــةيف يــةكش لــة هــةر ســ َي كؤليَــذي
دةرمانسازيش لة سيَ زانكؤي حكومةتي كوردسـتان بـةو هـةموو ئيمكانيـاتي حكومةتـةوة ( )132تةلَةبـةمان
هةية بة كؤش كةضي ئةوان هيَشتا ثيَداويسيت مامؤستايان تةواو نيةش هيَشتا ئيَمة فةرمامنان ثـيَ نـةداون كـة
بةردةوام بن لة خويَندنش ( )152تةلَةبةيان وةرطرتش ئايا متمانة دروست دةبيَ لة بةيين ئيَمة و ئةوانش كة
بلَيَني :باشـة ئيمـرِؤ ( )152تةلَةبـة وةردةطـري كـة تـؤ توانـاي بـةخيَوكردني ( )25تةلَةبـةت نيـةش ج جـاي
ئةوةي سا َليَكي تر و سالَي دواتر ليَمان بقةوميَش ئايا ئةزمةي سـالَي داهـاتوو ضـؤن حـةل بكـةين دوايـي كـة
دوتابيانت ثيَويستيان بة نةخؤشخانة هةبووش دوايي تؤ داواي كيَ دةكةي كة ثـةروةردةيان بكـات و تـةدرييب
سةريريش ئيكلينيكيتان بؤ بكات خؤ مةجبوور دةبي داوا لة حكومةت بكةيش كـة ئـةوة ياسـا ِريَطـةي ثـيَ
ناداش ياسا شكاندنيان لة ضةندين َوة بـووش ياسـا شـكاندن و ثشتطويَخسـتين فـةرماني حكومـةت و هةيبـةتي
حكوم ـةت و ياســا و ِريَنماييــةكاني ئــةو ولَاتــةش ئــةو شــتةي دروســت كــردووة كــة متمانــة نــةبيَ لــة نيَــوان
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وةبةرهيَنةريَك و حكومةتيَكش وةخيتَ كة دةلَيَي :ئةوة ياساية خـؤت باشـي دةزانـي بـؤ دةيكـةي جـا ليَـرةدا
هةم ثيَداويستيان كةم و كورِي تيَدا بوو بة طويَرةي برِيار و هةلَسةنطاندني ليذنةي ثسثؤري ئيَمة كة ()13
كةسةش كة لةهةر س َي زانكؤي حكومي لة كوردستانش لـة دهـؤك و سـليَماني و لـة هـةوليَرةوةش نويَنـةري تيَـدا
بووة لة بوار و ثسثؤريةكاني خودي دةرمانسـازي داش لةسـةر ئةوانيشـةوة دوو كةسـي نويَنـةري ميَوامنـان لـة
موصلةوة هيَناوةش كة ئةوانيش ثسثؤرن لة بواري دةرمانسازيش ( )13كةس برِياري داوة ئـةو كؤليَـذة ئامـادة
نيةش ئةو بةشة ئامادة نية بؤ ئةوةي ( )25تةلَةبةي ئةو سالَ وةربطريَش ( )152يشـي وةرطرتـووةش واتـا دوو
خالَي سةرةكي:
-1كةم و كورِي ثيَداويسيت كة ث ِر نةبؤتةوة.
-0متمانة دروست نةبوو ئةمرِؤ.
-3سبةيينَ ليَمان دةدةوميَتةوةش كة ليَمان دةوماش ضي دةدةوم َي
يةكةم :ضارةنووسي ( )152تةلَةبةي ئةو سالَ و سةداني ئايندةش كة ديَن لة كؤليذيَك تةخةروج دةكةن بةو
كةم و كورتيةوةش ئيَمـة ئيتتريافيـان ثـ َي ناكـةينش ئيتـتريات بـة شـةهادةيان ناكـةينش بةدبـةخت بـوونش ئـةوا
موستةدبةليان فة وتاش ئةو دايك و باوكةي كة بـة هـةزاران دؤَري ئيستيسـمار كـردووة لـة ثـةروةردةي ئـةو
مندالَانةش ثةروةردةي ئةو جاحيَلَانةش كةوا بة ئوميَدة ئةوَدةكةي صةدريةيةكي سثي لةبةر بكاتش بضتة ئةو
خةستةخانةيةش نةخؤشـي ئـةو هةريَمـة عـيالج بكـاتش ضارةنووسـي خوشـك و بـرا و دايـك و بـاوكي ئيَمـةي
بكةويَتـة بةردةســتيانش كاتيَــك لــة ناكــاو حكومــةت بلَيَــت كـة ئةمانــة ئيتتريافيــان ثـيَ نــاكريَ ئةطــةر هــاتوو
فةرزيش كرا لةسةرمانش ئةوانة دةوام بكةن لة ناو حكومةت و لة ناو نةخؤشخانةكانش تةعني بنبش نـةخؤ
عيالج بكةنش ذياني خةلَك دةكةوتة مةترسيةوةش ئيَمة ديتمـان بةرذةوةنـدي طشـيت ئـةو هةريَمـة دةكةويَتـة
ذيَــر مةترســيةوةش بــؤ خــاتري زة تيَكــي بةرذوةنــدي تايبــةت كــة ئــةمرِؤ زة تمــان ل ـيَ دةكــات كؤليَــذةكان
بكةينةوةش ئيَمة رِضاوي ئةو فاكتةرة زؤر طرنطة دةكةينش لة كاتي هةلَسةنطاندني هةموو كؤليَذيَكش تةنانةت
كؤليَـذة حكوميــةكانيشش ئيَمـة ليذنــةمان دانـاوة بــؤ هةلَســةنطاندني تـةواوي كؤليَــذ و بةشـةكاني نــاو زانكــؤ
حكوميـةكان و زانكــؤ ئةهليـةكانش لــةوة طــرنطرت دةبـ َي رِةضــاوي بكـةينش ئيَمــة لــة بةرنامـةمان دايــة كــةوا
زانكؤكامنان سةربةخؤ بكةينش طؤرِانكاري بنةرِةتي بكةين لة سيستةمي خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيت
لة ناو هةريَمداش رِؤذيَك لة رؤذان ديَ كة بؤ حكومةت فةردي نابيَش ئايا تؤ زانكؤكةت حكومية يـان ئةهليـة
ين خـةم نيـةش بـةلَام لـة رِووي كوالَتيـةوة دةبـ َي هـةموو بـةرز بـيَش هـةمان ئيجرائـات
ي دةهـ َي َ
ثارةكة لـة كـو َ
دةكــةين بةرامبــةر هــةر كؤليَــذيَك كــةم تةرخــةم بــووش يــان دلَنيــايي نةبةخشــيش ئيَمــة ضــؤن ســةيري زانكــؤ
ئةهليةكان دةكةين ضؤن سةيري وةبةرهيَنان دةكةين ئيَمة ئيستيسماري خويَنـدني بالَـا لـةو هةريَمـة بـة
طــرنطرتين ئيستيســمار دةزانــنيش تةنانــةت بــة طــرنطرت دةي ـ انني لــة ئيستيســماري ذيَرخــان و نــةوتش ئــةوة
ئيستيســمارة لــة ميَشــك و ثــةروةردةكردني زيرةكامنــانش هيَنــاني موســتةمسري لــة دةرةوةش بــة خــؤي و بــة
ثارةيةوة و بة ئةزموونيةوةش بة عيلميةوةش بة ثةيوةندية ئينتةرناشنالَيةكانيةوةش دةيهيَنيت بـؤ ولَاتيَـك بـؤ
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ئــةوةي كــةوا منوونةيــةكي ئينتةرناشــنالَي لــة ولَاتــةت بــؤ دروســت بكــاتش بةشــدار ب ـيَ لــة دروســت كردنــي
كؤلَةطـةكاني ئـةو ولَاتـةش لـة ( )Nation Buildingش لـة دروسـتكردني ولَاتـت بةشـدارةش بؤيـة ئيَمـة دةبـ َي
كاريان بؤ ئاسان بكةينش ثيَداويستيان ثرِكةينةوةش هاوكاريان بنيش لـة ن يكـةوة يارمـةتيان بـدةينش بـةلَام بـة
مةعايريي دوةليش ئةزمووني دةرةوةمان بؤ بيَننش عيلمي دةرةوةمان بؤ بيَننش انبةستيَتةوة لةطةلَ دونيـاي
دةرةوةش بةشدار بن لة دروست كردني ولَات بـة باشـرتين شـيَوةش نـةك يـةكيَك بلَـيَ :طـرفيت زانكؤكـةي مـن و
طرفيت كؤليَذو بةشةكةي منش هةمان طرفيت كؤليَذ و بةشةكةي تؤية كة لة زانكؤ حكوميتش كةواتـة ضـيمان
كردش ئيَمة طرفتمان زياد كردش ئيَمة بة و كؤليذي ثرِ كةم و كورِميان زياد كردش ئيَمة بـؤ خؤمـان كةممانـة
كؤل َيــذي ث ـ ِر كــةم و كــورِيش جــا بؤيــة بــةَي ئيَمــةوة طــرنطرتين رِؤ َلــي حكومــةت ئةوةيــةش كــةوا هاوكــاري
موستةمسريةكان و وةبةرهيَنةرةكاني دةرةكي بـيَش بـؤ ئـةوةي زانكـؤي ئـةهليمان ليَـرة بـؤ بكةنـةوةش ضـونكة
حكومةتي ئيَمةش ولَاتي ئيَمةش توانسيت ئيَمة بايي ئةوةندة نية خؤمان هةموو ئةو تةلَةبة زؤرانـة ئيسـتيتاب
بكةين وش رِاهيَنان و ثةروةردةيان مسؤطةر بكةين وش وةكو كادير بياخنةينة ناو بازارِي كارةوةش بؤمان ناكريَش
بؤية ثيَويستيمان بة وةبةرهيَنةر و بة بي نسي دةرةوةيةش ثيويستيمان بةو زانكـؤ ئةهليانةيـةش بـةلَام زانكـؤ
ئةهلي كة ديَش دةبيَ زانكؤ بيَش مةفاهيمي زانكؤي هةبيَش ثيَوةري زانكؤي هةبيَش لة هةمان كاتدا ثابةنـد بـيَ
بــة ياســا و بــة ِريَنماييــةكاني ئــةو حكومةتــةش ئــةو حكومةتــة خــاوةني ئــةو ســيادةية كــة ئةطــةر ب َيــت و
فةرمانةكاني ثشتطويَ خراش ئةوياسايةي ئيَوة دايدة ِريَذن بة ِر َي انش ئةو تةشريتةي ئيَوة دةيكةنش بـؤ ئةوةيـة
خةلَكي دةرةوةي ئةو بازارِة ثابةندي بيَش دةنا فةوزا دروسـت دةبـيَش ليَـرةدا لـة نـاو ئـةو رِاثؤرتـةي ئيَـوة داش
داوامان ليَ........
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايةش جةنابي وةزير هي ئيشارةتيَ بة رِ اثؤرتةكـةي ئـةوان نةكـةيش ضـونكة مونادةشـة بكـريَش ئـةب َي هـةر
( )111ئةندامي ثةرلةمان بة دوور و دريَذي مونادةشةي هةموو دسةكاني جةنابت و ئةوانيش بكةنش ئيَمة
داوا لة بة ِريَ ت دةكةينش هؤي داخستين زانكؤكان بؤ ثةرلةمانتارة بة ِر َي ةكان رِوون بكةن و خةلَاصش تكاية.
بة ِريَ د .دَوةر عالسالدين /وةزيري خويَندني بالَا و تويَذينةوةي زانسيت:
بةسةرضاوش وةختيَك ئيَمة كة مةجبوور بني زانكؤيةكي ثرِ كةم و كورِيش طومتان هاوكاريان دةبني بؤ ئةوةي
ثيَداويستيةكانيان ثرِ بكةينةوةش بةلَام وةختيَك ئةوان و خةلَكي تريش و هي دةرةوة و صـةحافة داوامـان
ل َي بكةن ب َليَن ئيستيسنايان بؤ بكةنش بـؤ ئـةوةي لـة زانكـؤي حكوميـةوة هاوكاريـان بـن و يارمـةتيان بـدةنش
ئةوة دةرطايةكي ترسناكة دةكريَتةوةش ضونكة زانكؤ حكوميةكان بة نةوادصي كـة هةيانـة تـةفريعي عقـولي
تيَدا دةبيَش ميَشك بةتالَ كردني تيَدا دةبيَش واي ليَ ديَش كةوا كؤليَـذةكاني خؤمـان حاجـةتيان لـةوة زيـاتر
دةبيَش ليَشاوي هيجرةتي مامؤستا لة ناو زانكؤ حكوميةكان بؤ زانكؤ ئةهليةكانش جـاريَكي تـر رِاوةسـتاني بـؤ
نابيَش ئيَمة ئافةمتان ل َي دةدةوميَش جـا بؤيـة َدان لـة ياسـا لـة َيـةن زانكـؤ حكوميةكانـةوة ئةساسـيَك بـووش
يةكيَك لة زانكؤكانش بةلَيَ مامؤستاي هيَناوة لة زانكؤي حكومي بة ناويَكي تر و بة صـيفةتيَكي تـر تـةعيين
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كردؤتةوةش تةنانةت ليذنةكامنانش بة تايبةتي خؤشبةختانة كة مامؤستاي زائريي موصلي تيَدا بووش سةيريان
كرد يةكيَك لةو مامؤستايانةي ليَرة ناونووس كراوة بـؤ ئـةوةي كـة ميالكـةش نـةخيَر ئـةوة لةسـةر حيسـابي
دةوام دةكات و مةعا خؤرة لةويَش بة ميَوان هاتؤتة ئيَـرةش جـا ليَـرةدا ئيَمـة ِريَطـةي ئيستيسـنا بكةينـةوةش
ئةوة كة دانون ثيَشيَل بكريَش يةكيَك لة بةدبةختية هةرة سـةرةكيةكاني ئيَمـة ئةوةيـة كـة ئيستيسـنائامتان
زياترة لة ثابةندبوون بة دانونش ئيَستا داواي ئيستيسنائيَكي تر بكةينةوةش ليَشـاوي طرفتمـان رِاوةسـتاني بـؤ
نيــة لــة ئايندةشــداش تةنانــةت يــةك مامؤســتا لــةو زانكؤيــةي خؤمــان رِةنطــة ئامــادة نــةبيَت ينيَــتش ئةطــةر
فورصةتي بازارِي كاري بؤ بكريَتةوة بؤ دةولَةمةندبوونش جا ئيَستا ئيَمة دوتابيةكاني كةوا لـةو زانكؤيانـةنش
ئةركي ئيَمةية كة كيَشةيان عيالج بكةينش ئةوةي كة ئةو سا َل ضوو بؤ ئيشمش ئةوةي سالَي داهاتوو لة زانكـؤ
حكوميةكان لة كؤليَذة دةرمانسازيةكان وةريان دةطرينةوةش لة سالَي ئةكادميي ئايندة هةرضي تةلَةبةي ماوةش
نةضـووة بــؤ زانكــؤي ئيشــمش حــةز دةكـات بضـيَتة دةرمانســازيش لــة ثــاي ي ئةمسـالَةوة صــةيف يــةك دةبـيَ لــة
كؤليَذةكاني حكـوميش لـة ذمـارةي ئـةو ( )72كةسـةش جـا بؤيـة طـرفيت تةلَةبـةكان بـا جيـا بكةينـةوة لةطـة َل
كيَشةي داخستين ئةو كؤليَذانةش داخستنةكانيان دوربان بة ثوختيةكةيش ئةو دوو سةبةبةية:
-1ئيَســـتا و ئيَســـتا ثيَداويســـتيةكان كـــة ئيَـــوة دةلَــيَن هةنديَكـــةش ئيَمـــة ثيَوةرمـــان هةيـــة كـــة ضـــةندةش
ثرِكردنةوةيان ئاسان نيةش لةبةر ئةوةي نةك تةنها ئةوان نيةتيان نيـةش نيةتيشـيان هـةبيَش بةلَيَنيشـمان ثـيَ
بدةنش ئيَمة سةيري بازارِمان كردووةش زانكؤكاني خؤمان ويستوويانة مامؤستا بيَنن لة شةردي ئةوسـةتش لـة
دونيــاش تةنانــةت حكومــةت ئيستيســناي بــؤ كــردووةش طوتبــووي ( )5222دؤَر زيــاتريش ســةرت بكــةن بــؤ
ي بـة
هيَناني مامؤستايان بؤ كؤليَذي صةيدةلةش ضونكة كؤليَـذةكاني تـر طرفتمـان نيـةش بـة دةسـتمان دةكـةو َ
ئاسانيش بةلَام بؤ صةيدةلة زةدـةت بـووش تةنانـةت ئيعرائـي ( )5222دؤَريـش كيفايـةت نـةبوو بـؤ يـةك
مام ؤستا بيَتة زانكؤي حكوميش باشة زانكؤيةكي ئةهلي بةلَيَنت ث َي بداتش بلَيَم نةدصي من بؤ ( )25تةلَةبة
ين كــة ئيَمــة يــةك
( )12مامؤســتايةش كــة بــة طــويَرةي رِاثــؤرتي ئيَمــةش ئــةو ( )12مامؤســتاية ضــؤن ديَ ـ َ
مامؤســتامان بــة ( )5222دؤَر بــؤ نــاييَش بي نســي ئــةوان تةحــةمولي ئــةوة ناكــا بضــن نــةك ()5222ش
( )52222دؤَر مانطانة بدةن بة مامؤستاش بؤ ثرِكردنـةوةي حاجـةتيانش بؤيـة ئيَمـة حـةتا ئةطـةر بـة َليَين
ئةوانيشمان دةستكةويَش دلَنيا ننيش ضونكة دةزانني بازارِ ضي تيَدايةش بازارِي كاري دةرمانسازي ِريَطـةي ئـةوة
نــادا كــة تــؤ ( )12مامؤســتا بــؤ ئيمســالَش ()32ش ( )42مامؤســتا بــؤ ســالَاني ئاينــدة بــؤ تةلَةبــةي صــةيف
( )4،3،0بيَينش ثسثؤري طةورةتريش لة سالَاني ئةخري ثةيدا بكةي بؤ ئةوةي زامـين بكـةي سـبةيينَش بؤيـة
متمانة نةك تةنها دروست نةبووة لةبةر ئةوةي ئةوان ياسايان شكاندووةش ئـةوة لـة َيـةكش متمانـة دروسـت
نابيَ لةبةر ئةوةي ئيَمـة دةزانـني بـازارِيش تيَيـدا نيـةش ياسـا بوايـةش ددان بوايـةش هـةتا ث يشـكي عـام بوايـةش
دةمانووت ِريَطةي دةضيتَش بةلَام دةرمانسازيش شحة هةيةش نةدص هةيةش بازارِ تيَيدا نيـةش ثيَـت ناييَتـة ئيَـرةش
جا بؤية داخستنةكان يةك :ثيَويسـتيان زؤر زؤر مـوليحرتش زؤر بنـةرِةتي تـرش زؤر دـولَرتة لـةوةي كـة ئـةوان
ئيديتا دةكةنش يـان لـة ليذنـةدا ئيـديتا كـراوةش دووةم :ثيَداويسـتيان لـة ئاينـدةدا زؤر زيـاتر دةبـيَش سـيَيةم:
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ي خسـتش
متمانة ئـةورِؤ دروسـت نـةبوو لةبـةر ئـةوةي ياسـايان شـكاندووةش فـةرماني حكومـةتيان ثشـت طـو َ
حكومةتيان ئيهمال كردش سيَ :لة موستةدبةل دا هي متمانةيةك نابيَ كة بة هـةمان عةدليـةتش بـة هـةمان
شيَوة حكومةت و ياسا وش تةنانةت برِياري ئةو ثةرلةمانة ئيهمال نـاكريَش بؤيـة ئيَمـة برِيارةكـاني داخسـتين
ئةو كؤليَذانةش جةوابةن بؤ ثرسياري جةنابت ئةوة بووةش ئةو هؤيانة بووةش لة ئاينـدةدا هيَشـتا ئـةو هؤيانـة
دةميَينَ ش ئيَمة لة رِووي ترةوة هاوكاري هةموو ئةو زانكؤيانـة دةبـنيش تةنانـةت زانكـؤي جيهـان مـن خـؤم
بــانطم كــردوونش طوتيتمــان ئــةو مةوزووعــة جــاريَ تــةئجيل بـيبَ بــؤ ضــةندين ســالَش هــةتا ئيَــوة ذيَرخــان و
موستةشفا و شتتان حازر دةبيَش ئةو وةختة بـاس لـة كردنـةوةي كؤليَـذي دةرمانسـازي بكةينـةوةش بـةلَام لـة
رِووي ترةوةش كؤليَذي ترتان هةيةش خ مةتي تر بةو ولَاتة دةكةنش خ مةتي تـر بـة كـاديران و َوان دةكـةنش
ئيَمة هاوكارتان دةبنيش واتان ل َي دةكةين كـةوا بي نسـةكةتان سـةركةوتووبيَش دـازاجني تيَـدا بـيَش هـةتا ئيَـوة
دانةخريَنش ضونكة هةر بي نسيَك لةسةر زةرةر برِواش رِؤذيَك مةجبوور دةبن ولَاتةكة بـةجيَ دةهـ َيلَنش ئيَمـة
دة َليَني هاوكارتان دةبنيش دازاجنيش بكـةن بـة كوالَتييـةوةش خ مـةت بكـةنش خ مةتةكـةيان لـ َي دةكـرِينش لـة
دةيان رِووةوة تؤلَةي ئةو شتانةتان بؤ دةكةينـةوةش كـة خؤتـان تيَيـدا بـة زةرةرمةنـد دةزانـنش بـةلَام ِريَطـةي
ئةوة نادةين كةوا ئةو جسري متمانةية لةطةلَ زانكؤ ئةهليـةكان بثضـريَش لةبةرضـي ضـونكة يـةك زانكـؤي
ئةهلي متمانةي نيَوان حكومةت و بي نو تيَك بدات هةموو زانكؤيةكاني تر زةرةرمةنـد دةبـنش ئـةو زانكـؤ
ئةهليانــةي تــر ئيَســتا ضــاوةرِواننش مورادةبــةي وةزع دةكــةنش ب ـ انن ئايــا ئــةو جس ـري متمانةيــة دروســت
دةبيَتةوة يان دروست نابيَتةوة ئيَمة نيةمتان نية ئيستيهدايف زانكؤي ئةهلي بكةينش ئيَمة هاوكاريان دةبنيش
طةشةيان ث َي دةدةينش هاوكاريان دةبني ولَامتان بـؤ دروسـت بكـةنش بـةلَام مسـاوةمة لةسـةر كـوالَيت ناكـةين و
ئةوة تةنها هؤي داخستين ئةو كؤليَذ و بةشانةيةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس جةنابي وةزيرش كةرةمكة بؤ جيَطاي خؤتش تكايةش ئةنداماني ثةرلةماني كوردسـتاني سـةر بـةرز
و بة ِريَ ش ئيَستا طويَتان لة رِاثؤرتي ليذنةي ليَكؤلَينةوةي ئةنداماني ثةرلةمان بوو كة خويَنديانةوةش طويَتـان
لة رِوونكردنةوةي بةريَ وةزيري خويَندني بالَا بووش ئيَستا برِيار بؤ ئيَوةي بة ِر َي ة كة برِياري ثةرلةمانة
لةسةر ليذنةكةي ليَكؤلَينةوةش رِاثؤرتي ليذنةي ليَكؤلَينـةوةش ئـةو بة ِر َي انـةي لةطـةلَن دةسـتيان بـةرز بكـةنش
ئةوةي ثاشان ثيَي خؤ نيةش دذي دةنط دةداش ئيَستا دةةةينة دةنطدانةوةش فةرموو.
بة ِر َي آمنة ذكرى يوسف:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سايةي رِاثؤرتا ليذنا بة ِريَ ليَكؤلَينا ثةرلةماني مة كؤمةلَةكيَ ثرسيارا هةيش وةخيتَ ثرسـياريَت مـة نـةهيَنا
جةوابدانش ئةو وةختة.......
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية مونادةشة ناكريَش فةدةت دبولَي دةكةي يان دبولَي ناكةيش كةرةمكة.
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ثةميان ع الدين عبدالردن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بـة ثيَــي بةرنامــةي كــارش جــةنابتان نووســيوتانة خسـتنة رِووش خســتنة رِوو لــة ضــةند دانيشــتين ثيَشــرتدا
وابووة كة ثيَويسيت بة دةنطدان نيةش ئةطةر ئةو رِاثؤرتة ثيَويسيت بة دةنطداني ثةرلةمانةش دةبـ َي بنووسـريَ
ي طـرش ئـةوة بـا
طفتوطـؤكردنش ئةطـةر ثةرلـةمانيش لـة ثةرلـةمانيَكي دسـةكةرةوة بـوو بـة ثةرلـةمانيَكي طـو َ
خستنة رِوو بيَش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ثيَي ليذنةي ليَكؤلَينةوةش بةو شـيَوةية دةرِواش ئيَسـتا لةبـةر ئـةوةي دةنطدانـةش دوو بـة ِريَ ئـةوةي لةطـةلَ
رِاثؤرتةكةية رِةئي لةسةر بداش دوو بة ِر َي ئةوةي لةطةلَ دا نيـةش دةنـط بـدا و دةةةينـة دةنطدانـةوةش ئيَسـتا
دوو بة ِريَ ئةوةي تةئيدي رِاثؤرتةكة دةكاتش مونادةشة ناكريَتش محصـولَي رِاثؤرتةكـة بـةو شـيَوةيةيةش تكايـةش
كاك فرست كةرةمكة.
فرست محدد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة ( )52لة ثةيرِةوي ناوخؤش ئةوة نةصةكةيةش تةفسريةكة بـا بـة ِر َي ان خؤيـان تةفسـري بكـةنش (ترفوع

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ

جلنة التحقيق تقرير ا و توصياتها إىل الرئيس لعرضها على اجمللس بعد توزيع التقرير على أعضوائه)ش ئـةوة
تةعامول لةطةلَ رِاثؤرتةكة بةو شيَوةيةيةش بة رِةئي من عةرزي تةصويت ئيتتيمـاد دةكريَـتش يـان ئيتتيمـاد
ناكريَتش مةوزووعي مونادةشة عايدي سةرؤكي ثةرلةمانةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان تكاية هيَمين بثار َي نش ئيَستا ( )3كةسش ئةوةي تةئيدي رِاثؤرتةكةي ليَكؤلَينةوة دةكاتش ديفاعي ليَ
دةكاتش س َي كةس ئـةوةي لةطـة َل رِاثؤرتةكةيـة نـاوي خـؤي بنووسـيَش سـ َي كةسـيش ئـةوةي دذيـةتيش ئةطـةر
مودتةرةحي تر هةية بؤ مونادةشةش ئةوة دةرطاي طفتوطؤ دةكةينةوةش ك َي مودتةرةحي هةية كـة مونادةشـة
بكريَت فةرموو.
ثةميان ع الدين عبدالردن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةو رِاثؤرتة داش هةروةها لة وةلَامةكاني بة ِريَ وةزيري خويَندني بالَا ش كؤمـةلَيَك مـوز هةيـةش كـة ئةطـةر
ئةو موزانة بـة ثرسـيار و بـة طفتوطـؤكردن رِوون نةبيَتـةوةش بةرِاسـيت ناياسـايية و جؤريَـك لـة دةسـتداني
متمانةي ئةندام ثةرلةمانة كة دةنطي لةسةر بدات....
سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةوةلةن :ناياسايي نيةش بة ثيَي ني ام ئةوة ئصولةكةيةتيش بة ِر َي ان لة سةرؤكايةتي ئةو ثيَشنيارةمان هةيةش
دةميَينَ بؤ ئيَوةي بة ِر َي ش تةصوييت لةسةر دةكةين بؤ ئةوةي بةياني مونادةشةي بكةينش فةرموو.
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دلَشاد شهاب حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنيار دةكةمش ضونكة تةدريري وةزارةتي خويَندني بالَا ئةورِؤ ثيَشكة كراوةش جةنابتان دةزانن وةكو لـة
بةرنامةدا هاتووةش ئيَمة كاريَكي زؤر زةروورميـان هةيـة و جةلسـةي ئيستيسـنائي بـؤ بةسـرتاوةش كـة ئـةويش
كاري بودجةيةش كؤمةلَيَك كار و ثرؤذةي حكومةت ضـاوةرِوامنان دةكـاتش مـن بـرِوا ناكـةم ئـةورِؤ بـؤ بـةياني
وةختيَكي كيفايةت ب َي بؤ ئةوةي ئةنداماني بة ِر َي ي ثةرلـةمان وةكـو ثيَويسـت بتـوانن ئيتيلَـاع لةسـةر ئـةو
رِاثؤرتــة بكــةنش بةش ـيَكي ديكــة كــة طةرِاونةتــةوة رِاثــؤرتي ليذنــةي ليَكؤلَينــةوةش ئــةوة رِةنطــة دويَ ـينَ
كةوتبيَتة بةر دةستيانش بؤية من داوا دةكةم ئةو بابةتة هةلَبطرييَت بؤ كاتيَكي ترش بةياني كاتيَكي كةمةش لة
جةلسةيةكي تردا كاتيَكي بؤ دياري بكريَت و طفتوطؤي لةسةر بكةينش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني اميش كةرةمكة سةرؤكي ليذنة.
د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِريَ س ةرؤكي ثةرلةمانش ئيَمة بـة هـي شـيَوةيةك لةطـة َل دواخسـ نـنيش ضـونكة كاتةكـة زؤر طرنطـة بـؤ
دوتابي و خويَندكارانش ئةوة ماوةيةكي زؤرةش ئةوان تا ئيَستا ضارةنووسيان ديار نةكرايةش بؤيـة ثيَمـان باشـة
بة زووترين كات برِيارةكة بدريَش رِاي ليَذنةيةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةمكةش كاك دة ستيد.
دة ستيد دة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ثيَي ماددةي ( )54بةشي ( )0برِطةي ()0ش باسي هةر كيَشةيةك و هةر طرفتيَكـي ئـاوا دةكـاتش هـةر ئـةو
ماددةية كة جةنابي كاك فرست خويَنديةوةش داواي ئةوة دةكةن كة طفتوطؤ بكريَش بؤية بة ثيَي ئـةو دوو
ماددةيةي َئيحةكةش طفتوطؤ لةسةر رِاثؤرتةكة بكريَش بة بيَ طفتوطؤ نةخريَتة دةنطدانةوةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنــةي ليَكؤلَينــةوة بــةس تةصــوييت لةســةر دةكــريَش ضــونكة ئــةوان تــةحقيقيان كــردووةش ليَكؤلَينــةوةيان
كردووةش بة ضاوي خؤيان بينيويانةش خؤ تؤ جةنابت يان من يان كةسيَكي تر ليَرة ئةو شويَنةمان نةبينيوةش
ناشتوانني هةر ( )111برِؤين ليَكؤلَينةوة بكةينش ئةوة بة عةكسةوةش كاك برهان كةرةمكة.
برهان رشيد حسني:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسيت ئيَمة نازانني دةنط لةسـةر ضـي بـدةينش دسـةكان مـوزي تيَدايـةش هـةم تةدريرةكـةي ليذنـةش هـةم
دسةكاني بة ِر َي وةزيري تةعليمي عاليش مةفرووز نيـة وةزيـري تـةعليمي عـاليش كـة ليَذنـةي ثيَداضـوونةوة

37

بةو زانكؤيانة تةدريريَكمان بداتيَش ئيَمة بيخويَنينةوة و ئيتيلَاع بكةين لةسةريش لةسةر ئةو ئةساسة دةنط
بدةين........
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
رِجائةنش ثةرلـةمان خـؤي ليَذنـةي ثيَكهيَنـاوةش خـةلَكي ثسـثؤري لةطـة َل بـووةش ضـووينة زانكؤكـان و هـةموو
شــويَنةكانيان ئــةوة بــردووةش ئيَســتا ئــةو ثيَشــنيارة دووثــات دةكةينــةوةش تةصــويت بــؤ ســبةيش طفتوطــؤ و
مونادةشةش كةرةمكةش فةرموو.

بة ِر َي سؤزان شهاب نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوة ئيَمة ليَرةدا حوكم دةكةينش كة دةلَيَني حوكم دةكةينش بة دةنطدان حوكم دةكةينش مةعقول نيـة طـويَ
ي لة تةرةفيَك نـةطرينش ئـةم فرسـةتةي ئـةمرِؤ كـة بـة ِر َي وةزيـري خويَنـدني بالَـا
لة تةرِةفيَك بطرين و طو َ
ليَرةيةش ئيَمة لةوانةية كؤمةلَيَك ثرسيارمان لةَ دروست بووبيَش هةم لةسةر رِاثؤرتةكةي ئـةوش هـةم لةسـةر
رِاثؤرتةكةي ليَذنةي ليَكؤلَينـةوةش ئايـا مـايف خؤمـان نيـةش ئيَمـة ئـةو ثرسـيارة ئاراسـتةي هـةردووَ بكـةين
هةردووَش ئةي كاتيَك كة حاكم حوكم دةداش تةنها طويَ لة يةك َيةن دةطـريَش يـان طـو َي لـة هـةردوو َيـةن
دةطريَش ئيَمة ليَرة دةوري حاكمـت داوةتـة دةسـيت ئيَمـةش دةنـط بـدةين لةسـةر شـتيَك مـةفرووزة لةطـة َل
هةردوو َيةن دسة بكةينش طويَمان لـة رِاو بؤضـووني هـةردوو َيـةن بـيَش لةبـةر ئـةوة داوا دةكـةينش بـة ِر َي
سةرؤكي ثةرلةمانش ئيَمـة ئيَسـتا لةبـةردةم مونادةشـاتي بودجـةداينش ئـةوة رِاثـؤرتي وةزارةمتـان بـة دةسـت
طةيشتووةش رِاثؤرتي ليَذنةكةمان بة دةست طةيشتووةش سبةي نا دووسبةي بلَيَش با سـبةيينَ نـةبيَ دوو سـبةي
ي تةلَةبـةكامنان كيَشـةكةيان بـؤ
بيَش لةبةر تةلَةبـةكانش ضـونكة ئيَمـة مـةرادمان تةلَةبةكانـةش ئيَمـة ئةمانـةو َ
ضارةسةر بكةينش با سبةيينَ نةبيَش دووسبةي بيَش بة ِر َي وةزير بيَتـةوةش لةطـةلَ ليَذنةكـة دا لـةويَ دابنيشـنش
هةر يةك ديفاع لة وجهةت نةزةري خؤي بكاتش بؤ ئةوةي لة دواييـدا دةناعـةتيَك لـةَي هـةموومان طةلَالـة
بيَتش لةسةر ئةو ئةساسة دةنط بدةينش نةك ئيَسـتا لةسـةر ئةساسـي دوو وةرةدـةي خويَنـدراوةش مـن بتـوامن
هني بكةمش بةلَام بةرِاسيت زؤر موخاليفة بؤ زةمريي منش لةو حالَةتةدا دةنط بدةمش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ئيَستا ثيَشنياري ئيَمة بؤ سبةي كة هةم ليَذنةكان خؤتان خبويَننش ضةند رِؤذيشة هي ليَذنةي ليَكؤلَينةوةتان
لةبةر دةستةش ئةوةي وةزيريش لةبةر دةستتان دةبيَش دةةةينة دةنطدانةوةش كة دواخبريَش بؤ ئـةوةي سـبةي
بة تيَرو تةسةلي طفتوطؤي لةسـةر بكـةينش ثاشـان لـة نيهايـةت برِيـاري لـ َي بـدريَتش كـ َي لةطـة َل ئةوةيـة كـة
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ي بـؤ
ي بؤ سبةي ئةطةر دةنطي نةهيَنا ئةورِؤ تةصوييت لةسـةر دةكـةينش تكايـة كـ َي لةطةلَـة دواخبـر َ
دواخبر َ
ســبةي ســوثاسش كـيَ لةطــة َل نيــة بــة زؤرينــةي دةنــط دواخــراش ســبةي طفتوطــؤي لةســةر دةكــةينش ســبةي
مونادةشةي رِاثؤرتي ليَكؤلَينةوةي ثةرلةماني كوردستان دةكةينش طويَتان لة رِاثؤرتي بة ِريَ وةزيـريش بـووش
لة َشتان هةيةش لة كؤتاييش برِياري كؤتايي بؤ ئيَوةي بة ِريَ ةش ئيَستا بة ِر َي تان كةرةمكـةنش خـوا ئاطادارتـان
ب َي و زؤر بةخيَر هاتنش ماوة خالَي دووةمش خالَي دووةم :خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي مووضةي ئةنداماني
ثةرلةماني كوردستان-عرياقش تكاية ليَذنةي ياساييش كةرةمكةن بؤ شويَنةكةتانش ني اميةكةي تؤم لة بريةش كة
هاتنة شويَين خؤيانش بةسةرضاوش بةو ئيسلوبة دسة مةكةش تكاية سةحيب دسـةكةت بكـةش ليَـت دبـو َل ناكـةمش
رِجائةنش بة ئيحتريام لةطةلَ سةرؤكايةتي دسة بكةنش ئيحتريامتان دةطرينش مةجالتان ث َي دةدةيـنش رِجائـةنش
بةو ئيسلوبة مةجال نةك بة جةنابتش بة هـي كةسـيَك مـةجال نـادةمش تكايـةش ليَذنـةي ياسـايي بـةَي كـةم
دواني ترتان بيَنش ضونكة ليَذنة يةك كةس نيةش رِجائةن.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِريَ ان ئةنداماني ثةرلةمانش
بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
بابةت /ثرؤذة ياسا
سلَاو و ِر َي مان..
ئيَمة ئةنداماني ثةرلةماني كوردستانش ه اوثيَضـمان طةلَالـة كـردووةش ثـرؤذة ياسـا بـة نـاوي بـرِيين مووضـةي
ثةرلةمانتارانش تكاية خبريَتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةمانش لةطة َل ِر َي ماندا.
 -1شيَروان حةيدةري
 -0عةوني بةزاز
 -3طؤران ئازاد
 -4رِؤذان دزةيي
 -5عمر عبدالردن
 -2محدد إبراهيم وةرتيَ
 -7شوان كريم
 -5حسن حممد
 -1عبدالسالم مصطفى
 -12جالل علي عبداه
بة ِر َي عمر عبدالردن علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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مةشروعي ياساكة بة زماني عةرةبيش ثيَشكة بة ئةنداماني ثةرلةماني بة ِريَ دةكةين:
مشروع درار
إستناداً اكم الفقرة أوالً من املادة ( )52من القانون رقم ( )1لسونة  1110املعودل و بنواساً علوى موا عرضوه
العدد القانوني ألعضاس الربملان قرر برملان كوردستان-العوراق لسوته املرقاوة ( ) و املنعقودة يف ( )0212/ /
تشريع القرار اآلتي:
قرار رقم ( ) لسنة 0212
-1تستقطع نسوبة ( ) مون رواتوب أعضواس برملوان-كوردسوتان  -العوراق للسونة املاليوة  0212و تقيود إيوراداً يف
حساب خاي للربملان لتنفيذ بعض املشاريع التناوية يف اشقليم.
-0ينفذ ذا القرار إعتبارًا من تاري نشره يف اجلريدة الرمسية وقائع كوردستان.
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةمكةش فةرموو.
بة ِريَ د .زانا ر وف دة كريم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِريَ ان ئةنداماني ثةرلةمانش ثرؤذة برِيارةكة بة زماني كوردي دةخويَنينةوة:
ثرؤذةي برِيار
ثشــت بةســت بــة حــوكمي برِطــة ( )1لــة مــاددة ()52ي ياســاي ذمــارة ()1ي ســالَي 1110ي هــةمواركراو وش
لةســةر داواي ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان-عــرياقش لــة دانيشــتين ذمــارة ( ) رِؤذي
()0212//دا ئةم برِيارةي خوارةوةي دةرضواند:
برِياري ذمارة ( ) سالَي 12-23-0212
-1رِيذةي ( ) لة مووضةي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان-عـرياق بـؤ سـالَي دارايـي  0212دةبـرِدريَ وش بـة
داهاتيَك تؤمار دةكريَ لة حيسابيَكي تايبةتي ثةرلةمان بؤ جيَ بةجيَكردني هةنديَ ثرؤذةي طةشةكردن لـة
هةريَمدا.
-0ئةم برِيارة لةرِؤذي بلَاوكردنةوةي لة رِؤذنامةي فةرمي وةدائيتي كوردستان دا جيَبةج َي دةكريَت.
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ئيَستا ئةو ثرؤذةية تةحويلي ليَذنةي ياسايي و ليَذنةي دارايي و طشت ئةندامة بة ِر َي ةكان دةكـةين
بؤ طفتوطؤكردن لةسةريانش كةرةمكةش فةرموو.
بة ِر َي نةرميان عبداه دادر:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسيت ئةوةي من دةيبينمش جياوازي كردنيَك هةية ليَرةش ئةويش ئةوةية ئةو ثرؤذة ياسايةي كـة تايبـةت
بة ثةرلةمانتاران و برِيين مووضةكانيانش ئيَمة لة مانطي ( )10ثيَشكةمشان كردووة وةكو فراكسيؤني طـؤرِان
و هــةموو وردةكاريــةكامنان تيَــدا كــردووةش لةطــة َل موخةصةصــاتش لةطــةلَ هــةموو ئةوانــةي كــة تايبةتــة بــة
ثةرلةمانش زياتريش لةو ثرؤذةيةي كة حكومةت رِةوانةي كردووةش ثيَم سةيرة هةظالَةكامنان ضوار رِؤذ ثيَش
ئ يَستا ثرؤذةيـةكي وايـان ثيَشـكة كـردووةش دةخريَتـة بـةردةمي بةرنامةكـةي جـةنابتانش ئـةوةي ئيَمـة لـة
مانطي ()10وة تاكو ئيَستا ثشتطويَ خراوةش بةرِاسيت ئةوة جياوازييةكةش ثـيَم خؤشـة جـةنابتان ئاطـادار بـنش
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر ســوثاس بــؤ ئــةو موَحةزةيــةش بــة حةديقــةت مــن نــةمبينيوةش بــةلَام ئةطــةر وابيَــت ســبةي ئــةويش
دةخويَنينةوة و تةحويلي ليَذنةكانيان دةكةينش بةسةرضاوش كاك زانا كةرةمكة.
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

د .زانا ر وف دة كريم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من نودتةيةكي نيـ اميم هةيـةش تايبـةت بـة بةرنامـةي كـاري ئـةمرِؤي دانيشـتين ثةرلـةمانش تـةبيتي ئيَمـة
هةموومان دةزانني لة رِؤذي ( )0212/1/02دا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذةي بودجة كراوةش لة ثـرؤذةي
بودجةدا ئاماذة بـةوة دراوة مـاددةي ( )13كـة مووضـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان بة ِريَـذةي ( )%12دةبـرِدريَش
دوايــي كــة ســةيري رِاثــؤرتي ليذنــةي ياســاييش دةكــةينش بــة ِريَ انتان هــةمووتان دةيبيــننش لــةو ثرؤذةيــة
نووســراوة تةئيــدي ئــةو دةســتةواذةية دةكــةنش بــةلَام ئيقترياحةكــة صــيا ة بكريَتــةوةش كةواتــة لــة رِووي
ئةولةويةتي تةرتيب كردني ئـةو حالَةتـةوةش ئيَمـة لةبـةردةمي ثـرؤذة ياسـايةكداينش كـة كـار دةكـات لةسـةر
برِيين مووضـةي ئةنـداماني ثةرلـةمانش خويَ ندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوةش بـةلَام لـة هـةمان كاتـدا ئيَمـة لـة
برِطةي دووةمدا ئاماذة دةدةينةوة بة خالَيَكش ئةم خالَة كة تيايدا ثرؤذةكة ئةورِؤ خويَندنةوةي يةكةمي بـؤ
كراوةش كةواتة لةو حالَةتةدا ئيَمة لة رِووي تةعارووزيَكداينش ثرؤذةيةكمان هةية خويَندنـةوةي يةكـةمي بـؤ
كراوةش ثرؤذةيةكمان هةية ئـةورِؤ هـاتووةش خـؤ ئةطـةر بيَيتـة سـةر ئـةوةي لـة رِووي ئةوليةتيشـةوةش بـة ِر َي
سةرؤكي ثةرلةمانش ئيَمة لة فراكسيؤني طؤرِان ئةوة ثرؤذة ياساكةمانة كة بة ذمارةي ياسـايي لـة ()10/12
دا ثيَشكةشي بة ِر َي تامنان كردووةش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةوةلةنش بة نيسـبةت ئـةو ثرؤذةيـةي كـة حكومـةت تةدـدميي كـردووةش ئيَمـة ليَـرةش فـةرموو سـؤزان خـانش
نودتةي ني امي.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

ئيَمة وةكو فراكسيؤني كوردستانيش لة مانطي ()11وة ثرؤذةيةكمان تةدـديم كـردووةش نوسـخةيةك ضـؤتة
َي بة ِر َي سكرتيَر و ئاراستةي جةنابت و جيَطرةكةشي كراوةش بة ناوي فراكسيؤنةوةش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
د .رِؤذان فةرموو.
رِؤذان عبدالقادر محدد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هي تةعارووزةك نيـةش لةبـةر ئـةوةي تـا ئيَسـتا لـة دؤنـا ي ثرؤذةدايـة و تـةنها خويَندنـةوةي يةكـةمي بـؤ
كراوةش ئةوة دةتوانني لةويَش لةو كاتةي دةدريَتة دةنطـدان ئـةو ثرؤذةيـةش ئـةو برِطةيـة تايبةتـة بـةو بابةتـة
لةويَ َدرا و نةماش لةبةر سةربةخؤيي ئةو دةسةلَاتةش ئيَمة بة بامشان زانـي كـة ثرؤذةيـةكي سـةربةخؤ بـيَش
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي انش ئةوةي كة ليسيت طـؤرِان ئيَسـتا دايـانش ئـةوةي كوردسـتاني كـة ئيَسـتا باسـي دةكـةنش ئيَمـة تةئكيـد
دةكــةينش بــا بــؤ ســبةي هــةردووكيش لةطــة َل ئــةوةي ئةورِؤكــة خويَندمانــةوةش يــةك دةخريَــت و تــةحويلي
ليجانةكان دةكريَش هةمووشتاني ليَ ئاطادار دةكةينةوةش بةس تةئكيد دةكةينـةوة لةسـةريش زؤر سـوثاسش بـة
نيســبةت ئــةو ثــرؤذةي كــة ئــةورِؤ خويَندرايــةوةش ئــةوة ثــرؤذةي ثةرلةمانــةش حكومــةت بــؤي نيــة ِريَطــة بــؤ
ثةرلةمان دابنيَتش دةتوانيَ ثيَشنيار بكاتش بةلَام ناتوانيَت ِريَطات بؤ دابينَش بؤية ئيَوة خؤتان برِيار لـة ئـيش
و كــاري خؤتــان دةدةنش هــةر ثرؤذةيــةكيشش لــة َيــةن هــةر فراكســيؤنيَكةوة كــة ( )12ئةنــدامي ثةرلــةمان
ئيمـ اي كردبـيَش جيَطــةي ِريَـ ةش وةري دةطــرين و بـة هةنــديش وةري دةطــرينش زؤر ســوثاسش ئيَســتا بــةخيَر
هاتين وةزيرة بة ِر َي ةكان دةكةينش شـ َي بـاي (وةزيـري دارايـي)ش كـاك د .علـي سـندي (وةزيـري ثالنـدانان)ش
ِريَ دار كاك رشيد تاهريش ِريَ دار كاك دلَشادش بةخيَربيَنش بضينة خـالَي سـيَيةمي بةرنامـةي كـاري ئـةمرِؤمانش
ليذنةي ياسايي كةرةمكةن جاريَ بؤ جيَطاي خؤتانش خالَي سيَيةم :طفتوطؤكردن و برِيـاردان لةسـةر ثـرؤذةي
ياساي بودجةي سالَي ( )0212ي هةريَمي كوردستانش كاك ش َي رِاثؤرتت هةيـة يـان دسـة دةكـةي ئةطـةر
رِاثؤرتت هةيةش كةرةرمكة بؤ سةر مينةصةش ئةطةر دسة دةكةيتش لة جيَطـةي خـؤت دةتـوانيش كـاك شـيَروان
كةرةمكة.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة رِةئي من ثيَويستة ئةوةلةن تةدريري ليذنةي دارايي خبويَندريَتةوةش دوايي جةنابي وةزير رِاثؤرتي خؤي
تةدديم بكات.
فرست محدد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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مةفرووزة وةزير مالية بيَـتش سياسـةتي دارايـي و ئـابووري ثيَشكةشـي ثةرلـةمان بكـات و بـ انني بودجةكـة
لةسةر ج ئةساسيَك دانراوةش ثاشان ليذنةي مالية رِةئي خؤي بداتش زؤر سوثاس.
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِريَ ان ثيَويســتة ث ـيَش ئــةوةي دةســت بــةكار بكــةيش رِوونكردنةوةيــةك بــدةينش ضــونكة زؤرجــار لــة زؤر
شويَنةوةش زؤر باسي ثةرلةمان كراش كـة طوايـة بـة عةمـدي دواي دةخـةينش بـة عةمـديش بـة حةديقـةت بـةو
شـيَوةية نيــةش بــؤ ئيَــوةي بــة ِريَ و بــؤ خــةلَكي كوردســتان دةلَـيَنش ئيَمــة يةكــةم بــة ثيَــي ثــةيرِةوي نــاوخؤي
ثةرلــةماني كوردســتانش بةشــي ( )1بابــةت (بودجــة)ش مــاددةي ( )71كارمــان كــردووةش بودجــة لــة ســةرةتاي
تشريين يةكةم بوبيَتش بةلَام كةميَك تاخري بووش ئةويش جيَطةي ِريَ و ئيحتريامة لةبةر ئـةو زرووفـةي كـة
لة ثيَش بووش بة ثيَي ماددةي ( )71ليذنةي دارايي و ئابووري ثرؤذةي ياساي بودجةي طشيت و حيسـابكاري
دوماييش هةر سـا َليَك كـة طةيشـت ثيَـيش حةوالَـةي ليذنـةي دارايـي و ئـابووري دةكريَـتش بـؤ ليَوردبوونـةوة و
طفتوطؤكردن لةسةريش بؤ ئاطاداري ئيَوةي بة ِريَ لة ( )0212/1/01سةعات ( )1335كـة ِريَككـةوتي رِؤذي
ثيَنج شةم رِاثؤرتةكة كةيشتة سةرؤكايةتيش كة دواي دةوام بووش بؤيـة ثةيوةنـدميان كـرد لةطـة َل ئةنـداماني
سةرؤكايةتيش بؤ ئةوةي خؤمان ئامادة بكةين بؤ يةكةم رِؤذيش بةردةوام ثةيوةندميان بة د .ئـاراس سـةرؤكي
ليذنةي دارايي كردش كة ئامادة بيَتش بة بريم ديَت ()11ي شةو بوو ثةيوةنـديم ثـيَ كـردش وتـي :ئيَسـتا بـيَمش
وَ :نا لـة وةخـيت تـةبيتي خـؤت كةرةمدةكـةيت و ديَـتش رِؤذي يـةك شـةمش ريَككـةوت ()04ي مـانط بـووش
سةعات ( )11ي بـةيانيش ثيَشـرت سـةرؤكايةتي دانيشـتنيش ثاشـان لةطـة َل سـةرؤك و جيَطـري ليذنـةي دارايـيش
رِاثؤرتةكة و وردةكارييةكامنان تةحويلي داش هةر ئيتالن كرا كة ()02ي مانطش ( )45سـةعات ثـيَش وةخـت
دةب ـيَ دانيشــتين ئاســايي بــؤ دةكــةينش لــة ()07ي مــانط لةطــةلَ ســةرؤك ليذنــةكان داش لةطــةلَ هــةموويان
دانيشتنيش كة ِريَنماييةكمان لةسـةر ثـةيرِةوي نـاوخؤ و دةربـارةي بودجـةمان بؤيـان رِوونكـردةوةش كـة هـةر
ليَذنةيةك بؤي هةبيَت لـ ةو بابةتـةي خـؤيش ئـةو وردةكارييانـة ببـاتش تـاوتؤي بكـاتش رِاثـؤرتي خـؤي بداتـة
ليذنةي دارايي لة ِريَطةي سةرؤكايةتيش ليَذنةي داراييش ثيَويستة رِةضاوي رِاثؤرتي طشت ئةو ليَذنانة بكاتش
ئةوةي تيايدا هاتووة ئيجابياتةكاني كة داخلـي دةكـاتش ئةطـةر بـة رِةئـي زؤرينـةش يـان كـؤي ل َيذنـةي دارايـي
موتةفيقن لةسةريش بلَيَن ئيَمة موتةفيقنيش بةلَام ئةوانة ئيَمة موتةفيم نني لةسةريش بةلَام لة ليَذنةكةي
خوارةوة هاتووةش ئيَمة سةرؤكي ليَذنةي داراييشمان لةوة ئاطادار كردةوةش داوامشـان كـرد ثاشـان ئـةو وةزيـرة
بة ِريَ انةي كة ثةيوةندنش وةزيري داراييةش وةزيري تةختيتةش يان هةر وةزيريَكي تر كة ثةيوةندي بة ليَذنة
تايبةتيةكة هةيةش بانط بكريَش تةفسريي ل َي بكةنش بؤ ئةوةي وردةكاريانةكان َتـان رِوون بـيَش ليَـي تيَبطـةنش
ئيَمــة بــة ثيَــي مــاددةي ( )52لــة ثــةيرِةوي نــاوخؤي ثةرلــةمانش ليَذنــةي دارايــي وئــابووري رِاثــؤرتي خــؤي
دةرب ارةي ثرؤذة ياساي بودجةي طشـيت و حيسـابكاري لـة ماوةيةكـدا ثيَشـكة دةكـاتش دةبـ َي لـة ( )32رِؤذ
تةجاوز نةكاتش بؤيـة ئيَمـة ئـةو ماوةيـةمان زؤر بـة تـةبيتي بـؤ ئيَـوةي بـة ِر َي بـةج َي هيَشـتش هةنـديَك وا
تةصةوريان دةكرد زة ت هةيةش لة ثيَشي ئيَوة دةيلَيَمش هةميشة بة ليَذنةي داراييمان وتووةش موراعاتي ئـةو
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وةختة بكاتش هةتا ئاخري رِاثؤرتي ئاخري ليَذنة ديَتش رِاثؤرتي ليَذنةي داراييمان بؤ هـاتش يةكـةم جـار بـةس
سةرؤكي ليَذنة ئيم اي كردبووش ومتان :ثيَويستة طشت ئةندامانش يـان زؤرينـةيان ئيم ايـان لةسـةري هـةبيَش
تاكو رِاثؤرتةكة بةهةند وةربطرينش ثاشان رِاثؤرتةكةيان جاريَكي تر هـاتش رِاوبؤضـووني هةنـديَك ليَذنـةكان
تيايدا نةبووش دووبارة بة نووسراوي رِةمسي طةرِاندمانةوةش داوامان ليَيان كرد ئاخري رِاثؤرت كة بؤمـان هـات
لة رِؤذةكاني ئةخري بوو لة ()14ي مانطش رِاثؤرتيَك لة ()15ي مانط طةيشتة ليَذنـةي دارايـيش نةفسـي رِؤذ
رِاثؤرتي خؤيان كؤكردةوة و ثيَمانيان داش تيَبيين ئةو بة ِريَ انة كة لة ناو ليَذنةكة لةسةر ليَذنةي داراييان
هــةبووش تةحــةفووزي خؤيــان لةســةري نووســيبووش بؤيــة رِاثؤرتةكــة ثيَويســيت بــة وةختيَــك بــوو كــة جــوان
تــةن يم بكــريَش ئيَســتاكة لةبــةر دةســتتانةش ( )111نوســخةمان لـيَ ضــاد كــردش خرايــة بةردةســت ئيَــوةي
بة ِر َي يشش لةطة َل سةرؤكايةتي دانيشتنيش ئـةمرِؤمان بـة موناسـيب زانـي كـة ئـيتالن بكـريَش مةبةسـتم لـةو
رِوون كردنةوةية ئةوةبووش ئيَمـة بـة هـي شـيَوةيةك عةردةلـةمان بـؤ ثـرؤذة دروسـت نـةكردووةش بـة هـي
شيَوةيةكيش زة تمان لة ئةنداماني ثةرلةمان نةكردووةش حةددي ئةدةل وةك سةرؤكايةتيش ضونكة بة ثيَـي
ني امي ثةرلةمان ( )32رِؤذ ليَذنةي دارايي دةتوانيَ رِاثؤرتةكة َي خؤي بهيَلَيَش ليَذنـةكانيش دةتـوانن ()0
رِؤذ ثيَشــرتش دةتــوانن زووتــريش بيــدةنش بؤيــة مــن ليســيت طشــت ليجانــةكامن لــة َيــةش زؤريــش بــة وردي
موتابةعةمان دةكردش كةوا ليَذنة هةبووة زوو ناردوييت ليَذنة هةبووة كةميَ درةنطـرتش ئـاخري رِؤذي ليَذنـةي
نةزاهة بووش ثيشةسازي و وزة رِاثؤرتي موحلةديان لة دوايي نووسيش ضونكة دوو رِاثؤرتيـان نـاردش وةرز
و َوان دوو رِاثؤرتيان هةيةش مةسةلةن ئاسايش و ئةجنومةني خؤجيَيةكان ( )4رِاثؤرتيـان هةيـةش ئاخرييـان
لة ( )0/12بووةش مايف مـرؤظ ئاخرييـان دوو رِاثؤرتييـان هـةبووة لـة ()7/5ش كاروبـاري تةندروسـيت و كـاري
ذينطة دوانيان هةبووة لة ()0/5ش ئاوةدانكردنةوة و نيشتةج َي كردن سيانيان هةبووةش ئاخرييان لة ()0/12
بووةش ثيشةسازي و وزة و سةرضاوة سروشتيةكان دووانيان هةبووةش ئاخريي لة ()15ي مانط بووةش كشتوكالَ
و ئــاوديَري يــةكيان هــةبووة لــة ( )1/31بــووةش خ مةتطوزارييــةكاني شــارةواني و طواســتنةوة و طةيانــدن و
طةشت و طوزار دووانيان هةبووةش ئاخريي لة ( )0/11بووةش مايف بةكاربةر يةكيان هةبووة لـة ( )0/7بـووةش
ثةروةردة و فيَركردني بالَا يةكيان هةبووة لة ( )0/5بووةش كاروبـاري ثيَشـمةرطة و شـةهيدان و دوربانيـاني
جينؤسايد يةكيان هةبووةش لة ( )0/1بووةش كؤمةلَي مةدةني يةكيان هةبووة لة ( )0/5بووةش كؤمةلَايةتي و
مندالَ و خ َي ان يةكيان هةبووة لة ( )0/5بووةش كاروباري ياسايي يةكيان هةبووة لـة ( )0/4بـووةش داكـؤكي
كردن لة مـايف ئـافرةت يـةكيان هـةبووة لـة ( )0/1بـووةش وةرز و َوان دووانيـان هـةبووةش هـةردووكي لـة
( )0/3بووةش ئةودات و كاروباري ئـاييين دووانيـان هـةبووة لـة ( )0/12بـووةش نةزاهـة يـةكيان هـةبووة لـة
( )0/14بووةش ثةيوةنديةكاني رِؤشـنبريي و رِاطةيانـدن و شـويَنةوارةكان يـةكيان هـةبووة لـة ( )0/5بـووةش
دارايي دوو رِاثؤرتي هةبووش ئةوةي يةكةممان بؤي طيَرِانةوة لة ( )31ي مانطش ئـاخريي لـة ( )15طةيشـتنة
ئيَمةش وارد كراش لة ( )12طةيشتة سةرؤكايةتيش لة ( )17دانيشتنمان لةسةري كردش بؤية زؤر زؤر حيسا ان
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بؤ وةدت كردو وةش حيسا ان بؤ ئـةوة كـردووة كـة ليجانـةكان و ئةنـداماني ثةرلـةمان بـة هـيَمين بتـوانن
كارةكاني خؤيان بكةنش ئيَستا بة ِر َي وةزيري دارايي كةرةمكة بؤ خويَندنةوةي رِاثؤرتةكة.
باي تالَةباني /وةزيري دارايي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانش
رِاثؤرت لةسةر بودجةي حكومةتي هةريَم بؤ سالَي دارايي ()0212
ئاشــكراية َي بــة ِر َي تان ســالَي ()0221ي دارايــي ســالَيَكي ثـ ِر رِووداو بــووش بــة نيســبةت جيهــان و عــرياق و
كوردستانيشةوة بة هؤي سةرهةلَداني تةنطـذةي دارايـي جيهانـةوةش كـة بـووة هـؤي ئـيفالس كردنـي دةيـةها
بانكي جيهاني طةورة و دارِماني هةيكـةلي سـةدةها كؤمثانيـاي زةبـةَةش هـةر بـةو هؤيةشـةوة بةرثرسـياري
وةزارةتي دارايي عيَراق بةرضاويان.........
سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةيةكي ني امي هةيةش كاك شيَ ئيجازةم بدةش كةرةمكةش فةرموو.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خويَندنةوةي رِاثـؤرت لةَيـةني وةزيـري داراييـةوة بـة رِاسـيت نـا ياسـاييةش ثـيَش ئـةوةي ليَذنـةي دارايـي و
ئابووري رِاثؤرتي خؤي ثيَشكة بكاتش ئيَمة داواي رِوونكردنةوة لـة سياسـةتي ئـةو بكـةينش يـةعين ضـي
لةو رِاثؤرتة هةية كة دةةويَنيَتةوة مةسةلةن
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك فرست تكاية وةلَامي بدةوة.
فرست محدد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مي انيــةك هاتــة ثيَشــمان مونادةشــةي بكــةينش مــةفرووزة وةزيــري دارايــي ب ـيَ تــةوز ي بكــاتش كــة ئــةو
سياسةتةي مالية ضؤن هاتية دارِش ئةو مي انية ضؤن هاتيـة دروسـت كـردن بـةلَام كـة رِاثـؤرتي وةزيـر
مالية جةوابي ليَذنةي مالي بيَتش منيش لةطةلَ ئيَوةمةش مـةفرووزة رِاثـؤرتي وةزيـري ماليـة ثـا رِاثـؤرتي
ليَذنةكان بيَتش بةس رِاثؤرتةكةي ئيَستا نة وةلَامي رِاثؤرتي ليَذنةي ماليةش تةوز ة بؤ مي انيـةش مـةفرووزة
بيَت رِووني بكاتش ئةندامان ئاطادار بن ئةو مي انية ضؤن هاتية دارِش جةدوةلي ئةولـةويات ضـؤن هاتيـة
دانان رِاستة ئيَمة ثيَش ئيَستا كاك شيَروان بؤ مين نووسيش بة شكليَكي تر رِؤيشتبووينش رِاثـؤرتي وةزيـري
مالية ثاشي ليَذنةي مالي بوونش بةلَان شةرت نية هةموو شـتيَك ثيَشـوومان كردبيَـتش يـةعين ئـةوة رِاسـرتةش
ثيَش ئيَستا ئيَمة تةداريري هةموو ليَذنـةكامنان دةخويَنـدةوة ليَـرةش بـةس ئةطـةر تةماشـاي ني امـي داخلـي
بكةيش باسي خويَندنةوةي تةداريري ليَذنةكان ناكاتش باسي ئةوة دةكات رِاثؤرتـةكاني ليَذنـةكان بـؤ ليَذنـةي
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مالية ئةرِواتنش ليَذنةي مالي ديراسةتي دةكاتش ئيشارةت بةو خالَانة دةداتش ئةوي ئيجابي و ئـةوي سـليب لـة
ديو نةزةريانش ئةوي وةريبطريَت ئيشـارةتي ثـ َي بـداتش ئـةوي وةري نـةطريتش دةلَيـت بـؤ وةرم نـةطرت زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةمكة جةنابي وةزير.
بة ِريَ باي تالَةباني /وةزيري دارايي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
كة داهاتي سـةرةكي حكومـةتي فيدرالَـةوة تـا بتـوانني لةسـةر جيَطريكردنـي بودجـةي سـالَي (ِ )0212ريَـك
بكــةون وش ئةمــة هؤكــاريَكي ســةرةكي ســالَانةية بــؤ دواكــةوتين دانــاني بودجــةي هــةريَمي كوردســتانش بــة
تايبةتي َيةني داهاتي بودجةي هةريَم يةكاليةنةية و بريتية لةو تةمويلةي لة حكومـةتي فيـدرالَ سـالَانة
دابني دةكريَت بؤ هةريَم و هةوةها تاخريبووني دةرضووني ياسـاي ئـةح اب لـة ثةرلـةمان فاكتـةريَكي تـري
دواكــةوتين بودجــةي هــةريَمش هةلَبذاردنــةكاني ( )0221/7/05و دواكــةوتين دةســتبةكاربووني كابينــةي
شةشةم كة تيَيدا ضةندين وةزارةت هةلَوةشـايةوةش بةشـيَكي تـريش بـوون بـة يـةكش ئةمـة وايكـرد تةنانـةت
ئامادةكارييــة ســةرةتاييةكاني بودجــة بــة تــةواوي نــةكريَت ضــونكة ئاشــكرا نــةبوو تةشــكيلةي كابينــةي
شةشةم بة ضي شيَوازيَك جيَطر دةبيَتش بة رضاوكردني ئةو فاكتةرانة ئيَمة وةك وةزارةتي دارايي بةرنامةي
حكومــةتي هــةريَمي كوردســتامنان رِةضـاو كــردووة و كردوومانــة بــة سةرضــاوةيةك بــؤ دةستنيشــان كردنــي
ئاماجنةكاني بودجةي دارايي سالَي ( )0212وةك لةو خالَانة دا دياري كراوة:
 -1بةردةوام بوون لة دابني كردنـي ثيَويسـتيةكان و خ مةتـة سـةرةكييةكان بـؤ هاوولَاتيـان لـة بـواري ئـاو و
ئاوةرِؤ و كارةبا و ِريَطاوبان هتد.
-0طرنطيدان بة بةردةوامي ثاراستين ئاسايشي هةريَمي كوردستان كة ئيَسـتا لـة ئاسـتيَكي دلَخؤشـكةرةداية و
دابني كردني ثيَداويستيةكاني ئةو ثاراستنة.
-3برةو دان بة وةبةرهيَنان بة سةرمايةي مرؤييش ئةويش بة طرنطي دان بـة بـواري ثـةروةردة و خويَنـدني
بالَا و تةندروسيت بة ئاماجني ثةرةثيَداني داهاتة مرؤييةكانش بؤ منوونة لةو سالَةدا كردنةوةي ضوار زانكؤي
تر لة طةرميان و هةلَةجبةي شةهيد و زاخؤ و رِانية و دابـني كردنـي ( )152مليـار دينـار بـؤ دروسـتكردني
دوتاخبانة.
-4جةخت كردن لةسةر ئاوةدانكردنةوةي ذيَرخاني ئابووري كة تيَيـدا ثيَداويسـتيةكاني بنياتنـاني ئـابووري
بةرجةستة دةبيَت و خ مةتة سةرةكييةكان دابني دةكريَت.
-5بةشداريكردن لة دابني كردني هةلي كار بؤ بيَكاران لة ِريَطاي جيَبةجيَ كردني ئةو ثرؤذانةي بودجـةيان
بؤ دابني كراوة بؤ سالَي ()0212ي دارايي.
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-2كاركردن بؤ دابني كردنـي خـانووي نيشـتةجيَ و ئـةثارمتان و بـؤ خـاوةن داهاتـة سـنووردارةكان لـة ِريَطاي
دابــني كردنــي ســةرماية بــؤ بــانقي خانووبــةرة و صــندودي نيشــتةجيَ كــردن و ضــاك كردنــي مةرجــةكاني
خــةرجكردني ئــةو دةرزانــة و ثشــتيواني نرخــي ســوود بــؤ هاوولَاتيــان لــة كــاتي وةرطــرتين دــةرز بؤيــان لــة
بانقةكاني كةرتي تايبةت و بؤ ئةو مةبةستة بودجة دابني كراوة.
 -7هةولَدان بؤ زياتر ثابةندبووني دام و دةزطاكاني حكومـةتي هـةريَم بـة كؤكردنـةوةي داهـات بـة هـةردوو
جؤرةكةيةوة (فيدرالَي و هةريَمي).
-5طرنطي دان بة ثشتيواني كردني ثرؤذة ثيشةسازييةكان و ثرؤذة كشتوكالَيةكان لة ِريَطـاي دـةرز وةرطـرتن
بؤيان ل ة بانقةكاني كـةرتي تايبـةت بـة زةمانـةتي حكومـةتي هـةريَم و ثشـتيواني كردنـي لـة نرخـي سـوود
(فائيدة) كة لة َيةن حكومةتةوة دةدريَت بةو بانقانـة لـة جيـاتي خـاوةن دـةرزةكانش بـؤ ئـةو مةبةسـتة
برِي ثارةي ثيَويست تةرخان كراوة لة بودجةي سالَي ( )0212دا.
-1دابةشكردني بودجةي هةريَمي كوردستان لة نيَوان خةرجي بةكاربردن و خةرجي ثرؤذةي وةبـةرهيَناني
حكومةت بة شـيَوازيَك هاوسـةنطي دروسـت بكـات لـة نيَـوان ثيَشـكة كردنـي خ مةتـة طشـتيةكان و بـةدي
هيَنــاني ثةرةثيَــداني ئــابووري ثيَويســت و بــةم شـيَوةية ِريَــذةي بودجــةي ثرؤذةكــان لــة ( )%31و بودجــةي
بةكاربردن لة (.)%21
 -12ثةنابردنةبةر وةبةرهيَنةري بياني و ناوخؤيي بـؤ جيَبـةج َي كردنـي ئـةو ثـرؤذة سـرتاتيذيانةي كـة لـة
تواناي حكومةتي هةريَمدا نيةش بةو بودجةيةي ئيَستا جيَبةجيَي بكات.
-11طرنطيــدان بــة طــةجنان و َوان لــة ِريَطــاي دابــني كردنــي بودجــةي ثيَويســت بــؤ دروســتكردني ياريطــا و
سةنتةري طةجنان لة شار و شارؤضكةكاني هةريَمدا.
وةزارةتــي دارايــي عريادــي فيــدرا َل بــة نووســراوي ذمــارة ()7ش ()5ش ()3ش()2ش لــة ( )0221/2/04داواي
خةمالندني خةرجي و داهـاتي هـةريَميان لـيَ كـردينش بـؤ سـالَي ()0212ي دارايـي ئيَمـة بـة نووسـراوي
ذمــارةي ( )11122لــة ( )0221/7/00وةلَاممــان دايــةوةش كــة ثيَويســتمان لــة بودجــةدا بــةو شــيَوةيةي
خوارةوةية:
شازدة تريليؤن و هةشت سةد و نؤ مووضـة و خـةرجي بـةكاربردنش ثيَـنج تريليـؤن و حـةوت سـةد و ثـةجنا
خةرجي ثرؤذة وةبةرهيَنةرةكانش كة كؤيةكـةي دةكاتـة بيسـت و دوو ترسـليؤن و ثيَـنج سـةد و ثـةجنا و نـؤ
مليارش لة بةرامبةردا داهاتي هةريَمي كوردستامنان خةملَاند بة س َي سـةد و ضـل و هةشـت و شـة لـة دة دا
دينارش بةلَام ديارة تواناي دارايي دابني كراو لة عريادي فيدرالةوة لةطةلَ خواسيت هةريَمي كوردستان دا يةك
ناطريَتةوةش بؤية دواي ئةوةي عرياق بودجةي سالَي  0212ي خؤي خةملَاند و برِي هةشتا و ضوار تريليؤن
و صفر سي و يةكي بؤ خةرجييةكان داناش داهاتي خؤي خةملَاند بة شةست و يـةك و حـةوت سـةد و سـي و
ثيَنج مليارش كورتهيَناني بودجـةي ثيَشـاندا بـة بـرِي بيسـت و دوو تريليـؤن و دوو سـةد و نـةوةد مليـارش بـؤ
ثرِكردنةوةي ئةو كورتهيَنانة دةلَيَن :ثةنا دةبةينة بةر وةرطرتين دـةرز لـة صـندودي دراوي نيَودةولَـةتي وش
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دةوارةي طةجنينةيي (سندات اخلزينة) وش لة ئةجنامي هـةذماركردني بةشـة بودجـةي هـةريَم داش كـة سـالَانة
ئيَمة سةرنج و تيَبينيمان هةية لةسةريش كيَشة و طرفت دروسـت دةبـ َي لـة طفتوطؤكانـدا ش ديـاري كـراوة بـة
ن يكةي ( )12تريليؤن و ()51ثةجنا و نؤ مليار دينار كة لة نيوةي خواسيت هـةريَم كـةمرتةش شـاياني باسـة
ئيَمة وةك حكومةتي هةريَم هي بةشداريةكمان نةبووة تا ئيَسـتا لـة دانـاني بودجـةي عـرياق دا وش ثاسـاوي
ئةو بةشداري نةكردنة دةطة ِريَننةوة بؤ دةستووري عـرياقش كـة تيَيـدا سياسـةتي دارايـي فيدراليـةش تةنانـةت
دواي ئةوةي بةشة بودجةي هةريَم دياري دةكريَتش ئينجا ِريَطا دةدريَت ثيَمان كة طفتوطؤ بكةين لةسةري وش
لةو حالَةتةدا بنةما سةرةكيةكاني بودجة تـةواو بـووة وش نيَـردراوة بـؤ سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيرانـي
عرياقش بؤية دةستكاري كردني ئةو خشتانة كاريَكي ئاسان نيةش سالَانة تووشي طرفتمان دةكـاتش بةهـةر حـالَ
ئيَمــة وةك وةزارةتــي دارايــي دواي طفتوطــؤ لةطــة َل وةزارةتــةكاني هــةريَم وش هةولَــدان بــؤ دابــني كردنــي
ثيَداويســتيةكان بــة ثيَــي توانــاش جيَبــةجيَ كردنــي ثرؤذةكــانش طةيشــتينة ئــةم ئةجنامانــةي كــة لــة خــوارةوة
دةةويَنينةوة و دةةةينة رِوو:
 -1ليسيت خةملَاندني داهاتي حكومةتي هةريَم بؤ سالَي 0212ي دارايي:
باجـةكان سـةد و شةســت و سـةد و بيســت و نـؤ ســالَي 0221ش ئـةم ســالَةكة ()1112225سـةد و نــةوةد وشة و شة سةد و ثيَنجش سوودي كؤمةلَايةتي نية تةبيتي.
 داهــاتي جؤراوجــؤر ( )015دوو ســةد و ثــان ة بــؤ ســالَي 0221ش ئــةم ســالَةكة ســةد و ثــةجنا و دووش صــفرحةفتا و ضوارة.
 فرؤشتين مةوجوداتي نادارايي نيةش كؤي سالَي  0221سيَ سةد و حةفتا و ثيَنج مليـار و سـةد و بيسـت ونؤش خةملَيَندراوي سالَي 0212ي ئةم سالَ كؤيةكةي دةكاتة سيَ سةد و ضل و هةشت و شة سةد و حةفتا
و نؤ.
 -0ليسيت خةملَاندني خةرجي حكومةتي هةريَم بؤ سالَي 0212ي دارايي:
بابــةت /دابــني كــراوي ســالَي ِ 0221ريَكــةوتوو لةســةري بــؤ ســالَي 0212ش ِريَــذةي جؤرةكــاني خــةرجي لــة
بودجةي ئاساييش ِريَذةي جؤرةكاني خةرجي لة كؤي بودجة.
يةكةم :مووضةي فةرمانبةران ( )0221سيَ تريليـؤن و ضـوار سـةد و نـؤزدة و سـةد و شـة ش 0212ضـوار
تريليؤن نؤ سةد و نةوةد و نؤ و سـ َي سـةدش ِريَـذةي خةرجييـةكانش هـةر وةكـو وَ لـة بودجـةي ئاسـايي لـة
%23.37ش ِريَذةي جؤرةكاني خةرجي لة كؤي بودجة ()%43.273ش مشـةك و خ مـةت و ضـاككردن هةشـت
ســةد و ســي و يــةك و ضــوار ســةد و ســي و حــةوتش بــؤ  0212نــؤ ســةد و ســي و حــةوت و ســةد و ضــلش
( )%11.55و ()%5.02ش بــاربؤي (إعانــات) س ـيَ ســةد و ثــةجنا و نــؤ 0221ش  0212س ـيَ ســةد و نــةوةد و
هةشت و حةوت سةد و نةوةد و سيَش ( )%5.525و ()%3.41ش بةخشـني (مـنح) ضـوار سـةد و سـي و ضـوار
مليار و ثيَنج سةد و سي 0221ش ضوار سةد و سـي و يـةك مليـار و سـيَ سـةد و نـؤزدة 0212ش ( )%5.47ش
()%3.77ش سوودة كؤمةلَايةتيةكان سةد و ثةجنا و ضوار و ضوار سةد و بيست و ضوارش سةد و هةشتا و ضوار
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سةد و يةكش ()%0.01ش ()%1.55ش خةرجييةكاني تر ثيَنج سةد و سي و نؤ و حةوت سةد و هةشتش شـة
سةد و هةشتا و سيَ و س َي سةد و حةفتا و حـةفتش ()%5422ش ()%5415ش مـةوجوداتي نـادارايي دوو سـةد و
يازدة و ثيَنج سةد و حةفتا و حةفتش دوو سةد و ثةجنا و هةشت و حةفت سةد و حـةفتا و دووش ()%3.05ش
( )%0.02ش كؤي خةرجي بودجـةي ئاسـايي ثيَـنج و نـؤ سـةد و حـةفتا و نـؤ و هةشـت سـةد و سـي و ضـوارش
حةوت و هةشت سةد و هةشتا و نؤ و سةد و دووش ()%122ش ()%21.1ش بودجةي سةرمايةداري دوو و سيَ و
سةد و سي و هةشتش سيَ و ثيَنج سةد و ضل و سيَ و صفر حةفتا و ضوارش ()%32.11ش كؤي بودجة هةشت
و دوو سةد و هةشتا و سيَ و سةد و حةفتا و دووش يازدة و ضوار سةد و سي و دوو و سةد و حـةفتا و شـة
لة (.)%122
تيَبينيةكان:
ئةو برِة ثارةي كة دابني دةكريَت بؤ هةريَمي كوردسـتان تـا ئيَسـتا بـة وردي ديـاري نـةكراوةش ئـةذماركردني
كؤتايي بودجة لة وةزارةتي دارايي فيدرالَ بةشة بودجةي هةريَمي كوردستاني دياري كردووة بة دة و ثيَنج
سةد و نةوةد و حةوت و سةد و حةفتا و حةوتش بةم شيَوازةي خوارةوة دابة كراوة:
بودجةي بةكاربردن و مووضة حةوت و ثيَنج سةد و ضل و يةك و سةد و دوو. بودجةي ثرؤذةكان س َي و ثيَنج سةد و ضل و س َي و صـفر حـةفتا و ضـوارش كـؤي طشـيت دة و ثيَـنج سـةد ونةوةد و حةوت و سةد و حةفتا و شة .
دواي ئةوةي ئةو سالَ بودجةي وةزار ةتـي ثيَشـمةرطة خرايـة سـةر بودجـةي هـةريَم وش بـة مةبةسـيت دابـني
كردني مووضة و ثيَداويستيةكانيانش بودجةي هةريَم طةيشتة ئةم ذمارةي خوارةوة:
 حةوت و هةشت سةد و هةشتا و نؤ و سةد و دووش بودجةي بةكاربردن و مووضةش سيَ و ثيَنج سةد و ضـلو سيَ و صـفر حـةفتا و ضـوار بودجـةي ث رؤذةكـانش كـؤي طشـيت يـازدة و ضـوار سـةد و سـي و دوو و سـةد و
حةفتا و شة .
بةم شيَوازة بؤمان دةردةكةويَت ئةطةر ثةرلـةماني عـرياق بودجـةي دابـني كـراوي هـةريَمي كوردسـتان وةك
خؤي ثةسند بكاتش ئةوا ئيَمة هيَشتا ( )534مليار دينار كورتهيَنامنان دةبيَـتش ئـةم حالَةتـة بـؤ هـةريَمي
كوردستان ئاسايي نيةش تةنها دوو ِريَطامان لةبةر دةستداية بؤ ضارةسةركردني:
 -1داثؤشيين كورتهيَنانةكة كة لة بودجةي تةواوكاري عرياقش ئةطةر دابيين بكةنش يان
 -0داشكاندني دابني كراوةكاني بودجة بة برِي كورتهيَنانةكة لة بودجةي وةزارةتةكان.
ئةطـةر بيَـت و ِريَـذةي خـة رج كردنـي مووضـة دةربهيَـننيش بـة بـةراورد لةطـة َل كـؤي بودجـةي ئاسـاييش واتــا
بودجةي بةكاربردنش بؤمان دةردةكةويَت كة ِريَذةي مووضة لة ( )%23.37دةكات لة كـؤي بودجـةش وةك لـة
ليستةكاني بودجة دا دةرخراوةش بودجةي ثةرةثيَـداني ثاريَ طاكـان سـالَي 0221ش بـرِي ( )300مليـار دينـار
بووةش بؤ هةر سيَ ثاريَ طاكةش ئةم سالَ كراوة بة ( )103مليار دينارش ئةمة كاريطةري زؤر خراثـي دةبيَـت
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لةسـةر ثـرؤذةي ثار َي طاكـانش ئةطـةر بـةراورديَك بكــةين لـة نيَـوان ِريَـذةي بودجـةي بـةكاربردن و بودجــةي
ثرؤذةكان لة عرياق و حكومةتي هةريَمش بؤمان دةردةكةويَ كة بةم جؤرةية:
بودجةي بةكاربردنش بودجةي ثرؤذةكان لة عرياق و حكومةتي هةريَمش ِريَذة:لة عرياق بودجةي بةكاربردن لة ()%70ش لة حكومةتي هةريَم لة ()%22.57ش بودجةي ثرؤذةكان لة عرياق
لة ()%05ش لة حكومةتي هةريَمي كوردستان ()%33.40ش ليسيت ثرؤذةكـان لةَيـةن وةزارةتـي ثالندانانـةوة
بة هاوكاري وةزارةمتان دانراوة و ثيَكهاتووة لـة دوو بـة ش بـةم شـيَوةية ثـارةي ثيَويسـت بـؤ ثرؤذةكـانش بـؤ
ثرؤذة بةردةوامةكاني سالَي 0212ش ثرؤذة ثيَشنيازكراوةكانش داهاتي فيـدرالَي وةرطـرياو لةَيـةن حكومـةتي
هةريَمةوة دةطة ِريَتةوة بؤ حكومةتي فيدرالَي وش رِاستةوخؤ لة بودجةي سالَانةي هـةريَم دةبرِدريَـتش لةطـةلَ
ِريَ ي وةزارةتي داراييش سوثاس جةنابي سةرؤك.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جـةنابي وةزيـرش فـةرموو كةرةمكـة بـؤ شـويَين خـؤتش ئيَسـتا داوا لـة ليَذنـةي دارايـي دةكـةين
كةرةمكةن بؤ خويَندنةوةي رِاثؤرتةكةيانش نودتةي ني اميش فةرموو.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

حاكم رِزطار حممد محمني:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةنةدي ياسايي ئةو ثيَش و ثاشة ضي بوو لةبةر ئةوةي ئةوة مةسةلةيةكي تةن مييـة دووبـارة دةبيَتـةوةش
ئيَستا هةر ئةورِؤ رِاثؤرتي ليَذنةي ليَكؤلَينةوة ثيَشكةوتش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة نيسبةت ليَذنةي ليَكؤلَينةوةش ليَذنةي ليَكؤلَينةوة ضووة ليَكؤلَينـةوةي كـردووة لـة زانكؤكـانش ليَذنةيـةكي
ثةرلةمانيــةش وةزيــريش وةلَامةكــةي لةســةر رِاثؤرتةكــةيان حــازركردووة بــؤ ئيَــوةي بــة ِر َي ي خويَنــدةوةش
حكومةت دةلَـيَ :مـن ئـاوا دةكـةمش ئةمـة ثرؤذةكةمـةش ليَذنـةي دارايـي لـة ثةرلـةماني كوردسـتان وةلَـامي بـؤ
رِاثؤرتةكةيان هةية و ثيَي هةلَدةس ش ليَذنةي دارايي كةرةمكةن بؤ خويَندنةوةي رِاثؤرتةكةتان.
د .ئاراس حسني حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
رِاثؤرتةكةمان لة سيَ بة ثيَك هاتووةش بةشي يةكـةم ِريَـرِةوي طشـيت بودجةكةيـةش بةشـي دووةم ثوختـةي
تيَبيين ليَذنةكانةش بةشي سيَيةم ئةو طؤرِانكاريانة و ثيَشنيارانةية كة لة لةَيةن هةردوو ليَذنـةي ياسـايي و
دارايي ثيَشنيار كراوة دةربارةي ياساي بودجةكـةش لةطـة َل وةرطـرتين تيَبـيين بةشـيَك لـة ليَذنـة بـة ِر َي ةكانش
رِاثؤرتةكــةمشان دابــة دةكــةين لــة دواي رِةزامةنــدي بــة ِريَ ت بــؤ خويَندنــةوةش بةشــي يةكــةمش يــةكيَك لــة
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ئةنداماني ليَذنة دةةويَنيَتةوةش بةشي دووةم ئةنداماني ديكةش بةشي سيَيةم و دوايـي ئةطـةر طةيشـتنيش بـة
هاوكاري ئةنداماني ليَذنة دةخويَندريَتةوةش دواي رِةزامةندي بة ِريَ ت.
ثةرلةماني كوردستاني-عرياق
ليَذنةي دارايي و كاروباري ئابووري
بةثآى مادةكانى ذمارة (52ش 51ش  )50لـة ثـةيرِةوى نـاوخؤى ثةرلـةمانى كوردسـتانى عيَـراق ذمـارة ()1ى
ســالَى ()1110ى هــةمواركراو ليذنــةى دارايــىب كاروبــارى ئــابوورى هةســتا بــةئامادة كردنــى رِاثؤرتيَــك كــة
ثيَكهــاتووة لــة ســآ بةشــى ســةرةكى دةربــارةى ياســاى بودجــةى خــةمليَنراوى 0212ى حكومــةتى هــةريَمى
كوردســتانش كـــة بـــة نووســـراوى بة ِريَوةبةرايــةتى كاروبـــارى ثةرلـــةمان ذمـــارة (ك )47لـــة 0212/1/07
بةدةستمان طةيشتووة بةم شيَوةيةى خوارةوة:
يةكةم /رِاثؤرتى ليذنةى دارايى ب كاروبارى ئابوورى دةربارةى هةلَسةنطاندنى بودجـةى خـةمليَنراوى سـالَى
.0212
دووةم /رِاثؤرتى ثوختةى ثيَشنيارى ليذنةكانى ثةرلةمان دةربارةى بودجةى خةمليَنراوى .0212
سآيةم /ثيَشنياركراوةكان لةماددةو برِطةكانى ياساى بودجةى خـةمليَنراوى حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتان
بؤ سالَى  0212بةثيَي رِاوبؤضوونى هةردوو ليذنةى ياسايى ب دارايى ب كاروبارى ئابوورى.
بةشي يةكةم
رِاثؤرتى ليذنةى دارايىب كاروبارى ئابوورى دةربارةى هةلَسةنطاندنى
بودجةى خةمليَنراوى سالَى 6212ي حكومةتي هةريَمي كوردستان
يةكةم :ليَذنة ليَكؤلَينةوةى ئةجنامـدا لةسـةر بةشـى خةرجيـةكان ب داهـاتى بودجـةى خـةمليَنراوى سـالَى
0212وش طةيشتني بةم خاََنةى خوارةوة.
 -1بودجةى خةمليَنراوى هـةريَمى كوردسـتانى عيَـراق بـؤ سـالَى  0212بريتيـة لـة يـان ةو لـة دةيـا ضـوار
تريلؤنبش برِى حةوت تريلؤن ب لة دةيا هةشت تةرخان كراوة بؤ بودجةى وةطةرِهيَنان وش برِى س َى تريلؤن
ب لة دةيا ثيَنج دينار تةرخانكراوة بؤ بودجةى وةبةرهيَنانش بودجةى خـةمليَنراوى هـةريَمى كوردسـتان لـة
بةشــى هــةريَمى كوردســتان بــة ِريَــذةى  %17لــة بودجــةى طشــتى خــةمليَنراوى عيَرادــى فيــدرالَ بــؤ ســالَى
0212وش هةروةها داهاتى هةريَم بة برِى سآ سةدو ضلب هةشت و لة دةيا شة مليار خةمليَنراوةش لةطةلَ
بوونى برِى كورتهيَنانى خةمليَنراو بة برِى ( )535222هةشت سةدو سىبثيَنج مليار دينار لة بودجةكةدا
لةو طوذمة ثارانةى بؤ ثاسـةوانى هـةريَم ( زيَرةظـانى لـةناو تـةرخان كراوةكـانى وةزارةتـى بـةرطرى عيَرادـى
فيدرالَ كة تةرخان كراوة بةثيَي ياساى بودجةى سالَةكانى (0227ش 0225ش .)0221
 -0لة ياساى بودجةى خةمليَنراوى سالَى  0212لة بوارى بودجـةى ئاسـايى (املوازنوة االعتياديوة) ضـةندين
خا َل بةدى دةكرىَ:
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مح  -زياد كردنى مووضة بؤ كةس ب كارى ئـةنفالكراوان ب كيميابـاران ب شـةهيدانى سـةربةرزى كوردسـتان وش
هةروةها كةم ئةندامان بة ِريَذةو برِى جياجيا وةكو لة ياساكةدا هاتووة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي هةيةش ئةطةر ئيجازة بدةيتش كاك عةدنان كةرةم بكة.
بة ِر َي عدنان عثاان حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِريَ سةرؤكي ليذنةي دارايي ذمارةكان بة هةلَة دةخويَنيَتةوةش ضونكة لة ريَذةش ئةطةر ذمارةكـة ريَـذة بـوو
تةنها لةو كاتةد ا دةتوانيت ب َليَيت لة سةدا دةو ئةوةندةش ذمارةكـان وةكـو ئـةوةي كـة نووسـراوةش دةبيَـت بـةو
شيَوةية خبويَندريَتةوةش نةك لة سةدا دةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية طشت ذمارةكان خبويَندريَتةوةش ضونكة تؤمار دةكريَت لة ثرؤتؤكؤلداش فةرموو كاك ئاراس.

بة ِر َي ئاراس حسني حممود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ب  -تةرخان كردنـى بـرِى ( )102سـةدو بيسـت مليـار دينـار بـؤ ثتـةوكردنى (توانـاى زانسـتى) لـة ِريَطـةى
صندودى ثرؤذةي طةشةثيَدانى تواناكـانى كوردسـتان وش لـة هـةمان كاتـدا تـةرخان كردنـى طوذمـةى ()152
مليار دينار بؤ هةلَمةتى دروستكردنى دوتاخبانة لة هةريَمدا.
ج -بــةثيَي ِريَــرةوى ئــةم بودجةيــة هــةولَ دةدات بــؤ ضارةســةركردنى كيَشــةى نيشــتةجآ بــوون لــة ريَطــةى
تةرخان كردنـى بـرِى ( )352سـآ سـةدو ثـةجنا مليـار دينـار بـؤ ثـرؤذةى (صـندودى نيشـتةجآ بـوون) بـؤ
هاووََتيانش ئةمةو لةطةلَ بةردةوام بوونى ثيَدانى طوذمةى بـانكى خانووبـةرة بـؤ هاووََتيـانش هةرلةهـةمان
كاتدا بةثيَي ياساى بودجةى ناوبراو هةولَ هةية بؤ بووذانـةوةى ضـاَكية ئابووريـةكان لـة ريَطـةى تـةرخان
كردنى طوذمةى ( )32مليار دينار بؤ ثشتطريى دةرزى ثيشةسازى ب ( )52مليار دينارى بؤ ثشتطريى دةرزى
كشتوكالَ.
د -لةهةمان كاتدا بودجةى ناوبراو رِؤلَيَكى دةبىَ بؤ ثةرةثيَدانى ذينطةى دميوكراتى ب كارى ريَكخراوةيى لـة
هةريَمــدا لة ِريَطــةى تــةرخان كردنــي بـرِى ( )12مليــار دينــار بــؤ رِاثةرِانــدنى كــارى حـ ب ب ريَكخراوةكــانى
هةريَمى كوردستان كة لة ياساي بودجـةدا هـاتووةش ثيَويسـتة دواتـر بـة ياسـا ئـةم كارانـة ريَـك خبـريَنش بـةم
شيَوةية ِريَذةى تةرخانكراو بؤ ئةم مةبةستة ن يكـةى ( )%2.75ثيَـك دةهيَنيَـت لـة بودجـةى خـةمليَنراوى
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0212ش بــةثيَي ياســاو سيســتمى ذميَريــارى ب وردبينــى دةتوانريَــت بةدواضــوونى بــؤ بكــر لةَيــةن دةزطــا
وربينية فةرميةكان ب لةَيةن ثةرلةمانةوة بةدواضوونى بؤ بكر .
دووةم :بودجةى خةمليَنراوى سالَى  0212بـة بـةراورد لةطـةل بودجـةى سـالَى  0221ئـةم خاََنـةى تيَـدا
بةدى دةكرىَ وةكو لةو ريَذانةى خوارةوةدا هاتووة.
مح -زيــاد بــوونى ب ـرِى بودجــةى ئاســايى (النفقووات االعتياديووة) بة ِريَــذةى ن يكــةى ( )%31.1ئةمــة تــةنها
لةخودى حيسابى بودجةى ئاسايى دةبيَت.
ب -زياد بوونى بودجةى وةبةرهيَنان (املوازنة االستثاارية) بة ِريَذةى (  )%53.25ئةمة تةنها لـة خـودى
حيسابى بودجةى نائاسايى دةبيَت.
ئةم زيادةية لةدةرئةجنامى زيادبوونى بةشى هةريَمى كوردستانة لة بودجةى طشتى عيَراق بؤ سالَى .0212
سآيةم :تيَبينى دةكرىَ كة ذمارةى ميالكات بؤ دامةزراندن بؤ سالَى  0212بة ِريَذةيةكى كةم زيادى كردووة
كة بريتية لة ( )%1.54ئةطةر بةراوورد بكر لةطة َل ِريَذةى زياد بوونى ساآلنةى ذمارةى دةرضووانى دةزطا
زانســـتيةكان ب هيَــ ى كـــارش كـــة ئةمـــة دةطة ِريَتـــةوة بـــؤ هةلَ اوســـانى ِريَـــذةى حســـابى (دـــةرةبووةكانى
كارمةندانب فةرمانبةران ) لة مووضةو دةرمالَةو ثاداشتب  ....هتد لة ناو حسابى (تعويضات املوظفني) كـة
ريَذةى ئةم حسابة بريتية لة ( )%23.37لة بةشةكانى بودجةى ئاسايى خةمليَنراو (املوازنة االعتيادية) وش
ريَذةى ( )%43473لة بةشةكانى بودجةى طشتى (املوازنوة العاموة) بـؤ سـاىل  0212ئـةم خالَـة دةبـ َى رةضـاو
بكر َى لةَيةن حكومةتى هةريَمةوة بؤ رةخساندنى بوارى كاركردن بـؤ شـةثؤىل هيَـ ى كـارى نـو َى كـة ديَتـة
بــازارِى كــارةوة لةريَطــةى ثــةرة ثيَــدانى طشــت كةرتــة ئابووريــةكانى حكومــةتب كــةرتى تايبــةتب ثــرؤذة
وةبةرهيَنةكان.
ضوارةم :ئةوةى تيَبينى دةكرىَ لة بودجةى خةمليَنراوى  0212بـة بـةراورد لةطـةلَ  0221بةتايبـةتى لـة
بودجةى ئاسايى كة وةزارةت ب دةستةكان ب فةرمانطةكانى هةريَمى كوردسـتان داواى تـةرخانكردنى ب ِريَكـى
زيـاد دةكــةن بـؤ مي انيــةى ئاسـايىش بــةآلم زؤريـان لــة توانايانـدا نييــة ئـةم بودجةيــة جآبـةجآ بكــةنش بــؤ
منوونة.
مح  -ب ـرِى حســابى (االعتاووادات املصوودقة) بــؤ ســالَى  0221بــرييت بــووة لــة( )5171534ثيَــنج ترليــونب
نؤسـةدو حــةفتاونؤ مليــارو هةشـت ســةدو ســىب ضـوار مليــون) دينــار وش تيَضـووى فيتلــى واتــة ( املصووروفات
الفعلية) هةمان سالَ بة ثيَوةرى ( 10مانط) دةخـةمليَنريَت بـةبرِى ( )5531452ثيَـنج ترليـونب هةشـت
سةدو سىب نؤمليارو ضوارسةدو هةشتاو شة مليؤن) دينار.
واتة حكومةتى هةريَم لة سالَى ( )0221تا رِادةيةك توانيويةتى ثآلنى بودجةي ئاسايى جـآ بـةجآ بكـات
بةريَذةى ن يكةى ( ) %17425ش بـةآلم لةهـةمان كاتـدا زؤر لـة وةزارةت ب دةزطاكـانى هـةريَم نـةيتوانيوة بـة
تةواوى ئةو ثالنةى ثابةندة بة حسابةكانى (السلع واخلدمات والصيانة)ب (املصروفات االخورى)ب (املوجوودات
غرياملالية) جآبةجآ بكات وش لة هـةمان كاتـدا داواي ب ِريَكـى زيـاتر دةكـات لـة بـرِى ئـةو حسـابانة بـؤ سـالَى
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0212ش بؤية ثيَويستة وةزارةتى دارايى ب ئابوورى ئةو خالَة رِةضـاو بكـات لـة جآبـةجآ كردنـى بودجـةى
سالَى  0212وش برِى خةمليَنراوى زيادة دابة بكريَتةوة بةسةر ئةو َيةنانةى ثيَويستيةتى.
ثيَنجةم :دواى ليَكؤلَينةوة لة سروشتى ثرؤذةكان ليذنة ثيَشنيار دةكات كـة بودجـةى وةبـةرهيَنان ثيَويسـتة
ئاراستةى ئةو ثرِؤذانة بكريَت كة رِؤلَى سةرةكى دةبـآ لـة بـةه َي كردنـى ذيَرخـانى ئـابوورى وش ثيَكهيَنـانى
ســةرمايةى مــاددى و كةمكردنــةوةى ب ـرِى ئاراســتة كــراو بــؤ ئــةو ثرِؤذانــةى بةرذةوةنــدى كــةسب طروثــى
تايبةمتةند دةثاريَ دوور لة بةرذةوةندى طشتى.
شةشةم :ئةطةر برِوانينة تيَضووى وةطةرِهيَنان ِريَذةى هةر ضوار لـة حسـاباتى (هاوكـارىش بةخشـنيش سـوودى
كؤمةََيــةتىش تيَضــووةكانى كــة) واتــة (اشعانووات املوون ،املنووافع االجتااعيووة املصووروفات االخوورى) ن يكــةى
( )%01447ثيَكدةهيَنن لة تيَضووى وةطةرِهيَنانش بؤية ثيَويستة حكومـةت كـة وادتيانـةب شـةفافانة مامةلـة
لةطةل برِى تـةرخانكراو بـؤ ئـةم حسـابانة بكـات و ئاراسـتةى ئـةو بوارانـة بكريَـت كـة بةرذةوةنـدى طشـتى
دةثــاريَ ىَ دوور لــة بةرذةوةنــدى كةســىب طروثــى تايبةمتةنــدب َيــةنى ديــاريكراو بةتايبــةت حســابةكانى
(اشعانات املن ،املنافع االجتااعية).
حةوتةم :دةربارةى ضؤنيةتى دابةشكردنى بودجةى وةطةرِهيَنان (املوزانة اشعتيادية) بةسةر سةرؤكايةتى ب
ئةجنومةن ب وةزارةتةكاندا لة هةريَمى كوردستاندا وةكو لـة وردةكاريـةكانى بودجـةى خـةمليَنراودا هـاتووة
دواى ئةجنامدانى ضةند كؤبوونةوةيةك لةطةلَ وةزيرة بة ِر َي ةكانى حكومةتى هةريَم وش بـة تايبـةتى بـة ِريَ
وةزيــرى دارايــى ب وةزيــرى ثالنــدانان وش بريكــارى وةزيــرى دارايــى دةركــةوت كــة (سروشــتى كــاركردن ب
ئةركــةكانى) وةزارةتــةكان ب دةزطاكــان بؤتــة هــؤى بــوونى جيــاوازى لــة دابةشــكردنى ِريَــذةكانى بودجــةى
وةطةرِهيَنان بةسةر ئةو َيةنانةداو هؤكارةكانى جياوازى لة دابةشكردنيدا دةطة ِريَتةوة بؤ وادتى كـاركردنى
ئةو وةزارةتانـةو دـةوارةى بةرثرسـيةتيان لـة ثرِؤسـةى ئةجنامـدانى ئةركـةكانيان لـة وةطـةرِهيَنان ب دابـني
كردنــى ثيَداويســتيةكانى هــةريَمى كوردســتان وش ليذنــةى دارايــى ثيَشــنيار دةكــات كــة لــة ســاََنى داهــاتوودا
هاوسةنطيةك رِةضاو بكريَت لة ِريَذةى دابةشكردنى هةردوو بودجةى وةطـةرِهيَنان ب بودجـةى وةبـةرهيَنان
بةسةر وةزارةتةكان ب ناوضة جياجياكانى هةريَمى كوردستان بةثيَي ثيَداويستب ذمارةى دانيشتوان.
هةشتةم :لةناو هةنديَك لة كؤبوونةوةكانى ليذنةكانى ثةرلةمان لةطةلَ وةزيرة بةر َي ةكان بؤمـان دةركـةوت
كــة ثيَويســتة لــةكاتى جآبــةجآ كردنــى بودجــةى وةبــةرهيَنان ســةر لــة نــو رِةضــاوى ري بةنــدى ثــرؤذة
ثيَشنيارةكان بكريَتةوةو دانانى جؤريَك لة هاوسةنطى بةثيَي ثيَويستى ثرؤذةكان بـؤ وةزارةتـةكان ب ناوضـة
جياجياكانى هةريَمى كوردستان ب ثيَداويستى فيتلي بةو ثرِؤذةيةوش دياري كردنى ماوةى ثرِؤذةكانش بؤ ئـةم
مةبةســتة ثيَشــنيار دةكــر كــة ســةر لــةنو بــة ِريَ وةزيــرى ثالنــدانان بــةهاريكارى لةطــةلَ طشــت وةزيــرة
بة ِر َي ةكانى هةريَم بة ثرِؤذةكانةوة بضنةوةو رِاى وةزارةتةكان ثيَشكة بة وةزارةتى ثالندانان بكريَت لـةو
بارةيةوة.
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نؤهةم :ليذنةى دارايى ثيَشنيار دةكات كة ِريَذةى ( )%12لة هةردوو حسابى (االعانات املن )،كةم بكريَتةوةش
وة ريَذةى ( )%15لة حسابي (املصروفات االخرى) كةم بكريَتةوة بةم شيَوةية بـرِى دةسـت كـةوتوو دةضـيَتة
ســةر حســابى (احتيوواطي) وةزاةتــى دارايــى بــؤ بــةرةنطار بوونــةوةب دــةرةبوو كردنــةوةى ئــةو زيادانــةى كــة
ثيَشنياركراوة لةَيةن ليذنةى دارايى و كاروبارى ئابووريةوة لة ياساى بودجةدا.
دةيةم :برِى منحةي ( )312سآ سةدو نةوةد هةزار دينار كـة تـةرخانكراوة بـؤ زينـدانيانى سياسـى بـةثيَي
ريَنماييةكاني وةزارةتى دارايى ذمارة  04داواكارين بضيَتة بوارى جآ بةج َي كردنةوة.
يــان ةم /ليذنــة رِووانيــة رِاثؤرتيَــك لةســةر حســاباتى حكومــةتى هــةريَمى كوردســتان لــة  0221/1/1تــا
 0221/2/32كة ثيَشرت ئامادة كرابوو لة َيةن وةزارةتى داراييةوة بـة نووسـراوى ذمـارة 14215/14/5
لة ريَكةوتى  0221/1/14ئارِاستةى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيـران – سـةرؤكايةتى ديـوان كـراوةوش بـة
هــؤى ئــةوةى ئــةو رِاثؤرتــة ذمارةكــانى كؤتــايى بودجــةى  0221تــةواو ناكــات بــة كراوةيــى دةميَنيَتــةوة تــا
طةيشتنى رِاثؤرتى حساباتى كؤتايى (ااسابات اخلتامية) سالَى  0221بـة مةبةسـيت هةلَسـةنطاندنى رِاسـتى
ناوةندى دارايى (املركز املالي) حكومةتى هةريَمى كوردستان كة تاكو بةروارى  0212/4/15ئامادة بكريَـت
بةثيَي ياسا.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمانش بةشي يةكةم كؤتايي ثيَ هات.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكةن بؤ خويَندنةوةي بةشي دووةم.

بة ِر َي كاردؤ حممد ثريداود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشي دووةم لة راثؤرتي ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري
ثوختــةى ثيَشــنيارى ليذنــةكانى ثةرلــةمان دةربــارةى بودجــةى خــةمليَنراوى 0212ى حكومــةتى هــةريَمى
كوردستان و رِاو سةرجنى ليذنةى دارايىب ئابوورى لةو بارةيةوة:
يةكةم /ثوختةى ثيَشنيارةكانى ليذنةى كشتوكا َل ب ئاوديَرى.
 -1دابة بوونى دةسةََت ب دابةزين بؤ خوارةوة( .بةبؤضوونى ئيَمة ثةسةندة)
 -0تـــةرخان كردنـــى بـ ـرِى ثـــارة بـــؤ جـــآ بـــةجآ كردنـــى ياســـاى (تسووووية) كـــة ثةرلـــةمان هـــةموارى
كردووة(.ثةسةندة)
دووةم /ثيَشنيارةكانى ليذنةى وةرز ب َوان هةردوو رِاثؤرتى ليذنةى وةرز ب َوان.

55

 -1طواستنةوة بكر لة (املصروفات االخرى) بةبرِى  753مليؤن دينار لة حسـابى (مكافوأة لغوري املنتسوبني)
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بؤ (النشاطات الرياضية)(.لة دةسةََتى وةزارةتداية).
سةرؤكي ثةرلةمان:
يةك دةديقةش نودتةي ني امي هةيةش فةرموو كةرةم بكة.
خورشيد ادد سليم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةسندةش ماناي ئةوة نيية دةبولةش ماناي ئةوةية ئةم خالَة عةرزة بؤ مونادةشة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايــة ئــةوة وةخــيت خــؤيش رجائــةن كــةي هاتينــة ســةر مونادةشــة ئينجــا كــةرةم بكــةش كــةرةم بكــة بــؤ
خويَندنةوةي.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
 -2هةروةها طواستنةوة بكر لة (املصروفات االخرى) بؤ (مكافأة لغري املنتسبني) بةبرِى ()712مليؤن دينار
بؤ (التجهيزات الرياضية)( .لة دةسةََتى وةزارةتداية)
 -3دياري كردنى ماوةى ثرِؤذةكان(.ثةسةندة)
 -4ياريطاى (تارتان) لة ناوضة كيَشة لةسةرةكان بكريَتةوة(.ثةسندة)
 -5برِى (املنافع اشجتااعية) كةم بكريَتةوةو منحةى يانةكان لة (املنافع اشجتااعية) ديارى بكر ( .ثةسةند
نيية)
 -2لة بودجةى وةبةرهيَنان بايةخ بدر بة دةزاو ناحيةكان( .ثةسةندة)
 -7بؤ ضاَكى ديدةوانى طواستنةوة بكريَت لة (املنافع اشجتااعية) بةبرِى ( )052مليؤن دينار بـؤ (النشوا
الكشفي) لة (املصاريف اشخرى) وةزارةتى خويَندنى باََو تويَذينةوةى زانستى( .ثةسةند نيية)
 -5ثارةى تةرخان كراو بؤ (األومسة) لة (املنافع اشجتااعية) بةبرِى ( )5مليؤن دينار طواستنةوةى بؤ بكر
بؤ (االومسة) لة (املصاريف األخرى) بؤ وةزارةتى ثةروةردة( .ثةسةندة)
 -1لة ماددة ( )13بة ِريَذةى ( )%12تةرخان بكريَت بـؤ ثيَـدانى دـةرز بـة َوان بـؤ ثـرِؤذةى بضـووكب مـام
ناوةند( .ئةم ثرِؤذةية لةَيةن دةستةى وةبةرهيَنانةوة لةذيَر ديراسة داية).
سيَيةم /ثيَشنيارةكانى ليذنةى ياسايى:
 - 1بةثيَي ياساي (اشدارة املالية والدين العام) ذمارة ( )49لة سالَى  2009ثيَويستة لةسةر وةزارةتى دارايى
كة (حساباتى ختامي) سالَى  2004تاكو رِؤذى  2010/9/15ئامادة بكات( .ثةسةندة)
 - 0طواســتنةوةى ب ـرِى داهــاتى (نــةوتى خــاوو ــاز) لةهــةر ثاريَ طايــةك بــؤ بودجــةى هــةريَم لــة كــاتى
طةيشتنيدا( .ثةسةند نيية)
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 - 3رِةضاو كردنى ثةرنسيثى (هاوسـةنطى) لـةكاتى دابـة كردنـى (تيَضـووى وةبـةرهيَنان) بةسـةر كةرتـة
ئابووريةكان بةمةبةستى ثةرةثيَدانى ذيَرخانى ئابوورى ب ثرِؤذةى وةبةرهيَنان لة هةردوو بوارى كشتوكالَى
ب ثيشةسازى( .ثةسةندة)
 - 4ليذنــةى ياســايى رِاى وايــة تــةنها (داهــاتى طــومرط) دةض ـيَتة بودجــةى فدرالَيــةوة نــة (بــاجب رِةمســى
خؤجيَتى) واتة (الضرائب والرسوم احمللية) بةثآى ماددةكانى (112ش 114ش  )115لـة دةسـتوورى عيَرادـى
فيدرالَ(.ثةسةندة)
 - 5ليذنةى ياسايى ثيَشنيار دةكات كة سةر لة نو كار بكريَتةوة بـة ياسـاى (تـممني) ذمـارة ( )515سـالَى
 1150يان دانانى ياسايةكى تايبةت بة هةريَم لةو بارةيةوة( .ثةسةندة)
 - 2ليذنــةى ياســايى ثيَشــنيارى هاوتــا كردنــى مووضــةى فةرمانبــةران ب خانةنشــينانى حكومــةتى هــةريَم
دةكات لةطةلَ حكومةتى فيدرالَى عيَراق( .ثةسةندة ئةطةر تواناى دارايى هةبيَت)
ضوارةم /ثيَشنيارى ليذنةى ثاراستنى مافى بةكاربةر (نووسراوى ذمارة  12لة .)0221/0/7
( - 1وةزارةتــى شــارةوانى ب طةشــتب طــوزار)ب (كارةبــا) زيــاد بكريَــت لــة مــاددةى (يــازدة) لةطــة َل وةزارةتــى
(تةندروستى)( .ثةسةندة)
ثيَنجةم /ثيَشنيارى ليذنةى ثةروةردةو خويَندنى باََو تويَذينةوةى زانستى:
 - 1سةبارةت بة ماددة ( )12لة ثِِرِؤذة ياساكة برِطةى يةكةم كة جةخت دةكات بةثيَدانى دةسةََتى خـةرج
كردن لةَيةن وةزيرةوة بة خوار خؤى ثيَمان باشة ئةم دةسـةََتدانة فةرمانطـةكانى سـةر بـة وةزارةتـةكانى
ثةروةردةو خويَندنى باََ لة رِووى خةرج كردنى ثارة (بة ِريَوةبةرايةتى طشتى ثـةروةردةكان ب بة ِريَوةبـةرى
ثةروةردةكان هةروةها رِاطـرى كؤليـذةكانب ثـةميانطاكان) بطريَتـةوةش واتـا دةسـةََتى خـةرج كردنـى ثارةيـان
زياتر بكريَت لةسةر بنـةماى كـةم كردنـةوةى مةركةزيـةتى ئيـدارىب زيـادكردنى ضـاوديَرىش ضـونكة لةبـةر
رِؤشــنايى ســةردانى مةيــدانى ليذنــةمان ب كؤبوونــةوة لةطــة َل بة ِريَوةبــةرى ثــةروةردةكان ب ئةجنومــةنى
كؤليــذةكان ب ثــةميانطاكان بؤمــان دةركــةوتووة كــة نــةبوونى دةســةََتى خــةرج كــردن َى ئــةوان طرفتيَكــى
طةورةية(.ثةسةندة)
 - 0لة دروسـتكردنى دوتاخبانةكانـدا رِةضـاوى رِاطرتنـى هاوسـةنطى لـة نيَـوان ثار َي طـاو دـةزاو ناحيةكانـدا
بكريَت( .ثةسةندة)
 - 3دةربارةى ماددةى ( )12لة ثيَكهيَنانى بؤردى سندودى توانا سازى كوردستان سآ وةزارةتى ثةيوةنديدار
كــة بــريتني لــة (وةزيــرى خويَنــدنى بــاََب تويَذينــةوةى زانســتىش وةزيــرى ثــةروةردةش وةزيــرى ثالنــدانان)
ئةندامى ئةو بؤردى سةرثةرشتى كردنة بن.
شةشةم /ثيَشنيارى ليذنةى ثةيوةندييةكان ب رِؤشنبريى ب رِاطةياندن ب شويَنةوار:
ئةو ثرِؤذة ثيَشنيار كراوانةى كة بؤ سالَى  0212بةر وةزارةتـى رِؤشـنبريى ب َوان كـةوتوونش ئيَمـة ثيَمـان
باشة ئةو (اختيار)ة بدريَتة وةزارةتى ناوبراو بة رِةزامةندى (هةردوو وةزارةتى ثالندانانب دارايـى) ضـاويَك
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بةو ثرِؤذانةدا خبشيَنريَتةوة بة طويَرةى (أولويات) ةكـانى خـؤىش بةمـةرجآ ئـةو ضاوخشـاندنةوةية لـة كـؤى
طوذمةى تةرخانكراو بؤ وةزارةتى ناوبراو تيَنةثةرِ ( .ثةسةندة)
حةوتةم /ثيَشنيارى ليذنةى دارايى ب كاروبارى ئابوورى:
 - 1ثيَشنيار دةكةين صندوديَك بؤ ناوضة دابراوةكان دةستنيشان بكر بؤ خةرج كردنى بودجةى تـةرخان
كراو بؤ ئةم ناوضانة بة هةماهةنطى لةطةلَ دةستةى ناوضة ناكؤكى لةسةرةكان.
 - 0لة حسابى (املن )،كة ِريَذةكةى ( )%3.77بة برِى ( )430ضوارسةدو سىبدوو مليار دينـارةش ثيَشـنيارى
ئيَمة بة ِريَذةى ( )%02لة كؤى برِى تةرخانكراو كةم بكريَتةوةش بؤ ئيحتياتي وةزارةتى دارايى.
 - 3ثيَشنيار دةكةين لة حسابى (خمصصات ونفقات االيفاد) كـةم بكريَتـةوةو خبريَتـة سـةر حسـابةكانى تـرش
ئةطةر ايفاديش هةبوو بؤ ئةو كةسانة بيَت كة بؤ ئةو مةبةستة دةضن بؤى ثسثؤرييان بةو بابةتة هةبيَتش
هةركةسيَكيش كة ئيفاد دةبيَت بؤ مةبةستيَك كة هاتةوة با-:
مح  -رِاثؤرتيَك لةسةر سةردانةكةى ئامادة بكات.
ب  -وؤرك شؤد بؤ ضةند كةسيَك لةو بوارةدا بكاتةوة( .ثةسةندة)
بة ِر َي حممد دليَر حممود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
هةشتةم /ثيَشنيارى ليذنةى كاروبارى تةندروستىب ذينطة:
ِ - 1ريَذةى مي انيةى تةندروستى ()%5.73ى مي انيةى طشتيةش كـة ثيَويسـتة بـةثيَي متيـارى نيَودةولَـةتى
ِريَذةى مي انيةى تةندروستى ( )%5مي انيةى طشتى كةمرت نةبيَت وش ثةسند كـراو ئةوةيـة كـة بطاتـة ()%7
(.ثةسةندة)
 - 0ثيَشـــنيار دةكـــةين ثـــرِؤذةى دروســـتكردنى نةخؤشـــخانةى تايبـــةت بـــة نةخؤشـــيةكانى ئـــافرةت ب
نةخؤشخانةى لة دايك بوونب منداََن زياتر لة ثرِؤذةكان رِةنط بداتةوة( .ثةسةندة)
 - 3دةعم كردنى كةرتى تايبةت بةمةرجيَك بةرذةوةندى طشتى تيَدابيَت( .ثةسةندة)
 - 4ثيَويســتة َمةركةزيــةتيَكى زيــاتر بدريَتــة وةزارةتــى تةندروســتى بــؤ كــةلَك وةرطــرتن لــة مي انيــةى
تةندروستى بؤ خ مةتطوزارى تةندروستى باشرتب بـةكارهيَنانى داهاتـةكانى بةثيَـدانى صـةَحيةتى زيـاتر.
(ثةسةندة)
نؤيةم /ثيَشنيارى ليذنةى كاروبارى كؤمةلَى مةدةنى.
 - 1لة بودجةى سـالَى  0212ى ع َيرِادـى فيـدرا َل ضـةند دانـراوة بـؤ ثالَثشـتى ريَكخـراوة ناحكومييـةكان
(ثةسةندة)
 - 0وشــةى (ريَكخــراو) كــة لــة مــاددةى نــؤزدة هــاتووةش مةبةســتى ريَكخــراوة ناحكومييــةكان ب ســةنتةرة
رؤشنبريييةكانة يان ريَكخراوة سياسيةكانيش دةطريَتةوة (ثةسةندة)
دةيةم /ثيَشنيارى ليذنةى ناوخؤب ئاسايشب ئةجنومةنى خؤجيَيةكان:
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 - 1زيادب كةمى لة ميالكى وةزارةتى ناوخؤدا هةية( .ثةسةندة)
 - 0ديارى نةكردنى طوذمةيةك بؤ بة ِريَوةبةرايةتى توندوتيذى دذى ذنان( .ثةسةندة)
 - 3دووبارةبوونةوةى هةند فةرمانطةى وةزارةتى ناوخؤ كة دووبارة بودجةى بؤ دانراوةش بةم شيَوةية:
مح  -ذمارةيـــةكى زؤر لـــة خانووةكـــانى بة ِريَوةبةرايـــةتى ناحيـــةكان كـــة ( )11خـــانووةو خانووةيـــةك بـــؤ
بة ِريَوةبــةرى ناحيــةش لــة ( )0221تــةواو بــووة لــة ( )0212دووبــارة بودجــةى بــؤ ديــارى كراوةتــةوة.
(ثةسةندة)
ب  -دووبارةبوونــةوةى بودجــةى نــاوخؤ كــارطيَرِىب خؤيــةتى لــة دهــؤك لــة زجنــرية ( )1ئاظاكرنــا ئاظــاهى
تاديطةها بيناسازى لة دهؤكش دووبارةبوونةوةى لة زجنرية ( )5دروستكردنى بينايـةى فةرمانطـةى تاديطـةى
بيناسازى دهؤك كة برِة ثارةى بة هةردوو ثرِؤذةى دووبارة بـووةو ( )444ضـوار سـةدو ضـلب ضـوار مليـؤن
دينارة( .ثةسةندة)
ج -دووبارة بوونةوةى بودجةى دهـؤك لـة بودجـةى نـاوخؤ ( )0212لـة زجنـريةى ( )0ئاظـاهى ريَةـة بـةريا
بةرهــةميَن ســوتةمةنيا دووبارةبوونــةوةى لــة زجنــرية ( )12ثرؤذةكــانى دهــؤك ذمــارة ( )12دروســتكردنى
بالَةخانــةى بةروبوومــة نةوتييــةكان لــة دهــؤكش كــة بـرِى طوذمــةى دووبــارة دةكاتــة ( )052مليــؤن دينــار.
(ثةسةندة)
د -لة برِى بودجةى ثرِؤذةكانى ثاريَ طاى هةوليَر بؤ ناوخؤ لة زجنرية ( )01دروستكردنى هؤلَى كؤبوونةوةو
( )11يان ة ذوور بؤ بينايةى لقى دوو كة ( )152مليؤن بؤ ديارى كراوة ( )32مليؤن لـة سـالَى  0221بـؤ
سالَى ()0212و ( )102مليؤن بؤ سالَى (( .)0212ثةسةندة)
هـ -لة برِة بودجةى ناوخؤى هةوليَر زجنريةى ( )02نؤذةنكردنةوةى تةكييـةى شـ َي كاكـة بطوازريَتـةوة بـؤ
ليذنةى ئةودات ب وةزارةتى ئةودات ب كاروبارى ئاينى كة برِة ثـارةى ( )050مليـؤني بـؤ ديـارى كـراوة بـؤ
سالَى (( .)0212ثةسةندة)
 - 4ئةو برِة ثارةى كة زيـادو دووبارةيـة بطة ِريَتـةوة بـؤ بودجـةى وةبـةرهيَنان بـؤ خ مـةت كردنـى ناوضـة
زةرةرمةنـــدو زيـــان ليَكـــةوتووةكان لـــة هـــةريَمى كوردســـتانش كـــة كـــةمرتين خ مـــةتطوزارى ثيَطةيشـــتووة.
(ثةسةندة)
يان ةهةم /ثيَشنيارةكانى ليذنةى شارةوانى ب طواستنةوةو طةياندن ب طةشتبطوزار:
 - 1لة بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَ طاكـان ئـةبآ رِةضـاوى كـةم ب كـورِى ثـرِؤذةى خ مـةتطوزارى شـارةوانىب
شارةوانيةكان بكريَت بـؤ ئـةوةى كـةمى تـةرخان كـراوى بودجـةى شـارةوانى لـةم بودجةيـة لـةو دـةرةبوو
بكريَتش بؤ ئةوةى لة ئاستى ثيَداويستيةكانى خةلَكدا بيَت( .ثةسةندة)
 - 0ئةوةى تيَبينى دةكريَت كة ئةطةر دةسةََت بدريَتـة شـارةوانيةكان كـة بةياسـايةك بتـوانن داهاتـةكانى
خؤيــان خــةرج بكــةن لــة بــة ِريَوةبردنى كــارى رِؤذانــةيان ئــةركيَكى زؤر لةســةر مي انيــةى تةشــعيلى كــةم
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دةكريَتــةوةو ئــةوةى تيَبينــى دةكريَــت ئــةو داهاتــةى بــؤ ســالَى  0221بــة ذمــارة نيشــان دراوة ثيَويســتيمان
بةوةية بؤمان رِوون بكريَتةوة كة ئةو داهاتة زؤرةى شارةوانى بؤ وةها بةكةمى هاتووة ( .ثةسةندة)
 - 3لة بودجةى وةزارةتى طواستنةوةو طةياندن بة ِريَ وةزير زؤر بةرِاشكاوانة بآ ئاطايى خؤى لـة هـةردوو
فرؤكةخانةى سليَمانى و هةوليَر دةربرِى ج لة داهاتيـانش ج لـة ثرِؤذةكانيـان وش بـةم شـيَوةية نـاب َى ئـةو دوو
بة ِريَوةبةرايةتية بةم شيَوةية مامةلَة لةطةلَ وةزارةت بكةن كة مةرجةعى ئةوانة وة لة بودجـةى وةزارةتـى
دارايى بودجةيةكى زؤرى بؤ خةرج كراوةو دانراوةو ئةمة رِوون نيية َمان.
 - 4داهاتى تقـدير كـراوى وةزارةتـى شـارةوانى ب طةشـت ب طـوزار بـؤ سـالَى ( )0212زؤر كةمـةش ثيَويسـتة
رِوونكردنةوة لةو بارةيةوة بدريَت.
دوان ةهةم /ثيَشنيارى ليذنةى ثيشةسازى ب وزةو سةرضاوة سروشتيةكان:
- 1لةبةر ئةوةى وةزيرى ثيشةسازى لة دةرةوةى وََت بوو هةرسآ بة ِريَوةبـةرةكانى وةزارةت ئامـادة بـوون
ب ثا طفتوطؤيةكى ضرِوثرِ طةيشتينة ئةم خاََنةى خوارةوة:
أ  -برِى بودجةى دياريكراو كةمة( .ثةسةندة)
ب -بةهي جؤريَك ئاطايان لةثالنةكة نةبووة( .ثةسةندة)

ج -بــةهي ش ـيَوةيةك ث ـرِؤذة ثيَشــنياركراوةكانى وةزارةتيــان لــةناو ث ـرِؤذة ثيَشــنيار كراوةكــانى وةزارةتــى
ثالندانان نيية( .ثةسةندة بؤ رِوونكردنةوة لةَيةن وةزارةتى ثالندانان)
- 0دوان ة ثرِؤذةيان ثيَشنيار كردووةش بةََم هيضى لةثالنى وةزارةتى ثالنداناندا نيية:
ئــةو بــرِة ثارةيــةى كــة رِةزامةنــدى لةســةر دراوة ســآ ثــرِؤذةى تــرى دروســتكردنى ناوضــةى ثيشةســازى
دا ةزريَت لة جياتى كارطةى ثيستةخؤ كردن( .ثةسةند نيية)
- 3وةزارةتى كارةبا داواى ( )423.531ضوارسةدو شةست سآ مليارو هةشت سـةدو سـىبنؤ مليـؤن دينـار
كردووةش بةََم وةزارةتى دارايى رِةزامةندى لةسةر ( )52هةشتاو شة مليار دينار داوةوش ئةم برة ثارةية
بةشــى ثيَداويســتةيةكانى وةزارةتــى كارةبــا ناكــات( .ثةســةندةو رِوونكردنــةوة لةَيــةن وةزارةتــى دارايــىب
ئابووريةوة)
- 4ئةولةويات و ري بةندى ثرِؤذةكان دواى ثةسةند كردنى بودجة بدريَتة وةزارةتى كارةبا بة هةماهةنطى
لةطة َل وةزارةتى ثالندانان(.ثةسةندة)
 - 5داهاتى فرؤشتنى يةكةى كارةبـا بدريَتـة وةزارةتـى كارةبـاش بـةََم لـة بودجـةى وةزارةت دانةبـةزيَنريَت
بةمةرجيَك خةرج كردنى لةذيَر ضاوديَرى وةزارةتى دارايىب ئابوورى بيَت(.ثةسةندة)
سيان ةهةم /ثيَشنيارى ليذنةى ئةودات ب كاروبارى ئاينى:
 - 1ســةبارةت بــة بةشــة بودجــةى وةزارةتــى ئــةودات ب كاروبــارى ئــاينىش ليذنةكــةمان هــاورِا بــوو لةطــةلَ
نويَنــةرانى وةزارةتــى ئــةودات كــة بةشــة بودجةكــةيان زؤر كــةم كراوةتــةوة( .ثةســةندةب طفتوطــؤى لةســة
ربكريَت)
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 - 0بةخشينى م طةوتب شويَنى ثةرستطاكان لة كريَي ئاوو كارةبا (.ثةسةندة)
 - 3دووبــارة ضاوخشــاندنةوة بةش ـيَوازى بــة كريَــدانب وةبــةرهيَنانى مــالَ ب ملَكــةكانى وةزارةتــى ئــةودات.
(ثةسةندة)
 - 4ئاسانكارى زيـارتر بكريَـت بـؤ ئـةو خيَرخوازانـةى كـة دةيانـةويَت م طـةوتب هؤلَـة ئايينـةكان دروسـت
بكةنش يان نؤذةن بكةنةوة( .ثةسةندة)
ضواردةهةم /ليذنةى كاروبارى كؤمةََيةتىب مندالَب خيَ ان ثيَشنيارى ئةم خاََنةى خوارةوة دةكات:
 - 1ئةو برِة ثارةى لةَيةن وةزارةتى دارييةوة دانراون لةسةر بنةماى سـالَ (سـاََنى) رِابـردوو دانـراونش لـة
كاتيَكدا كة هةر كابينةيةك بةرنامةى خؤى هةيةب ثيَويستيةكانى كؤمةلَطا هةردةم لـة زيـاد بـوونب فـراوان
بووندانش لةبةر ئةم هؤية ثيَشنيار دةكةين كة هاوسـةنطيةك هـةبيَت لـة نيَـوان داواكـارى وةزارةتب برِيـارى
وةزارةتى دارايى( .ثةسةندة)
 - 0لة دواى سةردانة مةيدانيةكامنان ب كؤبوونةوةكامنان لةطةلَ وةزيرو بةرثرسة باََكانى وةزارةت بؤمـان
دةركةوت زؤر لة طرتووخانةكانب خانةى بة ساََضووانب دةزطاكانى وةزارةت ثيَويستيان بة نؤذةنكردنـةوةو
دابينكردنـى ثيَداويسـتيةكانيان هةيــةش هـةر بؤيـة ثيَشــنيار دةكـةين ئــةو ثرنسـيثةى كـة لــة خـالَى ســةرةوة
هاتووة رِةضاوبكريَتش بةباشيش دةزانني ئةو برِة ثارةيةى بؤ بوارى (املنافع غري املالية) كـة بـة ( )1.5يـةك
مليارو نيو دانراوة بة ( )5مليار( .ثةسةندة)
 - 3لــة بــوارى (املنــافا اَخــرى) ثيَويســتة رِةضــاوى ئــةوة بكريَــت كــة ئــةركى ضــاوديَرى خيَ انــىب تــؤرِى
كؤمةََيةتىب يارمةتى كةم ئةندامان...هتد)ش ثرِؤذةى بةردةوامن ب بؤ يةكجار ننيش هةروةها بةردةوامن لـة
فراوان بوون ب زيادبوونى خةرجيةكان( .ثةسةندة)
 - 4لة بوارى (السلع) هةموو ثيَداويستيةكانى طرتووخانةكان لة خؤى دةطريَتش ثيَشـنيار دةكـةين بـؤ زيـاد
كـردن ب طةشـةكردنى بوارةكانيـان كــة بـرِة ثـارةى تــةرخانكراو بـؤ ئـةم بـوارة لــة ( )1تـا ( )15مليـار زيــاد
بكريَت( .ثةسةندة ئةطةر لة تواناى وةزارةتى دارايىب ئابووريدا هةبيَت).
 - 5دةرمالَةى كةم ئةنـدام ب يارمةتيـةكانى تـؤرِى كؤمةََيـةتى ثيَويسـتيان بةسيسـتةم كـردن ب وردةكـارى
زياتر لة بوارى دةرمالَةكانيانى ديكةو....هتد هةيةو كـاراكردنى تـؤرِى كؤمةََيـةتى بةَيـةنى كـةم ن يكـةى
 122مليار دينارى ثيَويستة( .ثةسةندة)
ثان ةهـةم /ليذنـةى كاروبـارى ثيَشـمةرطةو شـةهيدانب دوربانيـانى جينؤسـايد هـي تيَبينةيـةكيان لةسـةر
بودجةى خةمليَنراوى 0212ى حكومةتى هةريَم نيية.
شان ةهةم /ليذنةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجآكردنب بةهاوضةرخكردنى َديَيةكان:
ئةوةى تيَبينيمان كرد لة ناوةرِؤكى رِاثؤرتةكة ئةمةى تيَدابوو:
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 - 1ســةبارةت بــة ث ـرِؤذة بةردةوامــةكان طوذمةيــةك هةيــة لةســةر ئةساســيى تةوينيــةش واتــة زيــادو كــةم
هةبووة لة ماوةى دياريكراوداش دةبيَت ئةوةى ماوةتةوة دياربيَت كة لةم بودجةية ثرِؤذةى ضوار سالَى تيـادا
بيَت( .ثةسةندة)
حةظدةهةم /ليذنةى بةرطرى مافى ئافرةت:
لــة رِاثؤرتةكةيانــدا ضــةند خــالَيَكى تيــابوو كــة هاوبــة بــوو لةطــةلَ خــالَى ليذنــةكانى تــرو رِاثؤرتــةكانى
ليذنةكةمان و ئةم خاََنة دةخةينة ثيَش ضاو:
 - 1رِةضاوى هاوسةنطى بكريَت لة دامةزراندن لة نيَوان رِةطةزى نيَرو ميَدا لة داموودةزطاكاندا( .ثةسةندة)
 - 0دةرزى خانووبةرة ئةو زةويانة بطريَتةوة كة رِووبةرةكةى  122مةتر دووجا( .ثةسةندة)
هةذدةيةم /ليذنةى مايف مرؤظ:
 - 1بةباشــى دةزانــن لــة بــرى ئةجنومــةنى وةزيــران وةزارةتــى خويَنــدنى بــاََ ثيَرةويَــك ئامــادة بكــات بــؤ
ِريَكخستنى ناردنة دةرةوةى زةمالةى خويَندن( .ثةسةندة)

نؤزدةيةم /ثيَشنيارةكانى ليذنةى نةزاهة:
 - 1ثيَويست وابوو هةموو رِاثؤرتةكانى شيَوازى سةرفكردن (حيساباتى خيتامى)ى سالَى ( )0225ب نيوةى
يةكةمى ( )0221بطةيشتايةتة ثةرلةمانب لةَيـةن ليذنةكانـةوة لـة كـاتى خؤيـدا كـارى لةسـةر بكرابوايـةش
هةروةها داواكارين تا مانطى نيسانى ( )0212بةثيَي ياساى دارايي هةموو حيساباتى خيتامى سالَى 0221ش
لةطةلَ رِاثؤرتى هةردوو ديوانى ضـاوديَرى دارايـى (هـةوليَرو سـليَمانى) لـة بـارةى ضـؤنيةتى سـةرت كردنـى
بودجةى ثيَشووش بنيَردريَن بؤ ثةرلةمان(.ثةسةندة)
 - 0ســةبارةت بــة مــاددةى (دووةم) لــة ث ـرِؤذةى ياســاى بودجــةى هــةريَم داهــاتى بودجــةى ســالَى دارايــى
( )0212بة (271ش  )345مليار دينار خةمليَنراوةش ثيَويستة بة وردى ئـةوة ديـارى بكريَـت ئايـا لةسـةر ج
بنةمايةك ئـةم بـرِة ثارةيـة خـةمليَنراوة ئـةى ئةطـةر ئـةو بـرِة ثارةيـة زيـاتربووش خـؤ ثرِؤذةكـة باسـى لـة
(عجزى خمطط) كردووة كة بريتية ( )535مليار دينارش بةََم ئةوةى ديارى نةكردووةش ئةطـةر ئـةو داهاتـة
زياتر بووش ئةكريَت عةج لة داهات زيارتر بيَت (ثةسةندة)
 - 3ثيَويستة هةر لةم ثرِؤذةيةدا بة وردى ئةو داهاتة خبةمليَنريَت كـة لـة ضـاَكى وةبـةرهيَنانى نـةوت ب
داهاتى سروشتى موستةحةدى هةريَم دةست دةكةويَت( .ثةسةندة)
 - 4دةبآ ئةو برِة ثارةيةى تا ئيَستا لة طريَبةستة نةوتيةكان دةسكةوتوون لةطـةلَ ئـةو ( )5مليـار دؤَرةى
كة وةزيرى سامانة سروشـتيةكان لةبـةردةم ثةرلةمانـدا باسـيكرد لـة بودجةكـةدا ديـارى بكريَـت ب هـةردوو
وةزيرى دارايىب وةزيرى سامانة سروشتيةكان بيَنة بةردةم ثةرلةمان ب وردةكارييـةكان رِوون بكةنـةوةش بـؤ
ئةوةى ثةرلةمان برِيارى لةسةر بدات( .ثةسةندة)
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 - 5بودجةى نةفةداتى (سةرؤكايةتى هةريَمش سةرؤكايةتى ثةرلـةمانش سـةرؤكايةتى حكومـةتش ئةجنومـةنى
دادوةرى) بة ِريَذةيةكى بةرضاو كةم بكريَتةوةو خبريَتة سةر بودجةى ثرِؤذةكان( .ثةسةند نيية).
بـةس بــةرِ َي انش ضــةند روونكردنةوةيـةكمان هةيــة لةســةر ئـةم راثــؤرتي دووةميــانش زؤربـةي ليذنــةكان كــة
راثؤرتةكانيان نارد بوو خالَي زؤري تيا بووش بةََم لةبةر ئةوةي ئيَمة ليذنةكان هـةموو لةيـةك رؤذدا نـةيان
ناردش ئةوانةي كة ثيَشـةوة دةمانووسـي و خـالَي تيـا بـوو ليذنـةكاني تـريش هـةمان داواكاريـان كردبـووش كـة
ضــةند خالَيَكمــان بــؤ نووســيوةتةوةش وةنــةب َي ئــةوانيش كــةميان نووســي بيَــتش بــةََم نةمانويســت دووبــارة
ببيَتةوةش بؤ ئةوةي ئةوةتان لةَ روون بيَت.
خا َليَكي تـرش مةسـةلةي ئـةو ثةسـندو ثةسـند نييـةش ئيَمـة وةكـو ليذنـةي دارايـي لـة هـةموو فراكسـيؤنةكان
خؤمان مون ادةشـةمان كـردووةش مونادةشـةمان كـردووة لةسـةر زؤر شـيت ريَـك كـةوتووينش لةسـةر زؤر شـيت
تريش كة نووسيومانة ثةسندةش يان ثةسند نييةش ثةسندةكة بـؤ طفتوطـؤو مونادةشـةو ليَكؤلَينةوةيـةش ئـةوة
نيية لة َي ئيَمة  %122ثةسند بيَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ببوورنش بةثيَي ماددةي ( )50لة ثةيَرِةوي ناوخؤ برِطةي دووةمش راثؤرتي ليذنةي دارايـي و ئـابووري ئامـاذة
بةو تيَبيين و ثيَشنيارانة دةكاتش كة ليذنةكان دةربـارةي ثـرؤذةي بودجـة ثيَشكةشـيان كـردووة لةطـة َل ئـةو
ئاكامةي كة ثيَي طةيشتش بةََم ئيَمة لة ليذنةي مايف بةكاربةر ثيَشنياريَكمان كردووة كة سولفةي عةدار لـة
ثازدة مليؤنةوة بكريَتة بيست و ثيَنج تا سـي مليـؤن دينـارش بـةهي شـيَوةيةك ئامـاذةي ثـ َي نـةدراوةش ئـةوة
يةك.
تيَبينيةكي تريشم هةية بةشيَوةيةكي طشيت ئةم راثؤرتانة لة كاتيَكدا ئامادة كراوة ببوورن كة بةشيَكي زؤر
لة ئةنداماني ثةرلةمان ثرؤذة بةردةوامـةكاني  0212يـان نـةبينيوةش واتـا ئـةم راثؤرتانـة تـةنها تـةعبري لـة
ثــرؤذة ثيَشـــنيار كراوةكــان دةكـــاتش واتـــا ئــةم راثؤرتـــة نودصــانةش بؤيـــة ثيَويســـت دةكــات ئـــةم راثؤرتـــة
ثيَداضوونةوةي تياي بكريَتش ببوورنش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك دكتؤر ئاراس.
ئاراس حسني حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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بة حةديقةت ئيَمة ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكان و بةردةوامةكانيش هةردووكي لةسةر ساييت ثةرلـةمان هةيـةش
دواتريش َي ئيَمةو هةموو سةرؤك ليذنة بة ِر َي ةكان هةيةش بةدوو كليـك دةكريَـتش دواتـر هـةموو سـةرؤك
ليذنة بة ِر َي ةكان هاتوون ئةوةي ويست بيَت و مةبةسيت بيَت كؤثي كردووةو بردوويةتيش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.
د.شاهؤ ستيد فتح اه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تا سةعاتيَك لةمةوثيَش لة ساييت ثةرلةماندا ثرؤذة بةردةوامةكان بـالَو نةبؤتـةوةش لـة كاتيَكـدا ئيَمـة وةكـو
فراكسيؤني طؤرِان لة 0221/0/5ةوة داوامان لة بة ِر َي تان كردووةش كة ثرؤذة بةردةوامـةكان بـؤ راي طشـيت
خةلَكي كوردستان بالَو بكريَتةوةش بةََم بةداخةوة تاوةكو ئيَستا ثرؤذة بةردةوامةكان كة راي طشيت خـةلَكي
كوردستانة شاردراوةتةوةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ئيَستا خويَندنةوةيةش كةي هاتينة سةر مونادةشة وةدتتان هةيةش ئينجا دسةي خؤتان بكةينش ليذنـةي
دارايي بةردةوام بن لة خويَندنةوةتان.
ئاراس حسني حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دواي رةزامةندي بة ِريَ ت دةضينة بةشي سيَيةمي راثؤرتةكةمانش بةشي سيَيةم ثيَشنيار كراوةكاني هـةردوو
ليذنةي ياسايي و دارايي و كاروباري ئابووري دةربارةي خودي ياساي بودجةكةش بؤضوومنان ثا ئـةوةي كـة
هةنديَ بؤضووني ليذنة بة ِر َي ةكانيش تياية رةنطدانةوةي داوةتةوةش ئةطةر جةنابت رةزامةندي بفـةرمووي
دةست بكةين بة خويَندنةوةي.

بةشي سيَيةم
ثيَشنياركراوةكان لة ماددةو برِطةكانى ياساى بودجةى خةمليَنراوى هةريَمى كوردستان بؤ سالَى 0212
بةثيَي رِاو بؤضوونى هةردوو ليذنةى ياسايىب دارايىب كاروبارى ئابوورى
ثيَشنيار دةكةين ديباجةكة بةم شيَوةية بآ:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةيةكي ني امي هةيةش فةرموو كاك عومةر.
بة ِر َي عمر عبدالت ي بهاسالدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةنيسبةت ئةم بةشي سيَيةمةوةش دوو جار نووسراوةتةوةش تيَبينيةكةم ئةوةية ئايا هةردووكي دةخويَننـةوة
جاريَكي عةرةبييةش جاريَكيش كوردييةش بةشـي يةكـةم و دووةم هـةر بـةكوردي خويَندرايـةوةش مـن ثيَشـنيار
دةكةم لة َثةرِة ( 01تا  )07نةخويَندريَتةوةش ضونكة عةيين ئةوة لة َثـةرِة ()05ةوة دةسـت ثـيَ دةكـاتش
رةنطة ليذنةكة خؤشيان هةمان سةرجنيان هةبيَتش سوثاس.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
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سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة فةرموو.
ئاراس حسني حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
طؤرِانكارميان هةية لة ديباجةكةش لة ثيَشدا ئةسلَي ديباجةكة دةخويَنينةوة ئينجا دوايي ثيَشنياري ئيَمةية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ثرؤذةكةتانش ئةوةي بؤ خويَندنةوةية بيخويَننةوةش ثاشان ديَينة سةر مونادةشةش موَحةزات هـةبيَتش
نودتةي ني امي هةبيَتش ئيَستا بةشي سيَيةم هةية فةرموو كةرةم بكةن بيخويَننةوة.
ئاراس حسني حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنيار دةكريَت ديباجةكة بةم شيَوةية بيَت( :استناداً اكم الفقرة ( )1من املادة ( )52من القانون رقم
( )1لسنة  1110املعدل وبناسً على ما عرضهُ جملس وزراس اقليم كوردستان قرر برملان كوردستان – العراق
لسته املرقاة واملنعقدة يف 0212/ /تشريع القانون اآلتي:
يةكةم /دةربارةى (املادة االوىل):
- 1زياد كردنى دوو برِطة دةربارةى (ميزانية الربملان والسلطة القضائية) لةضوارضيَوةى (املوازنة العامة
لإلقليم)دواى دةركردنى لة(جماوع النفقات الواردة يف املادة االوىل).
- 0هةروةها زياد كردنى برِطةى (ثيَنج) دةربارةى (العجز املخطط) ،هةروةها طواستنةوةى ناوةرِؤكى
ماددةى ( )02بؤ ئةم برِطةية لةطةلَ طؤرِينى زجنريةى برِطةكان بةم شيَوةيةى خوارةوة-:
ثالثاً :مبلغ قدره ( )70.741.222مليار دينار لنفقات الربملان.
رابعاً :مبلغ قدره ( )31.514مليار دينار لنفقات السلطة القضائية.
خامساً :العجز املخطط يقدر بو(( )535222222مثامنائة ومخسة وثالثون مليار دينار) ويغطى ذا العجز
من املبالغ املخصصة لوزارة الثيشمةرطة من املوازنة التشغيلية االحتادية ارس االقليم ضان لصيصات
وزارة الدفاع العراقي االحتادي حسب قانون املوازنة االحتادية للسنوات (.)0221 0225 0227
دووةم /دةربارةى (املادة الثانية)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
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سآيةم /دةربارةى (املادة الثالثة) ثيَشنيار دةكر بة زياد كردنى (برِطةيةك) بؤ ماددةكةبش خودى ناوةرِؤكى
ئةم ماددةية دةبآ بة (برِطةى يةكةم) وةكو لة خوارةوة هاتووة:
ثانياً :اضافة ايرادات البلديات اىل ميزانياتها اخلاصة لتغطية الزيادة يف تقديم اخلدمات البلدية للاواطنني
وعلى ان تقوم وزارة املالية واالقتصاد مبراقبة ذه االيرادات وكيفية صرفها).
ضوارةم /دةربارةى(املادة الرابعة)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
ثيَنجةم /دةربارةى(املادة اخلامسة)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
شةشةم /دةربارةى(املادة السادسة)ثيَشنيارى ئةم طؤرِانكاريانة دةكريَت:
 - 1دةربارةىلو(أوالً)وشةى(خيول الوزير)بطؤرِ بؤ(لوزير).
- 0زياد كردنى برِطةيةك بةزجنرية(ثالثاً)و بةم شيَوةيةى خوارةوة:
ثالثاً :ال جيوز إجراس املناقلة يف لصيصات التناية بني احملافمات.
حةوتةم /دةربارةى (املادة السابعة)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
هةشتةم /دةربارةى (املادة الثامنة)ثيَشنيار دةكر ئةم رستةية لة كؤتايى ماددةكة زياد بكر (مع االخذ
بنمر االعتبار االستفادة من املالكات الوظيفية الفائضة يف الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة لسد اااجة
للاالكات الشاغرة).
نؤيةم /دةربارةى(املادة التاسعة)ثيَشنيار دةكريَت بطؤرِدريَت بؤ ئةم شيَوةية(ايقاف التعينات بعقود كافة إال
يف حاالت االختصاصات النادرة وبعد موافقة وزارة املالية واالقتصاد).
دةيةم /دةربارةى (املادة العاشرة) ثيَشنيار دةكريَت بؤ زياد كردنى وشةى (لر ساس) بؤ سةرةتاى برِطةى
(ثانياً)و بةم شيَوةيةى خوارةوة:
ثانياً :لر ساس اهليئات غري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مبا اليزيد على ( )152مائة ومخسون مليون
دينار لكل حالة.
يان ة /دةربارةى(املادة ااادية عشر)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
دوان ة /دةربارةى(املادة الثانية عشر) وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
سيان ة /دةربارةى(املادة الثالثة عشر):
 )1ئةم طؤرِانكايانةى تيادا ئةجنام دةدريَت:
أ  -دةستةواذةى(اعضاس برملان)َبرب .
ب  -دةستةواذةى(اعضاس حمكاة التايز) زياد بكر .
ج -وشةى(خمصصات)َبرب .
 -0بةم شيَوةى خوارةوة ئةم ماددةية دادة ِريَذريَتةوة:
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(تستقطع نسبة ( )%12من رواتب الوزراس ومن بدرجتهم واعضاس حمكاة التاييز والقضاة واعضاس االدعاس
العام ووكالس الوزارة ومن بدرجتهم واملستشارين ومن بدرجتهم واملدراس العامني ومن بدرجتهم واصحاب
الدرجات اخلاصة وتقيد إيراداً للخزينة).
ضواردة /دةربارةى(املادة الرابعة عشر)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
ثان ة/دةربارةى(املادة اخلامسة عشر)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
شان ة /دةربارةى(املادة السادسة عشر)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
حةظدة /دةربارةى(املادة السابعة عشر:
ثيَشنيار دةكريَت بة َبردنى وشةى(الناوذجية)
هةذدة /دةربارةى(املادة الثامنة عشر):
 -1ئةم طؤرِانكارية ثيَشنيار دةكريَت:
3أ -املعوقني من ( )32ألف دينار اىل ( )122ألف دينار.
3ب -املعوقني من ( )52ألف دينار اىل ( )152ألف دينار.
َ -0بردنى برِطةى (ج) لة ( )3ضونكة ئةجنومةنى وةزيران بة ياسا ريَطةثيَدراوة كة سيستةمب ريَنمايى
دةربكا.
نؤزدة /دةربارةى (املادة التاسعة عشر) وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
بيست /دةربارةى(املادة العشرون)دةطو َي ريَتةوة بؤ ماددةى (يةكةم).
بيستبيةك /دةربارةى ماددةى(ااادي والعشرون)ثيَشنيار دةكريَت بةم شيَوةيةى خوارةوة داب ِريَذريَتةوة:
(تلتزم وزارة املالية واالقتصاد مبايلي)-:
( -1رصد مبلغ قدره ( )052مائتان ومخسون مليار دينار ألغراض دعم مشاريع صندوق االسكان).
 -0رصد مبلغ قدره ( )32ثالثون مليار دينار لدعم مشاريع املصرف الصناعي.
 -3رصد مبلغ قدره ( )52مخسون مليار دينار لتعزيز القرض العقاري للاواطنني يف االقليم وزيادة مبلغ
القرض اىل ( )15مخسة عشر مليون دينار للاحافمات واالقضية والنواحي و ( )10اثنى عشرة مليون دينار
للقرى.
( -4استارار الوزارة يف تأمني القرض العقاري للاواطنني حسب الضوابط والتعلياات املرعية).
( -5رصد مبلغ قدره ( )52مخسون مليار دينار لدعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي).
 -2رصد مبلغ قدره ( )52مخسون مليار دينار لدعم املنهاا االستثااري لورارة الزراعة واملوارد املائية.
بيستبدوو /دةربارةى (املادة الثانية والعشرون)ثيَشنيار دةكريَت بةم شيَوةيةى خوارةوة داب ِريَذريَتةوة:
(يف حالة حصول تغري يف موازنة اقليم كوردستان خيول وزير املالية واالقتصاد) بو:
أ -لفيض املبلغ االعالي للاوزانة بنفس النسبة لتسوية العجز.
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ب -ويف حالة حصول الزيادة يف املوازنة تستحصل موافقة الربملان عن كيفية الصرف.
بيستبسآ /دةربارةى (املادة الثالثة والعشرون) ثيَشنيارى زياد كردنى وشةى (االحتادي) دةكريَت دواى
دةستةواذةى (الدستور العراقي)ءزياد كردنى ئةم رستةية (اعالم الربملان بذلك للاصادقة عليه)لة كؤتايى
ماددةكة بةم شيَوةية دةدى ماددةكة وةكو خوارةوة دةبآ.
(تقوم وزارة املالية واالقتصاد بالتنسيق مع وزارة املوارد الطبيعية بتخاني وتقدير املوارد اليت تتحقق من
نشاطات واستثاار املوارد الطبيعية املستحقة لالقليم وفق الدستور العراقي االحتادي وتضاف اىل الواردات
املتحققة واعالم الربملان بذلك للاصادقة عليه).
بيستبضوار /دةربارةى (املادة الرابعة والعشرون) ثيَشنيارى دارِشتنةوةى ئةم ماددةية دةكريَت بةم
شيَوةيةى خوارةوة:
(على وزير املالية واالقتصاد اصدار التعلياات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام ذا القانون السياا لتحديد
صالحية الصرف لاليرادات ااكومية خالل فرتة التتجاوز مخسة عشر يوم ًا من تأري نفاذ ذا القانون).
بيستبثيَنج /دةربارةى(املادة اخلامسة والعشرون)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
بيستبشة  /دةربارةى(املادة السادسة والعشرون)وةكو خؤى دةميَنيَتةوة.
بيستبحةوت /دةربارةى (املادة السابعة والعشرون) ليذنةى ياسايى ثيَشنيارى زياد كردنى بةروارى
( )0212/1/1دةكات بؤ ماددةكة.
تيَبينى /ثيَشنيارى ئةم ماددانةى خوارةوة دةكر كة زياد بكر بؤ ناو ياساكةش يةكيَك لةو ماددانة كة
هيَشتا ذمارةمان بؤ دانةناوة:
املادة رقم ( )( :تلتزم كافة الوزارات والدوائر الغري مرتبطة بوزارة توزيع النفقات التشغيلية واالستثاارية
على حمافمات االقليم وفق الكثافة السكانية لكل احملافمات بعد استبعاد لصيصات مركز الوزارة).
ماددةيةكي تر كة ئي افةي دةكةين:
املادة رقم ( ) :على وزارة املالية واالقتصاد تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر من السنة عن الوضع املالي
شقليم كوردستان العراق وتقديم ااساب اخلتامي وفق القانون).
ماددةيةكي تر:
املادة رقم ( ) :تلزم حكومة االقليم بإجراس مايلزم لتوحيد قوى االسايش يف االقليم خالل مدة ستة اشهر من
تاري نفاذ ذا القانون.
ماددةيةكي تر:
املادة رقم ( ) :تلزم حكومة االقليم بإجراس مايلزم لتوحيد مؤسسة االلغام يف االقليم خالل مدة ستة اشهر
من تأري نفاذ ذا القانون.
ماددةيةكي تر:
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املادة رقم ( ) :يلزم برملان كوردستان بإجراس الالزم لتنفيذ قانون ديوان الرقابة املالية يف االقليم خالل مدة
التتجاوز ستة اشهر من تأري نفاذ ذا القانون.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمانش كؤتايي راثؤرتةكةمان بووش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي كاك زانا فةرموو.
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

د.زانا ر وف دة كريم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَشنياز دةكةم دوامني راثؤرت لة ثرؤتؤكؤلةكان بيَنيتة دةرةوةش لةبةر هؤكاريَكي سةرةكيش ئيَمة هيَشتا
دسة كردمنان بةثيَي ماددةي ( )55لة ثيَرِةوي ناوخؤش دةلَيَ دواي خيتامي مونادةشة لة تةدريب وشـةيةكي
طشيتش ئينجا دةنط دةدريَت لةسةر دسة كردن لةسةر بنودةكاني ئةو موازةنةيـةش باشـة ئةطـةر ئيَمـة هيَشـتا
مونادةشةي ثرؤذة ياسايةكةمان نةكردو وةش ئةطـةر هاتينـة سـةر بـاس كردنـي ثـرؤذة ياسـايةكةش ئةنـداماني
بة ِريَ ي هةردوو ليذنةي ياسايي و دارايي هةر هةمان شت دووبارة دةكةنـةوةش كـة ئيَسـتا بـاس كـراوةش بؤيـة
ئةمة نابيَت بةشيَك بيَت لة راثؤرتةكةي ليذنـةي دارايـيش ئةمـة ثةيوةنـدي هةيـة بـة ياسـايةكةو بـة ِر َي اني
ليذنةي ياسايي و دارايي كاتيَك ديَينة سةر باس كردني برِطةو ماددةكاني ياسـايةكةش ثيَشـنيازةكاني هـةردوو
ليذنةكة دةكريَتش زؤر زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دروستةش هةر وا دةكريَتش كاكة كةرةم بكةش فةرموو.
كاروان صاحل ادد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لة راثؤرتةكةي ليذنةي دارايي بةرِاسيت رةخنة دةطرمش لةبةر ئةوةي.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ئيَستا تكاية دانيشةش تكاية وةخيت مونادةشة ديَت ئينجا دسة بكةش رجائةن دانيشةش بة ِريَ انش ئةمـة راثـؤرت
بــوو خويَندرايــةوةش مونادةشــة دةكريَتــة دواي نيــوةرِؤش ئينجــا هــةر كةس ـيَك لةســةر هــةر بابــةتيَكش هــةر
بؤضوونيَكي هةبووش هةر ( )125ئةندامي ثةرلةمان نـاوي خـؤي نووسـيووة بـؤ دسـة كـردنش هـةمووتان بـة
تيَرو تةسةلش نودسانيةكان دةلَيَنش هي ليذنةكان دةلَيَنش هةر ضيتان هةية بة ئارةزووي خؤتان باسـي بكـةنش
ئةوانيش وةََمتان دةدةنةوةو وةختيَكي كافيتان بدةيينَش ئيَسـتا دانيشـتنةكة دوا دةخـةين بـؤ سـةعات ()4ش
بضن ئيسراحةت بكةنش ثاشان ديَينةوة بةردةوام دةبني لة طفتوطؤو مونادةشةو بةخيَر بضنش خوا حافي تـان
بيَت.
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دانيشتين6ي نائاسايي لة  6212/6/66رؤذي دووشةممة
دانيشتين دووةم
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةي كة دواماخنست بؤ دواي نيـوةرِؤش بـة ِر َي انش ئيَسـتا ئـةو بة ِريَ انـةي كـة
ناويان نووسراوة وةختيان ثيَ دةدةين بة ئارةزووي خؤيان بةبيَ موداتةعـةش تكايـة كـةسش كـةس موداتةعـة
نةكاتش رةئي خؤي بة راشكاوي بداتن ش كة تةواو بوو لـة جيَـي خـؤي دادةنيشـيَتش نـاويَكي تـر ديَتـة شـويَينش
حماوةلةمان كـردووة كـة ئـةو بة ِر َي انـةي دسـة دةكـةن مورِاعـاتي دـةبارةي َيةنةكـةي ذمارةيـان لـةناو ئـةو
فراكسيؤنة تيَكةلَمان كردووةش بؤ ئةوةي هةموو لة َيةك نةبيَ و تةواو بيَت َيةكي تر بيَتش هةولَمانداوة
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ئـةو ثــةرِي عةدالــةت بــةكار بهيَــننيش ئوميَــدةوارين هــةموومان ســوود لــةو دانيشــتنة وةربطــرينش ئــةوةي لــة
بةرذةوةنــدي ئــةم كوردســتان و ئــةم هةريَمةيــة خبريَتــة ثـيَش ضــاوش بــؤ ئــةوةي بةرضــاومان روون بيَــت بــؤ
مونادةشةي داهاتووش هةولَيش بدةين زؤر دووبارة نـةبيَتش بـؤ ئـةوةي باشـرت ئيسـتيفادة بكـةينش لـة هـةمان
كاتيش كةسش كةس بريندار نةكاتش ضونكة بة حةديقةت ر َي مان بؤ هةمووتان هةيةش هةر َدانيَك مـةجال
نادةينش يةعين حماوةلة بكةين لة بابةتةكة دةرنةضنيش ئيلتي ام بة ئوسولي مونادةشة بكةينش دويَينَ لةطةلَ
سةرؤك فراكسيؤنةكان دانيشتني و رةئيمان و ةرطرتن و مونادةشـةمان كـردش برِيـار بـوو ئيلتيـ ام بـة وةدـت
بكريَتش سيَ دةديقةمان دةست نيشان كردووةش بة ِر َي انش سةرؤكي فراكسيؤنةكان دةتوانني بؤيان دةديقةيةك
زياد بكةينش بةلَيَ فةرموو.
بة ِريَ د.شاهؤ ستيد فتح اه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دسة كردن لةسـةر بودجـةش د سـة كردنـة لةسـةر ذيـاني تـاك بـة تـاكي ئـةم كؤمةلَطايـةش ئيَمـة تـاوةكو ئيَسـتا
ن يكةي ضواردة كؤبوونةوةمان كردووةش زؤربةي كؤبوونةوةكامنان لةسةر هةنديَك شت بووةش كة ثةيوةنـدي
بة ذياني كؤمةلَطةي كوردييةوة نةبووةش هةنديَك لة كؤبوونةوةكامنان كراوة بوونش ئةندامان بؤيـان هـةبووة
لةسةر زؤر شت دسة بكةنش لة كاتيَكدا زؤربةي دسةكامنان لةسـةر شـيَوازي ناونـاني ليذنـةكان بـووةش لةسـةر
هةلَةي زمانةواني بووةش ئيَمة وةكو فراكسيؤني طؤرِان ثيَمانواية هةموو ئةنداميَك لة ثةرلـةماني كوردسـتان
مايف خؤيةتي لةسـةر برِطـة بـة برِطـةش بـةثيَي زةرورةتش نـةك بـة شـيَوازيَكي كـراوة دسـة بكـاتش بؤيـة ئيَمـة
ثيَمانواية نةك تةديد هةبيَتش واتا نة دةيد دابنريَتش نة كراوة بيَتش بةثيَي زةرورةت هـةر كةسـيَك ويسـيت
لةسةر بابةتيَك دسة بكاتش بؤي هةبيَت دسة بكاتش ريَطـري لـة كـةس نـةكريَت دسـة بكـاتش رةنطـة هةنـديَك
ئةندام هةبيَت يةك دةديقة دس ة بكـاتش هةنـديَك ئةنـدام هـةبيَت دة دةديقـة دسـة بكـاتش هةنـديَك ئةنـدام
هةبيَت زياتر دسـة بكـاتش رةنطـة هةنـديَك ئةنـدام هـةبيَت دسـةكةي كـرا بيَـتش دووبـارةي نةكاتـةوةش ب َليَـت
دسةكةي من كراوةش كةواتة لة رووي مةبدةئيةوة نابيَت بة هي شيَوةيةك دةيد دابنريَتش داناني دةيد دذي
ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستانةش دذي ماددةي (54ش 55ش 52ش )57ـةش دذي دميوكراتيةتي نيابييـةش
لةبةر ئةوة بةثيَي دميوكراتيةتي نيابي هةموو هاووََتيةك بؤي هةية لة بودجةي طشـيت وََت بثرسـيَتةوةش
لةبةر ئةوةي ذمارةي دانيشتواني كوردستان ضوار مليؤن كةسنش يةك بة يـةك نـاتوانن بـيَن لـةو ثةرلةمانـة
دسة بكةنش بةََم دةبيَت لة ريَطةي نويَنةرةكانيانةوة دسة بكةنش ئيَمة نويَنةري خـةلَكي كوردسـتاننيش ئيَمـة
بؤمان هةية لةسةر بودجة دسة بكـةينش جـا لةبـةر ئـةوة تكـا لـة بـة ِر َي تان دةكـةم دذي دميوكراتيـةتش دذي
ثةيرِةوش دذي بةرذةوةندي خةلَكي كوردستان مةبن.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
عةفوةنش دذي ثةيرِةو نييةش دذي بةرذةوةندي خةلَكي كوردستانيش نييةش زؤر زؤر بةني ام كارمان كردووةش
ني ام حةدي بة ئيَمة داوة هةموو دانيشتنيَك تةن يم بكةينش بةثيَي ئةو ني امة كار دةكةينش ئةوة ن يكـةي
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مانطيَكــة ئــةو ثرؤذانــة لةبــةر دةســتةش مونادةشــة كــراوةش طفتوطــؤ كــراوةش داوامــان لــة بــة ِر َي ان ئةنــداماني
ثةرلةمان كرد كيَ دةيةويَت دسة بكات ( )11ئةندام ناوي نووسراوة بؤ دسة كردنش بؤ هةر ( )11بكريَتةوة

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

دةبيَتة (اىل موا ال نهايوة) بـةردةوام دةبـنيش بؤيـة ( )11ئةنـدامي ثةرلـةمان يـةكي سـيَ دةديقـة دسـة بكـاتش
يــةعين ( )332دةديقــة دســة دةكريَــتش لةبــةر ئــةوة دةةةينــة دةنطدانــةوةش ســةََحيةتي ئيَمةيــةش فــةرموو
نودتةي ني امي.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كؤبوونةوةكةي بةياني كة لةطةلَ سةرؤك فراكسيؤنةكان كراش سوودي ضية ئةطةر جاريَكي تر ئيَمـة ليَـرةدا
بيخةينةوة دةنطدانش جةنابت بؤية ئيَمةت كؤ كـردةوة بـةياني سـةعات يـةكش بـؤ ئـةوةي دانيشـتنةكة ريَـك
ي ئامـادة بـوون و
خبةينش ئةمرِؤ دسة لةسـةر ئـةم دانيشـتنة بكـةين و سـةرؤكي هـةموو فراكسـيؤنةكان لـةو َ
خستمانة دةنطدانةوةش سةرؤك فراكسيؤن هةبوو طوتي ثيَنج دةديقةش سـةرؤك فراكسـيؤن هـةبوو طـوتي سـيَ
دةديقةش سةرؤك فراكسيؤنيش هـةبوو طـوتي كـراوة بيَـتش بـةََم زؤرينـة رةئيمـان وا بـوو ريَـك خبريَـتش بـؤ
ئــةوةي ريَطــة بــدريَت بــة هــةموو ئةنــداماني ثةرلــةمانش مــةجال هــةبيَتش بــؤ ئــةوةي ريَطــةيان ث ـيَ بــدريَت
هةموويان دسةي خؤيان بكةنش كة ( )11ئةندام ناوي نووسي بيَتش دةبيَت هني بكريَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان.
لـة هـةموو دنيــا سـةرؤكايةتي ثةرلــةمان بـؤي هةيــة جةلسـةكان تـةن يم بكــاتش ئـةوة يــةكش ثيَشـنياري نــاو
ثةرلةمان بؤ ئةوةية كراوة بيَتش ثيَشنياريش هةية بؤ ئةوةي تـةن يم بيَـت وةكـو سـةرؤك ليذنـةكانش بؤيـة
ئيَمة ئةمة دةخةينة دةنطدانةوةو دةةةينة بةردةم ئيَوةي بة ِريَ ش كاكة بةبيَ ئيجـازة دسـة مةكـة لـة جيَـي
خؤت تكايةش تكاية بةبيَ ئيجازة كةس دسة نةكاتش بة هي كةسيَك مةجال نادةم بـةبيَ ئيجـازة دسـة بكـاتش
فةرموو كاك عةبدولالَ.
عبداللة حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بــةثيَي ثــةيرِةوي نــاوخؤ بــة هــي دةديَــك كــات ديــاري نــةكراوةش ئيَمــة زؤر جــار ئيــديتاي ئــةوة دةكــةين
دميوكراسي ئيَرة بطوازينةوة بؤ بة داش لة ثةرلةماني بة ـدا تـةنها دسـة كـردن لةسـةر بودجـة ثـازدة رؤذي
ثيَضــووش مــن تــةنها دســة لةســةر ناوضــةكةي خــؤم بكــةم وةكــو ئةنــداميَكي خــةلَكي طــةرميانش كــة خــاوةني
كؤمةلَيَك كيَشةو طرف تةنها باسي كيَشةي ئةنفالةكاني ناوضةكةي خؤمان بكـةمش تـةنها باسـي كـةموكورتي
ثرؤذةكاني ناوضةكةي خؤمان بكةم زياتر لة دة دةديقةشي دةويَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان.
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بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

ئيَمة دانانيشني باسي هةموو شتةكان بكةينش باسي ئةو ثرؤذةية دةكةيت كة لةبةر دةسـيت ئيَـوةي بـة ِر َي ةش
هةر بة ِر َي يَك لة ئيَوة لة ليذنةيةكة مونادةشةي ئةوة دةكةنش كاك شيَروان فةرموو.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تــةبيتي ئةطــةر تةماشــاي ثــةيرِةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان بكــةيت دةبيــنني زؤر بــة روونــيش بــة ئاشــكرايي لــة
دةســـةََتةكاني ســـةرؤكي ثةرلـــةمان ئيـــدارةو مونادةشـــاتي جةلســـاتةش ئيـــدارةو مونادةشـــةي جةلســـاتي
ثةرلةمانيش دةسةََت دةداتة سةرؤكي ثةرلةمان تةحديـدي وةدـت بكـات بـؤ دسـة كـردنش ئـةوة لـة هـةموو
دنياشدا وايةش فةدةرة سيَ لة ماددة (.)17
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك كاردؤ.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَمواية هةموومان لةسةر ئةوة موتةفقني كة بودجـة ئةهميـةتيَكي تايبـةتي هةيـةش مـن ثيَموايـة ئـةو
ريَكخستنةي كة كيَ ناوي خؤي دةنووسيَت فؤرمةكة كاريَكي سـةلبييةش لةبـةر ئـةوةي رةنطـة ئيَمـة زةرورةت
تةحديدي ئةوة بكات كة ضةند ثيَويست دةكاتش ئةندامي ثةرلةمان حةدي خؤيةتي كة كيَشةش يان نا رووني
لة بودجةكة هةبيَت دسةي لةسةر بكاتش با لةسةر ئةوة نةبيَت هةر ( )111ئةندام دةبيَت دسـة بكـاتش يـان
ضــةند دةديقــة دســة دةكــاتش لةســةر ئــةوة بيَــت كــ َي نــاوي خــؤي دةنووســيَت بــةثيَي زةرورةتش رةنطــة
ثةرلةمانتارةكةي تر ئةو دسةي من بكاتش مـن نةيكةمـةوةش بـةََم ئةطـةر بودجةيـةك ثيَويسـت بكـات روون
كردنةوةي بويَتش يان راثؤرتيَك كةموكورتيةكاني دةربكةيت و كيَشةكاني خبةيتة روو و ثيَويسـت بكـاتش بـؤ
دةبيَت تةحديدي كات بكةينش ئامانج ضية لة ئةمة

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.
بة ِر َي ثةميان ع الدين عبدالردن:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
راستة ثةيرِةوي نـاوخؤ ريَطـاي بـة جـةنابتان داوة وةكـو سـةرؤكايةتي دانيشـتنةكان ريَـك خبـةنش بـةََم ئـةو
ريَكخستنة لة ضوارضيَوةي ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماندايةش كة مايف من وةكو ئةندامي ثةرلةمان دةستة بةر
دةكاتش لةناو ثةيرِةوي ناوخؤشدا مايف دسة كـردن بـؤ مـن كراوةيـةش تةحديـد نـةكراوةش لةبـةر ئـةوة ئةنـدام
ثةرلــةمان بــؤي هةيــة هــةموو دســةكاني خــؤي بكــاتش كــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانيش لــة ضوارضـيَوةي ئــةو
ثةيرِةوة بؤي هةية دانيشتنةكان ريَك خبات.
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بة ِر َي

بة ِر َي
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سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو سؤزان خان.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة لةناو ليذنةكاندا زياتر لـة بيسـت رؤذةش دة جةلسـة زيـاتر دانيشـتووينش هةنـديَك لـةو برادةرانـةي كـة
تةحةفوزيان هةبووة لةسةر خالَةكان دةتوانن لة ماوةي سيَ دةديقـة لةسـةر ئـةو بةنـدةي كـة تةحـةفوزيان
هــةبووة لةســةريش لــةراثؤرتي ليذنةكــة دســة بكــةنش بــةثيَي ئيختيصاصــي ليذنةكــةش ئــةوة خــؤي هــةر زؤر
موتةبةعةش لة خولي ثيَشووشدا لة زؤر لة ياساكاندا وامان كردووةش خؤ ئيَمة ناكريَت هةموو طفتوطؤيةكان و
هةموو ئةوةي كة بيست رؤذة كردوومانة جاريَكي تر ليَرةدا هـةمان شـت بـاس بكةينـةوةش بـةم شـيَوةية لـيَ
نابينةوةش ئيَمة لةناو ليذنةكاندا طفتوطؤي خؤمان كردووةو بةهـةموو ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة موَحـةزاتي
خؤمان طوتووةش لةبةر ئةوة ريَكخستين جةلسةكة كةوتؤتة ئةستؤي جةنابت و زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كويَستان خان.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديــارة ئــةوةي مــاددةي ( )17لــة برِطــةي ( )3دةلَيَــت هةلَســورِاندني طفتوطؤيــةكان و ثاراســتين ريَــك وثيَكــي
هةلَسورِاندنةش هةلَسورِاندن مةبةسيت ئيـدارةي جةلسـةكةيةش كـ َي هةلَدةسـتيَت و كـ َي دادةنيشـيَت تةحديـد
كردني كات نييةش ئيَمة ثيَمانواية مةرج نيية هةموو ئةنداميَكي ثةرلةمان دسة بكاتش مةرج نييـة هـةمووي
سيَ دةديقة دسة بكاتش مةرج نيية هةمووي لة س َي دةديقةدا تةواوي بكاتش رةنطة من بؤ خـؤم دةديقةيـةك
دسة بكةمش رةنطة هاو ِريَيةكةم دة دةديقـة دسـة بكـاتش رةنطـة هاو ِريَيـةكي تـرم ب َليَـت دسـةكامن كـراوةش دسـة
ناكةمش لةبةر ئةوة ئيَمة ثيَمانواية ثيَويستة ئةم مافة بدريَت بة ئةنداماني ثةرلةمانش ئةوةي لة ليذنةكانـدا
كراوةش ئيشي ليذنةكان ئيختيصاصيةش ئيَرةئيختيصاصي نييةش ئةمة يةك.
دووةم /زؤربةي ئةنداماني ئيَمة كة لة ليذنةكان راثؤرتةكان نووسـراوةش ثيَيانوايـة ئـةوةي كـة لـة ليذنـةكان
باسيان كردووة بةشيَكي زؤري لة راثؤرتي ليذنةي داراييدا نييـةش بؤيـة ئيَمـة داوا دةكـةين ريَطـا بـدريَت بـة
ئةنــداماني ثةرلــةمانش ئــةو مافــةيان ثـيَ بــدريَت كــة ثــةيرِةو ئــةو مافــةي ثـيَ داون دســةي خؤيــان بكــةن و
مةرجيش نيية هةمووي سيَ دةديقة دسة بكةنش مةرجيش نيية هةمووشـي دسـة بكـاتش بؤيـة داوا دةكـةين
ئةو مافةمان ث َي بدريَت و سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بورهان فةرموو.
برهان رشيد حسني:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ياسايةكةدا وةكو هاتووة سةرؤكايةتي مايف ئيدارةداني جةلسةي هةيةش ئيدارةداني جةلسة ماناي تةدةيود
كردنش لةمثةرِدانـة نييـة لةسـةر بـريو راي هـةر كةسـيَك ليَرةيـة كـة نويَنـةري بيسـت هـةزار كةسـةش ئةطـةر
بطة ِريَينةوة بؤ ماددةي ()02ش ماددةي ( )02دة َليَـت ئةنـدام لةسـةر را دةربـرِين و ئـةو رووداوانـةي لـةكاتي
بةجيَهيَناني ئةركةكاني لة ئةجنومةندا ليَيـان دةدويَش ليَيـان ناثرسـيَتةوةش يـةعين ئـةم ماددةيـة دوو بةشـةش
يةعين ئةندام مايف ئازادي را دةربرِيين هةيةش كة مـافم هـةبيَتش دووةم بةشيشـي دةلَيَـت ليَـي ناثرسـريَتةوة
لةسةر ئةو رايانةي كة دةردةب ِريَتش يةعين من ئـازادي رام هةيـةش ئيَسـتا جـةنابتان باسـي ( )11نـاو دةكـةن
نووسراوةش واب امن ناوي مين هةر تيا نييةش يةعين من بؤم نيية دسة بكةمش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك عةدنان.
بة ِر َي عدنان عثاان حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاســتيدا مــن ئيشــكاليةتيَكي طــةورة لــة مةســةلةكة نــابينمش ثيَموايــة ديــارة لةطــة َل ريَـ م بــؤ ســةََحيةتي
ســةرؤكايةت يش ئيَمــة لــة ضــةند كؤبوونةوةيــةكي تــري ثةرلةمانــدا لةســةر ضــةند ثرســيَكي زؤر طــرنط و
ضارةنووسساز كات كراوة بوو بؤ هةموو ئةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةمان دسة بكـةنش طفتوطـؤي خؤيـان و راو
بؤضووني خؤيان دةربربِنش ئيَستا ئةمة يةكيَك لة مةسةلة زؤر طرنط و ضارةنووسسازةكانة كة مةسـةلةي
بودجةيةش ثةيوةستة بة ذياني خةلَكةوةش كرانةوةي كات لةرِاسـتيدا دانـي جؤريَكـة لـة ئـازادي دسـة كـردن و
تةعبري كردن و هةولَدانةش بؤ ئةوةي ثالَةثةستؤيةك لـة بـريو راو بؤضـوونةكاندا هـةبيَتش يـان بةشـيَوةيةكي
زؤر نا مةعقولش نا مةنتيقيش يان بـا بلَـيَني بةشـيَوةيةكي نـا مونـةزةم دسـةكان دةرنةضـيَتش بؤيـة كـة دسـة
تةحديد ناكريَت لةوانةية زؤر لة بة ِر َي ةكان لـة مـاوةي دةديقةيةكـدا دسـة بكـةنش يـان زؤر لـة ئةندامـةكان
دسةيةكيان هةبيَت برادةركةي ثيَشرتي كردبيَيتش يةعين مةوزوعةكة بةديويَكةوة ئيشكاليةتيَكي زؤر طةورة
نـابينم كــة وةدتةكــة كــراوة بيَــتش بــؤ ئــةوةي هــةموو ئةنــداميَك دســةي خــؤي تيــا بكــاتش بــةََم بــةطويَرةي
ثةيرِةوي ناوخؤ دسة دووبارة نةكريَتةوةو موماتةلَة لة دسةكاندا نةكريَت.
خالَي دووةميش /جةنابتان وةكو سةرؤكايةتي ثةرلةمانش ديارة ئيَوة سةرثةرشيت كؤبوونةوةكة دةكةنش هةر
بة ِر َي يَك لةضوارضيَوةو باسةكاني ئةو مةوزوعةي كة تةرخان كراوةش يان ئةو بةندةي كة تةرخان كراوةش تؤ
دةتوانيت تةنبيهي بكةيتش يان بيطة ِريَينةوة بؤ مةساري خؤي.
خالَي سيَيةميش /ئةوةية لةرِاستيدا راثؤرتـةكان جؤريَـك تيَكـةلَي تيايـةش يـةعين بؤيـة لةوانةيـة نـةتوانيَت
لةماوةي سيَ دةديقةش يان ضوار دةديقة هةموو ديوةكاني راثؤرتـةكان دسـةي لةسـةر بكـةيتش لةبـةر ئـةوةي
راثؤرتةكان خؤي كراوةيةش بؤية دسةكاني ئيَمة حةق واية بةو شيَوةية بيَتش كة بتوانني ئيلمـام َي بكـةين
و ضوارضيَوةي راثؤرتةكان بتوانني دسةي لةسةر بكةينش سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عةبدلوسةَم فةرموو.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن ثيَشــنياريَكم هةيــةش واب ـ امن رزطارمــان دةكــات لــة خوَنــةوة لةســةر ئــةوةش ئةطــةر ريَطــام ث ـيَ بــدةيت
ثيَشنيارةكةم شةرة بكةمش ئيَمة ئةطةر ريَك بكةوين لةسةر ئةوةي بؤ ليَرة دانيشتووين واب امن وةََمي زؤر
دسة دةدريَتش ئيَمة دانيشتووين راثؤرتيَك ثيَشكة كراوةش ثا ئيشيَكي دوورو دريَذ هاتووينة ئةو راثؤرتة
مونادةشــة بكــةينش بــة رةئــي مــن ئةطــةر ئيلتي اممــان كــرد بــةوةي مونادةشــةي راثــؤرت بكــةين و ثرســيار
بكةينش تةوزيح بكـةين و جـةنابي وةزيرةكـانيش ليَرةنـةش ئةطـةر مـةجا بـدةي َي ئـةو كاتـة منـيش لةطـةلَ
ئةوةمة ئازاد بني ضةند دسة بكةين بة مةرجيَك دةبول بكةين ئةو مةبادئانةي خؤمان كة بانطةشـةيان بـؤ
دةكةين دةبول بكةينش لة مةوزوع دةرنةضنيش دسةكة موةجةه بيَت و كؤتايي بيَت بة ثرسـياريَكش دسـةكةم
رةد كردني وةكو مةس وولي ليذنة ئـةو شـتةم تيَـد ا نـةبووش ئةطـةر ئيلتيـ ام بكـةين بـة مةبةسـيت سـةرةكي
دانيشتنةكةمانش مونادةشةي راثـؤرتش نـةك بضـني تروحـاتي تـر عـةرز بكـةينش يـان لةطـة َل ريَـ م مـن بضـم
موعاناتي مةنتيقةي ديالةو ئةوة باس بكةمش ئةطةر دةبول بكةين لة حةدي ري اسةتي ثةرلةمان ثـيَم بلَيَـت
تؤ دةرضووي لة مةوزوعش نةك حيساب بكريَت كة ناهيَلَن دسـان بكـةينش تةسـةور دةكـةم مةوزوعةكـة حـةل
دةبيَتش ثيَشنياري من ئةوةية.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو خامن.

بة ِر َي عمياة جنم الدين حسن:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديــارة هــةموو ئةنــدام ثةرلــةمانيَك كــة ليَــرةدا هــاتووين نويَنةرايــةتي ضــةند هــةزار كةس ـيَك دةكــةين لــة
ضوارضيَوةي يةك نويَنةرايةتي ئيَمة لةناو ليذنةكاني خؤماندا ئةو ثيَشنيارو راو بؤضوونانةي خراوةتة نـاو
راثؤرتةكةو هةيةش ئيَمة تةنها ناب َي لةو ضوارضيَوةيةدا دسـة بكـةينش هـةموو ئةنـدام ثةرلـةمانيَك تيَبـيين و
ثيَشنياري خؤي هةية لةسةر كؤي ثرؤذةكان و كؤي ئةو ثرؤذانـةي كـة وةزارةتـي دارايـي خويَنديـةوة وةكـو
ثرؤذةكاني ليذنةي دارايي و بةو شيَوةيةش بؤية هةموو ئةنـدام ثةرلـةمانيَك بـؤي هةيـة تيَبـيين و سـةرجني
هةبيَتش لةسةر ناوضةي خؤشي هةيـةش لةبـةر ئـةوةي ئيَمـة نويَنةرايـةتي ناوضـةي خؤمشـان دةكـةينش جطـة
لــةوةي كــة لــةن او ضــةند ليذنةيــةكي تــر دايــنش نويَنةرايــةتي ناوضــةي خؤمشــان دةكــةينش بؤمــان هةيــة
كةموكورِييةكان و ثيَداويستيةكاني ناوضةي خؤمان ليَرة بة ئاشكرا باس بكةين و دسةي لةسةر بكةين.
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاكة.
كاروان صاحل ادد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من تـةنها موَحـةزةم لةسـةر يـةك شـت هةيـةش يـةعين مـن ئةطـةر راثؤرتةكـةي خـؤم لـة ليذنـةي نـاوخؤو
ئاسايش تازة باسم كرد ثيَش ئيَستا ريَطاتان ثيَ نةدامش ئيَستا وا باسي دةكةمش ئةطةر راثؤرتةكةم لـة ليذنـةي
دارايي ئيشارةي ثيَ نةدريَتش تةنيا هةر ناويشي نةيةت وةكو ئةوةي كة ئيَمة يـةك دنيـا كيَشـةي ئاسايشـمان
هةيةو ليَرة بؤم تةحديد بكةيت سيَ دةديقة دسةي بكةمش من نازامن ج مافيَكم هةية لة ثةرلةمان ئـةوة
راثؤرتةكةمش ئةوة ليذنةي داراييش ئةوة هةموو برادةراني ليذنةي ناوخؤو ئاسايش ليَرةنش ئيَمـة سـيَ هةفتـة
دانيشتنمان لةسـةر ئـةوة كـردووةش هـةردوو بـة ِر َي بةرثرسـي ئاسايشـي طشـيت سـليَماني و هـةوليَرو شـاندي
ياوةرميان بانط كردووةش يةك دنيا تيَبينيمان هةية لةسـةر مـيالكش لةسـةر بودجـةش لةسـةر كؤمـة َليَك شـيت
تايبةت بة ثاراستين سةرو سةروةتي هاووََتيانش ئيَستا ليَ نةطة ِريَي سيَ دةديقة دسةي بكةمش ئةوة نازامن
يةعين مايف من لة كويَية
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاكة.
دة ستيد دة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَمواية كاتيَك خيالت دروست دةبيَت لة وةجهةي نـةزةرِدا حةكـةم بـؤ ئةوةيـة ياسـاو َئيحـةش سـةيري
هةموو ئةو ماددةو برِطانة دةكةين كة باسي دانيشتنةكان و بـة ِريَوة ضـووني دةكـات و باسـي نـاو نووسـني و
ئيدارة كردني جةلسةكة دةكاتش هةموويان بةو عادارة دةرِؤن بةبيَ هي تةفسرييَكش كةوا مايف ثةرلةمانتارة
بة ئازادي دسة دةكات و تةحديدي وةديت بؤ نـةكريَتش بـةََم بـة هـةموو ئـةو موَحـةزةو ثرنسـيثانةي كـة
بة ِريَ انيش باسيان كرد لة دووبارة نةكردنةوةو لة ئةو شتانةي كة دسـة كـردن لةسـةر دسـةي تـرو بـةثيَي
ثةيرِةو و ثرؤطرام كة لة ماددةي ()70دا دةلَيَت (دةبيَت لة ثيَشدا ديراسةو مونادةشةي راثؤرتةكة بكريَـتش
دواتر بضني بؤ بودجةكـةش دواتـر بضـني بـؤ ثـرؤذة ياسـاكةمان) مانـاي وايـة بازدانيَـك نـةبيَتش مـن ثيَموايـة
ئةطةر هةموومان بة كراوةيي دسة بكةين و كات دياري نةكريَت هي فةرق ناكـاتش تـةنيا دووش سـ َي سـةعات
فةرق دةكاتش دةيدي ج دةكات با نةفسمان دريَذ بيَتش بؤ ئةوةي َئيحة جيَ بةج َي بكريَت و هةموومشان بة
ئازادي دسة بكةين وش سوثاس.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو خاتوون.
بة ِريَ شةومن حممد ريب:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
وةك بــة ِر َي تان ئاطــادارن ليذنــةكاني ثةرلــةمان و هــةموو َيةنــةكان هاوبةشــيمان تيــا كــردووةوش هــةموومان
رةئيمان هةبووةو بؤضوومنان هةبووة لةسةر ليذنةكانش هـةموو يـةكيَك لـة ئيَمـة لةطـةلَ فراكسـيؤنةكاني
خؤمان لةسةر كيَشةكاني لة ليذنةكاندا هةبووةو راو تيَبينيةكاني خؤمان دسةمان كردووةش نازامن ئةوة تا ج
حةدديَك جةنابتان دةبولي دةكةنش ئةطةر بكريَت ليذنة بة ليذنة خبةينة مونادةشةوةش بـؤ منوونـة ليذنـةي
وزةش بابةتي ليذنةي وزة هةمووي خبريَتة مونادةشةوة كؤي موَحةزاتةكان كؤبكريَتةوةش دوايي لة ئـةخريدا
هةموو ليذنةكان كة كيَشةكان ضارةسةر بووش لة هةموو ليذنةكاندا ئةو ( )15ليذنةيةش ئةوسا يةك راثـؤرتي
موفةسةل لةسـةر هـةموو ليذنـةكان كـؤ دةكريَتـةوةوش وابـ امن هـي يـةكيَك لـة ئةنـدامان كيَشـةيان نابيَـتش
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.
بة ِر َي عمر عبدالت ي بهاسالدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةيانيش عةرزم كرديش بةرِاسيت تةحديد كردنـي وةدـت لـة بةرذةوةنديـدا نييـةش ئـةوا جـةدوةليَك دروسـت
دةبيَتش لةوانة بوو ئيَستا ئيَمة سيَش ضوار َثةرِةمان دةخويَندةوةو ئيشةكان بة ِريَوة دةضوونش ئـةم تةحديـد
كردنة بـ ا نةكةينـة ثـةيرِةو باشـةش بـةيانيش جـةنابت رةئـي سـةرؤك فراكسـيؤنةكانت وةرطـرتش بـؤ ئـةوةي
هةموو براو خوشكاني ثةرلةمان ب انن كة ئيَمة هةموومان لةطةلَ تةحديد كردن نةبووينش ئـةوةي مـن تـيَ
بطةم لة دةسةََتي جةنابتانةوة وةكو سةرؤكايةتي بؤ تةن يم كردني دانيش ئةوةية نةفةر ئةطةر دةرضوو
لة سنووري خؤي تةشهريي كردش دووبارةي كردش شيت زؤر دووبارة كردةوةش لة بةرنامةي كاري رؤذ دةرضـووش
ئةوةي كة ئةمرِؤ ديارميان كردووةش ئةوة سةََحياتي كاملتان هةيـة كـة مـةنتي بكـةن و نـةهيَلَنش جـةنابتان
عةرزم كردن كة تةوصيات ئاراستةي ثةرلةمان بكةيت باشةش بةََم شيت دووبارة نـةلَيَنش ئـةوةي لـة ليذنـةي
دارايــي و ئــابووري ديــاري كــراوةو ثيَويســت ناكــات دووبــارة بكريَتــةوةش بــا ئــةو خوشــك و برايانــةي كــة
تةحــةفوزيان نووســيووة ســةرنج و رةخنــةكانيان بــة هةنــد وةرنــةطرياوةش تيَبينيــةكانيان نةخراوةتــة نــاو
راثؤرتةكةوةش ئةوانة با هةموويان دسة بكةنش ضونكة ئةطةر ئيَمة ليَرة ئةمة بكةينة ثيَشـينةيةك شـيت زؤر
خراثي ل َي دةكةويَتةوةش ثةرلةمان ئيتيهام دةكريَـت كـة ناه َيلَريَـت ئةندامـةكاني ئازادانـة دسـة بكـةنش ئـةوة
خالَي يةكةم.
خالَي دووةم /جةنابت بةياني ليَرة تةئكيد بكريَتةوة باشةش يةك جار دسة كردن نييةش فةرمووت دوو جـارة
من بريي بة ِر َي تان دةخةمةوةش جاريَـك لةسـةر راثؤرتةكةيـةش جـاري دووةم نـاونووس دةكريَتـةوةش جـةنابت
ئةوةت بري ضوو باسي بكةيتش ئةوة لةوانة بوو جؤريَك لة خوشك و برايان هيَور بكاتةوة كة دوو جـار دسـة
بكةنش يان بة كراوةيي يةك جار دسة بكات هةر كةس هـةر ضـي هةيـة بيكـاتش مـن وام ثـ َي باشـرتةش هـةموو
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راثؤرتةكان و بودجة هةمووي خبويَندريَتةوةش دوايي هةر كةس ئازادانة ضي هةية لةسةر هـةمووي بلَيَـت
ئةوة باشرتةش ضونكة هةمووي ثيَكةوة بةسرتاوةش يان كة كردتان بـة هـةردووجارش هـةردوو جارةكـة جـةنابت
لــةو دوو مةجالــة تةحديــدةن دةســةََتان هةيــة كــة نــةهيَلَن لــة ســنوور دةرضــوونش تةشــهري كــردنش ئــةطينا
بةرِاسيت تةحديد كردن ئةوة هةموو ئيشارةتي ثيَ درا.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
لةسةر كورِةي ئةرز هي ثةرلةمانيَك لة عالةم بهيَنةش ميسالَيَكم بؤ بهيَنـة لـة جةلسـةكان تةحديـدي وةدـت
نةبيَتش لة هةموو دنيا ني ام هةيةش ئيلتي ام بة ني ام دةكريَتش ئيَمة لة خةلَك فيَر بووينةش لة خؤمانةوة
نةمانهيَناوةش كاك عةوني فةرموو.
بة ِريَ عوني كمال ستيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاسش ئةطةر ئيَمة تيَبيين ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةمان بكةينش دةبينني لة ماددةي ( )17برِطـةي ( )3بـة
واز ــي تةحديــد كــراوةش كــة جــةنابي ســةرؤكي ثةرلــةمان ئيــدارةي مونادةشــات دةكــات و موحافــةزةي
ني امةكةي دةكاتش ئةوة خالَي يةكةم.
دووةمني /بةثيَي برِطـةي دوو لـة مـاددةي ( )55دةلَيَـت (تسوجل طلبوات االذن يف الكوالم موع مراعواة تسلسول
تقدميها وتراعى يف اعطواس االذن االسوبقية يف الطلوب)ش واتـا ئـةو ئيسـتيمارِاتانةي كـة ثـ ِر كراوةتـةوة زؤر زؤر
شتيَكي ضاكةش تةن ميي جةلساتةكة دةكاتش تةن ميي دسة كردنةكان دةكات.
سيَيةم /ئةطةر بيَينةوة سةر ماددةي ( )52جةنابتان و هةموو ئةنـداماني ثةرلـةماني بـة ِر َي ئاطايـان ليَيـةش
تةبتـــةن ثرؤذةكـــة ثـــرؤذةي بودجـــةي هــةريَمي كوردســـتان لـــة ( )0212/1/02لـــة جةلســـةي نائاســـايي
خويَندنةوةي يةكةمي بؤ كراش رةوانةي ليذنةي دارايي و بؤ هةموو ليذنةكاني تـري ثةرلـةمان و ئةنـداماني
بة ِر َي ي ثةرلةمانيشش لـة مـاوةي سـي رؤذدا هـةموو ليذنـةكان كؤبوونـةوةي خؤيـان كـردو راثـؤرتي خؤيـان
ثيَشكةشي ليذنةي دارايي كردش ليذنةي دارايي كؤي ئةو راثؤرتانةي كؤكردةوة لة راثؤرتي خؤيش واتا ئةطـةر
ئيَستا دووبارة مةجالي ئةوة بدةين هةر كةسـيَك بيَـت بـة كـةيفي خـؤي دسـة بكـاتش وابـ امن بودجةكـة بـة
شة مانطيش تةصديم ناكريَت.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سـوثاس بـراي بـة ِريَ ش ئةمـة لةسـةر راثؤرتـ ة طشـتييةكةيةش كــة هيَشـتا مـاوةش يـةعين يـةك جـار بـؤ هــةموو
مي انيـة سـيَ دةديقــة نييـةش لةســةر راثؤرتــة طشــتيةكة كـة رةئــي عــامي خؤتـان دةدةنش ثاشــان ديَينــة ســةر
بابةتةكاني تر لةويَش وةديت تر دةبيَت و تةن يم دةكريَتش كاك ئيسماعيل فةرموو.
بة ِريَ امساعيل حممود عبداه:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئيَمة لة ليذنةكان وةكو سؤزان خان باسي كرد مونادةشةيةكي زؤرمان كردووةش ئيَمة وةكـو ليذنـةي نـاوخؤو
ئاسايش و خؤجيَيةكان دة كؤبوونةوةمان كـردووة لةسـةري و راثؤرتةكـةمان نووسـيووة داومانةتـة ليذنـةي
داراييش ئيَسـتا ليذنـةي دارايـي بةشـي زؤري راثؤرتةكـةي ئيَمـةي داخيلـي سـةر راثؤرتةكـةي خـؤي كـردووةش
رةنطة لة ئاسايش خةلةليَك هةبيَتش وةخيتَ كة طةيشتنة سةر وةزارةتي ناوخؤش ئيَمـة وةكـو ليذنـةي نـاوخؤ
دةتوانني دسةي لةسةر بكةين و ئةوةي كة زةرورة بيخةينـة بـةردةمي ئةنـداماني ثةرلـةمان و مونادةشـةي
لةسةر بكريَتش من ج ثةيوةنديم بة تةندروستييةوة هةيةش رةنطة تةندروسيت كاري من نـةبيَتش ئيشـي مـن
نــةبيَتش ليذنــةي نييــة ئةطــةر هــةموو برادةريَــك تــةدةخول بكــات لــة ئيشــي ليذنةيــةكي تــرش رةنطــة ئــةوة
ماوةيةكي زؤر خبايةنيَت و ناتوانني كارةكان بكةين و ثةكيان دةخةينش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
خاتوو ثةيام فةرموو.
بة ِر َي ثةيام ادد حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةطــة َل ر َي مــداش ئيَمــة هــةر كةسـيَك نــني ليَــرة دانيشــتووينش هــةر يةكــة لــة ئيَمــة ئةنــدامي ثةرلــةمانني و
نويَنةري خةلَكني هاتووين بؤ ئيَرةش ديارة ئيَمة ثيَشرت ئةوةمان بينوةو ئةوةمان خويَندؤتـةوة لـة ثـةيرِةودا
كة ئيَمة مافمان هةية دسة بكةينش هي سةدفيَكيش دانةنراوة بؤ ئةو دسـة كردنـةش لةوانةيـة مـن بـؤ خـؤم
دسةم نةبيَتش بةََم هاو ِريَيةكةم دسةي هةبيَتش دوايي ئيَمة لةناو ليذنةكاندا بةلَيَ تيَبيين خؤمـان طوتـووةو
دسةي خؤمامنان كردووةو مونادةشةمان كردووةش بـةََم لـة ليذنـةي داراييـدا ئـةو تيَبينيانـةي ئيَمـة ديـاري
نةكراوةو باس نةكراوةش لةوانةية لة ليذنةيةك باس كرا بيَتش لـة ليذنةكـةي تـر بـاس نـةكراوةش بؤيـة ئيَمـة
داوا دةكةين دسةكامنان سةدفي بؤ دانـةنريَتش لةوانةيـة ئـةم فةترةيـةي كـة هـةر هـةموومان دسـةمان كـرد
ئيَستا كاتةكة تةواو بوايةو دسةكاني خؤمشان بكرداية.
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك شاهؤ.
د.شاهؤ ستيد فتح اه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئـةم دؤكيؤميَنتانـة لــة َيـةن بة ِر َي تانـةوة طةيشــتووة بـةمن وةكـو ئةنــدام ثةرلـةمانيَكش هةنـديَكي هاتؤتــة
بؤكسةكةمةوةش هةنديَكيش لة ساييت ثةرلـةمان وةرمطرتـووةش بـؤ ئـةوةي تـاوتويَي بكـةم و ديراسـةي بكـةمش
ثاشان رةئي خؤم بلَيَم لةسةر ئةم هةموو دؤكيؤميَنتانةش بة سيَ دةديقة تةواو نابيَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بةرِ َي

كاكة طيان بةو شيَوةية نييةش ئيَسـتا تـةنيا راثـؤرتي دارايـيش بابةتـة طشـتيةكةيش تـةنها بـؤ ئـةو بابةتـة ئـةو
تةن ميةمان داناوة كة بة عام لةسةري دسة دةكريَتش هةر كةسيَك رةئي خؤي دةداتش ثاشان دةرِؤين بؤ سةر
بابةتةكاني تر لةويَش مةجالي تر دةبيَت.
د.شاهؤ ستيد فتح اه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَشنيار دةكـةم حـة َليَكي وةسـةتش نـة تةديـد هـةبيَتش نـة ئينفيتـاحي تـةواوش يـةعين كرانـةوةي تـةواو
بةثيَي زةرورةتش من بؤم هةية لةسةر راثؤرتي ليذنةي تريش دسـة بكـةمش مـن ئةنـدامي ليذنةيـةكمش بـةََم
بؤم هةية لةسةر راثؤرتي ليذنةي تريش دسة بكةمش بةس هةنديَك ئةندام هةيـة تـةنيا لـة بـواري ثسـثؤري
خؤيدا دسة دةكاتش هةنديَك ئةنداميش هةية لة بواري ثسثؤري خؤشي دسة ناكاتش دسـةكةي دةكريَـتش جـا
لةبةر ئةوة بةثيَي زةرورةت دسة بكريَتش باشرتين حةلةش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.
دلَشاد شهاب حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
جـةنابتان دةزانـن كـةوا ئـةو راثؤرتـة طشـتييةي ئيَسـتا طفتوطـؤي لةسـةر دةكريَـت هـةموو بوارةكـاني كــاري
حكومةت دةطريَتةوةش من دووبارةي ئـةوة ناكةمـةوة كـة ضـةند رؤذة ليذنـةكان كـاري خؤيـان دةكـةنش بـةََم
يـةك ئي افـة دةكـةمش ئـةم بوارانـة هـةر يةكـةي كؤمـة َليَك ثرسـيارو وةََم هةلَـدةطريَتش خـةلَكي مـةعين بــة
وةََمدانةوةي ئةو ثرسيارانة ليَرة ننيش ليَرة بوونش وةزيري مةعين بـانط كـراوةش بة ِريَوةبـةري طشـيت بانـك
كراوةش وةكيلي وةزيرةكان بانط كراونش ئيَستا هي مانايـةكي نييـة ئيَمـة لـة بـواريَكي موعةيـةن ثرسـياريَك
تةوجيهي كةسيَكي ةيرة حازر بكةينش كة كةسيَك حازر نيية ئةو وةََمة بداتةوةش دوو رؤذ وةزيري دارايي
و ثالندانان ليَرة بوونةو كراوة بووةش كةوا بضنش بةلَيَ ليَرة بوونة بة كراوةيي و رؤذيَكي كاملش مةنتم نييـة
ئةم ثرسيارانةي كة لةويَ كراوةش ئةي باشة رةجني ئةم هةموو بيست رؤذة بة شةو و رؤذش هةموو حكومـةت
و هــةموو ثةرلــةمان ثيَــوةي خــةريك بــووةش ئيَمــة ضــؤن بـيَني هــةمووي ليَــرة ئيتــادة بكةينــةوةش ديســانيش
دةلَيَمةوة ئةي ئةوانةي كة ليَرة نني ئةو ثرسيارانةي كة لة شارةواني دةكريَتش كة لة ناوخؤ دةكريَت كـة
لة ئةوي تر دةكريَتش كة هةمووي وةََمي دراوةتةوةش بؤية من لةطةلَ ئةوةدام كة تةديوديَك هةبيَتش نابيَـت
ئةو كرانةوةية هةبيَتش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.

