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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين دةسثيَك
شةممة ريَكةوتي 0232/1/31
كاتذميَر ()1ي دواي نيوةرِؤي رؤذي شةممة ريَكةوتي  0212/3/13ثةرلـةماني كوردسـتان  -عيَـراق بـة
سـةرؤكايةتي بــة ِريَ حممــد دــادر عبــداه(د.كمــال كــةركووكي) ســةرؤكي ثةرلــةمان و ,بــة مامــادةبووني بــة ِريَ
ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بة ِر َي فرست أمحد عبداه سكرتيَري ثةرلةمان ,دانيشتين دةسـثيَكي
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 دانيشتين دةسثيَكي خولي سيَيةمي
هةلَبذاردن لة كات ()1ي دواي نيوةرِؤي رؤذي شةممة ريَكةوتي  0212/3/13دا بةم شيَوةية بيَت:
 -1دةديقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان ،شةهيداني كوردستان و عيَراق.
 -0وتاري بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق بةم بؤنةيةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتان ،دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة ،خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردن ،ســالَي يةكــةم ،خــولي
طريَداني دووةم ،دانيشتين دةستثيَك ،رؤذي دانيشنت  ،0212/3/13ريَوو رةمسي كردنةوةي خولي طريَداني
دووةم سالَي يةكةمي خولي هةلَبذاردني سيَيةمي ثةلةماني كوردستاني عيَراق ،بةثيَي حوكمي برِطة ( )1لة
ماددة ()7ي هةر دوو برِطةي ( )1،0لة ماددة ( )74لـة ثـةيرِةوي نـاوخؤي ثةرلـةماني كوردسـتان  -عيَـراق
ذمارة ()1ي سالَي 1110ي هةموار كراودا ،دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردسـتان – عيَـراق برِياريـدا
كاتي كردنةوةي خولي طريَداني دووةمي سالَي يةكةمي خولي هةلَبـذاردني سـيَيةمي ثةرلـةمان لـة كاتـذميَر
()1ي دواي نيوةرِؤ رؤذي شةممة ريَكةوتي 0212 /3/13دا بيَت ،بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شيَوةية
بيَت:
 -1دةديقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان ،شةهيداني كوردستان و عيَراق.
 -0وتاري بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق بةم بؤنةيةوة.
بة ِر َي ان .ميَستا داوا لة ميَوةي بة ِريَ ةوة دةكةم دةديقةيةك وةستان بؤ طيـاني ثـاكي شـةهيدان بوةسـنت ،زؤر
سوثاس.
بة ِر َي ان .ميَستا دةضينة برِطةي دووةم وتاري بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان – عيَراق بةم بؤنةيةوة.
بة ِر َي ان .مةنداماني ثةرلةماني كوردستان .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبانةوة .بةناوي طةلي كوردستانةوة.
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سةرةتا سالَو دةنيَرين بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردو كوردستان و طشت شةهيداني ريَطاي رزطـاري عيَـراق
و جيهــان ،هــةروةها سـالَو دةنيَــرين بــؤ طشــت ثيَشــمةرطة ســةر بــةرزةكاني كوردســتان ،دةخــوازين هةميشــة
سةربةرزو سةركةوتوو مبيَنن.
بة ِر َي ان.
خوشكان و برايان.
كردنةوةي مةم خولةي ثةرلةمان لة مانطي مادار داية ،مانطي مادار بؤتة دةدةري ميللةتي كورد ،ضونكة لـةم
مانطــةدا رووداوي طــرنم و ميَــذوويي بــةدي دةكريَــت ،و لــة رووداوي خــؤي و نةتــةوةيي ،يــاخود رووداوي
دلَتةزيَن و دذ بـة مرؤاايـةتي و جينؤسـايدو ثـةوان و ثةشـيمان بوونـةوة لـة بـة َليَن ريَككةوتننامـةكان ،لـة
مانطي ماداردا ثيَشوازي لة جةذني نةتةوةيي كوردو نةورؤزي ثريؤز دةكةين ،كة سةري سالَي نويَي كورديية،
هةروةها رؤذي هاتنة سةر دنياي سةركردةي نـةمر بـارزاني و ريَككةوتنامـةي يـازدةي مـازاري سـالَي 1152
كةوتؤتة مةم مانطةوة ،نةماني سةرماو هاتين بةهاريش هةر لة مادار داية ،بؤيـة بةطشـئ مـةم يـادو رؤذانـة
شادي و موميَد بةخشة بؤ هةمووان ،هةر لةم مانطةي يادي رؤذاني راثةرِين دةكةينةوة ،كة لة ثيَنجي مادار
دةسئ ثيَ كردو طشت خاكي هةريَمي كوردستاني طرتةوة ،هةر لـة بـةهار دابـوو دواي نسـكؤي سـالَي 1157
شؤرِي هةلَطريسايةوة ،مةجمارةي وا ريَكةوت كة هةلَبذاردني مةجنومةني نويَنةراني عيَراق لة حةوتي مادار
مةجنام بدريَت ،بؤية بةم بؤنةيةوة ثريؤزبايي خؤمـان ماراسـتةي هـةموو كيـةك دةكـةين و تةمـةنا دةكـةين
سوود بةخش بيَت بؤ طشت عيَراق و بةتايبةت بؤ كوردستان ،مةوةمشان لة بري نةضـيَت كـة هـةر لـة مـانطي
ماداردا بةرةو رووي كارةساتي طةورةو دلَتةزيَن دةبينةوة ،هةر لة شازدةي مادار رؤذي كيمياباراني هةلَةجبةي
شةهيد ،كة تيايدا زياتر لة ثيَنج هةزار كورِو كض ،ثريو جواني سظيلي مةو شارة خؤ راطرو شةهيدة لةماوةي
تةنها ضةند خولةكيَك شةهيد كران و زياتر لة نؤ هةزاريشيان برينداري ضةكي كيمياوي بوون ،كة رؤذيَكي
ث ِر لة ميَش و ذان و ناخؤشيية لة ميَذووي نةتةوةكةمان ،هةتا هةتاية وةكو بريةوةرييةكي تـا َل لـة ويـذداني
تاكةكاني طةلي كوردستان و مرؤاايةتي دةميَنيَتةوة ،هةر لةو مانطة ريَككةوتنامة شومةكةي مةجلـةزامري لـة
شةشي مادار ميم ا كرا ،مـةو ثيالنـة نيَودةولَةتيـة دذ بـة ميللةتةكـةمان و شؤرِشـي مـةيلوول بةسـةرؤكايةتي
با رزاني نةمر مةجنام درا ،كة سوثاس بؤ يةزداني مـةزن مةوانـةي مةنـدازياري مـةو ثيالنـةو تاوانـة طةورانـة
بوون هةر بةهؤي مةو كردةوانةيان سةري خؤيان خواردو هيضيان لةسةر هيض نةما.
بة ِر َي ان.
ميَمة هةموومان ثيَويستمان بة يةكرت هةية ،تةنها يةك ريَ ي و يةك هةلَويَسئ بةرةو سةركةوتن دةمانبات،
بؤية طرنم و ثيَويستة يةكرت دةبول بكةين ،تةحةمولي يةكرت بكةين ،سنطمان فراوان بيَت ،بـريو بؤضـووني
سياسيمان مةو ثةرِي مازادي بيَت ،هيض كةس و كيةكمان ريَطـا بـة خؤمـان نـةدةين ثةجنـة بـؤ هـيض كـةس و
كيةك بةرين لةسـةر مـازادي بـريو راو ،هـةموومشان ريَـ لـة ياسـا بطـرين و كـار بكـةين تـاوةكو لـة هـةريَمي
كوردســتان باشــرت ثابةنــدي ياســا بـ و ثرؤســةي دووكراســي باشــرت ثــةرة بســةنيَت و جيَطريتــر بيَــت ،مــةو
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بة ِر َي انةي لةطةلَمان دةذيَـن لـةناو هـةريَمي كوردسـتان وةكـو بـرا توركمـان و كلـدان و سـريان و ماشـووري و
عــارةو و مةرمــةني و ســابي ةي مةنــدامي ،دةبيَــت بــةو ثــةرِي مــازادي هةســت بــة يةكســاني و ســةدامطريي
مةعامـةليان لـة تــةك بكريَـت ،بــة تـةواوةتي مــازاد بـن بـؤ مــةوةي لـة طشــت روويةكـةوة ذيــان بـة خؤشــي و
سةرفرازي بةرنة سةرو دلَشاد بن و ثشت مةستور بن بةوةي مافةكانيان بة ياسـا ثـاريَ راوة ،جيـاوازي مـايين
ثريؤزة ،ثيَويستة ريَ ي ل َي بطرييَت و ريَطا نةدريَت سووكايةتي بة هيض ماينيَك بكريَت.
بة ِر َي ان.
لة ثةرلةماني كوردستاندا ثشتيواني لـةو بؤضـوونانةي طشـت ليسـتة كوردسـتانيةكان دةكـةين ،كـة لـةماوةي
بانطةشــةي هةلَبــذاردن بــؤ طةرِانــةوةي كــةركووك و شــويَنة كيَشــةدارةكان بــؤ ســةر هــةريَمي كوردســتان
هةلَيانطرت بوو ،تاوةكو بةثيَي ماددةي ( )142لة دةستووري هةميشةيي عيَراق ،كيَشةي كةركووك و شويَنة
كيَشــةدارةكان ضارةســةر بكريَــت و بــؤ ثيَكهيَنــاني حكومــةتي عيَــراديش ثيَويســتة مــةو داخوازييــة ،كــةجيَي
بايةخي طـةلي كوردسـتانة بـة هةنـد وةربطرييَـت ،لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ثشـتيواني لـة هـةموو هـةولَيَك
دةكةين بؤ ضارةسةر كردني ماشتيانةو دووكراسيانةي كيَشةي كورد ،دوور لة هةموو جؤرة تونـدو تيـذي و
دةمارطريييةك.
خوشكان و برايان .بة ِر َي ان.
ثةرلةماني كوردستان مالَي طةلي كوردستانة ،دةنطي بة ( )111بـة ِريَ داوة ،كـة نويَنةرايـةتيان بكـةن ،ياسـا
دةربكةن و حكومةتيان بؤ ثيَك بهيَنن ،بؤ مةوةي بةثيَي ياسا كار بكات و خ مةتي ميللةت بكات ،بؤيـة مـةو
ثةرلةمانتارانةي لة ريَطاي ليذنةكانيانةوة ضاوديَري كارةكاني حكومةت دةكةن ،بـةثيَي ثـةيرِةوي نـاوخؤ و
ياسا مةنداماني ثةرلةمان مازادن لة دةربرِيين بريو راو بريو بؤضـووني خـؤي لـةناو هـؤلَي ثةرلـةمان لةسـةر
مــةو بابةتانــةي لــة بةرنامــةي كــار دانــراو،ن لــة دةرةوةي ثةرلــةمانيش مــازادن لــة ســنووري ياســادا بــريو
بؤضــوونةكانيان دةرب ـ ِن ،هــةروةها دانيشــتين هــؤلَي فةرميــةكاني ثةرلــةمان مــالَي ميللــةتي ميَمةيــةو زؤر
ثريؤزة ،ثيَويستة بة بةرز ي سةيري بكريَت و ريَـ ي لـ َي بطرييَـت ،طـةلي كوردسـتان كـة دةنطيـان بـة ()111
مةندامي ثةرلةمان داوة ،بؤ مةوةي نويَنةرايةتيان بكةن ،بؤية مـةم مةركـة زؤر طـرنم و ثـريؤزةو ،ثيَويسـتة
لةسةر هةر يةكيَك لةم ( )111مةندامةي ثةرلةماني كوردستان زؤر بة ويذدان و بة ثاكي و بةدلَسـؤزييةوة
مةركـةكاني سةرشـانيان بـة مامانةتـةوة جـ َي بـةج َي بكـةن ،لـةناو هـؤلَي ثةرلـةمانيش دةبيَـت بـةثيَي ياســاو
ثةيرِةوي ناوخؤ هةلَسوكةوت بكةين و ويذداني خؤمان خبةينة كـار ،بـؤ مـةوةي ريَطـا نـةدةين ناحـةدي و نـا
عةدالةتي روو بدات ،وةك هةموو كيةك دةزانن مـةم ثةرلةمانـة بـة ماسـاني نةهاتؤتـةدي ،بـةلَكو بةرهـةمي
خةباتي نةوة دواي نـةوةي كوردسـتانة ،بةرهـةمي تيَكـةكَوي مارةدـةو خـويَين ثيَشـمةرطةو شـةهيدةكا انة،
كةس خيَري ث َي نةكردووين و بة ميَمةي نة بةخشـيوة ،هـةر بؤيـة مـةركي سةرشـاني يةكـة يةكـةي هـةموو
مةندامة ثةرلةمانتارة بة ِر َي ةكان و طشت طةلي خؤشةويسئ كوردسـتانة ،كـة بـة ِريَ ةوة سـةيري ثةرلـةماني
كوردستان بكةين و هةولَي ضاك كردني ثيَشخسنت و بةرز راطـرتين بـدةين ،ثةرلـةمانتار نويَنـةري ميللـةتي
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كوردة ،حةصانةي هةية ،بؤية بؤ هيض دةزطايةكي حوكمي و مةهلي نيية ثةرلةمانتار دةستطري بكـات ،تـةنها
كاري ثةرلةمانة دةتوانيَت لة حالَةتي ثيَويست حةصانةي لةسةر كبدات بة غـةيري مـةوة بـؤ هـيض كـةس و
كيةك نيية دةست دريَذي بؤ هيض يةكيَك لة ميَوةي بة ِر َي بكات.
بة ِر َي ان.
لة كؤتايي سالَي رابردوو شاندي ثةرلةماني كوردستان دوو جار سةرداني بةغداي كرد ،رؤلَي ديارو بةرضاوي
خــؤي بــيين و ب ـؤ دانــاني ريَطــة ضــارةيةك ،كيَشــةكاني كــةركووك و ناوضــة دابرِاوةكــان ،هــةروةها ذمــارةي
كورسيةكاني طةلي كوردستان لة مةجنومةني نويَنةران ،مةوة بوو لة يةكةم سـةرداني شـاندةكة بـؤ بةغـدا
ريَطا نةدرا كيَشةي كةركووك و ناوضة دابرِاوةكان بة مةجنومةني نويَنةراني عيَرادةوة ببةسرتيَتةوة ،ليذنةي
جيَ بةجيَ كردني ماددةي ( )142ثةراو َي بكريَـت ،هـةو َل هـةبوو كـة ليذنـةي بـةرزي جـ َي بـةج َي كردنـي
ماددةي ( )142ثةراو َي بكريَت ،بةكَم شـاندي ثةرلـةماني كوردسـتان مـةو ريَطةيـةي ثيَيـان نـةدا ،هـةروةها
شــاندي ثةرلــةماني كوردســتان ريَطــةي نــةدا هــةريَمي كوردســتان لــة ضارةســةر كردنــي كيَشــةي كــةركووك و
شويَنة كيَشةدارةكان ثةراويَ بكريَت ،بؤية شاندي ثةرلةماني كوردستان تواني سنوور بؤ مةو جؤرة كةسـانة
دابنيَت ،كة دةيانويسـت دةسـت خبةنـة نـاو كاروبـاري كـةركووك و لـة ريَطـاي ضـارةي دروسـئ خـؤي دووري
خبةنةوة ،لةسةرداني دووةمي شاندي ثةرلةماني كوردستانيش بؤ بةغدا زؤر بة ضاكي توانرا هـةموو كيـةك
لــةوة تــ َي بطةيــةنريَت ،كــة هــةريَمي كوردســتان ماطــادارة لــة طشــت ثــالن و تــةزويرو هــةولَي ناياســايي و
نادروستةكان ،بؤية تواني كاريَكي وا بكات مةو كيةنة باكَ دةستانةي كة دةوريـان هـةبوو زؤرتـرو دـولَرت بـري
بكةنــة وة ،لــةوةي كوردســتان وا ماســان نييــة بــة مــارةزووي خؤيــان ،ضــؤن بيانــةويَت ف َيلَــي لــ َي بكــةن و
بياخنةلَةتيَنن ،بؤية توانرا ذمارةي كورسيةكان تا رادةيةك زياد بكريَت لـةو ذمارةيـةي ثيَشـرت بؤيـان دةسـت
نيشان كرد بوو ،مةطةرضي هيَشتا دةتوانرا ذمارةي كورسيةكاني زياتريش بيَت.
بة ِر َي ان.
بودجةي هةريَمي كوردستان لة  0212/1/01لةكيةن حكومةتي هةريَمي كوردسـتانةوة كاتـذميَر ()1،37
دةديقةي ثاي نيوةرِؤي رؤذي ثيَنج شةممة طةيشتة دةسـتمان ،لـة كاتـذميَري ()11ي سـةر لةبـةياني رؤذي
يةكشةممة لة  0212/1/04رةوانةي ليذنةي دارايـي كـراو لـة رؤذي  0212/1/05خويَندنـةوةي بـؤ كـرا
لةناو ثةرلةمان ،لة  1/05دانيشتين سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةلَ سةرؤك ليذنةكان مةجنامـدرا ،مـةوة بـوو
برِياردرا خبريَتة سةر مالَثةرِي ثةرلةماني كوردستان و رةوانةي هةر نؤزدة ليذنةكةي ثةرلةمانيش كراو ،لة
كيةن ليذنةي داراييةوة داوايان لـيَ كـرا كـة لةبارةيـةوة راثـؤرتي خؤيـان ثيَشكةشـي ليذنـةي دارايـي بكـةن،
ليذنةي داراييش راثؤرتي خؤي ثيَشكةشي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بكـات و ثاشـان خبريَتـة بةرنامـةي كـاري
ثةرلةمانةوة ،وةكو هةموو كيةكيش ماطادارن لة ماوةي ثشـووي ثةرلـةماني كوردسـتاندا دانيشـتين ناماسـايي
بؤ طفتوطؤي بودجة مةجنام دراو تةواو كردني طفتوطؤ خراية دواي هةلَبذاردنةكان ،كة لةم خولةدا بةردةوام
دةب لةسةر طفتوطؤ كردني ياساي بودجة.
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خؤشةويستان .بة ِر َي ان.
بودجــة مــالَي ميللةتــة ،مامانــةتي خــواو ثيَذةمبــةرو ويذدانــة ،ثيَويســتة هــةر يــةكيَك لــة ميَمــة بــةو ثــةرِي
دلَسؤزيي و ثاكي و بيَ طةردي مامةلَةي لةطةلَدا بكةين ،ميَشك و ويذدا ان خبةينة كار ،تاوةكو بة تةواوةتي
لة بةرذةوةندي طةلي كوردستان تةواو بيَت ،ريَطة نـةدةين هـيض ثرؤذةيـةك لةبةرذةوةنـدي ميللـةت نـةبيَت
جيَطري بيَت ،يان موافةدةتي لةسةر بكريَت.
بة ِر َي ان.
هةرضــي لــةم هــؤلَي ثةرلةمانــة مــةجنام دةدريَــت بــة مــازادي و بــة شــةفاي دةطاتــة ميللــةت و راطةيانــدني
ثةرلــةمانيش دةبيَــت ويَنــةي مــةو دانيشــتنانة بداتــة راطةياندنــةكاني تــر ،تــاوةكو كيَشــةي راطةيانــدن بــة
تةواوةتي ضارةسةر دةكةين ،ميَمة لـة هـةريَمي كوردسـتان زيـاتر لـة هةشـت سـةدو دوو دةزطـاو دامـةزراوةي
راطةياند ان هةية ،بؤية ناتوانريَت و ناكريَت شويَين هةموويان لةناو هؤلَي رةمسـي ثةرلةمانـدا بكةينـةوة،
دةكريَت رؤذنامةنووسةكان لة شويَين ميوانـةكان دابنيشـن ،ميَسـتاي ميَمـة كـار دةكـةين ،بـؤ مـةوة ثـةرة بـة
راطةياندنــةكاني كوردســتان بــدةين ،هــةولَي دامةزرانــدني كــةنالَي مامســاني و كــةنالَي ميَــئ مــيد دةدةيــن،
شـويَنيَكي شــياو بــؤ كؤنفرانســي رؤذنامــةوانان و خوشــك و بــرا راطةيانــدكارةكان دادةمــةزريَن  ،بــؤ مــةوةي
بتوانن لةشويَنيَكي تايبةت ،لةناو ثةرلةمان ،نةك لةناو مةم هؤلَة ،بةكَم لةناو ثةرلةمان ،با ماطاداري طفتوطؤ
و وردةكاريةكان دانيشتنةكاني ثةرلةم ان بـن ،بـة هـيض شـيَوةيةك ،هـيض رؤذيَـك ميَمـة حةديقـةتي نـاو مـةم
ثةرلةمانة لة خةلَكي كوردستان ناشارينةوة ،ثيَويستة خةلَكي هةريَمي كوردستان لةو كارانة بة ماطا بن ،كـة
ميَمة مةجنامي دةدةين.
بة ِر َي ان.
هةر لةم خولـة لـة  0221/8/02سـويَندي ياسـايي خـواردرا ،لـة  1/8دانيشـتين ماسـاييمان مةجنامـدا ،لـةم
فةترةيــــة ( )14دانيشــــتين ماســــايي مــــةجنام دراوة )1( ،دانيشــــتين ناماســــايي مــــةجنام دراوة )3( ،ياســــا
دةرضــويَندراوة لةكيــةن ثةرلةمانــةوة )1( ،برِيــار ميَــوةي بــة ِر َي برِيارتــان لــيَ داوة ،مــةو ثرؤذانــةي كــة
خويَندراونةتةوة ( )11ثرؤذة لةناو مةو ثةرلةمانة خويَندنـةوةي بـؤ كـراوة ،ميَسـتا لةبـةر دةسـئ ليذنـةي
ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكانة )8( ،ثرؤذة طةرِاندراوةتةوة بؤ حكومـةت لـة كابينـةي ثيَشـرت تةدـدويان
كـرد بــوو ،خؤيـان بــة رةمسـي داوايــان كـرد بــوو ،بـؤ مــةوةي دووبـارة بؤمــان بنيَرنـةوة ،وفــوديَكي تــري زؤر
ثةرلةمانتاري دنيا لة كةسايةتي بةرزي سياسـي و ثةرلـةماني روويـان لـة ثةرلـةمان كـردووة ،مومةسةسـاتي
كؤمةلَطاي مةدةني شاندةكانيان هاتؤتة ميَرة ،ميَمة موميَدةوارين لة خـولي دووةممـان زؤر بـة ريَـك و ثيَكـي
بتوان بة مةركي سةرشـاني خؤمـان هةلَبسـت  ،مـةو كارانـةي لـة ثيَشـمانة بـة طيـانيَكي تـةبايي ،وا سـةير
نةكةين مةسةلةن مةم ليستة كيَية؟ مـةويرت كيَيـة؟ زؤر جـار طويَبسـت دةبـ دةلَـيَن ليسـئ دةسـةكَت ،زؤر
تةبيعيية ،ليسئ دةسةكَت ،مةو ليستةية كة زؤرينةي خةلَكي كوردستان دةنطي بؤ داوة ،خـةلَكي كوردسـتان
جيَطاي ر َي ة ،ليسئ دةسةكَتيش جيَطاي ر َي ة ،مةو ليسـت ةي كـة كـةم دةنطـي هيَنـاوة ،مانـاي مـةوة نييـة كـة
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دةبيَت تةهميش بكريَت ،يان طويَي ليَ نةطرييَت ،نةخيَر مةوانيش جيَطةي ر َي ن ،ضونكة خةلَكي كوردسـتان
دةنطي ثيَداون ،مينجا يةك تاك بيَـت ،يـان دووان بـن ،يـان زيـاتر بـن ،مـةمرِؤ لـةناو مـةم ثةرلةمانـة هـةموو
ر َي يان هةية ،ضـونكة ميَمـة ر َي مـان بـؤ ميللـةتي خؤمـان هةيـة ،هيـواي سـةركةوتنتان بـؤ دةخـوازين ،مـةم
دانيشتنةي مةمرِؤمان مةجنامدا ،بؤ مةوةية خولي دووةممان دةست ثيَ بكات ،شـانديَكي ثةرلـةمان لـة ريَيـة،
مةمشةو بةرةو بةريتانيا دةضيَت ،سةرؤكي ثةرلةماني بةريتانيا دةعوةتي كردوون ،لةو فةترةيةي كة ميَمـة
ليَرة ناب  ،ريَ دار كاك مةرسةكن باي جيَطري سةرؤكي ثةرلـةمان بـة كارةكـان هةلَدةسـتيَت ،موميَـدةوارين
سةربةرز و سةركةوتوو بن ،خوا ثشتيواني هةمووتان بيَت و هةر سةربةرز بن و سةركةوتن بؤ كوردستان و
زؤر سوثاس ،ميَستاي كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهيَن  ،خوا لةطةلَتان بيَت.

فرست امحد 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 ()3
ثيَنج شةممة ريَكةوتي 0232\4\8
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()1
ثيَنج شةممة ريَكةوتي 0232/4/8
كاتــذميَر ()1332ي ثــاي نيــوةرِؤي رؤذي ثيَــنج شــةممة ريَكــةوتي  0212/4/8ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة مامـادةبووني
بة ِر َي ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بـة ِر َي فرسـت أمحـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()1ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِيـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()1ي خـولي
س ـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كــات ()1332ي ثــاي نيــوةرِؤي رؤذي ثيَــنج شــةممة ريَكــةوتي  0212/4/8دا بــةم
شيَوةية بيَت:
 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــة ســالَ  0212هــةريَم
كوردستان ـ عرياق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناو طةىل كوردستان ،دانيشتنةكةمان دةكةينةوة ،خوىل سيَيةم هةلَبذاردن ،سالَ يةكةم ،خوىل طريَـدان
دووةم ،ذمارة دانيشنت ،1/رِؤذ دانيشنت  ،0212/4/8بةرنامة كار:
بة ثيَ حوكمةكان برِطة  1ماددة  02لة ثـةيرِةو نـاوخؤ ذمـارة  1هـةمواركراو سـالَ 1110
ثةرلةمان كوردستان ـ عرياق ،دةستة سةرؤكايةت ثةرلةمان برِيـار دا بةرنامـة كـار دانيشـتن خـوىل
 1خـــوىل سـ ـيَيةم هةلَبـــذاردن لـــة كاتـــذميَر  1332ثـــاي نيـــوةرِؤ ،رِؤذ ثيَـــنج شـــةممةِ ،ريَكـــةوت
 0212/4/8دا بةم شيَوةية بيَت:
 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــة ســالَ  0212هــةريَم
كوردســتان ـ عــرياق ،داوا لــة ليذنــة داراي ـ و ليذنــة ياســاي دةكــةم كةرةمكــةن بــؤ شــويَن خؤيــان و
بةخيَرهاتن وةزيرة بة ِر َي ةكان دةكةين كاك شيَخ باي و كاك د.عل سند و كاك رشيد  ،زؤر بـةخيَربيَن،
سةرضاوان.
ميَستا كةرةمكةن بؤ ماددة  18كة دةكاتة  15ميَستا ،فةرموو كاك ريَباز.
بة ِريَ دِ .ريَباز فتاح:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
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من ثيَد واية و هةر ماساي تريش بةو شيَوةية لة خالَ بةرنامة كار دةلَيَت :دريَذةدان بة كؤبوونـةوةكان
ثيَشوو ،بةآلم مةطةر هةموو كيةك ثيَد واية برييان ديَت كة لة مةخري كؤبوونةوة ،كة كؤبوونةوةكـة كؤتـاي
هات ،ضوار برا ثةرلةمانتار داوا مةوةيان كرد كة بودجةكة بطة ِريَندريَتةوة ،لةبةرمـةوة كيَشـة تيايـة،
ياخود بؤ مةوة كيَشةكان ضارةسـةر بكريَـت ،جـاثيَد وايـة مـةفروز بـةو شـيَوةيةية كـة دريَـذةدان بيَـت بـة
كؤبوونةوةكان ،مةطةر دريَذةدان بيَت بازنةدانة بةسةر مةو خالَة ،دةبيَت دسة لةسةر مةو خالَة بكريَـت دوا
مةوة بضينة سةر خالَةكان تر.
سةرؤك ثةرلةمان:
بـة نيسـبةت ثيَشـنيار جـةنابت ،رِاسـتة وابـوو و مونادةشـة كـرا ،بـةآلم مةطـةر هـةموومان لـةبريمان بيَـت،
مةحاوةلةيةك هةبوو ثرؤذةكة بيل فعل بنيَردريَتةوة بؤ حكومةت ،ضونكة لة هةنديَك موداخةلة بيسـتمان
لة مةجنومةن وةزيران طفتوطؤ لةسةر نةكراوة ،بةآلم وةزيرة بة ِر َي ةكان ليَرة طوتيان طفتوطؤمان كردووة،
ثيَشرتيش لةناو مةو ثةرلةمانةدا خراية دةنطدان كة مايا بطة ِريَتـةوة يـان بـةردةوام بيَـت ،برِيـار درا بـة 55
دةنم مقابل  34كة بةردةوام ب  ،بؤية بةردةوام دةب هةتا نيهايةت لـةويَش دةنطـدانيَك تـر هةيـة كـة
مايا دةطة ِريَتةوة يان دةميَنيَت ،كةرةمكة كاك برهان.
برهان رشيد:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةوة كة جةنابتان باستان كرد كؤبوونةوة رِؤذ يةكةم بوو كة برِيار دا مونادةشة بكريَت ،بـةآلم دواي
مةوة ذمارةيةك زؤر عةيب و عار لة ثرؤذة موكةرةر دا ،لة ثرؤذة تةواو بوودا ،ديار نةبوون هةنديَك
ثارةدا دةركةوت كة مـاخر رِؤذ بـة ِر َي ت كؤبوونةوةكـةت تـةمجيل كـرد ،مـن سـةرؤكايةت موكةلـة دةكـةم،
نةك موكةلةفة ،مول ةمـة ،تةفسـرييَك مـةنتق و دانونيمـان بـدات َ مةطـةر ثرؤذةكـة ،عـةيب هـةبووة! بـؤ
ميَســتا بــةردةوام بـ لــة مونادةشــة كردنـ  ،مةطــةر عــةيب نــةبوو بؤضـ تــةمجيل كــرا مــةو رِؤذة؟ ،خــالَ
دووةمــد ،بةرِاســت مةطــةر لــة حالَــةتيَك دا دةض ـيَتة حيســاب زؤرينــة و كةمينــةوة مــةرِوات ثرؤذةكــة مــةو
ثيَشنيارانة خا َل خا َل دةنطـ لةسـةر درا وةك نةهيَشـتن مووضـة خـةلَك حي بـ لـةناو حكومـةت دا و
جياكردنةوة فةرمانبةر لة كارمةند ،وةك هةند َ خالَ تر كة ثرؤذة موكـةرةرةكان كب دريَـت ،مةوانـة بـا
بكريَت بة موحلةديَك و بة ماددةيةك لة ناو ياساكة جيَ بكريَتةوةو سيفةت مل ةم ث َ بدريَت. .........
سةرؤك ثةرلةمان:
بةتةمكيد بؤضوون هةبوو ،برا بة ِر َي هةبوو كـة بؤضـوون موختةلـةفيان هـةبوو كـة كـةموكورت هةيـة،
برِيار مةوة بوو كة بنيَردريَتةوة طفتوطؤ لةسةر بكريَت ،بؤية مةو كةموكورتيانة كة بة بؤضوون ميَوة
بة ِريَ كة هةبووة ،ميَستا دةتوانن لة ثاشاندا بة تةوسية يان هةنـديَك لـة ماددةكـان ضـاك بكـةن و مي افـة
بكةن ،لة مةخرييش خؤتان دةنط لةسةر دةدةن ،يان دةرِواتةوة يان دةميَنيَتةوة ،كاك زانا كةرةمكة.
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د.زانا رؤوف:
سةرؤك ثةرلةمان.
من لةسةر تةوسية بة ِر َي تان كة باس لة ماددة  18بكريَت ،نووسراويَك هةية كة لـة رِؤذ  3/07واردة
كراوة بؤ ثةرلةمان كوردستان كة نووسراو وةزارةت سـامانة سروشـتيةكانة ،داوا دةكـات  15و  15و 18
لةو ثرؤذة ياساية كب دريَت كة لةبةرامبةريش دا بةديليش بؤ دؤزيوةتةوة ،لةبةرمةوة من ثيَشنياز دةكـةم
بؤ بة ِر َي تان مةطةر مـةو ماددةيـة كدةبردريَـت ثيَشـرت لةسـةر مةمـةيان دسـة بكـةين ،ضـونكة مةمـة شـتيَك
تازةية و ميَمة لة مةخري كؤبوونةوة باس لةم تةوةرةمان نةكردووة مةو برِة ثارةية ض ىلَ ديَـت و ضارةسـةر
بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،ميَستا دريَذة بة كؤبوونةوةكةمان دةدةين ،دةضينة سةر مةو ماددةية ،وةختيَك تر هةيـة بـؤ مـةوة
دةتوان جةنابت بة تةفسيلَ لةسةر دسة بكة  ،دوو كةس تر ني ام هةيـة و وةر دةطـرم و كةسـ تـر
هةية؟ كاك عبداه كةرةمكة.
عبداه مةك نور :
سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمة لة دانيشتنةكان ثيَشوو تر دا داوامان كرد حيساب خيتام بيَتة ثةرلةمان. ........
سةرؤك ثةرلةمان:
كاكة مةوة ني ام نية ،ضاوةكةم ،وةخت َ كة هاتينـة سـةر ماددةكـان ،مـةو جيَطـة مي افـة دةكـةين و كـةم
دةكةين ،مةو كات دةتوان بة كةيف خؤت دسة بكة  ،نا ثرسيار نية ،فةرموو كاك كاردؤ.
كاردؤ حممد:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةو بابةتة كة كاك زانا باس كرد ،ثةيوةند بة داهاتةوة هةية و ثةيوةند بة ماددةكةوة هةية ،ناكريَت
دسـة لــةو داهاتـة نــةكريَت كــة وةزارةتـ ســامانة سروشـتيةكان باسـ كــردووة و مونادةشـة مــةو ماددةيــة
بكريَت.
سةرؤك ثةرلةمان:
ه سامانة سروشتيةكان ناكريَتة داهات ،ضونكة مةوة منحةية و بؤ منحةي مةطةر بتانـةو َ ِريَطايـةك تـر
بدؤزريَتةوة كة ضؤن سةر بكريَت ،ضونكة منحة داخل داهات بكـة  ،مـةوجا دةبيَـت لـةو بودجةيـة كـة
حكومةت عرياق ثيَت دةدات بي ِيت ،زؤر سوثاس ،ليذنة ياساي كةرةمكةن ،كاك عون فةرموو.
عون كمال بةزاز:
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بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
خوشك و برايان مةندام ثةرلةمان ،هةموومان ماطادارين لة كؤبوونـةوة ناماسـايي ذمـارة  1رِؤذ 3/0
ثةرلةمان بةردةوام بوو لة طفتوطؤكردن لةسةر بودجة هةريَم كوردستان بـؤ سـالَ  0212لـة مـةجنام دا
طةيشــتينة مــاددة  18ثرؤذةكــة كــة ذمارةكــة طــؤرِاو بــووة  ،15لــة مــةجنام مــةو طفتوطؤيانــة كــة
بــة ِريَ ان مةنــدام ثةرلــةمان ثيَشكةشــيان كــرد بــؤ ثةرلــةمان طةيشــتينة مــةو ســياغةية كــة ماددةكــة بــةو
شيَوةية دا ِريَذرا ،ميَستا بؤ جةنابتان دةخويَنمةوة:
املادة 15
 1ـ تتم زيادة رواتب ذوي الشهداء و املؤنفلني وضحايا االسلحة الكيمياوية كاالتى:ـ
أ ـ ذوي الشهداء بنسبة ( %)07و ( %)17وكاالتى:
 1ـ من ( )422الف اىل ( )522الف دينار بنسبة(.)%07
 0ـ من ( )522الف دينار اىل ( )13230مليون دينار بنسبة(.)%17
ب ـ ذوى الشهداء املواطنني مببلغ مقطوع قدره ( )72الف دينار.
ج ـ عوائل الشهداء املؤنفلني بنسبة (.)%72
 0ـ أ ـ ذوى االحتياجات اخلاصة من ( )32الف دينار اىل ()72الف دينار.
ب ـ ذوى االحتياجات اخلاصة من ( )72الف دينار اىل ( )122الف دينار.
جةناب سـةرؤك ثةرلـةمان مـةجنام كـؤ طفتوطؤكانـة لةسـةر مـةو ماددةيـة ،ميَسـتا ثيَشـنيار دةكـةم مـةو
ماددةية خبريَتة دةنطدانةوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
ثيَشــرت ضــةند مودتــةرةحيَك هــةبوو لةكيــةن زؤرينــة مةنــدامان ثةرلــةمان كودرســتانةوة لــة طشــت
فراكسيؤنةكان كة مةو نيسـبةتة زيـاد بيَـت ،لةبةرمـ ةوة ميلت اميَكـ مـادد هةيـة كـة مايـا حكومـةت مـةو
ثيَشنيارة كردووة؟ مةو زيادةية مي انيةكة و مةو زيادة راتبانة لةسـةروو مـةوة حكومـةت تةدـدو
كردووة حكومةت تادةت هةية يان نيةت  ،ضـونكة بـة ثيَـ مـاددة  83لـة ثـةيرِةو نـاوخؤ ثةرلـةمان،
(اليقبل اقرتاح زيادة النفقات او احداث نفقات جديدة او ختفيض الواردات مامل يكـن املقـرتح مشـفوعا ببيـان
وســائل يقيــق االقــرتاح) ،ميَمــة لــة حكومــةت دةثرسـ مةطــةر تادــةت هــةبيَت زيــاد بكــات ،مــةوا زيــاد
دةكةين ،مةطةر تادةت نةبوو مةوا لة خاوةن مةو مودتةرةحة دةثرسـ و بـ ان وةسـيلةيةك هةيـة بـؤ
زيادبوون مةو راتبة يان نا؟ كةرةمكة كويَستان خان.
بة ِر َي كويَستان حممد عبداه:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
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مــةوة بــة ِر َي كــاك عــون خويَنديــةوة مــةوة بةشــيَك زؤر لــة ثيَشــنيارةكان كــة لةكيــةن مةنــدامان
ثةرلةمانةوة بووة نةخراوةتة دةنطدان ،ميَمة ثيَشنيارةكا ان نووسيوة كة ثيَشرت هةموو ثيَد واية جةناب
كاك فرست سـكرتيَر ثةرلـةمان نووسـيويةت  ،ثيَويسـتة يـةك يـةك مـةو ثيَشـنيارانة خبريَتـة دةنطدانـةوة،
دةنم دةهيَن َ يان ناهيَن َ؟ ،لةبةرمةوة مةطةر دةكريَت من مةو ثيَشـنيارانة خبويَنمـةوة كـة كـراوة ،زيـاد لـة
ضةند مةنداميَكيش مةو رِؤذة ثشتطرييان ليَ كردووة.
سةرؤك ثةرلةمان:
با لة جةناب وةزير بثرس ب ان تادةت هةية ،وةكو وةزير داراي مةو ثارةيان هةية يان نا؟ كةرةمكة
كاك شيَخ باي فةرموو.
شيَخ باي تالَةبان /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة مةو زيادةية كة ميَستاكة ميقرتاح كراوة لـة حـدود  42مليـار دينـارة ،مـةوة  42مليـار دةطريَتـةوة،
ميَمة مةوة كة داشكيَندرا  %7بوو كة لة ثةرلةمان بة ِريَ دايان شكاند ،تةدريبةن دةكاتة  02مليـار ،هـةر
مي افةيةك بؤ سةر مةم حيساباتانة مةطةر عيالج نةبيَت بة عةج دةردةضيَت ،لةبةرمةوة ميَمة عيالجـ
مةوة وةكو طومت  %7ة كة دامان شكاند لةو دوو فةدةرةية ،لة حدود  02مليار دينار دةكات ،مةمة خـؤ
 42ـة.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي رةميتان ،كاك عون فةرموو.
عون كمال بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
وابــ ائ مةنــدام ان ثةرلــةمان رةميــان وازحــة ،كــة ثيَشــنيارةكة بــةو شــيَوةية كــرا لــةوة ثيَشــرتيش لــة
كؤبوونةوة ثيَشوو لةطةلَ جةناب وةزير كة بة خةت خؤيش رِاز بوو كة طـوت ميمكانااـان هةيـة مـةو
ثارةية زياد بكريَت ،ميَستا نازائ مةودفةكة كو بوو!
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك خورشيد فةرموو.
خورشيد امحد سليد يونس:
سةرؤك ثةرلةمان.
لة جةلسة ثيَشرتدا جةناب وةزير رِةزامةند دةرب ِر لةسـةر مـةو خالَـة ،لةبةرمـةوة مـن داوا دةكـةم مـةو
رِةزامةندية هةر مبيَن َ،ضونكة مةمة خالَيَك ثيَويستية و مةسةلةيةك مينسانية ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كةرةمكة كاك شيَخ باي .
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بة ِريَ شيَخ باي تالَةبان  /وةزيري دارايي و مابووري:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
مةوة كة ثيَشرت دسة لةسةر كرا باسد كردووة ،هةر زيادةيةك تر بيَتة سةر  ،ميَستا كة دةلَيَد مةوة 42
ةو  02نةدوســانة ،يــةعن وةزعةكــة بــةو شــيَوةيةية ،يــةعن لــة فةدــةرةكان تــردا دةبيَــت عيالجــ
بكةينةوة ،من دةسدم مةوةية ،ميَمة رِةزامةند بووينة ،بةآلم مةطةر لةوة زياتر بيَت بة عةج دةردةضيَت.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك د.زانا كةرةمكة.
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
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بة ِريَ
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د.زانا رؤوف محه كريم صاحل:
سةرؤك ثةرلةمان.
مــن مةطــةر بــة ِر َي تان ِريَطــةم بــدةن تــةنها مــةو برِطةيــة دةخويَنمــةوة كــة خــود بــة ِريَ وةزيــر ســامانة
سروشــتيةكان باســ كــردووة و دةلَيَــت مــةو بــرِ  102مليــارة و كــؤ مــةو ماددةيــة  102مليــارة ،بــة
ياداشتةكان ثةرلةمانةوة دةبيَتة  142مليار ،ليَرة ثيَشنياز دةكات و دةلَيَت ببيَتة  022مليار و تةغتيـةي
دةكريَت لةم مةجالةدا ،يةعن مةمة برِيارةكةية و خؤ داوا كردووة لة مةجنومةن وةزيـران ،واتـة ميَمـة
مةجاىل عةج مان نية ليَـرة بـةو شـيَوةية كـة بـاس دةكريَـت ،مـةوة ثارةكـة زيـاد كـراوةو مـةو برِةشـ لـ َي
تةمم دةكريَت.
سةرؤك ثةرلةمان:
كةرةمكة ناسك خان.
ناسك تؤفيق عبدالكريد عبدالرحيد:
سةرؤك ثةرلةمان.
منيش تةمكيد لةو ثارةية وةزارةت سامانة سروشتيةكان دةكةم كـة تـةرح كـردووة بـؤ حكومـةت ،مـةوة
يــةك ،دوو ،ميَمــة لــةو كاتةشــدا مونادةشــةمان كــردو طواــان ذمارةيــةك زؤر لــة كةســوكار شــةهيدان
كيميابــاران  322هــةزارة راتبيــان ،نــازائ بــؤ ليَــرة لــة  422ةوة دةســت ثيَكــراوة؟ مةطــةر مــةو رةدةمــةي
زيادبكريَت بؤ مةوة مشوىل هةموو بكات ،مةوة هةر خالَيَك سةربةخؤ بيَت.
سةرؤك ثةرلةمان:
كةرةمكة كاك شيَخ باي .
شيَخ باي تالَةبان  /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤك ثةرلةمان.
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بة نيسـبةت مـةوة لـة  422ةوة دةسـت ثـ َي كـردووة جـةناب سـةرؤك ثةرلـةمان ،مـةوة حـةد مـةدنا
مووضة كةسوكار شةهيدان  422هةزارة ،بؤية لةوةوة دةست ث َ كردووة ،بة نيسبةت مةو ثارةية كـة
مةو نووسراوة وةزارةت سامانة سروشتيةكان كـة ثيَشـكةي كـراوةو بـة بـة ِر َي تان ثيَشـكةي كـراوة و بـة
مةجنومةن وةزيـران ،مـةوة يةكـةم لـة مةجنومـةن وةزيـران نةهاتووةتـة بـةردةم كؤبوونـةوةو مونادةشـة
لةسةر نةكراوة ،مةوة يةك ،دووهةم مةو ثارةية لة مةسلَدا وةكو باس كـرد مـن خـؤم ماطـام ليَـ نيـة ،بـةآلم
وةكو وةزير سامانة سروشتيةكان باس ليَوة دةكات مةوة بؤ مـةو ثرؤذانةيـة مـةو دةزايانـة و مـةم ثارانـة
لةسةر مي انية تةشذيل ميعتيـاد سـةر دةكريَـت ،مةمـة نابيَتـة مـةوة كـةوا مـةو ثارةيـة بـدريَت بـةم
مةوزوعة ،بؤ مةعلومات جةنابيشتان مةوة كة ميَمة ويَنةيةكمان وةرطرتووة مةجنومةن وةزيـران جـواب
وةزارةت سامانة سروشتيةكان داوةتةوة بؤ مةو حةديقةتانة و ويَنةش بؤ جةنابتان.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عبدالسالم ني ام هةية فةرموو.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديق:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
من تةسةور دةكةم باس كردن مةو باسة هيض عيالدة بة ميَمـة نيـة ،ضـونكة مـةو نووسـراوة مةسـلَةن بـة
ىل بكـةن،
شيَوةيةك مسو َل نةهاتووة ،وةزير نـاتوان َ بـة ثةرلـةمان ب َليَـت مةوةنـدة ثـارةم هةيـة و يـان وا َ
دةبووا مةوة لة مةجنومةن وةزيران بؤ ميَمة بيَت ،وةكو من زانيومة هاتووة موباشر لة وةزيـر ،مـةوة يـةك،
دووةم :ميَمة واب ائ لة ناو مةشروع ياسا ماددةيةك هةية باس منح و ميعانات دةكات كة مةوانة دةطةنة
حكومةت باس ليَوة دةكات ،جةنابت باس مةوةت كرد داخل كردن مةو مةوزوعة منح و شريينيانة لةناو
بودجة ،واتة واردات نةفتة و واريدات نةفت مةسةلةيةك ميتيحاديـة ،لـةبات مـةوة ميَمـة هـةولَ بـدةين
ِريَطايةك بدؤزينةوة سوود لةو ثارةية وةربطرين ،مةطةر هاتو ميَمة مةو مةوزوعةمان خستة ناو بودجة مةو
كاتة  %83دةضيَتة حكومةت ،بةآلم حةد ثةرلةمانة و مـن يـةك لةوانـةم مةطـةر وةختـ خـؤ هـات مـةوا
مةجاملان دةبيَت و ميَمة داوا بكةين ميكاني ميَك بدؤزريَتةوة بؤ مةوة ميَمة بتوان ضؤن وةكو ثةرلةمان
كوردستان ضاوديَر ضؤنيةت هاتن و سةر كردن مةو ثارةية بكةين ،من بة رِةوا دةزائ.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،بة نيسبةت مةوة كـة هـةر رِوون كردنةوةيـةك بـؤ مـةوة لةبةرضـاوتان رِوون بيَـت ،مـةو ثارةيـة
ثارة منحة ،ثارة بودجة نية ،ميَمة ليَرة مونادةشة مي انيـة دةكـةين ،د.ماشـت وةكـو وةزيريَـك حـةد
هةية ب َل َ من مةم ثارةيةم لة منح هةية ،بةآلم ميَمة ناتوان تيَكـة َل بكـةين ،وةكـو مـن لـيَد ثرسـ طـوت
ميَمة لة منح مةم ثارةيةمان بؤ هاتووة ،مةم ثارةية تةبةروعة بؤ هةريَم كوردستان ،لة موستةدبةل و يـان
هةر مةمرِؤ و سبة لة دانيشتن داهاتوو ِريَطةيةك بدؤزينةوة بؤ مةو منحانة كة ضؤن سةر بكريَت ،كاك
محة سعيد فةرموو.
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