بة ِريَ سيويل عثاان ادد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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تةبتةن منيش ثيَمواية ئةطةر تةحديد نةكةيتش ئةطةر كات تةحديـد نـةكريَت و سـةدفيَكي بـؤ دانـةنريَتش
هــةموو ئةنــداماني ثةرلــةمان نةفســيةن مورتــاة دةبــنش مــن تةماشــاي كاتةكــةي دةكــةم ضــل دةديقةيــة
مونادةشةي ئةوة دةكريَت كة ريَطا بدريَتش يان ريَطا نةدريَتش لةوانةية تاكو ئيَستا ثازدة ئةندامي ثةرلـةمان
مونادةشةي لةسةر راثؤرتةكة كردبواية.
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ

سةرؤكي ثةرلةمان:
بؤ تةن يم بة تةئكيد تةحديدي وةدت دةكريَتش ئينجا لةسةر وةدتةكةي دةتانةويَت لة جياتي سيَ دةديقةش
ببيَتة ثيَنج دةديقة مانتمان نييةش دةتوانني ئةوةتان بؤ بكةينش بةََم بؤ ئةوةي فيَر بني ئيلتي ام بة نيـ ام
بكةينش ئيلتي ام بة ياسا بكةين كة هةيةش بة تةئكيد بةبيَ ني امش بةبيَ تةحديد نايكةينش با لة جيـاتي سـيَ
دةديقة لة سةرؤكايةتي موتةفيقني ببيَتة ثيَنج دةديقةش كةرةم بكة.
د.ادد ابراهيم علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ليَرةدا دوو شـت هةيـةش يةكـةم /راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي و كاروبـاري ئـابووريش لةطـة َل ثـرؤذةي بودجةكـةش
هةردووكيان ناكريَت ثيَكـةوة دسـةيان لةسـةر بكريَـتش جـاري يةكـةم لةسـةر راثـؤرتي ليذنـةي دارايـي دسـة
بكريَت هةر ئةندام ثةرلةمانيَك بةتايبةتي ئةوانةي كة ليذنةكانـدا دسـةي خؤيـان بكـةنش ضـونكة بةرِاسـيت
من تيَبينيم كرد لةو ليذنانةي ئيَمة تيَـدا ئةنـدامني لـة راثؤرتةكةيانـدا نـةهاتووةش ثاشـان مـاددة بـة مـاددة
ثرؤذةكةش بودجةكة دسةي لةسةر بكريَتش واتا ئةنداماني ثةرلةمان بة ئازادانة دسةي خؤيان لةسـةر بكـةنش
ئةوةي كة لة راثؤرتي ليذنةي دارايي هاتووة هةنديَكي بة ثةسـند دانـاوةش هةنـديَكي بـة ثةسـندي دانـةناوةش
ئةمة دةكريَـت بةرِاسـيت ئةنـداماني ثةرلـةمان دسـةي لةسـةر بكـةنش راي ليذنـةي داراييـة كـة بـة ثةسـندي
دةزانيَتش يان بة ثةسندي نازانيَتش يـةعين ليَـ رة نابيَتـة ياسـاش لةبـةر ئـةوة مـن وا بـة باشـي دةزامن سـةرةتا
لةسةر راثؤرتي ليذنةكة ئةندامان دسةي خؤيان بيَتش بةتايبةت ئةوانةي لة ليذنةكانـدا سـةرجنيان هـةبووة
لــة راثؤرتةكــةدا نــةهاتووةش يــان بــة ش ـيَوازيَكي تــر هــاتووةش ثاشــان بودجةكــة خبريَتــة بــةردةم ئةنــداماني
ثةرلةمان بؤ طفتوطؤ لةسةر كردنيش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية مونادةشة لةسةر راثؤرتة طشـتييةكةيةش بـراي بـة ِر َي لةسـةر ئـةوة دسـة دةكـةينش تكايـة ئـيرت بةسـةش
ثيَنج دةديقة بة هةر بة ِر َي يَك دةدةينش لةوة زياتر نييـةش هـي نييـةش ليذنـةي دارايـي كـةرةم بكـةن وةرنـة
جيَطــاي خؤتــانش ليذنــةي ياســايي فــةرموون وةرنــة ئيَــرةش بــؤ ئــةوةي بةرامبــةري ئةنــدامان بــنش بــؤ ئــةوة
ياداشتةكانتان بنووسن و كةرةم بكةن وةرنة شويَين خؤتانش برِؤ لة ثةرلةمانةكاني دنيا بطةرِيَش ئةطـةر ئـةم
شتةت ديتش نيية.
د.شاهؤ ستيد فتح اه:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تكات ليَ دةكةم مافمان ليَ زةوت مةكة لة دسة كردنش موصادةرةي حةدمان مةكـة لـة دسـة كـردنش ئيَمـة بـة
هي شيَوةيةك لة مايف خؤمان خؤ نابني لة دسة كردنداش دةبيَت دسة بكةينش بؤمان هةية دسة بكةين.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ئيَرة ثةرلةماني كوردستانةش موشكيلةيةك لة نودتةيةك هةبوو دةةةينة بةردةمي ئيَوةش دةراري ليَ بـدةنش
بةوة رازين دةةةينة دةنطدانةوةش بةوة رازي نـني ئيلتيـ ام بـة ني امةكـة دةكريَـت و دةرِوات بـراي ئـازي ش
خؤ بة زؤر نيية فةرزي بكةينش كةرةم بكةش ك َي لةطـة َل ئةوةيـة سـةدفي زةمـةني تكايـة راوةسـتاش دةةةينـة
دةنطدانةوةش كيَ لةطةلَ ئةوةية سةدفي زةمةني تةحديد بكات تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة سوثاسش زؤر زؤر
جوان ديار نييةش بةو شيَوةية كة تةصويت بكريَت ئيحتريامـي رةئـي ئةكسـةريةت نـةطرييَتش بـة ِر َي انش طـويَ
بطرن بة حةديقةت بة عينادي نابيَتش ني ام ني امةش دةبيَت ئيلتي ام بـة نيـ ام بكريَـتش ضـةند بةوشـيَوةية
ببيَ نابيَ ش موشكيلةيةك هةبوو ثةرلةمان دةرار دةداتش ني ام داخيلي نيية بةو شيَوةيةش بةداخـةوة ليَـي
تيَ نةطةيشتنيش بة داخةوةش تكاية جةلسةكة تةئجيل دةكةين بؤ ماوةي يـةك سـةعاتش بـؤ ئـةوةي حـةدديَك
بؤ ئةو وةزعة دابنيَنيش سوثاس.

دانيشتين سيَيةم

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دانيشتنةكةمان ئيَستا درةنطة سةعات حةوتةش دوا دةخةين بؤ سبةي سةعات ( )11تاكو سـبةي بـة خواتـان
دةســثيَرين و بــةياني ليَــرة حــازر دةبــني و كؤبوونــةوةكامنان بــةردةوام دةب َيــت و هــةم راثــؤرتي ليذنــةي
ليَكؤلَينةوة لة يةكةم وةكو برِيار بوو لةسةري طفتوطؤ بكةينش ثاشانيش ئةو بة ِريَ انة حازر دةبن ئاطاداريان
دةكةينةوة لةسةر بودجة بةردةوام دةبني .تـاكو بـةياني سـةعات ( )11بـة خواتـان دةسـثيَرينش كؤتـايي بـة
دانيشتنةكةمان دةهيَنني.
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فرست ادد عبداه
سكرتيَري ثةرلةماني

ارسالن باي امساعيل
جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني

حممد دادر عبداه(د.كمال كةركووكي)
سةرؤكي ثةرلةماني

كوردستان – عيَراق

كوردستان – عيَراق

كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()3ي نائاسايي
س َي شةممة ريَكةوتي 6212\6\63
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()3ي نائاسايي
سيَ شةممة ريَكةوتي 6212/6/63
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كاتــذميَر ()12ي ث ـيَش نيــوةرِؤي رؤذي س ـيَ شــةممة ريَكــةوتي  0212/0/03ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة ئامـادةبووني
بة ِر َي ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بـة ِر َي فرسـت محدـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()3ي نائاسايي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان برِياري درا دانيشـتين ذمـارةي ()3ي نائاسـايي
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()12ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي سيَ شـةممة ريَكـةوتي  0212/0/03دا بـةم
شيَوةية بيَت:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوى طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي يةكــةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةى دانيش ()3ي نائاساييش رؤذي دانيش 0212/0/03ش بةرنامةى كار:
بة ثيَـي حوكمـةكاني برِطـةى ()1ي مـاددةى ( )2لـة ثـةيرِةوى نـاوةخؤي ذمـارة()1ي هـةموار كـراوى سـالَي
1110ي ثةرلةماني كوردستان-عرياقش دةستةى سةرؤكايةتي ثةرلةمان برياري دا بةرنامةى كاري دانيشـتين
ذمـارة ()3ي نائاســايي خــولي سـيَيةمي هةلَبـذاردنش رؤذي سيَشــةمةش ريَكــةوتي  0212/0/03بــةم شـيَوةية
بيَتش كؤبوونةوةى يةكةم لة كاتذميَر 12ي بةياني:
-1خويَندنةوةى يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةمواركردني مووضةى فةرمانبةران لة هةريَمي كوردستان-عـرياقش
كة لة َيةن ذمارةى ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثيَشكة كراوة.
 -0خســتنة رووي راثــؤرتي ليَذنــةى ليَكؤلَينــةوةى ثةرلــةمانش ســةبارةت بــة زانكــ َو ئةهليــة داخراوةكــاني
كوردستان-عرياق.
كؤبوونةوةى دووةم كاتذميَري 4ي ئيَوارة:
-1طفتوطؤكردن و برِياردان لةسةر ثرؤذةى بودجةى سالَي  0212ي هةريَمي كوردستان.
ليَذنةى ياسايي كةرةم بكةن.
نودتةى ني امي فةرموو.

بة ِر َي ادد سليَمان(بالل):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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بة ِريَ

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

جةنابتان دويَينَ هةر كة ئيَمة ليَرة دةستمان هةلَربِيش هي فايدةي نةبووش هـةر ضـي هاوارمـان كـردش دسـةي
ئيَمـة وةنــةطرياش يـةك جــاريش جـةنابتان رووتــان لــةم َيـة نــةكردش ئيتتريازةكـةم ئةوةيــةش يـان بــة ثــةيرِةو
لةطةلَمان بكةنش يان بة تةوافوقش ئةطةر بة ثةيرِةوة لةماددةى  50باس لـة دانيشـتين ئةنـداماني ثةرلـةمان
دةكاتش كة بة ثيَي حرويف هيجا بيَتش يان بة تةوافوق لةطةلَمان بكةن با تةوافودمان ديار بيَتش ضونكة ئيَمة
هةر ضي ببثرسني جةنابتان فايدةى نية لةطةلَمانش دةبـ َي بـة ريَطايـةكي تـر لةطـةلَمان بكـةنش ئـةوة يةكـةمش
ين
ين هـي باسـي خـالَي يةكـةمي تيَـدا نـةبوو كـة دويَـ َ
خالَي دووةممان لةسةر دانيشـتنةكةي ئةمرِؤيـةش دويَـ َ
بريارمــان لةســةر داش ئــةمرِؤ نــازامن ضــؤن يةكســةر هاتووتــة نــا خالَــةكان و ث ـيَش بودجــة و ث ـيَش ئــةوةى
دانيشتنةكة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة نيسبةت خالَي يةكـةمش خـالَي ني امـي دووةمـتش دويَنيَكـة ئيتـترياز هـةبوو و يةكسـةر ضـووين و سـةيري
ئةرشيفمان كردش راستة ئةو ثرؤذةية هةبووش وةعدمان دا و هةر دويَين ليَـرة ئيتالمنـان كـرد ومتـان بـةياني
ئةةويَنينةوة و ئةةةينة بةرنامةى كار و تةحويلي ليَذنةكاني ئةكـةينش دويَـينَ ليَـرة لـة ثـيَش جـةنابت و
ئةو بة ِريَ انة ئةو وةعدةمان داش بالفتل ئةو ثرؤذةية هاتووة بؤ ئيَمـة ثـيَش ماوةيـةكش بـة نيسـبةت حـرويف
ئةجبةديش وةخيت خؤي ريَكةوتبوون هةمووتان لةطةلَ ريَ دار سكرتيَري ثةرلةمان كـة بـةم شـكلة دابنيشـنش
باشة ثيَداضوونةوةى بؤ دةكةين بؤ جاريَكي تر بةسةرضاوش كاك حممد كةرةم بكة فةرموو.
دة ستيد دة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
 ....................................كوردستاني عرياق هاوكار بيَـت لةطـة َل عريادـي فيـدرا َل و زيـاتريش بـيَش بـةآلم
تةنها ئةو دوو رةخنةم هةيةش ئةمة ئـةبيَ  04سـةعات ثـيَش ئـةوة بيَـت و  45سـةعاتش ئـةواني تـر زووتـر
ي زؤر سوثاس.
هاتوون خويَندنةوةي يةكةمي بؤ بؤ ناكر َ
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو سكرتيَري ثةرلةمان.
فرست ادد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةكي لة جةلسةي ثيَشرت ئيتالمنـان كـردش و جةلسـةي ثاشـرت بابةتـةكان ئـةوة 1و0و3و 4ش ئـةوة بةرنامـةى
كارةش ئةميَنيَت ئةوةى بة نووسني بيَت بؤ خاتري ئةوةية لة ئةرشيَفي ثةرلةمان حةف بكريَـتش مـوهيم لـة
بةرنامةى كار ئةوةية كة جةنابت ئاطادار بيَتش مـادام ئاطـادار بوويـت ج بـة شـةفةوي و ج بـة تـةحريريش وا
ب امن ئةو مةوزوعة جيَ طاي رةخنـة نيـةش ئـةوة رةئـي جةنابتـة مامؤسـتا ئةطـةر وا بكـةيش بـةس ئيَمـة وةك
دانونيش ليَذنةى دانونيش لةويَيـة بـا تةفسـريي بكـاتش ب انـة ضـؤن تةفسـريي دةكـاتش مـةوزوعي تـر ئـةوةي
خويَندنــةوةى بــؤ نةكرايــةش ئــةو دانيشــتنة دانيشــتنيَكي ئيستيســنائية و تايبــةت هــي بودجةيــة و راثــؤرتي
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

ليَذنةي تةحقيقيةش مـةوزوعي  %12و ئيسـتيقتاع بكريَـت لـة راتبـةكانش ئـةوة عيالدـةى بـة بودجـة هةيـةش
ضونكة لة صوليب بودجة هاتووةش ثرؤذةكاني تر ئةوةى جةنابت باسي دةكةي ئـةوة مـةفروزة لـة جةلسـاتي
ئيتتيــادي بيَــتش ضــونكة هــي ســيفةتيَكي ئيستيســنائي لةســةر نيــةش بــةس ضــونكة بودجةكــة ســيفةتي
ئيستيسنائيةش ئةو دوو رؤذانـة عيالدـةى لةسـةر بودجـة هـةبوو و بـاس كرابـووش لةبـةر ئـةوة دةبـ َي لةطـة َل
بودجة باس بكريَش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كةرةم بكة.
ادد سليَمان (بالل):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةوةى جةنابي كاك فرسةت باسي كرد راس تةش ئـةوة ثةيوةنـدي بـة بودجـة هةيـة و ئيَمـة تةئيـدي
دةكةينش بةآلم ئيَمة ثيَشرتيش ثرؤذة ياسايةكمان داوة و خويَندنةوةى يةكةميشـي بـؤ كـراوةش بـؤ طـةجنان و
دووش سـيَ مةســةلةي تــر هةيــة كــة ثةيوةنــدي بــة بودجــة هةيــةش لةســةر مةســةلةي دةرةبووكردنــةوةي بـيَ
ثاساوي ياساييش ئةوة يةكيَكيانش ئةو خةلَكانةى كة دةطيَرين بيَ ثاسـاوي ياسـايي و لـة زينـدان دةميَنيَنـةوةش
خويَندنــةوةي بــؤ كــراوة و نةخراوةتــة بةرنامــةش دووةمش مةســةلةيةكي ديكــةش مةســةلةي هاوســةرطريي بــؤ
طةجنان و هاوكاري كردنيانش ئيَمة ثرؤذة ياسايةكي بةو شيَوةمان داوةش خويَندنةوةشـي بـؤ كـراوةش بـةآلم بـؤ
ناخريَتة بةرنامةوة ئةوة خؤ رةبيت هةية بة بودجةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة جةنابي سكرتيَر.
فرست ادد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةيرِةوى ناوةخؤ زؤر روون و ئاشكةرايةش ئةوة دةضيَتة ناو بةرنامةي كـارش ئـةوةى لـة دةعوةتةكـة هاتبيَـتش
ئةوةى لة دةعوةتةكة ئةندامانش لة دةعوةتي ئةندامانش داوا لة ئةندامانيان كرد بيَن ئةو دانيشـتنة بكـةن و
طفتوطؤ لةسةر بودجةى بكةنش لة دةعوةتةكـة نـاوى هـي ثرؤذةيـةكي تـر نـةهاتووةش كـةس داواي نةكرديـة
جةلســةيةكي ئيستيســنائي بــؤ دــانونيَكي ئيتتيــادي بكريَــتش لةبــةر ئــةوة نــةهاتووة نــاو بةرنامــةى كــارش
دانيشتنةكة ئيتتيادي نيةش دانيشتنةكاني ئيتتيادي لة خولي داهاتوو دةست ثيَ دةكات لة مانطي سيَ.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ئيَستا بؤ ثيَشكة كردني خويَندنةوةى ثرؤذة ياساي تةعديل الرواتبش فةرموو كاكة.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
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بابةت/ثرؤذة ياساي(دانون تتديل الرواتب يف ادليم كوردستان-التراق)

سآلو:
بة ِر َي انش ئيَمة ئةنداماني ثةرلةمان كة لـة خـوارةوة واذوومـان كـردووةش داوا دةكـةين ثـرؤذة ياسـاي (دـانون
تتـديل الرواتــب يف ادلــيم كوردســتان-التــراق)ش كــة لــة َيــةن ذمــارة ياســايي ئةنــدامان ئامــادة كــراوة خبريَتــة
بةرنامةى كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمانش تا طفنوطؤيان لةسةر بكريَت و ثةرلةمان ثةسندي بكات.
لةطة َل ريَ دا
ئةوة دةدي ثرؤذةكةيةش ناوي ئةنـدامانش ليسـيت ئيمـ اي ئةنـداماني ثةرلـةمان بـؤ ثشـتيواني كردنـي ثـرؤذة
ياساي هةموار كردني سيستةمي مووضة لة هةريَمي كوردستاني عرياق:
-1كويَستان حممد
-0ثةميان ع الدين
-3ثةميان عبدالكريم
-4جتفر علي
-5عةزمية جنم الدين
-2د.ثةريهان
-7ظيان عبدالرحيم
-5عبدالردن حسني
-1نةسرين ال
-12شيَرزاد عبدااافظ
-11د.ريَباز فتاة
-10سةرهةنط فةرةج
-13ثيَشةوا تةوفيم
-14ئاشيت ع ي
-15شاهؤ سةعيد
-12عدنان عثاان
-17سيوةيل عثاان
-15عبداه مال نوري
ئةوة دةدي ثرؤذةكة لة َيةن د.زانا ثيَشكة دةكريَت.
بة ِريَ د.زانا ر وف:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئةوة ثرؤذة ياسايةكةيةش

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِر َي

مشروع (قانون تعديل الرواتب يف اقليم كوردستان-العراق)
املادة االوىل :تكون للكلاات و العبارات االتية املعاني املخصصة هلا:
جملس الوزراس :جملس وزراس اقليم كوردستان-العراق
وزارة املالية :وزارة املالية يف حكومة اقليم كوردستان
اللجنة :جلنة تعديل الرواتب و املشكلة مبقتضى احكام ذا القانون
الفئة :جماوعة وظائف ذات الدرجات و الرواتب و املسؤوليات املصنف حسب ذا القانون دون غريه.
الراتب :الراتب االساسي الشهري الذي يتقاضاه املوظف او املكلف باخلدمة العاموة و ال يشوال ذلوك اي عوالوة او
مكافآة.
املوظف العام:كل شخج عهدت اليه وظيفة عامة داخل مالا ااكومة لقاس راتب يتقاضاه من امليزانية العامة
خاضع الحكام قانون التقاعد.
املادة الثانية :يساى ذا القانون(قانون تعديل الرواتب يف اقليم كوردستان-العراق)
املادة الثالثة:
سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةى ني امي هةيةش فةرموو سؤزان خان.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ئةوة دانيشـتين نـا ئاسـاييةش لـة كـاتي ثشـوودا دةبةسـرتيَتش
من دوو رةخنةم هةية لةسةر ئةم ياسايةش جار َ
لةبةر خاتري ثيَشكة كردني بابةتيَك بووةش هةنديَ لة بابةتةكان خرانـة رووش ئـةمرِؤ ئـةو كـارة تازةيـةي
كة جةنابتان خسـتووتانة نـاو بةرنامةكـةوةش ئيَمـة رةخنـةمان ليَـي هةيـةش لةبـةر ئـةوةى ئـةوة ثرؤذةيةكـة
دةكريَ لة دةست ثيَكردني خولةكاني ثةرلةمان خبريَتة ناو دانيشتنةكاني ثةرلةمانةوةش ئـةوة خـالَي يةكـةمش
ي لةبـةر ج مةبةسـتيَك بـيَش هـي كيَشـةمان نيـةش بـةآلم
خالَي دووةم :ئةطةر هةر خراوةش ئةطةر هـةر دائـةنر َ
ئيَمة هةموو جاريَك بةس عينوانةكةميان خويَندووتةوةش لةبةر ئةوةى ئيَمة طفتوطؤي ترمـان بةدواوةيـة وش
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة نيســبةت ئــةوة رةبــيت هةيــة لةطــةلَ ئيســتيقتاع رواتــبش دوو :ئــةوةى بــةس خويَندنةوةيــة و تــةحويلي
ليَذنةكان دةكريَ.

بة ِر َي سؤزان شهاب نوري:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

ئةوةى دويَينَ هةبووش برِيين لة %12ي مووضةى ئةندام ثةرلةمانةش ضـونكة لـةناو ياسـاي بودجـةدا هـاتووةش
ئةوة فةرمانبةرانةش ئةمة دوو شيت جياوازةش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.
ناسك توفيم عبدالكريم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من يش بةوة دةست ثيَدةكةم كة جار جاريَك ئـاو ِر بدةيتـةوة بـةَي راسـيت هـؤلَي ثةرلـةمان باشـرتةش ئـةوةى
سةبارةت بة ثرؤذةكةوةش ئةم ثرؤذة لةبةر دةست ئيَمة نية كة ئيَستا دةخويَندريَتةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تةوزيا دةكريَ دواي خويَندنةوة خوشكي منش ني ام وايةش ئوصولَ ئةوةية كة خويَندرايةوةش ثاشان تـةحويل
دةكريَش بةردةوام بة.

بة ِريَ د.زانا ر وف دة كريم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الثالثة :يهدف ذا القانون اىل اقامة املزيد من العدالة االجتااعية يف توزيع واردات اقليم كوردستان مون
خالل تعديل الرواتب و تضييق الفوارق بني الرواتب العليا و الرواتب الدنيا بالتالي بني الطبقات االجتااعية
اليت زادت الفوارق بني مستوياتها بسبب عدم التوازن يف املستوى املعيشي ملووظفي الدولوة و املكلفوني باخلدموة
العامة كاا يهدف اىل التقريب بني مستويات سلم الرواتب مبا يؤمن مستوى افضل من اايواة املعيشوية لوذوي
الرواتب الدنيا يف االقليم.
املادة الرابعة :تشكل وزارة املالية جلنة لتصنيف الرواتب و تقسياها على النحو االتي:
الفئة االوىل :الفئة العليا من سلم الرواتب و االمتيازات و املون ،املاليوة و تبودآ بواعلى راتوب يف االقلويم مورورأ
برواتب عيع من يعتربون ضان الدرجا ت اخلاصة وفقوأ للقووانني اخلاصوة او ايوة قووانني و قورارات اخورى
وتنتهي برواتب املدراس العاميني و من م يف صنفهم.
الفئة الثانية :الفئة املتوسطة و الدنيا من سلم الرواتب النافذ يف اقليم كوردستان يف غري ااواالت الويت نصوت
عليها الفقرة االوى من ذه املادة.
املادة اخلامسة:الفقرة االوىل :تستقطع نسب معينة من جماوع الراتب االصلي و املن ،الثابتة للاشاولني بالفئة
االوىل بصورة تصاعدية من ادنى راتب اىل اعاله على ان ال تقل نسوبة االسوتقطاع مون اعلوى راتوب مون الفئوة
االوىل من  %02و ال تزيد نسبة االستقطاع من ادنى راتب من الفئة نفسها من .%5
الفقرة الثانية :تضاف النسب املستقطعة من رواتب الفئة االوىل اىل رواتب الفئة الثانية بشكل تنازلي و تقسوم
اىل نسب فرعية تضواف النسوبة االكورب اىل الدرجوة االدنوى مون سولم رواتوب الفئوة الثانيوة و النسوبة االقول اىل
الدرجة االعلى من سلم رواتب الفئة نفسها.
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الفقرة الثالثة:تصدر وزارة املالية التعلياات الالزمة لتسهيل تنفيذ ذا القانون.
الفقرة الرابعة:ال يعال بأي نج او قرار يتعارض مع احكام ذا القانون.
املادة السادسة :يسري ذا القوانون علوى املشواولني بالتقاعود مون الفئوتني االوىل و الثانيوة حسوب نموام خواي
تصدره اللجنة املعنية من وزارة املالية.
املادة السابعة:على جملس الوزراس تنفيذ ذا القانون .
املادة الثامنة :ينفذ ذا القانون من تأري نشره يف اجلريدة الرمسية.
اما بالنسبة لالسباب املوجبة:
مبوا ان التفوواوت الكووبري بووني سوولم الرواتووب الفئووات الوظيفيووة الوويت افرز ووا النمووام اخلوواي بالرواتووب يف اقلويم
كوردستان قد احدث شورخأ كوبريآ بوني الطبقوات االجتااعيوة و خصوصوآ مون املووظفني و املكلفوني باخلدموة
العامة حسب نمام سلم رواتب املوظفني العاووميني مبوا ان التقوارب بوني سولم الرواتوب يوؤدي اىل املزيود مون
العدالة االجتااعية و يقوي انتااس املوظف و املكلف باخلدموة العاموة اىل مؤسسوته العاموة و وطنوه و شوعبه و
طاملا ان الغاس نسبة مون وذه الفووارق بوني وذه الطبقوات ال يزيود مون اعبواس ااكوموة لتخصويج مزيود مون
االموال و الرواتب و ال تكون سببآ يف اثقال امليزانية العامة مبزيد مون التضوخم يف جموال الرواتوب فقود شورع
ذا القانون.
ئةوة ليَرة ثرؤذةكة تـ ةواو ئـةبيَش تـةنها يـةك ئي افـة لةسـةر ئـةم حالَةتـةش ئـةو ثرؤذةيـة ثةيوةنـدي هةيـة
بةسةرجةم ثلةكانةوةش تةنها ثةيوةندي نية بة فةرمانبةرانةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية تةوزيح مةدةش ئةوة تةحويلي ليَذنـةى دارايـي و ياسـايي و ئةنـداماني ثةرلـةمان و حكومـةت دةكـريَش
كاك عبدالسالم كةرةم بكة.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ببورةش من ئةلَيم ئةمة (ئيقحامة) ش ئةطةر مةسـةلة ئـةوة بيَـت تـةنها ئيَمـة ذمـارةى ياسـاكاني دةرمـان كـردش
سةرضــاوش ماددةيــةك لــة ثــرؤذةى ياســاي بودجــة هةيــةش عيالدــةتي هةيــة بــة مــةوزوعي تــةن يم كردنــي
طؤ رِانكاري لة ئةوانـةى ثلـةى خاصـةنةش ئـةتوانني بـ َي ئـةوةى ئيَمـة بضـينة كـاهيلي خؤمـان ئـةوة بكـةين و
دانونيَكي تر و وةختيَكي ثـ َي ببـةينش ئـةم ئيقترياحـة تازانـة خبريَنـة ئـةو خالَـةي كـة لـة ياسـاي بودجـةدا
هاتووة وش هةمان هةدةفيش تةحقيم دةبيَ.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سـوثاسش لــة كــاتي مونادةشــة بةسةرضــاوش بــةل ةبت وا دةكــريَش ئــةوة خؤتــان دــةرار دةدةن نــةك ئيَمــةش
فةرموو كاكة.
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بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

د.جتفر علي رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ئةم ثرؤذة ياساية تةنها ثةيوةندي بةوةوة نية كة مووضةى ك َي زياد دةكريَ و كيَ كةم دةكـريَش بـةلَكو
بؤ تةوازوني رةواتيبة لة كوردستان بؤ .
سةرؤكي ثةرلةمان:
ني امــي نيــةش تكايــة دانيشــةش بــة ِريَ ان ئيَســتا ئةضــينة ســةر بابــةتي دووش خســتنة رووي راثــؤرتي ليَذنــةى
ليَكؤلَينةوةي ثةرلةمان سةبارةت بة زانكؤ ئةهلية داخراوةكان.
عمر عبدالت ي بهابالدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة داواي موستةنةديَكي ياسايي دةكةين بؤ دةركردني ئةم دةزطايانةى راطةياندن بة ج دانونيَك دةخريَنة
دةرةوة
سةرؤكي ثةرلةمان:
سةرؤكايةتي ثةرلةمان تةن ميي دةكات بؤ ئةوةى ناو ثةرلةمان وةزعةكة نةشيَويَتش ئيَمة تةسجيلي ئةكةين
و ئةيدةينة راطةياندنةكان طشتيانش موستةنةدي ياساييش صةَحيةتي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة تـةن ميي نـاو
داعةكةي ثةرلةمان بكاتش فةرموو.
ادد سليَمان عبداه(بالل):
سةرؤكي ثةرلةمان.
هةلَبةت مةسةلةي رِاطةياندن شتيَكي نادانونية كة دةرئةكريَنة دةرةوةش من خـؤم رازي نـيم ثيَيـانش شـتيَكي
ناعةدلةش ئةطةر نةورؤز باس دةكةينش نةورؤز وةرة ئةرشيفةكةى تةماشا بكة ب انة ئـةو ريـ ة ليَـرةوة هـي
كةســي ثيَشــان داوة هــي وةختيَــك لةبــةر ئــةوة ئيَمــة لــة َيــةن جةنابتانــةوة و لــة َيــةن ئيتالميشــةوة
تةعتيمي ئيتالميمان لةسةرةش لةبةر ئةوة رازي نـيم ئـةوة برِواتـة دةرةوةش موخـاليفن ثيَـيش ئةطـةر ئةوانـة
برِؤنة دةرةوةش منيش خؤم لةطةلَي دةضمة دةرةوة بةراسيت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش رةئيةكةت طةيشتش رةجائةن كاك بالل تةداخول مةكة لة تةن ميي ناو داعةش من رجاتان ليَ دةكةم
لة هةموو ئةندامـة بـة ِر َي ةكانش بـة حةديقـةت نيـ امش مـاددةي  51لةسـةر هـةر كةسـيَك ئـيخالل بكـات بـة
ني امي ناو ثةرلةمان ماددةى  51فةدةرة  3لةسةري تةتبيم دةكةمش رةجائةن ئـيخالل نـاب َي بكـريَش ئـازادي
ماناي ئةوة نية هةموو ئيتالم بيَتـة ذوورةوةش ئـةوة ئـازادةش ئـةوة هـةموو جـةماوةرة دانيشـتوونةش ئةدريَتـة
تةلةف يونش بآلودةكريَتةوةش فةرموو كاكة.
برهان رشيد حسني:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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لة ماددةى 1ي ني ام داخيلي هاتووةش ئةلَيَ :كؤبوونةوةكاني ئةجنومةن بة ئاشكرا دةكريَـتش لـة مـاددةى 53
برِطةى  0هاتووةش هةر هاونيشتمانيةكش ئةوانةى كة لـة بـواري راطةيانـدن كـار دةكـةنش مـايف ئـةوةيان هةيـة
ئامــادةى دانيشــتنةكاني ئةجنومــةن بــنش بــة ئاطــاداري دةســتةى ســةرؤكايةتي و بــة مؤلَــةت دان لــة َيــةن
سةرؤكةوةش
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
راستة و مؤلَةتي ثيَ نةدراوة لة َيةن سةرؤكةوة.
بة ِر َي برهان رشيد حسني:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
يارمةتيم بدةيَش ئةو حالَةتي ئي ستيسنائي كـة ئـة َليَش بـة مؤلَـةتي سـةرؤكي ثةرلـةمانش ئةطـةر بطةريَنـةوة و
دةجمي بكةين لةطةلَ ماددةى 1ش دةبينني مةبدةئي عةلةنيةتة لـة هـةموو دونيـاييش كـة ئـةو ئيستيسـنائةي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

داوةش لة دانوندا ئةلَيَ :االستسناس استسناس و االستسناس َ جيوز التوسا فيهاش يةعين ئيستيسناس فراوان نـاكريَش
من نازامن سةرؤكايةتي ثةرلةمان ضي موبةريريَكي دانوني هةيةش ئيتالم كة ضاوي ميللةتة و ضاوي خةلَكة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دةراري سةرؤكايةتي ثةرلةمانةش دانيشتنةكة تةنها تةلةف يؤني ثةرلةمان ليَي بةشدار دةبيَش تةواو براي من
ئةوة دةرارة و درايةش موبةر يري دانوني ئةوةيـة لـة دةسـةآلتي سـةرؤكايةتيةش لـة بةرذةوةنـدي ثةرلـةمان و
خــةلَكي كوردســتانةش تكايــة دانيشــنش ئةضــينة خــالَي دووش خســتنة رووي راثــؤرتي ليَذنــةى ليَكؤلَينــةوةي
ثةرلــةمان ســةبارةت بــة داخســتين زانكــؤ ئةهلييــةكاني هــةريَمي كوردســتاني عيَــراقش برِطــةى دووش داوا لــة
ليَذنــ ةى ليَكؤلَينــةوة دةكــةين بيَنــة ســةر شــويَين خؤيــانش كاكــة جــةنابت ئــازاديش بــةس ئــةوة بريــاري
ســةرؤكايةتيةش تــةنها راطةيانــدني ثةرلــةمان ليَــرة ئــةبيَش موبــةرير هةيــةش كــاك بورهــان ئاطــادارت دةكــةمش
دانيشتنةكة كةس تيَكي نةداتش ماددةيةكي ني ام هةيةش بةداخةوة مةجبوورم مةكـةن بـةكاري بيَـنمش تكـات
ليَ دةكةمش كويَستان خان فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة ضوار سالَ لة خوولي دووةمداش لةطةلَ ئةوةي كة راطةياندنةكانش لـة ئـةلفي تـا يـائي لـة ذوورةوة بـووةش
راستةوخؤ ثةخش دةكراش ئيَمة ثيَمان واية ضوونة دةرةوةى راطةيانـدن بـة تايبـةتي لـة كـاتي بوودجـةداش
بردنـة دةرةوةي ضــاوي خةلَكـة و شــاردنةوةى بوودجةيـة لــة ضــاوي خـةلَكش ئيَمــة هـةمان موَحــةزةى ئــةم
بة ِريَ انــةمان هةيــةش ثيَمــان وايــة تةلــةف يؤني نــةورؤز ب ـيَ َيــةن نيــةش ئــةوةى بيــةويَت ئةةاتــة زوومــي
كامرياكةى.
سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة خوشكي من خةَصش لةسةر ئةم بابةتة رةجائةن خةَصش لةسةر مةسةلةي ئيتالم خةَص.

12

بة ِريَ د.زانا ر وف دة كريم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئاماذةى ثيَكراوةش ئيَمة نامانةوىَ ثيَشيَلي ثةيرِةوى ناوةخؤ بكةينش بةآلم لة هةمان كاتدا مايف خؤمانـة داواي
روونكردنــةوةي لــة ب ـة ِر َي تان بكــةينش بــؤ ضــي ئــةبيَ ئةطــةر ئــةو كةناَنــة بضــنة دةرةوة ئةطــةر ئــةزانني
كؤبوونةوةكة نهيَنية و ثةيوةندي بة ثرسيَكةوة هةية و ئاشكرا ئةكاتش هةموومان بـا بـة دةناعةتـةوة ريَـك
بكــةوين لةســةر ئــةم ثةيامانــةش تــةنها بابةتةكــة ليَــرةدا هةيــةش ئةطــةر ئــةم بابةتانــة ثةيوةنــدييان نيــة بــة
خةلَكةوةش بـا خـةلَك ئاطـادار نـةبيَتش بـةآلم ئـةوة ثةيوةنـدي هةيـة بـة خـةلَكش بؤيـة تكـا ئةكـةم كةنالَـةكان
ريَطايةان ث َي بدريَ بيَنة ذوورةوة.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

عمياة جنم الدين حسن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسيت دةركردني راطةياندنةكان ليَرةش بؤخؤي ئةوة ئةطةيينَ كـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان سانسـؤر لةسـةر
راطةيانــدن دائــةنيَش ئيَمــة بةشـيَكني لــة كؤمــةلَطا كــة ليَــرة دانيشــتووينةش كؤمــةلَطا ضــاوي لةوةيــة كــة لــة
رِاطةياندنةكانةوة ثةرلةماني خؤي ببيَينَش ديارة سانسؤر خستنة سةر ئةنداماني ثةرلةمانش سانسؤر خسـتنة
سةر كؤمةلَطايةش ديارة بؤ خؤي ئةمة ثيَشيل كردني مايف هةموو هاووآلتيةكة لةم كوردستانة.
امساعيل حممود عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشـتيواني لـةو رايـة دةكـةمش لـة راي سـةرؤكايةتي دةكـةمش رايـةكي زؤر باشـةش لةبـةر ئـةوةي ثةرلـةماني
كوردستان خيتاباتي سياسي تيَدا ئةدريَتش ئيَمة ئيَسـتا لةبـةردةمي هةلَبـذاردننيش هـةر برادةريَـك دةيـةويَت
خيتابي سياسـي خـؤي دة َليَـتش و هـةبووني ئـةو فةوزايـة تـةنها بـؤ بانطةشـةي هةلَبذاردنـةش بؤيـة دةسـت
خؤشيت ليَ دةكةم و دةستت خؤ بيَش حةدي خؤيةتي.
ناسك توفيم عبدالكريم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ي بـؤ خيتـابي
ي و بـةكار نةهيَنـدر َ
ئةطةر بيَت و دةركرد ني ئةم ئيتالمانةي ئيَمـة بـؤ ئـةوةى كـؤنرتؤل بكـر َ
سياسيش ثيَم واية نةورؤز و ئةوة بيَ َيةن نيةش بةهةمان شيَوة ئةويش فراكسـيؤني زؤرينـة ئيسـتيفادةى
ل َي دةكاتش بؤية من ثيَم واية ئةب َي ئيتالمـةكاني ئيَمـة ش ضـونكة دةركردنـي ئـةوان بـؤ تـةحجيمي دـوةتي
ئؤثؤزيسيؤنةش زائيدةن ضاوي هاووآلتيان ئةضيَتة دةرةوةش لةبةر ئةوة بةراسيت حةدي خؤيانة بيَنة ذوورةوة
و من لةطةلَ ئةوةم دةرنةكريَنة دةرةوةش زؤر ةلَةتيش بوو كة كرانة دةرةوة بةراسيت.
عمر صديم حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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من داوا دةكةم دةسةآلتي خؤتان بةكار بيَنن بؤ ئةوةي جةلسةكة بة ريَك و ثيَكي بةريَوةبضيَش ئـةو دةزطايـة
ئيتالميانةى كة ليَرةن و ئيَستا دةزطايـةكي ئيتالمـي بـ َي َيـةن ليَرةيـةش فةرمانطـةى ئيتالمـي ثةرلـةمامنان
هةيةش داوا دةكةين لة ِريَي فةرمانطةى ئيتالمـي ثةرلةمانـةوةش ئـةوةى كـة لـةناو داعةكـةدا زةرةر بـدر َي بـة
هةموو ئةو ئيتالمانةى كة جياوازن.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية بةسةش ئـةوة بـة تـةواةتي بـاس كـراش كؤتـايي ثـ َي ديَـنني و ئةضـينة برِطـةى دووش ليَذنـةى ليَكؤلَينـةوة
فةرموون بؤ جيَطاي خؤتان.
بة ِريَ عمر عبدالت ي بهاْ الدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةناوى فراكسيؤني يـةكطرتوو داوا لـة بـة ِر َي تان دةكـةمش ثيَداضـوونةوةيةك بـةو برِيـارةى سـةرؤكايةتي
بكةنش با ئةمرِؤ راطةياندنةكان نةضنة دةرةوةش خراثي ليَ ئةكةويَتةوةش خؤشتان هةر مةجبوورن لة نةورؤز
ليَــي دةنش ئــةم لةدتانــة هــةمووي طــرياونش داواتــان ل ـيَ دةكــةم موراجةعةي ـةكي ئــةو بريارةتــان بكــةنش بــا
جةماوةري كوردستان ئةو هةستةي بؤ دروست نةبيَش داخوازريَ بودجة لة تاريكايي بطة ِريَتةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بريار درا و وةكو خؤي جيَبةجيَ كراش منيش داواي ليَبوردن دةكةمش فةرموو.
بة ِر َي سؤزان شهاب نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة دائيمةن ئةلَيَنيش عرياق ثيَش ئيَمة كةوتووة لة دميودراتيةتش لة عرياق و بة ئاطاداري زؤر لـةو ئةنـدام
ثةرلةمانانة كة لة شاندةكاني رؤش بـؤ بة ـداش فةرمانطـةي ئيتالمـي ثةرلـةماني عـرياق هةيـةش تةسـجيلي
دةكات و ئةيدات بة هةموو كةنالَةكانش هةر لة سةرةتاي دةستثيَكردني ثةرلةمانيشـةوةش ئيَمـة داوامـان لـةوة
كردووة كاري راطةياندني ثةرلةمان ريَكبخريَت بةم شيَوةيةش داوامـان كـردووة و ئيَسـتا داواي دةكةينـةوةش
ئــةوانيش دميــودراتنيش ئــةوانيش هــةموو لةدتــةكان ثيشــان ئــةدةنش بــةآلم مانــاي ئــةوة نيــةش ئيَمــة ئةنــدام
ثةرلةمامنان هةية كامريامان ليَي توورِة بووةش لةسةر ئةوةى وتوويةتي ناب َي بة بةردةممدا برِؤي.

بة ِر َي نرميان عبداه دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراســيت مــن رةخنــةم هةيــة لــةو هةظالَــةمش كــة ئي نــت بــة مــن دا و ثيشــي مــن دســةي كــرد و جةنابيشــت
موداتةعةت نةكردش بةراسيت ئةوة ثيَشيَل كردني ئازاديةكاني خةلَكةش ضـاوي كـامريا بردنـة دةرةوةش مـن بـة
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بةلَطةوة هامتة َي جةنابت و وَ راويَذكاري راطةياندني جةنابت ب َي تةرةت نيةش بةلَطـةوة ئيسـباَ كـرد و
بــة خؤشــت دةناعــةتت كــرد و هيضــت نــةكردش بؤيــة بةراســيت ئيَمــة حــةدي خؤمانــة و متمانــةمان بــةو
راطةياندنــة نيــة كــة نويَنةرايــةتي ثةرلــةمان دةكــات وةكــو زاطــرؤسش بــة بةلَطــةوة هامتــة َي جــةنابت و
ئيسباتيشم كرد كة ئيتيهاميَكيان داية ثالَي من و جةنابيشت هي هةلَويَستيَكت نةبوو.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
رةئيةكةت طةيشتش كاك عةدنان كةرةم بكة.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

عدنان عثاان حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة راستيدا تةلةف يؤني نةورؤز تة تية كردني دانيشتنةكاني ثةرلـةماني كوردسـتانش بـةو شـيَوة ثيَرفيَكتـة
ي زؤربةي
ضاوةروانكراوة نية كة هةموومان دةمانةويَتش ئةوةى كة لة راستيدا باسي ثةرلةماني عرياق دةكر َ
جةلسةكاني بة موباشريي و هةي ةتيَك بؤ كؤنرتؤل كردني ئيشةكانش ئةمة خالَيَكي طرنطة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش تةلةف يؤني نةورؤزيش كةرةم بكـات بضـيَتة دةرةوةش بـةس هـي ثةرلـةمان ئـةميَنيَتش مـن ثيَشـنيار
دةكةمش لةسةر بنةماي ئةوةى كة ئيَمة نةمانتوانيوة لةم ماوةية راطةياندني ثةرلةمان بة شيَوةيةكي ريَـك و
ثيَك مةسةلةي ثةخش كردني دانيشتنةكاني ثةرلةمان ثةخش بكـات و نـةيتوانيوة كـؤنرتؤلي دانيشـتنةكان
بكات بةوشيَوةية كة ضاوةروان دةكريَتش هةي ةيةكي ئيتالمي سةربةخؤمان نيةش من داوا لة جةنابت دةكةم
تاكو دروست بووني ئةم حالَةتة و ضاككردني راطةياندني ثةرلةمانش ريَطا بة هـةموو راطةياندنـةكان بـدريَت
وةكو جاران ثةخشي بكاتش بةآلم لة ماوةيةكي دياريكراودا موعالةجةيةكي ئةمة بكريَت.
ئينشائةلالش بـةس ئـةجمارة ئـةوة تـةواو ئيَسـتاش بـةس بـؤ داهـاتوو بةسـةر ضـاوش ئيَمـة راطةيانـدمنان ئاطـادار
كردةوة بؤ مودةدميةى جةلسةكة ديَنش ثاشان جةلسةكة بةجيَي ديَلنش يةعين بة حةديقةت لة بةرذةوةنـدي
ئيَوة و خةلَكي كوردستانة كة بةو شيَوةية بيَت و بـة ئةمانةتـةوة شـتةكانيان ثـ َي بطـاتش سـوثاسش رةجائـةن
خةَصش زؤر سوثاسش نةورؤزيش نابيَ ليَرة بيَتش تةنها راطةياندني ثةرلةماني كوردستان نةبيَتش تةواوش بؤ
برِطةى دووش كةرةم بكةن فةرمووش ثيَشنيارت هةية فةرموو.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة برِطةي دووي ئةم بابةتةي كة هةمانةش داوا دةكةم وةك ضؤن بامسان كرد دويَينَش ئةمـة كاريَكـة
كة عيالدةى هةية بةسـةر َيـةكي عيلمـي طرنطـةوةش عيالدـةى بةسـةر كـوالييت خويَنـدن لـة وآلتـي ئيَمـةدا
هةيةش داواي تةئجيل كردني دةكةين هةتاكو خولي ئاسايي ثةرلةمان دةست ثيَ دةكاتش لة خولي داهاتوودا و
ماوةيةكي زياتريشمان دةبيَتش ئةندام ثةرلةمانةكانيش و خؤمشـان هةنـديَ بةدواداضـووني ورد بكـةينش زؤر
سوثاس.
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بة ِر َي
بة ِر َي

بةرِ َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِر َي

عمر عبدالردن علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةفروزة ئيَمة وةكـو ليَذنـةى ليَكولَينـةوة لـة راثؤرتةكـةي خؤمـانش حـةدت دابـا بـة ئيَمـة دسـةمان بكردبـاش
سؤزان خان دسةي كردش ئيَمة رةئيةكي خؤمان هةبوو بؤ راثؤرتةكةى خؤمـانش ثيَويسـت ناكـات سـؤزان خـان
ئةو تةرحـةمان بـداتيَش ئيَمـة بـة طـويَرةي مـاددةي  52ي ثـةيرِةو و ثرؤطرامـي نـاوةخؤي ثةرلـةمانش ئيَمـة
موهيمةكةمان كؤتايي ثيَ هاتووة لة تةدديم كردني ئةو راثؤرتةى كـة جـةنابت بـة ئـةمريَكي سـةرؤكايةتي
تةكليفت ل َي كردووينش لةبةر ئةوة ئيَستا من ثيَم واية وةكـو ياسـاييش ئيَمـة دةورمـان لةسـةر ئـةم مينةصـة
نةماوةش بؤية حةدي تةركة بؤ راي سةرؤكايةتيش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ي بـؤ مةرحةلةيـةكي تـرش كـ َي لةطـةلَييت بـا دةسـيت بـةرز
زؤر سوثاسش ئيَستا ئةوة داوا دةكةن تـةئجيل بكـر َ
بكات ش كيَ لةطةلَدا نية زؤر سوثاسش بة زؤرينةى دةنط دواخرا بؤ كاتيَكي تر بؤ ليَكؤلَينةوةى زياتر.
د.ادد ابراهيم علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر ئةوةى ئةو داواية تةنها يةك لة ئةنداماني ثةرلةمان كردوويةتيش بةراي من ثيَويسـت نـةبوو خبريَتـة
دةنطدانةوةش ناياسايية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي سةرؤكي فراكسيؤنة كة  51كةس داواي كردووةش نةك بة ناوى يةك كةس.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةناوى هةموو ئةنداماني فراكسيؤنةوة داوا دةكةمش دانيشتنمان كردووةش ئيَمة كاريَكي طرنطرتمان لةبـةر
دةست دايةش ئةويش كاري بودجةيةش بؤية داواي تةئجيل كردمن كردووة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية كةرةم بكةن لة جيَطاي خؤتانش بة ِر َي ان كاك ئةرسةَن ثيَشنياريَكي هةية.

بة ِر َي ارسالن بايي امساعيل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبـةر ئــةوةى بودجــة شــتيَكي حةياتيــة بةراســيتش مةعيشـةتي هــةزاران كةســي بةســةرةوة بةنــدةش ضــةندي
تةئخري بيَ ئةوةندة لة زةرةري خةلَكةش ضونكة خةلَك دووتي لةسةر ئةوةيةش ئيَستا ئيَمة مـةجاملان هةيـة
و تازة نةبوويتة سةعات 10ش من ثيَشنياري ئةوة دةكةم لة جياتي سـةعات 4ي ئيَـوارةش ئيَسـتا بودجةكـة
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مونادةشة بكريَش بؤ ئةوةى زووتـر شـتةكان بيَنـة دةسـتش مـن ثيَشـنيارم بـؤ سـةرؤكي ثةرلةمانـةش لـة رووي
ي.
دانونيةوة ضؤن موعامةلة دةكر َ
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكةن فةرموو.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو بةرنامةي كة بة ِر َي تان داتانناوةش ئةلَيَ :طفتوطؤكردن دووةم سةعات 4ي ئيَوارةيـةش لةبـةر ئـةوةى ئيَـوة
ثابةند بن بةو بةرنامةيةوة و هيواداريشم لة جةلسةي دووةميشدا ئةو برادةرانـةى كـة ضـووينةتة دةرةوةش
دانيشنةوةش لةبةر ئةوةي وةزيري داراييش ليَرة نية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دانيشتنةكة هةلَدةطرين تا سةعات ضوارش تكاية سةعات ضوار هةموو ليَرة ئامادة بنش سوثاس.

دانيشتين دووةم

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان.
بةناوى طةلي كوردستانش بةردةوام دةبني لة دانيشتين ئةمرِؤمانش بةشي دووةم كاتذميَري  4ي ئيَوارةش
 -1طفتوطؤكردن و برِياردان لةسةر ثرؤذةى بودجةى سالَي  0212ي هةريَمي كوردستان.
داوا لة ليَذنةى دارايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ شويَين خؤيانش نودتةى ني امي فةرموو.
بة ِريَ د.زانا ر وف دة كريم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بيَطومــان ئــةم دانيشــتنةى ئــةمرِؤ تةواوكــةري دانيشــتين بــةياني بــووش بــةآلم ئيَمــة تكايــةكمان هــةبوو لــة
بــة ِر َي تانش وةآلميَكمــان دةســت كــةويَت ســةبارةت بــة ئامــادةبووني راطةيانــدنش بــةآلم ديــارة تــا ئيَســتا ئيَمــة
وةآلميَكمان لة ئيَوةى بة ِريَ دةست نةكةوتيةش بؤية جـاريَكي تـر تكـا ئةكـةين نـاوي ئةنـداماني ثةرلـةمان و
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ئةو ئةندامانةى كـة ثشـتطريميان دةكـةنش تكاتـان لـ َي ئةكـةين جـاريَكي تـر سـةبارةت بـة نةهيَشـتين هيَنانـة
ذوورةوةى كةنالَةكاني راطةياندنش ئةو كةناآلنة لةبةر ج ثاساويَك ريَطةيان ليَ دةطرييَـت ش ئيَمـة تـا دوا دةدـة
داواكارين كة ريَطة بدريَت بة سةرجةم كةنالَةكاني راطةياندنش لةسةر هةر بابةتيَك بيَتش ئةطةر ثيَويسـتيش
بكات ئةم كارة لة َيةن ثةرلةمانةوة بة شيَوةيةك بيَتش كةنالَةكاني راطةياندن ثيَويستة بة نيسبةت ئيَمةوة
روون كردنةوةكـةمان بــدريَيتَش ئــةطينا ئيَمــة وةكـو ئةندامـةكاني ثةرلــةمان ناضــار دةبــني رايــةكاني خؤمــان
ئةوةى كة ثيَويست دةكات ليَرة بيلَيَني و ئةوةى تريان لة دةرةوة بؤ راطةياندنةكاني بيليَنيش بؤية تكاتان ليَ
دةكةين ئيَمة لةناو ثةرلةماندا بتوانني داخوازيةكامنان لة ثةرلةماندا ئةوةى كة ثيَويست دةكات بوتريَـت وش
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بـة نيسـبةت ئيَمـة لـة سـةرؤكايةتي دانيشـتنمان كــردش برِيارمـان وةرطـرت بـؤ ئـةوةى لـةناو سـالَؤنةكة ت َيــك
نةضيَت و سوورةتيَكي تةشوية لةسةر حةرةكاتي هةنـديَك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان نةضـيَتة دةرةوةش بؤيـة
ئةو بة ِريَ انة لة سةرةوة دانيشتينةش ئاطايان لة رةفتاري ناو ثةرلةمان هةيةش بـةآلم هـةتاكو وةختيَكـي تـر و
بة تايبةت ئةم دانيشـتنة نائاسـاييانة تـةواو دةبيَـتش تـةنها ثةرلـةماني كوردسـتان بـؤي هةيـة دانيشـتنةكان
تؤمار بكاتش فةرموو كاكة.
عمر عبدالت ي بهاْ الدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةم مةوزوعة حةق نية بةراسيت ئيَمة ئةوةندةى لةسةر بضنيش بةيانيش وةكو تكـا تكامـان كـردش ئيَمـة ئـةو
تكاية دووبارة ناكةينةوةش داوا دةكةين ئةم جارةش ئيَمة داواي موستةنةدي ياسايي دةكةينش ثةرلـةمانتارين و
حةدمانةش يةك لةسةر سيَي ئةم ثةرلةمانة موعارةزةيةش وةكو جاري جاران با ريَرِةوى كؤبةةنةوةكان نةضنة
ثيَشةوةش خةلَك ضاوةريَيةش ئيَستا هةموو كةنالَةكان ئيتيصالَمان ثيَوة ئةكةنش داوا دةكةن و دةلَيَن ضؤن ئيَوة
وةكو س َي كوتلةى سةرةكي لة ثةرلةمان رازين بـةوةى روومـالَي ئـازادي كؤبوونـةوةكان نـةكريَش ئيَمـة ثيَتـان
رائةطةينني لة يةكةم كؤبوونةوةى ثةرلةمان تا ئيَستا كةنالَي نةورؤز من تةحـدا دةكـةم يـةك لةدتـةى ئـةم
ي لةبـةر عةدةدةكـةش لةبـةر ئـةوة جـةنابتان وةآلممـان بـةوة
زاويةيةي طـرتيبَش راسـتة بـرادةران لـةوَ ئـةطر َ
مةدةنةوةش كة فةرمووت شت نةضيَتة دةرةوةش خؤ نةورؤز هةر ئةيباتة دةرةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
داواي ليَبوردن دةكةينش نةك شت نةضيَتة دةرةوةش هةر ضـي ليَـرة ئـةكريَت بـة ني امـي و بـة ريَـك و ثيَكـي
ثةرلةماني كوردستان تةسجيلي ئةكات و كاسيَتيش ئةداتة راطةياندني دةرةوة تا بآلوي بكاتةوة.
عمر عبدالت ي بهاْ الدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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لةبةر ضاوي ئيَمة و ثةرلةمانتارانش خؤمان طويَمان ليَ بيَ كة ئيتاز بـدةي جـةنابت بـة كـةنالَي نـةورؤز بـ َي
َيةنانة رِووما َليَكي كـاميلي ئـةو َيةنانـة بكـاتش هـي جيـاوازي نـةخاتش هـةموو جـاريَكيش ئةمـة دووبـارة
نةبيَتـةوةش ئيَســتا كةنالَــةكان لـة دةرةوة وةســتاونش عةل ــةدل بــا لةدتةيـةكي ســةرةتاي كؤبوونةوةكــة بطــرنش
بة ِريَ جةنابي سةرؤك لةدتةيةكي كؤبوونةوةكة بطرن با بـ انن ئـةمرِؤ بودجـة بـة تاريكـايي نةرؤيشـتووةش
ضةند دةدةيةك لة ذوورةوة بن دوايي يـان كـةنا َليَك لـة ئـةوان يـان نـةورؤز خـؤي هـةمووي تة تيـة بكـاتش
ئــةطينا ئيَمــة بةوشـيَوةية ئــةمرِؤ ثةرلــةمان تؤمــةت بــار نــةكريَت بةوشـيَوةى كــة ئــةخوازريَتش بودجــة كــة
طرنطرتين ثرؤذةية بةم شيَوةية برِوات.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم كة كاك عبدالسالم.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئي من ني اميةش ضونكة بابةتي مونادةشةمان ئةوة نةبوو ئيتالم بيَتـة ذووريَ يـان نـاش يـةكش دوو :مـن ئـةم
دسانة داواي ليَبوردن دةكةم بة بةهانة ئةزامن وةكو راطةياندنكاريَكي كؤنش راطةياندن ئـةوة ليَـرة مـةوجودة
و ئاطاداري هةموو شتة و مومكينة تةسجيليش بكةنش ئيَمة هاتووين مونادةشةي بابـةتيَكي دـانوني بكـةينش
نةهاتووينة ئيستيترازي راطةياندن بكةينش مونادةشةكان ئةطةر لةسةر ئةوة بيَت ئايا ياساييةش ياسايي نيـةش
ئايا بودجة بة تاريكي بضيَت يان نـا دروسـتة ش بـةآلم مونادةشـةكة ئةوةيـة ئةمانـةو َى لـة ئـيَتالم دةرضـنيش
ئيَمة هاتووينة لة ئيتالم دةرضني يان مونادةشةي دانونيَك بكةين
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ساَر فةرموو.

بة ِر َي ساَر حممود مراد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاستيدا ريَطةدان يان نةدان بة ئيتالم ثةيوةنـدي بـة ليسـيت زؤرينـة و ليسـيت ئؤثؤزيسـيؤن نيـةش مـن رام
واية ريَطة بدريَت بة هةموو كةنالَةكاني راطةياندن كة جةلسةكاني ثةرلةمان بـة شـةفافانة بـؤ راي طشـيت و
هةموو َيةك روون بكةنةوةش بةآلم ئايا زةمان ضية جةلسةكاني ثةرلةمان بـة تايبـةتي ئـةم جةلسـانةى كـة
ثةيوةندي بة مي انية و بودجةى ئةم سالَةوة هةيـةش كـة وةختةكـةي وا ريَككـةوتووة كـة لةطـة َل بانطةشـةي
هةلَبذاردنــدا يــةكانطري بوويتــةوةش بــؤ ئــةو مةبةســتة بــةكار نــاهيَنريَش لــة راســتيدا ئيَمــة نيطــةرانني كــة
راطةياندنةكان حوزوريان نيةش بةآلم زةمان ضية كة بةوشـيَوةية بةكارناهيَنـدريَش لـة راسـتيدا دويَـينَ بـةكار
هاتش ئـةو بة ِر َي انـةى كـة ضـوونة دةرةوةش ئـةمرِؤ نيطـةراني كـردووينش بـةآلم َي برادةرانـي فراكسـيؤني
ئؤثؤزيسؤن زةمان ضية لة ثةيرِةوى ناوةخؤ و لة ضوار ضيَوةى بابةتةكة ناضنة دةرةوة ش سوثاس.
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سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك دة ستيد.
دة ستيد دة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ي سـ َي مانطـةش ثةرلـةمان و لةسـةر بودجـةش كـة لـة بوودجـةى ئيَمـة
من ثيَم واية ئةوةي لة بة دا دةطـوزةر َ
حةساسرتة و ليسيت ئؤثؤزيسؤني زياتري تيَدايةش لةوىَ طفتوطؤكان طـةرم و طـورِترنش مـن ثـيَم وايـة رِةوشـي
ئيدارة و رِةوشي ثةيرِةوي ناوةخؤ ئةساسة ئةصلَةكةش ئـةب َي شـةفافانة ئـيتالم روومـالَي بكـاتش ئةطـةر ئيَمـة
ريَطة بةوة نةدةينش تةراجوعة لة دميوكراسـيةت و كرانـةوة بـؤ دةولَـةتاني دةرةوةش ئـةبيَ بـة لةزمـة لةسـةر
ثةرلةمان و لةسةر هةموومان و لةسةر سةرؤكايةتيش و بة هـةموو ئةندامانـةوةش ئةطـةر عـةفوم بكـةي بـؤ
ي بـؤ حةملـةي هةلَبـذاردنش خـؤ ئـةتوانني لـة
ي كـة ئيستيسـمار نـةكر َ
ئةو كةليمةيةش ئةطةر باس لةوة دةكر َ
دةرةوةى كةنالَةكانش رةوشي ناوةخؤ و بةريَوةضووني ئيش و كارةكانش ئةتوانريَ بةو ئادـارة بـةريَ كـة ئـةوة
روونةداتش ئيستيسمار بكريَش هةلَمةتي هةلَبذاردنش وةكو ضؤن خيار لةبةردةم منـدا هةيـةش خيـار لةبـةردةم
كةسي تريش هةيةش بةآلم مـن ئـة َليَم بـا بةرِاسـيت ثـةخش بكـريَش راسـتةوخؤ بيَـتش بـا هـدو و ئـارام بيَـتش
ئيدارةى جةنابت ئـةوة زةبـت د ةكـات كـة بـؤ هةلَمـةتي هةلَبـذاردن بةكارنةيـةتش مـن داوا دةكـةم و بـة داوا
تةسجيلي دةكةين بة رةمسي لةسةر جةنابتش كة ريَطة بدةى بة راطةياندنةكان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عمر فةرموو.
عمر دد امني خدر(نورةديين):
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةكريَ ئيَمة ني اممان هةبيَ بة بيَ ئازاديش بةآلم ناكريَ ئازادميان هةب َي بةب َي ني ام و سيسـتةمش ئـةوةى كـة
ئةم ضةند رؤذةى رابوردوو بينيمانش جؤريَك لة ب َي سةرو بةرةيي لة بةريَوةضووني جةلسة و لـة مةسـةلةي
ريَكخستين ناو كؤبوونةوةكان هـةبووش بؤيـة ئـةو سيسـتةمةي كـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةيهـةويَ كـاريَكي
باشةش بـةآلم ريَكخسـتين بـة مانـاي ئـةوة ناكـات ئةنـدام ثةرلـةمان دسـة نـةكات يـان ئـازادي رادةرِبـريين لـ َي
بطرييَتش هةروةها ئةم ريَكخسـ و ئـةو تـةن يم كردنـة ديسـان بـة مانـاي ئـةوة نيـة كـة دانيشـتنةكاني نـاو
ثةرلةمان نةضيَتة ناو ميدياوةش ئةوةى كة مات و ئازادي بة باشي واي ليَ دةكات كة ثيَي بطةينش ئةوةية كـة
جؤريَك لة ني ام و سيستةم هةبيَتش بة نيسبةت ئةو كؤبوونةوانةشـةوة لـةناو ثـةيرِةوي نـاوةخؤدا ئامـاذةى
ثيَدراوةش زؤر سوثاس.
مسري سليم امني بةط:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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ديارة بابةتي مونادةشة كردني بودجة بابةتيَكي طرنطةش ئةوةى كة طرنطة راطةياندن ئامـادة بـ َي بريتيـة لـة
شةفافيةت لةم مةسةلةيةداش جيَطري كردني شةفافيةت ئاشكرا بووني هةموو ئةو طفتوطـؤ و تةداوَنةيـة كـة
لـة ثةرلةمانـدا رادةطــوزةريَش ئـةو بنضــينة و بنـةما و ثـةيرِةو و ياســايانةى كـة بودجــةى لةسـةر دار َيــذراوةش
دابة كراوة و سةكتةرةكان دياري كراونش ئةطةر راطةياندن نةييتة ناو مةوزوعةكةوة بؤ ئـةوةى هـةمووان
بةشدار بن لـة ثـةيرِةو كردنـي شـةفافيةتداش جـا ئةطـةر لـةناو ثةرلةمانـدا شـةفافيةت ثـةيرِةو نـةكريَتش لـة
شويَين تر دةست ناكةويَ.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية لةناو ثةرلةمان شةفافيةت هةيةش ئيتالم هةيةش بة ئةمانةتةوة ئيَمة داوايان ليَ ئةكةين لة ثيَش ئيَوةش
نوسخةكاني بدةنة كةنالَةكاني تري راطةياندن و تة تيةي طشيت بكةن بة بيَ جياوازي و هـةر بـة ِر َي يَك لـة
ئةنداماني ثةرلةمان كة دسة ئةكةنش دةنطي تةسجيل بكر َي بؤ ئةوةى خةلَكي كوردستان ليَي بة ئاطا بيَـت و
هي دةنطيَك ليَرة نةشاردريَتةوةش كاك كاردؤ فةرموو.
كاردؤ حممد ثيَرداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة دانيشتين بةياني لةسةر ئةوةى كة راطةياندنش سةرؤكايةتي بة ثيَي ثةيرِةوي خؤي تـةن ميي كردبـووش
ئةوةى كة راطةياندنةكان دةبيَ بضـنة دةرةوةش ئيحتيجـاج كـرا لةبـةر ئـةوةىش ضـونكة ئيَمـة ثيَمـان وايـة كـة
يةكيَك لة ئةركة سةرةكيةكاني ثةرلةمان بودجةيةش كة ثةيوةنديدارة بة خةلَكي كوردسـتانةوة بـة طشـيت و
بةراي عاميشةوةش ئةطةر لة كاتيَكي ئاساييرتدا ثةرلةمان بة ثيَي ثةيرِةوي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانش بـة ثيَـي
ثةيرِةوي ناوةخؤ ئةم دةسةآلتة دياري بكات و تةن ميي بكات و بة كؤنرتؤلَ بيداتة راطةياندني رةمسـيش زؤر
ئاساييةش بةس بؤ ئةمرِؤ كة ثةيوةنددارة بة بودجةوةش بؤية ثيَويستة ئيستيسنائيَك لةو داعيدةية بكريَ كة
هةموو خةلَكي كوردستان ب انن نويَنةرةكانيان لة ثةرلـةمان ضـؤن رؤشـنايي دةخةنـة سـةر بودجـة و ضـؤن
بةرطري لةو حيصةية دةكةن كة ئةمة ثةيوةندي بة عةدالةت و بة شةفافيةتةوة هةية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة حةديقةتةوة ئةطاتة هةمووتانش ئةطاتة هةموو خةلَكي كوردستانش هـي ناشـاردريَتةوةش ئـةوةى تةسـجيل
دةكريَش تةوزيا دةكريَتة سةرتانش فةرموو.
ثةميان ع الدين عبدالردن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسيت دووشت ليَرةش دوو دةستةواذة كة جيَطاي لةسـةر وةسـتانةش زؤر دسـةي لةسـةر كـراوةش لـة جةلسـةي
بةياني و لةمرِؤشداش ئةوةية كة دسة كردن لةسةر هاتنة ذوورةوةى راطةيانـدن ئةبةسـرتيَتةوة بـة هةلَمـةتي
ي ئةندام ثةرلةمان دسة لةسةر مافةكاني خؤيش دسـة لةسـةر داكـؤكي
هةلَبذاردنةوةش بة ديويَكي ترةوةش ناكر َ
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كردن لة ثةيرِةوى ناوةخؤ نةكاتش لةبةر ئةوةى كة لـةناو هةلَمـةتي هةلَبذاردنـداين و ئةطـةري ئـةوة هـةبيَ
ئةو تؤمةتةمان خبريَتة ثالَ.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايـة بـ َي ئيـ ن دسـة م ةكـةنش رةجائــةن كؤتـايي بـة مونادةشــة لةسـةر ئـيتالم هــاتش بـةم شـيَوةيةي هةيــة
ئةرِواتش تكاية با بيَينة سةر مةوزوعةكةمانش ئيَستا ئةو بة ِر َي انةى كة دانيشتوونةش ئيَسـتا دةسـت دةكةينـة
مونادةشةي راثؤرتي بةشي دارايي و تةوزيتمان كردووة بة شيَوةيةكي عاديالنـةش هـةموو ئـةو بةرِيَ انـة بـة
ئازادي خؤتان و بة بيَ تيكرار و بةبيَ دريَذيش بيَ سنوور دةست دةكةينة دسـةكردن و رةئـي خؤتـان دةدةنش
ئةو تةرتيبةي دامانناوةش حةز دةكةم ب انن وةختيَكي زؤر كافيمان داناوةش ئةطـةر موعادةلـةي بكـةي لةطـةلَ
ثةرلةمانتاراني تري دونياش وةختتان زياتر بةردةكةويَتش تكامان ليَتانة زؤر بة ئيحـتريام رةئيـةكاني خؤتـان
بلَ ـيَنش كــةس موداتةعــةي ئــةوةى تــر نــةكاتش طةيشــتة حــةديَكي موعةيــةن خؤمــان ئاطــادار دةكةينــةوة و
راي ةطرينش سؤزان خان فةرموو.
سؤزان شهاب نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشةكي من دةمةويَ بلَيَم كـةوا ئـةو بودجةيـة تـةعبري لـة سياسـةتي حكومـةت دةكـات بـؤ بودجـةى سـالَي
0212ش ليَرةدا حكومةت ئةولةويةتي داوة بة ئاوةداني و زيادكردني مووضةى كةم دةرامةتـةكانش ثشـتطريي
تةواو لة راثؤرتي ليَذنةى دارايي دةكةين.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة.

بة ِر َي عدنان عثاان حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دويَ ـينَ بــةدةر لــة بةنــدةكاني ثــةيرِةوى نــاوةخؤش راثــؤرتي وةزارةتــي دارايــي خويَندرايــةوةش حيكمــةت لــة
خويَندنةوةى ئةو راثؤرتة ثيَم واية بؤ طفتوطؤكردنةش هةق نةبوو ئةمرِؤ لة دانيشـتنةكاندا لـة سـةرةتادا
طفتوطؤيةك لةسةر راثؤرتي وةزارةتي دارايي بكريَ.
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان:
راثؤرت لةسةر راثؤرتي ليَذنةى دارايي ثةرلةماني كوردستان.
بة ِر َي عدنان عثاان حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ين بةر َي وةزيري دارايـي راثـؤرتي وةزارةتـي خويَنـدةوةش بـةدةر لـة بةنـدةكاني ثـةيرِةوي نـاوةخؤش ئايـا
دو َي َ
ين وةزير خويَنديةوة و دواتـريش
ئيَستاكة هةق نية طفتوطؤ لةسةر راثؤرتي وةزارةتي دارايي بكةين كة دويَ َ
لةسةر راثؤرتي ليَذنةى دارايي
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ليَذنـةى دارايـي كـة راثؤرتةكـةى لةطـة َل طشـت ليَذنـةكاني ثةرلـةمان وةرطرتـووةش تـةركي يان لةسـةر
راثؤرتي حكومةت كردووةش ئيَستا مونادةشةي راثؤرتةكةي وةزارةتي دارايي بؤ ئةوةية كة بؤتان هاتووةش بـؤ
حكومةت هاتووة و بؤ طشت ليَذنةكان مونادةشةي بكاتش فةرموو.
بة ِر َي سؤزان شهاب نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بودجةي ئةمسالَي هةريَمي كوردستانش بودجةيـةكي يـةكطرتووةش مـوَركي دوو ئيـدارةيي ثيَـوة ديـار نـةماوةش
ئيَمة دةسـت خؤشـي لـة حكومـةت دةكـةين و لـة سياسةتةكةشـيش بـة تايبـةتي بـؤ بـواري ئاوةدانكردنـةوة و
ثيَطةياندني َوان و زيادكردني مووضةى كةس و كاري شةهيدانش لةطةلَ ئةوةشدا داوا دةكةين لة حكومةتش
ئةو ثيَشنيارانةي كة لـة راثـؤرتي داراييـدا هـاتووةش ثيَشـنياري ليَذنـةكانيش وةكـو تةوصـية لةطةلَيـدا بـةرز
بكريَتةوة و و كاري ثيَبكةنش من ليَرةدا داواكاريَكم وةكو نويَنةريَكي شاري سـليَمانيش وةكـو بـاس لـة هةنـديَ
ثرؤذة بكةين كة هةية لةويَش يةكةم :سةبارةت بة ثرؤذةي نؤذةن كردنـةوةى سـايلؤي سـليَماني كـة بـرِي دة
مليؤن دؤَري بؤ داندراوةش ثيَشنيار دةكةم ئةم ثارةية بؤ دروسـت كردنـي سـايلؤيةكي نـويَ تـةرخان بكـريَش
 10ملــؤن دؤَري تيَدةض ـيَتش لــة ب ـرِي ئــةو نــؤذةن كردنةوةيــةش ضــونكة ئيَســتا شــويَنةكةي كةوتووتــة نــاو
جةرطةى شـاري سـليَمانيش خبريَتـة دةرةوة و سـايلؤيةكي تـازة دروسـت بكـريَش خـالَي دووةمـمش سـةبارةت بـة
سروشيت ثرؤذةكانش ثيَويستة ئاراستة كردني ثرؤذةكان لة بةرذةوةندي هـي طـرود و تادميَـك نـةبيَتش داوا
دةكةم حكومةتى هةريَمي كوردستان وةك هةنطاوي يةكةم بؤ جياكردنةوةى دةسةآلتي حيـ ب و حكومـةتش
ئةو ثرؤذانةى لةناو ثرؤذة بةردةوامةكان و ثرؤذة ثيَشنياركراوةكان هةيةش ئةطةر لة بةرذةوةندي حي بيَـك
يــاخود كةس ـيَك ب ـيَ يــان َيــةنيَك ب ـيَش دةريبيَنيَــتش ري بةنــدي ثرؤذةكــان بدريَتــةوة دةســيت وةزارةت لــة
ثيَداضوونةوة بة هةماهةنطي لةطةلَ وةزارةتي ثالن دانانش بؤ هي كةسيَك نةبيَت وةعدي ثرؤذةيـةك بـدات
لة شويَنيَك بة بيَ طةرِانةوةش ضونكة حكومةت ئةولةويـةتي خـؤي هةيـةش دةبـ َي ثـرؤذة بـؤ هـةر ج َيـةنيَك
وةعديان ثيَ بدريَ لة َيةن هةر ج كةسيَكةوة بيَش دةبيَت حكومةت بة ثالن كار بكات و نةكةويَتة ذيَر ئـةو
تةئسريةوةش سةبارةت بة ريَكخسـتين بودجـةى حيـ ب و ريَكخراوةكـانش ثيَشـنيار دةكـةم حكومـةت بودجـةى
ريَكخراوةكـان بـؤ لةمـةودوا بـؤ ئـةوةى ئـةو هـةدرة نــةبيَت لـة مـالي عامـةش بـة ثيَـي كارنامـة و ثرؤثــؤزةلَي
ثيَشنياركراوي سالَيَش هةموو ريَكخراويَك ثارةيان بدريَيتَش هةروةها سةبارةت بـة وةزارةتـي خويَنـدني بـاآل و
ثةروةردةش كة سالَي دارايي ئةوان بة ثيَي سالَي خويَندن بيَش ئةطةر ئيمكان بكريَش ضـونكة ئـةوان لـة مـانطي
1وة دةوامي دوتاخبانة و جاميتةكان دةست ثيَ ئةكاتش لة مانطي 11دا سالَي دارايي دفل ئـةكريَش لـة مـانطي
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 11كة سالَي دارايي دفل كراش جاريَكي تر ثةسند دةكريَش ماوةيةك ئةبيَ ئةوان دةكةونة ذيَر ئةوةى كـة بـ َي
ئيمكانيــاتي مــاددي بــن بــؤ بــة ِريَوةبردني كارةكانيــانش ســةبارةت بــة زيندانــة سياســيةكانيش داوا دةكــةمش
ثشتطريي لة راي ليَذنةى دارايي دةكةمش لة ثـا َل ئةوةشـدا داوا دةكـةم خـا َليَكي تـر ئي افـة بكـريَش ئـةويش بـا
حكومــةت بــة زووتــرين كــات راي خــؤي بــدات لةســةر ياســاي ذمــارة 4ي زينــداناني سياســيش يــان ئــةوةتا لــة
ثةرلةمان تةنفي ي ثيَ بداتش يـاخود ئـةوةتا ئيَمـة ياسـايةكي تايبـةتي بـؤ دةربكـةينش كؤتـايي دسـةكامن بـة
ثرســياريَك ديَش هيــوادارم وةآلمــم بداتــةوةش حكومــةت برِيــاري داوة زيــاد كردنــي مووضــةي ثيَشــمةرطة بــة
ي و لـة ج بابيَكـدا
ئاستيَك وةكو وةزارةتي ديفاعي عـرياقش حـةز دةكـةم بـ امن حكومـةت ئـةو ثارةيـة لـة كـو َ
دابني دةكات وش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار كاك امساعيل فةرموو.
بة ِريَ امساعيل ستيد حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خوشك و براياني بة ِريَ ش هاوكاراني بة ِريَ مش ئةطةر بودجة ثرؤسـةيةكي ئـابووريش ذميَريـاريش ياسـايي بيَـتش
ئةوة بة دلَنياييةوة بودجةى هةريَمي كوردستاني ئةجمارة تةعريفي بودجـةى بةسـةردا فـةرز نـاكريَش نـةك
هةر ثرؤسةيةكي ئابووري نيةش نـةك هـةر ثرؤسـةيةكي ذميَريـاري نيـةش بـةلَكو ضـةندين نةواديصـي هةيـةش
ضةندين جار ثرؤذة دووبارة بوويتةوةش بؤ منوونة ثرؤذةكاني دهؤكش ضـةند جـار دووبـارة بوويتـةوةش ئـةوة
حةديقةتةش هةروةها هةموو بودجةيةك ئةبيَ ثةيامي ئابووري لة ثشيت بودجةكةوة هةبيَتش ئـةبيَ بودجـة
ثيَمان بلَيَ ئةم سالَ ريَذةى بيَكاري ئةوةندة دائةبةزيَنيَنش ئةبيَ بودجـة ثيَمـان بلَـيَ نيسـبةي تـةزةخوم ئـةم
سالَ ئةوةندة بؤتان كةم ئةكةينةوةش بة دلَنياييةوة هي ثةياميَكي ثيَ نية تةنها ئةوةى ئيشـارةتي ثيَـدراوةش
ن يكي  12هةزار ميالكـاتي داوا كـردووةش لـةوة زيـاتر نيـةش هـةروةها دلَنيـاينش ئةطـةر  12مليـار دؤَر بـةو
شيَوةية كة ئيَستا لة بودجةدا هةية خبريَتة بازارِةوةش نةك تةزةخوم حةل ناكاتش بـة ثيَضـةوانةوة تـةزةخؤم
ئةوةندةى ديكة سةر دةكاتش ئةطة ر تةماشـاي بازارِةكـاني كوردسـتان بكـةين بـؤ منوونـةش مودارةنـةى بكـةين
لةطةلَ تارانش دميةشمش ئوردنش بازارِةكاني كوردستان لة هةموو ئةو شويَنانة طرانرتةش ئةوة نةتيجـةى ئـةو
سياسةتة نا ئابوورييـة كـة حكومـةتي هـةريَم ضـةند سـا َليَكة بـة بـةردةوامي بودجةيـةكي خـةيالَي ئةخاتـة
بازارِةوةش بة بيَ ئةوةى ئيستيسماري بكات لة سةكتةرة جؤراوجؤرةكةداش سةبارةت بـة ئـةوةي كـة ئايـا ئـةوة
بةراسيت ثالني ئابووري لة ثشتةوةية يان نا ش ئيَمة هةموومان دةزانني ئةم سالَش ديارة بة هؤي ئينتيخابات
كة روويداش حكومةت درةنط تةشكيل بووش لةبةر ئةوة ديارة حكومةت دوا كةوت و لةوةى كة بودجة ئامـادة
بكاتش ئةمة شتيَكي سروشتيةش بةآلم ئةوة نابيَت ببيَتة ثاساويَك كـة حكومـةت ثةلةثـةل بكـاتش ئيسـتيتجال
بكاتش بة زووترين وةخت بودجةيةك بنيَريَ بؤ ثةرلةمانش ئينجا بـة هـةر مةبةسـتيَك بيَـتش لةبـةر ئـةوةى
ثةلةثةلي تيَدا بكات و هةلَةي تيَدا بك اتش بؤ منوونـة مـن ئةيسـةمليَنم كـة بةرِاسـيت ثةلـةي تيَـدا كـراوة لـةو
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بودجةيــة و بةش ـيَوةيةكي زانســيت نــةكراوةش دوو وةزارةت يــةكجار مــةعننيش يــةكجار طــرنطن لــة دارِشــتين
بودجةش يةكيَكيان وةزارةتي ماليةيةش وةزيفةيةتي و ئيشيةتيش هةموو داهاتـةكان كـؤ دةكاتـةوةش وةزارةتيَكـي
تــر كــة وةزارةتــي ثــالن دانانــةش وةزارةتيَكــي يــةكجار طرنطــةش ئــةو بوودجــةي كــة ئةميَنيَتــةوة لــة بودجــةى
تةشعيلي بة شيَوةيةكي زانسيت و بة ثيَي ئـةو مةجليسـة تةختيتيـةي كـة هةيـةتي دابةشـي دةكـات بةسـةر
هةموو سةكتةرة ئابوورية جؤربةجؤرةكانداش ثيَويست دةكـات وةزارةتـي تـةختيت بةشـيَوةيةكي بـةردةوام و
بـة شـيَوةيةكي زانسـيت و بــة شـيَوةيةكي هةماهــةنطي لةطـةلَ يــةك بةيـةك لةطــةلَ وةزارةتـةكان دابنيَشـيَ و
ئةولةوةياتي وةزارةتةكان تةشخيص بكات و بة ثيَي ئةولةوياتي ئـةوان بودجـةيان بـؤ تـةئمني بكـاتش بـةآلم
بةداخةوة من تةنها باسي ليَذنةكةى خؤم ئةكةمش ليَذنةى وزة و كان اكانش كـة سـيَ وةزارةت تـابيتي ئيَمةيـة
كـة لـة ليَذنةكـةى ئيَمـةداش يـةكيَكيان وةزارةتـي كارةبايـةش دووةميـان وةزارةتـي صـيناعة و تيجارةيـة كـة لـة
ئةساسدا كة دوو وةزارةتةو وئـةم سـا َل كـراوة بـة يـةك وةزارةتش هـةروةها وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكانش
وةزارةتي كارةبا بةداخةوة كةمرتين بودجةى بؤ دانراوةش كة  52مليـارةش كـة زؤر زؤر كةمـةش سـةرِةراي ئـةو
بودجة كةمة كـة بـؤي دانـدراوةش كـة كارةبـا يةكيَكـة لـة سـةكتةرة موهيمـةكانش لـة دونيـاي سـةرمايةداريداش
يــةعين رووحــي ســةرمايةداريش تــا ســةكتةري كارةبــا ضارةســةر نةكــةينش نــاتوانني نــة كيَشــةي كارةبــا حــةل
بكةي نش نة بةتالَةش نة شتيَكش بةآلم بةداخةوة ئـةوة بودجةيـةكي يـةكجار كةمـةش لـةوة خـرابرتش وةزارةتـي
تـةختيت ئةوةنـدة وةخـيت نـةبووة لةطــة َل وةزارةتـي كارةبـا دابنيشـيَت و بــة ثيَـي ئةولـةوياتي ئـةوانش ئــةو
بودجة كةمةى كة لةبةر دةسيت دايةش ئةو مةجالةيان ث َي بدات كة ئةولةوياتي خؤيان ر َي بكةنش بةداخـةوة
ئــةوة عــةيبيَكي زؤر خراثــةش هــةروةها وةزارةتــي صــيناعة و تيجــارة كــة هاتــة ليَذنةكــةى ئيَمــةش ئــةوان لــة
ئيَمةيان داوا كـردش بودجةكـةمان ضـية ثرؤذةكامنـان ضـيان بـؤ موافةدـة كـراوة بةرِاسـيت ئـةوة ئةطـةر لـة
شويَنيَك يان لة وآلتيَكي تر باسي بكةينش ئةوة ئةبيَتة نوكتةش يةعين وةزارةتي تةختيت موافةدةتي كردووة
لةسةر كؤمة َل َي ثرؤذة بؤ وةزارةتيَكـي تـرش ئـةو وةزارةتـة هـةر ئاطـاي لـ َي نيـةش هـةروةها ئـةو ثرؤذانـةى كـة
وةزارةتي صيناعة داواي كردووةش نيهائيةن لةناو ئةو ثرؤذانةدا نية كة وةزارةتي ثالن دانان موافةدـةتي بـؤ
كردووةش دوو دونياي جياوازش وةكو ئةو وةزارةتي تةختيتة وةزاةرتي وآلتيَكـي تـر بـيَش وةزارةتـي صـيناعة و
تيجارة وةزارةتي وآلتيَكي تر بيَتش ببورنش هةروةها وةزارةتـي سـامانة سروشـتييةكانش ئـةوانيش بـة هـةمان
شيَوة ثيَيان راطةياندينش ئةصلَةن ثرسيان ثيَ نةكراوة بؤ داناني ثالنـي ئةمسـالَداش ثيَيـان نـةوتوونش ئةضـمة
ي لةو ثرؤذانةى كة لة رابـوردوودا هـةنش جيَـي خؤيـان
سةر خالَيَكي تر كة من بةراسيت طومامن هةيةش هةند َ
نةطرتووةش بؤ منوونة كة من خةلَكي ناوضةى ماوةَش كة حةز دةكةم بةراسـيت ثـرؤذةى زؤر سـرتاتيذي لـةو
مةنتيقةية روو بداتش بةآلم يـةك ثـرؤذةى بـةردي مةرمـةري مـاوةت كـة لـة بودجـةى سـالَي 0221داش 15
مليار و كةسر كة بودجةى بؤ تةرخان كراوة و رؤيشتووةش لة بودجةى ئـةم سالَيشـدا شـة مليـار و كةسـرش
بودجةى بؤ داندراوةش بةآلم لةسةر ئةرزي واديا داعةيةك و سياجيَك كـراوةش كـة بـايي يـةك مليـؤن دؤَرةش
بة ثيَي ئةوة سياسةتي ئيش كردنش تؤ كـة لـة %52ي بودجةكـةي وةرطرتـووةش ئينجـا ئـةوة حكومةتـةش يـان

121

كةرتي تايبةتش ثيَويستة لة  %52ثرؤذةكـة تـةواو بكـاتش بـةآلم لـة %0ي ثرؤذةكـة جيَبـةج َي نـةبووةش يـةك
خـالَي تــر كــة ئةمــةوىَ ئيشـارةتي ثـيَ بــدةمش مينــةة و تةبـةروعاتش ئــةو ضــوار بابــة كـة لــة كــؤي بودجــةى
تةشعيلي لة %01ي بودجةى بردووةش بةآلم بةداخةوةش ئةوة ئيَمـة هيَشـتا رةدابـةي ماليمـان نييـةش تـةدديم
لةو حيسابانة بكاتش بة دلَنياييةوة لة ساآلني رابـوردودا ئـةو بابـة زؤر بـةكار هـاتووة بـة شـيَوةيةكي سـليبش
ئةوة يةكيَكة لة منوونةكان كة بة ئيم اي جةنابي ش َي باي كة لةسةر مينةة و تةبةروعات سـةرت كـراوةش
بؤ مةلَبةندي ريَكخستين كـةركووكش كـة بةداخـةوة ئـةو بابـة بـابيَكي زؤر طرنطـةش مـن داوا دةكـةم هةرضـي
مينـةة و تةبةروعاتــة لـة بودجــةي هــةريَمي كوردسـتاندا ئــةم سـالَ كانسـ َل بكــريَ و خبريَتـة نيَــو بودجــةى
ئيستيسماريش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَ دار شليَر حممد فةرموو.
بة ِر َي شليَر حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراسيت بة نيسبةتي منش لةبةر ئةوةى ثيشةكةم ئةندازيار بوو لة ثـرؤذةى وةبةرهـةم هيَنانـةش حةزدةكـةم
لةسةر ثرؤذة وةبةرهةمهيَنانةكان بةع يَ خالَيَك هةيةش ئةو ثرؤذانةى كة لة ليَذنةى دارايي باسـي لـيَ كـراش
ئةوةبوو كة هةنديَ ثرؤذة هةية تيكراري تيَدايةش من خؤم كة لـة موحافـةزةي سـليَماني تـةدديقم كـردووةش
ثرؤذةكاني خانووةكان تيكرار نيةش ئةوة نية تةواو بووبيَت و ئيرت ثارةى نةويَتش ضونكة بةع يَكي ئةعمالي
ئي افية و بةع يَكيشي ئيستيالم نةكراوة لةبةر ئةوةى هةر ئـةمرِؤ لةطـةلَ سـةرؤكي بةشـي ثرؤذةكـان ثيَـي
وتنيش وتي ئيَمة ئيستيالمي ئةوةليشمان نةكردووة و نيهائيشمان نةكردووةش ئةعمالي ئي افيشمان هةيـة لـة
 10\31و دواي ئةوة موافةدةتي لةسةر دةكريَش بـة نيسـبةت بودجـة و بؤضـي زؤر طرنطـة بـؤ ثرؤذةكـاني
بةرهةم هيَنان كة زؤر زوو بةراسيت موافةدةتي لةسةر بكريَش ئيَمة سروشيت كة و هـةواي هةريَمةكـةمان
لة 0\05ةوة و هةتا مـانطي  11بـة كـةلَكي ئـيش كـردن ديَـتش ئـةوةى كـة مـن بينيومـةش لـة هـةموو ذيـاني
ئةندازياري خؤمداش هةر دواكةوتنيَك لة موصادةدةي بودجة زؤر بة زيان ئةشكيَتةوة بةسةر ئـةو بةرنامـةش
زةرةر لة بةرنامةكة هةيةش بةراسيت بةرنامةكاني هـةمووي تيَـك ئةضـيَش ئـةو خةلَكـة كـة سـوودمةندة
لةو ثرؤذانة هي ئيستيفادةي ل َي ناكاتش بؤ منوونة هةر ثرؤذة ئةطـةر ريَطـا بيَـت هـةر ضـي ئيشـت كـردووة
ئةوة بة بارانيَك تيَك ئةضيَش لةبةر ئةوة ئةطةر ئةو هينةش ئيَمة وةكو ثةرلةمانتار ئيشمان ئةوةية بةراسـيت
ئةو بودجةية تا زووتر برِواتش بةآلم يةكيَك لة مةهامي ئيَمةش مورادةبةي جيهازي تةنفي يـةش ئةطـةر ئيَمـة
ئــةو مورادةبةيــة بكــةين بــة ِريَك و ثيَكــيش ضــونكة كولفــةي ئــةو ثرؤذانــةى بــؤ  0212دانــراوة هــةمووي
تةوينيةش ئةبيَ ئيَمة لة وةرزةكانداش لة مانطي سيَش لة مانطي شة بة تةواوي هةر كةس َي بؤ وةزارةتةكةي
كة تايبةتة بة ليَذنةكةيش بةدواداضووني بؤ بكةينش ضةندي ثارة مايةوةش مةتةئةكيد بـني لـة ثالنـي ئةمـةش
ســةرةتا بــؤ ئــةوةي هــي ثــارة نةميَنيَتــةوةو تةئكيــد بــني كــة ضــةند ئــةتوانني ثــرؤذةي تــر بكــةين كــة لــة
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خ مةتي خةلَكـدا بيَـتش خـؤي بـةخؤي ئـةم بودجةيـة لـةم وةختـةدا مـن بةشـتيَكي زؤر طرنطـي ئـةزامن بـؤ
هةموو خـةلَكش ضـونكة ئةمـة زاهريةيـةكي صـحية بةنيسـبةت كوردسـتان بةتايبـةتي و عيَـراديش بةطشـيتش
ضونكة دةت شيت وا نةبووةش خؤمان ( )35سالَي رِذيَمـي بةعسـمان بـيين كـة داهـاتي نـةوت ضـي لـ َي ئـةهاتش
ئيَســتا لــةجياتي ئــةوةي داهــاتي نــةوت بكريَــت بــة ســيالة و ئيَمــةي ث ـ َي بكوذريَــتش ئيَســتا بــؤ مةشــاريا و
بةرذةوةندي خةلَك بةكار ديَتش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش كاك عدنان عومسان نودتةي ني امي هةيةش فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ

بة ِر َي
بة ِر َي

عدنان عثاان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بـةطويَرةي مـاددةي( )54رِاثـؤرتي ليذنـةي دارايـي بةطشــيت طفتوطـؤي لةسـةر دةكريَـتش واتـة طفتوطـؤي ئــةم
ئيَوارةيــةمان تةرخانــة بــؤ رِاثــؤرتي ليذنــةي دارايــي نــةك لةســةر ياســاكة يــان لةســةر بودجةكــةش يــةعين
طفتوطؤيةكي طشتية لةسةر راثؤرتةكة نةك لةسةر بودجةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دروستة ئيَمة لةطةلَ ئةوةداينش حةديقةتيشةش بةس ئةنداميَك كة بؤ جيَطايةكي تر ئاراستة ئـةطؤرِيَ ئـةوة
لةوةختةكةي خؤي سةرت ئةكاتش فةرموو كاك سةرهةنط.
سةرهةنط فرج حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لة ئاماجنةكاني بودجةوة كة وةزارةتي دارايي دةست نيشاني كـردووة داخلـي نـاو بابةتةكـة ئـةاش ديـارة
هةر حكومةتيَك لةدونيادا لةكاتي ثيَشكة كردني بودجةداش هةنديَك ئامانج دياري ئـةكاتش مةسـةلةن لـةم
بودجةيةدا من ئةثرسم ئايا ش داهاتي نيشتماني تا ئيَستا لةم وَتةدا ضةندة ش بةتيَثةرِاندني ئـةم بودجةيـة
ئةم داهاتة ضةند سةر ئةكةويَت ش ئةطةر سةيري رِاثؤرتي وةزارةتي دارايي بكةين سـةبارةت بـة ئاماجنـةكان
كةناردوويــةتي لةســةر ضــةند خالَيَــك دســة بكــةينش مةســةلةن لةيــةكيَك لــة ئاماجنةكانــدا هــاتووة ئــةلَيَش
بــةردةوامي ثــربَذة خ مةتطوزارييــةكان بــؤ خــةلَك وةك ئــاوو ئــاوةرِؤ كارةبــا و ِريَطــاو بــانش هــةموو ســالَيَك
حكومةت ئةم ثرِؤذانة جيَبةجيَ ئةكات لةناوضة جياوازةكانداش بةآلم ئـةم طرفتانـة هةربـةردةواميان هةيـةش
ئايا لة بودجةي سالَي  0212من ئةثرسم لة سةدا ضةندي ئةم طرفتانة ضارةسةر ئةبيَت ش ئةبي حكومـةت
ديراسةتي كردبيَش بـة تيَثةرِانـدني ئـةم بودجةيـة لـة سـالَي  0212لـة سـةدا ضـةندي كيَشـةي ئـاوش لةسـةدا
ضةندي كيَشةي ئاوةرِؤش لةسةدا ضةندي كيَشةي ِريَطاو بانش لةسةدا ضةندي كيَشةي كارةبا ضارةسةر ئةبيَت ش
ئةمة ثرسياريَكي جديةش هيوادارم ديراسةتيَكيان هةبيَت و وةآلممان بدةنـةوةش لـةخالَيَكي تـري ئاماجنـةكاني
بودجةدا هاتووةش نو وسراوة هةولَدان بؤ ثابةند بووني حكومـةت بـؤ كؤكردنـةوةي داهـاتش ئايـا داهـاتي ئـةم
وآلتة ضةندة ش ئايا داهاتي ئةم وآلتة هةر ئـةو سـ َي سـةدو ضـل ميليارةيـة كـة ديـاري كـراوةش سةرضـاوةكاني
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داهات ضني لةم وآلتةدا ش من ئةثرسم ئايا ئيَمة ضةند داهامتان لة زةرِائيب دةست ئةكةويَت ش ضةندمان لـة
رِسومات دةسـت ئةكـةويَت ش ضـةندمان لـة طـومرط دةسـت ئةكـةويَت ش ضـةندمان لـةداهاتي طـومرط دةسـت
ئةكةويَت ش ضةندمان لةداهاتي سةرضـاوة سروشـتيةكان هةيـة ش ضـةندمان وةكـو دـةرزي خـارجي و داخلـي
هةية ش ضةند ئرياداتي عقودي نةوتة ش ضةندي داهاتي ثارةي سالَي رِابردوو كة خةرج نةكراوة ش مي انيـةي
موراجةعةش من ئةثرسم داهاتي نةوت ئةوةي كة بة ِر َي وةزيري سامانة سروشتيةكان لـةم ثةرلةمانـة باسـي
كردش ئةو ()5مليار دؤَرة لةكويَيية بؤ نةخراوةتة ناو ئةم ثرؤذةي بودجةيةوة ش ئايا داهاتي نـةوتي رِة
كــة ئيَســتا بــة تةنكــةر لــةم وآلتــة ئةضـيَتة دةرةوة كــوا مــن ثـيَم وايــة جطــة لــة بيَ اركردنــي خــةلَك هــي
ئيســتيفادةيةكي نيــة بــؤ ئــةم هةريَمــةي ئيَمــةش داهاتةكــةي لةكويَييــة ش مــن لةمــة ئةثرســمش بــؤ داهــاتي
وةزارةتـــةكان ئةوةنـــدة كـــةمي كردووةشداهـــاتي فرِؤكةخانـــةكاني هـــةوليَرو ســـليَماني لةكويَييـــة ش داهـــاتي
وةزارةتةكان ئةطةر ئيَمة ديقةتيَك بـدةين لـة ئيسـتيمارةي تةدـديري ئرياداتـي حكومـةتي هـةريَم بـؤ سـالَي
0212ش مةسةلةن وةزارةتي شارةواني و طةشـتوطوزار داهاتيـان لـة %241لةسـةدا سـفر ولـةدةيا نؤيـةش ئةمـة
كارةساتيَكي طةورةية بةرِاسيتش من ئةثرسم ئةم داهاتة بؤ واي ليَهات ش لةكاتيَكدا ئيَمـة لةهةنـديَك كـةنالَ و
سةرضاوةي رِةمسي ئةبيستني كـة بةتـةنها داهـاتي شـارةوانيةكاني سـليَماني ئةمـة سةرضـاوةيةكي نارِةمسيـة
سالَي ثار ( )7و( )5مليار بووةش ئةم داهاتة لةكويَية ش داهاتي كةرتي ثيشةسازي و بازرطاني لةكويَييـة ش لـةم
وآلتة ئةم كةرتة موهيمة ئةبيَت داهاتي لة  %247بيَـتش من ئةثرسم بؤ داهاتي ئـةم كةرتانـة واي ليَهـاتووةش
ثرِؤذةي حكومةت بؤ بنياتنانةوةي ئةم كةرتانة ضية ش لةم بودجةيـةداش طوذمـةي دابـني كـراوي ثرِؤذةكـاني
سالَي  0212لة %05ي كؤي بودجةي وةبةرهيَنانةش وة لة %5ي كؤي بودجـةي سـالَي 0212يـةش ئايـا ئةمـة
ئةتوانيَ هةلي كار بؤ بيَكاران برِةخسيَنيَت ش ئايا وةزارةت و حكومـةت ديراسـةتيَكي وردي هةيـة كـة ضـةند
بيَكار لةم وآلتةدا هةية ش ئايا تيَثةرِاندني ئةم بودجةية ضـةند فرسـةتي كـار ئةرِةخسـيَنيَت ش ئةمـةمان بـة
ذمــارة ثـ َي بلَـيَنش ناعةدالــةتي لةدابةشــكردني بودجــةدا مــن ئــةلَيَم لــةم بودجةيــةدا ناعةدالةتيــةكي طــةورة
ئةبينم لةدابةشكردنداش من نـازامن لةسـةر ج ئةساسـيَك ئـةم دابةشـكردنة كـراوة لـة ثرِؤذةكانـداش مةسـةلةن
دووسةو حةفتاو شة مليارو هةشت سةدو نةوةد و دوو مليؤن دانراوةش بؤ سـليَمانيش دووسـةدو ضـل ونـؤ
مليار وس َي سةد و نةوةد و نـؤ مليـؤن دانـراوة بـؤ دهـؤكش سـ َي سـةد و حـةفتا و حـةوت مليـار وسـ َي سـةد و
هةشــت مليــؤن دانــراوةش لــةدونيادا دوو ثرةنســيد هةيــة بــؤ دابةشــكردني بودجــةش ثرةنســيثيَكيان ذمــارةي
دانيشتوانةش ئةوةي تريان ناوضةي زيان ليَكةوتووةش ئـةو ناوضـانةي كـة زيـاتر زيانيـان ليَكـةوتووةش سـليَماني
زؤرترين دانيشتواني هةيةو زؤرترين ئةو ناوضانةشي هةية كة زيانيان ليَكةوتووةش بؤضي كةمرتين بودجـة
بؤ سليَماني دانراوة ش من ئةوة ئةلَيَمةوة كة ئةم ناعةدالةتية بةرامبـةر بـة دهـؤكيش بكريَـت ئيَمـة هـةر
دسةي لةسةر ئةكـةينش بةرامبـةر بـة هـةوليَريش بكريَـت ئيَمـة هـةر دسـةي لةسـةر ئةكـةينش سـةبارةت بـة
وةزارةتـــةكانش ثيَويســـت بـــوو هـــةموو ليذنـــةكاني ثةرلـــةمان حيســـابي خيتـــامي و مي انيـــةي مـــوراجتي
وةزارةتــةكانيان لةبةردةســتدا بوايــةش ئةمــة ســةرةرِاي رِاثؤرتــةكاني ديــواني ضــاوديَري بــؤ ئــةوةي ئةنــدامي
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ثةرلةمان ئاطاي لة سةرفكردني بودجةي ساآلني رِابردوو بيَتش ئيَمـة تةحـةدا ئةكـةين كـة كـةمسان بةرضـاو
رِوونيـــةكمان نيـــة لةســـةر ضـــؤنيةتي ســـةرفكردني بودجـــةي ســـاآلني رِابـــردووش كـــةموكورِي لـــة ثـ ـرِؤذة
بةردةوامةكانداش يةكيَك لة خةلةلةكاني ئةم بودجةيةش ئةم ثرِؤذة بةردةوامانة كة بةليستيك لـة بةردةسـيت
ئيَمةدايــةش تةدريبــةن بةشــي زؤري ثرِؤذةكــاني وةبــةرهيَنان بــؤ ئــةم ثـرِؤذة بةردةوامانــة ضــووةش لةكاتيَكــدا
دونيايةك هةلَةو كةموكورِي وثرِؤذةي نارِؤشين تيَدايـةش لةهـةموو ئـةم ثـرِؤذة بةردةوامانـةدا ئيشـكالياتيَكي
زؤر طةورة ئةوةية كة وةخت تةحديد نةكراوة بؤ ثرِؤذةكانش من ضةند ثرِؤذةيةك دةخةمة رِووش بةحوكمي
ئةوةي كة دةبوو هةموو ئةندامةكان بةرضاويان رِوون بيَتش بةآلم بةداخةوة ضونكة ئيَمة رِاثؤرتيَكي ديواني
ضاوديَرميان لةبةردةستدا نيةش مي انيةي موراجةعةمان لةبةردةسـتدا نيـةش بةرضـاومان رِوون نةكراوةتـةوة
بةرِاثؤرتةكاني ديوانةكانش ئيَمة ناضارين لةو ناوضانةي كـةخؤمان ليَيـي بـووين بـةثيَي ئاطادارميـانش بـةثيَي
مةوديتيةتي خؤمان لةو ناوضانةدا بثرسني كة ئةم ثرِؤذانة هةيـة يـان نيـة ش مةسـةلةن لـة َثـةرِةي 01ي
ثرِؤذة بةردةوامةكاني سالَي 0101دا هاتووة دروست كردني ِريَطاي (رِةزلَة – طوآلن – دؤلَ ثةمو)لة سنوري
دةزاي ثيَنجويَنش ملياريَك و دوو سةدو ضل و يةك مليؤن ديناري بؤ دانراوةش حةز ئةكةم هةموو ئةنـداماني
ثةرلةمان ئةوة ب اننش لة سالَي  0112وة كؤمثانيايةك بةناوي (عرب البحار) لـةم ِريَطايـة ئيشـي كـرد دوايـي
تيَك و ثيَكي داو رِؤشتووةش لةو دةدةيةوة تا ئةم كاتةي كةمن دسـةي تيَـدا دةكـةم لـة ثةرلـةمان بضـووكرتين
ئيش لةم ِريَطايةدا نةكراوةش ئيَمة ئةثرسـني ئـةم ثارةيـة لـة كويَيـةش ئـةم ثرِؤذةيـة بـؤ جيَبـةج َي نـةكراوة ش
دروست كردني ِريَطاي دووةمي (تاسلَوجة – دوكان) دووجار دووبارة بوةتةوةش جاريَكيـان حـةفتاو دوو مليـار
و دوو سةدو شةست و يةك مليـؤني بـؤ تـةرخانكراوةش جـاري دووةمـيش بيسـت و نـؤ مليـار وهةشـت سـةدو
دوان ة مليؤني بؤ تةرخانكراوةش لة َثةرِة ثان ةدا هةيةش ئيَمة ئةثرسـني هـةموومان رِؤذانـة بةشـي زؤرمـان
بةو جادةيةدا هاتووضؤ دةكةينش ضةند سالَة ئةو جادةية تـةواو بـووةش ئيَسـتا ئةيانـةويَت دروسـيت بكةنـةوة
جاريَكي ترش دروست كردني سـايدي دووةمـي (عةربـةت – سـليَماني) ئةمـة دووجـار هـاتووةش كارةسـاتةكة
لةوةداية لةئاوةدانكردنةوة بيست و شة مليار و دووسةد ونـةوةد و حـةوت مليـؤني بـؤ دانـراوةش جـاريَكي
تريش لة وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار سي مليار و نؤسةد و سي مليـؤني بـؤ دانـراوة لـة َثـةرِةكاني (
 02و  )52هاتووةش ئةم جادةية من بؤ خؤم هةفتانة هات ووضـؤي تيَـدا دةكـةمش دووش سـ َي سـالَة تـةواو بـووةش
ئيَمة ئةثرسـني ب َي ةدـةت ئةمـة ضـيةش ئةمـة هةلَةيـة ش نارِؤشـنيةش بؤمـان رِوون بكةنـةوة ش دريتـاوكردني
كؤآلنةكاني (سـيد سـادق) ملياريَـك و ثيَـنج سـةدو يـةك مليـؤن دينـاري بـؤ تـةرخانكراوةش لـة َثـةرِة ()55
هــاتووةش مــن لةســةرؤكي شــارةواني ســةيد ســاددم ثرســي و خــؤم بةتةلــةفؤن دســةم لةطــةلَ كــردووةش هــي
ثرِؤذةيةك لة سةيد سادق نية بةو ناوةش دروستكردني دوتاخبانةيـةكي ()01ثـؤلي بـؤ سـةيد سـادق ئةمـة
دووجار هاتووةش دروست كردني دوو دوتاخبانـة بـةس يـةكيَكيان بـووني هةيـةش تـةواوكردني دوتاخبانةيـةكي
()01ثؤلي كة ئةويش نؤسةدو شةست و ضوار مليؤني بؤ دياري كراوةش كؤمثانيايـةكي تـوركي سـالَي 0112
ئةو دوتاخبانةي جيَهيَآلوةو تا ئيَستا بةرديَكي نةخراوةتة سـةر بـةرديَكش طةيانـدني كارةبـا بـؤ نـؤ طونـد لـة
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شارةزوور ملياريَك و ثيَنج سةدو ثيَنج مليؤن دينار ئةم طوندانة كامانةن كة ئةم بودجةيةي بؤ دياريكراوةش
لةكويَن تكاية ئةوةو ضةند خالَيَكي تريش كة ليَرة مةجا نةبوو من لة ئيتالم بآلوي دةكةمةوةش سوباس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش كاك عومةر عبدالت ي ش فةرموو .
بة ِر َي عمر عبدالت ي بهاس الدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا جةنابتان ئ اماذةتان بةوة كـرد كـة يـةكيَك لـة برادةرةكـامن باسـي لـةوة كـردش كـة كؤبوونةوةكـة ئـةم
سةرةتايةي تايبةتة بة راثؤرتش بةآلم ليَـرةدا نووسـراوةش طفتوطـؤكردن و برِيـاردان لةسـةر ثـرِؤذةي بودجـةش
وةكو تيَبينيةك نازامن وانووسـراوة لـةناو بةرنامـةي كـارداش لةبـةر ئـةوة منـيش وا ئـةزامن ئةمـة رِزمةيةكـة
هةمووي.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر بؤ تةوزيح رِاثؤرتي ليذنةي دارايش بةشيَكة لة برِؤذةي بودجةش فةرموو .
بة ِر َي عمر عبدالت ي بهاس الدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان .
منيش دةناعةتي خؤم وايةش كة هةمووي ثيَكةوة دسةي لةسةر ئةكريَتش باسـي بودجـةو رِاثـؤرتي وةزارةتـي
دارايي و ليذنةي داراييشش هةموو ليذنةكان و ليذنةي دارايش هةموو بةيةكةوةيةش بة ِريَ ان مـن ثـيَم وايـةش
ضارةنووسي بذيَويي هاووآلتيان و طةشةثيَداني كوردستان بة بودجةوة وةستاوةش بةآلم بةداخـةوة دواي ئـةو
هةموو دواكةوتنة ئيَستا لـةم سـةرةتايةوة كـة ضـةند ثةرلـةمانتاريَك دسـةي كـردووةش كـة بـةوردي ئيَمـة
خويَندومانةتــةوة ئــةم كةموكورتيانــة لــة بودجــةدا ئــةبينريَتش بةداخــةوة لــة رِاثــؤرتي ليذنةكانيشــدا زؤر
بةثيَيي ثيَوسيت ئاماذةيان ث َي نةكراوةش رِاستة ئامـاذة بةهةنـديَكي كـراوةش بـةآلم زؤري مـاوةش ئـةم ثرِؤذةيـة
ثةلــةكردن و دووبارةبوونــةوةو ناشــةفافيةت وكــةموكورتي ونــارِووني لــةزؤر َيةنــدا ثيَــوةي ديــارةش بةمــةدا
دةرئةكةويَت كة بةرِاسيت ثيَوةري زانسيت بؤ دياريكردني برِةكان زؤر بةكار نةهيَنراوةش ج بةشـي نةفـةداتي
تةشــعيلي ج بةشــي وةبةرهيَنانةكــةيش مــن يــةك منوونــةتان عــةرز دةكــةمش لــةرِاثؤرتي وةزارةتــي دارايــي
ئةولةويةت دراوة بةكارةباش بـةآلم يـةك و ثؤينـت سـي و دووي بـؤ تـةرخان كـراوةش يـةعين لـة  00تريليـؤن
سةدو ضوار مليار كة ئةزانن ِريَذةكـة ضـةند كةمـة ش لـةرِاثؤرتي وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة بـة ثلـةي دووةم
هاتووة بؤ بايةخثيَدانش كة يةك و لةسةدا يان ةي بؤ تةرخانكراوةش كة ِريَذةكة مةعلومة ضةند كةمةش خـالَي
دووةم :مةسةلةي ئةو ئيتانات و منح ومةسروفاتي ترة كة هةموو سالَيَك بووة بة دةرطايةك بؤ ناشةفافيةت
و خـــةرجيَكي ناعاديالنـــة لةبودجـــةي كوردســـتانش كـــة ئـــةجمارة دووبـــارة بوةتـــةوةش برِةكةشـــي زؤرةش
تةفاسيلةكةشي هاووآلتيان ناي اننش بةدلَني ايشةوة دةيـان بةلَطـة هةيـة لـة مـاوةي ضـةند سـالَي رِابـردووش كـة
ليَرةوة ناعةدالةتيةكي زؤر رِِِوويداوةو زؤريك لةو َيةنانةي كة ئيتانة ئةيانطريَتةوةش منحـة ئةيانطريَتـةوةش
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حةق وابوو مةسروفات اخـري شـيان بـؤ سـةرت بكريَـت( مصـروفات محخـري)كةضـي بؤيـان سـةرت نـةكراوةش
خالَيَكي تر ثةيوةندي بـة ئةولـةوياتي داواو ثيَداويسـيت وةزارةتةكانـةوة هةيـةش لـةثرِؤذةي حكومةتـدا ديـار
نيةش من منوونةيةكتان عةرز دةكةم لةمةسـةلةي كارةبـاش وةزارةتـي كارةبـا داواي ضوارسـةد و شةسـت و سـ َي
مليار و هةشت سةدو سي و نؤمليؤن ديناري كردووةش بةآلم وةزارةتي دارايي تةنها رِةزامةندي لةسةر هةشتا
و شة مليار دينار داوةش كة ئةكاتة يةك لةسةر ثيَنجي داواكارييةكةيانش كة لةوَشةوة ئةلَيَن ئةولةوييـةت
بؤ كارةباية ش باسي داهات برادةرامن باسيان كرد مـن دووبـارةي ناكةمـةوةش حـةق وايـة كـة ثةرلـةمانتاران و
هاووآلتياني كوردستان ئاطاداربنش منيش تةئك يـد ئةكةمـةوة لةسـةريش ناضـمةوة سـةري داهـاتي طريَبةسـتية
نةوتيةكان ئةو ثيَنج مليارةي جةنابي وةزيري سامانة سروشتيةكان ليَرة لةسةر ئةم مةنةسةية باسي كـردش
زؤريَك لة رسومات و زةرائيب وطومرط و ئةو شتانةي كة كارخانة حكوميةكان زؤريَكي تريش كة حةمتـةن
ب ِريَكـي زؤر زؤرةش حـ ةق وايـة ئاليــةتيَك ميكاني ميَـك دابنـدريَت بـؤ ئــةوةي ئـةو هاوسـةنطية بثـار َي ين كــة
هةنديَ بوعدي سياسي تيَداية و تةحةفوزي تيَدا دةكةينش بةآلم حةق نية نويَنـةراني ميللـةت و ميللـةتيش
بةشيَوةيةكي طشيت بيَ ئاطا بن لةوانةش خالَيَكي تر ثةيوةنـدي بـة كيَشـةي مووضـةخؤرانةوة هةيـةش جـةنابي
دكتؤر بةرهةم سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران بـاس لـة مليؤنيَـك و سـ َي سـةد هـةزار كـةس دةكـاتش ئيَمـة بـة
ذمـــارة شـــة ســـةدو بيســـت و ثيَـــنج هـــةزارمان هةيـــةش ليَرةشـــدا دووبـــارة ثامشاوةكـــةي تـــر نـــارِووني و
ناشةفافيةتيَكي ثيَوة ديارةش زؤريَك لة خةلَكي كوردستان مةحرومن لة تةعني و دامةزراندن لةكاتيَكـدا ئـةم
ذمارة زؤرةمشان هةيةش ئةمة حةق وابوو لةم خولةي ئةجمارةدا بةراسيت ئاوا بةسةريدا تيَنةثةرِينش باسي
نؤهةزار و ثيَنج سةد كةس بؤ تةعني بوون ئةكريَتش بةب َي ئـةوةي ثيَـوةريَكي وازة و زةوابتيَكمـان هـةبيَتش
نة مةجلسيَكي خدمـةي وازدـان هةيـةش نـة وةزارةتـي ثالنـدانان شـتيَكي رِوونـي لـةو َيةنـةوة هةيـةش مـن
دةستخؤشي لة ليذنةكاني ثةرلةمان دةكةمش ئاطام ليَية زؤرماندوو بوونش بةرِاسيت ئةو طلةييـة هةيـة لةسـةر
ليذنةي كاروباري دارايي كة ئةويش زؤر ماندوو بووةش ئةو هةموو ثيَشنيارةي بؤ ضووة ٍ بـةآلم بةرِاسـيت لـة
زؤريَك لة ليذنةكان ئةو طللةييان هةية كة تيَبينيةكانيان بة هةند وةرنةطرياوةش سيَش ضوار َثـةرِةي ئةطـةر
باسي دريَذي ئةكات جةنابي سةرؤكي ليذنة سيَش ضوار َثـةرِةي يةكـةمي تةوصـيف و ثيَـدا خويَندنيَكـة بـؤ
بودجةكة كة نةدةبوايـة ئةوانـةي تيَـدا بوايـةش خؤشـي ئةطـةر َثـةرِة ( )5 – 0سـةير بكـاتش ئيقـراري ئـةو
حالَةتة بكاتش شتيَكي تر نةوةد مليار بؤ ذينطةي دميوكراتي كة بةو تةعبرية دةستخؤشي دةكةم لـة ليذنـةي
دارايــيش كــةناوي نــاوة ثةرةثيَــداني ذينطــةي دميــوكراتي و كــاري ِريَكخراوةيــيش بــةآلم بةرِاســيت مــن ليَــرةدا
نايشارمةوة جـةماوةري كوردسـتان حةدـة و َيةنـة سياسـيةكانيش هـةموويان و ثةرلـةمانتاراني بـة ِريَ يش
ب ـ انن كــة زؤر زؤر ناعاديالنــة ئــةم ب ـرِة لةخولــة ثيَشــووةكاندا ســةرت كــراوةش تكامــان وايــة ئــةجمارة زؤر
شةفافانةش زؤر عاديالنـة بيَـتش لـة ِريَي وةزارةتـي نـاوخؤوة بيـت و ريَكخـراوة مةدةنيـةكان ئةوانـةي مؤلَـةتي
ياسايي و رِ ةمسييان هةيـةش بـةب َي جيـاوازي ح بيَـك بـؤ ح بيَكـي تـرش طروثيَكـي بـؤ طروثيَكـي تـر هـةمووي
بةشيَوةيةكي يةكسان دابةشبكريَت ضـونكة هـةموو سـالَة رِابردووةكـان ئـةم حالَةتـة رِةضـاو نـةكراوةش خـالَي
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كؤتاييم ئةوةية سةرجنةكاني ئةنداماني ليذنةكان تةحةفوزي زؤريان لةسـةر ئـةو خالَـةي رِاثـؤرتي ليذنـةي
دارايي هةيةش حةق واية ئةولةوييـةت بـدريَت بةوانـةي كـة لـة رِاثؤرتةكـةدا نةنووسـراوةش ليَـرةدا ئيشـارةتي
ثيَبدريَت و طفتوطؤي لةسةر بكريَتش بـةم مةرجانـةوة ثيَويسـت ئـةكات كـة دووبـارة بودجـة بطة ِريَتـةوة بـؤ
حكومةت تيَبيين و سةرجني ئةم ليذنانةو ثةرلةمانتاراني بة ِريَ ئي افـة بكريَــتش ئـةو كاتـة ئـةم بودجةيـة
ئةبيَت خبريَتةوة بةردةنطدانش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش كاك ايوب نتمت( ئارام) فةرموو .
بة ِريَ ايوب نتمت دادر(ئارام):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بيَطومان بودجةي سالَي  0101كؤمةلَيَك كةموكورتي و نودسـاني تيَدايـةش ئيَمـة تيَبـيين و رِةخنةكانيشـمان
لةسةر بودجة لـة دلَسـؤزييةوةية بـؤ بـةه َي كردني ئـابووري كوردسـتانش كؤمـة َليَك خـالَم ئامـاذة ثيَكـردووةش
يةكيَك لةوانة لة ئرياداتي سالَي  0101كة لةبودجةكةيدا هـاتووةش كـة داهـاتي وةزارةتـي كارةبـا بريتيـة لـة
 22مليؤن دينارش بةآلم ئةطـةر بيَـت و سـةيريَكي حسـاباتي خيتـامي سـالَي  0112بكـةينش تـةنها بـؤ شـة
مانط  12مليؤن بؤ كارةبا دةستنيشان كراوةش ئةمة جيَطاي سةرنج و تيَبينيةش لةكاتيَكدا كة رِسوماتي كارةبا
زيادي كردووةش بـؤ ضارةسـةركردني كيَشـةي نيشـتةجيَبوون كـة يةكيَكـة لـة ئاماجنـةكاني وةزارةتـي دارايـيش
 521مليار دينار دانراوةش لةكاتيَكدا بةثيَي سـةرذميَرييةكي ثاريَ طـاي سـليَماني ()51هـةزار كريَضـي لـةناو
شاري سليَماني هةيةش ئايا ضؤن بة ()521مليار دينار ئةو كيَشة بؤ تةنها يـةك ثاريَ طـا جيَطـاي ناكريَتـةوةش
ثيَشنياريَكم هةية كة مووضةي هةر سيَ دةستةي سةرؤكايةتي بة ِريَذةي لـة  %01كـةم بكريَتـةوةش هـةروةها
بة ِريََذةي لة %01ي ئةندام ثةرلةمانةكان ئةويش كةم بكريَتةوةش هةروةها رِاويَذكارةكان هةر وةك ضؤن لـة
ياساي بودجةي عيَرادـدا برِيـاري لةسـةر دراوةش وةكـو لـة مـاددةي ()52دا هـاتووةش حـةق وابـوو ثةرلـةماني
كوردســتان ئــةو ِريَذةيــة زيــاتر بكــاتش لةبةرئــةو بارودؤخــةش ثيَشنيارةكةشــم ئةوةيــة ئــةو داهاتــةي كــة
دائةنريَتةوة يان ئةطة ِريَتةوة تايبـةت بكريَـت بـة صـندودي زةواج بـؤ َوان لـة كوردسـتانش خـا َليَكي تريشـم
بريتية لةوةي كة جياوازييةكي زؤر خراوةتة نيَوان شارو شارؤضكةكان بؤ ثرِؤذةكانش بةثيَي ئةو ستاندةرةي
كة لة رِاثؤرتي ليذنةي دارايي ثةرلةماندا هاتووةش كـة بريتيـة لـة ذمـارةي دانيشـتوانش هـةروةها ثيَداويسـيت
ناوضةكانش بؤمنوونة زاخؤ  22ثرِؤذةي بؤ دانراوةش رِانية  6ثرِؤذةش هةلَةجبة  2ثـرِؤذةش ئةطـةر بيَـت و بـاس
لةمةسةلةي زيادي ثرِؤذةكان وزؤر بووني ِريَذةي ثارةكـة بكريَـتش يـةك ثـرِؤذة لـة زاخـؤ  02مليـار دينـاري
تيَضووةش خا َليَكي تريشمان بةثيَي ياسـاي وةزارةتـي ثالنـدانان يـةكيَك لـة ئةركـةكاني ئـةو وةزارةتـة بريتيـة
لةداناني ثالني ئابووري بؤ هةريَمي كوردستان كة بةرِاسيت تا ئيَستا ئةو ثالنة رِؤشن نية و ديار نيةش ثـيَش
ئــةوة كــة بودجــة بيَتــة ثةرلــةمان ئةبوايــة وةزارةتــي ثالنــدانان ئــةو ثالنــةي رِوون بكردايةتــةوةو لــة
هؤكارةكاني رِاطةياندندا رِايبطةياندايـةش خـا َليَكي تـريش كـة لـة رِاثـؤرتي وةزارةتـي دارايـدا هـاتووةش كـة ثلـة
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بةندي و بايةخداني ِريَكخستووةش يةكيَك لةو خاآلنة بريتيـة لـة ئاسايشـي كوردسـتانش بـةلَيَ بيطومـان ئيَمـة
هــةموومان ئــةبيَت بةهةمووَيةكــةوة داكــؤكي بكــةين لــة ئاسايشــي كوردســتانش بــةآلم ئةطــةر بيَــت وئــةمرِؤ
مودارِةنةيــةك بكــةين لــة نيَــوان كوردســتان وباشــوورو ناوةرِاســيت عيَرادــداش دةبيــنني كوردســتان لةهــةموو
شــويَنةكاني تــر بةردــةراري و ئاسايشــي تيَــدا جـيَطري بــووةش بــةآلم لةكاتيَكــدا كــة لــة %52ي مووضــة خــؤري
كوردستان بؤ ئاسايش و ثيَشمةرطة ئةطة ِريَتةوةش كة ئةوة ئةطةر بيَت و سةيري زؤريَك لـة وآلتـان بكـةين
لةكاتي جةنطداش بيَطومان بودجةي زياد دائةنيَن بؤ بةرطريش بـةآلم لةكاتيَكـدا كـة بـارودؤخ ئاسـايي بيَتـةوةش
ئةو بودجةية كةم دةكةنةوةش هةروةها ئةطةر تيَرِوانينيَكي طشيت بكةين بؤ بودجةي سالَي  0101دةبيـنني
ئةم بودجةية هي بايةخي نةداوة بةوةي كـة بنكةيـةكي ئينتـاجي بـؤ كوردسـتان دابـني بكـاتش بـؤ منوونـة
مةســروفاتيَكي زؤر لــة نةفــةدات دانــراوة كــة ئةتوانــدريَت وةزارةتــي دارايــي ســوودي ل ـ َي وةربطريَــتش بــؤ
داعيدةيةكي ئينتاجي لةكوردستانداش بؤ منوونة لة حساباتي خيتامي بؤ شة مـانط هـاتووةش ضـوار مليـارو
سيَ سةدو شةست و هةشت مليؤن دينار دانراوة بؤ درتاسيةش كـة ئةطـةر لـة هـةموو خـةبرييَكي ئيقتصـادي
بثرسنيش هةر ئةو ثارةية بةسة بؤ داناني كارطةيةكش يان ة مليار و هةشت سةدو هةشتاو سـيَ مليـؤن دينـار
بــةس تــةنها بــؤ كريَــي خــانوو رِؤشــتووة بــؤ دامودةزطاكــاني حكومــةتش كــة ئةطــةر بيَــت و ثرؤســةيةك يــان
بةرنامةيةك هةبيَتش بيطومان دةتواندريَت بةبةرنامةيةك بؤ ماوةيةكي كورت خايةن هـي دامودةزطايـةكي
حكومــةت لــةناو خــانووي كريَــدا نــةميَنيَتش خــالَيَكي تريشــمان كــة وةك ثرســياريَكة لــة وةزارةتــي دارايــي
كؤمةلَيَكي زؤر لة خةلَك خانةنشني كراوةش بةناوي خانةنشيين ح بي ياخود تةفةروغش ئايا ئةم مووضانة لة
ج شويَنيَكدا جيَطاي بوةتةوة ش ثيَشنياريشمان ئةوةية كـة بةرِاسـيت ليذنةيـةك ثيَداضـوونةوة بكـات بـؤ ئـةو
تةفةرو انة ياخود ئةو خانةنشينانةش ضونكة ئةوة بريتية لة ساماني طشيت هاووآلتيان و ثيَويستة تةنها بؤ
ئةو هاووآلتيانة بةكار بهيَنريَت كة لةدامودةزطايةكي حكومةتدان و خانةنشني كراون يان كاروباريان تـةواو
بووةو ياساي خانةنشـيين طرتبيَتيـةوةش ثرسياريَكيشـم ئةوةيـة كـة حسـاباتي خيتـامي لـة  2/02دةرضـووةش
ثرسيارةكةشم بةرِاسيت بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمانة لةطةلَ داراييش بةآلم لةم كؤتايةدا طةيشتووة بة هةنـديَك
لةسةرؤك ليذنةكانش ئايا بؤضي لةثا ئةوةي كة لة  2/02دةرضووةو ئةبوايـة زووتـر بطةشـتاية بةدةسـيت
ثةرلةمانتاران بؤ ئـةوةي لـةكاتي موراجةعـةي بودجـةي سـالَي  0101بتـوانيَ زيـاتر تـةدديم بكـاتش خـالَي
كؤتايشم بريتية لة يةكيَك لةو ثاساوانةي وةزارةتـي دارايـيش كـة بودجـة بؤضـي دواكـةوتووة ش ثاساوةكةشـي
برييت بوو لةوةي كة بارودؤخي ئابووري هةموو دونيـا تيَـك ضـووةش هـةروةها بـرييت بـوو لـة ديارنـةبووني
داهاتي عيَراقش ئةطةر بيَت و ئةمانة ثاساو بوايـةش دةبوايـة بـؤ بودجـةي عيَـراديش هـةمان ثاسـاو هةبوايـةش
بــةآلم هــةر لــة رِاثؤرتةكــةي وةزيــري داراييــدا هــاتووةش كــة لــةمانطي 7دا ئةجنومــةني وةزيرانــي عيَــراق
توانيويةتي ئةو رِاثؤرتة ثيَشكة بكات وبيطةيةنيَت بةهةموو وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكانش يـةكيَك لةوانـة
وةزارةتي دارايي عيَرادةش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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زؤر سوثاسش كاك علي حسني فةرموو .
علي حسني حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر لــة تيَبينيــةكامن ســؤزان خــان وتــيش ئــةوةي كــةماوة مــن ئامــاذةي ثيَبــدةمش تايبةتــة بةناوضــة نــاكؤكي
لةســةرةكانش بــةداخيَكي زؤرةوة لةبودجــةي ثيَشــنياركراو تــةنها ثيَشــنياري ئــةوة كــراوةش كــة صــندوديَك بــؤ
ناوضة دابرِاوةكان دياري بكريَتش بـؤ خـةرج كردنـي بودجـةي تـةرخانكراو بـؤ ئـةو ناوضـانة بةهةماهـةنطي
لةطةلَ دةستةي ناوضة ناكؤكي لةسةرةكانش ئةوةي كة ئيَمة دميان تةنها لة يةك برِطة بـؤ ناوضـةي مةنـدةلي
ب َي ئةوةي كة دياري بكريَتش كة بؤ ج بابـةتيَك ئـةو ثارةيـةي كـة ديـاري كـراوة خـةرج ئـةكريَتش كـة شـة
سةدو شةست و نؤ مليؤن دينار تةرخانكراوةش وةك دةزانن لةمثةرِ تـا ئـةو ثـةرِي كوردسـتان ئيَمـة ناوضـةي
كيَشة لةسـةرمان هةيـةش جـا لةسـةر ئـةو ثيَـوةرةش لةسـةر ئـةو ئةساسـةش تةصـةوري مـن ئةوةيـةش كـة ليَـرةدا
كةمتةرخةمييةك كراوةش ضونكة ئيَوة دةزانن كيَشةي ناوضـة نـاكؤكي لةسـةرةكان ئـةب َي ديـاري بكريَـتش كـة
ئةولةويةتي ضةندةمة ش ضةند َيةنيشي هةية ش دةخوازم ثرسيار بكةمش دةلَيَن دةبيَ صـندوديَك بـؤ ناوضـة
دابرِاوةكان دةستنيشان بكريَتش ئايا ئةو مةبلة ة يان ئةو طوذمةيةش كة برِيارة بؤ ئةو ناوضانة دياريبكريَـت
لةكويَ تةئمني ئةكريَت ش ئايا نيازةكاني ئةو ناوضانة كةثيَيان دةلَيَني ناوضة دابرِاوةكان دةستنيشان كراوة ش
ضؤنيش دياري ئةكةين ش ثرسياريَكي ترم ئةوةيـةش ضـةند لـة سـةدي بودجـةي هـةريَمي كوردسـتان بـؤ ئـةو
ناوضـــانة تـــةرخان كـــراوة يـــان تـــةرخان دةكريَـــت ش ئايـــا نيســـبةتي ِِرِيَـــذةي دانيشـــتواني ئـــةو ناوضـــانة و
خصوصيةتي ئةو ناوضانة بةحوكمي ئةوةي كة لةَيةن حكومةتي ناوةندييةوة بيَناز كـةوتوونش بـةحوكمي
ئةوةي لةرِووي ياساييةوة لةدةرةوةي هةريَمي كوردسـتاننش رِةضـاو كـراوة يـان رِةضـاو دةكريَـت ش بـةحوكمي
ئةوةي كة حكومةتي هةريَمي كوردستان لةوةو ثيَش هةنديَك كاري كردووةش بةآلم لةضـاو ئاسـيت هـةذاري و
نةداريش لةضاو ئاسيت ويَراني وكاول بووني ئةو ناوضانة شتةكة هيَندة بةرهةست نةبووةش ئايا ئةو صندودة
ئةتوانيَ دةرةبووي ئةو زيانانة بكـات ش هيـوام وايـة كـة بـةثيَيي خـةم سـاردي حكومـةتي بة ـداو ثةرؤشـي
حكومةتي كوردسـتان بةتايبـةت لـة بودجـةي سـالَي  0212سـةبارةت بةناوضـة دابرِاوةكـان ئـةو مةسـةلةية
زياتر تاوتويَ بكريَتش ضونكة بةرِاسيت شاريَكي وةكو مةندةلي ب َي ئةوةي كة دياري بكريَت ئـةو بـرِة ثارةيـة
كة شة سةدو شةست و نؤ مليؤن ديناري بؤ تةرخان كراوة بؤ ج ثرؤذةيةك خةرج دةكريَت ش طةليَك لةوة
زياتر ثيَويسيت هةيةش بةتايبةت بة خانةدني كة زياتر ئيشارةت دراوة بة بةردةوامي ثـرِؤذة بةردةوامـةكانش
داوام ئةوةية كة لةم بودجةية نسبةتيَكي زياتر ج لةبابةتي ِريَذةي سوكاني ج بـةحوكمي تايبةمتةنـدي ئـةو
ناوضانة رِةضاو بكريَتش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك يةشار فةرموو.
يشار جنم الدين نورالدين:
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سةرؤكي ثةرلةمان.
دسةكامن زؤربةي كرانش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك سا تؤماش فةرموو.
سا تؤما كاكؤ:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هةلَبةت بودجـة وةكـو تـةرازوو وايـةش هـةر مةسـروفات نيـة تـا ئيَمـة هـةر باسـي مةسـروفات بكـةينش باسـي
تــةرخانكردني ثــارة بــؤ ثرؤذةكــان و باســي بودجــةي تةشــعيلي بكــةينش بــةلَكو ئــةوةي لــةوة طــرنطرتةش َيــة
طرنطةكةيةتي كة داهاتةش مومكينـة تـا سـالَي  0223زيـاتر ئيهتيماممـان بـة ديـاريكردني داهاتـةكان و زيـاد
كردني و ِريَكخستين دةداو زياتريش رِوون بووش بـةس لـةو وةختـةي كـة دةسـتمان بـةوة كـرد كـة داهـات لـة
بة داد وةربطرينش واب امن كة جةنابي وةزيري دارايش ثشـتطرييم لـ َي دةكـاتش زيـاتر ئـةو َيةنـةمان ئيخفـا
كرد يان زياتر ئاطاداري ننيش زؤرمان نةشارةزاييمان هةية لة ضؤنيةتي دابني كردني داهاتةكان و ضـؤنيةتي
ِريَكخســ و بةدةســـت هيَنـــاني داهاتـــةكانش ج طومرطـــةكانش ج رةمســـةكانش ج داهاتـــةكاني تـــر بـــة هـــةموو
جؤرةكانيةوةش ئيرت هةموومان طرنطيمان داوة بة ضؤنيةتي تةوجيه كردني ئةو داهاتةي كة بؤمان تـةرخان
كراوةش بؤ كام ثرتؤذةش بؤ كام شويَنش كام جيَطا تا زياتر خ مةتي ناوضـةكاني كوردسـتان بكـاتش بـةآلم ئـةوةي
لةوة طرنطرتة ئةوةية كـةمن ئةمةويَــت بيلَـيَم ضـاوديَري كردنـي ضـؤنيةتي سـةرت كردنـي ئـةو بودجةيـةو
ضــؤنيةتي ضــاوديَري كردنــي ئــةو دةســتهاتةية بةطشــت دةزطاكــاني حكومــةتي هــةريَمي كوردســتانةوةش ج
ضاوديَري داراييش ج دةزطاكاني ضاوديَري لةوةزارةتةكاني ترةوةش ج خودي ثةرلـةمانش ج وةزارةتـي ثالنـدانان
و ج سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانش زؤر زؤر طرنط ترة لةوةش من بؤ ئةو بابةتة دوو خالَم هةيةش يةكةم:
مومكينــة بةش ـيَكي زؤري ئــةو مونادةشــانةي كــة ليَــرة كــران كــةم دةبــووش ئةطــةر ليذنــةي دارايــي لةطــةلَ
ليذنـــةكاني تـــر كؤبوايةتـــةوةو لةســـةر موَحـــةزاتيان مونادةشـــةيان بكردايـــةش مومكينـــة بةشـ ـيَكي زؤري
ثرسيارةكان ليَرة نةدةكران و حةل دةبووش دووةم :ئةطـةر بطة ِريَينـةوة بـؤ سـالَي  0221بودجـة لـة كؤتـايي
مانطي  2موصادةدةي لةسةر كراش لة كؤتايي مانطي  1و  12ضووة حةي ي تةنفي ةوةش بةتايبةتي بودجـةي
ثرؤذةكان كة مومكينة بةشي زؤري برادةراني ئةندام ثةرلةمان ئاطاداري ننيش ئايا ثرؤذةكان دةسيت ثيَكراوة
يــان دةســيت ثيَنــةكراوة ش تــا ج ئاســتيَك جيَبــةجيَكراوةش ئايــا ثارةكــةي ســةرفكراوة يــان نــا ش لــة ئةســتؤي
وةزارةتةكان ما وة يان نا ش لةئةستؤي ليذنةكان مـاوة يـان نـا ش ئةطـةر بيَــت و وةزارةتـي دارايـي ئـةو ئةركـة
بكيَشـيَ و بةرضــاو رِوونيــةك بكــات بــؤ ئةنــدام ثةرلةمانــةكان زؤر سوثاســيان دةكــةمش مــن سـيَ خــالَم هةيــة
مومكينة برادةران ئيشارةتيان ثيَدابيَـتش بةس من دةمةويَت لةسةري بوةستمش بةنيسبةت وةزارةتـي كارةبـاش
كة هةموومان رِؤذانة دسةي لةسةر دةكةين و ئيتالم دسـةي لةسـةر دةكـاتش شـرياني سـةرةكي ثيَشـكةوتنةو
ذيــاني رِؤذانــةي هاووآلتيانــةش بــةآلم ثارةيــةكي زؤر زؤر كــةمي بــؤ تــةرخان كــراوةش كةضــي بةرامبــةري
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مةس وليةت لةسةر وةزارةتي كارةباو وةزيري كارةبايةش من وا ئةزامن سةآلحيات و مةس وليات وةكو تةرازوو
وايةش ئةطةر سةآلحياتي نةدةييتَ كةواتة مةس ولياتي لةسةر نابيَـتش دةب َي لـةجياتي ئـةو جـوابي بدةينـةوةش
كــةبؤ نــاتوان َي ئــةو خ مةتــة بــة هاووآلتيــان بطةيــةنيَش ئيحتيمــالي هةيــة لــة بةرهــةم هيَنــاني وزةي كارةبــا
موشـــكيلةي نـــةمابيَش بـــةآلم لـــة طواســـتنةوةو دابةشـــكردني موشـــكيلةيةكي زؤري هةيـــةش وابـ ـ امن دةبـ ـيَ
ثيَداضوونةوةيةك هةبيَتش بؤ ثرت هاوكاري كردنيش ئةوةي لةوة طرنطرتة ئةوانيش كة كاك ئيسماعيل دسـةي
لةســةركردش وةزارةتــي كارةبــا رِي بةنــدي ئــةو ثرِؤذانــة بــوو كةموصــادةدة كــراوةش لةطــةلَ بــة ِريَ وةزيــري
ثالندانان ئيتيفادية كراوة دووبارة رِي بةندي دانانةوة بؤ ثرِؤذةكان لةطةلَ وةزيري ثةيوةنديدار بؤ هةموو
وةزارةتةكان بكريَتش بةآلم ئةو شتةم نةبيين لة وةزارةتي ثيشةسـازييةوةش كـةخؤيان داواي ئـةو ثرِؤذانـةيان
نةكردووةش سيَ ثرؤذة لة بودجةي ئةمسالَ هاتووة بؤيانش ئةمرِِِؤ من ليَم ثرسني كيَ مونادةشةي كـردووة
لةطةلَ وةزارةتي ثالندانانش ئاطاداري نةبوونش ئيَمة وةكو ليذنـةي ثيشةسـازي ثيَشـنيارمان كردبـوو كـة هـةر
بةطويَرةي ئةو ثارةيةش ئةطةر نةبيَ ثرِؤذةي تر لةو ثرٍِؤذانةي كـة داوايـان كردبـوو موافةدـةيان بـؤ بكريَـتش
ديارة لة ليذنةي دارايي بة ِريَ ةوة بةناوي ثةسةند نية هاتووةش من دووبارة تةئكيـدي لةسـةر ئةكةمـةوة كـة
بة ئيهتيمامةوة وةربطرييَتش ئةوةي تر من لة بودجة موَحةزةم كـرد زؤر فةرمانطـة هةيـةش كةشـفي بينـاي
بؤ كراوةش ثارةي بؤ بينا كردن تةرخان كراوةش ئيحتيمالي هةية هةنديَك لةو فةرمانطانـة شـتيَكي كـاتي بـنش
ضةند سالَيَكةو كؤتاييان ثيَ ديَتش ياخود دةمج دةكريَت لةطةلَ وةزارةتيَكـي تـر يـاخود دةزطايـةكي تـرش مـن
ثـيَم باشـةش رِاسـتة بــووني بينـا طرنطـة بــؤ دةزطايـةكش بـؤ فةرمانطةيـةكش بــةس ثارةمـان زؤر ثيَويسـتة بــؤ
هةنديَ ثرِؤذةي خ مةتطوزاري ترش ئةمسالَيش هةنديَ بينا هةية بابةكريَ بـنش هةنـديَ فةرمانطـة هةيـة بـا
ي ثرؤذةي تايبةتش سوثاس.
ي بنش بةلَكو ئةو ثارةية تةوجيه بكريَت بؤ هةند َ
بةكر َ
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش دكتؤر صةباة بةرزجنيش فةرموو.

بة ِر َي صباة حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بيَطومان دسة كردن لةسةر هةر سيَ تةوةري رِاثـؤرتي ليذنـةي دارايـي وش بودجـةي سـالَي 0212ي هـةريَمي
كوردستانش ثاشا ثرِؤذة ياساي بودجةش ئةمة هةر يةكيَكيان تةوةريَكي تايبةتةش ثيَويسيت بة لةسةر وةستان و
بةوة هةية كة بةنةفةسـيَكي دريَـذةوة مامةلَـةي لةطـة َل بكـةينش سـةبارةت بـة رِاثـؤرتي ليذنـةي دارايـي مـن
ضةند خالَيَك ئةخةمة بةرضاوي ئيَوةي بة ِريَ و هةموو هاوكاراني بة ِريَ مش سةرةتا ئةم رِاثؤرتة بة زمانيَكي
تةبريري نووسراوةش ئةو هيَ ةي كة ثيَويستة رِاثؤرتي ليذنةيةكي ثةرلةماني هةيبيَتش تيَيدا بةدي ناكريَتش
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من ضةند منوونةيةك ديَنمةوة بؤ ئةوةي دسةكامن بسـةمليَنمش يةكـةم :لـة َثـةرِةي يةكـدا لـة ثيَشـةكيةكةي
دة َليَتش داوا دةكةين كةوا لةكاتي ياساييدا بودجـة ثيَشـكة بكريَـتش حـةق وابـوو ليذنـةي ثةرلـةمان ب َليَـت
ثيَويستة نةك داوا دةكةينش ضونكة ئةم مةوديفة مةوديفيَكي زةعيفةش شايستة نية بة نويَنةراني طـةل بـةو
زمانةش بةزمانيَك كة داوا كردن و رِجاي تيَدا بيَت بنووسريَتش خالَي دووةم :لةَثةرِةي حةوتـدا داوا دةكـاتش
ثيَشنيار دةكاتش كة تةوازون رِةضاو بكريَت لةساآلني داهاتووداش لةبةيين ِريَـذةي دانيشـتوانداش مـن ثـيَم وايـة
ئةبيَ ليذنة بلَيَت ثيَويستة رِةضاو بكريَـتش نةك داوا بكريَتش سـيَيةم :ئـةو زمانـةي كـة ثيَـي نووسـراوة ئـةم
رِاثؤرتــة لـــة هةنـــديَ لـــة َثةرِةكانيـــدا كـــة تةماشـــا دةكـــةين بـــةزمانيَكي ســـةرديش تةوصـــيفيةش تـــةحليل
وليَكدانةوةي ثيَويسيت تيَدا نيةش كة بيكات بؤ فةصلَةكاني ئةم بودجةيةش ضونكة لةرِاستيدا ئيَمة ئةبيَ ئـةو
رِاثؤرتةي كة دةةويَنينةوة ئةوةمان نيشان بدات كة ئةم بودجةية ج سياسةتيَكي ئيقتيصادي بـؤ ئةمسـالَي
كوردستان وةديسان لةم سالَةوة بؤ سـاآلني داهـاتوو دةطرينـة بـةرش بـؤ دارِشـ و دامةزرانـدني داعيدةيـةكي
ئيقتيصادي بةه َي ش ئيسرتاتيذيَكي ئابووري بةه َي ش لـة ِرِِاثؤرتةكةيـدا ليذنـةي بـة ِر َي باسـي ئـةوة ناكـات كـة
ئيَمــة ج ئيســرتاتيجيةتيَك لــةم مي انيــةدا دةخويَنينةوةيــةش ج ئامــاجنيَكي ئــابووري وا لــة ثشــيت دارِش ـ و
جيَبةجيَ كردني ئةم بودجةيةوةيةش بةنيسبةت ثيَشنيار و رِةخنـةو بؤضـوونةكاني ليذنـة تايبةمتةنـدةكاني
ي لـةو رِةخنانـةي نووسـيوةتةوة كـة حـةق وابـوو
ي لـةو ثيَشـنيازو هةنـد َ
ثةرلةمانش لةرِاستيدا ليذنـة هةنـد َ
زؤربةيان و كاكلَةيان بةشيَوةيةكي جةوهةري بنووسريَنةوةش من بؤ منوونة لة ليذنةي ثةروةردةو خويَندني
بــاآل ذمارةيــةكي زؤر ثيَشــنيازمان طوجنانــدبووش تــةنها سـيَ ثيَشــنياريان جيَطــاي كراوةتــةوة لــة رِاثؤرتةكــةداش
ديســانةوة كةســةيري رِاثؤرتةكــة دةكــةين ئــةوةي لـيَ ئيســتينتاج دةكــةين كةليذنــة بــؤ خــؤي رِازي نيــة لــة
بودجةي هةريَمي كوردستان بؤ سالَي 0101ش بؤ منوونة لة َثةرِةي ثيَنجدا كة باسـي ميالكـات دةكـاتش زؤر
بةرِووني دةخويَنريَتةوة كة رِازي نية لةو برِة ميالكةي كةبودجة ثيَشـنياري كـردووةش يـان وةزارةتـي ماليـة
تةصدي قي كـردووةش لةَثـةرِةي شـة كةباسـي تـةعوي اتي فةرمانبـةران دةكـاتش ديسـان لةهـةمان َثـةرِةدا
كةباســي تــةنفي ي مي انيــة دةكــاتن لةَثــةرِةي حــةوت كةباســي سروشــيت ث ـرِؤذة وةبةرهيَنانــةكان دةكــاتش
ديسانةوة ليذنة بؤ خؤي رِةخنةي هةية لة شةفافيةتي مي انية كاتيَك كـة باسـي حسـابي ئيتانـات و مـنح و
مةنافتي ئيجتماعي و مةسروفاتي تر ئةكاتش لةَثةرِةي هةشـت كـة داوا دةكـات لـة وةزارةتـي ثالنـدانان كـة
بةرِي بةندي بة ئةولةوياتي خؤيدا بضيَتةوةش كات َي كـة بـاس لـة ثـرِؤذة وةبةرهيَنـةكان دةكـاتش كـاتي داواي
ئيجادي تةوازن ئةكاتش دروست كردنـي تـةوازن و هاوسـةنطي لـةنيَوان وةزارات و ناوضـة جياوازةكـانش ئةمـة
سةبارةت بة رِاثؤرتي ليذنةش سةبارةت بةخودي بودجةي ثيَشـنياركراوش ئـةو كةسـةي كـة سـةيري نةفـةداتي
تةشعيلي بكات لةم بودجةيةدا بةثيَي ئةو ليستةي كةلـة رِاثؤرتةكـةدا هـاتووةش بـؤي دةر ئةكـةويَت كـة ئـةم
بودجةيــة لــة رِاســتيدا بودجــةي ئاوةدانكردنــةوةو طةشــةثيَداني ئــابووري كوردســتان نيــةش ضــونكة زؤر لــةو
ث ِرِِؤذانــةي كــة هةيــة ثيَويســتة لةســةر ئةساســي جــةدوا ج ـيَطري بكــريَنش هــي ئةولةويــةتيَك نيــة لــةداناني
ثرِؤذةكاندا يان ئيَمة هةسيت ثيَناكةينش يـةعين بؤيـان هةيـة جوا ـان بدةنـةوةو بؤضـوونةكةي ئيَمـة هةلَـة
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بيَتش ثرِؤذة بةرهةمهيَنةكان رِي بةندي طةشةي ئابووري هةريَمي لةبةرضاو نةطرتووةش بؤمنوونـة وةزارةتـي
ثيشةســازي بــةثيَيي ئــةو ئامــارةي كــة داويــةتي بةدةســتةوةش ئــةلَيَ لةســالَي  0116بــةدواوة ()076كارطــة
داخــراونش بــةآلم لــة  0116بــؤ  0112تــةنها ئيجــازةي ()52ث ـرِؤذة دراوةش ئــةو( )52ثرؤذةيــة ضــةندي
جيَبــةجيَكراوةش ضــةنديش ئيَســتا فيتلــةن لــة ئينتاجدايــة ئــةوة نازانــدريَتش عــاملي ئينتــاجي و عــاملي
طةشــةثيَكردن لةمي انيــةي ئيستســماري وةزارةتةكانــدا بةرِاســيت بةرضــاو ناكــةويَتش هاوســةنطي جــوطرايف
لةنيَوان ناوضة جياوازةكاني كوردستان رِةضاو نةكراوةش كة ثيَويستة بةثيَيي ِريَذةي دانيشتوان بيَـتش ديسـان
داعيدةي ئينتاجي بؤ هةريَمي كوردستان بةرِاسيت بـةدي ناكريَـتش لـةداناني مي انيـةدا هةسـت ناكريَـت كـة
حكومةت خاوةني سياسةتيَكي بازرطاني دياريكراوةش ضونكة هي برِطةيةكي تيَدا نية كة باس لةوة بكات كة
تةوازونيَك هةبيَت لة نيَوان ئ يسترياد و تةصديرش ئيسترياد لةسـةدا سـةدةش بـةآلم تةصـدير لـة سـةدا سـفرةش
لةحا َليَكدا ئةبواية وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني ثشـكيَكي زؤريـان هةبوايـةش لـة نةفـةداتي تةشـعيلي ولـة
نةفةداتي ئيستيسماري كة دةبينني ئةو نيسبةيةي كة رِةضاوكراوة هةمووتان دةيبينن زؤر كةمـةش ئرياداتـي
كارةبا زؤر كةمةش ديَمة سةر مةسةلةي حساباتي خيتامي كةبةرِاسيت زؤر طرنطـةش هـي شـة مـانطي ثيَشـوو
ئاخرين خالَ هةنديَ فةصلَ وبرِطةي تيَداية بةرِاسيت جيَطاي ثرسيارةش باسي هةموو خمصصاتةكاني تيَدايةش
بةآلم لة كؤتايدا ديَـت دةنووسـيت خمصصـات استسـنائيةش كةئيَمـة نـازاني ئـةو ئيستسـنائية ضـية ش باسـي
هةموو لةوازمةكان ئةكات هي توبيش هي عيلميش هـةمووي رِيـ ئـةكات لـة كؤتاييـدا ئـةلَيَت( اللووازم أخورى)
باســي هــةموو نةفةداتــةكان ئــةكات لــة كؤتاييــدا ئــةلَيَت (نفقووات متنوعووة أخوورى) باســي هــةموو جــؤرة
ئيستيشــارةكان ئــةكاتش لةكؤتاييــدا ئــةلَيَت (االستشووارات أخوورى) نــازانني ئةمــة ضــية ش باســي هــةموو جــؤرة
ِريَكخراوةكــان ئــةكاتش لةكؤتاييــدا ئــةلَيَت (املنماووات االخوورى) باســي هــةموو جــؤرة ســيانةيةك ئــةكاتش
لةكؤتاييدا ئةلَيَت (صيانة السجالت االخورى) باسـي هـةموو جـؤرة ئينشـائاتيَك ئـةكاتش لةكؤتاييـدا ئـة َليَت(
إنشأت أخرى) باسي هةموو جؤرة ئالياتيَك ئةكاتش لةكؤتاييدا ئـةليَت( أليوات كوبرية أخورى) ئةمـة هـةمووي
كؤمةلَيَك لةو تيَبينيانة بوو كة لةَي من طةآللَة بوونش هيوادارم كة يـان وةآلميَكـي مودنيتمـان بـدةنيَ يـان
بةرِاسيت ثيَويستة موعالةجةي بكةينش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش دكتؤر اددش فةرموو .
بة ِريَ د .ادد ابراهيم علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشةكي دةستخؤشي لة ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري دةكةينش هةروةها ليذنةكاني تري ثةرلةمان كـة
ماندوو بوونش تيَبيين و سةرجني باشي خؤيان داوةش بةآلم منيش هةنديَك سةرجنم َ طةآللَة بووةش ئةمةويَت
ل َيــرةدا عــةرزي جــةنابتاني بكــةمش ديــارة بودجــةي بــةكاربردن لــة بودجــةي هــةريَمي كوردســتان زيــاترة
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لةبودجـــةي وةبـــةرهيَنانش ِريَـــذةي بودجـــةي ثرِؤذةكـــان  %50و بودجـــةي بـــةكاربردن %62يـــةش بودجـــةي
بةكاربردن كـة لةبودجـةي وةبـةرهيَنان زيـاترةش كـة  5مليـار دينـارةو لـةو بـرِة  0مليـار دينـاري بـؤ ثـرِؤذة
تةواونــةكراوةكاني كابينــةي ثيَنجــةمي حكومــةتي هــةريَم تــةرخانكراوةش رِاثــؤرتي وةزارتــي دارايــش ئــةلَيَت
بةردةوام بوون لةسةر دابني كردنـي ثيَداويسـتيةكان وخ مةتـة سـةرةكيةكان لـةبواري كارةبـاش ئـاوش ئـاوةرِؤش
ِريَطاوبانش بةآلم ئيَمة هةست دةكةين هةنديَك لة ثرِؤذةكاني سـاآلني رِابـردوو نةخراوةتـة ثرِؤذةكـاني سـالَي
 0101وةش هةر بؤ ئةوة من منوونةيـةك دةدةمش كـة ئاراسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانيش كـراوةش لـة ثـ ِرٍؤذة
تـــةواو نـــةكراوةكاني ســـالَي 0111ة ماوةتـــةوةش كـــة وةزارةتـــي ئاوةدانكردنـــةوة بـــةذمارة( )2211كـــةبؤ
بة ِريَوةبةرايةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيَكردني رِانيةي ناردووةش ثرِؤذةي دريتاوكردني ِريَطـاي (ثلَنطـان –
وةرتـيَ) كــة ئــةم داواكارييــة ئاراســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانيش كــراوةش كــةئاماذةي بةنوســراوي وةزارةت
كــردووة بــةذمارة( )2507لــة  0111/7/0ئــةلَيَت هــاوثيَ نووســراوي وةزارةتــي ثالنــدانان ش فةرمانطــةي
ثالنـدانان بـؤ ثرؤذةكـاني بودجــةي وةبـةرهيَنان ذمـارة( )0150لـة  0111/6/2كــة بـؤي نـاردوونش تيَيــدا
ئامــاذة دةدات بــة دانــاني ث ـرِؤذةي نــاوبراو واتــة دريتــاوكردني ِريَطــاي (ثلَنطــان – وةرت ـيَ) لــة ثالنــي ســالَي
0112داش كةضي ئةو ثرِؤذانةي كة ئيَمة سةيرمان كرد بؤ سالَي  0101دانراونش ئـةم ثرِؤذةيـة نةخراوةتـة
ناو ثرٍِؤذةكاني وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة بؤ سالَي 0101ش بةرِاسيت ليَرةدا ثيَويستة وةزيري ئاوةدانكردنةوة
ي خــراوة ش لةكاتيَكــدا لةســالَي 0112ةوة ئةمــة
وةآلمــي ئــةوة بداتــةوةش كةبؤضــي ئــةم ثرِؤذةيــة ثشــتطو َ
لةبةردةستياندا بووةش بةنيسبةت ئةوةي كة برادةرانيش ئاماذةيـان ثيَـداش داهاتـةكاني هـةريَمي كوردسـتان و
ئةو برِة ثارةي كة لة طريَبةستة نةوتيةكان دةست دةكةويَتش هةروةها ئةو ( )2مليارةي كة بـة ِريَ وةزيـري
سامانة سروشتيةكان لةبةردةم ثةرلةماندا ئاماذةي ثيَـداش ئيَمـة ثشـتطريي رِاثـؤرتي دارايـي ئةكـةينش كـةباس
لةوة ئةكات ئةب َي وةزير بيَتة بةردةم ثةرلـةمان وئـةم مةسـةلةية رِوون بكاتـةوةش دةربـارةي كـةم ئةنـدامانش
ئــةو ب ـرِةي كــةبؤيان ديــاريكراوة بةرِاســيت ئيَمــة ثشــتطريي لــة ليذنــةي كاروبــاري دارايــي ئةكــةينش كــة لــة
()51هـةزارةوة زيـادكرا بـؤ ( )011هـةزار دينـارش نـةك ئـةو بـرِةي كـة لـة ثـرؤذة ياسـاي بودجـةدا هـاتووةش
ئةوانةي كة لة ()51هةزارةوة بؤ ()011هةزار و ئةوانةي كة ( )21هةزارة بؤ ()021هـةزار زيـاد بكريَـتش
دةربـارةي شــةهيدي هـاووآلتيش بةرِاســيت ()21هـةزار بــة مـةدتوعي كــةبؤيان برِاوةتـةوة ئــةوة زؤر كةمــةش
ثيَشنيار دةكةين كة ببيَت بة ()011هةزارش دةربارةي حيساباتي خيتامي بةرِاسيت ئيَمة هةموو سالَيَك دةبيَ
ضاوةرِواني بكةينش حساباتي خيتامي لةكؤتايي سالَدايةش ثيَويستة سالَي دووجـار حسـابات بطـات بةثةرلـةمان
لةَيــةن حكومةتــةوةش كــة تائيَســتا ئةمــة جيَبــةجيَ نــةكراوةش ديــارة لــةكاتي خؤيشــيدا كــة بودجــة ناطاتــة
ثةرلــةمان ئةمـة ديــارة ثةلةثــةلي تيَــدا دةكريَــتش بيَطومــان ئــةم ثةلةثةلــة ناضـيَتة خانــةي بودجةيــةكي
زانستيةوةش ئةمة بة سليب ئةشكيَتةوة لةسةر ثرِؤذةكاني داهاتووي هةريَمي كوردستان و لةسةر سياسةتي
دارايي هةريَمش بؤية ثيَويستة كة حساباتي خيتامي لة كؤتايي هةر شة مانطيَكدا بطاتة ثةرلـةمانش ئـةوةي
كة دةوتريَت لة شة مانطي كؤتايي سالَي 0112دا حساباتي خيتامي طةيشتؤتة دةست ثةرلةمانش بؤيـة تـا
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ئيَستا ئةنداماني ثةرلةمان بيَ اطايي خؤيان لةوة دةردةبرِنش سةبارةت بة ماددةي ( )00كة دةربارةي ئةوةي
كـة لــة ثــرؤذة ياســاييةكةدا هـاتووة كــة ( )521هــةزار دينــار دانــراوة بـؤ مةشــاريتي صــندودي ئيســكانش لــة
ثرِؤذةكةي ليذنةي داراييدا هاتووةش كة رِاي ليذنـةي دارايـي و ياسايشـة هـي هةردووكيانـة ئيَمـة لـة ليذنـةي
كاروباري ياسايي ( )521مليار دينارمان داناوةش بةآلم لة رِاثؤرتةكةدا ( )021مليار هاتووةش ئةمة نازامن ئايا
هةلَةية ضونكة هةم بة رِةدـةم و بـة كيتابةتـةنيش نووسـراوةش ثيَشـنياري ليذنـةي ياسـايش هـةر وايـة كـة
( )521مليار دينار بيَـتش لة ثرؤذةي بودجةكةشدا بةهةمان شيَوة هاتووةش دةربارةي دةرزي عـةداري ئيَمـة
بةرِاســيت ثيَشــنيار دةكــةين كــة لــة ( )01مليــؤن كــةمرت نــةبيَتش ضــونكة ئةمــة كــة ( )00مليــؤن ئــةدريَت
بةهاووآلتيش زؤر كةمةش بؤية ثيَويسـتة لـة ( )01مليـؤن كـةمرت نـةبيَتش بـةَني كـةمي ئـةوةي لـة صـندودي
نيشتةجيَبوون خبريَتة سةر دـةرزي عةدارييـةوةش دةربـارةي هةنـديَك لـةداواكاري يـان ثيَشـنياري ليذنـةكان
بةرِاسيت لة ليذنةي كاروباري دارايي نةهاتووةش هةروةها لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي رؤشنبرييشـدا ئيَمـة
كؤمةلَيَك شتمان ثيَشنيار كردبووش لة ليذنةي كاروباري داراييدا نةهاتووةش دةربارةي بودجةي ح بةكانش ئةو
( )21مليارةي بؤ بودجةي ح بةكان دياريكراوةش ثيَويستة وةزيري دارايي بةرِاسيت وةآلم بداتةوة كة تاوةكو
ياساي بودجةي ح بةكان لة ثةرلةمان دةردةضيَتش ئيَمة ب انني لةسةر ج ثيَوةريَك ئـةم بودجةيـة ئـةدريَت
بة ح ب و ِريَكخراوةكانش وة ئايا ِريَكخراوةكان ئةوانةي سياسني ئةيانطريَتةوة يان ِريَكخراوةكاني كؤمـةلَطاي
مــةدةني ش دةربــارةي ســةآلحياتي وةزيــر كــة ()021مليــؤن دينــار ســةآلحياتي بــؤ دانــراوةش بةرِاس ـيت ئــةم
سةآلحياتةي كة بؤي هةيـة بـؤ هـةر حالَـةتيَك و تـةخويلي سـةرؤكي دائريةكـاني تـابتي وةزارةت ئـةكات بـة
سةرت كردني ئةوةي كة لة ( )011مليؤن دينار كةمرت نةبيَتش ئةمة بةرِاسيت ئةو سةآلحيةتة رِةهايةي كة
دراوة بة وةزير ثيَويسـتة عقـود لـة ِريَطاي تةنـدةرةوة ببيَـتش بةرِاسـيت سـةآلحيةتي وةزيـر ديـاريكراو بيَـتش
ضونكة زؤر سةفةر ئةكريَت بؤ دةرةوة بةبيانووي ئةوةي كة ئةو عقودانـة تـةواو ئـةكريَنش بؤيـة بةيـةكجار
تةواو بكريَن لة ِريَطاي تةندةريشةوة بيَتش ضونكة ثارةيةكي زؤر سـةرت ئـةكريَت بـةناوي ئـةو سـةفةرانةوةش
زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ساَرش نودتةي ني امي هةيةش فةرموو.
بة ِر َي ساَر حممود مراد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاستيدا لة تةسةلسولي ناوةكاندا من واي بةباشرت ئةزامن كة ناوةكان خبويَنريَتةوة تا هةريةكـةو لـة ئيَمـة
ب انيَ كةي سةرةي ديَت و لةثيَش كيَ و لةدوايي كيَوةيةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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ئيَوة فراكسيؤني خؤتان تةددميي كردووةش هةموو فراكسيؤنةكان و كوتلةكان ناوةكانيـان ثيَشـكة كـردووةش
بـةو تةسةلســولةي كــة بــة ِر َي تان بــة ئيَمــةتان داوة ئيَمـة دةرؤيــنش بــةآلم ئيَمــة تــةوزيتمان كــردووةش ليســيت
كوردســتاني ( )2طــؤرِان ( )0ثاشــان ئــةواني تــرش دوايــي ئةوانــةي كــة ذمارةيــان كةمــة زوو تــةواو ئــةبن كــة
وةختيان تةواو بوو ئةوكاتة ئةميَنيَتةوة طؤرِان و ليسيت كوردسـتانيش دوايـي طـؤرِانيش تـةواو ئـةبيَت تـةنها
كوردستاني ئةميَنيَتـةوةش زؤر بـة عةدالـةت تـةوزيتمان كـردووةش تكايـة وةرنـةوة سـةر مةوزوعةكـةش خـاتوو
بةفرينش فةرموو .
بة ِر َي بةفرين حسني حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي
لةرِاستيدا نامةويَت بضمةوة سةر ئـةو خاآلنـةي كـة بـة ِر َي اني ثـيَش مـن باسـيان كـردش ئـةوةي كـة ئةمـةو َ
دســةي لةســةر بكــةمش دســة كردنــة لةســةر بةشـيَكي طرنطــي ئــةم كؤمةلَطايــةش ئــةويش ناوضــةكاني دةرةوةي
شارةكانةش بةرِاسيت دةزاو ناحيةكان و تةنانةت طونـدةكانيش كـة ئيَمـة هةميشـة لـة طوفتـار و دسـةكامنان و
وتارةكامنان ئةوة دووثات دةكةينةوةش كة رِؤلَـي دانيشـتواني ئـةو ناوضـانةمان بـةرز نرخانـدووة لـة شؤرِشـي
رِزطارةوازي طةلي كوردستانداش بيَطومـان هـةر ئـةوانيش بـوونش هـةر ثالَثشـيت ئـةوان بـووش هـةر خـةخمؤري
ئةوان بووش ب اظي رٍِزطارةوازي طةلي كوردستان تواني بطاتة ئةم دؤنا ةي كة ئيَمة خؤمان لـة خاوةنـداريَيت
ثةرلةمان و حكومةت و دةسةآلتي خؤمالَيدا دةبينينةوةش بؤية جيَطـاي خؤيـةتي تـا دويَـينَ ئـةوان ثيَشـةنط
بوون لة خ مةت كردندا ئةمرِؤ ثيَشـةنط بـن لةوةيـة كـة خ مـةتي زياتريـان ثيَبطةيةندريَــتش بيَطومـان
ئةهةميــةتي ئــةوان هــي لــة هــي شــارة طــةورةكان و ســةنتةري شــارةكان كــةمرت نيــةش ثيَويســتة ئةولــةوياتي
بدر َييتَش كة خ مةتي زيـاتر بـةو ناوضـانة كـرا بيَطومـان خـةلَكاني دةرةوة كؤضـةكانيان كـةمرت دةكةنـةوة
بؤناو شارةكانش بةمة ئةزمةي سةكةن كةم دةكاتش لةَيةكي تريشةوة طرنطيدانة بة بواري كشتوكالَي ئـةو
ناوضانةي كةوا طرنطي بة ساماني ئاذةلَي دةدةنش ئةمة بؤخؤي دةولَةمةند بووني ذيَرخاني ئابوورييةش جا
بؤيــة مــن ئةمــةويَت ليَــرةوة بلَ ـيَم كــة ئــةمرِؤ ئــةو رِؤذةيــة كــة ثاداشــيت خ مةتــةكاني ئــةوان بدريَتــةوةو
بةمافةكاني خؤيان شاد بن و خ مةتي زياتر بةم كوردستانة بطةيةننش خالَيَكي تريش كـة ئةمـةويَت دسـةي
لةسةر بكةم زياد كردني ذمارةي دوتاخبانةكانة هةر لةو ناوضانةي كة ئاماذةم ثيَكردش لة دةزاو ناحيـةكان و
طوندةكانش بةرِاسيت هةريَمي كوردستان و سـةرجةم دوتاخبانـةكامنان بةدةسـت زؤري ذمـارةي خويَنـدكاران و
سيَ دةوامييةوة دةنالَيَننش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش هاذة خانش فةرموو .
بة ِر َي هاذة سليمان مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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لةسةرةتادا دةمةويَت ئاماذة بةوة بدةم كة حكومةت دةبيَـت كـار بـؤ ئـةوة بكـات بـةثيَي ثـةيرِةوي نـاوخؤي
ثةرلــةمان ث ـرِؤذةي بودجــة هــةموو ســالَيَك لــةكاتي خؤيــدا لةســةرةتاي مــانطي تشــريين يةكةمــةوة بطاتــة
ثةرلــةمانش ئــةبيَت حكومــةتيش كــار بــؤ ئــةوة بكــات كــة لــةكاتي خؤيــدا بيطةيةنيَتــة ثةرلــةمانش دةربــارةي
رِاثؤرتةكةي ليذنةي كاروباري دارايـي و ئـابووريش لـة رِاثؤرتةكـةدا بةرِاسـيت لةيةكـةم َثـةرِةدا كـة ئامـاذةي
ثيَـــدرابوو لـــة ئاسايشـــي ســـليَماني و هـــةوليَر هـــةروةها ديـــواني ضـــاوديَري هـــةوليَر وســـليَماني بـــةرِووني
جياكراونةتةوةش كة ئةمة بةرِاسيت مؤركي دوو ئيدارةيي ثيَوة ديارةش دةبيَ كار بؤ ئـةوة بكريَـت كـة ئـةوة
َبربيَــت و يــةك ئاســايش و يــةك ديــواني ضــاوديَري دارايــي بنووســريَت لــة ثرِؤذةكانــداش دةستخؤشــي لــة
ثيَشـنيارةكاني رِاثـؤرتي ليذنـةي دارايـي دةكـةمش كـة دة َليَـت بودجـةي وةبـةرهيَنان ثيَويسـتة ئاراسـتةي ئــةو
ثرؤذانـة بكريَــت كــة رؤلَــي ســةرةكي دةبيَــتش لــة بــةهيَ كردني ذيَرخــاني ئــابووري و ثيَكهيَنــاني ســةرمايةي
ماددي وكةم كردنةوةي برِي ئاراستة كراوش بؤ ئةو ثرِؤذانةي كة بةرذةوةندي كةسـي و طروثـي تايبةمتةنـد
دةثار َي يَــت دوور لــة بةرذةوةنــدي طشــيتش بؤيــة ثشــتطريي لــةو ثيَشــنيارةيان دةكــةمش دةربــارةي منحــةي
زيندانياني سياسي بةرِاسيت كة ()521هةزار وةكو منحة دةدريَت بةزينـدانياني سياسـي مـن ثـيَم باشـة كـة
ئةوة ضاك بكريَتش بةثيَيي ياساي دةسـتةي زينـدانياني سياسـيش ضـونكة لـة بة ـداد ( )211هـةزار دينـارةش
نـازامن ئــةو ( )001هــةزارة بؤضــي لــة زينــدانياني سياســي هــةريَمي كوردســتان بـرِاوة ش دةربــارةي رِاثــؤرتي
ليذنةكانش ليذنةي دارايي ئيشارةتي بةو طفتوطؤيانة نةداوة كة لةناو ليذنةكاندا هاتووةش بؤ منوونة ئيَمة لـة
ليذنةي مايف مرؤظ بة تيَكرِاي ئةندامان باسي ئةوةمان كرد كـة نـاوي ثيَشـمةرطة يَنيَتـةوة لـةجياتي نـاوي
ز َيرِةظانيش دةربـارةي ثـرؤذة ثيَشـنياركراوةكان بةرِاسـيت دةبينريَـت كـة ئـةو ثـرؤذة ثيَشـنياركراوانةي سـالَي
 0101زؤر بةيةكســاني بةســةر شــويَنةكاندا دابــة نــةكراوةش بــؤ منوونــة مــن خــةلَكي شــاري رِةوانــدوزمش
بةرِاسـيت دوو ثـرِؤذةي زؤر بضــووك بـؤ شـاري رِةوانــدوز تـةرخانكراوةش لةطـة َل ئــةوة كـة شـاري رِةوانــدوز
شاريَكة ئيَستاكراوةتةوة بة دةزاو ثيَويسيت بة زؤر ثرِؤذة هةيةش بـؤ ئـةوةي طةشـةي ثيَبـدريَت وثـةرةي ثـيَ
بــدريَتش زؤربــةي دةوائريةكــاني لــةخانووي كريَــدانش كــة ثيَويســتة ئــةوة لةبةرضــاو بطريابايــةش بةرِاســيت
دةبيندريَت لة ثرِؤذة ثيَشـنياركراوةكاندا كـة ثـرِؤذةي ثيشةسـازي واي تيَـدا نيـة كـة كـةرتي ثيشةسـازي لـة
كوردستان ببوذيَنيَتةوةش بؤ منوونة باس لةوة دةكريَت كة ()001كارطة لة هةريَمي كوردستان داخراوةش كـار
بؤ ئةوة نةكراوة ثالنيَك لةَيةن حكومةتةوة نيةش بؤ بةطةرِخسـتنةوةي ئـةو كارطانـةش كـةبيَطومان دةبيَتـة
هؤكاريَك كة طةشة بة كةرتي ثيشةسازي بدات لة هةريَمي كوردستانداش ثرِؤذة طةشـتوطوزارييةكان بةرِاسـيت
وةكو دةبيندريَت من لةو ناوضةيةي ك ة ليَـي دةذيـم شـويَنيَكي طةشـتوطوزارة هـةر ضـوار دـةزاي( رِةوانـدوزش
سؤرانش ميَرطةسوورش ضؤمان)شويَنيَكي طةشتوطوزارين نابينني يـةك ثـرؤذةي طةشـتوطوزاري لـةو شـويَنانةدا
هةبيَـتش بؤ ثةرةثيَداني طةشتوطوزار لة هةموو كوردسـتان ولـةو ناوضـانةدا بةتايبـةتيش ثـرؤذةي كشـتوكالَي
بةرِاسيت هي ثرؤذةيةكي واي تيَدا نيةش بؤ بووذاندنةوةي كةرتي كشتووكالَي تةنها طرنطي دراوة بة ثرؤذةي
سةرضاوةكاني ئاوش ئةبيَ ئةوة لةبةرضاو بطرييَتش ضونكة بةرِاسيت حكومةت برِياري ئةوةي دابوو كة ئـةو
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ثيَنج سالَة سالَي بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكالَ بيَت لة كوردستانش بؤيـة دةبوايـة زيـاتر طرنطـي بةوَيةنـة
بدرايةش لةناو ثرؤذة ثيَشنياركراوةكاندا بةرِاسيت دروستكردني دوتاخبانةي(شوةيفات) لة (دهؤك و سليَماني)
من نازامن بةرِاسيت دوتاخبانةي شوةيفات سةر بةكةرتي تايبةتة ثيَويست ناكات حكومةتي هـةريَم بودجـةي
خؤي بؤ تةرخان بكاتش هةمووشي بـؤ ئـةو دوتابيانةيـة كـة بـة ئيمكانيـةتن وهـةر دوتابيـةكيش سـالَي ()2
هةزار دؤَر دةدات بؤ ئةوةي لةو دوتاخبانانةدا خبويَنيَتش هةمووي كـورِي بةرثرسـةو كـورِي ئـةو كةسـانةية
كة بةئيمكانيةتنش بؤية ثيَويست ناكات لة بودجةي هةريَم ثارة بؤ ئةوة تةرخان بكريَـتش هـي ثرِؤذةيـةكي
بةرِاسيت تيَدا نية بؤ ضاكسـازييةكان يـان بـؤ ئـةو شـويَنانةي تـرش بةرِاسـيت ئيَمـة وةكـو ليذنـةي مـايف مـرؤظ
سةرداني دهؤكمان كردش ضاكسازييةكاني منداآلن وذنامنان بيينش كـة زؤر زؤر خـراثنش هـةوليَريش بةهـةمان
شيَوةش سليَمانيش بةهةمان شيَوةش ثيَويست بوو ئةو ثارةي كة تةخصيص ئةكرا بؤ وةزارةتي كـارو كاروبـاري
كؤمةآليةتي لةو ضاكسازييانةي تيَدا بوايةش بؤ دالَدةداني ئافرةتانش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوباسش كاك فازلَ حةسةنش فةرموو.
بة ِر َي فاضل حسن امساعيل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديـارة هــةر لةســةرةتاوة ثـرِؤذة ياســاي بودجــة كةموكورِيـةكي زؤري تيَــدا هــةبووش بـةآلم ديــارة بــة هــةولَ و
هيمــةتي هــةموو ليذنــةكان تــوانرا بــةهؤي ئــةو ثيَشــنيارو تيَبــيين وســةرجنانةي خؤيــان َيــةنيَكي زؤري
كةموكورِييةكان ثرِ بكةنةوة كة لة راثؤرتي ليذنةي دارايي و ئابووريدا هاتووةش كة ن يكةي ( )11ثيَشنيارو
تيَبيين وثرسيارو لةو بابةتانةيـةش بةشـي هـةرة زؤري تـةنها ( ) 2- 2ي نـةبيَ كـة نووسـراوة ثةسـةند نيـةش
ئةمة زؤر باشةش بةآلم ئةوةي كة رِاثؤرتةكةي هةبيَت لة َثةرِةي ( )2كـة ليذنـةي كشـتوكالَي ثيَشـنياريَكيان
كردووة سةبارةت بة تةرخانكردني برِة ثارةيةك بؤ تةسويةش ديارة مةسةلةي تةمليك لة تةسويةدا طرنطرتةش
يةعين ثيَويست بوو بـرِة ثارةيـةكيش بـؤ تـةمليك كـردنش تـاثؤكردني زةوي لةسـةر جوتيارةكـانش كـة ئةمـة
بةرِاسـيت موشــكيلةيةكي زؤر طةورةيــة ئيَسـتاش يــةكيَكيان :لةبةرئــةوةي كــة ياسـايةكة هةرضــةندة لــة خــولي
دووةمي ثةرلةمانيش دةرضووةش بةآلم زؤر لةسةرخؤو بةهيَواشي دةرِواتة ثيَشش بةشيَكي ثةيوةندي بـةوةوة
هةية كة وةزارةتي كشتوكا َل موبةرِيرِيان ئةوةية كة ثارةيان لةبةردةرست نيةش هةرضةندة ديارة عةردةلـةي
شيت تريش هةيةش ضونكة بةشيَك لةو جوتيارانةي كة موراجةعةيان كردووة ثيَيان وتـوونش بةتايبـةتي لـةم
يةكش دوو مانطةي دوايي كة برِيارةكة بؤ ماوةيةكي كـاتي وةسـتيَنراوةش نـازانني ئةمـة ضـي بةسـةر ديَـتش
دووةميــان :ســةبارةت بــة مةســةلةي بــاربووش بةخشــني ش ســوودة كؤمةآليةتيــةكان و خةرجيــةكاني تــر لــة
بودجةكــةش بةراســيت ِريَذةيــةكي يــةكجار زؤرة لــة  %00لةكاتيَكــدا كــة كورتهيَنــان لــة بودجــةدا هةيــةش لــة
رِاثؤرتةك ةدا لة تيَبينيةكان بؤ زياد كردني ضـةند ماددةيـةك لـة كؤتاييـداش كـة ثيَشـنياري زيـاد كردنـي ()2
ماددةيـــان كردبـــووش ديـــارة مةســـةلةي مـــاددةي( 0و )0تـــا رِادةيـــةك موناســـبةش بـــةآلم (5و2و )2هـــي
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ

ثةيوةندييــةكي بةمةســةلةي ياســاي بودجــةوة نيــةش بؤيــة هيــوادارم ئــةوة ضــاويَكي ثيَــدا خبش ـيَننةوة كــة
زيادكردنةش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش كاك ئارام شاهنيش فةرموو .
ئارام شاهني داود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس جةنابي سةرؤك دسةكاني من كران.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك طؤران ئازادش فةرموو .
طؤران ئازاد حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من و َيرِاي دةستخؤشيم لة ناوةرِؤكي رِاثـؤرتي ليذنـةي دارايـيش داواكـارم ئـةو ثيَشـنيارو بؤضـوونانةي كـةوا
خراونةتة رِوو بؤ ثرِكردنةوةي كةموكورِييةكاني ثرِؤذةكةش لةَيةن وةزارةتي دارايي و ثالندانانةوةش ئـةوةي
كة طوجناوة لةرِووي داراييةوة لةبةرضـاو بطرييَـت و جيَطـاي بكريَتـةوةش مـن ضـةند خا َليَـك هةيـة دةمـةويَت
باسيان بكةمش لة ثيَشنيارةكاني ليذنةي ياسايي كةخراونةتة ناو رِاثؤرتي ليذنـةي داراييـةوة لـة خـالَي دووةم
كة باس لة طواستنةوةي برِي داهاتي نةوت و از دةكةن بؤ ثاريَ طاي مونتجش ئةوةي بةرامبـةري نووسـراوة
كة ئةمة ثةسةند نيةش من حةزم ليَية ئةوة رِوون بكةمةوة كاتيَك كة ئةم ثرِؤذةي بودجة هاتـة ثةرلـةماني
كوردستانةوة زووتر بوو لـة دةرضـووني ثـرِؤذةي بودجـةي حكومـةتي عيَرادـيش كـة لـة حكومـةتي عيَرادـي
دةرضوو لة ماددة ( )20ي ثرِؤذةي بودجةي حكومـةتي عيَرادـي باسـي لـةوة كـردووة كـة هـةر ثاريَ طايـةكي
مونتجي نةوت و از دؤَريَكي لة هةر بةرميليَك بؤ دةخريَتة سةر بودجةي ئةم ثاريَ طايـةش كاتيَـك بـة ِريَ
وةزيــري دارايــي وبريكــارة بة ِر َي ةكــةي لــة ليذنــةمان ئامــادة بــوون ئــةم خالَــةمان خســتة بةردةســيت زؤر
ثشتطريييان كرد وزؤريشيان ثيَ با بووش موبةرِيرِيشيان ئةوة بوو كة ئةوان ثيَشرت ئةم ثرؤذةيان نـاردووةش
بؤية داواكارم ئةم خالَـة بـة نـةزةري ئيتتيبـار وةربطرييَـتش ضـونكة ئـةو ثار َي طايانـةي كـةوا بةرهـةم هـيَين
نةوت و ازن ئةمان ثيَويستيان بة خ مةتطوزاري زياترةش لةرِووي ذينطةشةوة تةئسريات زياتر لةسةر ئـةو
ناوضةية دةكاتش بؤية ئةم خالَة لة ثـرؤذةي عيَرادـي ئةمسـا َل جيَبـةج َي كـراش كوردسـتانيش نـةوت و ـازي
هةناردة كردش با ئةم دؤَرة بطة ِريَتةوة بؤ خودي ئةو ثاريَ طايةي كة بةرهةمهيَين نةوت و ازةكةيةش ضةند
خالَيَكي تريشم هةية كة بةشيَوةيةكي طشيت تيَيدا هاتووة بـة ثشـت بةسـ بـة مـاددةي ()15لـة ثـةيرِةوي
نــاوخؤ كــة بــاس لــة زيــاد كردنــي هــةر بابيَــك بكــةين ثيَويســتة شــويَين بــؤ ببينينــةوةش بؤيــة بةرِاســيت مــن
ثشتطريي لة زياد كردن و يةكساني كردنـي سـولفةي عـةداري دةكـةمش لـةنيَوان ثار َي طـاو دـةزاو ناحيةكانـداش
بةراسيت ئةوةندةي كة طرنطة سولفةكة زياد بكريَت من لةطـةلَ ئةوةشـدام كـة يةكسـاني هـةبيَتش كـة ئيَسـتا
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دةيبينني لة حكومةتي هةريَم ئةو سولفةيةي كة دةدريَت فةردي هةية لة ثاريَ طا لةطةلَ دـةزاو ناحيـةكانش
مــن ث ـيَم وايــة هــي جياوازييــةك نيــة لــة نرخــي مةوادةكانــداش بــةلَكو لــة شارؤضــكةكان طــرانرتة وةك لــة
ثاريَ طاكانش ضونكة ئةو مةوادانة بؤية لة شارؤضكةكان طرانرتة ضونكة لة ثاريَ طاكانةوة ديَـتش بؤيـة نـاكريَ
ئةم سولفةية كةمرت بيَتش بـةلَكو ئـةبيَت برِةكـة هةرضـةند بيَـت بةيةكسـاني بـدريَتش لةطـة َل ئةوةشـدا ئـةم
كؤضةي كة ئيَستا لة َديَكانـةوة ئـةكريَت بـؤ شـارةكان ثيَضـةوانة بكةينـةوةش ئيَمـة بـاس لـة طرنطـي دان بـة
َديَكان دةكةينش بةرِاسيت ثيَويستة حكومةتي هةريَم ئاليةتيَك ببينيَتةوة بؤ دابني كردن و ثيَداني سولفةي
عةداري بةَديَكانيش بةطويَرةي ئةو مةرج و ِريَنماييانةي كةوا ثيَيان باشةش كـة ثـيَم وايـة ئةمـة سـووديَكي
طةورة دةبيَت بؤ ِريَطرتن لة مةسةلةي كؤجش لة دةدي رِاثؤرتي بة ِريَ ان لة ليذنةي دارايي باسـي ئـةوة كـراوة
كة ئةو ثرِؤذةي كة تةرخان كراوة بؤ كةس و َيةنةكان كةم بكريَتـةوةش مـن دةلَـيَم وشـةي كـةم دةكريَتـةوة
بطؤرِدريَت بؤ وشةي َبدريَتش نةك وشةي كةم بكريَتةوةش ئةطةر هةر ثرِؤذةيةكي تيايـة بـؤ كـةس وثـارت و
ح بي دياريكراو تةرخان كراوةش بةرِاسيت َبدريَت نـةك كـةم بكريَتـةوةش لةطـةلَ رِوون كردنـةوةي هةنـديَك
ثـرِؤذة كـة بــةناوي كـةس و طـرود هــاتووةش بـةآلم هةنــديَكيان ئةطـةر بكريَـت دوايــي بؤمـان رِوون بكةنــةوة
بة ِر َي ان وةزيري ثالندانان ئةوةي بةدواداضوومنان بـؤ كـردووة ناوةكـة بةشـيَوةيةكةش بـةآلم رِاسـت نيـةش بـؤ
منوونــة تــةرخان كردنــي ثارةيــةك بــؤ دروســت كردنــي زيَرابــي صــندودي بــؤ بارةطــاي ســةرؤك كؤمــار كــة
بةدواداضوون دةكريَت بؤ ئةم بابةتةش بةرِاسـيت ئـةو ثارةيـة بـؤ ( )001خـانووة لـةو ناوضـةية هةيـة تـةنها
بةبةردةم ئةويَدا دةرِواتش ئةمةمان بؤ رِوون بكريَتةوةش ئةطةر بؤ بينـاي سـةرؤك كؤمـارة ئـةوة بةرِاسـيت بـا
َبربدريَـت و بةو شيَوةية ناوي نةيةت لة ثرِؤذةكةداش ثرسياريَكي ترم هةيـةش هةنـديَك ثـرؤذة هةيـة ضـةند
سالَيَك كاري تيَدا كراوة يان سالَيَك كاري تيَدا دةكريَت و بةشيَكيشي تـةواو بـووةش بـةآلم ئـةم ثرِؤذةيـة هـةر
ئاوا بةجيَ هيَلَدر اوةش بؤ منوونـة ئةطـةر مـن باسـي شـاري كؤيـة بكـةم مةلةوانطـةي تيَدايـةش تـونيلي تيَدايـةش
جادةي سةرةكي خةتي سةريتي تيَدايةش كة كاريَكي زؤر زؤري تيَدا كراوةش دةتـوامن بلَـيَم لـة  %21تـا %21ي
كارةكةي كراوة و تةواو بووةش بةآلم ئيَستا لة ثرِؤذة بةردةوامةكاندا ناوي نةهاتووةش ئايـا ئـةم ثرِؤذانـة كـةي
ثارةيان بؤ تةرخان دةكريَت و كةي تةواو دةكريَن ش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش عةبدوآلي مةَ نوريش فةرموو.


بة ِر َي عبداه حممد نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

ديارة من بؤ ئةمرِؤ ن يكةي لة %11ي دسةكامن واز ليَ ئةهيَنم بةئوميَدي ئةوةي كة لة دانيشتنةكاني تردا
دةرفةتي ئةوة هـةبيَت كـة تـةواوي دسـةكامن بكـةمش لةرِاسـتيدا دسـةكاني مـن هـةمووي لةبـةر دوو هؤكـاري
سةرةكيةش يةكـةميان :وا هةسـت ئةكـةم لـة بودجـةي ئةمسـالَدا كـة ئوميَدةواريشـم وا نـةبيَتش بؤيـة طومـان
دةكــةم ثالنيَكــي ئيســرتاتيذي هـةبووبيَت بــؤ ئــةوةي بتوانــدريَت ســوود لــة دينــار بــةديناري ئــةو بودجةيــة
ببيندريَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايــة رِاثؤرتةكــة مونادةشــة بكــةش واز لــة دســةي تــر بيَنــةش بؤيــة تكــا لــة هةمووشــتان دةكــةم كــةوا تــةنها
مونادةشــةي رِاثؤرتةكــة بكــةنش بـ انن نةوادصــي هةيــةش ضارةســةري بكــةنش بــةآلم مةيبةنــة بــاريَكي تــر كــة
تةرةفيَكي ثيَ ئيتيهام بكةنش فةرموو .
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان .
دسةكانيشم كة ئةيكةم وا هةستةكةم لة رِاثـؤرتي ليذنـةي داراييـدا نـةهاتووةش ئةطـةر بهاتايـة بةدلَنياييـةوة
تةنها دسةيةكم نةئةكردش ئوميَديش دةكةم لة نةتيجةدا وةآلمي وةربطرمةوةش يةكةم :بودجةي سةرؤكايةتي
ثةرلةمانةش تةبتةن ئيَمة وةكو ئةنداماني ثةرلةمان تا ئيَستا نازانني و نةمان بينيوةش بؤية ثيَويسيت دةكـرد
ئيَمة ان انياية ئةو بودجةية ضةندة ش لة رِاثؤرتةكةدا ئاماذةي ثيَنةدراوةش لةرِاستيدا ثيَويسـيت دةكـرد لـة
ليذنــةكان يــاخود بــةَني كــةمي لــة رِاثؤرتةكــةدا ئامــاذةي ثيَبدرايــة كــة ئــةو بـرِة ثــارةي بــؤ ســةرؤكايةتي
تـــةرخانكراوة ضـــةندة ش بودجةيـــةكي تـــر بـــؤ ســـةرؤكايةتي دـــةزا دانـــراوةش ئيَمـــة ئـــةوةمشان نـــةبينيوةش
خويَندنةوةشــي بــؤ نــةكراوة كــة هاتــة ئيَــرةش ئــةوة جيَطــاي تيَبــيين و ســةرجنةش ئةبوايــة دســة لةســةر ئــةو
مةوزوعانة بكرايةش دسةكانيشم بـة دلَنياييـةوة زؤر ضـ ِر دةكةمـةوةش دسـة لةسـةر دوتاخبانـةي شـوةيفاتةش
بةرِاسيت سةرجنتان بؤ يةك شت رِابكيَشم هةموو شتةكان بريكارييةش شيت مةنتقني.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ئاراس نودتةي ني امي هةيةش فةرموو .
ئاراس حسني حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاك عةبدولآل ئةوةي باسي كردش لةناو رِاثؤرتةكةدا هاتووة كـة لةبةردةميدايـةش لةوانةيـة نةةويَندبيَتـةوةش
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية كةس لة جيَطاي خؤيةوة دسة نةكاتش فةرموو كاك عةبدولآل.

عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان .
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ديارة رِاثؤرتةكةي من هةنديَك هةلَةي تيَداية ئيحتيمال هةية لةوةي منـدا نـةهاتيبَش دوتاخبانـةي شـوةيفات
كــة لــة دهــؤك دروســت ئــةكريَتش ديــارة مــن لةطــة َل ئــةوةدام كــة ضــةند بكريَــت ثــارة تــةرخان بكريَــت بــؤ
ثيَشخستين ثالني ثةروةردةيي و بؤ ثيَشخستين بواري ثةروةردةييش ئةمة خـالَيَكي زؤر طرنطـةش بـةآلم وةكـو
ئةو برادةرانة ئاماذةيان ثيَدا باسـي ئـةو بـرِة ثارةيـان نـةكرد كـة تـةرخان كـراوة بـؤ ئـةو دوتاخبانةيـةش كـة
برِةكةي ()56مليار دينارة بؤ دوتاخبانةيةكة كة كةرتي تايبةتةش كةرتي تايبةتيش لةرِاستيدا بؤ ئةوةية كـة
دورسايي دارايي لةسـةر حكومـةت نـةه َي َليَتش ئةطـةر تـؤ ثـارةي بـؤ تـةرخان بكـةي كـةوابوو حيكمـةتي ئـةو
ثرِؤذانة ناميَينَش بةآلم ئةوةي جيَطاي سةرنج و تيَبيين منةش ئةو ()56مليار دينارةي كة تـةرخان كـراوة بـؤ
ئةو ثرِؤذةية يةكسانة بـةو سـيَ زانكؤيـةي كـة بـؤ (طـةرميانش هةلَةجبـةش رِانيـة) دروسـت ئـةكريَتش بـؤ هـةر
يــةكيَك لــةو زانكؤيانــة ()00مليــار دينــار ديــاريكراوةش وةرة ثــارةي س ـ َي زانكــؤ يةكســان بيَـــت بــة ثــارةي
دوتاخبانةيةك كة ئةهليةش ئايا ئةمة ئةكريَت بلَيَن حكومةت خ مةت بـةو ناوضـانة ئـةكات ش ئوميَـد دةكـةم
ثيَداضوونةوة بؤ ئةو مةسةلةية بكريَــتش بةهـةمان شـيَوة دوتاخبانةيـةكي تـري لـةو شـيَوة لـةناو هـةوليَردا
كراوةش بؤ كةرتي تايبةت ئةو برِة ثارة برِوات بةرِاسيت من واي نـابينم كـة ئةمـة نـاوي لـ َي بنـدريَت كـةرتي
تايبــةتش لــةمياني خويَندنــةوةم لــة ث ـرِؤذة بةردةوامةكانــدا مــن بــؤ خــؤم لةرِاســتيدا هةولَمــدا زوو دةســتم
ي كـةموكورتي هةيـة و ئـةيبينم بـة ئوميَـدي ئـةوةي ضارةسـةر بكـريَنش بـة
بكةوتيَت و خويَندم ةوةش هةنـد َ
ئوميَــدي ئــةوةي َبــدريَن ئةطــةر خةلــةليَكي تيَدايــةش ئةطــةر تيَشــيدا نيــة ئــةوة جيَطــاي دةستخؤشــيةو
دةستخؤشيان ليَ دةكةينش يةك :لةو خةلةَنةي كة هةست دةكةم ب ِريَكي زؤر ثارة تةرخان كراوة بؤ ياريطاي
شةعبش برِةكةي ()2مليارو ( )111مليؤن و دسورةش لة بة ـدادش ياريطـاي شـةعب مـن نـازامن ئيَمـة ثـارة لـة
حكومةتي عيَرادةوة وةر ئةطرينش حكومةتي عيَرادي لةهةموو رِوويةكةوة لـةرِووي داراييـةوة لـة ئيَمـة زؤر
زؤر وةزعيــان باشــرتةش ِريَكخــراوة نيَودةولَةتيــةكانش حكومةتــةكاني دونيــاش دةولَةتــة عةرةبيــةكان ئــةو ثــةرِي
هاوكارييان دةكةنش تةنها وةكو حكومةتي خؤمان باسي ئةكات داهاتي كوردستان بريتيـة لـةو تةمويلـةي كـة
لـة عيَرادــةوة ديَــتش ئايـا ئــةكريَ ئيَمــة لـةو بـرِة داهاتــةي كـة لــة بة ــدادةوة ديَـت بةشــي ئــةوان بدةينــةوة
لةكاتيَكدا ئيَمة خؤمان دونيايةك كيَشةمان هةيةش حةز دةكـةم سـةرجنتان بـؤ يـةك شـت رابكيَشـم ئـةو بـرِة
ثـــارةي كـــة تـــةرخانكراوة بـــؤ ياريطـــاي شـــةعب ضـــوار هيَنـــدةي ئـــةو بــرِة ثارةيـــة كـــة تـــةرخانكراوة بـــؤ
نؤذةنكردنةوةي ياريطاي دووةمي هةوليَرش وةرة تؤ لةناو شارةكةي خؤتدا دونيايةك كيَشةي وةرزشيت هةيةش
كيَشةي َوانت هة يةش من دةصـدم ئةوةيـة كـة لةهـةمان كاتـدا دوو ياريطـا نـؤذةن ئةكريَتـةوة يـةكيَكيان لـة
هةوليَرة ئةوي تريان لة بة دادةش ئةو برِةي بؤ بة داد تةرخانكراوة ضوار هيَندةي ئةوةية كـة لـة هـةوليَر
نؤذةن ئةكريَتةوةش ئايا ئةمة خ مةتـة بـة بـاري وةرزشـي ش هيـوادارم وةآلمـم بدةنـةوةش لـة ِراثؤرتي ليذنـةي
داراييدا باسي ئةوة كراوة كة ب ِريَك داهـات تـةرخانكراوة بـؤ حـ ب و ِريَكخراوةكـان بـؤ ثةرةثيَـدان بـةبوراي
دميوكراسي و ئةو شتانةش سةرجني من لةسةر ئةو مةسةلةية ئةوةيةش باسي هةنديَك شت نةكراوة كةلـة نـاو
رِاثؤرتةكةدا وجودي هةيةش كاك طؤران ئازاد ئاماذةي بةهةنديَ شـت كـردش بـةآلم ئامـاذةي بةهةنـديَكي تـري
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ي ثــارة تــةرخانكراوة بــؤ مةلَبةنــدي خانــةدني مةبلــة يَكي زؤرة كــة بــرِوا بكــةن ضــةند
نــةكردش هةنــد َ
دوتاخبانةيــةكي ثـيَ دروســت ئــةكريَتش هةنــديَ ثــارة تــةرخان كــراوة بــؤ لقــي هــةوليَر كــة ئــةويش هةنــديَ
دوتاخبانةي ثيَ ئةكريَتش ()02مليؤن دؤَر تةرخان كراوة بؤ سةري بلَندش ديارة ئيَمة ثيَمان خؤشة بست بة
بسيت ئةم وآلتة ئاوةدان بكريَتةوةش جوان بكريَتش برِازيَندريَتةوةش بةآلم ()02مليـؤن دؤَر تـةرخانكراوة بـؤ
سةري بلَنـدش ئيَمـة لـة طـةرميان دةيـان كيَشـةمان هةيـةش بـا وةآلمـي ئـةم ثرسـيارانة وةربطـرينش ب ِريَكـي زؤر
تةرخانكراوة بؤ دةَضواَنش ئةوةي جيَطاي سةرنج و تيبـيين منـةش هـؤلَي شـةهيد سـةعد عبـداه هةيـة لـة
هــةوليَر كــة مةبلــة يَكي زؤر تــةرخانكراوة بــؤ دووبــارة دروســت كردنــةوةي باخضــةكاني ش مــن نــازامن كــة
باخضةي بؤ دروست كرابيَ كةي ثيَويست دةكات تؤ باخضـةي تـري بـؤ دروسـت بكـةيش تـةنها ئـةو ثـارة بـةو
عينوانةي كة لةناو ثرِؤذةي بودجةدا هاتووة عينوانةكةي يان هةلَةية يان نةئةبو وابوايةش ضونكة وةكو وَ
ئةولةويةت بؤ هةنديَ ثرؤذةية كة ِريَطاو بانةش دوتاخبانةيةش نةخؤشخانةيةش دةيان كيَشةي تـرة كـة هةمانـةش
ي ئةمـة خبريَتـة
حةق نية كة باخضةيةك هةبيَ تـؤ دووبـارة دسـة لةسـةر دروسـت كردنـةوةي بكـةيش ئـةكر َ
ضةند سالَيَكي ترةوةش بة ِريَ وةزيري كارةبا ئةلَيَت ئيَمة برِي ( )0تريلؤن دينار و دسورمان داوا كردووةش بؤ
ســووتةمةني بــؤ ويَســتطةكاني كارةبــا لــة كوردســتانداش كــة خراوةتــة ســةر بودجــةي وةزارةتــي ســامانة
سروشتيةكانش بةآلم بة ِريَ وةزيري سامانة سروشتيةكان ئةلَيَت نةخيَر ئةو برِة ثـارة ئةوةنـدة نيـةش ئـةلَيَت
كةمرت لة نيوةي ئةو برِة ثارةيةش يةعين كةوابيَ ئيَمة هةست ئةكةين كة ن يكـةي()611مليـار دينـار لـةناو
بودجةدا ديار نيةش ئوميَد دةكةم بة ِر َي ان وةزيري دارايي وبة ِريَ اني تر وةآلم بدةنةوةش سوثاس .
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سةمرية خانش فةرموو.
بة ِر َي سةمرية عبداه امساعيل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تــةرخانكردني طوذمــةي ()021مليــار دينـــار بــؤ هةلَمــةتي دروســت كردنـــي دوتاخبانــةكان لــة هـــةريَمي
كوردستانداش ئةو برِة ثارةية زؤر ضاكةش بةآلم هيوادارم دروستكردني ئةو دوتاخبانانة لةسةر ثاريَ طـاو شـارو
شارؤضكةو َديَكان بة يةكساني بيَتش ضونكة دوتاخبانةي سيَ دةوامـي هةيـةش نـةك منوونـةيي بيَـتش يـةعين
منوزةجي نةبيَت و بؤ هةموويان بةيةك ضاو سةير بكريَتش خالَي دووةم :ذمـارةي ميالكـات بـؤ دامةزرانـدن
بؤ سالَي  0101بة ِريَذةيةكي كةم زيـادي كـردووةش كـة بريتيـة لـة ( 0و )%22ئـةم ذمارةيـة دةبيَـت ِريَـك
خبريَتش بةرِةضاوكردني ثيَويسيت و فائي و خانةنشيين و طواستنةوةش وازهيَنان و تةنسيبش هيوادارم ئةوة
جيَبةجيَ بكريَتش خالَي سيَيةم :بةنيسبةت ثيَشينةي عةدارات من لةطةلَ ئةوةدام كة زيـاد كردنـي سـولفةي
عةداري بـؤ دابـني كردنـي زةوي نيشـتةجيَبوون لـةَي حكومـةت لةسـةر بودجـةي 0101ش ضـونكة لةسـةر
صندودي نيشتةجيَبوون نةك تـةنها لـة ِريَطاي كـةرتي تايبةتـةوةش لـةم بارةيـةوة ئـةزمووني زؤرمـان هةيـةش
ثيَشــينةي عــةدارات بكريَــت بــة( )01مليــؤن دينــار بــؤ ()011مــةتر زةوي و ()01مليــؤنيش بــؤ زةوي
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()011مــةتريش ضــونكة وادتــي كؤمــةلَطاي ئيَمــة ئةوةيــة كــة خــةلَكيَكي فــةدري و هــةذارن و نــاتوانن زةوي
( )011مةتري بكرِن و بيكةن بـة خـانوو هـةر هـةموويش خـالَي تـرم هةيـةش بـؤ دروسـت كردنـي هاوسـةنطي
لةنيَوان داهات و خـةرجي لـة ِريَطاي هانـداني كةرتةكانـةوة هـةموو جـؤريَكي بـؤ كـةم كردنـةوةي باردورسـي
لةسةر بودجةش طرنطيدان بة كةرتي تايبةتش هةروةها دياري كردني ثرِؤذةكان جـؤر و كـات و مةبةسـتيان و
خةرجييانش بةثيَيي ذمارةي دانيشتوان و ثيَويستيان و زيان ليَكةوتنيانش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش كاك سةمري سةليمش فةرموو .
سةمري سةليم امني بةط:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةو ثيَيةي كة ئةندامي ليذنةي داراييمش بةثيَويسيت دةزامن دسـةيةك لةسـةر شـيَوازي نووسـيين رِاثؤرتةكـة
بكةمش ضونكة شيَوازي نووسينةكةي هةنديَ ئةشكالي لةسـةرةش يةكـةم :رِاثؤرتةكـة لـة رِاسـتيدا ئةطـةر بلَـيَم
تةعبرية لة ئينتيباعي دكتؤر ئاراس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية تةنها مونادةشةي رِاثؤرتةكة بكةش ب انة باشةش خراثةش ضي تيايةش ئـةم راثؤرتـة كـة هـاتووة واذووي
زؤرينةي ئةنداماني لةسةرةش تكاية بؤ ئةوةي ئيشةكان زؤر بة ِريَكي برِوات زؤر بةمياني مونادةشـةي بكـةنش
زؤر سوثاس .
سةمري سةليم امني بةط:
سةرؤكي ثةرلةمان .
لةليذنةكة ئةيانووت هةر شتيَكتان هةية هةلَي بطرن بـؤ هـؤلَي كؤبوونـةوةش ليَـرة ئـةوةتا ئـةيبيينش بؤيـة
ئةبيَ حسابيَكي بؤ بكةينش بةهةرحالَ ديَمة سةر رِاثؤرتةكة لةبةر كاتش ثيَم باشة مةوزوعي بودجةش كـة لـة
رِاثؤرتةكةدا مةتروحةش لةرِاستيدا هيَندة سةيري ئةكةم بودجةش تـةعبرية لـةثالنيَك بـؤ سـةريف سـولفةيةكش
نةك تةعبري كردن بيَت لةدارِشـتين بودجةيـةك بـؤ دةولَـةتيَكش بـؤ وآلتيَـكش بـؤ حوكمرِانيـةك كـة ئـةبريَت
بة ِريَوةش من لة بودجةكة ئاماذة بةضةند شتيَك دةكةمش يةكةم :ئامارو داتاو ميتيار لة كردني تةخصيصات و
ئرياداتي ئةم وآلتةي ئيَمة ديار نية ش ئةوةي سولفةكةي بة داد لة %07ي كة بة داد دةيدات وازحةو هـي
ثياوةتيةكي تيَدا نيةش ضونكة بة داد بة ئاشكرا ئيتالني كردووةش ئاماذةي ثيَكردووةش دةبيَ بؤ هةموان وازة
بيَتش بةآلم ليَرةدا دسةي تر هةلَ ةطريَتش دووةم :ئاساري دوو ئيدارةيي لة ديـواني ضـاوديَريداش لـة ئاسـايشش
لةدةزطاي مني تا ئيَستا بـة بودجـةوة ديـارةش سـيَيةم :بودجـةي تةشـعيليش كـة ئيَمـة هـةموو جاريَـك طـرفيت
بودجةي تةشعيلي ديَتة سةر فةرمانبةري هةذار حةز ئةكةم دسةي لةسةر بكةمش بؤيـة حـةز ئةكـةم وردتـر
دسةي لةسةر بكةينش ( )7تريليؤن و  112مليارو  010مليؤن دينار تـةرخانكراوة بـؤ بودجـةي تةشـعيليش
ئةم بودجةي تةشعيلية ( )0تريليؤن  112مليار و 010مليؤن دينار تةنها بـة مـنح و ئيتانـات و مـةنافتي
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كؤمةآليةتي و مةسروفاتي تر ئةرِواتش هيضي ناضيَتة شيت ترةوةش دووةم :لـةو حالَةتـة ( )2تريليـؤن و222
مليارو  511مليؤن دينار بؤ مووضةخؤر ديـاري كـراوةش ئـةم مووضـةخؤرانة بـةثيَي ئـةو ئامارانـةي كـة لـة
بودجةكةدا هاتووةش ( )602122فةرمانبةر هةية لة هةريَمي كوردستانداش لةم ِريَذةيةدا ()050270كةسي
بريتيــة لــة ثــؤليو وثيَشــمةرطةو ئاســايش و زيَرةظــانيش واتــة ئــةوةي كــة ئةميَنيَتــةوة فةرمانبــةرة لــة
دةوائريةكــاني حكومــةت و موضــةخؤرةش بريتيــة لــة ()525571فةرمانبــةرمان هةيــةش ئةمانــة بــؤ بــواري
موئةسةسةي عةسكةري با بلَيَني بؤ بواري ثيَشمةرطةو ئاسايش و ثؤليو ( )0تريليؤن و 601مليار و711
مليؤن ديناري بؤ دةضيَتش كـة دةكاتـة لـة %00ي بودجـةي تةشـعيليش ئـةوةي ئةميَنيَتـةوة بـؤ فةرمانبـةري
فيتلي ولةطةلَ ئةو  711هةزارةي كة دكتؤر بةرهـةم ئامـاذةي ثيَكـردش لـةدةرةوةي ئـةم  602هـةزارةي كـة
ئة َليَني مليؤنيـك و سـ َي سـةد هـةزار فةرمانبـةرمان هةيـةش ئةميَنيَتـةوة ( )5تريليـؤن و571مليـار و 611
مليؤن دينـارش كـة ئةميَنيَتـةوة بـؤ مووضـةخؤرش ئـةم مةوزوعـةو ( )5تريليؤنةكـة دابـة كـراوة بةسـةر
مليؤنيَـــك و ســيَ ســـةد هـــةزار موضـــةخؤرداش ( )525هـــةزاري فةرمانبـــةري دائريةكانـــةش باديةكةشـــي بـــؤ
خانةنشــينةكانة كــة  711هــةزار و كةســريَك ئــةكاتش ئــةم حالَةتــة بــةبيَ بــووني داتايــةك لةســة ذمــارةي
خانةنشينانش لةسةر ثلةي خانةنشينانش لةسةر هؤكاري خانةنشني كردنيانش لةسةر بـة دةديقـي ثلـة بةنـدي
كردنيــانش هــي ئاماريَــك نيــةش ئةمــة لــة رِاســتيدا ســتةميَكة لــة فةرمانبــةر دةكريَــتش لــةوَوة فةرمانبــةر
ئةنا َليَنيَت و داواي بودجة ئـةكاتش داواي زيـادكردن و بـا كردنـي طـوزةراني خـؤي ئـةكاتش ئيَمـة ناضـار
ربيَـتش كـةمن
ئةبني و تةنانةت حكومةتيش ناضار بووةش لـة %01ي ئيسـتيقتاعات لةسـةر ثلـة تايبةتـةكان ب ِ
ثيَم واية ئةم لة %01ية لة بري ئةوة بربِين كة هةستني سيستمي موضة كةئـةمرِؤ باسـي كـراوة لـة ثـرِؤذة
ياساي بودجةش سيستمي ضاوديَرييةكي با مورِاجةعةيةكي باشي بكةينـةوة بـؤ ئـةوةي ئـةو فةرمانبةرانـة
بةوردي حسابيان بؤ بكريَتش سيَيةم :شتيَكي تر كة حةز ئةكةم ئاماذةي ثيَبكةمش ئةو  525هةزارة بةع يََك
فةرمانبــةري كــةرتي تايبــةتي تيَدايــةش مــن لةطــة َل بــة ِر َي وةزيــري دارايــش باســم كــردووة وةك كارطــةي
ضيمةنتؤي سليَمانيش كورد تيَـلش كارةبـاش كـة ئةما نـة هـةمووي كـةرتي تايبـةتنيش كـةرتي تايبـةت ئايـا ضـؤن
ئةبيَت حكومةت موضة بدات بة فةرمانبةرانيَك كة لةكةرتي تايبةتدا ئيش ئةكةن ش ئيَمة تةمويلي بكةينش
ئيَمــة موضــةي بــدةينش بــةآلم ئينتــاجي بــؤ كــةرتي تايبــةت بيَــتش يةكيَكــة لــةو خةلةَنــةي كــة لــة حالَــةتي
ي دةزطاي حكومي دةزطـاي ح بيـان ثيَـوة بةسـرتاوةتةوة لـةم بودجةيـةداش
تايبةتدا ئةبيَتش خالَيَكي تر هةند َ
ئيَمة لة ليذنةي ناوخؤ بةو ثيَيةي كة ئةندامي ليذنةي ناوخؤشمش لةويَ لةطةلَ هةردوو ئاسايشي سليَماني و
هـةوليَر دانيشتنيشلةئاسايشــي هـةوليَر بــةراوردي ذمارةكـةمان كــردش ئــةو تةخصيصـة مالييــة كـة كــراوة بــؤ
ئاسايشي هةوليَر لةطةلَ سليَمانيداش زيادةيةك لة هةوليَر هةيةش يةكيَك لة بة ِريَ اني ستايف ئاسايشـي هـةوليَر
وتي ئيَمة بؤية ذمارةكةمان زياترةش تةخصيصة ماليةكةمان زيـاترةش ضـونكة دةزطـاي ثاراسـ بةشـيَكة لـةو
تةمويلةي كة لة ناو ئاسايشدا كراوةش واتة بةدةرطايةكي تر هة َل ئةستني بة تة ية كردنـي حـ ب لـة ِريَطاي
دامودةزطــاي حكوميــةوةش كةئــةوة خةلةلــةو لةويَــدا هةيــةش مةســةلةي تةخصيصــاتي تةدــديري ئرياداتــي

134

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

هةريَمش بة ِر َي وةزيري دارايي لةكؤبوونةوةي ليذنـةي داراييـدا فـةرمووي ئيَمـة لةبـةر ئيتتيبـاراتي سياسـي
ناتوانني هةموو ئرياداتي داخلي ئاماذة ثيَ بدةينش لةبةر ئةوة كةسةير ئةكةين بةثيَيي دةسـتووري عيَرادـي
لةماددةكاني (001ش 002ش)002دا بيَجطة لةداهاتي طـومرط هـةموو طومرطـةكان زؤر بـة شـةفافانة ئـةبيَت
ئاماذةيان ثيَبكريَتش ئاخر خالَم مةسةلةي داهاتي نةوتة كة بة ِريَ وةزيري دارايـي خـؤي لـيَ بيَبـةري كـردش
وتـي ئيَمـة ئاطامـان لـةو ( )2مليـؤن دؤَرة نيـة ش كـة كـاك ئاشـيت هـةورامي وةزيـري سـامانة سروشــتيةكان
ئاماذةي ثيَداش وتي ئـةوة لـةناو بودجةكـةدا نيـةش مـةبيتاتي نـةوت نيـةش بـرِي داهـاتي هـةر ثار َي طايـةك كـة
بودجةي عيَرادي ئيقراري كردووة تيَيـداش كـة ئةكاتـة ( )5مليـؤن دؤَر مانطانـة بـؤ هـةريَمش ئةوةشـي تيَـدا
نية ش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش جةنابي وةزير موَحةزةت هةبووش فةرموو.
ش َي باي تالَةباني ( وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ي بوونش مـن دـةت ئـةو شـتةم بـةو شـيَوةية نـةوتووةش دياريشـة و رِوونيشـة بؤيـانش
ديارة ليذنةي دارايي لةو َ
ئرياداتش ئيَمة ئيَسـتا ئـة َليَني ئـريادات تةوينيـةش لـة كؤتاييـدا ئيَمـة شـةرحي ئةكـةينش كـة ئـةو ئرياداتـة
ضــؤنة ش ديــارة زؤرجــار ئــةلَيَن ئرياداتــي شــارةواني لةكويَيــةش ئرياداتــي كارةبــا لةكويَيــة ش ئةوانــة هــةمووي
مةوجودةش بةثيَي تةعليمات و ِريَن ماييـةكانش ئـةو دسـةية ئةطـةر مـن كردوومـة بـة ِر َي ان ليذنـةي دارايـي
ئامادةن با ئةوان شاهيدي بدةن لةسةر ئةوةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثةميان خانش فةرموو .
ثةميان ع الدين عبدالردن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
نودتةيةكي ني امي كـة بـةثيَيي ِريَـرِةوي داني شـتنةكانش ثيَويسـتة جـةنابت ِريَطـا بـة وةآلم دانـةوة نـةدةيتش
وةآلمةكاني بة ِر َي وةزيري دارايي دواي دسةكاني ئيَمة بيَتش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
وةزيري دارايي بؤي هةية موداخةلةي هةبيَتش بةآلم ئةويش لةبابي ني امي بووش رِاوةستا تـا دسـةكاني كـرد
ثاشان ئةو وةآلمي دايةوةش سؤزان يوسفش فةرموو .
سؤزان يوسف خوشابة:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هي تةعليقيَكم نيةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاسش كاك امري طؤطةش فةرموو .
امري طوطة يوسف:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشةكي سوثاس بؤ ليذنا دارايي كو زةدةتا كيَشاش دسةكامن هاوكارانا من بةحو كرن و هاتنة كـرنش تـةنها
ظيَ مابت لة بوارا ثةروةردةياش برِاسيت لة بوارا ثةروةردةيا بوارةكي زؤر زؤر طرنط هةيـةش بـةس مـة ئةطـةر
سةيري رِاثؤرتي ليذنا دارايي بكةينش لةم بودجةيا هـي ئيهتيمـام نةدايـة بـة بـوارا ثـةروةردةياش بةتايبـةتي
ئاظــا كرنــا دوتاخبانــاش ئــةظ ب ـ ان جيهــةكي مــة مــن بــؤ منوونــةش لةجيَهــةكي وةك زاخــؤ ()01دوتاخبانــا س ـيَ
شةفتينةش كة ()72هةزار تةلةبةنةش بةس لة دةزاي زاخؤش لة رِاثؤرتا بودجةدا هي ئيشـارةت نةهاتيـة تـاكو
يةك دوتاخبانة لة زاخؤ بيَتة ئاظا كرنش بؤ زانني تةنها لة زاخؤش ()21دوتاخبانة ثيَي ئيحتياجة خالَيَكي تـرش
بةنيســبةت خ مــةتكارا دوتاخبانــةش ئــةظ زانيَــت دوتاخبانــا مــة لةطةلــةك دوتاخبانــا ن يــك ()0111دوتــابي
يان()0211دوتابي هةنةش ظان دوتاخبانا بةهرة ثرت ذخ مةتا وان نينةش ثادذ كرنا ظان دوتاخبانا ذَيا دوتابي
ديَتة كرنش هيَةي دارم ضارةك بؤ ظان مةسةَ بيَتة كرنش بؤ دةست نيشان كرنا يـان دامةزرانـدنا خ مـةتكارا
ي بنا ـا هاتينـة كـرنش وةك
بؤ ظان دوتاخباناش وةهةروةسـا هةنـدةك ثـرِؤذا هاتينـة دةسـت نيشـان كـرنش بـةر َ
نةخؤشخانا مةزن لة زاخؤ كة بنيا ا وي ثار هـةيةا شـة هاتيـة كـرنش هـةتا نوكـة شـتيش نةهاتيـة كـرنش
حةتا لةظ بودجةيةداش بودجةي بؤ نةهاتية تةرخانكرنش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثةميان خانش فةرموو.
ثةميان ع الدين عبدالردن:
سةرؤكي ثةرلةمان .
لةبةر ئةوةي ثيَويست ئـةكات ئيَمـة لةسـةر ضـةند بةشـيَكش يـان زيـاتر لةضـةند بابـةتيَك دسـة بكـةينش كـة
رِاثؤرتي بةرِ َي ان وةزارةتي دارايـي و ليذنـةي دارايـي ثةرلـةمان و خـودي بودجةكةشـةش بؤيـة مـن دسـةكامن
دابةشكردووة بةسةر سيَ تةوةرداش يةكةميان لةسةر رِاثؤرتي وةزارةتي دارايي و ئابووريةش سةرةتا بـة ِر َي يان
هؤكاري دواكـةوتين بودجـةي ئةمسـالَيان هيَناوةتـةوة كـة طةرِاندويانةتـةوة بـؤ ئـةوةي كـة درةنـط كـةوتين
تةشكيل كردني كابينةي شةشةمي حكومةتةش لةكاتيَكـدا كـة ثيَشـرت لـةوةآلمي هـةمان ثرسـياري دواكـةوتين
بودجــةداش ثاســاوي بــة ِر َي يان يــان ئــةو فاكتــةرةي كــة ئةيانهيَنايــةوة بــؤ دواكــةوتنش ئــةيانوت ئةجنومــةني
نويَنةراني عيَراق بووةش بؤية ثرسيارةكةم ليَرةدا ئةوةية ئايا ئةو فاكتـةرة بـة فيتلـي وجـودي هـةبووةش يـان
هــةر بــؤ ئــةو كاتــة بــووة ش بــؤ ئيَســتا لــة رِاثؤرتةكةيانــدا وجــودي نــةماوة ش خــالَيَكي تــر ئــةو خاآلنــةي كــة
هاتوونةتة سةري لة رِاثؤرتةكةدا و لةرِوانطةي كاري حكومةتـةوة ئيشـارةتيان ثيَكـردووةش لـةخالَي سـيَيةمدا
ئةلَيَن بؤ برةودان بة وةبةرهيَنان ئةويش بة طرنطيدان بة بـوراي ثـةروةردةو خويَنـدني بـاآلو تةندروسـيتش
بةآلم ئةطةر سةيري بودجةكة بكةين كة هيَناويانةش تةندروسيت لةكاتيَكـدا كـة لـة هـةريَمي كوردسـتاندا لـة
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خــراثرتين ئاســتدايةش لةبودجــةي ئةمســالَدا لــة ثلــةي نؤيــةم هــاتووةش لــة ئةولــةوياتي بودجــةي حكومــةتي
هةريَمــدا هــاتووةش كــة ئةمــة لةطــة َل رِاثؤرتةكــةي ئةوانــدا يةكناطريَتــةوةش ئةمــة طرنطيــدان نيــة بــةو بــوارةش
لةخالَي شةشةمدا كة ئيشارةتيان بةكاركردن بـؤ دابـني كردنـي خـانووي نيشـتةجيَبوون داوةش ئاماذةيـان بـة
صندودي نيشتةجيَبوون داوةش كة هةموومان دةزانني ئةو ثرِؤذانةي كة صندودي نيشتةجيَبوون كردوويانةش
كيَشةي نيشتةجيَبووني ضارةسةر نةكردووةش لةبةر ئةوةي ئةو صـندودي نيشـتةجيَبوونة هاوكـاري زيـاتري
ئةو ثرتِِؤذانةي كردووة كة خاوةني دةخلي مةحدوودن و ناتوانيَ بةشداري تيَدا بكات وناتوانيَ شودةيةك بة
()1دةفتةر بك ِريَـتش هةرضـةندة ئةطـةر ديسـتةكةي بـة ( )5 – 0سـالَ بيَـتش كـة ئةمـة ديسـانةوة لةطـةلَ
بةرنامةي حكومةت ناطوجنيَـتش ئـةوةي لـةخالَي حةوتـةم لـة رِاثؤرتةكةيانـدا وتوويانـةش هةولَـدان بـؤ زيـاتر
ثابةند بووني دامودةزطاكاني حكومةتي هةريَم بة كؤكردنةوةي داهاتش لةكاتيَكدا كة لةناو بودجةدا داهـاتي
هةريَ مش ئةمان باسيان لةداهاتي فيدرِالي وداهاتي هةريَميش كـردووةش كـة ئـةو دوو داهاتـةش زؤر ناشـةفافن و
هي وازحيةتيَكيان تيَدا نيةش كةواتة ضؤن كؤ ئةكريَتةوة ش كة كؤ بكريَتـةوة لـة كويَـدا كـؤ ئةكريَتـةوة ش
ضي ليَ ئةكريَت ش لةكؤتايي رِاثؤرتةكةياندا هاتووة ئةلَيَن حكومةتي هةريَم هي بةشدارييةكيان لـة دانـاني
بودجةي عيَـراق نـةبووةش تةنانـةت دواي ئـةوةي كةبودجـةي هـةريَم ديـاري ئـةكريَتش ئينجـا ِريَطـا ئـةدريَت
ثيَمان كة طفتوطؤ بكةين لةسةريش ثرسيار ليَرةدا بؤ بة ِر َي وةزيري دارايي ئةوةيةش ئايا ئةمة بةم شـيَوازةوة
سيماي بودجةي تيَدا دةر ئةكةويَت ش ئايا ئةمة بودجةية بؤ ئيَمة ديَت ش يـان سـولفةية بؤمـان ديَـت لـة ج
ضوارض ـيَوةيةكدا ئيَــوة مامةلَــةى لةطــةلَ دةكــةن ســةبارةت بــة رِاثــؤرتى بــة ِر َي ان لــة ليذنــةى دارايــى كــة
ليذنةيةكى تايبةمتةندن و ئةوان تةمسيلى ثةرلةمان دةكةن بؤ ضـاوديَرى كردنـى بودجـة لـة رتِِاسـتى دا كـة
تيَكــرِا و لــة كــؤى رِاثؤرتةكــة دةرِوانيــت تــ َى دةطــةى كــة ثيَشــنيار و رِاســثاردة و دةســت نيشــان كردنــى
كةموكورِيةكانيان سيفةيةكى جةوازى وةرطرتووةش نةك وجوبىش لة كاتيَك دا دةبوايـة ئـةوان لـة بةرامبـةرى
ئةو هةموو كةموكورِيةى كة خؤيان دةست نيشانيان كردووةش دةدى عيقابيان هةبووايةش ِريَطةيان دابناية كة
ضؤن دووبارة نةبيَتةوةش بؤ منوونة لة خالَيَكيان دا كة باسيان كردووةش بـاس لـة نايةكسـانى نيَـوان بودجـةى
وةزارةتةكان دةكةنش داوا دةكات لة سالَى داهاتووةوة ئةم نايةكسانية ضارةسـةر بكـات كـة ئيَمـة هـاتووين بـة
ثيَضةوانةى ئةو بةندةى هةية ضؤلةكةى دةستمان كة بودجةى ئةمسالَة بةرةآلمان كردووة و ئيشمان لةسةر
ضؤلةكةكانى سةر دارةكة كردووةش ئةوةى كـة ديقـةت دةدريَـت بـة شـيَوةيةكى طشـتى لـة رِاثـؤرتى َيـةنيَكى
ئــةدنا دةضــيَت بــؤ َيــةنيَكى ئــةعال بــةرز كرابيَتــةوة كــة لــة ضوارضــيَوةى داواكــارى دا كــورت بؤتــةوةش
تيَبينيةكانى من لةسةر كؤمةلَيَك طرفت كـة لـة نـاو بودجةكـة دا هةيـةش يةكـةم :ئـةوةى  %01447تـةرخان
كــراوة بــؤ ئيتانــات و مــنح و مــةنافتى ئيجتمــاعى و مةســروفاتى ئــوخراش كــة بــة رِاى مــن ئةمانــة هــةمووى
َبربيَتش ثيَشنيار دةكةم خبريَتة ئةو سندودةى بؤ هاوكارى كـةركووك و ناوضـة دابرِاوةكـان ثيَشـنيار كـراوة
دابندريَتش دووةم :لة ناو بودجة دا سيماى دوو ئيدارةيى بة وازحى ديارة بة ئاسايشى هةريَمةوة لة هـةوليَر
و لة سليَمانىش بة دةزطاى ضاوديَرى داراييةوة لة سليَمانى و لة هةوليَر كة تـىَ ثةرِانـدنى ئةمـة و ضارةسـةر
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نةكردنى ماناى شةرعيةتدانى ثةرلةمانة بة بوونى دوو ئيدارةيى لة هةريَمى كوردسـتان داش سـيَيةم :كـورت
هيَنانى بودجة كـة بـة ِر َي يان لـة ثرؤذةكـةدا بـة كـورت هيَنـانيَكى موخةتـةت دانـدراوةش ئـةو كـورت هيَنانـة
موخةتةتة وايان داناوة كة لةو ثارةيةى وةزارةتى ديفاعى عريادى كة سىَ سـالَة داوا دةكريَـت و نـةدراوة ثـرِ
بكريَتةوةش بةآلم ئةوةيان رِوون نةكردووةتةوةش ئةطةر نةدرا كة سىَ سالَة داوادةكريَـتش دةبيَـت بـة عج يَكـى
حةديقىش دةبيَت بة عةج يَكى فتلى ضؤن ثرِى دةكةنةوة لة هةر بودجةيةك دا ثيَويسـتة ذمارةكـان رِوون
كردنةوةيان لةطةلَ بيَتش بةآلم لةم ثرؤذةيةدا نة ذمارةكان نة ثرؤذةكان رِوون كردنـةوةيان لةطـة َل نيـةش بـة
منوونة كؤمةلَيَك ثرؤذة هاتووة كة ثرؤذةكانى ناحيةى مةندةىلش لة ثرؤذة بةردةوامةكانـدا هـاتووة دروسـت
كردنى دوو بالَةخانة لة تةق تةق كة برِى (ملياريَك و شـة سـةد و سـيان ة مليـؤن)ى بـؤ تـةرخان كـراوةش
ثرؤذة سةروةريةكانى سةر طةلَوش خ مةتطوزارى بؤ طةرِةكةكانى سليَمانىش دروست كردنى هؤلَى كـؤنفرانو
لة سؤرانش دروسـت كردنـى هـؤلَى كـؤنطرة لـة سـؤرانش ثرؤذةكـانى خ مـةتطوزارى  23طونـدش ئةمانـة ضـني
كامانةنش خالَيَكى تر نةبوونى تةنسيم لة نيَوان وةزارةتةكان و ثرؤذةكانيـانش بـؤ منوونـة باخضـةى سـاوايانش
دروست كردنى خويَندنطاش دريِتاو كردنى ِريَطاوبانش ئةمانة ئيختساسى كامـة وةزارةتـن ضـونكة دةبيـنني لـة
ثرؤذةكانى وةزارةتى ناوخؤية بة تةنها و لة ثرِؤذةكانى هةوليَر دا لـة كـؤى  32ثـرِؤذة تـةنها دوو ثـرؤذةى
بؤ وةزارةتى ناوخؤية ئةوانةى تر لة نيَوان دريتاو كردنى ِريَطـاو بـان و نؤذةنكردنـةوةى كتيَبخانـةى طشـتىش
دروست كردنى تةكية و هؤلَى بؤنةكانش طةياندنى كارةباش هؤلَى كؤبوونةوةى  11ذوورى لـة بينـاى لقـى دوو
تــةرخان كــراوةش لــة بودجــةى هــةمان وةزارةت دا لــة ســليَمانى دروســت كردنــى مةلةوانطــةى ذنــانش ياريطــا و
جوانكردنى شةدامةكان لـة هـةمان وةزارةت دا هـاتووةش لـة دهـؤكيش ئـاوى طونـدى ليةـؤن و ثـرؤذةى ئـاوى
هاوبةشــى طونــدى دةســر َى و مانشــةان هــاتووةش لــةناو ئةوانــةدا تــةرخان كردنــى طوذمةيــةكى بةرضــاو بــؤ
ثرؤذةكانى حي ب كة ئةمانة بـةدةر لـةو نـةوةد مليـارةن كـة لـةناو ثرؤذةكـةدا هـاتووةش منوونـة بـؤ ئةوانـة
دروست كردنى بالَةخانةى سةنتةرى خويَندكاران لة ثرؤذة بةردةوامةكان لـة زانكـؤى كؤيـةش كـة بـرِى (سـىَ
مليارو دوو سةد و ضل و ضوار مليؤن) ى بـؤ تـةرخان كـراوةش ناوةنـدى تـةَرى خ َي انـى لـة سـليَمانىش هـؤلَى
كؤنطرةو هؤلَى كؤبوونةوة وةكو لة سةرةوة ئيشارةَ ثيَى كردش ثرؤذةى مةردةدى بارزانش كة ئةمـة جطـة
لةوةى كة ضةندين ثرؤذةى تر بؤ منوونـة لـة ديَكـان دا هةيـةش خـا َليَكى تـر خـراد بـةكارهيَنانى بودجـة لـة
هةند َى ثرؤذة داش بؤ منوونة ئةوةى كة هةنـديَك لـة هاو ِريَيـان كـة ئيشـارةتيان ثـ َي كـرد كـة شـوةيفات يـةك
لةوانة و جةمتةكةيتان ثىَ دةلَيَم لة بةكارخستنى دوتاخبانةى شوةيفاتى هةوليَر و دروسـت كردنـى هـةمان
دوتاخبانة لة سليَمانى و هةوليَر و دهؤك كؤكةى دةكاتة (ضل و هةشت مليار و كؤمة سةد و بيست و ثيَنج)
لة كاتيَك دا كة يةك دوتاخبانةى  15ثؤلَى لة نيَوان (نؤ سةدو شةست و ضوار مليؤن بـؤ ملياريَـك و سـةد و
نؤزدة داية)ش كة ئةم بودجةيةى داندراوة ن يكةى  45دوتاخبانةى  15ثؤلَى تيا دةبيَت لة كاتيَك دا زؤربةى
دوتاخبانةكانى ئيَمة  3دةوامى تياية لةبةر نةبوونى دوتاخبانة! ئةخري خالَم ئةوةية كة لة كؤتـايى دا لةبـةر
ئةم طرفتانة و ضةندين طرفتى تر كة ضةندين منوونةى بضـووك بـووش مـن ثيَشـنيار دةكـةم ثةرلـةمان ئـةم
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بودجةية بطة ِريَنيَتةوة لة ماوةى  12رِؤذدا ضارةسةرى ئةم طرفتانة بكريَتش بةَيةنى كةم بؤ ئـةوةى ئيَمـة
بةشدار نةبني لة ت َى ثةرِاندنى ثرؤذةيةك.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاسش ريَ دار سةرطولَ فةرموو.
بة ِر َي سةرطولَ رضا:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
بةرِاستى مني ش سةرةتا لة رِاثؤرتةكـةى وةزارةتـى داراييـةوة دةسـت ثـ َى دةكـةم كـة ئـةو ئاماجنانـةى ئـةوان
دياريان كردووة كة دةلَيَت ئةم بودجةية هةولَ دةدات بؤ ئةم ئاماجنانةش ئـةوان دةلَـيَن هاوسـةنطى لـة نيَـوان
ئةو بودجةيةى كة تةرخان كراوة بؤ بوارى وةبةرهيَنان و بؤ بوارى تر كة ئيَمـة دةلَـيَني بـة هـي نـةوعيَك
هاوسةنطى تيَدا رِةضاو نةكراوةش ِريَذةكةيان هةمووتان دةزانن لة  %31و  %21ية كة ئةمة بة هي نةوعيَك
هاوسةنطى تيا نيةش خا َليَكى تريش كـة ئـةوان ئامـاذة بـةوة دةكـةن كـة دةلَـيَن ئـةم تـةئخري بوونـةى بودجـة
هؤكارةكةى مونادةشة كردنى ياساى ئةح ابة لة ثةرلةمانش ئةمة هي رةبتيَكى نية بـةوةوةش نـازانني باسـى
كام ثةرلةمان دةكةن و كام ياساى ئةح اب باس دةكةن! بة هي نةوعيَك ئةوة باس نةكراوةش خالَيَكى تريش
هةية كة ئةوان دةلَيَن ئيَمة ئاماجنةكةمان ثشتيوانى كردنى ثـرؤذةى ثيشةسـازى و بازرطانيـةش ئـةو هةدةفـة
ئيَمة نابينينةوة لة بودجةش لةبةرئةوةى تةنها بودجةكة لةو دوو بوارةدا ضى كردووة دابني كردنى دـةرزة
بؤ هةردوو بانكى ثيشةسازى و كشتوكالَىش ئةو َيةنانة نابيَتة هـؤى ئـةوةى كـة ئـةوان ثشـتيوانى بكـةن لـة
ثرؤذةى ثيشةسازى و بازرطانىش خالَيَكى تريش كة بة ِريَ وةزيرى دارايى ئاماذةى ثيَدا كة دةلَيَت ئيَمة هـي
بةشداريةكمان نيـة سـاآلنة لـة دانـانى بودجـة كـة لـة ئةجنومـةنى نويَنـةران تةسـديم دةكريَـتش ئيَمـة هـي
بةشداريةكمان نيةش ئيَمة دةثرسني دانانى بودجة لة عرياق دا بـة ثيَـى ئةولـةوياتى بودجـة لـة ئةجنومـةنى
وةزيرانةوة وةزيرى دارايى ثيَشرت خؤى راثؤرتى ئامادة دةكاتش سياسةتى سرتاتيذى بودجة حازر دةكات و لة
ناو ئةجنومةنى وةزيراندا كؤبوونةوةى ضرِوثرِى لةسةر دةكريَتش ئايـا ئيَمـة لـة نـاو ئةجنومـةنى وةزيرانـى
عرياق وةزيرمان نية ش ئيَمة وةكو رِاستة وةزارةتى دارايى هةريَم دةستى نية لـةوىَش بـةآلم ئيَمـة نويَنـةرمان
هةية و ئاطادارن لةوةى كة ئةوان سياسةتى ئابووريان ضـؤنة و ئـةو ِريَذةيـةى كـة بـؤ ئيَمـة ديـارى كـراوة
ضية لةبةرئةوة خا َليَكـة و بةهانةيةكـةش موبـةرريَكى نيـةش خـا َليَكى تـر كـة مـن دةمةويــَت باسـى بكـةم بـؤ
وةزارةتى دارايى كة ئةوان داهاتى تةوني كراوى  0212يان داناوة بة  345مليارش لةكاتيَك دا كة عج ةكة
كة ئةوان تةوينيان كردووة  535مليارةش يةعنى ئةمة لة ج بودجةيةكدا لـة هـي شـويَنيَك شـتى وانيـة
داهات كةم تر بيَت لة عةج ش يةعنى ئةمة جؤريَكة لةوةى كة ئةم بودجةية بة مةراحلى دانانى بودجة تىَ
نةثةرِيوة كـة بـة هـي جؤريَـك ديراسـةى ئـاب وورى بـؤ ئـةم بودجةيـة نـةكراوةش خـا َليَكى تـريش لـة دانـانى
ثرؤذةى بودجةكة دا ئيَمـة هةسـتى ثـ َى دةكـةين كـة ئـةم بودجةيـة بـة ثيَـى فصـول هـي تـةرتيباتيَكى بـؤ
نةكراوةش لة سةرةتاى هةموو بودجةيةكدا ثيَويستة تؤ داهاتةكة ديارى بكةى لة دواى ديـارى كردنـى داهـات
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ئينجا تؤ دةبيَت نةف ةدات و عـةج ديـارى بكـةىش كـة ئةمـة بـة هـةمووجؤريَك تيَبينـى دةكريَـت كـة كـارى
لةسةر نةكراوةش ثرسياريَكى تريشم بؤ وةزيرى دارايى هةية كة ئايا لةناو وةزارةتى دارايـى هـي خـةبرييَكى
ئابوورى هةية كة لة كاتيَكدا لة هةريَمى كوردستاندا  4522ئـابوورى نامسـان هةيـة ش ئـةوة ثرسـاريَكة بـؤ
وةزيرى دارايىش لةسةر رِاثؤرتةكةى ليذنةى دارايى و ئابووريش لـة ثةرلـةمانش ئيَمـة ئـةو ثرسـيارة دةكـةين
بؤضى رِاثؤرتى تايبةت بة ئاسايش لةناو ئةو رِاثؤرتةى ئةواندا باسى ليَـوة نـةكراوة خـالَيَكى تـريش هةيـة
كة دةبيَت ئاماذةى ثىَ بدةينش لة ثرؤذةكاندا ئيَمة هةست دةكةين كة ثرؤذةكان ئةولةويةتى ث َى نةدراوة كة
زؤر جار باس لةوة دةكريَتش بةآلم لةو ثرؤذانةى كة لة يةكيَك لة دميانةكاندا لةطة َل وةزيرى رِؤشنبريى كة
ئةو ثرسيارةيان ليَى كردووة كة ئايا تـةمويلى ئيَـوة بـؤ كـةنالَى راطةياندنـةكان ضـؤنة بـاس لـةوة كراوةكـة
كةنالَى زاطرؤس كة مانطانة  522مليؤن بودجةى هةيةش لة كاتيَك دا كةنالَى نةورؤز كة كـةنالَيَكى حكوميـة
 152مليؤنى هةيةش سةير كةن ئةم جياوازية لة بةينى كةنالَةكانـدا هةيـةش بةرِاسـتى كـةنالَى وا هةيـة هـةر
هي بودجـةى نيـة! ئةمـة لـة كاتيَـك دا ئـةم كةنالَـة حي بيـةش بـؤ لـة بودجـةى وةزارةتيَـك كـة وةزارةتيَكـى
حكومية جيَى كراوةتةوة لة بودجةدا هي مةبلة يَك ديارى نةكراوة بؤ روودانى كارةسـاتش ئةمـة خالَيَكـة
دةبيَت لة بودجةدا ئاماذةى ث َى بدريَتش هةرضةندى ليذنـةى دارايـى لـة راثؤرتةكةيانـدا ئاماذةيـان بـة ئـةوة
كردووة ئةو ئيستقتاعانة ئةطةر بكريَتش ليَرة باسى ئيفاد لة بودجةى هةريَم كراوةش زؤر بـؤ ئيفـاد دةرِواتش
ئايا ئيفاد ديراسةى عيلمى بؤ كراوةش ئايا كاريطةرى هةبووة لةسةر ثيَشـكةوتنى ئـابوورى و بوارةكـانى تـر ش
تةنها لة  2مـانطى يةكـةمى سـالَى  0221دا  4مليـار بـؤ ئيفـاد سـةرت كـراوة و  2مليـاريش بـؤ نةفـةداتى
سةفةرش كة سة ير دةكةى ئةم مةبلة ة زؤر زؤرة كة بؤ ئيفـاد سـةرت دةكريَـتش ئايـا ئـةو ئيفـادة كاريطـةرى
هةبووة بـؤ سـةر كوردسـتان خـا َليَكى تـر منحـةى وآلتـان كـة بـؤ كوردسـتان ديَـتش ئـةو مينحةيـة بـة هـي
شيَوةيةك نةوع َى لة داهاات و لة بودجةى هةريَمدا ديار نيةش خالَي تريش زؤر بووش بةآلم لةبةر كاتةكة.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش ذيان خان فةرموو.
بة ِر َي ذيان عمر شريف:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من حةز ناكةم دسةى هاو ِريَيامن دووبارة بكةمةوةش بةآلم من بة ثيَى ئةو ثرؤذة ياسايةى بودجة كة تـاوتوىَ
كراوة لةَيةن هـةموو ليذنـة هةميشـةييةكانةوةش بـة ثيَـى راثـؤرتى ليذنـةى دارايـى كـة دةسـت خؤشـيان ىلَ
دةكةمش منيش داواى ئةوة دةكةم ئةو كةموكورِيانةى كة هةية لة بودجةدا حكومةتى هةريَم رِةضـاوى بكـات
بؤ ئةوةى بودجةكة ت َى ثةرِىَش لةبةرئةوةى دواكةوتنى ئةو بودجةية لة بةرذةوةندى ميللةتةكةى ئيَمة نيةش
كة ئيَمة بة دةنطى ئةوان هاتووينةتة ئيَرةش ثيَويستة ئةو بودجةية جىَ بـةجىَ بكريَـتش لةبةرئـةوةى ئيَمـة
لة كاتى بانطةشةى هةلَبذاردن لة  2/05زؤربـةى دـةوارةكان زؤر بـة َليَنمان بـة ميللةتةكـةمان داش مـن خالَـة
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

ثؤزةتيفةكان لةم بودجةية دةبينم و داواكارم كة حكومةتى هـةريَمش دووبـارة دةلَيَمـةوة كـة كةموكورِيـةكان
رِةضاو بكاتش زؤر سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش ريَ دارطولي ار فةرموو.
طولي ار دادر:
سةرؤكى ثةرلةمان.
نامةو َى ئـةو شـتانةى كـة ئـةو هـاو ِر َى بة ِر َي انـةى كـة طوتيـان دووبـارةى بكةمـةوةش بـةآلم شـتيَك هةيـة كـة
ئيشارةى ثيَ نـةكراوةش ئـةويش ثيَويسـتة لـة بودجـةدا يـان لـة وةزارةتـى تةندروسـتى ب ِريَـك لـةو بودجةيـة
تةرخان كرا با بؤ ئـةو نةخؤشـة بـ َى نةوايانـةى كـة شـةوانة لةسـةر تةلةف يؤنـةكان نيشـان دةدريَـنش هـي
ضارةيةكيان نية لة كوردستان يان ئةوةتا حكومةتى هةريَمى كوردستان خؤى بة ِريَيان بكـات بـؤ دةرةوة يـان
لةسةر وةزارةتى تةندروستى بودجةيان بؤ دابني بكريَت و وةزارةت تةندروستى خةميان ىلَ خبـوات و بضـنة
دةرةوةش دةربــارةى زيندانيــة سياســيةكان كــة زؤر داوايــان ىلَ كــردووين دةلَ ـيَن بؤضــى مةعاشــى ئيَمــة وةكــو
زيندانية سياسيةكانى بة دا نيةش ئيَمة ضةندين جار ضووينةتة بة دا و طوتوويانة وةكـو بة ـدا دةنيَـرينش
بةآلم ئايا لة كوردستان ثيَتان نادريَت ئيمة نـازاننيش ثيَويسـتة ئـةو موشـكيلةية بـؤ ئـةو هينانـة ضارةسـةر
بكريَتش دةربارةى وةزارةتى ئةودات ئةطةر تةماشـاى بودجةكـةيان دةكـةين فـةدريترين وةزارةتـةش بةرِاسـتى
ئيَمة كة تةماشا دةكةينش ضـةندين م طـةوت بـ َى ئيمـام و خةتيـة لـة كوردسـتانش بـةآلم لـة هـةمان كاتيشـدا
ئةطةر شتيَك بيَتـة ث َيششـةوة ثـةنا بـؤ م طةوتـةكان و بـؤ ئيمـام و خةتيبـةكان دةبردريَـتش بـةآلم لـة هـةمان
كاتيشـدا كـةمرتين بودجــةى بـؤ دانــدراوةش هيـوادارم ضارةسـةرى ئــةو مةسـةلةية بكر َيــتش بيتـويَن و ثشــدةر
دةروازةى را ثةرينــةش هــةتا ئيَســتا ئةطــةر ب َيــى تةماشــاى مةســايفةكانى بكــةى هــي شــتيَكى بــؤ نــةكراوةش
بةداخةوة دة َليَني لة كاتيَك دا خةلَك لة بة داوة ديَـت بـؤ ئـةم مةنتيقةيـةش بـةآلم ئةطـةر تةماشـاى شـويَنى
ىل بدريَتةوةش زؤر سوثاس.
مةسايفةكان بكةى هي شتيَكى بؤ نةكراوةش ثيَويستة ئاو ِريَكيان َ
سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش ريَ دار برهان فةرموو.
برهان رشيد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
وةلَآل ئـةو خاآلنـةى مـن لةسـةر ئـةو راثؤرتـةى ليذنـةى دارايـى هةمـةش بةرِاسـتى ئـةو رِاثؤرتـة بـة خـا َليَكى
ئةساسى نةضووة كة دانونةكة ئاماذةى ثىَ نةداوةش ئةو دانونة. ...........
سةرؤكى ثةرلةمان :
دةديقةيةك نودتةى ني امى هةيةش ريَ دار د.ئاراس فةرموو.
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د.ئاراس حسني:
سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةوةندةى تيَبينى دةكةم ئةو بة ِريَ انة راثؤرتةكة هةلَدةسةنطيَننش نـةك بودجـةى هـةريَمى كوردسـتان يـان
ياســايةكةش ئايــا دا نيشــتنةكة بــؤ هةلَســةنطاندنى راثــؤرتى منــة يــان بــؤ مي انيــةى حكومــةتى هــةريَمى
كوردستانة كة ثيَك هاتووة لة  152هةزار رةدةم .
سةرؤكى ثةرلةمان :
نا راثؤرتى ليذنةى دارايية بة شيَوةيةكى طشتىش كةرةمكة كاك برهان فةرموو.
برهان رشيد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
يةكةم :نة دانونةكـة و نـة راثؤرتةكـة ئيشـارةيان لـة ديباجـةدا يـان لـةو رةدةمانـةى كـة تةدـدميى كـردووة
ئيشارةتى نةداوة بة سرتاتيذيةتى سياسـةتى مـاىل ئـةم حكومةتـة و ئـةم وآلتـة يـان سـرتاتيذيةتى سياسـةتى
ئاوةدانكردنةوة لةرِووى صناعات و زراعات و ِريَطةوبانةوةش كة بةرِاستى ئةطةر سةيرى مةشروعى مي انيةى
وآلتان بكةين فةردى هةيةش دووةم :من حةز دةكةم كاك شيَ بايي ئةو لةَى خؤى بنووسىَ كة لة بودجةى
هةريَم دا لة بةشى فةرمانبةراندا ئةو خةمآلندنةى كة نيَردراوة بؤ مةركةز لة بةشى بة ِريَوةبةرى ثلـة (مح)
دا بة هةفتا مدير عـام نيَـردراوةش بـةآلم لـة بودجـةى هـةريَم تـةنها  45مـدير عـامى نووسـيوةش مـن نـازامن
مةبةست لة شاردنةوةى ئةم رةدةمة لة ثةرلةمانى كوردستان ضـية بـةلَىَ ئةمـة مـن تـةدريرى خـةبرييَكى
ماليم لةبةردةستةش . ..........
سةرؤكى ثةرلةمان :
تكاية تةوز ى خؤت بدةش ثاشان جوابت دةدةنةوةش كةرةمكة كاك برهان فةرموو.
برهان رشيد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
تةدريرى خةبرييَكى ئيقتساديم لةَيةش لة بودجةى هةريَم دا لة بةشى فةرمانبةراندا ئـةو خةمآلندنـةوةى
كة نيَردراوة بؤ مةركةز لة بةشى بة ِريَوبةرى طشتى ثلة (مح) حةفتا مدير عـام نيَـردراوةش بـةآلم لـة بودجـةى
هةريَم تةنها  45مدير عامى ثلة (مح)ى تيَدا دابةشكراوةش كة ئةمة جيَطةى طومان دروسـت كردنـةش بةرِاسـتى
تـــةدريرى ليذنـــةى مـــاىل رةخنـــةى زؤر باشـــى تيايـــةش لةســـةر ئـــةو ئةساســـة مـــن داواكـــارم رِاثؤرتةكـــة
بطة ِريَندريَتةوةش بودجةكة بطة ِريَندريَتةوة لةسةر ئةساسى ئةوة بودجة دـانونى بـؤ دابنـدريَتش خـالَيَكى تـر
مةوزوعى ئاسايشةش من نازامن ئاسايشيَك لةذيَر دةسةآلتى حكومةتى هةريَم و رةدابةيةكى ماىل دانـةبيَت بـؤ
دةبيَـت بودجـةى بـؤ تةخسـيو بكريَـت ش يـةعنى ئةمــة ثرسـيارةش يـةعنى ئةطـةر يـةك حكومةتـة بـا يــةك
بودجةى بؤ تةخسيو بكريَتش ئةطةر هى حكومةتيش نية و تا ئيَستا حي ب تةحـةكومى بةسـةرةوة بكـاتش
ئةم هى خؤى و ئةو هـى خـؤى و بـؤ خـؤم و بـؤ خـؤى.......ش بؤضـى مي انيـةى لـة دـوتى خـةلَكى بـدريَت َى
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خالَيَكى تر مةوزوعى رةدابةى ماىلش بةهةمان شيَوةش خالَيَكى تر مةوزوعى مي انيةى مدةوةرةش بةرِاستى ئايا
باشى ىلَ نازامن يان بةرضـ اوم نةكـةوتووةش مـن نـةديوة ئـةو ثارةيـةى كـة لـة ثـاردا ماوةتـةوة ضـةندةو ضـؤن
دةط َيرِدريَتةوة بؤ سةر مي انيـةى ئـةم سـا َل مـةوزوعيَكى تـر مـةوزوعى ئـةو  5مليـار دؤَرةيـة كـة هينـى
فرؤشــتنى نةوتــةش بةرِاســتى ئةمــة شــتيَكة دــابيلى ضــاو نودانــدن نيــةش دةبيَــت بؤمــان يــةكاليى بكريَتــةوةش
مــــةوزوعى داهــــاتى ئــــةو نةوتــــة كــــة تــــةهريب دةكريَــــت رِؤذانــــة لــــة بامشــــاخش مــــةوزوعى داهــــاتى
فرِؤكةخانةكانــة .......ئيَمــة نــازانني لــة كــوىَ دايــةش رِاثــؤرتى شــة مــانطى يةكــةم و هينــى ســالَى 0221
بةرِاستى بةدةستمان نةطةيشتووةش من راثؤرتى رةدابـةى مـاىل و شـة مـانطى يةكـةمى سـالَى  0221م ثـىَ
نةطات! بة ِريَ سةرؤكى ثةرلةمان حةدى خؤمة ئةنواع دسة بكةمش بة ِريَ ئـةو عـةج ةى كـة بـاس دةكريَـتش
ئةو كورت هيَنانةش من دةناعةَ ث َى نية كة ئةو بودجةية كورتى هيَنا بيَتش لةبةرئةوةى ثارةيـةكى زؤر بـؤ
مةســروفات ئــوخرا و ئيتانــات ئــوخرا و مــنح ئــوخراو ئــةو شــتانة دانــدراوة كــة ن يكــةى زيــاد لــة %02ى
مي انيةى ئةو وآلتةى بردووةش كـة ئةمـة سـةرت كردنةكـةى خـؤى لـة خؤيـدا لـة مـودةى رابـردوو دا جيَـى
طومانةش ئةمة بطيَرِدريَتةوة لةطةلَ  5مليارةكـة و لةطـة َل داهـاتى فرِؤكةخانـةكان و لةطـة َل ثـارةى بامشـاخ و
 ........ش بؤية من هي عةج يَك و كـورت هيَن انيَـك لـةو مي انيـة دا شـك نابـةمش مـن داواكـارم ليذنةيـةكى
تةدةسى حةدائيم دروست بكريَتش بؤ ليَكؤلَينةوة لةو كورت هيَنانى بودجةيةى بة ِريَ وةزيرى ثالنان دانان
و وةزيرى دارايى كة باسى ليَوة دةكةنش خـا َليَكى تـر هةيـة كـة مـودةى رِابـردوو زةجةيـةكى زؤريـان لةسـةر
دروست كردين كة ئيَمة طوتوومانة ثاسةوانى هـةريَم ئيسـتناد لةسـةر  101ى دةسـتوورى دائيمـى عريادـىش
ئيَمة طومتان با شةخسيتة دانونيةكةى دةستوورى عرياديان ثىَ بـدريَتش ئـةو شةخسـيةتة دانونيـةى كـة لـة
داخل و خارجى عرياق دا موعتةرةفة بة ثيآ دةستوورش لة تةلـةف يؤن دا هةآليـةكى زؤريـان لةسـةر كـردين
كة ئيَمة ويستمان خ مةتى شةخسيةتى دانونى و مةعيشةتى ثيَشمةرطة بكةينش طوتيـان ئةمانـة دذى نـاوى
ثــريؤزى ثيَشــمةرطةنش مــن نــازامن لةَثــةرِة 4ى ئــةم تــةدريرة بــؤ هــاتووة كــة دةلَيَــت ثاســةوانى هــةريَم
(زيَرِةظانى) ئاخر باشة بؤ بؤ تـؤ حةآللَـة و بـؤمن حةرامـة ! لـة نودتةيـةكى تـر مـن داهـاتى كارةبـاش ليذنـة
هاتووة ئامادة بووة مةبلة يَكى زؤر لةوة زياترى طوتووة كة لةو تةدريرة هـاتووةش كـة مةسـ ولينى دائـريةى
كارةبا كؤبوونةتةوةش بةداخةوة لة  0212نيوةى ئةو مةبلة ة تةدديم كراوة وةكو ئـريادات و وةكـو داهـاتش
من نازامن لةوة مةبةستيان ضية ئةمة هةمووى طومان دروست دةكاتش دابـة كردنـى ثرؤذةكـانى 0212ش
ئيَمة خةلَكى ئةو وآلتةين لة زاخؤوة بؤ كفرى خؤمان بة نويَنةرى هةمووى دةزانني بةرِاستىش بـةآلم سـةير
دةكةى مةحافةزةى سليَمانى %45ى دانيشتوانةش سةير دةكةى %07ى ثرؤذةى ثيَشنياز كراوى بؤ تةخسيو
كراوةش بةرِاستى ئةو بودجةيةى كة بؤ كةركووك تةخسـيو كـراوةش زؤر زؤر كةمـةش ئةطـةر يـةك دةديقـةى
ترم بدةيت َى من داواكارم منح و ئيتانات و مةنافتى ئيجتماعى لة ةيرى وةزارةتـى سـحة و وةزارةتـى كـار
وكاروبارى كؤمةآليةتى كة با بةكارى دةهيَننش ئةوةى تر هةمووى خبريَتة سةر كةركووك لةطةلَ سـناعات
و زراعةتا لةم وآلتةش فةردى شتيَكى ترى بؤ نةكردووينش ئةرىَ (وةيش ) مةبةستت ضية . .......
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكى ثةرلةمان :
تةواو كاتيَكى ترش كاك برهان فةرموو.
برهان رشيد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
ليَى برِيم بـةخواىش ئـيرت لـة تـةدريرى ئةمانـدا فةرمانبـةر و مووضـة خـؤر جيـا نةكراوةتـةوةش ئيَمـة وةكـو
ئةوةى مةعلومامتان هةية بة هةزارةها مووضة خؤرى حي بى داندراوة كة يةك رِؤذ دةوام ناكات و مةعاشى
خؤى لةسةر وةزارةتى مالية وةردةطريَتش ئةمة لة كويَى دنيادا هةية .
سةرؤكى ثةرلةمان :
تةواوش تكاية ئيلت ام بكةش شليَر خان فةرموو.
شليَر حمى الدين:
سةرؤكى ثةرلةمان.
مــن دةســت خؤشــى لــة ليذنــةى دارايــى دةكــةم بــؤ ئامــادةكردنى ئــةو راثؤرتــة ِر َيــك و ثيَكــةى كــة رِوون
كردنةوةيةكى تةواوى داوة لةسةر بودجةكةش هةروةها خالَى بةهيَ و َوازى خسـتؤتة رِوو و دةسـت نيشـانى
كردووةش بةآلم طرنط ئةوةية ثيَشنيارى ليذنةكان بة نةزةر ئيتتباروةربطريدريَـت و بـة تـةواوى جـىَ بـةجىَ
بكريَتش لة بوارى ثةروةدةدا ئةو برِة ثارةيةى كة بؤ وةزارةتى ثةروةردة داندراوة لةرِاستى دا هيَشـتا ئةطـةر
بلَيَى ئةوة كةمة بؤ بوارى ثةروةردة لةبةرئةوةى ئةو بـوارة كيَشـةى زؤرى هةيـة بـة تايبـةتى لـةرِووى جـىَ
بةج َى كردنى بيناى دوتاخبانةكانـةوةش هيـوادارم ئـةو ثرؤذانـةى كـة دانـدراون بـؤ دروسـت كردنـى بينايـةى
دوتاخبانةكان زؤر طرنطى ثىَ بدريَت و جىَ بةجىَ بكريَتش دةست خؤشى لـة وةزارةتـى ثالنـدانان دةكـةم بـؤ
ئةو برِة ثارةيةى كة دايناوة بؤ دروست كردنى بينايـةى دوتاخبانـةش ضـونكة طـةورةترين طرفـت لةبـةردةمى
ثرؤسةى ثةروةردة كيَشةى دوتاخبانةية كة بووةتة هؤى جـ َى بـةج َى نـةكردنى بـة تـةواوى ئـةو سيسـتةمة
ِريَك و ثيَكةى كة ضةندةها وةخت ثيَيةوة خةريك بوون و سوود لة زؤر خيربةى شارةزايانى دةرةوة وةرطريا
كة داندراش ئيَستا ج َى بةج َى ناكريَت لةبـةرهؤى كـةمى بينايـة و زؤرى ذمـارةى تةلَةبـةش ئةوانـة هـةمووى و
سةدةتى ميالك هةمووى دةطة ِريَتةوة سةر نةبوونى بينايةش بؤية ئةوة دةبيَـت طرنطيـةكى زؤر تايبـةتى ثـىَ
بدريتش لة بودجةكةدا هي كةم كردنةوةيةك نةكريَت هةتالة منةة و ئيتاناتش زؤر لة برادةران داوا دةكةن
لة وةزارةتى ثةروةدة مينةة و ئيتانات نةميَنيَتش من دةلَيَم با هةبيَت لة وةزارةتى ثةروةدةش لـة سيسـتةمى
نوىَ دا ثرؤذةيةكى جيهانى هةية كة خاوةن ثيَداويستية تايبةتةكان بةشدارى دةكةن لة خويَندنش ئةوانة
ثيَويستيان بة بودجةيةكى تايبةت هةيةش دةبواية بودجةيةكى تايبةتيان بؤ دابندريَتش ئةطـةر ئـةو بودجـة
تايبةتية نية دةتوانريَت لة مينةة و ئيتانات زؤر سوودى ىلَ وةربطريدريَتش ضونكة ئةوانة رِاستة تيَكـةلَن
لة ثرؤسةى خويَندنش لة خويَندنى ئاسايى دا دةخويَننش بةآلم ثيَويستيان بة زؤر شتى تايبةت هةية كة زؤر
جار من ل ةناو كيَشةكة بوومة لة وةزارةتى ماليةوة سـةرت نـةكراوة و دةلَـيَن ئـةو بابـة نيـة كـة ئـةو جـؤرة
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شتةى بؤ سةرت بكريَـتش ئةطـةر بيَتـو ئـةو مينـةة و ئيتاناتـة هـةبيَت دةتوانريَـت لةوانـةوة بؤيـان سـةرت
بكريَتش زؤر شتى عيالجى فةورى هةية بؤ مندالَة خاوةن ثيَداويستة تايبةتةكانش كرِينـى عارةبانـةش كرِينـى
سةماعةى طوىَش هةنديَكيان ثارةيان كةمةش بةآلم عارةبانةى مندالَى كةم ئةندام بة  3هةزار دؤَرةش كولفـةى
يــةك عارةبانــةى ئؤتؤمــاتيكى كــة ئيَســتا هةيــة زؤر لــة بنةمالَــة فــةدريةكان نــاتوانن بيك ـرِنش دةبيَتــة هــؤى
نةهاتنى مندالَةكانيان بؤ دوتاخبانةو بىَ بة بوونيان لة خويَندنش ئينجا ليَرة لة هةمووى طـرنطرت ئةوةيـة
كـة خـةرج كردنـى ئـةو بودجةيـة لـة ضوارضـيَوةيةكى ياسـايى بيَـت و دوور بيَـت لـة بةرذوةنـدى سياســى و
حي بى و تايةفةطةرىش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش كةرةمكة كاك كاروان فةرموو.
بة ِريَ كاروان صاحل:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من لة سوودى كؤمةآليةتيةوة دةست ثىَ دةكةم كة سالَى  0221طوذمةى سةد و ثةجنا و ضوار مليار و ضوار
سةد و بيست و ضوار مليؤن بؤ ئةو بوارة دانـدراوةش كةضـى ئـةو سـا َل بووةتـة سـةد و هةشـتا مليـار و ضـوار
سةدو يةك مليؤنش ئةوة دةبواية بة تةدديقاتى ديوانى ضاوديَرى دارايى دا رِؤيشـتباية و ئةسـبابى موجبـةى
بؤ ديارى بكراباية و ئةوجا ئةو زياد كردنـةى بـؤ كرابـاش ئـةو زيادكردنـة  02مليـارةى بـؤ زيـادكراوةش ئـةوة
خالَيَكيانش خالَى دووةميانش بةرِاستى ئةوةى كة برادةران باسيان كرد لةسةر مةسةلةى ئةو ثرؤذانةى كة بـؤ
لم و مة لَبةندةكان كـراوةو كؤمـة َليَك بةرثرسـى تـريش كـة مـن ئي افـة لةسـةر دسـةكانى ئـةوان دةكـةم كـة
ئةوةى ئةوان طوتيان دووبارةى ناكةمةوةش لةطة َل رةئيةكـةى كـاك طـؤران ئـازادم كـة بةرِاسـتى بةدواداضـوون
لةسةر ئةوة بكريَت ئةطةرئةوة ئاو و ئاوةرِؤى بارةطاى مام جةَلة و هى هـةموو لـم و مةلَبةنـدةكان ئـةوةى
مةلَبةنــدى  02ى دةرةضــوغش مةلَبةنــدى خانــةدني و هــةروةها دريِتــاو كردنــى ِريَطــاى خــالَى ثاســةوانى
ميواخنانةى بة ِريَ سةرؤك كؤمار لة دةباشانش هةروةها دريِتاو كردنى ِريَطاى طؤرِةثـانى عـةرةزات و طـةراجى
ئؤتؤمبيلى تايبـةت بـة مةدـةرى خـةلفى ليـواى سـةرؤك كؤمـار وة هـةروةها دروسـت كردنـى ميواخنانـة بـؤ
مةلَبةندى 10ى خانةدنيش هةروةها كؤمةلَيَك شتى تريش كة ديـار نيـة و نازانريَـت بـؤ كيَيـة نازانريَـت و
طوذمة ثارةيةكى يةكجار زؤرى بؤ داندراوةش مةسةلةن ثرؤذةى سةنتةرى ميديا رِاطةياندنش دارايى وئابوورى
هةوليَر ضل و دوو مليـار و سـةد مليـؤنش ئـاخر نابيَـت ئـةوة رِوون بكريَتـةوة كـة ئـةوة هـى حكومةتـة يـان
َيةنيَكى سياسية هةروةها دروست كردنى هؤلَى كؤنطرةش كؤنطرةى ك َى هى حكومةتة حي بة هـى كـيَ
ية لة كوىَ ية لة كامة شارة و لة كامة شويَنة كة ضل و ضوار مليار و شـتيَكى بـؤ ديـارى كـراوةش بةرِاسـتى
زؤر لة دسةكانى من برادةران كرديانش من نامـةو َى زؤر لةسـةر ئـةو مةوزوعـة بـرِؤمش بـةآلم دوو خـالَى تـرم
مــاوة كــة باســى بكــةم :يــةكيان ئةوةيــة كــة تــةنها لــة ئيــدارةى هــةوليَرى كــؤن ن يكــةى ِ 522ريَكخــراو و
سةنديكاى تيَدا بووة ش تـا ئيَسـتا لـة ديـوانى ضـاوديَرى مـن مـةعلوماَ هةيـةش تـةنها ِ 02ريَكخـراو حيسـابى
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خيتامى بؤ ديوانى ضاوديَرى بردووةتةوةش ئةوة كة كاريَكة بةرِاستى جيَطاى ئةوةيـة كـة لةسـةرى بوةسـتنيش
ئــةو ِريَكخراوانــة ئةطــةر ِريَكخــراوى ســةربةخؤن و حكــومني يــان نــاحكومني بــؤ حيســاباتى خيتــامى خــؤى
ناطة ِريَنيَتةوة بؤ ديوانى ضاوديَرىش حةزدةكةم بةراستى بةدواداضوونى لةسةر بكريَتش خالَيَكى تـرم ئةوةيـة
كة ئةوةى ليَى بةدى دةكةم بةرِاستى جؤريَك لة دوو ئيدارةيى بالَى بةسةر ئةو بودجةية داكيَشاوةش يةكيان
ئةوةيـة كـة دوو ئاسايشـةش ئيَمـة ثيَشـنيارمان كـرد كـة وةكـو يـةك ئـةوة بطة ِريَتـةوة بـؤ ئاسـايش و هـةردوو
جةنابى سةرؤكى ئاسايشى طشتيمان بانط كردوو سةرؤكايةتى بة ِر َي تانامان ئاطادار كردووةتةوة كـة بكريَـت
بة يةك بودجةش ئةوة نةكراش كة ئيَستا دةلَيَن لة خيالىل شة مانط يةك دةطريَتةوةش بةرِاستى ئةوة كاريَكة
زؤر ئاسان نية و حةز دةكةم لةسةر ئةو مةسةلةية بوةستني كة فةرديَكى يةكجار زؤر هةية لة بـةينى ئـةو
دوو ئاسايشةش بؤ منوونة لةوازم مةكتةبية لة ئاسايشى سليَمانى مةبلة يَك داندراوة كة لة هةوليَر  02داتى
ئةم مةبلة ة بؤ هةمان شت داندراوةش بـؤ ودـود و سـيارات بـؤ دةيـان شـتى وردةكـارى و بـؤ ميالكـاتش ئيَمـة
وردةكارى زؤرمـان لةبةردةسـتة لـة ليذنـ ةى نـاوخؤ ئةوانـةمان ديراسـة كـردووةش بـةآلم بةداخـةوة تةنانـةت
رِاثؤرتى ليذنةى ناوخؤمان هاتؤتة ليذنةى دارايى و ئابوورىش بةآلم ليذنةى ئاسايشمان ئيشارةى ثيَ نةدراوة
لة راثؤرتةكةى بة ِر َي يانش ئةوجا بؤية بؤ ئةو مةسةلةية من دةلَيَم دوو ديوانى ضاوديَرى و دوو ئاسايش وة
هةروةها حيسابيَكم ثيَية كـة لـة جـةنابى سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة  11رِؤذ ثـيَش ئيَسـتا ئاراسـتة
كراوة بؤ وةزارةتى دارايى و ئابوورى ـ سش يـةعنى سـليَمانىش ئايـا وةزارةتيَكـى تـر هةيـة ! يـان ئـةوة مـاوة
ئةطةر ئةوة ماوة مةسةلةن من لةسةر مةبلة ةكة دسةم هةيةش كة ئةوة ماوة ئةى ئيَمة نالَيَني وةزارةتـى
دارايــى يــةكى طرتووةتــةوة و يــةك ئيدارةييــةش ئةطــةر ئــةو دوو ئيدارةييــة ئــةوها بــالَ بةســةر بودجةكــة دا
بكيَشيَت و هةروةها كؤمة َليَك ووردةكارى تريش هةيـةش مـن ثيَشـنيار دةكـةم ئـةو بودجةيـة بطة ِريَتـةوة بـؤ
حكومةت و بة خيالىل ضةند رِؤذيَك و دة رِؤذيَك بة زووترين كات تـةدديم بكريَـت ئـةو شـةوائيب و ئـةو
نارِةواييةى كة تيَيدا كراوة هةمووى ضارةسةر بكريَت و ئةو ثارةية ديارى بكريَت كـة لـة بـةدةىل ئـةو بـؤ
ك َى سةرت دةكريَت ئايا ئةوة رِةواية و حةدة كة ئةو هةموو ثرؤذةية كة بة دةيان و بة سةدان شـت هةيـة
كــة جيَطــ اى شــك و طومانـــةش مــن بــؤ ئـــةو مةســةلةيةى كــة بــؤ وةزارةتـــى دارايــى و ئــابوورى ســـليَمانى
نؤذةنكردنةوةى بيناى ثيَشانطاى سليَمانى نيَودةولَـةتى ثيَـنج مليـار و دوو سـةد و بيسـت و شـة مليـؤن و
ضوار سةد و نؤزدة هةزار دينارى بؤ ديارى كراوة كة  11رِؤذ ثيَش ئيَستايةش نةدةكرا لةو بودجةية ئيَمة لة
بةردةوامةكان و لـة ثيَشـنيار كراوةكـان لـة شـويَنيَك ئيشـارةى ثـ َي نـةدراوةش يـةعنى ئـةو حكومةتـةى ئيَمـة
دةبيَت ب انيَت كتاب بؤ كىَ دةكاتش بؤ (وةزارةتى دارايى و ئابوورى ـ س)ش هى هةوليَريش (وةزارةتى دارايـى
و ئابوورى ـ ه) كةواتة بودجةكةمان دوو ئيدارةيي ثيَـوة ديـارةش مـن بؤيـة ثيَشـنيار دةكـةم بـة دة رِؤذى تـر
جةنابى وةزير و حكومةتى هةريَمى كوردستان بةدواداضوون لةسةر هةموو ئةو تيَبينيانةى ئيَمة بكةنش بؤ
ئــةوةى عةدالــةت بطيَرِينــةوة بــؤ بودجةكــة و بتــوانني بــؤ خ مــةتى ئاوةدانكردنــةوةى كوردســتان و ئــةو
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شويَنانةى كة دةستى ئـاو ةدانى نةطةيشـتووة ثيَيـانش بـؤ ئـةوانى سـةرت بكـةين ئـةو ثارانـةى كـة بـة زيـادة
سةرت كراوةش سوثاستان دةكةم.
سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش ِريَ دار دة ستيد فةرموو.
دة ستيد دة على:
سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثيَم واية ضوارش ثيَنج رِاثؤرت يان باس لـة بـةرد ةمى ئيَمـة دايـة كـة طفتوطـؤى لةسـةر بكـةينش رِاثـؤرتى
وةزارةتى دارايىش رِاثـؤرتى وةزارةتـى ليذنـةى دارايـى كـة خـؤى سـ َى بةشـة و وة راثـؤرتى ليذنـةى ياسـايى و
ثرؤذة ياساى بودجةش بؤية ثيَويست دةكات بةَيةنى كـةم ضـوار جـار مؤلَـةت بـدريَت بـة ثةرلـةمانتاران كـة
مونادةشة و موداخةلة بكةنش . .........
سةرؤكى ثةرلةمان :
رجائةن دسةى خؤتان بكةن و تةحديدة و زؤر بـة ِريَـك ثيَكـى دةرِوات و وةكـو ضـؤن هـاتووين هـةر ئـاوا
ىل ناكةينش كاك دة ستيد فةرموو.
دةرِؤينش تة ريى َ
دة ستيد دة على:
سةرؤكى ثةرلةمان.
خــالَيَكى تــرش مــن ثـيَم وايــة دارِِِشــتنى بودجــة بةســة رةدــةمى و حيســابى و جــةما و تةرحــةش ئــةطينا ئــةو
بودجةية بة شـيَوةيةكى زانسـتية كـة ئيتتمـاد بكاتـة سـةر داتـا و ئامـار و مـةعلومات دانة ِريَـذراوةش دةبوايـة
ثسثؤرانى بوارى ئابوورى و كةسانى خاوةن شـةهادة لـة بـوارى بودجـة بـة تايبـةتىش ضـونكة ئيَمـة دةزانـني
بودجة بة ئي افةى ئةوةى كة ئةردام و حيسـاب و تـةرة و جةمتـةش بةرِاسـتى سـرتاتيذة بـة بةرنامةيـةك و
خوتةيةك ئةهدافةش ئةو خوتة و بةرنامة و سرتاتيذة ثيَويستى بة وةسائيل و ثيَويستى بة دارِشتنيَك هةيـة
كــة ئايــا مةبةســت لـةم ســرتاتيذيةتة ضــية بــؤ بووذانــةوةى ئــابوورى هــةريَمى كوردســتانش بــؤ ثةرةثيَــدان و
طةشةدان بة ئابوورى و سياسةتى ئابوورى حكومةتى هةريَم من ثيَم واية دةبواية دارِشتنى بودجة لةسةر
ذمارةى دانيشتووانش لةسةر ثيَداويستى ناوضةكان و لةسةر ئامارى كةرتة تايبةتةكان بواية و ئةولةويةت بؤ
ج كةرتيَكة ئةولةويةت بؤ ج ثرؤذةيةكة ئةولةويةت بؤ ج شويَنيَكة كة ئةمة بة هي شـيَوةيةك ئةمـةى
تيا ئةجنام نةدراوةش بؤية ناهاوسةنطى و ناعةدالةتى هةية هةم لة كةرتةكان دا و هةم لة ناوضةكان و شـار و
شارؤضــكة و طوندةكانــداش بةرِاســتى لــة بودجــةدا باســى ســالَى  0221و  0212ى نــةكردووة ج لــةرِووى
سةرفةوة بيَت ج لةرِووى هاوسةنطى بةينى سةرت و ج لةرِووى هاوسةنطى بـةينى داهاتـةوةش ئايـا سياسـةتى
حكومةتى هةريَم ضية بؤ كةم كردنـةوةى نةفـةداتى تةشـعيلى و زيـاد كردنـى نةفـةداتى ئيستسـمارى ئايـا
سياسةت و بةرنامةى حكومةتى هةريَم ضية بؤ طةشـةدان بـة كـةرتيَكى ئايـا سـالَى 0221ى هيَنـاوة لـة ج
كةرتيَك دا طرنطى ثيَداوة و ئةم سا َل ج كةرتيَك ئةولةويةتيـةتى طرنطـى ثـ َي بـداتش ئايـا داهـات بـةرِوونى و
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ئةطةر هاتو داهاتى ئيَمة لةبةر ئةوةى  %17بةزؤرى لة ناوةندةوة ديَـت ئـةم داهاتـة لةبـةردةم سـىَ خةتـةر
دايةش سىَ خةتةرى طةورة لةبـةردةم داهـات دايـةش ئايـا ضـةند ئيحتيـاتى دانـاوة و سـرتاتيذيةت و سياسـةتى
داناوة بؤ موعالةجةى ئةو س َى خةتةرة ئايا ضةند ئيتتمـادى كردووةتـة سـةر داهـاتى نـاوخؤ خـا َليَكى تـر
بةرِاستى من ثيَم واية ئةم بودجةية بة ثيَـى مـاددةى  52دةلَيَـت (دةبـىَ رِاثـؤرتى ليذنـةى دارايـى ئيتتمـاد
بكاتة سةر :يةكـةم /بودجـةش دووةم /حيسـابى خيتـامى) ضـونكة رِاثـؤرتى ليذنـةى دارايـى لةسـةر دوو شـت
دادة ِريَــذريَت بــة ثيَــى مــاددةى 52ى ثــةيرِةو ثرِؤطــؤامى ثةرلــةمانش لةســةر رِاثــؤرتى حيســابى خيتــامى +
بودجةكة كة حيسابى خيتامى لةبةر دةست دا نيةش كةواتة نودسانة دارِشتنى بودجةكـةش خـالَيَكى تـر وةكـو
هةنديَك لة وةزيرةكان لة ليذنةكان دا ئاماذةيان ثيَى كرد كة بودجةى ئةوان كةمةو كة طرنطى نـةدراوة بـة
ثرؤذةكــانى ئــةوان كــة ئةولةويــةت نــةدراوة بــة ثرؤذةكــانى ئــةوانش بؤيــة ثيَويســت دةكــات ئــةم بودجةيــة
بطة ِريَتةوة و ئةو نودسانيانةى كة تيايةتى ضارةسةر بكريَتش خـالَيَكى تـر بـة هـي شـيَوةيةك نيـة كـة ئـةم
ئيستمارةية خبويَنيتةوة بةداخةوة دةلَيَى بة دةزاو دةدةر زؤربةى زؤرى وةزارةتةكان داهاتيان لة  0221و
 0212ن يكة لة يةكةوةش دة َليَى دةزاو دةدةرة كة وا ليَك نـ يكنش خـا َليَكى تـر وةزارةتـى بةلةديـة لـة سـالَى
 0221دا سى و يةك مليار و حةفتا و نؤ مليـؤن دينـارى بـؤ دانـدراوةش بـةآلم لـة سـالَى  0212سـ َى سـةد و
حةوت مليؤن دينار كةواتة يةك تةدسيم دةى ئةوةية كة مةفروز بوو زيـادى بكردبايـةش كةواتـة سياسـةت و
ثالنى حكومةت نية بؤ زياد كردنى داهـاتى نـاوخؤش خـا َليَكى تـر بـة هـي شـيَوةيةك بةرنامةيـةك بـة ثيَـى
رِاثؤرتى وةزارةتى دارايى كة طرنطى دةدات بة كةرت و دةلَيَت بنب بة كةرتى كشتوكالَ و بة كةرتى كارةبـا و
بة كةرتى سحة طرنطى دةدةمش سرتاتيذيةمتةش بـةآلم كـة سـةيرى بودجةكـة دةكـةى بةداخـةوة بودجةكـة لـة
ئةواخرييــةتى و مةبلــة يَكى زؤر كــةمى بــؤ دانــدراوةش كشــتوكالَ %72ى لــة وآلتــى ئيَمــةش يــةعنى ئــاو هــي
ثرؤذةيةكى تيا نية بؤ دابني كردنى سةرضاوةى ئاو بؤ كشتوكالَش خالَيَكى تر بةرِاسـتى ئـةو ئةزمانـةىش ئـةو
دةيرانانةى كة لةناو كؤمةلَطاى ئيَمة هةية دةيرانى كؤمةآليةتى و دـةيرانى ئـابوورى و دـةيرانى بيَكـارى و
دةيرانى طـةجنان و دـةيرانى هـةذارىش هـي بةرنامةيـةكى سياسـيى و سـرتاتيذى نيـة لـةناو بودجةكـةدا بـؤ
ضارةســـةركردنى ئـــةو دةيرانانـــةش بـــؤ منوونـــة مـــن دةثرســـم ج ثالنيَـــك و ج بةرنامـــة و ج سياســـةت و
سرتاتيذيةتيَك هةية بؤ نةهيَشتنى بةتالَة ج بةرنامة و سرتاتيذيةتيَك هةية بؤ خ مةت كردنـى طـةجنان و
هــةىل كــار بــؤ طــةجنان و بــؤ تــةعني كــردن و دامةزران ـدنيان هــةروةها بــؤ بوارةكــانى تــريشش خــالَيَكى تــر
بةرِاستى هةموومان ئةو رِاستية دةزانني كة ن يكةى ئةطةر نةلَيَم زياتر لة  222هةزار كارمةند و مووضـة
خؤر هةية كة هةمووى كةوادير و ئةندامى حي بن كة ثيَى دةلَيَن بةتالَةى مودةنةعةش ئةمـة هـةمووى واى
كردووة كة ب ِريَكى زؤرى بودجة بضيَت بؤ كةواديرى حي بيش ضؤن ضارةسةر دةكريَت خالَيَكى تر بةرِاستى
مةسةلةى ئةو ئوخراية كة باس كراش ئـةو ئوخرايـة مـةجاليَكى زؤرة بـؤ ناشـةفات بـوونى بودجـة و سـةرت
كردنى بودجة و بة ئارةزووى خؤى تةسةروت كردن لة بودجةش بؤية ئيَمة داوامان كردووة كـة %42ى ئـةو
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مينــةة و ئيتانــات و مــةنافتى ئيجتماعييــة بربِدريَــتش خــالَيَكى تــر نةفــةداتى ســيادى زؤر زؤرة و %02ى
ثيَويستة كةم بكريَتةوةش خالَيَكى تر كة مةتارةش بة داخةوة وةزيرى . .........
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان :
تكاية تةواو كاتتش كاك ادد فةرموو.
بة ِر َي ادد سليمان:
بة ِريَ سةرؤكى ثةرلةمان.
خؤشــحالَم بــةوةى كــة زؤربــةى ئــةو شــتانةى كــة دةمويســت بيلَ ـيَم بــاس كــراش ث ـيَم وابــوو كــة نــاتوامن لــة
وةختةكةى خؤم هةمووى بلَيَمش بةتايبةتيش براى بة ِريَ م كاك مسري و كاك د.صباة و ثـةميان خـان زؤر لـة
تيَبينيةكانى منيان باس كردش هيوادارم بتوامن ئةوةى كة ماوة باسى بكةمش ديارة مـن ثـيَم وايـة ئـةم ثـرؤذة
بودجةيةى كة هاتووة كةموكورِى زؤرى تيايةش ثيَويستة بةرِاسـتى زؤر بـة جـدى تـر دسـةى لةسـةر بكريَـتش
جةدواى ئابوورى بؤ بودجة نةكراوةش دةمةوىَ بة سةريتى بةسةريان دا تـىَ ثـةرِمش ئةطـةر سـةيرى رِاثـؤرتى
دارايــى بكــةين زؤربــةى ئاماجنــةكان لةطــةلَ نــاوةرِؤكى بودجةكــةدا يــةك ناطريَتــةوةش حيســاباتى خيتــامى
كةموكورِى و ناشةفافيةتيَكى زؤرى تيَدايةش دةليليشم بؤ ئةوة زؤرةش هةتا لة هةنـديَك لـة ثرؤذةكـان لـةناوى
وةلَحاسلَ ناضمة ناوةرِؤكى بابةتةكانةوةش ضونكة ئةطةر بضـمة ناويـةوة زؤر دريَـذ دةبيَتـةوةش داهاتـةكان زؤر
ناشةفافنش تةنها هةنديَك ذمارة هةية و رِي كراونش ذمارةيـةك لـة ثرؤذةكـان تـةنها بـؤ خ مـةتى حي بـى و
شةخسى دروست دةكريَنش هةروةك لة ثرؤذة بةردةوامةكان و ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكان دا هاتوونش هةنـديَك
لــة ثرؤذةكــان دووبــارةن و دوو جــار بودجــةيان بــؤ ديــارى كــراوةش ل ـة ثــرؤذة ثيَشــنيار كراوةكانــدا ثــرؤذة
بةردةوامةكانيش بة هةمان شيَوةش منوونة بؤ ئةوة لة ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكان بؤ منوونة ثرؤذةى ذمـارة 7
و ذمارة  11لة خويَندنى باآل بة هةمان ثرؤذة بـة هـةمان نـاو و هـةمان بودجـة دووبـارة بؤتـةوةش ثـرؤذةى
ذمـارة  5و  10لــة خويَنـدنى بــاآل دووبـارة بةهــةمان نـاو هــةمان بودجـةى بــؤ ديـارى كــراوةو لـة جــةما دا
كؤكراوةتةوةش لة ثرؤذة بةردةوامةكانيش ثرؤذةى ذمارة 42ش من هةلَبةتة بةردةوامـةكان زؤر كـةم فرسـةَ
بووة سةيرى بكةم لةبةر كةمى كاتش بةآلم ئةوةى كة سـةيرم كـردووة ضـةندين دووبـارةى تيَدايـة ئـةويشش
ثرؤذة بةردةوامةكانش بؤ منوونة ثـرؤذةى ذمـارة  42و ذمـارة  22هـةمان ثـرؤذة بـة هـةمان نـاو وة هـةمان
بودجة دووبارة بؤتةوةش ئةوة بةرِاستى جيَطةى ثرسيارة كة ئةوانة بؤ هي ثيَوةريَك لةبـةر ضـاو نـةطرياوة
بؤ تةوزيتى ثرؤذةكانش لة شاروشارؤضكةكاندا دةبوواية ثيَوةرى ستاندارى جيهـانى لةبةرضـاو بطريدرايـة بـة
ىل كــةوتووةكانش بــة تايبــةتى ثــرؤذة ثيَشــنيار كراوةكــانى كــة ئيَســتا
ذمــارةى دانيشــتوان و شــويَنة زيــان َ
لةبةردةست دايةش تيَبينى زؤر لةسةرةش لةسةر ئةوش هةندىَ ثرؤذة لة حالَةتى جىَ بةجىَ كـردن دايـةش بـةآلم
لة ثرؤذة بةردةوامةكاندا نيةش منوونة لةبةردةست داية بؤ ئةوة كة ضةند ثرؤذة هةية ئيَستا لةبةردةست
داية و تةواو نةبووة و ئيشى لةسةر دةكريَتش نة لة ثرؤذةى بةردةوام و نة لة ثيَشنيار كراودا وجـودى نيـةش
ثرؤذة هةية وةكـو ئـةو ثرؤذةيـةى هةلَةجبـة كـة برِيـارى بـؤ دةرضـووة لـة ئةجنومـةنى وةزيـران و وةزيـرى
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شارةوانى كابينةى ثيَنجةم ئيم اى كردووة بة برِى زياتر لـة  00مليـار و كةسـريَكةش برِيـارى بـؤ دةرضـووةش
ىل هـاتووة
بةآلم نة لةثرؤذة بةردةوامةكان و نة لة ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكان دا ديار نةماوةش ثارةكـةى ضـى َ
ثرؤذة هةية تةندةرةكةى فرؤشراوةش بةآلم لة ثرؤذة ثيَشـنيار كراوةكانـدا ئيَسـتا هـاتووة بـؤ ثةرلـةمان و تـا
ئيَستا ثةرلةمان تةسديقى نةكردووة و تةندةرةكةى فرؤشراوة و خةريكة جـىَ بـةجىَ دةكريَـتش منوونةشـم
بؤ ئةوة ثـرؤذةى ذمـارة  41ى ئاوةدانكردنةوةيـة بـة بـرِى هةشـت مليـار و نـؤ سـةد و ضـل و ثيَـنج مليـؤن
دينــارةش بودجــةى تةشــعيلى زؤر ناشــةفافةش بــؤ منوونــة ئةطــةر مودارةنــةى ِريَــذةى ذمــارةى فةرمانبــةر و
مووضةى ساآلنةى ضةند دةزطايةكى هاوشيَوةى يةكرتى لة عرياق و كوردسـتان بكـةينش سـةرؤكايةتى هـةريَم
 522فةرمانبةرى هةيـةش بـةآلم لـة مودابـل دا سـةرؤكايةتى كؤمـار  250فةرمانبـةرى هةيـةش سـةرؤكايةتى
ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردسـتانش  0731فةرمانبـةرى هةيـةش سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيرانـى
عرياق  0503فةرمانبةرى هةيةش كةواتة كوردستانى خؤمان بة ضةند سةد نةفةريَك فةرمانبـةرى زيـاترى
هةية لة مودـابلى ئةجنومـةنى وةزيرانـى عـرياقش لـة مودـابلى ثارةكةشـى دا ئةجنومـةنى وةزيرانـى هـةريَمى
كوردستان  015222755مليؤن دينارى بؤ ديارى كراوةش بةآلم سةرؤكايةتى ئةجنومـةنى وةزيرانـى عـرياق
كــة  15حمافــةزةى لةبةردةســت دايــةش لــة هــةمان كــاتيش دا بودجةكــةى (ســةد مليــار و حةوســةد حــةفتا و
هةشت مليؤن دينارة)ش سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران......ش كوردستان تةنها خؤيةتىش بـةآلم ئةجنومـةنى
وةزيرانى عـرياق بودجةكـةى تةدسـيم دةبيَـت بـة (مةجلسـى وةزيـرانش سـةرؤكايةتىش ئةجنومـةنى ئاسـايشش
دةستةى ثشكننيش سةرضاوة تيشكدارةكانش ديوانى وةدفى سونىش ديوانى وةدفى شيتىش ديوانى مةسيحيةكانش
تةوائيفـــةكانى ديكــــةش نووســــينطةى ســــةرؤكايةتى هيَـــ ة ضــــةكدارةكانش دةزطــــاى موخابــــةراتى عــــرياقش
بة ِريَوبةرايةتى ضةك دامالَنيش تيَكةلَكردنى ميليشياش دةستةى ئيستنكارى) لةطةلَ ئةوةشـدا كـة ئـةوةم لـةبري
ضوو باسى بكةم سةرؤكايةتى هةريَم تةنها خؤيةتى و بةآلم سةرؤكايةتى كؤمار دوو جيَطريشى لةطـة َل دايـة
كة خؤمان دةزانني ضؤن تةوزيا بووةش هةردوو ئاسايشى سليَمانى و هـةوليَر و ضـاوديَرى ئـةوة ديسـانةوة
جيَى خؤيةتى لةسةرى بوةستني و بةس دةمةو َى بـة سـةريتى ثيَيـدا تـ َى بثـةرِمش كـة دةبوايـة بودجةكـةيان
يةك بيَتش ثيَشنيار دةكـةم كـة دةرضـووانى ثـةميانطا و زانكؤكـان دا ـةزريَن و بـؤ ئـةوةى سـوود لـة توانـا و
كارةكانيان وةربطريدريَت و دامةزران دن دةبيَتـة هؤكـاريَكى خـراد بـؤ جيلـى داهـاتووى دوتابيـةكانش سـلفةى
ىل بكريَـت و بـة دـةزا و ناحيـة و شـارى
عةدار دوو بةرامبةر بكريَتـةوة و هـةموو شـارةكانيش وةكـو يـةكى َ
طةورةشةوةش كةمرت نةبيَت لة  02مليؤن دينارش هـةموو ئـةو خانةنيشـينانةى كـة خ مـةتيان نـةكردووة بـة
ثلـــةى وةزيـــر و بة َريَوبـــةرى طشـــتىش بة ِريَوبـــةرش خانةنشـــني كـــراون فةرمانـــةكانيان هةلَبوةشــيَندريَتةوةو
بودجةكةيان تةرخان بكريَـت بـؤ سـلفةى زةواج و طـةجنانش بـة بـرِى  5مليـؤن دينـارش ثرسـيارم بـؤ جـةنابى
وةزير ش بودجةى ئةح اب لة كو َى جيَى كراوةتةوة من لةناو بودجةكة هي شويَنيَكم نةدؤزيةوة كة باسـى
بودجةى ئةح اب بكاتش داهاتةكانش داهاتى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بة برِى  512مليـؤن هـاتووة كـة
زؤر خةيالَية و ئةو هةموو نةوتةى ئيَمة و ئةو هةموو داهاتةى وةزارةتى سامانة سروشتيةكان هةيـةتى بـؤ

152

ئةوةندةية داهاتى وةزارةتى شارةوانى و وةزارةتـى طةشـت و طـوزارش مـن كـة سـةرؤكى ليذنـةى شـارةوانيمة
كاتيَك ثرسيارم لة وةزارةتى شارةوانى كردش وَ  327مليؤن دينار هاتووة بةناوى ئةوةى تةدـديراتى سـالَى
 0212ش هةر خةريك بوو شيَت دةبـوونش طوتيـان ئـةوة مليـارة لةوانةيـة تـؤ ليَـت تيَـك ضـوو بيَـت! دووبـارة
ضوومةوة سةرى سةيرم كرد تةئيكدم كردةوة كة  327مليؤنة نةك مليارش داهاتى وةزارةتى كارةبا  5مليؤن
دينارةش شتيَكى زؤر سةيرةش لة كاتيَك دا تةنها سةرفياتى دةوائريى حكومى بـؤ  2مـانطى سـالَى  0221ش 54
مليؤن دينار وةرطرياوة و دراوة بة وةزارةتى كارةباش بـةآلم بـؤ يـةك سـالَ تةدـدير كـراوة  55مليـؤن دينـارش
باسى مةسروفاتى ئوخرا ناكةم كة برايان باسيان كردووةش ضوار دوتاخبانة  152مليارى بؤ ديارى كـراوة لـة
كاتيَك دا ئيَمة ثيَويستمان بة سةدان دوتاخبانة هةية لة كوردستان جىَ بةج َى بكريَتش ئةمة بـؤ سوثاسـتان
دةكةم.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش ثةيام خان فةرموو.
بة ِر َي ثةيام ادد امني :
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
ديارة من سوثاسى برادةران دةكةم زؤربـةى دسـةكامنان كـرانش بـةآلم هـةر تيشـكيَك دةخةمـة سـةر زؤربـةى
ثرؤذةكان ماوةى بؤ ديارى نةكراوةش هةروةها دريَذى و كورتى ِريَطاكان ضةند كيلؤمـةتر بيَـت و ضـؤن بيَـت
ئةوةشى بؤ ديارى نةكراوة بة تايبةت لة ثرؤذةكانى سليَمانى داش ديارة وةكو ئةوةى باسكرا حيسابى خيتامى
لة دةستمان نةبوو ئةوة كةموكورِيةكى يـةكجار ديـارة لـة هينةكـةش وةكـو د.صـباة باسـى ليَـوة كـردش هـةموو
ئوخرةياتةكانى باس كرد ثيَويسـت ناكـات مـن باسـى بكـةمش ئـةوة ئةطـةر ئـةو مةنافتـة هيضـى نـةميَن َيت و
خبريَتةر سةر ئةو سندودةى كة بـؤ كـةركووك و ناوضـة دابرِاوةكـان ثيَشـنيار كـراوةش سـلفةى عـةدار ئةطـةر
بكريَت ثيَشنيار دةكةين وةكو يةكى ىلَ بكريَت لة دةزا و ثاريَ طاكانش ضونكة بؤ منوونة لة كةَر ئيَستا ئةرز
زؤر طرانرتة لة هةوليَرش كةضى لة سلفةى عةدار ئـةو جياوازيـة هةيـة لـة بـةينى دةزايـةك و ثاريَ طايـةكش
هــةروةها لــةو ســةردانةمان كــة كردمــان ناوضــةكان تــؤرى كؤمةآليــةتى لــة ناوضــةى كــةركووك و ناوضــة
دابرِاوةكان زؤر ثيَويستة ئةوة بكريَتةوةش تةنانةت بؤ ئةوةى كة تا ئةو كاتة بيَت ئيشيان بؤ بدؤزريَتةوةش
بــؤ ئــةو كةرتــة تايبةتيانــة كــة كــةرتى تايبــةت كــة بــةناو كــةرتى تايبةتــة وش بــةآلم حكومــةتى هــةريَم
مةسروفاتةكةى دةكـاتش بـؤ منوونـة مةحةتـةى كارةبـاى 01ى سـليَمانى فرؤشـراوة بـة كؤمثانيايـةكش بـةآلم
فةرمانبةرةكانى و ثارةى طازةكةيشى حكومـةت دابينـى دةكـاتش ديـارة دووبارةبوونـةوةى ثرؤذةكـان كـة زؤر
دووبارة كراوةتةوة ش هةروةها ثرسياريَكم هةيـة ئـةو ثرؤذانـة لةسـةر ج ئةساسـيَك دابةشـكراوةش ئايـا لةسـةر
ئةساسى دانيشتوان بووة يان لةسةر ئةساسى ئةو ناوضانةى كة زيانيان ثـىَ طةيـةنراوة دواتـر ئةطـةر ئيَمـة
باسـى طــةرميان بكــةينش ديــارة حكومــةتى هــةريَم وةكـو ئيدارةيــةكى تايبــةت و ســةربةخؤ باســى طــةرميانى
كــردووةش بــةآلم بةداخــةوة لــة بودجةكــةدا و لــة بودجــةى  0212دا خراوةتــة ســةر ســليَمانىش هةرضــةندة
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دةبينني طةرميان ئـةو ناوضـةية كـة زؤر دوربـانى داوةش زؤر ويَرانـةش بـةآلم بةداخـةوة لـة ثرؤذةكـان دا زؤر
ئيهمال كراوة بة تايبةتى شارى كفرى كة هي ثرؤذةيةكى بؤ دانةنراوةش هةروةها دةبينني هةنـديَك ثـرؤذة
ديــارى كــراوة لــة ناوضــةكانداش بــةآلم نــاوى ئــةو ثرؤذةيــة نــةهاتووةش بــؤ منوونــة باســى ثرؤذةكــانى ناحيــةى
جةلةوَ و ستدية دةكات كة ئةو ثيَشرتيش ئةو ثرسيارةم لة بة ِريَ وةزيرى ثالندانان كـردش كـة ثرؤذةكـانى
ناحيةى مةندةىل كة ثرؤذةكانى جةلةوَ و ستدية  505مليـؤن دينـارى بـؤ تـةرخان كـراوة كـة ثرؤذةكـانى
ناحيةى مةندةىل  221مليؤنى بؤ دابني كراوةش ئةمانة هةر هةمووى ديار نيـة و ئـةو ثرؤذانـة لـة كويَيـة و
ناوةكانى ضية هةروةها دروست كردنى كؤطايةك بؤ تؤ ثاككردنةوة لة طةرميان  301مليـؤنى بـؤ تـةرخان
كراوة لة كشتوكالَ د اش ئايا ئةمـة لـة طـةرميان لـة كويَيـة هـةر لـة ضةمضـةمالَةوة طةرميانـة تـاوةكو ئةطاتـة
كفرى و خانةدنيش لة ج شويَنيَك لة طةرميان ئةوة كراوة هةروةها لة ثرؤذةكانى وةزارةتى رؤشنبريى ديارة
لة طةرميان دا كة ثيَشرت باسكراوةو لة تةلةف يؤن ئيتالنـى بـؤ كـراوة كـة دةكـرا ( )4كؤمةلَطـةى رؤشـنبريى
بكريَتةوة لة طةرميانش بةآلم بةداخةوة تةنها بؤ كةَر تةرخان كراوةو ثيَشنيار كراوة كةضى لة كفـرى و لـة
خانةدني و ئةوانةى كة ثيَشرت ئيتالنى بؤ كراوة هيضى بؤ نةكراوةش هةروةها دةبينني كة رزطارى كة ضـةند
ثيَويستى بةو ثرؤذانة هةية تةنانةت رؤشنبريى مناآلن لة ناحيةى رزطارى لة ذووريَك داية و ئةو ذوورة (3
بة  )4ةو كة خؤمان دةزانني مناآلنى ئةو ناوضـةية كـة ضـةند زةرةرمةنـد بوونـة و ثـا مـاوةى ئـةنفال و
ضــةند ثيَويســتى هةيــة كــة لــةو ناوضــةية هةيــة و ئيَمــة خ مــةتيان بكــةينش تــةنها لــة طــةرميان وةزارةتــى
رؤشنبريى  50مليؤن دينار دةداتة كريَى خانوو .ئايا ئـةو  52مليـؤن دينـارة ناكريَـت ئيَمـة ئيسـتيفادةى ىلَ
بكةين بؤ شتى تر ديارة دسةكان زؤرةو كاتةكةشى كةمة من ثيَشنياريَك دةكةم وةكـو ئـةوةى كـة بـرادةران
ثيَشنياريان كرد كة ئةم بودجةية بطة ِريَتةوة بؤ ئةوةى ديراسةيةكى بكرىَ و كةموكورِيةكانى ثرِبكريَتـةوةش
ئيَمة لةطة َل ئةوة نني بودجة دوا بكةويَتش نـةخيَر ثيَويسـتة و مةبةسـتمانة كـة بودجـة بـة زووتـرين كـات
دةرارى لةسةر بدريَتش بةآلم بودجةيةك ب َى شةفات بيَ و بىَ كةموكورِى بيَتش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش زكية خان فةرموو.
بة ِريَ زكية صاحل :
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
رِاسـتى ئةطـةر ئــةم بـيَني سـةة كــةين َى ئـةو رِاثؤرتــة ذ َيـ َى ليـذنا دارايــى ظـة هاتيـة دارِشـ رِاثؤرتـةكا يــا
تيَروتةسةلةش ضونكو ثوختةيا رِاثؤرتيَت ييَت هةمى ليجانايةش هةمى ثيَشنياريَت يَت ليجانىَ هاتينة بةرضاظ
طــرتن ل ظـ َى رِاثــؤرتىَ داش ســةرةرِاى هةنــدىَ ذى كــو ثيَشــنياريَت خــؤ ذ هةبووينــة وةكــو ليذنــةيا دارايــى و
ليذنةيا ياسايىش وةكى ئةم زانني كو بودجـةيا هـةريَما كوردسـتان َى بـةس ِريَكخسـتناية مةسـروفاتةياش ذ بـةر
هةندىَ ذى يَك ذ ثرسياريَت من ئةظة بوو كة بؤضى ماوةى ثرؤذة نةهاتية ديـارى كـرن ضـونكو ئـةم وةكـو
دةسةآلتا ياسايى و ضاظديَريىَ ثيَتش ظية ب انني كة ماوةى ثرؤذا ضةندة بؤ هةنـدىَ ضـاظديَريا و َى بكـةينش
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يا دى تر ذى ئةظةيةش ئةو سىَ وةزارةتيَت هةيش وةزارةتا يا شارةوانى و وةزارةتـا كارةبايـة و وةزارةتـا سـحىَش
كة داهاتىَ وان نةهاتية ديار كرن بوىَ رةنطىَ ثيَتةىش ئةطةر هاتبا ديار كرن كو هةندىَ كو ئةو دةسةآلتا مـة
هةىش ئةم ذى بشيَن بكاربيننش تيَبينى هاتية دي لةيَرىَ هةى بةحسىَ هةندىَ هاتة كرن كو ناعةدالةتيةكا
دارايى لدابة كردنا ثرؤذة دا هةىش برِاستى جهىَ دلَخؤشية كو مرؤظ ببيني هةر دوَجكـةكا كوردسـتانىَ
ثرؤذةكا ئاظةدان كرنىَ ىلَ تيَتة كرنش ئةطةر مة دةسةآلت هةباية وةكو كوردستان دةبيَذين ئةو  00ترلؤنيَت
هاتينة داخاز كرن بال هةمى بؤ كوردسـتان َى هاتبـانش بـؤ هةنـد َى كـو هـي بةشـةكى كوردسـتان َى ذ ثرؤذيَـت
خ مةتطوزارى بىَ بة نةبووباش ىلَ ئةطةر ئةم بةحسىَ ظىَ عةدالـةتىَ ذى بكـةين ثيَتةيـة بـةراوردةك مـة
هةبي ش يةك مةسةلةيا ئاركنجى بونىَ داية يا دي مةسةلةيا مةحرومياتاية مةناتقاداش ضونكة ئةم زانـني ل
بودجة عريادـ َى ذى دا تـةنيا ئـةداليمادا ئـةظ خالَةيـةت هاتينـة بةرضـاظ كـرنش ئـةز نـ امن زؤر جـار بةحسـ َى
دهؤكىَ وةختىَ تيَتة كرنش ئةطةر بهيَني وةكو ثاريَش طا سةة كةينة دهؤكىَش ئةطةر تة ريَكةكا يا وةسا نـةبي
كو لديظ ئامارا ل بةردةستيَت مة هةية تيَدا دةه كةسىَ ظىَ ِريَكا مة دةينـة دوو ثاريَ طاهـادا دةعمـىَ مـرين
ئةظة يَك ذوان خاآل كو بيَتةية سةر رِاوةسـتان َى يـةش وةختـ َى ئـةم بةحسـ َى مليؤنـةكا ئـاركنجى بويـة دهـؤك َى
بكةين هيَشتا خةستةخانةكا ذ دايك بوونىَ لةىَ ثاريَ طاهىَ نينةش ئةظة ذى نيشا مةحروميةتا وةيةش وةختىَ
ئةم بةحس َى كؤمةلَطايا دهؤك َى بكةين كـو سـةر ريبـارةكى ئـاظ َى هيَشـتا ئاظـا سـحى ناضـيتة يـان تةندروسـتى
ناضيتة ماآل وان ظةش ئةظة ثيَتةية رِاوةستانىَ يةش وةختىَ ئةم بةحسىَ بةراوردىَ بكةينش بةراوردا يـا مـةتارا
بكةينش هةر دوو ثاريَ طايىَ تر ذى كو هةر يةكىَ مةتارةكا هةيةش هةتا ظىَ طاظ َى مةتارةك لثاريَ طاها دهـؤكىَ
نينة كو حةركايا تيجاريا طةشتوطوزارى لةىَ مةنتقىَ ئةم ج بيَذين نيظ مريةش ذبةر هةند َى ذى ئةظروكـة ذ
ئةم بيَذين ئاي ا ئةو ئةولةوياتا هاتيـة دا بـؤ ثار َي طاهـا دهـؤك َى لسـةر ج ئةسـاس بويـة ئةطـةر مـة سـناعةيا
خؤراكيذل ل ثاريَ طةها دهؤكىَ نةبي ئةم زانني ذ كو ثاريَ طـةها دهـؤك َى ذ وان ثاريَ طةهايـة كـو ذ َيـةكا
كشتوكالَى ظة ثيَتةى هةنـد َى دكـاتن كـو رِاسـتيا نـك هـةبيتش ئةظـة هـةمى ظـ َى ثرؤذةيـا بودجـةيا نةهاتينـة
بةرضاظ طرتنش ذ بةر هةنـد َى داخازيـا مـن ئةظةيـة وةختـ َى ئـةم بـةراورد َى دكـةين مابـةينا هـةمى ناوضـيَت
كوردستان َى بةراوردةكا وةسـا بكـةين كـو يـا عاديالنـة بـي ش سـةرةرِاى هةنـد َى تيكـرار دكةمةظـةوة كـو ئـةم
ىل بهيـَتة جىَ بةج َى كرن و زؤر سوثاس.
خؤشحالَني هةر دوَضكةكا كوردستانىَ كو ثرؤذةك َ
سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش كاك شيَردلَ فةرموو.
شيَردلَ حتسني :
سةرؤكى ثةرلةمان.
دسةكانى من كراش سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش كاك جيهان فةرموو.
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د.جيهان امساعيل :
سةرؤكى ثةرلةمان.
مــن وةك ئةندامــةكى لــة ليذنــةى كاروبــارى تةندروســتى و ذينطــةش دبيــنم كــو مي انيــا خــاس بــؤ وةزارةتــا
تةندروستى زؤر كةمةش تةختية ئةو ئيحتياجات و خةدةماتى تةندروستى ناكاتش نودتةكا دى زكية خان ذى
بةحو كر كة ئةو ثرؤذيَت ئيستسمارى كة هاتينة تةخسيو كرن بؤ وةزارةتا تةندروسـتى نسـبةت دهـؤكىَ
نةخؤشخانا خاس ب افرةت و لة دايك بوونىَ نينة هةتا نوكةش ئةظة ضةند سالَة ديَتة تةئجيل كرنش تشتةكى
زؤر زةرورية خاسةتةن ثشتى ساآل  0223ش ضونكة خةلَكى دهـؤكىَ زيَـدة تـر ىلَ هاتينـةش بـةرىَ هةنـدىَ ذى
هةتا نوكة ذى خةلَكةكى ذ ميسلَ و مةنتقةت تلكيَف و ئـةو طونـديَت وان نـةواحىَ و هـةروةها سـنجار و
ئةو مةنتقيَت بةدار و بار هةمى هةتا نوكة دةستا دهؤكىَ كةن و نةخؤشخانا ئازادى كـو يـك تـابم بـةس يـا
هةى بؤ نةخؤشيَت ئافرةتان ذ بؤ ل دايك بوونىَش فة ئةز دبينم كو ئةظ ثرؤذة زؤر زةرورية و َزمة يةعنى
ئيتادةى نةزةر ثىَ بيَت ة كرنش ضونكة خةلَكى دهـؤك َى هيَشـتا ثةيتةينـة كـو ئـةظ نةخؤشـخانة وةسـا ببيـننش
ثرسيارا من كو كةنطىَ خةلَكى دهؤكىَ ئةظ نةخؤشخانا بيَنن كو تشتةكى زؤر زةرورية ش نودتةكا دى من ذى
وةك ئةندامةكى لة ليذنة ئةودات و كاروبـارى ئـايينى ئـةز دبيـنم هـةر مي انيـا ئـةودات ذ كةمـةش كـو ئـةو
ِريَةةبةريَت خـاس وةك مـديرياتيَت شـ ونى مةسـيحى و شـ ونى يةزيـدى هـةتا نوكـة مي انيـةتا خـاس بـؤ
ئةوانة نةهاتية دانانش ضونكة لة ثار  0221هةيةا ثيَنج هاتية دامةزراندن وةك ش ونى مةسيحىش فة هـةتا
نوكة نةهاتية تةفتيل كرن بة شكلةكى جدىش برةئى من ئةطةر وةزارةتةك بي يان مديريةتةك بيَـت يـان
دائريةيةك بيَت مي انيةكا كافى نةبيَت كو دشيَت خ مةتا خةلَكىَ خؤ بكةتنش يةعنى جمرةد دةمينيت ناظ و
ج شو ل نةكاتنش فة ئةز حةزدكةم بيَتة تةفتيل كـرن و مي انيـةكا كـافى بـؤ بيَتـة تـةرخان كـرن ودا هـي
تةفريقة نةبي مابةينى شـةرائيحيَت خـةلَكىَ مـةش نودتـةكا دى بةحسـ َى زةرائيبـةش زةريبـة لةسـةر دوورى
عيبادة مةسةلةن بؤ م طةفت نينةش بةس بؤ كةنائيو و ديريةت هـةنش فـة ثرسـيارا مـن ئـةوةش بؤضـى ئـةظ
زةريبة تيَـتة وةرطرتن ئةطةر تشتةكى دانونية فة ئةز حةزدكةم كو بيَتة تةعديل كرنش هـةر نةفسـى شـت
كو تةفريقة نةبيَتة كرنش زؤر سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان :
سوثاسش د.ريَباز فةرموو.
دِ .ريَباز فتاة :
سةرؤكى ثةرلةمان.
ثيَم واية لة رِؤذى هاتنى بودجةكةوة يةكيَك لة كيَشةكان لةسـةر داهـات بـووش زؤر ثرسـيار كـرا لـة وةزيـرى
دارايى لةسةر ئةوةى كة داهاتى هةريَمى كوردستان بيَجطة لة  %17ةكة كـة ضـى ىلَ ديَـتش جـوابى بـة ِر َي يان
ئةوة بوو كة ئةوة دةضيَتة سةر بودجةى فيدرِالَى و دوايى %17ى ديَتـةوةش بـةآلم ثـيَم وايـة ئيَسـتا ليذنـةى
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ياسايى زؤر بةجوانى و بة ثيَى دةستوور جوابيان داوةتةوةش كة تةنها بـاجى طـومرط دةضـيَتةوة بـؤ بة ـداش
كةواتة ئيَستا ثرسيارةكة دةكةينةوة كة ئايا دةرامةتى هةريَمى كوردستان لة كوىَ ية هةر لةسـةر داهـات و
لةسةر نةوت دسة كرا كة باسـى ثيَـنج مليـار دؤَر كـراش بـةآلم دويَنـىَ  13مليـؤن ثاوةنـدى تـر ئاشـكرا كـرا
لةسةر د.ئاشتى كة دازاجنى كردووةش لةبةرئةوة من دةثرسم ئةجمارة  13مليؤن ثاوةندةكة كوا جطة لة
ئةو نةوتةى كة لة سنوورةكانى خؤمانةوة دةرِوات بة تانكةرش لةسةر داهاتى كارةبـا نـازامن مـن ثـيَم سـةيرة
ثارةى كارةبا زيادكراوةش كةضى لة سالَى  0221سةد مليـار داهـاتى وةزارةتـى كارةبـا بـووةش كةضـى لـة سـالَى
 0212دةبيَت بة  55مليؤنش يةعنى تؤ داهاتت لة كاتيَك دا لة سالَى  0221دا سةد مليـار بـووةش باشـة تـؤ
ثارةت زياد كردووة لةسةر خةلَك و كةضى داهاتةكة لـة سـالَى  0212ديسـانةوة كـةم دةكـاتش ئـةوة شـتيَكى
تـرةش هـةر لةسـةر داهاتةكــة لـة ثـرؤذة ياسـاكة يــةكيَك لـة خالَـةكان دة َليَـت داهاتةكــة كـة داهـاتى وةزارةتــى
تةندروستى يةش بؤ وةزراةتى تةندروستى خؤى سةرت دةكريَتش كةضـى لةسـةر داهاتةكـة ديسـانةوة داهـاتى
وةزارةتى تةندروستى حيساب كراوةتةوةش كةواتة نارِاستى هةية لة داهاتةكـةش لةسـةر بودجـةى وةبـةرهيَنان
نازامن من ثيَم سةيرة سةرؤكايةتى ثةرلةمان ِريَطة دةدات كـة ئـةو ثـرؤذة ياسـايانةى كـة هاتووةتـة بـةردةم
ئةندامانى ثةرلةمان لـة كاتيَـك دا بـة هـةزاران مليـؤن دينـار زؤر بـة شـةفافانة سـةرت كـراوة بـؤ ثـرؤذةى
حي بـىش ميواخنانـةى مةلَبةنـدش لقــى نـازامن دووش نـازامن ئـاوةرِؤيى كــوىَش جـادة دريِكردنـى خـالَى ثاســةوانىش
سةرت كردنى هةزارةها مليؤن دينار بؤ ثرؤذةى وةهمىش ئةوانةى كة خةلَكى هةلَةجبةن دةزانـن كـة طونـدى
سازان و طريانة دةبيَت بة كؤثتةر هاتووضؤ بكةى لة نيَوانيان داش لة سالَى  0221يةك مليار و هةشت سـةد
و نؤ مليؤن لةسةرى خوراوةش لة سالَى  0212س َى سةد و هةشتى ترى بؤ سةرت كـراوة و ئةسـلَةن وجـودى
نيةش ثـردى تـةنطى سـةيد حممـد نـازامن  51مليـؤنى خـوراوة لـة سـالَى  0221دا تـا ئيَسـتا خاكةناسـيَكى ىلَ
نـةدراوةش لـة ســالَى  0212دا ثـةجنا و يـةك مليــؤنى تـرى بـؤ دانــدراوةش دةلَـيَن زانكـؤ بــؤ هةلَةجبـة دروســت
دةكريَت لـة كاتيَـك دا زانكؤكـة  10مليـارى تـىَ دةضـيَت و  4مليـارى بـؤ سـةرت كـراوةش نووسـراوة دروسـت
كردنى  171خويَندنطا و نةخؤشخانة لة ضةند شويَنيَكى جياواز  7مليارى بـؤ دانـدراوةش يـةعنى ضـية مـن
ت َى ناطـةم لـةوةش تةفاسـيلَةكةى ضـية نةخؤشـخانةى دةآلضـؤَنش هـةمووتان دةزانـن ئـةوة فةشـةىل هيَنـاوةش
كةضى ديسـانةوة ثـارةى بـؤ داندراوةتـةوة! بـةكارهيَنانى بودجـةى هـةريَمى كوردسـتان بـؤ عـرياقش جطـة لـة
مةلتةبةكةى كة باسيان كردش سةرؤكايةتى كؤمار بؤ خؤى بودجةى هةية ج ثيَويسـت دةكـات ئيَمـة ثـارة بـؤ
ئةو سـةرت بكـةين لةطـة َل ئـةوةى كـة ناعةدالـةتى هةيـة لـة تـةوزيا كـردن بةسـةر شـارةكاندا دواى ئـةوة
ئةولةويــةت لــة ثرؤذةكــان ئةسـلَةن هــةر نيــةش مــن دســةم هةيــة لةســةر وةزارةتــى تةندروســتى كــة بنكــةى
تةندروستى لة كاتيَك دا تؤ ثيَويستت بة وَدة و نةخؤشخانةى مناآلن هةية كة د.جيهـان باسـى كـردش نيتـة
ئــةو شــتانة بكــةىش تــؤ دةضــى بنكــةى تةندروســتيم بــؤ دروســت دةكــةى لــة كاتيَــك دا بــة هــةزارةها بنكــةى
تةندروستى هةية و ئاذةلَيان تىَ كردووة لـة طونـدةكان داش لـة بودجـةى تةشـعيلى سـةرؤكايةتى ئةجنومـةنى
وةزيران ِريَذةى ئةو ثارةى كة بؤى تةرخان كراوة لة سالَى  0212بة ِريَـذةى  %12و  121ثارةكـةى زيـادى
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كردووةش خيَرة ضى رِووى داوة يةعنى تؤ لة سـالَى  0221نـةوةت مليـارت بـؤ دانـاوةش لـة  0212بـووة بـة
 015مليارش ضى رِوويداوة نازامن! ضـى دـةوماوة لـةوة لـة مـةنافتى ئيجتمـاعى  %4مـن لةطـة َل ئـةوةم لـة
مةنافتى ئيجتماعى بؤ وةزارةتى تةندروستى و وةزارةتـى كاروبـارى كؤمةآليـةتى هـةبيَت بـةآلم ئـةويش بـة
ياســا و ئيَمــة ثيَشــنيارى ئــةوةمان كــرد كــة بــؤ نةخؤشــية دريَذخايةنــةكان بةكاربهيَنــدريَت لــة وةزارةتــى
تةندروستىش بةآلم لة وةزارةتةكانى ديكة ئةوة سةرضاوةى طةندةلَية جطة لة سةرت كردنى منحـة و تةلَـةب
و ئةوانة برادةران باسيان كردش باس لةوة كراوة ِريَذةى بـىَ كـارى كـةم كراوةتـةوة لـة بودجـةى  0212ئـةو
ِريَذةية كامةية كة ِريَذةى بىَ كارى كةم كردووةتةوة ئايا بىَ كارى بةس تةنها بؤ ئةوة كةم دةبيَتةوة كـة تـؤ
خــةلَك دا ــةزريَنى لــة بودجــةى وةبــةرهيَنان وَ ثــارة بــة شــةفافانة بــؤ حيـ ب ســةرت كــراوةش بــةآلم لــة
بودجــةى تةشــعيلى بــة ناشــةفافى ســةرت كــراوة كــة هــةزاران كــةس هةيــة ثــارة وةردةطريَــت و لةســةر
وةزارةتةكانش من بؤ خؤم مةعلوماَ لةسةر وةزارةتى تةندروستى هةية كة خـةلَك هةيـة ثـارة وةردةطريَـت
لةسةر وةزارةت بة ناوى كارمةندش بةناوى شتى ترش كـة ئةسـلَةن دةوامـيش ناكـةن لـة وةزارةتش هـةر لةسـةر
وةزارةتى تةندروستى تا ئيَستا نةخؤشخانةى شـؤرِ نووسـراوة (يـةكيَتى نيشـتمانيى كوردسـتان ـــ دةزطـاى
تةندروستى ثيَشمةرطة)  15مليار دينارى بؤ سةرت كراوةش ئيَستا وةفديَكى ئةو نةخؤشخانةية لة يةكيَك
لة ناوضةكانا ديتايةى ئينتخابى بؤ َيةنيَك دةكاتش من شتى زؤرم هةيةش باشة.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان :
بؤ مةسةلةى طةندةلَى ليَرة ناتوانى كةس ئيتيهام بكةى بة طةندةلَىش دةتـوانن ليَكؤلَينـةوة بكـةنش طةيشـتنة
نةتيجة ئةو شتانةى لةبةر دةستانةش ئةو مةشروعانةى تةدديم كراوة ليجان و ئةندامانى ثةرلةمان ثيَكـةوة
ىل بـوردن
برِؤن بيدؤزنةوةش ئةوجار دةتوانىش بـةآلم ئيَسـتا ب َليَـى ئةمـة طةندةلَـة ئـةوة دروسـت نيـةش داواى َ
دةكةمش د.بشري فةرموو.
بة ِريَ د.بشري خليل حداد :
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان .
من لةسةرةتادا ثيَم خؤشة ئاماذة بةوة بكةم كةوا خالَيَكى دلَخؤشكةر لة بودجةكـة هةيـة بـا هـةر هـةمووى
ناخؤشى و طلةيى نةبيَتش ئةوةية كـة ئةطـةر تةماشـاى بودجـةى ثرؤذةكـانى عـرياق بكـةين لـةو َى بودجـةى
ثرؤذةكان لة عرياق دا ِريَذةكـةى %05ش بـةآلم لـة كوردسـتان  % 33443يـةش كةواتـة بودجـةى ثرؤذةكـان لـة
كوردستان زياترة وةكو ِريَذةكةى لة عرياقش هةروةها نةفةداتى تةشعيليش لة كوردستان كةمرتة وةكو ئةوةى
لة بودجةى عرياق دا هةيةش تةبتةن ئـةوة خـا َليَكى ضـاك و باشـةش داوا دةكريَـت كـةوا زيـاتر ئـيش بـؤ ئـةوة
بكريَتش ئةطةر تةماشـا بكـةى ِريَـذةى مووضـة لـة نةفـةداتى تةشـعيلى  % 23437ةش ئةمـة بةرِاسـتى دةبيَـت
جيابكريَتةوةش مووضة خؤر لةطةلَ فةرمانبةرش ئةمة دةكريَت ئةو ِريَذة زؤرة كة بة هـةموو مةدايسـيَك ئـةم
ِريَذةية زؤرةش ئةطةر هاتو ئيَمة مووضةخؤرمان كةم كردةوة و لةسةر فةرمانبةر زيادمان كرد ئةو كات هـةم
ِريَذةكــة كــةم دةكاتــةوة و هــةم فةرمانبــةريش زيــاد دةكــاتش وة لــة مةســةلةى دامةزرانــدنيش رزطارمــان
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دةبيَـتش لةوانةيــة رِيذةيــةكى بــا لــة دامةزرانــدن دا ــةزريَتش خــالَى سـيَيةمم ئةوةيــة كــة طرنطــى دان بــة
ثرؤذةى ثيشةسازى و كشتوكالَى ناوةند بووةش يةعنى تةبةداتى وةسةتش كة ئيَمـة ئـةمرِؤ لـة كوردسـتان زؤر
ثيَويستيمان بةوة هةيةش ئةمة دوو فائيدةى هةيةش يةكةم :ئةوةية كة ئيَمة بـؤ خؤمـان بـةع يَك مـةعامل و
كارطةى ئاوا لة كوردستان دا ةزريَنني كةوا سوودةكةى بؤ خؤمان بطة ِريَتةوةش نةك لـة دةرةوة بؤمـان بيَـتش
يــةعنى ئةوانــةى كــة ئيســرتادمان كردبيَــت لــةوةى كــة تةســديرش بــؤ منوونــة مةســةلةن بةرهةمــةكانى
شرينةمةنىش ئـةلبانش ماسـت و ثـةنري و ئةوانـة لـة كوردسـتنان دةكريَـت و زؤر ئةمانـةش يـةعنى كارطـةى بـؤ
دابندريَت بؤ دوتووبةندى و بؤ خاويَن كردنةوةش بؤ ماستى يؤنان و توركيا و فـآلن و فآلمنـان بـؤ بيَـت بـؤ
ميوةى لوبنانى و سوريامان بؤ بيَت بة خؤمان كوردستان مةشهورة بة ميوةش مةشهورة بة سـةوزة و ماسـت
و ثةنريش كة ئةمانة لـة دةرةوة بؤمـان ديَـتش بؤيـة دانـانى ثـرؤذةى مامناوةنـدى يـان كارطـة بـؤ ئةمانـة كـة
دةكريَت ئيَمة لة كوردستان ئيشى باشى لةسةر بكةينش خالَى ديكة زانكؤى نوىَ داندراوة لة طـةرميان كـة لـة
بودجةى تازةدا لة طةرميان و لة هةلَةجبة و زاخؤش ديارة ئيَمـة دذى دانـانى زانكـؤ نـنيش كردنـةوةى زانكـؤ و
زيــاد بــوونى ِريَــذةى زانكــؤ لــة هــةر وآلتيَــك دا نيشــانةى زانيســت و زانياريــةش بــةآلم ئةمــة وةكــو هــةر
ثرؤذةيةكى ديكة ئايا جةدواى عيلمى ديراسة كراوةش يةعنى ئـةو شـويَنانة كـةوا زانكؤيـان بـؤ دانـدراوة ئايـا
بةرِاستى لةَيةنى زانسيتيةوة ثيَويستى بةوة هةية ئايا ئةو زانكؤيانـةى كـة ئيَسـتا هـةن فتلـةن ميالكـاتى
تةدريسى تـةواوة تـا ميالكـات بـؤ ئـةوان ثةيـدا بكـةين ئةمـة يـةكيَك ئـةمرِؤ لـة موشـكيلةكانى زانكؤكـانى
كوردستان ئةوةية كةوا ميالكات كةم ة و نيمانةش جا ميالكات نةبيَت تـؤ ضـؤن داوا دةكـةى كـة بـؤ شـة تـا
حةوت زانكؤى تر ميالكات ثةيدا بكةى بؤية من نالَيَم نةكريَتةوةش بةآلم جـةدواى عيلمـى لةطةلَيـدا هةيـة
يان نا خالَى ديكة مةوجوداتى ةيرى ماىلش مةوجوداتى ةيرى ماىل تةماشا دةكـةى  %0402داطـري دةكـاتش
لة كاتيَك مةوجوداتى ةيرى ماىل لة زؤربةى وةزارةتةكان دا لةوانةية فائيدةيـةكى ئـةوتؤى نـةبيَتش نـالَيَم
هةمووى هةر لة ئةساس و دابني كردنى سةيارةو ئةمانة زؤربةى سةيارةكانيان حكـومني لـة ثـا دةوام بـؤ
ئة رازى شةخسى بةكارديَتش بـؤ سـةفةرو سـياحةى خؤيـان بـةكارى ديَـننش بؤيـة دةكريَـت وةزارةتـى ماليـة
ئةمة كةم بكاتةوةش بة تايبةتى سةيارةش هةروةها ديكؤرى ذوورةكان و ديكؤرى مـدير عامـةكانش مـديرةكان و
وةزيرةكانش لةوانةية نالَيَم هةمووى بةآلم بةع يَكيان جارى وا هةيـة كـةوا ناثيَويستيشـة نـو َى دةكريَتـةوةو
نؤذةندةكريَتةوةش ئةمة هةر لة مةوجوداتى ةيرى ماىل حيساب دةكريَتش سلفةى عةدار  %0كةيان َبردش
رِاستة ئةشةدوبيلال ِريَـذةى ريبايةكـةيان َضـوو بـة ثيَـى هةولَـةكانى يـةكيَتى زانايـان و ليذنـةى ئـةودات و
مامؤستايانى ئايينى و وةزيرى مالية و ثةرلـةمانش هـةر هـةموويان بةشـدار بـوون لـة َبردنـىش ئةمـة جيَـآ
دةســت خؤشــيةش بــةآلم بةَيــةكى ديكــة ليَمــان ســوورِانةوة بــة تــةعليماتى ماليــة  052هــةزاريان دانــا وةكــو
رسوماتش ئةو  052هةزار دينارة لةسةر  10مليؤنةكة لة  %0ةكة زياتر دةكاتش يةعنى كةواتـة لـة %0يـان
َبردش بةآلم زياتريان لةسةر دانا بة ناوى رسومات و بة ناوى ئةوانةوةش ثيَمـان خؤشـة ئـةوة كـةم بكريَتـةوة
بؤ ئةوةى تا رِادةيةك ئينسان بتوانيَت ئةمة وةربطرىَش هةروةها سندودى نيشـتةجىَ بـوون ثارةيـةكى باشـى

157

بؤ داندراوةش بةرِاستى سندودى نيشتةج َى بوون جيَيـةكى باشـة و طرفـت حـةل دةكـاتش بـةآلم ثيَويسـتة زؤر
زؤر ئاطادارى ئةوة بنش ئةو ثارةيةى سندودى نيشتةج َى بوون بؤ كؤمثانيا تايبةتةكان نةرِوات زياترش يةعنى
مواسةفاتى خانووةكان دروست دةكريَتش ئةمرِؤ مواسةفاتى زؤر ِريَك و ثيَك نني هـةموويانش بؤيـة ثيَويسـتة
مواســةفاتةكانى زؤر بــا بــن و مةبلة ةكةشــى لــة كــةمى بداتــةوةش ثارةيــةكى بــا تــةرخان دةكريَــت بــؤ
ثرؤذةيــةكش ئـــةمرِؤ ثرؤذةيــةك دادةنـــدريَت و ســالَيَكى تـــر تةماشــا دةكـــةى ثــارة تـــةرخان دةكريَــت بـــؤ
نؤذةنكردنةوةش نؤذةنكردنةوةى نةفسى ثـرؤذةش باشـة ثـرؤذة ضـؤن تـةرخان كـراو و كـ َى موحاسـةبةى ئـةوة
دةكات كة ئةو ثارةيـة بـؤ كـو َى ضـوو ليذنـةى دارايـى داوا دةكـات لـة دوو شـويَن لـة رِاثؤرتةكـة داوا دةكـات
دةلَيَت  %12لة مينةة دا كةم بكريَتةوةش لة كاتيَك دا لة ذوورةوة لة رِاثؤرتةكةى خؤيان داوا دةكات لة %02
كةم بكريَتةوةش ئةو  %02و  %12ية ضـية مةسـةلةى دامةزرانـدن لـة ئـةودات زؤر كةمـة بـا زيـاد بكريَـتش
بةخشــينى م طةوتــةكان لــة كريَــى ئــاوو كارةبــا و هــةروةها ضــاو خشــاندنةوة لــة بةكريَــدانى مومتةلــةكاتى
ئةوداتش زؤر سوثاستان دةكةم.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان :
زؤر سوثاس بؤ هةموو ئيَوةى بة ِريَ ش ئيَستا كؤتايى بة دانيشتنةكة ديَنني و سبةى سةعات  12ليَـرة ئامـادة
بنش خوا ئاطادارتان بيَتش بةخيَر ضن.

فرست ادد عبداه
سكرتيَري ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

ارسالن باي امساعيل
جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق
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حممد دادر عبداه(د.كمال كةركووكي)
سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()4ي نائاسايي
ضوارشةممة ريَكةوتي 6212\6\64
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()4ي نائاسايي
ضوارشةممة ريَكةوتي 6212/6/64
كاتــذميَر ()12ي ث ـيَش نيــوةرِؤي رؤذي ضوارشــةممة ريَكــةوتي  0212/0/04ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة ئامـادةبووني
بة ِر َي ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بـة ِر َي فرسـت محدـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()4ي نائاسايي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان برِياري درا دانيشـتين ذمـارةي ()4ي نائاسـايي
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()12ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي ضوارشةممة ريَكـةوتي  0212/0/04دا بـةم
شيَوةية بيَت:
- 1بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤكردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذةى بودجــةى ســالَي 0212ش هــةريَمي
كوردستان-عرياق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوى طــةلي كوردســتانش دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوةش خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردنش ســالَي يةكــةمش خــولي
طريَداني يةكةمش ذمارةي دانيش ()4ي نا ئاساييش رؤذي دانيش 0212/0/04ش بةرنامةى كار:
بة ثيَي حوكمي مـاددةى 1ي برِطـةى  2لـة ثـةيرِةوى نـاوةخؤي ذمـارة 1ي هـةموار كـراوى سـالَي  1110ي
ثةرلةماني كوردستان-عرياقش دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان برِياري دا كة بةرنامةى كاري دانيشتين ذمـارة
4ي نائاســايي خـــولي ســيَيةمي هةلَبـــذاردن لـــة كـــات 12ي ثــيَش نيـــوةرِؤش رؤذي ضوارشـــةممةش ريَكـــةوتي
 0212/0/04بةم شيَوةية بيَت:
 -1بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤكردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذةى بودجــةى ســالَي 0212ش هــةريَمي
كوردستان-عرياق.
بة ِر َي ان ليَذنةى دارايي فةرموون بؤ شـويَين خؤتـانش بـةخيَرهاتين وةزيـرة بـة ِر َي ةكان دةكـةينش كـاك شـ َي
باي ش كاك د .ئاشيتش كاك دلَشادش كاك سريوانش كـاك رشـيدش هـةروةها بـة ِر َي وةزيـري ثـالن دانـان كـاك د.علـي
سنديش زؤر بةخيَر بيَنش فةرموو.
بةرِيَ كاردؤ حممد ثريداود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئيَمة دويَينَ دسةمان كرد لةسةر ضؤنيةتي ريَكخستين راطةياندن لة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تكاية راطةياندن تةواوش رةجائةن دانيشةش راطةياندن باس ناكريَش دةراري سةرؤكايةتيةش نـاهيَلَم راطةيانـدني
هــي َيــةنيَكي سياســي لــةناو ئــةو ثةرلةمانــة بيَــتش جطــة لــة راطةيانــدني ثةرلــةمان زيــاترش تكايــة تــةواوش
رةجائــةن دانيشــةش بــة ِر َي ئــاواز عبدالواحــد كــةرةم بكــة بــؤ دســة كــردن .نــةهاتووة بــة ِريَ صــبيحة ادــد
مصطفىش كةرةم بكة.
بة ِريَ صبيحة ادد مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَش هةموو شتيَك من دةستخؤشي لة سـةرؤك و ئةنـداماني ليَذنـةى دارايـي دةكـةمش بـؤ ئامـادةكردني ئـةم
راثؤرتةش هةروةها ثشتطريي لة هةموو خالَةكانيان دةكةم كة لةم راثؤرتة ئيشارةتيان ثيَداوةش هـةموومان بـة
ئاشكرا دان بةوة دادةنيَن كة دةكريَ كةم و كورتي لة بودجةدا هةبيَتش هةر وةكو لة بودجـةى سـالَي 0212
هةنديَك كةم و كورِي تيَدا هةيةش بةآلم ثيَش هةموو شتيَك دةبيَـت حكومـةتى هـةريَمي كوردسـتان فكـر لـة
ذيان و خؤشطوزةراني هاووآلتيـاني كوردسـتان بكاتـةوةش ضـونكة هـةموومان دةزانـني كـة خـةلَكي كوردسـتان
شايستةي ئةوةنة كة لة بودجة ئيشارةتي ثيَ دراوة زياتري بؤ بكريَش ضونكة هةموويان تووشي دورِبةسةري
و نةهامــةتي و ئــاوارةيي بوونــةش ئــةو داهاتــةي كــة لــة بودجــةدا ثيَشــكة كــراوةش هــةموومان دةزانــني كــة
داهاتيَكي تةوينيةش تاكو ئيَسـتا ئـةم بودجةيـة لـةنيَوان حكومـةتى فيـدرالَي عـرياق و حكومـةتى هـةريَمي
كوردستان يةكالنةبوويتةوةش لة بودجـةى سـالَي 0212دا زؤر خـالَي دلَخؤشـكةر تيَدايـةش هةرضـةند هةنـديَ
خالَي سلبيش رِضاو دةكريَش لةم بودجةيـةدا بؤمـان روون دةبيَتـةوة كـة هـةنطاويَكي طرنطـي يةكخسـتنةوةى
حكومةت و دوايي هيَنان بة مؤركي يةك ئيـدارةيي تيَدايـةش ئـةم شـويَنانةي كـة لـة بودجـةدا ئيشـارةتي ثـ َي
نةدراوةش لة ر اثؤرتي ليَذنةى دارايي ئيشـارةتي ثـ َي دراوةش وةكـو يةكطرتنـةوةى هـةردوو دةزطـاي ئاسـاييش و
يةكطرتنــةوةى ديــواني ضــاوديَري دارايــيش خــا َليَكي تــر كــة لــةم بودجــةدا ئيشــارةتي ثيَــدراوةش بودجــةى
حي بةكاني خستووتة ضوارضيوةيةكي دانونيش هةورةها خالَيَكي تر كة لةم بودجةيةدا هةيةش زامـن كردنـي
مووضةى ثيَشمةرطةيةش كة لـة ِريَطـاي وةزارةتـي ثيَشـمةرطةي حكومـةتى هـةريَمي كوردسـتان بؤيـان سـةرت
دةكــريَش خــالَيَكي تــر كــة بةراســيت لــةم بودجةيــةدا جيَــي دلَخؤشــيةش زيــادكردني مووضــةى كــةس و كــاري
سـةربةرزي شــةهيدان و كيميابــاران و ئــةنفال و كــةم ئةنـدام و دةرمالَــةي مامؤسـتايان و زيــادكردني ثــارةى
خانةنشينانةش بة نيسبةت خالَي ئاوةداني و ثرؤذةكانش من بة بة حالَي خؤمش هةموو خـاكي كوردسـتان لـة
خانةدينةوة بطرة تا زاخؤش تا طةرميان و هةلَةجبةش بة خاكي خؤمي دةزامنش بة تايبةتي ناوضة دابرِاوةكان و
ئةو ناوضانةى كة كيَشةيان لةسةرةش هةر نودتةيةك لة خاكي كوردستان ئاوةدان بكريَتةوةش جيَي دلَخؤشييةش
ضونكة كوردستانة و هاووآلتياني كورد و كوردستاني تيَيدا ذيان بةسةر دةبةنش بة نيسبةت داناني مةبلة ي
 322مليــؤن دؤَر ســاآلنة بــؤ ســندودي نيشــتةجيَبوونش ئةمــة خ مــةتيَكي طةورةيــة كــة بــة طشــت ضــني و
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تويَذةكاني كؤ مة َل دةطةيةنريَش داناني بودجةيةك بـؤ سـولفةي عـةدارش بةراسـيت جيَـي دلَخؤشـييةش ئـةم بـة
شةرتيَك كة بة يةكساني دابة بكريَ لة شار و شارؤضكةكان و دةزا و ناحيةكانش لة كؤتاييدا ثيَشـنياريَكم
هةيةش سةبارةت بة ماددةى 11ي ياساي بودجةش كة تايبةتة بة مي انيةي حيـ ب و ريَكخراوةكـانش وةكـو لـة
َثــةرِةي  13ي راثــؤرتي ليَذنــةى داراييــدا هــاتووةش وا ديــارة دةســتةواذةى ريَكخراوةكــان ئاشــكرا نيــةش ئايــا
ريَكخــراوة ناحكوميــةكان دةطريَتــةوةش يــاخود تــةنها ريَكخــراوة سياســيةكانة بؤيــة ثيَشــنيار دةكــةم وشــةي
سياسيةكان زياد بكريَ تـاكو ببيَتـة حيـ ب و ريَكخـراوة سياسـيةكانش ضـونكة ريَكخـراوة ناحكومييـةكانش لـة
َيةن وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بة ثيَي ياساي ذمارة  15مينحةيان وةرطرتووةش ئيرت سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ريَ دار د.زانا فةرموو.
بة ِريَ د.زانا ر وف محه كريم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةولَ دةدةم بة ثيَي ثيَويست ئةو نودتانـةى هةمـة لةسـةر راثؤرتـةكان دابةشـي بكـةم بـة سـ َي تـةوةري
سةرةكيش سةرةتا دسة لةسةر راثؤرتي وةزارةتي دارايي بكةمش كة بة ِر َي وةزيري دارايي سـةرةتا راثؤرتةكـةى
خؤي شي كردةوةش من ئةمةو َى ئةوة ب َليَم كة لـة راثؤرتةكـةدا ئـةوة هـاتووة كـة كاريطـةري بودجـة ئةخاتـة
ئةستؤيش بؤ منوونة يةكيَك لة هؤكارةكـان ثةيوةنـدي بـة بة ـداوة هةيـةش هؤكـاريَكي تـريش ثةيوةنـدي بـة
ثةسةند كردني ياساي ئةح ابةكانةوة هةيةش من ئةلَيَم ئةم ثاساوانة بةراسيت لة رووي هةلَسةنطاندنةوة لـة
جيَي خؤي ننيش لةبةر ضةند هؤكاريَكش يةك لةبةر ئةوةى ئةو كاتةى كة ثرؤذةي بودجة طةيشتة بـةردةمي
ثةرلــةمانش هيَشــتا لــة بة ــدا بودجــة ثةســند نــةكرابووش ئةمــة خــالَي يةكــةمش لــة ليَذنــةى ياساييشــدا لــة
 11/11ةوة ثرؤذة ياساكان كة ئاراستةي حكومةت كـراوةش ثةرلـةمان طلـةيي لـة حكومـةت هةيـة كـة ثـرؤذة
ياساكان وةآلم ناداتةوةش نةوةك حكومةت طلةيي بكات كة ثةرلةمان زوو ثرؤذةكاني ئاراستة نةكردووةش ئـةوة
دووةميانش سيَيةميانش ئةطةر كابينةى ثيَنجةم توانيبويـةتي لـة رؤذي 0221/7/00دا بـة هـةمان راثـؤرتي
وةزارةتي دارايـي نووسـراويَك ئاراسـتةي حكومـةتى بة ـدا بكـاتش بـة نووسـراوي ذمـارة  11122ئاراسـتةي
بكاتش كـة خـةرجي و داهاتـةكان ي بـة خةمالندنـةوة بنيَريَـتش بؤيـة ئـةتوانيت ئةطـةر نووسـخةيةكيش لـةم
راثؤرتةش لةم خةمالندنةش ئاراستةى ثةرلةماني كوردستان بكاتش بؤ ئةوةى كة زوو ثةرلةماني كوردسـتانيش
كاري خؤي بكاتش نةبيَتة هؤي ئةو دواكةوتنةي كة بـة هـةموو ثيَوةريَـك دواكةوتنةكـة لـة خـودي ئةسـتؤي
حكومةتد ايةش نةوةك لة ئةستؤي ثةرلـةمان يـاخود جيهـةتيَكي تـرش ثاشـان بيَينـة سـةر بـاس كردنـي ثـارةى
تةرخان كراو بؤ تةمويل كردنش ئةوةى كة لة بةد داوة بؤمان ديَتش ريَذةكةي دةستنيشان كراوة بة ن يكةي
 11ترليــؤن و 430مليــارو 172مليــؤنش لــة هــةمان كاتــدا دةستنيشــان كردنــي داهــاتيش بــة 345مليــارو
271مليؤن دينارش من ليَرة ئةثرسم لة وةزارةتي داراييش ئايا ئةم 345مليـارة لـة كـويَي تـةمويل كـراوة كـة
بؤمان هاتووة لة راثـؤرتي ليَذنـةى ياسـاييدا هـاتووة كـة تـةنها ثـارةى طـومرط ئةطة ِريَتـةوة بـؤ حكومـةتي
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ئيتيحاديش ئايا ج جيَطةيةك كراوةتةوة لةم ثارةيـة و بـة ج شـيَوةيك سـةرت ئـةكريَت ثاشـان لـة وةزارةتـي
دارايي ئةثرسـم :ئايـا ئـةو ثارةيـةي كـة تـةرخان ئـةكريَت بـؤ ثار َي طاكـان لـة هـةمان كاتـدا بـة ثيَـي ياسـاي
ثةرةثيَـداني ثار َي طاكـانش بــؤ منوونـة ئــةو تةدديراتانـةى كــة هةيـة ئةطـةر بــة هةلَـةدا نةضــوواش تـةنها بــؤ
ثاريَ طايةك وةكو ثاريَ طاي سليَماني بؤ سالَي 0212ش ن يكةى 42مليار دينارةش ئايـا ئـةوة لـة ج ثرؤذةيـةك
تةرخان دةكريَت كيَ ضاوديَري ئةم حالَةتة دةكات لة كاتيَك كة ئيَمـة لـة سـايةي ئةجنومـةنى ثاريَ طاكـان
وادةيان تةواو بووة و هةلَبذاردنيشيان تيَدايةو بة ئةجنام نةطايندراوةش ئةو ثارةيةي ئةطاتة دةستيان لة ذيَر
سةرثةرشيت كيَ بة ئةجنام ئةطةيةنريَت و ئةو داهات و ثارةية بة ج شيَوةيةك و لـة ج ثرؤذةيةكـدا و لـة ج
ي ئةطـةر بيَينةسـةر بـاس كردنـي ئيسـتيمارةى تةدـديراتي ئـرياداتش كـة لـة َيـةن حكومـةتى
سةرت ئةكر َ
هةريَم ثيَشنياز كراوة بؤ سالَي 0212ش بـة ِر َي ان سـةرتاثاي ئةمانـة هـةمووي جيَطـاي طومانـةش راسـتة ئـةوة
بودجةيةكي خةمآلندنةش بةآلم ئةطةر تؤ نـةتواني تةدـديري بكـةىش ئـةتواني بـة ن يـك بوونـةوة ريَذةيـةك
ثيَشكة بكةى كة عةلةل ئةدةل هةنديَكيان ن يك بيَت لةو ريَذةيةي كة لة سالَي 0221دا تةحديد كراوةش
ئةطةر ئيَمة نةتوانني بة تةواوي لة  0212ريَذةيةك تةحديد بكةينش خؤزطة بطةرِاباينةوة سةر ئةوةي كـة
لة  0221دا هةبووةش بؤ منوونة من يـةكش دوو وةزارةت لةمانـة بـاس دةكـةمش كاتيَـك كـة بـاس لـة وةزارةتـي
شارةواني و طةشت و طوزار دةكريَش مةعقول نية بة هةموو ثيَوةريَك تؤ لـة  31مليـارةوة بيَتـةوة بـؤ 327
مليؤنش لة هةمان كاتدا من ثرسيار دةكةم لة وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكانش لـة راثؤرتةكةيانـدا هـاتووة و
نووسراوة ئرياداتي تر لة زمين مةبيتاتي نةفيت لة 0221دا  15مليؤنة و لة سالَي  0212تةدـدير دةكـريَ
بة  512مليـؤنش  15مليـؤن ثـارةى دوو مـانطي مووضـةى ئةنـدام ثةرلـةمان و وةزيريَكـةش باشـة ئةطـةر بـةو
حيسابةى سةيري بكةينش ئةم ثيَوةرة بة هي ثيَوةريَك و ئةو ثارةية ناطاتـة ئـةو ريَذةيـةي كـة هـةموومانش
وةزيري بة ِريَ يش ئامادة بوو كة باس لة  5مليارةكة ئةكاتش ئةو ريَذةى ثارةيةي كة دةستنيشان كراوةش جـا
ئةطةر ئةمة بة ثرؤذة بيَتش بة ثارة بيَتش بة هةر ج ثاساويَك بيَتش مـةفروز بـوو لةطـة َل ثرؤذةكانـداش ئيَمـة
ياداشتيَكي ترمان لةبةر دةستمان بوايةش كة باس لةوة كراوة ثرؤذةي جيـا بـةدةر لةوانـةش ئةطـةر بـة ثـرؤذة
ياخود بة داهات بيَ دةبوا دةستنيشان بكراباش لة هةمان كاتدا من ئةثرسم ئةطـةر داهـاتي وةزارةتـي سـامانة
سروشتييةكان بة تةدديري بؤ سالَي  0212برييت بيَت بة ريَذةش برييت بيَت لة  %2405كةضي ئةبيَنني بة
تةدديري داهاتي ثةرلةماني كوردستان ريَذةيةك ن يكة لة ريَذةى وةزارةتي سامانة سروشتيةكان كة بريتية
لـة %2405ش مـن ئةثرســم لـة بـة ِر َي انش لــة ثةرلـةماني كوردســتانداش خـؤ ئيَمـة هــي واريداتيَكيشـمان نيــةش
ريَذةكةى ن يكةى لة  %2411لـة كاتيَكـدا كـة ئيَمـة يـةكيَك لـة وةزارةتـة بةرهـةم هيَنـةرةكامنان ريَذةيـةكي
هةية ن يكة لة ريَذةى وةزارةتي سـامانة سروشـتيةكانش بؤيـة لـة هـةمان كاتـدا ئةثرسـم لـة بـة ِر َي وةزيـري
دارايي كة خؤي بة ِر َي يان ئاماذةى بةوة داوة كة ئاطاداري ثارةى داهـاتي ئـةو طريَبةسـتة نةوتيانـة نيـةش مـن
ئةثرسم لة بة ِر َي يانش ئايا ئةو تةنسـيقةي كـة هةيـة لـة حكومـةتى هـةريَمي كوردسـتان لـة نيَـوان ئـةو دوو
وةزارةتانةش ئايا بة ج حالَةتيَك كراوة ئايا ئيَمة لةبةردةمي دوو وةزارةتي داراييداين ياخود يـةك وةزارةتـي
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داراييمان هةية بؤية بة تةواوةتي ئةو ثارانة دةست نيشان بكريَتش لة ج ثرؤذةيةكدايـة ش ضـونكة ناكريَـت
ئيَمة لةبةردةمي راثؤرتي وةزارةتي داراييدا بنيش بةآلم لة هةمان كاتدا ئاطاداري داهاتيَكي تـر نـةبنيش ديَمـة
سةر باس كردني راثؤرتي ليَذنةى داراييش لةطةلَ ريَـ و حورمـةَ بـؤ هـةموو بـةريَ اني خوشـك و برايـاني
ليَذنةى داراييش ماندووبوون بة ئيشةكانيانةوة ديارةش بةآلم من لة هةندي َكاتدا طلةييم لةو بة ِر َي انـة هةيـة
تايبةت لةناوةرؤكي راثؤرتةكةش دلَنيا بن تيَبينيةكامن بةس لةسةر راثؤرتةكةية نـك لةسـةر هـي يـةك لـةو
بةريَ انة خؤيانش يةكيَك لةوانة كة بة لةنطي دةبيَنم ش هةنديَ جار ئةبينني لة راثؤرتي ليَذنـةى دارايـي بـة
جؤريَك لة جؤرةكان ثاساو ئةهيَنيَتةوة بؤ راثؤرتةكـةي وةزارةتـي دارايـيش لـة هـةمان كاتـدا خـؤي بـة دوور
ئةطريَت لة باسكردني هةنديَ تةوةر و داوا ئةكات لة ئايندةيةكي تردا ضارةسةريَك بؤ بةشـيَك لـةو كيَشـانة
بدؤزيَتةوة كة لة ثرؤذةى بودجةى ئـةم سـالَدا ئاراسـتة كـراوةش داوا ئـةكات بـؤ سـالَي  0211راثؤرتةكـة بـة
ئاراستةيةكي تر بيَتش بؤية هةست دةكةم ئةم راثؤرتة لةسةر ئةم تةوةرة كـار ناكـاتش كـة داواي لـيَ بكـةيت
ئيجبار بكريَتش ضونكة برِياردةري كؤتايي لةسةر بودجة خودي ثةرلةمانة نةوةك حكومةتش لة هةمانكاتـدا
لةناو راثؤرتةكـة هةنـديَك زاراوة خـؤي تةنانـةت لـة خويَندنةوةشـدا بـةراي مـن روون نيـةش بـؤ منوونـة لـة
َثةرةي 2دا باس لةوة ئةكات ئةلَيَ :حكومةتى هةريَمش ديارة ليَرة بـاس كـردن لةسـةر كابينـةى ثيَنجـةم تـا
رادةيةك توانيويةتي لة سالَي 0221دا ثالني بودجةى ئاسايي جيَبةجيَ بكاتش ليَرة نووسراوة تـا رادةيـةكش
دوايي نووسراوة بة ريَذةيةك لة %17425ش من ثيَم سةيرة ئةطةر تا رادةيةك توانيوةتي لة %17جيَبـةجيَي
بكةنش لةوانةية ثرؤذةكة لة  %022بيَتش بـةآلم لـة هـةمان كاتـدا زؤر لـة وةزارةتـةكان و دةزطاكـاني هـةريَم
نةيانتوانيوة بة تةواوةتي ئةو ثالنةي ثابةندة بـة حيسـابةكاني سـلا و خـةدةمات و صـيانة و مةصـروفاتي
ئوخراش مةوةجوداتي ةير ماليش جيَبةجيَ بكاتش ئةوة خؤي لة خؤيدا هةست دةكـةم جـؤرة تةعاروزيَكـةش
نا هاوسةنطيةكة لة تةدييمكردنيَكي دةديقي ئةوةى ثيَشـووش لـة هـةمان كاتـدا لـة بـة ِريَ اني ليَذنـةى دارايـي
ئةثرسمش ئايا ئةو بةريَ انة راثؤرتيان لةبةر دةستدا بووة تايبـةت بـة حيسـابي خيتـامي  0221كـاتيَ بـاس
لةم شيَوةية ئةكةن ش كة توانيوةتي بة ريَذةيةكي دياريكراو ئيش بكات ياخود ئيش نـةكاتش ثاشـان ئةثرسـم
لة بة ِريَ اني ليَذنةى داراييش ئايا ضؤن توانيويانة كار بكةن لةسةر ثرؤذةى بودجةى هةريَمي كوردستان ش لة
ي زانيـاريم لةبـةر
كاتيَكدا يـةك راثـؤرتي ضـاوديَري دارايـي لةبةردةسـيت ئـةو بة ِر َي انـة نـةبووةش مـن هةنـد َ
دةستدابوو و كة بةلَيَنم دابوو هةنديَ بة نهيَين بيهيَلَمةوة َي خؤم بةو هيوايةي كة ثةرلةماني كوردسـتان
لة كاتيَكي ديـاريكراودا لةسـةر ئـةم راثؤرتانـةي ضـاوديَري دارايـي ئـيش بكـاتش بـةآلم بـة ناضـاري مـن ليَـرة
ي منوونة ئةهيَنمةوةش كة منوونـةي دـةرزي حكومـةتن لـةَي دةوائـري و شـةريكات و ئـةفرادش بـةآلم تـا
هةند َ
ئيَستا حكومةت ليَثيَضينةوةى بةرامبةر نةكردووةش ئةثرسم لة وةزارةتي داراييش باشة ريَذةى ئةو دةرزانةى
كة حكومةت هةيةتي لةَي ئةفرادش لة َي شةريكاتش لة ثيَشينةش لة سولفةى زةواجش لة سولفةى عةدارش ئايا
ئةمانة لة سالَي  0212ريَذةى ضةنديان ل َي دةطيَردريَتـةوة و ئـةو ريَذةيـة ضـةندي دةستنيشـان كـراوة لـةو
داهاتةى كة خةمليَنراوة بةر  345مليارو ضةند مليـؤن ديناريَـك ش بـؤ منوونـة لـة يـةكيَك لـة حالَةتةكانـداش
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زؤرترين راثؤرتةكاني ضاوديَري دارايي لة كؤتايي سالَةكاني  0225و 0221دا ش تايبةت بة دةرداني سـامان
لة تيَـوةطالنش مةسـائيلي طةنـدةلَيش تايبـةتن بـة وةزارةتـي كارةبـاش وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري و وةزارةتـي
شارةواني و طةشت و طوزارش ئةم راثؤرتانة بة منوونة ديَنمةوةش  43مليار دينـار داوا كراوةتـةوةش كـة دـةرزي
حكومةت بووةَي هاووآلتي و شةريكاتش ضي كراوةش لةو دةرزةى كة وةرطرياوةتةوة لـة داهـاتي حكومةتـدا ش
سيَ مليار ثيَشينةى جؤراوجؤر بووةش ئيرت لة كؤتايي 0221دا لـة يـةك مليـار دينـار زيـاتر داوا كراوةتـةوةش
 053هةزار دؤَر بة ناياسايي خةرجكراوةش  15مليار داوا كراوةش دةرزي حكومةت بووة لة َي شةريكات و
ئــةفرادش وةزارةتــةكاني دارايــي و كارةبــا و ثيشةســازي و ثــرؤذة تايبةتيــةكانش  143مليــار دينــار دــةرزي
حكومةتى هةبووة لة َي ئةفراد و شةريكات ضي ليَ كراوة ش تةربية  315ملياري هةبووش سولفةى زةواج و
عةدار كة تا ئيَستا وةرينةطرتووتةوةش ئةمانة هةموو ثرؤذةن كة تا ئيَسـتا بـيَ وةآلم بـووةش لـة هـةمان كاتـدا
مــن ئــةوة ئــةلَيَمش ئةطــةر ب ـيَني ئــةو ثــرؤذة بودجةيــة بــةراورد بكــةين بــة كارنامــةى كابينــةى شةشــةمي
حكومــةتى هــةريَمي كوردســتانش ئــةو كارنامــةى كــة تــا ئيَســتا بةداخــةوة لةبــةردةم ثةرلةمانــدا طفتوطــؤي
دةربارةى نةكراوةش ئةبينني ديسان نا هاوسةنطيةك هةية لةم حالَةتانةش بؤ منوونة لـة بـواري ئابووريـداش لـة
كــةرتي ثيشةســازيداش لــة كــةرتي بازرطانيــداش كــاركردن لــة توانــا ســازي َوان و لــة كــةرتي خانةنشــيين بــؤ
رةخساندني دةرفةتي كارش ئةمانـة هـةموو حالَـةتنش تاكـة دسةشـم ئـةلَيَم :كـةم دسـةكردن لةسـةر ذيَرخـاني
ي لةسـةر ثةرثيَـداني شـةمةندةفةرش بـةآلم ئـةبيَنني لـةناو
ئابووري لة كارنامةى حكومةت هاتووةش كـار بكـر َ
ثرؤذةكانـدا ثــارة تــةرخان بكريَــت بــؤ ثــرؤذةى ثــردي خةسـرةوش ئــةو ثــردةى كــة ئيَمــة دوو ســالَة بةســةري
ئةرِؤينش ثارةكة لةويَدا تةرخان دةكريَت وش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاسش ريَ دار بةيان ادد فةرموو.
بة ِريَ بةيان ادد حسن كؤضةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
راسيت ئيَمة وةكو ميللةتي كوردش ميللـةتيَكني ثـةيةاني خـؤ دةهاويَـذين بـةرةو ثيَشـكةفتناش لـةوما طةلـةك و
طةلةك طرنطـة ئـةز دةبيـنم سـرتاتيجيةتي مـالي يـا هـةريَمي كوردسـتاني بـي باشـي ظياديـاركرنش راسـتيدا
دةبينم سرتاتيجيةتي مالي نة واز ةش ظي ئةظ سرتاتيجيةتة طـةليَك جةـان بيَتـة دارِشـ لةسـةر ئةساسـيَ
شةفافيةتيَ بيَتة دانانش روئيا بؤ بواري دارايي ضية هـةمي ثرؤذةيـةك دةبـ َي روئيـا هـةبيَتش دةبـ َي ثـةياماش
يف مة ضية ئةوة تةبتةن نـة ديـارةش ئةظـة تةبتـةن ضـةند خا َليَـك هـةن ئـةز دةبيَـذمش
ريسالة هةبيَتش ئةهاد َ
يةكيَ :طةلةك و طةلةك طرنطة رةمسا سياسيةتة مالية هةريَما كوردستانيَ بيَتة كرنش ئيَمة وةكي طوتية ئـةز
ميلةتيَكني بةرةظ ثيَشـكةظتنا هـةنطاوي خؤدةهاويَـذينش طةلـةك و طةلـةك زةروورةيـة بونيـاتي تـةحيت ئـةم
هةميت خةماش هةمي بونيةي تةحيت ميللةتي ئـةم دي ضـةوا ئاواكـةينش ئةظـة هـةموو ثيَويسـيت ديراسـةتي
واديتي هةيةش كو ئةظرؤكة بة خيَية ئةظة هةمي مانـا دةبـيَ ش ديراسـةتيَك هـةبيَ بـؤ واديتـي ئيحتياجـاتي
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هةر دةظةريَكش كـول زاخـؤ هـةتا كفـري و كـةَر و هـةتا هةلَبجـةش ثيَويسـتيت طةلـةك شـت هةيـة بةراسـيتش
ضونكة ميللةتيَكة ويَران بووةش بونيةي تةحيت بؤ نةهاتية دانـانيَش طةلـةك و طةلـةك ثيَويسـتة سياسـةتيَكي
وازيح هةبيَ لةو بواريداش ئةظ سياسةتة تةبتةن كاري هةرة طرنطي وةزارةتي ثالندانانية بة راسيت كـو بـة
تةنسيقي لةطة َل وةزارةتـي دارايـيش رةمسـا ظـي سياسـةتة بكـات بـة شـيَوةيةكي طةلـةكي جـوانش خوتـة دةبـ َي
هةبيَتش خوتة بؤ  12سالَي و  5سالَيش واديتي كوردستان َي ئةظرؤكة ئةظةيةش هةتا  52سالَي تـر دةبـيَ ئةظـة
ج لـ َي بكــةينش هــةموو ديَتــة طــؤرِينش ئةظرؤكــة دةظيــا ميللــةتي مــة ميحتــاجي طــؤرين هةيــة بةراســيتش شــيت
مةملوس ئـةظ بـؤ ميللـةتي خـؤ بكـةين لـة بـواري خ مةتطوزاريـداش بـؤ منوونـةش ئةطـةر ئـةز بةحسـي كـةرتي
ثةروةردة بكةينش كةرتي ساخلةميا بكةينش كة كةرتيَكي هةرة طرنطنش ئةطةر ئـةظ بونيـةي تـةحيت هـةردوو
ئةظانة نةكةين تةبتـةنش ئـةظ ضـةند موحتـاجي كردنـا مةدرةسـةينة ئـةظ جةنـد مـةحتاجي سـاخلةمينة
خةستةخانة و شتمان هةبيَتش ئةمة جاريَك موحتـاجنيش هـةتا سـي سـالَي تـردا دةبيـنني ئـةظ بونيـا هـةبيش
ي دابني ئـةو بـةرناجميَت دبـيَش وةختيَـك ديـاريكراو بيَـتش ئةظـة هةنـديَ دةبـيَ وازيـح بيَـت بةراسـيتش
هةند َ
موراعــاتي عةدالــةتي و شــةفافيةتي و نيســبةي ســوكاني تةبتــةن طةلــةك و طةلــةك زةرووريــةش خــاآل دي كــو
جةنابي وةزيري دارايي ئيشارةتي ثيَداش كوما خةلةليَ لة بة دا هةنش ئةز نازامن هةتا كـةنطني ئـةظ خةلةلـة
ي
ديَنة دي كرن ش ئةم كورد وةكو شةريكيَك ي فيتلـي لـة بة ـدا زيـاد بايـةش هـة تـا هـةنوكا ئـةظ كيَشـة هةنـد َ
مةحةل هةبوايةش ئةظرؤكة سةرؤكا كؤماريَ بطرة و جيَطري سـةرؤكي وةزيـران بطـرة و ئـةز ئاطـادارم ئةطـةر
ي ليَـرة نينـة هـةتا كـرن و بـؤ ضـي ئـةز
ةلةت نةاش جيَطري وةزيري مـالي كـوردنش بـؤ ضـي مـة نويَنـةر َ
موتالةبةي ثيَ ن اكةين وةكو حـةديَكي سـةرةكيَي يـي خـةلَكي كوردسـتان َي هـةتا كـةنطني ئـةظ تـةنازول َي لـة
حةدي خؤ بكةين بةراسيت ئةظرؤكة ميللةتي مة دةبـيَ موتالةبـةي بكـاتنش تـةبيتي ئاظـةدانكردن بةراسـيت
ئةظة ئةز دةبيَذم لة ئيختيصاصاتي وةزارةتي ثالن دانانةش هةر وةزارةتةك شـتةكي هةيـةش يـةعين طةلـةك و
طةلةكة طرنطة وةزارةتيَ ثالن لة خةما مةشاريتي سرتاتيجي دابيَتش ئةظة كرنا بونياتا تةحيت ميللةتا دابني
كرنا بةراسيتش كو هةر ثارضةيةك لة كوردستانيَ ثيَتةظيَ بونية تةحتيةش ئةطةر ئـةز ثرسـياريَكي ئاراسـتةي
وةزيري دارايي بكةينش مينحةى دةولي هةنش دروزي دةولي هةنش ئـةريَ نيسـبةي كوردسـتانا تيَـدا ضـةندة و
ك َي دةدا ش تةبتةن ئةظة هةمي ناديارةش هةروةسـا كـو مينحـةى تايبـةت هـةن بـؤ كوردسـتانيَش بؤضـي ئةظـة
بةكار ناينن حةملةيةكي ئاظاكرنا دوتاخبانةش سةخلةمياش بؤ ضي ئةظة تةرةت نةكةينة هـةزاران ئةظرؤكـة
هةريَمي كوردستانيَ ثيَويسيت بة دوتاخبانة و لة هةمي بواردا بةراسيت هةيةش يا دي ديتنـا وةزارةتـي دارايـي
بؤ ضارةسةركرنا كيَشةى بةتالَيش كيَشةكة طةلةك و طةلةك مةزنا بةراسيتش دي ج بكـاتن يـةعين خوتـةى و
ثالني ضية بؤ ئةظان دةرضووي َي كـو بةراسـيت كـاديريَكي نةوعينـةش كـاديرةكن شـةهادةي بةدةسـت خؤيـان
كرنش هةتا كـةنطني ئةظـة هـةم َي وا يَـنن بةراسـيت وةكـو شـتوور مةسـ وليةتيَكي ئـةز دةبيَـذمش ئةظرؤكـة
دهؤك َي بطـرة هـةتا كفـري و مةنـدةلي بطـرة هـةمي موزاهـةرة دةكـةن دوتابيـة مـةش ئةظـة ج هةيـة بـؤ ئـةظ
دةرضوونش بؤ ج ئةظ مووضة خؤريَ تةنيَ حةلةك دانان َي ش ئةظ موشكيلةية طةلةك و طةلـةك مـةزناش يـةعين
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ئةظ خةرجيي هةن هميَ طةجني خؤمةتا هةن و خ ةمتا خؤ ثيَشكةشي ميللةتي خؤ بكةنش ئةم ثيَويسيت ثيـا
ي تر واز رت بـيَ و حـةليَك هـةبيَش بةداخـةوة ئـةز
ي دةب َي بةراسيتَ ئةمة هةند َ
هةية بةراسيتش لةبةر هةند َ
دةبيَذم لة هةمي حـةمال هةلَبـذاردناش هـةمي تةئكيـد لةسـةر ئةظـة دةكةنـةوة ئـةز ديَـم ضارةسـةري بةتالَـة
دةكــةم بــةس كــان َي شــيتارات طــةليَك حي بــةكان ديَنــة كــرنش نايكــةنش بــةس ئــةظ موزاهةراتــة موئةشــريَكة
بةراسيتش ئةظ وةكو شتوري مةس وليةت ئةز دةبيَذمش يا دي سولفةي عةداريش ئةظة شتيَكي دةست خؤشي ليَ
كرن بةراسيتش بةس ئةز دةبيَذم بؤ ضي ئةز وةكو عريادي ناكةين ببيَتة تةئسريي ئيقتيصـاديش دروسـتةهيش
خةلَكي مة ئةز طةليَك موستةفيدين و فيتلةن ئيستيفادة دةكاتش ئةز طةلةك و طةلةكا شيت باشي ل َي بكـةنش
بةحسي مةدرةسةي منوونةيي هاتنة كرنش ثرؤذيَ ديداش ئةز دةبيَذم مةدارسـي منوونـةيي ئـةظ حمتـاج نينـةش
ي طةلـةك حاجـات هـةن زؤر
ضونكة طةلةك شت هةن هيَشتا لة بن ئيجـارن و مةدرةسـة نينـةش لةبـةر هةنـد َ
زةروورية بؤ مةدرةسةش ثرسياريَك ئاراستةي جةنابي وةزيري دارايي دةكـةينش رسـوماتي دائـرية نـة واز ـنش
ئــةز نــةزامن ك ـيَ ظــة ضــن شــتيَكي ديش وةزارةتــي كاروبــاري كؤمةآليــةتيش ئــةز وةكــو ئةنــداميَ لــة ليَذنــةى
كاروباري كؤمةآليةتي و خيَ انيمةش بةراسيت حاجاتةكة طةلةكة طرنط هةي ش باخضةت ساظا بينة ئاظا كـرن
لة هةمي عارداش بة تايبةتي لة دةزا و ناحيةش ئةظة حاجةتةكة طةلةك و طةلةك مةزنة بيَتة ئاظاكرنش وةكـو
ذنةك ئيستيقرار دةكاتش وةزيفي بيَت و بضيَت تةندروسيت ئـةدائي بكـاتش ضـونكة ذن ئةظرؤكـة هاريكاريَكـا
طةلةكة مةزنة ئاظا كرا ميللةتيَ كةش شتيَكي دي طةلةك و طةلةك زةرووريةش ئةظرؤكة ميللةتيَ مة ضاظةريَية
بةراسيتش ئيَكطرتنا هةم َي دةزطاهـاش و ديَماهيَـك ئينانـا دوو ئيدارةيـة بةراسـيتش ئةظـة مةسـ وليةتة طةلةكـة
طرنطة و ئةظرؤكة ثيَويستة ئةم دمياهية ثيَك بيَننيش رةنط بدانا خـؤ بودجـة هـةريَمي كوردسـتانا هـةبيَتش
ئةطةر ئةز بيَـذم  12مليـار هاتنـة تةخصـيص كـرن بـؤ ذينطـةها دميـةدراتيش ئةظـة د َل خؤشـيةش تةبتـةن و
شتيَكي طةلةك جوانةش بةليَ ئةز دةبيَذم تةئكيدم هةنديَ ذ مةبدةئيَ عةدالةتي دابني كرن ظيَ ضةند جيَـداش
ضونكة دةهان ريَكخراويَ هةنش هي فلسةك وةرنةطرتيا و سالَيَكش ضـةند سـالَيَك هةيـة و دةبـوريش ئـةوذيَت
خةلَكي ي ميللةتي نينةش ضيدي مةحروم بنش هةتا كةنطني مةحروم بن ش يا دي سةر ئةزمانيَك سةركردة و
ح بي دةسةآلتدارش هاتية طوتن  72مليار.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية باسي راثؤرتةكة بكةش حي بي دةسةآلتدار لةناو راثؤرتةكة نيةش رةجائةنش
بةيان ادد حسن كؤضةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةظة حةدي خةلَكيَ مةية مامؤستا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دةتواني لة مةجاليَكي تر مونادةشةي ئةوةى بكةين لـة وةخت يَكـي تـرش بـةس ئيَسـتا باسـي راثـؤرت دةكـةيش
ضيت لة سةرداوة
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بةيان ادد حسن كؤضةري:
سةرؤكي ثةرلةمان:
ح بيَكي تر هةنش ريَكخراويَك هةن هي فلسـيَك نينـةش ئـةز تةئكيـدي لةسـةر عةدالـةت َي دةكـةين بةراسـيتش
ي ثاريَ طاهـا دهـؤكيَ ئيشـارةتيَ
ثشيتَ ديَ دةست خؤشيش وةلةو ئةز حةز كةم بـؤ دوو دةديقـة وةكـو نويَنـةر َ
بدةميَش وةلةو هةظالَيَ من هةنديَ بةحو ليَ كرنش ئةز ئةرداميَ مة ئيشارةت ئةدةمش كؤ ئةطـةر ئـةم بيَـذين
بؤ ضيش يةعين حاجـةتي ثار َي طاهـا دهـؤكي بةراسـيت كـؤ نودتةكـة طةلـةك و طةلـةك فـةرةش ئيشـارةت َي ئـةز
دةدةمــة برايــةت خــؤش تةب تــةن بــؤ ئاطاداريــة برادةريَــت مــةش هــةميا ئةنــدام ثةرلــةماني بــة ِر َي ش راســتة
رةنطةةدانيَكي با هةية بؤ ئةم ثرؤذةو كـة تـةرخان كـرن ثار َي طاهـا دهـؤكيَش تةدريبـةن نيسـبة لـة %35ش
بةس ئةطةر ئةظ بينني لة ثارش مي انيةي ثار ضةند بوو ش تةبتةن لة  %2تـةرخان كـرن بـؤ بـاذيَريَكي وةكـو
ثاريَ طاها دهؤكيَش تةبتةن ئةظة ب ج حةدي ئةطةر ئةز بيَذن هةردوك َي بكـةين يـةعين تةدريبـةن دةبيَتـة
لة %12ش كو ريَذا مة لة %04ش ديَ ظة ذمارة سوكانيا خةلَكي دهؤكيَش ئةظرؤكة طةر حيساب بكةين لة سةدان
و هةزاران ئةز موحتاجيَ مامؤستاياناش يةعين هـةتا 5ش 2هـةزار مامؤسـتا ئـةز دةظـيَش ئـةز موحتـاجي 422
مةدرةسةينة لة ثاريَ طاها دهؤكيَش ئةظة وةكو ئةرداميَش ل دةظـةرا ئـاكريَ  55مةدرةسـة هـةبوون بـة ئيجـار
هةبوونش كةرتي كةهرةبا حةتا ظيَ دةديقة هيشتا ضبوو نةهاتيـة كرنـا تةبتـةنش سـالَيَ حـةفتا مةعمةلـةك
هةبوونش هة تا ئيَستا يةك مةعمةل و ئيَك ثرؤذة سرتاتيجية دهؤكيَ نةهاتيـة كـرنش تةبتـةن هـةتا 0221
كؤ دةظةرا بادينان ئةنفال دةسيت ث َي كرنش  70طوند بة هي ئيشارةتيَك نةهاتبووة دان لة وةزارةتيَدا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تةواو خوشكي منش وةختت تةواوش بة ِر َي ان دويَينَ لة راطةياندن لـةناو مونادةشـة وشـةيةك كـة ليَـي نـارِازي
بــووين بــةكار هــاتش وشــةي بــةرآليي و داوام كــرد لــة ثرؤتؤكــؤل بس ـ ِريَتةوةش بــةآلم بةداخــةوة ئةمشــةو لــة
راطةياندنةكان بآلوكراوةش بؤية داوا لة راطةياندني ثةرلةمان دةكةم بة بيَ كؤنرتؤل هةر وشـةيةك ويسـتمان
سةحب بيَت ئةب َي سـةحب بيَـتش نـاب َي هـي وشـةيةك كـة سـةحيب بكـةين و دابةزيَتـة راطةياندنـةكانش زؤر
سوثاسش فةرموو.
ثةميان ع الدين عبدالردن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ين و ئـةمرِؤ لـة دسـةكاني د .زانـا و
هةر لة ضوارضـيوةى ئـةو دسـةي جـةنابت باسـت كـردش جـةنابت دويَـ َ
ئيَستا لة هي بةيان خانش ئيشارةتت بةوة كرد كة ريَكخس حةدي جةنابتةش كة موراعاتي كاتةكـة بكـةنش
بةآلم لة راطةياندنةكاندا وا دةركةوت ئةمشةو كة لةسةر زاري راويَذكاري راطةياندني جةنابتانةوة كة ئيَمـة
نةمانتوانيوة لة كاتةكاني خؤمشان دسة بكةينش بؤية ئـةب َي جـةنابت يـةكاليي بكةيتـةوةش يـان ئيَمـة كامتـان
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ين بة هةناسة سوارييةوة دسـةكامن تـةواو كرديـة بـؤ ئـةوةى ثيَرابطـةمش يـان
هةبيَت بؤ ئةوةى وة كو من دو َي َ
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سةرؤكي ثةرلةمان:
باشة تةواوش  5دةديقيةية و مـن سوثاسـت دةكـةمش هـي مونادةشـةيةكي تـر نيـةش ريَـ دار ئـاواز عبدالواحـد
فةرموو.
ئاواز عبدالواحد جتفر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر ســوثاس بــؤ هــةظاآلني ليَذنــةى دارايــي بــؤ ئامــادةكردني راثؤرتةكــةيانش ديــارة ئيَمــة لــة زؤربــةى ئــةو
ليَذنانةى كة كارمان تيَدا كردووة تيَبينيةكاني خؤمان خستووتة بةردةمش بةآلم يةك تيَبينـيم مـاوةش ئـةوةى
بودجةى ثةرةثيَداني ثاريَ طاكان لة راثؤرتي دارايي ئيشارةتي ثيَكراوةش وةك دةبينني بودجـةى ثةرةثيَـداني
ثاريَ طاكان ئةمسالَ لة ضاو سالَي ثار بة ريَذةيةكي بةرضاو كةمي كـردووةش كـة ئةمـة تةئسـرييَكي راسـتةو
خــؤي دةبـيَ لةســةر طةيانــدني ثــرؤذة خ مةتطوزارييــةكان بــة هاووآلتيــانش بــة تايبــةت هاووآلتيــاني دــةزا و
ناحيةكانش داواكارم لة حكومةت كة بكريَتة توصية و ئةطةر بكريَت لة بودجةى ئيحتياتي حكومةت يـاخود
هــةولَ بــدريَ لــة ريَطــاي حكومــةتى بة ــداوة ئــةم بودجةيــة تؤزيــك بؤيــان تــةعوي بكريَتــةوةش وةكــو ئــةو
ثرؤذانةى كة ثةيوةندي بة ذياني كاروباري هاووآلتيانةوة هةيةش بؤيان زياتر بكريَتةوة وش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ريَ دار كاردؤ فةرموو.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بــؤ ئــةوةى دســةكان دووبــارة نةبيَتــةوةش خؤشــم ئةنــدامم لــة ليَذنــةى دارايــي و ئــابووريش بــةآلم بةراســيت
تةحةفوزم هـةبو و لةسـةر زؤربـةى مـاددة و برِطـةكاني كـة ئامـادةكرابووش بـة طشـيت راثـؤرتي حكومـةت كـة
ين خويَندييةوةش باسي لة تاخري كردنةكـة كـرد كـة بودجـة بـؤ تـاخري بـووة ش كـة
بة ِر َي وةزيري دارايي دو َي َ
برادةران باسي سةبةبةكيان كرد كة سةبةبيَكي مودنيا نيـةش ئةمـة خالَيَكيـانش خـالَيَكي تـر باسـي سياسـةتي
حكومةت دةكات كة بةرنامةى حكومـةت لـة ثةرثيَـداني يـان ئامـاجني سـةرةكيش يـةكيَك لةوانـة بـة منوونـة
ديَنمةوةش كارةبا كة لة حةديقةتدا لة ثرؤذةكةدا يةك ثرؤذةى وا طةورة بـؤ ئةهميـةتي منوونـةى كارةبـا كـة
لة سياسةتي حكومةتداش ئةمة جطة لة مةجالي كشتوكالَ لـة زؤر مـةجالي تـردا كـة زؤر ديـارة ئـةم راثؤرتـة
هةر راثؤرتةكي روو كةشي و ئةوةيةش نةك بة دوآليي و بة داتـا و زانيـاري و ثيداويسـتيةكان ضـووبيَتة نـاو
دارِشتين سرتاتيجيةك كة بةرنامةى حكومةتةش خالَيَكي ديكة كة من ثيَم واية زةبيت داهاتي ثيَ دةكريَش ئةو
برتيارةي يان ئةو ثرؤذةى كة ثةرلةمان دةري دةكات و لة ياسا دةرناضـيَتش ثةيوةنـدي بـة ديـواني ضـاوديَري
هةيةش تا ئيَستا ديواني ضاوديَريش دوو ديـواني ضـاوديَري هةيـةش دوو ني اميـان هةيـةش كةواتـة ئيَمـة هـةر
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ياسايةك دةربكةين و بؤ ئةوةى ب انني ئةم ياساية جيَبةج َي دةكريَتش يـان جيَبـةجيَ نـاكريَنش يـان ثـرؤذةى
حي بي هةية ئةو دةرئةجنامة وةرناطرين كة ثيَويستةش بؤية من سةرةرِاي ئـةو ثيَشـنيارةش ثيَشـنيار دةكـةم
بودجةى ديواني ضاوديَري و ئاسـاييش و مـني رابطيَـريَش جطـة لـة مووضـةش هـةتا يـةك دةطرنـةوةش ضـونكة
ثةرلـةمان دــانونيَكي هةيــة كــة ئــةم دةزطايانــة يــةك نةطرنــةوة بــة ناشـةرعيان دةزانــنيش ئةمــة خالَيَكــة بــة
ثيَويستم زاني تةئكيدي لةسةر بكةمةوةش دووةم خالَ :مةرجةعيةت نـةبوون لـة دابـة كردنـي ثرؤذةكـانش
وةزارةتي دارايي دةيان ثرؤذةى هةية كة ئيختيصاصي ئـةو نيـةش ئيشـي ئـةو نيـةش ئةمـة يةكيَكـة لـة كـةم و
كورتيةكانش خـالَيَكي ديكـة كـة ثةيوةنـدي بـة ناهاوسـةنطي نةتةوةييـةوة هةيـةش ئـةويش لـةوةي كـة ئةطـةر
سةيري ناوضة جيَ ناكؤك لةسةرةكان بكةينش من يةكيَك بووم لةوانةي كة ئيَستا جةنابي وةزيري دارايي
شاهيدة لةسةر ئةوةش باسي ئـةوةم كـردش ئـةو ثرؤذانـةى كـة دادةنـدريَن بـؤ جيَطـا نـاكؤك لةسـةرةكان لةبـةر
ئـةوةى لةطـةلَ وةزيــري ثةيوةنديـداري جيَنـاكؤك لةســةرةكان دانيشـتنيش وتـيش ئةطــةر بؤتـان بـاس بكــةم ج
ثارةيةك ديَتة كةركووك و بة ج ناشةفافيةك سةرت دةكريَش سةرتان سورِ دةميَينَش بؤيـة ئيَمـة ومتـان دةبـيَ
ميكاني ميَك هةبيَ و شةفافيةتي هةبيَ و دةبيَ شويَنيَك هةبيَ ئـةم ثارةيـة سـةرت بكـاتش ئةمـة خالَيَكيـانش
خا َليَكي تريانش بؤ دةب َي هةر لةسـةر سـليَماني بـ َي ش ئةمـة جؤريَـك لـة زةعيـف كردنـي بوعـدي دةوميـة لـة
تيَــروانني بــؤ جــ َي نــاكؤك لةســةرةكانش دةبــ َي لةســةر ئاســيت هــةريَم ئــةم ثارةيــة دابنــريَش يــةكيَك لــةو
ثيَشنيارانةى ئيَمة كة سندودي بووذاندنةوة بوو بؤ جيَ ناكؤك لةسةرةكان و ثيَشم واية لةو ثارةى ئيتانـات
و مةصروفاتي ئوخرا و ئةوانةش جطة لة وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي كة ئةويش ثةيوةنديدارة بة تـؤرِي
ثاراستين كؤمةآليةتيش كة ثيَشم واية ثارةكةي كيَشةى لةسةرة لة ضؤنيةتي سةرت كردني و ك َي ئةيدا و بـة
كيَي ئةدةنش ئةواني تر هةمووي دةتوانريَ خبريَتة ئةم سندودة كة خ مةتى مةسةلةيةكي نةتةوةيي طةورة
دةكات و ئةوة بووذاندنةوةيةكي طةورةي ثيَ دةكريَش جطة لةوةش من ثيَم واية رؤلَي وةزارةتي تـةختيت ونـة
لة دارِشتين ئةم ثرؤذانةش هةر لـة ثـرؤذة بةردةوامةكانـةش كـة دووبـارةى تيايـةش تةنسـيقي تيَـدا نيـة لةطـةلَ
وةزارةتةكاندا كة ثيَشنياريان كردووةش ئةو ثرؤذانةى تيَدا نيـةش مـدةوةري ثـارة ديـار نيـة لـةو ثرؤذانـةش تـؤ
ئةمسالَ بة بةردةوامي ثارةيةك سةرت دةكةي بؤ مةشروعيَكش ئةم ثارةيـة ئةميَنيَتـةوةش ثـارةي  0221كـة
لة ثرؤذةكان بة فيتلي جيَبةج َي نـةكراوة لـة كويَيـة ش ئةمـة خالَيَ كـةش خـا َليَكي تـر كـة بةَمـةوة طرنطـة لـة
ثرؤذة ثيَشنيازةكانش ئةويش دابة كردني ناوضةيي زؤر سليب تيايةش رةنطة ئةمة لة ئايندةدا زؤر بةخراد
ي جيَبةج َي بكـريَش جؤريَـك
بشكيَتةوةش تؤ كاتيَك لة ناوضةيةك ب ِريَكي زياد لة ثيَويسيت بؤ دادةنيَيش ناتوانر َ
لــة كيَشــة و مةشــاكيلي دارايــي دروســت دةكــات لــةو مةنتيقةيــةش حكومــةت لــة ئيمكــاني دا نيــة لــةم شــويَنة
جيَبةجيَي بكاتش بةتايبةتي شويَين ثيَويست فةرامؤ دةكاتش خالَيَكي تـر كـة بةَمـةوة طرنطـةش مةسـةلةي
زةبت كردني داهاتةش يـةعين ئيَمـة ئةطـةر سـةيري بكـةين لـة داهـاتي كوردسـتان كـة بـة  345مليـار دينـار
خةمليَندراوةش من يةك منوونة ديَنمةوةش جطة لة داهـاتي كارةبـا و رسـومات و بـاجي طـومرط و داهاتـةكاني
زةوى و كريَي شارةواني و ئةودات و ئةوانةش دلَنيام ثارةي يةك طةرةكش يةعين ئةمة هةر ضةندة وردةكـاري
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تيَدا نيـةش بـةآلم بةشـي ئـةو داهاتـة دةكـات كـة لـة وةزارةتـي كارةبـا دانـدراوةش جطـة لـة مـةبيتاتي نـةوت و
مةصفات و لةوةش يةعين من ثيَم واية كة وةزارةتي تةختيت نةيتوانيوة ثالنيَكي سرتاتيذي دابـينَ و لةسـةر
ي بـؤ دارِشـتين ثرؤذةكـان و ثيَشـنيارةكان و بةردةواميشـيان كـة ئةهميـةتيَكي طـةورةى
ئةو ئةساسة كار بكر َ
هةية لة سـرتاتيجي ئـيش كردنـي ئيَمـة و لـة بودجـةش بؤيـة مـن ثـيَم وايـة ئـةم مي انيةيـة دةبـ َي بضـيَتةوة
حكومةت بؤ ضارةسةركردني ئةو كيَشة زةدانةى كة هةيـةتيش خا َليَـك كـة بةَمـةوة طـرنط بـووش مةسـةلةي
زيندانــة سياســيةكان بــوو كــة دةميَكــة عيَــراق دةلَـيَش ئيَمــة بــة ثيَــي ياســاي ذمــارة  4ي دامــةزراوة زيندانــة
سياسيةكانش ثا رةيـةكي خـاص ديَـت بـؤ كوردسـتانش كةضـي ئـةم دانونـة جيَبـةج َي نـاكريَش يـان ئـي زيندانـة
سياسيةكاني ئيَرة وةكو زيندانة سياسيةكاني بة دا حيسابي بؤ ناكريَش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار رةفيم صابرش فةرموو.
بة ِريَ د.رفيم صابر دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشةكي دةستخؤشي لة ليَذنةى دارايي دةكةم بؤ ئامادةكردني راثؤرتةكةيانش ئةوان توانيان بةشيَكي طرنطي
سةرجنةكان خبةنة رووش بةآلم بةشيَكي طرنطي ديكة ماوة كة ئيَمة لة ليَذنةكاني ترةوة ثيَشنيار كراوةش بؤ
منوونــةش ليَذنةكــةي خؤمــان داوامــان كردبــوو كــة مةســةلةي مــةنافيتي ئيجتيمــاعيش ئيتانــات و مينــةة و
مةصاريفي ئوخرا بكريَتةوةش راستة كة لةم بودجةية ثارةيةكي يةكجار زؤر بؤ ئةمـة تـةرخان كـراوةش ئـةوة
ي مةصروفات ةير مةن ورةش يـةعين مةصـروفاتي نـةبينراوش ديارنيـة و روون نيـة كـة بـؤ ضـي
ثيَي ئةوتر َ
ي لـةم
سةرت دةكريَش زؤرترين سةرثيَضيةك كة بة هةدةردان بكريَت لـة بودجـةي وآلتـدا بةراسـيت دةتـوانر َ
َيةنةوة بكريَ كة ن يكةى  %01طرتووتةوةش ترليؤنيَك و  222مليار ديناريَك دةبيَش ئيَمة داوامان كردبـوو
لة ليَذنةى ن اهة كة لة  %42ئةمة كةم بكريَتةوةش مةنافيتي ئيجتيماعي خبريَتـة سـةر وةزارةتـي كاروبـاري
كؤمةآليةتيش ئةوي تر بةو شيَوةى ئيَستا نةميَينَش ئةوةندةي كة ثةيوةندي بة بودجةكةوة هةيةش من ليَرةدا
بةباشي دةزامن كة بودجةيةكي با ئةمسالَ بؤ وةزارةتي ثةروةردة دياري كراوةش بـةآلم بـة طشـيت ئيَمـة لـة
مةسةلةي ئةم بودجةيةدا ضةند َيةنيَك بة دي دةكةينش يةكةميان :نا عةدالةتي لة دارِشتين بودجةكـة لـة
بوراي ثرؤذةكانداش كة ساماني هةموو خةلَكي وآلتـةو ثيَويسـتة ناوضـة جياوازةكـان لةبـةر ضـاو بطرييَـنش بـة
تايبةتي ئةو ناوضانةى كة زياتر زةرةرمةند بوون بة هؤي شةرِي دةولةتي عرياق يان بـة هـؤي شةرفرؤشـي
دةولــةتاني دراوسـيَوةش هــةروةها نــا عةدالــةتي لــة دابةشــكردني بودجــة بةســةر وةزارةتةكانــدا ش بــؤ منوونــة
وةزارةتيَكي زؤر طرنط وةكو وةزاةرتي تةندروسيت ن يكةي نيوةى ئةو بودجةيةي داوا كردووة و بؤي دابني
كراوةش لة كاتيَكـدا ئيَمـة هـةموو دةزانـني كـة ئيَمـة سيسـتةمي لـة سـا يمان لـة كوردسـتاندا دواكـةوتووةش
خةستةخانكامنان زؤرِبةيان بةراسيت شايةني ئةو نني كة ئينسان تيايدا ضارةسـةر بكـريَش مـن لـة شـويَنيكي
تر و لة وةختيَكي تر ديَمة سةر ئةوةى ئةوةندةي ثةيوةندي بـة نـا عةدالـةتي هـةبيَت لـةناو وةزارةتةكانـدا
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بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

دسة دةكةمش بؤية ئةمةشـم بـة بـةراوورد لةطـة َل وةزارةتـي نـاوةخؤ و وةزارةتـي ثيَشـمةرطة هيَنـا كـة زيـاتر
لة %01بودجةى هةريَمي كوردستانيان بؤ ضووةش خؤ ئةطةر ثارةى هةردوو ئاسـاييش خبريَتـة سـةر ئـةواني
ديكةش دةكاتة ضوار يةكي بودجةى هةريَمي كوردستان كة من ثيَم واية ئةمة بةهةدةردانيَكي زؤري تيَدايـةش
مةسةلةيةكي تر كة نا عةدالةتة لة ناو ناوضةكاني كوردستانداش بؤ منوونة من ئةطةر شويَنيَكي وةكـو شـاري
دةآلدزة بة منوونة بيَنمةوة كـة مـن بؤخـؤم خـةلَكي ئـةم شـارةم و دوو جـار ئـةم شـارة ويَـران كـراوةش ئيَمـة
دةبيَنني لة تةواوي ئةم ثرؤذانةى كة بؤ ئةم شارة دياري كراوةش  3مليارو  052222دينارةش لة طؤشـةيةكي
ترةوة وةزارةتي دارايي سيَ مليار ديناري داناوة بةناوى ثشدةرةوة كة مةعلوم نيـةش ثشـدةر واتـة دـةآلدزيَ و
كؤمةلَيَ ناحية و سةدان طوندش ئةمة روون نية لة ج ثرؤذةيةكدا خةرج دةكـريَش هيـوادارين بـة ِريَ وةزيـري
ناوةخؤ لةو بارةيةوة روونكردنةوةمان بداتيَش يان ناوضةيةكي تري بؤ منوونة وةكو رانية كة برِياريَك هةية
يان بري لةوة كراوةتةوة كة ئةو ثرؤذةيةي كة رانية بكريَتة ثاريَ طاش بةآلم ئيَمة دةبيَـنني بـؤ شـاريَكي وةكـو
رانية تةنيا دوو مليارو  551مليؤني بؤ ثرؤذةكاني تةرخان كراوةش كة ئةمة بةراسيت ثارةيةكي زؤر كةمـةش
شاريَكي وةكو هةلَةجبةى شةهيد تيَكرراي ثرؤذةكاني بة هي زانكؤشـةوة لـة  12مليـار تيَناثـةرِيَش ثيَنجـويَن
هي ثرؤذةيةكي بؤ نةكراوة لة كاتيَكـدا كـة سـ َي مليـار دينـار دانـراوةش وةزارةتـي دارايـي نـةيوتووة بـؤ ضـي
دايــدةن َي ش لةبةرامبــةر ئــةوةدا دةبيَــنني دةزايــةكي وةكــو زاخــؤش تــةنيا وةزارةتــي شــارةواني و وةزارةتــي
طةشتياري ئةو وةزارةتة  17مليار دؤَر ثرؤذة لةو شارة دةكةن كة ن يكةى.
سةرؤكي ثةرلةمان:
 17مليار دؤَر
د.رفيم صابر دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ضوار دةزا كة زؤربةيان سنوورين و ويَران كراونش تةدريبةن هةر ئةوةةندة ثارةيةيان بؤ تةرخان كراوةش
ئةوةي ليَرةدا طرنطة ئةوةية من زؤر نيطةران بووم كة وةزارةتي دارايي.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تةواو زؤر سوثاسش ريَ دار سيوةيل عومسان.