محة سعيد محة عل :
سةرؤك ثةرلةمان.
من سةرةتا ثشتطري لـة رِايةكـة ناسـك خـان دةكـةم ،ضـونكة جـةناب وةزيـر كـة دة َليَـت راتبـ مووضـة
شةهيد كةمرتين  422ـة ،مةنفال و كيمياباران مةوانة لة  322هةزارةوة دةست ث َ دةكةن ،بؤ مةوة مةو
ِريَذةية مشوىل مةوانيش بكات با مةوة لة  322ةوة بؤ  522بيَت ،مةو خالَيَك ،خـالَيَك تـريش بـة نيسـبةت
مةوة كة منيش ثشتطري لة دسة كاك عون دةكةم ،ضونكة لة ثيَشوو دا مةنافع ميجتمـاع و ميعانـات و
مةسارف موخرا و مةوانة مـةو نيسـبةتانة بـؤ ميَـرة دةطة ِريَتـةوة ،خـا َليَك تـر لـةم نووسـراوة بـة ِر َي كـاك
ماشت باس مةوة دةكات ثيَشنيار دةكات بؤ ثةرلةمان ،مةطةر ميَمـة ميَسـتا رِاز بـ مـةو بـرِة ثارةيـة كـة
مةو خؤ دةلَيَيت بيخةينة ماددة  15و  15و  18ميَمة رِاز ب مانا واية دةبيَـت بـة دـانون  ،دةبيَـت
بة شتيَك دانون و ياساي  ،بؤية ثيَشنيار دةكةم مةوة خبةينة ناو ميَرةو مةم ثارةية كة ليَرة بؤ هةنـديَك
ناوضة تر كة هةست دةكـة هاوسـةنط نيـة لـة ثرؤذةكـان وةكـو مـةوة كفـر كـة هـاتن و كـة هةنـديَك
شويَن تر كة طلةييان هةية و ثرؤذة خ مةتطوزار و ماوةدان بؤ ضـ و تويَـذ طـةجنان و ذنـان و مـةو
شتانة كةوا فةراغ و سةغةرات هةية لة بودجةكة ،ميَمة مةوة زياد دةب َ و بيبةين بؤ مةو َ و ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك فرست موداخةلة هةية فةرموو.
فرست امحد عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمة وةك ثةرلةمان مةفروزة ميلت ام بـة فةدـةرةي مـاددة  83بكـةين بةرِاسـت  ،مةعاشـ هـةر كيـةنيَك
بيَت نةفةداتـةك و خةرجيـةك بةردةوامـة ،مةطـةر ثةرلـةمان بيَـت و مـةو خةرجيـة زيـاد بكـات ،مـةفروزة
داهاتةك بةردةوام بؤ ثةيدا بكات ،منحة داهاتةك موةدةتة ،مةمسالَ مينحة هةيـة و هةنـدة مليؤنةيـة
يان هةندة مليارةية ،سا َليَك تر لة كويَـوة ثـ ِر دةكةنـةوة؟ لـةو حالَةتـة بـة رةمـ مـن بؤزيـاد كردنـ مـةو
فةدةراتانة مةفروزة يان مةندام ثةرلةمان داهاتةك بةردةوام بؤ ثةيدا بكات ،يان حكومةت موافق بيَـت و
بيكاتة ميلت ام لةسةر خؤ كو سالَةك تـر هـةر بـةردةوام بيَـت لةسـةر  ،مـةمما مةطـةر بـ َي موعالةجـة
بكةين بة مينحة موعالةجة كردن بة مينحة بـةس بـؤ مةمسـالَةية ،بـؤ سـا َليَك تـر لـة كويَـوة بيَـن  ،زؤر
سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عون فةرموو.

00

بة ِر َي دعون كمال بةزاز:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمة لة ماددة  4دةنطمان لةسةر ماددةيةك دا ميَستا بؤ جةنابتان و مةندامان ثةرلةمان دةخيويَنمةوة:
املادة 4
 1ـ حصر الصرف من اعتمادات احلسابات الرئيسـية املـن  ،االعانـات ،نفقـات املشـاريأ الرأ اليـة مـن املوازنـة
العام ة حلكومة لقليم كوردستان بـوزارة املاليـة واالقتصـاد ،ولـوزير املاليـة واالقتصـاد ختويـل الـوزراء ورؤسـاء
اجلهات غري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مباشرة على بعض مستويات احلسابات الرئيسة.
 0ـ تسـتقطأ نسـبة قـدر ا  %7مـن االعانـات الـواردة فـى فصـل االعانـات وتنقـل اىل حسـاب ـا بكركـو
واملناطق املتنازع عليها.
 3ـ تستقطأ نسبة قدر ا  %7من املن الواردة فى فصل املن وتنقل لتغطية الزيادة احلاصلة فى رواتب ذوى
االحتياجات اخلاصة.
هةروةها لة ماددة  10كة دةنطمان لةسةر داوة دةلَيَت:

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

املادة 10
تقيد مبالغ التربعات التى متن للوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة بعد قبوهلا من قبل وزير املالية ايرادا
نهائيـا للززينــة ،علــى ان يقــوا وزيــر املاليــة واالقتصــاد بتزصيصــها ضــمن اعتمــادات الــوزارة او الــدوائر غــري
املرتبطة بوزارة لصرفها على االغراض التى منحت من اجلها.
واتة مةو ماددانة دةبيَت كة مونادةشة لةسةر بكةين.
سةرؤك ثةرلةمان:
كويَستان خان فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
بيَجطة لةو  %7منحة و مةوة كة برِاوة ،ميَمة كؤمةلَيَك ثارة ترمان برِيوة ،مةوة مةلعةو شةعب ،مةوة
نةفةدات تةشذيل  ،شوةيفات هةوليَر و مةوة دي اين زانكؤ سـابيس بـووة ،جطـة لـةوة وةزيـر سـامانة
سروشــتيةكان ليَــرة بــوو و بريَــك ثــارة باســكرد كــة دانــدراوة لةســةر وةزارةتـ دارايـ  ،بــةآلم مــةوان مــةو
سووتةمةنية بة بـ َ بةرامبـةر دابـ دةكـةن بـؤ كارةبـا ،مةمانـة هـةموو ثارةيـة و دةطة ِريَتـةوة ،ميَمـة بـؤ
خؤمان ثيَمان واية مةم ث يَشنيارانة كة كردوومانة كـات خـؤ لـة رِوانطـة ميَمـةوة جـ َ بـةجَ دةكـر َ و
ياسايية ،رِةنطة مةندام ثةرلةمان كـة ثيَيـان وابيَـت جيَـ نابيَتـةوة و بودجـة نيـة بؤيـة داوا دةكـةين مـةو
ثيَشنيارانة كة ميَمة كردوومانة و من ميَستا ليَرة بة خالَ نووسيومة و دةخيويَنمةوة خبريَتة دةنطدان:
يةكةميان. ............ /
سةرؤك ثةرلةمان:
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كمـان هةيــة خوشــك مــن ،هــةموو حــازرةو لةبةردةســتة ،بــةس موخالفــة لةطــة َل مــاددة  83لةبةرمــةوة
ناتوان بيخةينة دةنطدانةوة ،مةمة يةك ،زيادةكة دةخةينة دةنطدانةوة ،مةطةر مةوانة كة لـة شـويَن تـر
برِيومانة عج مان هةية 872 ،مليار عج ت هةية ،كةرةمكة ثةوان خان.
بة ِر َي ثةوان ع الدين عبدالرمحن:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بة رِا من ميَستا دةد مةو نامةية بة ِريَ وةزير سامانة سروشـتيةكان لةطـةلَ دةدـ وةآلمةكـة بـة ِريَ
وةزير داراي ديسانةوة دةمان باتةوة سةر مةو خالَة كة با بلَيَ دانيشتنةكةما ان ليَ كؤتاي ثيَ هيَنـا
كة وةزارةتةكان و حكومةت ماطايان لة يةكرت نية ،مةو ماددةية بة ِريَ كـاك عـونيش خويَنديـةوة دووثـات
مةوة دةكاتةوة كة دةبيَت هةموو مينةحيَك ميداع بكريَت لة كيةن وةزير ماليةوة ،مـةو كاتـة حيسـاب بـؤ
دةكر يَت ،بةآلم مةو مينحة كة بة ِر َي وةزيـر سـامانة سروشـتيةكان بةسـةربةخؤي بـة بـ َ طةرِانـةوة بـؤ
سةرؤكايةت مةجنومةن وةزيران و وةزير مالية ناردوويةتة ثةرلةمانةوة ،مةمة مينح و بةشـيَك طرنطـ
داهاتة كة داهاتيش بةشيَك طرنط بودجةية ديسانةوة دةخياتةوة ذيَر ثرسـيارةوة ،مـن ليَـرةوة ديَمـة سـةر
دسـةيةك جــةناب ســةرؤك ثةرلــةمان كـة بــة هــةموومان رِاطةيانــد ،بودجـة و دةربــاز بــوون بودجــة لــة
ثةرلةمان مةركيَك مةخالد و ويذدان هةموو مةندامان ثةرلةمانة ،لةو رِوانطةيةوة مةطةر ميَمة داهااان
ديار نةب َ و منح سةربةخؤي لةنيَوان يـان بـا ب لَـ َي مةركةزيـةت لـة نيَـوان وةزارةتـةكان دا نـةبيَت كـةس
ماطا لة كةس نةبيَت ،لةو خالَة كـة كؤتاييمـان ثـ َي هيَنـاوة دةسـتمان ثـ َ نـةكردووة بـة بـ َ مـةوة هـيض
مةنداميَك ثةرلةمان ب ان َ مةم ماوة دوورودريَذة تةمخري بوون دانيشتنةكان ثةرلةمان لةسةر ض بوو؟
لةبةرض بو و؟ بـؤ نـةكرا؟ كـة مةمانـة هـةموو عةكمـةت ميسـتفهامن كـة ويـذدان ميَمـةي دةخاتـة بـةر
هةرِةشة و بةرضاو هاووآلتيانةوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
ثيَويســتة تــةمخري بــوون مــةم دانيشــتنة ثةرلــةمان بــؤت رِوون بكةمــةوة ،ضــونكة ميَمــة لــة ســةرؤكايةت
تةحةموىل مةو دواخستنة دةكةين ،ثيَش هةلَبذاردنةكان بوو لةناو مةم داعةية دانيشـتنةكان بـة ماداريَـك دا
رِؤيشت كة خةريك بوو زؤر بة زةد ببيَتة ثرؤثاطةندة هةلَبذاردن بؤ مةم كيةن و بؤ مـةو ك تـر ،بؤيـة
مينجا هةمووتان لةبن زةختيَك بوون كة مةو حيساباتانة كة ميَستا دةيكةن لةو حالَةتـة كـة نـةي دةتـوان
وةزعيَك دةديق و دروست بدةن ،بؤيـة بـة بةرذةوةنـدمان زانـ دوا بكـةو َ بـؤ دوا هةلَبذاردنـةكان ،دوا
هةلَبذاردنةكانيش موباشةرةتةن ،نةتاميج ضؤن دةردةض َ و بة و شيَوةيةك دةبيَت و هةر كيةك ليستةكة
لة و دؤناغيَك و جيَطة خؤ دةطريَتةوة لة ميستقراريَك فكر نـةبوون ،بؤيـة تةحـةموىل زياترمـان كـرد
كة زياتر دوا بكةويَت ،هةرضةند ميَمة بةرنامة خؤمان هةية بؤ مةم ضةند مانطة كـة لـة ثيَشـمانة مـةو
ياسا و مةو ثرؤذانة كة لةبةردةستمانة هةموو تةواو دةبيَـت ،ميَسـتا هـةمووتان ميسـتقراريَك نةفسـيتان
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هةية ،دةزانن بة دروسـت برِيـار بـدةن و و بلَـيَن و ضـ نـةوتر َ و كـ َ وتـ نابيَتـة ثروثاطةنـدة بـؤ هـيض
كيــةنيَك بؤيــة بةوثــةرِ مــازاد دســةكان خؤتــان دةكــةن ،بــة نيســبةت ميــنح مــن ماطــام ليَيــة لــة طشــت
كيةنةكان طفتوطؤ كراوة ،ثيَويستة ماددةيـةك زةق لـة مي انيةكـة هـةبيَت كـة هةرضـ ميـنح بـؤ هـةريَم
ك وردستان بيَت ض لة عقود نةوت و لة مةجاىل تر بيَت ،ببيَتة حيسـابيَك و بيَتـة مـةم ثةرلةمانـة ،مـةو
ىل بدريَت ،هةرضيتان
مةشروعانة حكومةت دا دةنا كة بةو ثارةية سةر بكريَت لةم ثةرلةمانة دةرار َ
هةية هةمووتان ثيَكةوة دةتوانن مةمرِؤ يان سبة لة دانيشتن داهاتوو ماددةيةك وا داب ِريَذريَت كـة يـةك
دؤكريَــك و يــةك دينــار ميــنح ب ـ ر نــةبيَت ،لــة ث ـيَش ضــاو هــةمووتان ماشــكرا بيَــت و مــةمرِؤ بيكةنــة
ماددةيةك ليَرة ،بةآلم ميَستا ميَمة مي انية مونادةشة دةكةين ،مي انيةكـةي مـول ةم بـةو دانونانـة كـة
هةمانة ،نابيَت لة ياساكان كبدةين ،مة وانـة دةيانـةو َ ضـةند كةسـيَكن ناويـان دةنووسـد لـةوة زيـاتر نيـة،
ثاشان ديَينة سةر برِياردان ،سؤزان خان ني اميت هةية فةرموو.
بة ِر َي سؤزان شهاو نور :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
رِوونت نةكردةوة دسة لةسةر ض دةكةين ميَمة ميَستا؟
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
ميَستا لةسةر ماددة مةوة كة زياد بكريَت بؤ شةهيدةكان ،لةسةر مـاددة  18كـة بووةتـة  ،15جةلسـة
رِابردوو  52كةس دسة كردووة ،هيض كةسيَك مةمرِؤ مةجاىل مةوة نيـة ،تـةنها لةسـةر مةوةيـة كـة ميَمـة
دةمانةو َ مةو ني امة كة هةمانة تةتبيق بكةين ،حكومةت لة ثـيَش ضـاومانة لـة جيَطايـةك طوتوويـةت
دةتوان هةنديَك زياد بكـةين ،مـةمرِؤ دةلَـ َ نـاتوان  ،مـةوة دةبيَـت بؤمـان رِوون بكاتـةوة ،بـةس مةوانـة
نودات ني اميان هةية كـة دةسـت زؤر بـةرز كرابـووةوة ،تـةنها لـةرِوو ني اميـةوة وةريـان دةطـرم ،مـةجال
نــادةم مونادةشــة مــةم ماددةيــة بكــةن ،بــةس ني ام ـ بيَــت توخــوا 5 ،كــةس ني امـ هةيــة كــاك ش ـيَرزاد
كةرةمكة.
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ

شيَرزاد عبداحلاف شريف:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةوة كة جةناب وةزير باس كرد مةو  %7ة كة لة ميعانات و مينح برِاوة بؤ مةوة كة دةكاتة  02مليـار،
بةآلم مةوة كة مةو باس دةكات  42مليار ت َ دةضيَت بـؤ مـةوة مةمانـة كـة داواكـراوة مةعاشـةكانيان
زيــاد بيَــت ،مــن ثـيَد وايــة ميَمــة لــة كؤبوونــةوةكان ثيَشــوو زؤر باس ـ مــةو ثرؤذانــةكان كــرد كــة دووبــارة
بوونةتةوة ،باس مةو ثرؤذانةمان كرد. ......
سةرؤك ثةرلةمان:
كاكة مةوة طواان ،عةج مان هةية ،ض كبدريَت دةضيَتة سةر عةج ةكة ،كاك كاروان فةرموو.
كاروان صاحل امحد رسول:
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بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
من لةسةر مةو داهاتة كة جةنابت بة مينحت لة دةلَةم دا ،مةوة ميَستا من تةندةريَكد لـة دةسـتة مـانط
. .......... 0
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

سةرؤك ثةرلةمان:
كاكة مةوة ني ام نية ،رجامةن ،كاك د.بشري فةرموو.
د.بشري خليل تؤفيق عبدالواحد:
سةرؤك ثةرلةمان.
بةرِاســت مةســةلة ســامانة سروشــتيةكان بووةتــة عوددةيــةك لــة ثةرلــةمان ،لةســةرةتا دانيشــتنةكانةوة
تاوةكو ميَستا من نايبيند مةوة كة عةج يَك مةطةر هةبيَت يان زيادكردن ثارة بـؤ عـةواميل شـوهةدا لـة
مة سةلة مينةح وةزارةت سامانة سروشتيةكان ناكريَت ،مـةو كتابـةي كـة ميَسـتا مامـاذة ثـ َ دةكريَـت،
كتابةكة كة هاتووة مةوةندة زياد بكريَت مةمة ناكريَت مونادةشـة بكريَـت و بيَتـة نـاو دانيشـتنةكان ميَمـة
لةبةرمــةوة دــانون نيــة لة ِريَطــة وةزارةتــةوة نــةهاتووة ،دوايـ لــة كــات مونادةشــة بودجــةوة هــاتووة و
ميقحــام كــراوة ،ناكريَــت لــة كــات مونادةشــة دا بكريَــت ،لــة ثاشــان خــؤ زيــاتر لــة جاريَــك وةزيــر ســامانة
سروشتيةكان طوت كاكة مةوانة مينحةن ،ثارة ن  ،بةلَكو مةمانـة ثـرؤذةن ،يـةعن ثـارة نايةتـةوة و زيـادة
هةبيَت لة شتةكان ،بؤية من مةوة ميقرتاح دةكةم وةكو مةوة جـةنابتان ماماذةتـان ثيَـ دا لـة ثـاي تـةواو
بوون مةسةلة بودجة مينحةكان هةموو بة يةك برِطة و بة يةك شت موعالةجة بكر َ و زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك دِ .ريَباز فةرموو.
دِ .ريَباز فتاح حممود نادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
ثيَد واب َي دانيشتنةكة بوو بة دانيشتنيَكي بريكاري و حسـاباتي ،لةبـةر مـةوة بـا تؤزيَـك لةسـةر خـؤ و وةكـو
بريكاري بؤتان شةرح بكةم ،مةطـةر مـةو لـة  %7ي كـة برِيـار دراوة لـة مـنح ب ِيَـت و دةنطـي لةسـةر درا ،بـؤ
مــةوةي بــؤ كــةم مةنــدامان ســةر بكريَــت ،مةطــةر نةكاتــة ()42مليــار بــةو شــيَوةي كــةداوا كــراوة ،لــة
()72هةزارةوة بكريَت بة ()122هةزار ،داوا كرا ()72هةزارةكة بكريَت بة ()022هةزار ،بةو شيَوة حسـاو
كراوة كةدةكاتة ()42مليار ،بـةآلم ميَمـة خـؤ ()02مليـار زيادةمـان هةيـة ،مةطـةر لـة()72هةزارةكـةوة بـةو
شـيَوةي كةحســاو كـراوة بكريَــت بـة ()022هــةزار ،لةبـةر مــةوةي كـة ()02مليارةكــة بـةي ناكــات ،خـؤ لــة
()72هةزارةوة بؤ ()172هةزار مةوة بةي دةكات ،با بةنيوة حسـاو بكريَـت)32( ،هةزارةكـةي داواكرابـوو
بكريَــت بــة ()122هــةزار ،مةطــةر مــةويش بــة نيــوةي مــةوة حســاو بكريَــت ،مــةوة ِريَــك ()02مليارةكــة
دةردةضيَت ،مةو ماددةي ثةيرِةوي ناوخؤي لةويَ جيَبةجيَ دةبيَت ،سوثاس.
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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
بةرِ َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بورهان نودتةي ني امي هةية ،فةرموو.
برهان رشيد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم :ماددةي ( )83زؤر وازحـة ،مـة َل َي دةبـ َي ثارةيـةك ثيَشـنيار بكـات ،ميَمـة ثيَشـرت ثيَشـنيارمان كـردووة،
ثيَشــرت بــةوةزيري داراييمــان وتــووة ،كــة داهــاتي فرِؤكةخانــةي هــةوليَر و ســليَماني نــةهاتووة ،هــي بامشــا
نـــةهاتووة ،ن يكـــةي ()422 – 322مليـــار دينـــار تـــةرخان كـــراوة بـــؤ كـ ـرِيين نـــةوت ،وةزيـــري ســـامانة
سروشتيةكان دة َليَـت بـةب َي مودابيـل مـن دابـيين دةكـةم ،مةمـة زؤر زؤر زيـاترة ،عةج ةكـةي دامةثؤشـيَت،
مةطةر مةو ثارانة ميعادة بكريَنةوة ،دووةم :ميَمـة كؤمـة َليَك ثيَشـنيارمان هةيـة ،بـةثيَيي نيـ ام داخلـي هـةر
ثيَشنياريَك دوو كةس ثشتطريي كرد مةبيَت خبريَتة دةنطدانةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ببورة هةر ثيَشنياريَك موخالفي نيـ ام بيَـت نابيَـت ،بـةآلم مةطـةر موخـالئ نـةب َي مـةوة دةبيَـت ،بـؤ خـؤت
سةيري ماددةي ()84بكة مةو كاتة مةزاني ضؤنة ،كويَستان خان ،فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم :دسةكاني كاك شيَروا ان برية هةموومان ،ثيَش كؤتايي هاتين دانيشتنةكة كة رِةخنةي لة بودجةكة
طرت وثيَشنياري كرد كة بطة ِريَتةوة ،بةآلم بةداخةوة مةوة نةخراية دةنطةوة ،بةثيَيي ثـةيرِةوي نـاوخؤ كـة
لةبةردةســئ هةمووماندايــة ،هــةر ثيَشــنياريَك ســ َي مةنــدامي ثةرلــةمان ثشــتطريي بكــات مــةب َي خبريَتــة
دةنطدانــةوة ،بــا ثيَشــنيارةكة مةوانــةي دةناعــةتيان ثيَيــي نيــة ،دةنطــي لةســةر نــةدةن ،مــةوةي كــة جيَطــاي
نابيَتةوة دةنطي نةدةنيَ ،بةآلم بةثيَيي مةم ثةيرِةوي ناوخؤية هـةر ثيَشـنياريَك سـيَ كـةس ثشـتطريي بكـات
دةب َي خبريَتة دةنطدانـةوة ،بؤيـة مـةو ثيَشـنيارانةي كـة كردوومانـة دةبـ َي يـةك ،يـةك خبريَتـة دةنطدانـةوة،
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر ثيَشنياريَك ،نا خوشكي من ،مةطةر موخالفي ني ام بيَت مةوة ناخريَتة دةنطدانةوة ،كاك دلَشاد فةرموو.
دلَشاد شهاو حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةبيند تيَكةآلوييةك لة طفتوطؤيةكان روويدا ،لةبـةيين موعالةجـة كردنـي مـنح و كةمكردنـةوةي مـنح
لــةبابي منحــي كــة لــة خةرجيــةكاني تةشــذيلية مــةوةي وةزارةتــي دارايــي ثيَشكةشــي كــردووة ،لةطــة َل مــةو
منحانةي كة هـي وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكانة ،لةطـة َل زيـاد كـردن و كـةم كردنـي مووضـةي شـةهيدان،
بةرِاسئ مةمة هةمووي تيَكةلَ بووة لة برِطةيةكدا ،من تةميدي مةو ثيَشنيارةم كة لـة بةرنامـةدا هـةمانبوو
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بةس كاتي نةهاتبوو ،وةكو جةنابت فةرمووت بؤ مةوةي هيضي تر نةطة ِريَيينةوة سةر مةم بابةتـةي مـنح و
ميعاناتةي كة بؤ حكومةت ديَت لةهةر سةرضاوةيةك كة ديَت ،بؤية من ثيَشـنيار دةكـةم و تةميـدي مـةوةي
دةكةم كة ميَستا موعالةجة بكريَت ،بؤ مةوةي جاريَكي تر لةبةنديَكي تـردا نةطة ِريَينـةوة سـةري ،حكومـةت
مـول ةم بيَــت ،سةرضــاوةكاني مــةو داهاتانــةي غــةيري مي انيــة بــةكؤي هــةموو داهاتــةكان ،لةطــةلَ ثـرِؤذةي
ثيَشنيار كردن كة بؤ و بابيَك سةر بكريَت ،بة ثاكيجيَكي كاملةوة ،ضونكة منحةكان تةنها مةو برِة ثارةية
نية ،مةوةي كة لة نوسراوةكةي بة ِريَ وةزيري سامانة سروشـتيةكاندا هـاتووة بـةو شـيَوةي كةهةيـة ،بـةلَكو
هةموو مةو منحانةي كةهةية ،هـةموو مةوانـةي كـة تؤزيَـك تيَكـةآلوي لةبـةيين وةزارةتـي دارايـي و سـامانة
ي دةطوتريَت و بيَ اطايي هةيةو هةموو مـةو شتانةشـي كـة
سروشتيةكانيشدا هةية ،مةوةي كة ذمارةيةك لةو َ
باسكران ،حكومةت مول ةم بيَت مةمانة هةمووي ِريَك خبات ،يةكي خبات ،بكريَت بةبةنديَك لة ياساكة ،كةوا
حكومةت مول ةم بكات مةمانة كؤبكاتةوةو ثرِؤذةي ثيَشنيار كـراويش بـؤ ضـؤنيةتي خـةرجي بـؤ ثةرلـةمان
بنيَريَـــت ،دواي موصـــادةدةي ثةرلـــةمان مينجـــا حكومـــةت حـــةدي هـــةبيَت مـــةم منحانـــة بكـــات بـــةكاري
خ مةتطوزاري و خ مةتي وآلت ي ث َي بكات ،كة وةكو منحة بـوو بـؤ هـةريَمي كوردسـتان هـاتوون ،بـؤ مـةوةي
تيَكةلَ نةبيَت ،لةطةلَ بابةتةكاني تر مةوةي تري كة سةرضاوةي داهات ،لةزؤريَك لة دسةكان واباس دةكريَت
كة طواية سةرضاوةي داهـات بـؤ مي افـةي مووضـةي شـةهيدان و مـةنفالكراوةكان لـةو ثارةيـة بيَـت كـةوا لـة
ثرِؤذةكان كةم دةكريَتةوة ،ياخود مةو ثرِؤذانةي كةوا دووبارةن ،ياخود مةو ثرِؤذانةي كة لةغو كـران ،وةكـو
مةوةي كة بةثيَيي دةنطدانةكاني رِابردوو ،ميَمة مةوكات دةنطمان لةسـةر داوة ،كـة مـةو ثرِاؤذانـةي دووبـارةن
ياخود مةوانةي بؤ كاري ح ب  ،لـةزمين هـةمان ثاريَ طـادا بـؤ ثـرِؤذةي خ مـةتطوزاري بـةكار بهيَنريَنـةوة،
يةعين ثارةكةي بؤ تةرخان بكريَتةوة ،خالَيَكي تريشد بةثيَيي مةوةي لة ياساكةدا هـاتووة ،نـاكريَ ميَمـة لـة
بودجةي تةشذيلي كةم بكةينةوة ،لـة بودجـةي ميستيسـماري خبةينـة سـةر بودجـةي تةشـذيلي و بيهيَنـي
مووضةي ثيَ زياد بكةين ،بؤية يـان دةبـ َي بـةدواي سةرضـاوةيةكي تـردا بطـة ِريَي يـان دةبـ َي تةميـدي مـةم
ثيَشنيارةي حكومةت بكةين ،كةهيض ميلت اميَكي تر نةخةينـة سـةري و زيادةكـة وةكـو مـةوة بـرِوات كـة لـة
تواناي حكومةتدا هةية ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سؤزان خان ،نودتةي ني امي هةية ،فةرموو.
بة ِريَ سؤزان شهاو نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
موعالةجةي مةو بابةتة ،مةطةر لةثيَش مةم ماددةيةشةوة بكةين ماساييةو مـةتوان بيكـةين ،يـةعين ثـيَش
تةصديق كردني مةم ماددةية بيكةين بةماددةيةكي ياسايي ،كة تيَيـدا رِوونـي دةكةينـةوة لةسـةر حكومـةت
ثيَويستة بودجةيةكي تـةواوك اري سـةبارةت بةكؤمـةك و مـةو بةخششـانةي كـة ثيَيـي دراون ،وةري طرتـوون
ثيَشكةي بة ثةرلةماني بكات ،بؤ موصادةدة كردن لةسةري ،مةو كاتة مةو تةم و مذيية بـةهؤي مـةوةي كـة
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تؤ هةنديَ لةو منحانة بةشيَوةي ثرِؤذة ديَن ،مةو ثرِؤذانة مـةو كيةنـةي كـة بةخششـةكةي كـردووة ،لـةبرِي
ثارةكــة خــؤي ثرةكؤذةكــة جيَبــةجيَ دةكــات ،دةبـيَ ميَمــة وةكــو ثةرلــةمان ماطــادار ب ـ  ،مــةو ثرِؤذانــة ض ـ ؟
لةكويَن؟ لة و بةرواريَكةوة دةسئ ثيَكردووة؟ ،كةي تـةواويش دةبيَـت؟ ،دةبـ َي بـرِي ثـارةي تيَضووشـي تيَـدا
دياري كرابيَ ،سةبارةت بةوةي كة بةثارةيي دةدريَت ،مةوةي جاريَكي تر حكومةت بلَ َي مةولةويياتي من بـؤ
مةم ثارةية ،بةم شـيَوة مامةلَـةي لةطةلَـدا دةكـريَ ،بـؤ مـةوةي ثةرلـةمان ماطـادار بيَـت و ضـي تـر نـةوتريَت،
سةرضاوةي مةو داهاتة ياخود مةو منحانة دياري نةكراوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك كاردؤ ،فةرموو.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ مةو خالَةي كة جةنابيشت باسـت كـرد بكريَـت بـة ماددةيـةك سـةبارةت ،بـة مينـةح و مـةو بةخششـانةي
كةديَت ،يان سةرضاوةي داهاتي حكومةت كة ك بةك بؤي ديَت ،يان لةدةعمي دةوليةوة ديَت ،مةمة بؤ شتيَكي
طشئ زؤر زؤر رِاستة ،بةآلم بؤ شتيَك كةرِ وونة ،لـة ِريَطايـةكي ياسـايي وةزيـري سـامانة سروشـتيةكان باسـي
ن يكةي ( )722مليار دةكات بـؤ مةجنومـةني وةزيـران ،لـة ِريَطاي جةنابتـةوة هاتووةتـة نـاو ثةرلـةمان مةمـة
كاتيَ وةزيري دارايي ليَيي مةثرس مةلَيَ عج م هةية ،من داهـاتيَكي رِووئ لةبةرضـاوة ،مـةلَيَد مـةم داهاتـة
ثيَو يستة منحة بةكار بيَت بؤ مـةم ماددةيـة ،كـة ماددةيـةكي دانونيـة و خ مـةتي ث ِراؤذةكا ـان دةكـات ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر ،فةرموو.
عمر عبدالع ي بهاء الدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت مةم ماددةي ()83يةوة حةق وابوو كاك فرسـةت يـان برايـاني ليذنـةي ياسـايي رِوونـي بكةنـةوة،
بةندي سيَ لةماددةي ()83باسي مةوة دةكات ،ثةرلةمان دواي تاوتويَ كردن و برِيـارداني ثـرِاؤذةي بودجـةي
بؤي هةية ثرِؤذةي نويَ بؤ خةرجي نويَ بيَنيَتة كايةوة ،ميَمة مـةكريَ ميَسـتا بيكـةين بـة برِياريَـك ،يـةعين
ميَستا برِياريَك بدةين ،كـة مـةو كؤمةلَـة شـتة مي افـة دةكريَـت ،مـةو ثيَشـنيارانةي كـة هةيـة بـؤ زيـادكردن،
هةمووي هةر لة ميَستاوة برِياري بؤ بدةين ،بة ثرِاؤذة ياسا ميلحادي بكةين مةوة لـة بةنـدي سـيَ ي مـاددةي
()83تةوزحيي باشي تيَداية ،نازائ بؤضي تيشكي ناخريَتة سةر ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك فرسةت موداخةلةي هةية ،فةرموو.
فرسةت امحد عبداه:
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سةرؤكي ثةرلةمان.
مــاددةي( )83رِوون و ماشــكراية ،فةدــةرةي سـيَ ،مةطــةر بيَــت و داهــاتيَكيش هــةبيَت خــؤ نةفــةداتيَكي تــازة
ميستيحداسي بكةيت و ميقراري بكةي ،ماخر داهاتي بـؤ ناويَـت ،مـةفروزة داهـاتيَكيش هـةبيَت ،بـؤ تـةنفي
كردنـي مـةو داهاتـة ،مةطـةر ثـارةي منحةكـة ببيَـت بـة مي انيةيـةكي تـةكميلي ثـاي تةصـديق كردنـي مــةو
مي انيةية ،مـةوة شـتيَكي ياسـاييةو مـةبيَت ،بـةس مـةوزوعي ميَمـة مـةوزوعي ثـ ِراؤذة نيـة ،مـةوزوعي زيـاد
كردني مووضـةية ،زيـاد كردنـي مووضـة داهـاتيَكي بـةردةوامي دة ويَـت ،مينحـة بـؤ يـةك جـارة ،كـة جاريَـك
بةتؤياندا سبةي مةوة تةواو دةبيَـت ،سـا َليَكي تـر لـةكويَوة تةسـديدي دةكـةي ،مـةفروزة حكومـةت تـةمميين
مةواردي بكات ،لةبةر مةوة رِةمي من مةوةيـة ،حكومـةت تـا و حـةديَك مـةتوانيَ مـةو زيادةيـة بكـات ،مةطـةر
هاتو تةميدي كرد ماناي واية مةس وليةت لةمةستؤي حكومةتة ،سبةيينَ مةوانة مةجبورن داهاتي بؤ ثةيـدا
بكةن ،با مةو مودتةرةحة خبةينة دةنطدانةوة لةو حةديَك حكومةت دةتوانيَ زيادة بكات ،لـة  %12يـان لـة
 %02يان لة  %72ية مةوة خبةينة دةنطدانـةوة ،بـةآلم زيـاد كردنـي مووضـةي شـةهيدان كـةس موعـارز نيـة
لةسةري ،كةسيش ناتوانيَ بلَيَ من دذي مةوةم ،بةآلم تةمميين مةوارد مةوة زؤر طرنطة ،تةمميين مـةوارديش
مةنداميَك ناتوان َي مةو زةمانة بدات ،مةفروزة حكومةت مةو زةمانة بدات ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سؤزان خان ،فةرموو.
سؤزان شهاو نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
جــاريَكي تــر دووبــارةي دةكةمــةوة ،مــةو منحانــة بــؤ يــةكجارة ،شــةريكاتةكان خؤيــان يــان وةكــو ب ـرِة ثــارة
ثيَشكةشي دةكات ،يان وةكو مةشروع ثيَشكةشي دةكات ،مةوةي وةكو مةشروع ثيَكةشي كردووة ،دبو َل ناكـات
خبريَتة سةرداهاتي حكومةت ،بؤ زياد كردني مووضة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير رِةمي جةنابتان لةو بارةيةوة ،مةتوانن وةكو حكومةت مةو ثارةيةتان هةية ،كة مةو ثرةكؤذةيـة
جيَبةج َي بكةن ،يان نا ،فةرموو.
شيَخ باي تالَةباني (وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ مونادةشةكان دووبارة دةبيَتةوة ،من ثيَشرت رِةمـي خـؤم داو ميَسـتاي دووبـارةي دةكةمـةوة ،مةطـةر
مةجامل بدةيت من دوو ،سيَ شت هةية مةبيَ جوابي بدةمةوة ،مةو برادةرةي دةلَيَـت بـا مةعاشـي مـةنفال و
شةهيدان وابيَ ،بابة مةعاشي شةهيدان فةدةرةيةكةو هي مةنفاليش فةدةرةيـةكي تـرة ،مةعاشـي شـةهيدان
حةدي مةدناي ()422هةزارة ،هي مةنفال حةدي مةدناي()322هةزارة ،ميَمة بؤيـة بـؤ مةنفالـةكان لـة %72
مان زياد كردووة ،بؤ شةهيدانيش لة %07مان زياد كردووة ،بةنيسـبةت داهـاتي فرِؤكةخانةكانـةوة ،داهـاتي
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بامشا و برايد خةليل ،يةكةم :ميَمة ضةند جارةو ثيَشرتيش مةوةمان بؤ بة ِر َي تان دووبارة كردؤتةوة ،مـةو
داهاتــةي طومرطــةكان بــؤ ميَمــة نيــة؟ ،كــة ميَمــة ميســتيناد بكةينــة ســةري و دابةشــي بكــةين ،داهــاتي
فرِؤكةخانـةكان وةكـو داهـاتي شـارةواني وكارةبـا وايـة ،لـةناو حسـاباتي تايبـةتي خؤيدايـة ،مةعلوميشـة ،لــة
نةتاميجيشدا هاتووة ،بةنيسبةت مةوةي كة ميَمة مةتوان مةو ثارة داب بكةين يان ناتوان  ،بةرِاسـئ كـة
ومت ميَمة ثةشيمان نةبووينةتةوة لةوةي كةوا مةو ثارةيةي كةوتوومانة كةم مةندام ببيَت بة ()122هـةزار
و مةوي تر ببيَـت بـة ( )172هـةزار ،مـن لـةو ثيَشـنيارةي مـةو برايانـةم كـة ميَسـتا ثيَشـنياز دةكـةن ،مـة َليَد
مةسةلةن مةنفال زياد بكات ،يان شةهيدان زياد بكات ،ميَمة مةو ثارانة حسابي بؤ نـةكراوة ،مـةبيَت حسـابي
بــؤ بكــةين ،هــةر زيادةيــةك ب َيــت دةب ـ َي حســابي بــؤ بكــةين ،لةبــةر مــةوة ميَمــة بــةو ش ـيَوةية ثيَشــرتيش
مونادةشةمان كرد ،حسابي مةوةمان كردووة ،مةو ( )122هةزار و ()172هةزارة ،مـةوةي كـة كـاك عـةوني
خويَندييــةوة مةبةسـتد ثيَشــنيازةكانة ،ميَمــة لةطــة َل مةوانــةداين و هــيض كرييــةكمان نيــة وةكــو حكومــةت،
مةميَنيَتةوة دواين شتد مةوةي سامانة سروشتيةكان ،لـة ياسـاكةدا هـاتووة ،فةدةرةيـةك بـؤ مـةوةي تـةن يد
بكريَتةوة لةمةودوا ،مةو فةدـةر ياسـاية ،مـةو ماددةيـة ،مـةتوانريَت ضـؤن جـةنابتان بةباشـي دةزانـن ،مـةوة
ثةيوةندي بة بة ِر َي تانةوة هةية ،بةثةرلةمانةوة هةية ،لةويَـدا مي افـاتي لةسـةر دةكـةن ،ميلت امـاني زيـاتر
بةنيسبةت حكومةت زياد دةكةن ،لةويَ ميل امي وةزيري دارايي و سامانة سروشتيةكاني كردووة ،بؤ مـةوةي
تةن وي بكاتةوةو منحةكان مةعلوم ببيَت ،بةتةمكيـديش هـةموو منحةيـةكيش وةكـو مـرياد دةبـيَ مـةعلوم
ببيَت ،وةكو مةسروفيش مةبيَ مةعلوم ببيَت ،مةب َي ثةرلةمانيش لةسةري موافةدة بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر عبدالرمحن ،فةرموو.
بة ِريَ عمر عبدالرمحن علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من نودتةيةكي ني اميد هةية ،لةطةلَ تيَبينيةكـدا ،ميَمـة لةسـةروبةندي مـةم مـاددةي ()18يـةداين بـةزياد
كردني مووضةي شةهيد و مةنفال ،ميَمة لة ثةيرِةوي خؤمان ضووينةتة دةريَ ،كة باس لة منحةو تةوسيات
و مةوادي تازةو كيتابي سامانة سروشتيةكان دةكةين ،لةكاتيَكـدا كـة مةشـروعي مي انيـة بـؤ ميَمـة هـاتووة،
مةمة ياسايةكي تايبةتية لة مةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة ،بة موتةزامين هةموو وةزيرةكـان هـاتووة ،بـؤي
نية بؤ هيض وةزيريَك هيض مودتةرةحاتيَكي تازة بنيَريَتة ميَرةو طؤرِانكاري لةناو ياسـاكةدا بكـات ،لةكيـةكي
تــرةوة ميَمــة ماددةكــاني ()85،87،84،83ي ثــةيرِةو و ثرِاؤطرامــي نــاوخؤي خؤمــان ثــةيرِةو كــردووة،
لةكاتيَكــدا كــة موصــادةدةي مي انيةكــةمان كــردووة ،ميَســتا هاتووينةتــة ســةر مــاخر بــابي ،مــاددةي ()75ي
ثةيرِةوي ناوخؤي خؤمان لة فةدةرةي دوو باس لةوة دةكات( ،الجيوز العودة اىل) مراجعةي مونادةشةي هةر
شــتيَك كــة باســي لةســةر كرابـيَ و حةســد بووبيَـت ،بــة وشــةي ( كجيــوز) بةموتلَــةدي هيَناويــةتي ،ضــي تــر
ناطة ِريَيتةوةو بؤت نية ،هيض كةسيَك باسي طةرِانةوةي دةنطدان لةسةر هةر شتيَك كة دةنطي لةسـةر دابيَـت
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ثيَشرت ،مةوةشي كة ليَرةدا دةنطي لةسةر مةوة دابيَت كة دانيشتين ثيَشوو ميَمة تةمجيلمان كـرد ،باسـي لـةوة
كردبيَ ك ة مةم ثرِؤذةية نودساني تيَدا هةيـة ،ثيَويسـتة بطة ِريَتـةوة ،مـةوة رِةميَكـي شةخيـي خؤيـةتي ،مـةو
رِةمية موخالةفةي فةدةرةي دووي ماددةي ( )75دةكات كة دةلَيَت(الجيوز العـودة اىل مناقشـة املواضـيأ الـ

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

مت حسمها) (الجيـوز) بـة دـةتعي هـاتووة ،لةبـةر مـةوة مـن داوا لةسـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةم ،دانيشـتين
ثيَشـوو زيـاتر لــة ( )52مةنـدام مونادةشـةي مــةم ماددةيـةمان كــردووة ،ميَسـتا مـةم ماددةيــة موهةيةمـة بــؤ
دةنطدان ،لةبةر مةوة با لة مةوزوع دةرنةض  ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك دلَشاد ،فةرموو.
دلَشاد شهاو حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةطةر من غةلَةت نةمب ،لةيةكةمياندا نووسراوة ،بةو شيَوةي كة دةلَيَت( زياد كردنةكان بـة نيسـبةي (%07
و  )%17ية بةثيَيي مةم نيسبانة ،نووسراوة لة ( 322بؤ  )422بة ِريَذةي لة  ،%07تةبيعي ِريَذةي لـة %07
يةعين مةوانةي كة مووضةيان لة ( )522 – 422يان لة ( )422دةبيَت بة ()522باشـة ميَسـتا تيَطةشـتد،
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ميَستا فةدةرة بة فةدةرة ديَي  ،باشة ماخر كةس كويَستان خان و ناسك خان ،دسة دةكـةن ،كويَسـتان
خان ،فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمــة مونادةشــةي مــةم ماددةيــةمان نةكردؤتــةوة ،ميَمــة داواي مــافيَكي خؤمــان دةكــةين كــة  52كــةس
مونادةشةمان كردووة ،ثيَشنياريشمان هةبووة ،تكاية ثيَشنيارةكا ان بـةثيَيي ثـةيرِةوي نـاوخؤ ثيَشـنيار بـة
ثيَشــنيار خبةنــة دةنطدانــةوة ،مةمــة مــافيَكي خؤمانــة بــةثيَيي ثــةيرِةوي نــاوخؤ ،مــن ضــوار ســالَ مةنــدامي
ثةرلةمان بووم ،ميَستاي حةوت مانطـة ،مـةو بة ِر َي انـة هـةر ثيَشـنياريَكيان هـةبووب َي و دوو كـةس تةميـدي
كردب ـيَ خراوةتــة دةنطدانــةوة ،مةمــة مــافيَكي خؤمانــة و داواي دةكــةين ،تكايــة ،تكايــة ،مــةم مافــةمان بــؤ
بطيَرِنةوة ،يةك ،يةك مةو ثيَشـنيارانةي كـة كردوومانـةو ()52كـةس مونادةشـةي لةسـةر كـردووة ،بيخةنـة
دةنطدانةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ،مةطةر مودتةرةحيَك موخـالفي ني اميَـك يـان دـانونيَكي سـةريح بيَـت ،نابيَـت و منـيش موخالةفـةي
نيــ ام ناكــةم ،بــةثيَيي مــةم ني امــة مــة ةركؤم كــةليَرةدا دانــراوة ،مــةتواني مــةوةي كــة جــةنابت فــةرمووت
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بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
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

لة جيَطايةكي تر بة ياسايةك ،بة تةوصيةيةك ،بة دانونيَـك ثيَشـنياري بكـة ،ثشـتطرييت لـ َي دةكـةين ،ناسـك
خان ،فةرموو.
ناسك تؤفيق عبدالكريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةمةويَت ديسان تةمكيد بكةمـةوة لةسـةر دسـةكاني بـة ِر َي وةزيـري دارايـي ،كـة مـةدنا مووضـة ()322
هةزارة ،تا مانطي سيَ شةهيداني كيمياباران زياتر لة ( )1222كةس ()322هةزاري وةرطرتووة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ببورة ،مةوة ني امي نية ،جةنابي وةزير ميَوة جةنابتان و ليذنةي دارايي ميختالفيَكتان هةية ،مةطةر
مةوةمان بؤ رِوون بكةنةوة ،كاك خورشيد وتت وةزير ،موافةدةي كردووة ،كة زيادي بكات و ميَستا ثاشطةز
بوويةوة ،فةرموو.
خورشيد امحد سليد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَ َي سةرةتا جةنابي وةزير رِازي بوو ،ميَستا نازائ بؤ؟ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ،فةرموو.
شيَخ باي تالَةباني (وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشــرت مودتــةرةحي حكومــةت هــاتبوو 32( ،بــؤ  72( )72بــؤ  ،)122بــةآلم لــةدواي مــةو مونادةشــاتانة و
كؤبوونةوةي يةكةميشمان لةطةلَ ليذنةي دارايي و طةرِانةوةم بؤ حكومةت ،موافةدةيان كـرد لةسـةر مـةوةي
كة ميقرتاحةكةي كاممان تةددوي كردووة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي تكاية ميَوة بةردةوام بن.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
واديارة وةزارةتي دارايي و مابووري ميستيعدادي ثيشاندا ،كة دةتوانيَ مةو ثارةية سـةر بكـات ،بؤيـة ميَسـتا
ثيَشنيار دةكةم مةو ماددةية خبريَتة دةنطدانةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
برِةكان جياوازن بؤية فةدةرة بة فةدةرة دةخيةينة دةنطدانةوة ،ميَستا خالَي يةكةم خبويَننةوة.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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املادة الثامنة عشرة:
 - 1تتم زيادة رواتب ذوي الشهداء و ضحايا االنفال واالسلحة الكيمياوية-:
أ  -ذوي الشهداء بنسبة ()%17 , %07كاآلتي:
 - 1من ( )422الف دينار اىل ( )522الف دينار (.)%07

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَسـتا مةمـة دةخةينـة دةنطـةوة كيَيـي لةطةلَدايـة بادةسـئ بلَنـد بكـات؟ ،كيَـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،زؤر
سوثاس بةكؤي دةنم وةرطريا ،بؤ فةدةرةي دواتر.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
 - 0من ( )522الئ دينار اىل ()1،230مليون دينار(.)%17
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا مةمةي دةخةينة دةنطةوة كيَيي لةطةلَدايـة بادةسـئ بلَنـد بكـات؟ ،كيَـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،زؤر
سوثاس بةكؤي دةنم وةرطريا ،بؤ فةدةرةي دواتر.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.

ب -ذوي الشهداء املدنيني(هاوآلتي)مببلغ مقطوع قدره ()72الف دينار.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا مةمةي دةخةينة دةنطةوة كيَيي لةطةلَدايـة بادةسـئ بلَنـد بكـات؟ ،كيَـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،زؤر
سوثاس بةكؤي دةنم وةرطريا ،بؤ فةدةرةي دواتر.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي

ج -عوائل الشهداء املؤنفلني بنسبة(.)%72
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية مةمة بة كوردي خبويَننةوة ،فةرموو.
د .رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خيَ اني مةنفالكراوةكان بة ِريَذةي لة(.)%72
سةرؤكي ثةرلةمان:

34

بة ِر َي ان ميَستا مةمةي دةخةينة دةنطةوة كيَيي لةطةلَدايـة بادةسـئ بلَنـد بكـات؟ ،كيَـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،زؤر
سوثاس بةكؤي دةنم وةرطريا ،بؤ فةدةرةي دواتر.
بة ِر َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
 – 0أ ذوي االحتياجات اخلاصة من ( )32الف دينار اىل ( )122الف دينار.
بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

د .رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خاوةن ثيَداويستية تايبةتةكان لة ()32هةزار دينارةوة بؤ ()122هةزار دينار.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان كيَيي لةطةلَداية بادةسئ بلَند بكات؟ ،كيَي لةطةلَـدا نيـة؟ ،زؤر سـوثاس بـةكؤي دةنـم وةرطـريا ،بـؤ
فةدةرةي دواتر.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
و  -ذوي االحتياجات اخلاصة من ( )72الف دينار اىل ( )172الف دينار.
د .رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خاوةن ثيَداويستية تايبةتةكان لة ()72هةزار دينارةوة بؤ ( )172هةزار دينار.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بـة ِريَ ان كيَيــي لةطةلَدايـة بادةســئ بلَنـد بكــات؟ ،كيَـي لةطةلَــدا نيـة؟ ،زؤر ســوثاس بـةكؤي دةنــم وةرطــريا.
ثيَشنياري وةزيري دارايي هاتووة ،كة مةم زيادانة لة  0212/1/1وة ثةسةند بكريَت ،بة ِريَ ان ميَستا مةمـة
دةخةينة دةنطةوة كيَيـي لةطةلَدايـة بادةسـئ بلَنـد بكـات؟ ،كيَـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،زؤر سـوثاس بـةكؤي دةنـم
وةرطريا ،ميَستا كؤي ماددةكة كة خويَنرايةوة دةخيةينة دةنطةوة ،كويَستان خان ،فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةو فةدةرةية كةمابوو واان با زينداني سياسيش بطريَتةوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
مـــةتواني لةشـــويَنيَكي تـــر بةماددةيـــةك يـــان فةدةرةيـــةك مـــةوة زيـــاد بكـــةين ،مةمـــة بـــؤ شـــةهيدان و
مةنفالكراوةكانة ،ضونكة زيندانيةكان هيَشتا شةهيد نةبوو ،ميَستا هةموو ماددةكة دةخةينة دةنطةوة ،كيَيي
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لةطةلَداية بادةسئ بلَند بكات؟ ،كيَي لةطةلَدا نية؟ ،زؤر سـوثاس بـةكؤي دةنـم وةرطـريا ،بـؤ ماددةيـةكي تـر
تكاية.
بة ِر َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةكؤبوونةوةكاني ثيَ شوو ماددةكـان ذمارةكانيـان طؤرِانكـاري تيَـداكرا ،لةسـةر ثيَشـنياري جـةنابي سـكرتيَري
ثةرلةمان ،ماددةي ( )15لة مةصلَي ثرِؤذةكـة ،بـوو بـة مـاددةي ()15ميَسـتا مـاددةي ()15مـان تـةواو كـرد،
دةطة ِريَينةوة سةر ماددةي ()15ي مةصلَي ثرِؤذةكة ،كة هةر بةذمارةي خؤي دةميَنيَتةوة ،لةبةر مةوةي دوو
ماددة ثيَشرت كبران لة ثرِاؤذةكة ،ميَستا دةخيويَنمةوة.

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي

املادة السابعة عشر:
خيصص مبلغ ( )172مائـة وسسـون مليـار دينـار حلملـة انشـاء املـدارز النموزجيـة االقلـيم مـن موازنـة
النفقات االستثمارية.
د .رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي حةادةم:
طوذمة ( )172مليار دينار بؤ هةلَمةت دروستكرن دوتاخبانة وونةييةكان لة هةريَمدا تـةرخان دةكـر
لة بودجة خةرجية وة بةرهيَنةكان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي دارايي ،فةرموو.
د .ماراس حس حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةي دارايي رِةزامةندة لةسةر دةدي مةو ماددةية ،بة ميتيفاق لةطة َل ليذنةي ياسايي.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِريَ ان ميَستا مةو ماددةية كيَ دةيةويَت دسةي لةسةر بكات با ناوي بنووسد ،سةرطولَ خان ،فةرموو.

بة ِر َي سةرطو َل امحد رضا:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت م ةو ماددةيةو مةو بـرِة ثارةيـةوة مـن ثـيَد باشـة ،بـؤ دوتاخبانـةي ماسـايي تـةرخان بكريَـت ،وةك
لةوةي بؤ دوتاخبانةي وونةي بيَت ،ضونكة هةموومان دةزانـ لةهـةريَمي كوردسـتان دوتاخبانـةي ماسـايي
لةزؤربةي ناوضةكاندا ،كةمةو ثيَويسئ زؤرمان بةدوتاخبانةي ماسايية ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سةمرية خان ،فةرموو.
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مسرية عبداه امساعيل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مـةو بـرِة ثـارةي كـة تـةرخان كـراوة بــؤ دروسـت كردنـي دوتاخبانـةي وونـةيي ،ثارةكـة زؤر باشـة ،جيَطــاي
دلَخؤشيية ،بةآلم مةطةر مةبةست تةصميد بيَت ،بةس مةطةر ثيَـداني نازنـاوي وونـةيي بيَـت ،مـةوة دةبـيَ
ضةند مةرجيَكي سيستةمي وونةيي هةية ،دةبـ َي لـةو دوتاخبانانـةدا جيَبـةج َي بكريَـت ،مـةويش بةضـةند
خالَيَك رِوون دةكةمةوة ،يةكةم :وةرطرتين دوتابي لة دوتاخبانةكاني وونةيي بـةثيَيي رةيـة ،دةبـيَ كـؤي
رةي لـة ()12كـةمرت نـةبيَت ،دووةم :حيـةي وانـةي مامؤسـتايان كـة دةرس لـة دوتاخبانـة وونةييـةكان
دةلَيَنةوة ،لة ميعداديةكةي  14بيَت و لة بنةرِةتيةكةيشي  15ية لة دوتاخبانـةي ماسـايي ( 04بـة )05شـة،
داب كردني ميالكات ،مامؤستا دةب َي لة ثيَنج سالَ كةمرت خ مةتي نةبيَ.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ،تؤ باس ي مةوة بكة كة مـةو ثرِؤذةيـة ببيَـت يـان نـةبيَت ،خـؤ ميَمـة موهةنـديس نـ ليَـرة تةصـميد
دابن َي  ،تةنها مةوةي مايا مةو ثارة بؤ دوتاخبانةي وونةي بيَـت يـان نـةبيَت ،هـةر مةوةنـدة ،كـاك شـؤرِي،
فةرموو.
شؤرِي جميد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةدلَنياييةوة ديارة داب كردني ()172مليار دينار ،بؤ حةملةيـةكي دروسـت كردنـي دوتاخبانـة ،ثارةيـةكي
زؤر ضاكة ،بةآلم هةر خؤي مةبلةغةكة طفتوطؤيةكي زؤر هةلَدةطريَ ،ضونكة ميَمة لةسةر كـةمرتين مةبلـةغ
زؤرترين طفتوطؤمان كردووة ،ناكريَ بةيةك رِستة مـةوة هـةموو موافةدـةي لةسـةر بكريَـت ،بؤيـة ثيَويسـت
ي سـةر دةكريَـت؟ ،كـيَش سـةري دةكـات؟ ،كـ َي
دةكات ،مةس وليةتي سةر كردني مةوة ديار بيَت كة لـةكو َ
ثيَيي ماطادار دةبيَت؟ مةو جيهةتةي كة سةري دةكات .هةروةها مةو مةشاريعانةي كة بةو سةدو ثةجنا مليار
دينارة جيَ بةجيَ دةكريَت ،كـة دروسـت كردنـي دوتاخبانـةو شـئ وايـة ،وةكـو خوشـكي بـة ِريَ م باسـي كـرد،
ثيَويستة ضةند جيهةتيَك لة سـةر كردنـي مـةوة بةشـداري بكـةن ،لةوانـة وةزارةتـي ثـةروةردة ،كـة خـؤي
موختةصةو مةعنية بة ميشةكة ،مةو دةزانيَت لة كويَ ثيَويسئ هةيـة؟ لـةكويَ سـيَ دةوامـي و دوو دةوامـي
هةية ،و ناوضةيةك دوتاخبانةي ثيَويستة ،هةروةها وةزارةتي مالية بؤ سةر كـردن و بـؤ ماطـادار بـوون لـة
ضؤنيةتي سةر بوونةكةي ،وةزارةتي ثالندانانيش بؤ راطرتين لةنيَوان ناوضةكاندا بؤ دروست كردنـي مـةو
دوتاخبانانةي لة زوين مةو حةملةيةدا ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار عبداه مةك نوري فةرموو.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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منيش هـةر ثيَشـنيار دةكـةم مـةو بـرِة ثارةيـة ديـاري بكريَـت و خبريَتـة سـةري بـة ضـةند وشـةيةك ديـاري
بكريَت ،كة وةزارةتي ثةروةردة خؤي مةوةي لةطةلَدا بكات ،مةوة طرنطةو تةرخانيش بكريَت بؤ دوتاخبانـةي
تــري ماســايي ،ضــونكة بةرِاســئ ميَمــة كيَشــةي دوتاخبانــة ماســاييةكا ان هةيــة ،ضــةندين طونــدو ،ضــةندين
شارؤضكةمان هةيـة ،بةرِاسـئ كيَشـةي دوتاخبانـةي هةيـةو ضـةندين دوتاخبانـةمان هةيـة ضـةند دةواميَكـي
تياية ،دةيان كةموكورتي تري تيايـة ،بؤيـة مـةم ثارةيـة ديـارة تـةرخان بكريَـت بـؤ دوتاخبانـة ماسـاييةكان و
هــةموو خــةلَك بةش ـيَوةيةكي يةكســان لــة دوتاخبانــة ماســاييةكاندا خبــويَنن ،مةطــةر ثــارةي تــر هــةبوو مــةو
دؤناغةمان بة سةركةوتوويي تيَثةرِاند مةو كاتـة بـؤ دؤنـاغيَكي تـر دةكريَـت ،ميَمـة ثيَشـناريَكي تـر بكـةين،
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار سيوةيل خان فةرموو.
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سيويل عثمان امحد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت مةو طوذمة ثارةي كة تـةرخان كـراوة ،مةطـةر دوتاخبانـةي وونـةيي ،مةطـةر لـة شـيَوةي ديـ اين
بيَت ،تةصميد بيَت ،كيَشةمان نيية ،بةكَم مةطةر لة شـيَوةي خويَنـدن بيَـت ،سيسـتةم بيَـت ،مةطـةر بكريَتـة
دوتاخبانةي ماسايي باشرتة ،لةبةر مةوةي دوتاخبانةي وونـةيي فـةرق و جيـاوازي هةيـة لـةنيَوان دوتابيـان،
بةنيسبةت ثارةكةشي كاك شؤري باسي كرد ،من باسي ناكةم مةطةر بة ليذنة بيَت لةطة َل وةزارةتةكاني تـر،
وةزارةتي ثةروةردةي مةعين بيَت زؤر باشة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار ثةوان خان فةرموو.
ثةوان عبدالكريد عبدالقادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة وةكو ليذنةي ثةروةردة وا ثيَشنيازمان كرد كة مةو برِة ثارةية ،سةدو ثـةجنا مليـار دينـارة ،ليذنةيـةك
هةلَستيَت بة جيَ بةجيَ كردني كارةكةو داناني مةو برِة ثارةية ،هةروةها طـؤرِيين دوتاخبانـة وونةييـةكان
بة دوتاخبانةي هاوضةر و نويَ ،هاوضةر و نو َي لة رووي طؤرِةثـاني وةرزشـةوة ،لـة رووي دروسـت كردنـي
ي بيَـت ،نـةك وونـةيي ،واتـا تايبـةت نـةبيَت بـؤ دةسـتةيةك
هؤلَةوة ،ويَنةي دي اينيةكةي هاوضةر و نـو َ
مةعدةلةكانيان لة ( )12ةوة بةرةو سـةرةوة بيَـت ،بـةلَكو منـدالَي هـةر كيـةنيَك تيَـدا جيَطـاي ببيَتـةوة ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ر َي دار دكتؤر زانا فةرموو.

بة ِريَ د.زانا رؤوف محةكريد:
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان.
ويَرِاي ثشتطريي كردني رةميةكةي ثةوان خان ،بيَطومـان مةمـة ماددةيـةكي طرنطـة ،ثيَويسـتة كـاري لةسـةر
بكريَت و جددييـة ،بـةس مـن ديسـان دةطة ِريَمـةوة يـةك خـالَي تـر كـة دةبيَـت ميشـارةتي ثـ َي بـدةم ،مةطـةر
ماددةي ثيَشوو ثةيوةندي هةبوو بيَت بةوةي كة راتبة ،واتـا زيـاد كردنـي مووضـةية ،مينحـة بـؤ يـةك جـار
دةدريَت ،وا هةست دةكةم برِي سةدو ثةجنا مليارةي كة تةرخان دةكريَت بة يةكجار دةدريَت ،دةكريَت ميَمـة
سوود وةربطرينةوة لةو برِة ثارةيةي كـة لـة شـيَوةي مينحةكانـةوة وةردةطـرين ،بـةكَم بةشـيَوةيةكي تـر لـة
زووترين كاتدا بةثيَي ثالنيَك ،مةو برِة ثارةمان بؤ دةسـت نيشـان بكريَـت ،مـن بـةي بـةحالَي خـؤم تؤزيَـك
طومان دةكةم لةوةي مةطةر زوو ياداشتيَكي هاوثيَض بيَت بؤ ثةرلةمان ،تايبةت بيَت بـؤ مـةو مينحانـة ،بؤيـة
دةكريَـت ميَمــة لـة ميَســتاوة سـوود لــةوة وةربطـرين ،لــة بةرامبةريشـدا بـرِي مـةو ســةدو ثـةجنا مليــارةي كــة
ماوةتةوة ،دةكريَت ميَمة سوودي لـيَ وةبطـرين بـؤ كؤمـةلَيَك برِطـةو مـاددةي تـر ،كـة دةتـوان لـة ماينـدةدا
زياديان بكةين ،يةعين مةصدةريَكي تـةمويلمان دؤزيتـةوة ،ثيَشـنيازةكةي كـة هـةبوو تايبـةت بـة كبردنـي
ماددةي شازدةو حةادةو هةذدة ،مةمة خؤي يةكيَكة لةو ماددانة ،ثةيوةنديشي نيية بة زياد كردني راتبةوة
مينحةيةكة بة يةك دتعة دةدريَت سةدو ثةجنا مليار تةرخان دةكريَت ،دةكريَـت ميَمـة سـوود لـةو ثارةيـةوة
وةربطرينةوة لة مينحةكة ج َي بةج َي بكريَت مةم برِة ثارةيـة ،بـةكَم لـة هـةمان كاتـدا بـؤت ورد بكريَتـةوة،
مةم سةدو ثةجنا مليارة ضةند دوتاخبانةي ثيَ دروست دةكريَت بة تةفاسيليَكي وردتر؟ يـةعين حكومـةتيش
دةسئ واكَية لة كيةكـةوة ،لةهـةمان كاتـدا تـؤ ثالنيَكـي باشـرتيش جـ َي بـةج َي دةكـةيت ،بةكيـةني كـةم تـؤ
دةتوانيت سةرضاوةي بةشيَكيش لـةو داهاتانـة ب انيـت ،كـة بـةهؤي مينحةكانـةوة دةسـتمان دةكـةويَت ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دكتؤر جةعفةر فةرموو.
د.جعفر علي رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةست دةكةم جؤريَك لة غموز هةيـة لـةو ماددةيـةدا ،ضـونكة مـةو ثارةيـة ديـار نييـة ضـؤن دابـةي
دةكريَت؟ و بنةمايةكي عةدالةتي و دادثةروةري لةبةرضـاو دةطرييَـت لـة تـةوزيد كردنـي مـةو دوتاخبانانـة؟
شويَين دةست نيشان كردن و هةلَبذاردني دوتاخبانةكان كيَ هةلَيان دةبذيَريَت؟ كيَ دةست نيشـانيان دةكـات؟
وونةييةكة ،مةسةلة
ضةندي ثارة بؤ تةرخان دةكريَت؟ مةعلوم مةوةي كة ميَمة بة نةتيجة ثيَي طةيشت
دروست كردني دوتاخبانةي وونةيي خويَندن نيية ،بةلَكو بيناي وونةيية ،بةكَم من ثيَشنيار دةكةم مـةم
دوتاخبانانــة كــة دروســت دةكريَــت نــاوي وونــةيي ليَهــاتووة ،نــاوة وونةييةكــة كبــدريَت ،هــةولَ بــدريَت
كؤمةلَطةي خويَندن ،ياخود كؤمةلَطةي دوتاخبانةيي دروست بكريَت ،هـةموومان دةزانـ ديَهاتـةكاني ميَمـة،
يان مةبلةغيَك لةو برِة ثارةية تةرخان بكريَت بؤ مةو ديَهاتانةي كة ليَك ن يكن ،بؤ وونة بيست طونـد لـة
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يةكرتي ن يك بن دةكريَت كؤمةلَطةيةكي هاوضةرخي خويَندن لةو ناوضةية دروست بكريَت ،كـة هـةموويان
تيَدا مةستةفيد بن ،ميَمة مةعلومااان لةكية كة ناتوانيَـت حكومـةتي هـةريَد و هـيض حكومـةتيَكي تـريش
رةنطة لة هةموو كديَيةك ك ة ذمـارةي خانووةكـاني دة خـانوو بيَـت ،يـان دة خويَنـدكاري هـةبيَت ذمارةيـةك
مامؤستا بنريَت و دوتاخبانةي دروست بكات ،بةكَم دةكريَت موجةمةع دروست بكـات ،بـؤ مـةوةي سـةرجةم
ديَهاتــةكان و حكومــةت هاوكــار بيَــت لــةوةي كــة بتوانيَــت مــةم خويَندكارانــةو دوتابيانــة بيَنيَــت بــؤ مــةو
موجةمةعانةي كة تيَيدا دةخويَنن.
خا َليَكي تر مـن ثـيَد باشـة مةسـةلةي دادوةري ،ثةرلـةمان هـةو َل بـدات موحلـةديَك ،شـتيَك بدؤزيَتـةوة ،بـؤ
مةوةي مةم ليذنةيةي كة هةلَدةسـتيَت بـة دابـةي كـردن و هةلَبـذاردني شـويَين مـةو دوتاخبانانـة ،بةرِاسـئ
مول ةميان بكات بة لةبةرضاو طرتين دادثةوةري ،نةك لةسةر هيض بنةمايةكي تر ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دكتؤر مةمحةد فةرموو.
بة ِريَ د.امحد ابراهيد علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة دروست كردني دوتاخبانة زؤر زؤر طرنطة ،بـةكَم لـةوة طـرنطرت ثيَويسـتة وةكـو بـرادةرانيش ماماذةيـان
ثيَدا مةولةويةت بدريَت بةو شويَنانةي كة دوتاخبانةيان نيية ،هةنديَك طوندو ديَهات هةيـة ،هةنـديَك شـارو
شارؤضكة هةية دوتاخبانةيان نيية ،بةهؤي نةبووني دوتاخبانـة ،دوتابيـةكان دةضـن بـؤ شـويَين تـر ،يـان بـؤ
ديَهاتي تر ،يان ناوضةي تر ،كة لة مةجنامي مةوةدا رووداوي زؤر ناخؤي حاديسةي سةيارة بووة ،كة بةهؤي
مةوة دوتابيان و مامؤستايان دووضاري رووداوي ناخؤي بوونةتةوة ،بةنيسبةتي وشةي ـوزةجي ،ميَمـة لـة
ليذنةي ياسايي ثيَشنيارمان كـرد كـة وشـةي ـوزةجي كبضـيَت ،تـةنها خبويَندريَتـةوة (خيصـص مبلـغ 172
مليــار دينــار حلملــة انشــاء املــدارز

االقلــيم مــن موازنــة النفقــات االســتثمارية) ،يــةعين بــةبيَ وشــةي

(النموذجية)  ،نازائ بؤ نةخويَندرايةوة ،مةمـة ثيَويسـت ناكـات ـوزةجي هـةبيَت ،ضـونكة دروسـت كردنـي
دوتاخبانة و بلَيَي دوتاخبانةي هاوضةر بيَت ،يان ـوزةجي ،دوتاخبانـة كـة دروسـت دةكريَـت بةشـيَوةيةكي
هاوضةر دروست دةكريَت ،لةبةر مةوة ثيَويست بة وشةي وزةجي ناكريَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار هاذة خان فةرموو.
بة ِريَ هاذة سليَمان مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
منـــيش لةطـــة َل رةمـــي هاوكـــارائ ،بةرِاســـئ مـــةو طوذمةيـــة طوذمةيـــةكي زؤر باشـــة بـــؤ دروســـت كردنـــي
دوتاخبانةكان ،بةكَم مةطةر وونـةيي بيَـت لـة رووي دي اينـةوة ،ثيَويسـتة ليَـرة ميشـارةتي ثـ َي بـدريَت ،كـة
دروست كردني دوتاخبانةي وونةيي لة رووي دي اينةوة ،مةطةر وونـةيي بيَـت وةكـو مةوانـةي كـة ميَسـتا
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هــةن ،مــةوة بةرِاســئ جياوازييــةكي ضــينايةتي لــةنيَوان دوتابيــةكان دروســت دةكــات بــؤ وةرطرتنيــان لــةو
دوتاخبانانة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار مةا خان فةرموو.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

مةا عمر امحد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ من لةطةلَ مةوةدام كة وشةي وزةجي مبيَنيَتةوة ،و لة رووي بيناو تةصميد و دي اينةوة بيَت ،و
لــة رووي سيســتةمي خويَندنيشــةوة بيَــت ،بــةكَم ثيَشــنيار دةكــةم بــؤ مــةو ليذنةيــةي كــة هةلَدةســتيَت بــة
سةرثةرشئ كردن و دابةي كردن و دروست كردني مةو دوتاخبانانة زياتر باية و مةهميةت بدات بة شارو
شارؤضكة بضووكةكان ،ضونكة ميَمة دةزان لة شارة طةورةكاندا دوتاخبانةي وزةجي هةية ،بةكَم لـة شـارة
بضــووكةكان ،يــاخود دــةزاو ناحيــةكان ب ـيَ بــةي كــراون لــةو دوتاخبانــة وونةييانــة لــة رووي سيســتةمي
خويَندنةوة ،ياخود لة رووي دي انيشةوة ،ميَمة دةزان مةو دوتاخبانـة وونةييانـة ،مـةو دوتاخبانانـةن كـة
مــةو دوتابيانــةي ل ـيَ وةردةطرييَــن كــة توانــاي فيكريــان ،يــاخود مســتةواي عيلميــان وةكــو دةلَ ـيَن لــة رووي
زيرةكيةوة مةو دوتابيانة لةو دوتاخبانانة وةردةطرييَن ،كـة رةكانيـان بـةرزة ،نـةوةك دوتـابي فـةدري بيَـت،
ياخود دوتابيةكي دةولَةمةند بيَت ،بةلَكو تةنها مةو دوتابيانـة وةردةطريَـت لـة رووي دةرةجـةوة زيـاترن لـة
دوتابيةكاني تر ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار سؤزان خان فةرموو.
سؤزان شهاو نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي ان ،من حةز دةكةم باس لةوة بكةم هةلَمةتي هةلَبذاردني دروست كردني دوتاخبانـةكان بةشـانازييةوة
دةلَ ـيَد لــة خــولي ثيَشــووي ثةرلةمانــةوة لةكيــةن ليذنــةي ثــةروةردةوة داوا كــرا ،كــةوا ســاكَنة ســندوديَك
دامبــةزريَت بــؤ هةلَمــةتيَكي بــةردةوام ،ضــونكة ميَمــة نةديـيَك و كيَشــةيةكي زؤر زؤر طــةورةمان هةيــة لــة
دوتاخبانةكاندا ،مةمة هةموومان دةيبين هةر بؤيـةي دةبيـن دوو دةوام و سـيَ دةوام و ضـوار دةوامـيش
هةية ،لةطةلَ مةوةي كة ميَمة سيستةمي خويَند ان طؤرِيوة ،مةطةر مـن بـة هةلَـةدا نةضـوومب و ماطـاداريش
مب ،وةكو دةزائ مةم سةدو ثةجنا مليـار دينـارة بـؤ مـاوةي ضـوار سـا َل دووبـارة دةبيَتـةوة هـةموو سـا َليَك تـا
ماوةي ضوار سالَ هةتاوةكو مةو نةديةي دوتاخبانانة ثرِ بكريَتةوةو ،مةوةي داواي وةزارةتي ثةروةردة بووة
لة ثالنـة ثيَـنج سـالَيةكةي كـة داينـاوة ،هـةر لةبـةر مـةوة مـن ثيَشـنيار دةكـةم بـؤ دةولَةمةنـد كردنـي مـةم
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ماددةية (خيصص مبلغ ( )172مليار دينار حلملة انشاء املدارز النموذجيـة) ،مةبةسـتيش لـة وزةجيةكـة
دي اينة ،يةعين دوتاخب انةيةكي عةصري كة هـةموو بابةتـةكاني خويَنـدكار ثيَويسـتيةتي لـة سـاحةي يـاري
كردن و لة مةسرةح و لـة موختةبـةرِات و لـة مةكتةبـدا ،بـةثيَي مـةو دي اينـةي كـة وةزارةتـي ثـةروةردةي
مامادةي كردووة( ،حلملـة انشـاء املـدارز النموذجيـة

االقلـيم) ،ثـيَش مـةوةي بلَـيَ (مـن موازنـة النففـات

االستثمارية)( ،وتشكل يئة متكونة من اوالً /وزير الرتبية والتعليم وزير املالية و وزير التزطـي لالشـراف
وتوزيأ بناء ذه املدارز حسب اخلطة املقدمة من وزارة الرتبية والتعليم) ،ضونكة وةزارةتي ثةروةردة خؤي
ثالنة ثيَنج سالَيةكةي هةيةو مامادةية دةزانيَت لة هةموو كةس باشرت دةزانيَـت لـةكويَ ثيَويسـتةو لـة كـويَ
ثيَويست نيية ،وةزارةت خؤي دةزانيَت ،زؤر زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار مامينة خان فةرموو.
بة ِر َي مامينة ذكرى سعيد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرا دةمةكيَ ليذنا ثةروةداو خويَندني بلَند تاسـةرة دانـا دةاـةريَ هـةريَما كوردسـتانيَ ،مـةويش ن يـك دول
كيَشــا دوتاخبانــا ماطاهــدار بــووم كــة مــةم اني ضــةند ذينطــةهيَت دوتاخبانــةت كوردســتان َي ناتةندروســنت بــؤ
هةندةك دوتابي و تيَدا بذينةاة ،ذي بةر هةنديَ ذي مةز دبيند كو تةرخان كرنا سةدو ثـةجنا مليـار دينـارا
بؤ هةلَمةتا در وست كرنـا دوتاخبانيـةت سـةردةميانة ،يـةعين مـةز بـاوةرم مةسـةلة يـا وونـةيي نـا مـةوةكو
دوتاخبانةي وونةييت جوداهيا ،يا دوتابيـةت دةهيَتةبـةر ،بـةلكو طشـت كيَـي مـةو ثـةيظا وونـةيي ببيتـة
ثةيظةكا سةردةميانةو بؤ هةنديَكا ضارسةر بيَتة كرن ،ضـةنديا ثيَويسـتة نوكـة مـةا دوتاخبـان َي سـةردةميانا
هةبي كو زارؤكيَت كوردستانيَ ،طةجنيَ كوردستانيَ بشيَد شيَوازةكي ييَ تةندروسـت ذ كيـيَ دةروونـي و اـةذ
كييَ سةخلةميظة بشان خويَندنا خؤ جيَ بةجيَ بكات ،راستة ميشباع مةدرةستيَت مـة نةهاتينـة كـرن ،مـول
ي مـة كيَشـة سـ َي دةوامـي و دوو دةوامـي
طور مـةو ماخـافتينَ بـة ِريَ وةزيـريَ ثـةروةردةي دي كـو بـؤ هةنـد َ
نةميَنيَنت مة ثيَ تيظيت سيَ هةزار دوتاخبانة ياهةي ،ليَ جةنابي ويش ماماذة دا هةندةكو مةعـدةلي سـةدو
ثةجنا دوتاخبانة ساكَنة تيَنة دروست كرن ،يةعين مةا هةلَمةتي دروست كرنا دوتاخبانـة سـةردةميانة دطـةل
وان دروســت كرنــا دوتاخبانــة تشــتة هــةرة باشــة كــو بةهةنــديَ تــو بةرامبــةر مــةو دوتاخبانــةت كــو ي ـيَ بــة
ي مةدرةسةي وونةييش ذي بهيَنة دروسـت كـرن ،مـةز
شيَوازيَكيَ ييَ ماسايي تيَتة دروست كرن ،هةم بةر و َ
ثشتطرييا بؤضوونيَت طةلةك هةااليَت مةند دكةم كو بؤرديَك بهيَتـة دروسـت كرنـا كـو وةزارةتـا ثـةروةردةو
وةزارةتا ثالندانانيَ ،وةزيريَ وةزارةتا دارايي تيَدا سةرثةرشتيا ويَ بكا ،ضـونكة وةزارةتـي ثـةروةرديَ ثالنـيَ
ويَت دزانيَت و ثالنيَكي هةموو كةسيةو هةمي تشتةك لةبةر دةسئ وية ،مـةو دشـيَنت ثـرت سـةريا ماطاهـدار
بيَت ،ليَ يا ثيَتيظيا مةا دروست كرنا هةلَمةتا دوتاخبانة سةردةميانة ذي سةر بنةماي جـوطراي و ضارةسـةر
كرنا كيَشا دوو دةوامي و سيَ دةوامي بي ،زؤريا دوتابيا هةر مةنتيقةيةكدا ذي بةر هةنديَ ذي مةز ثيَشنيار
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ي ثالنـا خـؤ جـ َي
ي بـؤ موصـادةدا و َ
دكةم كو مةطةر مةا بةنـدة هاتـة ثةسـند كـرن اـيَنت وةزارةتـا ثـةروةرد َ
بةجيَ كرنيَ ،فريَكة ثةرلةمانيَ مةم ب ان كا مةا ثرؤذا ديت كرييَ ضاوا ،بة و رةنم بيَـت و بـة هـةر ميَـك
ي ثةرلةمان دةنطي لةسةر بدات ،سوثاس.
كو ذي نويَ ديَتة تةرخان كرن بؤ هةند َ
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار ثيَشةوا فةرموو.
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