بة ِر َي سيوةيل عثاان ادد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دةستخؤشي لة ليَذنةى دارايي و ئابووري دةكةم بؤ ئةم راثؤرتةش بـةس هةنـديَك خالَمـان هةيـةن تيَبينيمـان
هةيــةش يــةك بــةراي مــن ثيَويســتة هاوســةنطي لــة نيَــوان بودجــةى وةطرِهيَنــان و وةبةرهــةمهيَنان هــةبيَش
بةتايبــةت بودجــةى تةشــعيلي كــة حــةدمان بةســةر راتبةكــةى نيــةش بــةآلم ئــةوةى مــةنافيتي ئيجتيمــاعي و
ئيتانات و مةصروفات ئوخراو ئةوانة واي لة ئةنداماني ثةرلةمانيان كردووة وا ب امن موعةدةد بووينة لةو
وشــةية لةبــةر ئــةوةي هةنــدةي زؤر هاتووتــةوة ئــةو وشــةيةش د.صــباة ئيشــارةتي ثيَــدا لــة هــةموو شــويَنيَك
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ين
هاتووتةوةش جطة لة مةصروفات ئوخراش مةصـروفاتي ئـوخراي تـري لـ َي دةرضـووةش دووبـارة ئةطـةر نـةم َي َ
تةنها ئي مةنافيتي ئيجتيماعي يان مةصروفات ئوخرا لـة بـؤ وةزارةتـي كـار و كاروبـاري كؤمةآليـةتي ئـةوة
زؤر ثيَويســتة لةبــةر ئــةوةى ســجنيان هةيــةش خانــةي بةسالَةضــووانيان هةيــةش ئــةنواعي شــتيان هةيــةش دوو:
دةبينني تةبتةن حيسابات ديار نية لةبةر ئةوةي راثؤرتي حيساباتي خيتامي ئي سالَي  0221نةطةيشـتيةش
ي رِةضــاوي ريَ بةنــدي ثرؤذةكــان بكريَتــةوةش ناعةدالــةتي تيَدايــة لــةناو
س ـيَش مــن ث ـيَم باشــة س ـةر لــة نــو َ
ثاريَ طاكانش ئةطةر دوو بارة ر َي بةندي بكريَتةوة و ج ناوضةك ثيَويستة ثرؤذةكانش لةوانةية نةتوانيَ و هةر
شاريَك و هةر دةزايـةك و هـةر ناحيـةكش ئةطـةر ثرؤذةيـةكي بـؤ دةرضـووبيتش زؤر زةدةتـة و زؤر طرانـة
ئةطــةر بيطــؤرِيش خــةلَكي شــارةكة دبــول ناكــاتش نويَنــةري دــةزا و ناحيــةكان دبــول ناكــةنش بــةآلم ئةطــةر
ي ثـرؤذة هةيـة زيـاد بكـريَش ئـةوة تايبةتـة بـة
ي و هةنـد َ
ي ثـرؤذة هةيـة َبـردر َ
ر َي بةندي بكريَتةوة هةند َ
وةزارةتي مـةعينش وةزارةتـةكاني مـةعين لةطـة َل وةزارةتـي ثـالن دانـانش دارايـي و ئـابووريش ئةطـةر دووبـارة
دسةي ليَ بكةنةوة ثيَم باشةش بة نيسبةت زينداني سياسي باسي ل َي ناكةمش لةبةر ئةوةي باس كرايةش ئةوة نا
عةدالةتي بامسان كرد لة نيوان ثاريَ طاش يةك شتمان هةية لة برواري 0212/0/0ش ئيَمة ليَذنةى شـارةواني
كؤبوونةوةمان لةطةلَ وةزيري طواستنةوة و طةياندن كردش بةريَوةبةري طشتيش ئامادة بـووش هةنـديَ ثـرؤذة
هةيـــة لةســـةر وةزارةتـــي طواســـتنةوة و طةيانـــدنش لةســـةر بودجـــةى طواســـتنةوة و طةيانـــدن دةكـــريَش بـــؤ
فرِؤكةخانةكانش بةآلم داهاتي فرِؤكةخانةكان لة وةزيري بة ِر َي مان ثرسي ب َي ئاطـايي خـؤي نيشـان دا و وتـي
من نا زامن ئةو داهاتة دةضـيَتة كيَنـدةر ش يـةعين مةعقولـة تـؤ مةصـروت بـؤ شـويَنيَك بكـةي و داهاتةكـةي
نةزاني دةضيَتة كيَندةر ش ئةوة جيَي ثرسيارةش بة نيسبةت خالَيَكي ترمان هةيةش هةنديَك ثرؤذة هةية ديـار
نيـة لــة ثــرؤذة بةردةوامـةكانش ديــار نيــة كـةى تــةواو دةبـيَ و ثارةكةشـي ديــار نيـةش بـة نيســبةت وةزارةتــي
شةهيدان هةمانة لة زجنريةى سيَ هاتووةش دروست كردني  0هؤلَ بؤ بارزانش نـازامن هـؤلَي ضـي بـؤ ناوضـةى
ي ش كيَشة نية لةوةى بارزانةش بةآلم واب امن ئةطةر ئةوةى يـةك لـةو دوو هؤلَـة هـةر لـة
بارزان دروست دةكر َ
هةمان ناوضة بضيَتة شاريَكي ترشدةزايةكي ديش ناحيةكي ديش ثيَم باشةش نةك دوو هؤ َل بؤ شويَنيَك بـيَش بـة
نيسبةت وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي لة زجنـرية دوو هـاتووةش دروسـت كردنـي دوو سـةنتةري ثاريَ طـاري
مندالَ لة هةوليَرش ئةطةر يةك لةو سةنتةرانة بضيَتة يةك لةو دةزا و ناحيانة وا ب امن باشرتةش بـة نيسـبةت
وةزارةتي طواستنةوة و طةياندنش لة زجنرية ثيَنج هاتووةش دروست كردني  00بنكـةى ئاسـاييشش  00بنكـةى
ئاساييش هاتووة بةس لة كويَش لة كام ناوضة و لة كام شويَن ش نازانني ئةوة ديار نيةش لـة زجنـرية  2دروسـت
كردني ئاميَري DNEش بؤ فرِؤكةخانةى سليَماني نيَودةولَةتيش ئةوة نازامن باشـة يـان بـا نيـة ش مـن ليَـي
نازامن و شارةزاييم نيةش بةس با ب انني داهاتةكةي دةضيَتة كيَندةر ش لة زجنرية دوو و سيَ هاتووةش ثـرؤذةى
ثةرةثيَداني شةدامي  22مةتري كؤنش لة هةمان كاتدا ثرؤذةى سةرثةرشـيت كـردن و راويَـذكاري و ثـرؤذةى
ثةرةثيَداني شةدامي  22مةتريش وا ب امن هةردووك يـةك ثرؤذةيـةش بـةس وا بـ امن تةعبريةكـةيان طؤرِيـةش
ثارةى بؤ سةرت كرايةش ئةطةر بكريَتة يةك ثرؤذةش ثارة دةطة ِريَتةوة و زؤر باشةش زجنرية  11هاتية ديـواري
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ثالَثشت بؤ طةرِةكي شةهيدان لة ثريمامش هي طةرِةكيَك نية ئةطةر ديواري ثالَثشيت بؤ كرابيَش يةعين لةبـةر
ي لـة ديـواري
ضي لة طةرِةكي شةهيدان ديواري ثالَثشيت بـؤ بكـريَش بـا لـة ثريمـام ثرؤذةيـةكي تـري بـؤ بكـر َ
ثالَثشت باشرتةش هةمووي دة َليَي ديواري بةرلينة ئةو بينايةتانة دةبيـننيش هـي بـة شـار ناضـيَش ئةطـةر ئـةو
رةمسانةى تيَدا نةبيَ هةر بة سةنطةري شةرِو شيت وا دةضـيَش لـة زجنـرية  10هاتيـة دروسـت كردنـي ريَطـاي
جووت سـايدي سـةري بلَنـدش تةبتـةن ئيَمـة لـة سـالَي  11ةكـةوة لـةوةتي راثـةرين كرايـةش مـن سـةري بلَنـدم
نةديتيةش رةنطة هةزاران كةسيش سةري بلَندي نةديتيبش نازانني ريَةكةشي لة كويَية ش تةبتةن ئةوة شتيَكي
تايبةتة و ريَ م هةية بؤ سةرؤكي هةريَمش كةس بة ةلَةت ليَم وةرنةطريَتش بةآلم ئةطةر ئةو جووت سـايدة
بة هةمووي وا ب امن  52يان 22سةيارةى ثيَدا دةرِواتش ئةطةر يةك سايديش بيَ وا ب امن هي كيَشةى نيةش
ئةو جووت سايدة بضيَتة شويَنيَكي ديش دةزا و ناحيةكي ديش با هةر تايبـةتي بـيَ بـةو مةنتيقـةىش بـةس وا
بـ امن ئـةوة شــتيَكي زيـادةش لـة زجنــرية  70هـاتووةش دروســت كردنـي بالَةخانـةى ســةنتةري خويَنـدكاران لــة
زانكؤي كؤيةش تةبتةن سةنتةري خويَندكاران عايد بة حي بةش ريَكخراويَكـي حي بيـةش عايـد بـة زانكـؤ نيـةش
سبةيينَ دوتابيانيش مايف خؤيةتي داوا بكـاتش ئـةوةي خويَنـدكاراني ئيسـالمي و حي بـةكاني تـريش حـةدي
خؤيانةش مايف خؤيانة بؤيان دروست بكريَتش لة زجنرية  75هاتيةش ثرؤذةى ئاوي كليَسةش ثرؤذةى ئاوي كليَسة
وا ب امن  12سا َل زياترةش ثارةى بؤ دةرضووةش لة بة ِر َي وةزيري شارةواني ثرسيمان ثارةى ئاوي كليَسةى ضي
ليَ هاتية ش  00مليؤن دينار بوو وا ب امنن باسي كرد و وتي ئةوة لة بانكةش بةسةر سةر و سةرضاوش بةس بة
ةلَةت لة من نةطةن بلَيَن سيوةيل حةزي نية بؤي بكريَش بؤ خؤم خـةلَكي شـاري كؤييمـة و ثيَشـم خؤشـةش
لةبةر ئةوةى كؤية هي ئاوي نيةش بةس مةبةستم ئةوةية ثارةى زيادي بؤ تـةرخان كـراوةش ئةطـةر ثـرؤذةى
ئاوي كليَسةي  12ثيَش ئيَستا بؤي دةرضووة و جيَبةجيَ نةكرايةش بةآلم ثارةكةي لة بانـك داندرايـةش لةبـةر
ي بؤ ثرؤذةيـةكي تـر
ضي ثارةي تري بؤ دادةنيَن يةعين ئةو ثارةى بؤ ئيَرة دادةنيَن زيادةش تةخصيص بكر َ
لة هةر شويَنيَك بيَ موشكيلةمان نيةش لة زجنرية  75هاتية باخضة سازي و كؤنكريت كردني شةدام و سـياج
كردنــي كؤمــةلَطا و شــودةكاني ئاوارةكــان لــة كؤيــةش تةبتــةن ئــةو شــودةي ئاوارانــةش ئيَمــة دووش س ـيَ جــؤري
شودةمان هةية لة كؤيةش ئةوةي ئاوارةكاني برا مةسيحيةكاني تيَدايةش حةدي خؤيانة وةريانطرتيـةش بـةس وا
ب امن هـةر سـوبعي مايـةش مـن زؤر بةويَنـدةر تيَدةثـةرِمش ئةطـةر لـة كؤيـة ا رؤذيَ  4جـار بـةو مةنتيقـةي
تيَدةثةرِم و ثارةكي زؤري بؤ داندرايةش ئةوة وا ب امن زيادة و ئةطةر ثارةكةي بؤ كـةم بكريَتـةوةش هةنـديَ
شودة هةية لة كؤية نازامن عايدي بة شارةوانيةش نازامن عايد بة كيَية ش لةوانةية  5سـالَ بيَـت ئـةو شـودانة
دروســت كــراوة لــة كؤيــةش بــةس تــاكو ئيَســتا دابــة نةكرايــةش لةســةر ج ئةساسـيَك ئــةو شــودانةش هــةمووي
ي برِميَــتش باشــة ئةطــةر بيدةنــة خــةلَكي فــةدريش بيدةنــة طــةجنانش َوانش ئــةو كةســانةى كــةم
بــرووخيَ د َ
دةرامةتنش باشرت نية لةوةى ئةو شودانة حاشا حازري و دوور لة رووتان جورج و مشكي تيَدا طةمـةي بكـاتش
لة سةر ريَي دةشيت كؤية لة َي مـروري كؤيـةش زجنـرية  55ثـرؤذةي خ مـةتطوزاري ئـاو و ئـاوةرِؤش بـرِين و
ريَكخستين شةدامةكان و كؤآلنةكان و تيَكةلَةكردنش بةس نازانني كام شةدام و لة ج طةرِةكيَك و لة ج شاريَك
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و لة ج شويَنيَك ش ئةوة ديار نيةش زجنرية  51دروسـت كر دنـي ثـاركي كؤيـةش بةشـي يةكـةمش ئةطـةر ثـاركيَكي
ي لة شاري كؤية بة ناوى ثاركي طةورة لة كؤية زؤر تةبيتيةش تـةواوة و راسـتة و رةخنـةم
نويَ دروست دةكر َ
ليَي نيةش بةس ئةطةر مةبةستيان ثاركي هاموون بيَتش ثاركي هاموون دروسـت كرايـة و ئـةوة عالـةم رؤذانـة
سةيراني تيَدا دةكاتش ئامادةكردن و داناني  12كةرةظانة لة هةوليَرش نازانني ثارةى تونيلةكةى كؤيةش ثـارةى
تــونيَلي كؤيــة بــؤي دةرضــووش بــةس تــا ئيَســتا نــةم اني ج ثرؤذةيــةكي تــر بــةديلي ئــةو بــؤي كــراش ثــارةى
تونيلةكةي كؤية زؤرةش ضي بةسةر هاتش نازاننيش ئةطةر ثرؤذةى تري ثيَ كراوة ئةوة شـتيَكي ديـةش ثـرؤذةى
ئاوةدان كردنةوةش زؤر خانوو دروست كراوةش زؤر شـودةش دةطاتـة  0222شـودةش ئةطـةر نةكريَتـة شـودةكاني
ناز سييت و شاري ئةلَماني و طوندي ئةلَماني و ئينطلي يش بدريَتة كةم دةرامةتةكانش بدريَتـة ئـةو خيَ انانـة
يان طةجنان زؤر باشرتةش ثيَشنيار دةكةم ئةطـةر ئـةو بودجـة بطةرِيَتـةوة دووبـارة بـؤ ماوةيـةكي زؤر زؤر بـؤ
حةفتةك.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار هاورِاز ادد.
بة ِريَ هاورِاز ادد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن دةديقــةن لةســةر ليَذنةكــةي خــؤم دســةي دةكــةمش ليَذنــةى تةندروســيت و ذينطــةش مــن ســةرجنم لةســةر
راثؤرتةكةي دارايي و كاروباري ئابووري دةربارةى هةلَسةنطاندي بودجةى  0212هةيـةش كـةوا لـة كـؤي 15
خالَي راثؤرتةكةى ئيَمةش هي ليَذنةى تةندروسيت تةنها  4خالَي داخيـل كرديـةش سـةرِةراي ئـةوة لـة خـالَي
يةكةمدا بةشة هةرة طرنطةكةي بةراسيت درتانديةش ئةوة خالَيَكش خالَيَكي ديش بودجةى تةندروسيت كةمة و
كيَشةي تةندروستيشمان زؤرِة و رةوشي تةندروستيش لة كوردستان ئةطةر بلَيَن خراثةش خراثة بة مـةعناي
وشةش تةبتةن ئةطـةر تةماشـاي بكـةي ريَـذةى مي انيـةي تةندروسـيتش ئـةوةى كـة هـاتووة %5473ش ئـةوة لـة
مي انية طشتيةكة هاتيةش بة ثيَي متياري نيَودةولَةتي ئةصلَةن نابيَت مي انيـةي تةندروسـيت لـة  %5كـةمرت
بيَش يةعين بؤ وآلتي هةذار و كةم دةرامةت و هةموو ئةوانة كةمرت لة  %5ئةصلَةن دبو َل ناكريَش دبولَ نيـةش
لةطةلَ ئةوةي كة ئيَمة وآلتيَكي خاوةن سامانني و وآلتيَكي ئةوةندة نةبوون نني و رةوشي تةندروستيش لـة
وآلتي ئيَمة رةوشيَكي خراثةش وةكو ثةسنديش كة هيَشـتا ماوةتـةوة ثةسـند بكـريَش  %7دانايـةش ئيَمـة ثيَمـان
باشة لة  %12كةمرت نةبيَتش خالَيَكي ديش ميالكي دامةزراندن بؤ وةزارةتي تةندروسيت بةراسيت زؤر كةمـةش
 1122كــةس بــؤ دامةزرانــدن لــة كاتيَكــدا ئةطــةر ئيَمــة تةماشــا بكــةين كيَشــةى كــةمي دكتــؤري ثســثؤر و
كارمةنــدي تةندروســيت و ئــةوان زؤر بــة واز ــي ديــارةش تةماشــاي بكــةين  41نةخؤشــخانة و  731بنكــةي
تةندروسيتش تةنها  5740كارمةندي تةندروسيت و لـة طـةلَ  2452ث يشـكمان بـؤ ئـةوة هـةبيَ بـة هـةموو
ثلةكانيةوةش تةبتةن ئيَمة لة ناوضةكاني دةرةوةى شـار كيَشـةكي زؤر طـةورةمشان هةيـةش لةبـةر ئـةوةى ئـةو
ي دكتـؤري ثسـثؤرمان زؤر
دكتؤرانةى بؤ ئةوي دةنيَردريَن ئيمتيازيَكيـان نيـةش بـةجؤريَك لـة جؤرةكـان لـةو َ
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كةمة و لةويَ كيَشةى تةندروسيت هةر زؤر زؤرةش ئةوة لةناو شارةكانيشن من بـؤ منوونةيـةك دةلَـيَم كاتيَـك
ئيَمة سةرداني نةخؤشخانةى وَدةمان كرد لة هةوليَرش طةورةترين كيَشةى ئةوان كة بةراسيت كيَشـةكي زؤر
طــرنط بــووش ئــةوان ســتايف نةشــتةرطةريان نيــةش كــة ئــةوة كيَشــةيةكة هــةم بــؤ نةخؤشــةكان و هــةم بــؤ
دكتؤرةكانيش دروست كرديةش لةطـة َل ئـةوة ئـةو ميالكـةى كـة دانـدراوة بـؤ تةندروسـيت بةراسـيت بـة هـي
جؤريَك دبولَ نيةش ئةطةر ئةوة دابندريَ كةواتـة ئيَمـة كيَشـةى تةندروسـتيمان زيـاتر دةبـيَش ئةطـةر تةماشـا
بكةين لة ثرؤذة بةردةوامةكانش ئيَمة كة ئـةو ريَـذةى ميالكمـان دانايـةش تةماشـا بكـةين لةطـة َل ئـةو هـةموو
كيَشةى كة هةمانة لة كةمي ميالك و ئةطةر بة ثرؤذة بةردةوامةكان تةماشا بكةين لة هةوليَر  11ثرؤذةى
بةردةوام هةية تةواو نةكراوةش ئيدي كةي تةواو دةبيَ ئةوة نازامن ش لة سليَماني  35مان هةيـةش ئـةوة بـةس
لــة تةندروســيتش لــة دهــؤكيش 2مــان هةيــةش ثــرؤذة ثيَشــنياركراوةكانيش بــؤ  0212لــة هــةوليَر  15و لــة
سليَماني 12مان هةية و لة دهؤكيش 4مان هةيةش خالَيَكي تريش بةراسيتش ئةطةر تةماشاي ئـةو ئيحصـائية
بكةينش سةرداني نةخؤ بؤ نةخؤشخانةش من باسي هةوليَر دةكةمش لة  0221زؤر زيـادي كـردووة لـة ضـاو
ي خالَيَكي تر ئةطةر تةماشاي ريَذةى لة دايك بـوون بكـةينش
0225ش ئةمة ماناي ضية لةسةر وةستاني ناو َ
بةرامبةر ئةوة ريَذةى مردووان تةماشا بكةينش ريَذةى مردووان ديراسةو لةسةر وةستانيَكي دةويَش دةبـيَ
بـ انني ئةســبابي ئــةو مردنــة ضــية ش ريَــذةى مــردووان زؤر زؤرة لــة 0221ش خــالَيَكي تــرش دروســت كردنــي
بالَةخانةى وةزارةتـي تةندروسـيت لةسـةر بودجـةى هـةوليَر دانـدراوةش مـن ثـيَم باشـة ئـةم دروسـت كردنـي
بالَةخانةيــةش ئــةم ثرؤذةيــة بكريَتــة ثرؤذةيــةكي دي كــة راســتةوخؤ خ مــةت بــة هاووآلتيــان بكــاتش كــة
ثرؤذةيــةكي خ مــةت طــوزاري بيَــت و راســتةوخؤ خ مــةت بــة هاووآلتيــان بكــاتش ثــرؤذةى دروســت كردنــي
بالَةخانة ئيمما بضيَتة سةر بودجةى ئةجنومةنى وةزيرانش ئيمما سةر هةريَم وةكـو هـةر ثرؤذةيـةكي تـر
لــةو بابةتــة هةيــةش خــالَيكي تــرش نــؤرةطرتن لــة نةخؤشــخانة حكوميــةكانش طــرفيت بــؤ نةخؤشــةكان دروســت
كردووة و طرفيت زؤري بؤ هاووآلتيان دروست كـردووةش بةشـيَكي ناضـار كـردوون لةطـة َل كـةمي ئيمكانيـةتش
ضونكة نةخؤشةكة تا سرِة دةطريَ ئةوة سيحةتي بةرةو خةراثرت دةضيَش كيَشةى تةندروسيت زيـاتري دةبـيَش
بةشــيَكي زؤري هاووآل تيــاني ناضــار كــردووة لةطــة َل ئــةوة كــة ئيمكانيــةتي نيــةش بضــيَتة نةخؤشــخانة
ئةهلييةكانش خالَيَكي تر مةنافيتي ئيجتيماعي وةكو ثيَويست بةكارهيَناني روون نيةش ثيَويستة بـ َي فـةرق و
جياوازي بةكاربهيَنريَش دوور لة رؤتينياتي طةيشتنة سةرة مةرطش ضونكة زؤربةى مةنافيتي ئيجتيماعي كة
بةو حالةتانة دةتةويَ بةكاري بيَينش ئةوةندة هيَنان و بردن و ليَذنة و ئةو بةزم و ئةو بةزمةى ثـيَ دةكـةن
تا بؤ تازيةكةي ثارةكـة سـةرت دةكـريَش ثيَمـان باشـة بةشـيَكي ئـةو مةنافيتـة ئيجتيماعيـةي كـة هةيـة بـؤ
كارةساتي هةلَةجبة و كيميا باراني كوردستان بةكار بهيَنريَش خالَيَكي ترش مةصروفات ئـوخراش تـةبيتي خـؤي
زؤري ليَي بوويتةوةش نارووني زؤري ثيَوة ديارة لة رووي تةندروسيت من دةيلَـيَمش وا باشـة كـةم بكريَتـةوة و
بضيَتة سةر ثرؤذةكانش بؤ منوونة ثيَت بلَيَمش كؤمةلَيَك نةوعي سةيارة داندراوة و نازانني ئةو هةموو ثارةية
ي ش خـالَيَكي دي كيَشــةى دةرمـان و خراثــيش نـةبووني ئاســيت كـوالييت كــؤنرتؤل وةكــو
بـؤ ضــي سـةرت دةكــر َ

175

ثيَويست نية بة جيددي دةبيَ كاري لةسةر بكريَ و ئةمة خةتةرناكيَكي زؤر طةورةية كة لة دةرماندا هةيـة
و دةرمــاني زؤر خــراد ديَتــة نــاو كوردســتانش خــالَيَكي تــرش بودجــة بــؤ ضــاككردني ذيــاني تةندروسـتكاران و
ث يشــكان و كارمةنــداني تةندروســيت و ضــاوطيَرِانةوة بــؤ ســةريف ختــورة بــؤ هــةموو ئةوانــةش ضــونكة بــة
شيَوةيةك لة شيَوةكان ذيانيان لة مةترسيدايةش خالَيَكي ديش موخةصةصات و حـةواف و مووضـة لـة هـةموو
دةزطاكان ريَك خبريَت و يةك خبريَتش ضـونكة وازيـح نيـة بةراسـيتش ئـاخري خـالَمش مي انيـةي تةندروسـيت و
كةرتي عةسكةري و زانكؤ لة مي انيةي وةزارةت جيا بكريَتةوة وش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ جةنابتش ئةظني عمر فةرموو.
بة ِريَ ئةظني عمر ادد فرج:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
هةلَبةتــة مــن دةستخؤشــي لــة ئةنــداماني ليَذنــةى دارايــي دةكــةم بــؤ ئــةو ماندووبوونــةى كــة ديــارة بــة
راثؤرتةكةيانةوة كاتيَك كة نووسيانةش ماندووبوونيَكي زؤريان كيَشاوة لةم ماوةيةش هـةروةها دةستخؤشـي لـة
ليَذنةكاني تريش دةكةمش لةبةر ئةوة ماوةيةكي زؤر تةدريبةن  15رؤذ تا  02رؤذي ثيَضوو كة لة ليَذنةكان
مونادةشةيةكي ت يَـرو تةسـةل لةسـةر ئـةم راثؤرتـة كـراش هـةر ليَذنةيـةك و بـة ثيَـي ثسـثؤري خـؤي لةطـة َل
وةزارةتي مةعين خؤيدا كارةكاني ئةجنامدا و طفتوطؤيةكاني كردش كة ئةوة دةبيَتة مايةي ئةوةي كة ئيَمة
زياتر بة ميهةنيانة و بة ثسثؤري لةناو ليَذنةكاني خؤمانداش لةناو ثةرلةماندا كار بكـةينش بـةآلم مـن ضـةند
روون كردنةوةيةكم هةية و حةز دةكـةم ئةطـةر بـوارم بـدةن َي بيخةمـة رووش يةكـةميان ئةوةيـةش ئيَمـة ئـةو
ثرؤذة ياسايةى كة هاتووتة بةردةسـتمان ثـرؤذةى ياسـاي بودجـةى هـةريَمي كوردسـتانةش بـؤ ئـةوة هاتووتـة
بةردةســيت ئيَمــة بــؤ ثةرلــةمان تــاوةكو بتــوانني طفتوطــؤي لةســةر بكــةينش مونادةشــةي لةســةر بكــةينش لــة
ليَذنةكاني خؤماندا بة تايبةتي هةر كةس و بة ثيَي ثسثؤري خؤمان و بة ثيَـي شـارةزايي خؤمـان بتـوانني
لةو بوارةي كة ثيَمان سثيَردراوةش بتوانني زياتر طفتوطؤي لةسةر بكـةين و ئـةو خاآلنـةى كـة ثيَمـان طرنطـة
ثةسةندي بكةين و ئةو خاآلنةى كـة ث يَمـان مـوهيم نيـة يـاخود طـرنط نيـة َي ببـةين يـاخود طؤرِانكـاري
لةسةر بكةينش جا بؤية ئيَستا ليَرةيـة و لةبـةر دةسـيت ئيَمةدايـة و ئيَمـة ليَـرة لةثةرلـةمان برِيـاري لةسـةر
ئةدةين كة ئايـا ئةوانـة ثةسـندن يـاخود ثةسـند نـنيش ثـرؤذةى موازةنـة هيَشـتا لةبـةر دةسـت ئيَمةدايـة لـة
ثةرلةمانة و نةكةوتووتة بواري جيَبةجيَ كردنش ئةوة بةس تةنها ئةوةيةش موصـادةدة نـةكراوة تـةنها لـة
بواري طفتوطؤكردن دايةش حةق نية ئيَمة وةكو ئةندامي ثةرلةمان هي َيـةنيَكي ثـ َي تاوانبـار بكـةين كـةوا
جاريَ ثرؤذةكة نةطةيشتووتة بواري جيَبةجيَ كردنش جا ئيَمة ضؤن ئةتوانني خةلَكي ثـ َي تاوانبـار بكـةين ش
بةلَكو كاتيَك كة ضووة بواري جيَبةج َي كردن لـة موسـتةدبةلدا ئيَمـة وةكـو ثةرلـةمان موتابةعـةى كارةكـان
ئةكةين و موتابةعـةي ضـؤنيةتي جيَبـةج َي كردنـي ئـةو ثارةيـة دةكـةين كـةوا حكومـةتي كوردسـتان ضـؤن
هةلَدةسيتَ بة ئةركي خؤي و ضؤن جيَبةجيَي دةكاتش هةروةها من تيَبيين شتيَكي ترم كرد كة حـةز دةكـةم
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رووني بكةمةوة ئةويش لة راثؤرتي ليَذنةى داراييدا هاتبوو كة هةنديَ خالَ هةيـة لـة تةنيشـتين نووسـييت
ثةسندة و هةنديَكي نووسييت ثةسند نيةش هةلَبةتة حةز دةكةم تةنها رووني بكةمةوة ئةو ثةسند و ثةسند
نيةي ئةوان بؤ ئةوة نية كةوا برِياري كؤتايي ثةرلةمان لةسةري دةرضووة بئةو برِطانة ثةسندكراوة ياخود
ثةسند نةكراوةش بةلَكو ئةوة رةئي تـةنها زؤرينـةى ئةنـداماني ليَذنـةى داراييـة كاتيَـك كـة ليَذنةكـة خؤيـان
مونادةشةيان كردووة و ئةو رةئيةيان لة تةنيشيت نووسيش هةروةها هةنديَ خالَ هةيـة كـة لـة راثؤرتةكـةي
ئةوانـدا هــاتووةش خـالَي ئيجــابنيش ثيَويسـت دةكــات ئيَمـة ل َيــرةدا ثشـتطريي لـ َي بكـةينش بــؤ منوونـة ئــةو بـرِة
ثارةيةي كةوا زياد ئةكريَ بؤ مووضةى بنةمالَةي شةهيدة سـةربةرزةكانش يـاخود بـؤ بنةمالَـةى ئةنفالـةكانش
ئةوانة ئيَمة ثشتطرييان ليَ دةكةين و دةستخؤشيان ليَ دةكةينش كةوا ئـةوان لةويَـدا ثةسـنديان كـردووة و
هةروةها بؤ زيندانية سياسيةكانش وةكو ريَنماييةك هةية لة وةزارةتي دارايي بـة ِريَ ةوة بـة ذمـارةى  04بـؤ
برِيين  312هةزار بؤ ئةو زيندانة سياسيانةى كةوا لة رؤذانيَكدا ئةوانة دليَرانة ثيَشمةرطة بووينةش ضي لة
دةرةوةى شارو ضي لة ضياكان و ضي لة ناوةوةى شارش ئيَمة بؤية ئـةو سـةربةرزانة و زؤر بةدـةدرةوة ثيَيـان
دةلَيَنش ئةو مينحةية كة بؤيان داندراوة هيَشتا كةمةش ضونكة ئةوانة رؤذانيَك بـوون زؤر بـة دليَرانـة زؤر
بة دارةمانانة بـةرطريان كـرد لـة ئيَمـة كـة توانيمـان رؤذيَكـي وةكـو ئـةمرِؤ بيَنينـة ديش لـة ثةرلةمانـدا بـة
ئازادانة هةلَويَست دةربربين و رةئي خؤمـان بـدةين بـؤ ديـاري كردنـي ضارةنووسـي ئـةو هةريَمـةش هـةروةها
ثشتطريي ئةو خالَـة دةكـةم كـة ثيَشـنيار كـراوة لـة َيـةن ليَذنـةى دارايـيش كـة باسـي ئةولةويـةت دان بـة
ري بةنديش طؤرِيين ري بةندي ئـةو ثرؤذانـةى كـة ثيَشـنيار كـراون لـة َي هةنـديَ وةزارةتـةوة و ثيَشـنياري
ئةوةشــيان كــردووة كــةوا بــة ِريَ وةزيــري ثــالن دانــان لةطــةلَ وةزيــري مةعنيــدا دانيشــن و طؤرِانكــاري لــةو
ئةولةوياتانــة بكــةنش حــةز دةكــةم ئــةوة روون بكةمــةوة كــةوا ئيَمــة لةبــةر ئــةوةى سيســتةمي كوردســتان
سيستةميَكي مو لةق بووش ئيَمة كة هاتووين ليَرة سةربةرزين بةوة و شةرةفمةندين بـةوة كـةوا ئيَمـة هـةر
هةموومانش هةر يةك َي لة ئيَمة دةنطـي هـةموو كوردسـتانياني عيَرادـةش ئيَمـة حـةز ناكـةين دسـةكامنان بـةو
شيَوةية بيَت كةوا ئيَمة ناوضةطةريش ياخود تةخصيص كردن بؤ جيَطايةك و جيَطايةكي تر ئيهمـال بكـةينش
ئيَمة حةز ناكةين ئةو جؤرة دسانة رةنطداتةوة لة كاتي تةرة كردني ئةفكاري ئيَمـةداش بـةلَكو ئـةوةى ئيَمـة
باسي ئةكةينش من خؤم شةخصي باسي ئةوةندة ئةكةم كةوا من خةلَكي ناوضةى طةرميامنش من بةو هينـةدا
نارِؤم كةوا من حةز ئةكةم بؤ طةرميان هةنديَ شت بكريَش بؤ ناوضةيةكي تر نةكريَش ناش بةلَكو لة زاخـؤ تـا
خانةدني ياخود هةلَةجبةش شارةزوورش هةر شويَنيَكي ئةم كوردستانةش سـنجارش هـةمووي مـالَي منـةش مول ةمـة
لةسةري من ديفاع لةو ثرؤذانة بكةمش ياخود ئةو شويَنةى كة تةخصيصي بؤ كراوةش دةستيان خؤ بـيَ بـؤ
ئةو ثارانةى كة تةخصيص كراوةش بؤ ئاوةداني كوردستانش تةنها ئةوةندة ئةلَيَم كةوا ناوضةيةك هةية وةكـو
كفريش ثرؤذةى بؤ تةخصيص نةكراوةش هةر ئةوةندة ئةولةويةتي بدريَيتَش ديَمةوة سـةر ئـةوةى كـةوا ئيَمـة
وةكو ليَذنةى ثيشةسازي و وزة و سامانة سروشتيةكانش هةلَبةتة كؤبوونةوةيةكي ضرِ و ثرِمان لةطة َل بة ِريَ
وةزيري سامانة سروشتيةكان كردش بؤ ماوةى  4سـةعات لـة ريَكـةوتي  /0/12و لـةو راثؤرتـةى ئيَمـةدا زؤر
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

لةو ثرسيارانةى كة كرا ئيَمة بةراشكاوانة كردوومانـةش بـةآلم وا بـ امن ئـةو راثؤرتـةمشان بـةرز كـردووة بـؤ
بةريَ سةرؤكايةتي ثةرلةمان وةكو موحلةديَك لةطةلَ راثؤرتي ليَذنةكةمان بؤ ليَذنةى دارايي رةوامنان كردش
ئةو رةئيانةي ئيَمة كة دةرمانربِيوةش ئةو ثرسـيارانةى كـرا زؤربـةى وةآلمـةكاني تيَدايـةش لةطـة َل ئةوةشـدا
دةلَيَم من وةكو ئةنداميَكي ثةرلةمان سةربةرزم بةو كارانةى كة حكومةتي كابينةى ثيَنجةم كردوويةتي لة
بواري نةوت و لة كاتي كة ثةرلةماني كوردستان ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكاني ثةسند كـردش ليَـرةدا
و ئــةوانيش زؤر بــة بويَرانــة و بــة شــةجاعةت و بــة شــةفافانة توانيويانــة كارةكــاني خؤيــان ئــةجنام بــدةنش
وةزعــي كوردســتان لــة بــاريَكي زؤر ســةختةوة كاتيَكــدا ئــةوان ز وتــاتي نــةبووني ســووتةمةني و ئــةو
تةشةنوجةى كة هةبوو لـة كوردسـتاندا واي لـ َي هـاتبوو ئيَمـة بـةرميليَكي نـةومتان زؤر بـة طـران ئـةكري و
ليرتيَكي تا ئةهات لة دةسيت ئريهابيةكانةوة زؤر بة سةخيت ئةطةيشت بة ئيَمةش جا بؤية ئيَمـة ئـةلَيَني ئـةو
كارانــةى كــة وةزارةتــي ســامانة سروشــتيةكان كردوويانــة زؤر دةستخؤشــيان لــيَ ئةكــةينش لةبــةر ئــةوةى
توانيويانة ئيَمة لة دؤنا يَكةوة بطوازنةوة بؤ دؤنا يَكي تر.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش تكاية تةواو بووش تكاية هةر ئةنداميَكي ثةرلةمان ئـازادة باسـي ضـي ئـةكات ليَـرةش بـةآلم كـةس
تةعليم لةسةر ئةنداميَكي تر نةداتش فةرموو.
عمر عبد الت ي بهاْ الدين :
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثةرلةمانتاران ليَـرة زؤر ئاسـايية كـة نويَنـةري ناوضـة جياجياكـاني كوردسـتاننش حـةق وا نيـة ئـةو تيَبينـة
بدريَ كةوا هي ثةرلةمانتاريَك باسي ناوضة جياجياكاني .
سةرؤكي ثةرلةمان:
من خؤم ئيشارةَ ثيَدا بؤ ئةوةى هةموو ني اميةكان بطريَتةوةش هةر ثةرلةمانتاريَك ئازادةش فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر جار كة ئةنداميَكي ثةرلةمان لة هةر كوتلةيةكش ئةطةر دسةكةى موخاليفة راي ةطريَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نا ئيتيفادمان كردش خؤشكي من رةجائةن دانيشةش من خؤم جواا دايةوةش هي ئةنداميَكي ثةرلةمان حةدي
نية تةعليم لةسةر ئةندام ثةرلةمانيَكي تر بداتش بؤضـووني خـؤي ئـةلَيَ و هـةر ثةرلـةمانتاريَكيش ئـازادةش
كاك شاهؤ كةرةم بكة.
د.شاهؤ ستيد فتح اه :
سةرؤكي ثةرلةمان.
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من حةز دةكةم باس لة سياسةتي دارايي حكومةت بكةم لة داناني ئةم بودجةيـةش يـاخود بـة ديـاري كـراوى
حةز دةكةم باس لةو ئاماجنة سياسية بكةم كة لة ثشيت داناني ئةم بودجةيةيـةش بـؤ ئـةوةي لـةو سياسـيةتة
دارايية بطةينش ثيَويستمان بة وةآلمـي ثيَـنج ثرسـيار هةيـةش ئايـا ئـةو بودجةيـة َيـةني كـةمي شـةفافيةتي
تيَداي ة ش شـةفافيةت كـة مـةرجي سياسـيةتي ئـابووري هـةر سيسـتةميَكي دميوكراتيـةش خـةلَكش كـة خـاوةني
دةسةآلتي ئابووريةش لة ثا َل دةسةآلتي سياسيداش بؤيـة خـةلَك مـوةكيلي حكومةتـةش حكومـةت وةكيلـةش ئـةب َي
ي سـةبارةت بـة بودجـةش دووةم :ئايـا ئـةو بودجةيـة توانيويـةتي
هةموو زانيارييةك بـؤ خـةلَك ئاشـكرا بكـر َ
بودجةى حي ب لة بودجةى حكومةت جيا بكاتةوة ش واتا توانيويةتي نوخبةي سياسي لة نوخبةي ئابووري
جيابكاتةوة ش خاوةن بةرذةوةندية ئابوورييةكان لة خاوةن بةرذةوةنديية سياسيةكان جيا بكاتةوة ش سيَيةمش
ئايا ئـةم بودجةيـة توانيويـةتي كؤتـايي بـة دابـة بـووني دارايـي نيَـوان حكومـةتي-سـليَماني و حكومـةتى
هةريَم -هةوليَر بيَنيَت كة مةرجي ثالني ئابووري نيشـتمانية ش ضـوارش ئايـا ئـةم بودجةيـة دةتوانيَـت ثيَمـان
بلَيَت ثارةي طلدراوةش مدةوةرش مي انيةي مدةوةري ثيَشوو ضةندة و لة كويَ دانراوة و ضـي بةسـةر هـاتووة ش
ثيَنجش ئايا ئةم بودجةية دةتوان َي وةآلمي ئةو ثرسيارة بداتـةوة كـة ئرياداتـي سـالَي ثيَشـووي يـاخود سـاآلني
ثيَشـــووي حكومـــةتى هـــةريَم بـــة تايبـــةتي ئةوانـــةى  0221ضـــةندة و ضـــي بةســـةردا هـــاتووة و لـــة ج
طةجنينةيةكداية ش بة ِريَ ان وةآلمي ئةم ثيَنج ثرسيارة نةفية واتة نةخيَرةش بؤ سةملاندني ئةم ثيَنج نةفيةش
يةكــةمش تــاوةكو ئيَســتا تــا ئــةم ضــركة ســةعاتة حيســابي خيتــامي ســالَي  0225و نيــوةي يةكــةمي 0221
نةطةيشــتووتة دةســت هــي ئةنــدام ثةرلــةمانيَكش تــاوةكو ئيَســتا راثؤرتــةكاني ديــواني ضــاوديَري ســليَمانيش
حكومةتى سليَماني و حكومةت هةوليَر نةطةيشتوونش تا وةكو ئيَستا دؤكيؤميَنيت ثةيوةنديدار بة مينـةحي
ئيجتيماعيش تةبةروعاتش مةصرفات ئوخراش ئيمتيازات و موخةصةصاتي ئيستيسنائي نةطةيشـتوونش تـاوةكو
ئيَســتا و تــا ئــةم ضــركة ســاتةى كــة مــن دســةي ت َيــدا ئةكــةمش ثــرؤذة بةردةوامــةكان بــؤ راي طشــيت بــآلو
نةبوويتةوةش لة كاتي ثشوو وةرطرتنمان تةماشاي ثةرِةي يةكةمي ساييت ئةليكرتؤني ثةرلةمامن كردش تـاوةكو
ئةم ضركة ساتة ثرؤذة بةردةوامـةكان لـة راي طشـيت كوردسـتان شـاردراوةتةوةش بؤيـة مـن مـايف خؤمـة بلَـيَم
هةموو ئةو ثرؤذة بةردةوامانة كـة زيـاتر لـة سـ َي ترليـؤن دينـاري بـؤ دانـراوةش هـةمووي ثـرؤذةى وةهميـةش
ثرسياري دووةم :ئايا ئةم بودجةية توانيويةتي بودجةى حي ب لة بودجةى حكومةت جيـا بكاتـةوة ش جطـة
لةو ثرؤذانةى كة هةنديَكيان زؤر بة ئاشكةرا و هةنديَكيان ةيرة موباشري بة مليؤنـةها ديناريـان بـؤ لـم و
مةلَبةند و بارةطاي حي بةكان و بارةطاي سةرؤك و سكرتيَرةكان تةرخان كردووةش شـيَوازي سـةريف مينـةحي
ئيجتيماع ي و تةبةروعات و مةصروفات ئوخرا و ئيمتيازات و موخةصةصاتي ئيستيسـنائي لـة زؤر شـويَندا
دةرفةتي داوة كة بؤ ئةنداماني حي ب يـاخود بـؤ حيـ ب سـةرت بكـريَش وةكـو ئـةو بةلَطةنامانـة كـة ئيَسـتا
َمانة و دويَنيَش هةنديَ لة هاو ِريَكامن خستيانة رووش لة كاتيَكدا لة  %15451ي نةفةداتي تةشعيلي بؤ ئةو
ئةبوابانة داندراوة كة تياية بـرِي بـة ثـارة ئةكاتـة  752مليـار دينـارش تةبتـةن بـة لـ َي دةركردنـي حيصـةى
هةردوو وةزارةتي صيحة و كاروبـاري كؤمةآليـةتيش دابـة بـووني هيَـ ة ضـةكدارو ئةمنيـةكان بةسـةر دوو
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ئيدارةداش كة زؤر بة واز ي لة ئاساييشدا ديارةش ئةو دا بـة بوونـة دابـة بـوونيَكي ئيـداري نيـةش دابـة
بوونيَكي جو رافيش نيةش بةلَكو دابة بوونيَكي سياسي و بة دياريكراوي دابة بوونيَكي حي بيـةش بؤيـة
ليَـرةوة زؤر بـة واز ـي ئـة َليَمش لــةم سـةكتةرةدا بودجـةى حيـ ب تيَكـة َل بــة بودجـةى حكومـةت بـووةش لــة
كاتيَكــدا لــة  %04451ي بودجــةى تةشــعيلي كــة ئةكاتــة  1ترليــؤن و  157مليــارو  052مليــؤن بــؤ ئــةم
سةكتةرة تةرخان كراوةش مةرج نية ئةوانةى لة وةزارةتي ناوةخؤو ثيَشمةرطة و هةردوو ئيدارةي سليَماني و
هةوليَرش كار ئةكةن حي بي بنش بةآلم بة مةرجي حي بـيش ئـةبيَ هةميشـة تةزكيـةي حي بـي و رةزامةنـدي
حي بيان لة ثا َل بيَتش ئةمـة ئـةو دؤكيؤميَنتانةيـة كـة لـة سـةرؤكايةتي هـةريَم ثـار َي راوةش  1522مووضـة
خؤري ئةو وةزارةتانة نان برِاو كراونش ئين اري سياسي دراون بة هؤي تةبيتاتي سياسي و بة هؤي تةبيتاتي
حي بيةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية وةرة سةر راثؤرتةكةش كاكة رةجائةن.
بة ِريَ د.شاهؤ ستيد فتح اه :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثارة تةرخان ئةكا بؤ نووسينطةكاني حكومةتى هةريَم لة دةرةوةش هـةموو ئـةو راثـؤرت و بةلَطةنامانـةى لـة
دةرةوة ثيَمـــان ئةطـــةن زؤر بـــة واز ـــي ثةيوةندييـــةكاني حكومـــةتى هـــةريَم لـــة دةرةوة تيَكـــةلَن بـــة
ثةيوةندييةكاني حي بش ثةيوةندييةكان لة بودجةى ئةجنومةنى وةزيران ثارةي بـؤ سـةرت ئـةكريَش كـة لـة
 %0477مةبلــة يَكي زؤر زةوــة و زيــاتر لــة  322مليــار دينــارةش ئةطــةر يــةك لــة ســةر س ـيَي مي انيــةي
مةجليســي وةزرا بــؤ ثةيوةندييــةكان تــةرخان بكــريَش زيــاتر لــة  72مليــار دينــار بــؤ ئــةو ســةكتةرةية كــة
بودجةى حي ب و حكومةت تيَكةلَ بووةش ثرسياري سيَيةمش ئايا ئةم بودجةية توانيويةتي كؤتايي بة دابة
ين ش موسـاوةمةكان زؤر بـة
بووني مالي نيَوان حكومةتى هةريَمي سليَماني و حكومةت هـةريَمي هـةوليَر بـيَ َ
واز ــي بةوانــةى كــة دويَـينَ كــاك كــاروان ئيشــارةتي ثيَــداش وةزارةتــي دارايــي-هش وزارةتــي دارايــي –س ئــةوة
دةردةخات كة تاوةكو ئيَستا وةزارةتي دارايي حكومةتى هةريَم لة سةر ئةرزي واديـا يـةكيان نةطرتووتـةوةش
هــةروةها جيــاوازي نيَــوان ثــرؤذة ثيَشــنيازكراوةكانش ثــرؤذة بةردةوامــةكان ديــويَكي تــري جيــاوازي نيَــوان
سياسةتي مالي حكومةتى سليَماني و حكومةتى هةوليَرةش ضونكة لة سياسةتي مالي ئةوةى كـة ش بـؤ منوونـة
لة ثار َي طاي سليَماني كورتي هيَناوةش بودجةى ثار َي طـاي سـليَماني لـة بودجـة ثيَشـنيازكراوةكانش لـة بودجـة
بةردةوامــةكان ث ـرِ كراوةتــةوةش لــة كاتيَكــدا كــة ثــرؤذة بةردةوامــةكانش ثــرؤذةى تــةم و مــذاوي و تةنانــةت
وةهميشنش نةيف ثرسي اري ضوارةمش ئايا ئـةم بودجةيـة دةتوانيَـت ثيَمـان ب َليَـت ثـارةي طلـدراوةى (مـدةوةري)
سالَي ثيَشـوو ضـةندة و ضـي بةسـةر هـاتووة ش لـة كاتيَكـدا  531ثـرؤذةى 0221نش واتـا ثـرؤذةى بـةردةوام
تاوةكو ئيَستا يةك ديناري تيَدا سةرت نةكراوةش ئيَمة نازانني ثارةى تةرخان كراو بؤ ئةم ثرؤذانة ضـةندة ش
لة كاتيَكدا زؤر بة واز ي ئةبيَنني ثرؤذة ثيَشنيازكراوةكان هةمووي لةم سالَةدا ثارةيان بؤ تـةرخان كـراوةش
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ئةي ئةو ثارة تةرخان كراوةي كة بؤ ثرؤذةكاني ثار تةرخان كراوةش ضييان بةسةر هاتووة ش بؤية بة هةموو
مقياس ـيَك ئــةو ثارانــةي كــة بــؤ ئــةم ثرؤذانــة دانــدراون و ســةرت نــةكراون بــة مــدةوةر حيســابنش بــةآلم
ضارةنووسيان ديار نيةش كة جةما و تةرحيَكم كردووة نايلَيَم بة برِةكة ئةطاتة يـةك ترليـؤن و  022مليـار
دينارش ئايا ئةو بودجةية ئةتوانيَ وةآلمي ئةم ثرسيارة بداتةوة كة ئريادات ضةندة ش هةلَبةتـة مـن ئيشـارةت
نادةم بة ئرياداتي باجي رسومات و داهاتي فرِؤكةخانة و نةوتي رة كة تاوةكو ئيَستا ديار نيةش بةلَكو تةنها
ئاماذة ئةدةم بة  5مليار دؤَر داهاتي طريَبةستة نةوتييةكان لةطةلَ يةك مليارو  422مليـؤن دينـاري ئـةو
طوذمةى كة لة ثاي بةرنامةى نةوت بةرامبـةر خـؤراك هـاتووة و ئـةو بةرنامـةى ديـواني ضـاوديَري بة ـدا
ئةيسةمليَينَ كة ملياريَك و  422مليؤن دؤَر هاتووتة كوردستانش تاوةكو 0221/5/3بة ئيم اي عبدالباسط
فكري ستيد تا ئيَستا ضارةنووسي ديار نيةش ئةبيَ ضارةنووسي ئةوةمشان بؤ ئاشكةرا بيَتش بؤية لـة كؤتاييـدا
زؤر بـة واز ــي ئـةلَيَمش مــن ليَـرة بــاس لـةو نةوعــة ناعةدالةتيـة زؤريــة ناكـةم كــة هةيـة بةتايبــةتي لــةناو
بةركةوتي ناوضةكانةش باس لةو هةموو تةعتيمـة ناكـةم كـة لـة ثرؤذةكانـدا هةيـةش بـاس لـةو هـةموو هةلَـة
زانسيت و ئـةو هـةموو تيكـرارة ناكـةمش تـةنها ئةوةنـدة ئـة َليَم بـة بـرِي زيـاتر لـة  0ترليـؤن و  772مليـار
بودجةى حي ب تيَكةلَ بة بودجةى حكومةت بووةش ضارةنووسي زياتر لـة 7مليـار و  422مليـؤن دؤَر كـة
دةطاتة زياتر لة  5ترليؤن و  052مليار لة ثارةى ئريادات ديار نيةش هةروةها لة ثـارةى مي انيـةي مـدةوةرش
بؤية زؤر زؤر بة واز ي ئةلَيَم ئةم بودجةية ثيَويستة بطةردريَتةوة بؤ حكومةتي هةريَمش بؤ ئـةوةى ئـيش
لة سةر زؤر خالَ بكاتن بة تايبةتي ئيش لة سةردوو خا َل بكاتش يةكـةميان جياكردنـةوةى بودجـةى حيـ ب
لةسةر بودجةى حكومةتش دووةميانش كةشف كردني ضارةنووسي ئريادات و مي انيةي مدةوةرش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ناسك توفيم فةرموو.
بة ِريَ ناسك توفيم عبدالكريم :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة من بة حوكمي ئةوةى برياردةري ليَذنةى ثيشةسازي و وزة و سـامانة سروشـتيةكامنش زيـاتر لةسـةرةتا
دسة لةسةر ليَذنةكـةي خـؤم دةكـةمش حـةز دةكـةم بلَـيَم دةستخؤشـي دةكـةم لـة ليَذنـةى دارايـي و ئـابووريش
ضــونكة بةراســيت بــة ئينصــافانة ئــةوةى كــة نووســيومانةش نووســيويانة ئــةوانيش بؤمــانش بــةآلم ئــةوةى كــة
نةنووسراوة سةبارةت بة وةزارةتي سامانة سروشتيةكانة كة شتيَكي وامان َ نةبوو ئـةو كاتـةش بـةآلم دواتـر
راثؤرتيَكمان موحلةق كردش ئةو راثؤرتة َي بةر َي ان وجودي نيةش َي ئةنداماني ثةرلةمانش من حةز دةكةم
جــاريَ ســةرةتا باســي وةزارةتــي كارةبــا بكــةمش كــة ئــةو وةزارةتــة داواي  423مليــار و  531مليــؤن دينــاري
كردووة وةكو بودجة بؤ خؤيش بةآلم  52ملياري بؤ دابني كراوةش يةكيَك لة بةريَوةبةرةكاني كة ئامادة بـوو
لةم جةلسةيةش بة ئيَمةي وت ئةطةر ئيَوة نةتوانن دةستكاري ئةم بودجةية بكـةنش جـاريَكي تـر داوا مةكـةن
بيَينةوة ثةرلةمانش بةراسـيت ئةطـةر ثةرلـةمان نـةتوانيَت دةسـتكاري لـة بودجـة بكـاتش تـةرحي هـةبيَت بـؤ
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وةزارةتي دارايـي و وةزارةتـي ثـالن دانـان بـؤ دةسـتكاري كردنـي بودجـةش ئـةوة لـة صـةَحيةتي خـؤي كـةم
دةكاتــةوة و ســيقة نــاهيَلَيَ ثيَــيش ئــةوة يــةكش دووش لــة ئةولــةوياتي ثرؤذةكــةداش نوســخةيةك لــة ثرؤذةكــاني
خؤيامنان هيَناوة كة دواتر داوامان ليَ كردنش وا ب امن خراونة بةردةست ليَذنةى دارايي كة هـةتا ئـةو 52ي
كــة بؤيــان دانــدراوةش ئةولةويــةتي ثرؤذةكــان بــة دلَــي خؤيــان نيــةش ضــونكة ئاطايــان لـيَ نــةبووش بييَنــة ســةر
وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني بة هةمان شيَوةش داواي  10ثرؤذةيان كردووةش عةيين شت ئةوةتا نووسخةم
َية وةكو خؤيان بؤمانيان ناردووةش ئاطايان لةوة نية كـة  10يـان دانـاوةش بـةآلم  4ثرؤذةيـان بـؤ نووسـيونش
سيَيان طؤرِيين ثيَستة بؤ جلش ئةوان داواي مـةخازن و تاديطـة ئةكـةنش كةضـي ليَـرة طـؤرِيين ثيَسـت و شـيت
وايان بؤ داناوةش يـةك ثرؤذةيـان بـة دلَـي خؤيـان بـووةش ئـةويش دبـو َل كردنـي بينـاي وةزارةتـة كـة ئـةويش
ثيَشنياركراوى كابينةى ثيَنجةمـةش يـةعين ثيَشـرت وةعـديان ثـ َي داونش ديَمـة سـةر خـا َليَكي تـرش كـة ئـةويش
بةراســيت مــةوزوعي داهاتــةش ديــارة بةراســيت بودجــة لةســةر دوو بنــةماي ئةساس ـي دائةريَــذريَش داهــات و
خةرجيــةش داهــات ئيَمــة ئــةوةي بةشــةكةي كــة لــة بة ــداوة بؤمــان ديَــت وازيــح و شــةفافةش ضــونكة نــاكريَ
بشاردريَتةوةش بةشيَكي كوردستان زؤر نا روونةش با لة كارةباوة ثيَدا بيَنيش كارةبا لة 0221دا  122ملياريان
هةبووةش كاتيَ ئيَمة ثيَمان وتن باشة بؤ ضي بـووة  55مليـار ش زؤر تةعـةجوبيان كـرد و وتيـان ئيَمـة 152
مليارمان هةيةش نازانن بةريوةبةرةطشتيةكان وتيان ئيَمة نازاننيش ئةوةى تةوينمان كـردووة ئةوةنـدة نيـةش
منيش ئةلَيَم بة هاو ِريَيامن لة ناو ثةرلةماندا  752هةزار موشتةريكي كارةبامان هةية لـة كوردسـتانش يـةك
زةرب و جةمتيَكي بضووك بكة ب انـة ئةطـةر هـةر مالَيَـك مانطانـة تـةنها  02هـةزار بـداتش ئةطـةر طـو َي لـة
دةزطاكان بطرينش مالَي وا هةية 122ي لـيَ سـةندراوةش مـالَي وا هةيـة 422ش تيَناطـةم ئـيرت بـؤ ضـي داهـاتي
كارةبا ئةوةندة كةمةش ئةمـة تـةنها عـةوائيلش واز بيَنـة سـوثةرماركيَت و ئـةو شـتانةى تـرش هـةتا بـاس لـةوة
ئةكــةن كــة زؤر دةوائــري دــةرزي كارةبايــان َيــةش لةوانــة ثةرلةمانــة كــة دــةرزاري دائــريةى كارةبــاينش ئيَمــة
ثيَشنيار دةكةين ئـةو داهاتـة روون بكريَتـةوةش ئاشـكرا بكـريَش خبريَتـةوة سـةر كارةبـاش ضـونكة بةراسـيت لـة
كارةبا زؤر طرفتمان هةيةش مةعناي نية دواي  15سالَش هةتا ئيَستا خةلَكي كةم دةرامةت ئـةنالَيَنن بةدةسـت
كارةباش باسي خةلَكي تر ناكةين ئةوةى موةليـدةى دائـةنيَش صرِةصـرِةكةى بـؤ خةلَكـة فةدريةكةيـةش ئـةويش
بةردةوام كارةباي هةيةش ديَينة سةر داهاتي سامانة سروشـتيةكانش ئـةوةى كـة بـةرةمسي طةيشـتووتة دةسـت
ي بةسةر هاووآلتيانش
ليَذنةى ئيَمة تةنها مةبيتاتي نةوتةش يةعين ئةوةي كة بة فؤرمي خؤراك تةوزيا دةكر َ
 342هةزار عائيلة هةية لة هـةوليَرش  152هـةزار عائيلـة هةيـة لـة دهـؤكش  322هـةزار عائيلـة هةيـة لـة
سليَمانيش يةعين دةطاتة 552هةزار عائيلةش هةر زةربيَكـي بضـووك بكـةن بـ انن ئةطـةر هـةر برميليَـك لـةو
ي شويَن بة 42222ش هةر زةربي هةزاري بكةن
نةوتةي كة ئةدريَ لة هةنديَ شويَن بة  35522و لة هةند َ
خاتريـان بطــرن بـ انن ضــةند دةكــاتش بيَينـة ســةر  5مليــار باآلنصـةكةى كــة زؤر دســةي لةسـةر كــراش ئيَمــة
كؤبوونةوةيةكمان كرد لةطةلَ بـة ِريَ وةزيـري سـامانة سروشـتيةكانش زؤر جـوان رؤشـين كـردةوةش مـن حـةز
دةكةم بؤ ئةوةى خةلَك ئاطاي ليَ بيَش لة راثؤرتةكةمشان نووسيومانة ئةوة راثؤرتةكةية بةس نةطةيشتووتة
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دةست بة ِر َي تانش كة سةرؤكي ليَذنةي ليَ نيةش بةآلم جيَطر خؤي ئيم اي كردووةش ئةظني خان حـةزم دةكـرد
باسي كردباش ئةلَيَ ئةو ثيَنج مليارة هةنديَكي ثارةي كاشةش هةنـديَكي ثرؤذةيـةش كؤمثانياكـان خؤيـان ثـرؤذة
دةكةن بؤ ئـةو شـويَنةي كـة ثيَويسـت دةكـاتش هةنديَكيشـي موسـتةدبةليةش ئـةم هةندةيـةش ثـيَم وايـة ئـةب َي
وةزيري دارايي بيكاتة رةدةم و بيخاتة سةر ئةم بودجةية بؤمانش ب انني ئةو هةندةي كـة كاشـة و ضـوويتة
بودجةى حكومةتةوة بؤ ديار نية ش زائيدةن ئةو ثرؤذانةى كة دةرارة لةسـةر حيسـابي ئـةم باآلنصـة بكـريَ
كامانةن كة لةوة ئةض َي نيـوةى ئـةم بودجةيـةي هـةريَم بـيَش ئةطـةر ثيَـنج مليـار دؤَر يـةعين تةدريبـةن
ثيَــنج ترليــؤن و كةســريَك دةكــاتش بؤيــة مــن ثيَشــنيار دةكــةمش ئــةم بودجةيــة بطة ِريَتــةوة وةزيــري ســامانة
سروشتيةكان لةطةلَ وةزيري دارايي ئةوانةمان بؤ بكةنة رةدم و بيخةنة سةر بودجةكةش ئةوة سـةبارةت بـة
ليَذنةى ثيشةسازي و وزةش سةبارةت بة ليَذنةى ذنانش 510544ميالكات هةية لـة كوردسـتانش ئـةم رةدةمـة
تةبتةن بة بيَ تةعيناتي تازةش لةم رةدةمة  554522زكورة و 137175ي ئونسايةش يةعين لة  %04هينةش
من ثرسيارم كرد لة وةزارةتي دارايي وتي ةلَةتةش من ئةلَيَم ئةطةر ةلَةت بيَ ديسان ئـةم بودجةيـة ئـةبيَ
موراجةعـــة بكريَتـــةوةش ضـــونكة ئـــةوة تـــة يتي ســ َي وةرةدةيـــةش يـــةعين ئةطـــةر ةلَـــةت بــيَش كةواتـــة
تة يتةكــةي ةلَةتــةش كةواتــة ثيَشــينةكاني ةلَةتــةش ئــةوة يــةكيَكي تــري ةلَةتــةكانش ســةبارةت بــة
وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي و بة حوكمي ذنان سةردامنان كرد و بودجةكـةيان زؤر كةمـةش ضـونكة بـاس
لة بنكةى ضاكسازي و ئةوة دةكةنش من ثـيَم وايـة  152مليـار بـؤ مـةنافيتي ئيجتيمـاعي دانـدراوةش ضـونكة
بةراسيت ئةم  152مليارة يةعين هي ثيَوةريَك نية رزطاري بكات لة مي اج و دةسةآلت و رزطـاري بكـات لـة
مةصاليح و بةرذةوةندي شةخص و حي بش ثيَم واية ئةطـةر ئةمـة جطـة لـةوةى كـة دانـدراوة بـؤ وةزارةتـي
كؤمةآليةتيش ئةوةى تري لة  %42بطة ِريَتةوة بؤ وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتيش بؤ سةرت كردنـي بـؤ ئـةو
ثيَداويســتية تايبةتيانــةى كــة هةيــة لــةويَش خــا َليَكي تــر كــة موهيمــة لــة وةزارةتــي كاروبــاري كاروبــاري
كؤمةآليةتيش بودجةيةكي خاصي بؤ دابـينَش مـةوزوعي ئـةوةى كـة بةراسـيت ئـةمرِؤ لـة كوردسـتان هـةر كـة
هةلَدةسيتَ رةدةم ليَ ئةداش يةكيَك هةلَدةسيتَ ئةلَي لة %75ي فةرمانبةراني ئةم كوردستانة طريي بة دةسـت
بةرثرسةكانةوة خواردووةش لة دام و دةزطاكانةوة تةحةروشي جنسيان ثيَ دةكريَش ئةم رةدةمة ئةطةر راسـت
بكةن.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية رةجائةن تـؤ باسـي راثـؤرت دةكـةي يـان باسـي وةزعـي كؤمةآليـةتي دةكـةي ش وةختيشـت تـةواو بـووش
رةجائةن تةواوش كاك شيَروان حيدةري فةرموو.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراسيت ئةو دسانةى كـة مـن دةمويسـت بيكـةمش هـةمووي كراينـةش بـةآلم مـن تـةركي لةسـةر دوو نودتـةى
موختةصةر دةكةمش بة نيسبةت راثؤرتي دارايي و ئابووريش ئيَمة وةكـو ليَذنـةى ياسـا موَحةزةكـةمان دايـة
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ليَذنةى دارايي و ئابووريش زؤربةي هةرة زؤري موَحةزةكان لة زمين راثؤرتي ليَذنةى دارايـي هاتيـةش ج بـة
نيسبةت تةعديل كردني هةنديَ لةبرِطةكانش ج بة نيسبةت هةنديَ برِطةى تازة كـة هاتووتـة نـاو ثرؤذةكـةش
ســةبارةت بــة طةرِانــةوةي بودجــة بــؤ حكومــةتش ئةطــةر ســةيري نيـ ام داخيلــي بكــةينش ئوسوســةكي طشــيت
داندرايــة بــؤ مونادةشــةكردني دــةوانني بةشـيَوةيةكي طشــيتش ئةساسـيَكي تــازة داندرايــة بــؤ مونادةشــةي
بودجةش بة شيَوةيةكي تايبةتيش من بة بة حالَي خؤم نةمبيستووة بة هي شـيَوةيةك بودجـة بطة ِريَتـةوة
بؤ حكومةتش بةلَكو باآلترين دةسةآلت لة هةريَمي كوردسـتان كـة ثةرلةمانـةش ثيَويسـتة كـةم و كورِييـةكاني
ئــةم بودجةيــة ضارةســةر بكــاتش ئينجــا رةوانــةى حكومــةتي بكاتــةوةش بــة تايبــةتي جــةنابي وةزيــري ماليــة
ليَرةيــةش جــةنابي وةزيــري ثــالن دانــان ليَرةيــةش جــةنابي وةزيــري ســامانة سروشــتيةكان ليَرةيــةش بؤيــة مــن
ئيلتي اميَكي تةواو بة ني امي داخيلي ثةرلـةمان دةكـةمش ئيلتي اميَكـي تـةواو بـة تـةوجيهاتي ئيـدارةى ئـةم
جةلسةية دةكةمش دووبارةى دسةكان ناكةمةوة وش زؤر سةثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَ دار د.جتفر علي فةرموو.
بة ِريَ د.جتفر علي رسول حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة بةشيَكي زؤر لةو دسانةي كةش يان لةو موَحةزاتانةى كة مـن هـةم بـووش بـة ِر َي ان باسـيان كـردش بـةآلم
ضةند موَحةزاتيَك بة خيَرايي دةلَيَم سةبارةت بةو بودجةيةش سةرةتا دةمةويَ لة مةسـةلةي نـا عةدالـةتي
دابـة كردنــي ئـةم بودجةيــةوة دةســت ثـ َي بكــةمش بــة سـةر ســةكتةر و بــة سـةنتةر و دــةزا و ناحيــةكان و
طوندةكاني كوردستان دابة بكةمش ديارة ثـيَم باشـة بـةر لـةوةي دسـة لـة ناعةدالةتيةكـة بكـةمش دسـة لـةوة
بكــةم كــة ئيَمــة دذي ئــةوة نــني لــة هــةر بةســتيَكي خــاكي ئــةم نيشــتمانةش لةهــةر شــويَنيَكي كوردســتان ج
ثرؤذةيــةك دةكــريَ بــةلَكو ئيَمــة ثشــتيواني ل ـيَ دةكــةينش بــةآلم لــة بةرامبةريــدا دةب ـ َي ناوضــةكاني تــريش
فةرامؤ نةكريَنش يـاخود ئـةو بـرة بـؤ ئـةوان تـةرخان بكـريَش سـةبارةت بـة ناعةدالةتيةكـةش مـن ضـةند
منوونةيةكت دةدةميَش يةك ثرؤذة لة ناحيةكي بضووكي ئةم كوردستانة  42ملياري بؤ تةرخان كراوةش بةآلم
كؤي بودجةى تةرخان كراو بؤ دةزاي رانيةش بة هةر ضوار ناحيةكةي و سةد و ئةوةندة طوندية  31مليـارو
ضةند مليؤنيَكةش واتة بودجةى ئةو ثرؤذةى كة بؤ يةك ناحيةي بضووك تةرخان كراوةش  15ملياري زيـاترة
ي و بـؤ هةلَةجبـة راسـتةش ئةمـة يةكيَكـة لـةو نـا
لة بودجةى يةك دـةزا بـة  4ناحيـةوةش ئـةوة بـؤ دـةآلدز َ
عةدالةتية طةورانةية كة بة هي ثيَوةرو بة هي متياريَكي عيلمي لة تةوزيتي بودجةدا جيَطـاي نابيَتـةوةش
ديارة زؤر خالَي تر لة مةسةلةي نا عةدالةتيداش هةنديَك ثرؤذة هةية تةرخان كـراوة بةراسـيت بـؤ هةنـديَك
لة ناحيةكانش من بة بة حالَي خؤم ديارة ئةو ثرؤذةيـة بـة هـةمان شـيَوة يـةك ثرؤذةيـة بـؤ ناحيـةكي
بضووك تةرخان كراوةش بة هةمان شيَوة ئةو بودجةيةي كة بؤ ئةم ثرؤذةية تةرخان كـراوةش ريَـك بـرِي ئـةو
بودجةيــة كــة بــؤ شــاري رانيــة بةســةرجةم ناحيــة و طونــدةكاني تــةرخان كــراوةش خــالَيَكي تــر كــة دةمــةويَ

157

ئاماذةى ثيَبدةمش مةسةلةي ماوةى ثرؤذةكانة كة بةشيَك لة بة ِر َي ةكان ئاماذةيان ثيَـداش مـن دةلَـيَم جطـة لـة
وةزارةتي شارةواني و طةشت و طـوزارش كـة تـةنها وةزارةتـة و مـاوةى بـؤ بةشـيَكي زؤر لـة ثرؤذةكـاني ديـاري
كردووةش خودي وةزارةتي ثالن دانانيش ماوةى بـؤ ثرؤذةكـاني خـؤي ديـاري نـةكردووةش مـن دةثرسـم ضـؤن
دةتواني موتابةعة و بةدواداضوون بؤ ثرؤذةيةك بكةي لة كاتيَكدا ماوةكةي ديار نـةبيَش بـة سـثيةت َي بـةجيَ
مابيَش ثيَويستة ماوةى ثرؤذةكان دياريكراو بنش دووبـارة لـة ثرؤذةكـان هةيـةش بـة ِر َي ان ئاماذةيـان ثيَـداش مـن
خؤم دةرجم كردووة و نووسيتمش جطة لة دووبارةكة من دسةم لةسةر خودي دووبارةكة نيـةش دسـةم لةسـةر
ئةو مةبلة انة هةية كة بؤ ثرؤذة دووبارةكان تةرخان كراوة لة كؤتاييدا لة ئيجمـالي كؤكردنةوةكـةداش ئـةم
ي دةضـ َي و ضـي لـ َي ئةكـةن ش كـؤريَكي
مةبلة انة بـة دووبـارةوة كؤكراوةتـةوةش ئايـا ئـةم مةبلة انـة بـؤ كـو َ
بودجة ساآلنة بريتية لة دياري كردني بودجة و دابة كردني بةسةر سةكتةر و بوارة جياوازةكانداش ئيَمـة
دةزانني سةرضاوة ناوةخؤييةكاني داهاتي هةريَمش روون و شةفات نـنيش جيَطـاي طومـانن لـة دسـةي بةشـيَكي
زؤر لةو ئةندام ثةرلةمانة بةر َي انةى كة دسةيان لةسةر سةرضاوة ناوةخؤييةكاني داهاتي هةريَم كردش هـةر
لة فرؤشتين نةوتةوةش لة بـاج و طومرطـةوةش لـة داهـاتي كؤمثانيـا حكوميـةكانش لـة داهـاتي ئـاو و كارةبـاش لـة
داهاتي فرؤشـتين خ مـةت طوزاريـة طشـتيةكانداش داهـاتي سـ اداني كؤمثانياكـان.....هتـدش هـةموو ئةوانـة نـا
روونيةكي يةكجار زؤريان تيَدايةش نا شةفافيةتيَكي زؤريان تيَدايةش ئةم برِةى كة خراوةتةوة  345مليـار لـة
داهاتي ناوةخؤي حكومةتى هةريَمي كوردستان بـؤ سـالَي  0212لةطـةلَ ضـةند مليؤنيَـكش بةراسـيت جيَطـاي
طومانيَكي زؤرةش ئيَمة بة هةموو ئةو دابة كردنةى كة لةبةر دةستمان دايةش ئةم بة ِر َي ة منوونةى كارةباي
هيَنايةوةش  55مليؤن دينار بةراسيت مووضةى  7ثةرلةمانتارة لـة مانطيَكـداش ثيَمـان وايـة ثارةيةكـة جيَطـاي
طومــانيَكي يــةكجار زؤرةش ئةطــةر ئــةو تةرحــةى ئــةو بــة ِر َي ة كــردي  752هــةزار موشــتةريك هــةبيَ لــة
كوردستانداش زةربي  5222بكةينش نةك  122هةزار و  022هةزارش زياتر لة  3مليار دينار دةكات بـؤ هـةر
مانطيَكش بةآلم تةنها  55مليؤن دينار دانراوة لة يةك مانطـداش لـة مـاددةى  12ياسـاي بودجـةداش بـرِي 102
مليار دينار بؤسةندودي ثةرةثيَداني تواناكان كة زياتر مةبةست ليَي ديارة زةماَتي خويَندنـة بـؤ دةرةوةى
هةريَمي كوردستان تةرخان كراوةش بةآلم بة ثيَي كارنامةى خودي حكومةتي هةريَمي كوردستانش كاتيَـك كـة
لـة بـواري ثـةروةردةدا بةرنامـةى كابينـةى شةشـةمي حكومـةت دةلَـيَ :دابـني كردنـي بايةخـداني زيـاتر بـة
ليَكؤلَينةوة و تويَذينةوةى زانسيت و تةرخان كردنـي بودجـةى سـاآلنة بـؤ ئـةم مةبةسـتةش بـةآلم يـةك تاكـة
دينار لة بودجةى حكومةتى هةريَم نة بؤ ليَكؤلَينةوة و نـة بـؤ تويَذينـةوةى زانسـيت تـةرخان نـةكراوةش لـة
كاتيَكدا هةموومان دةزانني ليَكؤلَينةوة و تويَذينةوةى زانسيت لـة رووي عيلميـةوة و لـة رووي ثةرةثيَـدان و
طةشــةكردني توانــاي عــةدلي لــةو وآلتــة ج كاريطةريــةكي دةبيَــتش بــة هــةمان ش ـيَوة لــة رووي ئيســتيقراري
ئيقتيصادييشةوة كاريطةريةكي طةورة دادةنيَتش وآلتيَكي وةكو ئيسرائيل بؤ منوونة وةربطرةش لة  %4داهـاتي
نةتةوة نةك تةنها بودجةش بؤ ئةم بوارة تةرخان دةكاتش بةآلم لة وآلتي ئيَمـةدا لـة كاتيَكـدا لـة كارنامةكـةي
خؤيان هاتووةش ثيَضةوانةى كارنامةكةى يةك دينار بؤ ئةو بوارة تةرخان ناكريَش هةموومان ئيَسـتا دةزانـنيش
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ئيَستا لة كوردستاندا سوثايةكي طةورةي بيَ كار هةيةش كة بةشيَكي زؤري ئةوانة هـةلَطري بروانامـةى زانكـؤ
و ثةميانطاكاننش بةشيَكي زؤريشي طةجننش كة رةنطة هةلَطري بروانامـةى دبلـؤم و بةكـةلؤريؤس بـنش ئةمانـة
برِوام واية لة ئايندةدا مةترسيةكي طةورة لةسـةر ئاساييشـي نـاوةخؤي هـةريَم دروسـت دةكـةن ئةطـةر بـةو
شيَوازةى ئيَستا يَنينةوةش ثيَويستة برييَكي دوولَ لةمة بكريَتةوةش برِوام وايـة ثيَويسـتة حكومـةتى هـةريَم
ساآلنة بودجةيةكي تايبةت بؤ ئةم مةبةستة تةرخان بكات و لة ريَـي مةشـم و راهيَنانـةوة هـةولَ بـدات لـة
ه َي يَكـي بةكاربـةرةوة بيـانطؤرِي بـؤ ه َي يَكــي بةرهـةم هـيَنش بـة جؤريَـك بيانكاتــة ه َي يَـك نـة تـةنها بــةس
بةرهةم هيَنش بةلَكو بؤ ئارامي سياسي و ئيستيقراري هةريَم كاريطةري باشيان هةبيَتش ياخود ئةو برِةى كة
بؤ مةنافيتي ئيجتيماعي و ئيتانات و مينةة تةرخان كراوةش هـةولَ بـدريَ خبريَتـة سـةر يـةك و حكومـةتى
هةريَم وةك سؤسيال ب يـدات بـةو دةرضـووانةى زانكـؤ و ثـةميانطاكان كـة رؤذانـة بـةردةمي دامـةزراوةكاني
حكومةتى هةريَميان طرتووةش خؤثيَشاندان و مانطرتن دةكةن بؤ ئةوةى ئةو طةجنانةى كة بيَكـارنش تـا وةكـو
حكومةت دةرفةتي كاريان بـؤ برةخسـيَينش كاريـان بـؤ بدؤزريَتـةوةش هـي ب ِريَـك لـةو بودجةيـة بـؤ حالَـةتي
ثيَشهاتي رووداني كارةساتي سروشيت لة شيَوةى َفاو و بوومة لةرزة و وشـكة سـالَي كـة لـة بـةيين سـالَيَك و
دوو سالَ رووبةرووي دةبيَتةوةش ياخود هةر جةنطيَكي ضاوةرِوان نـةكراوش يـاخود هـةر نةخؤشـي و ثةتايـةك
كة ديَتة كوردستان و بؤي تةرخان نةكراوةش كة ئةمـة ديسـان جيَطـاي ثرسـيارةش بـةثيَي راثـؤرتي ليَذنـةى
دارايي و ئابووريش ذمارةي ميالكاتي هةريَمش لة سةرؤكايةتي هةريَمةوة تاوةكو ن مرتين دةزطا  205هـةزارو
 541فةرمانبةرةش من دسةم لةسةر فةرمانبةر نيةش دسةمان لةسةر مووضـة خـؤرةش ريَـذةى مووضـة خـؤري
هةريَمي كوردستان ضةندة ش لة كاتيَكدا ئةوة ليَرة تةحديد كراوةش بةآلم لـة سـةر زاري سـةرؤكي حكومـةتي
هةريَمي كوردستانةوة كة دةلَيَتش ن يكةي يةك مليؤن  022تا 322هةزار مووضة خؤر هةيـة لـة هـةريَمي
كوردستانداش ئايا كاديراني حي بيش خرانة سةر ئةو مووضـة خؤرانـةى هـةريَمش بـة ج مافيَـك لـة بودجـةى
هةريَم ثارة بدريَتة كاديراني حي بش ئيَمة لةطةلَ ئةوةين ئةوانيش ذيانيان بؤ دابني بكريَش بةآلم كاتيَك كة
تؤ فةرمانيَك بؤ حكومةت جيَبةج َي نةكةيش ئـةركيَكي وةزيفـي و ئيـداري و حكوميـت نـةبيَش بـة ج مافيَـك
ثارةى حكومةتى هةريَم بؤ ئةو كاديرانة ياخود بؤ ئةوخةلَكة حي بية سةرت بكريَ ش مـن ثيَشـنيار دةكـةمش
ئةو برِةي لة بودجةى هاووآلتياني كوردستان بؤ نؤذةنكردنةوةى ياريطاي شةعب لة بة داش بـؤ بارةطاكـان و
بةرذةوةندي حي ب تةرخان كراوةش هةر هةمووي تةرخان بكريَت بؤ ثرؤذةى خ مةت طوزاري لة كـةركووك
و سةرجةم ناوضـة كوردسـتانيةكاني دةرةوةى دةسـةآلتي حكومـةتى هـةريَمي كوردسـتانش ئيَمـة ئةطـةر ئـةو
مةبلة ة كؤ بكةينةوة كة هةمووي من نووسيومةش لة دروستكردني ئاوةرِؤي سـندودي بـؤ بارةطـاي سـةرؤك
كؤمار لة دةآلضؤَنش دروست كردن  11ذوور و هؤلَي كؤبوونةوة لة بينايـةي لقـي دووي ثـارتيش كـة لةسـةر
بودجةى وةزارةتي ناوةخؤ بؤي تةرخان كراوةش ثرؤذةى دريتاو كردني ريَطاكاني خالَي ثاسةواني ميواخنانةي
سةرؤك كؤمارش دريتاو كردني ريَطاي دوو خالَي ثاسةواني سةرؤك كؤمار ديسان لة دةآلضؤَنش دريتاو كردنـي
ريَطاي عةرةزات و طةراجي ئوتؤمبيَل بؤ ليواي سةرؤك كؤمارش دروستكردني ميواخنانة بؤ مةلَبةنـدي  10ي
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خانــةدنيش هــةموو ئــةو بـرِة ثارانــة كؤبكريَتــةوةش جــاريَكي تــر خبريَتــةوة نــاو ئــةو ســندودةى ثةرةثيَــدان و
طةشةكردن بؤ كةركووك و ناوضة دابرِاوةكاني تري كوردستان تةرخان بكريَتش سوثاس.

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
ســوثاسش بــةس يــةك روونكردنةوةيــةكش  55مليــؤن دينــار ناكاتــة راتــيب  7ئةنــدام ثةرلــةمانش هــةر بــؤ
مةعلوماتي ئيَوةى بة ِر َي ش ريَ دار عةوني بةزاز فةرموو.
عوني كمال ستيد بةزاز :
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا من دةستخؤشي لة ليَذنةى دارايي و ئابووري ثةرلةماني كوردسـتان دةكـةم كـة توانيـان راثؤرتةكـةي
خؤيان لة ماوةى دياريكراو لة ثةيرِةوى ناوةخؤ ئامادة بكةن و ثيَشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةماني بكةنش بـؤ
ئةوةى طفتوطؤي لةسةر بكريَش كة سيَ تةوةري طرنطي لة خـؤ طرتـووةش يةكـةميان هةلَسـةنطاندني بودجـةى
خـــةمليَنراوي ســـالَي 0212ش طشـــت راثؤرتـــةكاني ليَذنـــةكاني تـــري ثةرلـــةمانش ثيَشـــنياركراوةكان لةســـةر
ماددةكاني ياساي بودجةش بةآلم تيَبيين ئةوةى دةكةم كة برِطةك ئيَمة ثيَشنيارمان كردش داخيـل نـةكراوة لـة
راثؤرتةكةش ئةويش بة هي شيَوةيةك دوو مووضة لة ثةرلةمان سةرت نةكريَش بؤ هـي كةسـيَك و بـة هـةر
جؤريَــك بيَــتش دووةمش مــن ثرســياريَكم ئاراســتةي جــةنابي وةزيــري دارايــي و ئــابووري هــةريَمي كوردســتان
دةكةمش كةوا ئةويش ئةوةيـةش ئايـا داهـاتي رسـومي مةحـةلي زمنـى مي انيـةي عامـةى عريادـة ش ضـونكة بـة
بؤضووني ئيَمة لة ليَذنةى ياسايي طفتوطؤيةكي زؤرمان كرد كـة تـةنها طـومرك عايـدي مي انيـةي عرياديـةش
ئةواني تري مةحةلي دةبيَ بؤ خؤمان بيَتش ئينتي اري وةآلمي جةنابي وةزيري دارايي و ئابووري دةكـةم وش
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ريَ دار عةزمية نة ةدين.

بة ِر َي عمياة جنم الدين حسن:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن ســةرةتا لــة خالَيَكــةوة دةســت ثـيَ دةكــةمش لــة ثرســياريَكةوة ئاراســتةى بــةر َي تان دةكــةمش بودجــة هــؤي
د واكةوتين ضية و بؤ ضي بودجة دوا كةوت خالَي دووةممش حيسابي خيتامي شة مانطي يةكةم ثيَويسـت
بوو ثيَش مونادةشة كردني بودجةى  0212بطةيشباية دةست ئةنداماني ثةرلةمانش سةبارةت بة مي انيةي
ئةمسالَش سالَي  0212ش من ئـةم مي انيـة بـة هـي شـيَوةيةك بـة ثالنيَكـي شـيكاري و زانسـيت تيَـدا نـابينمش
ثيَويســتة ثالنــي وةزارةتــةكان ديــاريكراو بايــة تــا ب ـ انني بــة ضــةند ســا َل ئــةو كيَشــانة و ئــةو ثرؤذانــة لــة
وةزارةتةكان دياريكراو بوايةش من ثيَم واية ئةو ثرؤذانةى كـة وةزارةتـي ثـالن دانـان داينـاوةش وةزيـري ثـالن
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دانان بة تةنسيم لةطةلَ وةزارةتةكاندا ئالَؤزيـة ك و نـا روونيـةكي زؤري ثيَـوة ديـارة لةبـةر ئـةوةى كـة ئـةو
ثرؤذانــةى لــة  0225و لــة 0221ش دووبــارة هةنــديَ ثــرؤذة هةيــة كــة هــي كــاري لةســةر نــةكراوةش هــي
ثرؤذةيةك ئةو ثارانةى كة لة  0225و  0221بؤي دانراوة ديسان لة  0212ثارةى بؤ تةرخان كراوةتةوةش
بؤية ثيَويست بوو ئةو ثرؤذانة ثارةكانيان دياريكراو بوايةش مودةي زةمةنيشي بؤ دابني بكريَت و مودةكـاني
دياريكراو بيَت تا ب انني ئةو ثرؤذةية لة ج سا َليَكدا تـةواو دةبيَـت و تـا ضـةند ئةخايـةن َي ش ديـارة ئةمـة
ئةطة ِريَتةوة بؤ بيَ ثالني وةزارةتةكانش كة ثالني دريَذ خايةنيان نية تا ب انن ئةو بودجةيةش ئةو مي انيةي
ي ثيَويسيت بـة ضـةند كـات هةيـة ش خـا َليَكي تـر بودجـة دةبيَـت تـةوازوني ئيقتيصـادي بـؤ بكـريَش
كة ئةكر َ
بةشيَك لة كيَشة ئابووريةكان ضارةسةربكاتش شةفافيةتي موازةنة يةكسان بيَت بة طؤرِيين ذياني خةلَكش ئايا
لة بودجةى ئةمسـالَدا تـةوازونيَك هةيـة لـة نيَـوان بودجـةى ئيستيسـماري و بودجـةى تةشـعيلي ش بـة هـي
شيَوةيةك لةبةر ئةوةىش ئةوةى تر لة  %31و ئةوي دي لة %21ش من ثيَم واية ئةو بودجةية تةوازوني تيَدا
نيةش ئايا سياسةتي حكومةتش سياسةتي ئيقتيصادي حكومةت لـة مـةجالي صـيناعي و زراعـي ضـية ش تـةنها
ثيَداني ئةو طوذمة ثارةية يان حكومةت هةولَي داوة لة ثالَ دابني كردني ثارةش كادر و ستايف با لـة ثالَيـداش
ئـةو ضــةند مةســاحةى زةوي دابـني كــردووة بــؤ ئــةو ثرؤذانـةى كــة ثــارةى بــؤ دابـني كــردووةش خــالَيَكي تــر
سةبارةت بة ثرؤذةكانش من هةلَسةنطاندنيَك نابيَنم لة نيَوان ناوضةكانداش بة هـي شـيَوةيةك لةبـةر ئـةوةى
كة لة دابة كردني وةزارةتةكاندا نا عةدالةتي و نا روونيةكي زؤر هةيةش لةبةر ئةوةى ئيَمة ثيَم واية هةر
هةموومانش ئةطةر ئةندامي هةر ناوضةيةك بني و هةر شويَنيَك بنيش ديفاع لةو شويَنةى بكـةين كـة تيـاينش
ئيَمــة لةبــةر ئــةوةى نويَنةرايــةتي ئــةو شــويَنة دةكــةينش يــةكيَك لــةو شــويَنةى كــة زؤربــةي ثرؤذةكــان كــة
نةيطرتووتـــةوة لـــة نـــاو هـــةموو ثـــرؤذةى وةزارةتةكانـــدا ئـــةو ناوضـــةي ئيَمةيـــةش كـــة ضةمضـــةمالة كـــة
زةرةرمةنرتين ناوضةية كة ئةنفال و كيمياباران كةوتووتة ناوضةي ئيَمةوةش بةداخـةوة كـة ضـوار ثـرؤذة لـة
شاري ئيَمةوة كراوة كة ناطاتة  4مليار دينارش ضةند ثرؤذةيةكي تر هةية كة لةناو ثرؤذةكاندا ديـاري كـراوة
لــةناو ثرؤذةكــاني  0225و 0221ش ضــةند ثرؤذةيــةك دووبــارة بوويتــةوةش ئــةو ثرؤذانــة تــةواو كــراون و
تةسليم كراونش بةآلم ئيَستا طوذمةيةك ثارةي بؤ دياري كراوة بة مليار دينارش ئةو ثرؤذانة سالَيَكيش زياترة
كــة هــي ئــيش كردنيــان تيَــدا نــةماوة و تةســليم بــة ئيــدارةى ئــةو شــارة كــراوةش وةكــو ثــردي يــةكرت ب ـرِي
ضةمضةمالَش سالَي ثـار لـة مـانطي سـ َي و ضـوار ئـةو ثرؤذةيـة تـةواو بـووة و تةسـليم كـراوة و هـي كيَشـةى
نــةماوةش كةضــي ليَــرةدا يــةك مليــارو  50مليــؤن دينــاري بــؤ تــةرخان كــراوةش دروســتكردني  02خــانوو لــة
ســةنطاوش  323مليــؤني بــؤ تــةرخان كــراوةش دروســت كردنــي ســةنتةري خ مــةت طــوزاري و كؤمةآليــةتي و
دةرووني لة ناحيةي شؤر ش ئةو ثرؤذةية لة  0225و  0221ثارةى بؤ تةرخان كـراوةش هـي ئاسـةواريَكي
نيةش كةضي ئيَستا لـة  0212ديسـان طوذمـةى ثـارةى بـؤ داندراوةتـةوةش بـةم شـيَوةية ئةطـةر ئيَمـة سـةيري
ثرؤذةكاني ئـةوة بكـةينش بـة هـةموو شـيَوةيةك عةدالـةتي تيَـدا نـابينمش لةبـةر ئـةوةى ئـةو ناوضـةي ئيَمـة
ناوضةيةكي زةرةر مةندةش ثيَويست بوو حكومةت ئةو جارة لة دةزا و ناحيةكانـةوة دةسـيت ثـ َي بكردابـا بـة
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ئاوةدانكردنـــةوة و خ مـــةتطوزاريش تـــةنها ضـــاوي لـــة ســـةنتةري شـــارةكان نةبوايـــةش خـــالَيَكي تـــر ثـــرؤذة
ثيَشنياركراوةكانش ثيَويستة ثيَداضوونةوةى بؤ بكريَتش جؤريَك هاوسةنطي تيَدا بيَتش ئةوةى كة ئيَستا باسـم
كردش لة ثرؤذةكان ومتان نا عةدالـةتي زؤر هةيـة لـة نيَـوان ناوضـةكانداش خـا َليَكي تـر لـة راثـؤرتي وةزارةتـي
دارايـي هـاتووةش كـة طرنطـي بـة طـةجنان و َوان دراوةش لـة راثؤرتةكـةي وةزارةتـي دارايـيش بـة دابـني كردنــي
بودجةى ثيَويست بؤ دروسـتكردني ياريطـا و سـةنتةري طـةجنان لـة شـار و شارؤضـكةكانش بةداخـةوة ديسـان
ئةلَيم ئةو شارةى ئيَمةش كة دةزاي ضةمضةمالةش  4ناحيةي لةسةرةش يةك ثرؤذةى تيَدا نية كـة خ مـةت بـة
طةنج ب كات لةو شارةى ئيَمةش كة ئةطـةر بيَـت و ئاماريَـك وةربطـري ب انـة لـة مـاوةى يـةك سـالَدا لـة ئـةو 4
ي و شـاري خـؤي بـةج َي ئـةه َيلَيش
ناحيةية و دةزاي ضةمضةمالَدا ضةند هةزار كةس سـةري خـؤي هة َل ـةطر َ
لةبــةر ئــةوةى حكومــةت هــي ئــاو ِريَكي لــةو شــارة نةداوةتــةوة و هــي خ مةتطوزاريــةكي تيَ ـدا نيــةش بؤيــة
ثيَويستة حكومةت بة ضـاويَكي يةكسـان ئـاو ِر لـة هـةموو ناوضـةكاني كوردسـتان بداتـةوةش ثرسـياريَكي تـرم
هةيةش ئايا حكومةت تا ضةند ثيَشـنيار و داواكارييـةكاني ليَذنـةكان بـة هةنـد وةردةطـريَش ئيَمـة لـة ليَذنـةى
ثةروةردة و خويَندني باآلش شة ثيَشنيارمان هةبووش سيَ ثيَشنيار كاري ثيَكراوةش يةكيَ لةو ثيَشنيارانةى كة
زؤر بة هةند وةرطـرياوة بـؤ ئيَمـة و خؤمـان وةكـو ليَذنـةى ثـةروةردة و خويَنـدني بـاآل ليَـرةنش يـةكيَك لـةو
ثيَشــنيارةمان كــة لــة هــةموو ســةرؤكايةتي زانكؤكــان و بةريَوبةرايــةتي ثــةروةردةكان و ثــةميانطاكانش دواي
ئةوةي كة بة ثيَـي مـاددةى  4ش خـةرج كـردن لـة ذيَـر دةسـةآلتي وةزارةتـةكان شـؤ ِر بكريَتـةوة بـؤ خـوارةوةش
ئــــةويش كــــة ســــةرؤكايةتي زانكؤكــــان و ســــةرؤكايةتي بةشــــةكان و كؤليَــــذةكان ئةطريَتــــةوةش لةطــــةلَ
بةريَوةبةرايةتيةكانش بةم شيَوةية ئيَمة لةطةلَ ئةوةينة داواكاري ئةو بة ِر َي انـة بطـرينش ثيَويسـتة بودجـة
وةآلمدةرةوةى ثيَداويستيةكان و داخوازيـةكاني خـةلَك بيَـتش ئايـا لـة دانـاني بودجـةى تةشـعيليش حكومـةت
توانيوةتي تا رادةيةك بنربِي هةذاري بكات ش لةم بودجةيةداش سةرجةم ضني و تويَذةكاني كؤمةلَطا سوود لةم
ثارةية وةربطرنش ئايا حكومةت هةولَي داوة لة بودجـةدا ناوضـة زةرةمةنـدةكان وةكـو ثيَويسـت ثـرؤذةي بـؤ
دابني بكات ش ئايا حكومةت توانيويةتي كار لةسةر ئةوة بكات طرنطي بة تةمنيةي بةشةري لةسـةرجةم ئـةو
ناوضانةي كة بـةر شـاآلوي ئـةنفال و كيميابـاران و خانـةى هـةتيوان و بـة ساآلضـوان و ئةوانـةى كـة لةسـةر
جاددةكان كةووتوونش حكومةت توانيويةتي لةسةرجةم شارو شارؤضكةكاندا خ مةت بةو بوارانة بكات ش لـة
كؤتاييدا ضةند ثيَشنياريَكم هةيةش حكومةت ئةم جارة سولفةي عةدار و ئةو ثارةى كة داندراوةش ئةو ثارةية
بؤ سةرجةم شارو شارؤضكةكان بة شيَوةيةكي يةكسانش هةر كةس ئةيـةو َي لـة طوندةكـةي خؤيـدا جـوانرتين
ي لة دةزاكـةى خؤيـدا و لـة ثار َي طاكـةي خؤيـداش هـةموو هاووآلتيـةك حـةدي
خانوو بكاتش هة ر كةس ئةيةو َ
ي لـةم وآلتـةش نـةك ب ِريَكـي زؤر لـة سـةنتةري شـارةكان و
هةية وةك يةك و بة مـافيَكي يةكسـان سـةير بكـر َ
ب ِريَكــي كــةمرت لــة دــةزاكانش ئــةوة بــؤ خــؤي دةرةجــة يــةك و دوو و س ـيَيةش لةطــةلَ دروســت كردنــي بينــاي
دوتاخبانةكانداش ئايا حكومةت طرنطي داوة بة ئاسيت زانسيت و بةرز كردني تواناي مامؤسـتاش ئيَمـة وةزارةتـي
ثةروةردة لة ضةند سالَي ثيَشوودا توانيويةتي طؤرِانكاري لة سيستةمي ثـةروةردة و طؤرِانكـاري بكـاتش بـةآلم
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طةورةترين كيَشة و طرفت ئةوةيةش كة ئاست و تواناي مامؤستايان لةو ئاستةدا نية كـة بتـوانيَ هـةزمي ئـةو
طؤرِانكارية بكاتش ئايا حكومةت لة بةرنامةى ئيَستادا بةرنامةى هةية بؤ ئةوةي كة بتوان َي لةو بـوارة شـاكار
بكات ش ئايا حكومةت توانيويةتي لةطـة َل ئـةوةي كـة خويَندنطايـةكي زؤرش طـؤرِيين ثرؤطرامـةكان و دروسـت
كردني بينا و ضاككردني تواناي مامؤستاش لةطةلَ ئةوةدا ضاككردني بارو ذياني طوزةراني مامؤستا لـة كؤليَـذ
و لة زانكؤكان و لة دؤنا ة بنةرةتييـةكان بتـوان َي مامؤسـتا بـةب َي ئـةوةي كـة كـاري تـر بكـاتش خ مـةت بـة
ثةروةردة و خويَندن بكاتش لةبةر ئةوةى كة تؤ بتـةويَ كؤمةلَطايـةكي تةندروسـتت هـةبيَش ئـةبيَ لـة بـواري
ثةروةردةوة دةست ثيَ بكةيش خالَيَكي ترش سةبارةت بة بودجةى تةشعيليش ئيَمة ثيَمان واية ئةو ثارانةى كـة
بــؤ مينــةة و تةبــةروعات و مةصــروفات ئــوخرا تــةرخان كــراوةش هــةلَبطريين يــان بــة ريَــذةى لــة  %12كــةم
بكريَنةوةش سةرت بكريَ بؤ سندودي دابني كردني هةلي كار لة ثرؤذةي طةورة و بضووكداش لة كةرتي تايبةت
بؤ طةجنانش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش تةواوش تارا خان فةرموو.
تارا عبدالرزاق حممد عمر :
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو تيَبينيانةى من هةمبووش زياتر لة ضةند جار وتراوةش بؤية دووبارةى ناكةمةوةش بةس دةست خؤشـي لـة
ليَذنةى دارايي و ئابووري دةكةم بؤ راثؤرتةكةيان و سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
د .ثةريهان فةرموو.
د.ثةريهان دبالي حممد علي :
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ديَمـة سـةر باسـي سياسـةتي حكومـةت لـة نـاو وةزارةتـي تةندروسـتيدا خـؤيش ئايـا سياسـةتي وةزارةتـي
تةندروسيت ضية بؤ ضاككردني سيستةمي تةندروسيت لةم وآلتة ش ئايا وةزارةتي تةندروسيت هـي ثالنيَكـي
هةيــة بــؤ بودجــةى ئةمســالَي  0212ئايــا هــي بودجةيــةكي تــةرخان كــراوى هةيــة بــؤ حــاَتي تــةواريي
ئةمسا َل ش ئةطةر بيَينة سةر ئةوةي سةيري برِي ثارةي ثرؤذةكاني تةرخان كـراو بـؤ وةزارةتـي تةندروسـيت
بكةينش سةير دةكةين لة خالَي نؤيـةمي كـة ثلـة بةنـدي هـاتووةش كـة لـة كاتيَكـدا وةزارةتـي تةندروسـيت لـة
ئاستيَكي زؤر زؤر خراثدايةش كة ئةكاتة طوذمةى ثرؤذةكان بـؤ ئةمسـالَ ئةكاتـة  02مليـارو 242ش هـةروةها
ئةطةر بيَينة سةر ئرياداتي وةزارةتي صيحة لة 0221ش سةير دةكةين  7مليار و 741ش بةآلم بؤ  0212كـة
 5مليارو  072كة ئةم ئرياداتة ئةكاتة % 1451ش كةواتة وةزارةتـي تةندروسـيت بـةم بودجةيـةوةش بـةم بـرِة
ثــارةى كــة تــةرخان كــراوة بــؤ ثــرؤذة بةردةوامــةكانش نــاتوانيَ بــةهي جــؤريَ خ مــةت طــوزاري لــة بــواري
تةندروستيدا با بكاتش ج لة رووي ثرؤذةكانش هةروةها لة رووي زانسيتيةوةش ئةطةر بيَينة سـةر وةزارةتـي
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تةندروسيتش سةير دةكةين شة مليار تةرخان كراوة بؤ مةنافيتي ئيجتيماعيش كة ئةوة هةدر دانة بؤ ئةم
ثارةيـةش ئيَمــة داوا ئةكــةين كـة ئــةو شــة مليـارةش يــان بطةريَتــةوة بـؤ ســةر ثــارةى ثرؤذةكـانش يــان ئــةوةتا
يت بةبـةردةوام بـووني ئـةو ثرؤذانـةى كـة نةدصـي تيَدايــةش
خبر يَتـةوة نـا سـندوديَكةوةش ئـةو سـندودة هةسـ َ
هةروةها ئةطةر بيَينة سةر باسي وةزارةتـي تةندروسـيتش سـةير دةكـةين وةزارةتـي تةندروسـيت لـة زؤربـةى
ثرؤذةكانيش يان ئةوتا نةماوة و فشةلي ثيَهيَناوةش يان ئةوةتا بةردةوامةش من نـازامن ئةطـةر بيَمـة سـةر باسـي
خةستةخانةي  422تةختيةكةش كة من ئةو كاتة لة جاميتة بوومش كـة ئـةكات زيـاتر لـة  7سـا َل لةمةوبـةرش
خــةريكي ئــةم خةســتةخانةن كــة طؤذمــةى تــةرخان كــراو بــؤ ئــةم خةســتةخانةية دةطاتــة 75435هــةزارش
خـةرجي 0221ش  54مليـارةش هـةروةها جــاريَكي تـر بـؤي تـةرخان كــراوةش لـة  0212،01435مليـارةش مــن
ثرسيارم هةية بؤ تا ئيَستا تةواو نةبووة ش ئةي باشة بؤضي لة بودجةى ئةمسالَ ثارةي بؤ تـةرخان كـراوة ش
ئايا ئةطـةر ضـةند سـا َل بودجـةى بـؤ تـةرخان كـراوة لـة كويَيـة ش زؤربـةي ثرؤذةكـاني كـةرتي تةندروسـيتش
عيبارةن لة ثرؤذةي بضووك بضووكش كة ئيَمة ئةنالَيَنني بؤ ئةوةي خةسـتةخانةي طـةورةمان نيـةش كـة ضـي
ديَينةش ئةطـةر سـةيري ثـرؤذة ثيَشـنيارةكان بكـةينش تـؤ زؤربـةي ثـرؤذةى ثيَشـنيارةكان لـة جـؤري مةركـةز
صيحنيش لة جؤري سـيش كـة ئةمـة تـةنها ئـةتوان َي تـةنها بـؤ مـاوةى  4سـةعات خ مـةتطوزاري دابـني بكـاتش
هةروةها هـي ئـاميَريَكي تيَـ دا نيـة لـة رووي ثشـكنينةوة و لـة رووي نةشـتةرطةرييةوةش لـة رووي خ مـةت
طوزارييةوةش تةنها ئةتوانيَ وةكو ئيستيتالمات ثيَشوازي لة نةخؤشةكان بكاتش لةبةر ئةوة زؤربةى ثرؤذة كة
بؤ ئـةم جـؤرة مـةراك صـيحية دانـراوةش زيـاتر لـة  5مليـارةش ئيَمـة داوا ئةكـةين كـة بطة ِريَتـةوة بـؤ ثـرؤذة
طةورةكان كـة بـؤ نةخؤشـخانةكان تـةرخان كـراوة ئـةو بـرِة ثارةيـةش ئةطـةر بيَينـة سـةرش هـةر لـة وةزارةتـي
تةندروسيت خؤشيدا ديارة كة زؤربةى بودجةى تةرخان كراو لة وةزارةتي تةندروسيتش ئـةبيَ بـؤ وةزارةتـي
تةندروسيت خؤي بيَش بؤ ثرؤذةكاني خؤي بـيَش مـن نـازامن نةخؤشـخانةي شـؤرِ ش ثرسـياريَكمش ئايـا عايـدي
وةزارةتي طشتيةش يان سةر بة وةزارةتي صيحةية ش من زياتر لة  12مليار كؤذمةى ثارةى بؤ تةرخان كراوةش
 124540لة سالَي 0221ش خةرجي بؤ كراوة لة  0747مليؤن و كؤذمةى ثارةى تري بؤ دانراوةش 124551
مليار كة ئةوانـة دابـني كـراون بـؤ تـةواو كردنـي نةخؤشـخانةى شـؤرِ لـة درِطـة بةشـي بووذانـةوةى دلَ و
هةروةها دابني كردني ثيَداويستيةكاني نةخؤشـخانةى ددان لـة درِطـةش هـةروةها ثيَداويسـتةكاني ث يشـكاني
شؤر ش كرِيين ئاميَري ثيَويست بؤ نةخؤشخانةى درِطةش من داوا ئةكةم ئةم ثارةية بطة ِريَتةوة بؤ وةزارةتـي
صيحة بؤ ئةوةى سةرت بكريَت لة وةزارةتي صيحة خؤيش ئيَمة باسي ثرؤذةى وةهمي يان فةشـةلي هيَنـاوةش
بيَينة سةر ثرؤذة بةردةوامةكانش سةيردةكةين نةخؤشـخانةى د َل لـة دةآلضـؤَنش ئايـا ئـةم ثرؤذةيـة مـاوة ش
هةر نةماوة و فةشةلي هيَناوةش بؤضي ثارةى بؤ تةرخان كراوة ئةم سا َل ش ملياريَك و  022مليـؤن دينـار لـة
كاتيَكدا خةرجيشي هةبووةش % 1451مليار و طؤذمةشي بؤ دانراوة  14مليارش مـن داواي ئـةو ثارةيـة ئةكـةم
كة ئةمسالَ بؤي تةرخان كراوةش لـة كويَيـة و ئـةوةي تـريش كـة لـة 0221دا بـؤي تـةرخان كـراوةش ئةطـةر
بيَينــة ســةر ئــةوةي كــة ئيَمــة باســي كــةرتي تةندروســيت بكــةينش درومشــي كابينــةى شةشــةم ئــةوةبووة كــة
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هانداني كةرتي تايبةتـةش مـن نـازامن هـي ياسـايةك نيـة كـة ريَكخسـتين ئيشـي كـةرتي تايبـةت يـان ئـةوةتا
حكومةت هي بودجةيةكي دانةناوة بؤ دةعمي كةرتي تايبـةتش بـة ج ياسـايةك بـة بودجةيـةك كـةوا بـ َي
ئيَمة هةر باسي نةكةين ليَرةش نة لة ثةيامي كابينةى شةشةمدا و نة لة ليَذنةى تةندروستيشدا كـة هـاتووةش
لةبــةر ئــةوة مــن داوا ئةكــةمش ضــاويَكي ث ـ َي خبش ـيَننةوة وةزارةتــي تةندروســيتش كــة بتــوانيَ بــة ئاســتيَكي
ي لـة
زانستيانةو وبـة ثالنيَكـي بـا كـة بتـوان َي ئايـا هـةر تاكيَـك لـةم وآلتـة ضـةند دةرويَلـةى بـةر ئةكـةو َ
خةستةخانة ش سةبارةت بة ليَذنةى ثةيوةندييةكان و ئاسةوارةكانش ئيَمة لـة كاتيَكـدا كـة ئـةلَيَني ئاسـةواري
ئةم وآلتة زؤر طرنطةش ئيَمة لة زاخؤوة و هةتا مةندةلي و هةتا كفري ئاساري تيَدايةش كةضي نة وةزارةتيَكي
هةية تةنها عيبارةتة لة هةي ةتيَكي ئاسارش ئةويش هي بودجةيةكي نيةش بؤ خؤمـان ضـةند جـار لةطـةلَيان
دانيشتنيش هي ياسايةكي نيةش نة تةنقييب ثيَ بكات و نة بطةرِيَ بة دواي و نـة مؤزةخانـة دروسـت بكـات و
نة ثيَشكةوتين ث َي بكاتش كةواب َي ئيَمـة كـةلتووري خؤمـان و ئاسـاري خؤمـان هـةمووي بـة هـةدةر داوةش كـة
زؤربةى وآلتان داهاتي وآلتةكة لة ئاسارةوةيةش من لةبةر كةمي وةخت داوا ئةكةم ئةم بودجةيـة بطة ِريَتـةوة
بؤ حكومةت و ضاويَكي ثيَ خبشيَنيَتةوة و لة هةموو سياسةتةكانيةوة و هةروةها لـة سياسـةتي تةندروسـيت
خؤي ضاك بكريَتةوةش ضونكة ئةوة كارةساتيَك دروست دةكات بؤ ئةم سالَة كـة ناتوانيَـت خ مـةتطوزاري ثـيَ
بطةيينَ وش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةيلي خان فةرموو.
كةيلي اكرم ادد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لة راثؤرتي ليَذنةى دارايـي و كاروبـاري ئـابووري دةكـةمش دةستخؤشـيان لـ َي دةكـةمش لـة ثرؤذةكـاني
وةزارةتـي رؤشـنبريي و َوانش ثيَشــنيار كـراوة بــة دروسـت كردنـي ضــةند ياريطايـةكي تارتــان لـة شــارةكاني
هةوليَر و دهؤك و سليَمانيش من ثيَم واية دروست كردني ئةو ضـةند ياريطايانـة دابـة بكـريَ بةسـةر ئـةو
دةزا و ناحيانةى كة بيَبةشن لةو ياريطايانةش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش ثةروين خان فةرموو.
ثروين عبدالردن عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ويَراي دةستخؤشي بؤ ليَذنةى دارايي و و كاروباري ئابووريش ثيَم خؤشة دةست خؤشي لة حكومـةت بكـةم و
ثشـتطريي ثـرؤذة ياســايةكةي سـةبارةت بــة زيـاد كردنـي مووضــةى كـةس و كــاري شـةهيدان و كيميابــاران و
جينوسايد بـو ريَـذةى لـة  %51تـا لـة %05ش بكـةم سـةبارةت بـة مـاددةى 02ش مـن ثـيَم خؤشـة حكومـةت و
ثةرلــةمان هةولَــةكانيان زيــاتر ســةرت بكــةن بــؤ وةرطــرتين بودجــةى ثيَشــمةرطة لــة بة ــدا كــة تــا ئيَســتا
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نــةهاتووةش هــةروةها بودجــةى ســاآلني  0227و  0225و  0221وةكــو دــةرز بــذميَردريَ بةســةريانش زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار نةرميان عبداه فةرموو.
بة ِر َي نةرميان عبداه دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ئةمةو َى باس لة حالَةتيَك بكةم كة ئةبوو سةرؤكايةتي ثةرلةمان.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية وةرة سةر راثؤرتةكة رةجائةنش وةرة سةر راثؤرتي دارايي و هي مةجالي تـرت ثـيَ نـادةمش مونادةشـة
ه ي راثـؤرتي داراييـة و بـة بـري و بؤضـووني خـؤت و بـةو ثـةري ئازادييـةوة لـةو وةختـةى كـة بـؤ جـةنابت
داندراوة و زؤر سوثاس.
بة ِر َي نرميان عبداه دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بودجــةى خــةمليَنراو بــؤ هــةريَمي كوردســتان  11ترليــؤن و  430مليــارو  172مليؤنــةش ئــةوة تــةنها ئــةو
بودجةية كة لة  %17كة بؤ هةريَمي كوردستان دةستنيشان كراوةش لة كاتيَكدا لة مانطي شةشي ثـار لةَيـةن
بة ِر َي ان هةردوو سةرؤكايةتي هةريَم و سةرؤك كؤمارةوةش رؤيشتين نةوت و فرؤشتين نةوت بـة شـيَوةيةكي
رةمسي ئيتالن كرا بـة موذدةيـةكي زؤر طـةورةش خـةلَك ضـاوة ِريَي ئـةكرد بةرِاسـيتش مالَـةكان بـؤرِي نـةوت و
ازي بؤ دابني بكريَش لة كاتيَكدا كة ئةوة سـةروةت و سـامانيَكي طةورةيـة لـةم وآلتـةدا كـة ئـةب َي بـؤ ذيـاني
خــةلَك و طؤرِانكــاري لــة ذيــاني خــةلَك بــؤ باشــيش طرنطيــةكي طةورةيــةش بةداخــةوة كــة ئيَســتا لــة بودجــةى
ئةمسالَدا هةر باسي نةكراوةش من ليَرة ثرسـياريَ كم ئةوةيـةش لـة سـاآلني ثـيَش رووخـاني حكومـةتى عريادـيش
ئيَمة ئةو  %17نةبووش لة كاتيَكدا حكومةتى هةريَمي كوردستان بة ِريَوة ئةضوو و كاريش ئـةكرا و ثـرؤذة
ئةكرا بةو شيَوةيةي كة لةوكاتةدا ئيمكانيات هةبووش لة كاتيَكدا ئةم  %17نـةبووش باشـة ئةطـةر هـاتو ئيَسـتا
وةكو سياسة تيَكي تةعةسويف وةكـو حكومـةتى بة ـدا بـةكاري هيَنـا و لـة ئيَمـةى بـرِيش كةواتـة ئيَمـة هـي
بودجةيةكمان نية بتوانني كاري لةسةر بكةين و حكومةت ئةب َي بضـيَتةوة مالَـةوةش بؤيـة لـة ئيَسـتادا دةيـان
جار و سةدان جار بةدةدةر ئةو كاتة دةستكةوتةكاني حكومةتى هـةريَمي كوردسـتان دةسـتكةوتي ئـةبيَ بـة
تــةنها كؤمثانياكــاني توركيــا و ئ َيــران بــة ئيتــتريايف خؤيــان زيــاتر لــة ث َيــنج مليــار دؤَريــان لــة ســا َليَكدا
دةستكةوتووةش دازانج لة حكومةتى هةريَمي كوردستانش باشة ئيَمة خؤمان خاوةني ئـةرز و خاكةكـةينش لـة
ي ش ئـةى خؤمـان دةسـتكةوتةكةمان لـة كـويَ دايـة ش
كاتيَكدا خةلَكانيَكي تر ديَن و ئةوةندةيان دةست ئةكةو َ
بةراسيت ئةمانة هةمووي جيَطاي ثرسيارةش ئةكريَ ئةوان تةنها بة نيوةى بودجةكةي ئيَمـة لـة  %17بؤمـان
112

ي دازانج بكةن و ئيَمة بؤخؤمان ئةوةى كة ئيشارةتي ثيَكراوة بةراسيت مايةي ئةوةية هـةر باسـي نـةكريَش
دَ
لة كاتيَكدا من ثرس ياريَك ئةكةم ئةو بودجةيـة سـالَي ثـار هـةموومان طويَمـان ليَبـوو و ئيتتريافـيش كـرا لـة
َيةن ثلة باآلكاني حي بةوة كة  15مليار و  752مليؤن دينار بؤ ثرؤذةى كارةبا تةرخان كراوة و ضـوويتة
بةريتانيا و زةمانةتيشيان داوة خـةلَكش كـة ئـةوة مـةحفووزة و ماوةتـةوةش ئايـا هيَندراوةتـةوة ش خراوةتـةوة
سةر ئةو بوودجةية يـان نـا هؤكـاري ضـية  7سـالَ و  5سـا َل لـة وآلتيَكـي وةكـو بـةريتانيا ئةميَنيَتـةوة ش
سةرِةراي ئةوةى كة راثؤرتةكة ئاماذةى داوة و داني ناوة بـةوةي كـة نـا عةدالةتيـةكي زؤر هةيـة لـة دابـة
كردني بودجة لة هةموو بوارةكانداش ئيَمة لة يةكيَك لة خالَةكاندا كة بامسـان لـةوة كـردووة كـة مووضـة لـة
هــةريَمي كوردســتان زؤرتــرين ريَــذةى بــردووة كــة لــة %23137437ش مووضــةى فةرمانبةرانــةش لةكاتيَكــدا
هةتاكو ئيَستا لةبةر ضاوي ئيَمة روون نةبوويتةوة كـة ذمـارةى فةرمانبـةران ضـةندة ش ئيَمـة وةكـو ليَذنـةى
ناوةخؤ تايبةتني بة دوو بودجة كة بودجةى وةزارةتي ناوةخؤ و هةردوو ئاساييشةش بةداخةوة وةكـو ئيَسـتا
لة كؤبوونةوةكاني خؤمان و ثاشان لة ضوار جارش سـيَ جـار كؤبوونـةوةمان لةطـةلَ َيةنـة ثةيوةنديـدارةكان
هةتاوةكو ئيَسـتا بـةو ذمـارةييش كـة لـة بودجةكـةدا بـوو هـاتووةش تـا ئيَسـتا روون نةبوويتـةوة بـؤ ئ َيمـة
ذمارةى فةرمانبـةراني وةزارةت و ئاسـاييش ضـةندة هـةر يـةكيَك بةرةدـةميَك هـاتووةش لـة بودجةكـةدا بـة
رةدةميَك هاتووةش كة زؤر جياوازة و بة دةيان هةزار جياوازي هةية لة ئةوةي كة بة ئيَمة ئةلَيَنش ثاشان كـة
دووبارة ديَنةوة هةر هـةمان ذمارةكـةى خؤيـان بـة هةلَـة ثيَمـان ئةلَيَنـةوةش كـة رةدـةميَكي تـرةش مـن دسـةم
لةسةر هةردووكيانةش بؤية ئةمةويَ تيَكةآلوي بكةمش زيادةيةكي زؤر هةيةش ئةطةر بيَت و ئـةو رةدةمـةي كـة
ئةوان ئةلَيَن بيخةينة سةر ئةوةى لة بودجةكةدا هاتووةش زؤر زؤر زيادةش ئةطةر بيَت و لةسةري َببةين بـة
 05هةزار فةرق هةيةش بةس تةنها لة وةزارةتي ناوةخؤش بيَجطة لة ئاساييش و ثـؤليوش ثـيَم سـةيرية ئيَمـة
لة كاتيَكدا دةرضوواني ثؤليو و ثةميانطاكان لةسةر جاددةكان هاوار ئةكـةن و داواوي دامةزرانـدن ئةكـةن و
ئيَمة ئةلَيَن بودجةكةمان تةحةمولي ئةوةندة ناكاتش لة كاتيَكدا هةردوو ئاساييشـةكة ثيَكـةوة و هـةردوو
بةريَوةبةرايةتي ئاساييشةكة ثيَكةوةش ئةوة داواكاري خؤيانةش  122كةسيان داوا كردووة بـؤ دامةزرانـدن لـة
هةريَمي كوردستانش لة كاتيَكدا من ثيَم سةيرةش تةنسيقيَك نابيَنم و كاريَك نابيَنم لة نيَوان وةزارةتـي ثـالن
دانان و وةزارةتي داراييش موافةدةتيان لةسةر  5هةزار و  155كارمةند كردووة بـةس بـؤ دوو ئاساييشـةكةش
لـة كاتيَكـدا خؤيــان داواي  122كـردووةش مـن تيَناطــةم فةلسـةفةي ئـةوة ضــية ش لـة كاتيَكـدا كــة ئيَمـة هــاتو
هاورامانـــة كـــة بودجةكـــةمان كـــورتي هيَنـــاوة و هيَ ةكـــاني ثيَشـــمةرطة بودجةكـــةيان بـــة كـــورت هيَنـــان
خةمليَنراوةش لة كاتيَكدا هةرد ووكيان ثيَكـةوة بـة ئيتـتريايف ليَذنـةى نةزاهـة يـةك لةسـةر ضـواري بودجـةى
هــةموو هــةريَمي بــردووةش بةريَوةبةرايــةتي هــةردوو ئاساييشــةكة و وةزارةتش لــة كاتيَكــدا بــةس تــةنها لــةو
ئاساييشة  5155موافةدةتي بؤ كراوة بؤ دامةزراندنش خؤشيان داواي  122كردووةش كة ثيَيان ئةلَيَنش ثيَيان
سةيرةش ئة َليَنيش ثرسيار ئةكـةين لـة وةزيـري نـاوةخؤ لـة ثـرؤذة بةردةوامةكانـدا لـة برِطـةى  02هـةتاوةكو
برِطةى  24ئةلَيَني ئةم ثرؤذة بةردةوامانة تةواو بووة و كؤتايي ثيَ هاتووةش خـةلَكي تيَدايـةش مـالَي تيَضـووة
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ئةم ثرؤذانةش بؤضي دووبارة طؤذمة ثارةى بؤ دانراوة ش ئةلَيَ نازامنش بة نازامن كؤتايي ثيَ ديَينَش كة تةحقيم
ئةكةين بة هةمان شيَوة لة ئيـدارةى مةحـةلي سـليَمانيش تـةحقيقمان كـرد هـةر ئـة َل َي نـازامنش لـة هـةوليَر
تةحقيقمان كرد هةر ئةلَيَ نازامنش يةعين ئةم نةزانينة ثيَم وا نية ئيَمـة بتـوانني كـة ئيَمـة لةسـةر ئـةردام
ين بتـوانني بةدواداضـووني لةسـةر بكـةينش بؤيـة مـن ئةضـمةوة سـةر ئـةوةى كـة ئـةم
دسةي ئةكةينش سـ بةي َ
ثرؤذةية بةراسيت كةم و كورِييةكاني يةكجار زؤرِنش مةدصوودي تيَدايةش بؤية ثيَويست ئةكات بطة ِريَتةوة بؤ
حكومةتى هةريَمي كوردستانش سةرِةراي ئةوةى كة باس لة ناعةدالةتي ئةكريَ لة دابة كردني بودجـة لـة
هةردوو سنوورةكةش ئـةوةى كـة مـن ويسـتم ئامـاذةى ثيَبكـةمش ئـةو  5155تـةنها بـؤ ئةوةيـة تـةوازوني 54
بودجة بردني ئيدارةي ثيَشوو هةوليَرش لةطةلَ سـليَماني كـة  44ببـاش كـة ريَـذةى سـةدي دةرئةكـةى نةفسـي
ئـةوة ئةكاتــةوةش بؤيـة مــن تةئكيـد دةكةمــةوة لةسـةر دســةكاني بـة ِريَ د.شــاهؤش كـة ئــةيوت بـة ئةردامــةوة
ئةيسةمليَنني كة ئةوة تةنها دابةشكردني بودجة لةسةر ئةساسي دوو حكومةتيةكةي ثيَشووترش حـةز دةكـةم
ي بضمةوة سةر يةك خالَ كةبرادةران ئاماذةيان ثيَكردش لقي
هاو ِريَكانيشم ئةو نيسبةية دةربهيَننش من ئةمةو َ
دوو سالَي ثاريش بودجةى بؤ دانراوة كاتيَك كة ثرسياري ليَ ئةكةن ئةلَيَن تةواومان كـردووةش ئـةوة ضـية ش
سالَي ثاريش بؤيان دانراوةش طؤذمةى ثارةى بؤ دانراوةش هةروةها زينداني سياسيةكانش دوو سالَ بـؤ سـيَ سـالَ
ئةضيَ حكومةتى عريادي ثارةى بؤ دابني ئةكاتش ثيَيان نادريَش سـةرِةراي ئـةوةي كـة  13هـةزار كـةمرتي لـة
حكومةتى هةريَم بؤ دانراوةش نا عةدالةتيَكي زؤر هةية لة نيَوان خانةنشيناني ثيَشـمةرطةش داوا ئةكـةين كـة
ئةوة ضاوي ثيَداخبشيَننةوةش كة هي ئيتتباراتيَكي نيشتمانيش نةتةوةييش خةبات و هيالكـي و مانـدووبووني
تيَدا رِةضـاو نـةكراوةش ئيتتيبـاراتي وةَْ و حي بـي ئيَسـتاي تيَـدا بةرضـاوة لـة ثيَداضـوونةوةش ئةطـةر سـةير
بكةين ثيَشمةرطةمان هةية هةردوو شؤرِشةكةى تيَدا طريَداوةش شؤرشي ئةيلول و شؤرشي نويَش لة 72ةوة 2
مانط ثيَش سةركردةكاني خؤي هاتووتةوة كوردستانش تـا وةكـو ئيَسـتا يـةك مووضـةي نيـة كـة هاوةلَـةكاني
هةمووي بة ثلةي وةزير ئيَستا تةداعود بووينة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَذدار ئاشيت عةزي .
بة ِريَ ئاشيت ع ي صاحل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشيَك لة تيَبينيةكامن هاوةلَكامن باسيان كردش بةآلم ئةوةى كة طرنط بيَت سةبارةت بةوةى كة تةواوي ئـةم
بودجةية كة سةيري ئةكةينش بةشـي شـيَر ي ئـةم بودجةيـة تـةرخان كـراوة بـؤ مةسـةلةي دروسـت كـردن و
نؤذةن كردنةوةش لة كاتيَكدا كة ئةمـة مةسـةلةيةكي طرنطـة لـة كوردسـتانداش كـةم و كورِيـةكي زؤر هةيـة لـة
بينــاي دوتاخبانــةكان و فةرمانطــة تةندروســتيةكان و بنكــة تةندروستيةكانيشــداش بــةآلم لــة هــةمان كاتــدا
كيَشةيةكي طةورةمان ه ةية كة مةسةلةي تةمنيـة كردنـي مرؤييـة كـة بةشـيَكي زؤر كـةم لـةم بودجةيـة لـة
نةفةداتي تةشعيليدا يان لة هةنديَك نةفةدات وةك لة برِطةى  12هاتووةش كة ئيشـارةت بـة  102مليـار لـة
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ثــرؤذة ياســاكةدا دةكــاتش بــة ب ـرِواي مــن ئــةو  102مليــارة ناتوانيَــت ســةرخاني ئــابووري كوردســتان بــةرز
بكاتةوةش بةو ثيَيةي ئةو  102مليارة تةنها خ مةت بة دةستةبذيَريَك لة خةلَكةكة بؤ ئةوانةى كة دةضنة
دةرةوة بــؤ زةمالــةتش ئـــةوة نــاتوانيَ كاريَطةرييـــةكي راســتةوخؤي هــةب َي لةســـةر بةرزكردنــةوةي ئاســـيت
كؤمةآليةتي ذنانش ئاسيت كؤمةآليةتي طةجنانش لةبةر ئةوة ئةمة بـة كـةم و كـورِي ئـةبينمش خـالَيَكي تـر لـةم
بودجةية كة بودجةيةكي زؤر زةبةَحة و خالَيَكة زؤر طوذمةيةكي طةورةى بؤ دانراوةش سةنتيَك نابينم كـة
تـةرخان كرابـيَ بــؤ مةســةلةي تويَذينــةوةى زانســيتش كـة مةســةلةيةكي زؤر طةورةيــةش ئةمــة كــةم و كورِيــةش
كةواتة تةواوي ئةو ثرؤذانةى كة ثيَشنيار كراوة لةسةر بنةماي زانسيت نيةش ئايـا مـن وةكـو ثةرلـةمانتاريَك
ضــؤن ب ـ امن كــة ئــةدائي تــةنفي كردني ئــةم ثرؤذانــة لــة ســالَي ئاينــدةدا ضــؤن جيَبــةج َي ئــةكريَش ئةطــةر
تويَذينةوة نـةبيَش لـة هـةمان كاتـدا ثرسـياريَكي تـرم ئةوةيـةش ئايـا ئةولةويـةتي ئـةم ثرؤذانـة كـة لـة َيـةن
بة ِر َي ان وةزارةتي دارايـي و وةزارةتـي ثـالن دانانـةوة دانـراوةش ئةطـةر لةسـةر بنـةماي تويَذينـةوةى زانسـيت
نةبووش ئةولةوياتةكان لةسةر ج بنةمايةك دانراوة ش ضونكة ئةو ئةولةوياتانة كة دياري كراوة بة برِواي مـن
كؤمةلَيَك خالَي تيَدا هةية كة كةم و كورِييةش ئةطةر سةيري شيكاري ئـةم موازةنةيـة بكـةينش ئـةبينني ئـةم
موازةنةيــة لةســةر س ـ َي ئاســتةش عةدالــةتي تيَــدا نيــةش ج لةســةر ئاســيت عةدالــةتي كؤمةآليــةتيش سياســي و
ئيقتيصـاديشش ئةطــةر لةســةر ئاسـيت ئيقتيصــاديةكة دســةي بكــةينش سـةكتةريَك بــةراورد بكــةين لةطــةلَ
سةكتةريَكي ترش دةبيَنني سةكتةري ثةروةردة كة دروست كردنةش ثارةيةكي بـ َي شـوماري بـؤ تـةرخان كـراوة
لةبةرامبــةردا كــة مــةناهيجي ثــةروةردةيي ســةكتةريَكي طرنطــةش دابيليــةتي دوتــابي بــةرز دةكاتــةوة و لــة
كوردستاندا كةم و كورِييةكي طةورةمان هةية لة مةناهيجي ثـةروةردةييش لـةم بـوارة ثـارةى بـؤ تةخصـيص
نةكراوةش هةلَبةت دابيليةتي مامؤسـتاكانيش ها وةلَـةكامن باسـيان كـردش ئـةوة خـا َليَكي زؤر طرنطـةش ئةطـةر
لةسةر ئاسـيت ثـرؤذة جيَبـةج َي كردنـةكان بيَـتش ئةطـةر لةسـةر ئاسـيت دروسـت كـردن بـاس بكـةينش ئـةداي
تةنفي كردني ثرؤذةكاني ثيَشوو لة ئاستيَكي خراد دايةش دوتاخبانةمان هةية كـة ضـةند سـالَيَكي زؤر كةمـة
دروست كراوةش بةآلم ئيَستا ئةنالَينن بة دةست ئةوةى كة بيناكان دارِماوةش ئةمانة لة دةرئـةجنامي ئـةوةي
كــة ليَثرســينةوةيةك نيــة لــةم بودجةيــةش يــان ئــةدائيَك نيــةش ميكاني ميَــك نيــةش ديــاري نــةكراوة كــة ئــةم
بودجةية كة تةرخان دةكريَ و تةصديم دةكريَش دواتر ضؤن لةسةر ئةدائي تةنفي كردن و مورادةبـةكردني
جيَبةجيَكردنةكةي ئيَمة بتوانني ئاطادار بنيش من ثرسياريَكم هةية بؤ بة ِريَ جةنابي وةزيـري دارايـيش مـن
بة ثيَي ئةو سياسةتةي كـة جـةنابت ئامـاذةت ثيَكـردش مـن سياسـةتي حكومـةَ َ ئاشـكرا نـةبووش كـة ئـةوة
كيَشةيةكة بؤ زؤريَك لة ثةرلةمانتاراني تر دروست بووةش ئةو وةآلمانـةى كـة جـةنابت لـة راثؤرتةكـةت دات
نةيتواني سياسةتي حكومةمتان بؤ ئاشكةرا بكاتش بةمانايـةكي تـر بؤمـان روون بكاتـةوةش ضـونكة حكومـةت
وةكو كابينةى ثيَنجةم كؤمةلَيَك سياسةتي خؤي ئيتالن كردووةش من ثرسـيارةكةم ئةوةيـةش ئايـا ميكـاني مي
ئةم موازةنةية بة ج شيَوازيَك و بة ج ميكاني ميَك ئةم موازةنةية ئةبةستيَتةوة بـة سياسـةتي حكومةتـةوة
كة ئيتالني كردووة ش لة كاتيَكدا كة حكومـةت ئـة َل َي مـن بـارودؤخي ذيـاني كةم ةنـدامان ضـاك ئةكـةمش لـة
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بودجةيةكدا كة برِي  52هةزار زياد ئةكا بؤ  122هةزارش  32هةزار بؤ  52هةزارش لةو برِوايةي دام ئةمـة
تةشجيا كردنة بؤ هيَشتنةوةى هيَلَيَك لة هةذاري و تويَذيَك لة هةذاري لةناو كؤمةلَطاي كوردستان كة ئةمة
بةسةر وةزارةتي ثالندانيشدا رؤيشتووةش كة ئةمة راستةوخؤ بيَت يان ناراستةوخؤ كار ئةكات لةسةر ئةوةى
تويَــذيَك بــةردةوامي بــدات بــة هةذارييةكــةىش لةبــةر ئــةوةى كــة مــن كؤمــةلَيَك خــالَ لــةم بودجةيــةداش لــةم
موازةنةيــة بةرضــاوم نةكــةوتووةش ثرســيارةكامن ســةبارةت بــةوةى كــة مــن هــي ئيســتيترازيَكمان و هــي
ثيَشاندانيَك نةكةوتووتةوة بةردةممانش بة ذمارة بيَت يان بة روونكردنةوة بيَـتش سـةبارةت بـة تةفصـيالتي
ئينفاقش نة لةسةر ئاسيت وةزيفي و نة لةسةر ئاسيت ئ يقتيصادي و نة لةسةر ئاسيت ئيداريش ئايا سةرضـاوة
جياوازييةكاني ئرياداتي زةرييب ضـية ش وةكـو زةريبـةى دةخلـةش وةكـو زةريبـةي ديمـة ئي افيةكانـةش ئةمانـة
ئةطةر تةفصيالتيَكي ئينفادمان لةبةر دةمدابوايةش لةوانةية باشـرت انتوانيبـا ئيشـةكاني خؤمـان جيَبـةجيَ
بكةينش ئرياد اتي ةيري زةرييب ضيةش خؤ ناكريَـت ئـريادات تـةنها زةريبـة بيَـتش وةكـو مينـةة و بـةزايا كـة
ئةمانة هةمووي بة سيفر كؤدةكةي هاتووةش من لـة بودجـةى ثيَشـووتردا ثرسـيارةكةم ئةوةيـةش ثرسـياريَكي
ترم هةيةش ئايا حكومةت دـةرزار نـةبووة ش ئايـا دـةرزةكاني خـؤي بـة ج ريَطايـةك و بـة ج ميكاني ميَـك ثـرِ
كردووتــةوة ش ئةطــةر ئيَمــة ئينفــادي ثيَشــووترمان نةيةتــة بــةردةمش مــن وةكــو ثرســيار ئةةةمــة ذيَــر
طرميانةيةك بؤ ئةم ئينفادةي كة لة داهاتوودا باسي ئةكـةينش سـةبارةت بـة ليَذنةكـةي مـن كـة تايبةتـة بـة
ريَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةنيش ئةو بـرِة ثـارةى كـة دانـراوة بـة ثيَـي ثـرؤذةى ياسـاي كـة  12مليـارةش بـؤ
ريَكخــراوة سياســيةكانةش ئيَمــة وةآلمةكــةميان وةرطــرت كــة ثرســيار بــوو لــة َمش لةبــةر ئــةوةى ئامــاذةى ثـيَ
نةكرابوو لة ثرؤذة ياساكةداش ئةو بودجةية كة دانراوةش ريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةني ناطريَتـةوةش ضـؤن
لــةناو برِطــةى ثــرؤذة ياســاكةدا ئامــاذة بــةو كــراوة كــة ئــةبيَت بــةريَكاريَكي كــاتي بــؤ ئــةوةى كــاري ثارتــة
سياسيةكان نةوةستيَنريَتش ريَ و شويَنيَك وةربطرييَت بؤ سةرت كردني ئةو ثارةيـةش مـن ليَـرةدا داوا ئةكـةم
كة ب ِريَك لةم ثارةية تةرخان بكريَت تا ئةو كاتةى ياساي ريَكخراوةكاني كؤمةلَطةى مةدةني دسةي لةسةر
ي و جيَبةج َي ئةكريَت و ئةضيَتةوة حـةي ي تـةنفي ش ب ِريَـك ثـارة هـةب َي بـؤ ئـةوةي ريَكخراوةكـاني
ئةكر َ
كؤمةلَطةى مةدةني ب ِريَك بتوانن ئازادي خؤيان لة دةستةمؤيي حي بةكان كة مينحـة و مووضـة وةرئـةطرنش
رزطار بن لةوانش ثيَشنيازيَكم هةية كة ئةو برِة ثارةيةي كة تـةرخان دةكريَـت بـؤ ريَكخراوةكـاني كؤمـةلَطاي
مةدةنيش لة ذيَر ضاوديَري ليذنةيةكي ثةرلةماني سةرت بكريَ.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار ثيَشةوا تةوفيم فةرموو.
بة ِريَ ثيَشةوا توفيم كاني وةمتاني :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي باسـي بكـةمش دوو رةخنةيـة لةسـةر راثؤرتةكـةي ليَذنـةى دارايـي و ئابوورييـةش
ديارة ئةوةي كة من دةمةو َ
يةكيَكيان ئةوةية كة ئةو ثرؤذة كشتوكالَيانةي كة لة ثـرؤذة ثيَشـنياركراوةكاني  0212بوونيـان نيـةش هـي
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ئاماذةكيان ثيَ نةدراوة كة ئيَمة ثيَ شـرت لـة ليَذنـة بامسـان كـردووةش دةبوايـة ئامـاذةى ثيَبـدريَش رةخنةيـةكي
تــريشش ئــةو ثرؤذانــةى كــة تــةواو كــراون و دووبــارة بودجــةيان بــؤ تــةرخان كراوةتــةوةش كــة ئــةويش لــة
راثؤرتةكــة ئامــاذةى ث ـ َي نــةدراوة و باســي نــةكراوةش مــن وا دةب َيــنم راثــؤرتي ليَذنــةى دارايــي و ئــابووري
ثيَضةوانةى سياسةتي بةرنامةى كابينـةى شةشـةمة كـة ئةمـة كارنامةكةيـةش ديـارة بـؤ ئـةم مةبةسـتة لـة
ي دسـة بكـةمش ئـةوة كـة لـة كارنامةكـةوة هـاتووةش لـة بـواري
بواري كشتوكا َل و لة بواري ثرؤذةكانةوة دةمةو َ
كشتوكالَداش لة كارنامةى كابينةى شةشةم هاتووةش ثيَداني دةرزي بضـووك و مامناوةنـد و طـةورة بـؤ مـاوةى
دريَذ خايـةن لـة ريَطـاي بـانكي كشـتوكالَييةوة بـؤ ثةرثيَـداني بـواري كشـتوكالَيش هـةروةها ئاوةدانكردنـةوةى
ديَهاتـــةكاني كشـــتوكالَ و دابـــني كـــردن خ مةتطوزارييـــة ســـةرةتاييةكان و ثيَداويســـيت ذيـــاني كشـــتوكالَيش
ثةرةثيَدان بةو بوارة كشتوكالَيانةى كة تةئسرييان هةيةش طرنطيان هةية لةسةر ئابووري كوردستانش هـةوةكو
ضؤن سةرؤكي حكومةت لة كؤنطرةيةكي رؤذنامةنووسـي رايطةيانـد كـة سـالَي 0212ش سـالَي بووذاندنـةوةى
كةرتي كشتوكالَي و ئاوةداني ديَهاتةكان دةبيَش بةراسيت من نـازامن كاتيَـك كـة لـة ثـرؤذة ثيَشـنيارةكراوةكاني
0212ش ثرؤذةى كشتوكالَي بووني نةبيَش تةنها ثـرؤذةى ئـاوديَري هـةبيَش ئايـا ئةمةيـة سياسـةتي حكومـةتى
هةريَم بؤ بووذاندنةوةى كةرتي كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان ش
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية وةرة سةر راثؤرتةكةش باسي راثؤرتةكة بكةش ضاكي بكةش كةمي بكةش زيادي بكة.
بة ِريَ ثيَشةوا توفيم كاني وةمتاني :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثرسيار دةكةمش ئةمةية  24ثرؤذةكـة ش مـن ثرسـيار لـة وةزيـري دارايـي و وةزيـري ثـالن دانـان دةكـةمش
هؤكاري داخيل نةكردني ئةو  24ثرؤذةية ضـية ش لـة ثـرؤذة ثيَشـنياركراوةكاني سـالَي  0212كـة بوونيـان
نيــةش هــةروةها بــؤ ضــي ئيَمــة لــة ليَذنــةى كشــتوكا َل ئاماذةمــان ثيَــداوةش ليَذنــةى دارايــي باســي ئــةو خالَــةي
نةكردووة لة راثؤرتةكةي خؤيش خالَيَكي تر كة من دةمةو َي باسي بكةمش لـة ئامـادةكردني بودجـةدا هـاتووةش
سياسةتيَكي كوردستاني لة طةشةثيَداني هاوسـةنط ثـةيرِةو دةكـةينش بـؤ ئـةوةى داخـوازي سـةرجةم ناوضـة
جياجياكاني كوردستاني تيَدا بطريَتةوةش بةراسيت من ثيَم واية نا هاوسةنطي و نا عةدالةتي هةية لة دابة
كردنــي بودجــة بةســةر وةزارةتــةكانش دابــة كردنــي ثرؤذةكــان لةَيــةن وةزارةتةكانــةوة بةســةر ناوضــة
جياجياكاني كوردستانش من بة حوكمي ئةوةي كة دانيشتووني دةزاي دوكامن و خةلَكي ئةويشـم و نويَنـةري
دةزاي دوكامن لة ثةرلةماني كوردستانش دةزاي دوكان بة منوونة ديَنمةوة كة ذمارةى دانيشتوواني زيـاتر لـة
 52هةزار كةسةش ثيَـنج ناحيـةي طـةورة لـة دةزاكـة هةيـةش ئةمسـا َل ئـةو ثرؤذانـةى كـة ثيَشـنيار كـراوة لـة
سنووري ئةوانة بكريَش ذمارةيـان  5ثرؤذةيـة بـايي  5مليـار و  753مليؤنـة كـة ئـةم بـرِة ثارةيـة تـةنها بـؤ
نؤذةنكردنةوةى ياريَطاي شةعب تـةرخان كـراوةش لـة كاتيَكـدا يـةكيَك لـةو ثرؤذانـة ثـرؤذةي سـةروةريةكاني
سةروةرة كة ئةوة دووبارة ثارةى بؤ تةرخان كراوةش خالَيَكي ترش يةكيَك لةو ناحيانةى كة لة سنووري دةزاي
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ي لـة بيدايةتـةوة دةسـت ثيَبكةينـةوةش مـن
دوكان هةيةش ببوورة ديا رة بة هؤي كارةباوة دسةكان بـرانش نـاكر َ
باسي ناحيةي ثرية مةطرومن كردش ئـةو ناحيـةي زيـاتر لـة  5هـةزار مـالَي هةيـةش ذمـارةى دانيشـتوواني 32
هةزار نفوسة و هةمووي كةس و كاري ثا ماوةى ئةنفالي دؤلَي جافايةتي و رِاطويَ راواني ئـةو مةنتيقـة و
ناوضة جياجياكاني كؤبوونةوةتةوةش بةراسيت كارةسات لةوة داية لة سـالَي  0212يـةك ثـرؤذة لـة سـنووري
ئةو ناحيةي ثيَشنيار نةكراوة جيَبةجيَ بكريَش لةكاتيَكدا هةروةكو ثيَشـرت بينيمـانش لـة بـرِي ئـةوةي داواي
ليَبوردن لة خةلَكي ئةوناوضةية بكريَش لةَيةن سةرؤكي شارةوانيةوة ئةوة راطةيندرا بة خةلَكش كـة خـةلَك
كويَر ببورة و ثرؤذةكاني نةديوةش من ليَرة رايدةطةينم كام ثرؤذةيـة ش منـيش نةمـديوة نـةك خـةلَكش بؤيـة
ئةوة جيَطاي ثرسيارة كـة خؤثيَشـانداني لـ َي كةوتـةوة و ئـالَؤزي و رووداوي ناخؤشـي لـ َي كةوتـةوة كـة وةك
ي ئامــاذةى ثيَبــدةم لــةو ســنوورة كــة ئــةو
خؤمــان بينيمــانش مــن ليَــرةدا كؤمــةلَيَك ثــرؤذة هةيــة كــة دةمــةو َ
ثرؤذانةى كة تةواو بووينـةش هـي ئيشـيَكيان تيَـدا نـةماوةش بـةآلم دووبـارة ثارةيـان بـؤ تـةرخان كـراوةش مـن
دةثرسم ئايا ليَذنةى دارايي و ئـابووري بـؤ ئاماذةتـان ثـ َي نـةداوة ش بـة ِر َي وةزيـري دارايـي و وةزيـري ثـالن
دانان هؤكاري دووبـارة تـةرخان كردنـةوةى بودجـة ضـية بـؤ ئـةو ثرؤذانـة ش يـةكيَك لـةو ثرؤذانـة دروسـت
كردني ريَطاي دؤلَة رووت و د لةر و شةدةلَةش ريَطاي د لةرشميَرطـة ثـانش شـةدةلَةش ضـاككردني ريَطـاي طونـدي
طةبة لة ثرية مةطروونش دريتاوكردني ريَطاي ثرية مةطرونش يةكيَك لةو ثرؤذانـةى كـة زؤر بةراسـيت جيَطـاي
موَحةزةيةش دروستكردني سايدي دووةمـي ريَطـاي تاسـلوجة-دؤكـانش  03بـؤ  42كـم لـة كؤمثانيـاي mggش
ثرؤذةى دروست كردني دوو سايدي تاسلوجة لة دؤكان لة  2كم بؤ  03كة ئةوة ريَطايةكة و هةموومان ثيَي
هاتووضــؤ دةكــةين تــةواو بــووةش بــؤ ضــي دووبــارة بودجــةى بــؤ تــةرخان كــراوة ش ثــرؤذةى تــةواو كردنــي
مودتةرةباتي طوندي كونة جوولةكةش تـةواوكردني ريَطـاي بنـاري كؤسـرةت كـة خـؤم مـودير ناحيـة بووميـة
ي و ئةو ريَطاية دةميَكة تةواو بـووةش هؤكـار ضـية دووبـارة بودجـةى بـؤ تـةرخان كـراوة ش تـةواوكردن و
لةو َ
دروست كردني طوندي دةشقؤلي-دؤك انش دريتـاو كردنـي ريَطـاي دةربةنـدش بنطـردش ريَطـاي ياخسـةمةر و كـاني
مراد كة ئةوانة كؤمةلَيَك ثرؤذةنش زائيدةن هةنديَ ثرؤذةى تر هةية كة تةواو نةكراونش بةلَكو ثارةشيان بؤ
دانراوةش هي ئيشيش نية لةو ثرؤذانةش بؤ منوونة  522خانوو لة تابنيش ئةو خانووانةى كـة بريـار بـوو لـة
ي و لةسـةر بريـاري كـ َي بـووة ش بـةآلم ئـةوة
ي دروسـت دةكـر َ
ي لـة كـو َ
ي كة نازانر َ
سالَي  0225دروست بكر َ
 0212يـة و ثيَـنج سـالَي بةسـةر تيَثــة ِر بـووةش لـة كاتييَكـدا لـة دوبــةى تابقيَـك يـان ئـوتيَليَكي  122تــابقي
دروست دةكريَش لة خياللـي  5سـالَداش كارةسـات لةوةدايـة دووبـارة بودجـةي بـؤ تـةرخان كـراوةش لـة كاتيَكـدا
ئيَستا مةعلوماَ هةية ثؤليو دةسيت لةسةر ثرؤذةكة داطري كردووةش تةنها  32بؤ  42خانووي ليَ دروست
كراوةش ئةويش بة نودصـانيش مـةواد و شتيشـي لـة توركيـا بـؤي هـاتووةش تيَكةلَريَـذ كردنـي ريَطـاي طـةرةديَش
ياخيان و خورخورة و شارسـتيَن وهـةجنرية بـة دريَـذايي  52كـمش ئـةوة يةكيَكـة لـةو ثرؤذانـةى كـة هـةر
بووني نية و ثارةى بؤ تةرخان كراوةش مـن ئةثرسـم بـؤ ضـي ش تـةواوكردني ريَطـاي دـريي دةربةنـد رانيـة و
بنطــرد و دةرةس ـيَش ئــةوة يةكيَكــة لــةو ثرؤذانــة كــة تــةواو بــووة بــؤ ضــي ثــارةى بــؤ تــةرخان كــراوة ش
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فراوانكردنــي نةخؤشــخانةى ثــرية مــةطروونش لةكاتيَكــدا كــة باســم كــرد ئــةو هــةموو دانيشــتووانةى هةيــةش
مةلَبةنديَكي نية نـةك نةخؤشـخانةش طةيانـدني كارةبـا بـؤ طونـدةكاني بنـاري كؤسـرةتش ئةسـلَةن نـةك هـةر
كارةباش يةكيَك لةو طوندانة كة طردةسوورانة و هةموو ضـةند كيلومـةتريَك لـة سـةدةى دوكانـةوة دوورةش تـا
ئيَس تا كارةباي نية و ئةو ثرؤذةية بـووني نيـةش ثـارةى بـؤ تـةرخان كـراوةش طةيانـدني كارةبـا بـؤ طونـدةكاني
دؤلَيَ ناحيةي بنطرد ش بةرميةرطةش طةياندني كارةبا بؤ ناوضةكاني دوكانش كويَي دوكان ش طةياندني كارةبا بؤ
سيَ طوند لة دوكانش كام طوندانة ش دريتاو كردني ريَطاي سوسيَ كؤنش ثرؤذةكاني شارؤَضكةي ثـرية مـةطروونش
كة نووسراوة  4ثرؤذةش من دةثرسم كام ثرؤذانةية ش من بةراسيت شتم زؤر ماوة بةآلم دةمةويَ لة كؤتاييـدا
ئةوة ب َليَم كة ئيَمة بودجة بة دوتي خـةلَك دةزانـني و مـايف خةلَكـة و ثرسـيَكي طرنطيشـةش سـا َل َي يـةك جـار
مونادةشة دةكريَ لة ثةرلةماني كوردستان و ثيَويستيشة هةموو خةلَك ئاطاداري مونادةشـة كردنـي بودجـة
بيَتش بؤية ئيَمة وةكو ئؤثؤزيسيؤن و وةكو ليسيت طؤرِانش لةطةلَ تيَثةرِاندني بودجةين بة بيَ كةم و كورتيش
نةك ئةو كةم و كورتيانـةى كـة بـاس كـراش بـؤ ئـةوةى دةسـيت حكومـةت كـراوة بيَـتش بـؤ ثيَـداني مووضـةى
فةرمانبةرانش بؤ زيادكردني مووضةي كةس و كاري شةهيدان و دوربانيـاني ئـةنفال و ضـةكي كيميـاويش بـؤ
زيادكردني مووضةي كـةم ئةنـدامانش مووضـةي زينـداني سياسـيش جيَبـةجيَكردني ثـرؤذة خ مـةت طوزاريـة
سةرةتاييةكان لة هةموو ناوضة جياجياكاني كوردستانش بة كةركووك و ناوضة دابرِاوةكان و ئةو ناوضـانة
كة ناكؤكيان لةسةرةش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ر َي دار نةسرين خان فةرموو.
بة ِر َي نةسرين ال مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة زؤر لة خالَةكان هاو ِريَكامن ئاماذةيان ثيَداش بةآلم بـة ثيَويسـيت ئـةزانني لةسـةر راثؤرتةكـةش لـة هـةمان
كاتـــدا لةســـةر ئـــةو ناعةدالةتيـــةي كـــة هـــةبووةش بةتايبـــةتي لةســـةر ثرؤذةكـــان ثيَويســـت بـــةوة ئـــةكات
هةلَوةستةيةك بكةين و دسةي لةسةر بكةينش ضونكة بودجة ثيَويست بةوة ئةكات كـة زيـاتر دسـةي لةسـةر
بكريَ و زياتر ئاماذة بة كةم و كورتيةكان بدريَ و زياتر روون بكريَتةوةش ضونكة ئةوة هي هـةموو ميللةتـة
و هي من و تؤ نيةش ديارة ئةوةي كة من ئةمةويَ ئاماذةى ثيَ بدةمش زؤر لـة برادةرةكـانيش ئاماذةيـان ثيَـداش
مةسةلةي ئةو دابة كردنـة يـان ئـةو نـا عةدالةتيـةي ثرؤذةكانـة بـة هـةموو ناوضـةكانةوةش ئيَمـة هـةموو
كوردســتان َي هــةموومان خؤشةويســتة و هــةموومان خــاوةني كوردســتاننيش لــة ناوضــة دابراوةكــان و بــة
كةركووكيشةوةش ئةو نا عةدالةتييةي كـة ئـةيبينني لـة دابـة كردنـي بودجـة و يـاخود دانـاني ثرؤذةكـانش
بةراسيت نةك ئةوةي تـةنها لـة ثار َي طاكانـدا ئـةو دياردةيـة هـةبيَتش بـةلَكو ئـةو ديـاردة نـا عةدالةتيـة شـؤ ِر
بوويتةوة بؤ ثاريَ طاكان و دةزاكان و بؤ ناحيةكانش و لة ناحيةكانيشةوة بـؤ طونـدةكانش هـةر ج كةسـيَك كـة
ي هـةموو خـةلَكي كوردسـتاننيش بـةآلم هـةر يـةكيَكمان خـةلَكي
خةلَكي مةنتيقةيةك بيَش ديارة ئيَمة نويَنةر َ
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شويَنيَكنيش هةر يةكيَكمان شارةزاييمان لة مةنتيقةكاني خؤمان هةية زائيدةن ضةند مةنتيقةيةكي ترش ئةو
ثرؤذانةى كة باس ئةكريَ و كة ثيَشنيار كراوة بؤ مةنتيقةكانش بةداخةوة لـة ئاسـيت ثيَويسـتدا نيـةش كـةم و
ي لـةو روانطـةوة ئامـاذة بـة ضـةند ثرؤذةيـةك بـدةم لـة مةنتيقـةي
كورِي زؤري تيَدا هةيةش بؤية من ئةمةو َ
دةرةدا داش هةنديَ خةلَك و هةنديَكشتان ئةوةي بة تايبةتي خةلَكي سليَماني بيَتش ثيَشـمةرطايةتي كردبـيَش
مةنتيقةي دةرا ي بينيوةش مةنتيقةي دةراغ كة لة س َي بة ثيَكهـاتووةش بةشـي سـةرةوة و بةشـي خـوارةوة
كة ئةبيَ بة دوو بةشةوةش بةداخةوة دةراغ شويَنيَكي كؤنةش بةآلم تازة بووة بـة دـةزاش لـةو دةزايةشـدا تـةنها
خويَنيَك بووبيَ بة ناحيةش ناحيةي سيَوسيَنانةش كة خاوةني ضةندين شـةهيد و ضـةندين كيميابـاراننش ئـةم
دةزاية خؤي هي رووخساريَكي دةزاي ثيَوة ديار نية تاوةكو ئيَستاش ضونكة كاوةلكارييـةكان ئةوةنـدة زؤرنش
تةنها ئةوانةى كة بؤي كراوة لة ئاسيت ثيَويسيت خةلَكدا نيـةش بـةآلم شـويَنمان هةيـة لـة مةنتيقـةي دـةراغش
زياتر لة بودجةى ثيَويسيت بؤ تةرخان كراوة و زياترين ثرؤذة و زياترين بودجة بؤ ئةو شويَنة رؤيشـتووةش
من ليَرةوة ئةضمةوة سةر ناحيةي سيَوسيَنانش ئةو ناحيةي سيَوسيَنانة كة هي خ مـةت طوزارييـةكي نيـةش
راستة تازة بووة بة ناحيةش راستة  22مالَي بؤ ضوويتةوةش بةآلم لةو ناحيةية خؤيان م طةوتيان هةيةش تازة
بة تازة من حورمةَ هةيةش م طةوتيَكي تازةيان بؤ كراوة لةطةلَ هؤلَي بؤنةكانش مةعةلتيلم ئةم طوندة ئـاو
نية بيخؤنةوةش كة ثيَويست بوو ئةو ثارةى كة بؤ ئةو هؤلَةى تةرخان كراوةش هي مةراسيميَكي تيَدا نـاكريَ
ي دريَـذ و شـةلَتة
هةنديَ بؤنةى تايبةتي نةبيَش ئاويان نية بيخؤنةوةش حورمةَ بؤ ثةرلةمان هةيـةش بـة طـو َ
لة كانييةوة ئاو دةبةن بؤ مالَةكانش ئةو ثارةيةي لةو هؤلَة تةرخان كرابوو بكراباية ثرؤذةية بؤ ثرؤذةى ئاو
بؤ خةلَكةكة باشرت بووش خالَيَكي تر كة ئيشارةتي ثيَبدةم هةر لة ناحيةي سيَوسيَنان بووش دروسـتكردني 22
خانووة بؤ ئةو خةلَكانةى كة لةناو ناحيةي سيَوسيَنان ش ئةم  22خانووة ثرؤذةيـةكي بةردةوامـةش لـة سـالَي
0221ش  0مليار و  521مليؤن ديناري بؤ سةرت كراوةش بةردةوامة كة ئيَستا  555مليؤني تري بؤ تةرخان
كراوةش مةعةلتيلم ئةو  22خانووة تةواو بووةش تةنها نازامن ئةطةر طلَؤثةكاني دابني نةكرابيَش بةآلم ئةرزي
 22خانووةكة ثارةى لة خةلَكي سيَوسيَنان كؤكراوةتةوة بة برِي  17مليؤن دينـار كـة ئـةم بينايانـة لةسـةر
بودجــةى حكومــةتى هــةريَم دروســتكراوةش ئايــا بــؤ ضــي ش بــؤ ك ـرِيين ئةرزةكــة ثــارة لــة خــةلَكي ناحيةكــة
كؤكراوةتــةوة كــة ب ـرِي  15مليؤنــة ش لــة هــةمان كاتــدا حكومــةت تةعــةهودي ث ـ َي ثرِكردوونةتــةوةش ئــةو
دانيشتوانانة ئةطةر هاتو خانووةكانيان دابة كرد بةسةريانةش واز لةو ثارةية بيَنن كـة داويانـة بـة حـةدي
ي باســي بكــةين هــةر لــةو مةنتيقةيــة جــاددةى شــيقازي و
ئــةو خانووانــةش خــالَيَكي تــر كــة ئيَمــة دةمانــةو َ
دةَداميةزةش كة ئةوة مةشرؤعيَكي بةردةوامةش لة 0221دا ملياريَك و 5212ي بؤ سـةرت كـراوةش ئيَسـتا
ب ـرِي  022مليــؤني بــؤ تــةرخان كــراوةش مــاوةى شــة مــانط زيــاترة ئــةو جاددةيــة وةســتيَنراوةش ئةطــةر
ليَثرسينةوة هةبوايـةش ئةطـةر بةدواداضـوون هةبوايـةش ئةطـةر سـ ادان هةبوايـةش بـة دوايانـدا بضـينةوةش ئـةم
ي لـةناو دةرا ـدا باسـي بكـةمش باسـي باخضـةيةك
مةشروعة بؤضـي وةسـتاوة ش خـا َليَكي تـر كـة هـةر ئةمـةو َ
دةكاتش باخضةكة لة دةربةندةانش لة دؤنا ي دووةمدايةش بةآلم لةسةر ميالكي دةراغ داندراوةش ئةوة ئةطـةر
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ةلَـــةتي مةتبةعيـــة حةدـــة راســـيت بكةنـــةوةش ئةطـــةر ةلَـــةتي مةتبـــةعيش نيـــة و باخضـــةكة بـــةناوى
دةربةندةانةش دةراغ راستة باخضةيةكي بؤ كراوةش بةآلم ثيَويسـيت بـة مةشـروعي زيـاتر هةيـة تـاوةكو ئـةو
باخضةيةش ئةطةر برِؤي بؤ بةشي سـةرةوةي دـةراغ كـة ئـةو مةنتيقةيـة ن يكـةى  35دةيَيـةش تـةنها و تـةنها
ئةوةى كة بؤيان كرابيَ جاددةيةكي تيَكةلَريَذة كة لة سالَي  1110مونةزةمـةى ميـديكؤ كردوويـةتيش ئـةوة
جطة لة كؤمة َل َي نا عةدالةتي تر كة لةو مةنتيقانـة كرانـةش بـرِؤ بـؤ بازيـانش بـرِؤ بـؤ بادينـانش بـرِؤ بـؤ هـةر
شويَينَ زياتري نةبيَش كةمرتي نيةش بؤية من ليَرةوة ئةطةر برِؤين بؤ موازةنةتي وةزارةتي كشتوكالَش خؤزطة
سةيرتان بكردابا و بتانديتبا ضةندي تيكراري تيَدا هةيةش هةر لة موخةصةصات و نةفـةداتي ئيفـادةوة كـة
لة جياتي جاريَك دوو جار دووبارة بوويتةوةش ئةوة هةمووي ثارةية و دووبارة ئةبيَتةوة لة ئيجاري مـةباني
و ئيجاري مةخازنش كة دووبارة ئةبيَتـةوةش لـة كـرِيين مةَبيسـةوة كـة دووبـارة بوويتـةوةش لـة لةوازميـةكانش
لةوازميي ريازي و توبي و لة خالَي دووةمدا كـة تيكـرار بوويتـةوة موسـتةل ةماتي خةيريـةش بؤيـة ثيَويسـت
بةوة ئةكات زياتر دسة لةسةر بودجة بكةينش من ليَرةشـةوة كؤتـايي بـة دسـةكامن ديَـنم بـة ضـةند خا َليَـكش
ئةوة رةئي خؤمة و بة كورتي ئةطةر بودجة شةفات بوايةش ئةطةر عةدالةت بةردةرار بوايةش ئةطةر عةدالةت
لة دابةشكردني بودجة و لة دابةشكردني كارةخ مـةت طوزاريةكانـدا هةبوايـةش ئةطـةر ياسـا سـةروةر بوايـةش
ئةطــةر بةدواداضــوون و ليَثرســينةوة و س ـ ادان هةبوايــةش ئةطــةر هــةموو داهاتــةكاني حكومــةتى هــةريَمي
كوردس ـتان بــة داهــاتي نةوتــةوة و بــة داهــاتي نــةوتي رة و بــة داهــاتي طريَبةســتةكانةوة و بــة هــةموو
رسوماتةوة كـؤ بكرابـاوة و خبراباتـةوة سـةر بودجـةي هـةريَمش بـة شـةفافانة دابـة بكرابـا بةسـةر هـةموو
هةريَمداش بة كةركووك و شويَنة دابرِاوةكانيشـةوةش بةراسـيت ئيَسـتا كوردسـتان ئـاوةدان بـووش خـةلَكيش ئـةو
هةموو طلةيي و طازاندةي نةبووش بيَ كار نةئةما.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تةواوش كوردستان زؤر ئاوةدانة و ئاوةدانرتيش ئةبيَش ئيَستا ريَ دار َنة ادد.
بة ِريَ َنة ادد ضةليب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من كة ئةندامي ليَذنةى دارايي و ئابوورميةش ثشتطريي لة هةرسيَ راثؤرتي ليَذنةى دارايي و ئابووري دةكةمش
حــةز ناكــةم ئــةو خاآلنــة دووبــارة بكةمــةوة كــة لــةناو راثؤرتةكــةمان هةيــةش كــة دةمانهــةو َى بؤمــان روون
بكريَتةوةش زؤر ثيَشنياريشمان كرد لةناو راثؤرتةكةمان كة برِطة و ماددةكانش ئي افةمان كرديـةش بـةآلم يـةك
خــالَ هةيــة حــةز دةكــةم ئامــاذةى ثـ َي بكــةمش كــة برِوانينــة وةبةرهــةمهيَنامنانش نةفــةداتي تةشــعيليمانش لــة
موازةنةى حكومةتى ئيقليم لة كوردستانش كـة ئيقـترياة كرايـة لـة وةزارةت لـة دائريةكـان لـة سـالَي 0212ش
ئـةويش  12ترليــؤن و  107مليــار و  753مليـؤنش كــة تةوينيــةش بـةآلم ئــةوةي كــة لـة ياســاي موازةنــةى
هةريَمي كوردستان كة لةبةر دةستماندا هةيةش ئةويش هـةر تةوينيـة كـة بـؤ سـالَي  0212داندرايـةش 11
ترليؤنـة تةوينيـةش كــة  7ترليـؤن بــؤ نةفـةداتي تةشـعيلي دةضـيَت و وةطةرِهيَنانـةش كــة دةكاتـة لــة %21ش
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ئةطةر بةراورد بكةين لةطةلَ نةفةداتي تةشعيلي حكومةتى فيدرالي عرياقش كة بةنيسبةت ئـةوان نةفـةداتي
تةشعيليان لة %70ش هةروةها  3ترليؤنيش لة نةفةداتي ئيستسماري وةبةرهةمهيَنانش كة داندرايـة لـةو 11
ترليؤنــةى كــة دةكاتــة ريَذةكــةي  %31ش ئةطــةر بــةراورد بكــةين لةطــةلَ نةفــةداتي ئيستيســماري حكومــةتى
عرياق ي فيدرالَ كة ئي ئةوان لة %05ش يةعين مـ ن ئـةوها ئيتتيبـار دةكـةم ئـةوة دةسـكةوتيَكي طرنطـةش كـة
نيسبةي نةفةداتي ئيستيسمارميان ئةطةر بةراورد بكةين لةطةلَ نةفةداتي ئيستيسـماري حكومـةتى عريادـي
فيدرالش هـي ئيَمـة زيـاترةش هـةروةها حـةز دةكـةم ئامـاذة بةونودتةيـة بـدةم كـة مـن جيَطـري ليَذنـةى مـايف
بةكاربةرمش كة ليَرة من حةز دةكةم رووني بكةمةوة كة راثؤرتي دووةممان لةسةر ثيَشنياري ليَذنةكان بـووش
ئةوانيش زؤر هةية لة ثيَشـنياري ليَذنـةكان تيكـرار هـةبووش حـةزمان نـةكرد تيكـرار بكةينـةوةش بـؤ ئـةوةى
راثؤرتةكة زؤر نـةبي عـةدةد ئةورادـةكاني ش بؤيـة ئيَمـة ليَـرة يـةكيَك لـة ثيَشـنيارةكان ومتـان بـة نيسـبةت
ليَذنةى ثاراستين مـايف بةكاربـةر ومتـان بـة نيسـبةت ئرياداتـي وةزارةتـي صـيحةش كـة ئيشـارةتي ثيَدرايـة لـة
ياسايةكةىش بطة ِريَتةوة بؤ موازةنـةى وةزارةتـي صـيحةو هـةروةها ثيَشـنيارمان كـرد بـة نيسـبةت وةزارةتـي
كارةبا و شارةوانيش هةروةها ئاماذةمان بة سندودي نيشتةجيََبوون كرد و بة زيادةى سـولفةي عـةداري كـردش
بةآلم كة دةبيَنني لة ليَذنةكان هةموو نوداتةكان نةوترايةش ضونكة لـة راثـؤرتي ليَذنـةى دارايـي ئيشـارةمتان
ثيَدايةش حةزمان نةكرد زؤر خالَ هةبوو لة ليَذنةكان تيكراري تيَدا هةبووش ئيكتيفائمان كـرد بـة يـةك جـار
نووسينةوة بؤ خاتري راث ؤرتةكان عةدةدي زؤر نةب َي كة تيكـرار نـةبيَش هـةروةها نودتـةكم هةيـة كـة حـةز
دةكةم بة نيسبةت وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطـانيش تـةبيتي ثرؤذةكـان كـة دةبيـنمش حـةز دةكـةم عـةدةدي
ثرؤذةكان زياتر بيَش بة نيسبةت نةوعيةتي ثرؤذةكان زياتر بـيَش ئيَمـة بـة نيسـبةت لـة هـةريَمي كوردسـتان
زؤر مةعادمنان هةية دةتوانني سوودي ليَ وةربطرينش بؤ بونيةي تةحيت بةكاربيَنيَنش هةروةها حـةز دةكـةم
ئاماذة بةوة بدةم كة دةبينني شاري هةوليَرش لة خياللي ئةو  4سالَةي رابـوردووش كـة حكومـةتى كابينـةى
ثيَنجـةم زؤر ديـارة ئـاوةدان كراوةتـةوةش زؤر فـةرع و شـيت لـ َي زيـاد بـووةش زؤر بونيـةي تـةحيت زيـاد بــووةش
ئامادة بؤ  4سالَي داهاتوو زياتر ئاوةدان ببيَتش هةروةها بة نيسبةت ناحيـةكان و ئةد يـةكانيش ئـاوةدان
ببيَتةوةش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار عيماد.
بة ِريَ عماد حممد حسني:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دةسثيَكيش سوثاسيا ليَذنا دارايي دكةينش كة ئةظة ن َي يكي هةيةةكيَية خةريكيَن دارشتنا ظـيَ بـودجيَ نـةش ب
شيَوةيةكي طشيت ثشتطرييا راثؤرتا ليَذنا دارايي دكةين ذ بةر دوو ئةطةران:
يةكةم:ضونكة ب شةفايف ليَكؤلينا ظيَ بودجيَ كريةش دووةم :ريَطة ضارةسةري ثيَشنيار كرينـة بـؤ ئـةو كـةم و
كورِييَ ن دنـا ظ بودجيَـدا هـةينش ديسـان جهـ َي ديؤشـيَية كـة دبودجـا ئـةظ سـالدا كـة بـةردةوام بوونـة لسـةر
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سياسةتا كابينا ثيَشووش ثيَشنيارا ضارةسةركرنا ضةند طرفتيَن ظـيَ وةَتـة كريَنـوش ذوانـا زيَـدةكرنا مووضـيَن
شةهيدان و ئةنفالكراوةكان و كيمياباران و كـةم ئةنـدامانش و تةخصيصـاتيَن تايبـةت بـؤ تواناسـازيا َوانش و
تةخصيصــاتيَن تايبــةت بــؤ ضارةســةركرنا دــةيرانا نيشــتةجيَبوونيَش و تةخصيصــاتيَن تايبــةت بــؤ هةلَمــةتا
ئاظاكرنا دوتاخبانانش و تةخصيصاتيَن تايبةت بؤ ثرؤذيَن ثيَشةسازي و كشتوكالَيش كة هةمي خاليَن ئةريَنينة
دبودجا ئةظ سالدا .بةآلم من ضةند ثيَشنيارةك هةنة ئاراستةي بةر َي ان وةزيريَ دارايي و ثالن دانانيَ دكةمش
ي وةزارةتــا ثــالن دانــانيَ كريــة ثيةــةر بــؤ دابةشــكرنا ثــرؤذيَن ثيَشــنياركريش ريَــذا
ئيَــك ذوانــة ئــةو ثيَةــةر َ
ي مةنكوبييــةت و
ئــاكينجيبونيَ بؤيــةش ئةظــة ذيَ ثيَةــةرةكيَ جه ـ َي خؤدايــةش بــةآلم ثيَشــنيار دكــةين ثيَةــةر َ
ي ريَذا ئاكنجيبوونيَش ضونكة هندةك دظةر هةنة دمـةنكوب و هـةذارن و
هةذاريا دظةرا ذي بضيَتة ثالَ ثيَةةر َ
ثيَتة ـيَ ب كــاريَن خ مــةتطوزاريا زيَــدةترن .داخــازا ليَبــوريين دكــةم كــة ئــةظيَ دظــةريَ ذ دكةمــة منوونــة و
هيَةيدارم نةضيَتة ثالَ ناوضةطةريي داش بؤ منوونة دةظةرا ئاميَديَي كة ذ سةرجةميَ ( )307طؤنـدان ن يكـي
ي ذ طؤنـديَن خـؤ بـ َي بةهربووينـةش ذبـةر كـؤ رؤذانـة فـرؤكيَن
( )022طؤندا دويَـرانن و خـةلك َي ظـ َي دةظـةر َ
توركيا تؤثبارانا طؤنديَن وان دكةتنش خةلَكيَ وان نةضاربووية طؤنديَن خؤ ب جه بهيَلن و بكةظنـة دكريَضـيَ
دا و ئاظاهيَني حكوميدا و دوةزعةكي نالَةباردا بذيَن .لةوان ثيَشنيار دكةين كةوةزارةتا دارايي يـا حكومـةتا
هةريَما كوردسـتاني ريَذةيـةك َي ذ نةفـةداتيَن ئيتانـات و مينـةة و مـةنافيا ئيجتيماعيـة و لـة مةصـروفات
ئــوخرا و لــة ئيحتيــاتي َي وةزارةتــا دارايــي و ذتةخصبصــاتيَن تايبــةتش ريَذةيــةكيَ تــةرخان بك ـةتن بــؤ ئــةو
دةظةريَن مةنكوب و هةظار كة رؤذانة فرؤكيَن توركيا و تؤثخانا ئريانيَ ظـان دةظـةران تـؤد بـاران دكـةتش بـؤ
ي زيانا ماددي و مةعنةوي يا ب خةلكيَ وان دةظةران دكةظيت.
دةربووكرنا و َ
دةربارةى خاآل دوويَ لدور بةردةوام بوونا وةزارةتا دارايي لسةر تةئمني كرنا دةرزيَ عةداري بـؤ هاووآلتيـان
لديف زةوابت و ريَنمايَني كارثيَكراوش خالَةكا جهيَ خؤدايةش بةآلم ئيَك ذ ريَنماييَن وةرطرتنا دةرزيَ عـةداري
ئــةوة كــة دةظيَــت ســةنةدا تــاثؤييَ هــةبي ب ثارضــا عــةرديش وة ئةظــة ذي دةبيتــة ئةطــةريَ بيَبــةهربوونا
هةزارةها خةلكيَ نيشتةجيَبووييَن دةظةريَن هةتا نؤكة (تسوية) ليَ نةهاتية كرن .لةوان ثيَشـنياردكةين كـة
وةزارةتا دارايي ريَنماييَن تايبةت دةربيَخيت دا كؤ خـةلكيَ وان دةظـةرا مـةحروم نـةبيت ذ وةرطرتنـا سـولفا
عةداريش ببؤرن هندةك دةظةريَن دذي هةنة هاوشيَوةنة و هاوسنوورن دطـةل توركيـا و ئيَرانـيَش بـةآلم ئةظـة
وةك منوونة و سؤثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار ئاميَنة زكري.
بة ِر َي امينة ذكري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرا ئةز دةست ث َي بكةمش ثشنيار دكةم كو د ناظبةرا روينشتنيَن مة دا بيَهنةةدان "ثاوز" هةبن كو بـ راسيت
ذ بةر دريَذيا روينشتنا مةجورة وةستيانةك يا بـ هةميا ظة ديارة.
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سةبارةت تةرخان كرنا  102مليار دينار بو سندودا طةشةثيَدانيَ و  152مليار دينار بو هةلَمةتا نيشتماني
بو دروست كرنا دوتاخباناش ئةظة وةرضةرخانةكا نوي و ثوزةتيةة بو كةرتيَ ثـةروةرديَش لـيَ بـةر َي ان ئةطـةر
ي ريَذةيةكا طةلةك كيَمـةش
ئةم بهيَني سةة كةيينَ تةرخان كرنا  1522كةسان بو ميالكيَن وةزارةتا ثةروةرد َ
بؤ منوونة ئةطةر ئةم بةحسيَ ثاريَ طةها دهوكيَ بكةين ثيَدظيا ثاريَ طةها دهوكيَ بو دوتاخبانيَن بنةرةتي و
ي بيــنني ب ت ـينَ  1522مــيالك بــؤ
دوانــاظنجي 224ش  4مامؤســتايانةش ئةطــةر ئــةم به ـيَني ســةة بكــةين د َ
دامةزرانــدنيَ ب ت ـينَ بــؤ كــةرتي ثــةروةرديَ نــة .كــو بةش ـ َي ثاريَ طــةها دهــؤك َي بتــةن َي ناكــةت و ســةبارةت
ي وةرة حـةتا نوكـة ئيَـك خ مـةتطوزارو
خ مةتطوزارو فةرمانبةران هةذي ئاماذة ثيَدانيَ ية ئةو ساََ 0222
فةرمانبــةر ل ثاريَ طــةها دهــوك َي نةهاتينــة تــةعني كــرن و ثيَــدظيا ثاريَ طــةهيَ بـــ 355ش  5فةرمانبــةرو
خ مةتطوزاراية .بة ِر َي ان ذينطةها دوتاخبانيَن كوردستان َي ذينطةهـةكا ناتةندروسـتة بـو زاروكـي كـو ئـةو بــ
خوة دوتاخبانا ثادذ بكةنش كة ئي ةن هةكة ج ثادذكةر بو دوتاخبانا نةبن تةندروستيا زاروكي دكةظيتة د بن
مةترسييَ داش كو بـ راسيت ثيَدظية ضاظخشاندنةكا دي دواريَ ميالكيَن ثةروةرديَ دا بهيَتة كـرن .ئـةو بودجـا
بو ثرؤذيَن وةزارةتا ثةروةرديَ هاتينـة تـةرخان كـرن بـو ثاريَ طـةها دهـوكيَ  11دوتاخبـانيَن  15ثـولي نـة
ئةظـة د دةمـةكيَ دايــة كـو ثاريَ طـةها دهــوكيَ  571مةدرةسـيَن  0شـيفيتش  72مةدرةسـيَن  3دةوامـي يـيَن
هةين .طةلو ئايا  11دوتاخبانيَن  15ثولي بةشيَ هنديَ دكـةت كـو ئـةظ دةوامـيَن  0شـيفيت و  3شـيفيت ديَ
نةمينن
ئةطةر ئةم بنيَرينة ثالنـا ريَةةبـةريا طشـيت يـا ثـةروةردا دهـوك َي بـو نـةمانا دةوامـا  3شـيفيت و  0شـيفيتش
ثيَدظيا ثاريَ طةهيَ بـ  2مةدرةسيَن  07ثوليةش  70مةدرةسـيَن  15ثـوليش  50دوتاخبـانيَن  10ثـولي و 11
دوتاخبانيَن  1ثولي و  0مةدرةسيَن  2ثوليةش كةضي خوة ئيَك مةدةرةسا  07ثولي ذي بو ثاريَ طةها دهوكيَ
نةهاتية دانان و هندةك دـةزاييَن ثاريَ طـةهيَ ذي د بـ َي بـةهرن .سـةبارةت باخضـيَ زاروكـان بـة ِريَ ان ئةظـة
 CDيةكا ويَناية لـ باخضيَ زاروكان لـ سيَميَليَش كو د ظي باخضةي دا ثرت ذ  322زاروكان تيَةةنةو ذيانـا وان
يا د بن مةتةرسي داوش هةر طاظ َي ئةظ ئاظاهية لـ سةر سةريَ وان بـ هةرفيت يا دروستة بـ راسـيت ئـةز حـةز
ي ثالندانان َي و وةزيري دارايـي سـةة بكةنـة ظـ َي كارةسـاتا هـةرة مـةزنش طـةلو ج منطوق دوبـول
دكةم وةزير َ
دكةت ثرت ذ  322زاروكا ذيانا وان د خةتةريَ دابيت و ئيَك باخضيَ زاروكا بو سيَميَليَ نةهاتية دانان
بة ِر َي انش بةليَ يةكساني د دابة كرنا بودجةي دا نينة ئةز ثاريَ طةها دهوكيَ ديَ كةمة منوونة ثاريَ طـةها
دهوكيَ  %03ذ ئاكنجيَيـت هـةريَما كوردسـتانيَ ثيَـك دهـيَن و ب ةشـي بودجـا بـو هاتيـة تـةرخان كـرن تـةنها
ي تةنها ريَكا ادتصادي دةرطـةهيَ دهـوكيَ
ي فةتر َ
ي برا كوذييَش لـ و َ
يت شةر َ
%15ية .ئةز ديَ ئاماذة دةمة وةخ َ
ي كو دهـوك بةرامبـةر هـةوليَرو سـليَماني طةلـةك ثـيَش بضـيتش د فـةرتا كابينـا
بو و ئةظة بو سةبةب َي هند َ
ثيَنجيَ دا سياسةتا حكومةتا هةريَما كوردستانيَ بو هنديَ كو تةوازونةكيَ لـ هةمبـةر ثاريَ طـةها دا دروسـت
ي كو ثاريَ طـةها سـليَمانيي و هـةوليَريَ بــ
بكةتش بودجا ثاريَ طةها دهوكيَ كيَم كر و ئةظة بو سةبةبيَ هند َ
تايبــةتي هــةوليَر بــةرةت ثيَشــةة ضــونةكا مــةزن بض ـيَت بـــ تايبــةتي هــةبونا  0مــةتارخانا دياردةكــا هــةرة
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ي ضـي بـوي بــ هـةمي شـانازيي ظـة
ثوزةتيةة بو وةَتيَ مـة .ئـةو ثيَشةةضـوونا ل ظـان  4سـاَن لــ هـةوليَر َ
هةوليَر رةنطيَ باذيَرا يا لي هاتي ئةم وةكي دهوكي شانازي بـ هنديَ دكةينش ل َي مـة دهوكيـا تةزحيـة يـا ثـيَ
داي .ل َي دهـةمان دةمـدا ذَيـ َي حـةرةكا ئـابوري دهـوك ثـا ئيخسـت و بـةريَ هـةمي بازرطـان و ريَةينـك و
ثروذان ئيخستة هةوليَرو سليَمانييَ ئةظة بو سةبةب حةرةكا سياحي لـ دهوكيَ نةمايةو هوتيـل هـةمي يـيَن
ظاَ ماين و ئةظة ددةمةك َي دا ية كو ثار َي طةها دهـوك َي دةظـةرةكا ئيكجـار باشـة بـو دةظـةرا سـياحي براسـيت
ثرسيارا مـن ذ وةزيـريَ دارايـي ئـةوةش ئـةو  %2ئـةوا ذ ثار َي طـةها دهـوك َي هاتيـة بـرين كيةـة ضـوية ج لـ َي
ي حكومـةتا
هاتية و ذ بةرج هاتية برين هةكـة بةرسـظ ئـةو بيـت كـو بـو خـةرجييَن سـيادي ضـوية ئـةر َ
ي ناهيَتة برين و ئةوا دمينيت لــ
هةريَميَ بةس حكومةتا ثاريَ طةها دهوكي ية بوضي خةرجييَن سيادي ذ َ
سةر ثاريَ طةهان بهيَتة دابة كرن بـ ج بةهانة هوين دهوكيَ دكةنة كةبشيَ فيداي َي ئيرباهيم ثيَعةمبـةر
براسيت ئةظة ثرسيارةكة كة من دظيَت بهيَتة بةرسظ دان.
يف طرنطــي يــا دايــة ئــةظا كــرن و نويــذةنكرنا
بــة ِريَ انش د ثــروذيَ بــودج َي ثشــنيار كــري دا وةزارةتــا ئــةودا َ
م طةفتان و تـة نها ئيَـك ثـروذة ذي نـة بـو جهـيَن ئـاينييَن كريسـتياناو نـة بـو ثةرةستطةهــ و مةزارطـةهيَن
ي بيــنني ئيَ ديــان 315
ئيَ ديــان نةهاتيــة تــةرخان كــرنش ل ـيَ دهــةمان دةم دا هةكــة ئــةم ســةة كــةيينَ د َ
ثةرةستطةهـــ و مةزارطــةهيَن ئــايين يــيَن هــةين بــةس هــةتا نوكــة ذبلــي ثــةرجانا ئ َيــك ئــاورا دي بـــ وان
ثةرسةتطةها نةهايتة دان.
د راثورتا ليَذنا داراييَ و ياسايا ثةرلةمانيَ د َثةريَ  12دا ليَذنا ئـةودات و كاروبـاريَن ئـايين لــ ثةرلـةماني
ي ثرسيارةك ما بو حكومةت َي ذ
ي يا ئاظ و كةهرةبيَ بهيَنة عفو كرن ئةر َ
ثيشنيار يا كري كو م طةفت ذ كر َ
َييَ ئيداريَ ظة ج فةرق هةيةش ئةطةر ثشنيار بكةين مستشفى و مةدرةسة ذ كريَ يـا ئـاظ و كـةهرةبا بهيَنـة
عفو كرن و هةكة ذَييَ روحي ظة سةة كةيينَ ئايا ليَذنا ئايين كةنيسةو ثةرةستطةهيَن دي يـيَن ديـين ذي
بةرضاظ كرينة بةرسظ نةية ذ بةر هةنديَ ئةز ثشنيار دكةم هةر دةخليَ وان بضيت بو حكومةتيَ و ذَيـيَ
وان ذي ظة بهيَتة سةرت كرن.