ثيَشةوا تؤفيق مذديد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسـئ مـن وةكـو مةنـداميَكي ثةرلـةمان مـةوة رةمــي شةخيـي خؤمـة ،ثيَموايـة ثـرؤذةي دروسـت كردنــي
دوتاخبانة وونةييةكان ،مةمة مةركي وةزارةتي ثةروةردةية ،يةعين هـيض مـةفروز نـةبوو ماددةيـةك داطـري
بكريَت لة ثرؤذة ياساي بودجة مةبلةغيَك دياري بكريَـت ،ضـونكة وةزارةتـي ثـةروةردة خـؤي ثالنـي هةيـة،
خؤي دةبيَت ب انيَت ساكَنة لة كويَ خويَندنطا دروست دةكات؟ لةسـةر و مةساسـيَك دروسـئ دةكـات؟ بـةكَم
كة هاتووشة من ثيَشنيار دةكةم مةم ماددةية بةم شيَوةية بيَت (طوذمة ( )172مليـار دينـار بـؤ هةلَمـةت
دروســتكرن دوتاخبانــة لــة طونــدةكاني كوردســتان) ،ضــونكة بةرِاســئ ن يكــةي هــةزار طونــدمان هةيــة لــة
كوردستان تا ميَستا بيناي دوتاخبانةي نيية ،هةروةها ن يكةي هةزارو سيَ سةد بيناي خويَندطامان هةية لـة
كوردستان ،كة دوو دةوامي و سيَ دةوامي و ضوار دةواميية ،ميَمة لةسةدةميَكدا دةذين كة كارةساتة بـاس لـة
دروست كردني دوتاخبانةي وونةيي بكةين ،بةكَم لةطةلَ مةوةي كـة ن يكـةي هـةزار ديَمـان هةيـة ،رةنطـة
خويَنــدكاري خــةلَكي هــةذار لــةم ديَيانــة واز لــة خويَنــدن بيَــنن ،طوناهةكــةي ضــية؟ لةبــةر مــةوةي بينــاي
دوتاخبانةي نيية ،ياخود دةسئ ناطاتة دوتاخبانةيـةكي تـر هاتوضـؤي بكـات ،بؤيـة مـن ثيَشـنيار دةكـةم مـةم
ماددةية بةو شيَوةيةي ل َي بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار طؤران فةرموو.
طؤران مازاد حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من بؤ ثشتطريي رةمي هاو ِريَيةكائ ثيَشنياري مةوة دةكةم يةكـةم شـت جيهـةي مةسـ وول هـةم بـؤ دروسـت
كردني مةم خويَندنطايانة دياري بكريَـت ،هـةم بـؤ دانـاني بةرنامةيـةك بـؤ دانـاني دادثـةروةري لـة دروسـت
كردني مةم خويَندنطايانة ،مةويش بة دروست كردنـي بؤرديَـك لـة وةزارةتـي ثـةروةردة ،ثالنـدانان زاميـدةن
وةزارةتــي دارايــي ،مةســةلةي مــةوةي كــة مــةو خويَندنطايانــة وونــةيي ب ـن؟ يــان نــا؟ مــةوةي لــة راثــؤرتي
ياساييش وازحيـة وونـةيي نـ لـة رووي سيسـتةمي خويَنـدن ،بـةكَم لـة رووي بينـاوة ،وةك مـةوةي ميَمـة
ماطادار ب لة كاتي طفتوطؤيةكان لةطةلَ حكومةتدا ،حكومةتيش لة رووي بيناوة باسـي وونـةيي كـردووة،
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بــةكَم مــن ثشــتطريي رةمــي مــةو هاو ِريَيانــةم دةكــةم كــةوا مــن تةنانــةت لــة رووي بيناشــةوة ثــيَد باشــة
خويَندنطاكان ماسايي بن ،ميَمة لـة مـةجنامي بةدواداضـوو ان بـؤ ضـةند شـارو شارؤضـكةيةك ،لـة مةوانـةي
كيَشةي نةبووني بينا هةية ،ميَمة تاوةكو كةشـي ماسـايي كردنـةوةي دةوام و مـةو دةرةبالَذةيـة زؤرة ماسـايي
نةكةينـةوة بـؤ خويَنـدكاران ،مــةم جـةوة فةراهـةم نةكـةين ،بطوازينــةوة بـؤ فةراهـةم كردنـي جــةويَكي زؤر
بووني مةسبةح و ثارك و مةم كراوةيية ،من ثيَد باشة مةم هةنطاوة لة ميَستاوة ج َي بـةج َي بكريَـت ،كـة لـة
رووي بيناشــةوة ماســايي بيَــت ،بؤيــة بــؤ ماددةكــة كــة خويَنــدنطاكان دروســت دةكــريَن لــة رووي شــيَوةي
بينايةكةو ،لة رووي سيستةمةكةشةوة هةردووكيان بيناي ماسايي بيَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دادر فةرموو.
دادر حسن دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤربةي دسةكاني من لةكيةن بة ِر َي انـةوة ماراسـتة كـران ،بـةكَم مـةوةي كـة حـةز دةكـةم تةمكيـد بكةمـةوة
هةنطاويَكي ثريؤزة ،هةرضةند دريَذة بةو بوارة بدريَت هةر كةمة ،ضونكة كـةم بـوونيَكي زؤر لـة كوردسـتان
بةطشئ لة مةمرِؤوة بةرضاو دةكةويَت ،بـةكَم ثيَشـنيار دةكـةم لةسـةر مةبـدةمي ثيَويسـت و ثيَويسـرت بيَـت،
ريَطاي وةزارةتي ثالندانان و وةزارةتي ثةروةردة ،بة تايبـةتي مةولةويـةت بدريَتـة مـةو شـويَنانةي كـة زيـاتر
ثيَويستيان بة دروست كردني دوتاخبانة هةية ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار فازل فةرموو.

بة ِر َي فاضل حممد دادر(بةشارةتي):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر سوثاس ،بةرِاسئ برِواي من لةسةر مـة م خالَـة ضـةند دسـةي لةسـةر بكريَـت زؤر لـة جيَطـةي خؤيـةتي،
ضونكة هةم لـة رابـردوو زيـاتر ،ميَسـتاي تـا حـةدديَك طـرفئ زؤر طـةورةي ميَمـة لـة كؤمـةلَطاي كوردسـتان
مةسةلةي خويَندن بووة ،من دةستخؤشي لةو برِيارة دةكةم بؤ دوتاخبانةي وونةيي لة كوردسـتان بكريَـت،
بةس بة برِواي من ميَمة طـرفئ زؤر طـةورةمان هةيـة ،بـةكَم كـة مـةم رةميـةم هةيـة مةبةسـت مـةوة نييـة،
رةمــيد مــةوة نييــة كــة دوتاخبانــةي وونــةيي هــةبيَت ،رةمــيد مةوةيــة لــة هــةموو طونــدةكاني كوردســتان
دوتاخبانــةي وونــةيي هــةبيَت ،بــةكَم كــةي؟ دواي مــةوةي كــة ميَمــة طــرفئ خويَنــدن ،يــان دوتابيا ــان لـة
كوردســتان نــةبيَت ،ميَســتاي هــةموومان زؤر بــاي دةزان ـ كــة يــةكيَك لــة طرفتــةكاني ميَمــة مةســةلةي
خويَندنة ،مةسةلةي بيناي دوتاخبانةية لة كوردستان ،ميَسـتاي دوتابيـاني ميَمـة لـة كوردسـتان لـة خـانووي
كــريَ ،يــان لــة خــانووي بــريي مــاو دةخــويَنن بةرِاســتيةكةي ،بؤيــة مــن ثيَموايــة مةم ـة طرفتيَكــي طةورةيــة،
مةفروزة ،زةرورة ثيَشرت مةمة رةضاو بكريَت ،تا مةسةلةي دروست كردني دوتاخبانةي وونةيي ،هةرضـةند
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ثيَشــرت عــةرزم كــردن زؤر لةطــةلَ كردنــةوةي دوتاخبانــةي وونــةيي ،يــان لةطــةل دوتاخبانــةي شــو َيفات لــة
كوردستان بكريَتةوة ،مةمانة بةرِاسـتيةكةي مـوذدة بةخشـن بـؤ ميَمـةي خـةلَكي كوردسـتان و بـؤ دوتابيـاني
ميَمة لة كوردستان بةحةديقةت ،بؤية من داواكارم طرفئ بيناي دوتاخبانة ضارةسةر بكريَـت لـة كوردسـتان،
ثاشان بري لةو جؤرة ثيَشكةوتنانةي دوتاخبانة بكريَتةوة ،ثيَشنياريَكي تـرم مةوةيـة بةرِاسـئ لـة كردنـةوةي
مــةو دوتاخبانــة وونةييانــة ،بةحةديقــةت مــن ثـيَد خؤشــة بــة ســةراحةت و راشــكاوي بلَـيَد لــة دوتاخبانــة
وونةييةكان ك َي تـوركي دةخويَنيَـت؟ بـة بـرِواي مـن لـة سـةدا يـةك دوتابيـاني خـةلَكي هـةذارو منـداكَني
شةهيداني تيَدا نيية ،بؤية هيـوادارم مةطـةر هـةروةكو مةوانـةي ثيَشـوو دةكريَتـةوة دوتاخبانـةي وونـةيي،
نــةك مةمــة نةكريَنــةوة ،مــةوانيش داخبــريَن ،ضــونكة بةرِاســئ لةوانــةي ثيَشــووي خــةلَكي فــةدريو هــةذارو
مندالَي شةهيدان ليَي مةحرومن ،خالَيَكي تر ثيَشنيار دةكةم سندوديَكي تايبةت بة دوتاخبانة لة كوردسـتان
هةبيَت ،زياتر بؤ هاوكاري كردني مةو دوتابيانةي كةم دةرامـةتن ،يـان منـدالَي خـةلَكي هـةذارن ،بـؤ مـةوةي
زياتر ميدامة بة خويَنـدن بـدةن لـة كوردسـتاندا ،بتـوانن سـةركةوتوو بـن لةخويَنـدن ،يـان مـةحروم نـةبن
لةبواري خويَندن ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار عومةر نورةديين فةرموو.
عمر محد ام خدر(نورةديين):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة لة ليذنةي ثةروةردةو خويَندني باكَ بة مامادة بووني بةرثرسان لة وةزارةتـي ثـةرةوةردةي طفتوطـؤي
تيَرو تةسةملان لةسةر مةم خالَة كرد ،وةكو بة ِريَ انيش باسيان كرد ،ميَمة ثيَمان باشة بؤرديَك هـةبيَت ،واتـا
دواي مةم طفتوطؤية ميَمة ثيَشنيار دةكةين مةم زيادةية بةم شيَوةيةي خوارةوة خبريَتة سـةر ياسـايةكة ،دوو
برِطةي بـؤ زيـاد بكريَـت ،يةكـةميان /ثيَكهينـاني بؤرديَـك لـة وةزيرانـي ثـةروةردةو دارايـي و ثالنـدانان بـة
مةبةسئ سةرثةرشئ كردن و بةدواداضوون و دروست كردني مةم دوتاخبانانة.
دووةم /رةضاو كردني ها وسةنطي لةنيَوان طوندو شارو ثار َي طاكـان لـة دروسـت كردنـي مـةم دوتاخبانانـة ،بـة
مةبةسئ ضارةسةر كردني كيَشةي ضةند دةوامي و زؤري ذمارةي دوتابيان لة ثؤلةكاندا بةشيَوةيةك لةطةلَ
ي بطوجنيَت.
ناوةرِؤكي سيستةمي ثةروةردةي نو َ
من ثرسياريَكيشد هةية ،ثيَد خؤشة ليَـرة وةزيرا نـي بـة ِر َي وةكَممـان بدةنـةوة ،مـةويش مةوةيـة لـة ثـرؤذة
ثيَشنيار كراوةكاندا شةست و هةشت بيناي تايبةتي بؤ دوتاخبانة دروست دةكريَت ،مايا مةم شةست و هةشت
دوتاخبانةية لةطةلَ مةم دوتاخبانانة جياوازة ،مةم طوذمةيةي بؤ تةرخان كراوة؟ يان نا؟ زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار ثةوان خان فةرموو.
ثةوان ع الدين عبدالرمحن:

47

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ مةم ماددةية طرنطي زؤري هةية ،لةبةر مةوةي مةم ماددةية دةتوانيَت ببيَت بة ثشـتيوانيَكي باشـي
وةزارةتي ثةروةردة بؤ ثةيرِةو كردن و جيَ بةجيَ كردني مةو بةرنامة ثيَنج سالَيةي كة هةيةتي ،بؤ طةشـة
كردني سيستةمي خويَندن و هةم لة رووي با بلَيَ ذمارةشةوة ،واتا ذمـارةي خويَنـدنطاكان ،بـةكَم دةكريَـت
لــةوةوة بثرسـ مايــا ميَمــة بــة تةســديق كردنــي ماددةيــةكي لــةو جــؤرة نارِؤشــن ميَمــة هاوكــاري وةزارةتــي
ثةروةردة دةكةين مةو بةرنامةية جيَ بةج َي بكات بةشيَوةيةكي راست؟ لةكاتيَكدا كة جطة لةوةي كة خودي
مةم ماددةية مةو سةدو ثةجنا مليار دينارة وةكو بة ِريَ كاك عومةر نورةدينشي ميشارةتي ثيَدا ،جاريَ ميَمـة
بؤمان روون نيية ،كة مايا مةمة لةزوين مةو خويَندنطايانةية كة لـة نـاو ثـرؤذة ثيَشـنيازكراوةكانداية؟ يـان
نا؟ مةطةر لة زونيان نةبيَت ،مةطةر مةبلةغيَكي جيا بيَت ،طرنطي جيـا كردنـةوةي مـةم مةبلةغـة ضـية بـة
ماددةيةكي جيا؟ بؤ لةناو خودي بةرنامةي كاري ،يان لةناو ثرؤذة ثيَشنيازكراوةكاني وةزارةتـي ثـةروةردةدا
نيية ،جطة لةوةي كة لةناو ثرؤذة ثيَشنيازكراوةكانيشدا هةر بؤ خؤي حكومـةت ريَطـرة لةبـةردةمي مـةوةي
وةزارةتي ثةروةردة مةو خوتة ثيَـنج سـالَيةي بةشـيَوةيةكي بـاي جـ َي بـةج َي بكـات ،بـة دةليلـي مـةوةي كـة
دروست كردنـي بينـاي خويَنـدنطاكان بـا بلَـ َي ميختييـار و مةرجـةعي شـةرعي خـؤي وةرنـةطرتووة كـة
وةزارةتي ثةروةردةية ،بةسةر وةزارةتة جياجياكان دابةي بوون ،لةوانة وةزارةتي نـاوخؤ وةكـو ميشـارةاان
ثيَدا ،كة مـةم بةرضـاو روون نةبوونـةي وةزارةتـي ثـةروةردة لـةوةي كـة مـةركي دروسـت كردنـي خويَنـدنطا
مةركي مةوة ،يان مةركيَكي هاوبةشة لةنيَوان هةموو وةزارةتةكاندا ،مةو بةرنامةية دةخاتة بةر مةترسيةوة،
كة بةشيَوةيةكي تةواو جيَ بةجيَ بكريَت ،لةم خاكَنةدا كة ثيَشنيار دةكةم كة مةطةر مةو سةدو ثةجنا مليار
دينـــارة جيايـــة لـــةو بـ ـرِةي كـــة تـــةرخان كـــراوة بـــؤ ثـــرؤذة ثيَشـــنياركراوةكان خبريَتـــةوة نـــاو ثـــرؤذة
ثيَشنيازكراوةكاني وةزارةتي ثةروةردة ،هةروةها هـةموو ثرؤذةكـاني دروسـت كردنـي بينـا لـة وةزارةتـةكاني
تريشةوة خبريَتةوة سةر وةزارةتي ثةروةردة ،بؤ مةوةي ميَمة هاوكارو ثشتيواني مةو وةزارةتـة بـ بـؤ جـيَ
بةج َي كردني بةرنامةكةي ،جطة لةوةي هاورِام لةطـة َل كؤمـة َليَك لـة مةنـدام ثةرلةمانـةكان ،كـة مةصـدةري
مةمة جيَ بةجيَ كردني ،شيَوازي جيَ بةجيَ كردني ،ذمارةي مةو خويَندنطايانةي كة مةم سةدو ثةجنا مليار
دينارة دةيطريَتـةوة ،هيضـي روون نييـة ،هـةتا بةرضـاو روونـيش نـةبيَت ،ثيَموايـة ناحـةدي دةكـةين لـةوةي
دةنطي لةسةر بدةين ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار عبدالرمحن فةرموو.
عبدالرمحن حس ابابكر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منــيش ثيَموايــة مــةم ماددةيــة زؤر طرنطــة ،مــةم ب ـرِة ثارةيــة كــة دانــراوة بــؤ دروســت كردنــي دوتاخبانــة
وونةييــةكان ،بةرِاســئ دوتاخبانــة ماســاييةكان زؤر طــرنطرتن ،ضــونكة مةطــةر بيَتــو دوتاخبانــة ماســاييةكان
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دروسـت بكـةيت هـةموو شــارو شارؤضـكةكاني كوردسـتان دةطريَتـةوة ،مــةمرِؤ لةكوردسـتان هـةموو شــارةكان
ثيَويسئ بة دوتاخبانة هةيـة ،بـة بينـاي دوتاخبانـة هةيـة ،هـيض دوتاخبانةيـةك نييـة دوو ،سـ َي دةوامـي تيـا
نةكريَت ،كة دوتابي ميستيفادةي لة دةرسةكان ناكات ،لةبـةر مـةوة ضـونكة مةزمـةي زؤر بـووني دوتـابي لـة
دوتاخبانةكاندا هةية ،مةطةر دوتاخبانةي ماسايي دروست بكريَت ،لةوانةية زياتر مةو مةزمةية كةم بكـات لـة
كوردستان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دكتؤر مةرسةكن فةرموو.
د.ارسالن باي امساعيل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةثيَي ناوةرِؤكي ماددةكة كة دةلَيَت بؤ دوتاخبانةي وونةيي ،كةواتة دوتاخبانةي تـريش دروسـت دةكريَـت،
بةكَم مةمةيان تايبةتية بؤ وونةيي ،كيَ دروسئ دةكات؟ طرنم دوتاخبانةكة دروست بكريَت ،ك َي دروسـئ
دةكات؟ مةطةر ميَمةي ثةرلةمان طلةييمان هةية دةبيَت بض ضاوديَري بكةين بلَيَ مايا سةرجةمي ميش و
كارةكاني حكومةت ضؤن بة ِريَوة دةضيَت؟ ميَمة ناتوان بلَيَ ميال دةبيَـت لـة فـالن شـويَن دروسـئ بكـات،
ضونكة حكومةت مةداتي تةنفي و جيَ بةجيَكةري مةسةلةكانة ،مةبةست لة وونةييةكة ،مةطةر مةبةسـت
لةوةية كعةك تةع هةموو كةسيَك ثيَويستة بضيَتة مةو دوتاخبانةية ثيَويسـت ناكـات نـاوي وونـةيي لـيَ
بيَن  ،بةكَم مةطةر بؤ وونةيية ،مةمة جيَي خؤيةتي مبيَنيَت ،مةي بؤ لة هةموو كوردستان يـةك كوليـةي
توو نيية ،يـةك كوليـةي هةندةسـة نييـة ،يـان يـةك كوليـة نييـة ،ضـونكة ميختيياصـاتةكان ،كةفامةتـةكان
فةرديان هةية ،هةنديَك خويَندكارو دوتابي هةن زيرةكن ،دـابيلي مـةوةن كةفاماتـةكانيان نةمريَنـدريَت ،لـة
دوتاخبانــةي تايبــةتي بــةثيَي دةرةجــة دة َل ـيَد ،بــةثيَي كةفامــةت ،بــةثيَي ليَهــاتوويي بضــن لــةو دوتاخبانــة
وونةييانة خبويَنن ،ضونكة مةو كةفاماتانة مةطـةر ميهتيمـامي ثـ َي نـةدريَت ،مةطـةر بايـةخي ثـ َي نـةدريَت،
لةوانةيــة كةفاماتةكــةي مبريَــت ،بؤيــة وونةييةكــة بــؤ مــةو مةســةلةية هاتبيَــت ،لةبــةر مــةوة مةطــةر مــةو
دوتاخبانانة ضـةندي تـر لـة كوردسـتان دروسـت بكريَـت بـا دوتاخبانـة دروسـت بكريَـت ،ضـونكة وكَتةكـةمان
ثيَويسئ بة دوتاخبانةي زؤرة ،سيَ دةوام و ضوار دةوامي تيَدا بيَت و فةرديش نةكريَت مةوة وونةييـة لـة
شارو لة ديَ ،بة مةرجيَك مةو شويَنةي خويَندكارو دوتابي زيرةكي تيَداية طرنطي باشرتي ث َي بدريَت ،بـةكَم
لةسةر حيسابي دوتاخبانة ميعتياديةكان نةبيَت ،من ثيَمواية دةبيَت وا جيَ بةج َي بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار فةرموو فةرموو.
د.ماراس حس حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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مــن حــةز دةكــةم ضــةند روون كردنةوةيــةك بــدةم ،خــؤي مــةو وونةييــة لــة ثــرؤذة ياســاكةي عيَراديــةوة
تةسةور دةكةم وةرطريا بيَت ،نووسراوة وزةجي عامة ،مةمة يةكةم شت.
خالَيَكي تر ،ميَمة ميشارةاان ثيَداوة وزةجيةكةمان كبـردووةو روون كردنـةوةي تـريش كـاك شـيَروان كـة
مودير عامة لة وةزارةتي ثالندانان باسـي مـةو وزةجيـةي كـرد ،طـوتي وزةجيةكـة ديـدمان مةوةيـة لـة
دروست كردني بينايةكة بطوجنيَت لةطةلَ سيستةمي نويَي خويَندن ،كة نؤ ثؤلَـة ،ميَسـتا بنـةرِةتي نـؤ ثؤلـة،
لةبةر مةوة دةكاتة بيست و حةوت ثؤل ،لةم كاتة مةوانةي سيَ دةوام و ضوار دةوامن يةك دةوام دةكةن تاكو
ســةعات دووي نيــوةرِؤ لــةماوةي مــةم ضــوار ســالَة ميَمــة بتــوان دوو دةوام و س ـيَ دةوام نــةهيَلَ  ،مةمــة
مةبةسئ كاك شيَروان بوو.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ليذنةي ياسايي ميَستا رةميتان ،ضةند ثيَشنياريَك هـات ،مـاخري رةميـةكانتمان بلَـيَن ،بـؤ مـةوةي
ثيَشنيارةكان خبةينة دةنطدانةوة.
د.رؤذان عبدالقادر دةزيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر لةو تيَبينيانةي لةكيةن مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كرا تايبةت بوو بة وونةيي ،هةر ضةند ميَمـة
لة راثؤرتي ليذنـةي ياسـايي و دارايـي داوامـان كـردووة مـةو وشـة كبـدريَت ،بـةكَم ثيَشـنياري مـةوة كـرا كـة
وشةكةي وشةيةكي تر لة جيَطاي دابنريَت وشةي هاوضةر  ،سـةردةم ،عةصـري ،ميَمـة كروـان نييـة لـةوةي
مةو وشةية لة شويَين دابنريَت ،هةرضةند لة دةدي ثرؤذةكةي لةكيـةن حكومـةت هـاتووة زؤر روونـة ،كـةوا
مةبةســت لــة وونــةيي سييســتةمي خويَنــدن نييــة ،ضــونكة بــاس لــة دروســت كردنــي دوتاخبانــة دةكريَــت،
مةبةست باكَخانةية ،بينايةية ،ميَمة لـة سـالَي  0212دوتاخبانةيـةك دروسـت دةكـةين ،بـؤ بـةثيَي ديـ ايين
ضل ،ثةجنا سالَ ثيَش ميَستا بيَنت؟ مةبةست مةوةية بينايةكة بة و شيَوةيةك دروست بكريَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي هةية تكاية.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَستا دوو تةفسري هةية بـؤ وشـةي وونـةيي ،تةفسـرييَك دة َليَـت سيسـتةمة ،تةفسـرييَكيش دة َليَـت بينايـة،
بؤية داوا دةكةين لة بة ِريَ وةزيري ثالندانان بؤمان روون بكاتةوة ،كة مايا سيستةمة؟ يان دي اينة؟ مةطـةر
دي اين بيَت بةرِاسئ مـن ثيَموايـة زؤربـةي بـة ِر َي ان مةنـداماني ثةرلـةمان لةطـة َل مـةوةن كـة دي انيةكـةي
هاوضةر بيَت ،بةكَم لةطةلَ سيستةم ،مةوة ديارة كة لةطةلَي ن .
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي بةردةوام بة تكاية.
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د.رؤذان عبدالقادر دةزيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةدةكة زؤر روون و ماشكراية ثيَويسئ بة تةفسـري كردنـي هةيـة ،ليَـرة دروسـتكردني دوتاخبانـة مةبةسـئ
بالَةخانةية ،مةبةست بينايةية ،تةصميمةكة ،دي اينةكة بة و شيَوةيةك دةكريَ؟ بةشـيَوةيةكي هاوضـةر و
سةردةميانة بيَت ،سةبارةت بة ثيَشنياريَك كرا ،مايا بة ماطاداري وةزارةتي ثالن دانان و ثةروةردة ،مـةو دوو
وةزارةتة ،وةزارةتي ثةيوةنديدار زياد بكريَ بؤ ماددةكة ،ثشتطريي لةو ثيَشنيارة دةكـةين ،ضـونكة ثيَويسـتة
دروست كرد ني مةو دوتاخبانةية ،مةوان ثالني سـاآلنةيان هةيـة ،ماطـاداري وردةكارييـةكاني مةوانـة كـة لـة و
شـويَنيَك ثيَويســئ بـة دوتاخبانــة هةيــة ،ثيَشـنياريَكي تــر كــرا ،ضـؤنيةتي ســةر كردنــي مـةو بـرِة ثارةيــة،
بةدواداضوون لة كيةن ضةند كيةنيَك دةكريَ ،مايا ليَذنة ،دةستة ،مةجنومةن يان بؤرد؟ ،ميَمة ثشتطريي لـةو
ثيَشنيارة دةكةين ،كروان نية مةطةر زياد بكريَ ،بـ ان بةدواداضـوون بكـريَ ،يـاخود ضـاوديَري ضـؤنيةتي
سةر كردني مةو برِة ثارةية بؤ مةوة ضارةسةركردني كيَشة دوتابيان بكريَ ،جـا نـاوي ليَـدةنيَن ليَذنـة،
مةجنومةن ،دةستة ،بؤرد ،مةوة برِياري كؤتايي برِياري ثةرلةمانة ،ثيَشـنياريَك ،يـاخود تيَبينيـةك لـة كيـةن
ي
يةك لة بة ِر َي ان ،باس لـةوة كـرا كـة ثيَويسـئ نـةدةكرد لـةناو ثـرؤذة ياسـةكةدا ماددةيـةك تـةرخان بكـر َ
تايبةت بةو برِة ثارةية بؤ دروست كردني دوتاخبانة ،لةبـةر مـةوة وةزارةتـي ثـةروةردة بودجـةي تايبـةتي
خؤي هةية لةناو بودجةكـة ،بـاس لـة دروسـتكردني دوتاخبانـة هاتيـة ،مـن بـةو بـة ِر َي ة دةلَـيَد ،نـةك تـةنها
ي بة تةنها بؤ دروسـتكردني
بودجة وةزارةتي ثةروةردة بؤ مةم سالَ ،بؤ ضةند سالَي مايندةي تةرخان بكر َ
دوتاخبانـة ،كيَشــة كـةمي دوتاخبانــة ضارةسـةر ناكــات ،بؤيــة مـةوة شــتيَكي زؤر باشـة ،ميَمــة مةطــةر 3222
دوتاخبانة زياتر بة ثيَي ماماري وةزارةتي ثةروةردة و ليَذنة ثةروةردةي ثةرلةمان ،ثيَويستمان بة زياتر لة
 3222دوتاخبانــة هةيــة مــةم ســالَ ،باشــة ســاآلنة ذمــارة دوتابيــان و خويَنــدكاران لــة زيــاد بووندايــة ،مــةو
كيَشةية بةردةوامة ،بةآلم ميَمة مةطةر مـةو بـرِة ثارةيـة تـةرخان بكـريَ ،مـةوة مـةو كيَشـةية هـةو َل دةدةيـن
مةطةر بن ِيشي نةكةين ،كةمي بكةينةوة ،كيَشةكة تؤزيَـك بةشـيَكي ضارةسـةر بكـةين ،مةوةنـدة ثيَشـنيار و
تيَبينية ثةيوةندي بة ليَذنة ياسايي هةبوو ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ،مةو روونكردنةوة كة ،فةرموو.
علي سندي/وةزيري ثالندانان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ي خوشـك و بـراي تـر وةآلميـان دايـةوة،
وا ب ائ زؤربة ثرسـيارةكان كـة كـرا ،ثرسـيار بـوون ،بـةس بـةع َ
تةدريبةن سومالي زؤر لةسةر مةوة هةبوو كة مايا مةمانة ،مةطةر ثرسياري يةكةم مةوة بيَـت ،مايـا ثيَويسـت
بةو دوتاخبانانة هةية يان نا؟ ،هةلَبةتة هـةموو موتـةفيقن لةسـةري ،ثيَويسـت ناكـات زؤر لةسـةري بـرِؤين،
مةطةر سومالةكة ،مايا وونةيي مةعناي ضية؟ ،وا ب ائ تـةوزيح درا ،مةبةسـت دي اينـة ،شـيَوازي خويَنـدن
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لةو دوتاخبانانة ،شيَواز ،دي اين يـةعين تةصـميد كـاك رةشـيد ،شـيَوازي خويَنـدن لـةو دوتاخبانانـة ،شـيَوازي
خويَندني وةزارةتي تةربيةية ،يةعين هةمان شيَوازة ،هيض بةرنامةيةكي تايبةت نية بؤ مـةوة كـة مةمانـة
وةكو دوتاخبانة مةهليةكان بةكار بهيَنريَن ،هؤي مةوة كة لةبةر ضي لةناو بودجة وةزارةتي.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ،سكرتيَري ثةرلةمان مةلَيَ :سيستةمي ثةرلةمان مةوةية ،مةبيَ جةنابي وةزير رابوةسئَ دسة
بكات.
د.علي سندي/وةزيري ثالن دانان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةسةر ضاو ،مةو جيهةتةي كة بةرثرسة لـة شـيَوازي تـةنفي كردنـي مـةو بةرنامةيـة ،وةزارةتـي تةربيةيـة،
ر استة ،بةآلم لةبةر ضي ثيَشنياري مةوة مةكريَ كة وةزارةتي دارايي و وةزارةتي ثالن دانان لةطةلَ بن ،بةآلم
دوا برِيار بؤ بة ِر َي تان بةج َي د َي َل  ،بةآلم هؤيةكةشـي مةوةيـة كـة مةمـة وةكـو ثـرؤذة بةرنامةيـةكي جـودا
مـةوة كـراوة ،وةكـو حةملةيـةكي نيشـتماني بـؤ دروسـت كردنـي دوتاخبانـة ،بـةس لـةناو بودجـة وةزارةتــي
ثةروةردة ،لة ثرؤذةكاني وةبةرهـةمهيَناني وةزارةتـي ثـةروةردة ،و لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكان و و لـة ثـرؤذة
ثيَشنياركراوةكان ،بؤ هةر سيَ ثاريَ طاي سليَماني و هـةوليَر و دهـؤك ،زاميـدةن ميـدارة طـةرميان ،ثـرؤذةي
نؤذةن كردني دوتاخبانة ،دروست كردني دوتاخبانة ،لة  5ثـؤلي 1 ،ثـؤلي ،05 ،10 ،هـةروةها  18ثـؤلي ،لـة
هةر دووكيان هةية ،لة بةردةوامةكانيش هةية لة مةوةي هةية ،مةوة بة حيسـاو خيوصـيةتيَكي دراوةتـيَ
كــة ببيَتــة شــتيَكي موةحــةد لــة زمــين ثرِكردنــي ميحتياجــاتي ثيَويســئ بــة دوتاخبانــة ،وةكــو بــة ِريَ انيش
ميشــارةتيان ثيَــدا ،لــةوة ناض ـيَت كــة تةنانــةت مــةو  172مليــارة فةراغةكــة ث ـ ِر بكةنــةوة ،وا ب ـ ائ هــةر
مةوةندةية كة بتوائ باسي بكةم ميَستا ،ضونكة تةفاصيلي تةنفي ي مةم كارة حةاـةن دةبـ َي بـة جيهـةتيَك
رابسثيَردريَ ،جيهةي موستةفيدي نيهامي وةزارةتي تةربيةية ،مةوة وازحيـة ،سيسـتةمي تـةعليمي وةزارةتـي
تةربيةيــة ،عةدالــةت لــة تــةوزيد كردنــي مــةو دوتاخبانانــة لــة شــويَنةكاني ،لــة هــةموو جيَيــةكان بــا بلَـيَ ،
رييَت ،هةر مةوةندة وةآلمد هةية ،مةطـةر ثرسـياري
حةاةن رِةضاو دةكريَ ،موكحةزاتةكان بة هةند وةردةط ِ
تريش هةية مةوة لة خ مةتداين.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنــةي ياســايي ،مــةو ثيَشــنيارة كــة بــة ِر َي ان كرديــان كــة هةي ــةتيَك لــة سـ َي وةزارةت ثيَكبهيَنــدريَت كــة
سةرثةرشئ مةو ميشة بكةين ،رةميتان لةسةري؟
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة وةكو ليَذنة ياسايي ،ثشـتطريي مـةو ثيَشـنيارة دةكـةين ،صـياغةكمان مامـادة كـردووة مةطـةر مي ـان
بدةي بؤتاني دةخويَنينةوة ،بدريَتة دةنطدان.
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خيصص مبلغ مائة و سسون مليار دينار ،حلملة أنشاء املـدارز االقلـيم و تشـكل يئـة مـن وزراء املاليـة و
االقتصاد و الرتبية و التزطي لالشراف على تنفيذ ا ،حسب اخلطة املعدة من قبل وزارة الرتبية من موازنة
النفقات االستثمارية.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
طوذمــة  172م ليــار دينــار بــؤ هةلَمــةتي دروســت كردنــي دوتاخبانــة تــةرخان دةكريَــت لــة هةريَمــدا و
مةجنومةنيَك كة ثيَك ديَت لة وةزارةتي دارايي و مابووري و وةزارةتي ثةروةردة و ثيالن دانان ،سةرثةرشـئ
مةو ثالنة دةكات كة لة كيةن وةزارةتي ثةروةردة ثةسند دةكريَ ،لة بودجة وةبةرهيَنةكان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ك َي لةطةلَيئ با دةسئ بةرز بكـات؟ ،كـ َي لةطةلَـدا نيـة؟ سـوثاس ،بـة كـؤي دةنـم ثةسـند كـران بـؤ
ماددةيةكي تر.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.

املادة التاسعة عشرة:
خيصص مبلغ  12مليار دينار لدعم االحزاب و املنظمات و يتم الصرف من ذا التزصيص بأجراءات مؤقتة،
على ان يتم تسوية املبالغ املستلمة من قبل االحزاب و املنظمات ،وفق قانون دعـم االحـزاب ،حـال اقـراره مـن
قبل برملان كوردستان.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة :11
طوذمةي  12مليار دينار بؤ ثشتطريي حي بةكان و ريَكخراوةكان تةرخان دةكريَت ،لةناو مةو تةرخان كـراوة
ي بة ريَكاريَكي كاتي ،بة مةرجيَك ثـارة وةرطرياوةكـان لـة كيـةن حي بـةكان و ريَكخراوةكـان بـة
خةرج دةكر َ
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ثيَي ياسا ،ثشتطريي حي بةكان و بة وةرطرتين تةسوية بكـريَ ،مـةوةي دواي ثةسـندكردني دةبـيَ لـة كيـةن
ثةرلةماني كوردستان.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي رةميتان؟

بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

د.ماراس حس حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هةردوو ليَذنة مةو ماددةية ثةسند دةكةن و وةكو خؤي مبيَنيَتةوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير رةميتان؟
باي تالَةباني/وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوة رةمي حكومةتة ،بؤية ميَمة داوامان لة بة ِر َي تان كردووة.
سةرؤكي ثةرلةمان:

بة ِريَ ان مةنداماني ثةرلةمان ،كيَ مةيةويَ دسة بكات با ناوي بنووس  ،تكاية وةخئ ناو مةلَيَ  ،مةوةي
مةلَيَ ،ناوي بلَيَت و دسة بكات ،ضونكة مةطةر ناوي خؤي نةلَيَت ،لة ثرؤتؤكؤ َل ناوت نانووسريَت و مينجا
مةلَيَت دسةم كردية و ناوم نية:
 -1عمر عبدالع ي بهاءالدين -0 .د .امحد ابراهيد علي  -3يشار جند الدين  -4عبدالقادر اكرم بازرطان -7
هاذة سليمان  -5برهان رشيد حس  -5د.شاهؤ سعيد فتح اه  -8د.ثةريهان دبالي  -1ثةوان ع الدين
عبدالرمحن  -12ثةوان عبدالكريد عبدالقادر -11د .جعفر علي رسول  -10بكر كريد (ماسؤ)  -13حسن
دادر حسن -14 .طولي ار دادر امساعيل  -17بةفرين حس حممد  -15محة سعيد محة علي  -15ذيان
عمر شريئ  -18شظان امحد  -11فاضل حممد دادر(بةشارةتي)  -02رزطار حممد ام  -01عبداه حممد
نوري  -00ع وة جند الدين  -03د.رفيق صابر  -04مسري سليد  -07د.صباح حممد جنيب  -05عمر محد
ام خدر(نورةديين)  -05ماشئ ع ي صاحل  -08د.زانا رؤوف محة كريد -01 .صباح بيت اه -32
سيوةيل عثمان .فةرموو كاك عومةر.
بة ِر َي عمر عبد الع ي :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت مةم ماددةية من ضةند تيَبينيـةكد هةيـة ،يةكـةم :ثـيَد وايـة ماددةكـة لـة سـةرةتاوة دةبـيَ دوو
بــةي بيَــت ،بةشــيَكي باســي مــةح او و ريَكخــراوة سياســيةكان بيَــت ،بةشيَكيشــي باســي NGOيــةكان و
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ريَكخراوةكـان و كؤمةلَــة و دامــةزراوة و مــةو مةجاكنــة تــري كؤمةلَطــة مــةدةني بيَــت ،ضــونكة ليَــرة بــة
واويَكي عةتئ كراوةتةوة ،وازيح نية كة مةو برِة ضؤن دابةي مةكريَ ،بـة نيسـبةت برِطـة يةكـةمي مـةوة،
مةطةر بكريَ باسي حي بةكان ،من ثيَد واية مةبيَ ثيَوةريَكي وازيـح بـؤ ديـاريكردني مـةو بـرِة بؤيـان ديـاري
بكراباية ،من نازائ لةسةر و مةساسيَك مةو برِة دياري كراوة ،مايا برِة ثيَشووةكان لة ساآلني رابـووردوو ،لـة
 15سالَي رابوردوو ،مةو برِة يارمةتية دراوة بة حي بة سياسيةكاني كوردستان ،لة ثيَش ضاو طرياوة و لةمة
زياد و كةم كراوة ،يان ذمـارةي كورسـي و دةنطـةكان لـةناو ثةرلةمانـدا حيسـابيَكي بـؤ كـراوة كـة مةمـة دوو
ستاندارن لة وآلتان بة شيَوةي جيا جيا حيساو بؤ مةو دوو ثيَوةرة كـراوة ،ليَـرة وازيـح نيـة كـة مةمـة ضـي
لةبةر ضاو طرياوة كاتي مةمة دياري كراوة ،بة نيسبةت دةعمي مةح او لة كوردستان من بة خالَيَكي ماسايي
مةز ائ و بة زةرووريشي مةزائ بؤ دةعمي ثرؤسيسي سياسي بؤ طةشةدان بة دوةكراتيـةت و تةعةدوديـةت
لــة كوردســتان ،بــؤ زيــاتر خؤمــالَي كردنــي مةجينــداي حي بــة سياســيةكان لــة كوردســتان ،ميَمــة كةباســي
حي بةكان دةكةين ،حي بةكان ثيَشةنطي تويَذا َليَكي زؤري جةماوةري كوردستانن ،زؤربـة زؤري مـةو بـرا و
خؤشكانة كة ليَرة ثةرلةمانتارن بة ثشتيواني ح بـة سياسـيةكان هاتوونةتـة ميَـرة ،دةعـد كردنـي حي بـة
كوردستانيةكان ،يةعين طةشةدان بة رِةوتي سياسـي و بـة حالَـةتي سياسـي و بـة دووكراتيـةت و مـازادي لـة
كوردستان ،من بؤ مـةم خالَـةيان عـةرزم مةوةيـة :مةطـةر بـةم بـرِة ميكتيفـا بكـريَ كـة ليَـرة ديـاري كـراوة و
هــةموو حي بــةكان و ريَكخراوةكــاني تريشــي تيَخــراوة ،موبــةريراتي ياســاييمان ضــية بــؤ دةعمــي  15ســالَي
رابوردووي حي بة سياسيةكاني كوردستان ،مةوةي بة برِياري سياسي و بة تةوافودي سياسـي كرابـيَ يـان بـة
هةر شيَوازيَكي تر ،وا ب ائ هةموو جـةماوةري كوردسـتان و ضـاوديَراني حيـ و و بـة ثةرلةمانتارانيشـةوة،
رةخنةمان لةسةر برِةكةي و لةسةر جؤري تةخييياتةكةي بووة ،لـة دةمـي ضـةندين بةرثرسـي بـة ِريَ ةوة
بيسرتاوة كة نة تةخييص كردنـي مـةو بـرِة ثيَشـووانة ياسـايي بـووة ،نـة بـرِيين مـةو بـرِةي كـة ميَسـتا لـة
حكومةتةوة برِ اوة ،ياسايي بووة ،كةواتة موبةريراتي ياسـاييمان بـؤ داهـاتوو لةسـةر زةومـي رابـوردوو دةبـ َي
روون بكةينةوة ،مةوة خالَي يةكةم بة نيسبةت حي بةكانـةوة ،بـة نيسـبةت ريَكخراوةكانيشـةوة ،مـةب َي ياسـا
تؤزيَك وازيح بيَت ،طرفت دروست نةكات بؤ دةزطا تةنفي يةكان ،كة ليَرة باس لـة مونـةزمات دةكـريَ ،بـاس
لة جةمعيات لة كويَيـة؟ ،مـن ثرسـيارم لـة كيـةني ياسـايية ،باسـي ريَكخراوةكـان بـة شـيَوةيةكي طشـئ ،كـ َي
مةطريَتـةوة بـةلَ ةبت كةليمــة مونـةزةمات؟ ،دامــةزراوةكان ،سـةنتةرةكان ،مومةسةســاتي تـر ،كؤمةلَــةكان؟،
هةموو مةو مةجاكنة كة دةضنة خانة ريَكخراوةكاني كؤمةلَطة مةدةني مةبيَ بة وازحيي ليَرة ديـار بـيَ
و ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار د.مةمحةد فةرموو.
بة ِريَ د.امحد وةرتيَ:
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

مةبةست لة مونةزةمات يان ريَكخراوةكان كة لةو ماددةيةدا هاتووة ،مةبةست ريَكخراوة سياسيةكانة لةطـة َل
حي بةكان باس كراوة؟ ،يان مةبةست ريَكخراوةكان NGOيـة ،ريَكخراوةكـاني كؤمةلَطـةي مةدةنيـة؟ ،مـةوة
بةراسئ ثيَويستة روون بكريَتةوة ،ضونكة مةو برِة دياري كراوة بؤ هةر هةموويانة ،ضونكة زؤر ريَكخـراو
هةية ،بة دةيان ريَكخراو هةية مةمرِؤ بودجةيان هةية لة حكومـةت هـةريَد ،كـة وا مـةزائ هةنـديَكيان لـة
جيَي خؤياندا نية كة مةو بودجةيةيان ثيَ مةدريَ ،حكومةتيش وا بـ ائ خـةريكي موراجةعـة كردنـي مـةم
مةسةلةية ،مينجا ثيَوةرةكان ض بؤ ثيَداني مةو برِة ثارةية بة حي و و ريَكخراوةكان؟ ،بةراسئ تـا ميَسـتا
مةوة كة بة حي بةكان دراوة ،ثيَوةري عةدالةت ثةيرِةو نةكراوة ،لةبةر ضاو نةطرياوة لة ثيَدانيان ،مايا مةم
ي بـة حي بـةكان بـة ثيَـي مـةم ثيَـوةرةي ميَسـتاية كـة حي بـةكان بودجـة لـة وةزارةتـي
برِة ثارةية كة مةدر َ
دارايي ،لة حكومةت هةريَد وةردةطرن ،يان بة شيَوةيةكي ترة؟ ،كة مةمةي روونةكراوةتةوة لـة بودجةكـة،
ي لـة فةصـ َل كردنـي يـان طفتوطـؤكردني ثـرؤذة
لة ياساكةدا نةهاتووة ،من بة ثيَويسئ مةزائ كة ثةلة بكـر َ
ياساي بودجة حي بةكان ،يان ثالَثشئ دارايي بؤ حي و و ريَكخراوة سياسيةكان كة خويَندنةوةي يةكةمي
بؤ كراوة لة ثةرلةمان بكريَ ،مةطةر بشكريَ ،شتيَك مي افة بكريَتة سةر ماددةكة ،يـان سـةدفيَكي زةمـين بـؤ
دياري بكريَ ياخود مةوة رِةبت بكريَ بةو ياسايةي كة لة مايندة ثةسند دةكـريَ كـة خويَندنـةوةي يةكـةمي
ي بـة حيـ و و ريَكخـراوة سياسـيةكان ،زؤر
بؤ كراوة و ثيَوةرةكان هةمان مـةو ثيَـوةرة بـن كـة ثارةكـة مـةدر َ
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار يشار ،فةرموو.
يشار جند الدين نورالدين عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ماددة  11دا مةم ثيَشـنيارانةم هةيـة ،ثيَـوةري دانـاني بـرِي ثارةكـة ديـار بكـريَ ،دوو :حيـ و و كيةنـة
سياسيةكان جيا بكريَ لة ريَكخراوةكان ،سيَ :ضؤنيةتي دابةي كردني برِي  12مليار دينارةكـة ديـار بكـريَ،
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار عبدالقادر بازرطان فةرموو.
عبدالقادر اكرم مجيل عبداليمد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تةدريبـةن لــة ثــاي مينتيفــازة هــةتا ميَســتا ،حي بــةكان ميجازةيــان ثيَــدراوة ،بودجةشــيان بــؤ دانــراوة ،مــةو
بودجةية بةثيَي بـري و بؤضـووني حكومـةت بـووة ،مـةويش تةبعـةن حكومـةت حـةديئ كـة بـة ثيَـي بـري و
بؤضـووني خـؤي دابـينَ ،يـةعين مـةب َي فـةرديَك هـةبيَ ،حيـ و هةيـة داعيـدةي نيـة ،حيـ و هةيـة فةدــةت
حي بة ،حي و هةية دةزطاي نية ،حي و هةية بـةس دةزطـاي تـةلف يؤني هةيـة ،دةزطـاي رؤذنامـة هةيـة،
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حي و هةية فروعاتي هةية ،مةوة لة كيةك ،مةمما ديَنة سةر حي و عامةتةن ،مةوة شـتيَكة ،مةسـةلةن بـة
نيســبةت مــةح ابي كوردســتاني هــةموويان ،يــةعين بودجــةيان زؤر زؤر زيــاترة لــة حي بــة توركمانيــةكان،
دةصــدم مةترافــة توركمانيــةكان ،مــةوةي ميَمــة حيســامبان كــردووة تــا ميَســتا ،بودجــة هــةموو حي بــة
توركمانيةكان لة  322مليؤن تا  422مليـؤن زيـاتر نيـة ،وا بـ ائ حي بيَكـي كوردسـتاني لـة  422مليـؤن
كةمرت نية.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
رةجامةن بةو شيكلة نية من لةطةلَت نيد ،كاك عبدالقادر ،مـةعلوماتي غةلَـةت لـة ثـيَش خـةلَك جـوان نيـة
بةو شكلة ،دسةي بازارِ ناخوات ،كوردستانيش هةية لة توركمان كةمرتة و لـة كيـةك لـة كيـةكي تـر زيـاترة،
عةدالةتيَك هةية مةو يةك ،ليَرة مةوزوع مةوة نية كيَ ضةند وةردةطريَ ،بؤ مةوةي غةلَةت نةكةين ،دسـةت
هةيــة؟ مــةجبوورم رات بطــرم ،ضــونكة لــة نيـ ام دةرضــووي ،مــةوة شــتيَكي وةدتيــة ،ميَمــة ياســاي بودجــة
مةح ابةكان لة ثيَش دةستمانة ،لةو َ مةتواني جةنابت مةو ميحيـامية و رةدـد و ماددانـة بلَيَـي بـؤ مـةوة
جيَطري بي،ليَرة مةوة شتيَكي وةدتية ،مايا بةو شيكلة بدريَ ،مايا مةو مةح ابانة مـةو شـتةيان وةردةطـرت بـة
ب َي ياسا مبيَينَ يان نةميَينَ؟ ،ميرت لةوة رةميتان بـدةن تكايـة ،بـا نةضـينة نـاو مـةو تةفاصـيلة وردة ،ضـونكة
ي يـان نـةدريَ ،مةوةنـدة
ميَمة ياسا دانانيَن ليَرة ،بةس ثارة تةرخان كـراوة ،لـةوة ثـارة حي بـةكان بـدر َ
كةمة يان زؤرة؟ ،كيَ زؤر وةردةطريَ؟ و كيَ كةم وةردةطريَ ،مةوة تةفاصيلي زؤرتر كة لـة ياسـاي حي بـةكان
دامةندريَ لةو َي باسي بكة ،فةرموو هاذة خان.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

هاذة سليَمان مصطفى مظهر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ماددة  18دا هاتووة كة طوذمة  12مليار دينار بـؤ ثشـتطريي حيـ و و ريَكخراوةكـان ،بةراسـئ ليَـرة
ي ريَكخــراوي سياســي يــان ريَكخــراوي كؤمــةلَطاي مــةدةني؟ ،ضــونكة ريَكخراوةكــاني
ريَكخراوةكــان نــازانر َ
كؤمةلَطاي مةدةنيش زؤربةي زؤريان ثارة لة حكومةت وةردةطرن ،مةوة مةطةر تةوزيح بكريَ باشرتة ،مةطةر
ريَكخراو سياسي بيَت ،وشةي سياسي بؤ زياد بكريَ ،دوايي تةرخان كردني مةو طوذمة ثارةية بةراسـئ بـؤ
حي بةكان لةسةر و مةساسـيَكة؟ ثيَوةرةكـاني ضـ ؟ ،مـةوة مـةب َي بةراسـئ لـةو ثـرؤذة ياسـاية ديـار بكـريَ،
خــةبات و تيَكؤشــان و دوربانيــداني مــةو حي بانــة بكــريَ بــة ثيَــوةر بــؤ ثيَــداني مــةو طوذمــة ثارةيــة و ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار بورهان فةرموو.
برهان رشيد حس حممود:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي ميقـترياحد هةيـة ،بـة رةمـي مـن كـة مـة َل َي :خيصـص مبلـغ  12مليـار
دةربارة مةم ماددةية كة من هةند َ
دينار لدعم االحزاب و املنظمات ،بة رةمـي مـن (لـدعم التنظيمـات السياسـية) ،كةليمـة تـةن واتي سياسـي
كةليمةيةكي زؤر طشتطريترة و عامرتة لة رووي دانونيةوة لة كةليمة مةح او ،مةمة يةكةم ،رةميشد وايـة
لة دواي (لدعم التنظيمات السياسية) ،بنووسريَ (حسب نسب املقاعد) ،دواي مةوة مـةلَيَ (و املنظمـات و يـتم
الصرف من ذا التزصيص بأجراءات مؤقتة ،على ان يتم تسوية املبالغ املستلمة) ،يـةعين ميَمـة نـازان مـةو
ميجراماتة مومةدةتة كيَ دةري مةكات؟ ،مةوة روون نية ،مةطـةر سـةرؤكايةتي حكومةتـة ،حـةدي بـةراي مـن
مةطةر ميَمة لةطةلَ مةوةين موجتةمةعةكمان بةرةو ثيَشكةوتن مةرِوات ،بة بيَ هيض موزايةدةيةك بةراسئ،
حةدة مةو ثارةية سةر نةكريَ ،كةس لةبرسان نامريَ بةو سيَ مانطة ،هيض حي بيَك ،تاوةكو ياسايةكي بـؤ
دةردةضيَ بؤ سةر نةكريَ ،مةم رةميةي ثيَشنياري دووةممة ،و لة كويَ تريش هاتووة(من قبـل االحـزاب و
ي بـؤ كةليمـة مونةزةماتةكـة،
املنظمات) هةر مةوةي بكريَتة تةن واتي سياسـي ،هـةروةها بـؤي زيـاد بكـر َ
دانون اخر لدعد املنظمات ،يةعين كة مونةزةماتيش دةعمي دةكةي بةراسئ من هةنديَ تةداليدم لـة كيـة،
مونةزةمات هةية ،ريَكخراو هةية مانطي  12دةفتةر وةردةطريَ و هةشة دينـاريَكي نايـداتيَ ،مـةوةي حةدـة
ي بة دانون ،ميَمة هةموومان وا ب ائ كةس كطـريي مـةوة نيـة كـة عةدالـةت هـةبيَ ،زؤر سـوثاس و
هةر بكر َ
ي.
هيوادارم ثيَشنيارةكائ بة نةزةري ميعتيبار وةربطري َ
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار د.شاهؤ فةرموو.
بة ِريَ د.شاهؤ سعيد فتح اه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراي من مةم ماددةية هةنطاويَكي باشة بـؤ جياكردنـةوة بودجـة حيـ و لـة بودجـة حكومـةت ،بـةآلم
جطة لةوة كة لة مونادةشاتي ثيَشوودا ميَمة بامسـان لـة ضـةندين خـالَ كـرد ،كـة تيايـدا بوجـة حيـ و و
حكومةت تيَكةلَي يةكرت بووة ،لـةم ماددةيةشـدا بـةو ثيَيـةي حكومـةت تـةخويل كـراوة بـؤ مـةوة بـة ثيَـي
ميجراماتي مومةدةت مةو ثارةية تةوزيد بكات؟ ،من ثيَد واية مةوة بة جؤريَـك لـة جؤرةكـان هـةر بودجـةي
حي و و حكومةت تيَكةلَ مةكات بة يةكرتي بةو ثيَية كة ثيَوةريَكي وازيح نية كة مايـا حكومـةت لةسـةر
و مةساسيَك دةعمي مةح او دةكات؟ ،مايا بة ثيَي تةوافودي سياسـي نيَـوان هيَـ ة سياسـيةكانة؟ ،يـاخود بـة
ثيَي مةزاجة؟ ،ياخود بة ثيَي دةبارةي حي بة؟ ،ياخود ريَكخراوي سياسـية لـة نـاو ثةرلةمانـدا؟ ،يـاخود بـة
ثيَي ميَذووي سياسي حي و و ريَكخراوة سياسيةكةية؟ ،من لةو بروايةم هةموو مةو خاآلنة كة باسد كرد،
مةوةندة كة ثةيوةندي بة ميذووي سياسي حي بةوة هةية ،ثيَوةريَكي عادل نية ،ضونكة زؤر جار مةبين
حي بيَك تةمةني ضةند سالَيَكة و دةبارة زؤر طةورةترة لة حي بيَك كة تةمـةني دةيـان سـالَة ،مـةزاجيش
بة هةمان شيَوة كيَشةية ،لـة ضـةند رؤذي رابـوردوو بينيمـان مـةو كيَشـةية دروسـت بـوو سـةبارةت بـة كـةم
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

كردنةوةي بودجة هةنديَ حي و بة برِي لة  ،%72مةوةبوو دواتر بينيمان بة ثيَي تةوافوديَكي سياسي لة
نيَوان ه َي ة سياسيةكاندا سةر لةنويَ بودجةكة ضاككرايةوة ،بؤ مةوة مةو بودجةية بودجةيةكي عاديالنـة
بيَت ،بؤ مةوة رِزطارمان بيَت لة مةو توافوداتي سياسي و مـةم مـةزاجي سياسـي ،مـن ثـيَد وايـة ميجرامـاتي
مومةدةت كب يَ و ثيَوةريَكي وازيح دابندريَ و عاديالنةترين ثيَوةر ،ثيَوةري دةبارةية لة نيَوة ثةرلةمانـدا،
واتا بة ثيَي كورسي ،بة ثيَي مةدعةد لةناو ثةرلةماندا ،ميرت زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار كاك ارسالن تةوزحييَكي هةية.
ارسالن باي امساعيل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مــةوة كــة دةلَ ـيَ :تــا ميَســتا حي بــة سياســيةكاني كوردســتان ثارةيــان وةرطرتــووة لــة حكوم ـةت هــةريَمي
كوردســتان ،بــةآلم بــة ماددةيــةكي دــانوني تــةن يد نــةكراوة ،ميَســتا مةمــة بــؤ تــةن يد كردنــي يارمةتيــداني
حي بةكانة ،كة دةلَيَ :بة مومةدةتي ،مةو حي بانة كة تا ميَستا ثارةيـان وةردةطـرت ،مةبلـةغيَكيان دةدانـيَ
وةكو سولفة ،كةي ميقرار كرا دانونةكة ،لة رؤذي دةرضووني دةرارةكة كة لـة 1ي مانطـةوة حيسـابة ،بؤيـان
تةعوي بكريَتةوة ،يةعين مةسةلةكة مةوة بووة ،نةك برِاوة ،وةكو سولفة مةبلةغيَكيان بـدريَئَ ،دوايـي كـة
ميقرار كرا ،لة 1/1ي سالَي كة ميَستا تيَداينة بؤيان حيساو بكريَ ،وة نةب َي برِا بيَ ،يان وة نـةب َي مةمـة بـة
مومةدةتي بيَ ،نةخيَر بة مومةدةتي سولفةيةكيان داوةتيَ ،دوايي تةصفةيةي حيسابي بؤ دةكـريَ ،مـةوة بـؤ
مةعلومات تكاية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار ثةريهان دوبالي.
د.ثةريهان دبالي حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت مةم ماددةيةوة ،خيصص مبلغ  12مليار دينار لدعم االحزاب و املنظمات و يتم الصرف مـن ـذا

التزصيص بأجراءات مؤقتة ،لةبةر مةوة مةم وشةية (بأجراءات مؤقتة) هيض مةعنايةكي ياسـايي بـةدوةت
نادات كة ميَمة بتوان  ،باسي خؤم دةكةم ،دةنطداني لةسةر بدةم ،داوا دةكـةم بطؤرِدريَـت بـة ثيَـوةريَكي تـر
كة رِةضاوي عةدالةتي تيَدا بكريَ ،باشرتين رِةضـاوي عةدالـةت بـؤ مـةوة ميَمـة بلَـيَ  :ميَمـة بـة عةدالـةتي
تةوزيعمان كردووة لةسةر هةموو مةح ابةكان و مةوانة ،ذمارة كورسيةكانة ،كة مةو ثيَوةرة ،مـةو مقياسـة
لة دةنطداني خةلَكةوة هاتووة ،لة ريَطاي مينتيخاباتـةوة ،لةبـةر مـةوة مـن داوا دةكـةم مـةم برِطةيـة بـة ثيَـي
ذمارة كورسيةكان بيَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار ثةوان ع الدين فةرموو.
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بة ِر َي ثةوان ع الدين عبدالرمحن:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةتا لة خودي ماددةكةوة دسة مةكةم ،تةواوي مةم ماددةية كة داواي كراوة تيايدا بـةريَكاريَكي كـاتي
ب ـيَ ،بــة ســولفة ســةر بكــريَ بــة ريَكــاريَكي كــاتي ،واتــا ســةر كردنــي مةس ـلَ وايــة ،ســةر كردنــي مــةو
سولفةيةي بةريَكاريَكي كاتي بوةستيَتة سةر دةنطداني ثةرلةمان ،بةآلم بة ثيَي مـةو زانيارانـة كـة هةمـة،
بة ثيَي دسـةي بـة ِر َي جيَطـري سـةرؤكي ثةرلـةمان كـة باسـي مـةوةي كـرد سـولفةكة سـةر كـراوة ،سـةر
كردني سولفةكة نةوةستاوةتة سةر رِازي بوون يان رازي نةبوون ،تةصـديق كـردن يـان تةصـديق نـةكردني
ثةرلةمان ،كة مةمة بؤ خؤي لةبةردةمي دوو ثرسيار دامان ةنيَت ،يةك :مايا سةر كردني مةو سولفةية كة
ليَرة مةبيَت راوةستابيَت سةر دةنطداني ميَمة ،لة زمين مةو مةشروعيةتةية كة حكومـةت مـةتوان َي 10/1ي
بودجةكة سةر بكات يان نا؟ ،دووةم :دةمانباتةوة سةر مةوة كة مةطةر لة زمين مةوة نية ،ثرسياريَكي تر
ديَتة ثيَشةوة ،كةواتة دةنطـداني ثةرلـةمان و مةهميـةتيَكي هةيـة؟....مةطـةر هـيض صـةر كردنيَـك و هـيض
ميجراماتيَكي مالي ،نةوةستاوةتة سةر دةنطداني فيعلي ثةرلةمان ،خالَيَكي تر كة لـة نـاو مـةو ماددةيةيـة ،بـا
ي كـة مـن ثيَشـنيار دةكـةم ،هـاورِام لةطـة َل رِاي بـة ِر َي اني
ي يان بؤي مي افـة بكـر َ
ب َل َي وجودي هةية ،دةكر َ
ثيَش خؤم ،كة ليَرة جطـة لـة ثشـتطريي حي بـةكان و ِريَكخراوةكـان ،طرنطـة بـة خـا َليَكي تـرِ ،ريَكخراوةكـاني
كؤمةلَي مةدةني مي افة بكريَ ،بؤ؟ لةبةر مةوةي ميَمة بةلَطة نةويستة ،يان مةوةي كة ثيَشرت هاتووة ،شتيَكة
بووة بـة رِؤتـيين ،كـة مـةو ِريَكخراوانـة لـةم وةزارةت و لـةو وةزارةت ،لـةم مةكتـةو و لـةو مةكتـةو ،دةعـد
دةكــريَن ،ثشــتيواني مــاددي دةكــريَن ،كةواتــة ضــؤن طرنطــة ثارتــة سياســيةكان بــة ماددةيــةكي دــانوني مــةو
ثشتيوانية مادديةيان تةن يد بكريَ؟ طرنطة مةو ِريَكخراوانةي بؤ مةوةي دةرضن لة ثاشكؤيةتي ،يـاخود لـة
مةحسوبيةت و مةنسوبيةت ،مةوانيش هاوكاري كردن و ثشتطريي كردنةكةيان ،بة ماددةيةكي ياسـايي ِريَـك
خبريَ ،مةوةي كة لة خودي ماددةكةيـة ،هةرضـةندة صـةر كـراوة حاصـل تةحيـيلة  ،بـةلَام مـن لةوةشـدا
دةمةويَ دسةم لةسةر مةوة هـةبيَ ،هةرضـةندة مةهميـةتي نـاميَينَ ميَسـتا بلَـيَ  :لةطـة َل مـةوة نـ صـةر
بكريَ ،ضونكة بة فيعلـي صـةر كـراوة ،بـةلَام صـةر كردنـي سـولفةيةك ثـيَش مـةوةي ثةرلـةمان ميقـرار
لةسةر ثرؤذة ياساكة بكات ،بة تةصةوري من شتيَكي زؤر زيادةية ،ضونكة با بلَـيَ حكومـةت مةسـ وليةتي
ثشــتطريي كردنــي مــاددي حي بــةكان وةكــو مةس ـ وليةتي ثشــتطريي مــاددي ،يــان صــةر كردنــي مووضــةي
فةرمانبةران نية كة بيكاتة مةس وليةتيَكي طةورة لةسةر شاني خؤي ،ثـيَش مـةوةي ثةرلـةمانيش ميقـراري
لةسةر بكات ،ب انيَ دةعمي مةح او دةكريَ ،يان ناكريَ ،مةو ثةلة بكات لة صـةر كردنـي ،خـالَيَكي تـر كـة
ديسان مةوة وةكو زؤربةي خالَةكاني تري بودجة نارِؤشين ثيَوة ديارة ،مةوةية كة مةو ثارتة ساسيانة لةسةر
و بنةمايةك ثشتطريي دةكريَن؟ ميَمة ،با بلَيَ هةموو دامةزراوةي ثةرلةمان ماماجنمان لة تةصديق كردنـي
ثرؤذةي بودجة مةوةية كة جؤريَك لة عةدالةت لة صةر كردن ،لة نيَوان ض و تويَذينةكان و ثارتةكانـدا
داب بكةين ،ليَرة كة بة موبهةمي هات ،بة نارِؤشين هات ،ميَمة نازان لة دواي مةوةوة مـةو ثارتانـة ضـؤن
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هاوكاري دةكريَن؟ مةهميةتي ثارتيَك كة ثارةيةكي يةكجار زؤر ،بةشـي شـيَر وةردةطريَـت ،ثارتيَـك كـة هـيض
ي ضية؟ ثارتيَك كة هيض جـةماوةريَكي مـةوتؤي نيـة تةنانـةت بـؤ بـة دةسـت هيَنـاني يـةك كورسـي
وةرناطر َ
ثةرلةمانيش ،مةهميةتي ثشتطريي كردني مةو ثارتة ضية؟ مةهميةتي ثشتطريي نةكردني ثارتيَك ضية؟ كـة
ضةندين كورسي ثةرلةمان بة دةست دةهيَنيَت ،كة مةوة دورسايي جـةماوةري مـةو ثارتـة دةردةخـات ،بؤيـة
ي مـةو ( )12مليـارة
مةوة زؤر نارِؤشنة ،من ثيَشنيار دةكةم كة ثيَوةريَكي جددي دابندريَ ،بؤ مةوةي ب اندر َ
ضؤن لة نيَوان ثارتة سياسيةكان دا دابةي دةكريَ؟ سوثاس.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ثةوان عبدالكريد ،كةرةمكة.
ثةوان عبدالكريد عبدالقادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشــتطريي لــة رِاي هاوكــارائ كــاك د .شــاهؤ و د .ثــةريهان دةكــةم ،كــة مــةو تــةرخان كردنــة بــة طــويَرةي
كورسيةكاني ثةرلةمان بيَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
د .زانا ،كةرةمكة.

بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ضةند خالَيَك هةية دةبيَ سةبارةت بة ماددة ( )11باس بكريَ ،لةوانة تةميدي مةو رِةمية دةكةم كة دةبيَـت
حي بةكان لةطةلَ كؤمةلَة ِريَكخراوةكان جيا بكريَنةوة لة يةكرتي ،مةو طوذمةيةشي بؤ دةستنيشـان بكريَـت،
يــةعين مايــا مةطــةر ( )12مليــارة ،بلَـيَ  )57( :مليــار )07( ،مليــار ،بــؤ مــةوةي بةرضــاومان رِوون بـيَ لــةو
حالَةتةدا ،دووةميان :سةبارةت بة ِريَكخراوةكان ،بؤ مةوةي كة خؤمان لة هةنديَك ميشكاكت بة دوور بطرين،
مةوة كؤمةلَة و ِريَكخراوةكانة ،مايا لة زونيانة؟ مةطةر سةنديكايةك هـةبيَ وةكـو مريفـةديَكي ميهـةني ،مايـا
مةوانــة مــةمشول دةبــن مةطــةر هاتنــة مــةو بــوارةوة؟ يــان ِريَكخــراوة ناحكوميــةكان ،ميَمــة دةزان ـ ثارتــة
سياسيةكان ،ذمارةيةكي زؤر كؤمةلَة و مةكتةبي جياوازيان هةية ،مةطـةر مـةوة بـة تـةواوةتي بنـ ِي بكـةين
مةو مةوزووعـة ،مـةو ثـارةي كـة بـؤ ثـارتيَكي سياسـي مـةب ِريَت ،مـيرت مـةوة ثةيوةنـدي نيـة ،هـةر كؤمةلَـة و
ِريَكخراويَكــي تــر هةيــة ســةر بــةو ثارةتــة سياســيةية ،مــادام لــة هةيكةليــةتي دةوريَكــي تيــادا هةيــة ،يــةكال
بكريَـتةوة ،كؤمةلَة و ِريَكخراوةكان تةحديد بكريَن ،خالَيَكي تر ،مادام تا ميَستا ثارة صـةر دةكريَـت ،ميَمـة
لةبةردةم ميشكاليةتيَكداين ،مةوة بودجةيةي لة كاتي ثةسندكردني دا لة ()1/1وة حسيَب دةكـريَ ،دةبيَـت
ليَرة ميستيسنايةك دابنيَ  ،دةلَيَ لة رِؤذي ثةسندكردني بودجةكةوة ،مةو ثارةيةي كة دراوة ،خـؤ نـاكريَ
حي مبان هةبيَ دةرزار بيَ ،ميَستا ثيَوةريَك دابنيَ هةنديَك حي و بيَ بةي دةبيَ بةرِاسـئ ،حيـ و هةيـة
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ثيَوةريَكي بؤ دانةناوة ،نيسبةيةكي دياري كراو ثارةي وةرطرتووة ،تا ميَستاي حكومةتي هةريَمي كوردسـتان
ثــارةي دةدات ـيَ ،دةب ـ َي بلَيَــي :تــؤ دــةرزاري مــين ،بؤيــة مــن داواي دةرزةكــةت ل ـيَ دةكةمــةوة ،مةطــةر ليَــرة
ميستيسنايةكي بؤ بكةين ،بؤ مةوةي كة دةلَيَ بابةتةكة ِريَك خبةينةوة ،ميستيسنايةكي بؤ بكةين ،بلَيَ مةو
برِة ثارةية كة صةر دةكريَت لة رِؤذي ثةسندكردني بودجةكةوة بيَت ،نابيَت برِواتةوة يةك ،يةك ،ضونكة
طؤرِانكــاري بةســةر مــةو ثيَــوةرة ديَــت كــة بــؤي دةستنيشــان دةكريَــت ،س ـيَيةميان :كــاتيَ كــة ديَينــة ســةر
دةستنيشانكردني ثيَوةر تايبةت بة ثارتي سياسي ،تايبةت بة كؤمةلَةي ِريَكخراوةكـانيش ،بةرِاسـئ دةكريَـت
ميَمــة لــة ميَســتاوة لــةو برِطةيــةدا ج ـيَ بــةجيَي بكةينــةوة ،ميَمــة ثيَشــرت لــة نــاو ثةرلــةماني كوردســتان دا
ثرؤذةيةكي ياسا هةية ،تايبةت بة ثشتطريي دارايي ثارت و دةوارة سياسيةكان ،خويَندنةوةي يةكةميشي بـؤ
كــراوة ،يــةعين ميَمــة ســةرةتايةكمان هةيــة بــؤ دةستنيشــانكردني ثيَوةريَــك ،دةكــريَ ســوود لــةو ثرؤذةيــة
وةرطرين ،سةرةتايةكي مةو ثرؤذة ياساية ليَرةدا جيَطةي بؤ بكةينةوة ،كة ميعتيمادي كردووة لةسةر كورسي
ثةرلةماني ،ياخود بة كيةني كةمةوة نيوةي دةنطي ثيَويست بووة بؤ بة دةستهيَناني كورسـيةكي ثةرلـةمان،
يةعين من لة هةموو حالَةتيَكدا دةلَيَد :لة كاتي دةستنيشانكردني مةو ثيَوةرة دا ،هةنديَك ثارتي سياسي بيَ
بــةي دةكريَــت ،بــةلَام مــةو بـرِة ثــارةي كــة تــا ميَســتا بــؤي صــةر كــراوة ،لـيَ وةردةطرييَتــةوة؟ يــاخود ليَــي
وةرناطرييَتةوة ،مةوة دةبيَ ضارةسةري بؤ بدؤزينةوة ،سيَيةميان :تايبةت بة كؤمةلَـة و ِريَكخراوةكـانيش بـة
هةمان شيَوة ،ميشكاليةتي ترمان بؤ زياد دةبيَـت ،رِةنطـة دـورِس بيَـت ،مايـا تـؤ بـة مـةدتوع ثـارة دةدةي بـة
كؤمةلَة و ِريَكخرا وةكان؟ ياخود بة ثيَي ضي؟ مايـا بـة ثيَـي مـةو ثيَشـنيازانةي دةيكـات؟ كـة زؤرجـار يـةعين
ي حالَةت هةبووة تيَوةطالن بووة لة طةندةلَي كـة بـؤ وونـة ثيَشـنيار ثيَشـكةي دةكـات ،بـةلَام دوايـي
هةند َ
موتابةعةيةكي ثيَويسئ بؤ نـةكراوة ،تـا ميَسـتاي ميَمـة رِتثـؤرتيَكي وامـان لةبـةر دةسـت نيـة تايبـةت بـةو
كؤمةلَة و ِريَكخراوانة ،مةطةر ديواني ضاوديَري دارايي بلَيَ ،مايا بة تةواوةتي ضةنديَكي مةو ثارانةي صـةر
كردووة لةو حالَةتةدا ،بؤية دةكريَت ميَمة تايبةت بة ثارتة سياسيةكان ضارةسةريَكي بؤ بدؤزينةوة ،بةشيَك
لة كورسي ثةرلةماني ،ياخود نيوةي دةنطي ثيَويست بؤ بة دةسـتهيَناني كورسـي ثةرلـةماني ،لـة ثةرلـةماني
ي ليَـرة د ا
كوردستان ،ميرت ناوي بنيَ مةجنومةنيَكي هةلَبذيَردراو ،شتيَكي تريشي بؤ دابنيَ  ،بـةلَام دةكـر َ
ي بكـةين بـؤ ثةسـندكردني ياسـاكة ،زؤر
سةرةتايةكي بؤ دةستنيشان بكـةين ،تةفاصـيلةكاني تـريش ،ضـاوة ِر َ
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،كاك جعفر كةرةمكة.
د .جعفر علي رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دسةكاني من كرا ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاس ،كاك ماسؤ كةرةمكة.
بة ِر َي بكر كريد حممد (ماسؤ):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتيواني لة تةرخانكردني مةو ( )12مليـار دؤكرة ،بـؤ تـةمويلي مـةح او دةكـةم ،ضـونكة هةرضـةندة
ميَمة دةزان تةمويل كردني مةح او ثشتيواني كردنة ،مةوة دةبيَتة ثشتيواني كردن لة دووكراسي ،ديـارة
يةكيَك لة كؤلَةكةكاني دووكراسيش ،بووني مةح ابي سياسية ،بؤية بةرِاسئ مةوة لة جيَطةي خؤيةتي ،بـة
نيسبةت مةو موكحةزةية كـة داخـؤ مـةوة مـةح او و مونـةزةمات دةطريَتـةوة؟ بةرِاسـئ بـة بـرِواي مـن لـة
ماددةكةدا زؤر زؤر رِوونة ،ضـونكة لـة مـاخريي كـة دةلَـيَ ( :مـن قبـل ازحـزاب و املنظمـات وفـق قـانون دعـم
ازحزاب حال إقراره من قبل الربملان ،).......ليَرةدا دانوني دةعمي مةح ابة ،كةواتة تـةن وات ،مونـةزةماتي
سياســي دةطريَتــةوة ،مونــةزةماتي ديكــةي موجتةمــةعي مــةدةني ناطريَتــةوة ،بؤيــة بةرِاســئ لــة جيَطــةي
خؤيــةتي ،دةميَنيَـــتةوة بةرِاســئ تــةرخانكردني مــةو بـرِة ثارةيــةوةكو ِريَــذةِ ،ريَذةيــةكي زؤر زؤر طوجنــاوة،
مةطةر ِريَذةكة سةير بكةين ( )12مليار بؤ بودجةي طشئ ،تةدريبةن لة ( )%1كةمرتة ،مةطةر بؤ بودجـةي
تةشذيلي بيَت لة ( )%1زياترة ،هةندةي من ديراسةتي نةمازجد كردبيَ ،بةرِاسـئ لـة دةوروبـةري ( )%1لـة
هةموو ولَاتـان دا ،هةرضـةندة لـة ولَـاتي ميَمـةدا ،ضـونكة هيَشـتا دووكراسـيةت نةضةسـثيوة ،زؤر زؤر باشـة
دةعمي مةح او بة طشئ بكريَت ،دةكريَ مةوة لة دانونةكةدا باس بكريَ ،مةرج نية تةنها مةو مةح ابانـةي
ثةرلةمانينة ثارةيان بؤ تةرخان بكريَ ،ضونكة رِةنطـة مـةورِؤ حي بيَـك ثةرلةمانيـة ،بـةياني حي بيَكـي تـر
بيَتــة ثةرلــةمان كــة بــة حةدــةت ميَســتا كورســي نيــة ،بؤيــة لــة زؤربــةي ولَاتــان دا نيســبةيةكي موعةيــةن
ي لةسـةر مـةح ابي سياسـي ،بؤيـة
ي بؤ تةواوي مةح ابي سياسي موجاز ،بة تةسـاوي تـةوزيد دةكـر َ
دادةندر َ
ي بنـةماكان دةستنيشـان
حةدة بةرِاسئ مـةوة لـة ديراسـةكردني دـانوني مـةح ابي سياسـيدا ،بـة وردي لـةو َ
بكةين ،مةو دةمة مةوةي دةبيَتة ثشتيواني كردن لة دووكراسي ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك حسن حممد كةرةمكة.
بة ِريَ حسن حممد سوورة:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مةو ماددةية لة زوين ياسـاي بودجـةي هـةريَمي كوردسـتانة ،ياسـاي دةعمـي مـةح او نيـة ،بؤيـة مـن
تةنها مةوةندةي تيَدا دةخويَنمةوة كة مةبلةغيَك تةرخان كراوة بؤ دةعمي مةح او و ِريَكخراوةكان ،مةطـةر
سةيري مةبلةغةكة بكةين ،وةكو كاك ماسؤ ميشارةتي ثيَدا دةكات ،ن يكـي ( ،)%1دةكـريَ دسـة لةسـةر مـةوة
بكريَ ،مايا زياد بكريَ؟ يان كـةم بكـريَ؟ بـةلَام هـةروةكو ميشارةتيشـي ثيَـدا ،كـة مـةم نيسـبةتة نيسـبةتيَكي
مةعقولة ،لةوة زياتر مةطةر باسي تةفاصيل بكةين ،تةفاصيل ،مةو برِة ثارة بدريَ بة كيَ؟ و مةساسيَكي بـؤ
دابندريَ؟ لة كةيةوة صةر بكريَت؟ خؤي لة ياساكة لـة ماددةكـة هـاتووة ،كـة دةبـ َي بـة ياسـا ِريَـك خبـريَ،
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كةواتة دوو حالَةت هةية ،بة ح ووري ياسا ،بة غيابي ياسا ،بة وجودي ياسا :مةو وةختة هةموو مةنـداماني
ثةرلــةمان كــؤك دةبــن لةســةر مــةوةي كــة جــوابي مــةو بنةمايانــة بدريَتــةوة كــة فيعلــةن بــرادةران ل َيــرة
ثيَشنياريان كرد ،مةو وةختة هيض كيَشةيةك نابيَ ،يان هةبوو لةسةري ِريَـك دةبـ  ،بـةلَام بـة غيـابي ياسـا،
ديارة دةبيَ بطة ِريَينةوة بؤ عور  ،ضـونكة نـاكريَ ميَمـة ليَـرة ميقترياحـي ماددةيـةك ،يـان هـةر شـ َتيَكي تـر
بكةين ،هةر ميقترياحيَكيش بكةين ليَرة ثةسند بكريَ ،خؤي دةبيَـتة ياسا ،خؤي دةبيَ بة ياسايةك بؤ مةوة،
مةوةي كة ميَستا ميَمةي مونادةشةي دةكةين ،ياساي بودجةية ،نة ياساي دةعمي مةح ابة ،بؤية بـةرِاي مـن
ميَمة بة نيسبةتي ميَستا ،يةكةم :ثيَشنيار بكةين كة بة زووترين كات هـةولَ بـدر َي مـةو ياسـاية دةرضـيَ ،تـا
ياســايةكةي دةردةض ـيَ ،بــة هــةمان عــور  ،ثيَشــرت ضــؤن مــةو بودجــة صــةر كــراوة؟ صــةر بكــريَ ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار طولَي ار فةرموو.
طولَي ار دادر إمساعيل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منــيش لةكيــةن خؤمــةوة ثشــتطريي لــةوة دةكــةم كــة مــةو ثارةيــة شــةفافيةتي تيَــدا بيَــت ،حيســاو بــؤ مــةو
حي بانة بكريَن كة لة شا بوون ،بةرِاسئ ماندووبوونـةكي زؤريـان ضةشـتووة ،مـن لةكيـةن خؤمـةوة ثـيَد
خؤشة حيسابيَكي تايبةت بؤ مةو حي بانة بكريَ ،كة حي بي شا بوون ،لةطة َل ِر َي م بؤ مةو حي بانـةي كـة
لة ناو شاريش بوون ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بةفرين خان فةرموو.
بةفرين حس خةليفة:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةبين كة نارِوونيةك و نارِؤشنيةك بة دةسـتةواذةي ِريَكخراوةكانـةوة ديـارة ،بؤيـة ثيَويسـت دةكـات مـةوة
رِوون بكريَتةوة ،مةمة لةكيةك ،لةكيةكي تريشةوة :دةبين حكومةتي هـةريَمي كوردسـتان لـة هـةنطاويَكي
ضاوةرِوان نةكراودا ،ثيَش مةوةي كة خـودي مـةو ماددةيـة لـة ثةرلـةمان دا طفتوطـؤي لةسـةر بكـريَ ،خـودي
بودجةكةي ثةسند بكريَ ،دةبين ِريَذةي ()%72ي بودجةي حي بـةكاني كةمكردؤتـةوة ،مايـا مـةوة مانـاي
ثــةك خســتين ذيــاني سياســي و ،وةكخســتين فرةيــي حي بــي ناطةيــةنيَ لــة نــاو هــةريَمي كوردســتان؟ مــةوة
لةكيةك ،لةكيةكي تريشةوة ،دةبين باس باسي ذمـارةي كورسـي ثةرلـةمان و ثيَوةرةكانـة بـؤ مـةوةي كـةوا
بودجةي حي بةكان دياري بكريَ ،بؤية ثيَويستة كؤمةلَيَك ثيَوداني ديكـة ديـاري بكـريَ ،نـةك تـةنها مـةوةي
كورسي ثةرلةماني بيَت و ِريَذةي دةنطةكان بيَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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ِريَ دار محة سعيد ،فةرموو.
بة ِر َي محة سعيد محة علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

مــن لةطــةلَ مــةوةدام هــةموو ذيــاني سياســي و كؤمةلَايــةتي و مــابووري بــة ياســايي بكــريَ ،بــة دامــةزراوةيي بكــريَ ،ســةرجةم
بوارةكاني ذيان بؤ بةرجةستةكردني شةفافيةت ،لة ناو مةوانةشدا بودجةي مةح او ،خؤزطة لة خولةكاني ثيَشووي ثةرلـةمان
دا مةو مةسةلةية بكراباية مةسةلةيةكي ياسايي و رِوون و ماشكرا بواية ،بةلَام تـا ميَسـتا نـةكراوة ،داواي دةكـةم مـةو ماددةيـة
ي بة دوو برِطة ،برِطةيةك مـةح او بـة جيـا ،برِطةيـةكيش ِريَكخراوةكـان كـة هـةمووي بطريَتـةوةِ ،ريَكخـراوة سياسـيةكان،
بكر َ
كؤمةلَطةي مةدةني ،سةنتةرةكاني تويَذينةوة )NGO( ،كان ،ضونكة بةرِاسئ مةو رِيَكخراوانة هةموويان فاكتةري بةهيَ ن بؤ
ثيَشخســتين كؤمةلَطةكــةمان ،لــة رِووي فيكــري و رِؤشــنبريي و دووكراســي و هؤشــياري هاوولَاتيــان ،بــؤ مــةوةي ميجــازة بــة
هةموويان بدريَ ،بودجةيان بـدر َيئَ ،بـة بـ َي جيـاوازي لةسـةر ثرينسـية و بنةمايـةك ،بـؤ مـةو مةبةسـتةي كـة بةرجةسـتةي
عةدالةت بيبَ ،معيار و ثيَوةر بيبَ  ،نةك لةسةر مةسـاميلي مةساسـي عيالدـات يـان تـةوافودات ،يـان هـةر شـتيَكي تـر ،ثيَويسـتة
كؤمة َليَك ثيَوةر دان َي  ،يـةك ثيَـوةر نةكـةين بةرِاسـئ ،يـةك فاكتـةر ،كؤمـة َل َي ثيَـوةر دواتـر مونادةشـة لـة ني امـي بودجـةي
مةح او دا ،لةو ثيَوةرانة تةبعةن كورسي حةجد و دةبارةي مةو حي بةي ،ذمارةي دةنطي ،خةباتي ،ميَذووي مةوانـة طـرنطن،
هةروةها مةو مةسةلةية طرنطـي هةيـة بةرِاسـئ بـؤ طةشـةدان و ثةرِةثيَـداني سيسـتةمي سياسـي و ثرؤسـةي سياسـي ،حالَـةتي
ميستيقراري سياسي هةريَمةكانة ،كـة مـةوةي يارمةتيـدةر و كاريطةريـةكي بـةه َي ي هةيـة لـة بـواري دووكراسـي ،طةشـةداني
مابووري ،طةشةداني كؤمةلَايةتي ،هـةتا طةشـةداني فـةرمانرِةوايي و ميـداري ،ثيَشخسـتين ذيَرخـاني كؤمةلَطةكـةمان لـة هـةموو
رِوويةكةوة ،من ثيَمواية مةو برِة كةمة ،مةطةر مـاوا بـة طشـتطري سـةيري بكـةين ،هـةموو ِريَكخراوةكـان ،كؤمةلَطـةي مـةدةني و
( )NGOكان و حي بةكان ،ثيَمواية لـةو دوو برِطـة ،برِطـةي ( )022مليـار بـؤ مـةح او )122( ،مليـاريش بـؤ رِيَكخراوةكـان،
ي تـا
خا َليَكي تر بؤ ميجراماتي موةدةت ،ثيَد باشة مةو ميجراماتـة موةدةتـة ،هـةر ضـةندة ضارةسـةر كـرا ،بـةلَام مةطـةر مبانـةو َ
ي لةسـةر بنةمايـةك ،سوثاسـتان
بودجةكة تيَثةرِيَنريَ ،لة ثةرلةماندا مةطةر باس بكـريَ و ديراسـةت بكـريَ ،ميقـراري بـؤ بـدر َ
دةكةم.