د راثورتا ليَذنا دارايي دا َثةريَ  14يَ ئاماذة داية هنديَ كو ثاريَ بو ثروذيَن دوبارة بـوين ب ظريـت بـو بودجـا وةبـةرهيَنانيَ
بو خ مةتا ناوضيَن زةرةرمةندو زيان ليَكةفيت كو كيَمرتين خ مةت بوهاتبيتة ثيَشكيَش كرن ئةز ثشنيار دكةم ئةو ثارة هـةر

بو ثروذةيةكيَ دي بو ويَ حمافظـيَ بـ خوة بهيَتة تةرخان كرن.
بة ِر َي انش من ويَنةيةك َي هةي ذ خةستا ئازادي ئةظ ويَنةية ي َي دات َي دوويـ َي بةشـ َي زاروك بـون َي يـةش يـةعين كارةسـاتةكا هـةرة
مةزن يا لـ ثاريَ طةها دهوكيَ هةيةو هةتا نوكة نةخوشخانا زاروك بونيَ لـ دهوكيَ نينةو ذن لـ عةردي د نةيـنن و سـيَالنيَ بـو
داننش هةريَ ئةظة ضةوا ضيَ دبيت ئةز ثشنيار دكةم ثيَداضوونةك لـ سةر ظيَ مةسةليَ بهيَتة كرن هةر ضةندة لـ ساَ 1112
نةخشةو ثالن يا بو هنديَ هاتية دانان .لـ خةستا ئازادي بـ تينَ  70تـةخت لــ تةبـةدا دويَـدا يـيَن هـةن و  05تـةخت لــ داتـا
ي دارايـ َي دكـةم بـال ئـاور و ل َي ظرينـةكا بلـةز بــ ظـ َي
ي ذ وةزيـر َ
شةشيَ ييَت هـةين كـو ئةظـة تيَـرا ثاريَ طـةهيَ ناكـةت .داخـواز َ
ضةنديَ بدةن و طةلةكا طرنطة خةستةخانا ذن و زاروك بونيَ لـ دهوكيَ بهيَتة ضيَكرن.
بـ تينَ من خالةكا دي يا ماي بةرِيَ انش ئاواريَـت ذ ئـريان و توركيـا زظـرين ظـة ثيَدظيـة ئـةم طرنطيـةك َي ثـ َي بـدةين بــ راسـيت د
دةرفةتيَن تةنط و وةخيتَ نةخوشيَن ملةتيَ مة وان كارةساتيَن مـةزن تةحـةمول كرينـةو توشـي نةخوشـي و ئةشـكةجنةدانيَن
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مةزن .بوينة ذ بةر هنديَ ذي طرنطة حكومةتا هةريَميَ ئاورةكيَ ليَ بدةيت و دةرةبويا وان بكةن .راستة هندةك ذ وان طةلةك
موستةفيدن و عةردو هندةك ئيمتيازاتيَن دي ييَن وةرطرتني بةس طةلةك ذي ييَت هةين هةتا نوكة نةهاتينة دةرةبو كـرن و
ي دارايـي دكـةم كـو ضاظخشـاندنةك َي لــ سـةر ظـيَ
ي ذ وةزيـر َ
طةلةك ب َي بةهرن تايبةت ئةويَن ضوينة كـةمثا ميَـرديينَش داخـواز َ
ضةنديَ بكةنش سوثاس.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار عال طا ر فةرموو.
ال طا ر ابرا يم حماد:
بة ِر َي
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثاسش بةراسـيت بـرادةران و بـة تايبـةتي خوشـكة ئامينـةش طةلـةك ئـافةكرن مـن دظيـا ئـةز بيَـذمش بـة
شيَوةيةكي طشيتش ئةطةر ئةم بيَن طفتوطؤكردنا بودجةيةك بكةنش لة وآلتيَكي سـةربةخؤش وةآلتيَكـي خـودانش
سيادةش خودان بةنكيَك مةركةزيش خودان وةحدةكيَ نةددي بيَش ئةم طفتوطؤية بؤ دجيـا ئـةظيَ وآلتـي بكـةن
بةراورد دطةل طفتوطؤكردنا بودجا هةريَميَكي ثيَك هاتي ئي سيَ ثاريَ طاها كـو هـةتا نهـؤ بةشـيَكي عريادـيَش
مةصدةري سةرةكي بيَ تةمويل كردنا ئةظيَ بودجيَ هةر عريادا و بودجا هـةريَميَ ثارضـةيةكة ئـةز بودجـة
عرياديَش ئةظ بري و بؤضوون و تةحليل كرن دي مةحنايةكي دي ضـنش ديَ بـة شـيَوةيةكي دي بيَـتش ئـةم وةك
هــةريَم تــا ئيَســتا نــة خــودان وةحــدا نةدديــة ج بيَــتش نــة خــودان ســيادةيةكي تــامنيش نــة خــودان بــةنكيَكي
مةركةزينةش بؤية شيَوة و سيستةميَ بودجا مة سيستةمي شيَوة بودجةت وَتا ناطريَ ش ذ بـةر ظـيَ ضـةنديَ
دةب َي بري و بؤضوون َي مةش بةي مةحناي ظـةجبن ش ئةطـةر بـيَن و بـةري خـؤ بدةينـة راثؤرتـا ليَذنـة داراييـاش
ي ثيَويسـتدا شـيا
تةدريبةن ب مةحنا هةنديَ دةرضووي و طشيت نة خوا و سوثاسـي ئـةون دةكـةين كـو دمـاو َ
ئةظيَ راثؤرتيَ ئامادة بكةن و ثيَشكة بكةنش سةرِةراي هةمي كةم و كورياش زؤر باس كرن سةر شةفافيةتيَش
ئةبينني ئاشكرا كردنا بودجة سةر تؤرا ئينتةرنيَيت هةنطاظةكا طةلةك مةزن بووش ئةطةر نا %122ش لة %52
هةميشةش بيَذين ئةظا شةفافيةتيَ ديار كةتن و وةليَ هات بودجة كةتة دةسـت هـةر كةسـيَكي ئـةوي ب انيَـت
ماوسيَ كومثيوتةريَ بطريَت و داخيلي مةوديتي بيَت و ئةظيَ شةفافيةتانيَ دياردكةنش طةلةك بةحسيَ خالَي
سليب هاتنة كرنش ئةز ناضمة ناظ بابةتيَ جارةكا ديرتش ئةطةر بيَنة بةحس َي بابةتي عةدالـةت و نـا عةدالـةتيَ
يت ئةظرؤ ناو و دهينةش بةلكي ئةظة ديَـت سـةدةها سـالَن
بكةينش كيَشة و طرفتيَن كوردستان َي نة كيَشة و طرف َ
و كوردستان ثيَويسيت ماوةكي دريَذة هةتا وةليَ بيَت دخيالتةميادا بدةستطةظنيش ئاريشة طةلةكنش ئيمكانيات
ثضيةكنش ئةظة ئةساسيَكي كيَشة ئيقتيصاديةش ئةطةر ظي كيَشة ئيقتيصادي تةعريف بكةيش تتدد احلاجات و
ندرة املواردش ئا ئةوة بودجة هةولَدانيَكة تو ديَ ضاوا تةوازونيَكي دابني بكةين ناظ بةينا كيَشة و طرفتا و ناظ
بةينا ثيَداويستا كو دي ضاوانةكا ئةظيَ دةرمالَة و ئةظة ئيمكانيات تةنيَ بـةرةو ئاسـيتَ ثيَويسـت ببـةيش ئـةز
ي ثةيوةندييـةك كـؤ
وةك ئةندام َي دوو ليَذنةش ليَـذنا بةلـةدياتا و ليَذنـة ئاظـادانكردنيَش كـو كـةرت َي كـارا بيَـذ َ
ئةظة هةيةش بتينَ بةحسيَ هةنديَك ئامارة ئةكةمش كو سةرجةميَ ظة ئامـارة ئةطـةر بيَـي و طشـت ثـارةى ئـةظ
ي 552
سالَة املتفم علية كو بيَتة سةرت كرن بؤ ب ةلـةدياتاش بـؤ ئـاوةدانكردنيَش بـؤ كـةرت َي كـارة بـيَش حـدود َ
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مليار و  322مليؤن دينار هةيةش ئةظة هةنيَ دكـةتن  %5547ذ طـوذميَش يـانيش كـؤي طشـيت مي انيـا كـود َ
ي
ئةظ سالَة ئيَ تاخري كرنش هي 0212ش كو طوذميَ وي طوتة نـة  172مليـار و  505مليـؤن دينـار ثشـيت ئـةم
ي
ي دةرديَخنش كـو ئـةظ سـالَة ديَنـة سـةرت كـرن املتفـم عليهـاش د َ
يةبري دابيَش املشاريا حتت التنفيذ ش ئةموا ذ َ
بودجة داهاتيَش ئةظة ليَرة موئةشريَكي باشة كو حوكمةتا هةريَميَش يا ثيتايةكي ذيان و ذيانـا خـةلكي كـي ش
نةخةمسا كةرت َي ثـارة بـيَش كـةرتي ئاظـةدان كردنـةوة و نيشـتةج َي كردنـيَش هتـدش ئةطـةر ئـةز بـيَم بةحسـي
ي مـة بةحسـي كـردش مـن نامـةظ َي بضـمة تةفاصـيال جـاريَكي تـرش مـةنافيتي
ثار َي طاها دهؤك َي بكـةمش بـرادةر َ
يت كوردستانيَش مةشاريتي مونةفةز يـان تـةحيت
تةمنيةيش يان سووديَت تةمنيةيش تو حيساب بكةى سةر ئاس َ
تةنفي ش كو ثارةى وة كةيتة  3ترليؤن و  521مليـارو  111مليـؤن دينـارش تـؤ دةبـ َي فةردـةكا مـةزن بيَـتش
دهؤكيَ  %5442بةركةظيَ ش مودارةنةتةن بودجةيَكي ترش سـووديا هـةر كةسـيَكي لةسـةر ئاسـيتَ كوردسـتانيَ
دةرخبةي ش  731دؤَرةش ثاريَ طاها دهؤكيَ و كؤ  %04خةلك َي كوردستانيَش حيصة هةر فةرديَكي ديكة بيَ
 151دؤَرش ئةظة ذ بيَنة حيساب كـريَ كـو هـةميَ خـةلَكيَ كوردسـتانيَ  4مليـؤن كـةس بـنش سـيترا دؤَريَ
 1022دينارا بيَتش ئةبيَ  3ترليؤن و  521مليارا تؤ تةدسيم بكةي لةسةر ئةظ َي ذمارةى هـةنيَش راسـتة نـا
ي نةبـة وةكـو مـن بيدايـةتي طـؤتي
عةدالةتيَكي يا هـةيش بـةس ثيَدظيـة ئةظرؤكـة ئـةم دووبـارة دةظخـواز َ
وةآلتيَك سةربةخؤ و هةريَميَك تا ئيَستا جوزئيَك ذ ئةبيَ وةآلتيَ هةنوكيَ عرياق و هـةنوكي وةزعـيَ سياسـي
و وةزعيَ ئيقتيصادي موستةدري نينةش حةمتةن مةحاورت موازةنةي َ علميةن تؤ نةشيَت بضيش ضـونكة ئـةظ
نةشيَ وة سياسة نةددي بيَ ش تةمنـةويَ بيَـت و موسـتةديل بيَـتش ئـةظ ليَـرة مـن دوو سـ َي ثرسـياريَ دكـةمش
تةدريبةن ثارا ثرت كت ئيختيصاصيَ مةش ئةز ظيَ داخوازيَ دكةم ثاريَ طاها دهؤكيَ ثيتةتة مةزن دابيَتة دانش
نةخوازمة مةجاليَ ريَك و بانةداش دهؤك نوكة دةرطةه َي كوردستاناش توركيايةش دهؤك دةرطةهيَ كوردستانيَية
ي دكـةمش ظـي ليَـرة
بؤ ئةوروثاش ئةظرؤكة ناظ بةينا مة و هةوليَريَش ريَكةكة سـرتاتيجيةش بؤضـي ئـةز داخـواز َ
ثيتةكا تايبةت ظةريَطة ثيَتةدان و ثارةكيَ با بيَتة تةرخان كرنش ئةطةر بيَشن بيَتة ئؤتؤ بانش يةعين ئؤتؤ
يت مـةش رؤذيَ
بانكردنا ئةظيَ ثرؤذانة و ئةظيَ شاريتة بةينا مة و هةوليَريَش ضونكيَ وةك ئيحصائية بةردةسـ َ
 1722تريَلة ئةظة ديَ ئامارا موديرية ريَكا دهؤكيَ  1722تريَلـة ئازودـة و كـةل و ثـةليَ مةنتـةد َي بـةرةو
ي
يت ديَن سةردهؤك َي و حيساب َي دكـةنش بيَـذن هةنـدة شـاريا بـؤ دهـؤك َي تـؤ بـةري خـؤد َ
ي ديَنن وخ َ
هةوليَر َ
ي ظيَ هةية و ديسانةكة داخاظازيَ دكةم ئةطـةر بـيَ مـةتاريَك دابـني بكـةن بـؤ
زؤربةي ئةظ ريَطانا ثةيوةند َ
ثاريَ طاها دهؤكيَش ل ظيَرة تةنيَ ثرسياريَك هةيةش سندودا ئيسكان َي  352مليار بؤ هاتينة تةخصـيص كـرنش
ي تـةختييتَش ئايـا مةصـدةري دي ثـارةى ضـية ش ذ
ي هةنـة جـةناب َي وةزيـري ماليـةش وةزيـر َ
ظة ليَـرة ثرسـيار َ
ئيحتي اتييش وةزارةتي مالية دةيداتش يان ذيَك ظـة ببيَتـة دـةرزش ئيقترياحـ َي دكـةم ثيَداضـوونيَك بيَتـة كـرنش
موراجةعة بكةنش عةدد و عقود و تةنفي كردنا ئةظة ثارة و ئةظ بشيَ خةلَكيَ مة سوودمةند بنش نـة تـاجري
و نة موستةمسر تةوازونيَك هةبن نا بةينا هةردوو تةرةفا يان هةردوو مةصلةحةش سوثاس َي ئةظة دكةم.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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ســوثاسش بــؤ طشــت ئيَــوةى بــة ِريَ ئيَســتا دانيشــتنةكةمان دوا دةخــةين بــؤ ســةعات  4432ثــا نيــوةرِؤش
خوائاطادارتان بيَت.

دانيشتين دووةم

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناوي طةلي كوردستانش بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةي ئةمرِؤمانش ديَينةوة سةر ئةو بة ِريِِ انـةي كـة
ناويان تؤمار كردووةش بؤ طفتوطؤ كردنش ش ليذنـةي ياسـايي و دارايـي كـةرةم بكـةن بـؤ شـويَنةكانتانش ريَـ دار
ثةميان عبدالكريم فةرموو.
بة ِر َي ثةميان عبدالكريم عبدالقادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر لة تيَبينيةكان ثيَشكة بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراش ئةوة مـاوة كـة بلَـيَني هـةروةك ثةرلـةمانتاريَك
كة بريو راو بؤضوونةكان ئةوةيةش كة ئـةم بودجةيـة ثـةيامي ئـابووري تيَـدا رؤشـن نييـةش ضـونكة وةزارةتـي
دارايــي روون ناكاتــةوةش كــة بودجةكــةي بــؤ ضارةســةرو بنــربِ كردنــي ج جــؤرة طريطرفتيَكــي بــازارِةش ئايــا
هة َل اوسانة ب َي بازارِيية دايناوةش دواي ئةوة دواكـةوتين بودجـة بيَطومـان كـاريَكي سـليب دةكاتـة سـةر زؤر
ثرؤذةو ثالني وةزارةتةكانش هةردوو وةزارةتي دارايي و ثالندانان دانيشتنيان لةطةلَ وةزارةتةكاني تر بةثيَي
ثيَويست نةكردووةو طفتوطؤيان لةسةر ئةوة نةكردووةش بؤ باسكردن و خسـتنةرِووي تيَـرِو تةسـةلي ثـالن و
طريطرفت و فائي و كةموكورتيةكاني وةزارةتةكاني ترش بـرِي ثـارةي مـودةوةر لـة بودجـةي هـي وةزارةتيَـك
ديار نييةش بة هي شيَوةيةك داهاتي نيشتماني جؤراوجؤر لةم بودجةيـةدا ديـار نييـةش كـة داهـاتي نـةوت و
طومرطةكان و باجةكان دةطريَتـةوةش ئةمـة بةشـيَوةيةكي طشـيت لةَيـةكي تـرةوة كـةرتي كشـتوكا َل دةبوايـة
حةسةي ئةسدي بةركةوتبواية بـؤ بووذاندنـةوةو ئاوةدانكردنـةوةي طونـدةكان و دووبـارة ثةرةثيَـداني دواي
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طريوطرفيت بيَ باراني ضةند سالَة بةهؤي ثالنيَكي زؤر دروست و تؤكمـةوةش بـةََم بةداخـةوة ئةمـة رةضـاو
ناكريَتش بةطويَرةي زياد بووني دانيشتوان بايةخ نةدراوة بـة كـةرتي تةندروسـيت و نةخؤشـخانةي حكـوميش
لةكاتيَكــدا ئــةمرِؤي شارســتانيةت زؤر ثيَويســيت بــة فرياكــةوتين خيَــرا هةيــةش واتــة ئيميَرجنســيش بــةهؤي
تةجهي كردني سيارات و ستايف تايبةت و ئـةدةواتي تايبـةت و بـا ش ئةمـة وا ناطةيـةنيَت ئـةم فرياكةوتنـة
نةخؤشــخانةي فرياكــةوتن بيَــتش ضــونكة زؤر لــة خــةلَكي كاتيَــك لــة ريَطــان بــةرةو نةخؤشــخانةش لةبــةر
فريانةكــةوتنيان طيانيــان لــة دةســت دةدةنش بؤيــة داواكــارين لــة وةزارةتــي ثالنــدانان ئــةم خالَــةي زؤر بــة
ئةركيَكي طرنط دانا بواية لة ضارةسةري ثيَويسيتش ضارةسةري ثيَويستيشي بؤ دانا بوايةش ئةمـةو بيَجطـة لـة
مــن كــة ئةنــدامي ليذنــةي ثــةروةردةمش ديــار كردنــي ب ـرِة ثارةيــةكي زؤر كــة بــة ســي و شــة مليــار دينــار
دةخةملَيَنريَتش بؤ دوتاخبانةي شوةيفاتي نيَودةولَةتي تايبةتش لة كاتيَكدا كة دوتاخبانةكاني تر بة ضـةندةها
كةموكورتييــةوة دروســت دةكــريَنش بيَطويَدانــة زؤر لــة مةرجــة دروســتيةكاني دوتاخبانــةش لــة مةســروفاتي
وةزارةتي ثةروةردة باب َليَني بابي مةسروفات ئـوخراو مـةنافيتي ئيجتيمـاعي هةيـةش بةشـيَوةيةكي طشـيت لـة
هةموو وةزارةتةكان هةيةش بةتايبةتيش لة وةزارةتي ثةروةردةش ئةويش برِةكةي ضةندةها مليؤنةش لة هةمان
كاتدا كة ئةم بابة هةية ثارةي تيَدا خةرج بكريَت بـؤ دوتاخبانـةكانش دةبيـنني لـة دوتاخبانـةكاني كوردسـتان
بةشي زؤريان لةبةر بيَ خ مةتي دةنالَيَننش ئةمانة بةشيَكيانةش نـةبووني سيسـتةمي تةهوييـةش واي كـردووة
كــة دوتاخبانــة لــة زســتان زؤر ســاردو لــة هاوينــدا زؤر طــةرم بــنش لــة كاتيَكــدا لــة دوتاخبانــة منوونــةيي و
ئةهليةكاندا سيستةمي تةهوييـةو سـثليت بـةكار ديَـتش كـؤني سـؤباي دوتاخبانـةكان و تيَكضـوونيانش ضـونكة
صــيانة نييــةش ثـيَ نــةداني نــةوت و ســووتةمةني ثيَويســت لةســةرةتاي زســتاندا بــةبيانووي كــةمي ثــارة واي
كردووة ب ة بةردةوامي مامؤستاو دوتابي لـةناو طيَـذاوي نةخؤشـي دابـن و لـة نةفسـي زسـتانداش تـا ئـةمرِؤ
دوتاخبانةكان تةختةي سثي و دةلَـةمي تايبـةتيان نييـةش بـةلَكو مامؤسـتاو دوتـابي خؤيـان مةسـرةيف كـرِيين
دةلَةم بؤ نووسني دةكرِنش ثةروةردة ئةم مةسروفاتة ناطريَتة خؤيش هةروةها ثارةي تةرخان كراو بؤ تـةبتي
كتاب بة ئاشكراو رؤشن ديار نييةش لة ج بابيَكةوة سةرت دةكريَتش هةروةها ئةو ريَطايـةي كـة دةطريَتـة بـةر
بؤ تةبا كردني كتيَب ئةميش هةر ديار نييةش وا باشة لة ريَطاي تةندةرةوة بة كةم كردنةوةي نـرخ بدريَتـة
ضةند كؤمثانيايةكش كة بة ثارة هةلَس و بةشيَوةيةكي ريَك و ثيَكش نةوةك نيوةي كتيَبةكان تـةبا بيَـت و
نيوةشــي ئيستينســاخ بيَــت هــةروةك لــة ثــةروةردة دةبينريَــتش داهــاتي حــانووتي مةدرةســي بــاس نــةكراوةش
دةضيَتة ج بابيَكةوة بؤ منوونة هةر لة ئيمتيحاناتي نيوةي سالَي ئةمسـالَداش بة ِريَوةبةرايـةتي دوتاخبانـةكان
بة دوتابيةكانيان طوت خؤتان وةرةدةو دةفتةري ئيمتيحانـات بكـرِنش هـةروةها مةسـ ووليةتي تـةبا كردنـي
ئةس يلة هةر كةوتؤتة سةرشاني مامؤستايةكانش ئةمة بيَجطـة لـةوةى كـة صـيانة بـؤ هـي شـتيَك نييـةش
كؤمثيوتةر هةمووي تيَكضووةش كة لةكاتيَكدا وةكو دةلَيَني بة مةَيني دانـراوةش زؤر لـة دوتاخبانـةي دةرةوةي
شــار طريوطــرفيت هاتووضــؤيان هةيــةش بةتايبــةتي لــة ســةردانةكامنان لةناوضــةي باليســان كــة ثاس ـيَكيان بــؤ
تةرخان كراوةش ئةو ثاسة ناتوانيَت بةسةر ئةو لؤفانةدا بسوو ِريَتةوةو دوتابيان لة شـويَنيَكةوة بـؤ شـويَنيَكي

013

تر بباتش بؤية داوا دةكةن كـة ئـةم طريطرفتانـة هـةمووي خبريَتـة بةرضـاو و حيسـابي تايبـةتي بـؤ بكريَـتش
بةنيسبةت كيَشـةي ميالكـاتي وةزارةتش وةزارةت ميالكـاتي زؤر بـؤ دانـراوةش ضـونكة جـؤري دانـان و تـةعني
كردنش بةرِاسيت هي سيستةميَكي تةواوي نييةش بؤية ئةطةر بهاتبواية مليؤن كةسي بؤ دانابواية بـؤ تـةعني
كردنش هةر كةموكورتي دةبووش ضونكة تةعني كردن لة وةزارةتي تةربيةش بةرِاسيت هي ريَنماييـةكي نييـةو
لةسةر حيسابي خ مايةتي و برادةرايةتي ئةو شتانة بة ِريَوة دةضيَتش بـؤ منوونـة دةرضـوواني ثـةميانطاكاني
رانيةو دةََدزيَ و ئةوانة تاكو ئيَستاوش ضةند مانطة مانيان طرتووة لةذيَر خيَوةتةكاندان و كةس سالَويشيان
ل َي ناكات.
بايــةخ نــةدراوة بــة موختةبــةري عيلمــيش ئــةوة هــةر لــة بــابي مةســروفاتةكةوةش كــة ئةوانــة موختةبــةري
ئينطلي يش بةطويَرةي سيستةمي نويَي دوتاخبانةكاني بنـةرِةتيش هـي دوتاخبانـةي بنـةرِةتي هةيـة بـةطويَرةي
سيستةمي نويَي دوتاخبانةش لةم دوتاخبانةية كة ثؤلي حةوت و هةشت ونؤيان تيَداية لةطةلَ شة ثؤلةكـةي
سةرةتاييش رةحلةكان و كورسيةكانيان هةر هةمان كورسي تةرخان كراون بؤ مةرحةلةي سةرةتاييش ئـةوة
شتيَكة بةرِاسيت دبول ناكريَت و تةحةمول ناكريَتش دوتابي هةموو رؤذيَ لة طريوطرفـت و طلـةيي و طازانـدة
دايةش لةكاتيَكدا كة ئةو هةموو طريوطرفتة لة دوتاخبانةكامناندا هةيةش كة كةمن و سيَ دةوامنش ديارترين يان
زةدرتين دياردة لةو مانطةدا كة دوتاخبانةيةكي سيَ دةوامي لة عةنكاوة رووخاوةش كةس نازانيَت سةبةبةكةي
ضيةو تةخت كراوةش ئةمة هةر بؤ زانياريش نازانني وةزارةتي ثالندانانش وةزارةتي دارايي ئاطايان لةو شـتة
هةيةش يانيش شتيَكي ةريبـةش بؤيـة لـة كؤتاييـدا دةمـةويَت ئـةوة بلَـيَم كـة ئيَمـة لةطـة َل سـندودي دةعمـي
كةركووك و ناوضـة دابرِاوةكـاننيش ئـاوات دةخـوازين برِةكةشـي زيـاد بكريَـت و دابـني كردنـي هـةلي كـار بـؤ
طــةجنانش ئاوةدانكردنــةوةي هــةموو كــةليَين كوردســتان بــةبيَ جيــاوازي لــةنيَوان شــارو شارؤضــكةكانش بــةرز
كردنةوةي مووضةي كةسوكاري شةهيدان و ئةنفال و ثيَـداني مووضـةي زينـدانياني سياسـي و زيـاد كردنـي
مووضةي كةم ئةندامانش ثيَداضوونةوةي سيستةمي مووضةي فةرمانبةران لة كوردستان بةشيَوةيةك لةطـةلَ
ستاندةردة جيهانيةكان بطو جنيَـتش هـةروةها ثيَداضـوونةوةي ريَـذةكاني عـةَوةو تـةرفيتي مامؤسـتايانش كـة
طلــةيي و طازاندةيــةكي زؤري لةســةرةش ئةمــة لةَيــةكش بــةهؤي ئــةوةي كــة ئةنــدامم لــة ليذنــةي كاروبــاري
كؤمةََيةتيش ضةند تيَبينيةكم هةيةش ئةويش ئةوةيـة بايـةخ ثيَـداني زيـاتر بـة مي انيـةي ئـةم وةزارةتـةش
ضونكة ضينيَكي زؤر نةداري لة كوردستان دةطريَتة خؤ لة ريَطاي ثةرةثيَداني تـؤرِي حيمايـةي كؤمةََيـةتي
و بةرفراوان كردنيش زياد كردني مووضةي كةم ئةندام و بة سيستةم كردنيش كردنةوي خانـةي كؤمةََيـةتي
بةشيَوةيةكي ريَك و دروستانة بةطويَرةي ثيَويست لة هةموو شارو شارؤضكةكاني كوردستانش بؤ بنربِ كردني
دياردةي ذياني سةر شةدام و سوالَ كردنش زياد كردني برِي ثارةي (السلا) كة تةرخان كراوة ئـةم دةروازةيـة
بؤ تةمويلي طرتووخانةكان و ثيَداويستيةكانيانش ئةم برِة ثارةيةي كة سيَ سةدو نـةوةد هـةزارة دانـراوة بـؤ
زيندانياني سياسيش وةزارةتي كؤمةََيةتي تةكليف كراوة بة سةرت كردنيش لة كاتيَكـدا ئـةم وةزارةتـة خـؤي
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لةخؤيدا دةلَيَت برِة ثارةيةكي تةواوم نيية بؤ مووضةي كةم ئةندامان و نةدارانش تكايـة ثيَداضـوونةوةي بـؤ
بكريَت َيةنيَكي بة بايةخدارتري بؤ دابنريَت بؤ سةرت كردنش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار عبداه مام عةلي فةرموو.
بة ِريَ عبداه علي ابراهيم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
هةرضــةندة ثرؤذةيــةك ئةوةنــد خــةلَك لــة بــة ِر َي ان دســةيان لةســةر بكــةنش زؤر زةدةتــة جوملةيــةك
دةركةويَت دووبارة نةبيَتةوةش بةََم ئةوةي من مةبةستة بيلَيَم باوةرِ ناكةم كةسـيَك هـةبيَتش بـؤ منوونـة
بكريَت بة وةزيري داراييش يان وةزيري ثالندانانش يان ئةجنومةني وةزيرانش ئةطـةر ثارةيـةكي مةفتوحيشـي
لةبةر دةستدا بيَتش بتوانيَت ثرؤذةيةكي بيَ كةموكورتي دابنيَتش بؤية ثيَويستة ئيَمة ئةوةي رةضاو بكـةينش
ئةمة ثاساويَك نةبيَت بؤ ديفاع كردن لـة حكومـةتش بـةََم ئيتـتريات ئازايةتيـةش حكومـةتي هـةريَم دةبيَـت
ئيتتريات بـةوة بكـاتش ئيستيشـارةيةكي باشـي بـة خـوارووي خؤييـةوة نـةكردووة بـؤ دانـاني ئـةو ثرؤذةيـةش
ضونكة ئةطةر لة %52ي هةمووي ئةم كةموكورِيانةي كة ئةم بة ِريَ انة باسـي دةكـةن راسـت بيَـتش دلَنياشـم
زؤرتري راستةش ئةو كاتة كةموكورِييةكي زؤر لة حكومةتدا لة ثرؤذةكةيدا دةكةويَتش هةر يـةكيَك لـة ئيَمـة
بةر لةوةي ببيَت بة ئةندامش يان مةس وول لة ليذنةيةك بؤ مةنتيقةيةك نويَنةرايةتي دةكـات و ضـاوةرِواني
ليَ دةكةن كة ديفاع لةناوضةكةي خؤي بكاتش ئةمة ناوضة ثةرسيت نييةش بةََم ئيَمة هـةموومان هـةر يةكـة
شتيَك تةواو دةكةين بة هةموومان هةمووي تةواو دةكةينش ئيَمة كة ثرؤذةكـةمان خويَنـدةوة جـاري يةكـةم
هاتني دسةمان ليَ كردش واب امن يةك بة يةكي ئةنـداماني ثةرلـةمان و هـةموو سـةرؤكي يةكـة ئيدارييـةكان
وةكو مودير ناحيةو دائيمقام و تةنانةت هةنديَك لة وةزيرة بـة ِر َي ةكانيش طلـةييان هـةبوو لةسـةر ئـةوةي
بةشي ناوضةكةي ئةوان كةم دانراوةش يان بةشي وةزارةتةكةي ئةوان كةم دانـراوةش بـةََم بةرِاسـيت دواي ورد
بوونةوة لةهةموو مةنتيقةكانش من ئةوةي خؤم دةيبيـنم هةسـت ناكـةم زولَـم لـة مةنتيقةكـةي مـن كـراوةش
دراوة مةنتيقةيـــةكي تـــرش ضـــونكة ئةطـــةر بـــة عاديالنـــة تةماشـــاي بكـــةين بةشـــي حصـــةي ســـليَماني بـــة
طةرميانيشةوة لة حدودي سةدو لة سةدا ضلش بؤ هةوليَر لة سةدا سي و هةشتش بؤ دهـؤك لـة سـةدا شـازدةش
رةنطة تا رادةيةك عاديالنةي تيَدا بيَتش بـةََم نـا عـةدل بوونةكـة لـةوة دايـةش كـة كؤمـة َليَك شـيت ناشـةفات
هةيةش مة وعةيةكي زؤر لةو بودجـةي زؤرةي كـة هةمانـة لـة بودجةكـة كـةم كراوةتـةوةش ئـةويش ثـارةي
مووضةيةش كة من ئةوةي حـةز دةكـةم زؤرتـر لـة بـراردةران ديَـن بـاس لةسـةر ئـةو مةسـةلةية دةكـةنش كـة
عةدةدي مووضة خؤراني حكومةت ئةوةندة نييةش بؤية ثيَويستة ثةرلةماني كوردستان ئةمـة سـاغ بكاتـةوةش
وةكو ضؤن دةزانـني ضـةند مامؤسـتامان هةيـة ضـةند دوتابيمـان هةيـة ضـةند فةرمانبـةري شـارةوانيمان
هةية ثيَويستة مووضة خؤراني ئةم حكومةتة بة شةهيدان و ئةنفال و بـة ثيَشـمةرطةو بـة ئاسـايش و بـة
هةموو ئةوانةش من نالَيَم لة رؤذيَك و دوو رؤذداش بـةََم لـة ماوةيـةكي تـر خبريَتـة بةرضـاوش بـؤ ئـةوةي ئـةو
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طومانة لةَي هةموو ئةنـداماني بـة ِر َي ي ثةرلـةمان لـةَي هـةموو ئةوانـةي كـة دةنطيـان دةطةيـةنيَت ديـار
بكريَتةوةش ئةو كاتة ئةطةر واديا بووش كة ئوميَدةواريشم وا بيَتش طلةيي و طازاندة لةسةر ئةوة نةميَنيَت.
من ثيَمواية ئيَستا دةتوانني كةموكورِيةكان هةنديَكي ضارةسةر بكةين بةوةي كة ئةم ثـارة مودةوةرانـةي
كة هةيةش ثةرلةمان خؤي موتابةعةيةكي جددي لةسةر بكاتش ئةم ثرؤذة دووبارانةي كة لةمسا َل ثارةيان بؤ
دياري كراوةتةوةش ئةم ثرؤذانةي كة دوو جار ناويان هاتووةش ئةم ثرؤذة نازةرورانةي كة لة هةنديَك شويَندا
شيت زؤر زةرورتر هةيةش بةََم نازةرورةكان نووسراونش هةمووي ئةوانة تةعديل بكريَـت و ضـاك بكريَتـةوةش
دةتوانريَــت هــةموو مةنتيقــةكان بــةو ثيَيــةي كــة ضــاوةرِامنان هةيــة بةش ـيَوةيةكي موتلَــةق نــا ضارةســةري
بةشيَكي زؤري كيَشـةكامنان بكـةينش ئيَمـة وةكـو وةزارةتـي ثيَشـمةرطة لةبـةر ئـةوةي هـي ثرؤذةيـةك نييـة
لةبةر دةستيان تا بلَيَني ئةو ثرؤذانةتان خراثةش يان ئةوة باشةش موَحـةزاتيَكمان لةسـةر ئـةوة نييـةش تـةنيا
ئةوة نةبيَت كة ضاوةرِوان دةكةين كة بابي موحاسةبات ئةوةيش دةكةويَتة ئـاخريي سـالَش كـة ئـةوة كـاريَكي
ديواني رةدابةي مالييةش بة ئامادة بوون و بة ئاطاداري بة ِر َي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئةنداماني ثةرلةمانش
ئةوةي كة ئيَمة ضاوةرِوان دةكةين لة وةزارةتـي ثيَشـمةرطةش كـة بـةزووترين كـات هـةو َل بـدات سـيماي دوو
ئيدارةيي وةكو هةنطاوي باشيشي ناوةش بةتايبةتي لة دروست كردني ضوار ليوايةش لةو ماوةيةدا بةتةمان كة
دروسيت بكةنش ليوايةكان بيَت تةرةت بن و مووضةي هيَ ي ثيَشمةرطة تاكو ئيَستا ضوار نةوع مووضة بةس
لةوَو لة ئيدارةي سليَماني سةرت كراوةش ليَرة هةر هةمان شت ئةو نةوعانة ضاك بكريَتش مووضـةي هيَـ ي
ثيَشـمةرطة وةكــو يــةكي لـ َي بكريَــتش كــة دةلَـيَن بــة داخــةوة دوو ســةد هــةزار دينــار لــة هةنــديَك شــويَن بــؤ
ثيَشمةرطة سةرت دةكريَتش كة ثارةي نةك هي مانطيَك نييةش رةنطة هي ضةند رؤذيَكيش نةبيَتش من لةطةلَ
ئةوةدام رةنطة ثيَشمةرطةكانيش تاكو ئيَستا كة ئاسايش بةردةرارةش رةنطة ئةو واجيباتة زؤرةيان نةبيَتش كة
بلَـيَني ذيانيــان تــةنها لةســةر ئــةو دوو ســةد هةزارةيــةش بــةََم ديســانيش ثيَويســتة ئيلتي امــاتي زيــاتري بــؤ
دروست بكريَتش بةََم مووضةكةشي بـا بكريَـتش بةَيـةني كةمـةوة مووضـةكةيان يـةك جـؤر لـ َي بكريَـتش
نةك ضوار جؤرش بؤ بةشي وةزارةتي شةهيدان ئةم ثارةيةي كة بؤيان دانـراوة دةسـتيان خـؤ بيَـتش رةنطـة
بةشـيَوةيةكي زؤر بـا دابةشــيان كـرد بيَــتش هةرضـةندة ثيَمانوايــةو داوا دةكـةين وةكــو ليذنـةي كاروبــاري
شةهيدان هةرضي بكريَت لة هةر شويَنيَك ثـارةي ترمـان بـؤ ئيتـادة دةكريَتـةوةو سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و
ســةرؤكايةتي حكومــةت هــةولَيَكي جــددي بــدةن بــؤ بةشــي تةندروســيت و بةشــي ثــةروةردة زةرورةش بــةََم
كةسوكاري شةهيدان و خ مةت ثيَ كردنيان لة هةموو ناوضـةكاندا لـة ثـيَش ئةوانيشـةوةنش هةرضـي بؤيـان
بكريَــت ئةمــة واجيبيَكــي ئــةخالدي و نيشــتماني ودينييــةش ســةبارةت بــة ليذنــةي نــاوخؤ كــة ئيَمــة لةويَــدا
ئةندامنيش جاري يةكةم ئيَمة ثرؤذةكةمان رةد كردةوة لةسةر ئاسايشش بةتايبةتي كة ومتـان بـة دوو ثـرؤذة
دسةي لةسةر ناكةينش لة نةتيجةي نووسراوي دووةمي بة ِر َي تان بؤ ر َي طرتن لـة نامةكـةي ئيَـوةو بـؤ دبـول
كردني ئةمري وادياش ئيَمة ئةوةمان دةبول كردش بةََم بة كؤمةلَيَك تةحةفوزةوة نامةكـةمان نووسـيش بؤيـة
من دةنطي خؤم دةخةمة ثالَ ئةو رةخنةيةش كة برادةرانـي ليذنـةي دارايـي لةطـة َل ئـةوةن دةستخؤشـيان لـ َي
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دةكةمش بةرِاسيت ماندوو بوونيَكي زؤريان كيَشاش ئيَمة كة خؤمان ليذنةينش دوو ليذنـةمان بـة دةسـتةوة بـووش
خؤمــان هةراســان بــووينش دةبيَــت ئــةو واديتــة ب ـ اننيش ئــةوان سةرثةرشــيت كــردن و دروســت كردنــةوةي
راثؤرتيَك لةسةر راثؤرتي نؤزدة ليذنة بةو هةموو كةموكورتي و رةخنة طري و طلةيي و طازاندانةوة دةبيَت
ماندوو بووني ئةوان ضةند زؤر بيَت بةََم دةبواية ئةطةر بـة موحلـةديش بيَـتش ئـةم رةخنانـةي ئيَمـة لـة
وةزارةتــي نــاوخؤدا طرتوومانــةش يــان لــة ثرؤذةكــاني ئاسايشــدا طروتوومانــة ئي افــةيان كــرد بواي ـة لةســةر
راثؤرتةكةي خؤيانش بؤ ئايندة خ مةت بة حكومةتي هـةريَمي كوردسـتان دةكـاتش خ مـةت بـة نةهيَشـتيين
سيماي دوو ئيدارةيي دةكاتش كة لة خ مةتي تاك تاكي كؤمةلَطاي خةلَكي كوردستان دايةش لةناوضـةكةي مـن
كة رانيةية ئيَستا برِياردراوة لةَيةن سةرؤكي هةريَمي كوردستانش كـة دواي موافةدـةت لةطـة َل ثةرلـةمان و
ســةرؤكايةتي حكومــةتي هــةريَمي كوردســتانش دةكريَــت بــة ئيدارةيــةكي ســةربةخؤش دةروازةي راثةرِينــةوة
يةكيَكة لة دةزا فراوانةكانش كة جةمتيةتي ن يك بة دوو سةدو ثةجنا هةزار كةس دةبيَتش ثشدةر زيـاتر لـة
سةدو دة هةزار كةسة زائيـدةن بيسـتش سـي هـة زار كةسـي لةمةرطـةش بـةََم بةداخـةوة ئـةم ثارةيـةي كـة لـة
ثشدةرو بتويَن سةرت كراوةش رة مي ئةوةي ثشـدةر هيَالنةكـةي شؤرِشـةكان بـووةش هـةر لـة سـةرةتاي سـالَي
 1121و ئةوانــةوةش بــةََم ثــارةي هــةردوو دةزايةكــة كــؤ بكةيتــةوةش رةنطــة نةكاتــة ثــارةي يــةكيَك لــةو
دوتاخبانةي بةناوي شويفاتةوة دروست كراوةش من ثيَمواية ئةم ثارةيةي بؤ دوتاخبانةي شـويَفاتش نـةك هـةر
بؤ ثشدةرو بتويَن زةرورةش دةكرا لة كوردسـتاندا ئـةم ثارةيـةي لـةم سـ َي شـويَنة بـؤ شـويَفات سـةرت كـراوةش
سةدان دوتاخبانةي ثيَ دروست بكريَتش بةو حيسابةي كـة هـةموو بـرادةران ليَكيـان دايـةوة دوتاخبانـةكامنان
بةضةند نازامن من لة يةك شت بة طومامن تا ئيَستاش ئةم عةددةي لةطةلَ دروست كردنـي ئـةم دوتاخبانةيـة
كراوة ضؤنة ئايا ئةوان هةر بؤ ئيستيسماري خؤيان هاتوون يان ئةوان هـاتوون خ مـةت بـة ئيَمـة بكـةن
ئةوان مةرجيان لةطةلَ حكومةتي هةريَم هةية كة خ مةتطوزارييـةكانيان عايـدي ئيَمـة بيَـتش ئةطـةر ئـةوة
ب َيــت مــن دســةيةكم نييــة لةســةر ئــةو مةســةلةش ضــونكة لــة ضــؤنيةتي بةســتين عةددةكــةش ئيَمــة هــي
مةعلوماتيَكمان نييةش من زؤريش لة برادةرامن ثرسيار كردش هةمووي بيَ مةعلوماتة لةسةر ئةو مةسةلةيةش
لةسةر شيَوةي عةددةكةش من داوا دةكةم هةموو ئةو ثرؤذانةي كة ثةيوةندييان بة بةرنامةي خ مةتطوزاري
طشيت نييةش بس ِريَنةوة ثارةكةيان لة شـويَين خؤيـان بـؤ دةوائـريي تـر سـةرت بكريَـتش بـووني نـا رؤشـين لـة
ثرؤذة بةردةوامةكاني سالَي رابـردووش ثةرلـةماني كوردسـتان موتابةعةيـةكي جـددي بكـاتش مـنح و ئيتانـات
جطة لة بواري كؤمةََية تي لة هةموو شـتةكاني تـر كـةم بكريَتـةوة تـا رادةيـةكي زؤر كـةمش ضـونكة ئةوةيـة
يو
بؤتة مايةي دسة لةسةر كردني بؤ هـةموو كـةسش مـن بةداخـةوة دؤلَـي باليسـان و شـ َي وةسـانان و وةر َ
دؤلَي مةلةكانش كة خاوةني زياتر لة ضوار سةد شةهيدي كيمياباران و زياتر لة شـة سـةد تـا حـةوت سـةد
بريندارييان هةيةش ئيَستا بةدةستيةوة دةنالَيَنن لةناو ثرؤذةكاندا ناويان نةهاتووةش ئيَمـة تـةنها دةتـوانني
لة سالَ رؤذي يادةكةيان دابضني دووش س َي فرميَسكيان بؤ ب ِريَذين كة ئةوة هي بة كةلَك نايةت.
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زياد كردني سولفةي عةداري وةكو زؤربةي برادةران باسيان كردش من داوا دةكةم ضـةندي بكريَـت لـةَديَ و
لــة شـــارة بضـــووكانيش وةكـــو شـــارةكاني تـــري لــ َي بكريَــتش رةنطـــة ئـــةوة هـــةنطاويَكي جـــددي بيَـــتش بـــؤ
ئاوةدانكردنةوةي ديَهـات و طةشـةكردني بـواري كشـتوكالَيش نةهيَشـتين سـيماي دوو ئيـدارةييش كـة خ مـةتي
هةموومان دةكات و هةموو َيةكيشمان رةنطة هةرضةندة هةنطاوي بؤنراوةش بةََم هةتا جددي تر كـاري لـيَ
بكةين باشرتةش من لة كؤتاييدا دةلَيَم يةك شت دةرةبووي تؤثباراني ثشدةر كـة بـة دريَـذايي ثـيَش راثـةرِين
خؤتــان دةزانــن ناوضــة ســنوورييةكان توووشــي ج موعانــاتيَكي شــةرِي ئيَرانــي و عيَرادــي بــوونش لــة ســالَي
1111يةكيش بة دواوةش هةميشة سنووري ثشدةر تاوةكو دةطاتة حاجي ئؤمةران بةردةوام تؤثبـاران كـراوةش
ئةوة ضارةسةر بكريَتةوةش لة كؤتاييدا تةنها ئةوةندة دةلَـيَم خؤزطـة منـدالَي هـي بةرثرسـيَك لـة ريَطـاي
شؤرِشــةوة ثيَطةيشــتووة هةســت بــة شؤرِشــطيَرِ بــووني خــؤي دةكــات مندالَــةكاني خــؤي نةناردبايــة بــؤ ئـةو
دوتاخبانةي شويَفاتةش هةميشة لة دوتاخبانة سادةكاندا لةطةلَ منداََني خـةلَكي تـردا خبـويَننش ئـةوة جيَطـاي
شانازيية بؤ ئيَمةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار شيالن خان فةرموو.

بة ِر َي شيالن عبداجلبار عبدالعين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةزيش ظيَريَ ثشتطرييا خؤ لة ثرؤذا بودجا حكومـةتيَ بـؤ سـالَة دارايـي 0212هـيَ دةريَ دةخـةم بةطشـيتش
ي براسـيت دبيـنم جيَهـ َي ديؤشـييةش كـة
بةتايبةتي بؤ ئةظ ثؤستة طريَدانة دةزا زاخؤش ئةز وةكي كضـا بـازا ِر َ
داخازم ثيَتيةيا دةزا زاخؤ هاتنة بةرضاظ كرنش ن يكي ضل و شة ثرؤذةن لـة دةظـةرا سـنووريَ ظـيَ دـةزايا
هاتة ثيَشنيار كرن وةكي درست كردنا زانكؤيا زاخؤش درست كردنا هؤلة وةرزشيش درست كردنا ثردا ظيَدانيَش
دار ضاندنش ضاك كردنا ثردا دةَليَش ض َي كرنا جادةن ضةند تةخيَن دةزا زاخؤش هةروةسا ضيَ كرنا ريَ طةلي
زاخؤو طةلةك تشتيَن ديش بـةلكو زاخـؤ بـاذيَرة سـنوورييةش سـرتاتيجيةش بازرطانييـةش طةشـتوطوزارييةش دةرطـا
هةريَم َي كوردستان َي بؤ جيهانا رؤذئاظاش بضوونا من ضةند بيَتـة كرنـ َي بـؤ ظـ َي دـةزاي َي هـةرك َي مـةش تايبـةت
ضونكة ئةم باذيَرة بةرو فراهينة دض و ذمارا ويَ سالَي ثرت ديَتش كةموكورِيا ويَن لة ميَذةدا طةلةكنش كـيَم
هاتة كرنش دبينم طرنطي هاتةا دانيَ بؤ كةرتيَ دنش بؤ منوونة وةكي كاك ئةمري طوطة ئاماذة ثيَ كـردش كـةرتا
ي ظـ َي دـةزاياش ج ظـ َي ثـرؤذة نةهاتـة تةخصـيص
ثةروةردةية كة ثرؤذة ئيَكـة مـةزنرتين ئاريَشـةييَة سـنوور َ
كرنيَش بةريَ من تيَطةيش هةيةش كة هةموو كةموكورِيةن ظيَن دةزايةن ظيَن دةظةريَ نايةنة كرنـيَ بودجـا
ئيَك سالَيَش داخازيا دكةم كة طرنطي ثيَدا ظيلدانيَ كةموكورِيان سالَيَن داهاتيَش داخازيَ حكومةتا هةريَميَ ذت
دكةم ثشيت بيَ كاران ظيَ بودجيَ كة ن يكرتين وةخت ظة ثرؤذا جيَ بةج َي بكةنش ئيش ظـةر طةلـةك طرنطـي
هةيةش طريَداني هةية ظ َي ذيانا رؤذانة خةلَك َي ظ َي دةظةريَ طةلةك سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار شيَرزاد عبداحلاف فةرموو.
بة ِريَ شيَرزاد عبدااافظ شريف:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن هــةو َل دةدةم ئةوانــةي طــوتراوة دووبــارةي نةكةمــةوةش ئةطــةر دانةيــةكش يـان دووان دووبــارة بكةمــةوةش
ببــوورن ديــارة ليَــرة نةبووميــةو لــةو كاتــة ئاطــام ل ـيَ نــةبووة دســةيان كــردووةش مــن لــةويَ لــة ئةجنومــةني
ثار َي طاكــان دةســت ث ـ َي بكــةمش كــة بةرِاســيت لــةناو بودجــةي ئةمســالَدا شــتيَك نييــة بــةناوي ئةجنومــةني
ثاريَ طاكانةوةش رةنطة بيانوو بؤ ئةوة ئةوة بيَت كة ئةجنومةني ثاريَ طاكان ياسـايةكيان نييـة ئيشـي ثيَـوة
بكةنش بةََم ئةجنومةني ثار َي طاكان لة خولي دووةمدا ياسـايةكيان بـؤ دةرضـووةش ئيَسـتا ياسـايةك هةيـة بـؤ
ئةم ئةجنومةنةى ئيَستا نابيَتش ئيَمة دةرار واية لـة  12/31هةلَبـذاردن بكريَتـةوةش لـةو كاتـةوة بـؤ شـة ش
حــةوت مانطيَـك حــةدي وا بــوو لــة بودجــةي ئةمســالَدا بــؤ ئــةوانيش ديــاري كــرا بوايــةش مــن كــة زؤر باســي
ئةجنومةني ثاريَ طاكان دةكةمش من لة سنوورةكةي خؤمدا تيا دةذيمش بةرِاسيت بة ثةجنةي دةست ثرؤذةكاني
حكومةت هةيةش كة ديارنش ئةطينا ئةوةي كراوة هةمووي ئةجنومـةني ثاريَ طـاي سـليَماني كردوويـةتي لـة و
سنوورانةي كة هةية بة هينيَكي زؤر كةمةوةش بة بودجةيةكي زؤر كةمةوة كة لة %17ةكة نييةش ئةويش
بودجةكــة ثــار دوو ســةد مليــار دينــار بــووش تةدريبــةن دة مليار َيــك بــةر ئــةو شــارةي مــن كــةوتووةش كــة
ضةمضةمالَةش ئةو ثرؤذانةي كة حكومةتيش كردوويةتيش كة ئيَستا لة ثـرؤذة بةردةوامةكانـدا هةيـةش مـن
حةز دةكةم دووش سيَيةكتان ثـيَ بلَـيَم كـة وةزعـي ضـونة يـةكيان /ريَطـاي كـاني شـةيتانش ئا ضـةلةرش ئةمـة
تةدريبةن ملياريَك و هةشـتاو دوو مليـؤني بـؤ دانـراوة لةَثـةرِة ثـازدةدا ئةمـة تـةواو بـووةش مـن خـؤم دوو
هةفتة ثيَش ئيَستا ثيَيدا رؤيشتوومش يةعين ئ ةم ثارةيةي كـة ئةمسـا َل دانـراوة مليـارةش مـن نـازامن ئـةوة بـؤ
ضية دوو /ترازوو جيَطر لـة سـةنطاو و شـؤ ِر ش ئـةوة هـةردووكي تـةواو بـووةش ثـارةي تـري بـؤ دانـراوة لـة
َثةرِة شازدةدايةش دروست كردني ثردي ضةمضةمالَ هاوكارم عةزمية خان باسي كردش كة ئـةويش ثارةيـةكي
زؤري بؤ دانراوةش تةواو بووة لة َثةرِة شازدةدايةش بيست خانوو لةسةنطاو كة ئةويش تةواو بووةو ئيستيالم
كراوةو خةلَكي تيايةش ثيَم سةيرة ئةو ثارةيةي بـؤ بـؤي تـةرخان كراوةتـةوة ريَطـاي شـيَردةرةش دـةرةوةيو
ئةوة تةواو بووةش تيَكةلَـة ريَـذ بـووةش جـاريَكي تـر ثـارةي بـؤ دانراوةتـةوةش دريتـاو كردنـي مةدـةري خةلـةيف
سةرؤك كؤمار لة تةكيةش ثارةيةكي بؤ دانراوةش ثارةيةكي تري بؤ دانراوةتةوةش بـةََم وجـودي نييـةش يـةعين
من خةلَكم ناردووةش خؤمان هةموو ضووينش يةعين شتيَك نيية لةو بابةتة ثرؤذةية بيَتش ئـةوة ديـار نييـةش
دروست كردني ريَطاي طوندي ساتيش ئـةوة تـةواو بـووةش لـة كةركووكيشـةوة ئـةمري هةيـةش تةبتـةن بـؤ ئـةو
جادةيةش ثرؤذةي ئـاوي فـةد َي مـريزا ئـةوة تـةواو بـووةش خ مـةتطوزاري شـارةواني ئا ضـةلةر وجـودي نييـةش
ديواري راطرو سياجي ريَطا تةواو بووة لة ئا ضةلةرش دوتاخبانةي ضةمضةمالَ لة ثشيت فةرمانطةى دادش ئـةوة
تةواو كراوةش ئةمسالَ ئةمانة هةمووي ثـارةي بـؤ سـةرت كراوةتـةوةش تةبتـةن مة وعةيـةك بـؤ كـةركووك
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كراوةش كـة بةرِاسـيت ئيَمـة نـةمانتواني بـة دواداضـووني بـؤ بكـةينش تةبتـةن ئـةويش هـةر لةسـةر بودجـةي
تــةواوكاري ئةوانةيــةش شــويَنةكان زؤري نامــةعلوم و ئةوةيــةش ئــةوةي كــة كــراوةو بــاس دةكريَــت خــانووي
ئةنفالةكانش مة وعةيةك خانوويان بؤ كراوة لة ضةمضةمالَ بة عةدةد نازامن ضةندة بةََم زؤرةش ثـةجناو
شتيَك ئةوةنـدة دةبيَـت تةدريبـةنش تةبتـةن حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان خؤيـان هـاتن ئيفتيتـاحي ئـةو
خانووانةيان كرد بةناوي ئةوةي كة ئةمة هي حكومةتةو بؤ ئـةو سـنوورة كـراوةش زؤر دلَمـان ثيَخـؤ بـووش
بةََم دوايي دةركةوت كـة ئـةوة ثارةكـةي لـة مونةزةمـةي ثؤلسـمةندي كةندييـةوة كؤمثانيـاي ثؤلسـمةندي
كةنــدي دوو ســةدو بيســت مليــاري داوة بــة حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان بــةو شــةرتةي كــة لــة ناوضــةي
طةرمياندا سةرت بكةنش فيتلةن ئةوة لةناوضةي طةرميان سةرت كراوةش ثيَمواية ئةوة لةسةر بودجـة نييـةش
ئةو ثرؤذةية لةسةر بودجةي هةريَم نييةش ئةوةي كة ئةمسالَ حكومةتي هةريَم لة ثرؤذةكةيدا هةيةتي لـة
بودجةكةيدا هةيةتي بؤ ضةمضةمالَش بةرِاسيت برادةران هةمووتان دةزانن ضةمضةمالَ دةزايةكـة تةدريبـةن
ئةطةر لة هةموو دةزايةكاني كوردستان طةورةت ر نـةبيَتش رةنطـة دووةم بيَـتش سـيَمان هةيـةش سـ َي بينايـةيان
كردووةش يةعين س َي ثرؤذةية بايي ضـوار مليـارو شـة سـةدو سـي و ضـوار مليـؤن دينـارةش كـة ئةجنومـةني
ثار َي طا ثارسا َل بايي دة مليـؤني سـةرت كـردووةش بيَينـة سـةر ئـةو خانووانـةي مـودير ناحيـةكان كـراوة لـة
ناحيةكان نؤزدة خان ووةش بؤ ئةوانة زؤربةيان تـةواو بـووةش ئيَسـتا خـةلَكي تيايـةش بـةََم ديسـان جـاريَكي تـر
ثارةكانيان دووبارة بؤتةوةش نالَيَم لة  %122دووبارة بؤتةوةش بةََم بؤيان هني بووةش يةعين بؤيان ئةوة بووة
تــةواوكاريان بــؤ بكــةنش بــؤ يــةكطرتين هــةردوو ئاســايش تةبتــةن لــة ليذنــةي نــاوخؤ زؤر بامســان كــردووةش
ثشتطريي دسةكاني كـاك عبـداه بـةزيادةوة دةكـةمش ئـةويش ئةوةيـة كـة مـن ثيَموايـة بـةس مووضـةيان بـؤ
سةرت بكريَت تا ئةو كاتةي يةك دةطرنةوةش دةليليشم بؤ ئةوة ئةوةية هةردوو ئةو دوو بة ِر َي ة بةرثرسـةي
ئاسايش خؤيـان باسـيان كـرد لـة ليذنـةي نـاوخؤ طوتيـان ئيَمـة سـيَ رؤذ تـا ضـوار رؤذ هةفتـةي دوو هةفتـة
بامسانةش هةموو ئيشةكامنان تةواو بـووةش ئةطـةر تـةواو بـووةش يـةعين هـي ثيَويسـت ناكـات بـة دوو بودجـة
بيَــتش مــن بــة جةنابيشــيامن طــوتش ئةطــةر ئيَــوة وا بوايــة بــا هــةردووكتان بــة يــةك فايــل بؤمــان بهيَنايــة
موشكيلةمان نةدةبوو ئيَستاش بةداخةوة كة لة ليذنةي مالية ئةو ئيقترياحةي كة ئيَمة لة ليذنـةي نـاوخؤ
كردوومانة نةبيينش دووبارة لة ليستةكاندا كة تةماشاي دةكـةيت دووبـارة بوونـةوةي زؤرة لـة هينـةكانش لـة
داواكارييةكانش لة ثرؤذةكاندا هةيةش حةق واية ضاويَكي ثيَداخبشيَندريَتةوةو نةميَنيَتش ديَمة سةر شةهيدانش
برادةران هةمووتان دةزانن ئةطةر بة خويَين شـةهيدان نةبوايـةش ئيَمـة ليَـرة نـةدةبووينش ئـةو ثارةيـةي كـة
دانراوة بؤ شةهيدان لة  %52زياد بكريَتش من ثيَم زؤر كةمةش ئةو شةهيدةي كة ئـةو كاتـةي شـةهيد بـووةش
بةتايبةتي ثيَش راثةرِينش ئيَستا ئةطةر اية بةَيةني كةمةوة ئامر ليواش يان عةديد دةبووش ئينجا بؤية من
ليَرةوة ثيَشنيار دةكةم ئةوانةي كة شةهيدن بةتايبـةتي شـةهيدةكاني ثـيَش راثـةرِين هـةموويان دةرةجـةي
ليوا بيَتش كةم و زيادي نةبيَت لةطةلَ يةكرتيدا فةرديان نةكةنش ئةوة شةهيدي سةركردةيةو ئةوة شـةهيدي
يةكي ديكةيةش برادةرينة شةهيدي سةركردة هةبووة كةهاتووة بؤ ثيَشمةرطايةتي خؤلَم فريَداوة ثيَيش باشـة
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ئةطةر من شةهيد بوماية ناوم سةركردة نةبووش بةََم ئةو شةهيدة ناوي سةركردةيةش خانوويةكي وا فـةخم
و ئةوةيان بؤ كردووةش ريَـ م بـؤ هـةر هـةموويانش بـةََم حـةدي وايـة فـةرق لـةنيَوان شـةهيدةكان نـةكريَتش
ضونكة شةهيد هةمووي خـويَين ريَشـتووةش شـةهيد هـةمووي دايـك و بـاوكي هةيـةش دايكـي د َل هةلَقرضـاوي
هةيةش مـن ثـيَم باشـة مـنح و ئيتانـات ئـةوةي ئـوخرا لـة %52ي بـؤ  %12بـدريَت بـة كـةركووك و بـة ئـةو
شويَنانةي كة دابرِاون لة كوردستانش ضونكة بةرِاسيت ئةوة مةسرةفيَكي زيادةيـةو مـةجالي زؤر شـيت تيايـةش
داهاتةكامنان جيَي سةرجنةش ئةوةي كة دةرِوات طومرطةش بةرِاسيت زؤر باس باسي طومرطة باس كـراوة باسـي
ناكةمــةوةش دةمــةويَت بيَمــة ســةر تةبةدةيــةكي تــر لــة كؤمةلَطاكــةمان كةلــة %12ي كؤمــةلَطاي كــوردي بــة
عيَراديشةوة كةم ئةندامنش من يةكيَكم لةوانةي كة لـةناو ئـةم هؤلَـةدا مـن كـةم ئةنـدامم تيايـةش دةمـةويَت
ديفاعي ليَ بكةمش دةمةويَت ثيَشناريَكيان بؤ بكةم ثيَشكةشي ئيَوةي بكةمش حةز دةكةم ئةو ثارةي كـة بؤيـان
دانراوة بةرِاسيت ثارةيةكي كةمةش نـةخؤ خـؤي ئـازاري خـؤي دةزانيَـتش دكتـؤر ئازارةكـةي نازانيَـتش ئيَمـة
دةزانني كةم ئةندام موشكيلةكاني ضية كيَشةي كةم ئةندام ضؤن حةل دةبيَت ئةو ثارةيـةي كـة دةيـدةنيَ
ثيَمواية هةر بةشي ئةوة دةكـاتش ئةطـةر سـ َي رؤذ بـة تةكسـي بضـيَتة بـازا ِر و بيَتـةوةش يـان سـةرداني دكتـؤر
بكاتش ئةويش ثارةي دةرمان و شـتةكةي ناميَنيَـتش مـن ثـيَم باشـة ئةمـة ثيَشـنيار دةكـةم بـؤ سـةرؤكايةتي
ثةرلةمان و وةزيري ثالندانان و وةزيري داراييش دواي ئةوةي كة ليذنةيةكي ث يشكي فةحصـي دةكـات كـةم
ئةندامــة دةرةجةكــةى ضــةندة ئــةوة دةرةجــةي عةج ةكــةي بــةدةر دةكــةويَتش بــة طــويَرةي ئــةو دةرةجــة
عةج ةي ئةطةر هي ئةوة بوو لةمالَةوة بيَتش ئةمة حةديَكي بؤ دابنريَتش حيسابيَكي بؤ بكريَت و مةبلة ـة
ثارةيةكي بؤ دابنريَتش تةبتةن ئةوة بةياسا ريَك خبريَتش حةدي ئةوةي يةكيَك لـة مالَـةوة خ مـةتي دةكـات
بةشةوش يان بة رؤذش يان بةهةردووكيانش حـةدي ئـةوةي كـة دةرِوات بـؤ بـازارِو ديَتـةوة ناتوانيَـت وةكـو مـنش
وةكو يةكيَكي ئيتتيادي برِواتش ثيَويسيت بةوة هةية يةكيَك ئاطاداري بيَت و يةكيَكيش يارمـةتي بـداتش لـةو
كاتةدا حةدي واية بري لةوة بكريَتةوة كة مةبلة يَكي بؤ دابنريَتش بؤ ئةوة كـة يارمـةتي بـدات ئـةو كاتـة
بةو مةبلة ة دةتوانيَت بة ديست سةيارةي ثيَ بك ِريَتش دةتوانيَت عارةبانةي ثيَ بك ِريَتش دةتوانيَت ضـي ثـيَ
بك ِريَتش ئةو كاتة ثيَويسيت بة حكومةت نابيَـت يارمـةتي بـداتش تةبتـةن ئيَمـة ثيَشـمةرطةي هينمـان هةيـةش
ضــينيَكي ترمــان هةيــة كــة ثيَشــمةرطةي ســةنطةري ث ـ َي دةلَ ـيَنش ئةمانــة ئيَســتا لــة شؤرِشــي رزطــارةوازي
طةلةكةمان كةم ئةندام بـوونش مـن ثـيَم باشـة ئةمانـةي سـةرةوة كـة بامسـان كـرد هـةموو بـؤ ئـةوان ببيَـتش
سةرةرِاي ئةوة حةدي ئةو ثلةو ثايةو ئةو خ مةتي ساََنةي و ئةو شتانةو ئيمتيازانةي كة هةية ئـةوان بـة
زيادةوة بةريان بكةويَتش داواي ئـةوة دةكـةم ببيَـت بـة دـةراريَكي ثةرلـةمان لةمـةودوا هـةر بينايـةك كـة
دروست دةكريَت لة كوردستاندا حيسابي ئةوة بكةن كة كةم ئةنداميَك دةضـيَتة نـاو ئـةو بينايـةوةش ضـونكة
كةم ئةندام ثيَويسيت بةوة هةية مورِاعات بكريَتش كةم ئةنـدامامنان وةكـو باسـم كـرد لـة %12يـةش مـن ئـةو
دسةية دةكةم بةرِاسيت برادةرينة تاسةري ئيَسـقاني كوردسـتانش بـةََم ليَرةشـةوة داوا دةكـةمش كـة وةزارةتـي
ثالندانان برييَك لةوة بكاتةوة ئةو بودجةيةي كة سةريف دةكات بؤ كوردستانش بةطويَرةي ذمارةي دانيشـتوان
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بيَتش وا بيَت ئةو شارةي من ضةند عةدةدي هةية ئةوةندة بودجةي بةربكةويَتش شويَنيَكي تريش ئةوةندةش
يةعين هةولَ بدةين فةردي تيا نةكةين بة ةيري ئـةوةي كـة هةنـديَك شـويَن بـوو تايبةمتةنديـةتي خـؤي
هةيةش ئةمة جياية كةس هني ناكات و زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار شةومن فةرموو.
بة ِريَ شةومن حممد ريب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
وةك ئاشكراية َي بة ِر َي تان بودجة بريتيية لة ب ِريَكي دياري كراو لـة ثـارةش ئـةو ثارةيـة كـة بودجـةي ئـةم
وََتةية دابة دةكريَت بةسـةر َيةنـة جياوازةكـاني جيهانـداش بيَطومـان ئـةو دابـة كردنـة بةنيسـبةت
دةبيَتش كة دابة دةكريَت هةنديَك جيَطا كةم دةبيَتش هةنديَك جيَطا حةدي خؤي رةنطة نـةتوانريَت بـة
تــةواوةتي بــدريَيتَش بودجــةي ئــةجمارة زؤر لــةم َيةنانــةي طرتؤتــةوةش َيةنــةكاني كــة ثيَويســتة ئيشــي تيــا
بكريَتش بةََم لةطة َل ئةوةشدا بودجةكـة خـالَي نييـة لـة هةنـديَك كـةموكورِيش هةنـديَك لـة كةموكورِيـةكان
برادةرةكــان باســيان ليَــوة كــردش بــةََم مــن وةك ئةنــداميَك لــة ليذنــةي وزةش ثــا ئــةوةي لةطــةلَ وةزيــرة
بة ِر َي ةكان و بة ِريَوةبةرة طشتيةكان كؤبووينةوةش ئةو تيَبينيانـةمان هـةبوو لةطةلَيانـداش بةداخـةوة زؤربـةي
بة ِريَوةبةرة طشتيةكان كة هـاتن باسـي ئـةوةيان دةكـرد كـة بودجـة ضـؤن ئامـادة كـراوةو ثرؤذةيـان ضـؤن
ئامادة كردووة هةموويان ئاماذةيان بةوة دةكردش كة ئاطايان لةو ثرؤذانة نييةش من خؤم لـة ئيـدارةدا ئيشـم
كردووةش ئةوةي دةي امن بة ِريَوةبةري طشيت لة وةزارةتةكاندا بريتيية لة برِبرِةي ثشيت وةزارةتةكانش ضونكة
لة بة ِريَوةبةر طشتيةكانةوة بودجة بةرز دةبيَتةوة بؤ وةزارةت و لـة وةزارةتـةكان كـؤ دةكريَتـةوةو دةضـيَتة
وةزارةتي دارايي و لةطةلَ ثالندانانش ثاشان ئيشي لةسةر دةكةنش بةََم ئةوة ب َي ئاطايي ئةوانيان دةردةخسـت
لةو مةوزوعةش هةتا هةنديَك ثرؤذةي كة بؤيان كرا بـوو دةيـانطوت كـة ئـةو ثرؤذانـة نييـة كـة ئيَسـتا ئيَمـة
ثيَويستمان ثيَيةتيش بؤ منوونة وةزارةتي صناعة بةرنامةيةكي سيَ سالَي خؤيان هةبووش بةرنامةكةي خؤيان
كــة نــارد بــوو بةرنامــ ة ســرتاتيجيةكة لةســةر ئــةو ئةساســةش لةســةر ئةساســي بةرنامــةي ســرتاتيجيةكة
ثرؤذةكانيان بؤ دانا بووش بةََم ئةوان خؤيان وتيان لة ئيَستا ئةولةوياتي ئةو ثرؤذانة نةماوةش داوايان دةكرد
كة ري بةندييةكي تري ثرؤذةكان بكريَتةوة بؤيانش ئيَمة لةطةلَ ئةوةداين ئـةو ريـ بةندييـة بكريَتـةوةش
هةرضةند برادةرةكاني ثيَش خؤشم باسيان كردش بةس من بؤية بة تؤزيَك تةفسيل باسم كردش ضونكة ئةوة
رةبت بوو بةو دسانةي كة هةنديَك لة برادةران كرديانش بؤ منوونة داواكارين ئةو ثرؤذانة ري بةندييان بؤ
بكريَتةوةو موافةدةتيان بؤ بكريَت بةثيَي ئةو ري بةندييـة تازةيـة لـة بودجـةدا تةصـديم بكريَـتش ضـونكة
هةنديَك لةو خاََنةدا باس كرا لةو ري بةنديية ضارةسةر دةكريَتش بؤ منوونة كـاك دكتـؤر جةعفـةر باسـي
ثرؤذةيــةكي كــردش كــة ئــةو ثرؤذةيــة بضــووكةو دةبوايــة لــة جيَطايــةكي دــةرةبالَي تــر كــرا بوايــةش لــةوةي لــة
جيَطايةكي بضووكداش لةوة دةضـيَ ت لـةو ريـ بةندييـة ئـةو كيَشـةية ضارةسـةر بكريَـتش هـةروةها لـة ثـرؤذة
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بةردةوامةكانش لة ثرؤذة بةردةوامةكاندا زؤريَك لةو برادةرانةمان كيَشةيان لةسةر ئةوة هةبووش كة هةنديَك
ثرؤذة هةية تةواو بووةش بؤ منوونة خانووةكانيان تةواو بووة باسي كردش كةثارةي جاريَكي تري بـؤ دانـراوةش
بةرِاسيت تةفسيلةكة لة جةدوةلةكة نةنووسـراوةش بـةََم زؤربـةي زؤري جةدوةلـةكان نودصـاني تيـا هـةبووش
لةبةر ئةوة داواكارم ج ليذنةي داراييش ج وةزارةتي دارايي سةيريَكي جةدوةلـةكان بكاتـةوةش بـؤ منوونـة ئـةو
ثرؤذانة هةنديَكي رةنطة ئيستيالمي نيهائي كراوةو فةترةي صيانةي ماوةش لةبةر ئـةوةي فـةترةي صـيانةي
يَنيَتش دةبيَت ثارةي بؤ دابني بكريَتش بةََم ئةطةر لة جةدوةلةكة روون نةكرا بيَتةوةش بيَطومان بـرادةران
حــةدي ئــةوةيان هةيــة دســةي لةســةر بكــةن و داواي رؤشــن كردنــةوةي ئــةو خاََنــة بكــةنش هــةروةها لــة
داواكارييةكاني تري وةزارةتي كارةباش وةزارةتي كارةبا وةك بـة ِر َي تان دةزانـن وةزارةتيَكـي ثةيوةنديـدارة لـة
بضــووكرتين ثيَداويســتيةكاني مالَةكانــدا كارةبــا داخلــة هــةتا دةطاتــة دروســت كردنــي ذيَرخــاني ئــابووري لــة
كوردستانداش ئـةو بودجةيـةي ئـةوان داوايـان كـرد بـووش بودجةيـةكي زؤر طـةورة بـووش لـةم ثرؤذةيـةداش لـةم
بودجةيةدا نةتوانراوة جيَي بؤ بكريَتةوةش بةََم هيوادارم لة داهاتوودا لـة بودجـةي تةكميليـداش يـاخود لـةو
منحانــةي كــة ديَتــة نــاو هــةريَمي كوردســتانةوة رةضــاوي ئــةو خالَــة بكريَــت و بةشــةكاني كارةبــا بــة هةنــد
وةربطرييَتش هةروةها كارةبا لة هةموو شارةكاندا شةبةكاتي تةوزياش واتا شةبةكاتي ناو شارةكان تـاكو ئيَسـتا
ئيشي لةسةر نةكراوة بة تةواوةتيش ئةوةي كة كراوة زياتر تـةركي كراوةتـة سـةر سـةكتةري بةرهـةمهيَنانش
ضونكة بةرهةمهيَنان لة كوردستاندا كيَشةي ئةساسي بـووةش بـؤ دابـني كردنـي كارةبـا بـؤ هاووََتيـانش ئيَسـتا
بةرهةمهيَنان نيسبةتيَكي باشي كيَشةي بةرهةمهيَنان لة كوردستان ضارةسةر كـراوةش بـةََم كيَشـةي تـةوزيا
ئةطةر لةطةلَيدا ضارةسةر نةكةين شان بة شاني بةرهةمهيَنان بة تةئكيد نودصانيةك لةوة دةبيَت كارةبا بة
تةواوةتي ناطاتة مالَةكانش لةبةر ئةوة داواكارين وةزارةتـي دارايـي موافةدـةت بكـات لـةم بودجةيـة واريـداتي
كارةبا هـةمووي تةخصـيص بكريَـت لـةثيَناو بـةكار هيَنـان بـؤ ضـاك كردنـي شـةبةكاتي تـةوزيا لـة هـةموو
شارةكاني كوردستاندا.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر موَحةزةيةك وةزارةت موافةدـةت ناكـاتش ئيَـوة موافةدـةت دةكـةنش ئـةو مي انيـة ليَـرة لةبـةر دةسـيت
ئيَــوةي بــة ِر َي ةش ضــي لـيَ دةكــةن بــؤ ئيَــوةي ثةرلــةمانتار بــةج َي مــاوة وةزارةت بــةس ثيَشكةشــي كــردووةش
دةتوانيت ضاكي بكةيتش زيـادي بكـةيتش َيبـةيتش بيطؤرِيـتش رةفـ ي بكـةيتش ئـةوة بـؤ ئيَـوةي ثةرلـةمانتار
ماوةش فةرموو.
بة ِريَ شةومن حممد ريب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تةوزيا دابنريَتش هةروةها ذم ارةيةك لة بودجةي تـازة ن يكـةي نـؤ بـؤ دة هـةزار كـةس دامةزرانـدن هةيـةش
بــةََم ديــاري نــةكراوة لــة بودجةكــةدا ريَــذةي ذنــان و ثيــاوان ضــةندة ضــونكة وةكــو ئيتتيــادي لــة هــةموو
دائريةكاندا ئةطةر هاتو ريَذةيةكي تةعينات هةبيَتش زؤربـةي زؤري دةبيَـت بـة ثيـاوانش ذنـاني لـ َي بـ َي بـة
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دةبنش واب امن ئةوةندةي كاديري ذن و ثيَطةيشتوو لةم وََتةدا هةيـةش كـة بتوانيَـت لـةناو ئـةو ذمـارة زؤرةدا
ج َيــي بكريَتــةوةش هــةروةها منــيش لةطــة َل هاو ِريَيــةكامن دةنطــم دةخةمــة ثــا َل ئــةوان بــؤ يةكخســتنةوةي
دةزطاكاني ئاسايش و مني و ضاوديَري دارايشش هةروةها ذمارةيةك متامل هةية كة وةسـتاوةش هيـوادارم ئـةو
متامالنة خبريَنةوةطةرِش بؤ ئةوةي جاريَكي تر كةميَك لة كيَشةي بيَ كـاري لـة كوردسـتاندا ضارةسـةر بكـاتش
خالَيَكي ترش كة وةزارةتي كؤمةََيةتي هاوكاري ذمارةيةكي زؤر لة ذنان و لة كةم ئةندامانش لـةو كضـانةي لـة
مالَةوةن و ئيش دةكةنش تةبتةن ئةوة جيَطاي دةستخؤشـيةش بـةََم هيـوادارم لـة داهـاتوودا كـار لةسـةر ئـةوة
بكريَتش رةنطة لةم بودجةيةدا نةتوانريَت ئةوة جيَي بؤ بكريَتةوةش بةس لة داهاتوودا كـار بـؤ ئـةوة بكريَـت
خبريَتةوة ذيَر تؤرِي ضاوديَري كؤمةََيةتي وةكو بة داي ليَ بيَتش تاكو بتوانريَت بةشيَكي زؤر لة كيَشـةكان
ضارةسةر بكريَتش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار عبدالردن فةرموو.
عبدالردن حسني ابابكر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ين من طةلةك هاتنة كرن َي هـةظا َليَت بـة ِر َي ئةنـدام َي ثةرلـةمان َي طةلـةك كـرنش مـن ئةظـة دووبـارةي
ئاخافت َ
دكةمش بةس من هـةرظ َي رؤشـنايي دكةمـة سـةر زاخـؤش ئـةو بودجـة بـؤ زاخـؤ داينـاي بـةلكي طةلـةك دبيَـذن
طةلةكنش بةس ئةطـةر زاخـؤ ببيـننش ج بـؤ زاخـؤ نةهاتيـة كرنـيَش زاخـؤ طةلـةك لـ َي ثـا كةتيـة ذي هـةمي
خ مةتطوزارياش ئةطةر كةسانيَك وةختيَك سالَة  1111هةتا  0223ئةمريكي تةيارةكي سيارظة زاخـؤ ديَتـة
ثيَش ضاظا خؤ وةكو لةوحةكيش كةواتة لة زاخؤدا دادةبةزيت ديَتة كوردستانيَ و ديَتة نـاظ عيَرادـيَش طومرطـا
زاخؤ هةتانوكة ذي كوردستانيَت ريَةةت بـةت داراو حكومـةت بةريَةـة دبـ َي ش بـةس ئةطـةر سـةدي ئيَكـيش
ي ئـةو خ مةتطوزاريـة زاخـؤ
طومرط َي بؤ زاخؤ دانابـا ريَةـة زاخـؤ مـاوة خ مـةتطوزاري ديَبـتش ذ بـةر هةنـد َ
ي خـؤ دوو جسـةرت ل زاخـؤي هـةيش
هاتية كرن هةتاكو ئيَستا ج نةبوويةش ئيذ بةر هةنديَ ئةطةر تة َي بـةر َ
يت ســةيارةك بةسـةر دكةــي تـةق تةدـةك ذي دةب َيــتش مةحةلـة هــةمي كـيَم ببــةنش
ئـةو ذيَـت ئاســنينة وةخـ َ
هةتانوكة جسريَك ئةوةندة بةدل نةهاتية كرنش خابرييَ زاخؤ نيةة زاخؤ را بضـيتش يـةعين دوو جسـر ئـةو
ي بورخي يا طةلةك زةدـةت بـووش ظـ َي جسـر زيَـدة بـنبش ثاركـة وةسـت تيَـدا نينـة
تنيَت هاتنة ضون بوو و َ
خةلَك بضيَت تيَدا حبةويَتةوةش وةخيتَ خؤ بووريش جسريَ ثردا دةَل لةويَريَ ئةوذيش ئةسـةواريَكي كةظنـة
ي ضـ َي كـةنش
كة زاخؤ ثيَي مةعرو فةش تةدريبةن يا تيَكضووش ذي تيَكضوو ضـةند جـار مـة داوا كـري ظـ َي ثـرد َ
ئيتادة كةنةظةش كةسـةك نةهاتـةش دروسـت نةكريـةش بـةس دةظـرو هـةميا دروسـت كريـاو كرنـا ثـارك و كرنـا
مةتتةم يةدةنة خةلَكيَكي تاجرش مةلتةبةكي ليَ هةبيش ئةو ذيا ريازي بوو دةظرو بةر هةميا فروتييا دوكـان
مةلتةبيش بؤ زاخؤ نةماش تؤ بضية ناو زاخؤ تو شارعيَكي تيا نابيين كة تو بيَذي ئةظة شارعة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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تكاية لةسةر بودجةكة دسة بكة براي من لةسةر راثؤرتةكة شةرحي زاخـؤم بـؤ مةكـةش شـةرحي راثؤرتةكـة
نودصــاني تيايــةش ضــاكةش خراثــةش هــي ليذنــةكان لــةناوي دانــراوةش ثيَشــنيار دةكــةيتش ئي افــة دةكــةيتش مــن
سياحةت ناكةم بضمة زاخؤ.
عبدالردن حسني ابابكر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةََم ئةو بودجةيةي كة بؤ زاخؤ تةرخان كريية لةبةر ئةوة من ئةو ئيشارةت ثيَ دةدةمش دةمـةويَت رؤشـنا
ببيَت لةبةر خةلَكةكةش من وةكو ليذنةي ئةودات ئةندامي ليذنةي ئةودافمش ئيَمة لةطةلَ وةزارةتـي ئـةودات
دانيشتني باسي خؤي كردو باسـي وةزارةتةكـةي كـردش طـوتي ئيَمـة هـةزار و شةسـت و يـةك م طـةوت هةيـة
كةسي تيا نييةش يةعين نة ئيمامش نة خةتيبش طوتي هةنديَ م طةوتيش هةنة س َي ضـوار خـةتيب و ئيمـامي
تيايةش ئيَمة دةمانةويَت نةدلي بكةين بؤ ئةويَش دةلَيَن نادل نابني ناضـنيش طومتـان بـؤ نـةدل نـابنش فةسـلَيان
بكــةنش يــان هةنــديَكي تــر دان ـيَنش طــوتي ئةوانــة تــةعني بوونــة بــة تةزكيــةي شةخصــيش كةواتــة شةخصــي
دامةزراوة ناتوانني دةستيان ل َي بدةينش طوتيان سيَ دة هةزارو س َي سـةدو ثيَنجـي موةزةفمـان هةيـةش طومتـان
باشة لةجياتي ئةوان س َي دة هةزارو سـ َي سـةدو ثيَنجـي ييَـت وةزارةتـ َي تـةعيننش طـوتي بـن ديـوارا مـة دوو
ي
هةزار موةزةيف دي هةنة كة ليستةكا جياية ئةم ثـارةي بـؤ سـةرت دكـةين بـ َي تـةعني و بـ َي رةمسـيش ظيَـر َ
وةكو من ئيشارةت ثيَدا منـيش ثشـتيواني دةكـةم كـة سـولفةي عـةداري بيَتـة سـي هـةزار بـؤ هـةموو شـارو
شارؤضكةكاني كوردستان داكو ئيستيفادةي ليَ بكةنش عةفو سي مليؤنش بةلَيَ من هةندةك ثرسيار هةنـة كـو
ي دارايـي و ئـابووري دةمانـةويَت بـ انني واريـداتي طريَبةسـيت نةوتيـةكان ضـةندن و كـانن ثرسـيارا
وةزير َ
ي كو سـةدان تانكـةرا نـةوتا ديَنـا فـرؤتن ئـةو ذي ديـار نييـة لـة
دويَ /ذي بؤ فروتنا نةوتا رة واريداتيَ و َ
زاخؤدا ضةندةها تانكةرا نةفيتَ ذ بريا نةفيتَ تيَتة فرؤتن وةزيريَ دارايي بـاس كـر شةسـت و سـ َي ثؤينـت
سـي و حــةوت بـؤ موةزةفــا دضـيَتش ئيَمـة لــة ليذنــةكان داواي ليسـتةكامنان كــردش طوتيــان ئـةو ليســتة نييــةش
ي و ئاسايشـي سـليَمانيش
ليستيَك موةزةفا تيَدا ب َي ش بة رةئيا مـن دوو ئاسـايش هةنـةش لـة ئاسايشـي هـةوليَر َ
ضــاوديَري ســليَماني و ضــاويَري هــةوليَرش مــن ثيَموايــة ئةطــةر يــةك بطــرن باشــةش ئةطــةر يــةك نــةطرن ئــةم
بودجةية بؤ نةدةين هةتا يةك نةطرنش ئةمرِؤ يةك بطرن بةياني بياندةيينَش بةياني يةك بطرن دوو بةياني
بياندةيينَش يةعين هةتا يةكرت نةطرن ئيَمة بودجةكة نةدةينش ئةم بودجةية من هةروا ئيشارةتي ثيَ دةدةمش
ئةم بودجةية لةَي مـن زؤر كـةموكورِي تيايـةش شـةفافيةت و ناعةدالـةتي تيايـةش ثـيَم باشـة ئـةم بودجةيـة
بطة ِريَتةوة بؤ حكومةتش دووبارة ضاكي بكاتةوةو بطة ِريَتةوة بؤ ثةرلةمانش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار نيشتمان فةرموو.
نيشتمان مرشد صاحل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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من وةك ئةنداميَكي ليذنةي شارةواني كؤمةلَيَك خالَ هةية لةسةر شـارةواني دةمـةويَت باسـي بكـةم لةسـةر
ئةم بودجةيةش ئةو بودجةية بؤ وةزارةتي شارةوانيش بؤ بودجةي تةشعيليش هةروةها بؤ وةبةرهيَنان دانراوة
زؤر كةمةش دةبيَت بة ورياييةوة مامةلَةي لةطة َل بكةين لةطة َل ئةو وةزارةتانةش لةبةر ئةوةي زؤر ثةيوةنـدي
بة هاووََتيانةوة هةيةش هةر كةموكورتيةك بيَتش دةبيَتة طلةيي و طازاندة لةَيةن هاووََتيانةوة.
خالَي دووةم /ئةوةية داواكارين دةسةََت بدريَت بـة شـارةوانيةكان بـة ياسـايةك بتـوانن داهاتـةكاني خؤيـان
خةرج بكةن لة بة ِريَوةبردني كاري رؤذانةيانش كـة ئةمـة ئـةركيَكي زؤر لةسـةر مي انيـةي تةشـعيلي كـةم
دةكاتةوة.
خالَيَكي ترم ئةوةية من وةكو نويَنةري خةلَكي ناوضةي شةدالَوةو دةوروبـةريش تةبتـةن ئـةو ثرؤذانـةي كـة
لة شـةدالَوةو دةوروبـةري تةدـديم كـراون هيضـيان نةخسـتؤتة بـواري جـ َي بـةج َي كردنـةوةش كـة ئـةوة زؤر
زةرورة لةو مةنتيقةية شويَنيَكي طةشت و طوزارةش ئةو ثرؤذانة تيَدا جيَ بةجيَ كرابانش ثيَم خؤشة جاريَكي
تر وةزيري ثالندانان ئةو ثرسيارةمان وةََم بداتةوة.
يةك شيت تريش هةيةش بةنيسبةت سولفةي عةدار كة برادةران هةموو باسيان كردش بةرِاسيت ئيَمة ثيَمان
خؤشة لة شارؤضكةكان سـولفةي عـةدار وةكـو شـارةكاني لـ َي بكريَـتش بـؤ ئـةوةي ئـةوانيش ئيسـتيفادةي لـ َي
بكةنش ضونكة زؤر شت هةية لة شارةكانةوة دةضيَت بؤ دةزايةكانش يةعين لةويَوة شتةكان زؤر زؤر طـرانرتةش
نةك لة شارةكان.
هةروةها بةنيسبةت مووضةي كةم ئةندامان وةكو كاك شيَرزاديش باسي كردش من لةطـة َل ئةوةمـة مووضـةي
كةم ئةندامان زياد بكريَتش ضونكة ئةو برِة مووضةية ناكاتة ئةوةي ذياني كةم ئةندامي ثـيَ دابـني بكريَـتش
بةلَكو ئةو زياتر مةسرةيف كةم ئةندام زؤر زياترة لةو ثارةيةي كة بؤي دابني كراوةش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار كويَستان خان فةرموو.
بة ِريَ كويَستان حممد عبداه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةتا لة خالَي يةكةمي راثؤرتةكةي بة ِر َي وةزيري داراييةوة دةست ثيَ دةكةمش ديارة ئيَمة هـةموومان
دةزانـــني كـــة ســـالَي  0227و  0225و  0221ئةمســـالَيش  0212بودجـــةي ثيَشـــنيار كـــراو تـــةويين
فةترةيةكي زةمين زؤر كة كةمرتينيان ضوار مانطة درةنط هاتؤتـة ثةرلـةمانش هـةموو جـاريَكيش تـةبريري
حكومةت و وةزارةتي دارايي ئةوة بووةش كة ئةم بودجةية لة ثةرلةماني عيَراق ثةسند نـةكراوةش بـةََم ئـةو
سةبةبةي كة كاتيَك كة بودجةي ئةمسالَ لةناو ثةرلةمان خويَندنةوةي يةكـةمي بـؤ كـرا هيَشـتا بودجـة لـة
ثةرلةماني عيَراق ثةسند نةكرا بووش ئةو تةبريرةي بيَ بنةما كردش بؤية من ثيَمواية هي تةبريريَك نييـة
بؤ دواخستين بودجةش ئيَمة هـةموو سـا َليَكش سـاََني ثيَشـوو لـة راثـؤرتي خؤمانـدا تةوصـيةمان كـردووة بـؤ
حكومةتش كة بودجة لة كاتي ياسايي خؤيدا بنيَريَتش بؤية من ليَرةوة داوا لة ثةرلةماني كوردسـتان دةكـةمش
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كة ئيَمة ئةمسالَ لة ثرؤذةي ياساكةدا س ايةك دابنريَتش بؤ ئةوانةي كة هؤكـار دةبـن بـؤ دواخسـتين ثـرؤذة
ياساي بودجةي سـالَي  0211ش بـؤ ئـةوةي ئةمـة وا بكـات حكومـةت لـةكاتي خؤيـدا بودجةكـة بنيَريَـتش مـن
دسةي ئةو برادةرانة ئي افةيةكي دةخةمة سةر كة باسـي دوو وةزارةتـي داراييـان كـردش باسـي نووسـراوةكان
ناكةمش من باسي ئةو ستافة دةكةمش ئةو ستايف دارايي سليَماني كةئيَستا بة هةمان شيَوة لة سـليَماني دةوام
دةكـةنش ئةمــة بــةواز ي دةيسـةمليَنيَت كــة دوو وةزارةتــي داراييمــان هةيـةش هــةموومشان دةزانــني وةزارةتــي
دارايي رؤحي حكومةتةش كة وةزارةتي دارايي يـةكي نةطرتؤتـةوةش ئـةم حكومةتـة دوو حكومةتـةش بؤيـة مـن
ئةو ثرسيارة لة بة ِر َي وةزيري دارايي دةكةمش كةي ئةم دوو وةزارةتة يةك دةخاتةوة
ديارة ئةوة ئيشي حكومةتةش بةََم ئةركيَكي سـةرةكي دةكةويَتـة سـةر بـة ِر َي يانش سـةبارةت بـة راثؤرتةكـةي
ليذنةي داراييش ديارة كةموكورتيةكي زؤري تيا بووش من ثشتطريي هةموو خالَة َوازةكـاني هاو ِريَيـةكامن كـة
باسيان كرد ثشتطريي دةكةمةوةش بةََم دوو مةسةلة ليَرة باس دةكةمش يةكةميان /ئةوةية بة ِر َي يان لة يةكيَ
لــة خالَــةكان باســي ئــةوة دةكــاتش كــة ئــةوان حيســابي خيتــامي شــة مــانطي 0221يــان بينيــوةش ئــةي ئايــا
حيسابي خيتامي سالَي 0225يان بينيـوة لـة كاتيَكـدا ئيَمـةي ئةنـداماني ثةرلـةمان نـة حيسـابي خيتـامي
0225مان بينيوةش نة شة مانطي يةكةمي 0221ش ئيَمة نةمانبينيوةو بؤ كةس نـةهاتووةش لـة راثؤرتةكـة
من تةئيدي ئةوة دةكةمش كة راثؤرتيَكة تةنها خويَندنةوةي بؤ بودجـة كـردووةو تةوصـياتي داوةش ثشـتطريي
ئةو رةئية دةكةم كة ئةمة راثؤرتي ليذنةيةكيش دةزطايةكي ضاوديَري ثةرلةمان نييةش بـاس لـةوة دةكـات لـة
حيسابيش لة تيَضووي وةطةرِهيَناندا حيساباتي هاوكاري بةخشنيش سوودة كؤمةََتيةكاني تر لة سةدا بيست و
يةك و ضل و حةوتةش من ليَرةوة ثيَشنيار دةكةمش كة ئةم ثيَشنيارةم هةية لة %52ي ئةم حيساباتانةي هةر
س َي سـةرؤكايةتي بربِدريَـتش هـيين هـةموو وةزارةتـةكان جطـة لـة وةزارةتـي كؤمةََيـةتي و وةزارةتـي صـحة
بكريَت بة سيَ بةشةوةش بةشيَكي خبريَتة سةر وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةََيةتيش بؤ ئـةوةي ئـةو خ َي انـة
هةذارانةيش ئةو خيَ انة كـةم دةرامةتانـةي كـة تـاكو ئيَسـتا تـةنها سـي هـةزار ديناريـان هةيـة بـةثيَي تـؤرِي
ضاوديَري كؤمةََيةتي كة لة سةد هةزار كةمرت نةبيَت.
خالَي دووةمم /لةطة َل ئةوةي كة دةبوو ئةمسا َل بينـاي ضاكسـازي كؤمةََيـةتي سـليَماني دروسـت بكرايـة لـة
بودجةي ئةمسالَش دروست نةكراوةش من دةثرسم بؤ نةخراوةتة بودجةي وةبةرهيَنانةوة
خــالَي دووةم خبريَتــة ســةر ئــةو بودجــة كةمــةي كــة دانــراوة بــؤ كــةركووك و ناوضــة ناكؤكــةكانش ئــةوةي
دةميَنيَتةوة خبريَتة سةر بودجةي وةبةرهيَنان.
من تيَبينيةكي ترم هةيةش ئةوةية كة زؤربةي وةزارةتةكان وةك هاو ِريَيةكامن باسيان كردش ئاطايان لة ئـةخري
بودجةي تةويين خؤيان نييةش ئةوةمان بة واز ي لةطةلَ وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةََيـةتي بـاس كـرد
كةنــةيانبيين بــووش جطــة لــة %17ةكــة داهاتــةكاني ديكــة ديــار نييــةش مــن ئــةو دســانةم بــؤ وةزيــري ســامانة
سروشتيةكان بووش كة بةداخةوة ليَرة نييةش من ناثرسم ثيَنج مليؤن دؤَرةكةي شـرييين لةكويَيـة ناثرسـم
داهاتي ئةو تانكةرة نةوتانةي خؤم ثارسا َل لة مانطي هةشت كة سةفةري ئيَـرامن كـرد بينيومـة كـة دةضـيَت
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بؤ ئيَرانش لة كويَية من يةك شيت ليَ دةثرسمش هيوادارم هاو ِريَيةكاني ئةم ثرسيارةي كـة ليَـرة طـويَي ليَمـة
ئةوةية كة لةم هةريَمة كؤمةلَيَك مةسفا هةيةش بة دسةي خـؤي كـة لةطـة َل ليذنـة باسـي كـردووةش زيـاتر لـة
سةد مةسفا هيضيان ئيجازةي حكومةتيان نييةش من دةثرسم ئايا هاووََتيةكي ئاسـايي ئـةم هةريَمـةي ئيَمـة
دةتوانيَت مةسفا دانيَت دةتوانيَت نةوتي خاوي بؤ ثةيدا بكات دةتوانيَت بةرهـةمي بيَنيَـت ئـةي داهـاتي
ي ئةطـةر وةََمةكـةي بة َليَيـةش ئيجرائـاتي بـة ِر َي يان ضـية بـؤ هـاووََتي
ئةم بةرهةمة نةوتيانة دةض يَتة كو َ
ئاسايي بتوانيَت مةسفا دانيَت و نةوتي خاوي بؤ بيَنيَـت و بةرهةمـةكانيش سـاغ بكاتـةوةش ئةطـةر نـةخيَرةش
ي دةضيَت
كيَن صاحيَبةكاني ئةم مةسفايانةو داهاتةكةي بؤ كو َ
داهاتي ناوخؤ ئةمة بةهي شيَوةيةك دةناعةت بة من ناكاتش كة ئةمة داهاتي ناوخؤ ئـةوة نـةبيَتش مـن لـة
بة ِريَ وةزيري دارايي دةثرسم هةر ئةم داهاتي ناوخؤية بووش كة ثيَش ثرؤسةي ئازاد كردني عيَـراقش ئيَمـة
ئةم هةريَمةمان ث َي ئيـدارة دةكـردش مووضـةي فةرمانبـةرامنان لـ َي دةداتش كؤمـة َليَك ثرؤذةمشـان لـ َي دةكـرد
هةروةك تةيارةخانةكةي سليَماني و هةروةكو تةَري هونةر ثيَش ثرؤسةي ئازادي كراونش خيَرة ئةم داهاتة
زؤرةش ئةم داهاتة دةبةيةش ئيَستا وا كةمي كردووة .لةبودجةي تةشعيليدا يةك بةراورد دةكةمش بةراوردةكـةم
ئةوةيــةش كــة ئةطــةر ه َي ةكــان كــؤ بكةيتــةوة نــاوخؤش ئاســايشش ثيَشــمةرطةش لةكاتيَكــدا مووضــةي ثيَشــمةرطة
ئةوةندة كةمة شاياني باس كردن نييةش دةكاتة روبتي ئةم بودجةيـةش كـة دةكاتـة ن يكـةي دوو مليـار دؤَرش
بودجةي وةزارةتي دارايـي لةطـة َل ئةمانـة كـؤ بكةيتـةوة دةكاتـة لـة %45ي داهاتةكـةش مـن ئـةم ثرسـيارانةم
هةيةش يةكةم /كة كاتيَك مووضةي ئةم هيَ انة ئةوةندة كةمةش ئةم بودجة زؤرة بؤ
دووةم /بودجةي وةزارةتي دارايي بؤ ئةوةندة زؤرةش كة بةراوردي دةكـةيت لةطـةلَ وةزارةتـة خةدةميـةكاني
وةك كارةباش ئاو و ئاوةرِؤش صناعةو تيجارةش ئـةو دوو لةسـةدا سـيَيةش لـة كاتيَكـدا بودجـةي وةبةرهيَنانةكـةي
شاياني وتن نيية ئةوةندة كةمةش ئايا ئةم بودجةيةي ئيَمة دةتوانيَت ثيَداويستية سةرةتاييةكاني كارةباش ئاو
و ئاوةرِؤش بةتايبةتي ئـاوةرِؤي هـةوليَري ثايتـةخيت شـاري كوردسـتان ضارةسـةر بكـات دةتوانيَـت وةزارةتـي
بازرطاني كيَشةي سايلؤو مةخ ةنةكاني ئازوودة بؤ شاري سليَماني ضارةسـةر بكـاتش كـة هـةموومان دةزانـني
سالَ دوازدة مانطة طةمني شاري سليَماني لةبةر هةتاو بارانة لةسةر وةزارةتي كشتوكالَش ديارة ئيَمة دةزانني
كة ئةو بودجةيةي بؤي دانراوةش ج لـة بةرهـةمهيَنانش ج لـة بودجـةي تةشـعيلييةكة زؤر كةمـةش لـة كاتيَكـدا
كابينــةي ثيَشــوو ثالنيَكــي ثيَــنج ســالَي هــةبووش ئــةم حكومةتــة ديــارة تةواوكــةرو دريَــذة ثيَــدةري كابينــةي
ثيَشووةش ضي دابني كردووة بؤ ثالني كابينةكةي ثيَش خؤي لةمةوش ديارة لةسةر ثـرؤذةي وةبـةرهيَنان زؤر
دسة كراش من تةنها ئةوةندة دةلَيَم هاو ِريَيةكامن باسي جياوازيان لة شارةكانةوة كردش من لة طونـدةوة دةسـت
ث َي دةكةمش ئيَمة طونديَكمان هةية لة دةراغ طوندي ش َي مستةفاش مـن خـؤم جةولـةم كـردووةش دة رؤذ ثـيَش
ئيَستا لة دةراغش كةدةضيتة ئـةم طوندةيـة وا دةزانـي لـة ئـةوروثايش بـةََم سـةرجةم طونـدةكاني تـر هةسـت
دةكةيت كؤمةلَيَك طوندن لةشاريَكي زؤر دواكةوتووش بة مةرجيَك ئةمسالَ لة بودجةي ئةمسالَ بؤ راكيَشـاني
بؤرِي ئاو سةدو بيست مليؤن ديناري بؤ دانراوةش سالَي ثار سةدو شةسيت بـؤ دانـراوة لةبةرامبـةردا بةشـيَكي
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زؤري طةرِةكاني شاري سليَماني تؤرِي ئاويان نييةش لةوانةي كة بريمةش كاني سـثيلكةش ئـةوالَش كؤسـتةي شـةمش
دولةرةيسيش من ثيَش ئةخري يةك شتم هةيةش ئيَمة ديارة نةوةد مليؤن دؤَر دانراوة بـؤ حـ ب و ريَكخـراوة
سياسيةكانش ديارة كـاديرة ح بيـةكان زؤربـةي ح بـة سياسـيةكان لـة سـليَماني لةسـةر بة ِريَوةبةرايةتيـةكان
مووضة وةردةطرنش لة هةوليَرو دهؤك خراونةتة سةر وةزارةتةكانش ثيَشنيار دةكةم بؤ وةزارةتي دارايي ئـةم
مووضــانة ب طوازيَتــةوة هــيين زؤربــةي ح بــة سياســيةكان بــؤ ســةر بودجــةكاني خؤيــانش بــؤ ئــةوةي ئــةو
تةزةخومةي هةية لةسةر بودجة كةم بيَتةوة.
من ئةخري شتم ئةوةيةش كـة مـن داوا دةكـةم ئـةم بودجةيـةش ئـةم شـتةم بةدةسـت طةيشـتووة كـة لـة %17ي
بودجة ثارةي زيندانياني سياسي  0227و  0225و  0221تةرخان كراوة بـؤ هـةريَمي كوردسـتانش بؤضـي
ئةو مووضةيان ثيَ نةدراوة من داوا دةكةم كة حكومةت ئةم بودجةية بباتةوةو ضاكسازييةكي تـةواوي تيـا
بكــاتش ئيَمــة ســالَي 0225ش ئيَــوة هــةردووكتان بــة ِر َي ان ســةرؤكي ثةرلــةمان و ســكرتيَري ثةرلــةمان لــةم
ثةرلةمانــة بــوونش حكومــةت داواي لــيَ كــردينش كــة جةلســةكة دواخبــةينش بودجةكــةيان بــردةوة مــاوةي
هةفتةيةكش دوايي هيَنايانةوة ثةرلةمان لةكاتيَكدا ثرؤذة ياساو بودجةي سالَي  0225كةموكورتيةكاني زؤر
زؤر كةمرت بوو لة بودجةي ئيَستاش بؤية ئاسايية ئةطةر ئةجمارة حكومةت بيباتةوةش هةموو ئةم تيَبيين و
سةرجنانة بؤ لةثيَناوي ضاك كردني بودجةكةش لة ثيَناوي خ مةت كردني كؤمةََني خـةلَك ضاكسـازي بكـات
و دوايي بيهيَنيَتةوةو ثةسندي بكةينش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار طةشة دارا فةرموو.
بة ِريَ طةشة دارا جالل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دةستخؤشي لة كارةكاني ليذنةي دارايي و ئـابووري دةكـةمش ثشـتطريي لـةو خاََنـة دةكـةم كـة خسـتوويانةتة
رووش سةبارةت بة ثرؤذة ياسايةكةو دةست نيشان كردني خالَي بةهيَ و َوازي بودجةكةش تةئكيد دةكةمـةوة
لةو ثيَشنيارةي كة دة َليَت ئيَمة وةكـو ثةرلـةمان دةبيَـت تةئكيـد بكةينـةوة لـةوةي كـة لـة سـالَي داهـاتوو
بودجة لة مانطي تشريين يةكةم بيَتش بؤ ئةوةي لة سةرةتاي سالَي دارايي بطاتةوة دامودةزطاكـاني حكومـةت
و بؤ خ مةتي خةلَك بةكار بيَتش لةطةلَ ئةوةشدا بودجة لة ئةمسالَدا لةهاتين لة مـانطي يةكـدا هـةنطاويَكي
طةورةيةو جيَطاي دةستخؤشييةش سةرةرِاي ضـةندين برِيـاري طـرنط و سـرتاتيجي تيايـداش لـة مةسـةلةي زيـاد
كردني مووضةي كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان و ضـةكي كيميابـاران و شـةهيداني كـةم ئةنـدامي و
تواناسازي َوانش دروست كردني دوتاخبانةو ضارةسةر كردني كيَشـةي نيشـتةجيَ بـوونش بـةََم مـن ثيَشـنيار
دةكةم ئةو دةرزي نيشتةجيَ بوونة ماوةكةي زياد بكريَتش بؤ ئةوةي زياتر خةلَكي كةم دةرامةت بطريَتةوةش
ب َي لة ضةندين ثرؤذةي تر بؤ تةشجيتي ئيستيسماري زراعي و صناعيش كة تيَيدا برِيار دراوةش باشة لة ريَـي
ثيَــداني دــةرزي كشــتوكالَي و ثيشةســازيش يــةكيَك لــة كــارة طرنطــةكاني تــري حكومــةتش كابينــةي شةشــةم
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ثيَكهيَ ناني ليذنةيةكي باََي خامنانةش كة من خؤم لةسةر ناوةكـةي تيَبينـيم هةيـةش بـةََم كـاتي بـاس كـردن
نييةش بةثيَي ئةو ثةيرِةوي ناوخؤي كة هـاتووة بـؤ ليذنةكـةمان هةيكـةليَكي باشـي بـؤ دانـراوة دةسـةََتيَكي
تةنفي ي فراواني هةية لة ضةند وةزيريَكي بة ِريَ و ضةنديَك ذناني ضاَك لةبواري كيَشةكاني ذنـانش بـةََم
لةم بودجةية هي ئاماذةيةكي ث َي نةدراوةش كة دةبواية بودجةيـةكي باشـي بـؤ تـةرخان كـرا بوايـةش ضـونكة
ئـةوان بةرنامـةو سـرتاتيجيان دةبيَـت لةسـةر ضارةسـةر كردنـي كيَشـةكاني ذنـان و راسـتةوخؤ كـاري لةســةر
دةكةنش مةسةلةيةكي تري طرنطي ئةم بودجةية و ةكـو رةضـاو كردنـي سياسـةتي ئيتيقصـادي بـؤ ذن رةضـاو
نــةكراوةش بةرِاســيت بــة ه َي ـ كردنــي ثيَطــةي ئــابووري ذنش دةب َيــت حكومــةت كــاري بــؤ بكــات لــة ريَطــةي
وةطةرِخستين ذنان لة مةيدانةكاني كارش ئةويش لة ريَـي ثيَـداني دـةرز بـؤ ثـرؤذةي بضـووكش تـا ذنـان بيَنـة
مةيداني كارش ضونكة يةكيَكة لة ضارةسةري كيَشةي ذنانش زؤر سوثاستان دةكةم.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش ريَ دار ظيان خان فةرموو.

بة ِريَ ظيان عبدالرحيم عبداه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةتا بة دوو ثرسيار دةست ثيَ دةكةمش يةكيَكيان /بؤ بة ِر َي ان ليذنةي داراييش ئةويرتيشيان بؤ بـة ِريَ
وةزيري دارايي.
وةكــو هــةموو َيــةك دةزانــني هةرسـيَ دةســةََتةكة ياســادانان و تــةنفي ي و دــةزائيش هةرسـيَ دةســةََتةكة
بودجةي سةربةخؤيان هةيةش هـةروةها بـةثيَي ياسـاي ئةجنومـةني دادوةري كـة لـة ثةرلةمانـةوة دةرضـووةش
دةبيَت بودجةيةكي سةربةخؤي هةبيَتش بؤ حكومةت ني يـة دةسـتكاري ئـةو بودجةيـة بكـاتش كـة ثةرلـةمان
ثيَويســتة برِيــار لةســةر بودجةكــة بــداتش ئــةويش بــة ئامــاجني ســةربةخؤيي و بــؤ ليَــك جياكردنــةوةي
دةسةََتةكانةش بةداخةوة كة زؤر جار ئةم دةسةََتة ناضاري دةسةََتي تةنفي ي كراوةش بؤية ئيَمـة بةرِاسـيت
دةزانني كة ئةم دةسةََتةش ئيَ مة ثشتيواني لةوة دةكـةين كـة بودجةيـةكي سـةربةخؤي هـةبيَتش ئـةويش بـؤ
ثاراســتين دةســةََتةكةي خــؤيش بــةََم بةداخــةوة حكومــةت دةســتكاري بودجةكــةي كــردووةش كــة ليذنــةي
داراييش ئاطاي ليَيةش بةََم هي ئاماذةيةكيان ثيَ نةكردووة.
ثرســياري دووةمــم بــؤ بــة ِر َي وةزيريــي داراييــةش وةك ئاطــادارم كــؤرةك تيلكــؤم نيــو مليــار دؤَر دــةرزاري
حكومةتةش هةروةها ئةوة دةزامن كة دوو سةد مليؤن دؤَري وةرطرتؤتةوةش مـن ثرسـيارةكةم ئةوةيـة ئايـا
ئةو سيَ سةد مليؤن دؤَرةي كة ماوة ضؤنةو ضية ئيستيفادةي بؤ كيَية ئـةوة هيـوادارم وةََمـيَكم دةسـت
بكةويَت لةسةر ئةمة.
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بةنيسبةت ئةو ثرؤذانةي كة لة بودجةشدا دياري كراوةش بةنيسبةت ثرؤذةي بةردةوام و ثيَشنيار كراوةكانش
هةنديَك ثرؤذة هةية دووبارة بؤتةوةش هةنديَ ثرؤذة هةية تةواو بووةوش بةََم بودجةي تري بؤ تـةرخان
كراوةتةوة لة ذيَر ناوي ثرؤذة ثيَشنيازكراوةكاني وةزارةتي ترداش كة ئةمـة بةرِاسـيت ئـةو بودجةيـة ثةلـة
كردني ثيَوة ديارةش هـي وردةكارييـةكي بـؤ نـةكراوةش نيشـانةي ئةوةيـة كـة وةزارةتـي ثالنـدانان ثيَـوةريَكي
زانسيت وردي بةكار نةهيَناوة لة دابة كردني ئةو ثرؤذانة لةناوضـة جياجياكـان و دـةزاو ناحيةكانـداش بـؤ
منوونة ئةطةر باسي ناوضةي ثشدةر بكةمش كة ذمارةي دانيشتوانةكةي سةدو سي هةزار كةسةش سةدو نةوةدو
شة طوندي لةسةرةش ثيَنج ناحيةو دةزايةكةش هةموو ئةو بودجةيةي بؤي تةرخان كراوة ضـواردة مليـار و
س َي سةدو حةفتاو هةشت مليؤن دينارةش لة كؤي ئةمة شة ثـرؤذة دابـني كـراوة بـؤ ناوضـةي ثشـدةرش لـةو
ثرؤذانةشدا يةكيَك لة ثرؤذةكان دووبارةيةش كة ئةويش دروست كردني دوتاخبانةيةكة كة هةذدة ثؤليية لـة
دةََدزيَش كة ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكان بة بودجةيةكي جياو ثرؤذة بةردةوامةكان بة بودجةيةكي تر ديـاري
كراوةش لة ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكان بة ملياريَك و هةشت سةد مليؤن دينارةش لة ثرؤذة بةردةوامةكانـدا بـرِي
ملياريَك و نؤ سةدو شة مليؤن ديناري بؤ تةرخان كراوةش بةنيسبةت ئةو ثرؤذانةي تريشش كة بادي ثيَنج
ثرؤذة دةميَنيَتةوةش ئةويش ديراسةو دي اين كردني ثرؤذةي ئاوةش ثاشـان تةرازوويـةكي طةرِؤكـة لةناوضـةي
ثشدةرش دواي ئةوة بة ِريَوةبةرايةتي مني كة ضوار مليارو ضوار سةدو سي و شة مليؤن ديناري بؤ دابني
كراوةش كة دةبواية ئةو دوو بة ِريَوةبةرايةتية لة سليَماني و لة هةوليَر يةكيان بطرتايـةوةش ثاشـان ئـةوةي بـؤ
تةرخان بكرايةش هةموو ئةو ثرؤذانةى كة بؤ ئةو ناوضانة تـةرخان كـراون دابـة كردنيَكـى ناتةندروسـتةش
ضــونكة لــة ناوضــةى ثشــدةر كــة ناوضــةيةكى كشــتوكالَية هــي طرنطــى نــةدراوة بــة ثيَشخســتنى ثالنيَكــى
سرتاتيذى لةرِووى ئاوةدانكردنةوةو كشتوكالَيةوةش بؤ منوونة لة ثرؤذة بةردةوامـةكان هةنـديَك شـتم دةسـت
نيشان كردووة كة لةطة َل ئةوةى ب ِريَكـى كـةم بودجـةى بـؤ تـةرخان كـراوةش بـةآلم لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكان
ذمارةيةكى زؤريان دووبارة بووةتةوة لةطة َل ئةوةشدا تـةواويش بـووةش يـةكيَك لةوانـة كـة بـاس لـة دروسـت
كردنى سةنتةرى ثاراستنى مندا َل لة دةآلدز َى دةكريَـتش ئـةوة خـؤى لـة خؤيـدا ئـةو سـةنتةرة تـةواو بـووةش
بةآلم جاريَكى تر برِى ملياريَـك و ضوارسـةد و ضـل و دوو مليـؤن دينـارى بـؤ تـةرخان كراوةتـةوةش هـةر لـة
ثرؤذة بةردةوامةكاندا ئاوةرِؤيى طوندى شيَنىَش دوو جار بة دوو بودجةى جيا هةم ديسان دووبارة بووةتةوة
كة يةكيَكيان  510مليؤن دينارة و بؤ ئةوةى تريـان  227مليـؤن دينـارى بـؤ تـةرخان كـراوةش بـة نيسـبةت
خــانوو كــة ثيَــنج ناحيــة لــة دةوروثشــتى دـةآلدزىَ هةيــةش ئــةو ثيَــنج ناحيةيــة  11خــانووى هةيــة كــة بــؤ
فةرمانبةران و مديرى ناحيةكةيةش لة هةلَشؤ و ناودةشت و ذاراوةو ئي سيَوة هـةمووى خانووةكانيـان تـةواو
بووةش بةآلم هةم ديسان لة هةلَشؤ  110مليؤن دينارى تر تةرخان كراوةتةوةش لةناو دةشـت 755ش لـة ذاراوة
277ش لة هيَرؤ  134ش لة ئى سـيَوة  120مليـؤنى تـر تـةرخان كراوةتـةوةش هـةر لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكان
نووسراوة بيناى ثةروةردةى دةآلدزىَش رِوون نةكراوةتةوة ئايا بؤ نؤذةنكردنةوةيـة يـان بـؤ دروسـت كردنـة
يان بؤ ج شتيَكة كة برِى  732مليؤنى بؤ تةرخان كراوةش باس لة دروست كردنى سـىَش ضـوار ريَطـة كـراوةش
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بةآلم هةر هةموو ئةو ِريَطايانة تةواو بووة و بودجـةى تـرى بـؤ تـةرخان كراوةتـةوةش ئـةويش ِريَطـاى سـةيد
ئةدةدان و شيَنىَ و زةلَىَ و ناوزةنطش ثاشان بودجةى بؤ داندراوةتةوة بة برِى  7222071دينارش ئاوة ِريَى
طةرِةكيَك لة شارى دةآلدزىَ كة تةواو بووةش بـةآل م هـةم ديسـان سـآ ميـار و دوو مليـؤن دينـارى بـؤ تـةرخان
كراوةتةوةش كة ئةو ئاوةرِؤيـة خـؤى تـةواو بـووةش ثاشـان دروسـت كردنـى دوتاخبانةيـةكى ضـوار ثـؤىل لةطـة َل
دروست كردنى  4خانوو بؤ مامؤستاش كة ئةمة ثرسيارم كردووة هي ئةساسيَكى نيةش كة برِى  475مليؤني
بؤ تـةرخان كـراوةش نـازا من بؤضـى ئـةو ضـوار مامؤسـتاية لـة كـؤى ئـةو هـةموو مامؤسـتاية جياكراوةتـةوة ش
دوتاخبانةى ضوار ثؤلَى من ت َى ناطةم نازامن بؤضـيةش ثاشـان دروسـت كردنـى باخضـةى سـاوايانى سةنطةسـةرش
باس لةو باخضةية كراوة كة ئةو باخضةية خؤى لة ئاساسدا تةواو بووةش بةآلم  511مليؤن دينارى ترى بؤ
تــةرخان كراوةتــةوةش دروســت كردنــى دوتاخبانــةى  15ثــؤلَى لــة ذاراوة بــة هــةمان ش ـيَوة تــةواو بــووة و
 1222377مليؤن دينارى بؤ تةرخان كراوةتةوةش من ئـةم هـةموو ثارةيـةى كـة بـؤ ئـةو ناوضـانة تـةرخان
كراوةش بةرِاستى كة ثشدةر ناوضةيةكى كشتوكالَيشة سةير دةكـةى بـة هـي شـيَوةيةك طرنطـى نـةدراوة بـةو
ناوضةيةش كة خؤى لة ئةساس دا ثرؤذةيةكى ئاوديَرى كشتوكالَى لة سةنطةسةر هةية كة دووةمـني ثرؤذةيـة
لةســةر ئاســتى هــةموو عــرياق و يةكــةمني ثرؤذةشــة لةســةر ئاســتى كوردســتانش بــةآلم نــازامن بــؤ وةزارةتــى
ثالندانان و وةزارةتى دارايى هي ثالنيَكيان نية بؤ بووذانةوةى ذيَرخانى ئابوورى كشتوكالَى لةو شويَنانة و
ناوضانةش ثاشان سةديَك هةية بةناوى سةدى بةلك كة ثرؤذةيةكى ئاوديَرى كشتوكالَية كـة بـة هـةمان شـيَوة
كة ناوضةكانى ذاراوةو دةآلدز كة شويَنيَكى كشتوكالَية و هةموو زةويةكانيان بةراودةكاتش بة هةمان شـيَوة
هي طرنطيةكى ثىَ نةدراوةو هي باسيش نةكراوةش جطة لةوةى ئةو ناوضانة كـة ناوضـةيةكى كشـتوكالَني و
ثيَويستيان بة خانووى ثالستيكى هةية زائيدةن كؤطا بؤ خةزنكردنى ئةو بةروبوومة كشـتوكالَيانةش كـة لـة
بودجــةى ئةمســالَ دا بــاس لــة هــي ئــةو شــتانة نــةكراوة بــؤ ناوضــة كشــتوكالَيةكانش لــة ناوضــةى ثشــدةر
ذمارةيةكى زؤر طوند هةية كة ذمارةى دانيشتوانةكانيان بةرِاستى زؤرة و لة ناوضـةى ثشـدةر حـةوت طونـد
هةية كة بةرِاستى هةر حةوتيان تا ئيَستا ثرؤذةيةكى ئاوي خواردنةوةيان نية كـة ثشـت بـة سةرضـاوةيةكى
سروشتى دةبةس ش ثاشان بة هةر حةوتيان يةك بنكةى تةندروستيان هةية كـة مـةعاون توبيـةك دةوامـى
تيَدا دةكات هةفتةى رِؤذيَكش دواى ئةوة وةكو باسـم كـرد ئـةو ناوضـانة جطـة لـةوةى هـي ثرؤذةيـةكيان بـؤ
دابني نةكراوة لة بوارةكانى دريِتاو كردن و دوتاخبانة و خةستةخانةش باخضة و لة بـوارى كارةبـاش لـة هـةمان
كاتدا لـة سةنطةسـةر مةكتـةبيَك هةيـة سـووتاوة و تـا ئيَسـتا هـي بـرِة ثارةيـةكى بـؤ تـةرخان نـةكراوة بـؤ
نؤذةنكردنــةوةىش لــة هــةمان كــات دا تةلَةبــةكانيان لــة باخضــةى ســاوايان دةوام دةكــةنش بةهــةمان شـيَوة لــة
دـةآلدزىَ مةكتــةب هةيـة دووبــارة بووةتـةوة و بودجــةى جيــاى بـؤ تــةرخان كـراوةش بــةآلم لـة هــةمان كاتــدا
ئامادةييةك هةية بةناوى ئامادةيي ئاآل كة ذمارةى خويَندكارةكانى زؤر زيـادة و دةبيَـت خويَنـدكارةكان زؤر
ثيَش كاتى دةوامى خؤيان بضن بؤ ئـةوةى لـة ثؤلـةكانيان زوو جيَطـة بطـرن بـؤ ئـةوةى بـة ثيَـوة نةوةسـ ش
ثاشان لة ناوضةى دةآلدز َى مةرزى كيَلَىَ هةية كة خالَيَكى سنوورى ـ بازرطانى ية كة بتوانريَت ئيهتمامى ثىَ
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بدريَتش بةآلم بةسيت ترين ثرِؤذةى بؤ دابني نةكراوة كة دريِتاوكردنى جادةكةيةتىش ثاشـان كارةبـا كـة لـةو
ناوضةية كارةبا بةرِاستى زةعيفة و تا ئيَستا ظؤلَتات بةكاردةهيَندريَتش يةك شتى تر هةيـة ناوضـةى ثشـدةر
جطة لةوةى كة تؤثباران و كاولكارى و رِاطويَ انى توو بووةش بةآلم تا ئيَسـتا هـي دـةرةبوو كردنةوةيـةكى
بؤ نةكراوةو هي ثرؤذةيةكى باشى بؤ دابـني نـةكراوة تـا ئـةم كاتـة ش بؤيـة هةسـت دةكـةم خـةلَكانى ئـةو
ناوضـةية زؤر زؤر زةرةرمةنــد بــوونش وة بةنيســبةت وةزارةتــى شــةهيدانةوة مــن يــةك تيَبينــيم هةيــةش مــن
لةطةلَ ئةوةم موضةى شةهيدان زيادبكريَتش بةآلم بة شيَوةى ثيَوةريَك بيَت كة مووضةى هةموو شـةهيدانى
سةنطةرى رِاستةدينة لةيةك ثيَوةر و لةيةك ئاسـت دابيَـتش نـةك جياكردنـةوةى كؤمـة َليَك شـةهيد بـةناوى
شةهيدى سةركردة كة  30كةسيان جاكردووةتةوةش هةر لةناو ئةو  30كةسة دا جياكاريـةكى تـر هـاتووة
كة ض وار شةهيدى تر جياكراوةتةوةش براونةتـة سـةر خانةنيشـينى بةنووسـراو نـةد َل كـراون بـؤ ئـةو ش بـة
نووسراوى  12/52لة ِريَككةوتى  0221/0/05بؤ ئةوةى بةدةر لة ِريَنمايى مشوىل ئةو مووضةية بكةن كـة
ضوار مليؤن و ضوار سةد و ضل مليؤن دينارةش. ......... .
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
ِريَ دار سةردار فةرموو.
بة ِر َي سةردار رشيد حممد:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
ديارة هةر يةك لة ئيَمة لة ليذنةكانى خؤماندا سةبارةت بة بودجة سةرنج و رِةخنـة و تيَبينـى خؤمـان لـة
دووتــويَى ئــةو رِاثؤرتــة دا دةســت نيشــان كــردووةش زؤريَكــى باســكرا ناكريَــت مــن ئيَســتا بضــةمةوة ســةرىش
لةبةرئةوةى لة رِاثؤرتة طشتيةكةدا هاتووةش من بة بة حالَى خؤم واى تىَ دةطـةم كـة سياسـةتى دارايـى و
بودجة زانستةش بؤية ئينسان هةنديَك زانيـارى و شـارةزايى نـةبيَت لـةو بـوارةش ئةسـتةمة وردةكاريـةكانى َ
رِوون بيَــتش واى دةبيــنم سةرضــاوةى ســةرهةلَدانى هةنــديَك لــةو ثرســيارانة بةرِاســتى لــةو رِووةوة ديَــت!
هةربؤية ئيَمة دةليلةن بؤ ئةوة كة بةرضـاومان رِوون بـووة لـة هةنـديَك مةسـائيل ميوانـدارى ئـةو وةزيـرة
بة ِريَ انةمان كردووة بؤ ئةوةى بةرضاومان رِوون بكةنش ناكريَت هةموو ئينسانيَك بلَيَت شـارةزام و ثسـثؤرم
لةبوارى دارايى و لةبوارى بودجة و لةو بوارانة دةكريَتش تؤ كةموكورِيةكان لة خويَندنةوةيـةكى سـةحتى دا
ببينىش بةآلم دةشكريَت ئةوانةى كة دةستكةوتن بةرِاستى بةرز بيانرخيَننيش من نالَيَم ئةو بودجةية خالَيـة
لة كةموكورِىش بـةآلم بةرِاسـتى دةسـتكةوتى واشـى تيايـة حةدـة ئينسـان بـة ويذدانـةوة بـةرز بينرخيَنيَـتش
يةعنى بؤ كةم كردنةوةى ئةزمـةى سـةكةن كـة كيَشـةيةكى زؤر طةورةيـة لـةم وآلتـةى ئيَمـةش مةسـةلةن لـة
سندودى نيشةج َى بوونش دواى ئـةوة دـةرزى خانووبـةرةش ثيَشـينةى خانووبـةرةش يـةعنى ضـؤتة بـوارى جـ َي
بــةجىَ كردنــةوةش انشــاه دواى ثةســةندكردنى بودجــة مــن ثــيَم وايــة ئــةوة يةكيَكــة لــة خالَــة ئيجابيــة
رِؤشـــنةكانىش ديـــارة زؤريَـــك لـــة ئةنـــدام ثةرلـــةمانان ئامـــاذة بـــة هةنـــديَك لـــة دةســـكةوت و هةنـــدىَ لـــة
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كةموكورِيــةكان دةدةنش مــن ث ـيَم وايــة و وةكــو طــوَ حةدــة ئةوانــةى كــة يةكةيةكــة جطــة لــة رةخنــةكانش
دةستكةوتةكانيش بةرز بنرخيَننيش بؤ منوونةى برِى سىَ ترليؤن و ثيَنج سةد و ضل وس َى مليـارو حـةفتا و
ضوار مليؤنش بؤ بودجةى وةبةرهيَنان لة كوردستان دا تةرخان كراوة كة بة مودارةنة زياترة لة عـرياق بـةو
بودجــة زةبةَحةيــةوة كــة هةيــةتىش يــةعنى ئةمــة مايــةى دةســت خؤشــية بةرِاســتىش ناكريَــت ئةمــة بــةرز
نةنرخيَنيت! سةبارةت بة زيندانى سياسى ديارة هةروةكو َى هةموومان ئاشكراية كـة ئـةوة لـة حكومـةتى
عرياق ياسايى ذمارة  4دةرضوو لة سالَى  0222دا كة ئةوة طرفتيَكى دروست كردووة كة فتلـةن ديـارة ئـةو
مووضةية بؤ فةترةيةكى موعةيةنـةش يـةعنى ئـةوة دـةربووةش يـةعنى هـةتا هةتايـة نيـةش منحةيـة و بـؤ
ضــةند ســالَيَكة و كؤتــايى ديَــتش ديــارة حكومــةتى هــةريَميش بــؤ ئةومةبةســتة مــن ث ـيَم وايــة برِياريَكيــان
دةركردووة كة لة  0221ثا ئةم بودجةية كة تةسديم بووش ليَرة كـارى ثـ َى بكريَـتش بـةآلم وةكـو ئـةوةى
بة ــدا نيــةش مــن هيــوادارم بةرِاســتى دواى زيــادكردنى بودجــةى وارســى شــةهيدان و ئــةنفال و كيميابــاران
ضا ويَكيش بة بودجةى زينـدانيانى سياسـى خبشـيَندريَتةوةش لةبةرئـةوةى بةرِاسـتى ئـةوانيش شـةر ةيةكى
طرنط و خةلَكيَكى خةباتطيَرِى ئةم ميللةتةى خؤمان بوونش بة نيسبةت هةلَةجبةوة ديـارة دـوآليى هةلَةجبـة
َى هةمووان َى دنيا رِوونةش بؤية من وةكو خةلَكى هةلَةجبة هيـوادارم ئـةو ثرؤذانـةى كـة بـةردةواميان
هةيةش يان ئةو ثرِؤذانـةى كـة ئةمسـا َل بؤيـان دةسـت نيشـانكراوة مـن ثـيَم وايـة لـة ئاسـتى ئـةو كارةسـاتةى
هةلَةجبة دا نيةش لة ئاستى ئةو كارةساتة دولَة نيةش كة خؤمان دةزانني عالـةمى هةذانـدش بؤيـة مـن داواكـارم
حكومةت لة سياسةتى ئاييندةدا ثرِؤذةى هةرضى زياترة تيَيدا ئةجنام بداتش بؤ ئةوةى ئةو شارة برينةكانى
سا ِريَذ ببيَتش هةرضةندة ئيَمة نالَيَني بةو ويذادانةوة كة شتى تيا نةكراوةش ئةو فةترة زةمةنية دياسيةى كة
لة  0225ةوة ئيَمة بةرِاستى حسةمان لة بة دا بووةش ثيَشرت دةمان انى كة ئـةم وآلتـة بـة ِريَوة ضـووةش ئـةو
داهاتانة ضؤن كؤ كراوةتةوةو ضؤنيش توانراوة ئيدارةى ئةم وآلتة بدريَتش يةعنى من نالَيَم هةذدة سالَة بـة
حةدةت يةعنى ئةوة هي ثاساويَك نية بؤ حكومةتش ئـةوةى ئيَمـة لـة  0225ةوةيـة بةرِاسـتى بودجـةمان
هةية لةم وآلتةش بودجةكة دةزانني بة ج حالَيَك ديَتش من نامةويَت بةرِاسـتى زؤر لةسـةر ئـةو مةسـةَنة
برِؤم كة هاو ِريَكامن باسيان كـردش لـة كؤتـايى دا زؤر زؤر سوثاسـى ليذنـةى دارايـى دةكـةم كـة بـة حةديقـةت
ماندوو نةناسانة كاريان كردووة و ئةو هةموو رِاثؤرتةيان َبووة و رِي بةنديان كـردووةش بؤيـة دووبـارة مـن
سوثاسيان دةكةم و سوثاس بؤ هةموو َيةك.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
ِريَ دار جالل فةرموو.
بة ِريَ جالل على عبداه:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثيَطةى دسةكامن بةوة دةست ثىَ دةكةمش ديارة طرنط و ضارةنوسسازة بؤ هةريَمى كوردستان كة خـاوةنى
ئابووريةكى بةهيَ و خاوةنى دامـةزراو بيَـت كـة ئةمـة ثالَثشـتة لـة هةلَويَسـتى سياسـى و ضـارةنوومسانش
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ديـارة كشــتوكا َل بـة هــةموو بةشـةكانيةوة يةكيَكــة لـة بنــةما سـةرةكيةكانى ئــةو ثشـتطرييةش بؤيــة ئيَمـة لــة
ليذنةى كشتوكالَ و ئاوديَرى يةكةم كؤبوونةوةى خؤمـان كـرد لـة  1/31داش وة سـىَ داواكارميـان هـةبوو كـة
بةسوثاسةوة هةرسىَ داواكاريةكةمان جىَ بةجىَ كراش يةكيَك لةوانة كة يةكةم داوكارميان بووش داوامان كـرد
كة دةسةآلت دابةز َى لةسةرةوة بـؤ خـوارةوةش دةسـةآلت دـةتيو نـةميَن َى َى يـةكيَك يـان لـة دائريةيـةك داش
دووةم :كة سةرجنى ثالنـى وةبـةرهيَنمان كـردش ديـاربوو كشـتوكا َل بودجـةى بـؤ دانـةنرا بـوو بـة سوثاسـةوة
لةماوةيةكى كةم دا توانيان  52مليار دينار خبريَتـةوة بودجـةى وةبةرهيَنانـةوة بـؤ كشـوكالَش جطـة لـةوة
 315مليار دانراوة بؤ لة ئيتاناتى زراعى داش ليَرةوة داواكارم لة بـة ِريَ وةزيـرى دارايـى و ئـابوورى كـة ئـةو
ثارةية دابندريَت بؤ بةرِيوةبردنى ئةو  24ثرؤذةيةى وةزارةتى كشتوكالَ و ئاوديَرى كة ثيَشكةشى كـردووةش
جطة لةوة داواى ئةوةمان كردبوو كة بودجةيةك لة تةشعيلى بيَت يان لةهةرضى بودجةيـةكى تـر بيَـت بـؤ
ج َى بةج َى كردنى ياساى تةسوية و تةمليك كـة ئةمـة زؤر طرنطـة و ئةساسـيةش لةثيَشـدا بـة ِر َي ثةرلـةمانى
كوردستان ئةو ياسايةى دةركـردووة و ثيَويسـتى بـة جـآ بـةج َى كـردن هةيـةش مـن ليَرةشـةوة سوثاسـى ئـةو
بة ِر َي انة دةكـةم لـة وةزيـران و وةكيلـةكانيان و بةرثرسـةكانيان كـة مانـدوو بوونـة لةطـةلَمان و ئةزيـةتيان
كيَشــاوةش داواكــارى و ثيَشــنياريَكم هةيــة كــة ديــارة دةمــةويَت بيخةمــة رِوو بــؤ بــة ِر َي ان وةزيــرى دارايــى و
ئابوورى و وةزيرى ثالندانان كة يةكيَك لةوانة ديارة داهاتى نيشتمانى و سـامانى نةتـةوةيى تـةنها ئـةو 17
يــة نيــة كــة وةكــو ســلفة لةبة ــدا دةمانــدريَتىش ديــارة كــةرتى تايبــةت بــة كؤمثانيــا طةورةكانــةوةش بــةو
كؤمثانيايانةى كة خاوةنى دةسةآلت و فةرمانبةرى زؤرنش بة تاكى دةولَةمةنـدى كـوردةوة دةبيَـت وةزارةتـى
ثالندانان بةرضاو رِوونى و ثالنى هةبيَت كة ئةو سـةرماية خبريَتـة طةرِلـة بووذاندنـةوةو بونيادنانـةوةى
هـــةريَمى كوردســـتانداش جطـــة لـــةوة مـــن داواكـــارم كـــة وةزارةتـــى ثالنـــدانان وردةكـــارى بكـــات لـــة ثـــرؤذة
بةردةوامةكاندا بؤ ديارى كردنى ئةو ثرؤذانةى كـة تـةواو بـوون و ثارةيـان بـؤ تـةرخان كـراوةش وة رِاثـؤرتى
وةرزى بدات لةم بارةيةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستانش هةمان كارى ثيَويست بؤ ثـرؤذة ثيَشـنياركراوةكانش بـة
هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةت ثةيوةندارةكان لةو ثرؤذانـةى كـة دووبـارة بوونةتـةوةش دووةم :ئـةو ثرؤذانـةى
سةر بة ثارتـة سياسـية كانن و ثارةيـان لـة حكومةتـةوة بـؤ دابـني كـراوة تةسـبيت بكريَـت وبكريَتـة مـولَكى
حكومةتى هةريَمى كوردستانش يان ثارةيان بؤ سةرت نةكريَتش داواكارم لة وةزيرى دارايى و وةزارةتى دارايى
كارى ثيَويست بكات بؤ ئةو بودجانةى ساآلنى ثيَشـوو سـةرت نـةكراوة بـؤ ثرؤذةكـانش بـؤ بـةكاره َينانى ئـةو
بودجةيــة بــؤ مي انيــةى وةبــةرهيَنانش ئةطــةر لــةو بابةتــة هــةبوو لــة بودجةكــةداش داواكــارم لــة ثةرلــةمانى
كوردستان كة لةو ماوةيةى ديارى كراوة بؤ يةكخستنةوةى هةردوو ئاسايش و ضاوديَرى دارايـى و مـنيش يـان
هـةرج مؤركيَـك كــة دوو ئيـدارةيى ثيَــوة ديـارةش ئــةو ماوةيـةى بــؤ ديـارى كــراوةش لـةدواى ئــةو ماوةيـة هــي
بودجةيةكيان بؤ سةرت نةكريَتش بؤ ئةوةى ببنـةوة يـةك و مـؤركى دوو ئيـدارةيى بـة حكومـةتى هـةريَمى
كوردستانةوة ديار نةميَنيَتش داواكاريةكى ترم هةية لة وةزارةتى دارايى ليذنةيةكى تايبةت ديارى بكـات بـؤ
كؤكردنةوةى دةرزةكانى حكومةت و بةكارهيَنانى لة بوارى وةبةرهيَنانداش وةدانانى سيسـتةميَكى بـانكى كـة
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ثةيوةنـد بيَـت بـة ناوةنــد و بـة جيهانـةوة و ئاســانكارى بـؤ بكريَـتش ضـونكة سيســتةمى بـانكى لـة هــةريَمى
كوردستان دا بة طشتى َوازةش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
ِريَ دار دانا فةرموو.
بة ِريَ دانا ستيد سؤفى:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من بة سىَ ثيَشنيارى رِاثؤرتى ليذنةى دارايى و ئابوورى كة هاتووة بةوةوة دةست ثىَ دةكةمش هيوادارم خؤم
بة دوور بطـرم لـة تيكـرار كردنـةوةش هةرضـةندة كـةميَك زةدةتـةش بـةآلم هـةو َل دةدةم بـة شـيَوةيةكى تـر
ربيَذمــةوةش ليذنــةى دارايــى و ئــابوو رى ثيَشــنيارى ئــةوة دةكــات كــة بــؤ ســاآلنى داهــاتوو هاوســةنطى
داي ِ
رِةضــاوبكريَت لــة ِريَــذةى دابةشــكردنى بودجــةى وةبــةرهيَنان و هــةروةها هاوســةنطى لــةنيَوان ناوضــةكان و
بودجــةى وةزارةتــةكانش ثرســيارةكةى مــن ئةوةيــة ئــةى بــؤ ثيَشــنيار ناكــةن بــؤ ئــةو بودجةيــة كــة بؤضــى
ثيَشنيارةكةتان تةنها بؤ بودجةى سالَى داهاتووة هةروةها ليذنةى دارايى و ئابوورى ثيَشنيارى ئةوة دةكات
كة ئةو ثرؤذانةى كة بؤ طرود و بؤ دةستة و َيةنى ديارى كراو دانراوة ِريَذةكانيان كةم بكريَتةوةش من تـىَ
ناطةم كةم كردنةوة ماناى ضية ليَرةش ئةطةر بؤ بةرذةوةندى طشتى و بؤ سةرجةمى هاووآلتيان نيـة واضـاكة
َبدريَت نةك كةم بكريَتةوةش ثيَشنياريَكى ترى ليذنة دارايى و ئـابوورى كـة لـة رِاثؤرتةكـة هـاتووة بـاس لـة
كةمكردنــةوةى  %12ى ئيتانــات و مــنح دةكــاتش  %15ى مةســروفاتى ئــوخراش لةرِاســتى دا  %12و  %15دا
ريَذةيةكى زؤر كةمةش بؤ منوونة ئةطةر مليؤنيَك بيَت تةنها  122هةزارى كةم دةبيَتةوةش دةبواية ِريَذةيةكى
زؤر لةوة زياتر داواكراباش بة نيسبةت ئةوةى كة لة بودجةكةدا هاتووة وةك هاوكـارامن باسـى ئـةوةيان كـرد
كة لة منحةى ِريَكخراوةكان ديار نيةش ياخود دةتوامن بلَيَم لة ماددةى  11دا كة باس لةو  12مليـارة دةكـات
كـــة بـــؤ بودجـــةى حي بـــةكان و ِريَكخراوةكـــان ديـــارى كـــراوةش نـــازانني تـــةنها بـــؤ حي بةكانـــة يـــاخود
ِريَكخراوةكانيش دةطريَتةوة ئةطةر ِريَكخراوةكان دةطريَتةوة كة ِريَكخراوة ناحكوميةكان دةطريَتةوة بةهـةر
حالَ بة ثيَى ئةو زانياريانةى كة ثيَش نيوةرِؤ ئاشتى خان باسى كرد ئةو بودجةيـة بـؤ حي بـةكان دانـراوةش
بةرِاستى من تةئكيد نيم لةوةى كةبؤ حي بةكان دانـدراوة يـان بـؤ ِريَكخراوةكانـة ش بـةآلم بـة ثيَـى زانيـارى
سةرةتاييمان لةوانةية بةشى حي بةكان خؤيان نةكاتش جا ضؤن بةشـى ِريَكخراوةكـان دةكـات بـةآلم ئـةوةى
سةيرة لة رِاثؤرتى ليذنةى دارايى و ئابوورى ئـةم مةسـةلةية ديسـانةوة هاتووةتـةوةو ثشـتطرييان كـردووة و
وةسف كراوةتةوة وةكو ئةوةى كة ئةم 12مليارة بؤ ثةرةثيَدانى دميوكراتى و طةشةى دميوكراتى و شتى لةو
بابةتانة دانراوةش بةآلم ئةطةر ئةم  12مليـارة ثشـكى ِريَكخراوةكـانى تيـا نـةبيَت تـةنها بـؤ حي بـةكان بيَـت
نازامن ئةو وةسف ك ردنـة لـة ثـاى ضـى بةرهـةحا َل هـةر بـة نيسـبةت بودجـةى ِريَكخراوةكـان مـن ثيَشـنيار
دةكةم ئةطةر ئةوة بودجةى ِريَكخراوةكانى تيـا نيـةش ثشـكى ِريَكخراوةكـان لـة بودجةكـة ديـارى بكريَـتش جـا
نازامن لة ئيحتياتاتى وةزارةتى دارايى دةبيَـتش يـان بودجـةى تايبـةتيان هةيـة لـة وةزارةتـى دارايـى بـؤ ئـةم
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مةســةلةيةش هــةر ضــؤنيَك بيَــت واضــاكة بودجةيــةكى ديــارى كــراو بــؤ ِريَكخراوةكــان هــةبيَتش لــة بودجةكــة
ثيَشنيارى ئةوة كراوة كة  4زانكؤى نو َى كـراوةش ئيَمـة ئيَسـتا ضـوار زانكؤمـان هةيـة لـة كوردسـتانش زانكـؤى
حكومى رِةمسىش هةموومان دةزانني كة ئةو زانكؤيانة كيَشةى يةكجار زؤريان هةية بة تايبةتى لة نـةبوونى
كاديرش يةعنى ئيَستا كردنةوةى ضوار زانكؤى ترش لةوانةية كيَشةكان دوو بةرامبةر بكاتةوةش لةرِاستى دا مـن
لةطــة َل ئــةوة دام كــة هةرضــةند ســةنتةرى زانســتى و مــةعريفى لــة كوردســتان بكريَتــةوةش ثشــتيوانى ليَــى
دةكةينش تواناكانى مرؤيى بةهيَ دةكات لةو بوارةيانداش بةآلم من ثيَشنيار دةكةم كردنةوةى ضوار زانكـؤ لـة
يةك سالَ دا نازامن بؤ حكومةتيَكى زؤر زؤر طةورة كة سةدامطري لة هةموو رِوويةكةوة لةوانةيـة بـؤ ئـةوان
زةدةت بيَتش نةك بؤ ئيَمة دة بةرامبةر ئـةوة زةدةتـةش جـا بؤيـة مـن ثيَشـنيار دةكـةم يـا ئـةوةتا ضـةند
كؤليذيَك بطوازريَنةوة بؤ ئةو شارانةى كة ثيَشنيار كراوة زانكؤيان بؤ بكريَتةوةش لةو زانكؤيانـةى كـة ئيَسـتا
مةوجودن لة ثار َي طاكان يان ئةوةتا ئةو بودجةيةى كة تـةرخان كـراوة بـؤ كردنـةوةى زانكؤكـان لـة جيـاتى
ئةوة بكريَت بة سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى سرتاتيذى كة دةبيَتة زةمينةيةك بؤ دروست كردنى كاديرى زانستى
نوىَ ئةو كاتة دةتوانريَت دسة لةسةر ئةوة بكريَت كة زانكؤ بكريَتةوة يان نـا ش بةشـيَوةيةكى طشـتى لةسـةر
بودجةكة هةست دةكةم نارِوونيةك هةية لة داهـاتى حكومـةتش ج مةسـةلةى طـومرط و رسـومات بيَـت يـان
داهاتى نةوتش هةروةها لة ليستى ثـرؤذة ثيَشـنيار كراوةكـانيش تيَكـةىلَ و بـىَ سـةروبةرى و نامونةزةميـةك
هةيةش تةعريف و ئةو مةعلوماتانةى كة لةسةر ثرؤذةكاندا هةن بة شيَوةيةكى نامونةزةم ثيَشـكة كـراوةش
هةموو ئةو شتانة ثيَويستيان بة رِوون كردنةوة هةيةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
ِريَ دار خليل فةرموو.
بة ِر َي خليل عثاان ددامني:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من دةست خؤشى لة ليذنةى دارايى دةكـةم و هيـوادارم ئـةو سـةرنج و تيَبينيانـةى كـة دةيـدةين دلَنيـام لـة
ئةهميةتى رِاثؤرتةكة و لة ئةهميةتى طةيشتنى ثرؤذةى بودجة بؤ كوردستان كةم ناكاتةوةش بةآلم كؤمةلَيَك
سةرنج و تيَبينيـة كـة لةَيـةن سـةرجةم ئةنـدامانى ثةرلةمانـةوة دةربـرِا كـة لـة ئةهميـةتى هينةكـة كـةم
ناكاتــةوةش بــةآلم دةكريَــت دةولَةمةنــدى بكــةى و ئي افــةى زيــاترى بــؤ بكــةىش مــن هيــوادارم ئــةو ســةرنج و
تيَبينيانـــة بـــة نـــةزةرى ئيتتبـــار وةربطريدريَـــتش يةكـــةم تيَبينـــى و ســـةرنج ئةوةيـــة كـــة لـــة ثـــرؤذة
ثيَشنياركراوةكانى سنوورى هةردوو ثار َي طـاى هـةوليَر و دهـؤك طرنطـى كـةمرت بـة َديَكـان دراوة وةك لـةو
ثرؤذانةى كة لة سنوورى ثاريَ طاى سليَمانى هاتووة بة تايبةتى لةبوارى ئاوةدانكردنـةوة كـة ضـاككردنةوةى
ي ئــةو كؤضــة
ِريَطــا و بانــةكان كــة ئيَمــة هــةموومان دةزانــني ضــاككردنةوةى ِريَطــا و بــان يــةعنى دةتــوانر َ
ثيَضةوانة بكاتةوةش كة ئةطةر ئيَمة ِريَطاوبانى بامشان نةبيَت ناتوانني ئـةو كؤضـة ثيَضـةوانة بكةينـةوةش كـة
دواجار ناتوانني ثالنى ثةرةثيَدانى َديَكان و هةروةها ثالنى كشتوكالَى لة َيَكان بة باشى تـةوزيف بكـةينش
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دووةم /طرنطى كةمرت ب ة دروست كردنى بةنداو دراوة بـؤ طلدانـةوةى ئـاوش ئـاوى بـاران بـؤ بـةرز كردنـةوةى
ئاستى ئاوي ذيَر زةوى كة لةوانةية لة ضةند سالَى داهاتوو دا نةك لة كوردستان لة زؤر شـويَنى تـر كيَشـةى
وشكةسالَى و كةم ئاوى ببيَتة كيَشةيةكى مرؤيى و كارةسات بارش ئيَمة لة ضةند سالَى رِابردوو دا بـة كيَشـةى
كةم ئاويةوة ناآلندوومانة بة تايبةتى لـةو سـنوورانةى كـة هـةم كشـتوكالَني و هـةم لـة َديَكـان دا مـن ثـيَم
وابوو دةكرا ئةم سالَ ئةطةر بةشيَكي با لةو بودجةية تةرخان بكريَت بؤ دروست كردنى بةنداوى بضووك
بؤ طلدانةوةى ئاوى بارانـاو و بـةرز كردنـةوةى ئاسـتى ئـاوى ذيَـر زةوىش خـالَيَكى ديكـة ئـةوةى كـة سـةرجنى
ليَدراوة ئيَمة س َى ز َى و ضةندين رِووبارى بضـووك بـةناو كوردسـتاندا تيَثـة ِر دةبيَـت و بـةآلم تـاوةكو ئيَسـتا
لةَيةن وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوة ئاويةكانةوة بة تةواوةتى نةتوانراوة سوود لةو ئاوانة وةربطريدريَـتش
بة تايبةتى لةو ناوضانةى كة هاوشانى ئةو زىَ و بارانةن كـة بـة رِووبـةرى كشـتوكالَى دةذميَـردريَنش تـاوةكو
ئيَستا هي ثالنيَكى سرتاتيذى با دانةنراوة بؤ ئةوةى كة بتوانن دةنةواتى رِىَ و جؤطةى باشى ىلَ دروست
بكريَت بؤ ئاوديَرى كـة لـة رِووى ئابووريـةوة مـن ثـيَم وايـة ئةمـة سـووديَكى باشـى هةيـةش خـالَيَكى تـر كـة
سةرجنى دةدةين ئةويش كةسوكارى دوربانيانى ئةنفال و شةهيدانى هةموو ناوضةكان بة ب َى جياوازى كارى
ئيَمةنش بـةآلم ثـيَم خؤشـة عةدالـةتيَك هـةبيَت لـة ثيَشـكة كردنـى خ مـةتطوزارى بـؤ هـةموو كةسـوكارى
دوربانيان لة سةرجةم ناوضة جياجياكانش يةعنى ئةوةى كة دةيبينى لة سنوورى ضةمضةمالَ و لة سـنوورى
طةرميان كة خانوويان بؤ دروست كراوةش بةآلم تاوةكو ئيَستا كةسوكارى ئةنفال كـراوان لـة دؤلَـى جافايـةتىش
لة دةشتى كؤية و ش َي ب يَنى داريَكيان بؤ لةسةر بةرديَك دانةنراوةش كة من هيوادارم حكومةت و وةزارةتى
شةهيدان وئةنف ال كـراوان ئـةم سـاال ثالنيَـك بـؤ ئـةوة دابنـ َى و ئـةو كيَشـةية ضارةسـةر بكـاتش خـا َليَكى تـر
مةسةلةى طةجنان و دامةزراندنى دةضووانى زانكؤيـةش مـن دةسـت خؤشـى لـة حكومـةتى هـةريَم دةكـةم كـة
كاريَكى كردووة بودجةى تةشعيلى كةم كردووةتةوةش بةآلم نابيَت ئةوةمان لة بريبضيَت كة دةبيَت ئيَمـة بـري
لة دؤزينةوةى هةىل كار بكةين بؤ ئةو طةجنانة كـة %23ى كؤمةلَطاكـةمان ثيَـك ديَـننش بؤيـة مـن ثيَشـنيارى
ئــةوة دةكــةم كــة رِةضــاوى ئــةوة بكريَــت كــة ضــاو بــة سيســتةمى ئيــدارى ئيَمــة داخبشـيَندريَتةوة بتوانريَــت
تةمةنى خانةنيشني كةم بكريَتةوة لة  23سالَ بةرةو خوار تر بؤ ئةوةى فرسةت بؤ طـةجنان هةلَكـةوىَ كـة
بتوانن دا ةزريَن و هةىل كاريان بؤ برِةخسيَتش هةنديَك لةو طةجنانة خاوةنى ئيختساسى زؤرزؤر نادرن كـة
بؤ ثيَشخستنى بواريَك لة بوارةكان كة ئةمرِؤ ثيَويستمان بة بواريَك لة بوارةكانة ئةمرِؤ ثيَويستمان بة توانا
و شــارةزاييانةش ئيَمــة ئيَســتا خــاوةنى  022خــةرجيني لــة بــوارى نــةوت دا تــاوةكو ئيَســتا ثيَويســتمان بــة
فيَركردنى كةواديرى خؤمالَية و تاوةكو ئيَستا دانةمةزراون كة ئةمة دةكريَت برييان َىل بكريَتةوةش خـالَيَكى
تر بة دريَذايى تةمةنى دةولَةتى عرياق و دؤزينـةوةى نـةوت لـةو ناوضـانةى كـة نـةوتيان ىلَ دؤزراوةتـةوة و
دةرهيَنــراونش ئــةو ناوضــانة تووشــى كيَشــةى طــةورة بــوون لــة رِاطواسـ و دةربــةدةرى و جؤرةهــا سياســةت
بوونةتةوةش بؤية من ثيَشنيار دةكةم ئةو برِة ثارةيةى كة لةداهاتى طاز و نةوتى ثاريَ طاكـان دةبرِدريَـت بـؤ
ثاريَ طاكان يَنيَتةوة لةو ناوضانة سةرت بكريَت بةرِاستىش خالَيَكى ترم هةيـة مـن لةطـةلَ ئـةوة نـيم هـي
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ثرؤذةيةكى حي بى خبريَتة ناو بةرنامةى حكومةتةوةش ئيَمة هـةموومان كـاديرى حيـ بنيش بـةآلم مـن ليَـرة
داواى رِوون كردنةوة لة وةزيرى ثالندانان و وةزيرى دارايى دةكةم كة هةنديَك ثرؤذة هاتووة بـة مةبةسـت
هاتووة وش ئةو مةبةستةى كة بؤى داندراوةش تةرخان نةكراوةش مةسةلةن ئيَمة لة وةزيرى دارايـى و وةزيـرى
ئاوةدانكردنةوة دةثرسني دةلَيَني  515مليؤن دينار كة بؤ ئاوةرِؤيى سندودى سةرؤك كؤمار تةرخان كراوةش
دةلَيَــت نــةخيَر ئــةوة بــؤ ئــاوةرِؤى ســندودى ســةرؤك كؤمــار نيــةش بــةلَكو بــؤ  102خــانووى ضــوارتا بــووة و
بؤطوندى شةمساوةية كة بة نـاو بارةطـاى سـةرؤك كؤمـار داديَـتش نـازانني ئيَمـة بةرِاسـتى لـةم هينانـةدا كـة
ثيَويستة ِر َي بةندى بكريَت و ناوةكانيان بة شيَوةيةك ِريَكبخريَتةوة كة نةكريَتة ماددةيةكى ئيتالمى و لةو
َو ئةو َ بةكاربيَتش زؤرسوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش ِريَ دار شؤر فةرموو.
بة ِر َي شؤر جميد حسني:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من جطة لة دةست خؤشـى و ثشـتطريى كـردن لـة رِاثؤتةكـةى ليذنـةى دارايـى كؤمـة َليَك سـةرنج و تيَبينـيم
هةية كة لـة مـاوةى طفتوطـؤ كـردن لـة ليذنـةكان و ئامـادةبوون لـة مونادةشـة لةطـة َل وةزيـرة بـة ِر َي ةكان و
كاربةدةســـتةكان و بة ِريَوبـــةرة طشـــتيةكانى وةزارةتـــةكانش بةشـ ـيَكى بـــا لـــة وةآلمـــةكانى خـــؤم دةســـت
كةوتووةتةوة ئةوانةى تريش لةَيةن خوشك و برايانى ثةرلةمانتار دووبارة و سىَ بـارة كراونةتـةوةش بؤيـة
من ليَرة ثابةندى ثةيرِةوى ناوخؤ دةا و دووبارةيان ناكةمةوة ئةوةندةى لة توانام دابيَـتش بـةآلم هةنـديَك
شت هةية بة طرنطى دةزامن كة بة سةريتى بةسةريان دا برِؤمش لةوانة ئةو رِاثؤرتـةى ليذنـةى دارايـى ديـارة
جطة لة رِاثؤرتةكةى خؤيان ثيَشنياز و تيَبينى و بةشيَكى زؤر لـة ليذنـةكانى تريشـى تيَدايـةش بـةآلم رِةضـاو
دة كريَت و تيَبينى ئةوة كرا كة بةشيَك لة ليذنـةكان و ئةنـدامانى ليذنـةكانيش طلـةيى ئـةوةيان هـةبوو كـة
هةموو خالَ و سةرنج و تيَبينيةكانيان نةخراوةتة ناو رِاثؤرتةكةش بؤية من داوا دةكـةم هـةموو ئـةو خـالَ و
ئةو تيَبينى و سةرجنانةى كة نةخراونةتة ناو رِاثؤرتى ليذنةى دارايى لـة رِاثـؤرتى ليذنـةكان دا هـاتووة بـة
هةنــد وةربطريدريَــتش ئةوانــةى كــة دةكريَــت لــةرِووى ياســايي و لــةرِووى داراييــةوة ج ـىَ بــةج َى بكريَــت و
ثةرلــةمان ليَــرة برِيــارى لةســةر بــداتش ضــونكة كؤمــةلَيَك شــت هةيــة وا ثيَويســت دةكــات كــة حكومــةت لــة
سياسةتى دارايى سالَى  0212يدا لة بةرضاوى بطريَتش ثرؤذة دووبارة بووةكانش ئةطةر بيَت و تةماشاي ئةو
ثرؤذة دووبارة بووانة بكةين كة زؤر لة خوشك و براياني ئةندام ثةرلـةمانيش تةئكيـديان لةسـةر كـردةوةش
دواي بةدواداضوون هةنديَكيان وانيةش بؤ خؤمان لة ليذنةي ناوخؤش كؤمةلَيَك شت هةبووش يةكيَك لةوانة بـؤ
منوونة ديَنمةوةش ثرؤذةي جادةي مةليك مةدودش لة شة جيَطا بةهةمان طؤذمـة نـاوي هاتووةتـةوةش دواي
ئــةوة هــي سةرضــاوةيةكي زانيارميــان دةســت نةكــةوتش خؤمــان لــة ليذنةكــة بــة تةلــةفؤن دســةمان لةطــةلَ
ئةجنومةني ثاريَ طاي سليَماني كردش وتي رِاستة واية ئـةوة لةبـةر طـةورةيي ثرِؤذةكـةش دابةشـي شـة بـة
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كراوةش بؤية شتةكان دووبارة بوةتةوةش بة من دةلَيَت بؤ دووبارة بووتةوة جا ئةطةر واية با تةئكيد بكريَتش
ئةطةر دووبارةية با ضاك بكريَت و َبدريَتش خبريَتة سةر شويَنيَكي تر كـة ثيَويسـت تـر بيَـت لـةوةش دووةم:
رِاست كردنةوةي ناوي ئةو ثرِؤذانةي كة بة ةلَ ةت ناويـان هيَنـراوةش وةكـو ئـةوةي كـة تـازة برادةريَكـي تـر
باســي كــردش ئةطــةر وايــةو تــةنها هةلَــة لــةناوي ثرِؤذةكةيــةش دةبـيَ ناوةكــةي رِاســت بكريَتــةوةش بــرادةرانيش
بةهةندي وةربطرن.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شؤرِ ثرسيارةكةت زؤر جوانةش بةس تةوجيهي ثرسيارت بؤ حكومةت بكةش تا جوابت بدةنةوة بـ انن
واية يان وا نية ش سوثاس.
بة ِر َي شؤرِ مةجيد حسني:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من داوا دةكةم ئي افةي سةر رِاثؤرتي ليذنةي دارايي بكريَتش ليَرة لـة ثةرلـةمان برِيـاري لةسـةر بـدةينش تـا
حكومةت ناضار بيَت جيَبةجيَيي بكاتش بةدواداضووني بؤ بكاتش ضاكي بكاتةوةش بؤية ئةطةر وايـةو ئـةو نـاو
وناونيشانانة بةكار هاتوون تةواو ئةوة شتيَكي ترةش ئةطةر دووبارةشة ئـةوة ئـةب َي ئةوانـة نـةك هـةر رِاسـت
بكريَنةوةو كةم بكريَنةوةش بةلَكو دةبيَ هةر َبربيَنش هةروةها دةبيَ رِوونكردنةوةيةكيش بدريَت لةسةر ئةو
ثرِؤذانةي كة تةنها ناوي طوذمةكةو ناوي شويَنةكة هاتووةش ناوي هيضي تـري ليَنـةنراوةش ئةوةشـيان جيَطـاي
سةرجني كؤمة َليَك برادةر بـووش ئيَمـة خؤمشـان هةسـتمان بـةوة كـردش ئةوانـة دةبـ َي رِوونكردةوةيـان لةسـةر
بدريَتش يـان دةبـ َي هةلَـةي مةتبـةعي بيَـتش يـاخود دةبـ َي شـتيَكي تـر بيَـتش ديسـان ئـةوانيش دواي تةئكيـد
كردنــةوةش لةشــويَين مةبةســت نــةبووش جيَطــاي دةناعــةت ثيَكــردن نــةبووش ئــةوة َبربيَــت و خبريَتــة ســةر
ثرِؤذةيةكي تر كة لةخ مةتي زؤرينةي خةلَكدا بيَتش هـةروةها ئـةوة ئي افـة بكريَـت ئـةو ثرِؤذانـةي كـة
وةزارةتــةكان ثيَشكةشــيان كــردووةش بــة وةزارةتــي ثالنــدانانش وةكــو بؤمــان دةركــةوت لةبةشـيَك لــة رِاثــؤرتي
ليذنةكان و لة وةزيرو لة بة ِريَوةبةرة طشتةكانيش ئةو ثرٍِؤذانةي كةخؤيان داوايان كردبووش نةخراونةتة ناو
بودجةي سالَي  0212ش بةلَكو ثرِؤذةيـةكي تـر كـة لةوانةيـة لةسـالَي ثيَشـوو تـر بووبيَـتش تةدـديم كرابيَـتش
ئةويان بؤخرابيَتة ناو ثرِؤذةي ئاسايي بودجةوةش بؤية دةبيَ ئةوة جـاريَكي تـر ضـاوي ثيَـدا خبشـيَندريَتةوةش
وةزارةتي ثالندانان ئةولةوييةت بدات بـة ئةولةوياتـةكاني ئـةو وةزارةتانـة كـةخؤيان بـةطرنطي دةزانـن كـة
جيَبةجيَيي بكةنش من وةكو ئةندامي ليذنةي ناوخؤ هةمان ئةو تيَبيين و سةرجنانةم هةيةش كة هـةظاآلمن
لة ليذنـةي نـاوخؤ باسـيان كـردش ضـونكة ئيَمـة لـة ليذنـةي نـاوخؤ بـة دوو رِاثـؤرت سـةرنج و تيَبينيـةكاني
خؤمان بؤ ليذنةي دارايي ناردووةش كة بةداخةوة يـةكيَكيان ئـةوةي تايبـةت بـوو بـة ئاسـايش كـة هـةر بـاس
نةكراوةش هةرضةندة لة ثرِؤذة ياسـاكة جيَطـاي كرابوويـةوة بـة فةدةرةيـةكش كـة ماددةيـةكي ثيَشـنياز كـراو
ئي افة بكريَتش هةروةها جيَطاي دلَخؤشكةريشة كة لةويَدا جيَطايان كردؤتـةوةش هـةم جيَطـاي دلَخؤشيشـة كـة
بة ِريَ جةنابي سةرؤكي هةريَم و سةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران و هـةروةها وةزيـري نـاوخؤو بة ِريَوةبـةري
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ئاسايشي طشيت سليَماني و هةوليَريش لةدانيشتنةكاندا تةئكيـديان لةسـةر كـردةوةش كـة لةماوةيـةكي كةمـدا
يـةك دةطريَتــةوةش ســةبارةت بـة بودجــةي وةزارةتــي نـاوخؤش سوثاســيان دةكــةين بةشـيَكي زؤر لــة تيَبــيين و
ثيَشنيازةكاني ئيَمـةيان خسـتؤتة نـاو رِاثؤرتةكـةي خؤيـانش بـةآلم لـةخالَي يةكـةمي ثيَشـنيازةكامناندا تـةنها
نووسراوة كةموكورتي و جياوازييةكان لة ميالكي وةزارةتي ناوخؤ نووسراوةش ئيَمة بـة ذمـارة دابوومـانش
ذمارةكان نةنووسراوة خؤش ئةطةر مةبةست لة نةنووسيين ئةو ذمارانة شتيَكي نهيَين بيَت و ثةيوةندي بـةو
نهيَنيانةوة هةبيَت كة ئاشكرا نةبيَتش دةكريَ حكومةت بة شيَوازيَك لة شيَوازةكاني تر ئاطادار بكريَتةوة لةو
جياوازيية كة لةميالكات هةبووش كة زؤريـش بـووش كـةم نـةبوو ئـةو فةردـةش سـةبارةت بـة بودجةكـة طشـيتش
خالَي طرنط و طةشةداري تيَدايةش كة ثيَمـان وايـة كاريطـةري دةبيَــت لةسـةر ثيَشـكةوتين بـواري ئـابووري و
ذيَرخاني ئةو وآلتة دارِماوة لةكؤمةلَيَك بوارداش بؤية ئيَمة بةطشيت ثشتطريي لة رِاثؤرتةكةي ليذنةي دارايـي
دةكةين بةرِةضاوكردني ئةو خاآلنةي كة باسم كرد ئي افة بكريَنش ثرسياريَكيشم لة بة ِريَ جةنابي وةزيـري
دارايي هةيةش ئةوان بةرِةمسي داوايان لة حكومةتي فيدرِال كردووةش ثيَويستيةكاني هةريَمي كوردستانيان بؤ
سالَي 0212ش بة ()12521مليار دينار بؤ خةرجي تةشـعيلي تـةوني كـردووةش بؤيـان نـاردوونش هـةروةها
( )5752مليـــار دينـــاريش بـــؤ ثـــ ِرٍؤذة بةرهةمهيَنـــةرةكان تـــةوني كـــردووةو بؤيـــان نـــاردوونش واتـــة
()00551مليار دؤَريان تةوني كـردووةش بـؤ ثيَويسـتيةكاني سـالَي 0212ي هـةريَمي كوردسـتانش كةضـي
لةوَوة بيَجطة لةو داهاتةي كة خؤيان تةوينيان كردووة بة ()345مليار تةددير كراوةش بـةآلم لةوَشـةوة
نيوةي ئةو بودجةية بـؤ هـةريَمي كوردسـتان تـةوني كـراوةش ثرسـيارةكةي مـن لـة بـة ِر َي وةزيـري دارايـي
ئةوةيةش ئايا ئةوة تةنها هةر بةشي هةريَمي كوردستان ئةوةندة بووة بة ثيَيي لة  %17يان بةثيَيي بينـيين
مةساريفي ثيَويستيةكاني سالَي رِابردووي هةريَم بووة ش ثرسياريَكي تريشيم هةمان شت بؤ بة ِريَ وةزيـري
دارايي ئةوةيةش ئايا رِاستة داهاتي هـةريَمي كوردسـتان تـةنها بـة()345مليـار تـةوني كـراوة ش ئـةي رِاسـتة
دةلَيَن داهاتي هةردوو فرِؤكةخانةكةي لةطةلَ نية ش لةطةلَ كؤمةلَيَك شيت تريشش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك فازلَ بةشارةتيش فةرموو.
بة ِر َي فاضل حممد دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشةكي ثيَم خؤشة دةستخؤشي لة ليذنةي دارايي بكةمش كة بةرِاسيت ماندوو بوونيَكي زؤريان كيَشاش لةطـةلَ
ئـةو هــةموو كؤبوونةوانــةي كـة كرديــان بــؤ نووسـينةوةي ئــةو رِاثؤرتانــةش ديـارة رِاثؤرتــةكانيان لةئــةجنامي
رِاثؤرتي هةموو ليذنة هةميشةييةكاني ناو ثةرلةمانةش كة رِاثؤرتيَكي دةولَةمةنديان نووسيوةتةوةش بةرِاسيت
من نامةويَت بلَـيَم ئـةو شـتة وانـةبووة يـان ئـةوة وانـةكراوةش ديـارة بةحةديقـةت لةهـةر جيَطـاو دـوذبنيَكي
كوردســتانش ئةطــةر طولَيَــك بنيَــذريَت بــؤ ئيَمــة مايــةي دلَخؤشــي و دةستخؤشــيةش ضــونكة خــةبامتان لــةثيَناو
سةرتاسةري كوردستاندا كردووةش ئاواتيشمانة هةموو كوردستان بيَ كةموكورتي ببيننيش بؤية مـن ئيشـارةت
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بةهي جيَطايةك نادةم كة كـةمي بـ ؤ سـةرت كـراوة يـان زؤري بـؤ سـةرت كـراوةش بـةآلم ئةوةنـدة دةلَـيَم لـة
بودجةي سالَي 0212ش بة حةديقةت بةو ثيَيةي كة من نويَنةري خةلَكي هةلَةجبةو دةورووبةريمش بةرِاسيت
مة دووريـــةتيَكي زؤري ثيَوةيـــةش دةتـــوامن بلَـ ـيَم نـــةك تـــةنها هةلَةجبـــة لـــة بودجـــةي ئةمســـالَي 0212ش
بةحةديقةت رِةضاوي ناوضة سنووريةكاني كوردستان بة تايبةتي لـة سـنووري ثاريَ طـاي سـليَماني نـةكراوةش
ضونكة هةموومان دةزانني لةسةردةمي ثيَشمةرطايةتي و لةسةردةمي سياسةتي ديكتاتؤرانةي رِذيَمي ثيَشووش
ئةو ناوضانة زياتر ويَرانكارييان بةركـةوتووةش بـةآلم لةهـةمان كاتـدا دةتـوامن بلَـيَم شـاريَكي وةكـو هةلَةجبـة
هيضي بةسةر هيضةوة نةماش ئةوةي بؤ ئيَمة كة تةنها مايةي دلَخؤشية لة سالَي رِابـردوو لـة  0221هةنـديَ
ث ـرِؤذة هاتوةتــة شــاري هةلَةجبــةش بــةآلم هــةموومان دةزانــني و زؤربــةي بةرثرســاني هــةريَمي كوردســتان
بةبــةردةوامي و بةتايبــةتيش لــة رِؤذي  3/12ديَــن و س ـةرداني شــاري هةلَةجبــة دةكــةنش بةضــاوي خؤيــان
مةرطةساتي شاري هةلَةجبة دةبيننش ثيَم وايـة ضـةند رِؤذيَكـي ترلـةمانطي  3سةرتاسـةري دونيـا و هـةريَمي
كوردستانيشش بةرةو شايي و هةلَثةرِكيَ دةضنش بةآلم هةلَةجبةييةكان بةرةو شني و طريان و فرميَسك رِش
ويادكردنةوةي كارةساتة دلَتةزيَنةكةي  3/12دةضنش بؤية بةرِاسيت ليَرةدا دةتوامن بلَـيَم كةمتةرخةمييـةك
بةرامبةر بةو ث ترِِؤذانةي شاري هةلَةجبة كـراوةش لةشـاري هةلَةجبـة دوو شـيت زؤر تايبـةت هةيـةش يةكـةميان:
ناوضــة طةشــتيارييةكانة كــة تــةنها دوو جيَطــا ئيشــارةتي ثيَــدراوة كــة كاريــان تيَــدا بكريَــتش ئــةوانيش
هاوينةهــةواري ئةدــةد ئــاواو بــاوة كؤضــةكةش بــةآلم لةهــةمان كاتــدا هــةموو ناوضــةي هةلَةجبــة شــويَين
طةشــتيارييةش ئةطــةر بيَــت و لــة ث ـرِؤذةي بودجــةي ســالَي 0212ش ضــونكة بةرِاســيت زؤر كــات و لــة ســاآلني
رِابردوو هةموو بةرثرساني هةريَمي كوردستانش وةعدي خةيالَي بةخةلَكي هةلَةجبـة دةدةنش لـةثا يـادي
هةلَةجبة ئةوة بةجيَ دةميَنيَتش خةلَكي هةلَةجبة نائوميَد دةبيَت لةو هةموو بةلَيَنانةي كـة ثيَيـان دراوةش
بؤية بةحةديقةت ئةطةر بيَت و ئةو ناوضة طةشتيارييانةي كة سةرتاسةري هةلَةجبة ناوضةي طةشتيارييةش
ئيهتيمامي ثيَبدراية يان بودجةيةكي بؤ ت ةرخان بكرايـةش هـةم دةبـوو بةحـةق ثيَـدان ورِازاندنـةوةي شـاري
هةلَةجبةش هةم دةبـوو بـة شـويَنيَكي طةشـتياري و هـةم داهـاتيَكي بـةدوةت بـؤ هـةريَمي كوردسـتان دروسـت
دةكــاتش َيــةنيَكي تــر كــة ئيَســتاكة طرفتيَكــي زؤر طــةورة لــة شــاري هةلَةجبــة هةيــةش كــة ئيَمــة لــة ســالَي
0227هاتينة خ مةتي جةنابي كاك نيَضريظان بارزاني ئةو كاتة وةعدي ثيَداين كة ضوار دوتاخبانة لةشاري
هةلَةجبــة دروســت بكريَــتش كــة ئيَســتا طــةورةترين طــرفيت ئيَمــة لةشــاري هةلَةجبــة و دةورووبــةري بينــاي
دوتاخبانةيةش ضوار دوتاخبانة دروسـت بكريَـت هةشـت دوتاخبانـة نـؤذةن بكريَتـةوةش بةداخـةوة نـة ضـوارةكة
دروست كـراوة نـة هةشـتةكة نـؤذةن كراوةتـةوةش هـةتاوةكو ئيَسـتا زؤربـةي دوتاخبانـةكاني هةلَةجبـة سـ َي
دةوامــي تيَــدا هةيــةش هةنــديَك لــة ثؤلــةكان ()22 – 42دوتــابي تيَــدا هةيــةش يــةعين بةرِاســيت نــازامن ئــةو
دوتابيةي كة لةو ثؤلةداية ئةبيَ ضي فيَـر ببيَـت ش ئـةبيَ ضـي وةربطريَـت ش ئيَمـة هـةموومان ئيَسـتا ليَـرةدا
لةمستةواي بةرثرسياريَتيداينش لةطةلَ ئةو ثةرِي ِريَ و حورمةَ ئةندامي ثةرلةماننيش زؤركات لـة م َي ةكـة
ي لةدسـةكاني
دةدريَت بؤ ئةوةي بيَدةنط بني و طويَمان لةدسـةكان بيَـتش عةجـةبا ئـةو دوتابيانـة ضـؤن طـو َ
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مامؤستاكةيان دةطرن و وانةكانيان فيَر دةبنش بؤية بةرِاسيت ئةمة ةدريَكي طةورةيةش ضـونكة ئيَمـة كاتيَـك
بوو هي طلةيي و طازنـدةمان نـةبووش ضـونكة ئينتا ـان نـةبووش داهامتـان نـةبووش بـةآلم ئيَسـتاكة هـة ِريَمي
كوردستان خاوةني مي انيةيةكي زةبةَحـةش ئـةوجارة ئيَمـة طلـةيي و طازنـدةمان زيـاترةش لةشـاري هةلَةجبـة
()02157هةزار دوتابي هةيةش يةعين بةثيَيي ئةو ئامارةي كة دةست كةوتووةش ئيَسـتاكة لةشـاري هةلَةجبـة
( )32بيناي دوتاخبانة نودستانةش يةعين بـةثيَيي ئـةو ئامـارةش هيَشـتا شـاري هةلَةجبـة نةطةرِاوةتـةوة دؤخـي
ثيَش ويَران كردني لةرِووي دوتاخبانـةوةش بؤيـة ضـةندين وةزعـي تـر لـةمبارةوة هةيـة لـة شـاري هةلَةجبـةو
دةورووبةري كة حيسابي بؤ بكريَتش َيةنيَكي تر كة من بةحةديقـةت لـة ثـرِؤذة ثيَشـنيارةكةي حكومـةتي
هةريَمي كوردستاندا دةبينم باس لة دةرةبوو و زةرةرو زياني ئـةو جوتيارانـة ناكاتـةوةش كـة سـاآلنة تووشـي
زةرةر دةبــنش لةئــةجنامي هــاتين كؤمــةلَيَك شـت و مــةكي دةرةوة بــؤ هــةريَمي كوردســتانش بــؤ منوونــة ســالَي
رِابردوو لة دةشيت ثيَنجويَن و شليَر كة باشرتين تةماتةو سةوزةواتي تيَدا دةستةبةر دةكريَت بةرِةجنة شاني
جوتيارةكان هاتة بةرهةمش بةرِاسيت دةضوون تةماتةيان لة سنة و مـةريوان و كرمانشـاهةوة ئـةهيَناش ئـةوةي
خــةلَك ي جوتيــاري ناوضــةي ثيَنجــويَن لــة جارِةكــةي خؤيــدا رِزي و هــي كةســيَك ليَــي نــةكرِين و بــوو
بةطةورةترين زةرةرو هي كةسيَكيش بةرثرسياريَيت خؤي يان ئةو زةرةرو زيانةي نةطرتـة ئةسـتؤي خـؤيش
بؤ دةرةبوو كردنةوةي جوتيارةكانش يةك كيَشةي تري طةورة هةية كة ثيَم واية وةكـو ثيَويسـت لةبودجـةي
سالَي  0212بةتايبةت بؤ شاري هةلَةجبةو لة سليَمانيةوة بؤ دةربةندةان و طـةرميانش بةرِاسـيت مةسـةلةي
ِريَطاو بانةش ئيَمة هةموومان دةزانني ترِِؤذانة بةهؤي خراثي ِريَطاو بانـةوة بـؤ منوونـة دةلَـيَم تـةنها لـة سـالَي
رِابردوو لة تةسادومي دوو سةيارةداش ()04كةس لةبةيين كةَر و دةربةندةانـدا طيانيـان لةدةسـت داش هـي
كةسيَك نةبوو ئـةم زةرةرة رؤحـي و ماددييـة لةئةسـتؤي خـؤي بطريَـتش ئةمـة بةرِاسـيت ئيَمـة دةرامـةتيَكي
زؤرمــان هةيــةش بودجةيــةكي زةبــةَدان هةيــةو وآلتيَكــي بضووكيشــمان هةيــةش بؤيــة كــة تةماشــا دةكــةين
بةدةدةر بةيين جادةي دةربةندةان بؤ هةلَةجبةي تازة كة دةشتةش هةموو كاتيَك دةتواندريَت لة هةر ضـوار
فةصلَةكةدا كاري تيَدا بكريَتش بةآلم لة هةنديَ لةجيَطاكان ئةوةندة شاخ برِاوةو تونيَلي تيَدا دروسـت كـراوة
لــة وآلتــاني دةرةوة نــةكراوةش بؤيــة بةرِاســيت ئةمــة هــةمووي دةكاتــة كةمتةرخــةمي حكومــةتي ه ـةريَمي
كوردســتانش بةحةديقــةت دةبـ َي بلَـيَني ئــةو طلــةيي و طازندانــةي كــة خــةلَكي كوردســتان لــة ئيَمــةي دةكــةن
حةديانةش ضونكة ئةو دةسةآلتةي ئةمرِؤ بة خـويَن و فرميَسـكي هـةر تـاكيَكي ئـةم وآلتـة بةدةسـت هـاتووةش
بؤيـة حـةدي خؤيانـة كـة يةخـةمان بطـرن لةسـةر ئـةو كـةم وكورِييانـةش لةسـةر ئـةو نةدسـانةش لةسـةر ئــةو
مةشاكيالنة كة رِووبةروي هاووآلتياني ئيَمة دةبيَتةوةش لة ِريَطاو بـانش لةخويَنـدنش لـة تةندروسـيتش لـةبواري
كشتوكالَيش لة بوارةكاني تريشش ئةمانة كؤمةلَيَك خالَي طرنطن هيـوادارم حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان لـة
بودجةي سالَي 0212ش كؤمةلَيَك لةو مةشاكيالنة ضارةسةر بكاتش تا ئيرت خةلَكي ناوضـةكة روبـةرِووي ئـةو
هةموو زةرةرو نةهامةتية نةبنةوةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك حسن حممدش فةرموو.
بة ِر َي حسن حممد سورة:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس بؤ ئةو مرونةتةي كة هةتانة بؤ طفتوطؤكردن لةسةر وردةكاري بودجةش من لةوةوة دةست ثيَدةكةمش
كة بودجة تةنها ئةوة نيةش كة ئيَمة ضةند ثارة يان هاووآلتي ضةند ثارة وةردةطريَتش بةلَكو طـرنط ئةوةيـة
كة ضؤني وةردةطريَتش من ليَرةدا مةبةستم ئةوةية كؤمةلَيَك لةو طلةيي و طازندانةي كة دةكريَتش دةتوانني
بةم خالَة مةس وليةتةكةي جيا بكةينةوةش بةشيَك لة مةس وليةتي تةن يم كردني بودجـةش تـةن يم كردنـي
سيستةمي ئيداريش دةطة ِريَتةوة سةر ثةرلةماني كوردسـتانش ثيَويسـتة ئةنـداماني ثةرلـةمان خؤيـان مانـدوو
بكةنش بؤ ئةوةي لة ئايندةدا ثرِؤذةي ِريَك وثيَك دروست بكريَتش دا ةزريَتش بؤ ئةوةي ئةم خاآلنة تـةن يم
بكريَــــتش حكومــــةتيش بةرثرســــة لةبــــةردةم جيَبــــةجيَ كردنــــي ياســــاكانش بةرثرسياريشــــة لةبــــةردةم
وردةكارييةكانش لةبةردةم دةستثاكيش بيَطومانيشني كة بواري ئيختيصاصـي لـةناو حكومـةت زؤر زؤر زيـاترة
وةكو لةناو ثةرلةمانش من تةديمي بودجة لة ضةند ناونيشانيَكةوة دةكـةمش يةكـةم :ثرةنسـيثي بودجـةش سـيَ
خالَي مةبدةئي بودجةمان هةيةش يةكةميان :شـةفافيةتش دووةم :ذميَريـاريش سـيَيةم :دةسـتثاكيش بةنيسـبةت
شةفافيةتش زؤر برادةر زؤر خالَيان باسكردش من تةنها ئةوة دةلَيَم كة تةنها نةك لـة صـالَحي ثةرلـةمان نيـة
كة بودجة بشاردريَتةوةش بةلَكو دةبيَ ئةوثةرِي شانازي ثيَوة بكاتش كة بودجة بةشةفايف برِواتش ضـونكة ئـةم
بودجةيةش ئةم لة %17ية دةستكةوتيَكي طةورةي هـةريَمي كوردسـتانةش هـةموومشان دةزانـني بـة ج شـة ِريَك
تةسـبيت بـووةش ئـةوة بــة بـريي هـةظاآلمن ديَنمــةوة كـة لـةثيَش سـاآلني 0224يــش شـةهيد شـةوكةت شـ َي
يةزدينش لة طؤظار و رِؤذنامةكاندا سالَي دووجار تةفاصيلي بودجةي ثيشاني هةموو خـةلَكي كوردسـتان دةداش
مةســةلةي ذميَريــاري ئةطــةر ســةيري بكــةينش بريتيــة لــة ذمــارةش بــةآلم دوو بةشــةش بةش ـيَكيان ناونيشــانةش
بةشـةكةي تريشــيان ذمارةيــةش بةحةديقــةت ئيَمــة نــاتوانني هـي ناونيشــانيَك لــة بودجــة َبــةرينش ضــونكة
جةدوةل و موستةنةداتي بودجةش لةسةر ئةساسيَكي دةولي دانراوةش هةر ناونيشانيَك َبةرينش بة تةئكيد تؤ
دةسةآلتيَك لةخوارةوة كةم دةكةيتةوةش يةعين ئةطةر تؤ ناونيشانيَكت َبرد مومكينة شتيَكي زؤر بـةسويطش
شتيَكي زؤر ثيَويست بةثارةيةكي زؤر كةمش موديري دائريةيةك نةتوانيَ بيكاتش مةسـةلةي ذمـارة ئـةويش
دوو بةشةش ئيستيمارةي (جيش ئيَف ش ئيو)دةدريَت بةهةموو دائريةيةك ئةوةي كـة سـةرفياتي هـةبيَتش لـةو
بةشةدا تةبيتي سةرفياتةكةي خـؤي دةنووسـيَش ئةوةشـي كـة نـةيبيَت هـي نانووسـ َي واتـة سـفر دةنووسـيَش
ئةطــةر ســةيري ئيســتيمارةكان بكــةينش دةبيــنني زؤر وةزارةت لــة زؤر لــةو ذمارانــة ســفري دانــاوةش ئيَمــة
بةرِاسيت ناكريَتش ئةم ذمارانة كةم بكةينةوةش ضـونكة ذمارةكـان بـة ثيَيـي ئيختيصـاص دانـراوةش دةسـتكاري
كردنيان با نية ش مةسةلةي دةستثاكي من وا تةسةور دةكةم ئةنداماني ثةرلةمان مةس وليةتةكةيان ليَرة
تةواو نابيَتش كة مونا دةشةي بودجة دةكـةنش ئةنـدامى ثةرلـةمان مةسـ ولة لـة تـةن يم كردنـى بودجـةش لـة
برِيار دان لة بودجة و هةروةها لة مةرحةلةى تـةن يم و تـةنفي و لـة مةرحةلـةى مرادةبـةى بودجـةش كـة
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بةشيَكى زؤر لـة مونادةشـةكانى ئـةمرِؤمان دةضـيَتة ضوارضـيَوةى بةشـةكانى تـرش خـالَى دووةم /تةوجيـه و
ئاراستةى بودجةيةش بةعام بودجة لة هةموو دنيا دوو تـةوجيهى عـامى هةيـةش يـةكيَكيان ثيَداويسـتى فتلـى
خ مةتطوزارى كؤمةآليةتيةش كة خؤى لة خ مةتطوزارى ئاو و تةندروستى و خويَندن دةبينيَتةوةش نيسـبةت
بؤ ئةو خالَة كة من لةسةر سحة دسة دةكةمش كة ئةم ثارةية و ئةو مي انيةى كة داندراوة بةرِاستى لة زمنى
مــةعايرى دةوليــةش بــةآلم حــةدى ئةدنايــةتىش بؤيــة داوا دةكــةم كــة نيســبةتيَكى بــؤ زيــاد بكريَــتش هــةروةها
َمةركةزيةتيَك بدريَت بة وةزارةتى تةندروستى بؤ ئةوةى لةسةر سةرت و لـة سـةَحيات بتوانيَـت باشـرت
بكــاتش ضــونكة لــة ئةمســاال لــة ثةرلــةمان و حكومــةت ب ـة تــةماين بةرِاســتى بــة سيســتةمى تةندروســتى دا
بضينةوةش رِي بةندى تةندروستى طويَم ىلَ بوو لة نةفـةداتى تةشـعيلى لـة ذمـارة 1يـة بةرِاسـتى مـن تةماشـا
دةكةم ذمارة  2ةو ئةوةى كة طوترا داهاتةش داهات بة تةسةلسوىل  1هاتووةش بةآلم لة نةفةدات بة تةسةلسوىل
 2هاتووةش خالَى دووةمى ئاراستةكة طةشةثيَدانى ئابووريةش كة لة  %31ى بودجةش بودجةى ئيستسمارية كة
لة هةموو دونيا ئةم بةشةيان تادةى ئينتاجى زياد دةكات و لة كوردستانيش ئـةم نيسـبةتة ئةطـةر سـةيرى
بكةين و مودارةنةى بكـةين نيسـبةتيَكى كـةم نيـةش بـرادةران ئيشـارةتيان ثيَيـدا كـة بةشـيَكى لـة عريادـيش
زياترةش بؤ زةبت كردنى ئةم دوو ئاراستةية من ضةند ثيَشـنياريَكم هةيـة كـة نةفـةداتى تةشـعيلىش يةكـةم/
تــةعينات زيــاد بكريَــتش دووةم /دةســت خؤشــيتان ىلَ دةكــةين كــةوا رةواتبــى شــةهيدان و كــةم ئةنــدامان و
خانةنيشــينان زيــاد كــراوةش بــةآلم ثيَويســت دةكــات ئــةوانى تــريش ِريَكبخريَــتش س ـيَيةم /مــنح و ئيتانــات و
مةســورفاتى ئــوخرا بــة ِريَذةيــةك كــةم كراوةتــةوة كــة ئيَمــة لةطــة َل ئــةوةينش ضــوارةم /كــةم كردنــةوةى
سةرفياتش بةرِاستى كةم كردنةوةى سةرفيات هةر بة ئةوةوة نابيَت كة ليَرة رةدـةم كـةم بكةينـةوةش بـةلَكو
بةوة دةكريَت كة ئيَمة لة كاتى تةشعيليةكة دا زةبت و مورادةبة بكةين بة تايبةتى لة نةفـةداتى ئيـدارى و
سةيارات و دةتوانني بةوة نةفةدات كةميَك كةم بكةينةوةش خالَى دووةم :بة نيسبةت نةفةداتى ئيستسـمارىش
منيش هةر داواكارم زؤربةى ئةو ثرِؤذانةى كةوا زةرورين ئيشيان لةسةر بكريَتش هةولَ بدريَت ئةولةيةتيان
ث َي بدريَتش من دةلَيَم خؤشبةختانة كة بودجة هةنديَك ئاراستةى تايبةتى وةرطرتووة لةوانة  102مليار
دينار كة بؤ سندودى ثيَشخسـتنى تواناكانـةش  152مليـار دينـار بـؤ هةلَمـةتى دروسـت كردنـى دوتاخبانةيـةش
 352مليار دينار بؤ سندودى نيشتةجىَ يةش  32مليار دينار بؤ ثرؤذةى كارطةى ثيشةسازيةش  52مليـار بـؤ
ثرؤذةى زراعيةش ئةمانة هةنديَك لةو ئاراسـتانةن كـة تايبةتيشـنش بودجـة و مـافى مـرؤظش ثيَويسـتة بودجـة
ضاوديَرى مافةكانى جيا جياى مافى تاكةكانى كؤمةلَطا جىَ بةجىَ بكاتش بة تايبةتى هةذارانش كيَن ئةوانـةى
كة ئيستيفادة لة بودجة دةكةن بىَ طومان لة هةموو ضينةكان خةلَكى هـةذار هـةنش بودجـةي دميوكراسـىش
بةرزكردنةوةى ئاستى ئـازادى و ثيَشخسـتنى ِريَـرِةوى دميوكراسـى بـة تـةرخان كردنـى  12مليـار دينـار بـؤ
دةعمــى ئــةح ابش بودجــة هــى ج ســالَيَك بودجــة هــى ســالَى  0212يــةك كــة تــا ئيَســتا ئــةم بودجةيــة
نيسبةتيَكى زؤر كةمى لةوانةية ىلَ سةرت كرابيَتش ئةوةى كة ب انني بة  10مانط ديَتة كوردسـتانش بودجـة
وةسيلةيةكى جامدةش وةسيلةى حةيةوى بؤ سةرت كردنى بودجة دةزطاكـان و كارمةنـدانى حكومةتـةش بؤيـة
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شتيَكى خةتةرة بـة بـ َى بةلَطـة كةسـيَك تاوانبـار بكـةينش هةركةسـيَكيش بةلَطةيـةكى دةسـت كـةوتش ـةدرة
نةةاتــة بةرضــاوى ميللــةتش بودجــةو تةكنــةلؤذياش لةســةر ئاســتى مــةعلومات ريَــذةى ئةوانــةى كــة ئيَســتا
ئةنتةرنيَت بةكارديَننش ئةوانةي كؤمثيوتةريان هةية ضةندة مـن ئـةم ثيَشنيارانةشـم هةيـةش يةكـةم بـؤ 2
شاري كوردستانش هةلَةجبةو و ثيَنجوين و ضوار تا و دةآلدزيَ و دوكان و ضؤمانش كة شة شار بوون لةطـةلَ
طوندةكاني كوردستان بة دةسيت رذيَم رووخيَنـدراونش مـن داوا دةكـةم كـة ئـةوانيش لـةم بودجةيـة بيَبـة
نةبن و هةولَ بدةينش ئةوانة ثيَويستيان بة دوو بةشةش بةشيَكيان ذيَرخاني ئابووري لةم بودجة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش تةواوش خوشكة بيَرظان سةرهةنط.
بيَريةان سةرهنط:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو شتانةى كة دةمويست باسي بكةم زؤربةي باس كراش بةآلم وةكو خؤم كة لة ليَذنةى تةندروستيمش ضةند
ئةنداميَك داواكاري ئةوة بوو كة نةخؤشخانةى ئافرةتان بكريَتةوةش ئي منداآلن لة دهؤكش زؤر لةطةلَ ئةوةم
كة بة زووتـرين كـا ت ئـةو شـتة بكـريَش ئـةويش لـة ثيَشـنياري ئيَمـة هةيـة لـة راثـؤرتي دارايـي لـة ليَذنـةى
تةندروسيتش بةآلم تةعريفيَكي كورتي ئةو بودجةيـة دةكـةم كـة هاتووتـة ثيَشـمانش ئـةو بودجةيـة مـن بـة
دةسكةوتيَكي زؤر طرنط دايدةنيَمش ضونكة َي من شةفافيةت طرنطةش كة دةبيَنم شةفافيةتي تيَداية و كـؤي
داهاتي هةريَمي تيَدا نووسراوةش ضةند ثرؤذةيةكي جوانيشي تيَدايةش بة ب َي جياوازي لة هةموو سةرانسـةري
هةريَمش ئةطةر هاتوو ثرؤذةيةك لة شويَنيَك نـةكراب َي و لـة شـويَنيَكي تـر دانرابـيَش مـةعناي ئـةوة نيـة ئـةو
بودجةية خراثةش مةعناي ئةوة نية ئةو شويَنة ثيَويسيت بةو ثرؤذةية نيةش بـةآلم باشـرت ئةوةيـة ثـرؤذة لـة
هةموو شويَنةكان بكريَ بة ثيَي ثيَويسيت خؤيانش يةك داواكاريشم ئةوةيـة كـة بـة نيسـبةت كـةم ئةنـدامانش
راستة ثارةيان بؤ زياد كراوةش ضونكة كةم ئةندام تةنها بة مووضة ضارةسةر ناكريَش بةلَكو ثيَداويسيت زؤري
ثيَويستةش ئةويش ئةوةية لة باري كؤمةآليةتي و لة باري نيشتةجيَيةوة دةبـ َي ئيتتيبـاري بـؤ دابنـريَ وةكـو
هةر هاووآلتيةكي ئاسايي ذياني خؤي بباتة سةرش هةست نةكات بـةو كةمييـةيش نـةك كـةم ئةنـداميَك بيَتـة
سةر جاددة و خةلَك دلَي ث َي بسووتيَش لةبةر ئةوةى كةم ئةندامة و يارمةتي بداتش بةلَكو دةبيَ ئيَمة هةست
بكةين ذياني ئةو كةم ئةندامة لةئيَمة خؤشرتةش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ر َي دار امساعيل.
امساعيل حممود عبداللة :
سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةتا دةستخؤشي لة ليَذنةى دارايي و ئابووري دةكةمش بؤ ئةو هةموو هةولَ و تةدةآل و ماندووبوونةي
لة ضةند رؤذي رابووردوودا كة زؤر هيالك بوون بةوةى كة توانيان راثؤرتيَكي وا ثيَشكة بكـةن و ئـةمرِؤ
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مونادةشةي لةسةر بكةنش من دةمةويَ لةسةر سياسةتي حكومةت تؤزيَك دسة بكةمش ديارة سياسةتي دارايـي
حكومةت زؤر روون و ئاشكةرايةش ئةوة زؤر طرنطـة بـؤ خـةلَكي كوردسـتان كـة ب انـيَ بودجةكـةي ضـةندة و
ي ش بة تايبةت كة بة شيَوةيةكي ياسايي خراوةتة ضوارضيَوةيةكي ياسايي بـؤ هـةموو ئـةو
ضؤن سةرت دةكر َ
ثارانةى كة دياريكراوةش ضؤن و لة كويَ و ضؤن بةكارديَت ش ئةوةيان خـالَيَكي زؤر طرنطـة و مـن دةستخؤشـي
لة حكومةت دةكةمش بةراسيت حكومةت يةكةم جارة شيت وا لة كوردستانش يان خةلَكي كوردستان ئاشنا بيَـت
بــةو بودجــة راســتيةي كــة لــة هــةريَمي كوردســتاندا هةيــةش ئــةو بودجةيــة هــةنطاويَكي زؤر طرنطــةش بــؤ
يةكخستنةوة و نةهيَشتين ئةوةي كة باسي دةكةنش دوو ئيدارةييش بة تةواو بووني ئةو بودجةية بة تةكميل
ي بـاس
بووني ئةو بودجةية ش بـة موصـادةدةكردني ئـةو بودجةيـة هـي كيَشـةي دوو ئيـدارةيي ليَـرة و لـةو َ
ناكريَش دوو وةزارةتي و دوو ئيدارة و دوو ثارة باسي ليَوة ناكريَ كة ئةوة خؤي هةنطاويَكي زؤر طةورةيةش بؤ
يةكخستنةوةي تةواوي دوو ئيدارة و كؤتايي ثيَهاتينش بة تايبةت كة ئةوة يةكةم جارة بـةو شـيَوةية هـةموو
خةلَك ب ان َي و ئاطادار بيَش ديـارة هـةموو حكومـةتيَك حـةز دةكـات كـاري بـا بكـاتش هـي حكومـةتيَك لـة
دونيادا نايةويَت لة حوكمةكةي خؤيدا فةشةل بيَنيَتش بة تايبةت حكومةتةكةى ئيَمة كة لة دؤنـا يَكي زؤر
طرنط و هةستياردايةش كة بةبةرنامةيةش حكومةت كاري باشـي كرديـة و خ مـةتي زؤري كرديـة و خ مـةتي
زؤر بــةوآلتي خــؤي ئــةكاتش هــةنطاوي زؤر باشــي نــاوة بةتايبــةتي لــةو بودجةيــة كــة ئيَســتا نــاردراوة بــؤ
ثةرلةماني كوردستان و موصادةدةي لةسةر بكةينش كة دةبيـنني لـة كـارة باشـةكانيدان مـن دةستخؤشـي لـ َي
دةكةمش كيَ دةتوانيَ بلَيَ زيادكردني مووضةي شةهيدانش ئةنفالكراوةكانش كةم ئةندامانش كاريَكي خراثة ش كيَ
دتوانيَ بلَيَ كردنةوةي  4زانكؤ لة كوردستانش كاريَكي خراثة ش كردنةوةى  4زانكؤ و داناني بودجـة بـؤ ئـةو
 4زانكؤية كاريَكي زؤر طرنطـة و خـةلَكي كوردسـتان لـة رووي زانسـت و ثـةروةردةوة ئيسـتيفادةى زؤري لـ َي
ئــةكاتش مــن خــةلَكي ناوضــةيةكي بضــكؤلةمش لةوناوضــةيةدا  22دكتــؤرا و ماجســتيَري تيَدايــةش رةنطــة ئــةوة
كيَشــةيةك بب َيــت لــة كوردســتانش زؤري ئــةو هــةموو دكتــؤرا و ماجســتيَرة كــة بتــوانني بــةكاريان ب َيــننيش
كردنــةوةى ئــةو زانكؤيانــة دةتــوانيَ ئيســتيفادةيةكي زؤري لـ َي بكــةين و هــةموو ئــةو خةلَكانــةى كــة هةيــة
بةكاري بيَننيش ئةو مةكتةبة منوونةيانةى كة ئيَستا دةكريَن و ساآلنة  122تا  102دوتاخبانة لة كوردستان
ي جطـة لـة بودجــةى وةبةرهـةمهيَنانش ئـةوة كـاريَكي زؤر باشــة و ثيَويسـتة دةستخؤشـي لـة حكومــةت
ئـةكر َ
بكــةينش ســندودي نيشــتةجيَبوون كــاريَكي زؤر باشــة و خــةلَك ئيســتيفادةي زؤري لـ َي ئــةكاتش يــةك خســتين
وةزارةتي ثيَشـمةرطة و ديـاري كردنـي بودجـة بـؤ  4ليـواي ثيَشـمةرطة كـاريَكي زؤر باشـة و دةستخؤشـي لـة
حكومةت دةكةمش كة توانيوتي بـةو شـيَوةية ريَكـي خبـات و لـة كوردسـتان كـة بريـارة 12ليـوا هـةبيَش بـةآلم
ئيَستا بؤ  4ليوا توانيويةتي بودجةيةكي زؤر با و بةرضاو ريَك خباتش كة مووضةي ثيَشمةرطةى هـةريَمي
كوردستان وةكـو مووضـةي ضـةكدارةكاني يـان وةزارةتـي نـاوةخؤي عريادـي لـ َي بكـاتش كـة زؤر لـة خوشـك و
برايــان باســيان لــةوة كــرد كــة مووضــةي ثيَشــمةرطة كــةم و كــورتي هةيــةش ئــةوة كــاريَكي زؤر باشــة و لــة
داهاتووشدا لةوانةية ليواكاني تر بكةونة كار و ئةو مووضةية بة هةمان مووضة كـة لـة عـرياق وةردةطـرييش
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وةربطرييَش دياري كردني بودجة بؤ حي ب و ريَكخراوةكانش كة  12مليارةش يةكةم جارة ئةو ياساية كاري ث َي
بكريَش كة زؤر لة حي ب و ريَكخراوةكاني كوردستانش داوام لةسـةر ئـةوة بـوو كـة دةبـيَش لةبـةر ئـةوةي ياسـا
هةيةش ياسايةكة جيَبةجيَ بكريَش مي انيةيةك بؤ حيـ ب و ريَكخـراة سياسـيةكاني كوردسـتان ديـاري بكـريَش
ئةوةشيان كاريَكي باشةش كيَ ئةتوانيَ بلَيَ ئةوة كاريَكي خراثة و بـة ياسـا تـةن يم ئـةكريَش هـةموو حيـ ب و
ريَكخراوةكان بة ياسا لةو بودجةية كة دةستنيشان كراوة بةشي خؤيان ئةبةن بة ثيَي ئةوةي كـة لـة ياسـاي
ئةح ابداش لة داهاتوودا ثرؤذة ياسايةكةى ث َي دةردةضيَش لةطـة َل ئةوةشـدا كـةم و كـورتي هةيـةش بـةآلم ئيَمـة
دذي حكومةتةكةى خؤمان ننيش حكومةتى خؤمان بؤ ئيَمةى ناردووةش نةيشاردؤتةوةش بودجةيةكي بـؤ ئيَمـة
نارديةش كة ئيَمة تةواوي بكةينش نةيشاردؤتةوة و بة ئاشكةرا دةلَيَ :بة هـؤي تيَكـةآلوي حيـ ب و حكومـةتش
ي كـةم و كـورتي تيَكـةوتيبَش بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتاني نـاردووةش كـة ليَذنـةكان لـة
ي هةند َ
رةنطة ليَرةو لةو َ
ثةرلةماني كوردستان مونادةشةي لةسةر بكةنش هةموو ئةو شتانةى كة زياد و كةمي تيَداية ئيَمة دةتـوانني
برياري لةسةر بدةينش ئيَمة دةتوانني لةطةلَ وةزيري داراييش لةطةلَ وةزيري ثالن دانان ثيَيـان بلَـيَنيش خالَـة
باشةكان كة دةستخؤشيَم ليَ كردنش ئةو خاآلنة كة كةم و كورتي لة بودجةكة دايةش ثيَيان بلَـيَني جـةنابي
وةزيري دارايي ئةوة كةم و كورتية و فةرموو ضاكي بكة وةكو هةموو ئةو خوشك و برايانة كة لـة ئـةورِؤ و
بة تيَر و تةسةلي باس لة كةم و كورتيةكان كراش با ئيَمة باشي بكةينش با بة با بلَيَن با و بـة خـراثيش
بلَيَن خرادش حكومةت كارة ضاكةكانت دةستخؤشي ليَ ئةكةينش كارة خراثـةكانيش داوات لـيَ ئةكـةين ضـاكي
بكةيش كةم و كورتيةكانت با بكةيش ئـةوة كـاريَكي زؤر باشـةش حكومـةت نةيشـاردؤتةوة زؤر بـة ئاشـكرايي
ناردووييت و ئيَمة دةتوانني لةطةلَيان باس بكةينش من ثيَش ئةوةي باسي كةم و كورتيةكان و هةن َي شيت تر
ي باســي ناوضــةكةى خــؤم بكــةم كــة وةكــو هــةموو ئةنــدام ثةرلةمانــة بــةر َي ةكاني باســي
بكــةمش دةمــةو َ
ناوضــةكانيان كــردش ديــارة ئــةو ناوضــةيةي كــة مــين تيَدايــة و نويَنةرايــةتي ت َيــدا ئةكــةمش ئــةو ناوضــةية
ناوضةيةكة لة رووي دوربـانيش دوربانيـةكي زؤري داوةش لـة رووي ويَرانكـاري ناوضـةيةكي ويَرانـةش لـة رووي
خ مةت طوزارييةوةش خ مةتطوزارييةكي كـةمي ثيَطةيشـتووةش داواكـارم لـة وةزارةتـي دارايـيش لـة ئةنـداماني
ثةرلةماني بةريَ ش لةو ثارة زياد و كةمانةى كة لة ثرؤذةكاندا هةيةش بتوانني شـتيَك بـؤ ئـةو ناوضـانةى كـة
زةرةرمةنــد بــوون و كــةم دةســيت خ مــةت طوزارييــان ثيَطةيشــتيةش بتــوانيَ دةســيت خ مــةت طــوزاري و بــة
تايبةتي ئةو ناوضةية من كة ناوضةيةكة لة رووي طةشـت و طوزارييـةوة حكومـةت ئيسـتيفادةكي زؤري لـيَ
دةكاتش دةتوانيَ ثالني باشي بؤ هةبيَت وةزاةرتي شارةواني و ئيستيفادةي زؤر باشي ليَ دةكريَش ناوضـةيةكة
بوويتة ناوضـةيةكي نيَودةولَـةتي ئيَسـتا لةوناوضـةيةدا حكومـةتى هـةريَمي كوردسـتان ئيسـتيفادةيةكي زؤر
ئةكاتش رةنطة ئةو ناوضةية و ناوضةكاني تريش بة تايبةتي لةو ناوضةيةدا رةنطة مانطانة دوو مليار تا سـيَ
مليــار دينــار واريــداتي ب ـيَ بــؤ حكومــةتش ثيَويســتة لــةو داهاتــةي كــة لــة ناوضــةكةدا دةســتدةكةويَتش كــة
ناوضةكة ناوضةيةكي مة دورةش بةشيَك لةو داهاتةي كة خـةلَكي ناوضـةكة داواي دةكـاتش بةشـيَك لـةو
ي باسـي ليَذنـةى نـاوةخؤ
داهاتةي لةو ناوضانةدا سـةرت بكريَتـةوة كـة داهـات لـ َي بةدةسـت ديَش مـن دةمـةو َ
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بكةمش وةزارةتي ناوةخؤ دةستخؤشيان ليَ دةكةم بؤ ئةوةي كة بؤ ثاراستين ئةمن و ئاساييشي وآلت كة ئيَمـة
هةموومان دةزانني لة سايةي ئةو ئةمن و ئاساييشةي كة لة وآلتي ئيَمـةدا هةيـةش هـةمووي لـة ضـاوي هيَـ ة
ضــةكدارةكاني ناوةخؤيــةش لــة ضــاوي وةزارةتــي نــاوةخؤ و ئاساييشــةش كــة خــؤ بةختانــة هــةموو َيــةكمان
شانازي بـة ئـةو ئـةمن و ئاساييشـة دةكةينـةوة لـة وآلتـي خؤمـانش لةطـة َل ئةوةشـدا ئيَمـة كـةم و كـورتي لـة
وةزارةتي ناوةخؤدا بةدي ئةكةينش بة تايبةتي هةنديَ لة ميالكاتي زياد و كةميدا كة لةطةلَ جةنابي وةزيـر
دانيشتنيش مونادةشةي زؤرمان كرد و ضةندين كؤبوونةوةمان لةطةلَ جةنابيان كـردش ئـةو زيـاد و كةمـة بـؤ
ئيَمة ماوةتةوةش من داوا لة جةنابي وةزيري دارايي دةكـةمش ئـةو زيـاد و كةمـةى كـة لـة وةزارةتـي نـاوةخؤدا
هةية سةبارةت بة ميالكاتيانداش ضاوي ثيَدا خبشيَتةوة و بتوانني زيادةكاني لـيَ َدةيـن و بـة ثيَـي ثيَويسـيت
وةزارةتي ناوةخؤ ئيشي بؤ بكةينش ديارة هةنديَ كةم و كورتي تر لةسةر وةزارةتي ناوةخؤ لةسةر بودجةكة
بةدي ئةكريَش ئةويش ئةوةية كة رةنطة لة هةوليَر هةنـديَ وةكـو بـرادةران باسـيان كـردش  11ذوور و هـؤلَي
كؤبوونةوةكان لة لقي دوو دروست كراوةش لةسةر بودجـةى وةزارةتـي نـاوةخؤش ئيَمـة لةطـة َل جـةنابي وةزيـر
دانيشتني و مونادةشةي ئةوةمان كردش جةنابي وةزير بيَ ئاطايي خؤي نيشـاندا لـةم مةسـةلةيةش مـن لةطـةلَ
ئةوةشدا حةق ئةدةمة ئةوةي كة بةراسيت بؤ ئةو شويَنانة هاوكاري بكـريَش ضـونكة ئـةو هاوكارييـةي كـة
بؤ ئةوانة دانراوة ثارةيةكي زؤر كةمةش سةد و ضةند مليؤنيَكةش ديـارة ئـةوة بـة هـؤي ئةوةيـة كـة لـة يـةكي
شــوباتي  0224ئــةو تةدينــةوة طةورةيــةي كــة لــة هــةردوو ش مةلَبةنــدي يــةكيَيت و لقــي دوودابــووش ســةدان
كــاديري تيَــدا شــةهيد بــووش وةزيــر و ثاريَ طــار و ضــةندين مةس ـ ول و كاربةدةســيت تيَــدا شــةهيد بــوونش
بينايةكانيشــي بةســةر يةكــدا ويَــران بــوونش ئــةوة دةكــريَ حكومــةت ضــاوي ل ـ َي بكــات ئــةو شــويَنانةش وةكــو
شويَنةكاني تر كة تةدينةوةى تيَدا ئةكريَش ضاكبكريَنةوةش بةآلم دةكـرا لـة جيـاتي ئـةوةي لةسـةر وةزارةتـي
دا خيلية بيَتش دةبواية وةزارةتي مالية يان لة ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة بـة برياريَـك شـتيَكي بـؤ تةخصـيص
كرابا و ئةوانة دةرةبوو كرابانةوةش لةسةر وةزارةتي ناوةخؤ تةكيةي ش َي كاكة هةيةش ئـةوة كـةم و كورتيـةش
وةزارةتي ناوةخؤ ج ثةيوةندي بة تةكية هةية ئيَمة ر َي مان هةيـة بـؤ هـةموو تةكيـةكان كـة هةيـةش بـةآلم
دةبواية ئةو ثارةى كـة بـؤ ضـاككردن و ضـاككردنةوةى تةكيـةي شـ َي كاكـة دةستنيشـان دةكـراش دةبوايـة لـة
وةزارةتـي ئــةودات بيَــت لـة جيــاتي ئــةوةي لـة وةزارةتــي نــاوةخؤ بيَـتش ئــةوة هةلَةيــةش كـة لةطــةلَ جــةنابي
وةزيريش بامسان كردش ئةويش بة هةمان شيَوة داني بةوةدا نا كة ئةوة كـةم و كورتيـةش دةبوايـة لـة جيـاتي
ئــةوةي كــة لــة وةزارةتــي نــاوةخؤ بيَــتش لــة وةزارةتــي ئــةودات بوايــة و حــةدي خؤيــةتي لــةويَ هــةر جــؤرة
هاوكارييةك بكريَتش لةسةر حيسابي وةزارةتي ناوةخؤ نةبوايةش سةبارةت بة هةردوو ئاساييشش راستة ئيَمـة
لة ليَذنةى ناوةخؤ طلةي يمان لةوة هةبووش رةخنـةمان لـةوة هـةبووش كـة دةبوايـة ئـةو دوو ئاساييشـة بةيـةك
بودجة بهاتبايةش بةآلم ليَرةشدا ثيَم واية حكومةت ضؤن لة بودجةكةدا شةفات بووةش لـةوة راسـتطؤ بـووة
لةطـة َل ئيَمـةش نةيشـاردؤتةوة كـة دوو ئاسـاييش هةيـةش راسـتة لـة هـةريَمي كوردسـتان دوو ئاسـاييش هةيـةش
دةيتواني حكومةتى هةريَمي كوردستان بة يةك كوراسـة لةسـةر بةرطةكةيـدا بنووسـيَش بودجـةى ئاساييشـي
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هةريَمي كوردسـتانش بـةآلم لةطـة َل ئةوةشـدا حكومـةت شـةفات بـووة و بـة شـةفافانة ناردوويـةتي و بـة دوو
مي انيةي جيا ناردوويةتيش ئيَمة لة ليَذنةى نـاوةخؤدا ثيَشـنيار دةكـةين كـة ئـةو بودجةيـة لـة مـاوةى سـيَ
مانطدا يةك خبريَتش بة يةك بودجة بنيَردريَتةوةش بؤ ئةوةى هةردوو ئاسايشيش يةك بطرنةوةش لة كؤتاييدا
داوا دةكــةم مووضــةي ه َي ةكــاني ثــؤليو و ئاســاييشش وةكــو ه َي ةكــاني بة ــداي ل ـ َي بكريَــتش كــة ئــةوةيان
داوايةكي زؤري لةسةرة و حـةدي خؤشـيانة ه َي ةكـاني ئاسـاييش و ثؤليسـي وآلتـي خؤمـان وةكـو ه َي ةكـاني
بة ــدا ب ـيَش كــة ضــي لــة وةزارةتــي نــاوةخؤي عــرياق وةردةطــرنش بــة هــةمان ش ـيَوة ه َي ةكــاني ناوةخؤمشــان
وةربطريَتش ثيَشنيار دةكةمش حكومةتى هةريَمي كوردستان ضي دي ئةو مةعمةل و شتانةى كة لـة وةزارةتـي
صيناعة هةيةش دروستيان نةكات و ئيهتيماميان ثيَ نةدا زياتر لةوةش بةكاريان نةيينَ و بيانفرؤشـي و زيـاتر
دةعمي كةرتي تايبةت بكاتش ثيَشنيار دةكةم لة بودجةى ئيحتيات ثارةيةك بؤ ثاريَ طاكان تـةرخان بكريَـتش
ثةرةثيَداني ثاريَ طاكان دةستنيشان بكاتش ئةوة كاريَكي زؤر طرنطة و رةنطة زؤر داواي لةسةر بيَت و لة دةزا
و ناحيةكان و ثاريَ طاكان مونادةشةي كرايةش سوثاس.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ طشت ئيَوةى بة ِريَ كة زؤر بةراشكاوي و لةبةرذةوةندي ئةو هةريَمة دسةتان كردش ئيَستا كؤتـايي
بة دانيشتنةكة ديَنني تاكو سبةى سةعات  12بة خواتان ئةسثيَرينش خوا ئاطادارتان بيَ.

فرست ادد عبداه
سكرتيَري ثةرلةماني

ارسالن باي امساعيل
جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني
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حممد دادر عبداه(د.كمال كةركووكي)
سةرؤكي ثةرلةماني

كوردستان – عيَراق

كوردستان – عيَراق
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كوردستان  -عيَراق
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()5ي نائاسايي
ثيَنج شةممة ريَكةوتي 6212\6\65
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()5ي نائاسايي
ثيَنج شةممة ريَكةوتي 6212/6/65
كاتــذميَر ()12ي ثـيَش نيــوةرِؤي رؤذي ثيَــنج شــةممة ريَكــةوتي  0212/0/05ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة ئامـادةبووني
بة ِر َي ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بـة ِر َي فرسـت محدـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()5ي نائاسايي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَراق ,دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان برِياري درا دانيشـتين ذمـارةي ()5ي نائاسـايي
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()12ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي ثيَنج شةممة ريَكةوتي  0212/0/05دا بةم
شيَوةية بيَت:
 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــةى ســالَى 0212ى هــةريَمى
كوردستان ـ عرياق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناوى طةىل كوردستانش دانيشتنةكةمان دةكةينةوةش خوىل سيَيةمى هةلَبذاردنش سالَى يةكةمش خوىل طريَـدانى
يةكةمش ذمارةى دانيش 5ى نائاسايىش رِؤذى دانيش .0212/0/05
بةرنامةى كار:
بــة ثيَــى حــوكمى برِطــة  1ى مــاددةى  2لــة ثــةيرِةوى نــاوخؤى ذمــارة  1ى هــةمواركراوى ســالَى 1110ى
ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياقش دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان برِيارى دا بةرنامـةى كـارى دانيشـتنى ذمـارة
5ى نائاسايى خوىل سيَيةمى هةلَبذاردن لة كاتـذميَر  12ى ثـيَش نيـوةرِؤ لـة رِؤذى ثيَـنج شـةممة ِريَكـةوتى
 0212/0/05بةم شيَوةية بيَت:
 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــةى ســالَى 0212ى هــةريَمى
كوردستان ـ عرياق.
بةخيَرهاتنى وةزيرة بة ِر َي ةكان دةكةينش بةخيَرهاتنى كاك ش َي باي و كاك د.على سندى و كـاك رشـيد
و كاك سريوان و كاك دلَشاد دةكةينش زؤر بةخيَربيَنش هةروةها بةخيَرهاتنى دونسـولَطةرى ئـةلَمانيا دةكـةين
كة بة ميواندارى لةسةرةوةية بؤ سةيركردنى دانيشتنةكةش بةخيَرهاتنى هةر هةموو َيةك دةكـةينش ئيَسـتا
بةردةوام دةبني لةسةر كارةكانش ئةو ناوانةى كة مابوون تةواوى دةكةينش كاك عدنان فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

عدنان عثاان امحد:
سةرؤكى ثةرلةمان:
بةو حوكمةى كة نودتةى ني ام ثةيوةست نية بة بةرنامةى كارةوةش بةلَكو ثةيوةسـتة بـة ياسـاوةش مـن ليَـرة
بةرِةمسى داوا لة دةستةى سـةرؤكايةتى دةكـةم تـةوز ى رةمسـى بـدةن لةسـةر دسـةكانى جيَطـرى سـةرؤكى
ثةرلةمان كة ثيَرىَ لة دواى دةرضوونى ئيَمةوة و ئامادةنةبوونى ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمان دا كردىش دةمةوىَ
تةوز ى ئةوة بدةن كة ضؤن دةكريَت مةسةلةى بودجة كة مةسةلةيةكة ثةيوةستة بة هةموو كؤمةآلنى
خةلَكةوة بة بىَ ئامادةبوونى ئؤثؤسيؤن كة ن يكـةى %35ى ثةرلـةمان ثيَـك ديَـننش  35ئةنـدام ثةرلـةمانى
كوردستان.......
سةرؤكى ثةرلةمان:
تكايةش زؤر سوثاس ئـةوة لةبةرنامـةى كـار نيـةش دوايـى دةتـوانن ياداشـتى جـةنابتان بهيَننـة سـةرؤكايةتى و
لةسةرى دسةى دةكةينش جةلسةكة بة ئامادةبوونى ئؤثؤزسيؤن بةردةوام بووش بة هـةموو َيةكـةوة تـةواو
بووش ليذنةى دارايى كةرةمكة بؤ جيَطةى خؤتانش كاك سةرهةنط فةرموو.
سةرهةنط فرج حممد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
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ديارة دوو رِؤذة بةبرِيارى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ِريَطـة بـة كةنالَـةكانى رِاطةيانـدن نـادةن بيَنـة ذوورةوة بـؤ
تةختية كردنى دانيشتنةكانش بةآلم ئةم برِيارةى جةنابتان سةرجةم رِؤذنامةنووسانى طرتووةتـةوةش يـةعنى
تكاية من داواكارم ضاويَك بةو برِيارة خبشيَننةوةش َيةنى كةم ثةيامنيَرى رؤذنامة و طؤظار و سايتةكان ليَرة
ئامادة بن.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ رِوونكردنةوةكةتش بة حةديقةت بـؤ رِاطرتنـى هيَمنـى و دودسـيةتى نـاو داعـةى ثةرلـةمانى
كوردســتانش هــةروةكو طشــت ثةرلةمانــةكانى تــرى سةرتاســةرى دونيــا بــؤ هــي كــةنالَيَكى َيــةنى حي بــى و
سياسى نية لةناو داعةكة بيَتش ئيَمـة بـة ئةمانةتـةوة كـةنالَى ثةرلـةمان و رِاطةيانـدن بـة ئامانةتـةوة طشـت
دانيشتنةكان و طفتوطؤى طشت لة ئيَوةى بة ِريَ و هةتا وةكو ئـةو موَحةزةيـة كـة كـاك عـدنان ئيشـارةى
ثيَى كرد كة ئةطةر سانسؤر هةبوواية ئةوةى ىلَ َدةدراش ئةوة بـة ئةمانةتـةوة طةيةنرايـة شـويَنى خـؤىش
ئيَمة بة ئةمانةتةوة كاسيةتةكانتان تةسليم دةكةينش تاكو شويَنيَك لةناو ئـةم داعةيـة تـةرتيب دةكـةين بـؤ
طشت كةنالَةكان كة بتوانن لةويَوة رِؤذانة ئاطايان ىلَ بيَتش تكاية ئةو مةوزوعة تةواوش ئيَستا داوا دةكـةين لـة
ِريَ دار سةروةر عبدالردن فةرموو.

بة ِر َي سةروةر عبدالردن عمر:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
سةبارةت بةو بودجةيةى كة لةبةردةستمان داية و طفتوطؤى لةسةر دةكةين دةتوانني لة دوو َيةنةوة تيَى
برِواننيش يةكةميان ئةوةية كة تـا ئاسـتيَكى بـا سياسـيةتيَكى ئـابوورى طوجنـاو و هاوسـةنطى تيـادا رِةنطـى
داوةتةوةش دةتوامن بلَيَم طرنطى زياتر بةو كةرتانة دراوة كة ئةولةوياتيان هةيةش بؤ منوونة ئيَمة لةو وآلتةدا
دةيرانى نيشتةجىَ بوومنان هةية كة هاتووة  352مليار دينار بؤ سندودى نيشتةجىَ بوونش جطـة لـةو بـرِة
ثارةيةى كة بؤ سولفةى عةدار تةرخان كراوةش هةروةها لةبوارى ثةروةردةدا ئيَمـة كيَشـةى دوو مةكتـةب و
س َى مةكتةب و كيَشـةى دوو دةوام و سـ َى دةواممـان هةيـة لـةناو هـةموو دوتاخبانةكانـداش ئةوةيـة كـةوا هـةم
 102مليار تةرخان كراوة بؤ هةلَمةتى نيشتمانى و دروست كردنى دوتاخبانةكان و هـةم ئـةو دوتاخبانانـةى
كةوا لة بةرنامةى وةزارةتى ثالندانان داهاتووةش وة جطة لةمة دةتوامن بلَيَم هةم بـؤ كةمكردنـةوةى طرفتـى
َوان و كيَشةكانى َوان و هةم دابني كردنى كاديرى زانستى  102مليار كة تةرخان كـراوةش مـن ثـيَم وايـة
لــة بــوارى خويَنــدنى بــاآلدا كــاريَكى زؤر كــراوةو ب ِريَكــى بــا لــة بودجــة تــةرخان كــراوة هــةم لــة ثــرؤذة
بةردةوامةكاندا كة  14مليار تةرخان كراوة وة هةم لة ثرؤذة تازةكان دا كة  25مليار بـؤ ثرؤذةكـانى ئـةم
سالَ تةرخان كراوةش جطة لة دروست كردنى ضوار زانكؤش وة طةىلَ َيةنى ترى طةشـى تيـادا دةبيـننيش بـة ِريَ
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سةرؤكى ثةرلةمانش بةآلم لةطةلَ ئةمانةشدا دةتوامن بلَيَم بودجةكة بىَ كةموكورِى نية و هةنديَك سةرنج و
تيَبينــى هةيــة كــة دةتــوامن ليَــرةدا بيخةمــة رِووش يــةكيَك لةوانــة ثةلةثروزةيــةك ديــارة بــة ئامــادةكردنى
بودجةكةوة ئةويش دةتوان بؤ ئةوةى بطيَرِمةوة كة هةرضةندة من خؤم بة مةحامى حكومةت نازامن بةآلم
وةزيرة بة ِر َي ةكان ليَرةن و دةتوانن خؤيـان وةآلمـى بدةنـةوةش كـة دةلَـيَني ئـةو بودجةيـة دواكـةوتووةش ئـةم
بودجةية دواكةوتووة كة دةبوواية لةسـةرةتاى مـانطى  12دا بهاتبايـةش بـةآلم ئيَمـة دةزانـني كـة لـة كؤتـايى
مانطى  12دا حكومةت ثيَك هاتووةش لةو ماوة كورتـة دا ناكريَـت ثرؤذةيـةك ئامـادة بكريَـت بـةو جـؤرةو
كابينةيةكى تازةيةش ثيَم واية ئةو ثةلةثروزةيةى هةر ثيَيةوة ديار دةبيَتش خالَيَكى ترى ئةوةية كـةوا ئيَمـة
يةكيَك لة كيَشةكامنان كة دةكريَـت ها وسـةنطيةك هـةبيَت لـة نيَـوان وةزارةتةكانـدا لةطـة َل ئةوةشـدا دةبيَـت
ئيَمــة ثيَويســت لةطــةلَ ثيَويســت تــر جيــا بكةينــةوةش وة طــرنط لــة طــةلَ طــرنطرت جيــا بكةينــةوةش ئــةو بـرِة
بودجةيـةى كــة دانــدراوة ناكريَــت هــةموو ئــةو داواكاريانـةى كــةوا لــة وةزارةتــةكان دا هــاتوون جـىَ بــةجىَ
بكريَتش بة ثيَى ئةو بةرنامةى كة لةبةردةستداية (شازدة ترليؤن و سةد و بيست و حـةوت مليـار و حـةوت
ســةدو ثــةجنا و س ـ َى مليــؤن) داوا كــراوة لةَيــةن وةزارةتةكانــةوةش بــةآلم خــؤى بودجةكــة يــازدة ترليــؤن و
ئةوةندةيةش جطة لةوة ئةمة ثيَش ثةسةند كردنـى بودجـة لـة بة ـداوة هـاتووة لـةدواتر دا وةكـو دةيـ انني
كةوا ن يكةى ترليؤنيَكيش و كةم تر لة ترلؤنيَك كةم كرايةوةش بة ِر َي سةرؤكى ثةرلـةمان سـةربارى ئةمانـة
هةنديَك سةرجنى ترم هةية ثيَم وايـة دةتـوانني ليَـرةدا بيخةينـة رِووش ئةطـةر ضـى ئيَمـة ن يكـةى  02رِؤذ
بةردةوام بووين لةسةر طفتوطؤ كردن لةسـةر ئـةو بودجةيـة لـة ليذنـةكان كـةوا سـةرجةم ليسـتةكانى تـر و
نويَنةرى هةموو َيةكى تياية و هةموو بريورِاو سةرجنةكانى خؤمان دةربرِيوةش مايةى دةست خؤشى كردنـة
لــة ليذنــةى دارايــى كــةوا ن يكــةى  %12ى ئــةو ســةرنج و ثيَشــنيار و رةخنانــة لــة رِاثؤرتةكةيانــدا جيَــى
كراوةتةوةش هةنديَك خالَ هةية كة دةمـةويَت بيخةمـة رِووش يـةكيَك لةوانـة ثيَويسـتة كاربكريَـت بـؤ ئـةوةى
سةرجةم داهاتى هةريَمى كوردستان بة شـيَوةيةكش بـة ياسـايةك ِريَـك خبريَـتش لةبةرئـةوةى ثـيَم وايـة ئـةو
داهاتةى كةوا هـاتووة ناتةواويـةكى تيادايـةش خـا َليَكى تـر ئيَمـة لـة ليذنـةى نةزاهـةدا داوامـان كردبـوو كـةوا
نةفةداتى سيادى سةر بة سـةرؤكايةتيةكانى سـةرؤكايةتى هـةريَم و سـةرؤكايةتى حكومـةت و سـةرؤكايةتى
ثةرلةمان و هةروةها ئةمانة تا ئاستيَكى بةرضاو كةم بكريَنـةوةش ئـةو بـرِة ثارةيـة خبريَتـة سـةر ثرؤذةكـانش
بةآلم تيايدا هاتووة كة ثةسةند نية و هيوادارم ثةسةند بكريَتش خالَيَكى تر سةبارةت بةو زانكؤيانةى كـةوا
كراونةتةوةش هةنطاويَكى باشةش بةآلم من ليَرةدا ثيَشنيارى ئةوة دةكةم كة ثةلة بكريَت لـة دروسـت كردنيـان
و ضاوديَريةكى تونديان خبريَتة سةرش بؤ ئةوةى ثيَداويستيةكانيان بؤ دابني بكريَتش ضـونكة ناكريَـت زانكـؤ
بكريَتةوة و ثيَداويستى تةوا و نـةبيَت و يـاخود كـةموكورِى هـةبيَتش ثيَشـنياريَكى تـرم ئةوةيـة كـةوا بةشـى
نـةوعى بكريَتــةوة لةوانــةداش هةرضـةندة ئةمــة بابــةتيَكى سـرت زانســتيةش بــةآلم ثةيوةنـدارة بــة بودجــةوةش
ضونكة بةشى زانستى كة دةكريَتةوةثيَويستى بة بودجة هةيـة و كـة ئةمـة لـة ثـةنا ثالندانانـدا هـةبيَتش
خالَيَكى تر من ثيَشنيار دةكةم برِى ئةو  102مليارةى تةرخان كراوة بؤ تواناسازى َوان لةم سالَ دا تايبةت
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بكريَت بة كةواديرى ئةو زانكؤيانة بـؤ ئـةوةى لـة ماوةيـةكى كـورت دا كيَشـةى نـةبوونى كـاديرى زانسـتيان
نةبيَ ش هةروةها خالَيَكى تر كة هاتووة لةبةرنامةكةدا سةبارةت بة دامةزراندن لة وةزارةتى خويَندنى بـاآل
موافةدةى  110كةسيان بؤ كراوةش ئةو  110كةسة من ثيَم واية بةشى زانكؤ كؤنةكان ناكات ج جاى ئةوةى
 5زانكؤى تازة كراوةتةوة بـة زانكـؤى سـؤرانةوة كـةوا ئيَمـة لـة جةولةكامنانـدا بـؤ زانكؤكـان بؤمـان بـةديار
كةوتووة كةوا كيَشةيةكى زؤر هةية لة كارمةنـد و خ مـةتطوزار و مامؤسـتا و َيةنـةكانى تـريشش هـةروةها
سةبارةت بة وةزارةتى ثةروةردة كة ديسانةوة داواى دامةزراندن  00502كةسيان كردووةش هةرضةندة ئيَمة
ثيَمــان وايــة ئــةو ِريَذةيــة زؤرةش بــةآلم  1522كةســيان بــؤ موافةدــة كــراوةش بؤيــة ليَــرةدا ئيَمــة داواى ئــةوة
دةكةين كةوا ِريَذةى دامةزراندن لة وةزارةتى تةربية زيادبكريَتش بـةَى كةمـةوة لـة  5هـةزار كـةس كـةمرت
نةبيَتش خا َليَكى تريان هةر سةبارةت بة خويَندنى باآلوةش ئيَمـة لـة شـارى ضةمضـةما َل دا سـ َى كؤليـذ هةيـةش
كؤليذى زانستة سياسيةكانش كؤليذى ثةروةدة و كؤليذى ثةروةدةى بنةرِةتىش هةر س َى كؤليذةكة لـة كريَـدانش
ئةو سىَ كؤليذة واتة بينايةى خؤيان نيةش ثيَشرت داوايان كردبوو كةوا بينايـةيان بـؤ دروسـت بكريَـتش بـةآلم
بينايةكةيان بؤ دروست نةكراوةش وة موافةدةى خويَندنى بـاآل و ئةجنومـةنى وةزيرانيشـيان هةيـة لـة سـالَى
رِابردوودا كة خبريَتة ثرؤذةى بودجةى سالَى  0212ةوةش نةخراوةتةوةش ئيَمة هيـوادارين هةرضـةندة ئيَمـة
لة ليذنةى ثةروةدةدا و لة رِاثـؤرتى خؤمشانـدا دةسـت نيشـامنان كردبـووش بـةآلم لـة رِاثؤرتةكـةدا نـةهاتووةش
بة ِريَ سةرؤكى ثةرلةمانش سةبارةت بة يةكطرتنةوةى دةزطاكاى مني و ئاسايش و ضاوديَرى شة مانطى بـؤ
ديارى كراوةش ثيَم واية شة مانط زؤرةش هةر بؤية من ليَرةدا داوادةكةم كـة ثيَويسـتة كاتةكـةى لـة دوو تـا
سىَ مانط بيَتش بة تايبةتى ئةوةى كة سةبارةت بة دةزطاى ضاوديَرية كة ثةيوةندارة بة ثةرلةمانةوةش ئيَمـة
خؤمان ليَرة ثةلةى تيَدا بكةين و مشورةتى خبؤين و بؤ ئةوةى زوو تـر كارةكـانى بكريَـتش بـؤ ئـةوةى ئيَمـة
ئةو ثرؤذةي بودجةية باشرت بيَتش وةكارى باشرتى لةسةر بكريَت و شةفافانة تر بيَـتش مـن ثيَشـنيارى ئـةوة
دةكةم /يةكةم :ضاوديَرى باشـرت بيَـت و كـارا تـر بكريَـتش دووةم :بـة زووتـرين كـات ثـرؤذة ياسـاى دةسـتةى
نةزاهة طفتوطؤى لةسةر بكريَت و ثةسةند بكريَتش سيَيةم :دةستةى نةزاهة ثيَـك بهيَنـدريَت بـؤ ئـةوةى بـة
ضاوديَريةكى توند تر ئيَمة بتوانني بةسةر دامودةزطاكانـدا هـةمان بيَـتش بـة ِر َي سـةرؤكى ثةرلـةمان بـة َل َى
رِاستة ئةو بودجةية كةموكورِى تيا دايـةش وة لـة هةنـد َى شـويَندا مـؤركى دوو ئيـدارةيى ثيَـوة ديـارةش بـةآلم
لةطةلَ ئةوةشدا دةتوانني بلَيَني كة دةلَيَني مؤركى دوو ئيدارةيىش بةلَىَ بة دوو ئاسايش هاتووةش بةلَىَ بة دوو
ديــوانى ضــاوديَرى هــاتووةش بــةلَىَ دوو دةزطــاى مــني هــاتووةش بــةَم لةطــةلَ ئةوةشــدا دةتــوامن بلَ ـيَم ئةمــة
ربيَـتش نـةى
رِةنطدانةوةى وادتيَكى رِابردووةش حكومةت بـة شـةفافانة ويسـتويةتى ئـةو شـتةى هةيـة دةرى ب ِ
ويستووة هةندىَ شت هةية بيشاريَتةوةش تةعاموىل لةطةلَ وادا كردووةش جطـة لةمـة دةتـوامن بلَـيَم هةنـديَك
ثرؤذةى حي بةكانيش تيايدا رِةنطى داوةتةوةش لة لم و لـة مةلَبةنـد وش وة لةضـةند َيـةنيَكى تـريشش بـةآلم
ئةمة بة ِريَ سةرؤكى ثةرلةمانش تةنها دوو حي بى دةسةآلتدار دةتـوامن بلَـيَم ناطريَتـةوةش ئيَمـة بـة حـوكمى
ئةوةى لةم وآلتةدا حيـ ب و حكومـةت تيَكـة َل كـراونش بـة هـؤى ئـةو بارودؤخـةى كـةوا هـةبووةش ئةطـةر لـة
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وآلتانى تر حي ب ئامرازيَك بيَت لة سةردةميَكى دميوكراسى دا بؤ ملمالنيَيةكى سياسى دروست بوو بيَت لة
ثرؤســةيةك داش بــةآلم لــة كوردســتان دا خــةباتى رزطــارةوازي كــورد حي بــةكان كردوويانــة و حي بــةكان
حكومةتيان دروست كردووةش حي بةكانن كةوا هاتوون و ئةمرِؤ ئةو تيَكةلَية هةيةش ثيَويستة لةسةر ئيَمة
كار بكةين بؤ ئةوةى حي ب لة حكومةت جيابكةينةوةش هةر بؤية دةكريَت حي ب دةربهيَنني لة زانكؤكـان و
لــة م طةوتــةكان و لــة فةرمانطــةكان و لــة هــةموو دوتاخبانــةكان و لــة هــةموو شــويَنةكانى تــريشش بــة ِريَ
سةرؤكى ثةرلةمانش ليَرةوة ئيَمة دةكريَت داواى ئةوة بكةينش تةنها ثارتى و يةكيَتى نني كةوا ئةو كارانـةيان
كردبيَتش . ...........
سةرؤكى ثةرلةمان:
رجائةن مةضؤ سةر حي بش باسى رِاثؤرتةكة بكةش وةختةكةت تةواو بووش كاك سةروةر فةرموو.
سةروةر عبدالردن عمر:
سةرؤكى ثةرلةمان.
ئيَمـة داواى ئـةوة دةكـةين كـةوا ديـوانى ضـاوديَرى يــةك بطريَتـةوةش بـؤ ئـةوةى بـة شـةفافانة تـر ضــاوديَرى
كاروبارةكان بكات و رِاثؤرتى خؤى بنووسيَتش بةآلم لةمةشيان دا ئةوة دةلَيَم ناكريَت ديوانى ضاوديَرى كـةوا
بؤ خؤى داطري كراوة لةَيةن َيةنيَكةوةش بؤية . ...........
سةرؤكى ثةرلةمان:
كاك عبدالقادر فةرموو.
عبدالقادر اكرم يل:
سةرؤكى ثةرلةمان.
وةلَآلهــى بةرِاســتى هــةتا ئيَســتاكة تةدريبــةن زؤر ئــةو دســانةى كــةوا حــازرم كردبــووش يــةعنى تةدريبــةن
هةمووين طوتش فةدةت لـة نيسـبةت حي بةكانـةوةش ئيَسـتا حي بـةكان خاسـةتةن حي بـة توركمانيـةكان كـة
دةسدم ئةترافة توركمانيةكانةش هةتا ئيَستا بودجةيان زؤر زؤر كةمرتة لـة حي بـة كورديـةكانش هـةتا ئيَسـتا
حي بة توركمانيةكان و ئةترافة توركمانيةكان ثيَيان ناكريَت فةرعيَك لة ئةوةيةكى تر بكةنةوةش ضونكة بة
سةراحةت بودجـةيان زؤر زؤر كـةمرتة لـة حي بـةكانى دىش هـةروةكو هـةموومان دةزانـني يـةعنى ميللـةتى
توركمان دووةمني ميللةتة لةناو هةريَمى كوردستان داش يةعنى دةبيَت حسةيةكى ضـاكى هـةبيَت بـؤ ئـةوةى
بتوانىَ خ مةتى خؤى بكا وش هةروةها خ مةتى هةريَمى كوردستانيش بكاتش زؤر زؤر سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان:
تكاية باسى مي انيةكة بكةنش كاك دادر فةرموو.
دادر حسن دادر:
سةرؤكى ثةرلةمان.
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بةرِاستى ئةو بودجةيـةى كـة ثيَشـكة كـراوة ئـةو بودجـة تةوينيـة بـة دةسـتكةوتيَكى باشـى دةزامن بـة
عمومةنش ئةو موناداشانةى لةسةرى كراوة لةخالىل ئةو ضةند رِؤذةو ئةو ضةند هةفتةى رِابردووش لة ليذنـة
هةميشةيةكانى ثةرلةمانيش نيشان درا ئةو ثةرِى دميوكراسيةت و شةفافيةتةش بيَ طومان هي شتيَكيش بىَ
كةموكورِى نابيَتش بـةآلم بـة شـيَوةيةكى طشـتى مـن بـة دةسـكةوتيَكى دةزامنش حةديشـة ئـةو ئازاديـة و ئـةم
شةفافيةتة و دميوكراتيةتة ئيَمة هةموومان بةهةنـد هـةلَبطرين و ِريَـ ى بطـرين و بيثـار َي ينش سـةرةتا مـن
هةنــديَك ثيَشــنيار دةخةمــة رِوو ئينجــا ديَمــة ســةر كارةكــانى ليذنــةكان كــة ليذنةكــةمان ليذنــةى نــاوخؤ و
ليذنـةى ئاســايش و ئةجنومةنــة خؤجيَيــةكان بــووش يةكــةم :مـن حةزدةكــةم طرنطــى زيــاتر و بايــةخى زيــاتر
بدريَت بة كةرتى كشتوكالَى بؤ ئـةوةى هـةم داهاتيَـك بيَـت لةبةروبوومـة خؤمالَيـةكان و هـةم بـ َى كـارى لـة
هةريَمى كوردستان كـةم بكاتـةوةش هـةم يش ئاوةدانكردنـةوة لـة طونـدةكانش هةرهـةمووى خـالَى ئيجـابني بـؤ
هةريَمةكةمانش هةرةوةها هةولَ بدريَت طرفتى ئاوارةكانى ئيَمة كة لة سـالَى  1175ةوة بـةهؤى هةلَويَسـتى
كوردانـــة و شؤرِشـــطيَرِانةيان ئـــاوارةى ئيَـــران بـــوون تـــاوةكو دواى رِاثـــةرِين بطـــرة ئيَســـتا هـــةموويان
نةطةرِاونةتةوة لةبةر نةبوونى جيَطاو ِريَطاش من داواكارم حكومةتى هةريَم بةجـدى لـة بودجـةى ئـةم سـالَدا
حسابيَك بؤ ضارةسةرى طرفتةكانى ئةم ئاوارة شؤرِشطيَرِانة بكاتش هةروةها ثيَشـنيار دةكـةم طرنطـى بدريَتـة
كةرتى طةشتوطوزار لة هةموو كوردسـتان بـة تايبـةتيش لـة سـنوورى دـةزاى سـؤران و رِوانـدوز و ضـؤمان و
ميَرطةسؤر كة ضةندين شويَنى طةشتيارى و ديَرين و بـةناوبانطى تيَدايـة وةكـو طـةىل علـى بـةط و بيَخـا َل و
جونديان و هةلَطورد و مةنتيقةى بالَةكايةتى و مةنتيقةى سـيدةكان بـة طشـتىش بـة ِريَ سـةرؤكى ثةرلـةمان
ئيَمــة لــة ليذنــةى نــاوخؤ و ئاســايش و ئةجنومةنــة خؤجيَيــةكان زؤر بــة دريَــذى و لــة خــيالىل ضــةندين
كؤبوونةوة طفتوطؤى تيَروتةسةملان كردووة لةسةرجةم بوارةكانى ثةيوةندار بة وةزارةتى ناوخؤ و ئاسـايشش
دانيشتنمان لةطةلَ بة ِريَ وةزيرى ناوخؤ و ستافى كارطيَرِى و دارايى كة ثةيوةنـدار بوونـة بـة مي انيةكـة و
ضؤنيةتى سةرت و بةكارهيَنانىش هةروةها كؤبوونةوةمان لةطةلَ هةردوو بة ِر َي ان لة بة ِريَوبـةرانى ئاسايشـى
طشتى هةوليَر و سليَمانى زؤر بـة تةفسـي َل لـة كارةكانيـان و بودجةكـةيان طفتوطؤمـان لةطـة َل كـردوونش مـن
بةويذدانةوة دةلَيَم زؤر بة شةفافانة وةكو ليذنةى ناوخؤ بابةتى بودجةى ثةيوةندار بة ليذنةكةمان خستة
بةرباس و هةندىَ كةموكورِميان بةدى كرد كة خؤ بةختانة لة ليذنةى دارايش كـة ئاراسـتةمان كردبـوون
ئاماذةيان ثيَدراوةش سةبارةت بة دووبارة بوونةوةى بودجةى هةنديَك ثرؤذة لـة دهـؤك و لـة هـةوليَرش ئيَمـة
حيسا ان كردووة هةر هـةمووى كـةمرتة لـة  1مليـار دينـارش بـةآلم لةطـةلَ ئةوةشـدا ئيَمـة داوامـان كـردووة
ىل كـراوةش
بطة ِريَتةوة خةزيَنةى حكومةت و بؤ ئـةو شـويَنانة سـةرت بكريَـت كـة كـةمرتين خ مـةتطوزاريان َ
ئــةوةى مــن بةَمــةوة طرنطــة ئيَمــة ضــاوديَرى حكومــةتني و دذى حكومــةت نــنيش ضــونكة ئــةو حكومةتــة
حكومةتى خؤمانة و خؤمشان ليَرة متمانةمان ثيَى بةخشيوة و هةميشة تةمةناى سةركةوتنى بـؤ دةكـةينش
ضونكة سةركةوتنى ئةوان لةكارةكانيان سةركةوتنى هةموومانةش بىَ طومان ئةوانيش هةي ةو جيهـةتى جـىَ
بةجىَ كارنش ئةوةى من طرنطرتلة ئيَستا دةيبينم موتابةعةى بةردةوامى ئيَمة وةكو ثةرلةمان لةمـةودوا بـؤ
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ضؤنيةتى جىَ بةجآ كردنى ئةو بودجةية لة ثرؤذةكـانش بةدواداضـوومنان و ضـاوديَرميان لةسـةر ضـؤنيةتى
كارو ثرؤذةكانش ئةمة ئةسلَى ئيش و كارى ئيَمةية و طرنطة بة بةردةواميش ئةو ضاوديَرية هةبيَتش تةبيتى
زؤر باس لةيةكطرتنةوةى ئاسايش كراش ئيَمة ليذنةكةمان كة تايبةت بوو بةو مةوزوعة زؤر بةسةراحةت و
بةورديش لةطةلَ َيةنة ثةيوةندارةكان بامسان كردش ديارة خـؤ بةختانـة هـةنطاوى زؤر بـا هاويشـرتاوةش
ئيَمة تةسةور دةكةين لةو سةدفة زةمةنيةى كة داندراوة بة زووتـريش ئـةو ثرؤسـةية سـةربطريَت و تـةنها
مومكينة ئةوة مابىَ كة مةرجةعيةتيان بؤ ديارى بكريَتش ئةم دةزطايانة سةر بة كو بن و باوةرِناكةم هي
لةمثةريَكى ئةوتؤ لةسةر ِريَطا مابىَش سةبارةت بة ئاذانسى ثاراستنى ئاسايشى هةريَمى كوردستان كة لة سالَى
 0224ئةطـةر هةلَــة نـةا بــة ياسـاي ذمــارة  42ئةمـة ِريَكخــراوةش هةربؤيـة لــة هـةموو ئــةرك و مافيَــك
بــةرخوردارةش مــن َم ســةيرة كــة طــويَم ىلَ بــوو هةنــديَك بــرادةر ئاماذةيــان بــةوة دا كــة بودجــةى ئاســايش
رِابطريدريَت تاوةكو يةكرت دةطرنةوةش من دةلَيَم كارتى فشار بةكارهيَنان. .....
سةرؤكى ثةرلةمان:
تكاية تةعليم لةسةر رةئى هي ئةنـداميَك نـةدريَتش بريوبؤضـوونى خؤتـان بـة ثـاكى و دروسـتى بةوثـةرِى
سةراحةتةوة بدةن تكايةش كاك دادر فةرموو.
دادر حسن دادر:
سةرؤكى ثةرلةمان.
تةسةور دةكةم بودجةى ئاسايش كةمة بـا بؤيـان زيـاد بكريَـتش لةبةرئـةوةى ئـةركيان زؤر هةسـتيارة و زؤر
دورسيشةش بةربـةرةكانى ئـةو هـةموو ثالنـة تريؤرسـتيانة بوونةتـةوةو دةبنـةوةش ئيَمـة دةبيَـت ئـةو رِاسـتية
ب انني ئةو هةموو ئـازادى و ئـةو سـةدامطريى و ئـةو ثيَشوةضـوونانة هـةموو لـة سـايةى ئـةو سـةدامطريى و
ئاسايشةية كة لة سايةى كوردستان دا هةيةش بؤية من ثيَشنيار دةكـةم بودجـةيان زيـاتر بكريَـت بـؤ ئـةوةى
بتوانن ئةو كةرةستة و ثيَداويستى و ئامرازة ثيَ شـكةوتووانةى ئيَسـتا ثةيـدا بـووة كـة بةربـةرةكانى تـريؤرو
تريؤرســتانى ثـ َى دةكريَــت ئــةوانيش هــةيان بيَــتش ضــونكة ئةطــةر ئــةو ســةدامطريية نــةبيَت نــة ئيَمــة وةكــو
دةسةَت و نة ئؤثؤسيؤنيش ناتوانني بةو حالَة بني كة ئيَستا هةيةش زؤر سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان:
كاك عدنان فةرموو.

بة ِر َي عدنان عثاان ادد:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
مـن لةرِاسـتى دا رةخنـةكامن بـة طشـتى لـة رِاثـؤرتى ليذنـةى دارايـى و رِاثـؤرتى وةزارةتـى دارايـى دةب َيــتش و
وردةكاريةكانى تر لة كاتى طفتوطؤ كردنـى وردةكاريـةكانى بودجةكـة دسـةى لةسـةر دةكـةم و ئـةو حةدـةى
خؤم هةلَدةطرم بؤ ئةو كاتةش لة رِاثؤرتى ليذنةى دارايـى دا لةرِاسـتى دا ثاسـاو بـؤ تـاخري بـوونى بودجـة بـؤ
وةزارةت ديَنيَتةوة و لة راثؤرتى وةزارةتى دارايشدا س َى ثاساو هيَنراوةتـةوة بـؤ تـاخري كردنـى بودجةكـة لـة
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نةناردنى لة كاتى خؤيـدا ئـةوة بـةب َى ئـةوةى حكومـةت بـة شـيَوةيةكى رِةمسـى يـان داواى ىلَ بـوردن يـان
مؤلَةت لة ثةرلةمان بكات بؤ ئةو دواكةوتنةش يةكيَك لة ثاساوةكان ئةوةية كة لة دواكةوتنى ثةسةند كردنى
بودجةى عرياق دا كة ئيَمة با دةزانني ثرؤذةى بودجةكة ثيَش ئةوةى لة عرياق بنيَـردرىَ بـؤ كوردسـتانش
ثاساوى يةكةم ثاساويَكى باتلَةش ثاساوى دووةم دواكةوتنى دةرضوونى ياساي حي بةكان كة لةرِاستى دا ياسـاي
حي بةكان ياساى دةعمى حي بةكانةش ئةمة تا ئيَستا وةكو دةزانني هيَشتا ثةسـةند نـةكراوةش كةواتـة ئـةو
حجةية حجةيةكى باتلَةش سيَيةم ثاساو ئةوةية كة دواكةوتنى دةست بةكاربوونى كابينـةى نويَيـة كـة لـة
رِاستى دا من ثيَم واية ئةو حجةية باتلَة لةبةرئةوةى هةر كابينةيةكى تازة كة دةست بةكاردةبيَت ثيَشرت
دةبيَــت ثالنيَكــى ســرتاتيذى هــةبيَتش ثالنيَكــى ئــابوورى هــةبيَتش نةخشــةى هــةبيَتش ثــرؤذةى هــةبيَتش
وةطفتوطؤى لةسةر بودجة كردبيَتش بؤية دةبواية ليذنةى دارايى رِةخنةيـةكى تونـدى لـة وةزارةت بطرتايـةش
لة كابينة بطرتاية بؤ دواكةوتنى بودجة لة كاتى خؤيداش نةك ثاسـاوى بـؤ بهيَنيَتـةوةش لةرِاسـتى دا هـةر دوو
رِاثؤرتةكة جطة لة كؤمـة َليَك شـةرة و عموميـات و كـة باسـيان كـرد هةنـديَك بـة ِر َي ش هـي تيَبينيـةكى تـر
لةسةر خالَـة طرنطـةكانى بودجةكـة نيـةش تةنانـةت ليذنـةى دارايـى تيَبينيشـى لةسـةر رِاثؤرتةكـةى ليذنـةى
وةزارةتى دارايش نةنووسيوةش يةكيَك لـة سـتانداردةكانى سـتانداردى جيهـانى بـؤ ليَكؤلَينـةوة لـة مةسـةلةى
بودجة و لةمةسـةلةى موازةنـة لةرِاسـتى دا طفتوطـؤ كـردن و ليَكؤلَينـةوةى ثةرلـةمان و ثةرلةمانتارانـة بـة
تايبةتى ليذنةى دارايية لة سةر بودجةى سـاآلنى رِابـردووش لـة سـتانداردى عالـةمى بـة تايبـةت دسـة لةسـةر
بودجةى سالَى ثيَش ئـةوة دةكريَتـةوةو نيـوةى سـالَى ثيَشـرتش واتـة بـؤ دسـة كـردن لةسـةر بودجـةى 0212
دةبوايـــة ثةرلـــةمانى كوردســـتان طفتوطؤيـــةكى تيَروتةســـةل و ليَكؤلَينـــةوة بـــة مانايـــةكى باشـــرت بكرايـــةش
ليكؤلَينةوةيةكى لةسةر بودجـةى  0225ى كوردسـتان بكردايـةش َيةنـة طةشـةكانى و َيةنـة سـلبيةكانى و
خالَة ئيجابى و سلبيةكانى ئةو شتانةى كـة ثيَويسـتة زيادبكريَـت و ئـةو شـتانةى ثيَويسـتة كـةم بكريَتـةوةش
ضةند سةرت كراوةو ضةند سةرت نةكراوة وة نيوةى  0221يشش بةداخةوة ثـيَم وايـة وةزارةت بـة هـي
شيَوةيةك بةوكارة هةلَنةستاوة و كابينـةى تـازة بـةو كـارة هةلَنةسـتاوةش وةك دةبيـنني ثةرلـةمان و ليذنـةى
داراييش بةو كارة هةلَنةستاوةش ئةسلَةن هي حيساب و ئيتتباريَك بؤ بودجةى  0225نةكراوة و بؤ نيوةى
 0221يش هةر نةكراوةش لةبةرئةوةى ئةطةر بكراية بةرِاستى دةبواية ئةو ئةردامانة بةو شـيَوةية نةبوايـة
كة من ئيَستا دةةةمـة بةردةسـتى جـةنابتش بـؤ منوونـةش تةبتـةن ثـيَش ئـةوةى منوونـةكان بيَنمـةوة ئةمـة
نيشانةيةكى مةترسيدارة بؤ ئةوةى كة هي هاوسةنطيةك لةنيَو بودجةدا نيـةش هاوسـةنطى بودجـة يةكيَكـة
لة خالَة طرنطةكانى دانانى بودجةش وةحدةى بودجة يةكىَ لة خالَة طرنطـةكانى بودجةيـةش وةحـدةى بودجـة
لةوةية كة بـا بلَـيَني جؤريَـك لـة تـةوازون لـة نةفـةدات و ئـريادات دا هـةبيَتش هاوسـةنطيةكة لةرِاسـتى دا
لةوةية كة تؤ جؤريَك لة عةدالةتت هةبىَ لةو بودجةيةى كة ئةمسالَ دايـدةنيَى لةطـةلَ سـاآلنى رِابـردوو داش
تةعوي اتى فةرمانبةران لةماوةى سالَيَك دا ترليؤن و نيويَك زيادى كردووةش ئةمة با بةراورد بكـةين لةطـةلَ
سةرفراوى نويَى  0221هيَشتا ن يك بة يةك ترليؤن زيادى كردووةش ب َى ئـةوةى نـة وةزارةت و نـة ليذنـةى
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دارايى هي رِوون كردنةوةيةك لةسةر ئةمة بدةنش من دسةيةكم لةسةر ئةمة هةيةش ئيَمة دةبينني مووضـة
لة كوردستان بةو شيَوةية زيـادى نـةكردووةش ئـةوةى لـة ياسـاكةدا هـاتووة لةرِاسـتى دا زيـادكردنى مووضـةى
شــةهيدان و ئــةنفال كــراوان ئةمــة خــالَيَكى زؤر باشــة و ســاَنيَكة هــةموو َيةنــةكان باســى دةكــةنش ئةمــة
بةشيَكة لة ئيستحقاداتى ئةو خةلَكة كة شةهيدان و ئةنفال كراوان كة ئيَمة ديارة دواتر كة طةيشتينة سةر
وردةكاريةكانى ئـةو ِريَذةيـة كـة دانـدراوة بـة ِريَذةيـةكى زؤر كـةم دادةنـيَنيش ضـونكة خانةنيشـينى ج بـؤ
ثيَشمةرطة و ج بؤ كةسوكارى ئةنفال ج بـؤ هـةر هاووآلتيـةكى تـرش ج بـؤ هـةر فةرمانبـةريَكش خانةنيشـينى
ئيستحقاديَكةش خانةنيشينى ثارةيةكى رةم ى نية كة تؤ ثيَى بدةيت بؤ ئةو شـتةش خانةنيشـينى دةبيَـت بـة
هــؤى كارةكةيــةوة و بــة هــؤى ئيشــةكةيةوةش بــة هــؤى ثيَشــمةرطايةتيةكةيةوةش بــةهؤى فةرمانبةريةكةيــةوة
ذيانى مسؤطةر بووة و ذيـانى عائيلـةىش لـة خانةنيشينيشـدا كـة نـاتوان َى كـار بكـات دةبيَـت ذيـانى مسـؤطةر
بكريَتش دةبيَت ناضارى ئةوةى نةكةى ئيَواران برِوات تةماتة بفرؤشىَ و شتى تر و كةسابةتى تر بكاتش بؤية
خانةنشــينى موضــةيةكى رةم ـ ى نيــةش موضــةيةكى حةديقيــة بــؤ ذيــانى خةلَكــة و بــؤ بودجــةى خةلَكــةش
مووضــةى فةرمانبــةران كــة ئيَمــة باســى موضــةى تــةعوي ى دةكــةينش مووضــةى فةرمانبــةر لــة كوردســتان
بةراوردى بكـةن لةطـة َل فةرمانبـةر لـة عـرياق داش بـؤ ئـةو ناعةدالةتيـة هةيـة ئيَمـة بـاس لـة مووضـةيةكى
فيدرِالَ دةكةينش باس لة حكومةتيَكى فيدرالَ دةكةينش بة ِر َي سةرؤكى ثةرلـةمانش ئـةم بةيانيـة مفـةوةزيَكى
مرور لةطةلَما سةركةوت مووضةكةى ئةو  232هةزار دينارةش طوتى نودتةيةكى تـرى مـرور هةيـة كـة سـةر
بة حكومةتى عريادة  122هةزار وةردةطريَتش سةربارى كؤمةلَيَك ئيستحقادات و ئةوانى ترش ئةم جياوازيـة
لـةنيَوان مووضـةى كوردسـتان لةطـة َل مووضـةى عـرياق لــة ضـيةوة هـاتووة كـة ئيَمـة بـة طـويَرةى رِاثــؤرتى
وةزارةتى دارايى كة بة رِةمسى ناردوويةتى دؤكيؤميَنتيَكى رةمسية دةلَيَت ئةمة تةمويلة لة بة داوة بؤمـان
ديَتش سيسـتةمى مووضـة دةبيَـت ِريَـك خبريَتـةوةش يـةك َى لـة ئةشـكاليةتةكانى ئـةم ياسـاية و ئـةو بودجةيـة
رِاثؤرتى ليذنةى دارايىش رِاثؤرتى ليذنةى وةزارةت هـي دسـةيةك لةسـةر سيسـتةمى مووضـة و ناعةدالـةتى
سيســتةمى مووضــة نــةكراوة لــة كوردســتانداش سيســتةمى موضــة دةبيَــت بــة طــويَرةى هةآلوســانى بــازارِش بــة
طــويَرةى خــةدةماتش بــة طــويَرةى مــا َل و منــدالَش بــة طــويَرةى ســالَى خ مــةتش بــة طــويَرةى خويَنــدن و
ثرؤفيشنالَيةتى و توانا ومةهارةتش ئةمانة سيستةمى مووضـة دادةنـيَنش ئـةو مفـةوةزة بـؤى باسـكردم طـوتى
هةركةسيَكى تر بيَت و تةعني بكريَت هةمان مووضةى من وةردةطريَـتش ئةمـة جؤريَكـة لـة ناعةدالـةتى لـة
مةوزوعةكةداش با بضـينة سـةر برِطةيـةكى تـر كـةل و ثـةل و ضـاككردن (صـيانة) لـة نيـوةى  0221ش 321
مليارى بؤ سةرت كراوةش لة نيوة ئةوةندةش ئةطةر فى دووى بكةى وةكو ئةوةى لة ليذنةى دارايـى بـاس لـةوة
دةكاتش دةبواية َيةنى زؤر حةفت سـةد مليـار بـؤ ئـةوة تـةرخان بكرابايـةش بـة تايبـةتيش لـة لـة  0225دا
شة سةد هةزار بووةش  232مليار دينار بووةش بةآلم ئةمسالَ 137ى بؤ داندراوة بة بىَ هـي تـةوز اتيَك
ئةمة ضية لة مودتةرةحةكةشـدا كارةسـات لةوةيـة كـة  4ترليـؤنى بـؤ دانـدراوةش صـيانة يـةكيَك لـة كيَشـة
طةورةكانةش ئةمةى كةلوثةل و صيانة ئةطةر بة شيَوةيةكى زانسـتيانة ئيشـى لةسـةر نةكـةين ئةمـة دةبيَتـة
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هةآلوسانى بازارِش دةبيَتة دةرطايةك بؤ كؤمةلَيَك خروداتى نادانونىش  4ترليـؤن داوا كـراوةش ئـةم  4ترليؤنـة
ىل ديَـت كـة 4
بؤض ى داواكراوة ضؤن داوا كراوة ضؤن سةرت دةكريَت ضـؤن ثـ ِر دةكريَتـةوة بـازا ِر ضـى َ
ترليؤن بةس بؤ صيانة و بؤ كةلوثةل و ئةوانة دابنيَىش مةنافتى كؤمةآليـةتى لـة نيـوةى  0221تـةنها 20
مليار سةرت كراوةش كةضى بؤ  0212ش  152مليـار تـةرخان كـراوةش مةسـروفاتى تـر كـة ئةمـة يةكيَكـة لـة
ئةشـكاليةتة طـةورةكانى بودجةكةيـة و دةبيَـت وردبكريَتـةوةش لـة  0225ش  315هـةزار خـةرجى بـووةش لــة
نيوةى  0221تةنها  15مليارى سةرت كراوةش كةضى لة  0212داواى  253مليار دةكات كـة بـؤى تـةرخان
بكريَــتش لــة مودتــةرةحى دبــل داواى ترليؤنيَــك دةكــاتش يــةعنى ئةمــة نيشــانةى ئةوةيــة كــة ئــةو كةســةى
بودجةكةى بةرِاستى هي حيسابيَكى بؤ ساآلنى رِابـردوو و بـؤ مةسـروفاتى سـاآلنى رِابـردوو نـةكردووة كـة
ئةمة يةكىَ لة كيَشة طةورةكانةش من ليَرة دا لة ِريَطاى جةنابتةوة ثرسياريَك لة وةزيرى دارايـى دةكـةمش ئايـا
حكومةتى عرياق هي حيسابيَك بؤ ئةم بودجةيةى ئيَمة دةكات حكومةتى عرياق هي حيسـابيَك بـؤ ئـةو
مونقةشانةى ئيَرةو ئةو زياد و كةمة دةكات ئةم مي انيةى ئيَمة و ئـةو ياسـايةى ئيَمـة و ئـةو طفتوطؤيـةى
ئيَمة لةَيةن حكومةتى عريادةوة موعتةبةرة و ئيترتافى بؤ دةكريَت ضونكة لة رِاثؤرتى وةزارةتـى دارايـى
زؤ ررِاشكاوانة وة زؤر ئازايانة من ئيترتافيان بؤ دةكةم دةلَيَت ئةمة تةمويليَكة و لة بة داوة بؤمان ديَتش
ئةطةر تةمويليَك لة بة داوة بؤ مان ديَت وةكو ئةوةى من ديراسةى راثؤرتةكة و ديراسةى ياسايم كـردووةش
لةرِاستى دا كابينةى حكومةتى هةريَمى كوردستان يةك مامةلَة دةكات لـة ذيَـر شـتارى ئـةم دةسـتةوة وةرى
دةطرم و لةو دةستةوة سةرفى دةكةمش بةبىَ هي ديراسةيةك و بةبىَ هي ليَكؤلَينةوةيةك بة بىَ هي دسـة
كردنيَك لةسةر تةوازونى ئيجتماعى لة كؤمةلَطاداش يةك منوونـةى بةسـيت ديَنمـةوةش لـةم ياسـايةدا بـاس لـة
فورسةتى كار بؤ تةنها  1222كةس دةكريَتش ئةى ئةو هةزاران كةسـةى تـر كـة تةخـةروج دةكـةنش كـة 15
سالَ و  12سالَ دةبنة  15سا َل ثيَويستيان بة ذيانةش ئةى ئـةو كةسـانةى كـة ذيـان ثيَكـةوة دةنـيَنش ئـةى بـؤ
ئةمانة حكومةت ج بةرنامةيةكى هةية بؤيان ئةى حكومةت باوكى طةلةش مي انيـة دةبيَـت بـري لـة هـةموو
نودتة طرنطةك انى كؤمـةلَطا بكاتـةوةش مـن خـالَى زؤرم هةيـة بـة ِر َي سـةرؤكى ثةرلـةمانش بـةآلم لـة هـةمووى
طرنطرت بؤ من كة وةكو عدنان عثاان دةمةو َى دسـةى لةسـةر بكـةم ليَـرةدا لـة رِاثـؤرتى ليذنـةى دارايـى كـة
دؤكيؤميَنتيَكى رِةمسى ثةرلةمانى كوردستانةش لةَثةرِة  4دا وشةى ثريؤزى ثيَشمةرطة كـراوة بـة ثاسـةوانى
هةريَم و زيَرِةظانىش جطة لة بة ِر َي يَكى تر لة فراكسيؤنى طؤرِان هي بة ِر َي يَك ليَرة كة ضةند رِؤذيَكـة دسـة
لةسةر ثيَشمةرطة دةكةنش كةسيَك باسى ئةوةى نةكردش بؤضى وشةى ثريؤزى ثيَشمةرطة كراوة بـة ثاسـةوانى
هةريَم و زيَرِةظانى و هي بة ِر َي يَكى ت ر باسى ئةوةى نـةكرد كـة ضـؤن دةبيَـت لـة دؤكيـوميَنتيَكى رِةمسـى
حكومةت و ثةرلةمان دا كة دةسةآلتى تةشريتية ئةو وشةيةتان طؤرِى و كردووتانة بـة ثاسـةوانى هـةريَم و
زيَرِةظانى لةطة َل سوثاسم.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
كاك شةان فةرموو.
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بة ِر َي شةان ادد كؤظلى:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
رِاثـؤرتى ليذنــةى دارايــى زؤر لةوانـةى كــة ئيشــارةت كـراون لةَيــةن ئةنــدامانى بـة ِريَ ى ثةرلةمانــةوة ضـرِ
كراوةتةوة لة رِاثؤرتى خؤياندا دةست نيشانى كردوونة و ضارةسةريشـيان بـؤى دانـاوةش بؤيـة جيَطـاى ِريَـ و
دةست خؤشى ىلَ كردنـةش مـن ضـةند تيََبينيـةك و ضـةند ثيَشـنياريَكم هةيـة ئارِاسـتةى بـة ِر َي تان و وةزيـرة
بة ِر َي ةكان دةكةين بةو ئوميَدةى كة جيَطاى ضارةسةر و ثيَشوةضوونى ئةو بودجـة و ئـةو كيَشـانة بيَـت كـة
بــاس ىلَ كــراونش مــن لــة بودجــةدا دةبيــنم كــة تيَكــة َل بوونيَــك هةيــة بــة تايبــةتى لــة نةفــةداتى بودجــةى
وةبةرهيَنانش ئةمة بة تايبةتى لة ثيَشكة كردنى مةشروعةكانداش وةزارةتيَك هاتووة كة هي مـةعنى نيـة
بةو مةشروعة بة عةكسةوة وةزارةتيَكى تـر هـاتووة بـة هـةمان شـيَوةية بؤيـة ئـةم تيَكـة َل بوونـة بوويتـة
ئالَؤزيـةك و تيَكــة َل بوونيَـك لــة نـاو بودجــةداش مـن ل َيــرةوة ثيَشـنيار دةكــةم كـة دةبوايــة لـة ســةرةتاوة ئــةم
مةشروعانة مةسةلةن وةزارةتيَك ثيَى مهيمة ئارِاستةى خودى وةزارةتى مةعنى كرابايةش ئيَستا كة نةكراوةش
ليَرة ثيَشنيار دةكةم ئةم مةشروعانة بة كولفةوة بطة ِريَتةوة سةر وةزارةتـى مـةعنى بـة كولفةكةيـةوةش مـن
ثيَشنياريش دةكةم بؤ ئةوةى زيـاتر ئةهميـةتى ئـةم ثرؤذانـة و كـةموكورِى ئـةم ثرؤذانـة بـ اننيش ثيَشـنيار
دةكةم كة يـةك بـة يـةك ئـةو ثرؤذانـة لةَيـةن ليذنـةكانى ثةرلةمانـةوة بةسـةر بكـريَنش بـؤ ئـةوةى زيـاتر
ئةهميةت و كـةموكورِيان بـ انني و ئـةو مـوزةى كـة بـاس دةكريَـت زيـاتر بؤمـان بةدةردةكـةويَتش بـةهؤى
كةمى دوةى شريائى ثارةى عريادى كة ئيَستا هةية من ثيَشنيار دةكةم كة هي موضةيةك كة ناوى ىلَ دةنيَن
مووضة لة  102هةزار دينار كةم تر نةبيَتش يةعنى لـة وةرةدةيـةك كـةمرت نـةبيَتش ضـونكة دـوةى شـريائى
ثارةى عريادى بة حةديقةت زؤر كةمةش خالَيَكى تر كة زؤر باسى لةسـةر كـرا و منـيش بـة بـةحالَى خـؤم
بةو شيَوةية تةعبري لة رةئى خؤم دةكةم كة ناهاوسةنطيةك لة دابةشكردن دا هةبوو بة تايبةتى لة َيةنى
بودجةى وةبةرهيَنان دا كة من ثيَم واية ضةند ليةليَك يان ضةند مةرحةلةيةكيان و ضةند متياريَك هةية
كــو ئــةوةى زيــاتر هاوســةنطى و عةدالــةتى تيَــدا بيَــت زيــاتر ليَــرة عةدالــةتيَكى نســبيةش ضــونكة عةدالــةتى
موتلَةق كمال ه ئةوةى كة تيَبينى دةكةم لة دهؤك ئةم سالَ كة  1542و لةطةلَ ساالى ثار كة لة  2تيَثةرِى
نةكردش بة دوو سالَ ناطاتة ئاستى ئةوةى كة دهؤك ِريَذةى سوكانيةكةى  03ثيَك دةهيَنيَـتش بؤيـة مـن ثـيَم
واية عةدالةتى زياتر يان هاوسةنطى زياتر لـة متيـارى يةكـةم دةسـت ثـ َى دةكـات كـة دةكريَـت وةزارةت يـان
وةزيرى ثالندانان كة جةنابيان لةوىَ دانيشتوونة ئةو بودجةى وةبةرهيَنان تةدسيم بة ذمارةى سةرذميَرى
كوردستان بكريَت ئةو وةختة مةنفةعى فةرد دةردةضيَتش مةنفةعى فـةرد زةربـى ئـةو سـنوورة دةكريَـت و
بةدةر دةكةويَت كة هةر فـةرديَك لـة دهـؤك و لـة زاخـؤش لـة سـليَمانىش لـة هـةوليَر ضـةندى بـةر دةكـةويَتش
ضــونكة ناكريَــت لــة دهــؤك فــةرديَك مةنفةعةكــةى  12مليــؤن بيَــتش لــة ســليَمانى  4مليــؤن بيَــت يــان
بةعةكسةوةش بؤية ئةمة متياريَكى ئةساسية بؤ دابةشكردنى ئةو عةدالةتة كة مةبةسـتمانةش متيـارى دووةم
دةكريَت لة ثا ئةوة كة ئاسارى زةرةرةش كة ضةند زةرةرمةند بووةش متيارى سيَيةميش كة ئةهميةتةكة و
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خسوسيةتةكة و تايبةمتةنديةكة دةكريَت لة ئاخرى هةريةكة ضـةند ثؤينتيَـك يـان ضـةند خـالَيَكى كـةم َ
ىل
ئةوة كةنش تةئسري لة يةكرت نةكةنش لةسةر حيسابى يةكرت نةكةنش جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان بـة حـوكمى
ئةوةى كة لة كاروبارى شةهيدان تةجروبةيـةكم هةيـةش ئيَسـتا لـة ليذنـةى شـةهيدان و جينؤسـايدمش مـن
ضةند تيَبينيةكم هةية لةسةر وةزعى شةهيدان دةخةمية رِوو بؤ جةنابتان و بؤ وةزيرة بة ِر َي ةكانش ويَـرِاى
ئةوةى كة ئةم زيادةى كة لة دانونى موازةنةدا هاتووة كة دةست خؤشيان ىلَ دةكةين بؤ ئةو مةرحةلةية من
بة باشى دةزامن ئةطةر ضى ئاستى بذيَوى كةسـوكارى شـةهيدان ناطاتـة ئـةو مةرحةلةيـةى كـة ئينسـان ليَـى
ثشت رِاست بيَتش بةآلم وةكو هةنطاويَك بـؤ ئةمسـا َل بـة شـتيَكى باشـى دةزامنش بـةآلم لةطـة َل ئـةوة ضـةند
كيَشةيةكى سةرةكى بؤ ئةوان ماوةتةوة كة ثيَويستى بة ضارةسةر كردن يان ئاورِدانةوةية بؤ ئـةوةى كـة لـة
بةرضاوى جةنبتان رِوون بيَ ش كيَشةى نيشتةجىَ بوونش ئةو ذمارة شةهيدانةى كـة هـةمانن بةرامبـةر ئـةو
مةشروعانةى كة نيشتةجىَ بوون دةطريَتةوة بؤ شةهيدامنان كردووةتةوةش لة زاخؤ هةتا خانةدنيش لة %12
دةرناض ـيَت بطــرة لــة  %15يــشش بؤيــة مــن ثيَشــنيار دةكــةم ئــةوةى كــة ئيَســتا لــة ثرؤذةكانــدا هاتوونــةش
ضارةسةرى كيَشةى نيَشتةجىَ بوون ناكاتش كة حدودى  1222خانووة لة سةرانسةرى كوردسـتان ئةمـة زؤر
زؤر جوزئية لة ضاو حةجم و كارةساتى ذيانى شةهيدانش بؤية مـن ثيَشـنيار دةكـةم حكومـةت لـة بودجـةى
خؤيــدا ســاآلنة ب ِريَكــى ديــارى كــراو وةكــو ضــؤن لــة ســندودى نيشــتةج َى بــوون ديــارى كــراوة ئــةوها بــؤ
شةهيدانيش ديار بكريَت و حكومةت موباشر تةنفي ى بكات و شودةى مورةفةه و جياواز دروست بكاتش بؤ
ئـةوةى تةمــةيوزيَك هــةبيَتش كةســوكارى شــةهيدان لــة ذيانـدا لــة حالَـةتى نيشــتةجىَ بــوون دابــنش كيَشــةى
دووةميان كيَشةى عيالجةش كة ئةمة كيَشةيةكى يةكجار زؤرة و كيَشةيةكى رِؤذانةية و هةتا ئيَستا ضارةسةر
نةكراوةش وة دةتوامن ب َليَم بويتة طةورةترين نودتـةى زوعـف بـؤ حكومـةت و هـةريَم و هـةموو كةسـيَك كـة
طويَى ىلَ دةبيَتش بؤية ئةو كيَشةية من واى دةبينم عيالجةكةى بةو شيَوةية بيَت كة لة هةوليَر و لة دهؤك
و لة سليَمانى ئةطةر لة سليَمانى هة بيَت نازامن ئيحتمالـة مستةشـفايةكى تايبـةت بـة شـةهيدان دروسـت
بكريَتش هةموو ئيختساسيَكى تيَدا بيَت و هةموو ئةجهي ةيةكى تيَدا بيَتش كةسوكارى شـةهيدان ثيَويسـتيان
ب ة موراجةعةى ئةم مستةشفا و ئـةو كلينيكـةى خـارج نـةبيَت كـة بـاريَكى دـورس بكةوتـة سـةر شـانيان وة
وةزارةتى شةهيدان ناتوانيَت دةفتى ئةو ثارةية بكاتش ضـونكة مـن ئاطـادارم بـة دةيـان وصـوَت لـة وةزارةت
كةوتووة كة تادـةتى ئـةوةى نيـة بتوانيَـت ئـةو تـةعوي ة يـان ئـةو ضارةسـةرةى بـؤ بكـات كـة بـة ثيَـى ئـةو
وصوَتة هاتووةش دةبينني ئافرةتيَك كة دايكى شةهيدة يان خيَ اني شةهيديَكة ضووة كليـةى طؤرِيـوة كـة
مةســةلةيةكى حةياتيــة و دةبيَــت بطؤرِدريَــت ئةطــةر نــا دةمريَــتش دوو دةفتــةرى ســةرت كــردووة وةزارةت
دةتوانىَ مليؤنيَك بدات كة دةكاتة  5وةرةدةش ئةم هةشت وةرةدةية وةكـو ئةوةيـة كـة تـؤ شـتيَكى ناشـريينى
ث َى ب َليَىش ثيَى نةدةى باشرتةش كة عيالج نية ئةمةش بؤيـة مـن داوا دةكـةم ئـةم مةشـروعى سـ َى مستةشـفا لـة
موستةدبةل لة شويَنةكانى تـريش بكريَتـةوة و موجةهـةز بيَـت لـة هـةموو رِوويةكـةوة بـؤ ئـةوةى كيَشـةى
شــةهيدان لــة هــةمان كــات دا كيَشــةى وةزعــى ثيَشــمةرطة بــة هــةمان ش ـيَوة حــةل دةكــات كــة دةكــرىَ
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ئيستيفادةى ىلَ بكريَتش كيَشةى سيَيةمى شةهيدان كيَشةى خويَندنةش كيَشةى خويَندن بة حةديقةت ئـةوةى
كة دةلَيَن شةهيدش يةعنى ثيَشمةرطةش بؤية فورسةتى ئةوةى نةبووة كة دابينى ذيانيَكى واى هـةبووبيَت كـة
ئةمرِؤ موحتاج بة حكومةت و بة دةسةآلت نةبيَتش بؤية دواكـةوتووة لـة خويَنـدن و ئـةو دةرةجـة بـةرزةى
نةهيَناوة كة بتوانىَ لة زانكؤكانى حكومةت خبويَنيَتش بؤية ناضارة لـة زانكـؤ ئةهليـةكان يـان لـة زانكؤكـانى
حكومةت كة ئيَوارانة دةخويَنيَـت كـة رسـوماتيان هةيـةش ئـةم رسـوماتة بووةتـة بةرثرسـياريةتيَكى يـةكجار
طةورة بؤيانش بة تايبةتى لـة زانكـؤ ئةهليـةكان كـة رسـوماتيان زؤر بـةرزةش ئـةم رسـوماتانة لـة تادـةت و لـة
تواناى كةسوكارى شةهيدان دانية بة تايبةتى كو ِر و كضـى شـةهيدانش بؤيـة مـن ثيَشـنيار دةكـةم كـة ئيَسـتا
 %52لةرســومات دةدريَــتش بــةس  %52لةســةر حيســابى خؤيــةش ئــةم  %52ئةطــةر حيســابى بكــةى لةســةر
حيسابى ئةو مووضةيةية كة مانطانة وةرى دةطريَت هي واريداتى ديكةى نيةش بة هةموو سـا َل ئـةو  %52ة
ئيحتمالة تةعوي ى نةكاتةوة ئةو موضةيةش بؤية من ثيَشنيار دةكـةمش ئـةم  %52ى ديكـة بـدريَت لـة داخلـى
كوردسـتان وة لـة هـةمان كاتـدا ثيَشــنيار د ةكـةم بـؤ ديراسـاتى عوليـا لــةو بـرِة بودجةيـةى كـة دانـدراوة بــؤ
زةماَت حسةيةكى تايبةت بؤ كةسوكارى شةهيدان ديار بكريَتش دةسديشم ليَرة ئةوة نية كة جيا بكريَتةوة
لة خةلَكى ديكةش ئةوانة منافةسةى ناوخؤيان بكةن لةسةر ئةساسيَكى عيلمى بة ثيَـى شـروتى عيلمـىش نـةك
ىل بـوردن دةكـةم كـاك دكتـؤرش
لةسةر حيساب ى عيلم بيَتش لة ئاخرى دا من ئاخر ثيَشـنيارم هةيـة كـة داواى َ
ثيَشنيارى ليذنةى دارايى كة لة َثةرِة  2داهاتووة كة ِريَذةى %12ى هةردوو حيساباتى ئيتانة و مـنح كـةم
بكريَتةوةش ئةم كةم كردنةوة من ثيَشنيار دةكةم خبريَتة سةر بودجةى وةبةرهيَنانش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك صباة فةرموو.
بة ِريَ صباة بيت اه شكرى:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
لةبةراييا سوثاسيا ليذنا دارايى و ئابوورى دكةم بؤ ئامادةكرنا ئةظىَ رِاثؤرتىَ كة هةم َيةنى ئيجابى و هـةم
َيةنىَ سلبى و هةم ثيَشني ار تيَدا هاتينة ئاشكرا كرنش ضـونكى ئـةز دشـ َى بيَـذم بـار َى مـة سـوك تـر كـر بـؤ
هةنــدىَ كــةمرت لســةر و َى مــةوزوع َى ب ــاخةىَش وةخت ـ َى مــرؤظ بةحســى بودجــة دكــات حةديــةت نــاظ هــؤآل
ثةرلةمان َى شتةكى جله َى خؤية و هةر بوارةكى هةلَسـةنطيَن َى هـةم َيـةن َى سـلبى و هـةم َيـةنيَت ئيجـابىش
ئةطةر بةرىَ خؤ بدةينىَ لسةر دةمى كابينىَ ثيَنجىَ طةلةك ثرؤذةيت مةزن و سرتاتيذى هاتينة هـاظي كـة
بة حةديقةت جهىَ خؤشحالَيةيةش بةىلَ ئايا متوحاتيَت خةلَكىَ مة دمياهى ثىَ هاتينةش لةبـةر سـةىَ دا دبيَـذم
نةخيَرش بودجا ئةظ سالَيش ئةطةر بةرىَ خؤ بدةينىَ طةلةك تشتىَ بـا هاتينـة وةكـى زيَـدة كرنـا يارمـةتيا
شةهيدان و كةسوكاريَت ئةنفاَش يت زيندانيةت سياسى يان كةم ئةندامانش بةرىَ لسـةر هةنـد َى رِا ئةطـةر
ئةم بةرىَ خؤ بدةينىَ بيَذين كةموكاسى ليَت ئةظىَ بودجةدا نية بةىلَ كةموكةسيات لةىَ بودجةيت دا هةيش

027

ئيحتمالة طةلةك ثرؤذة جلهىَ خؤ نةهاتنب يان هةندةك ئةو ثرؤذةت لسالَحىَ مةنتقيَت دا نـةبن لـة شـتةكى
ديكة و لتةرديَكى ديكة داهةبنش حةدة ضاظ طةرِانةك ل ةظىَ دا بيَتة خشاندن و ئةو كةماسيةت تيَدا هاتينـة
جارةكى ديكة بيَتة ِريَكخس ش بة ِريَ سةرؤكى ثةرلةمانىَ بة حةديقةت ئةز وةكو جيَطرى ليـذنا ثيَشـمةرطة
و شةهيد و جينؤسايد برادةريَت من طةلـةك تشـت بـةحو كـرنش رِاسـتة ئـةوى كـاك شـةان َى بـةحو كـرىش
منيش حةديقةت وةختـ َى كـة دبيَـذن تشـت دووبـارة نةبنـةوة مـرؤظ مـةجبورة طةلـةك تشـتا رِة كاتةظـةش
ئةوةى كاك شةانىَ بةحو كرى بؤ كةسوكارى شةهيدان ئةز دطةل وىَ دامة ئـةو نةسـةن وة روحـةن ببيَتـة
ج َى بةج َى كرن كة هةر ضا بكـةين هـةر كمـة بةرامبـةر دـةترةكا خـوين َى شـةهيد َى نيـة كـة بـورى كـورد و
كوردســتانىَ كــرىش دوه ـىَ بــرادةرا بةحس ـىَ وة كــرى كــة ســنوورا مــةنتيقا مــة هةريــةك ئــةم ئةنــداميَت
ثةرلــةمانىَ كوردســتانىَ خرِينــة بــةس هةريــةكا ل يَمــة تةمســيال مةنتيقــةكى دكــاتنش ئــةز وةكــو ئةنــدام
ثةرلةمانةكى لسنورا دةزا ئاكرىَ و بةردةرِة كة يةك ئةندام ثةرلةمامن بةهةر دوو دةزايا حةدة هةنـدةك
تشتىَ وان بيَخمة بةر ضاظىَ جةنابىَ واش مةنتيقا مة ن يكى  32طونـدة وةكـى كـاك عمـاديش بـةحو كـرىش
ضونكىَ طوندىَ توخيبينـة ن يكـى توخيبينـة لبـةر تـؤد بـاران َى و بؤمبـاران كرنـ َى لسـةر مـاآل و حـا َل َى خـؤ
رِابووينــة و مــن ث ـيَم باشــة ضــاظ طةرِانــةكى لســةر وان بيَتــة كــرنش ديســا دوه ـىَ بــرادةران بةحس ـ َى ئــاوارةو
دةربةردةريَت توركيا و ئريانىَ كرش ئةظة كة ضةندين سالَة هاتينة حةدة ضاظ طةرِانـةك ديسـان لسـةر ئـةوان
بيَتــة كــرنش ضــونكة برِاســتى ئــةو هيَمــاى بــةرخودانىَ بووينــةش ليَــرةدا ئــةز ثرســيارةكى ئارِاســتةى جــةنابى
وةزيرى دارايى و وةزيرى ثالندانان َى دكةم كـة ضـاظ ط َيرِانـةكى لسـةر يارمـةتيا بـؤ ثيَشـمةرطةى بيَتـة كـرنش
ضونكى يارمةتى ثيَشمةرطةى طةلةكى كةمة وة ثيَشمةرطةية ثار َي ةرى ظـىَ ئـةزموونى و ظـان دةسـكةفتيةت
ميللةتىَ مةيةش ب ِريَ سةرؤك َى ثةرلةمانىَش سنوورى دةزاى ئـاكرىَ و بةردةرِةشـى ئةطـةر بـةر َى خـؤ بـدةينىَ
رِةنطة طةلةكى لةنطؤ شارةزا بن لسنوورىَ دةزا بةردةرِة كة دةشتةكا بنا ناظخورِىَ ئةو دة ـلَ و دانـىَ لـوىَ
ديَتة كرن دةشيَ بيَذم لكوردستانىَ خرِىَ هةية بةلَىَ هةتا ظىَ طاظ َى سايلؤيةك لوىَ دانيةش ئةز داخازىَ دكةم
بؤ وىَ دةظةر َى سايلؤيةك بيَتة درست كرنش لسنوورىَ دةزا ئاكرىَ كة ني كـةى  15مةنتيقـةت سـياحى تيَـدا
هةنةش كة طةلةك وآلتىَ دنيايىَ بثارةى سياحى دذينش مةنتقةكا سـياحيا طةلـةكا مـةزنا حةدـة ضـاظطيَرِانةك
بيَت ة كرن و تشتةك بؤ بيَتة دةسـت نيشـان كـرن بـؤ هةنـد َى دةظةرةكـة ببيتـة دةظـةرةكا سـياحى و ببيتـة
دةرامةتةك بؤ حكومةتا هةريَما كوردستانىَ ديسـا ملـةنتقا مـة  %42لةمـةرِ و مـاآلتىَ لثاريَ طـا دهـؤكىَ ثيَـك
دهيَني لة ناحيا طردةسيَن و ناحيا جبيلش كة حةدة مةعمةلـةكا ئـةلبان ىلَ بيَتـة درسـت كـرنش بـؤ هةنـدىَ
خةلَكةكى حبةوي ش دشيَ سوودةكا طةلةك مةزنيش هـةبي ش ملةنتيقـةكا ديكـة مـةنتيقا مـةل مةنتيقـةكا
ي مـرؤظ بـةر َى خـؤ بكـاتىَش ئـةو مـوزارع َى دبينيـت
بةرفرةية فيقى ئان كـو ميـوةى برِاسـتى طةلـةك جـارا د َ
ثيكةبا خؤخىَ يان خيار يان ئى ناو طومرطىَ ضـوو بـوو حـةدىَ ترؤمثيَلـىَ نةهاتـة بـرِينش حةدـة سـةرخانىَ
بيَنيتة دروست كرن مةعمةليَت ئاظا فيقىَ بيَتة درست كرن بؤ هةندىَ هةم م ارعى مـة ثـرت بشـيَ بـةرةظ
ضاندنىَ بضي وة دبيتة هجرةكا مةعاكو خةلَك جارةكا دى َباذيَرىَ ب ةظريتةظةش ضيديكة خيار و تةماتـة
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و ل دةوربــةريَت وةكــة وآلتـىَ ســوريا وتوركيــا و ئريانـ َى نايــةتش دوماهيــا ئــةز دووبــارة داكؤكيــةت دكــةم كــو
مةتار َى ثار َي طةها دهؤك َى ضارةسةرى ىل َبيَتة كـرنش كـو حبةديقـةت ضـونكى تشـتةكى حةيةويـة لـدهؤك َى و
مةتارا دهؤكىَ دووبابكةنةظة و بيَتة درست كرن وة ِريَكةك جيا لة بودجةدا هاتية دةظةرا ئاكرىَ و ئاميَديىَ
لسةر وىَ ئةز داخازا جةنابىَ وةزيرىَ دارايى و وةزيرى ثالندانانىَ دكةم كو حبةديقةت ئةو ثرؤذة بيَتة جىَ
بةجىَ كرنش ثرؤذةكا طةلةكى حةيةويةش ديسان ضونكة مةنتيقا كوردستانىَ بةس بؤ مةنتيقا مة مةنتيقةكا
شاخاوية و مةنتيقةكا ضيايية حةدة حيسابةك بؤ تـ ونيَال هاتبـا كـرنش بـؤ هةنـد َى ِريَـت بيَنـة كـورت كـرنش
حيسابةك بؤ تونيَال هاتبا كرن و سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاسش كاك ساَر فةرموو.
بة ِريَ ساَر حممود مراد:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
لةرِاستى دا ئيَمة وةكو ئةندامى ثةرلةمان كة سويَنديَكى ياساييمان خواردووة و داوامان كردووة كة داكـؤكى
لةبةرذةوةندية باآلكانى طةلةكةمان بكةينش دةبيَت ئةو مةسةلةية بـة بةرذةوةنديـةكى بـاآل و دوور لـة هـةر
ئيتتباريَك تةماشا بكةينش من دةست خؤشى لـةو بة ِر َي انـة دةكـةم كـة لـة دةرةوةى ثةرلـةمان لـة ماوةكـانى
رِابــردوو دا هاوكارمــان بــوون بــؤ دةولَةمةنــد كردنــى ثــرؤذة ثيَشــنيار كــراوى بودجــةى ســالَى  0212ى
حكومةتى هـةريَمى كوردسـتانش لةرِاسـتى دا لـةو رِاثؤرتـةى كـة حكومـةت ناردوويـةتى دةرئةكـةو َى روئيـا و
سياســةتى حكومــةت بــة وازحــى بةســةر س ـيَكتةرةكاندا دابــة كــراوةش وة حكومــةت بــؤ ئــةوة ناردوويةتــة
ثةرلةمان بؤ ئةوةى كةليَن و ناتةواويةكانيان تةواو بكـرىَ و ئيَمـة بـة ئـةركى ياسـايى و بةرثرسـياريةتى
دانونى خؤمان هةستنيش نةك لة ثةسةند كردن و تاوتوىَ كردنى ثرؤذةكةش بةلَكو دواجـاريش لـة موتابةعـة
كردنى داش من تةسةورِم واية ئةم بودجةية بة هةموو ئةو خةلةَنةى كة باسكرا بة دةر نيـة لـة ئينجـازاتى
طةورةش بةدةر نية لة ئيستحقاداتى ئةم دؤنا ة سياسيةى كة هةريَمى كوردسـتان لـة ضوارضـيَوةى جـةجنالَى
كيَشةى رِؤذهةآلتى ناوةرِاسـت و عـرياق و نـاوخؤى كوردسـتان دا تـ َى ئةثـة ِرىَش ئيَمـة دةبيَـت لـةو مةسـةلةية
دةوروبةر وادتيانة خبويَنينةوة و سياسةتى ماىل حكومةتى هةريَمى كوردسـتان بـؤ ئـةم دؤنا ـة رِام وايـة تـا
ئاستيَكى با سياسةتيَكى وادتيانةيـةش مـن دةمـةو َى ضـةند خا َليَـك خبةمـة رِوو لةرِاسـتى داش خـالَى يةكـةم:
برَينى  %12ى خاوةن مووضة تايبةتيةكان كة لة ثلـة باآلكانـدا هـاتووةش كـاريَكى باشـةش بـةآلم داواكـارم ئـةو
ثارةية نةطة ِريَتةوة بؤ خةزيَنةى حكومةتش بـةلَكو خبريَتـة سـندودى شـةهيدان تـاوةكو ئيَمـة بتـوانني نـةك
هةر لة مةسةلةى ئاورِدانةوة لة كةسوكارى شةهيدان و شويَنى نيشتةجىَ بوونيان و ثيَويستيةكانيانش بةلَكو
ئيَمة سةدان هـةزار شـةهيدى ئـةنفال و شـةهيدى جينؤسـايدمان هةيـة كـة هيَشـتا ئيَسـك و ثروسـكةكانيان
نةهاتووةتــةوةو خــةلَكيش هيَشــتا ضــاوة ِريَى ئيَســك و ثروســكةكانيان دةكــةنش بــؤ ئــةو مةجاَنــة كــة ئيَمــة
ثالنيَكى دوور و دريَذمان هةبيَت بؤ ضةندين سالَى داهاتوو كة بتوانني لةرِووى مةعنةويةوة نـةك لـةرِووى
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مادديةوة دةرةبووى ئةو مةسةَنةيان بـؤ بكةينـةوةش طةشـةثيَدان بـة زمـانى كـوردى و زمـانى توركمـانى و
زمانى عةرةبى و سريانى و كلدان و ئاشوورى لة مةناتقى كيَشة لةسةرش يةكيَكة لةو مةسةَنةى كة لةرِووى
مةعنةويةوة دةبيَت حكومةتى هةريَمى كوردستان خؤى بة بةرثرسيارانة مامةلَةى لةطةلَ دا بكاتش ضـونكة
حكومةت دةبيَت روئياى وازة بيَت بؤ طةشةثيَدان بة سياسةتى ثيَكةوة ذيان لةو مةنتيقانةش بريمان نةضيَت
جوطرافيا عاصية و ئيَمـة دةبيَـت لةطـة َل ئـةو جوطرافيايـة زؤر مةنتقيانـة لـةرووى مـاددى و لـة رِووةكـانى
تريشةوة مامةلَة بكةينش هةروةها ئاورِدانةوة لة رِةوشى ئةو ئاوارانـةى كـة لـة ئيَرانـةوة هيَنراونةتـةوة يـان
هاتوونةتةوة يان خيتابيَك هةبووة بؤ هيَنانةوةيان لة ِريَطةى هةريَمى كوردستانةوةش بؤ ئةوةى ضيرت رِةوةند
لــة دةرةوة بــة تايبــةتى لــة ناوضــة هةريَماتيــةكانى دةرةوةى ئــةوروثا نــةميَنيَتش هةنــد َى ئــاوارة هــةن لــة
خانةدنيش هةندىَ ئاوارة هةن لة ناوضةكانى تر ثيَويست دةكـات لـةرِووى رِةوشـى مـافى مرؤظـةوة حكومـةت
ثالنيَكى هةبيَت بؤ ئاورِدانةوة ليَيانش ضاككردنى رِةوشى زيندانيانى سياسى بة تايبـةتى لـةرِووى نيشـتةجىَ
بوونـةوةش ئةمـة مةسـةلةيةكى طرنطـة ضـاوديَرانى نيَودةولَـةتى بـة بـةردةوامى موتابةعـةى ئـةم مةسـةلةية
دةكـةنش ضـةند هـةنطاويَك و ضـةند فرسـةتيَك حكومــةت لـةم مةسـةلةية ضـووةتةوة ثيَشـةوة داواكـارين لــة
سيَكتةرى وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتى دا بؤ مةسـةلةى دابـني كردنـى بينـا ئةطـةر مونادةلـة بكريَـت بـؤ
طرتووخانةى هةوليَر و بة تايبةتيش طرتووخانةى سليَمانى كة تا ئيَستا لة مةعسةكةردا شـويَنى زينـدانيان
نيشــتةجىَ كــراونش ئةمــة ثيَداضــوونةوةى بــؤ بكريَــتش كــاريَكى باشــةش خ مــةتى كةســوكارى شــةهيدان و
دوربانيانى جينؤسايد مةسةلةيةكى طرنطةش لةرِاستى دا وةكو ئينجازيَكيش ثيَى شةرفمةندين كـة حكومـةت
ىل داوةتـةوةش بـةآلم مةسـةلةيةكى لةمـة طـرنطرت ئةوةيـة كـة ئـةويش ناسـاندنى جينؤسـايدى خـةلَكى
ئاورِى َ
كوردستان بة دنيا يان بـة جيهـانش ئةمـة يةكيَكـة لـةو سـيَكتةرة مةعنةويانـةى دةبيَـت حكومـةت طوذمـة و
بودجةى لة هةر جيَطايةكةوة ثةيدا كردووة بـؤ تـةرخان بكـات بـؤ ئـةوةى بـة تايبـةتى لـة خـالىل ئةمسـالَدا
موئتةمةر و كؤنفرانو ببةستيَت لة دةرةوة بؤ ناساندنى ئةم كةيسة وةك بةشيَك لة ناساندنى ئةم كةيسـة
لــةرِووى دوربــانى دانــةوةش كــاريَكى باشــةش دةزطــا يــةك نــةخراوةكان بــة ياســايةك يــةك خبــريَن و حكومــةتى
هــةريَمى كوردســتان باشــى كــردووةش جةري انــة خســتوويةتة بــةردةم ثةرلــةمان و ثيشــانى داونش ديــارة َى
ئةوانيش ئاستةنط هةية كة نةيانتوانيوة بة يةك ريتم ئيشى لةسةر بكةنش دةبيَـت ئيَمـة بةرثرسـيارانة وة
دوور لة هةر مةسةلةيةكى تر مامةلَة بكةينش ليَرةدا مةنتقيانة ئةو مةسـةلةية يـةك خبـةين بـة ثيَـى ياسـاش
من داواكارم لة ثةرلةمانى كوردستان بة ئةركى خؤى ئةوةى ثةيوةندى بة ضاوديَرى داراييةوة ياساكة نـةك
لة خيالىل شة ما نط دا بـةلَكو لـة خـيالىل سـ َى مـانط دا كـارى ثـ َى بكـر َى و لـة خـيالىل سـ َى مـانط دا ئـةو
دةزطاية يةك خبريَتةوةش بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان ديارة م طةوت و ثةرسـتطاكان شـويَنى ثـريؤزن و جيَـى
بايةخى هةموو َيةكماننش وة ثريؤزى خؤيان هةيةش بةآلم بةخشـينى ئـةو شـويَنة ثريؤزانـة لـة كريَـى ئـاوو
كارةبا تةسةورِم واية ثيَداضوونةوةى ثيَويستةش يان ئـةوةتا ئـةو بةخشـينة بة ِريَـذة بيَـت يـان نةبةخشـريَتش
ضونكة لة دنيادا شويَنة ثريؤزةكان بايةخى تـةواوى خؤيـان ثـ َى دةدريَـتش بـةآلم لةطـة َل شـويَنة طشـتيةكانى
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تريشدا لةرِووى ئيداريةوة مامةلَةيان لةطة َل دةكريَـتش ئـةو مي انيـةى بـؤ سـيَكتةرى تةندروسـتى دانـدراوةش
ِريَذةيةكة  %5473ية لةرِووى ئاستى سيَنرتالَةوة ئةوة لةرِووى نيَودةولَةتيةوة مةدبولة و ِريَذةكة  %7ةش ئةو
ِريَذة ثيَشنيار كراوةو لةطـة َل ئـةو ِريَـذة داواكـراوة موفارةدةيـةكى زؤر نيـةش هيـوادارين حكومـةتى هـةريَمى
كوردس ـتان ئــةو متيــارة ثةســةندة ثرِبكاتــةوةش بــةردةوامى لــة دامةزرانــدن و ئاورِدانــةوة لــة ثرِكردنــةوةى
ميالكــاتى حكومــةت كــاريَكى طرنطــةش داواكــارم لــةو بــوارةدا وةزارةتــى ثالنــدانان ِريَذةيــةكى ديــارى كــراو بــؤ
دةرضووانى زانكؤ و ثةميانطاكان يان هاووآلتيانى شارةزا لة ناوضةكانى كيَشة لةسةر دةست نيشـان بكـات تـا
ئــةو كاتــةى لــةرِووى ئيداريــةوة يــةكال دةبنــةوةش ضــونكة حكومــةتى ئيتيحــادى لــة هــةموو بوارةكــانى تــر و
هةروةها ئةو بوارة فةرامؤشى كردوونش جيَى دلَخؤشية هةر كةس بؤ لـةيالى خـؤى دةطريَـى لةرِاسـتى داش
هةركــةس ليَــرة وةكــو ئةنــدامانى ثةرلــةمان ئيهتمــامى ب ـؤ ناوضــةكانى خؤيــان هةيــةش بــةآلم بــة هــةموو
لةيالكانةوة ئيَمـة لةياليـةكمان هةيـة ثيَـى دةطوتريَـت كوردسـتانش بؤيـة مـن لةسـةر طـةرميان دسـة ناكـةم
لةرِاستى داش بةآلم يةك ثيَشنيارم دةكةم ئةويش ئةوةية لة هةند َى لة ثرؤذةكان ناوى طةرميانش ناوى ثشدةر
هاتووة كة ئـةم نـاوة لـةرِوو ى ئيداريـةوة وازة نيـةش ضـونكة لـةناو طـةرميان دا كؤمـة َليَك وةحـداتى ئيـدارى
هةيةش لة ثشدةر دا وةكو دةظةريَك كؤمةلَيَك وةحداتى ئيدارى هةية كة ئةو ثرؤذانـة دةسـت نيشـان بكريَـت
بؤ كام وةحدةى ئيدارية لة دةزاو ناحيةكانش بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمانش بة ِر َي جيَطـرى سـةرؤكى ثةرلـةمانش
بة ِر َي ان ئةندامانى ثةرلةمانش ميوانانى بة ِريَ ش بؤ ئةوةى مؤركى دوو ئيدارةيى بة تـةواوةتى نـةميَنيَتش بـؤ
ئةوةى ثارةى تةرخانكراوى حي بةكان بة ياسا ِريَكبخريَت و لةسةر بنةماى ئيستحقادى ئينتخابى بيَـتش بـؤ
ئةوةى تيَكةلَةى دةسةآلتى دةستةمالنيَى حي ب و حكومةت ضيرت بةَوة بنريَتش بؤ ئةوةى دبـولَ خـاس لـة
زانكــؤ و زةمالــة تايبةتيــةكان دا نــةميَنىَش بــؤ ئــةوةى باآلدةســتى ثةرلــةمان بةســةر حــوكمرِانى هــةريَمى
كوردستان لة ضوارضيَوة ياساييةكةى دا هةميشة بةردـةرار بيَـتش بـؤ ئـةوةى كةسـوكارى شـةهيد وئـةنفال و
زيندانيانى سياسـى و كـةم ئةنـدام ان و تويَـذةكان زووتـر سـوودمةند بـن لـةم ثرؤذةيـةش بـؤ ئـةوةى فرسـةت
بدةين حكومةتى هةريَمى كوردستان بة عةمةىل سياسةتى ماىل خؤيان جىَ بةجىَ بكةنش ئيَمـة ضـاوديَرى
ورديان بكةين لة كات و شويَن و جؤرى سةرفى بودجةداش بؤ ئةوةى ئةم ئةزمة ماليةى كة ئيَستاكة جيهـانى
طرتووتةو ة كوردستان ليَى ب َى بةرى بيَتش بؤ ئـةوةى بـة خيَرايـى و بـةو ثـةرِى دلَسـؤزيةوة بـؤ هاووآلتيـانى
رِابطةيةنني كة ئةم هةموو جـةدةل و سـني و جيمـة بـؤ بةرذةوةنـدى طشـتى بـووةش بـؤ ئـةوةى هةميشـة لـة
كةشـيَكى دميــوكرات و كــراوةو شــةفات دا طفتوطــؤى بــةردةوام و فــرة رِةهةنــد ئامــادةيى هــةبيَت بــؤ تيشــك
خستنة سةر تةواوى َيةنةكانى بودجة وةك ئيَستا و بؤ ساآلنى داهاتوو ش بؤ ئةوةى لةم كابينةيةوة ئيدى
حكومةت خاوةن يةك طريفان و يةك دةست و يةك ئاراستة ويةك ئريادةو يـةك دامـةزراوة بيَـتش بـؤ ئـةوةى
جهــود و هةلَســةنطاندنة وادتيانــة وادتيــةكانى ثةرلــةمانتاران و هــةموو ليذنــةكان بضــنة ضوارض ـيَوةيةكى
ياســايى كــارثيَكراوة وةش لــةم ثرؤذةيــة دا ئــةم هــةموو هيوايانــة بــةدى دةكــريَنش داواكــارم ئــةم ثرؤذةيــة
نةطة ِريَتــةوةش وةنويَنــةرانى حكومــةتيش ليَــرةنش دةســةآلتى ياســايى َى خؤمانــةش بــا ثيَكــةوة دةســتمايةى
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حكومةت ثوخرت بكةين و لة كـةليَن درةبـازى بكـةين و بةسـةرى بكـةين و كوردسـتانيش هةميشـة ئـاوةدانش
لةرِاثؤرتى ليذنةى مافى مرؤظ دا ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى  02ةوة هةية هةموو ئةندامانى ليذنةكة كة
لـة هــةموو فراكســيؤنةكانن ثيَشــنياريان كــردووة وشــةى زيَرِةظـانى َبــدريَت يــان خبريَتــة كةوانــةوةش وشــةى
(ثيَشمةرطة) بةردةرار تر بكريَت لة  0/7ئةم ثيَشنيارة هاتووةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنايتش كاك عمر فةرموو.
بة ِريَ عمر عبدالردن علي:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
مـــن ثـ ـيَم باشـــة ئـــةم ثـــرؤذةى مي انيـــة وةهـــا باســـى نةكـــةم بـــةو تةفســـيلَةى كـــة برادةرةكـــان هـــةموو
كةموكورِيةكانيان باس ليَوة كردش بةآلم ثيَم واية بة ئيستآلحى عيلمى دةكريَت ئـةم مي انيـة ثيَـى بوتريَـت
مي انيةش ثيَى بوتريَت بودجةش بةآلم ئةطةر بة تةفسريى دـانونى مـاىل تةفسـرييَكى دـانونى بـؤ بكريَـتش ثـيَم
واية ناتوانني ثيَى بلَيَني مي انيةش لةبةرشيَوةو جؤرى تةحديد كردن و ناردنى لةَيةن حكومـةتى ئيتحـادى
عريادةوةش بؤية دةكرىَ و دةشيَت ئةم مي انية هةنديَك هةلَة و كةموكورِى تيا بيَتش بةآلم من ثيَم واية ئةو
هةلَة وكةموكورِيانة ئةوةندة طرنط نني و ئةوةندة كاريطةر نابن بتوانن لـة ماهيـةتى ئـةم ثرؤذةيـة بيَننـة
خوارىَش ئةويش بة تواناى ئةو بة ِر َي انةى كة ئةم بودجةيان ئامادة كردووة و توانا و دةسةآلت و ليَهـاتوويى
وةزارةتى دارايى و ئـابوورى هـةريَمى كوردسـتان و ليذنـةى ئـابوورى و دارايـىش مـن دةستخؤشـى لـة ليذنـةى
كاروبارى ئابوورى و دارايى دةكةم بؤ ئةو هةموو ئةركةى كة كيَشاويانة و رِاثؤرتى هـةموو ليذنـةكانيان بـة
ســةرنج وةرطرتــووةش جــا هةنــديَكيان ل ـيَ وةرطرتبيَــت و دســميَكيان ىلَ وةرنــةطرتبيَت ئةوانــة هــةر شــتةش
حوكميَكى خؤى و ئةسبابى خـؤى هةيـةش ثـ َى دةضـ َى رِاثـؤرتى ليذنـةى دارايـى و ئـابوورى تـةواو سةرتاسـةر
رِاوبؤضوونى ديدى هةموو ئةندامانى ثةرلةمان كة لة ِريَى ليذنةكانى خؤيانـةوة ثيَشكةشـيان كـردووةش بؤيـة
من ثيَم واية زؤر دسة لةسةر رِاثؤرتةكةى دارايى و ئـابوورى و بابـةكانى نـاو ثـرؤذةى بودجـة كـراش هـةموو
ئةحكامــةكانى مــاددةى  54و  55و  52بــة تةفســيلَ لــة وردةكــارى نــاو ثرؤذةكــان و كةموكورِيــةكان و بـرِة
ثارةكان طوذمةكانى كة بؤى تةحديد كراوة و ناو و شويَن و هةموو كارةكانى تيا لةسةر باسكراوة بـة وردىش
ثـيَم وايــة ئــةم ثرؤذةيــة طرنطيــةكى تايبــةتى خــؤى هةيــةش ئــةويش ئةوةيــة كــة ئةمســالَ وةختيَكــى زووتــر
طةيشتة ثةرلةمان كة هيوادارم سةرؤكايةتى حكومةت جاريَكى ديكة بؤ سالَى داهاتوو ثةيرِةوى مـاددةى 71
ى ثةيرِةو و ثرؤطرامى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان بكـاتش بـؤ ئـةوةى ج وةزارةتـى درايـي و ئـابوورى و ج
سةرؤكايةتى حكومةت لةم طلةيى و طازاندةيةى كة تيكـرار دةكريَتـةوة بـؤ ثـرؤذةى بودجـة درةنـط هـاتووش
كةم هاتووش زوو هاتش رزطاريان بكاتش من ثـيَم وايـة ئـةم ثـرؤذةي بودجةيـة بةرِاسـتى طـةليَك شـتى طرنطـى
لـــةخؤوة طرتـــووةش ج لـــة ثـــرؤذة خ مةتطوزاريـــةكان بيَـــت ج لـــة نةفـــةداتى تةشـــعيلى و ج لـــة نةفـــةداتى
ئيستسمارىش وة لة هةندىَ برِيارى ياسايش كة طرنطى تياية كة لةوانة موذدةبةخشيَكى طةورةية بـةوةى كـة
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ئيرت مؤركى دوو ئيدارةيى لـة حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتان بـةرةو نـةمان و ئـاوا بـوون دةضـيَتش ئـةويش
بةوةى كة باس لة هةردوو دةزطاى ئاسايشةكان وضاوديَرى دارايى كراوةش سةرؤكايةتى حكومـةت و وةزارةتـى
دارايى بة ب َى ترس و زؤر بة شةفافانة باسى لةوة كردووة كـة ئةمـة خـؤى لـة خؤيـدا دةَلـةتى ئةوةيـة كـة
مؤرِكى دوو ئيدارةيى ئيرت كؤتايى ثيَ هات و بووة يةك حكومةتى هةريَمش ئةمة موذدةيـةكى زؤرخؤشـة كـة
لةم بودجةية بة سةرتاسةرى كؤمةآلنى خةلَكى كوردستان دةوتريَتش هةروةها لةم بودجةية باس لة هةند
ثــرؤذةى طــرنط كــراوة كــة هةنــدىَ بـرِة ثــارةى بــا دانــدراوة كــة دةبيَتــة بووذانــةوةى ذيَرخــانى ئــابوورى
كوردستان كة ئةمـة موذدةيـةكى زؤر خـؤ و طةورةيـة بـة تايبـةتى ئـةو بـرِة ثارانـةى كـة دانـدراوة بـؤ
زيادكردنى مووضةى كةسوكارى شةهيدة سةربةرزةكان و ثيَشمةرطةى ديَرين و ثيَشمةرطة سةربلَندةكان كـة
بة ئةزموون و هةولَى ئةوان ئةم رِؤذة هاتووةتة دى و ئةم ثرؤذةية هاتووةتة ئيَرةش من ثـيَم وايـة ئـةو بـرِة
ثارانة ئةوةندة نية كة بطاتة ئاستى متوحى ئةو تةزحية و ئةو خؤبةخشينةى كـة ئـةو بة ِريَ انـة داويانـةش
ثيَويستة لة هةموو تويَذةكانى ديكة زياتر خ مةت بكريَن و ثشكى طةورةيان هةبيَت لةهةموو مي انيةكانى
هةريَمى كوردستانداش ئةمة بىَ لةوةى كـة بـرِة ثارةيـةكى  352مليـؤن دؤَرى تـةرخان كـراوة بـؤ سـندودى
نيشتةج َى بوون كـة ئةمـة هؤكـاريَكى طرنطـة بـؤ ئـةوةى كـة ضـيرت خ َي انـى كؤمـةلَطاى كـوردةوارى بـة بـ َى
شويَنى نيشتةجىَ بوون نةميَنيَتةوةو ببيَتة هؤى ئةوةى كةوا كيَشةى نيشتةجىَ بوون بةرةو كةمى بةريَتش
زياد لةوةى كة سلفةى عـةداريش لـةناو ثرؤذةكـة باسـ ى لةسـةر كـراوةش بؤيـة مـن داوا لـة جـةنابى وةزيـرى
دارايى دةكةم بةو روحيةتةى كة لة خولةكانى ثيَشوو دا داوامان ليَى كرد زؤر بة دلَ سافى و بـة ئةمةكـةوة
تةلَةبةكةمانى دبولَ كردو سلفةى عةدارى خستة ناو ثرؤذةى مي انيةى هةريَمى كوردستانةوةش ئةم جاريش
داواى ىلَ دةكةين وا بكات لة سلفةى عةدارى برِةكةى زيـاد بكـاتش بـؤ ئـةوةى هـةموو َ و شـارو شارؤضـكة و
ديَكانيش بطريَتةوةش هةرضى ضةند بـة مةسـةلةى ديَكـان ب َليَـت دةبيَـت هةنـديَك كـارى ياسـايى لةسـةر ئـةو
زةويانة بكريَت رِاستةش ئةوكات دةتوانىَ وةزارةتى دارايى و ئابوورى بة هاوكارى وةزارةتـى داد و كشـتوكالَ و
شارةوانى لة ئيستيال و ئيتفا و ئيفراز و تةسـجيل كردنـى ئـةو مولَكانـة دةسـت بـةكاربيَت بـؤ ئـةوةى ئـةو
طوندنيشينانة سوودمةند بن لة سلفةى عةدارىش هةروةها من ثيَم وايـة لـةم ثرؤذةيـةدا بـاس لـة طوذمـة
ثارةيــةكى  102مليــار دينــارى كــراوة بــؤ ثيَشــكة كردنــى بــوارى زانســت وناردنــة دةرةوةى خويَنــدكارانى
كوردستان بؤ دةرةوةى وآلتش بؤ ئةوةى خويَندكارانى كوردستانيش مةحروم نةبن لةو ثيَشكةتنة زانسـتى و
تةكنةلؤذيــةى كــة ئــةمرِؤ لــة عالــةمى دةرةوة دا هةيــةش كــة دواتــر ئــةوة بطة ِريَتــةوة بــؤ كؤمــةلَطاى كــوردىش
هةروةها لةم ثرؤذةية باس لة سلفةى ع ةدارى كراوة كـة وةكـو بامسـان لةسـةرى كـردش هـةروةها مـن داوا لـة
جةنابى وةزيرى دارايى و ئابوورى دةكةم كةضى زووترة ِريَنمايى جىَ بةجىَ كردن بـة تايبـةت بـةو طوذمـة
ثارانةى كة بؤ ثرِؤذة بةردةوامةكان و ثرِؤذة خ مةتطوزاريةكانى شارى سليَمانىش كة رِاستة ئيَمة هـةموومان
نويَنــةرى هــةموو كوردســتاننيش بــةآلم مــن بــة ئــةركى خــؤمى دةزامن و بــة حــةدى خــؤمشى دةزامن ليَــرةوة
سوثاسى سةرؤكايةتى حكومةت و وةزارةتى دارايى و ئابوورى بكةم بؤ ئةو طوذمة ثارةيةى كـة دانـدراوة بـؤ
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شارى سليَمانىش هةرضةندة شارى سليَمانى ثايتةختى رِؤشـنبريى كوردسـتانةش ثيَويسـتى بـة خ مـةتى زيـاتر
هةية لةبةرئةوةى جىَ دةستى هةموو رِذيَمةكانى عرياق لة ئةوةلَ رِؤذى دروست بوونى حكومةتى عريادةوة
لة سالَةكانى  1100هةتاوةكو كؤتايى هيَنـان بـة ئـاخر دكتـاتؤرى سـةردةم جـ َى دةسـتيان بـة كـاو َل كردنـى
سليَمانى و شاروشارؤضكةكانى دةوروبةريةوة تا سةر سنوور هةيةش من ليَرةوة زؤر سوثاسيان دةكةم كة برِى
يةك ترليؤن و سةد و يان ة مليار دينار بـؤ ثـرؤذة بةردةوامـةكان تـةرخانكراوة و بـرِى دوو سـةد وحـةفتاو
ضوار دينار و حةوت سةد و هةذدة مليـؤن دينـار بـؤ ثـرؤذة ثيَشـنيازكراوةكانش رِاسـتة دابةشـكردنى بودجـة
دةبيَـت بـة نيسـبةتى مي ـةوى و بـة ِريَـذةى سـوكانى ب َيــتش بـةآلم مـن ثـيَم وايـة ئـةو ِريَذةيـة رِةنطـة بطاتــة
نيسبةتيَكى با ش هيوادارم بؤ سالَى داهاتوو جةنابى وةزير و حكومةت هـةولَ بـدةن لـةو ِريَذةيـة زيـاتر بـؤ
شارى سليَمانى دابنيَنش وة جةنابى وةزيريش زوو بة زوو تةعليماتى سةرت كردن و ج َى بـةجىَ كردنـى ثـيَ
دةربكاتش بؤ ئةوةى ئةو ثرؤذانة بة زووترين كات لة خ مةتى سةرتاسةرى كؤمةآلنى خةلَك دابنش مـن ثـيَم
واية جةنابى وةزير دةتوانيَت بة هاوكارى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و بةكارهيَنانى مـاددةى  53لـة ثـةيرِةو و
ثرؤطؤامى ناوخؤى ثةرلةمان لة بابى نـةدلَى موازةنـة و فسـولَ و نةدلَةكانـدا هةنـد لـةو بـرِة ثارانـةى كـة
داندراون بؤ كؤمةلَيَك مةدةرِى حي بى و هةندىَ َيةن كة بووةتة طلةيى و طازاندةش ثيَشم واية شـتيَكى زؤر
ئاسانة بتوانن بة تةنسيب نةد َل َى لةو ثارانـة بكريَـت وخبريَتـة سـةر ئـةو طوذمـة ثارانـةى كـة دانـدراوة بـؤ
خ مةتطوزارى وةكو تةندروستى و دوتاخبانـةكان و ِريَطاوبـان و ئاوةدانكردنـةوةى ديَهاتـةكانش بـةوة دةتـوانن
زيــاتر خ مــةت بــة ثرؤذةكــة و خــةلَكى كورســتان بطةيــةننش مــن ثـيَم وايــة جــةنابى وةزيــر بــةو روحيةتــة
طةورةيةى كة وةختى خؤشى ماددةى دةربرِينى هةبوو لةسةر سلفةى عةدارىش هـةولَ بـدات بـؤ طةرِانـةوةى
موخةسةساتى ئةو حقوديانةى كة موخةسةساتةكانيان برِاوةش بةرِاستى ئةوانة لةذيَر ترس و ئـةركيَكى زؤر
دان و بة شةو و بةرِؤذ لة خ مةتى جىَ بةجىَ كردنى عةدالةت و دةزا دانش ئةطةر بكريَت لةناو ئةو فةسـلَ
و بابانة جيَطاي بؤ بكريَتةوةش ثيَم واية جةنابى وةزير دةتوانىَ ئةو برِة ثارةيةى كة بة منحة بـؤ زيندانيـة
سياسيةكان داندراوةش يا ياساى  4ى زيندانية سياسةكانى ئيتيحادى عريادى بفـةرموون لةطـةلَ سـةرؤكايةتى
ثةرلةمان بة تةنسيب ئينفاز بكريَت ليَرةوة بؤ ئةوةى ئةوة لة بـابى منحـة بيَتـة دةرىَش سـيفةتيَكى ياسـايى
بؤ خؤى وةربطريَتش هةم زيندانية سياسيةكان ثيَى دلَشاد دةبن و هةم كارةكة كاريَكى ياسايى دةبيَتش لـة
كؤتايى دا زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش د.رِؤذان فةرموو.
بة ِريَ د.رِؤذان عبدالقادر دزةيى:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
ثشتطريى لة رِاثؤرتى ليذنةى دارايى دةكةمش كـاريَ كى ئاسـان نيـة كؤكردنـةوةى تيَبينـى ئـةو هـةموو ليذنانـة
لةيــةك رِاثــؤرتش بــةآلم س ـ َى رِؤذة لــة طفتوطــؤى ئةنــدامانى ثةرلــةمان وا ديــارة هةنــديَك تيَبينــى هةنــديَك
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ليذنةكان كةوا لة رِاثؤرتةكة دا نـةهاتووةش بؤيـة ثيَشـنيار دةكـةم هـةموو تيَبينيـةكان لةبةرضـاو بطريدريَـتش
لةبةرئــةوة ئةنــدامانى ليذنــة ماوةيــةكى زؤرة ســةردالَى طفتوطــؤى بودجةنــة و ماوةيــةكى زؤرة خــةريكى
كؤكردنــةوةى زانيــارى و تيَبينيــةكاننش بؤيــة بــة هةنــد وةربطريدريَــتش جطــة لــةوة ثيَشــنيارى ئامــادةكردنى
ليستيَك دةكةم بة تيَبينى و رِاسثاردةكانش ليذنة و ئارِاسـتةى حكومـةت بكريَـت بـؤ ئـةوةى جـ َى بـةجىَ يـان
بكاتش سةبارةت بةو ثرؤذانةى كةوا ماوةيان بؤديـارى نـةكراوةش ئـةوةى تيَبينـيم كـرد لـة بودجـةى ئةمسـا َل
هةنديَك وةزارةت هةية ثرؤذةكانيان بة هي شيَوةيةك ماوةى جىَ بةجىَ كردنى ديارى نـةكراوةش بـة باشـى
دةزامن كةوا هةردوو وةزيرى بة ِريَ وةزيرى ثالندانان و وةزيرى دارايى ئـةو بابةتـةمان بـؤ رِوون بكةنـةوةش
رِاســتة هةنــديَك وةزارةت وةكــو وةزارةتــى تةندروســتى و وةزارةتــى كشــتوكا َل و وةزارةتــى ثيشةســازى و
وةزارةتى داد و وةزارةتى شةهيدان و ئةنفالكراوانش ثرؤذةكانيان ماوةيان بؤ ديارى كـردووةش بـةآلم وةزارةت
هةيــة وةكــو وةزارةتــى ثالنــدانان هــي ثرؤذةيــةكى مــاوةى بــؤ ديــارى نــةكراوةش وةزارةت هةيــة بةشـيَك لــة
ثرؤذةكانىش بؤ منوونة وةزارةتى رِؤشنبريى دروست كردنى دوو بالَةخانة ماوةى بؤ ديارى كراوةش ثرؤذةكانى
ديكة ماوةى جىَ بةجىَ كردنيان ديارى نةكراوةش وةزارةتى داد هـةموو ثرؤذةكـانى مـاوةى بـؤ ديـارى كـراوةش
ئةوة بؤ ئيَمة زؤر طرنطة لةبةرئةوة كارى ثةرلةمانتار بةوة كؤتايى نايةت بودجةكة ثةسـةند بكـاتش ئةركـة
دورسةكة دواى ثةسةند كردنى بودجةيةش بةدواداضوون دةكاتش ضاوديَرى ضؤنيةتى جىَ بةجىَ كردنـى ئـةو
بودجةيــة دةكــاتش بؤيــة بــؤ ئيَمــة ئــةو بابةتــة طرنطــةش ثيَشــنياريَكم بــؤ وةزارةتــى دارايــى ســةبارةت بــةو
وةزارةتانةى كةوا خاوةن داهاتى خؤيـاننش هةنـديَك وةزارةت هةيـة داهاتيـان هةيـة دةتـوانن خؤيـان خؤيـان
بة ِريَوة ببةنش ثيَشـنيارى ئـةوة دةكـةمش ئـةو داهاتـة بضـيَتة نـاو بودجـةى وةزارةتش رِاسـتة وةزارةتـى دارايـى
ئةوةى لةبةرضاو طرتووة لة كاتى ئامادةكردنى بودجةى وةزارةتةكان كـةوا داهاتـةكان لةبةرضـاو بطريدريَـتش
بــةآلم ئــةوةى مــن مةبةســتمة ئــةو داهاتــة نةض ـيَتةوة نــاو بودجــةى طشــتى حكومــةتى كوردســتانش ئةطــةر
هةمووشى نةبيَت ب ِريَك بضـيَتةوة نـاو بودجـةى تايبـةت بـة وةزارةتـةكانش ئـةوا دةتـوانن وةزارةت كاروبـارى
خؤى ث َي بة ِريَوة ببات بؤ ئاسانكارى و كةم كردنةوةى رِؤتنيش داوا دةكةم كةوا بايةخ بةو َيةنانة بدريَت كة
دةتوانىَ ب ِريَك داهات بؤ كوردستان دابني بكاتش بؤ منوونة كةرتى طةشتيارى كة وةك ثيَويسـت بايـةخى ثـىَ
نةردراوةش رِاستة هةنديَك ثارة داندراوةش بؤ منوونة بؤ شارى هةوليَر دوو مليار و بيست و ثيَنج مليؤن دينار
داندراوةش بؤ سليَمانى ضوار مليارو سىَ سةد داندراوةش بؤ دهؤك هةشت مليار و سـةد و ثـةجنا مليـؤن دينـار
داندراوةش بةآلم بووذانةوةى كةرتى طةشتيارى داهاتيَكى با بؤ كوردستان دابـني دةكـات بـة بؤضـوونى مـنش
من باس لة ذمارةكان ناكةم ئةو برِة ثارةيةى كة داندراوةش ضونكة ئةوة ئةركى حكومةتـةش ئـةو دةزانـ َى ئـةو
ثرؤذانةى كة داندراوة ضةندى تىَ دةضيَت و خةرجى ثرؤذةكان ضةندةش بؤيـة ئـةو ذمارانـةى دانـاوةش بـةآلم
جةخت لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة بووذانةوةى ئةو كةرتة داهاتيَكى بامشان لة ئاييندة بـؤ مسـؤطةر دةكـاتش
سةبارةت بة مةنافتى ئيجتمـاعى سـةدو هةشـتا مليـار دينـارش ب ِريَكـى زؤر زؤرة بـؤ مـةنافتى ئيجتمـاعى كـة
دانــدراوة كــة دةكاتــة  %0401لــة كــؤى بودجــةى طشــتى كوردســتانش ب ِريَكــى زؤرة ئــةو ثارةيــة داواى كــةم
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كردنةوةى دةكةمش ئةو  %0ة دةكاتة دوو ئةوةندةى بودجةى تةرخان كراو بؤ وةزارةتى كارةباش ئايا مةنافتى
ئيجتماعى ثيَويست ترة يان بووذانةوة يان ضارةسةركردنى ئةو كيَشةية كة دانـدراوةش ئيتانـات  %5لـة كـؤى
طشتى بودجة ثيَك ديَنيَتش مةسروفاتى ئوخرا لـة  %5422ئةوانـة زؤر لـة بودجـةى وةزارةت زيـاترنش داواى
كــةم كردنــةوةيان دةكــةمش ئــةو برِةيــةى كــة كــةم دةكريَتــةوة بض ـيَتةوة نــاو بودجــةى طشــتىش ســةبارةت بــة
بودجةى وةزارةتةكان هةر سياسةتى حكومةت ديارة و واية كـة هـةر سـالَةى بايـةخ بـة َيـةنيَك و كـةرتيَك
دةدات و داواى بووذانةوة دةكات و هةو َل دةدات ب انـ َى ئـةو كةرتـة كـة بـؤ منوونـة كـةرتى تةندروسـتى يـان
ثةروةردة كة كيَشةمان لةو دوو كةرتة زياترة ثيَويستى بة بودجةيةكى باشة بـؤ ئـةوةش بـةآلم ئـةوةى بـةدى
دةكريَت كةوا وةزارةتى دارايى لة بودجةى ئةمسالَى كوردستان لة سالَى  0212بةشى شيَرى بةبةركـةوتووة
كة دةكاتة  %03كـة ب ِريَكـى يـةكجار زؤرة بـؤ وةزارةتـى دارايـىش ئةطـةر رِوونكردنةوةيـةك لةَيـةن جـةنابى
وةزيرى دارايى هةبيَت كة لةبةرضى ئةو ِريَذة زؤرة بؤ وةزارةتى دارايى داندراوة زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش تارا خان فةرموو.
بة ِريَ تارا حتسني ياسني:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
و َيرِاى دةستخؤشيم بؤ ليذنـةى دارايـى و مانـدوو بـوونى ئـةو لينذنةيـة كـة لـة مـاوةى ئـةم  01ش  00رِؤذة
لةطةلَ هةموو ئةو ليذنانةى كة دةست بةكاربوون لةو كارةداش واى دةبينم ئةو بودجةيـة كـة سياسـةتى ئـةو
حكومةتةمان نيشان دةداتش زؤر بة رِوونى بؤ ئةو كةسانةى كة بـة عةدالـةتى ويذدانيـةوة هـةر هـةمووى و
سةرجةم ثرؤذةكان و ئةو كارانةى كة كراوة دةبينم عةدالةتيَكى زؤر هةية لة دانانى ئةو بودجةيةش ئـةوةى
من تيَبينيم كردووة وةكو خؤم كة جيَطرى ليذنةى كارو كـارى كؤمةآليـةتيم و لـة ليذنـةى مـافى مـرؤظيش
بةرِاستى دةيبينم هةموومان بة خا َل دانـاوة لـةناو رِاثؤرتةكةمانـداش بـةآلم حةزدةكـةم دةسـت نيشـانى ئـةوة
بكــةم دواى ســةردانيَكى زؤرى طرتووخانــةكان بةرِاســتى موشــكيلةى بينايــة كــة يةكيَكــة لــة موشــكيلة هــةرة
طرنطةكان كة هى ئةمسالَ نية و بؤ ئةم بودجةية نيةش بلَيَم ضةندةها سالَة ثيَيةوة دةنـالَيَنني كـة بؤضـى تـا
ئيَستا ئةم خةمة بةو شيَوةية نةخوراوة ئيَمة داوا دةكارين كة ئيَسـتا بـة خؤشـحالَيةوة دةبيـنني شـتى بـؤ
تةرخان كراوة كة دةست بةكاربن لةو كارةدا كة تةماشامان كرد لةرِووى مافى مرؤظةوةو بـؤ زيـادكرنى ئـةو
ىل بوونيانش لةرِووى َيةنى دةروونيةوةش زؤر بـة ِريَك و ثيَكـى
ثرةنسيثانة لةرِووى خواردنيان و لةرِووى ئاطا َ
لةناوى دا بةدى دةكريَتش بةآلم لةرِووى بينايةوة زؤر دواكةوتووةش ناتوانىَ تةواوكارى بيَـت لـةو ثرةنسـيثانة
ئةطةر شويَنيَكى باشيان نةبيَتش بة تايبةتى لة سليَمانى و لة هةوليَرش لة دهؤكيش لة بةشى ذنانش بةرِاسـتى
داوا دةكةم َيةنى ضاوديَرى دوايى كة ثيَى دةوتريَت (مرادبة َحقة) ئةوةى ئةو زيندانيانةى كة هةيـة بـة
هؤى تاوانيَكةوة دةضنة ناو زيندانةوة نةطة ِريَنةوة جـاريَكى تـر بـؤ ئـةو زيندانـةش ب ِريَـك لـةو بودجةيـة بـة
تةواوى تةرخان بكريَت بؤ بةشى ئـةم َيةنـةى كـة باسـى دةكـةمش ضـونكة بـة شـتيَكى زؤر طـرنط و بـةنرخ
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ثيشــان دةدرا كــة دةضــووين ســةردامنان دةكــردن و دســةمان لةطــةلَ هــةموو ئــةو ليَثرســراوانةى كــة لــة نــاو
زيندانةكان بوون دةكردش دةيانطوت كة دةطة ِريَنةوة ناو زياندانةكانش لةبةر ئةوة مرادةبـة َحقةيـة كـة زؤر
يةعنى بايةخى بةو دةرةجةية ثيَ نةدراوةش تةنانةت َيةنى دةرونيش بةرِاستى لة ناو سجنةكان يان بلَـيَني
طرتووخانــةكانى دهــؤك هــةر ئةس ـلَةن لــة َيــةنى دةروونــى رِاســتة هــى ئيجتماعيــان هةيــةش بــةآلم َيــةنى
دةروونيان نيةش داواكارين ئةطةر لةناو زانكؤكاندا زياد بكريَت كة بةشى عيلم نةفو لةو َى خبويَندريَت بـؤى
تةرخان بكريَت تاوةكو ئةوانةى خةريج دةبن بتوانن لةويَش دابندريَنش لةَيةنى كةم ئةندامانةوة ئيهتمام
دانـى حكومــةت بــة خؤشــحالَيةوة دةلَـيَم يةكيَكــة لــة خالَــة طرنطــةكانى كـة دةبيَــت بــةرز بنرخيَنــدريَت كــة
ئاورِدانةوة لةم تويَذة طةورةيةى كة هةية لةناو كؤمةلَطاى خؤمانداش بةآلم من واى نـابينم تـةنها زيـادكردنى
برِة ثارةيةك كة رِؤلَيَكى زؤر طةورةى هةية بـؤ ئـةوةى طوزةرانيـان ضـاك بكـاتش بـةآلم ئيَمـة ضـؤن وايـان ىلَ
بكةين و بةطةرِيان خبةينةوةو بيخةينة ناو كؤمةلَش هةلَبةتة دةبيَت بودجة بؤ كردنةوةى تـةرخان بكريَـتش
كردنــةوةى بــؤ منوونــة ياريطايــةك بــؤ كــةم ئةنــدامان كــة ئيَســتا بةخؤشــحالَيةوة ثـيَش ماوةيــةك ديــتم كــة
يةكخستنةوةيةك هةية لة ِريَكخراوةكا نى كةم ئةنـدامانى ثـارا ئؤلَـؤمثى كـة ليَـرةدا هةيـةش بـةآلم بةداخـةوة
شويَنيَكيان نية كة بتوانن ئةو بةشةى كة بلَيَني حةدى خؤيان بهيَننـة دىش هـؤلَى تايبـةتيان هـةبيَتش ضـؤن
لةطةلَ وةزارةتى َوان كة دانراوة وةكو تارتان و ياريطا بؤ خةلَكانى تر ئاوا بـؤ كـةم ئةنـدامانيش ببيَـتش بـة
نيسبةت كةم ئةندامانى سةنطةرش بةرِاستى داواكارم بايةخيَكى تةواو كة ثيَيان بكريَتش زؤر بةداخةوة دةلَيَم
نابيَت ئةوان ئةو كةسانة بن كة نةتوانن هةنديَك لة ثيَويستيةكانى خؤيان بيَننة دىش هيوادارم لـة جـةذنى
نةتةوايةتى خؤمان كة نـةورؤزة بـة زوويـى ئةطـةر ئـةو بو دجةيـة تـ َى ثة ِريَنـدريَت لةبـةر ئـةو هؤيـةى كـة
ئةمانة بهيَندريَتة دى كةم ئةندامانى سةنطةر دةيان بينم لة زؤر َيةنةوة ثيَويستيان بـة بايةخـدان هةيـةش
ئةو داواكارية لة زيادكردنى ئةو بودجةيةى كة بؤ ئةوان دانـدراوةش يـةكيَكى تـر لـةو شـتانةى كـة بةرِاسـتى
دةمةويَت دةست نيشانى بكةمش ثشتطريى خؤم بؤ هةر كةسيَك دةردةبرِم كة ليَـرةدا داواى كـرد بـؤ زيندانيـة
سياسيةكان كة من بة شـةهيدى زينـدوويان دادةنـيَمش لةبةرئـةوةى زيندانيـةكان ئةطـةر زؤر شـت كـراوة بـؤ
شةهيدان بـة دةستخؤشـيةوة بـؤ حكومـةتش بـةآلم بـؤ زينـداني سياسـى كـة خـؤم لـة ليذنـةى مـافى مـرؤظم
ضةندةها جار باس كراوة تا ئيَستا نةطةيشتووينةتة نةتيجةش كة واب امن زؤر بة ئاسانى ئةو ئةوة دةكريَت و
ىل بدريَتةوةش ئةوةى دةمةويَت ئيَستا بيلَيَم ئةوةية كة ثرسيار ئارِاستةى بة ِريَ وةزيرى دارايى بكةم
ئاورِيان َ
بؤضى بـرِة ثـارةى بةشـى كؤمةآليـةتى زؤر نيـة كـة لـة هـةموو وآلتـانى دنيـا بةشـى هـةرة زؤر كـة دةزانـني
هةمووى بة خةلَكةوة بةندةش كؤمةآليةتى هـةموو َيـةنيَك دةطريَتـةوةش بؤضـى ئـةو بـرِة ثارةيـةى كـة بـؤى
تةرخان كراوة بة كةمى دةبينني لةطةلَ ئةو ثيَويستيانةى كة هةية ش ثيَويستمان بةوة هةيـة هاوسـةنطيةك
هةبيَت لة نيَوان داواكارى وةزارةتةكة لةطةلَ ئةو برِة ثارةيةى كة بؤى داندراوة لةَيـةنى داراييـةوةش نـازامن
هؤيةكةى ئايا ئةمانةى كة ثيَشكةشى دةكةن بة شيَوةيةك وا ثيَشكةشى ناكةن كة ئةم هةموو طرفتانةى كـة
لـــةناو َيـــةنى كـــارو كاروبـــارى كؤمةآليـــةتى هةيـــةش وةكـــو طـــوَ طرتووخانـــةكان و كـــةم ئةنـــدامان و

077

ثةككةوتووةكانش زؤر شت كة ئيَمة لة كوردستانيَكى بةرةو ئاوةدانىش بةرةو ضاك بوونى رِةوشـى دميوكراسـى
و بؤ هةموو َيةنيَك كة من بة دةسكةوتيَكى زؤر طةورةى دةزامن كة ئةم بودجةيـة بـة بـةرزى دةنـرخيَنمش
ئةو َيةن با زيـاتر بايـةخى ثـ َي بـدريَتش ثرسـياريَكى تـرم هةيـة بـة نيسـبةت ثـرؤذة ياسـاي بودجـةوة كـة
سةبارةت بة ماددةى  0كة داهاتى هةريَم لة سالَى  0212بة سىَ سةد و ضل و هةشت مليار و شة سـةدو
حةفتا و نؤ خةملَيَنراوةش لةسةر ج بنةمايةك ئةوة دانراوة ئةطةر عج ةكةى هةشت سـةد و سـى و ثيَنجـةش
ثشتطريى خؤم بؤ ليذنةى نةزاهة دا دادةنيَم ب امن ئةط ةر هـاتوو ئةمـة زيـاتر بـوو لـةوةى كـة خـةم َليَنراوةش
دةكريَت عج لةطة َل ئةوةى كة خةم َليَنراوة بـةم شـيَوةية فـةرق هـةبيَت حـةز دةكـةم لـة َيـةنى وةزيـرى
سامانة سروشتيةكانةوة بؤم رِوون بكريَتةوةش ئةوةى داواشى دةكةم لة دةزطاى خامنان كة دانراوةش ثشـتطريي
لة طةشة خان دةكةم كة زياتر تةرخانى ئةو بودجةية بكريَت بؤ ئةوةى بة تايبةتى بـؤ ذنـى سـةركردةش كـة
كةميــةكى زؤر بينـــيم بةرِاســتى لـــةناو ذنانــدا كـــة ذن تـــا ئيَســتا نةطةيشـــتووةتة ثلــةى ذنـــى ســـةركردةش
ئامادةبوونيَكى باشى دةويَت بة ديراسةت كردن لةسةرى و سةرت كردن لةسةرى ئةطةر لةناو وآلتى خؤمـان
بيَت يان ناردنى بؤ دةرةوةى وآلتش ضونكة دةزانني هةر ئةو دايكةية كة ئةو رِؤلَةيـة دروسـت دةكـات و ئـةو
ثياوة سةركردةية دروست دةكاتش ثرسيارى ئةخريم يان بلَيَني دةست خؤشـى خـؤم دةكـةم بـؤ ئـةوةى كـة
حي بةكان بة ياسا دانراونش ئةوة خةونى زؤر لة ثيَسرتى خؤمان بووش بةآلم ئةطةر هاتو تـا كؤتـايى سـالَى
دارايى  0212ياسـاى حي بـةكان يةكالنةكراوةيـة ضـؤن مامةلَـة لةطـة َل ئـةو ثارةيـة دةكريَـت لـة وةزيـرى
دارايى دةثرسمش ئةطةر هاتو هةتا كؤتاييةكةى نةبوو ئةو برِة ثارةيةى كة تةرخان كـراوة ضـى ىلَ دةكريَـت
دةتوامن لة كؤتايى دا ئةوة بلَيَم ئايا كةس هةية حةز نةكات كوردستان بةو شيَوةيةى ئيَستا كة دةيبيـنن لـة
ئيتمار و لة ئاوةدانكردنةوة ئايا كةس هةية حةزنةكا خؤشطوزةرانى فةدريو هةذارةكان كة بة ثشتى ئةوان
ئةم دنيا تازةيةى ئيَستاى خؤمان دةبينني ئايا كةس هةية حةزنةكات بـة ثشـتطريى ثيَشـمةرطةكامنان هـةر
كةس ـيَك ك ـة دةلَــةمى خــؤى بــة ثــاكى دروســت كــردووة و ئامؤذطــارى كــردووة بيَتــة دى ش هةلَبةتــة ئةطــةر
هةموومان حةزبكةين بةوةآلميَكى بةلَىَش بةلَ َى بؤ شتى ضاك نةك (نتم نتم)ى سةدام كة ضةندين. .....
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنايتش كاك عمر فةرموو.
بة ِريَ عمر صديم حممد:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
ثيَش هـةموو شـتيَك دةسـت خؤشـى لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان دةكـةمش هـةر لةيةكـةم رِؤذى خويَندنـةوةى
ثرؤذة ياساي بودجة كارتان بؤ ئةوة كرد كة ئةم ثرؤذة ياساية بة شيَوةيةكى شـةفات و بـةرِوونى لةبـةردةم
ضــاوى هــةموو ثةرلــةمانتاران و لــة ِريَطــةى رِاطةيةنــدكاران و دةزطاكــانى رِاطةياندنــةوة بكةويَتــة بةرديــدى
خــةلَكىش بــة ِر َي انش ســةربارى دةستخؤشــى لــة ليذنــةى دارايــى بــة تايبــةت ســةرؤكايةتيةكةىش بــةآلم ضــةند
تيَبينيةكم هةية لةسةر رِاثؤرتةكـةش يةكـةم :لةبةشـى مووضـةى فةرمانبـةران رِاثؤرتةكـة بـة هـي جؤريَـك
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ئاماذة بؤ ئةم بةشة نةكراوةش كة ئيَمة ثيَشرت لة ليذنةى دارايـى ئـةم بابةتـةمان طفتوطـؤ كردبـوو بـة ضـةند
خالَيَكيش تيَبينيمان لةسةر دابووش ئةم بةشة كة ضوار ترليؤن ثيَك ديَنيَتش ضوار ترليـؤن و ئةوةنـدةش هـي
خالَيَكى لةسةر نيةش ئيَمة لة ليذنةى دارايى بة ثيَويستمان زانى بـوو كـة حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتان لـة
سالَى  0212هةتا كؤتايى  0212بـة ذمـارةى مووضـة خؤرةكانـدا بضـيَتةوةش ئةطـةر دوو مووضـةيى هـةبوو
هةولَ بؤ ئةوة بدات كة نةيانهيَلَيَتش لة هةمان كاتدا ئةطةر كةسيَك مووضةخؤر بوو ئيلال لة كاتى ثيَويستى
دا وةكو لة ياساكةشدا هاتووة ئةطةر ثيَويستى نةبيَت دامةزراندنى بؤ نةكريَت بة عقدش بة هي جؤريَك لـة
رِاثــؤرتى ليذنــةى دارايــى باســى ئةمــة نــةهاتووةش لــة خــالَى دووةم لــة رِاثؤرتةكــة كــة تايبةتــة بــة ســندودى
نيشتةجىَ بوونش باس لةوة دةكات كة س َى سةد و ثةجنا مليار دينار دابندريَت بؤ سندودى نيشـتةجىَ بـوونش
بة ِر َي ان ليذنةى دارايى لة ثرؤذةى ياساى بودجةدا ثيَشنيارى ئةوةى كردووة كـة سـةدمليار كـةم بكريَتـةوةش
بةآلم لة رِاثؤرتةكةى خؤياندا ئاماذةى بةمة نةداوةش دةبواية ئاماذة بةوة بدات كة ثةجنا مليـارى دةرِوات بـؤ
دةعمى مةشارعى زراعىش ثةجنا ملياريشى بؤ سولفةى عةداريةش ئةمة لة رِاثؤرتةكة نةهاتووة و بة نودسانى
دةذميَرديَتش . ....
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
رجائةن لة جيَى خؤتانةوة بة بىَ ئيجازة دسة مةكةنش كاك عمر فةرموو.

بة ِر َي عمر صديم حممد:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
 ..ناوى ئةم بابةتة نةهاتووة دةبواية بهاتباش لة َثةرِة  5ليذنة ثيَشنيار دةكات كة  %12لة حيسابى مـنح و
ئيتانات وة  %15لة حيسابى مةسروفاتى ئوخرا بربِدريَتش بةآلم بة بىَ ئةوةى هي وردةكاريـةك خباتـةرِوو
كة ئةم برِانة ضةندن دةبواية ليذنة لة ناو رِاثؤرتةكةيان ئةمةيان ئاماذة ثىَ كردباش ئيَمة وةختى خؤى لـة
ليذنةى دارايش ئةمةمان طوتش بةآلم بةداخةوة نةهاتووةش ئةطةر زةرب و تةرحيَك بكـةى ئيتانـات بـة بـرِى
 31مليار و ئةوةندة مليؤن دةكاتش منح بة برِى  43مليار دةكاتش مةسروفاتى ئوخرا بة برِى  120مليار و
ئةوةندة مليؤن دةكاتش هةمووى كؤ بكةيتةوة تةدريبةن ن يكةى  152مليار دينار دةكـاتش ليَـرة ثيَشـنيارى
ليذنةى دارايى و ئابوورى وةك لـة رِاثؤرتةكـةدا هـاتووة دةلَيَـت بطة ِريَتـةوة بـؤ ئيحتيـاتى وةزارةتـى دارايـىش
بةآلم لة ياساى بودجة  11مليارى طةرِاندووةتةوة بـؤ بودجـةى ثةرلـةمانى كوردسـتان بـة بـ َى ئـةوةى ليَـرة
ئاماذةى ثىَ بكاتش بؤية من داوادةكةمش ئةم برِطةية هةموار بكريَتةوة بةو شـيَوةيةى خـوارةوة :برِينـى %12
لة حيسابى ئيتانات و لة حيسابى منحش وة لة  %15لة حيسابى مةسروفاتى ئوخراش بةم شـيَوةيةى خـوارةوة
دابة بكريَت :نؤزدة مليار و حةفتاو ضوار مليـار و ئةوةنـدة بـرِوات بـؤ موازةنـةى ثةرلـةمانى كوردسـتانش
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تةرخان كردنى ب ِريَك بؤ سىَ دةزا يان ضوار دةزا كة بةردةوام ئةم دةزايانة و خةلَكةكةى لة خ مةتى طـةىل
كوردستان بوونش ئةو دامةزراوانةى كة ئيَستا ئيَمة تيايا كار دةكةينش بة ِر َي ان ثةرلةمانى كوردستان لة سالَى
 1111بة برِيارى ذمارة  11ى برِيارى داوة كة هةلَةجبة و رِانيـة و سـؤران ئةمانـة بكـريَن بـة ثار َي طـاش مـن
دةلَيَم ئةطةر ئيَستا ئةم شويَنانة ناكريَن بة ثاريَ طا با زيادةيةك لةم بودجةية كة بودجةيـةكى زؤرةش يـان ة
ترليؤن ثارةيةكى زؤرةش ثيَشنيار دةكةم برِى  02مليار دينار بؤ هةريـةك لـة دـةزاى هةلَةجبـة و دـةآلدزىَ و
رِانيةش سؤران و ميَرطةسور و ئاميَـدى زيادبكريَـتش ضـونكة وةكـو بـة ِر َي انى ئةنـدامانى ثةرلـةمان ئاماذةيـان
ثيَيدا هةرضةندة لة ياساى بودجة و لة وردةكارى بودجةكة هةولَى ئـةوة دةدات كـة ئـاوةدانى بـة زؤرينـةى
ثارضـةكانى دانيشـتوانى هـةريَمى كوردسـتان بطـاتش بـةآلم ئــةم شـويَنانة وةكـو ثيَويسـت و وةكـو ئـةوةى كــة
خواستى هةموومانة ثرؤذة خ مةتطوزاريةكان بـة تايبـةتيش ئةوانـةى كـة تايبـةتن بـة ذيَرخـانى ئـابوورى
نةيطرتوونةتةوةش بؤية ثيَشنيار دةكةم بةو برِانةى كة ناوم هيَنان ئةم برِة تةرخان بكريَت بؤ ئةو شويَنانةش
وةزارةتــى دارايــى و وةزارةتــى ثالنــدانان سةرثشــك بيَــت بــؤ مامةلَــة كــردن لةطــة َل ئــةو برِةيــةش تايبــةت بــة
سـندودى هاوكــارى بــؤ جيَيـة نــاكؤك لةســةرةكانش ثيَشـنياريَكى زؤر جوانــة كــة لـة رِاثــؤرتى ليذنــةى دارايــى
هاتووةش بةآلم من ثشتطريى لة رِايةكةى كاك على حسني دةكةم كة دوو رِؤذ لةوةو ثـيَش كـردى كـة ئـةويش
ئةوةية كة تةرخان كردنـى برِةكـةش بـؤ ئـةوةى هـةم وةزارةتـى دارايـى بـؤ خـؤى بتـوان َى ضـاوديَرى بكـات تـا
ب انيَت ئةو وةزارةتانـةى كـة خ مـة تطوزارى و هاوكـارى ثيَشـكة بـة شـويَن و ناوضـة نـاكؤكى لةسـةرةكان
دةكــةنش هةرضــةندةش هــةم ثةرلــةمانى كوردســتانيش ئــةو برِةيــةى كــة وةزارةتــى دارايــى دايــدةنىَ و ليَــرة
موسادةدةى لةسةر بكريَتش بؤيـة ئيَسـتا بـة ِر َي انى وةزيـرى دارايـى و وةزيـرى و ثالنـدانان و هاوكارةكانيـان
ليَرةن هةر لة ئيَستاوة مونادةشةى ئةو برِةية بكةن كة باشة بؤ ئةوةى لةو سندودةية بيَت هـةم حكومـةت
بــؤ خــؤى لــة ِريَــى وةزارةتــى دارايــي و تــةختيت و هــةم ثةرلــةمان و هــةم دةزطاكــانى ئيتالمــى و هــةم
ِريَكخراوةكــانى كؤمــةلَى مــةدةنى و ئــةح ابى سياســى هــةموويان ثيَكــةوة دةتــوانن ضــاوديَرى لةســةر ئــةو
سندودة دابنيَن بؤ ئةوةى بة باشرتين شيَوة و بة بىَ كةموكورِى خ مةتطوزاريةكة و برِة ثارةكـة بطـات بـةو
شويَنانةش بة ِريَ سةرؤكى ثةرلةمانش لةَيةن زؤريَك لة ثةرلةمانتاران دسة لةسـةر داهـاتى نـةوت كـراش بؤيـة
مــن ثيَشــنيار دةكــةم ثــيَش ئــةوةى بودجــة تةســديم بكريَــت وةزيــرى ســامانة سروشــتيةكان بيَــت ليَــرة
رِوونكردنــةوة لةســةر ئــةو بابةتــة بــداتش بــؤ ئــةوةى بةرضــاوى هــةموو ثةرلــةمانتاران رِوون بيَــت كــة ئــةو
برِةيةى كة لة داهاتى نةوتى هةريَمى كوردستانة ضةندة و ضؤن وةردةطريدريَت و ضؤنيش سةرت دةكريَت
بةهةمان شيَوة داواى رِوون كردنةوة دةكة م لة بـة ِر َي وةزيـرى دارايـى لةسـةر مووضـةى ثيَشـمةرطة دةكـةمش
ضونكة ئةوانة براى ئيَمةنش هةموومان ثيَكةوة دةتوانني ئةم هةريَمة بثاريَ ين و ئيَمة بة ثشـتيوانى ئـةوان
بةردةواميمان دةبيَتش ئةطةر ئيَمة نةزانني ذيانيَكى با بؤ ئةوان فةراهـةم دةكريَـتش دلَنيـا بـن لـةوةى كـة
موسادةدة بؤ ئةو بودجةية ناكةينش بؤية ثيَويست دةكات ئةوان رِوون كردنةوة لةسةر مووضـةكة بـدةنش تـا
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ب انني ئـةو مووضـةيةى كـة دايـان نـاوة بـؤ ثيَشـمةرطةيةكى ئاسـايى تـا بـةرزترين ثلـة ضـةندة تـا بـ انني
ذيانيَكى باشيان بؤ فةراهةم دةكات يان نا زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك عمر فةرموو.
بة ِريَ عمر نورةدينى:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
بة حوكمى ئةوةى نويَنةرايةتى كردنى ئةندام ثةرلةمان لةناو ثةرلةمان و هةم لةسـةر ئاسـتى نيشـتمانى دا
هةم لةسةر ئاستى ناوضةييشداش بؤية لةسةر هةردوو ئاست مـن دةمـةويَت دسـة بكـةمش تـا ئـةو رِادةيـةى كـة
ثةيوةنــدى بــة ناوضــةى خؤمانــةوة هةيــةش مــن يــةكيَكم لــةو ئةنــدام ثةرلةمانانــةى كــة نويَنةرايــةتى شــارى
دةآلدز َى و دةوروبةرى و دةظةرى ثشدةر دةكـةمش ئاشـكراية كـة ئـةم دةظـةرة لـة نيـوةى دووةمـى هـةفتاكانى
سةدةى رِابردوو بة زجنريةيةك دؤنا دا تووشى سياسةتى تةرحيل كـردن و كاولكـارى و ويَرانكـارى بـووة تـا
ئةوةى لة سالَى  1151بة يـةكجارى ئـةم مةنتيقةيـة تـةرحيل كـراو بـوو بـة كاولسـتانش ديـارة لةسـةردةمى
دةسةآلتى خؤماندا بايةخ بةو مةنتيقةية دراوةش بة تايبةتى لةسةردةمى كابينةى ثيَنج دا بة دةيان ثرؤذةى
ئاوةدانى بـؤ ئـةم ناوضـةية ضـووةش بـ ةآلم تـا ئـةو رِادةيـةى ثةيوةنـدى بـة ثرؤذةكـانى ئاوةدانيـةوة هةيـة يـا
خ مةتطوزارى بـؤ سـالَشى  0212لـةوةى كـة مي انيـةى حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتان ثيَشـنيار كـراوةش مـن
تيَبينيــةكانى خوشــك و برايــانى بــة ِريَ م لةســةر ئــةو ناوضــةية دووبــارة ناكةمــةوةش ضــونكة منــيش هــةمان
تيَبينيم هةيةش بةآلم دةبينني بة شيَوةيةكى طشتى تيَبينيةكان لة دوو خالَدا كؤ دةبنـةوةش يـةكيَكيان كـةمى
ثرؤذةكانة و دووةميشيان جؤرى ثرؤذةكانةش ئةوة بة بريدةهيَنمةوة كة من سةبارةت بة ئةو مةنتيقةيـة
لةطةلَ هاتنى ثرؤذةى بودجة ياداشتنامةيةكم دا بـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى بـة ِريَ و ويَنةيةكيشـم دا بـة
بة ِريَ وةزيرى تةختيتش نارِةزايى و طلةيى ئةو مةنتيقةيةم نيشاندا بـووش هـةم كؤمـةلَيَك ثيَشـنيار بـوو بـؤ
ئةوةى هةولَ بدريَت ضاوخشاندنةوة بكريَت بة ثرؤذةكانى كة بؤ ئةم سنوورة ثيَشنيار كراوةش بؤية جاريَكى
تر من ئةوة دووثات دةكةمةوة كة ثيَويستة ضاوخشاندنةوة بكريَت بة جؤرى ثرؤذةكان و رِادةى ثرؤذةكانش
هةروةها دواى طفتوطؤ كردن لةطةلَ خةلَكى مةنتيقة و لةطةلَ دائيمة دامى دةآلدزىَ ئيَمة طةيشتووينة ئـةو
دةناعةتــةى كــة ضــةند ثرؤذةيــةك ثيَويســتة خبريَتــة نــاو ثــرؤذة ثيَشــنيار كراوةكــان بــؤ ســالَى 0212
هةنديَكيشيان بطؤرِدريَتش لةوانة لةو برِة ثارةيةى كة دانراوة بـؤ دروسـت كردنـى دوتاخبانـة كـة بـرِى 152
مليار دينارة كة ئةمة خالَيَكى طةشى بودجة و مي انيةى حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتانة بـؤ سـالَى 0212ش
ضوار دوتاخبانـةى  07ثـؤلَى بـؤ ئـةم مةنتيقةيـة دروسـت بكريَـتش دوويـان بـؤ سـةنتةرى شـارى دـةآلدزىَ و
يةكيَكيان بؤ ناحيةى ذاراوة و ئةوةى تريشيان بؤ ناحيةى سةنطةسةرش هةروةها بة دوو سايد كردنى ِريَطـاى
ســةرةكى ن َيــوان دــةآلدز َى ـ دةربةنــد كــة لــة رِابــردوو دا دةيــان كارةســاتى ناخؤشــى ت َيــدا رِوو داوةش ئةمــة
داخوازيةكى خةلَكى مةنتيقةية و لة رِابردوو كارى لةسةر كراوةش هـةروةها لـة سـنوورى دـةزاى دـةآلدزىَ
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ناحيةيةك هةية بةناوى ناحيةى ئى سيَوة كة تا ئيَستا نة تـؤرِى كارةبـاى ثيَطةيشـتووة نـة جـادةى دريِيشـى
هةيةش بؤية هةو َل بدريَت لة داهاتوو دا بؤ سنوورى ناحيةى ئى سيَوة كة تا ئيَستا  00طوند زياترى لةسةرة
تــؤرِى كارةبــاى بطــاتىَ و هــةروةها جادةكةشــى بــؤ دريِتــاو بكريَــتش هــةروةها دروســت كردنــى ناوةنــديَكى
رِؤشنبريى و هونةرى بؤ طةجنان و َوانى دةَدزىَ كة ئةمة داخوازيةكى ئةوانةش هةروةها بةردةوام بـوون
لةسةر ثرؤذةى تةواوكردنى خ مةتطوزارى دريِتاو كردنى جادة و كؤآلنةكانى هةم سةنتةرى شـارى دـةآلدزىَ
و هةم ناحيةكانيش بة تايبةتى ناحيةى سةنطةسةر و ناحيةى ذاراوةش ئـةوة بـة بريدةهيَنمـةوة كـة ئيَمـة
ثرؤذة برِياريَكمان كردبوو سةبارةت بة ثشتيوانى كردن لة ثرؤسةى ئاوةدانكردنةوة بـؤ ئـةو دةزايانـةى كـة
تةرحيل كراونش ئةوةى كة كاك عمر باسـى كـرد دةكريَـت بـةم شـيَوةية ئـةم ثـرؤذة برِيـارةى كـة ئيَسـتا َى
سةرؤكايةتية لةطةلَ ئةم فكرةيةى كة كاك عمر باسى كرد دةمج بكريَـتش ضـونكة ئـةم ناوضـانة ثيَويسـتيان
بةوة هةية لةبةرامبةر كاولكارى و دوربانى دانى تايبةتى ثشتيوانيةكى تايبةتيشيان ىلَ بكريَت بؤ ثرؤسـةى
ئاوةدانكردنةوةش سةبارةت بة بوارى ثـةر وةردة و خويَنـدنى بـاآل كـة ئةمـة ثةيوةنـديان بـة ليذنـةى ئيَمـةوة
هةيةش ئيَمة دةبينني لةناو ثرؤذةى حكومةتى هةريَمى كوردستان دا بايةخى تايبـةتى دراوة بـةم دوو بـوارة
كة ئةمة مايةى دةست خؤشيةش تةرخانكردنى  102مليار بؤ بوارى تواناسـازى و خويَنـدن كـة ئيَمـة ثيَمـان
وايـة دةب يَـت ئـةم بـوارة بـوارى تويَذينــةوةى زانسـتيش بطريَتـةوةش هـةروةها تـةرخانكردنى  152مليـار بــؤ
دروست كردنى دوتاخبانة كة ئةمة كاريَكى زؤر باشةش بةآلم ئيَمة لة ليذنـةى ثـةروةردة و خويَنـدنى بـاآل
لةسةر ضؤنيةتى ج َى بـةج َى كردنـى ئـةم بـرِة ثارةيـة و وةطةرِخسـتنى لـة ئايينـدةدا هةنـديَك ثيَشـنيارمان
هةبووش خؤ بةختانة سوثاسى ليذنةى دارايى دةكةين كـة بةشـيَك لـة ثيَشـنيارةكانى ئيَمـةيان خسـتووةتة
ناو رِاثؤرتى خؤيانـةوةش بـةآلم ديسـانةوة هةنـديَك ثيَشـنيارمان هةيـة ديسـان ضـاوى ثيَـدا خبشـيَندريَتةوة و
بةهةند وةربطريدريَتش بؤ منوونة بؤ هةردوو بوار دةبينني ئيَمـة وةزارةتـى ثةيوةنـدارمان هةيـةش يـةكيَكيان
وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستية كة ثةيوةندى بة  102مليارةكـةوة هةيـةش هـةروةها ئـةوةى
تريشيان وةزارةتى ثةروةدةية كة ثةيوةندى بة  152مليارةكةى دروسـت كردنـى دوتاخبانـةوة هةيـةش بؤيـة
ئيَمــة بــة زةرورى نــازان ني لةســةرووى ئــةم وةزارةتانــةوة بــؤردى تايبــةتى يــان دةســةآلتى تايبــةتى يــان
موئةسةساتى تايبةتى هـةبيَت بـؤ جـ َى بـةج َى كردنـى ئـةم بـرِة ثارةيـة و وةطةرِخسـتنىش يـان ئةطـةر بـؤرد
هةبيَت دةبيَت ئةم وةزارةتة مةعنيانة رِؤلَى سةرةكيان ثىَ بدريَت لـة جـآ بـة جـىَ كـردن و وةطةرِخسـتنى
ئةم برِة ثارةيةداش خالَيَكى تر كة ئيَمة لة رِاثؤرتةكةمان دا ئاماذةمـان ثيَـى دابـوو و بةشـيَك لـة بـة ِريَ انيش
باسيان كردش بةآلم تيكرار كردنةوةى هةر باشةش ئـةويش مةسـةلةى ميالكـى وةزارةتـى ثةروةردةيـةش لةويَـدا
وةكو ئاماذةى ثيَدرا داواى  1522كةس كراوة كة هةم بؤ مامؤستا و هةم بؤ فةرمانبةر و خ مـةتطوزاريشش
دواى ئةوةى كة ئيَمة مةيدانيةن سةردانى زؤربةى بة ِريَوبةراتيةكان كردش بة ِريَوبةرايةتى طشـتى ثـةروةدة و
بة ِريَوبةرايةتى ثةروةردةكةمان لةسةنتةرى موحافـةزات ودـةزا و ناحيـةش بؤمـان دةركـةوتووة كـة ئـةم بـرِة
بةرِاستى لةطةلَ داواكارى و ثيَداويستى زانستى و ثةروةدةيى وةزارةتى ثـةروةدة يةكناطريَتـةوةش بؤيـة ئيَمـة
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داواكارين لة وةزارةتى دارايى و سةرؤكايةتى حكومةت ثيَويستة ضاو بةو بـرِة ميالكـةدا خبشـيَندريَتةوة بـة
شيَوةيةك كة داواكاريةكانى وةزارةتى ثةروةدة لةرِووى ثسثؤريةتى و زانستيةوة ج َى بةجآ بكـاتش هـةروةها
دامةزراندنى دةرضووانى ثةميانطاى مةلَبةندى مامؤستايان و ئةوانـةى زانكـؤ كـة لـة بـوارى ثـةروةدةدان بـة
هةند وةربطرييَت بةشيَوةي ئيستسنائى لةسةر سىَ بنةماش يةكةميان /ضونكة ئةوانة تةنها بـؤ مامؤسـتايةتى
ثةروةدة كراونش دووةميان /ئيَستا ثةميانطاى مةلَبةندى مامؤستايان داخراوة تـةنها ئةوانـة مـاون كـة ئيَسـتا
دةرضوون و دانةمةزراونش سيَيةميان /لةَيةن ثةروةردةكانى خؤيانةوة ثيَشنيار ثيَشكة كراوة بـؤ ئـةوةى
لــة داهــاتوو دا بــة ثيَــى ثالنــى وةزارةتــى ثــةروةردة و بة ِريَوبةرايــةتى ثــةروةدةكان ئةمانــة لــة داهــاتوو دا
دا ةزريَنش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك عبدالسالم فةرموو.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديم:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
واديارة كة دواكـةوتن لـة دسـةكردن سووديشـى هةيـة و زةرةريشـى هةيـةش زةرةرةكـةى ئةوةيـة كـة دسـةكان
هةمووى دةكريَن و خةلَك تادةتى نةماوةش سوودةكةشى ئةوةيـة كـة هيـوادارم سـوودى ليَوةربطريدريَـت نـةك
وةك ئةو هةآلنةى كة ثيَش من كـرانش بةرِاسـتى مـن خـؤم بةئةنـدامى ثةرلـةمان دةزامن و بـة نويَنةرايـةتى
خةلَكى كوردستان لة ِريَطاى ليستيَكةوة هاتوومةش دةت مات بةخؤم نادةم بـةوة دةسـت ثـىَ بكـةم و ئيـدعاى
ئةوة بكـةم كـة نويَنةرا يـةتى ناوضـةيةك دةكـةمش ضـونكة رِةنطـة خوشـكيَك و برايـةك لـة فراكسـيؤنيَكى تـر
ئةويش لة هةمان ناوضـة بيَـت و ب َليَـت منـيش نويَنـةرى ئـةوامنش هيـوادارم خـؤم بثـار َي م لـةوةى كـة باسـى
ناوضةيةكى تايبةت بكةمش ئةطةر كرديشم بؤ مةسلَةحةتى عامةية وةكو ئةندامى ثةرلةمانش دووةميان /مـن
هيوادارم ئةو ثسثؤريةى من لة مامتاتيك وكؤمثيوتةر و ئامار ِريَطام ث َى بدريَت كـة هةنـدىَ تيَبينـى طشـتى
لةسةر بودجة و رِاثؤرتةكة بدةم و دبولَ بكريَتش بةرِاستى من لةوة دةست ثىَ دةكـةم و هـةولَ دةدةم باسـى
رِاثؤرت و بودجة تؤزيَك بكةمش سياسةتى بودجة و هةلَسـةنطاندنى ب ودجـةش ثاشـان بـة ثيَـى ئـةوةى كـة مـن
سةرؤكى ليذنةيةكم هةولَ دةدةم باسى ضؤنيةتى مامةلَة كردنى رِاثؤررت لةطةلَ ليذنةكـةم بكـةمش هيـوادارم
وةختةكةى كافى بيَتش بةرِاستى ئةم طفتوطؤيةى ئيَمة تـةنها طفتوطؤيـةكى ذميَريـارى نيـةش كـة بـيَني باسـى
ذمارة بكةين و ئةم مةدرةسةية ضـةندى تـ َى ضـووش هةميشـة طفتوطـؤى بودجـة طفتوطؤيـةكى سياسـيةش ئـةم
ذمارةو ِريَذانة بىَ طومان بةكاردةهيَندريَن بؤ ئةوةى هةلَسةنطاندنيَكى سياسى بؤ بودجـة بكريَـت و رِةواشـة
هةلَويَســتى جياوازمــان هــةبيَت لةســةر ئــةو بودجةيــة بــة ثيَــى هةلَويَســتى جياوازمــان لــة حكومــةت و لــةو
َيةنةى كة ثيَشكةشى كردووةش بةآلم ناكريَت ئةوة لةبريى خؤمان ببةين ئـةو هةلَويَسـتة سياسـية نةكريَتـة
ئةوةى كة ئيَمة كارى هةرة سةرةكى خؤمان كة ثةرلةمانتارية لةبري بكةينش ئةويش ئةوةية كة هاوكـار بـني
ئةو وآلتة بةزووترين كات بودجةيةكى كاملَ ترو باشرتى هةبيَتش ئيرت لةَيةنى كة من بةشدارم تيَيـدا يـان
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َيةنيَكى تر بيتش ئةطةر ثيَم بكريَت وةكو ئةندام ثةرلةمان تاكو بيسةمليَنم بـؤ خـةلَكى كوردسـتان كـة مـن
نويَنةرايــةتيان دةكــةم و ئةلَتــةرناتيةى باشــرتم هةيــة ثيَويســتة ب ـىَ طومــان هــةولَى ئــةوة بــدةين كــة ئــةو
بودجةية هةر تيَثةرِ دةبيَت بة دةنطدانيَك كىَ دةنطى لةسةر دةدات و كىَ دذيـةتى ش بـا لـة ئـةخري بلَـيَني
ئيَمـة ئــةو بودجـةمان دةولَةمةنــد كـردووة ئــةو نةوادســانةى كـة تيَيــدا بـوو بــا هاوكـارى ئــةو دوو وةزيــرة
بة ِريَ ةو ئةو ليذنةمان كردباش لةسةر ئةو ئةساسة من تةسةور دةكةم يةكةمني ثرسيارى طرنط ئةوةية ئةو
بودجةية سياسةتيَكى هةية يان نية من دةلَيَم بةلَىَش ئةو ِريَذة %37ى كة دانراوة بؤ بوارةكانى ثةروةردةو
ئاوةدانكردنــةوةو خويَنــدنى بــاآلو تةندروســتى باشــرتين بةلَطةنــة كــة ئةمــة سياســةتيَكة ئــةو هــةموو ثــارة
تــةرخانكراوة كــة لــة خالَــةكانى ياســاى بودجــة هــاتوونش ديــارة كــة حكومــةت نيــازيَكى هةيــة كــة نامــةوىَ
رةدةمــةكان دووبــارة بكةمــةوةش واتــة تةســةور دةكــةم بؤضــوونيَكى هــةبووش بــةآلم لــة بريمــان نةض ـيَت ئــةم
موازةنةيةش ئةمة وةكو لة سـةرةتاى مـاددةى يةكـةمى بودجـة هـاتووة بـؤ خـةرج كردنـى ئـةو بـرِة ثارةيـةى
خةملَيَنراو بة  11ترليؤن ثالنيَكمان داناوةش من ناكةومة ئةو هةلَةيةوة كة وةكو طوَ كة لة ئةخري بـيَم و
بلَيَم لةناو بودجة نووسراوة ئيَمة ثالمنان هةية بؤ ئةو سالَة دوتاخبانةيةك لة طونـدى سـ َي طرتكـان بكـةينش
بيَم بلَيَم من ضوومة ئةو طوندة ئةو دوتاخبانةم نةديت ئةم مةشروعة وةهميةش خؤم دةخةمة هةلَةيةكةوةش
ضونكة ئةمة نة حيسا بى شتيَكة كراوةش ئةمة ثالنيَكـة بـؤ سـالَى داهـاتووش ئيَمـة تةسـةور دةكـةم خ مـةتيَك
دةطةيةنينة ئةو َيةنةى كة تةمسـيلى دةكـةين و ئـةو بودجةيـة ئةطـةر بـيَني و خؤمـان ئامـادة بكـةين بـؤ
مونادةشــةى حيســابى خيتــامى و مي انيــةش مي انيــة ئــةوةى بــةراوردى ئــرياد و مةســاريف لــةويَيا دةثرســم
مدةوةر لة كويَيةش لةو دةثرسم ضؤن ئةو ثـارةى كـة تـةرخان كـراوة سـةرت كـراوة لـةو َى حـةدى خؤمـة
وةكو هاووآلتيةك و وةكو ثةرلـةمانتاريَك بضـمة وردتـرين وردةكاريـةكانى ئـةو ثرؤذةيـةش ليَـرة كـة ثالنيَـك
دادةنيَى هةر لةسةرةتاوة بلَيَم ضوومة ئةو جيَطاية و شةدامةكةم نةديت! تةبتـةن نـايبينىش ضـونكة دةلَيَـت
من ثالنيَك دادةنيَم بؤ ئامادةكردن يان دامةزراندن لةو سالَةش ئةمة بـة حةديقـةت ئةطـةر تةماشـاى بكـةين
من دة َليَم ئـةو بودجةيـة ضـةند هـةنطاويَكى بويَرانـةى تيايـة كـة ئيَمـة دةزانـني لـة كـاتى ئامـادةكردنى نـة
وةزارةتى دارايى نة ثيَشمةرطة و نة داخلى بة كؤتايى يةكرتيان نةطرتبووةوةش وةزارةتى دارايـى كـة جـةنابى
وةزير ليَرةية و ضاوةرِوانة ثرؤذةى وةزارةتى دارايى ليَرة ثةسةند بكريَت و تاوةكو ئةو بتوانيَـت بلَيَـت مـن
بة ثيَى ئةو وةزارةتة ئيش دةكةمش من دةبينم ئةجنامى ئةو دؤنا ةى كة زؤر شـتى سـلبى تيَـدا بـوو رِةنطـى
دايةوة لةسةر ئةو بودجةيةش رِاستةش بةآلم دةسـتان خـؤ بيَـت بـة جورئةتـةوة توانيتـانش مـن يـةك لةوانـة
بــووم كــة دةمطــوت نــةدةتوانرا بلَ ـيَن ئاسايشــى هــةريَم و كــؤى بكــةنش بــةآلم نةيانويســتووة فيَرمــان بكــةن
وادتيَكيان ثيشان داوةش ئيَمة دةتوانني سوور بني لةسةر ئةوةى ثةلة بكريَت لة دةركردنى هةموو ئةو ياسـاو
ِريَنماييانةى ثيَويس بؤ ِريَككردنى ئةم وةزعةى ئيَمـة لـة كوردسـتان كـة تيَيـدا دةذيـنش نةتيجـةى مانـدوو
بوونى هةردوو دةزطاى ئاسايشةش كة ثؤليو و ثؤليسى مرور و ثيَشمةرطةيةش مـن نـازامن ضـؤن جورئـةت بـة
خؤم بـدةم و بلَـيَم هيضـيان بـؤ سـةرت نةكـةم ش بـةس راتـب تـاوةكو لةبـةر هةلَةيـةكى ئيـدارى بيـتش لةبـةر
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مةودفيَكى سياسـى بيـتش ئيَمـة هـةريَمى كوردسـتان و ئاسـايش و سـةدامطريى ئـةو وآلتـة خبةينـة خةتـةرى
ئةوةى كة ئيَمة تؤلَة بستيَنني لة دةزطايةك كة بةرثرسيارة لة ئةمنيةتى ئيَمةش بؤية ئـةوة سـووديَكة كـة
دسةى لةسةر دةكةمش دةمةويَت دسـةكانى خـؤم كؤتـايى ثـ َى بيَـنم بـة دوو شـتى طـرنط و ئةساسـى بـؤ هـةر
طفتوطؤيةكى بودجةش ناكريَت ئيَمة داوا بكةين يان هـةو َل بـدةين ئـابوورى بـازا ِر و كـةرتى تايبـةت ئةساسـى
ئابوورميان بيَتش هـةو َل بـدةين هـةر طروثيَـك و هـةر تويَـذيَكى ئـةو كؤمةلَطايـة راتـب و مووضـةى هـةبيَتش
لةَيةكةوة طلـةيى دةكـةين و حةدمانـة كـة زيـاتر لـة  %22ى بـؤ تةشـعيلى ضـووةش ئينجـا شـةرِمانة لةسـةر
ئةوةى هةشت سـةد هـةزار فةرمانبـةرة يـان مليـؤن و نيـوة مةعقولـة ئـةم  522هـةزارة بينايـةيان نيـة و
مةسارفيان نية ش بؤية من تةسةور دةكةم با جةريس بنيش خؤشـة بلَـيَم بـؤ ئـةو طروثـة ثـارة سـةرت بكـةنش
ئةطةر بةس تةماشا بكةين ئةو س َى رِؤذةى كة ليَرة بامسان كرد هي تويَـذيَك نـةما لـةو كؤمةلَطايـة كـة داوا
نةكات حكومةت ثارةيةك بة شيَوةيةك لة شيَوةكان بؤى سةرت بكاتش لة دةولَةتى دنيـاى ثيَشـكةوتوو كـةس
ب َى ثارة نيةش ئةوةى هي نايطريَتةوة سؤشيالَ دةيطريَتةوةش بةآلم با لة خؤمان بثرسني لة  %17ى دانراو بؤ
ئيَمة ئةدريَت لةسةر حيسابى ثرؤذةكانة كة تا ئيَستا ئيَمة خانوومان لة ديرِةلؤك و شيآلدزىَ و سرييىَش 42
هةزار كةس لة وةزعـى سـالَى  1111دةذيـنش لةبـةر ئـةوةى نيَـروةو ِريَكـان و مـ ورى ذوورو دؤسـكى ذوورو
تةدريبة ن هـةزار عائيلـة مةنتيقةكـةيان داطـري كـراوة لةَيـةنى ضـةكدار يـانيش تؤثبـاران دةكريَـتش رِاسـتة
حكومةت باوكةش بةآلم نة ئةو باوكةية بةس نان خباتة طةرومانش من داوا دةكةم لة باتى ئةوةى ئيَمة زةخت
خبةينة سةر حكومةت مي انية تةشعيلى و مووضة زياد بكةين. .......
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
رجائةن وةرة سةر بةنامةكةش هةركةسيَك ئازادة ضى طوتووةش كاك عبدالسالم فةرموو.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديم:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من ثيَشنيار دةكةم بؤ هةر دوو وةزير كة ليَرةنش بؤ ضارةسةر كردنى ئةو جياوازى رِيذةيةو ئـةو زيادةيـةى
بةينى مي انيةى تةشعيلى و مي انيةى ثرؤذةكان ثالنيَكى زانستى ثيَشكة بكةنش كة دةزانني بة سـالَيَك و
دوو سالَ ئةوة حةل نابيَتش ضؤن ئيَمة دةرفةتى كار ثةيـدا دةكـةينش ضـؤن بةرهـةم هيَنـةر و سـةرمايةدار و
دةولَةمةند هان دةدةين لة ِريَطاى ياسا لة ِريَطا هةموو شتيَك كـة خـةلَك رِووبكاتـة بـازارِ و لـةوىَ بةرهـةميش
بيَنيَتش خةرجيش بكات لةباتى ئةوةى بة مي انية زةدةت بكيَشىَش دووةم خالَم كـة كؤتـايى ثـىَ ديَـنم مـن
تؤزيَك لة ريازيات تىَ دةطةم ( )GFSسيستةميَكى دنيايية هةموو بوارةكـانى خـةرجياتى هةيـة كـة ئةطـةر
لة هى هةر وةزارةتيَك وةربطرى رِةنطـة ببنـة  322و  422حـةوت بـوارة هـةر بواريَـك تةدسـيم كـراوة بـؤ
ثيَنج سيستةم و ثيَنج مستةواش كة ثيَنج جـارانى حـةوتى بكـةى دةكاتـة سـى و ثيَـنجش لةهـةر مسـتةوايةكى
خــوارةوة تــا دة د.ئــاراس واب ـ امن كــة دة بابــةتى خــةرج وةردةطريــتش  352بابــةتى خــةرج كؤكرايــةوة بــة
شيَوةيةكى عيلمى لةذيَر ئةو سي ستمةش بةداخـةوة لـة تةرجومـةى عـةرةبى وكـوردى هةنـديَك وشـةى نـةيار

055

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

ديَـتش مةســورفاتى ئــوخراش مـنح و ئيتانــاتش وةزارةتــى رِؤشـنبريى ضــؤن دةتــوانىَ ئيشـى خــؤى بكــات ئةطــةر
جةزائي موسابةداتى ريازى و منح نةداتة ظيستيةالَ و ئةو شتانةش رِاسـتة وةزارةتـى كاروبـارى كؤمةآليـةتى
منحى نية لة ()GFSةكة نيةش من هيوادارم كة هةر دوو وةزيرة بة ِر َي ةكانيش ليَرةن و ليذنةى داراييش
ليَرةية و ثةلة نةكةين لةو دسة عاتفيةى كة  %12لـة مةسـورفاتى ئـوخراش ضـونكة طوايـة مةترسـى ئـةوةى
هةية ببيتة مايـةى طةنـدةلَىش بـربِن و بيخةنـة سـةر فـآلن جيطـا ئةمـة دسـةيةكى زؤر ناعيلميـةش عيلميانـة
دةبيَت ئيَمة هةولَ بدةين كة شةفافيةت و بةدواداضوون و بة وردى تةماشا بكةين ضؤن ئةو ثارةيـة سـةرت
دةكريَتش دةستى ئةو كةسة بربِين ئةوةى ئةو ثارةية لة ِريَطايةكى نادروسـت سـةرت دةكـاتش ئـاخر كةليمـةم
ئةوةية كة سوثاسى ليذنةى دارايـى دةكـةم كـة مةتالَبـةكان و داخوازيـةكانى ليذنـةى كاروبـارى كؤمةآليـةتى
رِةضاو كردووةش هيوادارم لة باتى ثةسةند بكريَنـة بةشـيَك لـةوش ضـونكة فتلـةن داخـوازى وةزارةتـةش بـا ئـةم
بودجةية تيَثة ِريَننيش ضونكة خةلَك ضاوةرِوانى ئيَمةيةش سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك عمر نودتةى ني امى هةية فةرموو.
عمر صديم حممد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
عةفو كاك د.برِينى  %12ناعيلمى نيةش من ئةو ثيَشنيارةم لةسةر ماددةى . ...........
سةرؤكى ثةرلةمان:
رجائةن ئةوة رةئى خؤيةتىش تكاية رةئى ئةوةو ئةندامى ثةرلةمانةش جةنابيشت رةئى خؤت داو ئةويش داى
و هةمووتان ئازادن لة دةربرِينش بةآلم ناوى كةسيَكى تر نةهيَننش كاك ئاسؤ فةرموو.