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ذيان خان فةرموو.
ذيان عمر شريئ:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي لة دسةكاني براي بة ِريَ م د .حسن دةكةم ،ثشتطريي لةو رةدةمة دةكةم كة تـةرخان كـراوة بـؤ
ثشتطريي حي بةكان و ِريَكخراوةكان ،بة مةرجيَك ،هةتا ياساكة دةردةضيَت ،ثيَشنيار دةكةم كـة ثةلـة بكـريَ
لة دةرضووني ياساكة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان مةورِؤ تةواو نابيَ ،هةنديَك لة ثيَشمان ماوة ،لة كويَ وةستاين لةويَ بةردةوام دةب  ،رِؤذي يةكشةم
سةعات ( )0ثاي نيوةرِؤ مينشامةلَال تةواو دةبيَت ،خواتان لةطةلَ ،كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهيَن .
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فرست امحد 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 ()0
يةك شةممة ريَكةوتي 0232\4\33
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خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()0
يةك شةممة ريَكةوتي 0232/4/33
كاتذميَر ()0ي ثاي نيوةرِؤي رؤذي يةك شةممة ريَكةوتي  0212/4/11ثةرلةماني كوردستان  -عيَـراق
بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة مامـادةبووني بـة ِريَ
ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بة ِريَ فرسـت أمحـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين ذمـارة
()0ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَـراق ,دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِيـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()0ي خـولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()0ي ثاي نيوةرِؤي رؤذي يةك شةممة ريَكـةوتي  0212/4/11دا بـةم شـيَوةية
بيَت:
 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤكردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــة ســالَ  0212هــةريَم
كوردستان ـ عرياق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناو طةىل كوردستان ،دانيشتنةكةمان دةكةينةوة ،خوىل سيَيةم هةلَبذاردن ،سالَ يةكةم ،خوىل طريَـدان
دووةم ،ذمارة دانيشنت ،0/رِؤذ دانيشنت  ،0212/4/11بةرنامة كار:
بة ثيَ حوكمةكان برِطة  1ماددة  02لة ثـةيرِةو نـاوخؤ ذمـارة  1هـةمواركراو سـالَ 1110
ثةرلةماني كوردستان -عرياق ،دةستة سـةرؤكايةت ثةرلـةمان برِيـار دا بةرنامـة كـار دانيشـتن ذمـارة
 0خوىل سيَيةم هةلَبذاردن لة كاتذميَر  0ثاي نيوةرِؤ ،رِؤذ يـةك شـةممةِ ،ريَكـةوت 0212/4/11
دا بةم شيَوةية بيَت:
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤكردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــة ســالَ  0212هــةريَم
كوردستان ـ عرياق.
ميَستا داوا لة ليذنة دارايـ و ليذنـة ياسـاي دةكـةين كةرةمكـةن بـؤ سـةر مةنةسـة ،فـةرموون ،بـة ِر َي ان
لةسةر ماددة  15بووين ،هةنديَك لةو بة ِر َي انة كة دةيانويست دسة بكةن ،هيَشتا مابوون ،مةخري بـة ِريَ
كة دسة كرد ،ذيان عمر بوو ،ميَستا ِريَ دار شوان امحد كةرةمكة ،فةرموو ،كاك عل نودتة ني ام هةيـة
فةرموو.
عل حس فةيل :
سةرؤك ثةرلةمان.
داوا دةكةم دةرفةمت بدريَت لة بابةت مةوزوعيَكةوة بدويَد. ..........
سةرؤك ثةرلةمان:
تكاية دانيشة ،رجامةن ِريَطة بة هيض كةس نادةم دسةيةك بكات لة ني ام دةربضيَت ،دةبيَت ميلت ام بة ني ام
بكةن و زؤر بة مسو َل برِؤن ،ميَستا نـؤرة شـظان امحـدة بـؤ مـةوة دسـة بكـات لةسـةر مـاددة  11ةكـة
خةكس بوو و هاتة سةر مةو بابةتة ،فةرموو.
شظان امحد عبدالقادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
ماددة  11كة ثيَد بووةتة ماددة  11ثيَد واية مةو دةستةواذة كة هـاتووة شـتيَك ىلَ نادسـة ،ثشـتطري
حي و و ِريَكخراوة سياسيةكان بؤ مي افة بكريَنت ،ضونكة ِريَكخراو هةية و حيـ بيش هةيـة و شـةرت نيـة
ه ـةموو ِريَكخراويَــك حي ـ و ب ـيَنت ،هــةروةها كؤمةلَــةو ِريَكخــراوة ناحكوميــةكان مي افــة بكريَــت ،ضــونكة
ِريَكخــراو نــاحكوميش هةنــة ،جطــة لــة ِريَكخــراوة سياســيةكانيش ،مةمــة مي افــة بكريَــت بــؤ مــةوة مــةو
جياواز و نارِؤشنية رِؤشن ببيَت وةك مةوة لـة ماددةكـةدا هـاتووة ،تةفاسـيلَ كـة لةسـةر مـةم مـاددة زؤر
باسكرا ثيَد واية مةم ماددةية هةر مةوةندة هةلَدةطريَت زياتر هةلَناطريَنت ،بةلَكو بؤ دانون مةح او زيـاتر
مةو تةفاسيلَانة دةضنة ناو دانون مةح او ،ضونكة ميَمة لةبةرامبةر مونادةشة ماددةيةك ثـرؤذة ياسـاي
بودجة داينة ،نةك لةبةرامبةر دانون مةح او داينة ،مةو شـتطريية كـة بـة حيـ و و ِريَكخراوةكـان دراوة
كة ميَستا بة هةمان شيَوة ثيَ بدريَت لة ثاي تةعديل يان لة ثـاي مونادةشـة كـردن و موسـادةدة كردنـ
دــانون مــةح او ،مةطــةر هــاتو كــورت هيَنــا مــةوة ث ـ َ نــةدرابوو و تــةعوي بكريَــت مــةو فةردــة ،مةطــةر
كورتيش نةهيَنا مةوة زيادة مةوة ليَيان خؤي بنب و زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك فاضل فةرموو.

بة ِر َي فاضل حممد بةشارةت :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
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بةبرِوا مـن مـةو مةبلةغـة ثارةيـة كـة  12مليـار دينـارة تايبـةت كـراوة بـؤ حي بـةكان ،زؤر لـة جيَطـة
خؤيةت  ،بةآلم بة حةديقةت مةوة كة لةك مـن ثيَويسـتة باسـ لةسـةر بكـةم مـةو  12مليـارة وازح نيـة
لةسةر و ثيَوةريَك دابةي دةكريَت بؤ مةح ابةكان ،ضونكة بة حةديقـةت مةح ابـةكان سـ َ ،ضـوار نـةوعن،
يـةعن رِوون نةبووةتــةوةو لـةك ثةرلــةمان وازح نيـة مــةو  12مليـار دينــارة ضـؤن بــؤ حي بـةكان ســةر
دةكريَت ،مايا لةسةر مةساس كورس ثةرلةمان بؤ حي بةكان دةبيَت؟ ،يـان لةسـةر تةمـةن حيـ و دةبيَـت،
يان لةسةر ِريَذة مةندامان مةو حي بـة و دـةبارة مـةو حي بـة دةبيَـت؟ ،لـةناو مةمانةشـدا مـن ثيَشـنيار
دةكةم و موميَدم واية لةناو مةم مي انية كة تايبةت كراوة بة حي بـةكان حيسـاب حي بـةكان سـةردةم
شا لةبةرضاو بطريدريَت ،ضونكة بةرِاست مةو حي بانة ثيَويستة لةك خةلَك كوردستانيش مةتلَوبة كةوا
حي بةكان سةردةم شا حيساب تايبةتيان بؤ بكريَت ،ضونكة لة رِؤذة رِةشةكان و لة رِؤذ ميحنـةت بـة
تةنم رِؤذة رِةشةكان خةلَك كوردستانةوة هاتوون ،لةبةرمةوة لـة مةسـةلة مي انيـة مـةح او حيسـاب
تايبةتيان بؤ بكريَت و زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك رزطار فةرموو.
بة ِر َي رزطار حممد ام :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
من ميقرتاح دةكةم مةو نةسـة مـاوا ىلَ بيَـت :خيصـص  42مليـار دينـار لـدعم الفقـراء فـى االقلـيم ويـدع
صندوق ينشأ هلذا الغرض يرتب مبجلس الوزراء و ينظم بقانون الل مدة اقصا ا شـهر مـن تـاريد صـدور
ذا القانون.
مةوة فةدةرة يةكـةم  ،فةدـةرة دووةمـ مـاوا ىلَ بيَـت :خيصـص  02مليـار فـى صـندوق ـا حلـاالت
الكوارث والطوارىء يرتب مبجلس الوزراء وينظم بقانون.
فةدـةرة سـيَيةم  :خيصــص مبلـغ  32مليــار دينـار لــدعم منظمـات املتمــأ املـدنى يصــرف وفقـا ل ــواب
تنظمها القانون.
بـــة بؤضـــوون مـــن حيـ ـ و تةتةوعيـــة و مـــةوان كـــة خـــةباتيان كـــردووة لةســـةر مابوونـــة خؤيـــان و
مةندامةكانيان و ميللةت كاريان كردووة ،بؤية من ثـيَد وايـة مـةو بـرِة ثارةيـة كـة دةدريَـت بـة حيـ و بـةو
جؤرة َىل بكريَت و لةسةر خةزيَنة نةبيَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك عبداه فةرموو.
بة ِريَ عبداه حممد نور :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.

51

ديارة ماددة  11و حيكمةت لة دانان ماددة  11وةكو هاتووة بؤ مةوةية كة وةكو برادةران باسـيان كـرد
بؤ مةوةية. ...........
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِريَ منيش هةلَةم كرد ماددة  18ية و  11يش نية .فةرموو.
بة ِريَ عبداه حممد نور :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بؤ مةوةية بة جؤريَك لة جؤرةكان وةكو دةوتريَت ،طريفان حكومةت و حي و بة جؤريَك لة جؤرةكان جيـا
بكريَتةوة ،مةمة دةست ثيَشخةريةك باشة بة رةم من ،بةآلم وةكو برادةران ثيَشـرت ماماذةيـان ثيَيـدا حـةق
واية ثيَوةريَك دابندريَت بـة تايبـةت مـةو ثيَـوةرة مامـاذة ثـ َي بـدريَت وةكـو مـةوة كـة لـة ثـرؤذة ياسـاي
بودجة حي بةكان دا هاتووة كة ثيَوةر كورس ديار كردووة ،وة حةق واية دووبارة بـؤ ثيَـدان بودجـة
بــة ِريَكخراوةكــان ثيَــوةريَك تــر دابنــدريَت ،ضــونكة ميَمــة دةزانـ لــة رِابــردوو دا تــا رِادةيــةك جؤريَــك لــة
ناعةدالةت هةبووة لة دابةشكردن مةو . ...........
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤك ثةرلةمان:
برا من وةرة سةر ماددةكة ،ض دةرِؤيتةوة بؤ رِابردوو و عةدالةت ،بة و ني اميَـك و بـة و ليذنةيـةك و
بة و مةحكةمةيةك ميسثاتت كردووة؟ دة وةرةوة سةر ميشةكة خؤت ،فةرموو.
عبداه حممد نور :
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَد واية مةو ماددةية ثيَويست دةكات جطة لة دانان مـةو ثيَوةرانـة يـةك خـالَ تـر هةيـة بـة رِة مـن
حةدة و ثيَشنيار دةكةم وةكـو برِطةيـةك زيادبكريَـت ،ميَمـة دةزانـ مـةو ماددةيـة بـؤ مـةوة دانـدراوة كـة
بودجة حي بةكان لةسةر مةساس مةو  12مليارة ديار بكريَت ،بةآلم تا ميَسـتا وةكـو جـةنابتان ماطـادارن
ب ِريَك زؤر لة كاديران حي و تا ميَستاي وةكو فةرمانبةر طشت ثارة لة حكومةت وةردةطـرن ،لـة كاتيَـك
دا مةمانة كادير حي ب و بؤ بةرذةوةند حي و ميش دةكةن و تا مةم لةح ةية كة ميَمة دسـة دةكـةين،
مةوانة لة ثلة وةزيف ثارة حكومةت دةبةن،بؤية من ثيَشنيار دةكةم برِطةيةك تر بؤ مةم ماددةية زيـاد
بكريَت كة لةطةلَ ثةسةندكردن مةم ياساية مةو ثارانة كة بؤ كـاديرة حي بيـةكان و هـةروةها بـؤ كـاديرة
ميعالميةكان كة بؤ بةرذةوةند هةنديَك لة حي بـةكان مـيش دةكـةن مـةو ثارانـة بـ ِن ،هـةروةها ثيَشـنيار
دةكةم وةكو مةوة لة ياساكة هةنـديَك بـرادةر ثيَشـنياريان كـردووة كـة لـة  /1/1ةوة مـةم ثارةيـة حيسـاو
بكريَت ،كة ثيَشنيار دةكةم حيساب مةو ثارةية كة حي بـةكان كاديرةكانيـان مووضـةيان وةرطرتـووة ،مـةو
ىل وةربطريدريَتةوة ،سوثاس.
ثارةيان وةكو دةرزيَك َ
سةرؤك ثةرلةمان:
عةزوة خان فةرموو.
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بة ِر َي عظيمة جند الدين حسن رضا:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
لة ماددة  18يةم طوذمة مـةو  12مليـار دينـارة كـة بـؤ ثشـتطري حي بـةكان و ِريَكخراوةكـان تـةرخان
كراوة ،من ثيَد واية دةبواية بة ضةند برِطةيةك بواية ،مةو طوذمة  12مليـار دينـارة بـة جيـا بوايـة و بـة
رِوونيش بواية كـة ثـارة حي بـةكان ضـةندة و ِريَكخراوةكـانيش كـة مايـا ِر َيكخراوةكـانيش دةطريَتـةوة يـان
ِريَكخراوةكان كؤمةلَطا مةدةنيش؟ بة س َي برِطة بواية رِوون تر دةبوو ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك رفيق فةرموو.

بة ِريَ د.رفيق صابر دادر طه:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة كاريَك باشة كة بودجة حي بةكان بة جؤريَك رِوون كارانة ديار بكريَت ،مةوة كة ليَرةدا طرنطـة
مةوةية كة ثيَويستة ثيَوانةيةك و معياريَك هةبيَت بؤ مةوة ثرنسيثيَك عاديالنة رِةضاو بكريَـت ،مـةويش
بؤ مةوة كة لة هةموو دنيادا مةسةلة ِريَذة مةو حي بة لةناو ثةرلةماندا يـاخود دورسـاي مـةو حي بـة
لةناو ثةرلةماندا مةوة ثيَوةريَك سةرةكية و جيهانية و بة طشت مةو حي بانة كة لة دةرةوة ثةرلةمانن
لة وآلتان دووكرات بودجةيان نادريَت َ ،لةبةرمةوة مةمةيان وةكو كيةنيَك كيةنيك تر وةكو مةبدةميَك
زؤر طرنطة هةر ثارةيةك كة لة حكومةتةوة يان لة بودجة حكومةت برِوات بؤ هةر كيةنيَك بيَـت سياسـ
يان ِريَكخراوةي بيَت ،ثيَويستة ديوان ضاوديَر داراي مةو مافة هةبيَت كة بةدواداضـوون ثيَويسـت بـؤ
ضؤنيةت خةرج كردن و سةر كردن مةو ثارةية بكـات ،ضـونكة مـةو ثارةيـة بـة ماماجنيَـك و مةبةسـتيَك
دةدريَت كة خ مةتكردن ثرؤسة دووكراتية لةو وآلتةدا ،بةآلم بؤ مةوة طةرةنت مـةوة بكـةين كـة مـةو
ثارةية بؤ ماماجنيَك غةير خـؤ يـان دذ بـة خـؤ يـان جيـاواز بةكاربهيَنـدريَت ،ثيَويسـتة مـةو حيـ و و
كيةنانة كـة ثـارة لـة حكومـةت وةردةطـرن هةميشـة كـراوة بـن بـؤ مـةوة لةهـةر دةديقـة و سـةعاتيَك دا
ديوان ضاوديَر داراي يان هةر دةستةيةك تر ثشكن لة حكومةتةوة بضيَت بةدواداضـوون بـؤ بكـات،
ثيَد واية مةو برِة ثارةية ،مةطةر بةراورد لةطةلَ ثيَشوو بكةين ب ِريَك مةعقولة ،بةآلم تةنها بؤ حي بةكان
نــةبيَت ،بــةلَكو ِريَكخراوةكــان كؤمــةلَطا مــةدةنيش بطريَتــةوة ،ضــونكة مــةو بــرِة ثارةيــة زؤرة ،حيــ و
دابةستةيةك نية ميللةت بيذين َ و خةلَك بيذين َ ،حي و دةبيَت ثيَش هةموو شتيَك خؤ خؤ بذيَيَنيَت،
مةوة يةك ،دووةم مةوة كة لة حكومةت و لة بودجة ميللةت وةر دةطريَت ثارةيةكة بـؤ يارمـةت دان و
ماسانكردن هةنديَك كاروبار حي ب كة كورسيةك يان دوو كورسيمان هةبيَت يان نةبيَت ،هيض ثيَويسـت
بـةوة نيـة لـة هــةموو شـارو دـةزاو ناحيــة و طونـديَك بارةطايـةك هــةبيَت وكارمةنـد هـةبيَت و حةرةسـ
هةبيَت ،ثارة مؤتؤمبيل و ثارة بةن ين ،لةبةرمةوة ثيَويستة مةمة تؤزيَك تةرشيق بكريَت بة شـيَوةيةك
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مةدآلن َىل بكريَت ،مةو ثارةية كة تةرخا ن كـراوة شـتيَك باشـة كـة وةكـو شـيَوة سـلفة ليَـرةدا هـاتووة و
دواتر تةسوية دةكريَت ،ثيَويستة لةسةر بنضينة دورساي مةو حي بة لةناو ثةرلةماندا حيسـابات لةطـةلَ
بكر َيــت ،لةبةرمــةوة مــن ثــيَد وايــة مــيرت كــات مــةوة هــاتووة حي بايــةت و كــار سياس ـ لــة كةســابةت
دةربهيَندريَت و ناوةرِؤكةكة خؤ وةربطريَتةوة ،مةمةي لة ِريَطة تةرشيق كردن و عةدآلن كردن مـةو
برِة ثارةيةوة دةبيَت كة بؤ حي بةكان لةسةر بنضـينة دورسـاييان لـةناو ثةرلـةمان بيَـت و ديـار بكريَـت،
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك مسري فةرموو.

بة ِر َي مسري سليد ام بةط حةمةبةط:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
دةمــةويَت هةلَويَســتيَك تــؤن بليَــر بكةمــة دةســثيَك و ســةرجنةكائ لةســةر ماددةكــة ،كاتيَــك ســةرؤك
مةجنومــةن وةزيرانـ بــةريتانيا بــوو ،وة ســةرؤك ثــارت كريَكــارانيش بــوو لــة هــةمان كاتــدا ،ليذنةيــةك
دروســت كــرد بــؤ ليَكؤلَينــةوة لــة ديراســة كــردن وهؤكارةكــان كوازبــوون ثــارت ثاريَ طــاران كــة ثــارتيَك
مونافســيةت  ،يــةكيَك لــة رِاويَــذكارةكان ثيَــ وت تــؤ بؤضــ ليَكؤلَينــةوة لةطــة َل ثارتيَــك دا دةكــة كــة
مونافةسةت دةكـات؟ وتـ لةبـةر مـةوة مـةزموون سياسـ و سيسـتةم حـوكمرِان وكَت ،ثةيوةنـد بـة
ِريَكخراوةكان و ثةيوةند بة حي بةكانةوة هةية ،هةركاتيَك رِةطةزة ثيَكهيَنـةرةكان سيسـتةم حـوكمرِان
بةرةو كواز و ثووكانةوة ضون ،مةوة مةزموونة سياسيةكةي بةرةو ثووكانةوة دةضيَت ،مةم سةرجنةو مـةم
تيَبينية تؤن بليَـر ،بريتيـة لـة ديـار كردنـ رِؤ َل و كاريطـةر سـيَكتةر سياسـ لةسـةر سـيَكتةرةكان
خةدةمات ،ماوةدانكردنةوةو ميستيسمار ،هةر وكَتيَك فةزام سياس  ،ذينطـة سياسـ سـازو مامـادة نـةبيَت،
دلَنيام كة نة جانب ميستيسمار  ،نة جانب ماوةدانكردنةوة  ،نة جـانب خـةدةمات هـيض مـةجنام و بـةرو
بووميَك بؤ كؤمةلَطا نابيَت ،سةير مةفذانستان ،سؤمالَ ،سودان بكةين ،سةير حةفتا سالَ رِابـردوو رِؤذ
هةكَت ناوةرِاسـت بكـةين ،مـةو هـةموو سـةروةت و سـامانة غـةرو سـةرف كـرد لةسـةر  ،ضـونكة ذينطـة
سياســيةكة ســازو مامــادة نــةبوو ،هــيض طةشةســةندن و هــيض تةتــةورو هــيض بــةرةو ث ـيَش ضــوونيَك بــة
كؤمــةلَطا رِؤذ هةكَتــةوة نــةبين  ،لةبــةر مــةوة طرنطــة ميَمــة ليَــرة كــة دانيشــتوينة بــؤ ليَكؤلَينــةوة لــة
مةوزوعةكة ،رِؤلَ سيَكتةر سياس لة رِوانطة هةنديَك هةلَة حي ب لة مةدتـةعيَك ،لـة مةدتةعـةكان
ميَــذوو سياســيماندا ليَكنةدةينــةوة ،ليَكدانــةوة رِؤلَ ـ س ـيَكتةر سياس ـ لةســةر مــةزموون بينــاكردن
تةجروبة ،وة لة سةر ثيَشـكةي كردنـ خـةدةمات ،وةلةسـةر ميستيسـمار لـة وكَتـة ،لـة رِوانطـة هةنـديَك
هةلَــة مةح ابــةوة دةبيَــت ،مــن ثيَموايــة ليَكدانةوةيــةك هةلَةيــة ،بؤيــة داوا لــة بــة ِر َي تان دةكــةم ،لــةو
رِوانطةيةوة سةير مةوزوعةكة بكةين ،لة رِوانطة مةم تةجروبة كوردستانة ميَمـة بـةرةو كـو َ دةبـةين،
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بناغةكان هةلَضنين سيستةمةكة ،مةساسيات دارِشتن سيستةممان ،بناغةكان ماوةدانكردنةوةو ضؤنيةت
ماوةدانكردنةوة ،ثيَشكةي كردن خةدةمات ،لة مةهميةت سيَكتةر سياسيةوة سةير بكـةين ،نـةوةكو بـة
ثيَضةوانةوة ،بؤية من ثيَمواية مةراحل مةعداد مي انية لة هةموو دونيـادا تةبيعيـة ،مي انيـة مـةح او
يةكيَكــة لــة نةريتــةكان وكَتــة تــازة طةشةســةندوةكان ،لــة وكَتيَكــا كــة  122ســالَ بةســةر دووكراســيةتا
تيَثةرِيوة ،نةريت تةعن مةح او نية ،لة وكَتيَكا هةية ،كة تـازة طةشـةي سـةندووة ،مامـادة كردنـ ذينطـة
سياسيةكةية ،بؤ دؤناغ داهاتوو داميد نابيَت ،هةميشةي نابيَت ،هـةتاوةكو مـةزموون سياسـ ميسـتيقرار
وةردةطريَت ،بنا غةكة دادة ِريَذريَت ،مينجا لة دؤناغ ثيَطةيشتنا ،مةكريَت لةسةر بودجة مةح او دسة
تر بكريَت ،لةبةر مةوة مةعداد مي انية بة ثيَ مةوة كة لة كتوو و مةسـادرا مامـادة دةكريَـت ،دوو هـ
هةية ،دوو نةريت هةية بؤ ديار كردنـ مي انيـة مـةح او ،دوو هاوكيَشـة ريازيـات هةيـة ،بـؤ مـةوة
ميَمة بتوان نرخ كورسيةكان ،تةبيع دانون مةح او لة هةريَم كوردستان هةية ،ليذنةكان ديراسةيان
كردووة ،ليذنـة نـاوخؤو دارايـ لةسـةر مةساسـ كورسـ ميقرارمـان كـردووة ،هةرضـوار ثارضـة دةخريَتـة
بةردةم ثةرلةمان ،بـؤ برِيـاردان لةسـةر  ،بودجـة سـاكَن رِابـردوو ،سـاكَن ثـيَش كؤتـاي  ،يـان سـ َ سـا َل
رِابردوو بيَت ،كؤ دةكريَتةوة و دابةش س َ دةكريَت ،زةرب موعـةدةىل بـازار دةكريَـت ،مـةوة هةنطاويَكـة وة
تةكنيكيَكة ،مةرحةلةيةكة لة مةرحةلةكان ديار كردن بودجة..........
سةرؤك ثةرلةمان:
تكاية ،مةوةمان بؤ رِوون بكةوة ،رةجامةن ،ميَستا وةرة سةر مةو ماددةية ،مةمةت ث َ باشة ،مةطةر ثيَت باشة
تةميد بكة ،مةطةر بؤضـوونيَك تـرت هةيـة ثيَمـان بلَـ َ ،مـةوان تـر مي انيـة مـةح او ،بةسةرضـاو مـةو
دسانة بكة.
مسري سليد ام بةط حةمةبةط:
سةرؤك ثةرلةمان.
بؤ مةوة علميـةن تةخسيسـاتةكة ديـار بكريَـت ،تةخسيسـ ماليةكـة بـؤ حةدلةكـة لةسـةر مةساسـ ضـ
ديار دةكريَت ،مةوة هةنطاويَكة بؤية عةرزم كردن ،هةنطاو دووةم لة دونيادا ِريَذة تـةن وات مـةح او،
ز ةرب مي انية دةكريَت ،مونتةدا مـابوور هـةريَم كوردسـتان كـاك حممـد كـريد كـة هينيَكيـان كـردووة،
ميحسايةكيان كردووة ،لة رِؤذنامة هاووكَتيشدا بالَو كردؤتةوة. ..........
سةرؤك ثةرلةمان:
رِؤذنامــة هــاووكَت بــؤ ميَمــة مةســدةر نيــة ،رةجامــةن رِؤذنامــة بــؤ ثةرلــةمان ،هــيض رِؤذنامةيــةك ،ه ـ
حي بةكة منيش ،ه حي بةكة جةنابتيش بؤ مةم ثةرمانة مةسدةر نية ،تكايـة وةرةوة سـةر بابةتةكـة،
كاتيشت زؤر برد رةجامةن.
مسري سليد ام بةط حةمةبةط:
سةرؤك ثةرلةمان.
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مــةوة باس ـ مامارةكــة كــة كــراوة ،باس ـ ب ـالَو كردنةوةكــةيد كــرد ،نةباس ـ هينةكــة ،مــةوة شــتيَك تــرة،
مونتةدا مابوور دةزطايةك مةم هةريَمةية ميش لةسةر كردووة ،لة  %0دانيشـتوان هـةريَم كوردسـتان
تةن وات مةح ابة ،ميَستا هين كردووة بةو دسمة ،من سةرجند وايـة مـةو لـة  %0زةربـ مي انيـة بكـة،
تةخسيساتة ماليةكة لةسةر مةوة ديار بكريَت ،بكريَت بة دوو بةشةوة مةم حالَةتة ،ه مةح او جيابيَـت،
ه منةزةماتيش جيابيَت ،ضونكة دوو شت جيان ،دـانون مـةح او ،بـة ثيَـ دـانون كـة لـة ثةرلةمانـةوة
دةردةضيَت و ديار دةكريَت ،منةزةماتيش مـةبيَت ميستيحقاداتيشـ ديـار بكريَـت ،مـةوة بكريَـت بـة دوو
دسمةوة ،خالَ مةخرييشد تةخسيس مالية ،مةو نةوةت مليارة ،من ثيَموايـة بـة ماراسـتةيةكا فـرة سياسـ
دةبات ،كة خ مةت بة مةزموون سياسيةوة ناكات ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار د .صباح ،فةرموو.
بة ِريَ د .صباح حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ماددةي ( )18كة لةبةر دةستمان داية ،بيَطومان مةو باسانةي كة كران ،سةبارةت بـة ضـؤنيةتي
تةخيــيص و بــووني ثيَــوةر ،مةوانــة زةرووريــن ،بــةلَام رِوحــي ماددةكــة بــاس لــة مــةوزووعيَك دةكــات كــة
تةخيييي مةبلـةغيَكي ( )12مليـار دينارييـة بـؤ ثشـتطريي حي بـةكان و ِريَكخراوةكـان ،مةصـلَي ماددةكـة
ديارة بؤ مةوةية كة ثشتيواني و ثشتطريي بكات لة ثرؤسيسي كاري سياسي لة كوردستاندا ،كة مةوة بؤخـؤي
كاريَكي باشة ،هةر ولَاتيَك كة تة يةي سياسي تيَدا نةبيَ ،ناتوان دلَ خـؤي بكـةين كـة بـووني كايةيـةكي
سياسي تةندروسئ تيَيدا ،غةرةزي موشةريد ،غةرةزي مودةن لةو ماددةية لةرِاستيدا دةعمـي عةمةليـةي
سياسية ،ميَمة ليَرة مةو ثرسيارة دةكـةين ،يـةعين بؤمـان هةيـة دسـة لةسـةر دوو مـةوزووع بكـةين ليَـرةدا،
يةكةميان :مايا مةو مةبلةغة ثارةية بة ثيَي مةو تةجرووبةيةي كـة ثيَيـدا تيَثـةرِيوين ،ضـةند سـالَيَكة هـةم
حكومةتي هةريَد كاري لةسةر دةكات ،هةم حي بةكان كاري لةسةر دةكةن ،مايا مةو مةبلةغـة ثـارة دةتـوانيَ
مةو غةرةزة بةدي ب َيينَ؟ مةو ماماجنةي كة خودي ماددةكةي لـة ثيَنـاودا دا ِريَـذراوة ،كـة بريتيـة لـة دةعمـي
عةمةليـةي سياســي ،ثشــتطريي كـردن لــة بووذانــةوةي مــةح او ،مـةح ابي حــةديقي ،مــةح ابي رِاســتةدينة،
دووةمينيشيان ،ماددةكة تةمكيدي كردؤتةوة سةر دوو مـوفرةدة ،مـوفرةدةي حي بـةكان ،لةطـةلَ مـوفرةدةي
ِريَكخراوةكان ،هةر ماددةيةكي ياسايي ثيَويستة خؤي دوور خباتةوة لة وشةي هاوبةي ،يـةعين لـة وشـةيةك
كة تةفسري و تةمويلي زؤر هةلَبطريَ ،بؤية من ثيَد باشة ثةرلةمان يةكالي بكاتـةوة ،مةبةسـت ِريَخراوةكـان
ضية؟ مايا ِريَكخراوة سياسيةكان دةطريَتةوة يان عموم ريَكخراوةكان ،ضونكة داعيدةيـةكمان هةيـة (املطلـق
حيمل على اطالقه ) يةعن كة بة موتلَةد بلَيَ ِريَكخراوةكان هةر شـتيَك ثيَـ بوتريَـت ِريَكخـراو ،سياسـ
بيَت ،مةدةن بيَت )NGO( ،بيَت ،هةر ضيةك بيَت ،دةيطريَتةوة ،جا من ليَرةدا ناضد بـؤ مـةو مةوزوعـة
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كــة و ثيَوةريَــك هــةبيَت بــؤ تةخسيسـ مــةو ثارةيــة ،ضــونكة مةمــة ثةيوةنــد هةيــة بــة دــانون مــةح او
خؤيةوة ،وةكو لة تةجرةبة وآلتان دا هةية كة هةر كاتيَـك هاتينـة سـةر مـةو مةوزوعـة بـا ميَمـة بـاس لـة
ثيَوةرةكان بكةين ،ضونك ة ميَسـتا ناطـةين بةنةتيجةيـةك وا ،ميَمـة بـؤ خؤمـان دةبيَـت لـة روحـ فـةحوا
ماددةكة حالَ ب  ،مايا مةو مةبلةغة كافية؟ بة بؤضوون من بة ثيَ مةو تةجرةبة و مةو مةزموونـة كـة
لــة هــةريَم كوردســتان دا هةيــة ،مــةو مةبلةغــة كــاف نيــة ،ثرســيار لــة حكومــةت بكــةين تــا ضــةند بــؤ
مومكينة ،ضونكة ميَمة هةرضةند َ تةخسيس بكةين بؤ ثشتطري كردن لة كرانةوة سياسـ و عةمةليـة
سياسـ وابـ ائ زةرةر ناكـةين ،بـةآلم مةطــةر لـة سـةر مةساسـ ث َيــوةريَك عاديالنـة بيَـت ،لةسـةر مةساسـ
ثيَوةريَـك بيَـت خ مـةت بـة هـاووآلت و خ مـةت بــة حي بـةكانيش بكـات ،يـةعن حيـ و لـة حالَةتيَكــةوة
بطؤ ِريَت بؤ حالَـةتيَك تـر ،كـة بيـل فعـل حي بيَكـ سياسـ بيَـت ،تـةعتي َل كـار مـةو حي بـة بكريَـت بـة
ضوارض ـيَوةيةك كــةوا مــةو تةمويلةش ـ تةمويلةيــةك بيَــت لةســةر مةساس ـ دــانون ،نــةك لةســةر مةساس ـ
تةوافودات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك عمر فةرموو.
بة ِريَ عمر محدام نورةديين:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
لةرِاست دا ثرس كؤمةك كردن داراي بؤ ثارتة سياسيةكان ،ثرسـيَك طرنطـة ثةيوةنـد بـة كـؤ ذيـان
سياس و دووكراسيةوة هةية لة هةريَم كوردستان ،ثيَويسـتة لـة ضـةند طؤشـة نيطايةكـةوة ميَمـة سـةير
مةم بابةتة بكةين و لةسةر بوةست  ،يةكةميان مةوةية كة مةسـةلة وةرطرتنـ كؤمـةك دارايـ  ،رِاسـتة
لةمةدا ثيَويستة ِريَذة كورسيةكان هةر حي بيَك سياس يـان دةوارةيـةك سياسـ يـان هاوثةوانةتيـةك
بكريَن بة بنةما لة شةرعيةت دان بةوة كة مـاف كؤمـةك كردنـ دارايـ هةيـة لةطـة َل ديـار كردن مـةو
ِريَذةية كة وةر دةطريَت ،بةآلم ديسانيش بة ثيَ مةو وادعة كة لة هةريَم كوردستان دا هةية ،ناكريَت
تــةنها ِريَــذة كورســيةكان بكريَــت بـــة تاكــة ثيَــوةر ،ضــونكة لـــة هــةريَم كوردســتان دا لةبــةر مـــةوة
هاوثةوانيةتت هةبووة ثيَش هةلَبـذاردن ،هـةروةها ليسـت داخـراو بـووة ،بؤيـة ِريَـذة كورسـيةكان كـة لـة
هاوثةوانيةت دا هاتوون بة رِوون دةر ناخات كة حةمج رِاستةدينة حي بة سياسةكان ،كة لـة ِريَطـا
هاوثةوانيةتيــةوة هــاتوون ضــةند كورســية ،دةبيــن مةســةلةن ضــةند حي بيَــك و فراكســيؤنيَكمان هةيــة
لةوانةيــة يــةك مةنــدام ثةرلــةمان و ضــةند حي بيَكيشــمان هــةبيَت ،مايــا مةمــة ضــؤن يــةكال دةكريَتــةوة لــة
ميَستادا؟ ،بؤية لة ميَستادا جةخت كردن لةوة كة تةنها ِريَذة كورسيةكان لة هةريَم كوردسـتان بكريَـت
بة بنةما ،بة رةم من لةوةدا عةدالةت رِاستةدينة بؤ حي بـة سياسـيةكان لـة مةسـةلة كؤمـةك ثيَكردنـ
داراي بةرجةستة نابيَت ،مةمة دةبيَت لة ياساكة لة داهاتوودا باي ديراسة بكريَت ،خالَيَك تـر مةوةيـة كـة
ضؤنيةت وةرطرتن  ،ضؤنيةت كارثيَكردن  ،ضؤنيةت بةدواداضوون  ،ضؤنيةت ىلَ ثرسينةوة ،لةم كؤمةكة
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داراييــة ثيَويســتة بــة ياســا ِريَكبخريَــت ،ضــونكة حي بـ سياسـ تــةنها مــةو حي بــة نيــة كــة بةشــدار لــة
هةلَبــذاردن دةكــات و نةتيجــة دةهيَن ـ َ ،ذيــان سياســيش كــورت ناكريَتــةوة تــةنها بــؤ بةشــدار كــردن لــة
هةلَبــذاردن ،مايــا حي بيَكـ سياسـ مةطــةر بــة طــويَرة ياســا حي بــة سياســيةكان لــة هــةريَم كوردســتان
مةرجةكان تيَدا بوو ،ميَمة طةيشتووينة مةو دةناعةتة مةطةر لة دةورةيـةك دا نةتيجـة نـةهيَنا بـؤ نـاو
ثةرلــةمان مةرجــةكان حي بـ سياسـ لــة دةســت دةدات ،لــة نيَــوان دوو هةلَبــذاردنيش دا حي بـ سياسـ
ضةندين ماف هةية ،هةروةها ضةنديَن مـةرك تريشـ لةسـةر شـانة ،بؤيـة لـة مةسـةلة مـةم مةركانةشـدا
دةبين ثيَويستة بة طويَرة ياسا حي بة سياسيةكان ،حي بةكان خؤيان ِريَك خبةن مةوجا هـةولَ بـدريَت
لة داهاتوو كؤمةك داراييان ث َ ببةخشريَت ،بؤية بة رةم من وا دةبيند لـة ميَسـتا دا تـا مـةم ياسـاية لـة
داهاتوو دا بة باش ِريَك دةخريَت ،ثيَوستة مةوة كة لة ماددةكةدا هاتووة ثةسةند بكريَت ،زؤر سوثاس.
بةرِ َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،ماشت خان فةرموو.
بة ِريَ ماشت ع ي صاحل:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
خا َليَك رِؤشن لةم برِطةيةي ياسايةدا ،مـةوة كـة مـن بيبيـند بـة ثيَـ مـةو بـرِة ثارةيـة كـة دانـدراوة بـؤ
هاوكار كردن و ثشتيوان كردن ثارتـة سياسـيةكان ،مةمـة خـؤ هؤكاريَكـة كـة مـةم ثارةيـة كـة سـةر
دةكريَت رِووبةرِوو ضاوديَر كردن و ليَثرسينةوة ببيَت ،كة مةمة خالَيَك ميجابية ،واتة مةو ميكاني مة
كة سبة ثارتة سياسةكان لةسةر ثارةكة سةر دةكةن هؤكاريَك دةبيَت بؤ مةوة كة ميَمـة بـ ان ضـؤن
بةدوايدا بض  ،هةروةها ب ان ثيَوةرةكان خؤيان بؤ هاوكار كردن و خ مةتكردن زةمينة دووكراس
تا ضةنديَك توانيويةت مةجنامةكان بيَنيَتة د  ،تا مةو كاتة مةم برِطة ياساية شيَوازيَك لـة نارِؤشـن تيَـدا
بيَت سةبارةت بة مةسةلة ِريَكخراوةكـان هـةموو مةنـدام ثةرلـةمانيَك بـة مـاف خـؤ دةزانيَـت كـة لـةك
بؤضوونيَك دروست بيَت كـة مةبةسـت لـة ِريَكخـراوة سياسـيةكانة يـان ِريَكخراوةكـان كؤمةلَطـة مةدةنيـة،
مةطةر هةر كام لة ِريَكخراوةكان بيَت مةو كات من مةو ثرسيارةم دةبيَت مايـا ضـةنديَك لـة كـؤ طشـت مـةو
بودجةيــة دانــدراوة بــؤ ِريَكخراوةكــان؟ مايــا جــاريَك تــر بةش ـ ش ـيَر مــةم بودجةيــة رِووبــةرِوو ثارتــة
سياســيةكان دةبيَتــةوة وبةش ـيَك كــةم رِووبــةرِوو ِريَكخراوةكــان دةبيَتــةوة ،ثيَويســت بــوو مةمــة رِوون
بكريَتةوة ،سةرةرِا مةوة كة ثيَويستة تةعريفيش بكريَت كة ِريَكخراوةكان ضية؟ ،من ثيَشـنيازيَكد هةيـة
مةو برِة ثارةية كة بة كؤ طشت داندراوة بؤ ثشتيوان كردن ثارتة سياسيةكان ،ثيَشنياز مـةوة دةكـةم
كةوا هةموو سةرفيَك كات رِابطريدريَت تا مةو كاتة كة ثةرلةمان تةسديق مةوة دةكات كة ثـرؤذة ياسـا
ثارتة سياسيةكان و ثرؤذة ياسا كار ِريَكخراوةكانيش دةردةضيَت و تةسديق دةكريَت ،تا مةو كاتة هـةموو
سل فةيةك كات بوةستيَنريَت لةم برِة ثارةيـة و سـةر نـةكريَت ،هـةروةها لـة هـةمان كـات ثرسـيارم مـةوة
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بة ِريَ
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