بة ِر َي بكر كريم حممد صاحل (ئاسؤ):
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
ثيَشــةكى مــن بةطشــتى لةطــة َل رِاثؤرتةكــةى ليذنــةى دارايــى و ئــابوورى دامش بــة ثيَويســتى دةزامن ثيَشــنياز
ورِاسثاردةكانى ئةو ليذنةية بة هةند وةربطريدريَتش لةطةلَ ئةوةشدا لـة رِاثـؤرتى ليذنـةى دارايـى دا هـةموو
ثيَشنياز و رِاسـثاردةو رِةخنـةى ليذنـةكانى ثةرلـةمان بـة تـةواوى جيَطايـان لـة رِاثـؤرتى ليذنـةى نـاوبراو دا
نةكراوةتةوةش يةكةم /لةبةرئةوة بة ثيَويستى دةزامن ليذنةى نـاوبراو ضـاويَك بةمـةدا خبشـيَنيَتةوةش دووةم/
ســةرةرِاى هةنــدىَ كةلةبــةرو كــةموكورتى ثــرؤذةى بودجــة وةك لــة رِاثؤرتةكــةدا دةستنيشــان كــراوة يــان
ثةرلةمانتاران ئاماذةيان بـؤى كـردش كـة ثيَويسـتة ثيَداضـوونةوةى جـديان بـؤ بكريَـت يـان لةَيـةن وةزيـرى
دارايى و وةزيرى ثالندانان و وةزيرى سامانة سروشـتيةكانةوة رِوونكردنـةوةى جـديان لةبارةيـةوة بـدريَتش
بةطشتى ضةندين خالَى طرنطى تيَداية كة من نامةويَ دووبارةيان بكةنةوةش بةآلم بـؤ رِوونكردنـةوةى زيـاتر
دة َليَم بة طويَرةى ئةو ثارانةى كة ئةمسا َل بؤ ثـرؤذة بةردةوامـةكان و بـؤ ثـرؤذة ثيَشـنياز كراوةكـانى سـالَى
 0212كـــة بـــؤ هـــةر وةزارةتيَـــك خـــةرج دةكـــريَن دةبيـــنني شـــارةوانى  03405ى بـــؤ تـــةرخان كـــراوةش
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ئاوةدانكردنةوةو نيشتةج َى كردن  1747ى بؤ تةرخان كراوةش كارةبا  1241ى بؤ تةرخان كراوةش ثةروةردةو
خويَندنى باآل بةيةكةوة %12ش ئةطةر تةخسيساتى بوارى كشتوكالَ و تةندروستيشى خبةينـة سـةر (تةبتـةن
مةبةستم لة ثرؤذة وةبةرهيَنانةكانة ج بة بةردةوامةكان و ج ئـةوةى ئةمسـالَ)ش ئـةوا بةسـةريةكةوة دةبنـة
 %75ئةو ِريَذانة بايةخ ثيَدانى حكومةت بةو سيَكتةرانة نيشان دةدةن كة لة هةمان كاتدا دريَذة ثيَدةر و
تةواوكةرى ئةو ِريَبازةيةكة ثيَشرت حكومةت لة ساآلنى رِابردوو دا لة بوارى بنياتنـانى ذيَرخـانى ئـابوورى و
خ مةتطوزاريةكانــدا لةســةرى رِؤيشــتووةش ئــةوة بــة دةورى خؤيــةوة كاريطــةرى باشــى دةبيَــت لةســةر
بةرزبوونةوةى ذيان وطوزةرانى خةلَك و دؤزينةوةى هةىل زياترى كاركردنش دةق ئةو بايةخ ثيَدانة لةطةلَ
ه َيلَة طشتيةكانى كارنامةى حكومةتى هـةريَم يـةك دةطريَتـةوة كـة لـة  12/05دا ئيَمـة متمانـةمان ثيَيـداش
سيَيةم /تارِادةيةك نـةك بـة تـةواوى لـة بودجـةى سـةرمايةطوزارى ئةمسـا َل دا عةدالـةت لـة نيَـوان هةرسـ َى
ثاريَ طاى هةريَمى كوردستان واتة سليَمانى و دهؤك و هةوليَر دا رِةضاو كـراوةش ضـؤن ئةطـةر ئـةو ثارانـةى
كة ئةمسا َل برِيارة بؤ جىَ بةجىَ كردنى ثرؤذة بةردةوامةكان و ئةو ثارانةى كة ئةمسالَ لة ثـرؤذة ثيَشـنياز
كراوةكان خةرج بكريَن كؤى بكةينةوة كة بؤ هةر ثاريَ طايةك دانـراوة دةبيـنني سـليَمانى  4244ةش هـةوليَر
 %35ةو دهؤك  1544ةش ِريَذةى ئةو ثارانة كة بؤ تةواوى هةريَم سةرت دةكـريَن  240ـةش ئـا ليَـرةدا وةك
لة رِاثؤرتى ليذنةى دارايش داهاتووة بؤ دابةشكردنى ثرؤذةكان دوو ثيَوةر وةرطرياوةش يةكـةميان :ثيَويسـتىش
دووةميانِ :ريَذةى دانيشتوانى هةر ثاريَ طايةكش ليَرةدا رِةنطة ِريَككةوتنيَك نةبيَت لةسةر متيارى ثيَويستىش
ضونكة رِةنطة بةرِاستى شتيَكى مةوزوعى نةبيَتش بةلَكو شتيَكى زاتيةش رِةنطة هةريةكيَك بلَيَت ئةو ناوضةية
ثيَويســرتة لــة ناوضــةيةكى ديكــةش بــةآلم ثيَــوةرى ِريَــذةى دانيشــتوانى هةريــةك لــةو س ـ َى ثاريَ طايــة ديــارةو
متياريَكى بايةتيةش سليَمانى %41ى دانيشتوانى هةريَمى كوردستانةش هةوليَر  %32و دهؤك  %03يةش كةواتة
ســليَمانى ــةدرى ىلَ نــةكراوةش هــةوليَر كــةميَك لــةرِادةى خــؤى زيــاتر ثــارةى بــؤ ســةرت دةكريَــتش ليَــرةدا
دةميَنيَتــةوة دهــؤكش وةك دةبيــنني ئةمســا َل ئــةو ِريَذةيــةى كــة برِيــارة لــة ثاريَ طــاى دهــؤك خــةرج بكريَــت
بريتية لة  1544ئةو ِريَذةية كةمرتة لة ِريَذةى دانيشتوانى دهؤك كة  %03يةش بةآلم لة سالَى داهـاتوو دا
كة مةبةستم سالَى  0212يةش ئةو ثارسةنطة بؤ دهؤك رِاسـت كـراوةش واتـة دـةرةبوو كـراوةش ضـؤن ئةطـةر
كــؤى ئــةو ثارانــةى كــة دةبيَــت بــؤ ثــرؤذة وةبةرهيَنــةكان خــةرج بكــريَنش لــة ســالَى  0212دا ج بــؤ ثــرؤذة
بةردةوامـةكانى ثـيَش ســالَى  0212كـة بيســتيان بـؤ سـالَى  0211يــش دةميَننـةوةش ج بــؤ ثـرؤذة ثيَشــنياز
كراوةكانى ئةمسالَ كة تةواو نـابن و  %51ثرؤذةيـان دةميَنيَتـةوة بـؤ سـالَى ِ 0211ريَذةكـةى دةكاتـة %01ش
كةواتة خ مينة ئةوة  %03زيَرتةش كةواتة وةزارةتى ثالندانان كاريَكى باشى كردووةو دـةرةبووى دهـؤكى
كردووةتةوةش كةواتة وةزارةتى ثالندانان تارِادةيةك هةولَى داوة ئةو وبنة لةسةر دهؤك هـةلَبطريَتش بـةآلم
وةك دة َليَن ثيَنطاظ ثيَنطاظش هةر ئةندام ثةرلةمانيَك كة شـكى لـةم ئامـار و ِريَذانـة هةيـةش ئامـادةم كؤثيـةكى
ئةو داتايانةى ثىَ بدةم تا رِاست ودروستى ئةو دسانةى م نى بـؤ دةربكـةويَت كـة ئاوايـة يـان نـا بـةآلم وةك
دةردةكــةويَت لــة ســنوورى هــةر س ـ َى ثاريَ طاكــةدا مةبةســتم لــةناو هــةر ثاريَ طايــةك دا لــة دابةشــكردنى
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ثرؤذةكان دا بةسةر دةزاو ناحيةكاندا ج ثرؤذة بةردةوامةكان و ج ثرؤذة ثيَشـنيازكراوةكاندا ناعةدالةتيـةك
هةيةش بةرثرسياريةتى دةكةويَتة سةر ج َيةنيَك وةزارةتى ثالنـدانان يـان وةزارةتـى مـةعنىش ئـةوة ئةسـلَى
مةبةست نيةش ئةوةى طرنطة هي ناوضةيةكى كوردستان خؤى بة ةدر ليَكـراو و ثـةراويَ خـراو نـةزانيَتش
ثةرلةمانيش ِريَطةى ئةو مات خورانة نةداتش ضونكة هةم داهـاتى حكومـةت و داهـاتى خـةلَكى كوردسـتاننش
لةبةرئةوة دةبيَت هةموو ناوضةكان بةهرةمةند بنبش ضارةسةرى ئةوة بةوة دةكريَتش كة جـاريَكى تـر لـة
سنوورى هةر ثاريَ طايةك دا وةزارةتى ثالندانان كة بة ِريَ د.على خؤى ليَرة دانيشتووة بـة تةنسـيم لةطـةلَ
وةزارةتــة مةعنيةكانــدا ضــاو بــة ئةولةوياتــةكان وبةرِةضــاوكردنى جــؤرىَ لــة عةدالــةت لــة دابــة كردنــى
ثرؤذةكان لة سةنتةرى ثاريَ طا و دةزا و ناحيةكان دا بطيَ ِريَتةوةش ضوارةم /منيش لةطـةلَ ئـةوة دام كـة ئـةو
ثرؤذانةى مؤركى حي بايةتيان ثيَوةيةش وةك لة رِاثؤرتةكةى ليذنةى درايـيش ئامـاذة بـؤ هةنـديَكيان كـراوة
نةك بؤ هةموويانش يان ئةوةتا َبرب يَن ئةطةر هيَشتا نةخراونةتة بـوارى جـ َى بـةج َى كـردنش يـان ئةطـةر لـة
بـارى جـ َى بـةجآ كــردن دان خبريَنـة خ مـةت بةرذةوةنــدى طشـتيةوةش سـةبارةت بــةو ثرؤذانـةى كـة طوايــة
دووبــارة كراونةتــةوة يــان طوايــة تــةواو بــوون و جــاريَكى تــر دانراونةتــةوةش يــان طوايــة هــةر لــة بنــةرِةت دا
وجوديان نية و ثارةيان بؤ تةرخان كراوةش ئيَستا ساغ كردنةوةى ئةوانة بؤ ئيَمةى ثةرلةمانتاران زةدةتـةش
وةختى ث َى دةويَتش بـةآلم ثـيَم باشـة ثـا ثةسـةند كردنـى بودجـة ئـةوة ئـةركى يةكـة يةكـةى ليذنـةكانى
ثةرلةمانة كة هةريةكةيان لة بوارى خؤيدا لة رِاستى و دروستى ئةوانة بكؤلَيَتـةوةو ثـا سـاغ بوونـةوةيان
ىل ئاطــادار بكريَتــةوةش هــةروةها لةَيــةكى تريشــةوة بــؤ ئــةوةى زووتــريش
ليذنــةى نةزاهــةى ثةرلــةمانيان َ
ديسانةوة بطةينة حةديقةتش ثيَشنيارى من ئةوةية بؤ هةر دوو وةزارةت كة وةزارةتى ثالندانان و وةزارةتى
دارايى ئةوانيش بة يةكةوة لةَيةن خؤيانةوة ثيَداضوونةوة بؤ ثرؤذةكـان بكـةنش سـةبارةت بـةو باسـانة لـة
ىل ئاطــادار بكةنـةوةش ســةبارةت بــة مـنح و ئيتانــات و مــةنافا
مـاوةى يــةك مــانط دا ثةرلـةمانى كوردســتانى َ
هةموو ئةو شتانةى تر كة ثةرلةمانتاران ئاماذةيان بؤى كرد وةك نةفةداتى تر و مةساريفى تر و ئةدةواتى
تر و لةوازمى تـر و شـتى تـريشش ئةطـةر حيسـاباتى كؤتـايى شـة مـانطى  0221مـان لةبةردةسـت بوايـةش
لةطة َل ئةو خانة خانانةدا بـةراوردمان بكردنايـةش ئةطـةر ديـوانيَكى رةدابـةى دارايـى يـةكطرتوومان هةبايـةش
رِةنطة تةسةوريَكى تا رِادةيةك ن يك لة رِاستيمان لـةَ دروسـت ببوايـةش كةواتـة ليَـرةدا لةسـةر ج ئةساسـيَك
ئيَمة داواى َبردن يان كةم كردنةوةى مينةة و ئيتانات و مةنافا بكةين بة ِريَذةيةكى ديارى كراو ش بةلَكـة
ئةوة بة برِواى من كارى ديوانى رةدابةى دارايية كة سةر بة ثةرلةمانة و وردبينى خؤى بكاتش رِاثؤرتةكانى
خؤى بة ثةرلةمان بدات كة تاوةكو ب انىَ ئايا ئةو برِة ثارانـة بـة ئةمانـةت و بـة ثيَـى ِريَنماييـةكان سـةرت
كراون يان نا مةبةستم كة سةرت دةكريَن يان نا ليَرةشدا ليذنةى نةزاهة و ليذنةكانى ترى ثةرلـةمانيش
دةتوانن دةورى خؤيان بطريِنش سةبارةت بـةو هـةموو سـةنتةرة رِؤشـنبرييانةى كـة لـة كوردسـتان هـةنش ئـةو
طؤظار و بآلوكراوةو ئةو كةناآلنةى ميديا يان خانةى ثةخش و بآلوكردنةوةش جا ج حي بى بن ج ئةهلى كـة
لةَيةن حكومةتةوة لـة بابـةكانى مـنح و ئيتانـات و مـةنافا و هـةر بـابيَكى تـرةوة بـاروبوو كؤمـةكيان ثـ َى
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دةكريَتش ثيَشنيازى من ئةوةيةش ثيَويستة هةموويان لة يةك سةرضـاوة كـة وةزارةتـى رِؤشـنبريى بـة طوجنـاو
دةزامن بة طويَرةى سيستةم و ِريَنماييةكى ديارى كراو كؤمةك وةربطرنش نةك لة ضةندين وةزارةت و َيةنى
ترى حكومى جيا جياش ضونكة ئةوة بؤ خؤى هؤكاريَكة بؤ ئةو بىَ سةروبةرية رِؤشـنبريية و ئيتالميـةى لـة
كوردستان دا دروست بووةش هةم بؤ نةهيَشتنى ناعةدالـةتى كؤمـةك كـردن بـةو بنكـة و طؤظـار و كةناآلنـة و
هةم رِةنطة ثارةيـةكيش بـة خـؤرِايى لـةو نـاوةدا و لـةو كـةس بـة كـةس نـةبووةدا بـرِوات و جيَطـةى خـؤى
نةطريَتش بؤ ئةوةى بؤ خةزيَنة بطة ِريَتةوةش سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاسش كاك حاكم رزطار فةرموو.
رزطار حممدامني دد ستيد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
ئةطةر ِريَطةم بدةى لة شويَنى خؤمةوة دسة بكةمش ضونكة بارى تةندروستيم زؤر مناسب نية.
سةرؤكى ثةرلةمان:
كةرةمكة كاك رزطار.
رزطار حممدامني دد ستيد:
سةرؤكى ثةرلةمان.
سوثاس جةنابى سةرؤكش رِاستةوخؤ دةضمة سةر رِاثؤتةكانش هةندىَ شتى بةسيت هةية لـةرِاثؤرتى ليذنـةى
دارايى لةوانة داهاتى شارةوانيةكانى باس كردووة لة سـةفحةى  00مـاددةى  3دةلَيَـت خبريَتـة سـةر بودجـة
تايبةتيةكانش ئايا شارةوانيةكان مةبةستى بةلةدية و بةلةدياتة ضونكة دوو موستةلَةة بـةكارديَت بةلةديـة
شارةكةيةو بةلةديات دةرةوةى شارةش ئةوة حةزدةكةم دوايى رِوون كردنةوةى خؤيان لةسـةرى بـدةنش دوايـى
لة ماددةى  7هةر لة هةمان سـةفحة هـاتووة كـة دةلَيَـت (تقودم وزارات ودوائور الدولوة) لـة ليذنـةى ياسـايى
ئةوان وةك خؤي هيَشتوويانةتةوةش ليذنةى دارايى و ئابوورى (دولة) واب امن (ادليم) رِاست تـرةش ئةمـة وةك
خالَة بةسيتةكانش دةضمة سةر رِاثؤرتى بة ِر َي وةزيرى دارايى و ئابوورى لة رِاثؤرتةكـةدا هـاتووة كـة دةلَيَـت
بودجةى ئةمسا َل لة نيوةى خواستى هةريَم كـةمرتةش وة حكومـةتيش هـي بةشـداريةكى نـةبووة لـة دانـانى
بودجة بة هؤى ئةوةى كة سةنةدى دةستوورى نيةش حكومةتى هةريَم هاوكارى بكات يان بةشدارى بكاتش بة
بؤضوونى من سةنةدى دةستوورميان هةية كة بةشـدارى بكـةين لـة بودجـةش رِاسـتة ئـةو بؤضـوونة لـةرِووى
دةستووريةوة سياسةتى ماليم لة دةسةآلتةكانى حكومةتى ئيتحاديةش بةآلم مـاددةى  101برِطـةى  3دةلَيَـت
دةبيَـت حســةيةكى عــادل بــؤ هةريَمـةكان و بــؤ ثاريَ طاكــان ديــارى بكريَـت بةمــةرجيَك بتــوانىَ هــةريَم يــان
ثاريَ طا بة كارو ئةرك و بةرثرسياريةتةكةى خؤيان هةلَسنش من ئةطةر سياسـةتى خـؤم يـان ثيَويسـتيةكانى
خؤم رِوون نةكةمةوةش ضؤن دةتوامن ئةو نةسة دةستوورية جىَ بـةج َى بكـةمش ئةمـة لةَيـةكش لةَيـةكى تـر
ئةطة ِريَمةوة بؤ ياساى موازةنةش ياساى موازةنةى موةحةد كة ِريَطا دةدات بة حكومةتى هةريَم بةشدار بكـات
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لة طفتوطؤكانش لة ماددةكانى  12برِطةكانى  2و  7و  5و 1ش لة مـاددةى  17و مـاددةى 15ش مـاددةى  00و
ماددةى  03و ماددةى  40و ماددةى 43ش ئةمانـة هـةمووى بـاس لـة هاوكـارى و تةنسـيم دةكـات لـة بـةينى
سةرؤك وةزيران لـة كوردسـتان و سـةرؤك وةزيـران لـة حكومـةتى ئيتيحـادىش بـاس لـة هاوكـارى و تةنسـيم
دةكات بؤكارى هةريَم و ناوةندش لة بةينى ديوانى ضاوديَرى و لة بةينى وةزارةتة ثةيوةندارةكانش بؤ منوونة
ليَرة لة رِاثؤرتةكة نةمبينى ئايا ماددةى  43لة مي انيةى موةحةد بةرِاستى ئةوةى كة لة ثةرلةمانى عرياق
ئةو نوسخةيةم دةست كةوتووةش من نازامنش تةسديقيش بووش بةآلم نازامن وةكو خؤى هيَشرتاوةتةوة ماددةكةش
نةسى ماددةكة وةكو خؤى ماوةتةوة يان رةدةمةكةى طؤرِاوة ش ئـةوة طرنطـةش ليَـرة لـة مـاددةى  00بـاس لـة
دةرز دةكات و با س لة عةدالةتى دـةرز دةكـات كـة بـدريَت بـة هةريَمـةكان بـة شـيَوةيةكى عةدالـةت دةبيَـت
تةوزيا بكريَتش لة ماددةى  43باس لةوة دةكات كة ئةو شارانةى حدودين و مةنفةزن دةبيَت %5ى داهـاتى
خؤيان لة كاتيَك دا كـة دةضـيَتةوة بـؤ ناوةنـدش دةبيَـت ئـةوة بدريَتـةوة بـة هةريَمةكـةش مـن نـازامن لـةرِووى
ناردنةوةى ئةو واريداتانةى كةوا لة هةريَم بة ثيَى دانونى موزانة و بة ثيَى دانونى موزازةنةى عام دةبيَـت
واريداتى هةريَم بضيَتةوة بؤ ناوةندش بضيَتةوة بؤ حكومةتى ئيتيحادىش ئةم بؤضوونة يان ئـةم ليَكدانةوةيـة
لةرِووى دةستووريةوة ئايا ضؤنيان ليَك داوةتةوة ئةوان من ثيَم واية حكومـةتى هـةريَم و ئيَمـة دةبيَـت
لةم نودتةية هاوكاربني كة ئةم كيَشةية ئةطةر ساغ نةكراوةتـةوة دةبيَـت بيبةينـة بـةردةمى دادطـاى بـاآلى
ئيتيحادى بؤ ئةوةى كة ئايا حكومةتى ئةداليمةكان حةدى ئةوةيان هةية دسة لةسـةر مي انيـة بكـةن ش مـن
ئةطةر بةشدارى نةكةم و هةر دةست بطرمةوة ئةو كاتةش ضى بؤم بيَـت و بـؤ نةيـةت مونادةشـةى بكـةمش لـة
كاتيَك دا ئةو خؤى (برِطةى  )3ثيَم دةلَيَت بة شيَوةيةكى عاديالنة دةبيَت بة ئةركةكانى خؤيـان هةلَبسـ ش
بــة شـيَوةى عاديالنــة و ئــةرك و بةرثرســياريتى حكومــةتى هــةريَميش ئةوةيــة كــة خؤشــطوزةرانى خةلَكــةش
خؤشطوزةرانى خةلَكيش بة ثارة دةكريَت و ثارةكة ليَـرة مـةعاىل وةزيـرى دارايـى و ئـابوورى دة َليَـت كـة
ئةمة نيوةى خواستةكانى حكومةتى هةريَمةش بؤية داوا دةكةم كة جةنابى وةزير لةوة ب َى دةنط نـةبيَت كـة
دةزانىَ ئةمة نيوةى خواستةكانى هةريَمةش ئيَمة هـةموو هاوكـارى دةبـني و داوا بكـات و ثـ َى لةسـةر ئـةوة
دابطريَت كة نيوةكةى تريش بيَتش ئةمة نودتةيةكة لةرِووى ياسـاييةوةش دواتـر لـة َثـةرِةى  7رِاثؤرتةكـةى
بة ِريَ ليذنةى دارايى و ئابوورى هاتووة كة هةست بة ناوادتيةت و ناشةفافيةتيَك دةكات لة حةدلةكانى ئةو
نةفةداتانةى لة بابى سةرتش تةشعيلى و منح و ئةو حالَةتانةى كة باسى كردووةش ئيتانـات و هاوكاريـةكان و
كؤمةآليةتيةكانش بةآلم ئةوة حةليَكى وازحى دانةناوةش دةلَيَت با حكومةت ضـاوديَرى بكـاتش ثـيَم وايـة ئـةوة
حةليَكى طشتيةش يةعنى دةبيَت رةدابةى ماىل ضاوديَرى هةموو سـةرفيَك بكـات نـةك تـةنها ئـةوةش مـن ليَـرة
ئيقرتاة دةكـةم ئـةو بـرِة ثارةيـةى كـة ئـةوان دايـان نـاوة كـة دةكاتـة %01447ى نةفـةداتى تةشـعيلىش واتـة
وةبــةرهيَنانش لــة بودجةكــة نةض ـيَتةوة ســةر تةشــعيلىش لــة س ـىَ تــةوةر دا تةدســيم بكريَــتش بةش ـيَكيان بــؤ
تــةئمينى ئيل امــىش ئيَمــة هــةموو دةزانــني كــة رِؤذانــة كارةســاتى ِريَطاوبــان ضــةند زؤرة و بةش ـيَكيش لــة
كارةســاتةكانى ِريَطاوبــان دةطة ِريَتــةوة بــؤ خراثــى ِريَطاكــانش وة خراثــى ِريَطاكــانيش ديــارة بةرثرســياريةتى
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حكومـةتى خؤمانـةش دةب َيــت ِريَطاوبـان بـا ب َيــتش تةنانـةت لةســةر حيسـابى ئةساسـى نةزةريــة يـان تيــؤرى
تةحـــةموىل تةبـــةعيش بيَـــتش ئـــةو رِووداوانـــةى كـــة رِوو دةدات دةبيَـــت حكومـــةت دـــةرةبووى بكاتـــةوةش
دةرةبووةكة ئيَمة ياسـايةكى سـةركةوتوومان هـةبوو لـة سـاآلنى هةشـتاكان ياسـاى تـةئمينى ئيل امـى كـة
ليذنةى بة ِريَ ى ياساييش ئيشارةتيان ثيَيداوةش دةست خؤشيان ىلَ دةكةم كة ئةوة خبريَتةوة كـارش ئـةوة زؤر
كيَشةمان بؤ حةل دةكا تش ضونكة رِؤذانة حةواديو بووةتـة دياردةيـةكش شـتيَك نيـة ب َليَـى وةلَـآل كةمـةش لـة
ساآلنى هةشـتا هةركةسـيَك كـة بـة رِووداويَـك ردايـة تـا  02هـةزار دينـارى سويسـرِى تـةعوي ى دةدرايـةش
بووذانةوةيةكى ناو بازارِيش بووش كاريَكى زؤر طرنطيش بـوو بـؤ ثار َي ةرةكـانيشش ئةمـة بةشـيَكى بـرِوات بـؤ
تةئمينى ئيل امى و بةشيَكيشى برِوات بؤ سندوديَك كة خةلَكانيَك كة ئةوانـةى لـة ذيَـر هيَلَـى فـةدريى دانش
ئةمة وةكو دةرزيَكى دريَذخايةن ثيَيان بـدريَتش مةسـةلةيةكى طرنطـة ئةوانـةى كـة كـارى رِؤذانـةيان هةيـةش
ئةطةر رِؤذانة كار نةكةن نيانة بيخؤنش كة ضووة دةرةوة بؤ كريَكارى نةبوو و كريَكارى دةست نةكةوتش ئةوا
دووبــارة تووشــى ئةزمــةى نةبوونيــةكى وازة دةبيَــت و هــي ئيحتياتيَكيشــى نيــةش ئةمــة دةكريَــت بةشـيَكى
تــةرخان بكريَــت بــؤ ئــةو خةلَكانــةى كــة كارةكــةيان بةشــيان ناكــات يــان تــةواو كاريــان دةســت ناكــةويَت بــة
دريَــذايى ســالَةكةش بةش ـيَكى تريشــى بــة بؤضــوونى مــن تــةرخان بكريَــت بــؤ نةخؤشــى ســةرةتانش نةخؤشــى
سةرةتان كة بةداخةوة لة زؤر بوونةش ئةو عةمةلياتانةى كة لة تواناى نةخؤشـخانةكانى خؤمانـدا نيـةش ئـةو
عةمةلياتة دورسانة كة كةسيشى تر كة بؤ ئةو كةسانةى كة ناتوانىَ و دةرامةتى ئةوةى نية بيباتـة دةرةوةش
ئةو سندودة بةشيَكى لةو ثارةيةى كة بـة بؤضـوونى مـن ئـةو  %02ةى كـة ليَشـى جيابكةيتـةوةش ثـيَم وايـة
طوجنــاو دةبيَــت بنــةماى (رِاســتة مــن لــة ئــةردام و تةفاســيلَى شــتةكان شــارةزاى ئــةوتؤم نيــة)ش بــةآلم ئيَمــة
تةرشيقى حكومـةمتان كـردش وةزارةتـةكامنان كـةم كـردةوةش كـة وةزارةمتـان كـةم كـردةوة ديـارة ايةيـةكمان
هةبووة لة كةم كردنةوةكانش ئيَستا  11وةزارةتةش جاران ئةطـةر بـة وةزيرةكـانى هةريَمـةوة حيسـابى بكـةى
كةوتووةتة نيوةى ئةو وةزارةتانةش بةآلم ئيَستا تةدريبةن دوو ترليـؤن لـة نةفـةدات زيـادى كـردووة لـة ثـارش
ئيَمة كة وةزارةتةكامنان كةم كردووةتةوة بة بؤضوونى من ئةطـةر ئـابوورى ناسـةكامنان و وةزارةتـى دارايـى
بة ِر َي و وةزارةتى تةختيت ثيَدابضنةوة دةبيَـت حيكمـةتى ئـةو كـةم كردنـةوة و تةرشـيقةى حكومةتـة كـة
شتيَكى زؤر با بوو كة كراش دةبيَت ب انني و دةبيَت ئيستعالىل ئةوة بكةين كة ضؤن ئةو كـارة و ئـةو ثـارة
زيادةية كة لة نةفةداتى تةشعيلى دا بةداخةوة بةشـيَكى زؤرى مـن دةمـةويَت بـةس ئيشـارةت بـؤ حالَـةتيَك
بكــةم ئةوانــةى كــة رِؤذانــة ليجــانى موشــتةريات لةطــة َل ِريَ ـ م بــؤ ئــةو خةلَكــة ثاكانــةى كــة لــةناو ليجــانى
موشتةريات دانش يةك نودتةى ترم ماوة كة ئةو برِة ثارةيـةى كـة بـؤ زيـادةى رةواتـب دانـدراوةش بـؤ زيـادةى
رةواتبش لةيةكيَك لة ئابوورى ناسةكامن ثرسى كة نيسبةيةك دانراوة ئةو نيسبةتة ثيَى وابوو دةبيَت ثارةكة
ديارى بكريَتش ئيَستا لة بودجةكة بلَيَت ئةو برِة ثارةية بؤ ئةو كؤمةلَةية كة زيـادى دةكـةين دةبيَـت ديـارى
بكريَتش ئةطةر ديارى نةكةن ئةوا نةدسيَك دةبيَت لة مي انية دا نابيَت بةس بة نيسـبةتيَك ديـارى بكريَـتش
ئةوة حةزدةكةم خبريَتةوة سةرىش ئاخر شت كة من دةمةويَت بلَيَم حالَـةتى تةداعودةكانـةش ئةوانـةى كـة
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مةمشول نني بة دانونى 07ى سالَى 0222ش ئةوانةى كة بة دـانونى  33تـةداعود بـوونش ثـيَم وايـة ئةوانـة
موستةحةدى ئةوةن كةوا ئاورِيان ىلَ بدريَتةوةو مةمشول بنب بةو دانونة و ئةو زيادانةى كة ئيَستا دةدريَـت
بة ثيَـى ئـةوة بـؤ ئـةوانيش بطة ِريَندريَتـةوةش ئيَمـة لةَيـةكى تـرةوة لـة وةزارةتـى ئـةودات و شـ ونى دينـى
يةزيديةكان و مةسيحيةكان كيَشةيةك دروست نسبةيةك هةبوو كة ديارى نةكرابوو بؤيـان و نـةيان دةزانـى
وةزارةتى ئةودات كة ئيلتيباسيَك هةبوو دةبيَت ئةوة ديارى بكريَتش ثيَشم واية كة داهاتى مةجلسى دةزا
بدريَتةوة بة خؤيان وةكو ضؤن دةدريَتةوة بة بةلةدياتش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك شوان فةرموو.
بة ِر َي شوان عبدالكريم جالل:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
من هاورِام لةطةلَ هاوكارةكامن كة تةئكيد لةوة دةكةنةوة كة لة ئامادةكردنى بودجة ثةلةيةكى تيا بووة جا
لــةرِووى تةكنيكيــةوة بيَــت يــان لــةرِووى ِريَكخســتنةوة بيَــتش يــان لــةرِووى جةداويلــةوة بيَــت يــان لــةرِووى
كؤكردنةوةى ثارةكانةوة بيَـتش جطـة لـة تـةوزيتى جةداويلـةكانيشش ديـارة جطـة لـةوة ئـةو تيَبينيـة زؤرةى
هاوكارةكامن كةو لة ضةند رِؤذى رِابردوو دا و ئةمرِؤ ثيَشكةشـيان كـردش دةليليَكـة بـؤ ئـةوةى بـة تةئكيـد
سوو ِر بوونى ثةرلةمانة لةسةر ئةوةى كة مةسـجيَك بنيَريَـت بـة هـةموو َيـةك كـة ئيَمـة دةبيَـت و ئـةركى
سةرشامنانة و ثيَويستة ب انني بودجـة ضـؤن دادةنـدريَت و ضـؤن سـةرت دةكريَـت شـيَوةى سـةرت كردنـى
ضؤنة و لة ضيدا سةرت دةكريَت هةموو ئةو َيةنانة بؤ ئيَمة زؤر طرنطة كة دةبيَت ب انريَتش ليَـرةوة مـن
ثيَم واية لةدواى تةسديم كردنى بودجةوة ئةركى ثةرلةمان طةورةتر و دورس تـرة لـةوةى كـة موتابةعـةى
دةديم و وردى سةرت كردنةكة بكات و هةموو وةزارةتةكان و هةموو ئةو شـويَنانةى بودجـةيان بـؤ ديـارى
كراوةش ج لة تةشعيلى بيَت و ج لة ئيستسمارى بيَتش بة تايبةتى لةسةرووى ليذنةكانيشةوة ليذنةى نةزاهـة
ئةركيَكى دورسى دةكةويَتة سةرشانش من ثشتطريى لة ناوةرِؤكى رِاثؤرتى ليذنـةى دارايـى و هـةروةها ئـةوةى
كة ثةيوةندى بة ليذنةى ياسايشـةوة هةيـة لـة بةشـى هـةرة زؤرى دةكـةمش لـة هـةمان كـات دا داواكـارم ئـةو
وةزيرة بة ِر َي انةى كة ضةند رِؤذيَكة ئامادةى كؤبوونةوةكان دةبنش بةوردى وةآلمى هةموو ئةو ثرسيارانة و
ئــةو تيَبينيانــة بدةنــةوة كــة لةَيــةن هاوكــارانى بة ِر َي مــةوة ورووذيَنــراون و كــراونش بــؤ ئــةوةى بةرضــاو
رِوونيــةك هــةبيَت لــةَى هــةموومان و لــةَى خــةلَكيش كــة ب ـ انن ئــةو بودجةيــة ضــؤن دانــدراوةو ضــؤن
تةرخانكراوةش من حةزدةكةم بيَمة سةر بةشيَكى رِاثؤرتةكةى دارايى كـة ثةيوةسـتة بـة بودجةكـةوةش بـةرِاى
من حكومةتى هةريَم لةدانانى بودجة بةرضاوى رِوون بووة كة ئةو ئةركانـةى كـة لـة ئةسـتؤيةتى يـان ئـةو
ئيلتي امانةى كة هةيةتى بةرامبةر خةلَكى كوردستان بة دةدةر ئةوةندةى كة ثيَى كراوة جيَى كردووةتةوة
لةناو بودجةداش من ضةند خالَيَك بة منوونة دةهيَنمةوةش تةرخان كردنى ب ِريَكى بـا لـة ثـارة بـؤ سـندودى
نيشتةجى بوونش هاوكاريةكى زؤر طرنطة بؤ خةلَكى كـةم دةرامـةتش ئةمـة جياوازيـةكى زؤرى هةيـة لةطـةلَ
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سلفةى عةدار كة دةدريَت بة هاووآلتيان ئةوةية كة ثيَويستة زةويةكت هةبيَت و تاثؤ بيَت بةناوى خؤتةوةش
ئةمــةيان ئــةوةى تيــا رِةضــاو نــةكراوةش ئةمةشــى تيــا رِةضــاو ناكريَــتش مــةعناى وايــة كــة خــةلَكى زؤر كــةم
دةرامةتيش دةطريَتةوةش من لةمة دا داواكارم لة حكومةتى هـةريَمى كوردسـتان لـة جـ َى بـةج َى كردنـى ئـةو
ثرؤذانةى نيَشتةجىَ بوون رِةضاوى ضةند خالَيَك بكاتش يةكةم /ئةوانةى كة لةَديَكانةوة دةست ثىَ بكات و
طرنطيةكى زؤر بة َديَكان بداتش ضونكة بةرِاستى هةنطاويَكى طرنطيشة بـؤ ئاوةدانكردنـةوةى ديَهاتـةكامنانش
دووةم /لة دابةشكردنى ثرؤذةكان بةسةر هةريَمى كوردستان دا رِةضاوى ناوضةى دوورة دةست و مةحروم و
ئةوانة بكات و بيخاتة ثيَشرتش سيَيةم /لة دابةشكردنى ثرؤذةكان بةسـةر كؤمثانياكانـدا عةدالـةتيَك ثـةيرِةو
بكات و زؤرترين كؤمثانيا بةشدار بـن لـةو ثرؤذانـةش ئةمـة لةَيـةكى تريشـيةوةش تةئسـرييَكى باشـى دةبيَـت
لةسةر بةطةرِخستنى بازارِى كار كة لة هةموو ئةو بوارانـةى كـة بينـا و ئينشـائاتةوة هةيـةش َيـةنيَكى تـرى
بودجةكة كة ثارةيةكى باشى تةرخان كردووة بـؤى يـاخود ب رِيـاريَكى تيايـة بـؤ ضـوار زانكـؤ لـة طـةرميان و
هةلَةجبـة و رِانيـة و زاخـؤش لـة هـةمان كاتـدا ب ِر َيــك ثـارةى تـةرخان كـردووة بـؤ دروسـت كردنـى ذمارةيــةك
دوتاخبانة بة مواسةفاتى سيستةمى ئيَستاش خويَندنش بةرِاستى ئةوة ئيشـارةت دةدات كـة حكومـةت بـة فتلـى
ئةو دسةيةى كة كردوويةتى طرنطى بةَيةنى ثةروةردة و خويَنـدنى بـاآل دةداتش لةمـة بةرجةسـتة دةبيَـتش
لةمةشــا مــن داواكــارم حكومــةت لــة دواى تةســديم كردنــى بودجــة ثةلــة بكــات لــة جــ َى بــةج َى كردنــى
دامةزراندنى ئةو زانكؤيانة بة دابني كردنى هةموو ثيَداويستيةكانيةوة كة بةرِاستى لةمةشا هةر َيـةنيَكى
ئابوورى تيايةش هةم كؤمةلَيَك كؤمثانيا دةكةونة كارو خةلَكيَكى زؤر ئيش دةكةنش جطـة لـةوة بـؤ خـةلَكى
كةم دةرامةت كة لةو سنوورانة كورِ و كضيان خويَندنى ئامادةيي تةواو دةكةنش ثيَويستة بضنة زانكـؤ و ئـةو
ئةركة دورسةى لة كؤلَ دةبيَتةوة كة ليَـرةوة ئةطـةر ليَـرة نـةبيَت بينيَريَتـة شـاريَكى ديكـةو ثارةيـةكى زؤر
سةرت بكات و ئةو ثارةية بؤ ئةو هاووآلتية و ئةو خةلَكة دةطة ِريَتةوة كة دةتـوانن لـة باشـرت كردنـى ذيـانى
خؤياندا سةرفى بكـةنش مةسـةلةى دروسـت كردنـى ئـةو خويَندطايانـة مـن ثشـتطريى لـة رِاى ئـةو هاوةآلنـةم
دةكةمش منيش داواكـارم لـة تـةوزيا كردنـى ئـةو خويَندنطايانـةدا يـان ئـةو دوتاخبانانـةدا بيَـت لةسـةر شـارو
شارؤضكةكانى كوردستانداش لةو شويَنانةوة دةست ثىَ بكريَت كة لةو جؤرة خويَندطايانةى تيا نية لةو جؤرة
دوتاخبانانةى تيا نيةش دواتر بيَتةوة بؤ ناو دةزا و شارة طةورةكانش بةرِاستى مةسةلةى تةرخان كردنى ب ِريَك
ثارة بؤ بودجةى حي بةكانش ئةمة بة حةديقةت هةنطاويَكى طرنطة بؤ ئةوةى ضيرت ثارةى خـةرجى حيـ ب
داخلَ بة ثارةى حكومةت نةبيَتش لةمةشا من داواكارم دواى تةسديقى بودجة ئةوة زوو جىَ بةج َى بكريَـتش
ئــةوةى كــة داواكــراوة عةدالــةتيَك لــة دابةشــكردنةكةدا رِةضــاوبكريَتش بــة تةئكيــد ئ ـةوة زؤر طرنطــةش لــة
زيــادكردنى مووضــةى شــةهيدان و كةســوكارى ئــةنفال و كيميابــاران ثشــتطريى لــةو داوايــة دةكــةم كــة لــة
رِاثؤرتةكة دا هاتووةش برِى مووضةى زيادكراوى كةم ئةندامان زيادبكريَتش ئةوة بةرِاستى بة حةديقةت كـةم
ئةندامان وةكو ئةو برا بة ِر َي ةمان باسى كرد ذمارةيةكى زؤرن لـة كوردسـتان و ِريَذةيـةكى زؤرى كؤمـةلَطاى
ئيَمة ثيَك دةهيَننش ثيَويستة دةستطريؤيى بكريَن و مافى خؤشيانة هي هينيَكى تيا نيةش مـن بـةوة كؤتـايى
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بــة دســةكامن دةهيَــنم كــة كؤمــةلَيَك داواكــاريم هةيــةش لةمةســةلةى دامةزراندنــدا هــاتووة كــة ذماريــةك لــة
حــدودى  1هــةزارش شــتيَكة يــان ن يكــةى  12هــةزار كةســة كــة حكومــةت برِيــارى لةســةر داوة كــة دايــان
ةزريَنيَتش بةرِاستى ئةو ذمارةية لةضاو ذمارةى دةرضووانى زانكؤ و ثةميانطاكان و ئامادةيية ثيشةييةكانى
كوردســتاندا ذمارةيــةكى زؤر كةمــةش خــةلَكيَكى زؤر لــةم ضــةند ســالَةى ثيَشــوودا زانكــؤ و خويَنــدنى تــةواو
كردووة ضاوة ِريَى دامةزراندننش بة دلَنيايةوة من دةلَيَم ئةو خةلَكة لةبةرئةوة خويَندنى تـةواو كـردووة بـؤ
ئةوةى دةرئةجنام سووديَكى ئابوورى بة خؤى و بة خيَ انةكةى و بة مـالَ و حـالَى خـؤى بطةيـةنيَتش ئةطـةر
نةتوانىَ تووشى ئيحبات دةبيَتش من داواكارم ئةو ِريَذةية ياخود ئـةو ذمارةيـة زيـاد بكريَـتش ئةطـةر دةبيَتـة
زةخــت لةســةر مووضــةى ئــةوةى كــة ئيَســتا هةيــة و ئــةوةى كــة بــؤ مووضــة ديــارى كــراوةش دةكريَــت لــةو
داواكاريةى كة لةناو رِاثؤرتةكة هةية لة  %12و  %15لة منح و ئيتانات و مةسـروفاتى ئـوخرا بربِدريَـت و
لةوة دابني بكريَتش ئةطةر ئةوة ن اكريَت من داواكـارم بـة ثيَـى تةسةلسـوىل سـالَى دةرضـوونش هـى وا هةيـة
ضـوار سـالَة تــةواوى كـردووة وهــى وا هةيـة سـىَ سـالَ و هـى وا هةيــة  0سـالَة تــةواوى كـردووة و تــةعني
نةبووةش حةدة رِي بةنديةك بكريَت و بيمةى بيكاريان بؤ سةرت بكريَتش ِريَذةيةك كة حكومةت و وةزارةتى
دارايى ديارى بكات كة بيمةى بيَكاريان بؤ سةرت بكريَت بؤ ئةوانةى كة هي كاريان نيةش من ثشتطريى ئـةو
داواية دةكةم كة ئةو دامةزراوانةى كة دووانةن يةكبطرنةوة بؤ ئةوةى سيماى دوو ئيدارةيى بةرِاستى ضـيرت
لة كوردستان دا نةميَنيَتش ئةو ثرؤذانةى كة بةناوى حي بةكانةوة لةناو ثرؤذة ئيستسـماريةكاندا هـاتوون و
لة بةردةوامةكاندا هاتوونش داواكارم كة رِابطرييَن و ثارةكةى خبريَتة سةر بودجةى ئيستسمارى و بؤ ثرؤذةى
تر سةرت بكريَتش ئةو برِة ثارةيةى كة برِيارة و هيَشتا برِيارى لةسةر نـةدراوة كـة لـة سـةدا ضـةند لـة ثلـة
تايبةتــةكان بربِدريَــتش مــن ثشــتطريى لــة داواكــةى هاوكــارم كــاك ســاَر دةكــةم كــة ســندوديَكى تايبــةتى بــؤ
دابنــدريَت نةض ـيَتة هــي بــابيَكى تــرةوةش نــاويَكى بــؤ دابنــدريَت و خــةرج بكريَــت بــؤ ئيحتياجــاتى تــرى
كةســـوكارى شـــةهيدان و ئـــةنفال و دوربانيـــانى جينؤســـايدش وة هـــةورةها ئيَمـــة لـــة رِاثـــؤرتى ليذنـــةى
ثةيوةنديةكان و رِؤشنبريى داوامان كردبوو بودجةيةك تةرخان بكريَـت بـؤ نـويَ كردنـةوةو تازةكردنـةوةى
دةيسـةرى شــارى كفـرىش بةرِاســتى ئـةوة هــةم ثرؤثـؤزةلَ و هــةم كةشفيشـى بــؤ كـراوة لةَيــةن شــويَنةوارى
طةرميان و شويَنةوارى سليَمانيشش داواكارم وةزيرى دارايى كة ليَرةيـة ئـةوة بـة نـةزةر ئيتتبـار وةربطريَـتش
ئةوة خبريَتة ناو رِاثؤرتةكةوة و زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك حممد فةرموو.
بة ِريَ حممد ادد على:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
سةرةتا دةست خؤشى لة ليذنةى دارايى دةكةم بؤ رِاثؤرتةكةيان كة زؤربـةى كـةموكورِى و خالَـة َوازةكـانى
بود جةيان خسـتؤتة رِووش ئـةويش لةسـةر رِاسـثاردة و هةماهـةنطى و ثشـتطريى ليذنـة هةميشـةييةكانى نـاو
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ثةرلــةمانش بؤيــة ليَــرةوة داوادةكــةم لــة حكومــةت و لــة بــة ِر َي ان وةزيــرى دارايــى و وةزيــرى ثالنــدانان كــة
مةعنني بة جىَ بةجىَ كردنى و وةك خؤى جىَ بةجىَ ى بكةنش دسةكانى من لةسةر دوو بةشـةش بةشـيَكيان
لةسةر رِاثؤرتى دارايى حكومةتة كة رِةمسى سياسةتى حكومةت دةكات لةسةر بودجة و دابةشكردنى بةسةر
سيَكتةرةكان دوايى هةندىَ ثيَشنيارم هةيةش من ناضمة سةر ئـةوةى كـة لةسـةر زارى جـةنابى وةزيـرةوة كـة
باسى بودجةى كردو خؤى دانـى ثيَـدانا كـة هةنـديَك كـةموكورِى تيايـة و كؤمـةلَيَك هينيشـى هيَنايـةوة بـؤ
ئةوكةموكورِيانةش هةركةس ئازادة لةوةى كة ضةند باوة ِر بةو هؤكارةكانة دةكات كة هيَناويةتةوة بؤ بودجـة
و يان بؤ ئةو كةموكورِيانة و ئةوانةش بـةآلم لـة رِاثؤرتةكـة كؤمـة َليَك شـتى طرنطـى تيايـةش لةوانـة كؤمـة َليَك
ثرؤذةى طرنطن و دةبيَتة هؤى باشرت كردنى ذيَرخانى ئابوورى و زائيـدةن خ مـةتطوزارى كؤمـةآلنى خـةلَك
لـــة ثـ ـيَش هةموويانـــةوة خانـــةوادةى شـــةهيدان و ئـــةنفالكراوان و كيميابـــاران و جينؤســـايد و زائيـــدةن
خ مةتكردنى خةلَكى كةم دةرامـةت و طوندنيشـينانش مـن ثشـتطريى لـة دسـةكانى هاوكـارم كـاك عبدالسـالم
دةكةم كة طرنطى ئيَمة لةَيةن ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمانـةوة بةدواداضـوونة بـؤ كارةكـانى حكومـةت
كــة بودجةكــة ثةســةند كــراوة بــؤ جـىَ بــةجىَ كردنــى ثرؤذةكــان و ضــؤنيةتى ســةرت و ئةمانــةش ليَرةشــةوة
ثشتطريى خؤم بؤ هاوكارامن دةردةبرِم كة لة ِريَطةى ئةم ثةرلةمانة بة ِريَ ةوة ضى زووترة هةولَ بـدريَت كـة
رةدابةى ماىل يةكبخريَتةوةش بؤ ئةوةى رةدابةى ماىل دةست بةكار بيَت بؤ بةدواداضوون و سةرت و شتةكانى
حكومةتش بة ِريَ سةرؤكى ثةرلةمان لةبةرئةوةى لة دوو ليذنةم ليذنـةى ثيَشـمةرطة و ليذنـةى شـةهيدان و
ئةنفال و جينؤسايد و لة ليذنةى كشتوكالَيشمش بؤية ثيَشنيارةكامن زياتر خـؤى دةبينيَتـةوةش منـيش دةنطـى
خؤم دةخةمة ثالَ دةنطى ئةو هاوكارانـةم كـة ئـةو  %12يـةى كـة حكومـةت لـة ثـرؤذةى ياسـاكة هـاتووة كـة
ربيَت لة مووضةى وةزير و جيَطرى وةزير و مـديرعام و ثلـة تايبةتـةكان بطة ِريَتـةوة بـؤ مي انيـةى
دةلَيَت ب ِ
حكومةتش مـن ثيَشـنيار دة كـةم بضـيَتة سـندودى شـةهيدان وش وةزارةتـى شـةهيدان مـةعنى بيَـت بةسـةرت
كردنى ئةو ثارةيةش ئةويش بـةوةى كـة ئـةو روفاتانـةى كـة زؤر مـاون و تـا ئيَسـتا نةهاتووةتـةوةش دواتـر بـؤ
ىل دـةومان و يـان نةخؤشـى و كؤمـة َل َى شـتى تـرش ثـيَم وايـة كؤمـة َليَك
هاوكارى كةسوكارى شةهيد لـة كـاتى َ
رؤتينياتة كة وةزارةتى شةهيدان داواى لة وةزارةتى دارايى كـردووة كـة وةزارةتـى دارايـى موافةدـةت بكـاتش
ىل دةكـةنش
بةآلم ئةو ثارة لةذيَر دةستى وةزارةتى شـةهيدان بيَـت زيـاتر كةسـوكارى شـةهيدان ئيسـتيفادةى َ
دووةم /بــؤ ثــريؤز رِاطرتنــى نــاوى ثيَشــمةرطة داواكــارم كــة ســيمبوليَك يــان مؤنؤميَنتيَــك بــؤ ثيَشــمةرطة لــة
شــويَنيَكى ديــارى كــراوى كوردســتان دا دروســت بكريَــت بــؤ ئــةوةى كــة خــةبات و هيالكــى و مانــدووبونى
ثيَشمةرطة لة يادو يادةوةرى جيلةكانى داهاتوو دا يَنيَتش وة ئةطةر بشكريَتش كة ئةوة نةكرا لـة هـةموو
شاروشارؤضكةيةكى كوردستاندا شةداميَك يان باخضةيةك بةناوى ثيَشمةرطةوة دروست بكريَتش سـيَيةم /لـة
بابى مونادةلةداية كة ديارة وةكو هاوكـارامن طوتيـان ئةنـدامى ثةرلـةمانى كوردسـتامن و هـةموو كوردسـتان
بةوة دةزامن لة خ مةتيا اش بةآلم ناضارم كة منيش باس لـة سـنووريَك بكـةم كـة لـة ناوضـةيةك دام ضـوار
دةزاى تيَداية كة ئـ ةويش دـةزاى هةلَةجبـةى شـةهيد و ثيَنجـوين و سـةيد سـادق و هةلَبةجـةى تـازة ش لـة

015

زمنيــان دا هةشــت ناحيــةى تيايــة كــة ناحيــةى طــةرمك و نالَثــاريَ لــة ثيَنجــوينش زةرِايــةن لــة هةلَةجبــة و
بةرزجنة لة سةيدسادقش خورمالَ و بيارة و سريوان لة هةلَةجبةى شةهيدش من نالَيَم ثرؤذةى وةبـةرهيَنان لـة
بودجةى وةبةرهيَنان كة بؤ ثـرؤذة دانـراوة نـا َليَم هـي بـؤ ئـةو سـنوورة نـةكراوةش بـةآلم هةنـديَك جيَطـا و
ناحية هةية بة تايبةتى لة دةزاى وا هةية لة ثرؤذةى وةبـةرهيَنان دا هـي شـتيَكى بـؤ دانـةنراوة لـة سـالَى
 0212كــة لةوانــة ناحيــةى طةرمكــةش ناحيــةى نالَثــاريَ ة و ناحي ـةى بيارةيــةش ســريوانة و خورمالَــةش بؤيــة
داواكارم لة بابى مونادةلة لة وةزيرى دارايى لة بودجةى تةشعيلى كة مونادةلة دةكات كؤمـةلَيَك ثـرؤذة لـة
بودجةى تةشعيلى لةو سـنوورانة و لـةو ناحيانـةى كـة باسـم كـرد دابنيَـتش ثرسـياريَكم لـة بـة ِر َي وةزيـرى
ىل بـدريَتش ضـونكة سـةيد
دارايى هةية لة سالَى  0221د اواكراوة كـة شـة بـريى ئريتيـواى لـة سةيدسـادق َ
سادق تازة بووة بة دةزا و دانيشـتونيَكى زؤرى تيايـةش بـةآلم ئـةوة نةضـووةتة بـوارى جـ َى بـةج َى كردنـةوةش
بؤية داواكارم لة بودجةى تةشعيلى دا بودجةيةكى بؤ دابنـدريَتش ضـونكة شـاريَكة نفوسـيَكى زؤرى هةيـة و
كة م ئاوةش لةبوارى كشـتوكا َل دا ديـارة سـنوورى شـارةزوور دةشـتيَكى بـةرفراوانى هةيـةش كؤمـة َليَك جيَطـة
هةية كة بةنـداوى تيـا دروسـت دةكريَـتش لـة ثرؤذةكـانى وةزارةتـى كشـتوكا َل دا لـة وةبـةرهيَنان باسـى ئـةو
بةنداوانة نـةكراوةش بؤيـة داواكـارم لـة وةزاةرتـى كشـتوكا َل كـة بةنـداو لـة سـنوورى شـارةزوور بكيَشـيَتش بـؤ
منوونة لة ئةدةداوا و زةلَم دةتوانرىَ بةنداوى تيا دروست بكرىَ و دةشتى شارةزوور هـةتا ديَتـةوة ن يكـى
عةربةت و ئةوانة ئيستيفادةى ىلَ بكةنش ئةخري شتم داواكارم لة حكومـةت ضـاويَك بـة ياسـاى خانةنيشـينى
خبشيَنيَتةوةش ضونكة خةلَك دلَنيا نية لةوةى كة خانةنيشني بيَت تا ئيَستا بـة تايبـةتى فةرمانبـةرش ضـونكة
خةلَكى وا هةية  42سالَ خ مةتى هةيةش. ...........

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكى ثةرلةمان:
ياسا ثةرلةمان ضاوى ثيادةخشيَنيَتةوةش نةك حكومةتش كاك حممد فةرموو.
حممد ادد على:
سةرؤكى ثةرلةمان.
زؤر سوثاسش دسةكامن تةواو بوو.
سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاسش كاك حازم فةرموو.
حازم حتسني ستيد علي:
سةرؤكى ثةرلةمان.
ثيَشى ئاخافتنى َخؤ ئةز سوثايى و دةست خؤشـى ليـذنا دارايـى دكـةمش ئـةز وةكـو ئةنـدامى ليـذنا ئـةودافىَش
وةزارةتا ئـةودافىَ تةخسـيو كريـة  10مل يـار هـي مةشـروعةك و مي انيـةك بـؤ بـراى مسـيحى وئ َي يـدى
دانةناينةش ضةندين ميدر عام هاتينة ثةرلةمان و مونادةشةيان لةطةلَمان كرية و ثرسيار ذ َى كريةش دبيَذيَت
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هي ئاطا لةو مةسةَن نيةش نازامن ئةو ضؤنة نودتةى سيَيةمم هي تةوز يَك بؤ واريـداتى كوردسـتان لـة
سالَى  0212هي مة نيةش بةس ِريَذةى  17لة حكومةتى مةركـةزى هـاتووةش نودتـةى ضـوارةمم تةحديـدى
هةنــديَك ثــرؤذة بــؤ مــةناتقى كيَشــة لةســةر هــةىش ئــةو مــةناتم مــةناتقيَت كوردســتانينةش ديــادةى سياســى
كوردستانى تةنازوىل ىلَ ناكاتش وةكو خانةدني و مةوور شنطال و شيَخان و زومارش شنطار هةندةك جمةمـةع
ىل نينةش بنكـةى سـحى نينـةش ئـةز وةكـو رةئـيم يـةعنى ئةظانـة
ىلَ هةينة  12هةزار كةسةش هةتا نوكة شارع َ
كوردن و شانازى بة كورديا خؤ دكةنش ئةز دبينم تةحديدا مي انيةكى بؤ وان بكةنش هةتا ماددا  142ديَتـة
عيالج كرنش طةلةك مةمنون.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتش كاك دلَشاد فةرموو.
بة ِريَ دلَشاد شهاب حاجي حممد:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
سةرةتا دةمةويَت شتيَك ب َليَم برِوام ث َى بكـةنش ئةطـةر بلَـيَم كةليمةيـةكيش مابيَـت نـةطوترا بيَـتش تةسـةور
دةكةم بة كةليماتيش هـةمووى طـوتراوةش وةرةدةكانيشـم هةرضـةندى بسـرِمةوة بـؤ ئـةوةى تووشـى تيكـرار
نةيــةمش بــةآلم خؤشــم شــتيَكى هــةر دةلَـيَمش بــة ِر َي ان تــةعريفى ئــةو بودجةيــة بةرِاســتى بــة تةســةورى مــن
متوحــاتيَكى زؤر و وآلتيَكــى كــاولكراو و ئيمكانيــاتيَكى كــةم و ســنووردارش ئــةوةى دةمــةو َى كــة بــة بــريى
ثةرلـةمانتارانى بــة ِريَ و ئيَــوةى بــة ِريَ ى بيَنمـةوة ئةمــة يةكــةمني هــةنطاوى كـارى حكومةتــة و بــؤ مــاوةو
بةرنامةى سالَيَكةش كو بةرنامةيةكى سرتاتيذى دريَذخايةنى وةكو ئةوةية كة ئةوةلَ كار و ئةخري كارى ئيَمـة
ب َيــتش ئةوةنــدة بــةدوآليى بضــينة نــاو بابةتةكــةش بــة ديتنــى مــن حكومــةت لــة ثيَشــنياركردنى بودجــةدا
بريكردنةوةيةكى رِاست و وادا بينانةى هـةبووة و دةركـى بـة زةرورةت و ثيَداويسـتيةكان كـردووةش ئةطـةر
نةيتوانى بيَ ئيمكانيات بؤ هةموو شت ثةيدا بكاتش بةآلم ئةو موئةشراتانةى كةوا لة بودجةكةدا هـاتوون
دةليلى ئةوةن كـةوا شـتى زؤر ضـاك و بؤضـوونى زؤر ضـاك هةبوونـة بـؤ طرنطـى دان بـة هـةموو َيـةكانى
ثيَويست لة وآلتى ئيَمةداش باوةرِى من واية ئةفكار و شتى زؤر با خرانـة رِوو كـة زؤر شـتى باشـيش هـةنش
ثيَش ئةوةى كةوا ئيَمةى ثةرلةمانتاران ئةم ئةفكارانة خبةينة رِووش ئةطةر سةيرى بودجةى ثيَشنيار كـراوى
وةزارةتةكان بكةين لةضاو ئةوةى كةوا لة وةزارةتى دارايى بؤيان ثةسةند كراوة يـاخود ثيَشـنيار كـراوة يـان
موافةدةتى ئةوةلَى وةزارةتى دارايى و وةزارةتى ثالندانانى لةسةر بـووةش دةردةكـةويَت كـةوا حكومـةت زؤر
زياتر لةوة ثرؤذةى هةبوونةش زؤر زياتر لةوة بةرنامةى هةبووة كةوا خراونةتة ناو بودجةكةوةش ضونكة لـة
هةند َى وةزارةت تةنانةت لة حدودى  102يان  105يـان  132ـ  142بـرِوا ناكـةم هـي يـةكيَكيان %52ى
ثرؤذةكانيان جيَطاى بؤ كرابيَتةوة لةبةر سنووردارى ئيمكانيةتةكةش واتة كة ئيَمة باسى شـتى بـا دةكـةين
زؤر ئةفكارى جوان و ثوخت هةن كةوا خبريَنة رِووش بةآلم ثرسيار ئةوةية كة خبريَنة كويَى ئـةم بودجةيـة
كامة لةم ثرؤذانةى كةوا ثيَشنيار كراون َبدريَن بؤ ئةوةى جيَطاى ثرؤذةى تازةى بؤ بكريَتةوة زانكؤيةكان
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َبدريَنش سندودى نيشتةجىَ بوون َبدريَن ِريَطاى كؤية ـ هةوليَر َبدريَت تونيَلَى هةوليَر ـ صـالة الـدين
َبدريَت ِريَطاى زاخؤ ـ ابراهيم خليل َبدريَت ِريَطاى هةوليَر ـ دهؤك َبدريَت ثيَشـنيار كردنـى دروسـت
كردنى دوتاخبانة و هتد ..........ش كامة لةوانة َبدريَت بـؤ ئـةوةى جيطـاى ئـةم هـةموو ئـةفكارة جوانانـةى
خؤمان بكةينةوةش ئةوةى تر كة مـن تـةعليقم لةسـةرى هةيـةش كوردسـتانى بـوونى بودجـة يـاخود هـةريَمى
بوونى بودجة يان طوند بوونى بودجة يان شار بوون يان شارؤضكة بوونىش ئيَمة بة ذمارةيةكى زؤر بةسيت
 4522طوندى كاولكراومان هةبوونة كة بةشـيَكى دةسـتى ئاوةدانكردنـةوةى طةيشـتووةت َى و بةشيَكيشـى لـة
ىل دةربكـةينش ئيَمـة بـرِى  522مليـار
بةردةوامى دانش ئةطةر شاروشارؤضكة و ناحية و دةزايةكان هـةمووى َ
دينارمان لةبةردةستة لة ثـرؤذة ثيَشـنياركراوةكانى بودجـةى وةبـةرهيَنانش ئةطـةر ئيَمـة  522مليـار دينـار
تةنها بة ذمارةيةكى رةدةمى بةشى سةر  4522طوند بكةينش جطة لة شاروشارؤضكةكان بـؤ ئـةوةى هـةموو
طونــديَك نــاوى لــة ثــرؤذةى حكومــةت دابيَــتش هــةر طونــديَك لــة حــدودى  152ـ 122مليــؤن دينــارى
بةردةكةويَتش كة بةشى ئةوة ناكات ئةطةر تانكى بةتالَى ئاويشـيان بـؤ بكرِدريَـتش نـةك ثرؤذةيـةكى وا كـةوا
طوندى ثىَ بذيَنيَتةوةو حةيةويةتى بؤ بكريَتش ئةوة لةكاتيَك دا ئةطةر هي ثرؤذةيـةكى سـرتاتيذى و هـي
ثرؤذةيــةكى ســيادى و هــي ثرؤذةيــةكى طــةورة لــةم وآلتــةدا نــةبيَتش مــن بــة بــةحالَى خــؤم خــةلَكى
مةنتيقةيةكم رِةنطة منوونةى هةرة زيدندووى هةرة كاولكردن بيَت لة تةئرةى ئةم ميللةتـة لـةم وآلتـةداش
من خةلَكى دةزاى ميَرطةسوورمش بةآلم ناضمة ئةو تةفاسيلَةوة ضونكو من زانكؤى هةلَةجبـة بـة هـى خـؤم
دةزامن و زانكؤى طةرميانيش بـة هـى خـؤم دةزامن ش ئـةو جادةيـةى كـةوا لـة عةربـةت و سـليَمانيش دروسـت
دةكريَت بـة خ مـةتى خـؤمى دةزامنش ئـةوةى كـة لـة زاخـؤ و ئـةوةى كـة بـؤ هـةر ناوضـةيةك و بـؤ هـةر
بستيَكى ترى كوردستان بيَت بة هى خؤمى دةزامنش بؤية دةد بريكردنةوةم ِريَطا بةوة نـاداتش يـاخود ِريَطـرى
نابيَت لةبةردةمى ئةوةى كةوا من ثالَثشتى لةو ثرؤذة جوانانة بكةم كة بؤ هـةر بسـتيَكى خـاكى كوردسـتان
دةكريَتش لةبةرئةوةى كة ناوى طوندةكةى من يان شارةكةى منش شارؤضكةكةى منى تيَدا نـةهاتووةش تيَبينـى
زؤرمان هةبووةش زؤربةى تيَبينةكان بة ديتنى من لة خيالىل ئةو  02رِؤذى كـاركردنى ئيَمـة لةطـةلَ َيةنـة
ثةيوةندارةكان و لةطةلَ وةزيرة بة ِر َي ةكان و لةطة َل ئةوةى كة لـة ِريَطاى ليذنـةكانى خؤمـان ثيَشـكةمشان بـة
ليذنةى دارايى بة ِريَ ةوة كردووةش بؤية سةرتان بةوانة نايةشيَنمش ضونكو من ثالَثشـتى لـة رِاثـؤرتى ليذنـةى
دارايى دةكةمش ضونكو رِةنطدانةوةى تيَبينيةكانى ئيَمةى تيَداهةبووةش بؤية هةولَ دةدةم كـة ئةوانـة تيكـرار
نةكةمةوةش ئةوةى كةوا حكومةت لةو ماوةيةدا كردىش بةرِاستى جيَطاى دةست خؤشية لة هاوكـارى كردنيـان
لةطةلَ ئيَمةش لة طفتوطؤكانى ليذنةكان لةسةر ثرؤذةى بودجةش من تةنانةت بـة بـريى جـةنابتان دةخةمـةوة
كة وةزيرى بة ِريَ ى وا هةبووة كؤبونةوةى ئةجنومةنى وةزيرانى جى َهيَشتووة بؤ ئـةوةى بيَـت و بةشـدارى
بكات بؤ ئةوةى كارى ليذنةكةى ئيَمـة دوانةكـةويَتش مـن دةزامن ئةركـة لةسـةر ئـةوش بـةآلم هـي كـات ِريَطـر
نةبووينة و بة ثيَضةوانةوة هةر كةسيَكى لة ِريَطاى جةنابتانةوة ئاطادار كرابيَتةوةش هاتوونة و ئامادة بوونـةش
ئةم طوتنةم بؤ ثيَداهةلَطوتن نيةش بةآلم طوتراوة (ويل المة مل تقل للاحسن احسنت وللاسيس أسوأت) كاتيَـك
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ئيَمــة ديَينــة ســةر هةلَســةنطاندن هةلَســةنكاندن واتــة هــةردوو بــوارى ئيجــابى و ســلبى دةبيَــت بةرضــاو
بطريدريَتش ليذنةى دارايى بة رةئى من زؤر بة ثيشـةييانة و ميهةنيانـة كـارى خؤيـان كـردووةش وة سـةرةرِاى
ئةوةى كة من دةزامن ئةكسةريةتى ئةندامانى ئةم ليذنةية سةر بة ئةو ليستةن كةوا حكومـةتى ثيَكهيَنـاوةش
ئـةم جــاريش ئـةو تةشخيســةى كـةوا ليذنــةى دارايـى بــؤ ئـةو شــتانةى كـردووة كــة رِةنطـة بــة شـيَوازيَك لــة
شيَوازةكان بة تةعنيش بطة ِريَتةوة بةسةر ثيَكهاتةكانى ئةو ليستة بةرِاستى جورئةتيَكى ميهةنى تيَدا بـووة
دةســت خؤشــيان ىلَ دةكــةم بــة تايبــةتى لــةناوهيَنان و دةســت نيشــانكردنى ئــةو ثرؤذانــةى تــةواو بــووة و
مةبةستى طرود يان تاك يـان حيـ ب يـان ئـةو شـتانة دةسـت نيشـان كـراونش بـة ِر َي ان ئيَمـة ضـةند ئةنـدام
ثةرلةمانيَكى بة ِر َي لة سةرووبةندى ئامادةكردنى ثرؤذة ياسـايةك بـووينش يـاخود لـة شـيَوازى داواكـارى بـؤ
برِياريَكيش ثيَشكة كرا بؤ ناوضة سنووريةكانش ناوضة سنووريةكان مةبةستم نابيَتة تةنادوز لةطـة َل ئـةو
طوندانةى كةوا من طوَش بةآلم ناوضة زةرةرمةندةكانةو من ثيَيدا نايةمةوةش بةآلم هةر لة شةريتى حدودى
سـنوورى دـةزاى زاخــؤوة بطـرة تـا دةطةيــة ثيَنجـويَن بـةو شــريتة حدوديـة تةبتـةن ئةوانــة ناوضـةى هــةرة
زةرةرمةنــدى ئــةو وآلتــة بووينــةش ئةطــةر هــةولَ بــدريَت لــة دوو شــويَن تؤزيَــك ئــةم بةآلنســةيان بــؤ رِاســت
بكريَتــةوة يــاخود طرنطيــةكيان ث ـىَ بــدريَتش يــةك لــةو ثرؤذانــةى كــةوا رِاســتةوخؤ لةَيــةن ســةرؤكايةتى
ئةجنومــةنى وةزيرانــةوة تةخسيســاتى بــؤكراوةش وةكــو ئــةوةى كــة دوتاخبانــةكان هةنــديَك لــة هــةظاآلنيش
ئاماذةيان ثيَى كردش حةزناكةم زؤرى لةسـةر بطة ِريَمـةوةش دووةم /تةوسـيةيةك بـؤ حكومـةت بكريَـت كـة لـة
بودجةى ثةرةثيَدانى ثاريَ طاكان تـةركي لةسـةر ئـةو ناوضـانة بكريَتـةوة ئةوانـةى كـةوا مـومكني نـةبووة
وةكو ثيَويست لة ثرؤذةى بودجةى ئيَمةدا كاريان بؤ بكريَ و ياخود ثارةيان بؤ تةرخان بكريَتش لـة ميَشـكى
هةموومان دا هةية و لةَى خؤمان بامسان ليَى كردووة كة دةرفـةتى دامةزرانـدن زيـاد بكريَـت و كؤمـةلَيَك
مووضة بؤ كؤمةلَيَك في ة بؤ كؤمةلَيَك خةلَك و بؤ كؤمةلَيَك لةو شةرائيحانةى كةوا ثيَويستة زيادبكريَـتش
ثرسـيار ئةوةيـة كـة ئــةم ثارةيـة لـة كويَـوة د َيــت ش ئيَمـة لةَيةكـةوة هـةموومان كــؤكني لةسـةر ئـةوةى كــة
تةشعيليمان زؤرةش لةَيةكى تريشةوة ثيَشنيار دةكةين كةوا ئةرك خبةينة سةر بودجـةى تةشـعيلىش خؤمـان
هةنديَك جار لة طوتنةكانى خؤمان لـة ئـةخريى تووشـى تـةنادوزيَك دةبـنيش بؤيـة مـن واى بـة بـا دةزامن
كاتيَك كةوا خؤم و هةر يةكيَكيش لة هةظاآلمن شـتيَك دةخةينـة رِووش حيسـابى ئـةوة بكريَـت كـة حكومـةت
لـةكويَى بودجةكـةدا يـان لـة كامـة مةبلـة غ ئـةو جيَطايـة بـؤ ئةمـة بكاتـةوة ش بـؤ ئـةوةى طوتنـةكامنان ت َيــك
بكاتةوةش كاريَكى زؤر باشة ئةطةر ئيَستا جيَطاى ببيَتـةوةش ضـونكة هةنـديَك شـتى ثـرؤذة ياسـايةك كـة بـاس
كران كة مووضـةى شـةهيدان و كةسـوكارى ئـةنفالكراوان زيـاد دةكريَـتش مـن ثيَشـنيار دةكـةم كـة دانونةكـة
دةردةضيَت ئةسةرى رةجتى هةبيَت و كة تةسبيت دةكريَت لة بيدايةتى سـالَى دارايـى  0212ةوةش واتـة لـة
مانطى  1ةوة ئةو ئيستحقاداتانةى بؤ حيساب بكريَتش هةركاتيَكى كةوا موافةدةت لةسةر ئةمة كراش ضـونكو
باوةرِدةكةم كة لة حيساباتى ماليش حيسابى بؤ كراوةش لة جياتى ئةوةى ئةم زيادةيةى هى مانطى  1يـاخود
ئةطةر مانطى  0يشى طةيشتة سةرى بضـيَتةوة بـؤ حيسـابيَكى تـرش نـةخيَر ضـونكة عادةتـةن كـة دانونـةكانى
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ئيَمة دةردةضن وانش كـةوا لـة رِؤذى موسـادةدة كردنـى و بآلوكردنةوةيـةوة دةردةضـنش مـن ثيَشـنيار دةكـةم
ئةمةيان ئةسةرى رةجتى هةبيَت و ئيستحقادى شةهيدان و ئةنفالكراوةكان لة مانطى  1ى سالَى  0212ةوة
بؤيان حيساب بكريَتش من ثشتطريى ئةو رِاية دةكةم كةوا دوتاخبانةكان ئةوانةى كة لـة هةلَمـةتى نيشـتمانى
دروست كردنى دوتاخبانةكان دروست دةكريَنش وة ئـةو بـرِة ثارةيـةى كـةوا دانـراوة بـؤ طرنطـى دان بـة توانـا
زانستيةكان بة ثيَى ثالنى ياخود بة بةشدارى كردنى كاريطةرى هةر دوو وةزارةتـى ثةيونـدار كـة وةزارةتـى
ثةروةردةو وةزارةتى خويَندنى باآل بيَتش وة ضةند تيَبينيةكى خيَرام هةية لةسةر ثرؤذةكان كة بة خيَرايى
تةنها بةسةريدا تىَ ثةرِ دةاش لة هةنديَك لة ثرؤذةكان كاتى دةست ثىَ كـردن و يـاخود مـاوةى ديـارى كـراو
هةرضةندة ثرؤذةكان تةويننيش بةآلم تةوسيةمان ئةوةية كاتيَك كةوا ئةمانة كـة طةيشـتنة دـالَبى تةنـدةر
ىل ئاطـادار بكريَتـةوة لـة
كردن و موافةدـةت لةسـةر كردنـى ليذنـة ثةيوةنـدارةكانى ثةرلـةمانى كوردسـتانى َ
ماوةى ديارى كراو ياخود ماوةى ئيتيفاق لةسةر كراوش بؤ ئةوةى لة ليذنةكانى ثةرلةمان بةدواداضـوونى بـؤ
بكةن و لةسةر كاتيش ئةطةر بةشيَكى طرنطى هةموو عةددةكانـةش ثـرؤذة كؤنـةكان ئةوانـةى كـة بـة ثـرؤذة
بةردةوامةكان ناونراونش حكومةتى هةريَمى كوردستان بة رِاثؤرتيَك ئاطـادارى ثةرلـةمان بكاتـةوة لـة مـاوةى
ثيَويسـت بـؤ كؤتـايى هــاتن و دةبيَـت سـنووريَك بــؤ كؤتـايى هـاتنى ئـةم ثرؤذانــة هـةبيَتش ضـونكة بةشـيَكى
زؤريشى ضوونة دالَبى ئةوةى كةوا عةدد كراوةو يـاخود ئيحالـة كـراوةش يـاخود رِاثؤرتيَـك لةسـةر نيسـبةتى
ئينجازيان و ئةو ماوة زةمةنيةى بـؤ ئـةوةى ئةطـةر خـوا تةمـةنى داو سـا َليَكى تـر ليَـرةدا دانيشـتينةوة زؤر
باسى ثرؤذة بةردةوامةكان نةكةينةوةش من سوثاستان دةكةم.

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكى ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ جةنابتش زؤر سوثاس بؤ هةمووتانش كاك د.ارسالن ناوى نووسى بـوو دةيـةويَت دسـة بكـاتش
نودتةى ني امى هةية فةرموو ناسك خان.
ناسك تؤفيم عبدالكريم:
سةرؤكى ثةرلةمان.
دوتابيانى زانكؤى جيهان زؤر دةلقةن و . ..............
سةرؤكى ثةرلةمان:
رجائةنش ئةمة مةوزوعيَكى خاسة و هةزار جار طوتوومانة خوشـكى مـنش لـةو مةوزوعـة دةرمةضـنش لةسـةر
مي انية زياتر هي مةجاليَك نيةش كاك د.ئةرسةَن فةموو.
ئةرسةَن باي :
سةرؤكى ثةرلةمان.
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بــة ِر َي ان ئةنــدامانى ثةرلــةمانش ئيَمــة خؤمــان دةزانــني ئــةو كابينةيــة بــة فتلــى دواى دوو مــانط و شــتيَك
كـــاركردنى ئـــةم بودجةيـــةى ثيَشكةشـــى ثةرلـــةمانى كوردســـتان كـــردووة بـــؤ ديراســـةكردن و بـــؤ ئـــةوةى
دةولَةمةندى بكاتش هةموومشان دةزانني هي كابينةيةك هةتا سويَند نةخوات ئةركةكانى ث َى ناسـثيَردريَتش
لةرِووى ياساييةوة ناتوانىَ ئيتالع لةسةر وةرةدةيةك بكاتش ضونكة دانونى نيةش من ثيَم واية ئـةوة كـاريَكى
باشى حكومةت و كابينة تازةكةيةـ وةشةفافيةتى ئةو بودجةية لةوة ديارة كـة هةنـديَك بلَـيَني رِةخنـة يـان
هةلَةى زةدى تيَداية كة ئةوان دةي انتوانى بـة شـيَوةيةك لـة شـيَوةكان ضارةسـةرى بكـةنش بـةآلم وةكـو خـؤى
دايانناوة بؤ ئةوةى مسداديةت و شةفافيةتى بودجة و كابينةكة نيشان بداتش لةوانة مةسـةلةى شـوةيفاتة و
مةسةلةى مةلتةبى شةعبة و مةسةلةى هةردوو بودجةى ئاسايشةكانة و مةسةلةى تةكية و م طةوتةكانة و
هاوكارى م ةلَبةند و لقةكانةش كة دةكرا ئةوان بة شـيَوةيةك لـة شـيَوةكان بـة جـؤريَكى تـر بيخةنـة بةرضـاوش
بؤية ئةمة شةفافيةت و مسداديةتى ئةم كابينةيـة نيشـان دةداتش مـن كؤمـة َليَك ثيَشـنيارم هةيـة دةةةمـة
بةردةســتى ليذنــةى دارايــى و وةزارةتــةكانش يةكــةمني ثيَشــنيارم ئةوةيــة بــؤ ئــةوةى بــة ت ـةواوى حي ـ ب و
حكومــةت ليَــك جيابكريَنــةوة ثيَشــنيار دةكــةم هــي حي بيَــك يارمــةتى لــة حكومــةتى هــةريَمى كوردســتان
وةرنةطريَتش واتة هي حي بيَك يارمةتى نةدريَتش واتة حي بةكان با بؤ خؤيان خؤيان بذيَيننش ئةطةر ئةوة
كرا وةكو منوونةيةكى ئيَستا لة عرياق كـة ن يكـةى  122سـالَة حكومـةت و دةولَةتـة و تـا ئيَسـتا لـة عـرياق
دانونيَك نية يارمةتى ئةح اب بداتش ئةطةر ئيَمة ئـةوةمان كـردش كؤمـة َليَك شـتمان لـة كـؤ َل دةبيــَتةوةش لـة
بودجةكة هاتووة يارمةتى هةنديَك لة تةلةف يؤنة حي بيةكان دةدريَتش لةو حالَةتانة ئةوة نابيَتش يارمةتى
وةزارةتةكان بؤ مةلَبة نـد و لقـةكان سـةرت دةكريَـتش ئـيرت ئـةوة ناكريَـتش ضـونكة حيـ ب و حكومـةت هـةر
كةسة و دةبيَتة خاوةنى موئةسةساتى خؤىش خؤى خؤى بة ِريَوة دةباتش هةروةها هـي بودجةيـةك بـؤ مالَـة
ليَثرسراوةكان و بة مالَى سةرؤكى كؤماريش و سةرؤكى هةريَمى كوردستانيش سـةرت ناكريَـتش وة ثيَشـنيار
د ةكةم ليذنـةى دارايـى تـةوز يَكمان بـدات َى بـؤ ئـةوةى بـ انني ئـةو بودجةيـةى كـة بـؤ سـةرؤكى هـةريَم و
ســةرؤكى كؤمــارى عــرياق ســةرت كــراوةش ئايــا بــؤ مالَــةكانى خؤيــان ســةرفيان كــردووة يــان بــؤ بارةطــا
رةئيسيةكانيانش بارةطـاى ئيشـكردنيان ش ضـونكة ئـةو دوو سـةرؤكةش بـة شـةرعى و بـة دـانون بـة ئينتخابـات
بوونة بة سةرؤكى كؤمـار و سـةرؤكى هـةريَمى كوردسـتانش بـة ثيَـى نـةريتى هـةموو دةولَـةتان و ئةتـةكيَتى
دونيا ش دةبيَت ئةوان بارةطايان هـةبيَتش جيطايـةكيان هـةبيَت بـؤ دةوام كـردنش بـؤ ديتنـى ئـةو ليَثرسـراوة
طةورانةى دنيا كة ديَنش ضونكة ئيَمة خؤمان دةزانني رِؤذانة ضةند ليَثرسراوى طةورةى دنيا و وةزيرةكـان و
جيَطرى سةرؤكى دةولَةتة طةروةكانى دنيا ديَـنش وةكـو نـةريتيَك دةبيَـت جيَطايـةكى شايسـتةيان هـةبيَت بـؤ
ئةوةى ئيستقباىل ئةو نةوعة شةخسانة بكةنش ثيَشنيار دةكةم لة حكومةتى هةريَمى كوردستان لة وةزارةتى
تــةختيت و وةزارةتــى دارايــى زيــاتر ئيهتمــام ئيستســمارى ســةرمايةى ئةجنــةبى بــدةن لــة كوردســتانش كــار
ئاسانيان بؤ بكـةن و هاوكاريـان بكـةن بـؤ ئـةوةى فرسـةتى كاريـان زيـاتر بيَـتش ضـونكة ضـةند ئيستسـمارى
ئةجنــةبى لــة وآلتةكــةمان بيَــت و كارئاســانيان بــؤ بكريَــت ئةوةنــدة ئــةركى حكومــةت كــةم دةبيَتــةوة لــة
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دامةزراندنى دةرضووانى زانكؤ و دةرضووى مةعاهد و سانةوية ميهةنيـةكانش بـةآلم مةبةسـتم ليَـرةدا ئـةوة
نية كة لة رِاثؤرتةكـة هـاتووة كارمةنـدى حكومـةت يـان مووضـةخؤرى حكومـةت كـار لـةو ثـرؤذة ئةهليانـة
بكاتش ئةطةر هةر ثرؤذةيةكى ئةهلى لة كوردستاندا كارمةندةكانى تةنانةت ئةطةر يةك كارمةنديشى كار بؤ
ثرؤذة ئةهليةكان بكات دةبيَت حكومةت ئةوة كؤتايى ثىَ بيَنىَ بةرِاستىش ضـونكة خ مـةتطوزارى لـة ِريَطـاى
دروســتكردنى بونيــةى تــةحتى لــة كوردســتان لــةر ِِيَــى ئيستســماراتى ئةجنةبيــةوة بــؤ ئةوةيــة كــة هــةم بــؤ
مةودايـــةكى دوورش هـــةم بـــؤ مةودايـــةكى دوور ســـرتاتيذيةتى دوورمـــان بـــؤ ديَنيَتـــةوة بـــؤ وآلتةكـــةمان و
نيشتمانةكةمانش هةم فرسةتى كارمان بؤ دروسـت دةكـاتش مـن ثـيَم وايـة ئـايني لـة نيَـوان خـودى ئينسـان و
خـــواى خؤيـــةتى حي بايـــةتى بـــؤ كـــارى دنيـــا و بـــة ِريَوةبردنى ميللةتـــةش بـــةآلم لـــة هـــةمان كاتـــدا ئيَمـــة
موجتةمةعيَكى موسلَمان و جؤرةها دينى تر و مـةزاهبى تريشـمان هةيـة لـةم وآلتـةش ئةطـةر ئيَمـة سـةيرى
وآلتــانى ثيَشــكةوتووى دنيــا بكــةينش ئــةوروثا و رِؤذهــةآلتى ئاســيا بكــةين كــة ضــةند بايــةخ بــة ثةرســتطا
ئايينيةكانى خؤيـان دةدةنش بـؤ ئيَمـة ليَـرة كـة وةزارةتيَكمـان هةيـة بـةناوى وةزارةتـى ئـةودات و كاروبـارى
ئايينى و ليذنةيةكمان هةية بةناوى ليذنةى ئةوداتش ئةى بؤ ئيَمة بةَمانةوة كاريَكى نادـانوني بـىَ ئةطـةر
ئةو وةزارةتة و ئةو ليذنةية بايةخيَكى تةواو لة ضوارضيَوةيةكى دانونى بة ثيَى حةق و عةدالـةت رِةضـاوى
هةموو م طةوت و تةكية و ثةرستطا ئاينى يةكانى تر بكاتش ئةطةر ئيَمـة سـةرجنيَكى يـان فةدـةت سـةيريَك
(بـة ئيحرتاميَكـى زؤر طــةورةوة دةلَـيَم) كــة ئةطـةر ئيَمــة سـةرجنيَكى مةدةرةكــةى ظاتيكـان بــدةين يـان ئــةو
مةدةرة طةورةى بوزيةكان بدةين لة وآلتـانى رِؤذهـةآلتى ئاسـيا بـدةين ج سـةلَتةنيَتيَكيان هةيـةش بـؤ بـةَى
ئيَمــة نابيَــت م طةوتــةكامنان ئــيحرتام بطرييَــن و تةكيــةكان ئيحرتاميــان بطريدريَــن و ثةرســتطا مةســيحى و
ىل نةكريَت بؤ مةسائيلى حي بايةتىش بؤيـة مـن ثيَشـنيارى
يةزيدى و فةيلةيةكانش بة مةرجيَك ئيستيفادةى َ
ئةوة دةكةم بؤ ئةوةى حكومةت دةستى كـراوة بـ َى و زوو بثرِذيَتـة سـةر دةسـت بـةكاربوون بـؤ جـ َى بـةج َى
كردنى ثرؤذة خ مةتطوزاريـةكانش ثيَشـنيار د ةكـةم بـؤ ئـةوةى هـةتا زووة ثـارةى زيـادكراوى شـةهيد و كـةم
ئةندام و ثيَشمةرطة و ئةنفالكراوةكان سةرت بكريَت و ئةو بودجةية بةرِةضاوكردنى بؤضوون زانسـتيةكانى
هةموو ليذنةكان و ئةندام ثةرلةمانة بة ِر َي ةكان سوودى ىلَ وةربطريديَت و دةولَةمةند بكريَـت و رِةزامةنـدى
لةسةر بدريَت بؤ ئةوةى بكةويَتة مةيدانى جىَ بةج َى كردنش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاسش بة ِر َي ان سةعات  4دووبارة كؤبووةنةوة دةست ثىَ دةكاتةوة تا ئةو كات خوتان لةطةلَ.
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دانيشتين دووةم
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
بةناوى طةىل كوردستانش بـةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتةكةى ئـةم ترِِؤمانش ئيَسـتا داوا لـة بـة ِر َي وةزيـرى
سامانة سروشتيةكان دةكةين تةشريفى بيَت بؤ وةآلم دانةوةى ئةو ثرسيارانةى كـة ئاراسـتةى وةزارةتةكـةى
دةكريَتش كةرةمكة فةرموو كاك عبداه.
بة ِريَ عبداه مةَ نورى:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
وةلَآل من تةنها دةمةويَت بةرضاوم رِوون بيَت لةوةى ئايا لة دواى وةآلمـى ئـةو بة ِر َي انـة دةرفـةمتان دةبيَـت
لةسةر رِاثؤرتى ليذنةكانيش دسة بكةين .
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكى ثةرلةمان:
نةخيَر هةموو مونادةشةتان كـرد بـة تيَروتةسـةىل هـةموو شـتةكان تيَكـةلَ كـراش زؤر هاوارمـان كـردش ئيَسـتا
ئةمان وةآلمتان دةدةنةوةش دانيشة بؤت رِوون دةكةمةوةش وةزيرة بة ِر َي ةكان طفتوطؤى خؤيان دةكةنش وةآلمى
ثرسيارةكان دةدةنةوة ثاشان ليذنةى دارايـى وةآلمـى خـؤى دةداتـةوةش ثاشـان ثيَشـنياريَك هـةبوو بـؤ ئـةوةى
مي انيةكة بنيَردريَتةوة بؤ حكومةت ئةو ثيَشنيارة دةخةينة بـةردةم ئيَـوةى بـة ِريَ بـؤ دةنطـدان لةسـةرىش
ئةطةر دةنطتان دا بنيَردريَتةوة ئةوا دةينيَرين بؤ ئةوةى تةعديالتى لةسةر بكةن و بؤمان بنيَرنةوةش ئةطةر
نــةيان كــرد ئــةوا ليَــرة لةبةردةســتمان دةميَنيَتــةوةش ئينجــا دووبــارة دةةةينــةوة دةنطــدان لةســةر رِاثؤرتــة
طشتيةكةش بؤ ئةوةى كة ئايا ئةو مونادةشةية كـافى بـوو لةسـةرى كردمـان يـان كـافى نـةبووش ئةطـةر دةنطـى
هيَنا كافى بوو ئةوا دةضينة سةر بابةتةكانى ترش ئةطةر دةنطى نةهيَنا ئةوا دووبارة مونادةشةى دةكةينةوةش
زؤر سوثاستان دةكةمش كاك د.ئاشتى فةرموو بؤ وةآلمدانةوةى ئةو بة ِر َي انـةش نودتـةى ني اميـت هةيـة كـاك
دة ستيد فةرموو.
دة ستيد دة على:
سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ثيَى ماددةى  70و بة ثيَى دسةى جةنابيشت لة سةرةتاى كؤبوونةوةكةوة طوتت ئةم بابةتـة سـ َى بةشـةش
بةشيَكيان رِاثـؤرتى ليذنـةى دارايـى و بةشـيَكيان رِاثـؤرتى ليذنـةكان كـة دسـةى لةسـةر دةكـةينش بةشـيَكيان
لةسةر ياساى بودجةش لةبةرئةوة لة ماددةى  70دةلَيَت (لةسةرةتاوة طفتوطؤ لةسةر رِاثؤرتى ليذنةى دارايـى
دةكريَتش دواتر ديَينة سةر رِاثؤرتى ليذنةكانش دواتر ديَينة سةر ثرؤذة ياساى بودجة)ش كةواتـة مونادةشـةى
ترى ماوةش ئيَمة بةشيَكيمان تةواو كردووة و دوو بةشى ماوةو لةطةلَ ِر َي مـاش سـةرةتا جـةنابت وات طـوتش
سوثاس.
سةرؤكى ثةرلةمان:
ماددةى  70ب ةبت هى مةشروع دةوانينةش نةك هى ئةوةش برِؤ بابى بودجة ئيَمة بـة ثيَـى ئـةو ني امـة كـار
دةكةين و ليَى دةرناضنيش ضؤن هاتووة بةم ئسولَة ئيش دةكـةينش ئيَسـتا رجائـةن وةختـى وةآلندانةوةيـةش
كةى وةآلم دانةوة تةواو بـوو و تـةدريرةكان تـةواو بـوو طةيشـتينة ئـةوىَش ئـةوجا ئـةو موَحةزاتانـة بلَـيَنش
كةرةمكة.
عبداه مةَ نورى:
سةرؤكى ثةرلةمان.
ببــورةش بــة ثيَــى ثــةيرِةوى نــاوخؤ هةلَســورِاندنى كاروبــارى ثةرلــةمان لــة ئةســتؤى جةنابتــةش تــؤ بــة ثيَــى
بةرنامةى خؤت دات نابوو بة سىَ دؤنا ى جياواز . .....
سةرؤكى ثةرلةمان:
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ئيَســتا وامــان كــردووةش رجائــةن دانيشــةش ئيَســتا نــؤرةى وةآلمدانــةوةى رِاثؤرتةكةيــة لةَيــةن وةزيــرة
بة ِر َي ةكانةوةش ثاشان لةَيةن ليذنةى داراييةوةش ثاشان ئةو دوو دةنطدانةى كة بامسان كردش ثاشـان ئةرِؤينـة
مةرحةلةكانى ترش هيَشتا نةهاتووة جةنابت باز دةدةىش زؤر سوثاسش كاك د .ئاشتى فةرموو.
بة ِريَ د.ئاشتى هةورامى /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
سوثاستان دةكةمش من ئةوة تىَ طةيشتم كة بةشـيَك لـة كؤبوونـةوةكان بةشـدار نـةبوومش بـةآلم ثرسـيارةكامن
ديوةو دووش س َى بةشـنش زؤربـةى لةسـةر داهاتـة بةرِاسـتىش داهـاتيش بـةو شـيَوةيةى كـة ثرسـيارةكان كـراون
تيَكةلَكراوة بةرِاستى مةفهومى داهات ضية ئيَمة دووش س َى جؤرى داهات دةتـوانني بـاس بكـةينش يـةكيَك لـة
نةوتى خاوة كة دةيفر ؤشنيش يان لة دةرةوة يان لة نـاوخؤش داهـات هةيـة كـة لـة موشـتةداتى نةوتـةوة بـؤت
ديَت مةسةلةن لة مةسفاى بازيان و خةباتش يان وةكو لة تؤثن ثالنتو) كة ئةوانةى كة مةسفاى بضـووكنش
تةدريبةن  52ـ 122مةسفامان هةيـة لـة كوردسـتانش ئـةوة كـة ثيَـى وتـراوة داهـات بةرِاسـتى دةمـةويَت
رِوونى بكةمةوة كة لة مودةدمية كة داهات نيةش ئةوةى يةكةم ثيَـى دةلَـيَن منحـة كـة لةعةدـدةكانى نـةوت
دانراوة كة شةريكاتى نةوتيان لة مةناتقى عقد ئيش دةكةنش بةرامبةر ئةوة منحةيةك دةدةن بة حكومـةت
بؤ بونيةى تةحتى وآلتةكة بؤ مةنتيقةى عةددةكة ئةوة طرانتى ثىَ دةلَيَن بة ئينطلي ىش ئةمـة داهـات نيـة
ثةيوةندى بة نةوتةوة نيةش ثةيوةندى بة هـي نـةوت دةرهيَنـان و نـةوت فرؤشـتنةوة نيـةش ئـةو دةلَـ َى ئـةو
عةددةم بدةر َى من ئةمة دةكةم بـؤ وآلتـةك بـة بـةَ ش دةيـدةم بـة حكومـةت يـان خـؤم مةشـروعيَكت بـؤ
دةكةم يان ثارةت بؤ دادةنيَم بؤ ليذنةيةك كة ئةو ثارةيةى خباتة سةر مةشاريتى نـةك ئيستسـمارى و نـةك
ىل بكاتش
مةشاريتى حكومى تايبةتش بؤ مةشاريتى بونيةى تةحتى كة ميللةتى ئةو مةنتيقةية ئيستيفادةى َ
بؤضى ئةو شةريكانة ئةوة دةكةن ضونكة بؤ سومتةى خؤيـان باشـةش هـةموو شـويَنةكة هةرضـةندة كـة لـة
وآلتى خارجني تةئسري دةكاتة سةر ميللةتش مةسةلةن سـاي مييَك دةكـةنش حـةفر دةكـةنش هاتووضـؤ دةكـةنش
ئةمـة ثيَــى دةلَـيَن (ئينكؤمةينيــة ) بؤخـةلَكش لةبةرئــةوة ديَــت مةكتـةبت بــؤ دةكـاتش خةســتةخانةت بــؤ
دةكاتش يان ِريَطاوبانت بؤ دروست دةكاتش يان ئةوةتا ثارةت دةداتىَ كة خؤت هاوكارى بكـةى بـؤ ئـةوةى ئـةو
ئيشانة بة ِريَوة بةريَتش لةبةرئةوة ئةمة ثيَى نا َليَني داهاتش ئةمـة داهـات نيـةش داهـات مانـاى ئةوةيـة كـة تـؤ
شتيَك دةفرؤشى و شتيَك وةردةطرى بة مودابلش ئةمة منحةيةش جا لةبةر ئةوة ئةوة مةعناى ئـةوة نيـة كـة
بشــاردريَتةوةش مــةعناى ئــةوة نيــة دةبيَــت ئاشــكرا نــةبيَتش مــةعناى ئــةوة نيــة ئ ـةو مةشــروعانة دةبيَــت
سةرثةرشتيان لةسةرى نةبيَتش من باسى ئةوة ناكةم باسى ئـةوة دةكـةم كـة دةلَـيَني داهـاتش بـا جياوازيةكـة
ب انني كة داهات شتيَكة و مةبةستيَكى هةيةش ئةمة منحةيةش واب امن ثرسيارةكان لةسةر ئةو شتانة تيَكةآلو
بووةش ئينجا لة باتى ئةوةى يةكة يةكة وةآلم بدةمـةوة حةزدةكـةم مةوزوعةكـة بـاس بكـةمش ئةطـةر شـتيَكم
لــةبري ضــوو دوايــى بــة تةئكيــد رِوون دةبيَتــةوةش مــن دةمــةويَت لــة ثـيَش هــةموو شــتيَك باســى شــةفافيةتى
عةددةكانى نةوت بكةمش من باسى بة تايبةتى ثارةكة دةكةمش ضونكة مةسةلةى ئةمرِؤ ثارةية و مةشـاريتةش
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ضونكة باسى موازةنة دةكةينش لةبةرئةوة با بيَينة سةر مةسةلةى جدىو جةوهةرى كةضى لة عةددةكان دا
هةية ئيَمـة سـا َليَك لةمـةوثيَش ئـةوةمان بآلوكردووةتـةوةش لـةم كتيَبـة تـاوةكو مـانطى حـوزةيرانى 0221
هةرضيمان كردووة ئاشكراية و لـةو َى دانـدراوة بـة ِريَك وثيَكـى ج بـة ثـارة ج بـة مةشـروع كـة مودـاول ضـى
تةرخان كردووة بؤ مةنتيقةى عةددةكة يان بؤ ئةو ناوضةيةى كة حكومةت دايدةنىَش هـي نةشـاردراوةتةو
بــةس بةداخــةوة زؤر كــةس هــي ناخويَنيَتــةوةش ئةمــة مــن س ـىَ جــار دابةشــم كــردووة لةســةر ئةنــدامانى
ثةرلــةمانش ناردوومــة بــؤ مةجلســى وزةراش ناردوومــة بــؤ بة ــداش لــة ئيتالمــدا لــة ســةر ئؤفسـايدى هــةريَمى
كوردستان هةموو عالةمى نةوت ئةمةى ديـوةو تيَـى طةيشـتووةش بـةآلم خؤمـان تيَـى ناطـةين كـة ديـارةش مـن
ئامادةم دووبارة باسى بكةمةوة هةتاوةكو ميللـةت و جـةنابتان كـة مةنـدوبى ميللـةتن كـة ليَـرة بـ انن ئـةو
شــتانةى هــةمووى بــة شــةفافيةتة لــة بيدايــةوة و لــة ســةرةتاوة ئــةو كتيَبــة هــةبووة و ثـيَش ئــةوة ئــةوة
هةبووةش مولةخةسى ئةو كتيَبة لةطةلَ نةختىَ ئي افة كردن دواى ئـةو مةرحةلةيـةش لـة دوو ثةرِدايـة لـةناو
كتيَبةكةش ذمارةكانى هةمووى تيايـةش مـن تةفاسـيلَةكة ناخويَنمـةوةش هيـوادارم ئـةم جـارة سـةيرى بكةنـةوةش
بةآلم مولةخةسةكةت دةدةمىَش ئةو مقدارانةى كة لة كتيَبةكة دانش  212بليؤن. ...........
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان:
يةك دةديقة ئيجازة كاك دكتؤرش نودتةى ني امى هةيةش ثةميان خان فةرموو.
بة ِر َي ثةميان ع الدين عبدالردن:
بة ِر َي سةرؤكى ثةرلةمان.
لةطةلَ ِريَ ى زؤرم بؤ بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشتيةكانش جارى يةكةم كة هات ئةمة جارى دووةمـة كـة
جؤريَك لة سووكايةتى بة شارةزايى و ليَ انينى ئةندام ثةرلةمان دةكاتش تكاية رِاى طرن!.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

سةرؤكى ثةرلةمان:
سوثاسش دةتوانى تيكرارى بكةيةوة كة ضى طوت
ثةميان ع الدين عبدالردن:
سةرؤكى ثةرلةمان.
با بلَيَني تؤمةتبارمان دةكات بةوةى كة نةخويَندةوارين كة عةددةكان ناخويَنينةوة.
سةرؤكى ثةرلةمان:
نا شتى وا نيةش نا نا شتى واى نةطوتش ببورةش جةنابى وةزير سةماعةكةت هةلَكة و كةرةمكة.
د.ئاشتى هةورامى/وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكى ثةرلةمان.
مــن باســى ئــةوة دةكــةم كــة ميــديا دةخويَنيتــةوة كــة هــةموومان ســةيرى دةكــةينش بةداخــةوة ئــةوان وةكــو
تةســةموم شــت بآلودةكةنــةوة كــة رِاســت نيــة بــؤ ميللــةتش ئيشــى ئيَمةيــة و ئيشــى جةنابيشــتانةش بةرِاســتى
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مةس وليةت لةسةر هةموومانة ئةوةى كـة رِاسـتة بيلَـيَنش ئـةوةى كـة درؤيـة بلَـيَني ئـةوة درؤيـةش مةبةسـتم
ئةوةيةش مةبةستم ئةوة ئةندامى ثةرلةمان ليَرة نيةش هيوادارم كة ئةوة وا تـيَ نةطةيشـتبى جـةنابتش ئينجـا
وةكو طوَ لةو كتيَبة مقـدارةكان هـةمووى دانـراوةش ئةطـةر كـؤى بكةيتـةوة ئـةوةى بـة ثارةيـة زؤربـةى بـة
مةشروعة تةدريبةن سى و نيو تا ضوار مليار ئةوة مةشارعى موستةدبةليةش شـةريكات ديَـت ثـارةت نـاداتىَ
تــؤ ِريَــك دةكــةوىَ لةطــةلَى كــة مةشــروعى هةيــة ئــةويش مةشــروعةكةت بــؤ دةكــات مودابــل مقــداريَك لــة
ئيلت اماتةكةى كة لةو َى تةندةريش دةبيَت سةرثةرشتى لةسةر ب َي وةكو هةر ئةوةية كة ثارةى خؤت سةرت
دةكةى لةطةلَيدا دادةنيشى و ئيتيفاق دةكةىش ِريَطاوبانت بؤ دروست دةكاتش مةحةتةى كارةبـات بـؤ دروسـت
دةكاتش كة ئةوة ئيتيفادى لةسةر دةكريَت و ئةوة موستةدبةليةش ثةيوةنـدى بـة داهـاتى موستةدبةليشـة بـؤ
شةريكةكانش ئةوةى كة ثارةية مقدارةكان ئةمانةن :شة سةد و دة مليار دؤَر ثيَـى دةلَـيَن (سـيةيلَني) كـة
بؤ بونيةى تةحتىش سةدو سـى و دوو ثيَـى دةلَـيَن بـؤ نـةسش دوو سـةد مليـؤن ئـةوة بـؤ شـةريكةى تـةل مان
تةرخانى كرد بوو كة بة ثارة دانراوةش بةآلم تةرخان كراوة تايبةت بؤ مةشاريتى طةرميانش دوو سةد مليـؤن
بؤ شةريكةى كةى ئيَن سى ئةوةى كؤرى دايناوة بؤ مةشروعيَك كـة حكومـةت برِيـارى لةسـةر بـداتش دواى
ئةو كتيَبة تةدريبةن سةد ونةوةد مليؤن دؤَرى تريش هاتووةتة ثيَشةوة كة ئيم اكـانى تـةواو بكريَـت كـة
ئــةو ثــارة دةرِذيَتــة نــاو ئــةو حيســابة ش نةطةيشــتووةتة حيســابةكةوةش بــةآلم ئيلت اممــان هةيــة بــؤى
موداويلةكة ئيلت امى هةية بؤ ئيَمةش ئةو مة وعة تةدريبةن مليؤنيَك و س َى سةد و سى مليـارش يـةعنى
( )1332مليــار دؤَرةش ئي افةتــةن لةســةر ئــةوة ســى و ثيَــنج مليــؤن دؤَر دازاجنمــان كــردووة لــة دوو
ئةسهومى دى ئيَن ئؤ و شةريكةى هةريت ش ئةوة لة عةينى حيسابةكة دايـةش بـؤ ئاطـادارى هـةموو خوشـك
وبرايــان ئــةوة خبــةرة ســةرى و دبيَتــة  1325مليــؤن دؤَرش ئــةم شـيَوةية ســةرت كــراوةش حةزدةكــةن بــة
هيَواشــى بيخويَنمــةوة هــةتا هــةمو كةســيَك ئاطــادار بيَــتش  123مليــؤن دؤَرى ســةحب كــراوة لــة ِريَطاى
حكومةتةوةش ثيَش ئةوة ئةو ثارةية ضؤن ديَت ش ديَتة شـةريكةى بـانكيَكى عـاملى خـارجىش لـةويَوة تـةحويل
دةبيَــت بــؤ حيســابى هــةريَمى كوردســتان كــة بــةناوى وةزارةتــى ئيَمةيــةش وةزارةتــى ســامانة سروشــتيةكانى
حكومةتى هةريَمى كوردستانش ئةو ثارةيةى كة هاتـة ئـةو َى مـن ئاطـادارم كـة موداولةكـة دةيـدات َى حيسـابى
خارجى كة ديَتة ئةو حيسابة لة كوردستانش تةحةموىل مةسـ وليةتيش دةكـةم لةسـةر ئـةو ثرؤسـةيةش هـةتا
ئاخر دؤَرى هي موشكيلة نيةش لةويَوة كة دةردةضيَت ثارةى من نية و عيالدةى بة وةزارةتى ئيَمةوة نيةش
برِيارى لةسةر دةدريَت لة ئةجنومةنى وةزيرانش عادةتةن رةئيسى وزةراية يان نائيبى وزةرايـةش بةيةكـةوة و
كةس بة كةيفى خؤى ئيش ناكاتش بؤ ج مةشروعيَك ئةو ثارةية دةردةضـيَت بـؤ ج مةبةسـتيَك ئـةمريَكى
بــؤ دةردةض ـيَت دةض ـىَ مةشــروعيَك دةكــاتش بــؤ مةشــاريتة و دةبيَــت جاروبــاريش ئيتيفــاق بكريَــت لةطــةلَ
موداوىل نةوتةكةش مةسةلةن ئةوةى طةرميان بة بىَ ئةوةى تةلي مـةن بةشـدار بيَـت دةرناضـيَتش ئـةوةى كـة
دةنووسني بةبيَ ئةوةي وَ مونادةشةي بكةين ثارةكة دةرناضيَتش جا با بيَينة ئةو ثايةي كـة دةرضـووة تـا
ئيَستا بؤ مةشاريتي ثيَي دة َليَن موشتةرةكش ضونكة ئيَمـة تـاكو ئيَسـتا دوو ئيـدارةمان هةيـة بـؤ سـليَماني و
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دهؤكش هةوليَرش تةدريبةن كراوة بة نيوةش بؤ ئةوةي تةوازوون ببيَتش تا  123مليؤن دؤَر سةحب كراوة بؤ
مةشاريا ثيَي دةلَيَن موشتةرةكش منوونةي ئةو مةشاريتانة لةَي من نيية ئيَستا ثيَت بلَيَم ثيَويست ناكـاتش
بةََم حةدي خؤتة كةبضيت ب اني ئةو سةدو شةسـت مليؤنـة بةسـةر ضـي سـةرت كـراوةش داواي ئةولـةويات
بكةش تةبتةن مةس ووليةت هةيةش كيَ سةريف كردووة ش مةس ووليةتي من نييةش بةََم من دةزامن كيَ سةحيب
كردووة ش ضونكة ثيَم طوتراوة كيَ سةحيب دةكات لةو رؤذةي كة سةحب كراوةو تةواوش ئـةوة ئيتيفـادي مـن
ئةوةي كـة ئاطـادار اش دواي ئـةوة خـؤ مـن هـةموو حكومـةت بـة ِريَوة نابـةمش كـة ثـارة دةرضـوو دةضـيَت بـؤ
وةزارةتي ترش جيهاتي مةعين ترش مةشاريا هةيةش ئيـدارة هة يـةش مةسـ ووليةت هةيـةش بـةََم كـة مـن دةلَـيَم
ئاطــادارم  123مليــؤن دةرضــووة بــؤ مةشــاريتي حكــومي لــةو حيســابةش حيســابي موشــتةرةكش ئــةوةي كــة
دةرضووة بؤ مةشاريتي خانووةكاني ئةنفالةكانش لة طةرميان و لـة بـارزانش تةدريبـةن نـةوةد مليـؤن دؤَرةش
ئةويش بةنيوةو نيوة دةرضووةش تةرخان كراوةش دة مليؤني تـريش تـةرخان كـراوة كـة مةشـروعةكان تـةواو
كراش يةعين مة وعي دة مليؤنةش نةوةد سةرت كراوةش دة ماوة سةحب بكريَتش ئةوة ئةو دووانة مةشاريتي
مةشتةرةكنش ئةوةي كة دةرضووة بؤ دهؤك و هةوليَر بة ئةمري سةرؤك وةزيراني ئةو كاتةش بـؤ مةشـاريتي
ئةو ناوضانةش ()050مليؤن دؤَرةش بةشيَك لةو مةشروعانة هيَشتا تةواو نةبوونش ()12مليؤن ثارة ماوة كة
تــةرخان كــراوة بــؤ ئــةو مةشــروعانةش بــؤ ئــةوةي ثيَيــي تــةواو بكــةنش بــؤ منوونــة يــةكيَك لــةو مةشــروعانة
طةورةيـــة ن يكـــةي ()152تـــا ()122مليـــؤن دؤَرةش مةشـــروعي ئـــاوي دهؤكـــةش ئـــةو ن يكـــةي ()1مـــانط
لةمــةوثيَش دةســيت ثيَكــردووةش تــا ئيَســتا نيــوةي ثارةكــة ســةرت كــراوةش ()12مليــؤن دؤَر مــاوةو هيَشــتا
بةردةوامة ئةم مةشروعةش هيوادارين كة تةواو ببيَت و ببيَـت بـة منوونةيـةكي جـوان كـة ئيَمـة تةدـدميمان
كردووة بؤ ئةم وآلتةش لـة ِريَطاي طريَبةسـيت نةوتيـةوةش بـؤ سـليَماني تةدريبـةن عـةيين شـت سـةحب كـراوةش
()032مليؤن دؤَرش ئةوةي كة سةرت كراوة تائيَستا لةسةر ناوضةي طةرميان ن يكةي ()52مليؤن دؤَر بؤ
مةشاريا سةرفكراوةش لةزمين ئةو مةبلة ة هيين دةرزيشماني تيَدايةش يةعين هةموويةتي كة باسي دةكـةمش
ئــةو مة وعةيــة كةســةحب كــراوةش ()735مليــؤن دؤَرةش ئةوةشــي كــةماوة تــةرخان بكريَــت بــؤ ئــةو
مةشاريتانةي كة بؤي تةرخان كراوةش ن كةي ()322مليؤن دؤَرةش يةعين ئةوة زمين ئةو مةشاريتانةية كة
برِياري لةسةر دراوةش ئةوةي كة لـة موازةنـة مـاوة ن يكـةي ()045مليـؤن لةطـةلَ ()422مليـؤن دؤَر مـاوة
هيَشتا سةرت نةكراوةش ئةمة كا لةَي حكومةتةش ليَرة يان لة حسـابي دةرةوة مـاوةش كـة ثيَويسـت بـوو بـة
ئةمري حكومةت ديَتة حسابةكةوة تةرخان دةكريَت بؤ مةشارياش رِةئي مـن بـؤ ئةمـةش بـا سـةهلي بكـةم بـؤ
هةمووتانش من حةز دةكةم ئةو ليذنانةي كة هةتانةو موتابةعةي مةشـاريا دةكـاتش مةسـةلةن مةشـروعيَك
لة ثالنداناندايةش لة وةزارةتيَكي ترةش هةمان ليذنة يان ليذنةي تايبةت بـؤ ئـةم مةشـاريتانة دروسـت بكـةنش
سةرثةرشتيان بكةن و موتابةعـةيان بكـةنش بـ انن كـ َي عةدـدي كـردووة لةطـة َل كـ َي ش ثارةكـة ضـؤن سـةرت
دةكريَـت ش ضـةن ســةرفكراوة ش حـةدي خؤتانـة كــة بـ اننش هــي موشـكيلةيةك نيـةش بــةآلم نةهاتووةتـة نـاو
موازةنةوةش ئةطةر بيَتة ناو موازةنةوة لة منحةكة ناوةكةي ئةطؤرِدريَت ئةبيَت بةداهاتش ئةطةر بوو بةوة تؤ
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لة %53ي ئةبيَ حساب بكةي بؤ شويَنيَكي ترش ئايا ئةوة مةس وليةتيَكة تؤ موسـتةعيدي تـةحامولي بكـةي
فةرموو بيكة ئةوة ئيشي من نيةش بةآلم ةلَةتـة يةكـةم :لةناحيـةي عةددةكـةوة وا نةنووسـراوةش عةددةكـة
ئة َليَت مينحةيةش من ثيَت دةدةم مودابيل وةك تةعوي ش ضونكة مـن ئـيش دةكـةم لـةويَش كـةمن ئيشـم كـرد
خةلَك زةرةر دةكاتش بؤية منت دةمةويَت دوتاخبانةيةك يان نةخؤشخانةيةكي بؤ بكةمةوةش يان ئاوةكةي بؤ
ثاك بكةمةوةش بريي بؤ بكةمش بؤضي دةةةيتة سةر داهـات تـا لـة %53ي بضـيَتة شـويَنيَكي تـرش بـةآلم ئـةوة
مةعناي نيةش ئةطةر نةضيَتة موازةنةوةش نابيَ كةس شارةزاي بيَت كة ثارةكة ضؤن سةرفكراوة ش بةعةكسةوة
ئةبيَت شـةفافيةتي زؤرتـري لةسـةر بيَـتش ئـةب َي مقاولةكـة كـة بةشـدارةش ئاطـادار بيَـت كةضـؤن ثارةكـةي
سةرفكراوة ش ضونكة ئةويش رِاثؤرتيَكي دةويَت بؤ شةريكةكةي خؤي بلَيَـت مـن ئـةوةم لـةو وآلتـة كـردووةش
ضونكة وةكو ديتايةية بؤ ئةوش جـا لةبـةر ئـةوة مـن حـةز دةكـةم و زؤر زؤريـش دلَنيـا بـنش ئـةم ثارةيـة كـة
هاتووة بؤ ئيَرة يةك دؤَري تاوةكو دةرضووة لةسةر حسابي وةزارةتي سـامانة سروشـتيةكان بـؤ مةشـاريتي
حكومةتش من تةحةمولي مةس ولياتي دةكةمش لةسـةر ئـاخر دؤَريش دواي ئـةوة ئيشـي مـن نيـةش بـةآلم مـن
ئاطادارم كة سةحب كراوةش وتوويانـة بـؤ ئـةو مةشـروعةيةش بـؤ ئـةوي تـرةش ئـةو مةشـروعانة ناويـان هةيـةش
شويَنيان هةية ش ئايا ديمةتةكةيان رِاستة ش ئايا بـة تةنـدةر كـراون ش ئايـا شـةفافيةتي تيَدايـة يـان نـا ش ئايـا
مةشروع نيةش هةر ناوي هةية بةب َي شويَن ش ئةوة ئيشـي خؤتانـة كـة تـةحقيقي لةسـةر بكـةنش مـن هـي
موشكيلةيةكم نية منيش حةزدةكةم ب امنش بةآلم ئيشي من نية بضم مةشروعيَكي زراعـي بدؤزمـةوةش هـي
ئيشي من نية ب امن مةشروعي ئاوةكة ضي ليَهاتش ئيشي من نية ب امن جسـريَكيان كـردووة يـان نـا ش ئيشـي
من نية ب امن مةحةتةي كارةباكة ئيش ئةكات يان نا ش مـن وةزيـري سـامانة سروشـتيةكامن لـةمن مةثرسـة
ئةو ثارةية ضي ليَهاتووة ش بةآلم ليَم بثرسـة ئايـا هاتـة حسـابي حكومـةتش ثيَـت دةلَـيَم بـة َل َي هاتـة حسـابي
حكومةت ش ثيَت دةلَيَم بةلَيَ هاتة وآلتةكةش كـيَش دةري كـردووة /ئةوةشـت ثيَـدةلَيَمش بـةآلم مـن دواي ئـةوة
نازامنش من مةشعولَمش ئيشةكةم زؤر طرانةش من حةز دةكةم لـةوةزارةتي ماليـة بثرسـن تـا ئيَمـة نـةجامتان
بيَت لةوةش حسابةكة كة خةلَك ثارة دةردةكاتش با لةطة َل وةزيري مالية تةعامول بكاتش لةباتي ئةوةي بؤ من
ئاشكراي بكاتش با بةوةزيري مالية بلَيَ ()12مليؤنيمان دةركردووة بؤ ئةو مةشاريتةش بةآلم تيَكةلَي مةكةنش
من نامةويَت مةشروعةكة تيَكة َل ببيَتش لةبةيين داهات و موازةنةش كة ئيتيحادي ديَتش لةطةلَ شتيَكدا كة تؤ
تيَكــةلَي دةكــةي ضــةند حســاب دةبيَــت لةســةرتش ئــةبيَ لــة  %53بنيَريتــةوة بــؤ بة ــدادش ئيَمــة دةزانــني
هةلَبذاردمنان هةيةش بلَيَ بةميللةت من ئةمةويَت بيخةمة داهاتةوةش بةخوا دةنطيَكـت بـؤ نـادةنش ئةطـةر مـن
دةنطش بدةم دةنطت بؤ نادةمش ضونكة ةلَةتـةش تـؤ زةرةر لـة ميللـةتي خـؤت دةدةيـتش بةعةكسـةوة ئيشـةكة
بطؤرِة بلَيَ ئةم ثارةية زؤر باشةش دةستان خؤ بيَتش هيوادارم وا بلَيَنش سوثاسـتان دةكـةين وةزيـري سـامانة
سروشــتيةكان كــة ئةمــةتان هيَنــاوةش ئــةم مةشــروعانة حــةز دةكــةين بـ انني كــة كـيَ كردوويــةتي ش لــةكويَ
ي ش شةرِةكة لةسةر ئةوة بكـة ش مـن موشـكيلةم نيـة لةسـةر ئـةوة ش بـةآلم شـةرِ
كراوة ش بةدواي ئةوةدا بطةرِ َ
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لةطة َل من ئةكةي لةسةر ثارةكةش وائةزاني ثارةكة لة طريفـاني ئاشـيت هةوراميـةش ئـةوة هـةر مـةعناي نيـة ش
كاكة با ديفاع لةسةر خؤمان بكةينش با شة ِر لةسةر ئةوة دروست نةكةينش ئةمة لة ناحيةي ثارةكة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شاهؤش فةرموو.
بة ِريَ شاهؤ ستيد فتح اه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
داوا لةبة ِريَ وةزيري سامانة سروشتيةكان دةكةمش كة هي تةفسـرييَكي سياسـي و هـي تـةئويليَكي سياسـيش
لةطةلَ وةآلمةكانيدا نةبيَتش تةنها وةآلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة ليَي كـراوةش يـةعين دسـةكاني نةضـيَتة
خانةي هةلَمةتي هةلَبذاردنةوةش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير نةضؤتة مةسائيلي سياسيةوةش جوابةكةي رِوون بووش ئةلَيَت با داهات نةضيَتة موازةنةوةش بـؤ
ئـةوةي لـة  %53ي نـةرِوات بـؤ ئـةوَش جـةنابي وةزيــر ئـةو ثرسـيارانةي كـة كـراونش جوابيـان بــدةرةوةش زؤر
سوثاس.
بة ِريَ د .ئاشيت هةورامي (وةزيري سامانة سروشتيةكان):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةو شيَوةية بؤية وةآلمم داونةتةوةش ضونكة ئةلَيَن لة بةشيَك لة ثرسيارةكان ئاشكرا نيـة ش رِوون نيـة ش
ون بووة ش نازانني ضي بةسةرهات ش يةعين ئةوة مـةعقول نيـةش بؤيـة وةآلميَكـي تايبـةتي دةويَـت تـا بؤيـان
رِوون بكةينةوةش بؤ ئةوةي ميللةتيش ئاطاداربيَتش جةنابتان ئاطادار بنش كـة ئـةبيَت بـةدواي مةشـروعةكاندا
بطة ِريَنيش نةك بةدواي ثارةكةداشضونكة ثارةكة ئةضيَتة مةشروعةكةش ب انة مةشروعةكة ضي بةسةرهاتووةش
ئايا ديمةتةكةي رِاستة يان نا ش ئيَستا باسي داهاتي نةوت دةكةينش داهاتي نـةوتي خـاوش داهـاتي نـةوتي خـاو
بــؤ كوردســـتانش ســفرةش نيـــة ش نــةومتان نةفرؤشـــتووة ش نـــةوتيش نافرؤشــني ش بـــا رِوونــي بكةمـــةوة كـــة
مةبةستةكةم ضية ش ئيَمة تةصديرمان كرد بؤ ماوةي ()5 – 4مانطش حماوةلةيةكمان كردش لةمانطي ح يران
تا مانطي 12ي سـالَي رِابـردووش ديمـةتي ئـةو نةوتـةي كـة دةرضـووش ن يكـةي بـة موعـةدةلي ()122 – 52
هةزار بةرميل بووش لةو دؤنا ةداش (سؤ مؤ)فرؤشيتش (سؤ مؤ)ثارةكةي وةرطرتش دوايي ئيَمـة نـازانني ثارةكـة
ضي بةسةرهات ش بةضةند فرؤشراوة ش لةكويَ ثارةكة دانراوة ش ئايا لةم موازةنةيةدا بةشدارين تيَيدا ش ئيَمة
ئاطــادارنني و يــةك دؤَريشــيان نــةداوة بــة موداويلــةكانش لــةمن ئةثرســي داهــاتي ئــةو نةوتــة ضــية ش مــن
وةآلمةكةم ئةوةيةش جةنابتان دةب َي ئاطادار بنش ئةبيَ ديفاع لةوة بكةنش لةباتي ئةوةي ئيتيهامي ئيَمة بكـريَش
كة ئةم نةوتةمان شاردؤتةوةش برِؤ شةرِةكة لةطـةلَ بة ـداد بكـةش بلَـيَ حصـةكةم كـوا ش مـن ئةمـة تـةوجيهي
هــةموو بــرادةران و خوشــكان دةكــةم ليَــرةداش نــةك يــةك جيهــة يــان شــتيَكش مةبةســتةكةم ئةوةيــة ئيَمــة
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شة ِريَكمان هةية لةسةر ئةو شتةو رِاستةش بةآلم شةرِةكة لةناوخؤ مةيكةش شـةرِةكةي ئيَمـة لةطـةلَ شـويَنيَكي
تردايةش ئةبيَ برِؤين بلَيَني ئةو ثارةية ضـي ليَهـاتش لـةم موازنةدايـة كـوا لـة %17كـةي ئيَمـةش بؤضـي ثـارةي
مقاولةكة نةدراوة ش جا بابيينة سةر نةوتي خـاوش كـة تةصـدير ئـةكريَت بـؤ دةرةوةش ئـةوة حماوةلـةي سـالَي
رِابــردوو بــووش حماوةلــةي ســالَي تــازة لةوانةيــة جــةنابتان ئاطــاداربنش ئيَمــة تــةدريريَكي دوورو دريَــذمان
بآلوكردةوةش لةسةر ئةنتةرنيَتش كة وةآلميَك بووش سةرؤكي وةزيراني ئيتيحادي تةصر يَكي دابووش جةنابي
سةرؤكي حكومةتي كوردستانيش دكتؤر بةرهةمش بةرِةمسي عةيين نامـةي نـارد بـؤ بة ـدادش بـؤ ئـةوةي كـة
ئيَمة دايةلؤطيَك بكةينةوةش بؤ ئةوةي ئةم موشكيلةية حةل بكةينش ئيقرتادان كرد نةوت دةست ثيَبكاتةوة
بــة تةصــديرش بةشــةرتيَك مقاولــةكان نــةختيَك كولفــةيان بــدر َييتَش تــا دواي هةلَبــذاردن حــةليَكي تــةواو
بدؤزينةوة بؤ ئةم مةسةلةيةش ئينجا ئةطةر دةسيت ثيَكردةوةش داهاتةكة دووبارة نايةتة َي ئيَمةش حكومةتي
ئيتيحادي وةري دةطريَتش مول ميـة كـة بةشـيَك لـةو ثارةيـة بـدات بـة مقاويلـةكانش لـة سـايف عائيـدات لـةويَ
ئةم َيينَش ئةطةر ئةو دؤَرة كة باسـي دةكـةنش ثار َي طـاي مـونتج حـةدي هةيـةش ئـةب َي شـةرِي لةسـةر بكـةينش
ئةلَيَني دةبيَ ئـةوة بيَتـة حسـابي ئيَمـةوةش مةسـةلةن ئةطـةر رٍِؤذي ()022هـةزار بـةرميل دةربضـيَتش دةبـيَ
هةريَم ()022هةزاري هةبيَتش بةآلم با بطةينة ئةو دؤنا ةش ئينجا بيكة بةداهاتش بةآلم تةماشـاي داهاتيَـك
بكةي كة لةسةر فةرةزيةش نـة ئيتيفـاق هةيـةو نـة تةصـدير هةيـةش نـة ثـارة هةيـةش نـاتوانني ئـةو دؤَرة
خبةينة ناو موازةنةوةش بةآلم كة بوو ئـةوة داهـاتيَكي ِريَـك و ثيَكـةو داويانـة بةهـةموو ثار َي طاكـاني تـرش بـة
تةدديري ئيَمة ئةطةر بووش ن يكةي رؤذي ( )022هـةزار دؤَرت بـؤ ئـةه َيينَش ئـةوة خبـة سـةر موازةنـةوة
ئــةو كاتــةش نــةك ئيَســتا بيكــةيت و دوايــي دةري بكةيتــةوةش شــتيَكي تــريش وةك مــوذدة بــؤ جــةنابتان نــةك
ئةمةتان نةدييبَش تةدديري ئيَمة بؤ نةوتي كوردستانش ئةمسالَ ئةطةر دةست ثيَبكةينةوة بةم ()122هـةزار
بةرميلةش ئةبيَ بة ()022هةزار بؤ كؤتايي سالَش داهاتي كوردستان بؤ هةموو عيَراق ن يكةي ()0تريليؤن و
()752هةزار دينارةش ئةمة ديارييةكي طةورةية لة ئيَمةوة بؤ حكومةتي ئيتيحادي كة لة %17ي ديَتةوة بـؤ
ئيَمةش بؤ سالَي دووةم دةطاتة ( )5دوايـي ( )10دوايـي()15بـؤ ضـوار سـالَ ئيَمـة دةطةينـة ( )07 – 5مليـار
دؤَرش ئةوة نيوةي موازةنةي عيَرادةش ئيَمة ئةو ئيشةي كة كردوومانة لةماوةي ( )3 – 0سالَي رِابردوو ئةو
ئةجنامةي هيَناوة بـؤ ئيَمـةش ئةطـةر بـؤ داهـاتوو كيَشـة بيَـت ئيَمـة شـتيَكمان هةيـة كـة داهـاتيَكي تايبـةمتان
هةبيَتش ئةطةر بوو لةطة َل حكومةتي ئيتيحـادي كـةهيوادارم ببيَـتش تةبتـةن هـةموو ذيـاني خـةلَكي عيَـراق
خــؤ دةب َيــتش ضــونكة ئــةو ئيشــة باشــةمان كــردووة بــؤ ميللــةتش بــةآلم كــة داهــاتش ئيَســتا داهــات نيــةش
موستةدبةلييةش هيوادارم ئةمسالَ ببيَتش بةزووترين كات بؤرِييةكان بكريَتةوة بؤ ئةوةي برِواتش لةبةر ئةوة
داهاتي موستةدبةليية ناتوانني بيخةينة ناو موازةنةكةوةش بةآلم ئاطاتان ليَيي بيَ كة تةصدير بـووش حسـابي
بــؤ بكــةش مــن هــي موشــكيلةم نيــة لةســةر ئــةوةش مــن خــؤم يةكــةم كةســم كــة شــةرِي لةســةر دةكــةمش ئــةوة
بةنيسبةت داهـاتي نـةوت كـة دةضـيَتة دةرةوةش داهـاتي نـةوت كـة لـةناوخؤ بـةكارديَتش لـة مةصـفاكان و لـة
ثالَيَوطة بضووكةكانش با ئةوةشتان بؤ باس بكةمش ئةو نةوتة تةبتةن لة كيَلَطةكاتي تةودي و تةدتةدةوة ديَتش
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كــة مقــاولي تيَدايــةو ئيلتي اممــان هةيــة لةطــةلَيانش ئــةوةي كــة دةض ـيَت بــؤ مةصــفا بضــووكةكان تةبتــةن
ميقداريَكــةش كــة تةنــدةر كــراوةش ئيَمــة (كــوردؤ ئؤيـلَ) نافرؤشــنيش نــةوتي خــاو نافرؤشــنيش نــاهيَلَني ئــةوةي
حصــةكةي مقاويلةكــة كــة وةري دةطــرينش هــةموو دةبــةين بــؤ ثاآلوطــة بضــووكةكانش تةصــفية دةبيَــت و
موشتةدةكاني دةفرؤشنيش لةثارةي موشتةدةكان كـة تةنـدةرة هـةموويش ثـارةي موشـتةدةكان حصـةي ( دي
ئيَن ئؤ) د ةدةين لة نـةوتي خـاوش يـةعين بـة عـةيين نسـبة كـة موشـتةدةكان دةفرؤشـنيش حصـةي (طـةنيَلَ)
دةدةين لة هةمان حصةش كةهةيةتي لة عةددةكةي خؤيداش صايف عائيداتش هي حكومةتـةو ئةضـيَتة حصـةي
حكومةتةوةش لة وةزارةتي مالية كراوةتةوة بؤ ئةو مةبةستةش لة بانكي فيدرِال بة دؤَرش ئةو حسابة تةبتةن
ثارةي كؤني تيَدا نيةش ئيَمة ئةوة دوو مانطيَك دةبيَت دةستمان ثيَكردووةش تةدديراتي ئيَمةش ئةطةر بةردةوام
ين بةتايبـةتي ئةوانـةي كـة ئيجازةيـان هةيـةش بةشـيَكيان هـاتوون شـتيان
بني لـةو ثاآلوطانـةش نـةوتيان بـدةي َ
كــردووة بــةبيَ ئيجــازةش بــؤ ئاطاداريتــان ئيَمــة ئيجازةمــان نــةداوة بةيــةك ثاآلوطــةش وةكــو وةزارةتش ئــةوان
ئيجازةيــان لــة شــويَين تــر هيَنــاوةش لــة وةزارةتــي ثيشةســازييةوة لــة ثاريَ طــاوةش لــة بة ــدادةوة هيَناويانــةش
بةشيَكيشيان ئيجازةيان نية ش ئةوانةي كة ئيجازةيـان هةيـةش يـان ئـة َليَن ئيجازةمـان هةيـةش ئيَمـة وتوومانـة
باشةش بةردةوام دةبني بؤ ماوةيةكي كـةم تـا ئيسـثاتي بكـةنش ئةطـةر ئـةوة بـةردةوام بـوو بـؤ ئةمسـا َل ئيَمـة
ن يكةي ( )022تا ()012مليار دؤَرش تةويين ئيَمةية وةكو داهاتي صايف بؤ هةريَمش بةآلم داهات نيـة كـة
بةتةنها بةكاري به َيينَش بةطويَرةي دةسـتوورو دـانوني نـةوت و ـازي كوردسـتانش لـة مـاددةي ( )15و ()11
ئةطــةر ســةيري بكــةينش ئــةبيَ ئيَمــة شــةراكةتي ئــةوة بكــةين لةطــةلَ حكومــةتي عيَــراقش كــة لــة %17ي بــؤ
ئيَمةيةش يان ئةبيَ هةمووي بكةينةوة موازةنةي ئيتيحادي لةويَوة بؤمان ديَتةوةش جا لةبةر ئةوة تؤ نـاتواني
حساب بكةيت بؤ هةمووي كة ئةو داهاتة هةمووي حةسـرية بـؤ هـةريَمش دووش سـ َي ثاآلوطـةي ترمـان هةيـةش
كةميَك حة يان باشرتةو طةورة تـرةش كـة ن يكـةي ( )0هـةزار بـةرميلن بـة تـةدرييبش يـةكيَك لـة كةلَةكـةش
يةكيَكي تر لة ديانايةش يةكيَكي تر لة بازيانةش ئةمانـة كولفـةيان زؤرةش ضـونكة نـةختيَك موشـتةداتي باشـرت
دةردةكــةنش كــة ثيَويســتيمان ثيَيــة مةســةلةن كــة طازوايــل دةردةض ـيَت يةكســةر دةتــوانني لــةم مةصــفيانة
بةكاريان بهيَنني بؤ ويَستطةي كارةباش دوايـي باسـي ئـةوة دةكـةمش كـة دةضـيَتة ويَسـتطةي كارةبـاش تةبتـةن
بةبيَ مودابيلةش ئيَمة ناتوانني ثارة لةحكومةت وةربطرين بةرامبةر بةمةش بةآلم ئيَمة نةوتةكـة ئـةكرِين لـة
( )DNOو طةن َي َل حصةكةي ئةوانش ئةوةمان هةيـة بـةب َي مودابيـلش بـةآلم موشـتةدةكان نـةختيَك ثارةيـان
زؤرةش بةآلم كولفةي تةصـفيةيان هةيـةش يـةعين كـورت و موختةسـةرش ئةطـةر هـةمووي حسـاب بكـةين بـةو
شـيَوةية تةدــدير بــة كةفائــةت ئــيش بكــةنش لــة داهــاتي ئــةو موشــتةدانة هــةمووي تةدريبــةن  022مليــؤن
دؤَرةش بةآلم ئيَمة كولفةى  022مليؤن تةتويري حةدي خؤرمالَيشـمان هةيـةش يـةعين تةدريبـةن كةنسـةلَ
ئةبيَتــةوةش ســفر بــة مودابيــل و ســفر بــة داهــاتن بــةآلم دواى ضــةند مانطيَــك كــة مةحةتــةي ازةكــة لــة
مةنتيقةى خؤرمالَ بةرز ئةبيَتـةوةن ثيَويسـتمان بـة طازوايـل كـةم ئةبيَتـةوةش ئـةوةى ئـةتوانني بفرؤشـينن
ئةطةر ئةوة فرؤشرا ئةبيَتة داهـاتي حـةديقي بـؤ ئيَمـةش داهـاتي كوردسـتان ئـةو وةختـة ئةبيَتـة تةدريبـةن
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 322مليــؤن دؤَرش ضــونكة كولفةكــةمان ئــةوةي كــة ئــةدةين بــة بــةَ بــة كارةبــا كــةم ئةبيَتــةوةش لــةم
مةرحةلةدا ئيَمة ضةندمان دازانج كردووة بؤ وةزارةتي كاربا ئةطةر ئـةم ئيشـةمان نةبوايـةش كـة بةبـةَ
ئةمة بكةين بؤ وةزارةتي كارةباش وةزارةتي كارةبا مةجبوورة تةدريبةن سالَي رابوردوو  722تا  522مليؤن
دؤَر بـووةش تةبتـةن ئيَســتا دوو مةحةتـةى ئيـ ايف ئيشـي كــردووةش دوو وةحـدةى ئيـ ايف دةطاتـة تةدريبــةن
ملياريَـك زيــاترش كــة بــة دؤَرةش بـةآلم ئيَمــة لــة مــاوةى ضــةند مانطيَكـدا ثيَويســتمان بــة طازوايلةكــة كــةم
ئةبيَتةوةش دازاجنيش دةكةين لة طازوايلةكةش كولفةى حكومةت لة كارةبا تةدريبةن دةبيَتة سفرش هي كارةبـاش
يــةعين ئيجمــالي ئةطــةر هيضــمان نةبوايــةش ئيجمــالي كولفــةى كــريين طازوايــل لــة دةرةوة بــة ســيتري بــازارِ
تةدريبةن  144بليؤن دؤَر كولفةى حكومةتةش لة ماوةى سيَش ضوار مانطدا ئةوة دةبيَتة سفر بؤ ئـةم سـالَةش
بةآلم بةردةوامنيش ئةوة ئينجازي وةزارةتي سامانة سروشتيةكانةش ئةطةر ئةمة نةبوايـة تـؤ موازةنةكـةت لـة
ملياريَــك كــةمرت دةبــووش حيســابي ئــةوة بكــةش هــةروةها داهــاتي  322ميــؤن دؤَري ئي افيشــمان حيســاب
كردووةش بةآلم ئةوة ئةبيَ لة زمين ئةوة بيَ لةطةلَ حكومةتى ئيتيحادي بـيَش نـاتوانني بـيَ ئـةواونش بـةآلم
رؤذة لةوانةية حكومةت ئيتيحادي بلَيَ ئيَوة زؤرتان سةرت كـردووة لةسـةر ـاز و بـة بـةَ وةرتطرتـووةش
ئايــا ئــةوة مةعقولــة يــان نــا ش مــن بــؤ ئــةوةي شــتيَك لــة موســتةدبةل ئيَمــة حــةلي بكــةين بــةيين ئيَمــة و
حكومةتى ئيتيحاديش ضونكة هـةموو موحافـةزةكان شـيت وا ئةكـةنش بـةآلم ئـةب َي تـةوازونيَك هـةب َي بـةيين
ئيَمة و بةيين ئةوانش ئةوة ناحيةي كارةباش جا بؤ تةويين كارةبا ئيَمة هينةكمان دانا بـوو ئـةو سـيَش ضـوار
مانطةى داهاتووش كولفة هةية بؤ طازوايلش ضونكة ئةوةي كة ئيَمة هةمانة بة ناكاتش بةآلم دووش سيَ مانطي
تر كةم دةبيَتةوة و ئةبيَ بة سفرش جا لةبةر ئةوة ئةب َي مودارةنة هةب َي ئةوةي تةوينمان كردووةش ئـةوةى
تةوني كراوة بؤ وةزارةتي كارةبـا موتـةناد نـةبنش مـن نـازامن ذمارةكـةي ئـةوان ضـةندة و ذمـارةى ئيَمـة
ضةندةش بةآلم ئـةب َي ئـةوة بةراسـيت سـةيري بكـةي كـة حـةديقي بيَـتش نـةك ذمارةيـةكي طـةورة بيَـت يـان
بضووك بيَش ئةوة بـة نيسـبةت مةصـفا بضـووكةكان و بـةكارهيَناني نـةوت لـة ريَطـاي نـاوةخؤش موشـتةدةكان
ي ش ئةو موشتةدانةى كة دةردةضيَش بةشيَكي ديَتة بازارِي كوردستانش وةكو مةسةلةن طازوايل
ضيان بةسةر د َ
ئةضيَتة مةحةتةي كارةباش بةشيَكي تريشـي ئةضـيَتة بـازارِي كوردسـتان و ئةفرؤشـريَتةوة و ثيَويسـيت ثيَـي
هةيةش و بةشيَكي تريشي ئةضيَتة دةرةوة بةرةمسي هي موشـكيلةمان نيـةش مودـاول ئـةيكرِيَ بـة  322يـان
 352دؤَر بة تةن بؤ فيـؤ ئؤيـلش لـة صـومؤ ئـةيكر َي بـة 022ش ئيَمـة بـة طـرانرت ئةيفرؤشـنيش بـة رةمسـي
ئةيبات و ئةو داهاتة داهاتي حكومةتية وةكو ئةوةى باسم كردش ئيَمة بةو شيَوةية موعادةلةكة هني ئةكةين
كة ثارةي هني ئةدةين و ثارةمان بؤ دةميَنيَتةوة و دـازانج دةكـةين و ئـةتوانني طازوايلةكـة بـةكاربيَنني بـؤ
ي دووبـارةى بكةمــةوة ليَـرة كــة نـةوتي خــام
مـةدابيل بـة وةزارةتــي كارةبـاش ئينجــا لةبـةر ئــةوة مـن دةمــةو َ
دةرناضـيَ بــؤ دةرةوةش دةدة ةيــةش دذي دــانوني ئيَمةيــةش دــةت موســتةحيلة كــة ئيَمــة ريَطــاي بــدةينش بــةلَيَ
تةنكةر ديَت و ئةرِواتش دوو جؤر تانكةر هةيةش ئةوةى كـة ئيَمـ ة ئيجـازةى ثـ َي ئـةدةين بـة رةمسـي كـة ئـةو
ي لـةو ثاآلوطانـةى ئيَمـةش دةيباتـة دةرةوة و لـة ئيَـران ئةيفرؤشـ َي
نةوتة رةشـة يـان ئـةو نةوتـةي كـة ئـةكر َ
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بةرةمسي ليسنسي ئيَراني هةية و ليسنيو ئيَمةشي هةيةش بـةآلم خـةلَكي تـريش هةيـة كـة نـةوتي ديَـنن و
دةبةن بة صؤمةوةش ثةيوةندي بة ئيَمةوة نيةش ئةوة ئيشي طةمارطةش ئةطةر ئيجازةيـان هـةب َي ئـةوة ريَطايـان
ث َي ئةداش ئيجازةيان نةبيَ وا ب ان ريَطايان ث َي ناداش بةآلم طومرطيان ليَ وةردةطرن و تةواوش ئيَمة سةرثةرشيت
ئةو ثرؤسـةية ناكـةين كـة خـارجيي صـةَحيةتي وةزارةتةكـةى ئيَمةيـةش هيـوادارم مةسـةلةي داهـات و ئـةو
شتانة روون بيَتةوة بؤ هةموو َش با بيَمة سةر مةسةلةي ضةند شتيَك و ضةند ثرسـياريَك كرابـوو نـةوةك
وةآلمم نةدابيَتةوةش ثرسياري يةكـةم ئـةوةبوو هـي رؤذةكـاني ثيَشـووش بـؤ داهـاتي طريَبةسـتةكاني نـةوت لـة
بودجة ديار نةكراوةش وة ب امن كة وةآلمم داوةتةوة كة دوو بةشةش ئةوةي كة مينحةية باسـم كـرد و ئـةوةي
كة نةوتة و موشتةداتة باسم كردش داهاتي نةوتي رِة بؤ ديار نية لة بودجة ش باسم كردش داهاتي فرؤشتين
نةوتي خاوي كوردستان لة ماوةى رابودروو ضي بةسةر هات ش باسم كـرد كـة يـةك دؤَرمـان وةرنـةطرتووةش
هةمووي ضؤتة بةبةر صؤمؤوة و ضوويتة بؤ حكومةتى ئيتيحاديش لةبـةر ضـي يـةك دؤَر تـةرخان نـاكريَش
باسم كرد كة يةك دؤَر ئينتا ان نية بؤ ئةوةى يةك دؤَر وةربطرينش حةدي خؤمانة ئيَمة وةريبطرين
وةكو موحافةزةكاني ترش تةبتةن دؤَريَك وةربطـرين لـة ئينتـاجي داخيلـي ئـةتوانني سـةيري ئـةوة بكـةينش
لةوانةية دؤَريَك لةوةى كة دةردةضيَ داخيلي ئةوةي بكةينش بةآلم زؤر نية ئةوةى ئينتاجي داخيليش جطـة
لة  5مليار دؤَري طريَبةستةكان كة ديار نيةش هيوادارم كة ديارم كردبيَ ئةم جارةش ئيَستا لة زمـين ئـةوة
بامسان كرد كة  13مليؤن نيةش  35مليؤن دؤَرة بةيين هةردوو ئةسهومةكة كة بامسان كـرد وةخـيت خـؤي
مـانطي  1و مـانطي  12ئيَمـة باسـي هــةموو شـتةكامنان كـردش ئـةو داهاتــةى كـة بودجـةى وةزارةتـي ســامانة
سروشــتيةكان ديــار كــراوة لــة بودجــةى  0212زؤر كةمــةش ئيَمــة داهامتــان نيــة لةبــةر ئــةوةى كةمــةش هــي
نافرؤشنيش هةر ئةوةى كة ثيَشامنان نةداوةش ئةوةية كة دامانناوة لة حيسابيَك بكريَ كة لة وةزارةتي دارايـي
بيَت لةطةلَ حكومةتى ئيتيحادي تةصفية بكريَش ئيَمة ناتوانني بيكةينة داهاتي ئيَمةش بيكةينة داهات دةبـيَ
بضيَتة موازةنـةش ئـةتواني لةوانةيـة لـة  %17خبةيتـة ئـةويَش بـةآلم بةراسـيت لةوانةيـة كيَشـةيةك بـؤ خـؤت
دروست بكةيتش باشرت ئةوةية كة ئيَمة ياسـاي تـةوزيتي عائيـدات وةكـو مـاددةى 110ي دةسـتووري عـرياقش
ئيتيفــادي لةســةر بكــريَش جوانــة و بــةم شـيَوةية ثارةكــة وةربطــرينش نــةوةك حيصــةى خؤمــان وةربطــرين و
حيصةي بدةينة ئةوانش ضونكة ئةوة ئةبيَتة كيَشة بؤ ئيَمةش باشرتة هـةموو دابنـيَن و دةسـتكاري نةكـةين و
بــةكاري نــةهيَنني و حيســابي بــؤ نةكــةينش بــةآلم لــةوىَ دةبـيَ بــة شــةفافيةت لــة وةزارةتــي ماليــةي بة ــدا
تةصــفية بكــةين رؤذيَــكش هيــوادارم بــةم زووانــة دواى ئينتيخابــاتش ثرســياريَك وابـ امن كــاك شــاهؤ بــووش 5
مليارةكة خبريَتة بودجةش بةراسيت ئةوة فيكرةيةكي با نيـةش بـةآلم ئـةبيَ شـةفات بـني لـة ج مةشـروعيَك
بةكار دةهيَندريَش هةروةها ثيَشنيار بوو لةسةر ئةوة وا ب امن خوشـكة نةسـرين بـووش كـاك نـةرميان عبـداه
وتيش نةوت طرنطة و هي داهات دانةندراوةش وا ب امن رِوومنكردةوةش خوشكة ناسك ثرسـياريَكي تـري هـةبوو
كة  522نةوتي سثي حيساب بكة بؤي بة  122لرتش ج دـازاجني تيَدايـةش ئيَمـة ئـةو دازاجنـة َي ئيَمـة نيـةش
وةزارةتي مالية حيسابي بؤ ئةكاتش ئةوان رووني دةكةنـةوة بـؤ ئيَـوةش ئـةوة وا بـ امن بـة صـايف ئةفرؤشـريَش
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دازاجني تيَدا سفرةش بةآلم ئيَمة نةختيَك كولفةمان هةيـة و ئـةو كولفةيـة ديَتـةوة َي ئيَمـة و حيسـابي بـؤ
كراوةش لةبةر ئةوة هي داهامتان نية لةسةر ئةو مةسةلةيةش ثيَشـنياريَك كرابـووش وا بـ امن كـة كـاك خـةليل
عومسان بووش داهاتي نةوت لة ناوضةى عةددةكان سـةرت بكـريَش ثيَشـنياريَكي زؤر باشـةش وا بـةتاماين ئـةوة
بكةينش بةآلم داهاتي نةوتش ئيَمـة باسـي مينحـةكاني عةدـدةكان دةكـةينش تةبتـةن ئـةوة بـؤ ئةمـة تـةرخان
كراوة و دةب َي لةويَش بيَش ئةو ن يكي ئـةو مةنتيقانـة بيَـت يـةعينش ثيَشـنياريَك هـةبووش دوو هـةزار شـارةزا
هةن بؤ دانةمةزراون لة وةزارةتي ئيَمةش وةزارةتـي ئيَمـة وةزارةتيَكـي سةرثةرشـيت ئـةكاتش  0222مـوةزةيف
تازة ئةهيَين ضي بكـات ش ئيَمـة  35مقـاولي شـارةزامان هيَناوةتـة وآلتةكـة لةطـةلَ 32ش  42ش 52شـةريكاتي
خةدةماتي تر لةطةلَياننش با برِؤن لةوىَ ئيش بكةنش ديَن بؤ َمش من بؤيان باس دةكةمش هاوكاريان دةكةم كة
بضن ئةو شةريكاتانة تةعينيان بكةنش راتيب باشرتيان ئةدريَيتش تةدريبيان ثيَ ئةكـةنش شـيت فيَـر ئـةبنش بـؤ
موستةدبةل ئةبن بة مو ديري ئـةو شـةريكانةش ئةطـةر بيَنـة َي وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكان هـي فيَـر
نابنش كولفة لةسةر حكومةت بةرز دةبيَتةوةش ئةوة مةعناي نيةش ئـةبيَ حـةليان بـؤ بدؤزينـةوةش حةلةكـة
ئةوة نية كة تةعينيان بكةينش حةلةكة ئةوةية هاوكاريان بكـةين بـؤ ئـةوةى ئـيش بدؤزنـةوةش ئـةم نةشـاتة
بــةرزة هةيــة لــة وآلتةكــة بــة نــاوى نــةوت و ــازةوة بــؤ ئيشــيان نيــةش ثرســياريَكي باشــرتةش ئيشــي منــة كــة
هاوكاريان بكةم بؤ ئةوةى ئيشيان بؤ بدؤزمةوة و بضن لة شةريكةكاندا ئـيش بكـةنش بةردةواميشـني لةسـةر
ئةوةش تةدريبةن ضةند كةمسان ناردووة بؤ زةماَت و شةريكةكان كة ئيش بكةنش ئةوانةى كة لة مةصفا لـة
َي ئيَمة تةعني كراونش ئيَمة مةحاوةلة ئةكةين كة بضن لة مةصفاكان ئيش بكةنش بـؤ مةصـفاي ئـةهلي بـا
لةوىَ تةعني بكريَنش ئيش بكةنش ئةوان ثارة ئةدةنش بؤ بيَنة َي ئيَمة و ثارة وةرنـةطرنش كـة فيَـر نـةبنش وا
ب امن خوشكة كويَستان حممد ثرسياريَكي لةسـة ر مةصـفاي كـردش بـة بـ َي مؤلَـةتش وا بـ امن ئيَمـة تـةديممان
كــردووةش تةدريبــةن نيــوةى زيــاتر مؤلَــةتيان هةيــةش نيوةيــان ئاشــكرا نيــةش ئيَمــة دةســتمان ثـيَ كــردووة كــة
تةجهي يان بكةين و كة بةكاريان بيَنني و موشتةدات دروست بكةينش ئةوانـةى كـة مؤلَـةتي ثيَشـان نـةداوةش
لةسةر وةرةدةيةك راستة يـان راسـت نيـةش ئيَمـة تـةديمي تـةواومان نـةكردووةش ئـةوةى كـة ثيَشـاني نـةداوة
ئةوانة ئيَمة رةف مان كردووة و ئيشيان نادةيينَش ضونكة ثيَشـاني داوة ئيَسـتا لـة مـاوةى مانطيَكـة و مـانط و
نيويَكة ليَذنةمان دروست كردووةش تةدديقي يةكة يةكـة ئـةكاتش ئةطـةر ئاشـكرا بـوو مؤلَةتةكـة تـةواو نيـةش
دةيوةستيَننيش ئةوة ثرؤسةكةمان داناوة بةو شيَوةية ئيش دةكةينش هةروةها وا بـ امن ثرسـياريَكي تـر بـووش
ئةويش داهاتةكان ضنيش وةآلممان دايةوةش بة ِريَ عمر صـديم هـةوراميش ئـةويش داواي كـردووة كـة داهـاتي
نةوت روون بكريَتةوةش هيوادارم كة روومن كردبيَتةوةش ئةطةر روون نية ثرسيار بكـةن بـا روونـي بكةمـةوةش
ئي افةى ئةكةمش عةيين ثرسيار َي دانا ستيد صويف بووةش زؤر سوثاسش ثرسياريَكي خؤ هةيـة لـة ليسـيت
منش عيج ي ئةو مي انيةش وا ب امن عيج يَكمان هةية لة مي انيةش وةزارةتي سامانة سروشتيةكان تةحةمولي
بكـاتش عيالجــي بكــاتش بةســةر ضــاوش مــن ثـيَم وتــن تةدريبــةن 422ش  522مليــؤن دؤَر ماوةتــةوةش هيَشــتا
سةرت نةكراوة بؤ مةشارياش ئةطةر وةزارةتي دارايـي و وةزارةتـي ثـالن دانـان ضـةند مةشـروعيَكي بونيـةي
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تةحيت لة مي انيةي ئيستيسماري دةربكةنش بؤ ئةوةى ئةم موداوَنة تةجهي ي بكةنن هي موشكيلةم نيةش
ئةم ة بؤ وآلتةكةيـةن ئـةم ثارةيـة ثـارةى وآلتـةش ئـةوة هـي موشـكيلةم نيـةش بـةآلم مةةـةرة نـاو داهاتـةوةش
مةشروعةكان دةركةش ثارةكة بيَنة َي مةشروعةكةش ضونكة ئةو وةختة بيكة بة داهاتش مةشروعةكة َببـة
و سةرثةرشيت بؤ دابينَش بةآلم دةبيَ بونيةي تةحيت هةبيَتش ضونكة ئيَمة ناتوانني بلَيَني نةفةدات بدةن بة
مودــاول و دوايــي دةبيَتــة كيَشــةش ئــةبيَ مةشــروعيَكي تايبــةت ب ـيَش مةســةلةن  02مةكتــةبت بــؤ دةكــات ش
موشكيلة نيـةش خةسـتةخانةيةكت بـؤ دةكـاتش دةري بكـة و بيخـةرة سـةر مةشـروعةكةى كـة ئيَمـة ثارةمـان
هيَناوةش ئةوة موشكيلة نيةش ئةوة بةو شيَوةية تةوازوني موازةنةكةي دةكاتش ضونكة تةدريبةن  522مليؤن
دؤَر هةبيَش ئينشائةآل بةردةوامني لةسةر هيَناني ئةو ثارةيةش بةشكو ئةم سالَة  522تريش بيَننيش ئةوة
كة ماوة لـة بونيـةي تةحتيةكـة و بةكارنـةهيَنراوة ئـةوةى مةشـروعةكان كـة  3مليـار و نيـو تـا  4مليـارةش
ئةوة حيسابي بؤ دةكـر يَش ئـةوة بةشـيَكي داهـات دةبـ َي بـؤ شـةريكاتةكان كـة تةصـدير بـووش مةسـةلةن
( 152 )DNOمليــؤني تــةرخان كــردووةش تةلي مةنــد  152مليــؤني تــري تــةرخان كــردووةش كــة ئيســباتي
هــةبوو و ئــةويش دائــةنيَش شــةريكةك هةيــة نووســي  0مليــاري دانــاوةش تةدريبــةن لةســةر يــةك مشــروعي
تةرخان كردووةش تةدريبةن  722مليؤن دؤَرة وا ب امن بؤ وةزارةتي كارةباش تةبتـةن ئـةب َي سةرثرشـتيةكي
تةواوي هةب َي ئةم مةشروعانةش باديةكةي كـة مـاوة بـا بةشـيَكيش بـا زؤربـةىش بـا هـةمووي بـةكار بيـنني بـؤ
بونيةي تةحتيةكةمانش لةبةر ئةوة هاتووةش لةبةر ئةوة من دامناوةش دامنةناوة بؤ ئةوةى بضـيَتة حيسـابيَكي
تايبةتي كةسيَكةوة بؤيةش ئةوة ئيَمة ئةلَيَن هاوكاري دةكةين لةطةلَ وةزارةتـي ثيشةسـازي و وةزارةتـي ثـالن
دانان كة ثيَمان بلَيَن كام مةشروع لةطةلَ مقاولةكة باس ئةكةين و ب انني كامةيان بةدلَةش ئةوة ئةكـةين بـؤ
ئةوةي ئةوانيش بةشدار بن لة مةشروعةكةش با شةفافيةتيَكي تةواوي تيَدا بـيَش بـاس كـراوة كـة طفتـو و طـؤ
هةية لة بةيين حكومةتى فيدرا َل و ئيَمـة لةسـةر نـاردني نـةوت بـؤ دةرةوةش طفتـو و طـؤ لـةوة زيـاترن ئـةو
نامةمان بآلوكردةوة و جةنابي كاك بةرهةم ناردوويةتي بؤ نوري املالكيش زياتر نية و هةر تةصر ات بووةش
بــةآلم ئيَمــة هــي بــة رةمســي جوا ــان نةدايتــةوة تــا ئيَســتاش هيــوادارين تةصــر ةكان ئيجابيــة و ئيَمــة
ئيجيابي دسـة ئةكـةينش هيـوادارم بـة جيـددى بيَنـة ثيَشـةوة و بيكـةينش ئـةم وآلتـة ثيَويسـيت بـة حةلـة لـة
ناحيةي نةوتةوةش ثيَويسيت بة حةلةش بةآلم حةل ماناي نية مةصلةحةي مةصريي كورد ئةوةى لة دةستوور
داندراوةش ئيَمة تةسليمي بة داي بكةينةوة و كة ببيَتة مةركةزي ئةوةش هةر ئةو حةلة هةيـةش ئةطـةر ئـةوة
حةل بيَتش ئةوة شةرِي هةمووتانـةش لـة موعـارةزةوة تـا حي بـي حـاكمش هـةمووتان تةحـةمولي مةسـ وليةت
دةكةنش بةآلم بؤ ميللةت ئايا ئيشيَكي باشتان كردووة كة ثاريَ طاري ئـةم مةسـريةى كوردسـتانش ضـونكة 52ش
 22سالَة كراوة و هـةزاران كـةس شـةهيد بـوونش نةتيجةكـةي ئـةم دةسـتوورةيةش ماددةيـةكي جـواني تيايـةش
بةرذةوةندي ميللةتي كوردي تيايةش طرنطرت لةوانة دواي ئةوة بةرِاسـيت يـةعين لـةَي منـةوة وةكـو مـاددةي
 142تةديمي دةكـةمش لةوانةيـة طـرنطرتيش بيَـت بـؤ دوارؤذش موسـتةدبةلي مةسـريية بـؤ ميللـةتي كـورد بـا
ئيشارةت لة نيَوان ئيَمة بيَت لةطة َل ئةوانةي كة دةيانـةويَت بةرذةوةنـدي كـورد بكةنـةوةش بـا بيبينـةوةو بـا
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بيَتةوة كوردستان شةرِي لةسـةر بكـةنش شـفافيةتي دابـينَش بـةََم ئيَسـتا شـة ِريَك لةسـةر شـتيَك بكريَـتش كـة
هيَشتا نةهاتؤتة دةستمانةوةش ئيَمة كةي ئيستيفادةي ليَ دةكةينش دوذمن ئيستيفادةي ليَ دةكـاتش ئةمـة زؤر
زؤر طرنطةش ئيَمة ثالنيَكمان هةبيَت لةناوخؤمانداش ئةطةر موعارةزةينش ئةطةر ح بي حـاكمنيش نـازامن ضـني
موحايدين سةيري ميللةت بكاتش ئايا بؤ ئيَمة باشة يان نا زؤر سوثاستان دةكـةمش وابـ امن هـةموو شـتيَكم
باس كردووة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تةواو بوونش ثرسيار نييةش ئيَوة دسةتان كردش ئةبةدةن هـةموو ئيَـوةي بـة ِر َي يةكـة يةكـة ثرسـيارتان كـردش
وةََم درايةوةش فةرموو.
بة ِريَ كويَستان حممد عبداه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةستخؤشي لةو رو ون كردنةوةيـة دةكـةم بةرِاسـيت كؤمـة َليَك شـت لـة َمـان وازيـح بـووش كـة كؤمـة َليَك
ثرسياري ورووذاندش ديارة ئةو ثرسيارانة مـن هةلَـدةطرم سـيَيانيان بـؤ وةزيـري دارايـي و ئـابووريش ضـونكة
دةركةوت ئةم داهاتة ضـؤتة وةزارةتش بـةََم بـة ِر َي يان دواي ثرسـيارةكان بـة نووسـني بـؤت ئاراسـتة دةكـةم
جةنابي وةزيرش بة ِر َي يان ديارة ئةو داهاتةي كة لة جةلسـةي رابـردوو بـاس كـرا ثيَـنج مليـؤن دؤَرش ئيَسـتا
ئةوةي جةنابت باست كردش ملياريَك و سيَ سةدو شةست و ثيَنج مليؤنةش من ثيَم خؤشة جةنابت ئةو روون
كردنةوةيةتدا كة نةيةتة سةر بودجـةي هـةريَمش بـةََم ئـةو باديـةي لـة كويَيـةو دةتوانريَـت حكومـةت راي
بكيَشيَت بؤ ثرؤذةو ئةوانةش ئةو بادية سيَ مليارو شة سةدو سي و ثيَنج مليؤن دؤَرةكةش ثرسيارةكةي تر
كة وةََم نةدرايةوةش بة ِر َي جـةنابي وةزيـرش جـةنابت خـؤت ئيشـارةتت ثيَـدا كـة ئـةو نةوتـة سـالَي رابـردوو
هةولَ دراوة هةنديَك نةوت فرؤشراوةش ئةمة ضؤتة مةركةزش يان داهاتةكةي بـؤ خؤمانـة ش زةدـةت نـةبيَت
ئةطةر لةَي خؤت بنووسيش دوايي وةََم بدةيتةوةش جطة لةوةي كة بة رةمسي ئيَوة نةوتي خاوتان نـاردووةش
ئــةوة جــةنابت ئيشــارةتت ثيَــداش بــةََم ئــةو نةوتــةي كــة بــة داضــاغ دةرِوات و ئيَســتا دةرِواتش ئيَســتا لــةم
لةح ةية لة بامشاغ دةرِواتش من س َي سا َل ثيَش ئيَستا بـةم ضـاوانةي خـؤم بينيومـة ثـار بـة ضـاوي خـؤم لـة
مــانطي هةشــت بينيومــةش ئيَســتا لــةم لةح ةيــة بــة تةلــةفؤن دســةمان كــردووة لــة بامشــاغ دةرِواتش ئةمــة
داهاتةكةي لة كويَية مةسةلةي ئةو مةسفايانةي كة من دويَينَ ثرسيارم كردش ئةم مةسفايانة هي كيَن ئايا
هاووََتيةكي ئاسايي دةتوانيَت مةسفا دانيَت من بؤخؤم بة دواداضوومن بؤ كـردووة دوو سـا َل ثـيَش ئيَسـتاش
ضوومةتة سـةر مةسـفايةكان رةمسـم طرتـووةو راثؤرمتـان لةسـةر ئامـادة كـردووةش بةداخـةوة خـولي ثيَشـوو
نةياخنســتة بةرنامــةي كــارةوة ئةمــةي طفتوطــؤ بكــةينش ئــةم مةســفايانة كؤمــةلَيَك بةرهــةمي هةيــةش ئــةم
بةرهةمةش بةشيَكي ئةم بةرهةمة ئيَمة دواي ئةوةي بةدواداضوومنان بـؤ كـردووةش بةرهـةمي كـوالييت تـةواو
نييةش هةنديَكي بةدواداضوومنان بؤ كردووةو دسةمشان لةطة َل بة ِر َي تان كردووةش كة كوالييت تةواو نييةش كة
واية بؤ دايناخةن جطة لةوة ئةم مةسفايانة هي كيَن من دلَنيـام هاووََتيـةكي ئاسـايي ناتوانيَـت مةسـفاي
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

نةوت دابنيَتش ناتوانيَت نةوتي خاوي بؤ ثةيدا بكاتش ناتوانيَـت ئـةم بةرهةمـة خباتـة بـازارِةوةش كـة كـوالييت
تةواو نييةو بةرهةمةكاني ساغ دةكاتةوةش ئةم داهاتة ئيَستا لةكويَية داهاتي ئةم مةسفايانةش بةشيَكي روون
كردةوة جةنابت مةسفا طـةورةكانش كـة دةضـيَتة كارةبـاو ئةوانـةش بـةََم مةسـفا بضـووكةكان كـة باسـت كـرد
بةرهةمة خراثة كةي دةخاتة بازارِةوةش كوا داهاتةكةي سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو جةنابي وةزير وةََمي بـدةوةش تكايـة طشـت ئـةو ثرسـيارانةي كـراوة وةََم بدريَتـةوةش هـةر كةسـيَك
ثرســيارةكةي وةََم نــةدرا بيَتــةوةش تكايــة لــة وةرةدةيــةك بينووســيَتش بــؤ ئــةوةي بيخةينــة بةردةســيت
بيخويَنيَتةوةو جوابتان بداتةوةش ضونكة هةر كةسيَك هةلَسـتيَت دة دةديقـة دسـة بكـاتش ئـةوة نابيَـتش هـةر
بة ِر َي يَك ثرسيارةكةي وةََ م نةدراوةتـةوة بـة كا ـةزيَك ئيَسـتا بينووسـيَت و بينيَريَـت وةََمـي دةدريَتـةوةش
ةيري ئةوة نييةش كاك حةمة سةعيد فةرموو.
دة ستيد دة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لــة ثــةيرِةو و ثرؤطرامــدا هــاتووة دةلَيَــت لــة كــاتي وةََمدانــةوةي وةزيــر بــؤ ثرســياري ثةرلــةمانتارانش بــؤ
ثةرلةمانتاران هةية ثرسيارى تر لة جةنابي وةزير بكةنش بؤ ئةوةي روون كردنةوةي تةواويان بؤ ببيَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةوة جةلسةي ثرسيارةش ئةمة جةلسةي موازةنةيةش تكاية نابيَتش ج ثرسيارت هةيـة بنووسـةش ج ثرسـيارتان
هةية بة نووسني بنووسن بةسةرضاوش كاك عبداه فةرموو.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ببوورةش من بةو ثيَيةي ئةندامي ليذنةي ثيشةسازيمش حةدي ئـةوةمان هةيـة بـة رةئـي مـن وةكـو بةَيـةني
كةمةوة..........

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دانيشة نييةش ثرسيارت هةية بنووسةش نابيَت كاكة ني ام هةيةش كاكة فةرموو.
بة ِريَ امساعيل ستيد طةَلةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
يةك مةوزوع هةية ئيشكاليةتيَكي طـةورةي دروسـت كـردووةش بةرِاسـيت لـة َي ئيَمـة لـة ليذنةكـةي خؤمـان
ليذنةي وزةش بة ِريَ وةزيري سامانة سروشتيةكان باسي ئةوة دةكاتش كة ئةمسالَ ن يكي تا يـةك مليـار دؤَر
ســووتةمةني بــؤ وةزارةتــي كارةبــا تــةمويل دةكــةنش بــةََم وةزارةتــي كارةبــا بــة هــةمان ش ـيَوة بــة ئيَمــةيان
راطةياندش كة تريليؤنيَك و شةست و ثيَنج مليار دينار يان لة بودجةي ئةوان داوة بة وةزارةت.......
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ثرسيارةكة بنووسةش با وةََمت بدات ةوةش هـةر ثرسـياريَكت هةيـةش ئيَسـتا مونادةشـة نييـةش ثرسـيارتان
هةيةش ثرسيارةكانتان وةََم نةدراوةتةوة لةسةر كا ةزيَك بة وردي بنووسةش بـا وةخـت نـةكوذريَتش ئةطـةرنا
هةتا دةي شةو هةلَناستنيش حةز دةكةم با ب اننش هةتا ئةم وةزيرانة ئةمرؤ هةمووي دةبيَـت تـةواو بـيَ
هةر هةموويش ئينجا ضةند ثرسيار بكةنش بةردةوام دةبنيش فةرموو.
بة ِر َي عمر عبدالت ي بهاسالدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من تيَبينيةك ئةطةر ليَم وةرطري وةكو ثةرلةمانتاريَكش هةر برايـةكش يـان خوشـكيَك هةلَدةسـتيَين و خـؤت
مؤلَةتي دةدةيت و ئيجازةي دةدةيت دسةكةي تةواو بكاتش دواي ئةوة كة دانيشت ئةطةر ني امي نةبووش ثيَي
بلَ َي ني امي نييةش ئةوة تيَبينيةك.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ني امي نةبيَت دةتتي دةكةمش دةبيَت دابنيشيَتش تكاية.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

عمر عبدالت ي بهاسالدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دسة دسة دةهيَنيَتش ئيَستا مة وعةيةك ثرسياري تري ورووذاندووةش لة كويَي نيـ ام داخيلـي هةيـة ئيَمـة
بة نووسني ئاراستةي جةنابي وةزيرى بكةين لة كويَ وةََممان دةداتةوة
سةرؤكي ثةرلةمان:
تؤ ثرسيار دةكةيت بؤ ئةوةي وةدتةكة كـةم بيَـتش بـة تـةن يم بينووسـة دةةةينـة بةردةسـيتش ثرسـيارةكة
خبويَنيَت و وةََميشت بداتةوةش فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرسياري يةكةم س َي بة بـووش داهـاتي نـةوتي داضـاغش ئةطـةر داضـاغ بيَـت بـرِوا ناكـةم بتـواني داهـاتي بـؤ
دابنيَيتش بةََم با باسي بكةينش من طوَ ئيَمة نـةوت نافرؤشـنيش طـوَ نـةوت دةرناضـيَت لـة كوردسـتانةوةش
لةوانةية تةعبريةكة ةلَةت بيَتش لةوانةية جةنابتان مةبةستان نةوتي رة بيَتش ئةطةر باسي نةوتي خـاو
دةكةيتش نةوتي خاو ئةوةية لة حةدل دةردةضيَتش نةوتي رة و نةوتي سـثيش ئةمانـة موشـتةداتنش جـا بـا
نةختيَك جياوازي ئةوانة روون بكةمةوةش مـن حـةز دةكـةم يارمـةتيت بـدةمش نـةوتي رة ش نـةوتي سـثيش
بةن ينش ئةمانة موشتةداتنش ئةوةي كة ثيَي دةلَيَن نةوت بةبيَ هنيش ئةوة نـةوتي خـاوة لـة بـري دةردةضـيَت
بةب َي ئةوةي تةسفيةى بكةيتش ناتوانيـت بـةكاري بيَنيـت بـؤ هـي ش دةبيَـت بـة مةسـفاوة بيَـتش مـن طـوَ و
دووبـارةي دةكةمــةوة نــةوتي خــاو دةرنةضـووةو دــةت دةرناضـيَت لــة كوردسـتانش بؤمــان هةيــة بــة ناحيــةي
دانونةوة بيكةينش هي موشكيلةمان نييةش دةستوور مةجاملان دةداتش بةََم نةمانكردووةو نايكةينش ثيَويست

311

ناكات بيكـةينش ئيَمـة دةمانـةويَت بـة رِةمسـي لـة بؤرِيةكـةوة دةربضـيَتش دةتـوانني دةرطايـةك بكةينـةوة بـة
موةدةتش بةََم ئةمة ثيَويست ناكاتش موشـتةدات دةكـةين شـتيَكي موةدةتـةش بـةََم ئةطـةر بؤرِيةكـة نـةبيَت
موشكيلةكة بةردةوام دةبيَتش يةعين حةل نابيَـت بـةم شـيَوةيةش لةبـةر ئـةوة نـةمان كـردووةش نـةك ضـونكة
نامانةويَتش دةلَيَني نايكـةين و داضـاغ دةيكـةينش ثيَويسـت ناكـات بـة داضـاغ بـة عةلـةني دةتـوانني بيكـةينش
ئةطةر خؤمان هي خؤمانة لة دةستوورش سةيري ماددةكاني دةستووري بكة حةدمان هةيـةش بـةََم ئيَمـة ئـةو
سياسةتةمان تـةنفي نـةكردووةش بـة رةئـي خـؤم ةلَةتـةش لةبـةر ئـةوة ئـةم مةرحةلةيـة دةبيَـت تةشـخيص
بكةين لةسةر بة داش كة بطةينـة نةتيجةيـةك بـة يةكـةوة بـة رةمسـي بيكـةينش ئـةوة بـؤ دلَنياييتـانش بـةََم
دووبــارةي دةكةمــةوة نــةوتي رة دةردةض ـيَت بــة رةمســي لــة َي ئيَمــة دةردةض ـيَت لــةو مةســفايانةش كــة
بضووكةكان و مةسفا طةورةكانيش ئةوة هي موشـكيلةي نييـةش عيَـراديش دةيفرؤشـيَت لـة ريَطـاي سـؤمؤوة
دةضيَتة سورياش دةضيَتة توركياش هةموو وََتةكاني ترش ئيَمة بـة رةمسـي دةيكـةينش جيـاوازي هةيـةش ئيَمـة
تةدريبةن سيَ سةدو ثةجنا دؤَر بؤ تةنيَك وةردةطرين بة مودابيل صؤمؤ دةيفرؤشيَت بـة دوو سـةد دؤَرش
ئيَمة باشرت ئيش دةكةين لةناحيةي داهاتةوة بؤ عيَـراقش بـةََم ئـةو داهاتـة كـة باسـم كـرد لةناحيـةي ئـةو
فرؤشــتين موشــتةداتة حيســا ان بــؤ كــردووةش بةشـيَكي تــةعوي ةش بــؤ ئــةوةي نةوتةكــة كــة دةردةضـيَت لــة
( )DNOدةبيَت بة موشتةداتش ئيَمة ثارةكةي ئةو داهاتةي ديَنيَتش بؤ ئةوةي بة مودابيل دي لةكةش يةعين
طازوايلةكة بدةين بة وزةي كارةبا بةَ ش ئةوةم باس كردش يةعين دووبـارةي دةكةمـةوة مانـاي نييـة داضـاغ
نييــةش مــن نــالَيَم هــي داضــاغ نييــة دةض ـيَتة دةرةوة موشــتةداتش بــةََم َي ئيَمــة هةيــة نــةخيَرش ئــةوةي
موشتةدات لة كوردستان دروست دةبيَتش ثيَويست ناكات بة داضا ضيش ديَت بؤ َي ئيَمـة موداولةكـة ئةطـةر
ئيجازةي ثيَ درا بيَت كة تةسفية بكريَ تش ئةطـةر لـة بـازا ِر نـةتوانيَت بيفرؤشـيَتش ئيَمـة بـة رةمسـي دةلَـيَني
فةرموو بيبـةش لةبـةر ئـةوة بـة داضـاغ نايـةتش بـةََم زؤر نـةوتي رة ديَـتش ضـونكة هةرزانـة لـة بيَجيـةوة
دةيكرِن دةيهيَننة كوردستانةوةش لة زؤر شويَن هةية خؤ من لة سـةيتةرة دانةنيشـتوومش وةزارةتـي ماليـةمان
ه ةية موتابةعةي دةكاتش بةشيَكي لةوانةية دةربضـيَت بـةب َي ئيجـازةش ئةمـة بةرِاسـيت ئيَمـة مةسـ وول نـنيش
ئيَمة وةزارةتي دارايي نـنيش وةزارةتـي ثيَشـمةرطة نـنيش ئيَمـة وةزارةتيَكـي فـةنني ليَـرةداش ئـةو شـتة نـازامنش
ناتوامن بلَيَم بة حةصري ئةوة نييةش ئينجا ئةطةر تانكةرت بةضاوي جةنابت دي بيَتش لةوانةية ئةوانـة بـن
ئةو موشتةداتانةش ئةوة مانـاي نييـة تانكةرةكـة نـةوتي خـاوي تيايـةش يـةعين ئيَمـة تةبتـةن فةرمانبـةرمان
هةية جاروبار فةحص دةكاتش ضونكة تا ب اني ضي دةردةضيَت و لة كويَوة هاتووة بةََم ئيَمة يةعين هـني
ننيش ثؤليو نني لةسةر سنوور وةكو هةموو كةسيَك بوةستنيش ئيشي وةزارةتي ئيَمة نييةش ئةوة واب امن دوو
بةشي ثرسيارةكة بـووش ئـةويرت خـاوةني ئةمانـة كـيَن خـاوةني ئـةم مةسـفايانة تـاجرن لـة كوردسـتانش كـة
وةخيت خؤي داينناوةش ئةم مةسـفايانة مـن بـا روونـي بكةمـةوةش ئـةوةي مـن ئاطـادارم يـةك مةسـفا دروسـت
نةكراوةش يةك مةسفا نةوتي ثيَ نةدراوةش لة ماوةي ضوار سالَي رابردوو دروست كـرا بيَـتش ئةوانـة هـةمووي
كؤننش ئةم وََتةي ئيَمة هةمووي دةسيت ثيَ كرد سالَي 1111كةوة تاكو ئيَستا بةردةوام بووةو بةو شـيَوةية
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ذياوةش ئةو مةسفايانة دةوريَكيان هةبووةش ئةطينا ئةم وََتة هةر هيضي نـةبووش راسـتة مـن لةطةلَتانـدامش كـة
ئيَستا بة رةئي من با نةبنش تةبيتية كيَشةيان هةيةش بةشيَكيشيان ئيجازةشيان نييةش دةبيَت ئةو كيَشـةية
حةل بكةينش من لةطةلَتاندام كة طةيشتينة مةرحةلةيةك ثيَويستمان بةوة نييةش ضـونكة مةسـفا طـةورةكان
ئيش دةكةن بة ريَك و ثيَكيش ئةوة حـةدي خؤمانـة دـةثاتي بكـةينش بـةََم دةبيَـت هينيَكـي بـؤ دابنـيَني بـة
سيستةميَكي عةدالَـةتي بكـةينش نابيَـت هـةر يةكسـةر بضـني هـةمووي دـةثات بكـةينش ضـونكة ئيستيسـماري
كــردووةش كــة ئيجــازةي ث ـيَ درا بيَــت ئيستيســماريَكي كــردووة تــؤ ــةدري ل ـيَ دةكــةيتش ئايــا هاووََتيــةكي
ئيتتياديش يـةعين فـة دري ئةطـةر مةبةسـتت ئةوةيـة دةتوانيَـت مةسـفايةك دروسـت بكـات نـةخيَرش ضـونكة
ئةمانة كولفةيان لةوانةية دووش سيَش ضوارش ثيَنجش دة مليؤن بيَتش لةوانةية ثةجنا مليـؤن بيَـتش مةسـفايةكان
كة بيست هةزار تةسفية دةكات بؤمانش كولفةيان تةدريبةن سةدو ثةجنا مليـؤن تـا دوو سـةد مليـؤن دؤَرةش
ئةو تاجريي طةورةي ئيستيسماري طةورةي دةويَتش ئينجا لةبةر ئةوة ئيَمة ئةو دوانةمان هةبووش حكومـةتي
بة دا دايةوة بة هةريَمش نةماندةتواني سيَ سةد مليؤن دابنيَني بؤ سـةر مةسـفايةكةش خؤمشـان بـة ديتـاعي
خاص كة تةتويري بكةنش لةبةر ئةوة بووش ضونكة ئةطةر ئةوة نةبواية ئيَمة مةسـفايةكان هـةروةكو خؤيـان
دةمايةوةش هةر ئاواتان كرد سةيري دةكةيت هي ناكات بـؤتش ئيَمـة ئـةوةمان كـردووة بـؤ ئـةو وََتـةش ئـةوة
ناجيح بووةش بةََم ئةم مةسفا بضووكانة كيَشةنش بةرِاسيت لةوانةية جةنابتان ئاطادار نةبنش جةنابي سةرؤك
ئــةمريَكي دةركــرد بــووش خــةريك بــوو هــةمووي دــةثات بكــاتش بــةََم ئيَمــة موراجةعــةمان كــردةوةش يــةعين
نةختيَك بيَ عةدالةتي تيَدا بيَتش كة سةيرمان كرد بةشيَكي هيين هةيةش ئيجازةي تيايةو هةيةش خراثةش يان
باشةش ئيجـازةي هةيـةش دةبيَـت موتابةعـةي بكـةين و ديراسـةي بكـةينش بـ انني ئيجازةكـةي حةديقيـةش يـان
راس تةش دزراوةش تةزوير كراوةش نازامن ضـيش يـان نـاش ئةطـةر ئيسـثات بـوو ئيجازةكـة تـةواوةش دةبيَـت دانيشـني
ثيَشنياري بؤ بكةين كة بي ة عيالج بكات وتةتويري بكاتش ئةمة بؤ مونادةشةية كة لةسةري بكريَت.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ي لـ َي دةبيَـتش مـةرج نييـة ئيَـوة
بة ِر َي انش يـةك روون كردنةوةيـةكش ثرسـياريَك دةكـ ةن كةوةََمةكـةتان طـو َ
مودتةنيا بن بة وةََمةكةيش لةوانةية وةََميَك دةدات تؤ دةناعةتت ثيَ نايةتش بةََم ئـةوة وةََمةكةيـةتيش
ئةو شـتانة دةهـ َيلَنش ثاشـان موراجةعـةى ليجانـةكانتان بـؤ ئـةو بةدواداضـوونى ئـةو ئيشـانةش كـاك د.ئاشـتى
فةرموو.
بة ِريَ ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةد مليؤن دينارةش ئةوة بةرِاستى دويَن َى بامسان كـرد و ئـةوة لـة داراييـة و َى ئيَمـة نيـةش ئـةو ثـارة ضـؤن
تةوني كراوة و لة كوىَ هاتووة بامسان كرد.
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سةرؤكي ثةرلةمان:
ثرسيارةكة بلَيَش باشة جةنابى وةزير كةرةمكة.
ش َي باي تالَةبانى /وةزيرى دارايى:
دوربان ئةوانة تةدديرنش هيَشـتا نـةهاتووة و مي انيـةى  0212نةضـووةتة حـةي ى تـةنفي ةوةش رجاتـان ىلَ
دةكةمش سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية كىَ بة جوابةكة مودتةنا نية ش لةَى خؤى بينوسىَ و با ليذنةكةى موتابةعةى بكات و داوا بكات كـة
تةحقيم بكريَت و ثاشان بةدواداضوون بكريَت و بيداتة ليذنةى نةزاهةش بةردةوام بة كاك دكتـؤر لـة جـواب
دانةوةى ثرسيارةكان.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبيتى ئةو داهاتة مودةدةرةى كة دامان ناوة هى مةدالتيشة بؤ مةعلوماتان بة دينارة يةعنى.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاكةش ئةمة ليذنةى ليَكؤلَينةوة نية رجائةنش وةآلم دةداتةوة يان بـاوةرِ بـة وةآلمةكـةى دةكـةن يـان نايكـةنش
ئةطةر باوةرِ بة وةآلمةكةى ناكةنش ليذنةى ن اهة لة ثةرلةمانى كوردستانش ليذنةى ثيشةسازى و وزة هةيـةش
بضنة ئةوىَ و شكايةتى خؤتان بكةن و بانطى وةزير بكـةن و بـرِؤن داواى ليذنـةى ليَكؤلَينـةوة بكـةنش بـةس
ليَرة بطةينة نةتيجةش ثاكة يان ثاك نية ش ئةمة بةو شكلَة نابيَتش بةردةوام بةكاك دكتؤر.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرسيار /كىَ تةعوي ى زةوى خورمالَ دةكات ئةمة تةواو بووةو كـراوة و جـ َى بـةجىَ كـراوةش ئةمـة شـتيَكى
كؤنةش بةآلم ئيَستا تةواو بووةش كىَ تةعوي ى دةكات ش تةبتةن موداولةكة كة ئيش دةكات لةوىَ لـة موجـةبى
عةددةكةش داهاتيَك هةبووة لةوةى زياتر كةم ن ئاطـادارم كـة ئـةو مةعلةماتـةم لةبـةردةم نيـةش بـةآلم ئةطـةر
باسى هني دةكةى كة داهات هيَشتا كة منحةية بةشيَكى بووةش ضونكة عةددمان هةبووة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةى ني امىش فةرموو سؤزان خان.
سؤزان شهاب نورى:
سةرؤكى ثةرلةمان.
من داوا دةكةم تةنها وةآلمى ئةو ثرسيارانة بدريَتةوة كة لة ضوارضـيَوةى بودجةدايـةش ضـونكة ئيَمـة ئيَسـتا
باسى بودجة دةكةينش هني نيةش با لة بابةتةكان دةرنةضنيش تةنها لةسةر بودجةيةش ئايا داهاتة ياخود داهات
نية ثيَم واية وةآلمةكةى. .........
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سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش كاك برهان فةرموو.
برهان رشيد حسني حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو بة ِر َي ة كة دةلَيَت ئةوةى ثةيوةندى بة بودجةوة هةية با وةآلم بداتةوة ئايا داهاتةكانى وةزارةتى نةوت
بةشيَك نية لة بودجة . .........
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية دانيشة لة جيَطاى خؤتش بة ِر َي ان هةمووتان تكاية ئيلت ام بة هـدوس بكـةنش هـي نودتةيـةكى ني امـى
وةرناطرمش وةزيرة و جواب دةداتش بؤ ئةوةى تةوازونةكة بيَت فةرمووش كاك دكتؤر فةرموو.
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ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من طوَ رةئيو وزةراى كوردستان نيمش ئةو برِيارة لة شويَنيَكى تر دراوة. ..... .
سةرؤكي ثةرلةمان:
ئاخر نودتةى ني امى ئةو خوشكة وكاك بياللةش زياتر كةسى تر نيةش ضونكة لة ئيَوةم وةرطرت با لـةوانيش
وةرطرين رِاستةش ناسك خان فةرموو.
ناسك تؤفيم عبدالكريم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةمانطى  1ةوة بة ِر َي يان كة هاتة ثةرلةمان هةتا ئيَستا ئةوة  5مانطة با ئازادانة ثرسـيارى خؤمـان بكـةينش
يةعنى . ................