دةبيَت كة مايا مةو سولفةية كة تا ميَستا لةو بـرِة ثارةيـة سـةر كـراوة مـةو سـلفانة دراوة بـة كـ َ؟ بـة و
شيَوازيَك سةر كراوة؟ مةوانة سوومةند بوون ليَ كيَن؟ سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك صباح فةرموو.
صباح بيت اه شكر :
سةرؤك ثةرلةمان.
مةزيش ثشتةاانيا ماددة  18دكةم كة مةا ثارةيـة هاتيـة تـةرخان كـرن بـؤ مـنح بـؤ مـةح ابا ،بـةس مـةز
ثيَشنيار دكةم كو دةست بيَتةكرن بؤ دةرميَخستنا ياسايةك بؤ مةح ابا بؤ هةند َ كة بيَتة سةر سيستةميَك
و ماليةتيَك بؤ بيَتة دانان و هةريةك مةو ثشكيَت كة بؤ هاتيـة دان بيَتـة دةسـت نيشـان كـرن ،هـةتا كـو كـة
ياسايةك بيَتة دةرميَخسنت ،بةر نوكة ضةوا ثارة مان منح بؤ مةح او هاتية سـةر كـرن هـةر اـ َ رِةنطـ َ
بيَتة سةر كرن ،لظيَر َ دا ِريَكخراا طشتيا هاتية كرن ،ناا َ ِريَكخراا ضونك لظ َ ماددة مي انية بؤ منحا
مةح اباية ،برةميا من ِريَكخراا َ سياس بيَتة مي افة كرن ،بؤ مةو مـةح ابيَت كـة لـة جةلسـا رؤذيَـت ثيَـنج
ي هةلَبـذاردن ،و
شةميش طـةل َي بـرادةرا بةحسـ َي ويَـش كـر ،مـةو مـةح اب َي كـو ثشـكدار بـوون لـة سـةروبةر َ
نةشياية كورسي بيَنن بؤ ثةرلةمانيَ كوردستان ،بة رِةميا من حسابيَكيش بؤ وانيش بيَتـة كـرن ،بـؤ هةنـديَ
ثرةنسيثيَ دووكراسيا لة وآلتيَ مة ثرت بةرفراوان بت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سيوةيل خان ،فةرموو.

بة ِر َي سيوةيل عثمان امحد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبعةن من مودةدوات هيض باس ناكةم ،ثيَويست ناكات ،بةس بةنيسبةت مةو ثارةية مةو ()12مليارةي كـة
دانراوة بؤ ح بةكان ،ح بةكان و ِريَكخراوةكان تةبعةن ثيَويستة كياني سياسيشي تيَـدا بيَـت ،لةبـةر مـةوةي
هةر ح بةكان و ِريَكخراوةكان نية كة كورسـيان هةيـة ،كيـاني سياسـيش كورسـي هةيـة ،يةكـةم :بةنيسـبةت
ح بةكان من دوو رِةميد هةية ،يةكيان :مةطةر بةثيَيي كورسي دابةي بكريَت ،من مـةوةم ثـ َي باشـة ،مةطـةر
نا ثيَد باشة بةثيَيي مةو دةنطانةي كةكيةنةكان يان ِريَكخراوةكـان يـان كيانـة سياسـيةكان هيَناوييانـة ،واتـة
بةثيَيي دةنطةكان بيَت ،كة مةوةي دةتواندريَ بة ِريَذة دةربهيَندريَت ،مةو كاتة مةطةر بة دةنطدان بيَـت مـةو
كيةنة سياسيانةي ميَستا كورسيان نية لة ثةرلةمان مةوانيشي تيَدا مةغـدور نـابن ،مةطـةر بـةثيَيي ذمـارةي
كورسيةكانيش بيَت لة ثةرلةمان ،مةوة كيةنة سياسيةكان كة كورسيان نية لة ثةرلةمان ،مـةوة نـازائ بـة و
ئ يـان هاوكـاري نـاكريَن و ثارةيـان نـادر َيئَ ،مةمـة بةنيسـبةت
شيَوةيةك هاوكاري دةكريَن و ثارةيان دةدريَـ َ
ح بــةكان ،بــة نيســبةت ِريَكخراوةكانيشــةوة ،مــةوان تةبعــةن ميَمــة نــازان ح ـ ب يــان حكــوم  ،مةطــةر
هةركاميان بيَت ثيَويستة ِريَكخراوةكان مةطـةر ح بينـة و سـةر بةهـةر كيـةنيَك هـةن ،مـاي مـةوةي نـةبيَت
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ثارةي بدريَئَ ،يارمةتي بدريَئَ ،لةبةر مةوةي مةو ِريَكخراوةي سـةر بةكيةنيَكـة لـة ح بةكـةي خـؤي وةري
دةطريَـت ،ح بةكةي حسةي خؤي وةرطرتووة ،بؤية ثيَويسـتة ح بةكـةي خـؤي ثـارةي بـدات َي يـان يارمـةتي
بدات ،بةآلم مةطةر ِريَكخراوي كؤمةلَي مةدةني و يان سةنتةر و مـةو شـتانةية ،مـةوة ديـار بكريَـت مـن ثـيَد
باشة مةوة بؤ ِريَكخراوي كؤمةلَي مةدةني و سةنتةرةكان سةر بكريَـت ،ثيَشـد باشـة كـة مـةو ثارةيـة بيَتـة
ثةرلةمان بةسةرثةرشئ ثةرلةمان لةثةرلةمان دةبيَت يان نا؟ مةوةيان نازائ ،بؤية من رِةمـي خؤمـة كـة وا
دةلَيَد ،ضونكة زؤر ِريَكخراو هةبووة ،زؤر شويَن هةبووة ،هةية واسيتةي هةيةو هةية مةس وليَك دةناسـيَت،
وةزيريَك دةناسيَت ،وونةشت ث َي دة َليَد ،تةبعـةن مؤلَـةتي دةدةنـ َي و يارمـةتي دةدةن ،بـةس مـةوةي كـةس
نةناس َي مالَي ويَرانةو هيضي لؤ ناكريَت ،بةنيسبةت ناوي كؤمةلَةكان مةوة ناوي نةهاتووة ،كؤمةلَةي خةيري
هةية ،هي مرؤيي هةية ،مةوانـة ناويـان ليَـرةدا نـةهاتووة ،ثيَويسـتة لةطـة َل ِريَكخراوةكـان مـةو كؤمةآلنـةي
ناويان بيَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بيالل ،فةرموو.
بة ِر َي امحد سليَمان عبداه(بيالل):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ماددةي ( )18ديارة مةم ماددةية خؤي تـةعريفي خـؤي كـردووة ،بـؤ ثشـتيواني لـة مـةح او و
ِريَكخراوةكانةِ ،ريَكخراوةكانيش كة باسكرا هي سياس يان مةدةن مـةوة هـةركاميان بيَـت ،مـن ثـيَد وايـة
لةثيَناو بـةرةو ثـيَش بردنـي رِةوشـي سياسـي كوردسـتان و ثالَثشـئ كردنـي ذيـاني ح بايـةتي ورِاي جيـاواز
ومونافةسةيةكي شةريفانة و سةربةخؤ لةكوردستان ،وا ثيَويست دةكات ح بةكان بودجةيةكي دياريكراويان
هةبيَت كة لةطةلَ دةوارةي ح بةكان طوجناو بيَت و بةثيَيي ياسا ِريَك خبريَت ،بؤ مةوةي ثيَويستة عةدالةت
هةبيَ لة تةوزيد كردن و دياريكردني ح بةكان ،يةعين حةدي ح بةكان ،مةوةي لةثيَناو خ مةتي زيـاتر و
بــةرةوثيَش بردنــي رِةوشــي سياســي هــةريَمي كوردســتان ،ديــارة ح بايــةتي ديارييــة ،بــةآلم لةهــةمان كاتــدا
ثيَويستيشة دةعد بكريَت بؤ مةوةي مةم ح بايةتية برةوي ث َي بدريَت و فرة ح بي دروست بيَـت و رِةوشـي
سياســي و بــةرةوثيَش ضــووني سياســيش بــةوة ث ـيَش دةكــةويَت ،ديــارة برِيــاري ثةرلــةمان كــة ثيَشــرت لــةم
ثةرلةمانة برِيارماندا ،كة كةواديري ح بي مووضةيان ب ِدريَت ،بؤية من ثيَد واية مةبيَ مةوةي لةبةرضـاو
بطرييَت كة مةو كةواديرة ح بييانـة كةلـة حكومـةت ثيَشـرت ثارةيـان وةردةطـرت ،مةطـةر ب ِدريَـت مةركةكـة
دةكةويَتة سةر ح بةكان خؤيان ،ضةند بة ِر َي يَكيش باسـي مـةوةيان كـرد كـة ح بـةكان خؤيـان ثـارة ثةيـدا
بكةن ،من نازائ ح و ثارة لةكويَ ثةيدا دةكات ،تةنها مةبيَت حكومةت ثالَثشـئ بكـات ،مةطـةر نـا ِريَطـا بـة
ح و بدريَت لةهةر شويَنيَك ثارة ثةيدا دةكـات بيكـات ،مـةوة بةرِاسـئ شـتيَكي خراثـة ،نـابيَ بـةو شـيَوةية
بيَت ،دوايش من ثرسيارم هةية لة بة ِريَ جةنابي وةزيري دارايي مايا لة رِابردوودا مـةم بودجةيـةي كـة بـؤ
ح بةكان دياريكراوة ،مةو ثالَثشتيةي كـة بـؤ ح بـةكان ديـاركراوة ضـةند بـووة؟ ،ضـؤنيش تـةوزيد كـراوة؟،
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ضونكة بةرِاسئ ميَمة تـا مـةو ميقـدارة نـةزان كةضـؤن بـووةو ضـؤن تـةوزيد كـراوة ،لةوانةيـة ميَمـة هـةر
برِياريَك بدةين برِياريَكي وةكو ثيَويست نةبيَت ،لةجيَطاي خؤيـدا نـةبيَت ،بؤيـة مـن داوا دةكـةم لةجـةنابي
وةزيـر كـة مـةوةمان بـؤ رِوون بكاتــةوة ،كـة مـةو ميقـدارة ضـةند بــووة كـة ثيَشـرت دراوة؟ ،ضـؤنيش تـةوزيد
كراوة؟ ،مةطةر وردياتةكةمشان ث َي نةلَيَت بةكني كةمةوة با ميقدارةكةمان ث َي بلَيَت كةضةند بووة؟ ،دوايش
مةو ميقدارةي كةدياري دةكريَت بؤ ح بةكان من ثيَد باشة مةوةي تيَدا دياري بكريَت كة ثيَويسـتة ديـواني
ضـــاوديَري بةدواداضـــوون بكـــات ،بؤضـــؤنيةتي ســـةر كردنـــي مـــةو ثـــارةي كـــة دةدريَـــت بةح بـــةكان و
ِريَكخراوةكان ،ماخر شتد تةميـدي بـراي بـة ِر َي م كـاك دكتـؤر صـباح دةكـةم ،بـؤ مـةوةي كـة لـةو ماددةيـةدا
ِريَكخراوةكان و ح بةكان لةيةكرتي جيا بكريَنةوة ،ضـونكة ِريَكخراوةكـان هـةم تةفيـيلي زيـاد هةلَـدةطريَت
هةم ثيَويستة ح بةكانيش رِوونكردنةوةي زياتري لةسةر بدريَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك مةرسةكن ،فةرموو.
مةرسةكن باي امساعيل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خــالَي يةكــةم :بــةثيَيي مــاددةي ()18كــة حكومــةت لــة بودجــةي خــؤي ناردوويــةتي بــؤ ثةرلــةمان ،مــةوان
تةمخيين مةوةيان كردووة ،كة ب ِريَك ثارة تةخييص بكريَت بؤ ح بةكان ،جـا مـةوةي لةسـةر ميَمـة واجبـة
مايا ثةرلةماني كوردستان موافقة لةسةر مةو بـرِة ثارةيـة دةكـات يـان نـا؟ ،خـالَي دووةم :مـةو ثارةيـة بـةكيَ
دةدريَــت؟ ،ضــؤنيش دابــةي دةكريَــت؟ ،مــةوة ميَمــة ثرِؤذةيــةكمان هةيــة و تةدــديد كــراوة ،بــؤ ضــؤنيةتي
دابةشكردني مةو برِة ثارةية ،مةكريَ لةويَ ميَمة مونادةشةي تةفييالت بكةين ،كة بـةكيَ بـدريَت؟ ،لةسـةر
و مةساسـيَك بيَــت ،مايــا هــي كورســي بيَــت يــان هــي دةنــم بيَــت ،يــان مةوانــةي كــة تــةنها لــةناو ثةرلــةمانن
بيانطريَتةوة ،يان مةواني تـريش بطريَتـةوة؟ ،ميَمـة لـةكاتي ثرِؤذةكـة مونادةشـةي مـةوة دةكـةين ،رِةميـةكي
تريش هةية ،دة َليَت مةصـلَةن هـةر نـةدريَت ،يـةعين يارمـةتي ح بـةكان نـةدريَت ،ح بـةكان خؤيـان مـادام
ح بن مةبيَ بؤ خؤيان تةمميين بودجةي خؤيان بكةن ،بؤية مةوةي لةسةر ميَمة واجبة لةم كؤبوونةوةيةدا،
مايا مةو برِة ثارةي كة حكومةت دياريكردووة موافق لةسةري يان موافق ن لةسـةري؟ ،تةفيـيالتةكةي،
ضؤنيةتي دابةشكردنةكةي دةطة ِريَتةوة بؤ ثرِؤذةكة ،مينجا و ح بيَك دةطريَتةوة مةوةي كة دةلَيَ لة 1/1
ي مــةو ســالَةي كــة تيَيــداين دةيطريَتــةوة ،بيَطومــان مــةو ح بانــة دةطريَتــةوة كــة ميجــازةي ح بيــان هةيــة،
مةوانةي كة ميجازةيان وةرطرتووة ،ضونكة تؤ كة ميجازةيةكت نـةبيَت لـة حكومـةت وةكـو ح بيَكـي سياسـي
مةو يارمةتيـة بتطريَتـةوة ،بؤيـة تةفيـيالتي مةسـةلةكان دةبـ َي هـةلَي بطـرين بـؤ كـاتي مونادةشـة كردنـي
ثرِؤذةي يارمةتي داني ح بةكان ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

جةنابي وةزير ،مةطةر رِوونكردنةوةت لةسةر موداخةلةي مةنداماني ثةرلةمان هةية ،فةرموو.
شيَخ باي تالَةباني( وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة لةماددةكةدا هاتووة باسي ميجرامـاتي كـاتي وتةسـويية دةكـات ،مةمـة خـؤي لةخؤيـدا مانـاي وايـة مـةم
ثارةيــة بــة ســولفة دةدريَــت ،ســولفةي لــة حســاباتدا وةســيتة ،هــةتاكو ســولفةكة تةســويية نــةكريَت نابيَتــة
مةسرةي نيهامي ،جالةبةر مةوة مـةم ثارانـة ميَسـتا مـةوةي لـة حكومةتـدا مونادةشـة كـراوة ،مـةم ثارانـة بـة
سولفة دةدةريَت ،هةر كاتيَكيش ياساي ح بةكان دةرضوو ،ثارةي ح بةكانيش دياريكرا ،مةو كاتة كةم وزيـاد
بةثيَيي ياساكة تةسوية دةكريَت ،باسـي ِريَكخراوةكـان دةكريَـت ،لـة حةديقةتـدا بـة نيسـبةت ِريَكخراوةكـان،
ي ِريَكخــراوي عيلمــي و ِريَكخــراوي ســةداي و
مةطــةر فةص ـلَي ضــوارةم لــة مينةحــدا ببيــن  ،كــة ديــارة لــةو َ
مةوانةي جيا كردؤتةوة ،كة ديَيينة سةر فةصلَي شةشـةم ،مـةبين لـةويَش ِريَكخـراوي سياسـي و مـةح ابي
تيَداية ،جا مةم فةدةرةية ثةيوةندي زياتري هةية بة فةصلَي ضوارةمةوة ،بؤ ماطاداري بة ِر َي تان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي تكاية رِةميتان.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةمةويَ ماماذة بةخالَيَك بدةم كة سيَ ياسا لة كوردستان هةية ،ثةيوةسنت بةو بابةتةي كة لـةماددةي ()18
طفتوطؤي لةسةر دةكريَت ،يةكةميان :ياساي ح بةكان ذمارة()15ي سالَي 1113ي هـةمواركراو ،دووةميـان:
ياساي كؤمةلَةي هةريَمي كوردستان ذمارة()18ي سالَي  ،1113سيَيةميان :ياساي ِريَكخراوة نا حكوميةكاني
هـةريَمي كوردسـتان ذمـارة()17ي سـالَي  ، 0221لـةم سـ َي ياسـايةدا باسـي مـةوة كـراوة ،يةكـةم :لـة مـاددةي
يةكةمي ياساي ح بةكان تةعريفي ح و كراوة ،كة ح و ضية؟ ،دةلَيَت ح وِ :ريَكخراويَكي سياسـي خـاوةن
كةسـايةتيةكي مةعنةوييــة ،لةيــةكطرتنيَكي ميختيــاري ثيَــك ديَـت ،لــةنيَوان كؤمةلَــة كةسـانيَكي سروشــتيدا،
كةضةند بريوباوةرِ و ماماجنيَكي هاوبةشي رِاطةياندراو لة ثرؤطرامـي ح بـدا كؤيـان دةكاتـةوة ،هـةولَ دةدةن
بــةرِيَ و شــويَين دووكراتيانــة بــةدييان بهيَــنن ،دووةم :لةياســاي كؤمةلَــةي هــةريَمي كوردســتان تــةعريفي
كؤمةلَة كراوة ،دةلَيَت هةموو يانةو ِريَكخراوو يةكيَئ و مةلَبةنـدي رِؤشـنبريي و كؤمةآليـةتي و سـةنديكا و
دةزطاي خيَرخوازي ،كؤمةلَة ،حوكمةكاني مةم ياساية دةيانطريَتةوة ،سيَيةم :لةياساي ِريَكخراوة كوردسـتانية
نـا حكوميـةكانيش تـةعريفي ِريَكخـراو كـراوة بـةم شـيَوةية :هـةر ِريَكخراويَكـي كوردسـتاني نـا حكـومي كــة
بةرذةوةند ي طشئ بةهانا ضوون و ماوةدانكردنةوة و بـ اي مرؤاايـةتي لـةخؤ طـرتيبَ ،مةطـةر هـاتو تيَبـيين
مــاددةي ()14ي ياســاي مــةح او بكــةين دةبيــن بــةرِوون و ماشــكرا باســي مــةوة دةكــات ،كــةوا مينحــةي
ح بةكان بةثيَيي ياسايةك تةددير دةكريَت ،كـة لـة ثةرلةمانـةوة دةردةكريَـت ،هـةموو برايـان و خوشـكاني
ثةرلــةمانيش ماطايــان ليَييــة ،كــة دوو ث ـرِؤذةي ياســايي لةكيــةن ذمــارةي ياســايي مةنــداماني ثةرلةمانــةوة
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ثيَشــكةي كــراوة بــؤ ثةرلــةمان ،بــؤ طفتوطــؤ كــردن لةســةر ضــؤنيةتي دابةشــكردني بودجــةي مةح ابــةكان،
هةردوو ثرؤذة ياساكةي ماراستةي حكومةت كراوة ،لةبةر مةوةي ميلتي اماتي مالي تيَدا تا رِةمـي حكومـةت
وةربطرييَت ،بةآلم تا ميَستا وةآلم لة حكومةتةوة نةطةرِاوةتـةوة ،كـات َي وةآلمـي حكومـةت بيَتـةوة ،مـةو كاتـة
مةو دسانةي لةثةرلةمان دةكريَت ،دةتوان بـة تيَـرو تةسـةلي دسـةي لةسـةر بكـةين ،نـةك ميَسـتا لةياسـاي
بودجةدا مونادةشةي لةسةر بكةين ،ضونكة ثةيوةستة بةدانوني بابةتي كة لةثةرلةمان مونادةشة دةكريَت،
لةكاتي مونادةشة كردن لةسةر ضؤنيةتي دابةشكردني بودجةي ح بةكان دةبيَت ،بةنيسـبةت مـةو باسـانةي
كة كران و مةو شتانة ثيَناسةيان كـرا ،كـة ِريَكخـراو ضـية؟ ،تةبعـةن ِريَكخـراوي سياسـي لةكوردسـتاندا نيـة،
مــةوةي كــة هة يــة مــةو كؤمةآلنــةن كــة ماماذةمــان ثيَكــردن لــةماددة ياســاييةكاني كؤمةلَــةي كوردســتاني
دياريكراون كة كيَن؟ ،هةر بابةتيَكيش لـةو مةوزوعانـة وابـ ائ ميَسـتا ثيَويسـت ناكـات مونادةشـةي لةسـةر
بكةين ،كاتيَ كة ثرِؤذةكة بؤ ثةرلةمان طةرِايةوة مةو كاتة بة تيَروتةسةلي مونادةشةي لةسةر دةكـةين ،زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك كاردؤ ناوي نووسيبوو بةس لةبريمان كرد ،فةرموو.
بة ِريَ كاردؤ حممد ثريداود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَد وايـة كـة ثيَويسـتة ميَمـة دسـة لةسـةر مـةوة بكـةين ،كـة مايـا مـةم بـرِة ثارةيـة يـان بودجةيـةي كـة
ديـاريكراوة بــؤ ثشــتيواني كــردن لــة ثةرةثيَـدان و بــةهيَ كردني ذيــاني سياســي و دووكراســي لةكوردســتان،
ب ِريَكي ثيَويستة يان ثيَويسئ بة زياتر هةية ،يان كةم كردن هةية ،بةآلم بةحوكمي مةوةي كة ثرِؤذة ياساي
دةعمي مةح او و كياني سياسي لةكوردستان هيَشتا دةرنةضووة ،بؤية بؤ تـةمخ كردنـي مـةم بـرِة ثـارةي
ثيَويستة دسةي لةسةر بكةين ،مونادةشةي مةوة بكةين كـة و ثيَوةريَكـة ،سـتانداردة يـان بـووة بةنـةريتيَك
لةماسئ دونيا بؤ ثشـتيواني كـردن لـة هـةر كيـانيَكي سياسـي يـان ح بيَكـي سياسـي كـة دةيـةويَت هاوكـاري
بكريَت ،من ثيَد واية ،داناني كورسي يان ِريَذةي دةنم ،ثيَـوةريَكي طـرنطن لـةوةي كـة بـؤ ثشـتيواني كردنـي
ح و يان كياني سياسي لة كوردستان كة مةمة بكةين بة ثيَوةريَك كاريَكي باشة ،بؤ مةسةلةي ِريَكخراوةكان
كة برادةراني ياسايي رِوونيان كردةوة ،كة مةبةست لة ِريَكخراوةكان ضية؟ ،كة ميَستا من ثيَد واية زياتر لـة
( )1722كؤمةلَةو ِريَكخراوي مةدةني ودووكراتي و ثيشةيي هةية ،ثيَويستة ميَمة جياي بكةينةوة ،يةعين
مةم برِة ثارةية جيا بكةينـةوة بةتايبـةتي كـة بةرِاسـئ دةتـوائ بلَـيَد ،مةطـةر ثيَـوةر بـؤ ثشـتيواني كردنـي
ِريَكخراوةكان دةعد كردني ذياني مةدةنيةت و ثيَشكةوتين مافة ثيشةييةكاني خةلَكي كوردسـتان بيَـت ،زؤر
ِريَكخراو ميَستا لةكوردستانِ ،ريَكخراوي مةدةني هةر ذمارةن ،رِةنطة مةدتوعيةتي داني ثارة بةو ِريَكخراوانة
يان مةو بودجةية جؤريَـك لـة طةنـدةلَي دروسـت كـرد لـةناو مـةو ِريَكخراوانـةدا ،بؤيـة مـن ثـيَد وايـة ميَمـة
مةرجيَك دابنيَ مةوي مةرجيَكة كاريطةري دةبيَت لةسةر بةرهةمي مةو ِريَكخراوانة ،مـةويش ثرِؤثؤزةلَـة،
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يةعين بؤ هةموو ارِيَكخراويَك كة حكومةت دةيةويَت لة مينحة هاوكاري بكات ،ثيَويستة ثرِاؤثؤزةلَي هةبيَت،
نةك بةو مةدتوعيةتةي كة ِريَكخراوةكة ضاككي هةية يان نيةتي ،ضونكة ميَستا ميَمة رِاستة دوو ياسا هةية
لــة دةعــد كردنــي ِريَكخراوةكــان كؤمةلَــةكان ،بــةآلم مةطــةر مــةم ِريَكخــراوة مــاوةي ســالَيَك ضــاككي نةبيَـــت،
ميجراماتي لةطةلَ بكريَت ،تا ميَستا لة كوردستان نةمديوة ،يةك ِريَكخراو يان يةك كؤمةلَة ميجراماتي لةطةلَ
كرابيَ لةبةر مـةوةي ضـاككي نيـة ،لةطـةلَ مةوةشـدا دةعمةكـةي وةردةطريَـت ،جـاري وا هةيـة لـة وةزارةتـي
رِؤشنبريي وةري دةطريَت ،جاري وا هةية لةوةزارةتي ناوخؤ وةري دةطريَت ،لةبةر مةوة مـةم جياكردنةوةيـة
زةروورةتيَكي زؤر طرنطي هةية ،دياريكردني برِي بودجةكةي طرنطي خؤي هةية ،بةس هـةر لـةو بودجـةي
()12مليارة بيَت كة ميَستا تةرخانكراوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي دارايي فةرموو.
بة ِريَ د .ماراس حممود حس :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من وةكو مةنداميَكي ثةرلةمان رِةمي شةخيي خؤم هةية ،مةطةر جةنابت ِريَطام ث َي بدةيت دسة بكةم ،نةك
وةك سةرؤكي ليذنةي دارايي ،بةلَيَ ،لةرِاستيدا هاو ِريَكائ هةنديَ شـتيان هيَنايـة كايـةوة ،هـةر وةكـو بـة ِريَ
كاك مةرسةكن و كاك عوني رِوونيان كردةوة ،بة و ثيَوةريَك؟ يان مةوسا ضؤن بـووة؟ ،ميَسـتا ضـؤنة؟ ،بـة و
ش ـيَوةيةك دةبيَــت؟ ،مةمانــةيان هــةمووي رِوون كــردةوة ،بــة حةديقــةت ميَمــةي ضــاوة ِريَي مــةو ياســايةين
كةدة ربضيَت ،تةنها ليَرةدا مـةو مـاددةي ياسـايية ،تةعامولـة لةطـة َل هؤكـاريَكي ديفـاكتؤ كـة ميَسـتا هةيـة لـة
هةريَمي كوردستان ،ضؤن مةو ح بانة يان مةو ِريَكخراوانة كة هةن ثيَشرت ثارةيان بؤ سةر كراوة ،ميَستاي
بؤيان سـةر بكريَـت تـاكو مـةو ياسـاية دةردةضـيَت ،بـةرِاي مـن برِينـةوةي ثـارة بـؤ حـ و و ِريَكخراوةكـان
بةتايبةتي بؤ ح بةكان ،مةمة رِةمي شةخيي خؤمة ،مةوة تةعميقي حالةي ح بيية ،واتـة دـولَ كردنـةوةي
حالَةتي ح بيية ،مةمةي بةرِاي من زياتر دوورمان دةخاتةوة لة بة مومةسةسـة كردنـي دةولَـةت كـةخؤمان
مةمانةويَت ،لةكيةكي ترةوة ذمارةيةكي زؤر ح و و ِريَكخراومـان هةيـة ،كـة ن يكـةي ( )07ح مبـان هةيـة،
زيــاتر لــة (ِ )022ريَكخراويشــمان هةيــة ،ذمارةمشــان ()7مليؤنــة ،بــةرِاي مــن هــةر وآلتيَكــي دوــودراتي كــة
مــةيبين طةيشــتؤتة دؤنــاغيَكي دوــودراتي زؤر بــة دةطمــةن )4( ،ح بــي تيَدايــة ،لةبــةر مــةوة بــةرِاي مــن
برِينةوةي ثارة بؤ ن يكةي ( )07ح و و (ِ )022ريَكخراو ،بؤ كؤمةلَطايةك كة خـؤي ()7مليـؤن بيَـت ،مـةوة
لةرِاســتيدا دروســت بــووني فــةوزاي سياســية وة ش ـلَةذاوي سياســي لــةو وآلتــةدا مةهيَنيَتــة مــاراوة ،هيــوادارم
برِينةوةي مةو ثارةية نةبيَت بة سةرضاوةيةك بؤ سةرضاوةكاني ذيان ،ضـونكة كـة ح بيَـك دروسـت دةبيَـت
بؤ بةرذةوةندي خةلَك ،يان كةسـيَك دةضـيَتة ح بيَكـةوة بـؤ بةرذةوةنـدي مـةو كؤمةلَطايـة ،نـاب َي هاوبةشـي
بكات لة بودجةكةيدا ،مةبيَ كاري خؤي بكات ،مةو كاتة كة كاري خؤي دةكات ،مينجا وةكـو تـةوعي يارمـةتي
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مةو كؤمةلَطاية بدات ،بةآلم مةطةر هاوبةشيت كرد لة بودجةكةدا مانـاي وايـة مـةو كـارةت مـةجنام داوة ،زؤر
مـةوادي دــانوني تــر هـةبوو ،كــة هةنــديَك لــة مةندامـة بــة ِر َي ةكان دةضــنة نـاو ميجراماتــةوة ،بــؤ ضــؤنيةتي
جيَبةجيَ كردني ،لةرِاستيدا ميَمة سولَتةي تةشريع  ،ضوارضـيَوةيةكي ياسـايي بـؤ مـةو ماددةيـة دامـةنيَ ،
كةضوينة ناو ميجراماتةوة تةحويل دةب بؤ سولَتةي تةنفي ي مةعناي واية دةست دةخةينة ناو ميشةكاني
حكومةتـــةوة ،مـــةو كاتـــة مةبـــدةمي فةصـ ـلَي ســـولَتات كـــة خؤمـــان دةمانـــةويَت وجـــودي نـــاميَينَ ،ميَمـــة
ضوارضيَوةيةكي ياسايية داي دةن َي بؤ هةر حالَةتيَك ،مـةو ضـوار ضـيَوة ياسـايية ِريَنمـايي ثـ َي دةردةكريَـت
لةكيةن دة ولَةتةوة ،هةر كيَشةيةك لةو ِريَنماييةدا دروسـت بـوو بةرامبـةر بـةو مـاددة ياسـايية سـولَتةيةكي
ترمان هةية ،سولَتةي دةزاميمان هةية ،كـة ضارةسـةري دةكـات ،لةبـةر مـةوة زؤر لـةماددةكاني تـر زؤر جـار
بازمان دةدا بـؤ ميجرامـات و ِريَنمـايي ،مـةو دوانـة لةضوارضـيَوةي مـاددةي ياسـاييدا سـولَتةي تـةنفي ي دةري
دةكات ،نةك سولَتةي تةشريعي ضونكة مةطةر ميَمة بضينة ناو مةو بابةتةوة واتة دةستمان خستة ناو ميشـي
سولَتةي تةنفي ييةوة ،ميَمة لة رِاستيدا هاريكارو ضاوديَرين بةسةر سولَتةي تةنفي ييةوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بيالل نودتةي ني امي هةية ،فةرموو.
امحد سليَمان عبداه( بيالل):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة من ثرسياريَكد ماراستةي وةزير كرد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ببورة ،من ومت ني امي نةك ثرسيار كردن ،كاك عومةر فةرموو.
عمر عبدالع ي بهاء الدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةثيَيي ثةيرِةوي ناوخؤ واب ائ زياتر لة ثةرلةمانتاريَك ،مةطةر لةسةر ثيَشنياريَك تةسنيةيان كرد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ببورة ،هيَشتا كاتي مةوةي نةهاتووة ،من مةوةم هةمووي لةكي خؤم نووسيوة ،هةركاتيَك هاتينة سةري مةو
كاتة ،يةك ،يةك بةسةريدا دةض  ،مةوةي دوو تا سيَ كةس ثشتيواني لـيَ كردبـيَ دةخيةينـة دةنطـةوة ،كـاك
عةوني فةرموو.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةمــةويَت مامــاذة بــةخالَيَك بكــةم ،كــة بــرادةران ميســارةيان كــرد ،عةجــةبا مــةو ثارانــة كــة ســةر دةكــريَ،
بةطؤترة سةر دةكريَت؟ نةخيَر هةر سيَ ياساكة بةسـةراحةت ،مامـاذةي ثـيَ دةدةن ،لةوانـة مـاددةي ()14
فةدةرةي سيَ لة ياساي ح بةكان ،دةلَيَت( حسـاباتي حـ و ملكـةو دةبيَـت ،بـؤ ضـاوديَري دارايـي لةهـةريَمي
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كوردســتاني عيَرادــدا) ،هــةروةها مــاددةي ()12ي ياســاي كؤمةلَــةكان دةلَيَــت( هــةموو حســاباتيَكي كؤمةلَــة
دةكةويَتة بةر ضاوديَري وةزارةتي دارايي هةريَمي كوردستان) ،هـةروةها مـاددةي( )12لـة ياسـاي ِريَكخـراوة
ناحكوميةكان دةلَيَت( ِريَكخراو دارايي خؤي بـة بودجةيـةكي سـاآلنة بـة ِريَوة دةبـات ،كـة بـةثيَيي ثـةيرِةوي
حســابكاري داراييــة رِةمسيــةكانِ ،ريَكــي دةخــات ،جيَبــةجيَيي دةكــات ،هــةموو حســابة حسابكارييةكةشــي
دةكةويَتة ذيَر تةدديق كردني ضاوديَري دارايي هةريَمي كوردستان) ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بيالل ميَستا ثرسيارةكةت دووبارة بكةرةوة ،بؤ مةوةي جةنابي وةزير جوابت بداتةوة ،فةرموو.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

امحد سليَمان عبداه( بيالل):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثرسيارةكةي من لةجةنابي وةزير مةوة بوو مايا مةو برِة ثارةي كة دراوة بة ارِيَكخراو و ح بةكان لةو ضـةند
سالَةي رِابردوودا ،برِةكةي ضةند بووة؟ ،ضؤن تةوزيد كراوة؟ ،تةنها ذمارةكةوان ث َي بلَيَت ،بؤ مـةوةي ميَمـة
بةرضاومان رِوون بيَت ،مةو ()12مليارة زيادة يان كةمة .زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير رِةميتان.
شيَخ باي تالَةباني( وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ جاريَك مةو ثارانةي كة بـاس مـةكريَت هـي ضـةند سـالَي ثـيَش ميَسـتا ،هـةتاكو ثـيَش ميَسـتاي كـة
وةزارةتي دارايي يةك بطر يَتةوة ،لةطة َل وةزارةتي هـةريَد بـؤ كاروبـاري دارايـي ،رِةنطـة مـةم ح بانـة لـة دوو
جيَطــاي ثارةيــان وةرطــرتيبَ ،لــةجياتي مــةوةي لــة شــويَنيَك وةريــان طــرتيبَ ،هةمووشــي وايــة حــةز دةكــةم
جةنابتان ب انن ،لةبةر مةوة بةرِاسئ من ميَستا ب ِريَكي دياريكراو لةكم نية ،كة كؤي بكةمةوة هي وةزارةتي
هةريَد بؤ كاروباري دارايي  ،هي وةزارةتي دارايي ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك زانا ،نودتةي ني امي هةية ،فةرموو.