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
خوشكى من ئةمة دانيشتنى بودجةيـةش لةسـةر بودجـة ضـيت هةيـة بةسةرضـاوش ئـةوةتا ثرسـيارةكانى َيـة
وجوابى دةداتةوةش ناسك خان فةرموو.
بة ِريَ ناسك تؤفيم عبدالكريم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من برِياردةرى ليذنةى ثيشةسازى و وزةمش سةرؤكى ليذنة ليَرة نيةش ئيجازةمان بدة با ئازادانة دسة بكـةينش
ئةمة يةكش دووةم /ئةطةر بنةمايةكى ئةساسى بودجة داهات نةبيَت ئةى بودجة دةبيَت ضى بيَت ش بودجـة
يةعنى داهات و يةعنى خةرجىش ئيَستا ئيَمة دسة لةسـةر داهـات دةكـةينش هـي كةسـيَك بـة تـاوان سـةيرى
كةســى ترمــان نــةكاتش ئةطــةر بــة ِر َي يان خــةباتى كــردووةو  32ســالَة لــة دةرةوة بــووة و شــةهادةيةكى بــؤ
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هيَناوةتــةوة ئيَمــة فــةخرى ثيَــوة دةكــةينش بــةس ئيَمــة ليَــرة خويَنمــان داوةو شــةهيدمان داوة تــا ئــةم
كوردســتانة ئازادةمــان هيَنــاوة بتــوانني ئيســتيفادة لــة ثســثؤريةكةى ئــةو بكــةين و نــةوت دةربيَنيَــتش مــن
حةزدةكةم با تةوز يَك بدةينش ئةو  5مليار دؤَرة بة ِر َي يان ئةو رِؤذة لة ليذنة َى ئيَمة طـوتيش بـةلَ َى لـة
ليذنة ئةو  5مليار دؤَرة منحةيةش ئةم مينحةية ئاشكراية لة بةينى ئيَمة و بة داداش هةتا ئيَمـة بـة ئـةوان
دةلَيَني ئيَوة منحة وةردةطرن (بالتافية عليكم) وات طوت وانية كةواتة سرِى نيةش ئيَمـة حـةدى خؤمانـة
ئةوةندةى كة ثارةية بضيَتة ناو فةدةرةى داهاتةوةش ئةوةشى كة ثرؤذةية ملحةديَك دروست بكريَت بؤ ئـةم
بودجةيةش بوتريَت ئةمـة نـاوى ثرؤذةكانـة كـة لةسـةر ئةساسـى ئـةو مةوسـة دروسـت دةكريَـتش ئـيرت تـةواو
هــةموو تؤمةتــةكان َدةض ـيَتش ئيَمــة  5مانطــة ئةطــةر ئةمــة بــة جــةدوةليَك بهاتايــة بةردةســت ئةنــدامانى
ثةرلةمان برِى ئةم  5مليارة ضـةندى بووةتـة ثـارةو ضـةندى بووةتـة ثـرؤذة و ضـةندى بـؤ موسـتةدبةلية
تةواو بووش سوثاستان دةكةم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك عمر.
عمر عبدالت ي بهاْ الدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكيَكيان دسةكانى كاك باللة كة عاج بوو نايكاتش ئةو بةشةيةتى كة ثةيوةندى بةو َيةوة هةية كـة نـة
جةنابى وةزير و نة جة نابيشتانش يةعنى ئاوةكـة وا رِذاوة و سـةيرى ئيَـرة ناكـةنش ئـةوة جيَطـةى رِةخنةيـةش
عةرزت بكةمش كاك بـالل زؤر دةميَكـة دةسـت بـةرز دةكاتـةوة و ثيَـنجش شـة كـةس دسـتيان بـةرز كـردةوةش
حةدى خؤيانة دكتؤر طلةيى بكةنش خالَى خؤيشـم ئةوةيـة كـة بـة هـي شـيَوةيةك ئيَمـة وةكـو ثةرلـةمانتار
رِازى نني ب َى زةبتى ئةم مةجلسـة يـان درةنـط ِريَككـةوتنمان لةسـةر بودجـة ثةرلـةمانتارانى ثـ َى تؤمـةتبار
بكريَتش خودى ئيشةكة وا دةخوازىَ كة زؤرى لةسةر برِؤينش يةك دانة مانط دانراوة لة ثةيرِةوى ناوخؤ بـؤ
ئةوةى بةس ليذنةى كاروبارى ئابوورى دسةى لةسـةر بكـاتش يـةك دانـة مـانط خؤمـان دةزانـني كـة ضـةندة
ثيَيــةوة خــةريكنيش لةبــةر ئــةوة لــة مةســةلةى كــورد طوتــةنى (لــة رِىَ دواكــةوتووة ولــة ئــا ثةلــة دةكــات)
رجائةن با وا نةكةينش شةو و رِؤذ خبةينة سةرش ئيَمة مانتمان نية بةشةرتيَك ئةم شتانة رِوون ببنـةوةش زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير جواب بدةرةوةش ئةطةر جوابتان كةم بووش ثاشان تةعقيب دةكةينش فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرسياريَك كراوة و دةلَيَت :ئةو ثرؤذانة لة كوىَ تةسديم دةكريَن ثا ئةوةى ثرؤذةكـة تـةموير كـراوة لـة
ِريَطاى منحةكةش واب امن وةآلمم دايةوةو ئاشكراشم كرد كة ئةوة ئيشى مـن نيـةش دةجـارى تـر دةيلَيَمـةوة لـة
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

من مةثرسة تكايةش من رةئـيو وزةراى وآلتةكـةت نـيمش ئـةو برِيـارة كـة ديَـت ثارةكـة دةردةضـيَت برِيـارى
مةجلسى وزةراى بؤ دةردةضيَتش جيهاتى مةعنى هةية بة سةآلحياتى خؤيان ثـارة دةردةكـةن بـؤ مةشـارعى
مةعنىش مةشـارعى نـةوت نيـةش لةبةرئـةوة ئيشـى مـن نيـة متابةعـةى تـةوروق و جسـور بكـةمش متابةعـةى
مةحةتــةى كارةبــا بكــةمش يــةعنى ئــةوة ئيشــى مــنش ئــةو ثرســيارة حــةدى خؤتــة كــة دةثرســى بةرِاســتى
تةشجيتيشتان دةكةم ب انن مةشروعةكان لة كويَن و لة كـوىَ كـراون كولفةكـةيان ضـةندة و ضـيان بةسـةر
هاتووة ش ئةوةم طوتش دووبارة ثرسيارةكة كراوةتةوةش ثرسيارى دووةم /ئةوةى كة بؤ ناةةنة ناو بودجةوة
ضةند جار طوَ ئةوة خؤ برِيارى من نيةش ئةطةر هةموو دةنطتان لةسةر دابا كة لة نـاو موازةنـة بيَـتش مـن
يةك تةح ير دةدةم لةسةرى بة رِةئى من كة ئةوة دةزامن لةوانةية بضيَتة نـاو موازةنـةوة ئـةبيَت بـة هـنيش
بةآلم حيسابى بؤ بكة ئةطةر دةيكةيتة ناو موازةنةوة لةوانةية ببيَت بة داهاتش بةآلم ئةوة ئيشى مـن نيـةش
رِةئى من وةرمةطرة لةسةر ئةوةش من ئةلَيَم ئةوة ثارةية و ئةطةر حيسابى دةكةى لة داهـاتش داهـات نيـة لـة
عةددةكة منحةيةش ناوةكةى مةطؤرِة بة داهاتش ضونكة داهات نية و هيضت نةفرؤشـتووةش ئةمـة هةديةيـة و
موداولةكة كردوويةتى و. .....
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير تكاية ئةو ثرسيارانةى كة لةبةر دةستتة لة كا ةزةكة بيخويَنةوة و جواب بدةوة.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة شويَنيَكى تر زؤر بة دوورودريَذى بامسان كردووةش باسى ئةم منحانة دةكات كـة  %53بـدريَت بـة بة ـداش
برِيارى من نية برِيارى جةنابتانة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ثرسيارةكان خبويَننةوةش وا نابيَت تكاية

بة ِر َي ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو حيسابانة وةآلمى َى وةزيرى داراييةش ئةويش دةلَيَت تكاية رِوونى بكةرةوةش ئيَمة باسـى حيسـابى هـني
ناكةين ئةو حيسابة هى منحةكان َى وةزارةتى داراييـة نيـةش َى وةزارةتـى سـامانة سروشـتيةكانةش بامسـان
كــردش كــة دةردةض ـيَت بــة ئــةمرى رِةئيســى وزةرا يــان نائيبــةوة دةردةض ـيَت بــؤ ثرؤذةكــانش مــن ئــةوةى كــة
ثيَشنيارم كرد لةمةودوا با بضيَتةوة وةزارةتى مالية هةتا نةجامتان بيَـت لةمـةش ثرسـيار لـة مـن مةكـةن لـة
موستةدبةل ثرسيار لة جةنابى وةزيرى دارايى بكةنش ثيَشنيارى من ئـةوة بـووش ئـةوةى كـة دةلَيَـت مؤلَـةتى
هةية زؤربةى وةزارةتى سناعةيةش بـةآلم مؤلَةتةكـةى نـةهيَناوة ثيشـانى ئيَمـةى بـداتش ئيمـ اى كـردووة كـة
ئةوةى هةية لةو سالَة وةرى طرتووةش ئيَمة ئيَستا خةريكني كؤى دةكةينةوة كة مةعلوماتةكةمان هاتة َمان
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تةديمى دةكةينش ئايا رِاستة يان رِاست نية ش ئ ةطةر رِاسـت نـةبوو دـةثاتى دةكـةينش جـةنابتان دةلَـيَن منحـة
داهات نيةش باشة بؤضى حكومةت سةرفى دةكات وةك داهات مادام وايةش وةآلمةكـةى باسـم كـرد مةشـروعة
بؤ بونيةى تةحتية و دانراوةش ئةطةر حكومةت سةرفى نةكاتش ئةى ضى ىلَ بكاتش رةئى جةنابتانة برِياريَكى
لةسةر بدةنش موشكيلةم نية من لةسةر ئةوةش كة هةموو ئةو  5مليارة نية كـة ثيَشـرت باسـتان كـردووةش مـن
ئةم كتيَبةم تةوزيا كردووة و لـة كتيبةكـة باسـكراوة بـة تـةواوى دة َليَـت دوو كؤلَـةمى تيايـةش دة َليَـت ئةمـة
ثارةية و ئةمة بة مةشروع دةبيَتش بآلوكراوةتةوة و نووسراوةش دةجار طوتوومـة و لـة كتيَبةكـة هةيـة و لـة
ثةرلـةمانيش باســم كـردش دووبــارة دةلَيَــت تـؤ طوتوتــة  5مليـارةش  5مليــار منحــة عامةكةيـة بــة دوو بةشــةش
بةشيَكى بة ثارةية و بةشيَكى بة مةشاريتةش بة ِريَ ساَر حممود ئةنـدامى ثةرلـةمانش ئـةو مةسـفايانةى كـة
ب َى مؤلَةت كار دةكةنش من طوَ كة ئيَستا كار ناكةن و دةثات كراون تاوةكو مؤلَةتةكةيان ثيشان دةدةنش يان
حمافةزة يـان وةزارةتـى صـناعة مؤلَـةتى داوة ئةطـةر مؤلَـةتى هـةبيَتش ئةطـةر مؤلَـةتى نـةبيَت بـة خسوسـى
دايناوةو بىَ مؤلَةت دايناوةوش كىَ ِريَى ثيَداوة نازامنش ئةوة تةبتةن دة سالَ بيَتش كؤن بيَتش ئةوة شتيَكى تازة
نيةش ئةوانةى كة ثرسيار دةكةن لةوانةية بةشدار بوو بن لة برِيارةكة وةختى خؤىش من نـازامن ئةمـة كؤنـة
و  12سالَةش ئةطةر ثارةكـة داهـاتيش نـةبيَتش منحـة بيَـتش ئايـا ئـةركى ثةرلـةمان نيـة بطـة ِريَت و بثرسـيَت
لةكويَية بةلَىَ حةدى خؤتانة  %122من لةطةلَتامن و ثيشانيشتان دةدةمش برِؤن لة كو َى بثرسنش لةوة زيـاتر
ناتوامن هاوكاريتان بكةمش سانى تةليسمان دةلَيَن ئةو منحة بؤ طـةرميان دانـراوةش  002مليـؤن دؤَرةش بـةآلم
ئيَوة دةلَيَن  022دؤَرةش وةلَآل ئةو وةآلمةم هةيةش ثيَ خؤشحالَم كة ئةو ثرسيارة كـراش ئةمـة لـة جةريـدةى
هاووآلتى ئةو ثرسيارةكراش تةدريبةن ئةمة بة ثةرِةيةكى دوور و دريَذ ئيتيهاميـان كـردووة كـة  02مليـؤنش
وون بووةش شةريكةكة كة ئةوةى دي بوو ئيترتازى كردبوو كة بة نامةيةكى دوورو دريَذ بـة ئينطليـ ى و بـة
كوردى ناردبووى بؤ رِؤذنامةكةش رِؤذنامةكة نامةكةى بآلوكردووةتـةوة دةلَيَـت سـوثاس بـؤ رِوونكردنةوةكـةش
ئةوةتا وةآلمةكةت لةويَيةش ئينجـا مـن ثرسـياريَكم هةيـة تـؤ بـا بلَـيَني ةلَـةتت كـردووةش جـارى يةكـةم كـة
طوتووتة لةوىَ نية و ةلَةتة و  002ةو لةباتى ئةوةى  022بيَتش كـة شـةريكةكة هـات عةددةكـةى ثيشـان
داو هةموو شتى رِوون كردةوة كة دلَيَى  022ةو تؤ ةلَةتت كردووةش ئةدةلةن ئةخالديةن دةلَيَى ببورةش نة
ئــيترتازى تيايــة نــة هــي ش ئــةو سوثاســةت بــؤ ئاطادارميــةش لــة وآلتــان كــة ةلــةتيَك دةكــةى دةلَيَــى ســوثاسش
ةلَةمتان كردبوو زؤر سوثاست دةكةينش ئةدةلةن دةلَيَى ةلَةمتان كردبووش وةكو وا دةزانـ َى ئـةم مـوزةفيَكى
ئةوةو بؤى ناردووة و سوثاست دةكةم بؤ فايلةكةت و دةةاتة هينةوةش بـةو شـيَوةية نـاتوانني ئـيش بكـةينش
هةموو كةسيَك شتيَك و ئيتيهاميَك بكاتش بةم شيَوةية ئيش بكةن حكومةت ناتوان َى ئـيش بكـاتش بـة خـواى
ئةندامى ثةرلةمانيش ناتوان َى ئيش بكـةن بـةو شـيَوةيةش بـة ِر َي جـةنابى وةزيـرى سـامانة سروشـيتةكان لـة
رؤذنامةيةكى ............من ئةوةم وةآلم داوةتـةوة لـة ثيَشـرت ئـةمرِؤ روومن كـردةوة ثارةكـة لـة حيسـابى
حكومــةت دايــةش  35مليــؤن دؤَرةكــة لةويَيــة لــة عــةينى حيســابة و بامســان كــردووة بــة دوورودريَــذى لــة
ثةرلةمانى رِابردووش من هي نة ئيستيفادةم كردووةو نة ئةسهومم كردووة بة ناوى حكومةتةوة كرِاوةو بة
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سةرثةرشتى حكومةت و رةئيو وزةراى حكومةتى ئةو وةختة بووةش وة هـةموو ثارةكـة ضـووةتةوة عـةينى
حيسابى حكومةت كة دةرضووةش دازاجنةكةشى ضووةتةوة عةينى حيسابش دـازاجنى ئيَوةشـةش بـةلَىَش باسيشـم
كرد 35مليؤن دؤَرة بةينى هةردوو ئةسهومةكة.
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان:

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ

تكاية جةنابى وةزير ثرسيارةكة خبويَننةوة بة هدوس ناوى شةخسةكة كة ناردوويةتى ئةوجا جوابةكةتان
بدةنش تكاية.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة رِؤذنامةيةكى نةروجيى هاتووة طواية بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشتيةكان ميانطري بووة لة نيَوان هةدروو
شةريكةى نةوتى دةرهيَنانى ()DNOى نةروجيى و شةريكةى توركىش ثرسيار ئةوةيـة ئايـا رِاسـتة جـةنابت
ميانطرييــت كــردووة يــان نــا ئةطــةر جوابةكــةى بــةلَىَ ب ـىَ بؤضــى و ئايــا دــازاجنى ئيَمــة ضــية ديــارة لــةو
موعامةلةيةى نيَوان هةردوو شةريةكةكة شةريكةى توركى كة دازاجنيَكى زؤرى كردووةش خؤ ئةطةر دازاجنى
ئيَمةى تيَداية بؤضى دةبيَت وةزيرى ئيَمة ئةو ميانطريية بكات من وةآلمى ئةوةم داوةتةوة لة مانطى  5بـة
دووردريَذى و دووبارةى دةكةمةوةش ئيَمة برِيارمان دا دةعمى ئةو شةريكانة بكةينش ضونكة بؤ مةسـلَةحةتى
خؤمانن و  52مليؤن ئةسوممان كرِىش فرؤشرايةوة و دازاجنةكةى بوو بـة مـولَكى حكومـةت خـؤىش وة هـي
نــةدراوة بــةو دوو شــةريكةيةش َى خؤمانــة و ديمــةت هــةردووكى  35مليــؤن دؤَرةش يــةكيَكيان تةدريبــةن
13ـ 14مليؤنة و ئةوةى تريش تةدريبةن  02مليؤن دؤَرةش كة  35مليؤن دؤَرةش داشم نابوو لة داهاتةكة
كة بؤ جةنابتان برِيارى دةدةن كة ضؤن سةرفى بكةنش ضووةتة حيسابى حكومةتش ناو نية لةسةر ئةمة بـة
ثيَى ياساى نةوت و ازش ئةم كؤمثانيايانةى طريَبةستيان لةطة َل دةكريَت بةبىَ كاديرى خؤمالَى. ...........
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك كاردؤ بيخويَنةوة ب امن ضية .
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة وةآلمى ثرسيارةكانى بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشيتيةكان بةهةر جؤريَـك بيَـت منحـة بيَـت يـان داهـاتى
نــةوت بيَــت يــان هــى ئايينــدة بيَــتش ئةطــةر لةبةرذةوةنــدى ســامانى كوردســتانيش نةضـيَتة ئــةوَش بــةآلم
ثيَويستة ديار بكريَت وةكو داهات و وةزيرى دارايى تيَيدا بةرثرسيارةش يةعنى ئيَمة ئيَستا ناطةينـة نةتيجـة
ئةطةر. ...........
سةرؤكي ثةرلةمان:
تؤ تةواوش كاك شؤر فةرموو.
شؤر سيد جميد:
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سةرؤكي ثةرلةمان.
بـؤ ضارةسـةركردنى ئـةو كيَشـةيةى كـة جـةنابى وةزيــر كورديةكـةى بـا نيـةش ثرسـيارةكانيش بـة كــوردى
نووسراونش ثيَشنياز دةكةم يان جةنابتان لة سةرؤكايةتى و يان يـةكيَكى تـر لـة ئةنـدام ثةرلةمانـةكان بيَتـة
ئةوىَ و ثرسيارةكان خبويَنيَنةوةش ئينجا وةآلمى بداتةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ئاسـؤ فـةرموو وةرة بيخويَنـةوة ش رجائـةن لةبـةر زمـانش كـاك بورهـان فـةرمووش كـاك امساعيـل فـةرمووش
بة ِر َي ان بؤ ئةوةى ئيشةكة بة ِريَكوثيَكى برِوات ئةو بة ِر َي ة ثرسيارةكان دةكات و جـةنابى وةزيـريش جـواب
دةداتةوةش وةك ثيَشرتيش طوَ جوابةكان يان بةدلَتانة يان بة دلَتان نيةش بة دلَتان بوو ئةوة باشةش بة دلَتـان
نةبوو دذى مةشروعةكةى دةنط بدةن و ثاشان لة ليذنةكةتان ليَكؤلَينةوة بكةنش ئيَستا ليَرة هـةموو شـتيَك
نــاتوانى بطةيتــة نةتيجــة ئــةو دروســتة يــان يــةكيَكى تــر دروســتةش مــوهيم ئةوةيــة بةدواداضــوون هةيــة و
مةوزوعةكـة وازحـة و بيدةنـة ليذنــةى نةزاهـةو لـة ليذنـةى ثيشةســازى ئةطـةر دةناعـةتتان نـةهاتش لــةناو
ثةرلــةمان جــاريَكى تــر لةســةر ئــةوة مونادةشــة دةكــةينش بــةس ئيَســتا مي انيةيــة وةختةكــةمشان درةنطــةش
كةرةمكة كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سودفة لة ثرسيارةكانى خؤمةوة هاتووةش تا ئيَستاشى لةطةلَ دابيَت بة ِريَ وةزيرى دارايـى و ئـابوورى ئاطـاى
لة كردنةوةى ئةو حيسابة نية كة حيسابيَك كراوةتةوة بؤ ئةو داهاتانةى كة جةابى وةزير باسى دةكاتش بؤ
ئاطادار نية
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.

بة ِر َي باي تالَةبانى /وةزيرى دارايى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانش بةرِاستى من بؤية دةمةويَت وةآلمى بدةمةوة دةترسم لة ثاشان ئةمانـةم لـةبري
بضيَتةوةش ئةوان داوايان كـردووة ئيَمـة رةدـةمى حيسـابيَكش ئيَمـة رةدـةمى حيسـا ان داوة ثيَيـانش بـةآلم تـا
ئيَستا يةك فلو داهاتى نةوت نةهاتووةتة وةزارةتى ماليةش ئةوة يةكش تكـات ىلَ دةكـةم جـةنابى سـةرؤكى
ثةرلــةمان هةنــديَك ئةنــدام ثةرلــةمانى بــة ِريَ بــة مــن دةلَـيَن بةرثرســةش بةرثرســم دةبيَــت ليذنةيــةكم بــؤ
دروست بكةنش دةبيَت تةحقيقم لةطةلَ دابكةنش دةبيَت دةنة مةحكةمـةش ئينجـا مـن بةرثرسـمش بـةلَ َى مـن
بةرثرسم بةرامبةر بة هةموو دسةيةكى خؤم كة دةيكةمش سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاسش مةبةستيان ئةوة نية كة خوانةخواستة تاوانيَكت كردبيَتش علـى اسـاس مةسـ وىل ئـةو وةزارةتـةيت
دةبيَت ئاطات لةو شتانة بيَتش ئةطةر لة جةنابيشت نةطةيةنرا ب َى بؤ يةعنى لةو رِوانطةيةوةش كاك امساعيل
فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةزارةتى كارةبا وةخت َى ليذنـةكان هـاتن بـة ئيَمـةيان طـوت ن يكـةى يـةك ترليـؤن و شةسـت و ثيَـنج مليـار
دينارةش ثرسيارةكةى خؤم هةر ئةوةشةش وةزارةتى كارةبا كاتيَك ليذنةكةيان سـةردانى ئيَمـةيان كـرد طوتيـان
لةو بودجةيةى كة بؤمان دانراوة ترليؤنيَك و شةست و ثيَنج مليار دينار داندراوة بؤ كرِينى طازوايلش ئةوان
بـة ئيَمـةيان طـوت ئـةو ثارةيـة دراوة بـة وةزارةتـى سـامانة سروشـتيةكان كـة طازوايلمـان بـؤ تـةئمني بكــاتش
جةنابى وةزير دةفةرمويَت ئةم سالَ ئيَمة طازوايل تةدريبةن بة بةَ تةئمني دةكةين بؤ وةزارةتى كارةباش
ئةمة دوو ئةشكالياتى تيايةش مةبلة ةكة زؤر زؤرة بةرِاستىش ترلؤنيَك دينـار! حةزدةكـةم بـة ِريَ وةزيـرى
سامانة سروشتيةكان لةسةر ئةوة رِوونكردنةوةيةكمان بدات َى
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ئةوةى دةيـ امن ئةطـةر وةزارةتـى كارةبـا مةحـةتاتى تـرى . ........لةوانةيـة تـةنادوزيَك هـةبيَت لةطـةلَ
ئةمةش ئةطةر باسى مةحةتةى ئةوة كة ثيَى دةلَيَن مةحةتةى ادـد امساعيـل لـة ضةمضـةمالَ و لـة هـةوليَر
دةكةنش ئةوا ئةو دوو مةحةتة ئيَمة بامسان كردووةش ئيَمة بةشدار نني لـة ختـةى وةزارةتـى كارةبـا بـؤ ئـةو
دوو مةحةتةية ئـةوةى كـة ئيَمـة داماننـاوةش ضـونكة مةسـ وىل هـةر ئـةوةينش لـةوة تةدريبـةن  152ـ 022
مليــؤن دؤَرى زيــاترى ناويَــتش دؤَر بــاس دةكــةم تةدريبــةن دةبيَــت  052مليــار دينــارش ئــةوة تةدــديراتى
ئيَمةية ب ةشيَوةيةكش ضونكة ئيَمة طازوايلى مةسـفاكانى خؤمـان بـةكارديَنني بـةو شـيَوةيةى كـة باسـم كـردش
وةهةروةها تةوةدوعمان هةية كة ئينتاجى از بةرز بيَتةوة لة مةنتيقةى خؤرمالَةش لةبةر ئةوة ئيستريادى
سوتةمةنى كةم دةبيَتةوةش ئةوة تةدديرى ئيَمةية و ئيَمة موستةعدين ديفاعى لةسةر بكةينش بةآلم ئةطـةر
مةشاريتى كارةباى تر هةيةش تةوةدوع دةكريَت وةحداتى تر بيَت لة دهؤك و لة سليَمانىش ئيَمة ئاطادار نـنيش
لةوانةية تةوني كرابىَ بؤ ئةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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كاك عبدالردن داواى نوسخةيةك دةكات لةو هينانةى كةلةبةردةستت داية لة منحةكان
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة تةوزيتمان كردووة لة ثيَشةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِريَ جةنابى وةزير لة وةسائيلى ئيتالم دا بآلوكرايةوة كة رِؤذانة سةد هةزار بةرميلى نةوت دةنيَردريَتـة
دةرةوةش لةطةلَ ئةوةشدا ئةو  5مليار دؤَرة منحةيةش ئةى س َى سالَة ئةو نةوتة ثارةكةى كوا خؤ تازة نةوت
دةمج كراوة و لةطة َل هى عـرياق دةنيَردريَتـة دةرةوةش وةك عـرياق ثيَشـرت يـةك َيـةن وةزارةت ناردوويـةتى
واتة حكومةت
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة باسى  122هةزارمان كرد و وةآلمم دايةوةش كة 3ـ 4مانط بوو لة سالَى رِابردووش سؤمؤ فرؤشتوويةتىش
داهاتةكـةى بــردووة و نةهاتووةتــة كوردســتانش ئـ َى باشــة مـن تةدــديرم زؤر زؤر طةورةيــة بــؤ بــة ِر َي تان كــة
ليَرةنش من ئةو وةآلمةم نةدايةوة بؤضى نووسراوةتةوة دووبارة بؤ خاترى خوا ! وةآلمم دايةوة خؤ ضـةند
جار باسى بكةين .
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاك بالل داوا دةكةم لة جةنابى وةزير ئةو رِوونكردنةوةى نووسراوة ئارِاستةى ئةندامانى ثةرلةمانى بكـات
بة تايبةتى ضؤنيةتى سةرت كردنى منحةكة كة منحـةى  5مليـار دؤَرةكـة ضـؤنيةتى سـةرت كردنـى 5
مليار دؤَرةكة
سةرؤكي ثةرلةمان:
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جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةوة زياتر ئةوةى طوَ نازامن باسى ليَوة بكةمش ئةوةى كة برِيـار دةدات ج مةشـروعيَك تـةرخان دةبيَـت
لةســةرىش ئــةوة جيهــاتى مــةعنى برِيــار دةداتش مةســةلةن مــةجلو وزةرا مةشــروعيَك برِيــار دةداتش ئيَمــة
مةسـ ول نــني لــة مةشــروعةكان كــة ضــني و ضــى دةبيَــتش مةسـ وىل ثارةكــة نــني حكومــةت برِيــار دةدات و
ثارةكةى دةردةضيَت بؤ مةشاريا بةو شيَوةيةى كة حكومةت برِيارى لةسةر دةدات.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير تةوز ى ئةو ثرسيارة ئةمةية كـة ئـةو  5مليـارة هـةمووى ئيمـرِؤ وةكـو ثـارةى كـا لـةناو
هةريَمة يان ضةندى ليَرةية و ضؤنة ئةطةر تةوز ى ئةوة بدةى جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بــا كؤتــايى بــةم  5مليــارة بيَــنم باشــرتةش  5مليــار دؤَر نيــةش ثــارة نيــة ئــةوةش ئــةوة وةعــدة و موســتةدبةل
موداولةكان ديَن و مةشروعت بـؤ دةكـةنش تةدريبـةن سـى َمليـار و نيـوى ئـةو نةوعةيـةش وةعـدةش ثـارة نيـة
ونةهاتووة و ناشهيَتش منحةية و مةحةتةى كارةبات بؤ دةكاتش مةسةلن كؤريـةكان دةلَـيَن كارةبـات دةويَـت
وةزارةتى كارةبا دة َليَـت مـن لـةو منحةيـة دوو مليـار دؤَرة مةحةتـةى كارةبـام بـؤ بكـةش مواسـةفاتى ديـارى
دةكريَت و ئيتيفاق دةكةنش دةلَيَت كولفةكةى حةوت سـةد مليـؤن دؤَرةش حـةوت سـةد دةضـىَ بـؤ تةنـدةر و
ئةوةى كة دةيباتةوة كىَ ثارةكة دةدات ئةو موداولة كة منحةكـةى داوةش ثارةكـةت نـاداتىَ بـة خـؤت سـةرفى
بكةىش نايـةو َى برِواتـة شـويَنيَكش ئـةويش خـةمى ئـةوةى هةيـة ببيَـت بـة كيَشـة وةكـو ئةمـةى ئيَمـة باسـى
دةكةينش دة َليَت من مةسـ وليةَ لـة وآلتـى خـؤم هةيـة كـة مةشـروعةكة دةبيـنم دةلَـيَم ئـةوةم كـردووة بـا
ثارةكــة خبةمــة حيســابى تــؤش جــا لةبةرئــةوة ثارةكــة طةورةيــة مــن دةلَ ـ َي مــن مةشــروعت بــؤ دةكــةم وتــؤ
مةشروعةكة بة من بلَـ َى ضـيت دةويَـت ئةطـةر لـة توانـاى مـن دا بيَـت ئـةو مةشـروعة بكـةم مقـاوىل خـؤم
دةيةمن و دةيكةمش تؤ هةلَى بذيَرةو تؤ برِيار بدة كولفةكة رِاستة يان نا كـة ئيتيفادمـان كـرد مةشـروعةكة
دةكريَـتش ئينجـا لةبةرئـةوة ئــةوةى ماوةتـةوة كـة بـة ثارةيــة باسـم كـرد لـة مودةدميــة لـة طـة َل رحبـى ئــةو
ئةسهومانة (ملياريَك و سىَ سةد وشةست و ثيَنج مليؤن دؤَرة)ش ئةوةى كة ثـارة هـاتووة لةطـة َل تةدريبـةن
دووسةدى تةوينية كة ثارة بيَتش كة نةهاتووة هيَشتاش 022ى ىلَ َببة ئةوة ثارةكةية كة هاتووةش ئةوةشى
كة سةرت كـراوة تةدريبـةن حـةوت سـةد و سـى و ثيَـنج مليـؤن سـةرت كـراوة كـة ئـةوة سـةحب كـراوة لـة
جيهــاتى مةعنيــةوة لــة وةزارةتــةوة يــان لــة مــةجلو وزةراوة يــان لــة مةشــاريتةوة كــة تــةرخان كــراوة بــؤ
م ةشروعى مةسـةلةن طـةرميان و مةسـةلةى ئـاوةش لـة دهـؤك سـةرت كـراوةو تـةوني كـراوة باديةكـةى بـؤ
مةشاريتةش ئةطةر بةدواى مةشاريتةكان دةطة ِريَى فةرموو بضؤ ثرسيار بكـة بـا دسـكلؤذةر ببيَـت بـؤ تـةواوى

331

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

مةشروعةكانش من لةوة زيـاتر نـاتوامن مةعلـةماتت بـدةمىَش باسـى  122هةزارةكةشـم كـرد كـة دةرضـووة و
وةرى طرتووة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
نةرميان عبداهش ثةرلةمانتارش ئةم وآلتة هيضى دةست ناكةويَت و داهاتى نيةش فةلسةفةى بـوونى وةزارةتتـان
ضية
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةلَآلهى ئةمة ثرسياريَكى زؤر ثيَم مةعقولة بة نيسبةت منةوةش ئةطةر فةلسةفةيةش تؤ باسى ئـةوة دةكـةى
ثةرلــةمانى رِابــردوو دانيشــتووة ليَــرة فةلســةفةى كــردووةش ثةرلــةمانيَكت هةيــة و هاتووةتــة ئيَــرة بــةناوى
ميللةتةوة وةزارةتيَكى دروست كردووة بة ثيَى دةستوورةوة وةزارةتيَكى دروست كردووةش ئةمة فةلسةفةية
ئةطةر لة ثةرلةمان ئيَمة دةلَيَني فةلسةفةيةش ئةوا خوا دةزان َى ضيمان بةسةر ديَت ئةمة فةلسةفة نيةش ئةو
ثرسيارة وةآلم نادةمةوة هيضى تر.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.

بة ِريَ امساعيل ستيد حممد علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تةعوي ى هاووآلتيانى دادر كةرةم كة شةريكةى ازى كؤرِبؤر داهاتةكةى  722ـ 522مليؤن دينار بووةش لة
وةآلمدا طوتت ئةوة تةواو بووةش بةآلم تا ئيَستا ئةو هاووآلتيانة هي تةعوي يان وةرنةطرتووة
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
بة ِر َي ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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بةلَىَ برِيارى لةسةر دراوةش تةواو بووة و ئيتيفادى لةسةر كـراوةش ماوةتـةوة لةسـةر ئـةوةى موستةمسـةكاتى
خؤيان بيَننش يةكة يةكة بة موجةبى موستةحةداتى خؤيان ئيتيفاق كـراوة و ثارةكـة وةردةطـرنش هيـوادارم
ئيَوة بة ثرؤسة بيكةنش خؤ ناتوانني ئيَمة بلَيَني فةرموو ئةوة هةزار دؤَر بؤ تؤ و ثيَنج سةد دؤَر بـؤ تـؤش
دوايى عةينى ثرسيار بة عةكسةوة دةكةى و دةلَيَى موستةمسةك كوا و بؤ ثارةكةت دا جا لةبةرئةوة ئيَمـة
ئامادةين ثارةكة تةعوي بكةين كة موستةمسةكاتى خـؤى بيَنيَـت و حـةدى خـؤى وةردةطريَـتش بـةآلم ئـةوة
برِيارى لةسةر دراوةش ئةوة تةواو.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشتيةكان رِؤذانة لة  122تةنكةر زياتر لة بريةكـانى نـةوتى تاوضـى باردةكـةن و
دةضن و هةموو سةيارةكان توركنيش بةآلم نازانني بؤ كو َى دةضيَت
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطـةر دةتـةو َى لـة وةزارةتـى سـامانة سروشـتيةكان ئــيش بكـةى يـان لةطـة َل موداويلـةكان دةزانـى بـؤ كــو َى
دةضيَت! دةضـيَت بـؤ مةسـفاكانش دةضـيَت بـؤ ئـةو تانكةرانـةى كـة ثيَويسـت بيَـت بـؤ مةسـفا موشـتةداتة و
موشتةداتةكة دةبا بؤ بازارِ و دةيفرؤشيَتش وةآلمةكةى هةر ئةوةية بؤ كو َى دةضيَت! خؤ ناضيَت بـؤ دةرةوةش
نةوتةكة دةضيَت بؤ ناوخؤ و بؤ دروست كرددنى موشتةدات كة بامسان كرد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ مـاوةى ثيَـنج مانطـة ئيَمـة لـة ليذنـةى ثيشةسـازى داواى تـةوز اتى ئـةو  5مليـارة دةكـةين زؤر ئاسـان
دةتــوانى بــة زمــانيَكى كــوردى مةبةســتيةتى خشــتةيةك بؤمــان بنيَــرىش ئــةوة جــؤرى ثرؤذةكــة بنيَــرى بــؤ
ثةرلةمانش ئيَستا دةبيَت بينيَرى ثيَش تةسديقى بودجة .
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.

بة ِريَ ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
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سةرؤكي ثةرلةمان.
با بة هةورامى وةآلمى بدةمةوةش  5مليؤن نيةش طوَ  5مليـؤن نيـةش ئـاخر بـة هـةورامى وةآلمـم دايـةوة! 5
مليار نية!  5مليـار بـاس دةكـةى باسـم كـرد طـوَ سـ َى و نيـوى تةدريبـةن منحةيـة بـة مةشـروع نيـة بـة
ثارةيةش دةلَ َى من هةزار بوتلَ هينت بؤ ئةهيَنمش ئاوش ثارةت نادةم َى ئاوةكةت بؤ دةهيَنم مةخسـةدم ئةوةيـةش
ئةوةى تريش كة بة ثارةية بامسان كرد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئيَمة لةطةلَ خةلَك رِاستطؤينش وة ناتوانني لةطـة َل خؤمـان رِاسـتطؤ نـةبنيش مةبةسـتم ئةوةيـة ضـى لةبة ـدا
بشارنةوة ئةى بؤضى لة َى خؤمان و لةَى وةزارةتى دارايى ئاشكراى نةكردووة كةتا ئيَمة بة داهات لـةو
ناشةفافيةتة بةرثرسيارة لة نيَوان وةزارةتى دارايى و وةزارةتى سامانة سروشتيةكانش ئةم هةموو شتة ونة
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
باشة با ئةمةت بؤ رِوون بكةمةوةش ثيَويستى بة وةآلميَكى ِريَـك وثيَكـةش مـن حةزناكـةم بـة ئيتيهـام ثرسـيار
بكةن! ئةطةر موستةمسةكيَكت هةية و باسى شةفافيةت دةكةى مةعناى نيةش ئيَمة بةشـيَكني لـةم وآلتـة كـة
ناوى عريادة و مـافى دةسـتوورميان هةيـة و حـةدى خؤمـان هةيـة و حـةدى شـةفافيةمتان هةيـة لـة هـةموو
شويَنيَك لة عرياقش ثيَش ئةوةى شةرِ لةطةلَ ئيَمة بكريَت و داواى ئةو شتانة بكةى حةدى خؤتة داواى ئةوة
بكةىش ئايا ك َى ثرسيارى كردووة ئةو نةوتةى كة هةمووى عرياق دةيباتة دةرةوة و بة كىَ دةيفرؤش َى ضـؤن
دةيفرؤش َى بة ضةند دةيفرؤش َى ئايا كةس دةزان َى من كة كةسيَكى ئيخسائيم مـةفروزة ئـةو شـتة بـ امنش
بةآلم هيضم نةديوةش برادةر كة وةزارةتى داراييةش ئايا يةك مةعلوماتيان ثـىَ دراوةش تةوينيـةن  57مليـارة
بؤ ئةم سالَش لة كويَوة هاتووة و بة ج ستريَك ئةطةر ئيَمة جدينش دةبيَـت بضني بةدواى ئةوةدا بطة ِريَني لة
ثيَشةوةش ضونكة لةويَدا مةعلوماتةكة ديَتش ئةطةر ئيَمة دةمانةوىَ ديفاع لةسةر مةسلَةحةتى ميللةتى كـورد
بكةين دةبيَت بطة ِريَني بةدواى ئاخر دؤَر دا لة وآلتةكةش ليَرة باسى شتيَكى بضووك دةكريَـت لةطـةلَ ئيَمـةش
دةناعةَ ثيَى نية دووبارةى دةكةمةوةش ئةم منحةية نةشاردراوةتةوةش ليذنةى نةوت و از ثيَـنج ئةنـدامى
تيايــةش وةزيــرى دارايــى ثيَشــوو لــةوىَ ئةنــدامى بــاآل بــووة لــة ليذنةكــةش ئــةو حيســابةكةى كردووةتــةوة بــؤ
وةزارةتى سامانة سروشتيةكان ثيَش حيسابى وةزيرى دارايى ئيَستاش ئةندامى وةزارةتـى ثيَشـوو كـاك عثاوان
شوانى ئةو لةو َى بووة دةزان َى ثارةكة هاتووة و حيسـا ان هةيـة و بـؤ كـو َى دةرِوات ش جـةنابى كـاك عمـر و
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جةنابى كـاك نيَضـريظان و هـةموو ئةنـدام بـوون دةزانـن بـؤ كـو َى دةرِواتش ضـيمان شـاردؤتةوة برِيـارى مـن
نةبووة نةضيَتة وةزارةتى ماليةش برِيارى ليذنةكة بووة لةطة َل ئةو وةختة وةزيرى مالية كة دةبيَتة وةزارةت
دةبيَت بيخةمة داهات و كيَشةم بؤ دروست دةكاتش برِيارى حكومةت بووةش برِيارى من نةبووةش برِيارى تةنيا
يةك كةس نةبووةش كةس لةم وآلتة بة تايبةتى وةزيريَك وةكو من ئةم دةسـةآلتةى نيـةش تـةعامول بـة ثـارة
بكاتش بةم كةمية بكات و بضيَت شـت بكـات بـة كـةيفى خؤيـةوةش ئيَمـة سيسـتةممان هةيـةش برِيـار دراوة بـؤ
مةس ـلَةحةتى عامــة كــة ثارةكــة لــةوىَ دابنــدرىَ و ئاشــكرا بيَــت و حيســابى حكومةتــةش كــة داوا دةكــةن لــة
موستةمسةكات داوا كة ض ؤنة و ضةند ثارةى تياية و كـ َى سـةحبى كـردووة ئـةو مةعلةماتـة لةويَيـةش هـي
موشكيلةى تيا نية وةكو هةموو حيسابيَكى ديكة حكومةت َيةتىش ئينجا هيوادارم ئةوة رِوون كرابيَتةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاك نةرميان دة َليَت ئايـا بؤضـى ئةوةنـدة شـريينيان داوة بةرامبـةر تـةنازوىل دائيمـى و زؤرينـة بـة ثيَـوةرى
ئةساسى ئايا ئةوةندةيان داوة بة ئيَمةش ئةى بـؤ خؤيـان ضـةنديان دـةزانج كـردووة ئايـا دـةليَكيان نـةداوة
بةرامبةر بة طايةك .
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خؤزطة ئةم وشـةية بةكارنـةهيَنرىَ! شـريينى مةعنايـةكى ناشـريينة و خراثـة! مـةعناى رِةشـوةيةش مـن بـةو
شيَوةية تيَى دةطةم كة شريينى بؤ شتى وانيةش ئةمة منحةية و طرانتة مودابـل عةدديَكـةش ئيَمـة دةلَـيَني تـؤ
ديَيتة وآلتةكة ئيش دةكةىش لة نةوت ئيش دةكةىش نةوت شتيَكى طةورةيةش ئةطةر شت بدؤزيتـةوة لـةوةيان
دازانج دةكةىش شتيَك بؤ ئيَمة ثيَش ئةوةى دةست ث َى بكةىش ضى خراثة لةسةر ئةوة لة هةموو وآلتةكان كة
دةيكةنش ئيَمة باشرت كردوومانةش ضونكة لة هةمو و عالةم دا سيستةم هةيةش تـؤ لـة بـاتى ئـةوةى لـة مـن بـي
بيستى بضؤ ضةند كؤنفرانسيَك لةطةلَ ئةوانةى كة ئيش دةكةن ليَرةو ئةوانةى ئيخسائني لة عالةم بثرسـةش
ئايا سياسةتى حكومةتى كوردستان ضؤنة ثيَت دةلَيَت ذمارةييةكةش ثيَى بلَىَ كوردستان لة كويَية دوو ساال
لةمةوثيَش كةس نةيدةزانى لةكويَيةش دةزانىَ شويَنيَك هةية ثيَى دةلَـيَن (نؤظـةن ئـرياك)ش ئيَسـتا كوردسـتان
لةسةر خةريتةى عالةمة كـة ضـيمان كـردووةش بـةم شـيَوةية هـةريَميَكمان دروسـت كـردووة كـة شـةفافيةتى
تيايةش ئةو شةريكانة لةبةر ئةوة ديَن ليَرة ئيش دةكةنش ئةمـة بـووة بـة شـتيَكى بـا بـؤ ئيَمـة بـا ديفـاعى
لةسةر بكةين بؤ مةسلَةحةتى خؤمانش ئينجا لةبةرئةوة ئةو شةريكانة كة ديَـن تةبتـةن هـاتوون موجازةفـة
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دةكــات ئةطــةر شــت بدؤزيَتــةوة دــازانج دةكــاتش كــة هيــوادارم دــازانج بكــاتش بــةآلم ئيَمــة طوتوومانــة ئيَمــة
ناوةستني ثيَش ئةوةى تؤ بيدؤزيةوةو شتيَكمان بؤ بكةىش بة مودةدمية شتيَكمان بـؤ بكـة مودابـل دةيكـاتش
هي شتى ترمان نةداوة هةر ئةوةيةش هةمووشيان و زؤربةيان ئةمانة شةريكةى ئةهلى عالةمنيش(ئيستؤكيَك
ضــةجنن) مةس ـ ولياتى عالــةميان هةيــةش مورادةبــةيان لةســةرةش نــاتوانىَ ب ـىَ ثــارة بــة كــةس بــدات و ب ـىَ
بيشــاريَتةوةش دذى ياســاى خؤيــان و دذى ياســاى حكومــةتى خؤيــان و دذى سيســتةمى خؤيــان دذى ئةســهوم
هؤلَدةرةكانش جا تؤ حيسـابى ئـةوة بكـة ثارةكـة ئةطـةر ديَـت دةبيَـت حكومـةت وةرى بطريَـتش شـةرتةكة لـة
عةددةكة دا نووسراوة كة دةلَيَت ثارة من بة كةسى نادةم بـة حكومـةت نـةبيَتش ضـونكة ئـةويش دةيـةويَت
ديفاع لةسةر خؤى بكاتش بة َل َى ثيَش ئةوةى من بيَم لةوانةية شـتى وا بـوو بيَـتش بـةآلم ئـةوة مةكـة طلـةيى
لةسةر من.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كؤمثانيايةك منحةى داوة بة دروست كردنى  222خـانوو لـة ضةمضـةمالَش سـةرؤكى حكومـةت دةلَيَـت هـى
ئيَمةيةو ثيَشرت طوتووتانة منحةى كؤمثانيايةكى بيانيةش تكاية بؤمان رِوون بكةرةوة
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةمة تابتى هينةكةى طةرميانة يان نا وةلَآلهى ئةوةى ضةمضةمالَ من لة دةرةوة بـووم كـة كـاك بةرهـةم
ئيتالنى كردش ئةطةر ئةوة بيَت بةشيَكة لةو سةد مليؤنة.

سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِريَ ت باسى  5مليار دؤَرى شريينيةكةى كردش حكومةت بـة بـرِى (نـا دووبـارة نيـة بـةدوريان ئي افةيـة)
دةليَت يةك مليار و س َى سةدو شةست و ثيَنج مليؤن دؤَرةكةى تر لة كويَية
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
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ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تر نيةش ئةوة هةمووى  5مليارة و هةر ئةوةندة ثارةيـةش ئـةوةى تـرش ثـارة نيـةش بـا كتيَبةكـة بطـؤرِينش ئـةوة
َدةدةينش ضونكة ثارة كة هات ئةو وةختة دةينووسنيش ئةوة موستةدبةلية و منحةية بة مةشروعيةت و بة
ثارةية زؤربةى هاتووة تةدريبةن  022مليـؤنى هيَشـتا نةهاتووةتـة َى حكومـةت َى موداولةكانـةش بـةآلم
ئيَمة حيسا ان بؤى كردووة كة ديَتش ئةوةشى كة سةرت كراوة باسم كردش لة كويَشة لة حيسابى حكومةت
داية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تةنها ئةو دوو وةرةدةيـة مـاوةش ئـةويش هـةم تيكـرارى تيايـة وهـةميش ناخويَندريَتـةوةش بـةآلم ئـةوةى كـة
دةيبينم تيكرارةش د.رفيم دةلَيَت جارى ثيَشرت كة هاتية ثةرلةمان كة ئةو حيسابةى لة بـانكى بـةريتانى بـؤ
ثـارةى طرانـت و بـؤن تــةرخان كـراوة بـة نـاوى جةنابتانةوةيــةش نـةك بـة نـاوى حكومةتــةوة ئايـا بـؤ ئــةم
حيسابة بةناوى حكومةتى هةريَمةوة نةبيَت لةكاتيَك دا ضـةندان وآلتـى ئـةوروثى لـة هـةريَمى كوردسـتان
كونسولَخانةيان هةيةش ئايا جطة لة ئيَوة كىَ و ضةند كةسانى تر ضاوديَرى ئةم حيسابة دةكةن
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئاخر ئةمة دذى حةدائيم ثرسيار دةكةن! مـن وةآلمـم دايـةوةش موستةمسـةكمان هيَنـاش حيسـابةكة بـة نـاوى
هةريَمى كوردستانةوةية و بة ناوى وةزارةتى سامانة سروشتيةكانةوةيةش موستةمسةكمان هيَنا بؤ ثةرلـةمان
و ثيشامنان دانش وَ حيساب بةناوى منةوةيةش بؤ ئةم تةشويهة دةكةين لة ثةرلةماندا ئةوة مـةعقول نيـةش
حيسابى هةريَمة بةناوى وةزارةتى سامانة سروشتيةكانةش كىَ سةرثةرشتى دةكات ئةوةى كة حةدى ئيم اى
هةية دةطؤرِىَ جاروبار دائيمةن رةئيسى وزةراى تياية و نائيبى تياية و منى تيايةو وةزيرى ماليةى مةعنى
تيا بوو ة جاروبارش بة دوو ئيم ا جاروبار بووة كة هني لـةو َى بـوو كـاك سـركيوش ضـونكة ئةمـة تازةيـةش كـة
حكومةت طؤرِاوة تا ئيَستا ثارة نـةجوآلوة لـةو حيسـابةش ضـونكة دةبيَـت هينةكـةى بطـؤرِينش كـة كـ َى حـةدى
هةيــة ئيم ـ ا بكــاتش بض ـيَتةوة بــؤ ئــةوىَ بــؤ ئــةوةى ثارةكــة تــةحويل بيَــت بــؤ ئيَــرةش جــا لةبةرئــةوة ك ـىَ
سةرثةرشتى دةكات ب ةبت ئةوةية كة حكومةت و لةسةرووى هةموويةوة رةئيو وزةرا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبتةن كاك بةرهةمةش ئايا ناكريَت لة طريَبةستةكان دا ئةم مةرجة َبردريَت كة كؤمثانيا
بيانيةكان كار بة كاديرى ثسثؤرِى نةوت لة كوردستان دا بكةن و دايان ةزريَنن
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَىَ ئةوة تيايةتىش كاديرى زؤر طةورةى تياية بؤ تةدريب و بؤ هيَنانى تةكنةلؤذيا بؤ تةعينى موةزةفني و
هةمووى تيايةش هةمووى تياية داومة بة ليذنةى جةنابتان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
عبدالل مةَ نورى دةثرسـيَتش مـن ئاطـادارم لـة كيَلَ طـةى شيواشـؤك نـةوتى خـاو دةردةهيَنـدريَت تـا ثاآلوطـة
ناشةرعيةكان و تةنها بؤ ئةوةى تا رِادةيةك بكولَيَنريَتش بؤ ئةوةى نةلَيَن نـةوتى خـاو دةرِواتش ئـةو هـةموو
ثيَكهاتانةى كة رِةوانةى ئيَران دةكريَنش دةزامن لة ماوةيةك دا رِؤذانة ن يكةى  422تةنكةر لةو نةوتة خاوة
براوةتة ثاآلوطةكانش وة لة يةك هةفتةدا ن يكةى  222تةنكةر لةو نةوتة خـاوة براوةتـة ئيَـران و تـةنها لـة
يةك مةرزةوةش ئيَوة ضؤن مامةلَة لةطةلَ مةسفاى ناشةرعى دةكةن خؤتان لة وةآلمى ثرسياريَكى من دةلَيَن
هةموو داهاتةكان دةرِواتة خةزيَنةى حكومةتش كةضى وةزيرى دارايى ئاطاى ىلَ نية
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
واب امن وةآلممان دايـةوةش ئـةوة موستةمسـةكى هةيـةش نـةوت دةضـيَتة دةرةوة بيهيَنـة بـؤ مـن حماسـةبةى
دةكةمش بةآلم بةشةرتيَك ئةوة لة كور دستان دةربضـيَتش نـةك ئـةوةى لـة عريادـةوة ديَـتش وةآلمـم داوةتـةوةو
باسى حيسابةكةمشان كردووة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
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امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاك عبداه دةلَيَت خؤشم لةطة َل تةنكةرةكان رِؤيشتم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةلَآلهى ضةند ثارةيان ثيَداى تانكةر بة بةَ نارِواتش باشـة بـا وةكـو جةريـدة و شـت دسـة نةكـةينش بـؤ
خاترى خواش تؤ ئةطةر موستةمسةكت هةية رةمسةكان وةرطرة و بيهيَنة و دةليل بيَنة بـؤ َى ئيَمـة حـةدت
هةية كة وةآلمى ِريَك و ثيَك وةربطرىش بةآلم لـة ثةرلـةمان هـةر ئـاوا ثرسـياريَك فـ ِر َى دةدةى بةسـةر منـدا
ئةمة هي نية و مةعناى نية بةرِاستى.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاك عمر عبدالت ي دةلَيَت :بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشتيةكان هةر لة ثيَش ضاوى ئيَمـة بـة ِريَ ت دةلَيَـى
ئةو حيسابانة وةآلمى َى وةزيرى داراييةش ئةويش نةفى دةكاتش تكاية خؤتان يةكاليي بكةنةوة
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةآلممان دايةوة ئةوة.
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سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةطةر ئيَوة ئاطاتان لة ب َى مؤلَةتى  52مةسفا نيةش ئـةى كـىَ ليَـى بةثرسـيارة زةمانـةت ضـية بـؤ ثاراسـتنى
سامانى ميللةت
سةرؤكي ثةرلةمان:
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جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةمشان وةآلم دايةوةش دةتةوىَ وةآلمى بدةمةوة دووبارة طومتان ئةوةى كة شةرعى كراوة حةدى هةية بة
مواتنش ضونكة ثارةى سةرت كردووةش بيبا بـؤ مةحكةمـة ئةطـةر ئاطـات لـة خـؤت نـةبيَتش دةبيَـت تـةعاموىل
لةطة َل بكريَتةوة بة شةرعى مؤلَةتت ثيَداوة كة مةسفا دابندريَتش ئةطةر هةبيَت ئيَستا دةثاتى دةكةمش دةبىَ
ئةسبابى موجةبةى بدةيتىَش من ناتوامن دةثاتى بكـةمش ضـونكة مـن ئيجـازةم ثيَـى نـةداوةش ئـةوةى ئيجـازةى
ثيَــداوة لةوانةيــة بــؤى هةيــة دــةثاتى بكــاتش ئةطــةر شــةرتةكانى موخــالف بيَــتش ئــةوة يةكــةمش دووةم شــت
وةزارةتى بي ة لةوانةية بؤى هةبيَتشمةشاكلى بي ة هةية من دةثاتى دةكةمش من هـةموو حكومةتةكـة نـيمش
من مؤلَةَ نةداوةش ئيجازةم نةداوةش مة سفا نةكراوةتةوة لة ضوار سـالَى رِابـردوو كـة مـن هـاتوومش بـة هـي
شيَوةيةك تةعاموملان لةطة َل نةكردوون كـة روخسـةتيان بـدةينىَش ئةوانـة كـراون لـة مـاوةى  15ـ  02سـالَى
رِابردوو بؤ دةيكةيتة كيَشة لةسةر من كة شةخسىش يةعنى ئيَمـة كـة بامسـان كـرد مسـتةعدين كـة جيايـان
بكةينةوةش ئةوةى ئيجازةى هةية ثرؤسةى بؤ دادةنيَىش ئةوةى ئيجازةى نية بلَيَى تؤ حةدت نية ئيش بكةىش
دوايى وةزارةتى مةعنى دةتوانىَ بضىَ َى بةش ضونكة بؤ بي ة خراثة و مشكيلةم نية لةسةر ئةوةش ئةوةى
حةدى هةيةش با برِؤين بلَيَني تؤ مؤلَةتةكةت لةوانةية ةلَةت بيَـتش كـة ةلَـةت بيَـت ئـةوة دةردةكـةوىَش
ئةطةر ةلَةت نةبوو دةبيَت ثرؤسةى بؤ دانيَى باشة بؤ بي ة خراثةش خؤت ضاَك بكةو مةسفاكة بـا بكـة
و ئينجا ئيستسمارى بؤ بكة يان َي بةش ئةوة ثرؤسةكةية بامسكرد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
د .زانا دةلَيَت :بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشتيةكان ئايا ئيستيمارةى تةدديراتى ئرياداتـى حكومـةتى هـةريَم
تايبةت بة وةزارةتى سامانة سروشتيةكان بؤ سالَى  0212بؤ هةشت سةد و نةوةد مليؤن دينارة
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بامسان كرد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
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امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئايا ئةطةر رةدابةى ماىل حكومةتى ناوةند ثرسيارى ىلَ كـردين سـةبارةت بـة داهـاتى منحـةى نةوتـةكان كـة
%53ى بؤ ئةو دةردةكةويَتش وةآلمى بة ِر َي تان ضية لة كاتيَك دا ئيَستا بؤ ئةوان مةعلوم دةبيَت
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرةئى من ئةوةى كة دا ندراوة بة منحـة بـة جـدى منحةيـةش دانـراوة بـؤ مواتنةكـةى مةنتيقـةى عةددةكـة
ئةطــةر شــتيَك بكــات حــةدى خؤمانــة ديفــاعى لةســةر بكــةين و بلَـيَني ئةمــة داهــات نيــةش ئــةو موداولــة لــة
كوردستان ئيش دةكات لةبةر ئةوة ئةو منحةية دةبيَت بضيَتة ئةوىَش لةبةر ئةوة عةينى مةنتيقة كة دةلَيَت
م ةحافةزةى مونتجـة حـةدى هةيـة دؤَريَـك وةربطريَـتش بؤضـى دؤَريَـك وةردةطريَـت حمافـةزةى تـر وةرى
ناطريَت ضونكة كيَشةى بؤ هةيةش كة بارةمتة و بي ة و ئةو شتانة تيَـك دةضـيَتش لةبةرئـةوة ئـةو موداولـة
كة ديَتة كوردستان مةسةلةن لة ضةمضةما َل ئيش دةكات يان مةشروعيَكت بؤ دةكاتش لةوىَ دةميَنىَش وةآلمى
ئيَمة ضؤن دةبيَـت دةلَيَـت شـةريكةى ( )BPلـة بةسـرة ئـيش دةكـات عـةوافى عـةليَكم بـا  5مليـارة لـةوىَ
سةرت بكاتش ئيَمة هي باسى داهات لةطةلَ ئيَوة ناكةينش رةئى ئيَمة بؤ ئةوة و بؤ ئةوان عةينى شت دةبيَت
و تؤ عةينى شت بكة لة شويَنةكانى ترش ئةو داهات نيةش ئةوة بؤ دةعمى مةنتيقةكةية بـة شـيَوةى منحـة
بؤ مةشاريتى بونيةى تةحتيةش هي كيَشةمان نية لةسةرى.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.

بة ِريَ
بة ِر َي

امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ثيَى دسةكانى بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشتيةكان ثاآلوطةكانى كوردستان بةشيَكن بؤ بازارِى كوردسـتانش
ئةمة جطة لةوةى كة لة عرياق دا و طوتت كةضى نرخى نةوت و بةن ين لة كوردستان طرانرتة لة عرياق
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ

341

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ

سةرؤكي ثةرلةمان.
وةلَآلهى ئةو ثرسيارة ناتوامن وةآلمى بدةمةوةش ضونكة ئةوة حكومـةت دةبيَـت كولفةكـة خباتـة سـةر خـؤىش
لةبةرئةوة سترةكةى كةم بكاتةوةش سترى بازارِ لة كوردستان تؤزيَك تةتوير بـووةش لةبـةر ئـةوة جيـاوازة لـة
بادى عرياقش ئيَمة برِيار نادةين كة ستر ضةند بيَتش ئةوة بازارِ خؤى تةن ميى كردووة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
باشــرت نيــة ب ـرِى ثــارةى منحــة بيَتــة ثةرلــةمانش نــةك بــة ئــارةزووى خؤيــان و بــة ب ـىَ ثــالن و ناشــةفافانة
بةكاربيَت
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةلَآل ئةجمارة رةف ى دةكةمةوة بؤ وةآلمةكةىش ضونكة ئةوةى ئيتيهامى شةفافيةت بكاتش تؤ وةزيريَكى ترم
بــؤ بــدؤزةرةوة كــة لــة عــا دا نــةك هــةر لــةم وآلتــة ئيشــى كردبيَــت وةكــو ئــةوةى مــن كردوومــة وةرة
ئيتيهاميَكم بكةش بةآلم ئةمة لة جةريدةيـةك دابيَـت مـن دةتـوامن تـةعاملى لةطـة َل دابكـةمش بـةآلم ئةنـدامى
ثةرلةمان شتى وا بنووسيَت بة ب َى موستةمسةك وةلَآلهى با نية بؤمان! تكاية
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.

امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاروان صاحل دةلَيَت :داوا دةكةم لة بة ِريَ وةزيرى سامانة سروشتيةكانش ئايا لة سـالَى  0227ـ  0225هـي
سووديَك لة داهات هةبووة ئةطةر هةبووة بة جةدوةليَك بؤمان بنيَر َى
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
باسى موازةنةمان دةكردش هةموو شتةكان لة ميَشكمدا نيةش عادةتيشم ئةوة نية كة ذمارة فرِىَ بـدةم بـة بـىَ
ئةوةى تـةدديقى لةسـةر بكـةمش بةسةرضـاوش رةئـى مـن ئةوةيـة كـة باشـرت وايـة بـؤ ثةرلـةمان و بـؤ ميللـةت
باشرتيشة بؤ حكومةت ئةمرِؤ يان حكومةت سبةينىَ كة ليذنةيةك كة هةتانة بؤ تـةديمى مةشـاريا هـةمان
ليذنــة يــان ليذنةيــةكى تايبــةت بــؤ ئــةم مةشــروعانة دروســت بكريَــتش متابتــةى بكــة هــةروةكو ئــةوةى كــة
ىل سـةرفكراوة بـؤ ئـةم مةشـروعة بـة
حيسابى بكة كةئةنةما داهاتةش بة عةينى ئيلت امـات كـة ئـةو ثـارةى َ
ِريَكوثيَكىش ئةطةر خةلةىل تياية كة خةلةلةكةى هيَنـا نـاوةوةش حماسـةبةى بكـة هـي موشـكيلةم نيـة لةسـةر
ئةوة.
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرسياريَكى ترى ئةوةية كة مةبةستى ئةو ثارانة ى كـة سـةرت كـراوة بـؤ ثرؤذةكـانش ئـةو ثرؤذانـة لـة كـو َى
موسادةدةى لةسةر كراوة
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةتوانى ئةو ثرسيارة بكةى كة ثرؤذةكانت دؤزيـةوةش وةآلمـةكانى لـة طةلَيايـةش ئيَسـتا مـن باسـى يـةكيَك لـة
ثرؤذةكـان ئةطـةر بـ امن مةسـةلةنش ثـرؤذةى ئـاوى دهـؤك عةدـدى هةيـة و وةزارةتـى مـةعنى سةرثةرشــتى
لةسةر دةكات و كولفةى هةية لةوىَ.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ئةمة جةلسةى مي انيةيةش جةلسةى ئيسـتجواب نيـةش ئيَمـة لـة ئسـولَى ئـيش و كـارى ثةرلـةمانيش
دةرضووينةش بةو شكلَة ناكريَت و جواب دةدات و دةضيَتة جيَى خؤى بة ئيحرتام دادةنيشيَتش ئةو ثرسيارةى
كة ثيَتان دبولَ نيةش لة ليذنة دةتوانن بكةن و بيَت لةطةلَتان دابنيشيَتش بةس ليَرة مةجال نةما تةواوش كاك
امساعيل فةرموو.
بة ِريَ امساعيل ستيد حممد علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ئايـا ذمــارةى حيســابى كــة منحــةى تيَدايــة بــةناوى كـيَ يــة و كـىَ دةتــوانىَش ئيمـ اى وةرطرتنــى ثــارة بكــات
وةلَآلهى كاك دة ستيد نةم بينىش ثةميان ع دالدين دةلَيَت بةرِاستى وةآلمـةكان زؤر نارِؤشـنن و نازانريَـت
 5مليــؤن دؤَرةكــة ثارةيــة يــان ثرؤذةيــة هــةرجارة شــتيَك دةلَيَــى كــة نــازانني داهاتــة يــان نــا تكايــة
ضارةسةريَكى بكةنش زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية لة ثرسيار نووسينيش بة ئسولَ بنووسنش نةختيَك با ئيحرتام هةبيَتش وةزيريَكى حكومـةتى هـةريَمى
كوردســتانةش ئــةم ثةرلةمانــة ســيقةى ثيَــداوةو هــاتووة ئيشـيَكى باشــى كــردووةش هاتووةتــة ئيَــرة دانيشــتووةش
ثرسيارةكانتان جواب دةداتةوةش نةختيَك ئيستف ازى نةبيَت رةجائةنش جةنابى وةزير فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي ان من واب امن دة جار لةم جةلسةية رِوومن كردةوة كة ج ثارةية يان ثارة نية ش هيوادارم ئةم ثرسيارة
كؤتايى ثىَ بيَننش ضونكة ئةطةر من بة ةلَةت شةرحى دةكةم ثيَم بلَىَ مةسةلةكة ضيةش بة نيسـبةت منـةوة
سثى و رِةشةش ئةوةى كة ثارةية ئةو مةبلة ةية كة بامسان كرد  1325ئـةوة تـةواوش ثـارة نيـةش دواى ئـةوةش
هةرئةوةيـةش ئــةوة دةناعــةت بــووة يــان نــا بلَـيَن كـ َى نةيبيســت تكايــة هــةمووتان ئاطــادارن  1352لــةوة
زياترى ثـارة نيـة و نـا بيَـتش ئةطـةر عةدـدى تـازة هـةبيَت ثـارةى ئي افـى دةبيَـتش تكايـة ئـةوةى كـة تـ َى
نةطةيشتووة ثيَم بلَيَتش سوثاستان دةكةم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير زؤر سوثاس بؤ وةآلمةكانت كةرةمكة بؤ جيَطاى خؤتش ئةوة تةواو بة نيسبةت ئةو وةزيرةوة
خةَسش ئينجا نؤرةى وةزيرى دارايية كة بيَتش يةلَآل با ئةوة خبويَنيَتةوةش كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةو مةشروعانة ضني كة بة منحةى نةوت دة كريَن دةبيَت بـة بيَـ َل تايبـةت بـة تةنـدةر ديـارى بكـريَن بـة
موحلةقش وة بة مةشاريتى حكومةتش هةندىَ جار حكومةت ئةو مةشروعانة دةكات بة هى خؤى!
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
ئاشيت هةورامي /وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ضى برِيار دةدةن كةيفى خؤتانةش رةئى جةنابتانةش من ئةم مةشروعانة برِيارى لةسةر نادةمش مةشـروعةكان
كة حكومةت برِيارى لةسـةر دةداتش وةزارةتـى زراعـة ئـةو مةشـروعةى بـؤ طرتـووة يـان وةزارةتـى ئـاو ئـةو
مةشروعة لة هةوليَر بيَت يان لة دهؤك بيَت يان خةسـتةخانةيةك بكريَـت يـان هـةزار خـانوو بكريَـت بـؤ
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بة ِريَ
بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

شةهيدانش ئةوة برِياريَكى ترة من بةشـدار نـيم لـةو برِيـارةش جـا ئـةوة ثيَشـنيارة بيكـةن بةسـةر ضـاوش مـن
لةطةلَ ئةوةم كة مةشروعيَك بكريَت دةبيَت يارمةتى ميللةت بدات كة حكومةت عادةتةن ناتوانيَـت بيكـاتش
ئةم ثارةية بؤ ئةوة بةكاربهيَندريَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.
امساعيل ستيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاستى ئةوةى ماوة تيكرارة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسش جةنابى وةزير كةرةمكة جيَطاى خـؤت فـةرمووش بـة ِر َي جـةنابى وةزيـرى دارايـى كةرةمكـة بـؤ
ئيَرةش كاك ش َي باي فةرموو.
باي تالَةبانى:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرسيارةكان ضى ىلَ هات دوايى كؤثيةك بدةنش كاك ادد فةرموو.
ادد سليَمان عبداه:
سةرؤكى ثةرلةمان:
من دةست خؤشى لة جةنابى وةزير دةكةم بؤ ئةو رِوونكردنةوانـةى كـردىش دةكريَـت بلَـيَم مـن خـؤم مقنـا
نةبووم بة جوابةكانىش بةآلم دةكريَت لة داهاتوو دا جاريَكى تر دسة و باسى لةسةر بكةينش ضونكة بةرِاستى
جوابةكانى ئةو هةر دةيوت ثارة نية لةوة زياتر و تةواو و كؤتايى هات و ثيَنجش ضوارش شة . ........
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار ئةو بة تةئكيد واجبى ئةو ئةوةية عةددةكان دةكات شتةكة دةهيَنىَ ثاشان بطـة ِريَن بةدوايـداش كـاك
رفيم فةرموو.

بة ِريَ د.رفيم صابر دادر :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
وةزيــرى ســامانة سروشــتيةكان طــوتى كــة ئــةو دســةيةى نــةكردووةو مــن تةشــويهى هينةكــةى ئــةو دةكــةم
لةبةردةم ثةرلةمانداش بة ِر َي يان طوت ى من فـةزلَم هةيـة وةكـو فـةزلَى هةبيَتشمنـةتيَكى بةسـةر حكومةتـةوة
كرد كة ئةو توانيويةتى ئةو حيسابة بكاتةوةش لةبةرئةوةى كريديَتى هةيةش سيقةى هةيـة لـةَى حكومـةتى
بةريتانىش  32سالَة هاووآلتية كة لةوىَ ئيش دةكاتش كؤنتؤكة ئةو كردوويةتةوةش لةبةرئةوة ئيَمـة بـؤ ئـةوة

345

ليَرة دانةنيشتووين سومتةى خةلَك تةشويه بكةينش ئةطةر بة ِر َي يان لةبرييان نـةماوة لـة ثةرلـةمان ئةمـة
تؤمار كراوةش من مةس و لة ثرسيارةكةى خؤم.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ىل بـووةو بيسـتوومشةش بـةآلم ئـةو وتـى مـن فـةزلَم هـةبوو لـة
زؤر سوثاسش ئةوة تؤمار كراوةش منيش طـويَم َ
ك ردنةوةى حيسابةكةش ضـونكة منيـان دةناسـىش حيسـابةكةى بـة نـاوى حكومةتـةوة كـردووة نـةك بـة نـاوى
خؤىش طوتى سيقةيان بـة مـن هـةبوو مـن هـةولَم دا حيسـابةكةم كـردةوةش ئـةو واى طـوت فـةدريةش كـاك زانـا
فةرموو.
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ

د.زانا ر وف دة كريم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ويَرِاى سوثاسم بؤ بة ِر َي وةزيرى سـامانة سروشـتيةكان و وةزيـرى دارايـى كـة زةدـةتيان كيَشـاش بـةس
واهةست دةكةم بةشيَكى ثرسيارةكان رِةنطة بة تةنها خؤيان نةتوانن وةآلمةكان بدةنةوةش بؤية من ثيَشنيار
دةكةم و رِةنطة ذمارةيةكيش لة بـة ِر َي ان لـة طـة َل هاوكـارامن ثشـتطريى لـة رِايةكـةم بكـةنش كـة بانطهيَشـت و
داوةتى هةريةكة لةبة ِر َي ان سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و جيَطرى سةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران بكـةينش
بؤ ئةوةى ئةو شتانةى كة ثةيوةس بة هةريةكيَك لة وةزيرى سـامانة سروشـتيةكانش وةآلمـةكانى َى ئـةو
نية ياخود وةزيرى دارايى وةآلممان لة ئةوان دةست كةويَتش زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسش وةزير منةف ة مةس وىل موباشرة لة وةزارةتةكةى خؤىش رةئـيو وزةرا و جيَطرةكةشـى بةدـةدةر
وةزير سةريان ىلَ دةرناضيَتش دةتوانن بؤ ليذنةكانى خؤتان وةزير بانط بكةن بؤ جاريَكى تـرش زؤر بـة وردى
ئــةو ثرســيارانةى لــة ميَشــكتانة دةخوليَتــةوة ليَــى بثرســنش بةدواداضــوونى بــؤ بكــةنش ئةطــةر نةطةيشــتنة
دةناعةت بيهيَنن لةناو ثةرلةمان خؤمان جاريَكى تـر بةرِاشـكاوى طفتوطـؤى لةسـةر ئـةو بؤضـوونانة لةطـة َل
دةكةينش بةآلم ئةمة موسائةلة نية ئيَستاش مةسـةلةى بودجةيـة ئـةو ثرسـيارانةى هـةر بـة ِر َي يَك لـة ئيَـوةى
بة ِريَ باوةرِيتان ثىَ نيةش وازة نية بؤتانش وةكو ثةرلةمانتاريَك دةتوانى دذى دةنـط بـدةىش دذى برِيارةكـةى
دةنط بدةىش ثاشان بةدواداضوون دةكـةىش زؤر سـوثاسش بـة ِر َي جـةنابى وةزيـر كةرةمكـة بـؤ وةآلمدانـةوةى
ثرسيارةكان.
باي تالَةبانى /وةزيرى دارايى و ئابوورى:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانش سوثاس بؤ ئةنـدامانى ثةرلـةمانى بـة ِريَ بـؤ رِوونكردنـةوةكانيان و بـؤ
رِةخنةكانيان و بؤ داواكاريةكانيانش سوثاسيان دةكةمش بة نيسبةت ئةوةى كـة بودجـة دواكـةوتووة دةمـةويَت
جاريَكى تر ئـةو رِوونكردنةوةيـة بـدةمش ديـارة دوو عامـل هةيـة بـؤ دواكـةوتنى بودجـةش يةكـةميان :عـاملى
ناوخؤية كة ئـةم سـالَ وابـووةش دووةميـان :عـاملى دةرةوةيـةش عـاملى ناوخؤييةكـة ئـةوة بـوو كـة هـةمووتان
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دةزانن لة  05ى مانط كابينة سويَندى خوارش دووبـارةى دةكةمـةوة لـة 12/05ش وة لـة دواى ئـةوة بـة سـ َى
رِؤذيش عوتلَة بوو لة  11/1كا بينة دةسـت بـةكار بـوو و داواى كـرد لـة هـةموو وةزارةتـةكان بودجـةكانيان
بنيَرن و ئةو بودجانة مونادةشة بكةنش ثيَشرتيش تةبيتى مةعلومـة كـة ئـةوة ضـؤن دةكريَـتش لـةدواى ئـةو
هةموو مونادةشانةو بة تةئكيد ئةو وةختة كة هاتووةتة ثيَشةوة مـن ثـيَم وايـة وةختيَكـى بـا بـووةو لـة
شويَنى خؤيدا بووةش دووةم هؤكار ئةوةية كة ئيَستا دةركةوت ئيَمة كة دةلَيَني دةبيَت رةدةمةكةى وةزارةتـى
ماليـةى عــرياقش رةدــةمى ثيَشــنياركراو بةَيــةنى كةمــةوة بـ اننيش ديــارة كــة نــةمان دةزانــى و هــةر جــارةى
رةدةميَكيان دةدا ثيَمانش ئةويش بـةرِةمسى نـاش ئـاخر جـار ئيَسـتا كـة هـاتووة ئـةوةتا فـةردى تيَدايـةش ئيَسـتا
فةرق هةية لة رةدةمةكةيان منوونةتان بـؤ دةهيَنمـةوةش ئـةوةتا طةيشـتووةتة دةسـتمان ئيَسـتاكةش دةربـارةى
بودجــةى تةشــعيلى بــة تايبــةتى تــةعوي ى مــوزةفني ئــةوة زؤرةش ئــةم ســالَ زؤرتــرةش ئــةم بــةس مووضــةى
ثيَشمةرطة كة داخل كراوة  222مليار دينارةش لةطةلَ ثار فةردى هةيـةش زيـادةى خانةنيشـينى ثيَـنج مـانطى
ثيَشووتر كة  72هةزار دينار بووة كة لةم سالَةدا تةحةدم دةكات و ئةمسالَيش حـةفتا هـةزار دينـار خبـةرة
سةر هةموو مووضةكانى خانةنيشينىش ئةم زيادانةى كة ئيَستاكة حيساب كراوة لة مي انيةدا كـة دةكةويَتـة
حةي ى تةنفي ةوة كة ئةويش ثيَكهاتووة لة ثارةى شةهيدان و كةم ئةندامان و ئةوانةى تر كة بامسان كردش
سـيَيةم /عــةَوةو تــةرفيتى مــوةزةفني لــة ســالَيَك دا ضــةندى ديَتــة ســةرىش زيــادةى مووضــةى ضــوار ليــواى
ثيَشمةرطة كة ئيَستاكة بةس فةردى زيادةى مووضةكانيانش بيَجطة لة ثيَداويستيةكانيانش ضـوار ليوايـة و كـة
ئيَستا تةشكيل دةبيَتش ئةو ميالكانةى كة ئةمسالَ دادةمةزريَنش ئةمانة رِةنطة هةنديَك شتى سةرةكى بن كة
ئيَستا باسى بكةمش شتى تريش هةيةش ئةوجا ديَمة سةر ثرسيارةكانش ديارة بـة نيسـبةت زينـدانى سياسـيةوة
ثرسيار دةكريَت و ئةو ثرسيارانة تيكرار دةبيَتةوة هةموو جاريَكش موتةئةكيد بن لـة مي انيـةى حكومـةتى
هةريَم دا و  %17ى كة بؤ ئيَمة دةست نيشان كراوةش هي بابيَك و هـي خـالَيَكى تيَدانيـة بـةو شـيَوةية كـة
هاتبيَــتش بــةآلم لةســةرووى ئةوةشــةوة زينــدانى سياســى ثيَويســتة هاوكــارى بكــريَنش ثيَويســتة ِريَ يــان ىلَ
بطريدريَتش ثيَويستة ئةوةى كة دةكريَت بؤيان بكريَتش هيَشتا هةر كةمةش ئيَمة لـة حكومـةتى هـةريَم وامـان
بة با زانى ئيَستا وةكو منحةيةك سةرت بكريَتش  312هةزار دينار سةرت بكريَت هةتاوةكو ياسايةكةيان
بؤ دةردةضيَتش ياخود لـة ثةرلـةمانى كوردسـتان تةسـديم بكريَـت كـةوا ئيَمـة بـة ثيَـى ياسـاكةى حكومـةتى
عــرياق كاربكــةينش وة كــة  312هــةزاريش دانــراوة ئــةوة لةبةرئةوةيــة كــة لــة مووضــةى شــةهيدان دا ئــةو
مووضةية مووضةى لة مووضةى شـةهيديَك كـةمرتةش مووضـةى شـةهيديَك  422هـةزار دينـار وةردةطريَـتش
ئيَمة طومتان با حكومةت واى بة با دةزانـني لـة مووضـةى شـةهيديَك كـةمرت بيَـت مووضـةكةىش وة ئةمـة
هةروةكو طوَ ئةمة هةتاوةكو ئةو وةختةية كة يا ثةرلةمانى بة ِريَ لةسـةرى موسـادةدة دةكـات بـة ياسـاي
ذمارة  4ى عرياق ثةسةند بكةين لة ثةرلةمان ئيمة ئيشى لةسةر بكةينش وةياخود ياسايةكى تازة دةربضـيَت
و بؤ مةعلوماتى جةنابيشتان ئيَمة ئةو ثارةيةمان تـةوزيا كـردووةش كـة وةجبـةى يةكةميشـمان بـؤ هـاتووة
تةوزيتمان كردووةش بةردةواميشني ئيَستا لةسةر تةوزيا كردنش وة هةر وةجبةيةكى تر كةئيسثات ببيَت كة
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ئةوانة زيندانى سياسني ئيَمة بةردةوام دةبني لةسةر سةرفكردنىش هةر ب ِريَكيش كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان
لةسةرى برِيارى دا ئيَمة مول ةم دةبـني بـة ئـةوةوة كـة سـةرفى بكـةين بؤيـانش ئةمـة وةكـو عـرياق بيَـتش
دووةم :ئةو ذمارةى لةميالك دا دانراوة تةنها ذمـارةى فتلـى فةرمانبةرانـةش ئـةوة خانةنيشـينى تيـا نيـةش وة
خانةنيشينيش مةوجودة هةركةسيَك ئةطةر بشتانةوىَ دةتوانني بـة جـةداول بـداتان دةينـىَش شـةهيدى تيـا
نية ش كةم ئةندامى تيا نيةش هةنديَك لة مووضـةى تـؤرِى شـةبةكةى حيمايـةى ئيجتمـاعىش هةنـديَك ثرسـيار
كراش كةوا لةسةر شةفافيةتش بةرِاى ئيَمة بودجةكة زؤر شةفافةش ئةم بودجةية خةملَيَنراوةش عيربةت لة جـىَ
بـةجىَ كردنــى بودجةكــة دايــةش ئــةوة دواى ئــةوةى كـة بودجةكــة موســادةدة دةكريَـت ثةرلــةمانى بــة ِريَ
لة ِريَطاى ليذنةى نةزاهةوةش لة ِريَطاى ديوانى ضاوديَرى داراييةوةش كة ئوميَـدةوارين ئـةو ديوانـة زوو تـةفتيل
بكريَتش يةك بطريَتةوةو ثيَشمان واية كة ئةو ماوةيةى كـة بـؤى دانـراوةش زؤر زؤرةش هةرضـةندة ثةرلـةمانى
بة ِريَ خؤيـان باسـى ئـةوةيان كـردووة كـة ا نشـاه بـةم زووانـة تـةفتيل دةكريَـت و دادةمـةزريَتش لـة ِريَطـاى
ئةوانةوة دةتوانن بةدواداضوون بـؤ جـ َى بـةج َى كردنـى ئـةو شـةفافيةتة بكـةن و ببيـنن ئايـا شـةفافة و بـة
شةفافى سةرت دةكريَت وة ياخود نا ئيجرائات ئةو وةختة دةكريَتش بـة نيسـبةت  12مليـار دينـارةوة بـؤ
حي بةكان دان راوةش فتلةن ئةوة دانراوةو ئةوة بووة كـة يةكيَكـة لـة ئـةبوابى ياسـاكةو هاتووةتـة بةردةسـتى
جةنابتان و ئيَـوةن كـة برِيـارى لةسـةر دةدةنش ئةطـةر هـةر تـةجاوزيَك لةسـةر ئـةوة بكريَـتش ئـةوة ديـوانى
ضاوديَرية و طومتان لةمـةودوا مورادةبـةى دةكـات و دةزانـىَش باسـى دارايـى (س) و(ه) دةكريَـتش دوو دارايـى
بةرِاستى ئةوة دارايى س و بة َل َى وايةش بةآلم فةرموون ئـةوة ئيَمـة مانطيَكـة داوامـان كـردووة لـة ثةرلـةمانى
بة ِريَ بيَن ئيقرارى ياساى وةزارةتةكةمان بكةنش ضونكة ئةو هةيكةلةى ئيَستا دروست دةبيَت لـة نةتيجـةى
توحيــدى ئــةم دوو وةزارةتةيــة و زؤر جيــاوازة لةطــةلَ جــارانش لــة ســليَمانى بــة نةوعيَكــة و لــة هــةوليَر بــة
نةوعيَكى ترةش هةردووكيشى ئيَستا بيَـى بـة ثةلـة تةوحيـدى بكـةى دةبيَـت ياسـايةكت لةبةردةسـت دابيَـتش
ئيَمة بؤية ثةلةمان كرد لة ياسـاكة و ناردمـانش بـؤ مـةعلوماتى بة ِر َي يشـتان ئيَمـة يـةك مي انيـةين و يـةك
خيتابني و يـةك تـة عليماتنيش لـة يـةك شـويَنةوة تـةعليمات ئيَسـتا دةردةضـيَتش هـةموو شـتيَكيش لـة يـةك
شويَنةوة دةردةضيَتش بةآلم هةيكةلـةكان مـاونش ئـة هةيكةَنـةى كـة دةلَـيَن دةفـةرموون فتلـةن ئـةوة مـاوةش
بةس بؤ نةمانى ئةو هةيكةَنة و بـؤ ئـةوةى ئـةو (د) و (س)ة نـةميَنيَت تكـام وايـة لوتـف بفـةرموون ئـةم
ياسايةمان بؤ ج َى بة ج َى بكةنش بة نيسبةت ئةو ثرؤذانـةوة كـة بـاس دةكريَـتش تـةدويرة منـةوةرةكانى بـؤ
كــو َى رِؤيشــتووة ضــى بةســةر هــاتووة ديــارة ياســا داراييــةكان بــاس لــةوة دةكــةن كــة ســةرى ســالَ بيَــت و
ثرؤذةكان ئةو حيساباتانةيان سفر دةبيَتةوةش بةآلم ئةوة مةعناى ئةوة نية ثارةكـةى دةرِوات و دةخوريَـت و
ناميَنيَـتش بـؤ كـو َى ضـوو ثارةكــةى ثارةكـةى خـورا! نـةخيَر ثارةكـةى لــة مةشـاريتى ثـرؤذةى تـردا ســةرت
دةكريَتش من ثرسيار دةكةم ئةى باشة خؤ مةسرةفى عةدارى ثارةكةى لة كو َى سـةرت دةكريَـت مةسـرةفى
زراعى ثارةكةى لة كوىَ سةرت دةكريَت ئةمانة يةعنى بؤ منوونـة دةيهيَنمـةوةش بـة نيسـبةت داهاتـةوة كـة
ىل ديَـت ش ثيَشـةكى مـن ئوميَـدةوارم ثةرلـةمانى بـة ِر َي ئـةوةمان كـة
باس لةوة دةكريَـت كـة داهاتةكـة ضـى َ
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ثارةكة هةر داوامان كردوو ئةمسالَيش ئوميَدةوارين ئةوةمان بـؤ تةحديـد بكـةنش ئايـا طـومرط بـةس بـة
تةنها داهاتى هةريَمة وة يـاخود ئـةوانى تـريش داهـاتى فيدرِالَـة ئةمانـة لـةو حالَةتانـة كـة جيـا كرايـةوة
دةبيَــت ديفــاعى َىل بكريَــتش ضــونكة ئــةوان بــةبىَ دةيــد و شــةرتش ئةمــة ئــةوة نيــة كــة ئيَمــة حماوةلــةمان
نةكردبيَتش بؤ مةعلوماتى جةنابتانش ئيَمة بةبةردةوام وةفدمان لةويَيةش مونةسقمان هةية لةويَيةو جةنابى
كاك على احسان بةردةوام لةطةلَياندا ئيش دةكـاتش بـةآلم ئـةوان كـة مي انيـةى موراجةعـة دةضـيَتة ئـةوىَش
ساآلنة ئةوان ب َى مي انى موراجةعة ثـارة نـادةن بـة ئيَمـةش ئـةو داهاتانـة كـة تةحديـد كـراونش هـةتاوةكو
ئيَستا و تا سالَى 0225يش ليَمانيان برِيوةش وة هى 0221يشش ئيَسـتا ديـوانى رةدابـةى مـاىل عـرياق لةطـةلَ
ديــوانى رةدابــةى مــاىل ســليَمانى و هــةوليَر لةتةنســيم دان و تةنســيقى ئرياداتــةكان دةكــةنش مــن ئةمــةم
زؤرجاريش تةئكيد كردةوةش ئةو ئرياداتانة بـؤ ئـةوةى ئةطـةر زيـادى هةيـةش ئـةوا دةبيَـت بؤمـان بط َيرِنـةوةش
ئةطةر كةميش بيَتش ئةوا دةبيَت زياترمان ىلَ بربِنش ئةوة بؤ خؤيانش بؤ ئةوةى فتلةن ب انن ئةوة رِاستة يـان
نا تةدديقى تيَدا دةكةنةوةش باسى خةسـتةخانةى شـؤ ِر كـراش بةرِاسـتى خةسـتةخانةى شـؤ ِر جـةنابتان
دةتوانن لة ِريَطاى ليجانةكانتانةوة تةئكيد بكةنةوةش خةستةخانةى شـؤرِ لـة وةزارةتـى ثيَشـمةرطة هـةموو
مةســروفاتى لــةويَوة وةردةطريدريَــتش وة وةزارةتــى ثيَشــمةرطة وةزارةتيَكــى رِةمسيــةش وة لــة نةتيجــةى
بةدواداضوون دةردةكةويَتش ئةنداميَكى بة ِريَ باسى ئةوةى كرد كة مةوزوعى نـةوت كـة دةدريَـت بـة مـاآلن
طواية  42هةزار دينار وةردةطرينش ئةو ثارةية لة كويَية ديارة ئةو خوشكة يان ئةو ثرسـيارةى كـردش ئـةوة
نازان َى ئيَمة هةموو بةرميليَك نـةوت كـة دةهيَـنني لـة ئيَـران و لـة توركمانسـتانةوة بـووة بـة  122هـةزار
دينار دةيهيَننيش وة هةموو بةرميليَك نةوت  102هةزار دينار حكومةت دةعمـى دةكـات بـؤ هـاووآلتىش ئـةو
نةوتةى كة بة ئيَمة دةدريَت لة حكومةتى عرياق و كة ديَت و دةطاتـة دةسـتى ئيَمـة نيهائيـةن بةشـى هـي
ثار َي طايةك لة ثار َي طاكانى هةوليَر و سـليَمانى و دهـؤك ناكـات لةطـة َل طـةرميانيشش ئـةى ئةوانـة هـةمووى
بيَجطة لةوةى كة دةعميش دةكةينش بيَجطة لةو ثارةيةى كة وةرى دةطرينش يـةكيَك لـة بـة ِر َي ةكان باسـى لـة
موخةسةســــاتى ئيستســــنائى كــــردش موخةسةســــاتى ئيستســــنائى ئــــةو موخةسةســــاتةية كــــة نــــاوى لــــة
موخةسةسـاتةكاندا نيــةش وة ئيَسـتا ئةنــدامانى ثةرلــةمان و وةزيرةكـان و ثلــة تايبةتـةكان وةرى دةطــرنش بــؤ
ئـةوةى جــةنابتان بـ اننش ئةوةيــة هـةموومان ئيَمــة وئيَــوةيش و هـةموو ثلــة تايبةتـةكانيش ئــةوةى ئــةو
موخةسةساتة وةردةطرين ناوى موخةسةساتى ئيستسنائيةش وة لة عرياديش دا هةر وايةش باس لـة دةسـةآلتى
وةزيرةكان دةكريَت كة  052مليؤن دينارةش وة زؤرةو ضـؤن دةبيَـت ئةوةنـدة ئـةو  052مليـؤن دينـارة بـؤ
موسادةدةيةش ئةوة بؤ ئةوة نية يةكسةر وةزير بيَت و بلَيَت هـا سـةرفى بكـةن و بيبةنـةوةش بـة ثيَـى ياسـاو
ِريَنماييــةكانش هةرضــى ياســاو ِريَنماييــةكانى دةبيَــت تيَــدا بيَــت ئــةوجا ســةرت دةكريَــتش رِاثــؤرتى ديــوانى
ضاوديَرى دارايي بة نيسبةت  43مليار دينارةوة كة لة سليَمانى هاتووة باس لةوة دةكات كةوا دةرز و سـلفة
و ئةوانة هةمووى َى خةلَكة و ثارة لةَى خةلَ كةش دةمـةويَت ئـةوة رِوون بكةمـةوة كـة ئـةو بـرِة ثارةيـة
ثيَكهاتووة لةو سلفانةى كة تةسوية نةكراوةش بؤ سالَةكانى سـةرةتاى دروسـت بـوونى حكومـةت دةطة ِريَتـةوةش
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وة تا سالَى 0225ش وة ئيَستا زؤربةى زؤرى وةرطرياوةتةوةش بةشيَكى ترى سلفةى زةواج و عةدارية كة خـؤى
سروشتى دريَذخايةنة ئةو سلفانةش لة سالَيَك زياتر فةرمانبةران دةيداتةوةش دريَذ خايةنـةش لـة سـالَيَك زيـاتر
فةرمانبةران دةيداتةوةش هةنديَكيشى دواكةوتووة لةوانة ديستى وازهيَنانةش هةنديَك دست هةية بـؤ منوونـة
كابرا سلفةى زةواجى لةسةرةش يان هى عةدارى لةسةرةش هةر شتيَك لةو بابةتانة و وازى هيَنـاوة رِؤيشـتووةش
ئةوانــة كــةفيليان هةيــة و يــاخود هةنــديَكيان لــة مةحكةمــة حاكمــة و ئيجرائــاتى دــانونى و ئســولَى هةيــةش
هةنديَك باجيان لةسـةرة و باجةكـةنيان دةدةنش ئةوانـةى باجـةكانيان نـةداوة ئيَسـتا ئةوانـة هـةر هـةمووى
ئيَمــة موعامةَتــةكانيامنان رِاطرتــووةش نــاتوانن هــي موعامةلةيــةك بكــةنش ئةطــةر مــول ةم نــةبنش ئةطــةر
موراجةعةتى باجةكانيان نةكةنش هةتا ئةو زةريبانة نةدةنش حيساباتى خيتـامى ليَـرة ثيَشـنياز دةكـةين لـة
ثةرلةمانى بة َريَ تةعديل كردنى ماددةى 52ى سيستةمى ناوخؤى ثةرلـةمان كـة داواى حيسـاباتى كؤتـايى
دةكات لةطةلَ بودجةى خةملَيَنراوش لة كاتيَك دا دةبيَت مانطى 12ى هةموو سالَيَك بودجة بنيَردريَتش ضـؤن
دةتوانريَت حيساباتى خيتامى كة سةرةتايةكةى لة  10/31تةواو دةبيَت و نيهايةتةكـةى لـة  3/31سـالَى
دواتــرش وة لــة مــانطى  12بنيَردريَــتش ضــونكة حيســابى خيتــامى داهــاتى مةســاريفى فتلــى ئــةو ســالَةى تيــا
دةردةكةويَتش وة تةسوياتى لةسةر دةكريَتش بةرِاسـتى مـن بـة نيسـبةت حيسـاباتى خيتاميـةوة شـتيَكى تـرم
هةيةش ديار بوو لة تةدريرةكةشدا هاتبوو تكام واية ئةوةى كة هاتووة و دةلَيَت لة  4/15دا بة ثيَى دـانونى
ئيدارةى ماىل ئةو تةئرةة دابنيَنش ضونكة دةبيَت وابيَتش هةىل كار بةرِاى ئيَمة خودى بؤ بودجةكة خؤى بة
تايبــةت ثــرؤذة ســةرمايةدارةكان هــةىل كــار دةرِةخس ـيَنن بــؤ هاووآلتيــانش بــة هــةموو تويَذةكانيــةوة لةطــةلَ
ئةوةشــدا تــةبيتى 12هــةزار ميالكمــان ئيَســتا دانــاوة بــؤ دامةزرانــدنش عــةج ى موخةتــةت ئيَمــة دلَنياتــان
دةكةينةوة كة داهاتى فيدرِالَى كة لة كوردستان وةردةطريدريَت دةبيَت بنيَردريَـت بـؤ حكومـةتى مةركـةزىش
بــؤ بة ــداش ئيَســتا ديــوانى ضــاوديَرى دارايــى كــة كــارى تيَــدا دةكــاتش هــةروةكو ثيَشــريش طــوَ هــةتا
 0225/10/31هةموو ئةو داهاتانةمان ىلَ وةرطرياوة و ديارة طةرِاومةتةوة جـاريَكى تـرش بؤيـة ئـةو داهاتـة
بةراورد ناكريَت لةطةلَ خةرجى هةريَمش بةلَكو خةرجى و تةمويلى فيدرِالَى بةراورد دةكريَـتش ئـةو عـةج ة
دةردةكةويَت و لة بودجة دا ديارى كراوةش ئةطةر عرياق ثارةى ثيَشمةرطةى نةدا ئةوا ناضـارين تـةخفي ى
بودجةكة بكةينش ئةو هةيكةلةى كة ئيَستا بودجةى تيَدا تةن يم دةكرىَ دةست نيشانامان كردووةو هاتووة
بؤ بة ِر َي تانش ئةمة يةعنى ئةوة نةبيَت ئيَمة لةخؤمانةوة ئةمةمان دانابيَتش ئةمـة ِريَكخراويَـك بـؤ عريادـى
داناوةش وة ئيتتماد كراوة لةَيةن مةجلسى مةعايرى حماسةبةى حكومىش بؤيـة هةنـديَك بـرادةر حـةق نيـة
بةو شيَوةية باسى ئةو نةمازجانة و باسى ئةو بودجةية بكةن كة بـةو شـيَوةية هـاتووةش ئيَمـة وةكـو بة ـدا
تةعاموملان كردووةش ئـةوة شـتيَكى دـانونى و ئسـولَيةش ئـةو ثارانـةى بـؤ مةسـرةفى سـناعى و زراعـى دنـراون
مةرج نية دةرزى ث َى بدريَتش بةو كةسانةى لـةو بـوارة دا كاردةكـةنش بـةلَكو لةطـة َل ضـةند بـانكيَكى كـةرتى
تايبةت ِريَككةوتووين كة ئةوان دةرزةكة دةدةن و ئيَمة بةو تةرخان كراوة دةعمى سترى فائيدة دةكةينش
وة دةفتى دةكةين بؤ ئةو بانكانةش ديارة زؤر باس لة منةة و ئيتانات و مةسروفاتى ئوخرا كراوةش دةمةويَت
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حةديقةتى ئةم حيساباتانةتان بؤ باس بكةمش بةرِاستى ئةم حيساباتانة كة ئيَستا بةم شـيَوةية باسـى دةكـةن
بــة ِر َي تان لــة %12ى َدةن و %7ى ببةنــةوةش بةرِاســتى ئةمــة مــن نــازامن جــةنابتان ديراســةتان كــردووة
حةزدةكةمش انشاه من سةهومش داواى ىلَ بوردن دةكةم مةعناى ئةوة نية بة ِر َي تان ئةوةتان نةكردووةش بـةآلم
ثيَم واية ديراسةكة كراوةش جارىَ يةكةم :بة نيسبةت ئيتاناتةوة كة  311مليار دينـار ِريَذةكـةى  3441يـةش
حةزدةكةم ب انن كـة فـةردى ثـارةى خةرجيـةكان و داهاتةكانـة كـة هاتووةتـة ئـةم ئةبوابانـةوةش مةسـةلةنش
مي انيةى كارةباش كة دائيمةن دة َليَن ئريادى مي انيةى كارةبـا لـة كويَيـة ئـةى بـؤ ئةوةنـدة كةمـةش ئـةى بـؤ
خؤى لة ك ويَيـة خـؤى تةبيتـةتى ئـةو حيسـابانة كارةبـا حيسـاباتى تايبـةتى خـؤى هةيـةش حيسـابى ربـح و
ئةرباة و خةسائريى هةيةش ئةو حيساباتة جياوازة لةطةلَ ئةو حيساباتةى كة ئيَمـة ئيَسـتا لـة حكومـةت بـة
عام وةرى دةطرينش وة ثيَويست دةكات ئةو حيساباتة كة تـةبتيَكى خاسـى هةيـة ئـرياد و مةسـروفاتى لـةَى
خــؤى بيَــتش بؤيــة ئيَمــة هــاتووينش يةكــةم :داهاتةكــةميان حيســاب كــردووةش وة خةرجيةكةيشــمان حيســاب
كردووةش فةردةكةميان هيَناوة و دامان ناوة لة ئيتانات داش وة هاكةزا وةكو بانكـةكانش بـة هـةمان شـيَوةية لـة
بانكةكانش مةسةلةن فةردى مي انيةى كارةباش خةرجيان  304و داهاتيان  145ةو فةردةكةى 171يةش ئةوة
بــة مليــارة تــةبيتىش فــةردى بانكــةكان خــةرجى  57ةو داهاتيــان  42ةو فةردةكــةى  41مليــارةش مي انيــةى
دابةشكردنى نةوتش تةبيتى ئةوةى كـة لـة دائريةكـان تـةبيتى خـةرجى  514و داهـات  505ةو فةردةكـةى
 21يةش مي انيةى مةتار كة باس دةكرا زؤر خةرجيةكانيان  55ةو داهاتةكانيان  35ةو ئيتاناتى زراعى كة
مة وعةكةى دةكاتة  311ئةطةر كةسريَكى فةرق تيا هـةبيَت ديـارة مـن كةسـرةكامن نـةختيَك بـة نـةزةر
ئيتتيبار وةرنةطرتووةش بةآلم نيسبةكةى  3441ية تـةبيتىش لةبةرئـةوة تةماشـا دةكـةى ئيتانـات لـةناو ئـةم
ئيتاناتةدا شتى شةخسى نيةش كة ئيَمة وةكو وةزارةتى مالية بة شيَوةى شةخسى بيدةين بة فـآلن و بيـدةين
بة فآلن...ش ئةوة حيساباتةكةية و ئةوة بؤ ئةوةى بة ِريَ كة رِوومن كردةوةش وة تةبيتةتى ئةو حيساباتانة
وايةش ئةمة ياسايةش يةعنى ئةمة شتيَكة موتةبةعةش لة هةموو شويَنيَك ئةمة موتةبةعةش ئةوة نةبيَت ئيَمـة
هــاتووين و ئةمــةمان دروســت كردبيَــتش بــة نيســبةت منحــةوة كــة  431مليــارةش  % 0402تــةبيتى ليَــرةدا
مي انيةى شارةوانيةكانى تيَدايةش بةلةدية و بةلةدياتيشـى تيَدايـةش خةرجيـةكانيان  375ةو داهاتـةكان 45
ةو فةردةكةيان 332يةش بودجةى مونةزةماتى عيلمى و سةدافى و مونةزةماتى ئوخرا  121مليارى تيَدايةش
مــةنافتى ئيجتمــاعى كــة  152مليــارة ِريَذةكــةى  1455ةو 133ى تةبــةروعات وئيتاناتــة كــة ئيَســتا ديَــم
ئــةوة شــةرة دةكــةمش 45ى هــى شــةبةكةى حيمايــةى ئيجتماعيــةش %1ى رةواتبــى عةمــةل و زةمانــةش وة
ئةمانة ثيَكهاتوون لة مووضةى سوجةناى سياسىش شةلةىل دةماغش كةم ئةندامانش ضاوديَرى خيَـ انش (د ـ م
ـ ى) كةم ئةندامش كـةرِوَلَش كورتـةباآلش تاَسـيماش رِي ليَنـانش فـةناننيش سـةحةفينيش وةرزشـكارانش مةسـروفاتى
ئةخرا كة  253مليار كة  % 5415ئةمة  352مليـارى بـؤ ئيحتيـاتى وةزارةتـى داراييـةش  102مليـارى ئـةو
بةعساتةية كةوا لة ئةجنومةنى وةزيران كة بؤ ئةوة دانراوة بؤ زةماَت و ئـةوةش نـةوةد مليـارى تةخسيسـى
ئةح ابةكانة كة هاتووة لة وةزارةتى دارايىش  21مليـارى دةرمالَـةى دوتابيـان و خويَندكارانـةش ئةطـةر 424
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مليار بودجةى وةزارةتـى دارايـىش يـةعنى ئـةو  352يـة زائيـدةن  12تـةنها ئـةم دووانةيـة لـةناو بودجـةى
وةزارةتى دارايى دايةش لةم حالَةتةدا تةبيتى ئةطةر بيَتو خوَسةكة ىلَ بدةينةوة  312ئيتانات و  431منح
و  171مــةنافتى ئيجتمــاعى و  201مةســروفاتى ئــوخرا دةكاتــة (ترليؤنيَــك و شــة ســةد و ســى) %02ى
تةبتةن ِريَذةكةى و بودجةكة  14213ية و ِريَذةكة  01447ةش بةآلم لةمةدا ئةطةر وةزارةتى دارايى بيَـى
(دوو ترليؤن و دوو سةد و شةستةكة)ى كة باسى  14500ى جارية و  435ختةيـةش ئـةو 1012يـةى كـةوا
ئيَستا بامسان كـردش ئـةوةى كـة ئةطـةر بيَتـو لـةوةى كـة طوتوومانةلـة ئيتانـات و لـة مـنح و لةمةسـروفات و
ئةوةى كة عيالدةى بة ئيَمةوة نية و لةويَيةش بودجة دةميَنيَتةوة (يةك ترليـؤن و ثـةجنا) وة نيسـبةتةكةى
وةزارةتى مالية دةبيَتة 1245ش ئةوة لة كاتيَكة كة لةبريمان نةضـيَت ش تـةبيتى مووضـةى تـةداعوديش هـةر
لةَى ئيَمةية و لة وةزارةت داراييةش دةسةآلت دابةزاندن بة ثيَى وةزارةتةكان و وةزيرة بة ِر َي ةكان دةسةآلتى
وةزارة تيان هةيةش وةزيريَـك دةسـةآلتى دراوةتـ َى بـة ثيَـى ثيَويسـتى وةزارةتةكـةيانش تـةبيتى سروشـتى هـةر
وةزارةتيَك ضؤن بيَتش تةبيتةتى وةزارةتةكة ضؤن بيَتش دةسةآلتةكانيش بةو شيَوةية دةبيَتش بـةثيَى ياسـاى
بودجة دةبيَت حسةى دةرز و منحة  %17بيَتش بؤ كوردستانش بـةآلم سـةرنج لـة بودجـةى 0212ى عـرياق
بدةينش دةلَيَت ئةمساالَ ئةطةر هةبيَت بةكارى دةهيَنني بؤ داثؤشينى عةج ى بودجةى عـرياقش بؤيـة ئةطـةر
وابيَــت ئيَمــة بــةمشان نابيَــتش مــن ئــةو ثرســيارانةى كــة تةدريبــةن عــام بــوو باســم كــردش بةرِاســتى رِوون
كردنةوةشم لةسةرى دا كة هيوادارم بؤ ئيَوةى بة ِريَ يش رِوونكردنةوةكامن رِوون بيَـتش مـن نـازامن جـةنابى
كويَستان خان شتيَكى بؤ من نووسى بووش ثرسياريَكة ديارة ثةيوةندى بة نةوتةوة هةيةش نازامن وةآلمـةكانت
وةرطرتووةتةوة ياخود بيخويَنمةوةش من ليَرةدا ئةمةويَت هةروةكو خؤشتان و جةنابيشتان طويَتان ليَى بووش
ئةمة مةعناى ئةوة نية من لة بةع يَك شت رِادةكةمش نـةخيَر مـن نةرِادةكـةم و مةسـ وليةَ هةيـة لـة نـاو
ئةم حكومةتة و مةس و و لةمةودوا هةر شتيَك بيَتة َى من مةس و بةرامبةر بةوةى كة باسى بكةمش
بةآلم جةنابتان دةزانن من وةزيرى هةريَم بووم بؤ كاروبارى دارايىش ئيَستا وةزيـرى دارايـيمش وة ئيَسـتا و
لةمةودوا هةر مةوزوعيَك عيالدةى هةبيَت بة نةوتةوةش ئةوة بـة ثيَـى برِيارةكـةى بـة ِر َي تان كـة بـة ِر َي تان
داوتانة كة وةزيرى دارايى ئةندامة لةو ليذنةيةش مةفروزة من مةس وليةَ هةبيَت لةناو ئةو ليذنةيةش بؤية
من بةو دائيمةن دةمطوت كة دةشم طوت ئاطام ليَى نةبووةش كة فتلةن ئاطـام ليَـى نـةبووةش ئيَسـتا جـةنابى
بةرِاستى هةموو شتةكانى رِوون كردةوةش ثيَويست ناكات ئةو ثرسيارانةى كة لـة مـن كرابـوو دةربـارةى ئـةو
مةوزوعة وةآلمى بدةمةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس جةنابى وةزير فةرموو بؤ جيَطاى خؤت كةرةمكةش ئةمـة ئيسـتجواب نيـةش ئةوةنـدة جـوابى ثـىَ
بووش تكاية ئةطةر دبولَى ناكةن دذى رِاثؤرتةكةى دةنط بدةنش تةواوش براى من ئةمة حي بى نيـةش ئاطـات لـة
دسةى خؤت بيَتش رجائةن ثاشان بانطى بكةنة ليذنةكةتان و ليَى بثرسنش جـةنابى وةزيـر لـة شـويَنى خـؤت
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ

جوابى ئةو نامةية بدةرةوة تكايةش مادام بة نووسرا و هةية و دراية دةستتش ثيَشرتيش لة َتان بووة جوابى
بدةرةوة.
باي تالَةبانى /وةزيرى دارايى و ئابوورى:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بــة نيســبةتى ئــةوةى كــة باســى ئــةوة دةكــةن كــة  1522ئةفســةر لــة وةزارةتــةكانى نــاوخؤ و (د ـ م) و
فةرماندةيى طشتى و ئاسايشى سنوور مةعاشيان نةماوةو نان برِاو كراونش ئيَستا مةعا وةرناطرنش بةرِاستى
ئةمة دةبيَت لةو وةزارةتانة لة خؤيـان بثرسـن كـةوا لـةَى منـةوة هـي ئـةمريَكم دةرنـةكردووة كـة فـالمن
فةسلَ كردبىَ و وة فآلمن َدابيَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كة راتبيَك دةتا دةبيَت بة ئةمر بؤتان ديَت
بايي تالَةبانى /وةزيرى دارايى و ئابوورى:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بضيَتة ئةو وةزارةتانة و ب ان َى ئايا ثارةكانيان خوراوة وةكو خؤيان جةنابيان دةلَـيَن يـاخود ثارةكانيـان ضـى
ىل َهاتووة بةآلم ئايا ئةم ثارانة دةخوريَت ناخوريَتش ئةمانة عادةتـةن هـةر مةعاشـيَك كـة وةرنـةطريدريَت
دةبيَت بة ري مةتروة هةتاوةكو ضةند مانطيَك يـان تـةرة دةكريَـت لـة ثشـتى دائيمةكـة يـان بـة ئةمانـةت
وةردةطريدريَتش ئةوة ئسولَةكةيةتىش مةس ولينى كارةبا دةلَيَن  152مليؤن داهامتان بؤ سالَى رِابـردوو بـووةش
كةضى جةنابتان نووسيوتانة  52زائيدةن .....ش ئيَستا ئيَمة بة  145مليار دينار خؤم خويَندمةوة ئيَسـتاش
ئةوةى . ...........
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك زانا فةرموو.
ادد سليمان عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ئةوةى جةنابى وةزير باسى كردش من نازامن َى ئيَمة يان رةدةمةكان ةلَةتنش يان ئةو رةدةمانـةى كـة ئـةو
خويَندةيةوة لةطة َل هـى َى ئيَمـة تيَـك ناكاتـةوة ئـةوة يـةكش ئـةوةى كـة جـةنابتان خويَندتانـةوة لةسـةر
مةسةلةى داهاتى كارةباش ئةو رةدةمةى كة جةنابت خويَندتـةوة لةطـة َل ئـةو رةدةمـةى كـة َى ئيَمـة هةيـة
تيَــك ناكاتــةوة دووةم :بــة ج دانونيَــك ج ـةنابيان ئــةو تــةرة و تةدســيمةيان كــرد ئــةو داهاتــةيان لةطــةلَ
سةرفياتةكة ليَك دةركردش مو ةليان دا بة ئيَمة دانونيَكيان لةبةر دةستة سوثاستان دةكةم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابى وةزير فةرموو.
باي تالَةبانى /وةزيرى دارايى و ئابوورى:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَىَ ديارة دانونى موئةسةسةى كارةبا هةية و با بفةرموويَت جةنابى تةماشاى بكاتش ئةوة يةكش ديارة ئةو
دةرةجةى  45ة (مح) ة ئةوة عيالدةى بة وةزير و ثلةى وةزيـرةوة هةيـةش بـةآلم حةفتاكـة مـدير عامـةش ئـةوة
هةرسىَ ثرسيارةكةيةش دةميَنيـَتةوةش ئةو مليار و ضوار سةدةى كة باست كردش كة ديـار نيـةش بةرِاسـتى ئةمـة

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ

ثارةى ()OPCش (نفط مقابل غوذاس) ثـارةى ()OPCش ئةمـة شـة سـةد و دوو مليـؤن دؤَرى هـاتووة بـؤ
سليَمانى و حةوت سةد و نةوةد و هةشتى لة هةوليَرةش هةركةسيَك دةيةويَت دةتوانىَ بفةرموويَت تةماشـاى
حيساباتى  220مليؤنةكة بكات و لة هةوليَريش  715مليؤنةكة بكاتش وة هـةر دوو حيسـابةكة و هـةردوو
رةدةمةكة لـةَى ديـوانى رةدابـةى مـاىل لـة بة ـدا هةيـة و بةدواداضـوونى بـؤ كـراوةش ئـةوانيش ئيتالعيـان
لةسةر ئةو مةبلة ـة كـردووة و هـةتا ثةرلـةمانى بـة ِر َي يش دةتوانيَـت بينيَريَـت و تةماشـاى ئـةو مةزوعـة
بكاتش ثارةكة نةخوراش ئةطةر ئيَسا ئيَمة لة عرياق دا كة ثيَمان طوتووة فةرموون هةمانة و ئاوايةش خـؤ ئيَمـة
ناتوانني كارى ئةو بكـةينش بـةآلم ئةطـةر ئـةم مةوزوعـة بطةرِايـةوة بة ـدا ثـارةى ( )OPCهـةبيَت %17ى
بدراباية حكومةتى هةريَمش كاكة وةرطرياوة و تةسبيت كـراوةش (ئةتدةمـةوة باوكةكـةم بـةخوا نايبـةم)ش بـرام
تةسبيت كراوةو تةدديقيش كراوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك دة ستيد فةرموو.
دة ستيد دة على:
سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم :ثرسيارى زؤ رجدى داهاتى داخلى بووش كة سةيرمانةكرد لة دائيمةكةش فؤرمةكة زؤر كةمةو وةآلمـى
نةدايةوةش دووةم :باسى ياساى وةزارةتى كرد و مةس وليةتى خستة ئةستؤى ثةرلةمانش ثيَمـان نةطةيشـتووةش
سـيَيةم :بـة ِر َي ى ئـةو تـةرة و جةمتـةى كـرد بـةس ئـةوةى لـةم فؤرمـةى خؤيانـة باسـى ئيتانـات و مـنح و
مةنافتى ئيجتماعى و مةسارفى ئوخرا دةكات نيوةى ئةو دسانة. ..........
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك حممد ئيستجواب نيةش سوئالتان كرد جوابى دانةوةش بة دسةكانى دةناعـةتتان نيـة ثاشـان بـانطى بكـةنش
رجائةن با بضينة سةر مةوزوعيَكى ترش كورِة كاكى منش براى منش جةنابت دةناعةتت بة وةآلمةكانى بـة ِريَ
جةنابى وةزير نيةش تةواوش دةناعةتت نيةش براى تر هةية و خوشكى تر هةية دةناعةتيان نيةش ثاشان بانطى
بكةنة ليذنةكة و لةطةلَى دابنيشنش دةناعةتتان نةبوو ئةوجا تةحقيقى تر دةكةينش بـةآلم ئيَسـتا مةسـةلةى
بودجةية و مي انيةيةش ثرسيار كرا و وةآلمى دايةوةش من لةطةلَتم منيش دةناعـةَ بـة هةنـديَك شـت نيـةش
جةنابيشت دةناعةتت ثيَى نيةش براى تريش هةيةش هةروةختيَك بتانةوىَ دةتـوانن بـانطى بكـةنش بـةس دوو
رِؤذ ثيَشرت بيَتش كةرةمكة كاك عمر.
عمر عبدالت ي بهاْ الدين:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
يةك ثرسيارى زؤر جةوهةرى عةرز دةكةمش ثرسيار لةو نيةش لة جةنابتةش لةبةر ضاوى ئيَمة بة ِريَ وةزيـرى
ســامانة سروشــتيةكان هةنــدىَ وةآلمــى ئيحالــة كــرد بــؤ بــة ِريَ جــةنابى وةزيــرى دارايــىش لةبةرضــاوى ئيَمــة
ئةويش نةفى ئةوةى كرد كة بةرثرس بيَت ليَىش ثرسيارةكة لة بة ِر َي تان دةكةم كة لـة هةموومانـةوة هةيـة
وةكو ثةرلةمان ئةو ثرسيارانة ئارِاستةى ك َى بكةين بؤ ئةوةى برِة ثارانة رِؤشن بيَتةوة بـؤ ثةرلـةمان زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةوةلَةن زؤر وازحةش سوثاس بؤ ئةو ثرسيارةش ئةو بة ِريَ ةى كة ئـةو وةزعـةى دةناعـةتى ثيَـى نيـةش حـةدى
خؤيةتى دةنط نةدات بؤ ثرؤذةكةىش ئةوة يةكش دواى ئةوة حـةدى ئيَوةيـة بـانطى بكةنـة ليذنـةى دارايـى و
ليذنةى نةزاهةش ئةو طفتوطؤية بة دوورودريَذى باسى لةطةلَ دةكةنش جةنابى وةزيرى ثالندانان كةرةمكة بؤ
وتارةكةت فةرموو.
بة ِريَ على سندى /وةزيرى ثالندانان:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
بة ِريَ جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان.
بة ِريَ جةنابى جيَطرى سةرؤكى ثةرلةمان.
بة حةدـةت ثـيَش ئـةوةى داخلـى شـتيَك اش دوو ثرسـيارم هةيـة لـة جـةنابتان ئةطـةر بـؤم تـةوزيح بكـةنش
ضونكة ئيَمة ئةوة سىَ رِؤذة حالَمان ئا ئاواية كة هةموو بـة ِر َي ان لـة ئةنـدامانى ثةرلـةمان دسـةيان دةكـردش
ئيَمة بؤمان نةبوو موداتةعةيان بكةينش نازامن كة ئيَمة دسة دةكةين ئةمة واردةش ئةطـةر ببايـة بـا حيسـابى
ئــةوة بكــةنش ئةمــة يــةكش دووةم :بةرِاســتى زؤر شــت هةيــة كــة لــة خــيالىل ئــةو  32رِؤذةى رِابــردوو وئــةو
ماوةيـةى رِابــردوو ليجانــةكان لةطــةلَ وةزيرةكــان دانيشــتوونش زؤر شــتى واى تيَدايــةش مــن هــي مــانتم نيــةش
زؤربةيان وةآلمةكةيان هةيةش ئةطةر زةدةت نةبيَت جةنابتان بةس ِريَنمايى بكةن بؤ ئةوةى كة دةست ثىَ
بكةم.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ئةوةندة ثرسيارى كة وةرت طرتووة و طويَت ىلَ بووة لةو بة ِريَ انة وةآلمى بدةرةوةش ثاشان رِوون كردنـةوةت
هةيةش دوايى دةضيتة جيَطاى خؤت دادةنيشيتش موداتةعة نية تةواو.
بةرِيَ على سندى /وةزيرى ثالندانان:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي انش ثيَشةكى سوثاسى هةموو بة ِر َي تان دةكةم بؤ ئةو هةموو تيَبينية بة نرخانةى كة لةناو دسـةكاندا
هةبووةش هةروةها بة دةرفةت دةزامن ثريؤزبايى لةو خوشك و برايانة دةكةم كة بؤيةكةم جـار لـة ثةرلـةمان
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دةست بةكاربوونةش هةروةها بة دةرفةتى دةزامن كة ئيفتخار بةوة بكـةم و شـانازى بـة ئـةوة بكـةم كـة لـةم
هؤلَة ئامادةا كة ئةمة واب امن دةيةمني جارة يان يان ةمني جارة بودجـةى حكومـةتى هـةريَمى كوردسـتان
تيَيــدا مونادةشــة دةكريَــتش هةرضــةندة هةنــديَكى موةحــةد بــووةش هةنــديَكى موةحــةد نــةبووةش وابـ امن لــة
 1113موةحةد بووةش ساآلنى رِابردوو موةحـةد بـووةش بـةآلم هةيكةليـةتى حكومـةت دوو وةزارةتـى دارايـى
هةبووةش بةآلم يةك دانونى مي انية ئيسدار بووةش ج ثار ج ثيَرارش وة بةهةرحالَ ئةمة بؤ ئةوة بـاس دةكـةمش
ضونكة ئيَمة زؤر طلـةيى دةكـةين وكـةس باسـى تـارةى ئ يَمـة ناكـاتش دةبيَـت عةلـةل ئةدـةل باسـى تـارةى
ىل بطرينش من سةرةتا ديَمة سةر ئةوةى كة لة جةلسـةيةكى تـر ثيَشـرت هـؤلَيَكى تـرى
خؤمان بكةين و ِريَ ى َ
ئــةم ثةرلةمانــة دانيشــت بــووين لةطــةلَ كؤمــةلَيَك لــة بــة ِر َي ان باســى ئــةوةم كــرد كــة وةزارةتــى ثالنــدانان
وةزارةتيَكى نويَية و عمرى س َى سالَةش دوايى طويَم ىلَ بوو كة ئةمة ثاساو نيةش من خؤم هةروةكو هةنديَك لة
بة ِر َي تان ئةمة سىَش ضوار مانطة دةست بةكاربوومش بةآلم موئةسةسةيةك هةية بةناوى وةزارةتـى ثالنـدانان
كة ئيشى خؤى كردووة لة سىَ سالَى رِابردوو داش ئةمسالَيش كردوويةتىش حةزدةكةم ثيَشةكى هةر بة كورتى
باس لة ثرؤسةكة بكةم كة ضؤن كراش كـ َى دةسـتى ثـ َى كـرد لـة سـةر ج ئةساسـيَك بـوو ئينجـا بضـمة سـةر
خالَةكانى ترش ئيَمة لة وةزارةتى ثالندانان وةكو هةموو سالَيَك لة مانطى 12ةوة دةست بةو ثرؤذةية كـراوةش
ثرؤذةكة بةو شـيَوةيةية كـة يةكـةم جـار وةزارةتـى ثالنـدانان خـؤى خـؤى ئامـادة دةكـاتش دواى ئـةوة بـة
نووسـراوى ذمـارة 75/41ش لـة  0221/11/5نووسـراو كـراوة بـؤ هـةموو وةزارةتـةكانش جـةدوةليَكيان بـؤ
داندراوة كة لةم حالَةتةى ئيَمة لة  11/5ش  11وةزارةت بـووةش  11رِؤذ كـة رِؤذيَكـيش بـؤ خؤمـانش ضـونكة
لةطـةلَ خؤمــان دادةنيشــني كــة ضـى لــة مي انيــةى ئيستســمارى بودجـةى وةبــةرهيَنانش ج خالَيَــك هةيــة كــة
ثةيوةندى بة خؤمان هةبيَت وةكو وةزارةتش لـة  11/15ئةمـة دةسـتى ثـىَ كـرد يةكـةم وةزارةت وةزارةتـى
شةهيدان و ئةنفال بووش هةلَبةتة زؤربـةى مونادةشـةكة دةضـيَتة سـةر ثـرؤذة بةردةوامـةكانش ئينجـا دوايـى
ديَمة سةر ثرؤذة ب ةردةوامةكانيش ئةوة بابةتيَكى تـرةش ضـونكة ئةوسـا باسـم كـردو تيكـرارى دةكةمـةوةش
ميكاني مةكة بةو شكلةيةش ئيحتمالة ئةو تةوز ة ثيَويسـت بيَـتش هةرضـى ئةولةويـةت هةيـة بـؤ وةزارةتـى
داراييةش لة عرياديش هةر واية ولة كوردستانيش هةر وايـةش وةزارةتـى دارايـى ئيلت امـاتى هةيـة و مةعاشـى
هةيــةش تــةداعودى هةيــةش مي انيــةى تةشــعيلى بــة رةدــةم يــةكش مي انيــةى ئيستســمارى بــة رةدــةم دووش
تةسةلسولةكة بةو شكلةية دةب َي ش ئيَمة كة دةسـت بـة مونادةشـات دةكـةين تـةركي دةكةينـة سـةر ثـرؤذة
بةردةوامةكان لةطـة َل وةزارةتـةكان بـؤ ئـةوةى بـ انني وةزعيـان ضـؤنة و لـة ج مةرحةلةيـةك دانش تـةدارير
هةية هى ثيَشرتيشش بةآلم بة هةرحالَ لة ئيجتماعيَـك و كؤبوونةوةيـةكى رةمسـى مـةح ةريَكى رةمسـى ثـيَ
دةكريَــت و ئيمـ ا دةكريَــتش نويَنــةريَكى وةزارةتــى دارايــيش ئامــادة دةبيَــتش ئــةم ثرؤســةية وةكــو طــوَ لــة
 11/15دةستى ثىَ كردو لـة  10/7ئـاخر وةزارةت وةزارةتـى دارايـى و ئـابوورى خـؤى بـوو كـة مونادةشـة
لةطـة َل ئــةوان كــراو رِؤذانةكــة َى ئةوانـةش لةبةرئــةوةى كــة نــةدةزانرا لـةو وةختــة ضــؤن جــةنابى وةزيــرى
داراييش ئاماذةى ثيَدا كة بودجة ضةندة بة دةديقى تةركي دةكةية سـةر ثـرؤذة بةردةوامـةكان كـة لـة ج
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وةزعيَكن ضـةند مةبلـة يان ثيَويسـتة تة يـة بكـريَن ش بـؤ ئـةوةى ئيسـتمرار بكـةنش ئينجـا بـةع يَك لـة
وةزارةتةكانيش ئامادةن كة ديَـن ثـرؤذةى ثيَشـنيار كراويـان هةيـةش بـؤ مـةعلوماتى جـةنابتان سـالَى 0221
ثـــرؤذةى ثيَشـــنيار كـــراو نـــةبووش زيـــاتر هـــةر ثـــرؤذةى بـــةردةوام بـــووةش وابــ امن هةنـــديَك لـــة بـــة ِر َي ان
تةفاسيلَةكانيشى دةزانن وة لةبةرئةوة ئةو زانياريانةى كة لة وةزارةتى ثالنـدانان هةيـة هـى سـالَى رِابـردوو
ثرؤذةى ثيَشنيار كراوى بؤ منوونة وةزارةتـى ثيشةسـازى هةيـةش يـةعنى دؤكيؤميَنتـةش مةسـةلةن ئـةوة نيـة
كةس لة باتى كةس دةرار بداتش ئيَمة ثرؤسـةكةمان بـةو شـكلةية دةسـتى ثـ َى كـردش وة بةهـةرحالَ ئـيرت لـة
 1/02هاتة َى بة ِر َي تانش ئةوةى كة هاتة َى بة ِر َي يشتان وةكـو خـؤى هـاتش بـة حةديقـةت هـةر ئيَمـة
ضونكة تازة بووين طؤرِانكاريةكى وامان لة سيسـتةمةكة نـةكردووةش ئـةو سيسـتمةية كـة بـؤ ئـةوة بـووة كـة
كــارى ثيَكــراوةش كــة ليســتةكان و فؤلَــدةرةكان و ســيديةكان و ئةوانــة هاتنــة ئيَــرةش ئــةوة يــةعنى هــي
ئةوةيةكى تيَدا نية بؤ مونادةشة لةسةرى بكريَتش تيَبينى زؤرمان طوىَ ىلَ بوو لـةو ماوةيـة لـة  1/02هـةتا
ئيَستاش بةآلم ئيرت ثرؤذةكة لةَى ئيَوةيةش من زؤر لةم تيَبينيانة ئيمامن ثيَى هةيةش دةزامن كة رِاستة و ئيَـوة
رِاسـت دةكـةن ئـةوة باشــرت ة بـةس خـؤ مـن ئيَســتا نـاتوامن دةسـكارى بكـةمش ئــةوة تةدـدميى َى ئيَـوة كــراوة
بةرِةمسى و بة كتابى رِةمسىش هةر ميكاني ميَك و هةر ئاليةتيَك ثيَويسـت بيَـت بـؤ دةسـكارى كردنـى ئةمـة
ئةوة دؤنا يَكى ترةش ئينجا ئةو تيَبينيانةى كة باسيشكرا زؤربـةىش ضـونكة ئيحتمالـة زؤريـش لـة خوشـك و
برايــان مــن دةيانناســم ج لــة ثةيوةنــدى شةخســى و ج لــة كؤبوونــةوةكان ئامــادة بوومــة ليَــرةش ج بــة كتــابى
رِةمسيش ثـيَم طـوتراوةش ئيَسـتا ئةطـةر ئيجـازةم بـدةن َى وازحيشـة بـؤ هـةمووان يـان نـاش بـةس فيكرةيـةكى
تريشــتان بــدةمىَش كــة ئــةم وةزارةتانــة كــة هــاتن لــةم  11رِؤذة ضــيان تةديــدم كــردووةش بــة كــورتى دةيلَـيَم
ىل بكةينش ئيَمة تةبيتى
ئيحتمالة هةر سىَش ضوار دةدةيةكى ثىَ بضيَتش ئينجا بؤ ئةوةى كاتةكة ئيستيفادةى َ
لــةو تيَبينيانــةى كــة وةرمــان طرتــووةش تيَبينــى ســةرةكى هةيــة لةســةر مةســةلةى جــةما و تــةرة و لةســةر
مةسةلةى تيكرارش تةبتةن جةما و تةرحةكـة كـؤى طشـت ى جـةما و تـةرة كـة ئـةو مةبلة ةكـةى كـة ئـةوة
دةدريَتش هةرضةندة من نوداتيش وةآلمى ليذنةى دارايى و ئابووريشـم نووسـيوةش نـازامن ثيَـدا بضـم و يـةك
يةك جوابى بدةمةوة يان نا يان ثيَويست ناكات مادام واية با لـة ليذنـةوة دةسـت ثـ َى بكـةمش تيَبينيـةكانى
رِاثـؤرتى ليذنــةى كاروبـارى دارايــى و ئـابوورىش لــة بةشـى دووةم لــة َثـةرِة  11خــالَى دووةم لـة ثيَشــنيارى
بودجةى ثةروةردةش ئةطةر هاتو ئيَمة سةآلحيةتى مونادةلةمان هةبيَت ئةوا جىَ بةجىَ ى دةكـةين و نـازامن
كــةس تةســـجيلى دةكــات يـــان بةهــةرحالَ ئـــةوة لـــة ثرؤتؤكــؤلَ هةيـــةش َثــةرِة  10ثيَشـــنيارى ليذنـــةى
ثةيوةنديةكان و رِؤشنبريى و راطةياندن و شويَنةوارةش ئةوة باشة ئةطـةر ئـةوةمان هـةبيَت جـ َى بـةجىَ ى
دةكةين ئةطةر دةرطا دانونيةكةمان بؤ بكةنةوةش َثةرِة  10ثيَشنيارى ليذنـةى دارايـى ذمـارة 1ش سـندوديَك
دابندريَت بؤ هةموو ئةو ناوضانةى كة ناكؤكى لةسـةرنش ئـةوة برِيارةكـة لةسـةر مـن نيـةش ئةطـةر برِيارةكـة
دابندريَت واب امن جيهةتيَكى تر دةبيَت دةرارى ئةوة بدات كة سندوديَكى وا دا ةزريَت ئيرت هةر تـةرةفيَك
بيَتش لة َثةرِة  14دووبارةبوونةوةى ثرؤذةى دروست كردنى خـانوو بـؤ بة ِريَوبـةرى ناحيـةكان لـة 0221
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تةواو بووة لة  0212دووبارة بودجةى بؤ داندراوةتةوةش رِاستة هةنديَك لةو خانوو و بينايانة تةواو بووةش
بةآلم هةنديَكيان دوو هني هةية كة بةع يَك لة برادةران لة مةجاىل كاروبارى موداوَت مةعلوماتتان هةيةش
يةك /ئيستالمى تةواو بوون هةيةش دوو /تةسويةى ماىل هةيةش هةتا تةسويةى ماليش نةكريَت بة نيسـبةتى
حكومةت و وةزارةتى دارايى و وةزارةتى ثالندانان نابيتة ثرؤذةى بةردةوامش حةزدةكةى يةك فلسى مابيَـتش
ئةمة هينةكةى وايةش ئةمما كة ثارةى بؤ دانراوة ئةطةر سلفةى ئةخريةش ئةطةر مةبلة ةكـة زؤر زةخـم تـرة
لــة مةبلــة ى ســلفةى ئــةخري يــان كةشــفيَكى ئي افــى لــة ئــةوانش ئــةوة واردةش بــةآلم ئــةو حالَةتــة ئةوةيــة
وةزعةكةىش ئينجا لةو َى تيَبينيةكى تر هةية كة كؤمة َليَك لـةو ثرؤذانـة هـةر بـة هـني داخـ َل كـراونش ئةمـة
يةكيَكى ترةش ئةطةر وةخت هةبوو ئةوة باس دةكةينش دوو ثاوةر ثؤينتى تيَداية لةو فؤلَدةرةى ثةرلةمانش
بةع يَك لة تيكرارةكانش ئةوانةى كة تيكرا رنش كـؤى طشـتى تيكرارةكـان بـة ثـارة و بـة رةدـةم (ئةوانـةى كـة
فتلةن تيكرارن) لةبةردةوامةكانيش هةية و لة ثيَشنيارةكانيش هةية كؤى طشتيان (حةوت مليارو سىَ سةد
و شةسـت و نـؤ مليـؤن دينـارة) ئةمـة ئةوانــةن كـة رِاسـتة تيكـرارنش هـى تــر هةيـة كـةوا ديَتـة بةرضـاو كــة
تيكرارن كة ديسان خةلةلةكة لةَى ئيَمةيةش لةَى ئيَمة ولةَى وةزارةتى مـةعنىش بـؤ منوونـة ذمـارةى ئـةو
دوتاخبانانةى كة ناويان وةكو يةك تيكرار بووةتةوةش كة لة وةزارةتى ثةروةردةوة ذمارةيان  27دوتاخبانـة و
باخضةى ساوايان داخلَ كراوةش لةوانة يةك مةعلومة كة ادخال نـةكراوة كـة لـة ج دةزايةكـةش ثاريَ طـا داخـل
كراوةش بةآلم لة ج دةزايةكة لةَى ئيَمة داخلَ نةكراوةش تةبيتى ئةوة خةلةلة و وابـ امن بودجـة بـؤ ئـةوة
هاتووةتــة بةردةســتى جــةنابتان كــة هةرضــى نةدس ـيَك هــةبيَت تةكميلــة ببيَــتش ئةمانــةى تــر هــى مــدير
ناحيةكان و خانوو بؤ بة ِريَوبةرى ناحيةكان ئةوانة تيكرار نيةش خؤى ئةسلَةن  17ثـرؤذة بـووةش دواى ئـةوة
يان  11يان  10شويَنى تر كاك دلَشاد موافةدةت كراوة يـان زيـاد بـووة يـان نـاوى ثـرؤذة بـة هـةمان شـيَوة
ماوةش ثرؤذةى دروست كردنى بيناية بؤ بة ِريَوبةرايةتى ناحية و خانوو بؤ بة ِريَوبـةرى ناحيـةش بـةآلم بـةس
دةزايةكة طؤرِاوةش كة ناوى تازة ئي افة بووة بة هةمان شيَوة كة ناويش تةسـبيت دةبيَـت كـةس بـؤى نيـة
نــاوى مةشــروع بطؤ ِريَــتش ليَــرةوة تــا ئــةو ليذنانــةى كــة جــةنابى شـ َي بــاي ئيشــارةتى ثيَيــدا كــة ئيَســتا لــة
كوردستانن تةدديم دةكةنش مةشروع كة تةسبيت بوو هةر ئةوة نيـةش بـةس ليَـرة كـة موسـادةدة دةبيَـتش
وةزارةتــى دارايــى هــةمان مةشــاريا بــة عــةرةبيش ئيــدخال دةكــةن و جيهــةتى تــريش هةيــة كــة بــةدواى
دادةض ـيَتش ئــةوة نيــة كــة موجــةرةد ئيَمــة ضــةند كةس ـيَكني ضــؤن موتابةعــةى دةكــةين يــان نــاش طوذمــةى
بةردةست ضية طوذمةى بةردةستيش ديسان وةكو هةموو شتةكانى تر ديسان زؤر تةدديريـةش رةدةميَكـة و
ثيَمان دةطوتريَتش هةموو هةولَيَك دةدريَتش ئةم حةدى ئةدةل دةتوامن بلَـيَم ئـةم ئيشـى سـىَ سـالَى رِابـردوو
بووة و ئيَمة ئةمسا َل تةكميلةمان كردووةش حماوةلة دةكةين كـة دةديـم تـر بـنيش دةسـت نيشـان كردنـى
ضةند ِريَبازيَك بـؤ نةهيَشـتنى بؤشـايى نيَـوان طوذمـةى بةردةسـت و طوذمـةى داواكـراوش ضـونكة كـة لةطـةلَ
وةزارةتةكان دادةنيشني شت داوا دةكةنش ئينجا برييش لةوة دةكةيةوة ئايا َيةنى دةرةكى هةيـة كـة طوذمـة
ببةخش ـيَت بــؤ هةنــديَك لــة ثــرؤذة ثيَشــنيار كراوةكــان ش بــؤ منوونــة كــةس باســى نــةكردش بــةس هــةر بــؤ
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مــةعلوماتى بــة ِر َي تانش دــةرزيش هــةبووةش وةرطــرياوةو ســةرفيش كــراوةش بــةآلم باســيش نــةكراوة لــة هــي
شــويَنيَكش بــةس لةبةرئــةوةى داخلــى مي انيــة نــةبووةش دــةرز كــة هــاتووة و بــانكى دوةىل هيَناويــةتى بــؤ
ثرؤذةيةك تةنفي يش كراوة و بانكى دوةىل خؤى لةسةريةتى ئةمانة هةيةش بةهةرحالَ ئيَمة تةدديقى ئةوة
دةكــةين نــةوةكو َيــةنيَكى دةرةكــى هــةبي ئــةو ثرؤذةيــة ئيمكــان هــةبيَ كــة بضـيَتة ســةر ئــةو َيةنــةش
ئةولةوياتى سرتاتيذميان ضني دوو رِؤذ بوو دةوامم كردبوو واب امن يةكيَك لة ئةندام ثةرلةمانة بة ِر َي ةكان
نامةيةكى نارد طوتى ثالنى سرتاتيذى هةريَمى كوردستان ضية تةبيتى ئةمة دسة زؤر رِادةكيَشىَش خؤ ئيَمة
ئةطةر بة ئةكادميى و يةعنى بة شيَوةيةكى مونةمةق وةكو دةلَيَن شتةكان تةعريف بكةينش ئـةوة دةتـوانني
خةريكى بنيش بةآلم هةريَمى كوردسـتان سـاآلنى رِابـردوو سـرتاتيذيةتيَكى هـةبووة كـة كيَشـةى كارةبـا حـةل
بكاتش ئةم سرتاتيذيةتةش ئةمة كيَشةية و ئةمة عالـةم هـةمووى بةدةسـتيةوة دةنـالَيَنىَش ئـةوة يةكيَكـة لـةوة
ئةوةكانش لةبوارى تر تؤ ديَيتة سةر ئةوةى كةباسـي ريَطاوبـان دةكريَـتش يـةعين بـةج سـرتاتيجيةتيَكش ضـؤن
دةتةويَت شتةكان ثيَكةوة رةبت بكةيت جاريَ خؤي مة وعةيةك سرتاتيجيات هةيةش كـة هـةم حكومـةتي
عيَراقش هةم زؤر وََتان لة عالةم ئيتيباعي دةكةنش ئةهدايف ئةلفية هةيةش ئيَن دي جي طؤلو هةيةش عيَـراق
مة وعةيةك ثالني هةيةش وةكو رةفتي موستةواي فةدر بةثيَي ئةو ئيحصـائياتانةي كـة لةسـالَي  0227و
0225ةوة كراوة سرتاتيجياتى بؤ دانراوةش هةنديَكيان لة بواري تةتبيقن ليَرةش تؤ ئةطةر بيَي باسي ريَطاوبان
بكةيتش باسي سرتاتيجيةت بكةيتش كوردستان هةريَميَكي بضووك نييةش بةس موحافةزةي دهـؤك لـة لوبنـان
طةورةترةش خؤ ئةمة ئةطةر باسي ئةو ئيمكانياتانة بكةيت كـة هةيـة لـة كوردسـتانش وةكـو بونيـةي تـةحيتش
زؤر شت هةية كة نييةش ئيَمة فةردمان لةطةلَ بة دا ئةمنيةتةش وة ئيال ئةطةر باسي بونية تـةحيت بكـةيتش
ئةوان بونيةي تةحتيان لة ئيَمة باشرتةش وةزعي ئةمنيان خراثةش هةموو شتيَك ناشريين ديارةش بةهـةر حـال
ئةولةوياتي سرتاتيجي موحاوةلة دةكةين بة لةبةرضاو طرتينش ئيَستا ثالني سرتاتيجي وةزارةتي كشتوكالَ كة
ئيَستا هةية عةج ي ماليةكةي تةئسريي ليَ دةكاتنش ئةوة زؤر روونةش ثارسا َل دةستيان ثيَ كـردووة ن يكـةي
ســةدو هةشــتا مليــؤن ديناريــان ســةرت كــردووةش خةتــةواتي يةكــةميان دةســت ثـيَ كــردووةش ثالنةكــة ثيَــنج
سالَةيةش لة سالَي دووةم كؤي طشيت ثالنةكةيان دة ثؤينت دوو مليـار دؤَرةش ئـيتالن كـراوةش هةنـديَك بةشـي
دةسيت ثيَ كراوةش ئةم نةوعة ثالنةية كة هةم تؤ دةبيَت تة يةي بكـةيت و هـةم دةبيَـت تـؤ بطـة ِريَيت لـة
َيــةنيَكي تــريش هــةبيَت بــؤ تة يــة بكــاتش ئايــا ئيَمــة دةتــوانني طــرنطرتين ثرؤذةكــان بــةثيَي ئاماجنــة
سرتاتيجيةكامنان هةلَبذيَرين
هاوسةنطي وةبـةرهيَنان لـة ثاريَ طاكانـدا بـةثيَي ذمـارةي دانيشـتوانش ئةمـة يـةعين شـتيَكي ئـةوة نييـة زؤر
زةدةت بيَتش يان بيَتة بريي هةنديَك كةسش يان نةيةتة بريي هةنديَك كةسش بةََم خـؤي ئيَمـة كؤمـةلَيَك
كيَشةمان هةيةش ئيَمة هةموو دةزاو ناحيةكان و طوندةكاني كوردسـتان موسـتةحةدن و هةمووشـيان دةبيَـت
هةرضيةك هةية حماوةلةي ئةوة بكريَت بة حةددي ئيمكان عةدالةت بةكار بيَنيَتش بـةََم كـة فرِؤكةخانـةي
هةوليَر دروست دةكريَتش نازامن يةعين خةلَكي كوردستان هةمووي هاتووضـؤي ثـ َي ناكـةن ش لةوانةيـة هـةتا
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حــةدديَكي كــةمرت لةســةر فرِؤكةخانــةي ســليَمانيش تــةتبيم دةبيَــتش لةوانةيــة يــان ئةوةيــة هــةريَمنيش يــان
كياننيش يانيش ئيَمة مة وعة ئةد يةو نـةواحيش ئـةوة هةيـةو راسـتة ئيَـوة حـةدي خؤتانـة ديفـاع لـةو
شويَنانة بكةنش دةبيَت ديفاعيش بكةنش ئةوة وةسـيلةي وةحيـدة كـة سـةرجني ئيَمـة رابكيَشـيَتش بـةس هـةر
دةبيَت لة كؤتايي لة بةرضاويشتان بيَت كة شتةكان مةحدودةش بةََم هةر بؤ كورت كردنـي وةََمدانـةوة كـة
ثرسياريَك زؤر جار دووبـارة بـؤوةش بـة َل َي لـةم مي انيـة موراعـاتي عـةدةدي ريَـذةي دانيشـتوان كـراوةش حـةز
دةكةن ئةمرِؤ ئةم دسةية دةكةمش كةي ديَنةوة بة هةر وةسـيلةيةكش بـة هـةر تةريقةيـةك حيسـابي دةكـةنش
جــةنابي كــاك ئاســؤ هــةر ضــؤنيَك حيســابي دةكــةيتش وةرة حيســابي دةكــةين لةطــةلَ تــؤش جــةنابي ســةرؤكي
ثةرلةمانش من زؤر موَحةزةم لةسةر دسةكاني بة ِر َي يان هةبووش بةس موداتةعةم نةكردنش ئينجا وةزارةتي
ثالنــدانان ئــةطادار دةكريَتــةوة ســةبارةت بــة بودجــةي وةبــةرهيَنانش وةزارةتةكــة ليســيت ثــرؤذة بــةردةوام و
ثيَشنيار كراوةكان بةثيَي طرنطرت ثيَشكة دةكةنش وةزارةتةكان كـة ليسـتةكانيان ثيَشـكة دةكـةن بـة ريـ
بةندي دةينيَرينش ثيَيان دةطوتريَت ضي ئةهةم ئينجا موهيم لة سةري سـةرةوة بـة تةسةلسـول دابنـيَنش بـؤ
ئةوةي سبةي كة ديَتة سـةر ئـةوةي نـةدص هـةب َي لـة تة يـة كردنـي مةشـارياش يـان تـةبنا كردنـي ئـةو
مةشاريتانةش وةسيلةيةك هةبيَتش تؤ هةر دةبيَت بة تةريقةيةك ئيختياري ئةولـةويات بكـةيتش ئيتيفادةكـة
بةوشيَوةيةش لةوانةية يةعين تؤزيَك مورِاعاتي ئـةوة بكـات كـة ئـةو ئةولةوياتـةي ئيختيـار كـراوة موتةفـةق
عةليهاش موناسيبةش ئيَمة ثيَمان طوترا بةرنامة بؤ سيَ و نيو دةصدم ترليؤن دينارةش ثرؤذةي بةردةوام هةيةش
كة ثيَشرت ثةسند كراونش ثـرؤذةي نـويَش هةيـةش مـن هـةر ليَـرة لـةم نودتةيـة دةمـةويَت تؤزيَـك يـةكش دوو
دةديقة باسي ثرؤذةي بةردةوام بكةمش يةعين من موَحةزاتي ئةوةم بيستش بةرِاسيت وةكو لة سـةرةتا طـوَ
من هةنديَك هةلَة هةية لةناو ئةم ليستةداش يان لةناو ئةو هينانة كة ئـةركي وةزارةتةكـةي ئيَمةيـةش ئـةركي
منة شةخصيش بةََم دةبيَت ئيَوة تةدةبولي ئةوة بكةنش جةنابيشتان زؤر رةئيتانداش ئةطةر من بةنيسـبةو
تةناسوب تةماشاي بكةمش ئةو ثةرِي ريَ م هةية بؤ هةمووتانش ئةو ريَذة هةلَةيانةي لة ليستةكاني من هةيةش
ئةطةر بةراوردي بكةم بةو ريَذةيةي كة لةم س َي رؤذة طويَم ليَ بووش وة َلالَهـي وةزعـي مـن خـراد نييـةش مـن
ثرؤذةي بةردةوام بة شة نةوع لةم هؤلَة طويَم ليَ بووش كاكة ثرؤذةي بةردةوام برادةريَك دةلَيَـت ثـرؤذةي
تةواو نةكراوش برادةريَكي تر دةلَيَت هيوادارم سالَي ئايندة كيَشةي ثرؤذةي بـةردةواممان نـةبيَتش برادةريَكـي
تــر دةلَيَــت هــةر هــةموو ثــرؤذة بةردةوامــةكان ثــرؤذةي وةهمــنيش يــةعين مونادةشــةي فــةني بةسةرضــاوش
مونادةشةي سياسيش ئةطةر ثيَويست بيَ ش بةس من باوة ِر ناكةم بؤ مونادةشةي سياسي هاتبمة ئةو هؤلَـةش
ئةطينا هةنديَك كةس ثيَيان دةكريَتش وة َلالَ منيش ثيَم دةكريَتش ثرؤذةي بةردةوام شتيَكي تةبيتييةش سـالَي
ئايندة ئةم وةختـة ليَـرة ئـةو ثرؤذانـةي كـة جـةنابتان مةصـادةدةي لةسـةر دةكـةنش ئينجـا دةبنـة ثـرؤذةي
بةردةوامش هي ثرؤذةيةكيش نيية لة عالةمش لة دنيادا تؤ بة دوو مانط تةنفي ي بكةيتش يان بة س َي مـانطش
يان لة سةنةي مالي تةواوي بكةيت و تةسويةي بكةيتش كاكة ئةمة لة عيَراقش لة دنيا هـةموو ثـرؤذة هةيـة
ئةسلَةن خؤي ماوةكةي سيَ سالَةش ثرؤذة هةية ثرؤذةي فرِؤكةخانةي (برؤفيست) تةماشـاي بكـة ئينشـائةلالَ
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لة ئيفتيتاحةكة دةيبينن فرِؤكةخانةي نيَودةولَـةتي هـةوليَر شـتيَكة مةفخةرةيـة بـؤ كـوردش نـةك بـةس لـة
كوردستاني عيَراقش بةلَكو لة هةموو جيهانداش ئةمة خؤ هي سالَيَك نييةش ئةمة ثـرؤذةي بةردةوامـةش يـةعين
هي خةلةليَكي تيَدا نيية سالَيَكي ترش من م طيَنيتان دةدةميَش سالَيَكي تر ئةم وةختة ئيَوة ثارة تةخصـيص
دةكةن بـؤ ثـرؤذةي بـةردةوامش خـؤ ش يـان نـاخؤ ش ئينجـا كـةيفي خؤتانـةش ئةمـة وايـة ئـيش دةكـات نـاوي
ليَنانيَني ثرؤذةي ناتةواوش ثيَي دةلَيَن ثرؤذةي بةردةوامش بة ِريَ ئةنـدام ثةرلـةمان ئةنـدام ثةرلةمانـةش كـةس
ثيَي نالَيَت نويَنةري فالن و نويَنةري فالنش ئةندام ثةرلةمانة تةواو برِايةوةش ئةم نةوعة تةمسياتانة نـازامنش
ضونكة من تةوز م لةسةر ثرؤذةي بةردةوامش ئيَستا ليَرة بلَيَن دوو ثؤينت ضـوار ترليـؤن بـؤي تةخصـيص
كراوةش ئينجا شةرحي ئةوة بكةم كة بؤ بؤي تةخصيص كراوة خؤ ئةمة يةكـةم شـت ئـةم ثرؤذانـة تةحتـة
تةنفي نش ئينجا ذمارةيان هةزارو ضوارسـةدو ضـل و يـةك ثرؤذةيـةش ئينجـا جـةنابتان موَحـةزةتان لةسـةر
كؤمة َليَك لةو ثرؤذانة هةيةش ئ َي واريدةش بةس نـةك تـؤ نةفيـةك لةسـةر هـةمووان بكيَشـيش نـاب َي ش يـةعين
ئةمة هةر مةنتقيش نييةش تة ية كردني ئةو ثرؤذانـة بـؤ مـةعلوماتي جـةنابتان هـةر لـة ئيَسـتاوة بـؤ
سالَي ئايندة خؤتان حازر بكةنش لةوانةية هةر ثيَتان نةكريَت ثـرؤذةي ثيَشـنيار كـراويش بكـةنش ثارسـالَ وا
بووش ئةمة ئةطـةر ئيتتيمـاد دةكاتـة سـةر ئـةوةي ضـةند موخةصـةص دةبـ َي بـؤ مي انيـةي ئيستيسـماريش
ي كـة ئـةوةمان زانـي ئـةوةمان تة يـة كـرد بـؤ مـةعلوماتي بة ِر َي يشـتانش
ضةندي تر دةكـر َي ئيَمـة لـةو َ
هةنديَك لة ثرؤذة بةردةوامةكان هةموو مةبلة ةكةشي بؤ تةخصـيص نـةكراوةش حيسـابي 0211مشـان بـؤ
كــردش ئــةو تةفاســيالنة كــةي ويســتتانش هــي شــةرت نييــة ئيَســتا لــةم دانيشــتنةو لــةم كاتــة هــةموو
تةفسيليَكيشتان ثيَ بلَيَم بة هةر شيَوةيةك ويستتان ج بة رةمسيش ج بة سةردانش بةهةر نـةوعيَك ويسـتتانش
ئةمة واية ئ يرت هي هينيَكى لةسـةر نييـةش بـة ئيَمـةطوترا كـة لةطـة َل وةزارةتـةكان دابنيشـنيش وةزارةتـةكان
ثرؤذةيـان تةدـديم كــرد بـايي دوازدة ثؤينـت دوو ترليــؤن دينـارش ئةمــة كـؤي طشـيت تةدــديم كـراو لةَيــةن
وةزارةتــةكاني حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان كابينــةي شــة ش ئــةوةي لةبــةر دةســتمانداية بــا ديســان بــة
تةدديري بلَيَمش ضونكة خؤي هةشت و شتيَكةش يان نؤيةش يةك ترليؤنة بابلَيَنيش كةواتة ئـةوةي لةبةردةسـيت
ئيَمةية يةك لةسةر دوازدةي ئيحتياجاتي حكومةتي هةريَمة بةو شيَوةيةي كة بة رةمسي بة ئيَمة طـوتراوةش
ئينجا مةسةلةن وةزارةتيَك متوحاتي زؤرةش يان شيت تةلةب كردووةش كة ئةولةويةت نييةش ئةوة لةَي من بة
مونادةشة حةل دةبيَتش بةس من ناتوامن ئةو دـةرارة بـدةمش وةزارةتـي كارةبـا لـة راثـؤرتي ليذنـةي داراييـدا
هاتووة دة َليَت لةكاتيَكدا كة ضوار سةدو شـتيَكي تةلـةب كـردووةش كـةمرتي بـؤ تةخصـيص كـراوةش وةزارةتـي
كارةبا يةك ترليؤن و شتيَكي تةلةب كردووةش ئيَستا بة هينةكان ثيشانتان دةدةمش بةََم ئةمـةي كـة هةيـة
ئةمــة بــةو شـيَوةيةش وةزارةتــي كارةبــا كيَشــةكاني مةســةلةكة بــةس ثــارة نييــةش وابـ امن ئيَســتا ئةطــةر
ئةديسؤنيش بيَت ببيَت بة وةزيري كارةبا  %122ثيَي حةل ناكريَتش ضونكة هةتا ئةوة تـةواو دةكـةيتش لـة
 17و  15لةبريمــة لــة نــةوت مودــابيلي يـ ا دةيانــةوتش ئةمــة مــةوزوعيَكي ســيادييةش ــةيري حكومــةتي
عيَــراق كــةس بــؤي نييــةش هــةتا ئيَمــة دةرطامــان كــردةوةش هةنــديَك ثــرؤذة لــة كابينــةي ثيَــنج كــراش ئيَســتا
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موشكيلةي فيول و ئةشكال ئةنواعي ودود هةيةش هةتا ئةوة حةل دةبيَ ش مةسـةلةي رةبـت هةيـةش بـة هـةر
حا َل ئيحتياجاتي ئةوان ثيَشكة كراوةش ئيَمـة دواي ئـةوة بـةكورتي رسـومي موختـةليف زؤر ئـةوة نةكـةمش
ئةمة وةزعةكةيةش وةزعةكة ئةوةية كة تؤ ئةطةر ناوي ليَ نةنيَم عةج ش بةََم ئةمةية ئيختـياليف بـةيين
ئةو شتانةي كة ثيَشـكة كـراوةش ئـةو شـتةي كـة نـاوي لـ َي نـراوة مودـةرةرش يـان ثيَشـنيارش يـان موصـةدةق
لةَيةن ئيَمةش نازامن هةرضيةك ب َي ش ئةمة فةردةكةيـةش ئينجـا ئةمـة ثيَشـنيار كـراوي حةديقييـةش ئـةوةي
تر بةردةوامةش ئيَمة ئةوةي كة كردوومانة ضية ئةوةية كة ئةطةر تـةنها تةمةسـوكمان بـة يـةك ترليـؤن
دابة كرا بوايةش دةمانبيين لةوانةية زؤر مةحدود بيَت ئةو شتانةي كة ئيدخال دةكريَتش ئيَمـة هةسـتاين
مةبلة يَكي طةورةتر دانراوة بؤ ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكانش بةََم لة سالَي  0212يةك ترليـؤني بـؤ دانـراوةش
ئةو دووةي تر بؤ سالَي ئاينـدةش جـةنابتان لـةم هؤلَـة رةزامةنـديي لةسـةر دةدةن و نـاوي لـ َي دةنـيَن ثـرؤذة
بةردةوامةكانش هي دواتريش هةروايةو هةر بةو شيَوةية دةكريَتش هةلَبةتة ئيَمة هةنـديَك شـت نيسـبةتة
لةســةر ئــةوةي مــةعلوماتتان هــةبيَ ش وةزارةتــةكان بةش ـيَوةيةكي طشــيت مةســةلةن كــام وةزارةت زيــاتري
وةرطرتـــوة وابـ ـ امن لـــة هينـــةكانيش هةيـــةش بـــةََم وةزارةتـــي شـــارةواني و طةشـــت و طـــوزارش وةزارةتـــي
ئاوةدانكردنةوةش وةزارةتي كارةبا لة ثرؤذة بةردةوامةكان ئةمانة وةكـو دةلَـيَن حيصـةتي ئةسـديان هـةبووةش
وةزارةتي دارايي و وةزارةتةكاني تر بة طشيت كةمرتيان هةبووةش ئةوانةي كـة داوا كـرا بـوو بةحـةديقي دوو
هةزار و ضوار سـةدو ضـل و دووش يـان دوو هـةزار و ضـوار سـةدو ضـل و سـ َي ثـرؤذة بـووةش ئـةوةي كـة كـؤي
طشتيان دةكاتة دوازدة ترليؤنش بةََم بة هةر حالَ ئيرت تـؤ وةزارةتيَـك تةسـةور بكـات دوازدة ترليـؤني داوةش
يةعين هةروا ئةطةر يةك وةزارةت بيَ ش تؤ ثيَنج لةسةدش يان شة لة سةدي ئةو شتةي كـة داواي كـردووة
بيدةيتش يةعين دةت تةوةدوعي ئةوة مةكة نة لةَي جةنابت و نة لةَي من ئيكتيفاش يـان بـةو نةتيجةيـة
رازي بيَـتش يـان زؤر ثيَـي مورتـاة بيَـتش حـةدي خؤيـةتيش هـةروةها بـة ئـةردامي تـر مةسـةلةن ج لـةثرؤذة
بةردةوامةكانش لـة ثـرؤذة ثيَشـنيار كراوةكـان هةنـديَك زانيـاري تـر هةيـة ليَـرةش ليَـرة ديسـان ئـةوةي كـة
دةبينريَت لة ثرؤذة داواكراوةكـان بةتايبـةتي وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوةو وةزارةتـي شـارةواني ئيَسـتا ئـةوان
فةرديَكي زؤر طةورة هةية لةنيَوان ئةوان وةزارةتةكاني تـرش ئةوانـة هـةموو وةزارةتـةكاني حكومـةت ئيَسـتا
متوحي زياتريان هةيةو بةرضاويان روونـرت بـووةش شـةريكاتي عالـةمي دةبيـننش ثةيوةنـدييان لةطـة َل دةرةوة
هةيةش لةبةر ئةوة ئيَستا ئةطةر تةماشا بكةيت هةتا لة ثيَشنيار كراوةكانيش ديسان ئـةوان زؤر فـةرديَكي
شاستيان هةية لةطة َل هةنديَك وةزارةتـي تـرش يـةعين هةنـديَك وةزارةت هةيـة كـة لةوانةيـة ثةيوةنـدي بـة
ئيَمــة هــةبيَت وةكــو ثالنــدانانش يــان هــةر بــة سياســيةتي حكومــةت بةشـيَوةيةكي طشــيتش بــةََم هةنــديَك
وةزارةت هةية مةشاريتةكاني كة تةدديم دةكات كةمةش مةفروزة زياتر بيَتش ئةوة هةيـةش بـةََم ئـةو دوو
وةزارةتة لةويَش هةر بـةو شـيَوةية تةدـدمييان كـردووةش نةتيجـة ذمارةيـةكي كـةم لـة داواكاريـةكان ثةسـند
كراونش باب َليَني بؤيان داخيل كراوةش ضونكة ثةسـند كردنةكـة لـةَي بة ِر َي تانـةش هةنديَكيشـي لـةو طوذمانـة
دةضيَتة سالَي 0211ش لةوانةية دوور بيَتش يان زؤر وازيح نةبيَتش وابـ امن ئةمـةي كـة لةهـةموويان زيـاترة
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وةزارةتي شارةواني و طةشـت و طـوزارةش ئـةوةي تةنيشـيت كارةبايـةش ئةمـة كـؤي طشـيت بـةردةوام و ثيَشـنيار
كراوةكانةش كةس ناتوانيَت بة هي مةنتيقيَك و بة هي دانونيَك كةس بؤي نيية حيسابي مةشروعي هـي
وةزارةتيَك و هي موحافةزةيةك و هي دةزايةك و هـي ناحيةيـةك بـة تـةنيا بكـاتش دةبيَـت هـةر دووكـي
حيســاب بكــةينش ئينجــا ئةطــةر هةنــديَكيان خةلــةلي تيايــة ج ل ـة ثيَشــنيارةكةش ج لــة بةردةوامةكــةش ئــةوة
مةوزوعيَكي ترةش بةس ئةمة هةردووكي حيسـابةش ئيَسـتا دةتـوانني سـةد نةوعـة موعادةلـة دروسـت بكـةين
لةسةر ئةمةيان بة تةنياش لةسةر ئةوةيان بة تةنياش لةسةر ئةم جيَية بة تـةنياش لةسـةر ئةمـةش شـكلةكة بـةو
ي وةزارةتــي
ش ـيَوةيةش ئــةو ســورة بــابلَيَني بةردةوامــةش لةوانةيــة مــن ل ـيَم دوورة ئيَســتاش بــةََم ئيَســتا لــةو َ
ئاوةدانكردنــةوة لــة هــةموويان زيــاترةش وةزارةتــي كارةبــا لةتةنيشــتيةتيش عــةفو شــارةوانييةش كارةبــا لــة
تةنيشتيةتيش ئاوةدانكردنةوةيةش دارايي و ئابوورييةش خويَندني باََيةش تةندروسـتييةش ثـةروةردةش هـةروا بـة
تةددير دةلَيَم ناوخؤيةش رؤشنبرييةش بةثيَي ئريتيفـاعي كؤلؤمةكـةش ئةمـة نةتيجـةي موحةصـيلةي نيهائيـةش
موَحةزاتيش ئةوة مةوزوعيَكي ترةش ئينجا بؤشاييةكي زؤر هةيةش ئةم بؤشايية دةبيَت ديراسةت بكريَت
زياترش ضونكة هةنديَكي لةوانةية يةعين بؤشايي ئةوة بيَت بة جددي كاري لةسةر بكريَتش بةتايبةتي كة لة
ثرؤذة ثيَشنيار كراوةكان ئةوة دةب َي ش هـةروةها لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكان ضـةند شـتيَك هةيـةش مةسـةلةكة
ناحيةي تةكنيكييةش كة لةبواري تـةنفي ي ثرؤذةكـان دةور دةبينـ َي ش هةنـديَك شـتيش كـة ثرؤذةكـة ضـؤن
مورتةبةو ئةوانةش هةنديَك شتيش ناحيةي سةرفةش لةوانةية بطاتة نيهايـةتي سـالَيش ثـرؤذة بةردةوامـةكان
ئــةو ثارةيــة ســةرت نــةبيَتش يــان هــةتا لةناوةرِاســيت ســالَش يــان لةماوةيــةكي موعةيــةن تةماشــاي بكــةيت
جــةدةوةلي ســةيري عةمةلةكــةي بــةو شـيَوانة ناضـيَ ش لةوانةيــة هــةروا بــووةش ئــةو وةختــة يــان دةبيَــت
ثرؤذةيةكي تر دةست ث َي بكةينش يان مونادةلة بكةيتة شويَنيَكي ترش ئيَمة هةولَمانداوة بة هةموو شيَوةيةك
ثرؤذة بةردةوامةكان وةكو دةلَـيَن ئيَسـتا بـةردةوام دةبـني لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكان بودجةكـةيان بةهـةر
شيَوةيةك بيَت كةم بكريَتةوةش نةك كةم بكريَتةوةش ئيَمة بؤمان نيية كة دةستكاري ئةردام و ئةوانة بكـةينش
بةََم ئةطةر خةلةليَكش شتيَك هةبيَت لة شويَنيَكش ئةوة دةبيَتة هؤي ئـةوةي كـة مـةجالي ئـةوة بـدريَت كـة
ثــرؤذة ثيَشــنيارةكان ذمارةيــان زيــاد بكــريَ ش دةرةئةجنامــةكان ئةوةيــة كــة زةخــت كردنــة لةســةر ئــةوةي
هةنديَك شتيش هةية كة دةبيَت لةمةودواش لةوانةية هةر ليَـرةوةش لةوانةيـة لـةم مبنـةرةوة باسـي بكـةم لـة
ثرؤذةكاندا هةنديَك وةزارةت هةية موتةشابيهن لة نةتيجـةي نيهـائيش دانونيـان جيايـةش هةيكـةليان جيايـة
ئةوانةش بةََم وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةش وةزارةتي شارةواني لة هةنديَك شت لة يـةك دةضـنش هةنـديَك جـار
ئيشيَك دةكاتنش ئةويش مومك ينة بيكاتنش ئةو جـؤرة تةنسـيقانة دةبيَـت زيـاتر بكريَـتش بـؤ منوونـةش ئةطـةر
بيَمةوة سةرىش بة َل َي كـاري تـريش هـةر دةميَنيَـتش ئـةوة كؤتـايي هينةكـة نييـةش بةنيسـبةت تيَبينيـةكان
لةسةر راثؤرتي ليذنةي كاروباري دارايي َثةرِة ضواردة باسي دووبارة كردنةوةكة بووش دووبارة بوونةوةيةك
هةية لة َثةرِة ضواردةش دووبارة بوونةوةي بودجةي ناوخؤ و كارطيَرِي هؤيةكةي ضية هي دهؤكةش راسـتةش
هؤيةكةي ئةوةية دوو ثرؤذةنش جاريَكيان بة باديين نووسـراوةش جاريَكيشـيان بـة سـؤرانيش بـةس كاكـة ئـةوة
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دوو جار تةنفي ناكريَتش كةس ناتوانيَت دوو جار تةنفي ي بكـاتش ئةمـة كـة ئيـدخال بـووة لـة عةمةليـةي
ئيدخال ئةوة هةيةش ئةمة ئةو ثرؤذةية بووةش لة َثةرِة ضواردة من ئةمة وةََمي نودتةكاني ليذنةي بـة ِريَ
ليذنةي دارايي و ئابووري دةدةمش ديَمة سةر ثرسيارةكاني بة ِر َي تانش لةَثةرِة ضـواردة بينايـةي لقـي دوو لـة
دال واب امن لة راثؤرتي ل يذنةكةدا هـاتووةش ئةمـة وابـ امن هـةزار و يـةك نـةوع بـاس كـراش بؤضـي ثـارةي بـؤ
تةخصيص كراوة مةسةلةكة مةسةلةيةكي مالييةش شتيَك هةية لةسةر بودجةي تةمنيةي ئةداليمةش شتيَكي
هةية لةسةر بودجةي مي انيةي وةزارةتيَكةش ئةمة كة تةنفي كـراوةش زؤر جـاريش ئيَسـتا هةيـة تـةمويل
لة تةرةفيَك بيَ حيسابي تةمنيةش ئةداليم ثارةي تيَدا بيَ ش يان حيسابي وةزارةت ثـارةي تيَـدا بيَـتش هـةر
بــة ئيتيفــاق جيهــةتي مونــةفي ة لةطــة َل وةزارةتــي مــةعين لةطــة َل ئيــدارةي مةحــةلي ثــارة ليَــرة دةض ـيَتة
شويَنيَكي ترش دةبيَت بضيَتةوة شويَين خؤيش يـةك جـار دةكـريَ بـؤ مـةعلوماتي جةنابيشـتانش ئـةوة لةبـةر
ئةوةيــة ئيــدخال كــراوةش بــةََم بــؤ مــةعلومات واب ـ امن ئةطــةر حةمتــةن زؤريشــتان ثرســيوة ئــةو ثرؤذةيــة
تةواويش بووةش كة ثرؤذةكة تةواو بووةش بؤضي كراوة ئةوش ئةمسالي ئةوش ئةو ثرؤذةية لة يةكي شـوباتي
سالَي  0224شتيَكي طةورة لةويَ دـةوماش ئـةو داواكارييـان هـةبووش كؤمـةلَيَك سـةركردةو كؤمـةلَيَك خـةلَكي
تيَكؤشةرو لةويَ شةهيد بوونش بؤ ئةو هؤلَة ئةو وةعدةيان ثيَ درا بووش واب امن دوو سالَ و س َي سالَيشـى ثـيَ
ضوو هةتا تةواو ب َي ش بةهةر حا َل ج ئةو ثرؤذةيـةش ج كؤمـة َليَك ثـرؤذةي تـر كـة ناويـان ليَنـراوةش مـن ئـةو
برِيــارة بــؤ ئيَــوة بــةجيَ دةهيَلَمــةوةش ضــونكة ثرؤســةي جياكردنــةوة بةش ـيَوةيةكي طشــيت تيَكــةََو بــووني
حكومةت و ح ب لة كابينةي ثيَنجدا دةسيت ثـ َي كـردش بـة ِر َي كـاك نيَضـريظان بـارزاني هـي نـةما نـةيكاتنش
بةهةموو شيَوةيةكش ضوار وةزارةت مابوون نيهايةتي كابينةكـة بـووة دوو وةزارةتش ئيَسـتا ليَـرة بةرنامةكـة
ليَرةية ئةوةي ماوة تةكميلة بكريَتش ئةمة دةبيَت بطوتريَتش ئةم ثرؤذانـةي ئيَسـتا لـةناو مي انيةكـةدا
هةن بة رةدم ئةوانةي كة جـةنابتان ئيشـارةتتان ثيَـداش سـي وضـوار بـووش يـان سـي و دوو مليـار دينـار بـووش
ئةمانة هةر هةمووي تةنها لةسةر بودجةي وةبةرهيَناني سيَ و نيو ترليؤني دةكاتة يةك لة سةدش كةمرت لة
يةك لة سةدش ئةطةر تيَكةََو بووني ح ب و حكومةت لةناو مةشـاريتةكاني حكومـةتش بـةس يـةك لـة سـةد
بيَتش ئيَمة هةموومان با خؤمان بة  %11مةشعول بكةينش بةََم برِياري كؤتاييش ئةمـة هاتؤتـة بةردةسـيت
ئيَوةش ئةطةر رةف يشيتان كردش بةََم هةر لة ثيَشنياري ليذنةي دارايي و ئابووريدا هاتووة.
لة َثةرِة ضواردة ئةو ثارةيةي زيادة بووة بطة ِريَتةوةش لة َثةرِة ثازدة (مح) ئـةوة باشـة ديسـان سـةَحيةمتان
بدريَت َى تةنفي ي دةكـةينش َثـةرِة ثـازدة سـيَيةم وابـ امن ثرسـيارةكة ثةيوةنـدي بـة ئيَمـةوة نييـةش ضـونكة
داهاتي باسي داهاتى فرؤكةخانةكانى وةزارةتـي طةيانـدن دةكـاتش هةرضـةندة تةعقيبيشـم كـردووةش وابـ امن
وةزارةتي طةياندن خؤي فرِؤكةخانةكان من لةبريمة لة سالَي  0224يةكةم بة فرِؤكةخانةي هةوليَر دةسيت
ث َي كرد هي موئةسةسةيةكي نةبووش تةنانةت هي دانونيَكيش نةبووش دانوني تةيران و ئةوانةش كيَشـةيةك
هـةبوو ج موئةسةسـةك ئيسـتيالمي بكـاتش بـة مــةنتيم وةزارةتـي نـةدل و مواسـةَت هةيـةو هـةبووةش ئــةو
وةختة هةبووش بةََم بؤ فةترةيـةك هـةتا ليذنةيـةك ثيَكهيَنـراش ضـونكة جةيشـي ئـةمريكي مةتارةكـةيان
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تةحويل كردش ليذنةيةك ثيَك هيَنرا كة نويَ نـةري ئـةح اب بيَـت و شـيت وا بيَـتش بـة هـةر حـا َل دواي ئـةوة
رةبيت وةزارةتي نـةدل و مواسـةَت كـرا بـؤ ماوةيـةكش ئيَسـتا وابـ امن هـةر وةزارةتـي نـةدل و مواسـةَت
ثيَشنياريان كردووة كة لةبةر ئةوةي كة شارةزايي تةكنيكي نيية بؤ موتابةعة كردنيش كـة رةبـت بكريَتـةوة
بة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانش بةََم ئةوة زؤر ثةيوةندي بة ثرؤذةي وةبةرهيَنان نيية.
َثــةرِة شــازدة (مح) ب ـرِي بودجــة كةمــةش راســتةش هةنــديَك شــت هةيــة كــة واب ـ امن ئةمــة باســي وةزارةتــي
ثيشةسازييةش وةزارةتي ثيشةسازي يةكيَكة لةو وةزارةتانـةي كـة لـة ئامـادة كردنـي ئـةم بودجةيـة بةرِاسـيت
خة لةليَك هةيةش خةلةلةكة بؤ هةموومان دةطة ِريَتةوةش يـةعين هةنـديَك شـت هةيـة بـة راشـكاوي دةلَـيَمش
مومكينة لةَي ئيَمة بيَتش بةََم كيَشةيةك لةبةردةم ثرؤسةي ئامادة كردني بودجة هةبووةش ئـةويش ئـةوة
بــووة تــةنها مةســةلةكة مةســةلةيةكي رؤتــيين نــةبوةش ئيتــادة بيَــتش ئةمــة كؤمــةلَيَك وةزارات دةمــج بــووةش
وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي دةمج بووةش كة دةضـنة مونادةشـةي مي انيـةوة بودجـةو مةشـارياش مـودير
عامي تةختيتيان دةضيَتش يان هةر بة ِر َي يَك كة جةنابي وةزير دةست نيشاني بكـاتش لـةم حالَةتـةدا مـودير
عــامي تــةختيت عادةتــةن دةض ـيَتش ئــةوان دوو مــودير عــامي تــةختيتيان هــةبووةش تــا ث ـيَش ماوةيــةكيشش
يةكيَكيان ئامادة بووةش بة حيساب هينةكاني وةكو بلَيَني تةعبريى لة رةئيةكة كردووةش ئينجـا هـةر كةسـيَك
ي ب َليَت كةس ثرسي بة من نةكردووةش ئةوة مومكينة راسـت بيَـتش بـةََم ثـرؤذة هةيـةش هـي ثيَشـنيار
لةو َ
كراو هي خؤيانةش هـي سـالَي  0221ش ئيَمـة ناضـارين هـي ضارةيةكيشـمان نييـةش بـة موئةسةسـاتي سـةيري
شتةكان بكةينش كة ئةوان ثرؤذةي ثيَشنياريان هةيةش لةو ثرؤذة ثيَشنيارانة بؤيان دانراوةش ئيَستا بة هـةموو
ثيَوةريَــك دةبيَــت ضارةســةريان بــؤ بكــةينش ضــونكة خؤيــان مــةعقول نييــةو هــي مــةنتيقي تيَــدا نييــةش ج
وةزارةتي ثالندانانش يان سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانش ثرؤذةيةك بؤ ئةوان هةلَبذيَريَت كة ئةوان بلَـيَن
ئةمة ئيَستا ئةولةويامتان طؤرِاوةش ستايف نويَ لةويَيةش وةزير طؤرِاوةش ئةوة واريدة بة هةموو شيَوةيةك هـةولَ
دةدةين بؤيان ضارةسةر بكةين لة زميين بـابي مونادةلـةش بةنيسـبةت ثرؤذةكـاني كارةبـا وابـ امن باسـم كـرد
ضوار سةدو شةست و سـ َي بـووة لـة راثؤرتةكـة واهـاتووةش لـة خـالَي يةكـةم ضوارسـةدو شةسـت و سـ َي مليـار
نةبووةش بةلَكو زياتر لة يةك ترليؤن بووةش ثرؤذةكانيان لة سالَي  0212ئةوةي كة ئيدخال كراوة بـايي سـيَ
ســةدو حــةفتاو هةشــتة (املخصــص للصــرت) هةشــتاو شــة مليــارةش لةوانةيــة ســةريف بكــةنش لةوانةيــة
ئةوةندةشيان ث َي سةرت نةكريَت.
نودتةيةكي طرنط هةية كة ئينسان دةبيَت زيكـري بكـاتش تةوليـدي كارةبـا وابـ امن لـة ثالنـةكاني كابينـةي
ثيَنجةم حةل بووةش ئيَستا ئاخريةش دوو مةحةتة لةم رؤذانة واب امن يـان دةسـت بـةكار بوونـةش يـان تـةواو
بوونةش ئةوانةي شارةزاييان زياتر هةيةش كيَشةيةكي طةورة لة كارةبا َيةزال ماوةش ئةويش مةسةلةي تةوزيا
و نةدلةش ئةودات ضةندي داوا كرد بوو كؤي طشتيي هةنديَك تيَبينـيش هـةبوو لةسـةر تةكيـةكانش وابـ امن
ئيَستا كـةس باسـي تةكيـة ناكـاتش وابـ امن بةنـةوعيَ كي تـر ضارةسـةر كـراوةش بـة هـةر حـا َل كويَسـتان خـان
ثرسياريَكي بؤ نارد بووم هيَشتا لةوَ بـوومش ثرسـياري لةسـةر زانكـؤي سـابو هـةبووش وابـ امن وةََمـي ئـةم
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ثرسيارة لة خياللي ئةم سي رؤذةي رابردوو دةبواية ئةم ثرسـيارة لـة وةزيـري خويَنـدني بـا ََ بكريَـتش مـن
وةََمةكةي دةزامنش بةََم ئةطةر ثرسيارةكة ئةوةية بيناية دروست كراوة يان دروست دةكريَت وةََمةكةي
بة َل َي لة ثالن هةيةو وةكو خؤي هاتووةش ئينجا ئةمة بؤضي لـة ثـالن هةيـة ئايـا بـؤ كـةرتي تايبـةت بـةكار
ديَت يان بؤ كةرتي حكومي ئةمة هةروةكو مةسةلةي شويَفاتةش واب امن ئيَمة يةعين (َيصح اَ الصحيح)ش
يةعين ئيَمة شتةكان وةكو خؤي باس بكةينش ئةطةر يةكيَك يةعين ثيَويست ناكات ئيَمة ئةطةر شتيَك هةية
وةكو خؤي باسي بكةينش ئيَمة ليَرةين بؤ ئةوةي مونادةشةي فةني بكةينش ئةم بودجةية بة باشـرتين شـيَوة
بـةكار بيَــتش ثـرؤذةي شــويَفات و ئـةم ثرؤذةيــة هةرضـةندة ديســان مـن موخــةوةل نـيم بــةناوي وةزيــري
خويَندني باََ دسة بكةمش جةنابت بة رةمسي و بة شةفةهي بةهةر شيَوةيةك دةتواني ثرسياري ل َي بكةيتش
بةس ئةوةي كة من ئاطادارم ثيَشرتيش و ئيَستا ش كؤمةلَيَك كيَشة هةية لة بةرامبةر بةرةو ثيَشضووني ئةم
هةريَمةش يةكيَك لةوانة نةبووني خةلَكي شارةزاو ئةوانةيةش ج كورد و ج بيانيش ئةوانة نايةنـةوة كوردسـتانش
ضونكة مندالَيان هةية لة مةدرةسةنش ئةمة لـةويَوة دةسـت ثـ َي دةكـاتش هـةتا خـةلَكي ئيَـرة ئةوانـةي كـة
زةوديان هةية مندالَيان هةيةو ئيمكانياتيان هةية حةز دةكةن مندالَةكانيان لة شويَين با بيَتش ئيَستا من
وةكو تةبيبيَك كؤمثانياي بياني زؤر هةبووةش كة هاتؤتة كوردستان ئاطـادارن و سـةرداني نةخؤشـخانةكانيان
كردووةو طوتوويانة كاكة ئيَمة كة بيَينة ئيَرة ستايف شارةزاي خؤمانش خةبريي خؤمان بيَـنني لـة كوردسـتان
ي بضـن ش ئـةم مة وعةيـة ث َيداويسـتيان هةيـة كـة بةشـيَك لـة عةمةليـةي
ئةطةر نـةخؤ كـةوتن بـؤ كـو َ
ي دةكريَـت بؤضـي لةسـةر سـيش ضـل طونـدان تـةوزيا نابيَـت وابـ امن
تةتةورش يةعين ئةم ثرؤذةية بؤ لةو َ
ئةمــةيان تؤزيَــك مةدصــةديَكي تــري ثيَــوة ديــارةش طوندةكــة حةدــةش ئةمــة يةكيَكــة لــة ثيَداويســتيةكاني
تةتةورش من باسي جةنابتم نةكردش من ئةبةدةن هي جةنابت ئةوةتة ثرسيارةكةتش ةيري ئةوةشم نةطوتش
بةََم شيؤفات دةزاني ضةند جار باس كرا لة دويَينَ و ثيَريَوة ش موشكيلةكة ئةوةية جةنابي وةزيري دارايـي
و ئيَمــة بــةس طويَمــان لـيَ دةطــرتش زؤر هــيالك بــووين و زؤريــش طويَمــان طــرتش ئيَــوة كــة دســةتان دةكــرد
لةوانةية زؤر ئينتيباهتان نةكرد بيَتش شويَفات و شيت تر باس كراش شويَفات نةك بة دزيةوةش ميكـاني ميَكي
ي بةشـيَوازيَك بـة سـتاندارديَكي بـا دةرس
بؤ دانرا بيَـتش كـة موسـتةمري ئيسـتيتدادي هـةبيَتش بيَـتش لـةو َ
بلَيَتةوةش بؤ ئةوةي خةلَكيَك كيَشةيان ثيَ حةل ببيَ ش ئةمة وايةش ئينجا تةبتةن هي موبـةرير بـؤ ئـةوة
ناهيَننةوة كة لة هةموو طونـدةكاني كوردسـتان و لـة هـةموو دـةزاو ناحيـةكانيش باشـرتين شـيَوازي خدمـة
هــةبيَ ش بــةََم وةكــو دةلَ ـيَن ئــةوة مومكينــةش مــن بيَمــة ســةر ثرســيارةكاني بــة ِر َي تانش جــةنابي ســةرؤكي
ثةرلةمانش من هةموو ثرسيارةكان ثيَدا بضمةوةش يان ئةطةر شتيَك هةبيَت لةناو هينةكان.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تةنها دووبارة نةبيَتش ئةويرت وةََم بدةوة.
بة ِريَ د.علي سندي /وةزيري ثالندانان:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ببوورنش من ئةطةر هةنديَك جـار نـاو بهيَـنمش ئةطـةر هةنـديَكيش نـاو نـةهيَنمش يـةعين هـةر ئةوةنـدةم ثـ َي
نووسراوةش بة ِريَ سؤزان خالَة شةهاب ثرسياري سايلؤي سليَماني دةكـردش بؤضـي نـؤذةن دةكريَتـةوة بؤضـي
ئةوة ناكريَتش بةََم لة دواي ئةوة هةر لة ثرسياريَكي تر تةبيتي من هةتا وةََمةكـةا ثةيـدا كـردش ضـونكة
ديسان ئةمة هي وةزارةتـي مةعنيـةش بـةََم بـة هـةر حـا َل ثرسـيارةكة تـةوجيهي مـن كـراوةش مـن خـؤم ليَـي
بةرثرس دةزامنش هةتا من ضووم وةََمي ئةمة وةربطرم لةَيةكي ترةوة ثرسياريَكي تر كرا بؤ سايلؤ دروست
ناكريَت بؤ نؤذةن ناكريَتةوة هةرضي طةمني سليَمانيية لةبةر بارانةش بة حةديقةت ئيرت نةم اني وةََمـي
كامةيان ثةيدا بكةمش ئةمةي بؤ نؤذةن ثرسيارم كـرد طوتيـان هـي نويَيةكـة دروسـت دةكريَـتش كؤنةكـة
نــؤذةن دةكريَــتش باشــة مةشــاريتي ح بــي جــةنابت وابـ امن ثيَشــي منــيش زؤر بــاس كــراش ديســان ئــةوة لــة
سةَحيةتي ئيَوةيةش لة سةَحيةتي ثةرلةمانةش ئيرت ضةند لـة سـةدي بودجةيـة نةضـمة سـةر ئـةوةش بـة ِر َي
ئيسماعيل طةََلَي دةلَيَت بودجة ياسايي نييةش نازامنش واب امن ئةوة ئيشي من نييةش ضونكة تيكراري دهـؤكي
تيَدايةش تيكراري شيت تري تيَدايةش خؤ تيكرار ضاك دةكريَتش بةس ئةوة ناطةيةنيَت كة ياسـايي نييـةش ئـةوة
مةسةلةن خةلةليَكي تيَدايةش هةلَةيةكي تيَدايةش ثالني ئابووري نييةش تةزةخومي ئةمسالَ بـة ثـار مودارةنـة
ناكريَــتش وابـ امن ئيســتيتجالي ثيَــوة ديــارةو ثةلــة ثــةلي تيــا كــراوةوش لةطــةلَ هــةموو وةزارةتــةكان دةبوايــة
ال دانيشـتووينش بـةََم زيـاتر لةوانةيـة ثيَويسـت بـ َي ضـةند جـاريَكيش دابنيشـنش بـةس ئـةم
دابنيشنش وةلَـ َ
مةرحةلةية بةو شيَوةية بووش وةزارةتي ثيشةسازي واب امن باسم كردش جـةنابت باسـي ثـرؤذةي مةرِمـةرِو
ئةوانةت كردش بةرِاسيت من زانياريم لةسةر نييةش نازامن يةعين وةََمي ئةمة لةوانةية وةزارةتي ثـرؤذةي
مةرمةرو ئةوانةت باس كردش بة ِريَ شليَرخان تيكراري تيَدايةش ناعةدالةتي لة تةوزيتي ثرؤذةكان لـة سـالَي
 0212دهؤك زياترة لة هةمووانش كةضي لة سليَماني لة هةمووان زياتر زةرةري بةركةوتووةش ئةمة دةبيَـت
ديسان بضينةوة سةر مةسةلةي كؤي طشيت ئةوةي كة تةرخان كـراوةش كـؤي طشـيت هـةر ثاريَ طايـةكش لةبـةر
ئةوةي ئةو موعادةلةية وةكو باسم كردش ئةوة يـةعين هةنـديَك موعـادةَت هةيـة يـةك زائيـد يـةك دةكاتـة
دووش يةعين ئةوة من نازامن ئيَستا موخةصةص لةمسالَ بؤ سليَمانيش يـان بـؤ هـةر ثاريَ طايـةك كـةمرتش يـان
زياتر دانرا بيَتش سةبةبةكةي ئةوةيـة كـة بـةردةوام نييـةش ئةطـةر بـةردةوام خةلـةلي تيَـدا هةيـة دةتـوانني
موتابةعةي بةردةوام بكةينش بةََم ئةوة رةمسياتةش ئةوة لةم هؤلَـة دانيشـتووين لةسـةر شاشـةي تةلـةف يؤن
باسي دةكةينش بة ِريَ كاك عومةر عبدالت ي كةموكورتيةكان دةلَيَت ثةلة كردنش نـا شـةفافيةتش زؤري ثيَـوة
ديارةش كارةبا زؤريان داوا كردووةش بةََم هةشتاو شةشيان بؤ دانراوةش راستة واب امن تةوز مداش كـاك ئـةيوب
نيتمةت ج ياوازيـةكي زؤر خراوةتـة نيـو شـارو شارؤضـكةكانش مة وعةيـةك دةزايـةو ئةوانـةي بـة ميسـال
هيَناوةش منيش هةر مة وعةيةك دةزاو ناحية ديسان دةبيَت جةمتي ثرؤذةي بةردةوام و ثيَشنيار بكةيتش
هي ضارة نييةش مة وعةيةك دةزاو ناحية منيش كرديتمة ميسالش ئةوانةي كة من تةماشام كردووةش ئةو
سيَ دةزايةي كة جةنابيان طوتيش مةعلوماتةكان هي سيَ دةزاي هةلَةجبـةو رانيـةو زاخـؤ بـووش وابـ امن هـةم
هةلَةجبـة و هـةم رانيـة شــت هةيـة نـاوي ثــرؤذةي بةردةوامـةش بـةََم ئايــا هةلَةجبـة موسـتةحةق نييــة
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بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

لةشويَنةكاني تر زياتر بيَت بةلَيَش هةر هةموومشان بامسان كردووةش واب امن كةسيشـمان نييـة حـةز نـةكات
ئةو شيتارة هةلَبطريَتش لةم رؤذانة ديسان هةر باس كراوة لة زميين ثالنةكاني تـري حكومـةتش ج بـابلَيَم
لة ثرؤذةكـاني تةنيمـةي ئـةداليم دةبيَـت تـةعوي ي بـؤ بكريَتـةوةش ج لـةو ثرؤذانـةي كـة بةتايبـةتي ضـؤتة
بةرنامةي دروست كردني مةدرةسـةو ئةوا نـةش بؤتـة بةرنامةيـةكي خـاصش دةبيَـت ئيهتيمـاميَكي خـاص بـةو
شــويَنانة بــدريَ ش ئيَمــة هــةر كــة دواي ئــةوةي دســةكاني بــة ِر َي تان ئيســارة بــووش مــن زؤر بــة دةديقــيش
ديراسةتي هةموو دةزاكامن كردش حةددي ئةدل بؤ ئـةوةي كـة لةمـة هـةر ثارةيـةكي ئيـ ايف هـةبيَتش يـان لـة
تةمنيةي ئةداليم كة هةيةش يان لة ثرؤذةي دروست كردني مةدرةسةكان بةجيا دانـراوةش هيَشـتا تةوزيتةكـة
دانةنراوةش كة بة هةموو شيَوةيةك مورِاعاتي ئةو شويَنانة بكريَتش كة لةو موعادةلةية وةزعيان بـا نييـةش
بةََم ديسان ئةوة ناطةيةنيَت كة  %122تؤ دةتوانيت مي انيةكةت بةثيَي عةدةدي سـوكاني هـةر دةزايـةكش
يان هةر ناحيةك دابة بكةيتش كاك عةلي حسني ناوضة ناكؤكي لةسةرةكانش سندوديَك دابنريَـتش وابـ امن
ئةوة باس كراوةش كاك سا تؤما باسي فةرمانطةكاني كردووةش واب امن بـاس كـراوةش بـة ِر َي يَك وابـ امن باسـم
كرد تةعبريي ثرؤذة تةواو نةكراوةكان بةكار هاتش واب امن باسم كرد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تةوز ي جةنابي وةزيري دارايي كةرةم بكة.
ش َي باي تالَةباني /وةزيري دارايي و ئابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابي وةزير باسي وةزارةتي كارةباي كردش ديارة لـة راثؤرتةكـة هـاتووةش راثـؤرتي ليذنـةي دارايـيش زجنـرية
سـيَ /دةلَيَــت وةزارةتــي كارةبــا داواي ضــوار ســةدو شةســت و ســي و هةشــت ســةدو ســي ونــؤ ئةوةنــدة مليــار
دنياريان كردووةش بةََم هةشتاو شة دانراوةش ئةوة ةلَةتةش خؤي ئةو ضوار سةدو شةست و سـي و هةشـت
سةدو سي و نؤيةش ئةوة ثرؤذةي بةردةوامةش ئةوةي داوا كراوةش كارةبايةكة ئةوةي ضوار سةدو شةست و سـي
و هةشت سةدو سي و نؤ بةردةوامةش نةك ئةوان داواييان كردووةش ئـةوان داواي ئـةوةيان نـةكردووةش ئـةوةي
تازة هةشتاو شة و سفر و شةست و دووةش بؤ ئةوةي مةعلوماتتان هةبيَتش سوثاس.
د.علي سندي /وةزيري ثالندانان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس جةنابي وةزيرش ئةوةي كة داوايان كردووة بة طشيت و هاتؤتة َي ئيَمة لة ترليؤنيَك زياتر بووةش كة
تــازة ثيَشــنيار كراوةكــانش جــةنابت باســي بــةردةوامت كــردش ســوثاسش تــةبيتي هةنــديَك مودارةنــات كــراوةش
مةسةلةن ئةو مودارةناتانة واب امن هةنديَك جار باشةش هةنديَك جـاريش بـا نييـةش ضـونكة مةسـةلةن
ثارةي فالن شت يوساوي ئةوةنـدة شـيت تـرش هـةر شـتيَك ثـارةي خـؤي دةبـاتش ئةمـة واز ـةش ئينجـا ئةطـةر
مودارةنةي بكةين ئةوة هةر تةواو نابيَتش دكتؤرة جيهان هـةر ديسـان لةسـةر مةسـةلةي بـاديين و سـؤرانيش
وةخــيت موَحــةزةي خــؤت طــوتش موَحــةزةي تــؤ بــة نــةزةري ئيتتيبــار وةردةطــرينش بــةس وةخــيت طؤتــت

325

كيلدوماهيكي ئةز ثريؤزباييا هةر ثرؤذةك دكةم هةر دوَضةكا لة كوردستانا بيَتة ئةوي دي كرنش جةنابيَتة
بيش بةليَ ببوورةش جا ثشيت ئةز ضوومة سةرظة بة ِر َي يَكش ئةندام ثةرلةمانيَك ديظ داهات طوتـة مـن ئةطـةر
زةدةت نةبت وةزيري ثالندانان ثرؤذةي دروست كردنا دوَضةكي لة ليستةكة نييةش ئـةز بيَـذم ئـةظ ناظـة
تةشبيهت كرش طوتي بابة دوَج ئةوةي دييةش يةعين هةر زاويةيةكةش واب امن ئةو موَحةزاتانـةي كـة ثيَشـرت
وةرمطرت بوو لةسةر كؤمة َليَك ثرؤذة كة تةوز اتي تيَـدا نييـةش مـن ديسـانةوة دةلَـيَم ئـةو ثرؤذانـة ئيَسـتا
ثيَشنيارة لةبةر دةسيت جةنابتانةش جةنابتان ج مةسةلةي موسادةدة كـردن و ج مةسـةلةي رةفـ كـردن و ج
ئةوانةش جةنابت واب امن ريَطاي دانونيةكةي ئةوةية كة بة رةمسي تةوز اتةكة ليَرة بكةينش مـن تـةوز اَ
ث َي نيية بؤ ئةوةش ئةوانة دةبيَت ديسان ئيدراج بكريَت لةناو تيَبينيةكانش ضونكة واب امن بةرنامةي ئـةوة
ي بـةري ظـا مـن بيَـذم
هةيةش ئامينة خان وةرة داتة طةيشتة دةست منش ديسـان ئـةو موَحـةزاتا تـة طـوتي ذ َ
حماوةلة كـريش راسـيت وةكـو ئةولةويـةت ئـةز بـا دزامنش كـو ئةولةويـةتاش ئةهميـةتا نةخؤشـخانة لـة دايـك
بوونيَ ثاريَ طاها دهؤكيَش يةعين تشتةكةكي زؤر طرنطةش ئةوانة ئةو ئةولةويةتةت كو فةرمانطا تةندروسـتيا
دهؤك َي دايناش هاتينة ئيدراج ل زميـين خوتـةتيَت وانـداش ئـةوت بيَـذن كيَشـة ئـةوة كـو مةبلـة يَك ثيَويسـتش
ي ئــةوان هةنــديَك
طوذمــةي ثيَويســت بــؤ ض ـيَكرنا نةخؤشــخانةكا مــةزن مةبلــة يَكي زؤرةش ذ بــةر هةنــد َ
ي ئةوة جةنابيَتـة طـوتي جـارا ديـش ظـ َي جـارا ديـش ئـةز دبيَـذم
مةشروع بيضيك ئةو ديش بةس دطةل هةند َ
طةلةك طرنطي ياهاتة وةرطرتنش ئينشائة َلالَ حةمي بةشيَوةيةك حماوةلةي هةندةكي كو بيَتةضارةسةر كرن.
نازامن هةنديَك طلةيي تر هةبووش مةسةلةن لةسةر جادةي دوو سـايت و ئةوانـةش تـةواو بـووةش ئةطـةر سـاييت
هةلَطرينش ئةمة ضونكة زؤر تيكرار بووة لةهةموو ناوضةكانيش بةرِاسيت تيَبينيةكانتان بةسةرضاوش زؤريش
تةواوةو لة جيَي خؤيةتيش مةسـةلةي ئـةوةي كـة زيـاتر لةمـة مورِاعـاتي ريَـذةي دانيشـتواني هـةر شـويَنيَك
بكريَ ش حةمتةن لةوةي موتةمةئني بنش هةر تةسةور دةكةم وةكو باسم كـردش ئةمـة كؤتـايي ئةوةكـة نييـةش
ئيَمة بةردةواميش دةبني لةوةش بةََم ئيَستا من نازامن لةوانةية زؤر عةمةلي نةبيَت لة زميين مونادةَتيش
هةنديَك شت مومكني دةب َي ش دةت يةعين ئةوة وةعد نييـة كـة مـن بـة مةدـةس دانيشـم ئـيرت ئـةوةي كـة
حــةدي ئيمكــان بــابلَيَني موســةيرتين لةس ـةري تــا حــةدديَكي زؤر مةســةلةي ثاريَ طاكانــةش بــةََم مةســةلةي
دةزاكانش ئةوة ماوة زياتر بة وردي ئيشي لةسةر بكةين.
ثرؤذةي بيناي ليَرة نووسراوةش ثرؤذةي ح بيةكان بةطشيت بامسـان كـردش طومتـان ثيَويسـت دةكـات تةفسـيلي
بكةمش ضونكة وةزيرةكان وةََميان ثيَ بووش بةََم بة هةر حالَ ئيرتش ضونكة ئةمـةيان طوتيـان هـي كؤمـةلَيَك
ين ثيَـي دامش وتـي ئـةو ريَطـاي بـؤ منوونـة
خةلَكةش ئةمة وةزيـري ئاوةدانكردنـةوة هةلَبةتـة وةََمةكـةي دويَـ َ
ريَطاي سليَماني ـ عةربةت دراوة بة دوو بةلَيَندةرش ئةمة وةََمي جيهةتي تةنفي ييةش يةكةميان /لة سليَماني
تا سنووري شارةواني ئةمة بؤ وةزارةتي شارةوانييةش دووةميان /لة سنووري شارةواني تا عةرةبةت وةزارةتي
ئاوةدانكردنــةوة تــةنفي ي كــردووةش نــاوي دوو جــار هــاتووةش ئةمــة ئــةو وةََمةيــة كــة ئيَــوة نــةتانتواني
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ثةيوةندي ثيَـوة بكـةنش بـةس بـة هـةر حـا َل لـةمن كـراش بةسةرضـاوش ثـرؤذة بؤضـي تـةواو بـووةو ثـارةي بـؤ
دانراوة واب امن بامسان كرد مةسةلةي سولفةي نيهائي و مةسةلةي تةسويةي مالي.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزيرش ثيَنج دةديقة كاتت ماوةش تكاية هةر ثرسياريَك وةََميَكت هةية تةواوي بكة.
بة ِريَ د.علي سندي /وةزيري ثالندانان:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

هةنديَك تةرة كرا بوو لةسةر مةسةلةي تةوزياش ضونكة هةنديَك ئةردامم طويَ ليَ بووش موعـادةَت دروسـت كـرا بـوو لةسـةر
ئةوةي كة بابلَيَني ثيَركاثيتة بابلَيَني هةر دةخل ئةطةر تةوزيتي بكةيت لةسةر هةموويش مي انيةي هةريَم وةكو بامسـان كـرد
لةم ضةند رؤذةش مي انيةي تةشعيليةو وةبةرهيَنانةش تةشعيلي لةسةر عةدةدي ئةشخاصي هـةريَمي كوردسـتان تـةوزيا نابيَـتش
مي انيةي تةشعيلي بةشيَكي زؤري لةوانةية لـة ثايتـةخت بيَـتش ذمـارةي موةزةفـةش وةزارةتةكانـةش شـيت تـرةش ثرؤذةكـان ئـةوة
مةنتيقي تيَدايةش يةعين ئينسان ئيش لةسةر ئةوة بكاتش ئةطةر سـالَيَكيش شـويَنيَك ئـةوة نـةبووش سـالَةكةي تـر تـةعوي ي بـؤ
بكريَتةوةش ئةطةر لةهةمان سالَدا نةكرا كة تؤ هةمووي وةكو يةك تةماشا بكةيت.
باسي ئةوة كرا كة مةشاريتةكان زؤر دروست كردنةش بينايةتةش ئةو شتانةيةش تةمنيةية بةشري تيَدا نييةش ئـةوة راسـتةش بـةََم
وةكو باسم كرد ئةمة هةريَميَكة باوةرِ بكةن بونيةي تةحيت ثيَويست ناكات خؤمان بة وََتيَكي زؤر زؤر دواكـةوتوو مودارةنـة
بكــةينش بةشــةكاني تــري عيَــراق لــة ئيَمــة باشــرتة لــة بونيــةي تــةحيتش هــةلي كــار ئــةم مةشــاريتانة هةرضــةنديَك بــن و

هةرضةنديَكيان وةكو دةلَيَن (ايدي العاملة)ى كوردستان بـةكار بيَـنن ش ئةمانـة ئةيـدي عاميلـة فورسـةي عةمـةليان بـؤ دروسـت
دةكــةنش بــةََم فورســةي عةمــةلي كــة ئــةو ثرؤذانــة دروســيت دةكــةنش هةلَبةتــة مةحــدودةش يــةعين ثرؤذةيــةك ئةطــةر
مة وعةيةك خـةلَك ثيَـي بـذيت بـؤ مـاوةي دوو سـا َل تيَـدا ئـيش بكـاتنش دواي دوو سـالَةكة ثرؤذةكـة تـةواو دةبيَـتش يـةعين
بةردةوامةكة ئيال ئةطةر مةشاريا ماوةيةكي دريَذ هةر هةبنش بةََم بة هةر حالَ ئـةوة راسـتةش ئـةو تيَبينيـة تـةواوةش وابـ امن
هةموومان موتةفقني كة ثرؤذةكاني ثشدةرو دةََدزيَ بةنيسةت دةرمانهيَناوة بةردةوام و ثيَشنيار كراو دةبيَت تـةعوي يان بـؤ
بكريَت.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاسي جةنابي وةزير دةكـةين بـؤ وةََمدانـةوةيش تكايـة بـؤ جيَطـاي خـؤتش بـة ِر َي ان زؤر سـوثاس بـؤ
ئيَوةي بة ِر َي كة طويَتان طرت لةو بة ِر َي ةش ثـيَش كؤتـايي هيَنـان بـة دانيشـتنةكةش رؤذي شـةممة دادةنيشـني
خوا ئاطادارتان بيَتش بةخيَرو سةَمةت.

فرست ادد عبداه
سكرتيَري ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق

ارسالن باي امساعيل
جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني
كوردستان – عيَراق
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