بة ِريَ د .زانا رؤوف محةكريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةثيَيي دانوني ح بةكان لة ماددةي ()4دا وتراوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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ببورة ،مةوة ني امي نية ،تكاية دانيشة ،بة ِر َي ان ميَستا مةوانةي كة موداخةلةيان كـرد لـة دانيشـتين ثيَشـوو
لةم دانيشتنةشدا ،هةموويان تةواو دسةيان كرد ،دةسـتان خـؤي بيَـت شـئ باشـتان رِوونكـردةوة ،بةرضـاوي
هةموو مةو بة ِر َي انـة رِوون بوويـةوة ،هةنـد َي لـة بـة ِريَ ان داوايـان كـرد مـةو ثارةيـة نـةدريَت هـةتا ياسـاكة
دةردةضيَت ،مةوة يةكيَكة لة ثيَشنيارةكان ،هةنديَكي تريان داوايـان كـرد ،كـة ِريَكخـراوة سياسـيةكان مي افـة
بكريَت ،بؤضووني من واية ،مةطةر هةلَة نةمب هةر كيةنيَك ح بي بيَـت يـان ِريَكخـراو بيَـت ،هـي كؤمـةلَطاي
مـةدةني بيَـت يـان ح بــي بيَـت ميجـازةي لــة حكومـةتي هـةريَد وةرطــرتيبَ دةيطريَتـةوة ،بةنيسـبةت كيــاني
سياسي ،كة ضةند ِر َي داريَك داوايان كرد مةويش بطريَتـةوة ،ميَسـتا مـةم ثرسـيارة بـؤ جـةنابي وةزيـرة ،مايـا
كياني سياسي مةطريَتةوة يان ميجازةيان لة حكومةت وةرطرت ،مينجا مةيانطريَتةوة ،يان ضـؤنة حةزدةكـةين
مةوةمان بـؤ رِوون بكةيتـةوة ،ثيَشـنياريَكي تـر ،مةطـةر مةمـة وةكـو سـولفةية ،يـان وةكـو مـةوةي بـة سـولفة
مةدريَت ،هةتا دانوني مةح او دةردةضيَت ،كة ياساكة دةرضوو مةو كاتة حةق و حسـابيان لةطـةلَ دةكريَـت،
مةرجيَكيش بؤ ِريَكخراوةكان دابندريَت كـة برادةريَـك مامـاذةي ثيَـدا ،زؤريـش رِاسـتة هـةر ِريَكخراويَـك كـة
ِريَكخراوي هةبوو لةمالَةوة خبةويَ و ميش نةكات و يارمةتيش وةربطريَت مةمـة ناكريَـت ،مـةب َي ثرِؤثـؤزةلَي
هــةبيَت ثــرؤذةي هــةبيَت ،مــةوةي حــةديَكي تةبيعيــة ،ميَســتا جــةنابي وةزيــر تكايــة جــوابي ثرســيارةكان
بدةرةوة ،فةرموو.
بة ِريَ شيَخ باي تالَةباني( وةزيري دارايي):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت ماددةكةوة كة هاتووة ،مةلَيَت( خيصص مبلغ()12مليـار دينـار لـدعم االحـزاب واملنظمـات)ليَـرةدا
باسي كياني نةكردووة ،بـةآلم مـةو كاتـةي كـة دـانوني مـةح او دةربضـيَت مـةو كاتـة مـةح او و كياناتيشـي
لةطةلَــدا دةبيَــت ،مــةو كاتــة خؤتــان دةزانــن ،لةثةرلةمانــةوة هــةموو ماددةيــةكيش ثةرلــةمان بــؤي هةيــة
دةستكاري بكات ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا مةبدةميةن يةك شت دةخةينة دةنطدانةوة ،مايا مةو بؤضوونانةي كة هـات بـؤ مـةم ثارةيـة رِابطرييَـت
يان نا تا ياساي مةح او دةردةضيَت ،كاك عةوني فةرموو.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوة موخالةفةي دانونة ،ضونكة دانونيَك ماوة كة تةن وي مـةو حالَةتانـة دةكـات ،دانونةكـةي بـة وازحـي
ميشارةتي داوة ،كة مةو ثارةيـة ضـؤن سـةر دةكريَـت ،مةطـةر ميَمـة مـةوة رِابطـرين مانـاي وايـة كيَشـةيةكي
طةورة لة كؤمةلَطاي كوردستاني خةلَق دةكةين ،مةو ِريَكخراوانة هـةموويان لـةكار رِادةوةسـنت ،مـةوة شـتيَكي
خةتةرناكة ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
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نا ،نةخيَر خةتةرناك نية ،ضـونكة بةياسـا مـةو شـتانة نـةدراوة ثـيَش ميَسـتا ،ثيَـوةري ديـار نـةبووة ،ميَسـتا
ثيَشنياريَك هةية دةلَيَت رايطرن هةتا ياساي مةح او دةردةضـيَت ،ميَمـة دةخيةينـة دةنطدانـةوة ،كـيَ لةطـةلَ
مةوةية رِابطرييَت تكاية دةسئ بةرز بكاتةوة؟ ( )04كةس لةطةلَة رابطرييَت ،كيَ لةطةلَة كة بـدريَنت ،دةسـئ
بــةرز بكاتــةوة؟ بةزؤرينــةي دةنــم دةدريَــت ،مــيرت هــيض شــتيَكي تــر نــةما ،ماددةكــة دةخةينــة دةنطدانــةوة،
مةسةلةن ريَكخراوةكان ،هةر ريَكخراويَـك ميجـازةي هـةبيَنت ،كيـاني سياسـي مةطـةر لـة حكومـةتي هـةريَمي
كوردستان ميجازةكةي سبةي دةربضيَنت مـةويش دةطريَتـةوة ،بـة سـولفة مـةدريَنت ،ريَكخراوةكـان بـةطويَرةي
ثرؤذةكان زاميدةن مي افة بكريَتة سـةر ياسـايةكة كـيَ لة طـة َل تكايـة دةسـئ بـةرز بكاتـةوة؟ ماددةكـة وةكـو
خؤي لة ثرؤذةكة هاتووة مي افةي مةوة بكريَت لةطةلَ ريَكخراوةكان بةثيَي ثرؤذةكاني تـر تةدـديد دةكـةن،
مةطةر ريَكخراويَـك ثـرؤذةي هـةبيَت ،تكايـة كـ َي لةطةلَدايـة دةسـئ بـةرز بكاتـةوة؟ ( )57كـةس لةطةلَدايـة،
بةزؤرينةي دةنم ثةسند كرا ،برِؤ بؤ ماددةيةكي تر تكاية.
بة ِر َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة العشرون:
تقوا وزارة املالية واالقتصاد االلتزاا ب-:
 - 1رصد مبلغ قدره ()372فق
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ببوورة كاك عةوني كاك عومةر نودتةي ني امي هةية ،فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

عمر عبدالع ي بهاء الدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةو ميعتيبارةي كةمن يةكةم كةس بووم دسـةم كـرد رِؤذي ثيَـنج شـةممة)15( ،كـةس لـةم بة ِر َي انـة داواي
جياكردنــةوةي فةدــةرةي حـ و و ِريَكخراوةكانيــان كــرد ،مــةوةتان نةخســتة دةنطدانــةوة ،جــةنابت وتــت لــة
ثيَشنيارةكاندا دةخيةمة دةنطةوة ،كةضي نةتاخنست ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ِريَكخراو وح و مةوةي ميجازةي هةية لة هةريَمي كوردسـتان رِووئ كـردةوة ،هـةر كيـةنيَك ميجـازةي
رِةمسي لة حكومةتي هةريَد هةية ،مةوة وةري دةطريَت ،ميرت بؤ جيايي بكةينةوة ،مةوة شتيَكي زؤر شـكلية،
رجامةن دانيشة ،فةرموو.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة التاسعة عشرة:
تقوا وزارة املالية واالقتصاد االلتزاا بـ:
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

 -1رصد مبلغ قدره ( )372فق (ثالمثائة وسسون مليار دينار) الغراض دعم مشاريأ صندوق االسكان.
 -0رصد مبلغ قدره ( )32فق (ثالثون مليار دينار) لدعم مشاريأ املصرف الصناعي.
 -3استمرار الوزارة بتأمني القرض العقاري للمواطنني حسب ال واب والتعليمات املرعية.
 -4تقوا وزارة املالية واالقتصاد بـدعم مشـاريأ القطـاع الزراعـي عـن طريـق املصـرف الزراعـي ويعـزز مببلـغ
( )72مليار دينار.
عمر عبدالرمحن علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة نؤزدةم:
وةزارةت داراي ومابوور خؤ دةبةستيَتةوة بة:
 - 1تةرخان كردن طوذمةيةك كة برِةكة ( )372تةنيا سـ َ سـةدو ثـةجنا مليـار دينـارة بـؤ مةبةسـتةكان
ثشتطريي ثرؤذةكان سندود نيشتةج َي كردن.
 - 0تةرخان كردن طوذمةيةك كة برِةكة ( )32تةنيا (س مليار دينارة) بـؤ ثشـتطريي ثرِؤذةكـان بـانك
ثيشةسازي .
 - 3بــةردةوام بــوون وةزارةت بــة داب ـ كردن ـ دــةرز خانووبــةرة بــؤ هاووآلتيــان بــةثيَ بــةرزةفتكاري
وريَنماي كارثيَكراو.
 - 4وةزارةت داراي ومابوور ثشتطريي ثرؤذةكان كةرت كشتوكالَ دةكات لة ِريَطة بانك كشـتوكالَييةوةو
بةطوذمة ( )72مليار دينار ثشت مةستوور دةكريَ.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي دارايي رةميتان.
د.ماراس حس حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةربارةي مةم ماددةية هةردوو ليذنةي ياسـايي و دارايـي داوا دةكـةن و ثيَشـنياريان كـردووة بـةم شـ َيوةيةي
خوارةوة بيَت:
تلتزا وزارة املالية واالقتصاد مبايلي:
 -1رصد مبلغ قدره ( ) 072مائتان وسسون مليار دينار زغراض دعم مشاريأ صندوق ازسكان.
 -0رصد مبلغ قدره ( )32ثالثون مليار دينار لدعم مشاريأ املصرف الصناعي.
 -3رصد مبلغ قدره ( )72سسون مليار دينار لتع زيـز القـرض العقـاري للمـواطنني االقلـيم وزيـادة مبلـغ
القرض اىل ( )17سسة عشرة مليـون دينـار للمحافظـات واالق ـية والنـواحي و ( )10واثنـى عشـرة مليـون
دينار للقرى.
 -4استمرار الوزارة تأمني القرض العقاري للمواطنني حسب ال واب والتعليمات املرعية.
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بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

 -7رصد مبلغ قدره ( )72سسون مليار دينار لدعم مشاريأ القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي.
 -5رصد مبلغ قدره ( )72سسون مليار دينار لدعم املنهاج االستثماري لوزارة الزراعة واملوارد املائية.
سوثاس.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي بيست و يةك ب ووة مـاددةي نـؤزدة ،مـةوةي كـة ثيَشـنيار كـراوة لةكيـةن ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي
دارايي بةو شيَوةية داب ِريَذريَتةوة:
وةزارةت داراي و مابوور بةم ميشانة خوراةوة ثابةند دةبيَت-:
 -1برِ ( ) 072دوو سةدو ثةجنا مليار دينار بؤ ثشتطريي ثرِؤذةكان سندودي نيشتةج َ بوون.
 -2برِ ( ) 03س مليار دينار بؤ بةهيَ كردن ثرؤذةكاني بانك ثيشةساز .
 -0داناني برِي ( )03مليار دينار بؤ ثالَثشـئ دـةرزي خانووبـةرةي هاووكَتيـاني هـةريَمي كوردسـتان ،زيـاد
كردني دةرزي خانووبةرة بؤ ( )50ثازدة مليؤن دينار بؤ شارو دةزاو ناحيـةكان ،بـرِي ( )52دوازدة مليـؤن
دينار بؤ كديَيةكان.
 -4بةردةوام بووني وةزارةت لة دابينكردن دةرز خانووبةرة بؤ هاووكَتيان ،بةثيَ ياساو ريَسا.
 -0برِ ( )03ثةجنا مليار دينار بؤ بةهيَ كردن ثرؤذةكاني كةرت كشتوكا َل لة رِيطا بانك كشتوكالَي.
 -5برِي ( )72ثةجنا مليار دينار بؤ ثالَثشئ وةبةرهيَناني وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوة ماوييةكان.
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير روون كردنةوةت هةية؟
شيَخ باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ميَمة ثيَشرتيش لةطةلَ ليذنةي ياسايي و دارايي مةو مةوزوعةمان بـاس كـردووةو كروـان لةسـةر مـةو
مةوزوعة نيية ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،ميَستا مةو بة ِريَ انةي دةيانةويَت دسة بكةن ناويان دةنووس  ،تكاية ميَمة شـتيَكمان ميشـارة كـرد،
بؤ مةوةي هةر بة ِر َي يَك ناوي خؤي دةلَيَت لة ثرؤتؤكؤل تةسجيل بيَت ،دوايي طازاندةمان ليَ دةكـةن دةلَـيَن
بؤ ناوي ميَمةتان نةنووسيوة ،مينجا تكاية لة جةنابتةوة ناوي خؤت بلَيَ ،دوايي ديَينةوة سةر مةو بة ِريَ انة،
كويَســتان خــان لــة جةنابتــةوة مةطــةر بلَيَيــت ،مــةم بة ِريَ انــةي كــة ناويــان نووســراوة ،ميَســتا دةخويَنمــةوة
(كويَستان خان ،بوره ان رةشيد ،ميسماعيل سةعيد ،دلَشـاد شـةهاو ،هـاذة سـليَمان ،شـيَرد َل تةحسـ  ،دكتـؤر
مةمحةد وةرتيَ ،فازل حةسةن ،بةفرين خان ،بالل سليَمان ،محة سـةعيد ،حةسـةن حمةمـةد ،سـيوةيل خـان،
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عةزوة خان ،عبداه مال نوري ،سةرهةنم فةرةج ،رزطار حممد ،شـوان كـريد ،شـليَر حممـد ،مسـرية عبـداه،

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

زةكية صاحل ،ثائر عبداكحد ،بةيان امحد ،دكتؤر صباح ،مسري سةليد ،نةروان عبداه ،كاردؤ حممـد ،كـاروان
صاحل ،ايان خان ،طؤران مازاد ،دـادر ،فـازل بةشـارةتي ،عومـةر هـةورامي ،عومـةر نـورةديين ،عيمـاد ،شـةوئ
حممد ،هاورِاز خؤشناو ،مامينة زكري ،دكتؤر بةشري) ،كةس هةية ناوي نةنووسرا بيَـت؟ (نةسـرين جـةمال)،
كويَستان خان كةرةم بكة.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةم ماددةية برِي يةك ،من لةطة َل مةوةمة وةك مـةو ثرؤذةيـة بيَـت ،كـة لـة حكومةتـةوة هـاتووة،
هةر سيَ سةدو ثةجنا مليار دينار بيَت كةم نةكريَتةوةو ،ثيَشنيار دةكةم برِطةي سيَ بيَتة جيَـي برِطـةي دوو
كة بةردةوام بووني داب كردني دةرزي خانووبةرةية ،بةو شيَوةية زياد بكريَت ،ضونكة هةموومان دةزان
برِةكةي زؤر كةمة ،بؤ دةزاو ناحيةو طونديش بيَت هةمان برِيش بيَت ،ميَمة مةطةر دةمانةويَت طرنطـي بـة
دــةزاو ناحيــةكان بــدةين ،دةمانــةويَت طونــدةكان مــاوةدان بكةينــةوة ،ثيَويســتة هــةمان ب ـرِ كــة بــؤ دــةرزي
خانووبةرة بؤ خانوويةكي شار دادةنريَت ،بؤ دةزاو ناحيةو طوندةكانيش وةك يةك بيَت ،تـا كـةي بـري لـةوة
نةكةينةوة ،ميَمة طوندي هاوضةر و طوندي ثيَشكةوتوو دروست بكةين ،بؤ دةبيَت مةو دةرزة هي طونـديَك
كةمرت بيَت لةوةي كة دةدةيت بة خانوويةكي شار ،بؤ بري لةوة نةكةينةوة خانووةكـةي طونـديش خانوويَـك
بيَت كة ذياني تيايدا ب دريَتة سـةر ،خانوويـةك بيَـت كـة وا بيَـت خـةلَك بطة ِريَتـةوة بـؤ طوندةكـةي ،بؤيـة
ثيَشنيار دةكةم دةرزةكة بـةردةوام بيَـت و زيـاد بكريَـت ،بـؤ شـارو دـةزاو ناحيـةو طونـد بيَـت ،هةرسـيَكي و
هةمووشي يةك برِ بيَت.
سةبارةت بة برِطةي دوو و ضوار ،مةمة هةردووكي زؤر جيَي تيَرِامان و جيَطةي سةرسوورِمانة ،كـة مـةم دوو
برِة ثارةي دانراوة دوو برِي زؤر كةمة ،بؤ ثشتطريي ثرؤذةي بانكي ثيشةسازي دةكـات ،نـة كـةرتي كشـتوكالَ
دةبووذيَنيَتةوة ،بؤية مةوة ثيَويسئ بة ثيا داضوونةوة هةيـة ،ميَمـة مةطـةر دةمانـةويَت ثشـتطريي مـةو دوو
كةرتة بكةين ،دةبيَت زؤر لةوة زياتر هاوكاري بكريَت ،من ثيَمواية هيض خ مةتيَك بـةو دوو كةرتـة ناكـات،
هيض مةو دوو كةرتة ناباتة ثيَشةوة مةو دوو برِة كةمة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار بورهان رةشيد فةرموو.
برهان رشيد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةويَوة دةست ث َي دةكةم لة ضؤنيةتي داناني مةو مةبلةغـةوة ،تةبعـةن مـن وةكـو رةمـي شةخيـي خـؤم
بةبيَ هيض تةعليقيَك ،من كةسيَكد لة مؤثؤزسيؤندا ميش دةكةم ،مةمرِؤ لة مؤثؤزسيؤني ثةرلةماندام ،بةكَم
لةكاتي مةم ماوةي رابردوودا كة طويَد لة وةساميلي ميعالم بوو ،دةيطوت مةمسالَ سالَي صناعةت و زراعةتـة،
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بةرِاسئ زؤر دلَد ثيَ خؤي بوو ،بةكَم مةمةي كة ميَستا تةدديد كراوة وا نييـة ،بـة ِريَ ان بـةس بـؤ دةعمـي
صناعةتي خةفيفة ،نةك بؤ موتةوةست و سةديلة ،مةمسـالَ روسـياي ميتيحـادي حـةوت مليـارو نيـو دؤكري
تةخييص كردووة ،يةعين دةكريَت ميَمة س َي سةدو ثـةجنا بـؤ مةشـاريعي سـندودي ميسـكان بيَـت ،لـةمالوة
بيَت ثةجنا مليؤن بؤ دةعمي مةشاريعي ديتاعي زراعي بيَت ،من رةميد واية بةرِاسئ نةك سيَ سةدو ثـةجنا
مليار دينار ،بةرِةمي من سةد ملياريش كيفايةتة ،مةو ثارةية خبريَتة سةر مةواني تر ،خبريَتة سةر صناعةت
و زراعةتةكة ،لةبةر مةوةي بةرِاسئ زراعةت و صناعةت لةم وكَتة ويَرانة ،هةموو شتيَك لة ميوةوة تـاوةكو
هةموو كةلوثةليَكي تر ،برِؤ دوكانيَك بةس صاحيَبةكة ي كـوردة ،هـةر لـة بةدالَـةوة تـا دةطاتـة صـناعات بـة
سةراحةت ،ميَستا صينيشيان هيَناوة لة سليَماني ،بةرِاسئ مةمة حةدة ثيَداضوونةوة بـةم ماددةيـة بكريَـت،
من داوا لة ليذنةي داراييش دةكةم لة بة ِر َي يشتان ،بةرِاسئ مةو سيَ سةدو ثةجنا مليار دينارة من بةضـاوي
طومانةوة سةيري دةكةم ،مةو كؤمثانيا زةمخانة من هةست دةكةم لةطة َل ريَـ م خـةلَكيَكي تـري لـة ثشـتةوة
بيَت ،مةطينا بؤ دةرزي عـةداري بـة خـةلَك بـؤ نادريَـت؟ بـا مـةو دوازدة مليؤنـة بكريَـت بـة بيسـت و ثيَـنج
مليؤن ،بةرِاسـئ مـن رةمـيد وايـة هـةم بـؤ دةعمـي صـناعي و زراعـي مـةو ثارةيـة زيـاد بكريَـت ،مـةوةي لـة
سندودي ميسكان مةو ثارةية كةم بكريَتةوة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار ميسماعيل فةرموو.
بة ِريَ امساعيل سعيد حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لة فةدةرةي يةك بةثيَي ياسايةكة مةوةي هاتووة س َي سةدو ثةجنا مليار دينار بؤ سندودي ميسـكان ،طومـاني
تيا نيية لةم وكَتة كيَشةي ميسكان هةية ،مةوة كيَشـةيةكة بةرِاسـئ كاريطـةري لةسـةر هـةموو ذيـان هةيـة،
ديارة مةوة ميَمة لة مانطي ضوار داين مـةم بودجةيـةي بـؤ سـا َليَك هـاتووة ،يـةعين ضـوار مـانم لـة سـالَةكة
رؤيشتووة ،من ثشتيواني رةميةكةي ليذنةي دارايي دةكةم كة كردوويةتي بة دوو سةدو ثـةجنا مليـار دينـار،
ضونكة لة حةديقةتدا سيَ سةدو ثةجنا مليار دينار بؤ هةشت مانم وةفر دروسـت دةكـات ،وةفـريش بـةثيَي
زانسئ مابووري وةفر لة سةدا يةكة لة عةج  ،يةعين (ال امد كالنـادص) ،ليَـرةدا سـةد مليـار بـة دةناعـةتي
من وةفر دةميَنيَتةوة ،وةفريش باي نيية بةثيَي زانسئ مابووري ،لةكاتيَكدا ميَمة لة شويَين تر ثيَويستمان
بةم ثارةية هةية ،بؤية من بةرِاسئ دةداودةق ثشتيواني رةميةكةي دارايي دةكةم ،مةم سةد مليارة بة رةمـي
من هةم بؤ كةرتي كشتوكالَي و بؤ كةرتي ثيشةسازي زؤر طرنطن ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دلَشاد شةهاو فةرموو.
بة ِريَ دلَشاد شهاو حاجي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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من ثيَش مةوةي باس لة خالَةكان بكةم ،مةم خالَة لة رووي مةبلةغةوة مةبلـةغيَكي زؤر دورسـي تيَدايـة بـة
بةراورد لةطةلَ هةموو ماددةو برِطةكاني تر ،من ثيَمواية طفتوطؤيةكي زؤر هةلَدةطريَت و هيوادارم نةفستان
تؤزيَك دريَذ بيَت لةطةلَ مةم مونادةشةية ،ضونكة من ثيَمواية زؤر كيـةني تيَدايـة ،ثيَويسـتة حكومـةت بـؤ
ميَمة روون بكاتةوة.
طومان لةوةدا نيية تةشخيص كردني مةم كيَشةو داناني لة مةولةوياتي كاري حكومةتة بؤ ضارةسـةر كردنـي
طــرفئ نيشــتةجيَ بــوون ،كــاريَكي زؤر زةرورةو هــةنطاويَكي زؤر ضــاكة ،ضــونكة كيَشــةيةكي ســةرةكيية لــة
كؤمةلَطاي ميَمةدا ،مـن ثيَموايـة مـةم بـرِة ثارةيـة ثيَشـي هـةموو شـت ثرسـياريَكد هةيـة ،كـة دةطوتريَـت لـة
وةزارةتي مالية مايا مةم ثارةية لةو برِة ثارةيةي كـةوا لـة بودجـةي تةشـذيلي كـة لةبـةر دةسـئ وةزارةتـي
ماليةية تةرخان دةكريَت و هةيةو مةجودة مةم ثارةيـة دةخريَتـة حيسـابيَكةوةو مـومك نييـة دةسـتكاري
بكريَت ثاشي موصادةدة ،واتا مةم ثارةية لة رووي سيولةوة جيا كراوةتةوةو جيا دةكريَتةوة بؤ سالَي دارايي
مةمسالَ ،واتا لة مي انيةي 0212دا ،مةوة ثيَويستة روون بكريَتةوة ،مةطةر لة حالَةتيَكدا مةمة تةرخان كرا
بيَت و لة بودجةي تةشذيليدا بيَت ،بةلَكو زانيارييةكةي من نوديان بيَـت ،مايـا بـاي نييـة مـةم ثارةيـة لـة
حيسابي ميستيسماري بيَت؟ ضونكة يةكيَكة لة كارة خ مةتطوزارييةكان و مةنفةعـةتي طشـتيية لـةوةي كـة
تةشذيلي بيَت و مةعةمةلي ثارةي تةشذيلي لةطةلَدا بكريَت ،لة حالَةتيَكدا مةطةر مةمـة يـةكاليي كرايـةوةو
كة مةم ثارةية مةوجودة لة حيسابي مي انيةي وةزارةتي ماليةدا لةبةردةسـتةو لـة سيولةكةشـدا هةيـة ،مـن
تةميدي مةو طوتنةي كاك ميسماعيل دةكةم لةسةر مةوةي كـة مـن ثيَموايـة مـةم بـرِة ثارةيـة طـةليَك زؤرةو،
مومك نيية ن يكةي سيَ سةد مليؤن دؤكر لة خياللي يةك سالَدا مةم ثارةية تةرجومـة بكريَـت و بكريَتـة
كارو ،ياخود كاري ث َي بكريَت لة خياللي مةم سـةنةي ماليـدا ،بؤيـة لـةم حالَةتـةدا مـن ثيَشـنيار دةكـةم دوو
سةد مليار مبيَنيَت بؤ مةم سندودي نيشتةجيَ كردنةو ،سةد مليار لةم برِة ثارةية خبريَتة سةر خالَي سيَيةم
كة دةرزي عةداريية ،ضونكة دةرزي عةداريش كة زياد بكريَت برِةكةي بة دوو برِي جياوازي بيست مليـؤن
لةطةلَ ثازدة مليؤن ،مةويش مةسبابي خؤي هةية ،طومان لةوةدا نيية مةم ثرؤذة طةورانة كة كةرتي تايبةت
دةيكات ،ياخود حكومةت دةيكات ،كة هيَشتا كيةنةكةي وازيح نيية ،دةبيَت مةمـةمشان بـؤ روون بكريَتـةوة،
زؤرتري بؤضوونةكان ،يـاخود مـةوةي كـة ضـاوةرِوان دةكريَـت و بـةثيَي تةجروبـةي رابـردووي مـةم ثـرؤذة
زةمخانة عادةتةن لـة مةركـةزي شـارةكان ،يـاخود لـة دـةزا طـةورةكان كـراوة ،واتـا دـةزا بضـووكةكان لةطـةلَ
ناحيةكان ،لةطةلَ طوندةكان ضاوةرِوان دةكريَت كةمرت موستةمسرين رووي تيَ بكات و مةم ثرؤذة زةمخانةي
تيَــدا ،يــاخود مــةم ثــرؤذة وةبةرهيَنانــةي تيَــدا مــةجنام بــدريَت ،بؤيــة زيــاد كردنــي ســولفةي عــةداري وةكــو
هاوسةنطيةك رادةطريَت لة بةيين مةوةي كة مةطةر هاتو تةركي ي مةو ثرؤذانة زياتر لةسةر مةركةزي شارة
طةورةكانيش بوو طوندو ناحيةكان و هةنديَكيش لة دةزايةكان مةوةي بؤ تةعوي بكريَتـةوةو لةويَـدا مةمـة
ببينــةوة ،لــة حالَــةتيَك مةطــةر مــةم ثارةيــة دوو ســةد بــة ســةد بــة ثةجنايةكــةي تــريش ،مــن ثيَموايــة لــة
طفتوطؤيةكاني رابردوودا بؤمان دةركةوت كةوا ثرؤذةكاني نةك سندودي زراعي ،ثرؤذةكاني بواري كشتوكالَ
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زؤر كــةم بــوون ،يــاخود ن يكــةي دةطمــةن بــوون ،بــةكَم مةوةنــدة لةميَــذة مونادةشــةمان كــردووة ،خةريكــة
ثرؤذةكة يةعين طفتوطؤيةكاني مةوةليمان لةبري دةضيَتةوة ،كاتي خؤي لة راطةياندنـةكانيش و لـةناو هـؤلَي
ثةرلةمانيشدا زؤر طفتوطؤ لةسةر مةوة كرا ،كة ثرؤذةي بواري كشتوكالَي زؤر كةمن لة حالَةتيَكـدا كـة ميَمـة
مةمسالَ ،ياخود ثرؤطراميَك هةبووة ،كة طرنطيـةكي زؤري بـة كـةرتي كشـتوكا َل بـدريَت ،بؤيـة مـن ثيَشـنيار
دةكةم ثةجنا مليار لةو س َي سةدو ثـةجنا مليـارة ،دوو سـةدي لـة شـويَين خـؤي مبيَنيَـت ،سـةدي بـؤ سـندودي
عةداري بيَت ،ثةجناشي بؤ ثرؤذةي كشتوكالَي بيَت ،نـةك بـؤ سـندودي دـةرزي كشـتوكالَي ،وةكـو مـةوةي كـة
ليَرةدا بؤ زياد كردني سندودةكة بيَت ،بـةلَكو ثـرؤذةي وةبـةرمهيَنان بيَـت لـةبواري كشـتوكالَ ،ضـونكة مـةو
ثرؤذانةي كة لةبواري كشتوكالَي و ماوديَريشدا هاتوون زؤربةي ثرؤذةي ماوديَرين ،ليَـرةدا مةسـةلةيةكي تـر
هةيــة ،يــاخود خــالَيَكي طــرنم هةيــة كــة ثيَويســتة بــة ِر َي ان وةزيرانــي حكومــةت بــؤ ميَمــة روون بكةنــةوة،
شيَوازي كار ثيَ كردني مةم مةبلةغة ثارةية ضؤنة؟ ميَمة راهاتووين لةسةر شتيَك ،يـاخود كؤمـةلَطا بـة عـام
مةم ثرؤذةية لة ساكَني رابردوودا هةبووة ،لة هةريَمي كوردستاندا دروست كردني يةكـةي نيشـتةجيَ بـوون
بةشيَوازيَكي بةرفراوان ،كة ذمارةكان ثيَويست ناكات دووثاتي بكةمةوة ،من بة رةمي شةخيي خؤم ثيَمواية
ثرؤذةيــةكي نــاجح بــووةو كاريطةريشــي هــةبووة ،تــا رادةيــةكيش تةمســريي لةســةر ماينــدةي طــةنج ،لةســةر
ثيَكهيَناني خ َي ان ،لةسةر كةم بوونةوةي طرفئ نيشتةجيَ بوون ،لةسةر كةم بوونةوةي كـريَ ،نرخـي كـريَ
لةناو شارةكاندا كردووة ،مةمة بؤ ميَمة وازحيةو خةلَكيش لةسةر مـةوة راهـاتووة ،كـة مةمـة مـةم شـيَوازةية،
ثرسيار ليَرةدا لة حكومةت مةوةية مايا مةم مةبلةغةي كةوا دواي ثةسـند كـردن تـةرخان دةكريَـت بـؤ مـةم
بوارة ،هةمان شيَوازي ثيَشووترة ،كة ثيَشووتر لة ثةرلةمانيشـدا باسـي ليَـوة كـراوةو خـةلَكيش لةسـةري لـ َي
راهاتووةو زانياري لةسةر هةية؟ ياخود شيَوازيَكي تر ثيادة دةكريَت؟ ضونكة مومك نيية ميَمة بة ديَريَـك
لةسةر سيَ سةد مليؤن دؤكر موافةدةت بكةين بةبيَ مةوةي تةفاسيلةكةي ب ان مةمة ضؤن دةكريَـت؟ كـيَ
دةيكــات؟ مةرجــةكاني ض ـ ؟ مةمانــة مــن دةزائ بــةثيَي تــةعليمات ريَــك دةخــريَن ،بــةكَم مةطــةر ش ـيَوازي
ثيَشووترة كة حكومةت بةردةوامي لةسةر دةدات ،مةوة بؤ ميَمة روون بكريَتةوة ،من لةو حالَةتـةدا تةميـدي
دةكةم ،كةوا ثةسند بيَت و مةم مةبلةغةي بؤ تةرخان بكريَت و ثيادة بكريَت ،مةطةر شيَوازيَكي تازةية؟ من
ثيَشنيار دةكةم تاوةكو تةعليماتـةكان و شـيَوازي ثيـادة كردنـي و ضـؤنيةتي ثـ َي هةلَسـتاني لةبـةيين كـةرتي
تايبةت و حكومةتدا ،ضونكة ضةندين تةفسري ،بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان ،ببوورن دةزائ دريَذةم ثيَدا ،بةكَم
لةســةرةتادا مامــاذةم ث ـيَ كــرد مةبلــةغيَكي زؤرة دةبيَــت دســةي لةســةر بكــةين ،ضــةندين تةفســري بــؤ مــةو
مةسةلةية كراوة لة تةرخان كردني مةم مةبلةغة؟ مايـا هـةمان مـةو سـندودي نيشـتةج َي بوونـة مـةوةي بـة
تةعليماتي ثيَشووترة؟ مايا لـة شـيَ وازي ثيَشـووترة وةكـو دـةرزي بانكـةكان و دـةرز لـة بانـك وةردةطرييَـت و
بانكةكان بةم كـارة هةلَدةسـنت؟ مايـا موسـتةمسرين ثيَـي هةلَدةسـنت؟ تةنانـةت هةنـديَك شـت تةسروبيشـي
كردووة لة راطةياندنةكان طواية لـة  %12ي مـةم مةبلةغـة لـة خـةلَك خـؤي دةبـن ،يـةعين دةبيَتـة مينحـة،
مةطــةر مــن بــة هةلَــة دانةضــوومب لــة ليذنــةي ماوةدانكردنــةوة كاتيَــك كــةوا بة ِريَوةبــةري طشــئ دةســتةي
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وةبةرهةمهيَنان هاتة كي ميَمة ،طوتي يةكيَك لة خالَةكاني ميَمة مةوةية ميَمـة لـة %12ي مةبلةغةكـة بـةب َي
وةرطرتنةوة لة هاووكَتيان خؤي دةب  ،مةمانة هةمووي ثرسيارن ،بةرِاسئ مةطـةر شـيَوازيَكي تازةيـة ،مـن
ثيَشنيار دةكةم تاوةكو مـةو ريَنماييانـة بةشـيَوازيَكي روون و ماشـكرا بـؤ ثةرلـةمان نةطة ِريَنـةوةو ثةرلـةمان
موصادةدة ،ياخود عيلمي ثيَ نةبيَت ،مةم ثرؤذةية نةضيَتة بـواري جـ َي بـةج َي كردنـةوة ،ضـونكة ثيَويسـتة
طفتوطؤي لةسةر بكريَت ،مةطةريش دريَـذة ثيَدانـ ة بـة هـةمان شـيَوازي ثيَشـووتر كـة مـةعلوم بـووة لـة كي
ثةرلةمان و كي هاووكَتيانيش ،مةوة من بةي بةحالَي خؤم ثيَشنيارم مةوةية كة رةزامةندي لةسةر بكريَـت
و بةو شيَوازةي كة هةية برِوات ،سوثاستان دةكةم.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار هاذة خان فةرموو.
بة ِر َي هاذة سليَمان مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دةبارةي برِطةي يةكةم لةماددةي نؤزدةم تـةرخان كردنـي طوذمةيـةك كـة برِةكـةي سـ َي سـةدو ثـةجنا مليـار
دينارة ،بةثيَي مةو ثيَشنيارةي ليذنةي ياسايي بكريَتة دوو سةدو ثةجنا مليار دينار ،لةبـةر مـةوةي بةرِاسـئ
مــةو ثرؤذانــةي كــة لةكيــةن موســتةمسرةكانةوة جــ َي بــةج َي دةكــريَن ،زؤربــةي جــار مــةو ثرؤذانــة زؤر
كــةموكورِييان تيَدايــة هــةر بــؤ وونــة ميَســتا ميَمــة كــة لــة شــودةكاني نازســئ نيشــتةجيَ دةبيــن زؤر
كةموكورِتيان تيَداية ،دةبيَت مةوة ضاوديَري بكريَت بةرِاسـئ لةكيـةن حكومةتـةوة ،مـةو دـةرزة زؤرةي كـة
ثيَيان دةدريَت دةبيَت ثرؤذةكانيش بةباشي جيَ بةج َي بكريَن ،مةو سةد مليار دينارةي كة ليَرة دةميَنيَتةوة
دابنريَت بؤ دروست كردن و بووذاندنةوةي كارطةكان لة كوردستاندا ،بةرِاسئ بةثيَي زانيارييـةكان ن يكـةي
دوو سةد كارطة لة كوردستان داخراوة ،ميَمة دةبيَت كار بؤ مةو بكةين ،كة مةو كارطانـة ببووذيَنـةوة ،لةبـةر
مةوة كيَشـةي زؤر طـرنم ليَـرة ضارةسـةر دةكـات ،يةكـةميان /مةوةيـة كـة خـةلَكيَكي زؤر بـ َي كـار هةيـة لـة
كوردستان ميش لةو كارطانة دةكةن.
دووةميش /مةوةية كة زؤربةي مةو شتانةي كة لة دةرةوةي وكَت ديَن زؤربةي جار مةو شتانة ميكسـثايةرن،
بةرِاسئ شتةكان زؤر خراثن ،كة دةطةنة ميَرة ،مةطـةر لةكوردسـتان مـةو شـتانة دروسـت بكريَـت و كارطـةي
خؤمان هةبيَت ،يةعين مةحةلي بيَت ،مةوة دةتوانريَت سةيتةرةي لةسةر بكريَت ،دةربارةي برِطةي سـيَيةم،
بةرِاسئ مةو مةبلةغةي بؤ دةرزي خانووبةرة وةكو مةوةي كـة لـة ثيَشـنيارةكةي ليذنـةي ياسـايي و دارايـي
هات بوو ،زؤر باشة بكريَت بة ثازدة مليـؤن و دوازدة مليـؤن ،هـةروةها لـة بـةرزةفتكاري و ريَنماييـةكان كـة
كاري ثيَ دةكريَت ،مةوانة زياد بكريَت مةو زةويانةي كة سةد مةترن ،ضونكة بةرِاسئ مةو زةويانة كة سـةد
مةترن تا ميَستا لةكوردستان دةرزي خانووبةرة نايانطريَتةوة ،زؤربةي خةلَك هةيـة ميمكانيـةتي زؤر كةمـة
ناتوانيَت دوو سةد مةتر زةوي بك ِريَت ،تةنيا سةد مةتر دةتوانيَت بؤ خؤي داب بكات ،بؤية من ثيَد باشـة
مةو دةرزة مةو سةد مةتريانةي بطريَتةوة ،زؤر سوثاس.
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بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار شيَردلَ فةرموو.
شيَردلَ حتس حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دسةكاني من تةدريبةن زؤري كرا ،بةس ليَرةدا يةك ،دوو خالَي بضووكد هةية لةسةري دسة بكـةم ،يةكـةم/
تةرخان كردني مةو برِة ثارةيةي كة س َي سةدو ثةجنا مليار دينارة ،وةكو برام تةميدي كاك دلَشاد دةكةم ،كة
لة بريوبؤضوونةكاني ،منيش هةر مةو بريو بؤضوونانةم هةية ،مةو ثارةية ضؤن سةر دةكريَت؟ مايـا وةكـو
ثيَشــرت ســةر دةكريَــت؟ يــان تــةعليماتي تــري ثـيَ درديَــت؟ ميَمــة دةبيَــت وةكــو كــاك دلَشــاد طــوتي لةســةر
تةعليماتةكان كار بكةين.
دووةم /بؤ دروست كردني ذيَرخاني وةرزشي ،ميَمة لة هيض مةوةكان ذيَرخاني وةرزشي ثارةي بؤ تةخييص
نةكراوة ،بؤية داوا دةكةم يةك لـة فةدـةرةكان زيـاد بكريَـت بـؤ ذيَرخـاني وةرزشـي بـؤ دروسـت بكـريَنت لـة
كوردســتان ،لةبــةر مــةوةي ميَســتا هــةموو جيهــان رووي لــة كوردســتان كــردووة بــؤ وةرزي ،خاســةتةن مــةو
فةترةي مـةخري ي بتـوكَتي ماسـيةوي هـةمووي ديَتـةوة كوردسـتان ،بؤيـة حـةز دةكـةم ثارةيـةكي بـاي سـةد
ملياريَك تةرخان بكريَت بؤ دروست كردني ذيَرخاني وةرزشي ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دكتؤر مةمحةد فةرموو.
د.امحد ابراهيد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ جيَطةي دةستخؤشيية كة مةو ثارةية تةخييص كراوة بؤ دةرزي خانووبةرة ،هةروةها بؤ سندودي
نيشتةجيَ بوون ،بةكَم مةو برِةي كة دياري كراوة بؤ دةرزي خانووبةرة ،ب ِريَكي كةمـة ،مـن ثيَشـنيار دةكـةم
مةطـةر وةكــو مـةوةي حكومــةتي ميتيحاديشـي لـيَ نـةكريَت بةكيــةني كـةم لــةوةي زيـاتر بيَــت كـة هــةردوو
ليذنةي ياسايي و دارايي دياريان كردووة لة ثازدة مليؤن ،من ثيَد باشة لة بيست مليؤن كةمرت نـةبيَت ،مـةو
سةد مليارةي كةم كراوةتةوة لة سةدو ثةجنا مليارةوة بؤ دوو سةدو ثةجنا مليـار دينـار ،مةمـة خبريَتـة سـةر
دةرزي خانووبةرةو برِةكةي زياد بكريَت ،بؤ شارو دةزاو ناحيـةكان و طونـدةكان هـةمووي وةكـو يـةك بيَـت
بةبيَ جياوازي ،من ثيَمواية لة هةنديَك رووةوة طوندةكان زؤر زؤر ثيَويسرتن بة حوكمي مةوةي مةو طونـدو
ديَهاتانة ويَران كراون لةكيةن رذيَمي بةعسةوة ،مةطةر مبانةويَت ماوةدانيان بكةينةوة ثيَويسئ بةوةيـة كـة
زياتر طرنطيان ث َي بدريَت و مةهميـةتي زياتريـان هةيـة بةرِاسـئ ،مةمـةي وا دةكـات مـةوانيش وةكـو شـارو
شارؤضكةكان و دةزاو ناحيةكان وةكو يةك سوودمةند بن ،يةعين مةو برِةي كة ديـاري دةكريَـت بـؤ دـةرزي
خانووبةرة جياوازي نةكريَت لةطةلَ طوندةكان ،دةزاو ناحيةكان و شارةكان لةطةلَ طوندةكان وةكو يـةك بـن،
لةطة َل مةوةشدا هةنديَك كيَشةي تاثؤ هةية لة هةنـديَك لـة طونـدةكان ،بةتايبـةتي هةنـديَك لـةو طوندانـةي
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يان مةو شارةديَيانةي كة تازة بوونة ناحية ،بةهؤي بووني كيَشةي تـاثؤ نـاتوانن سـوودمةند بـن لـة دـةرزي
خانووبةرة ،ثيَويستة مةمةي بةرِاسئ لةكيةن حكومةتةوة ضارةسةر بكريَـت ،هـةروةها مةسـةلةي كيَشـةي
مةو سةد مةتري و سةدو ثةجنا مةتري مةوانةي كة هاذة خان ماماذةي ثيَدا ،مةوانة ثيَويستيان بة ضارةسةر
هةية ،بؤ مةوةي كة هةموو هاووكَتيان بتوانن سوودمةند بن لة دةرزي خانووبةرة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار فازل فةرموو.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

فاضل حسن امساعيل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةو مةبلةغةي كة بؤ ثشتطريي ثرؤذةي سندودي نيشتةجيَ بـوون ،ديـارة مـةوةي تـا ميَسـتا كـراوة
زياتر لة ريَطاي كؤمثانياكان بووة ،مةوةي بةرِاسئ هةم هةموو خةلَك نةيتوانيوة تيَدا بةشدار بيَت ،يةعين
بةشيَوةيةكي يةكسان ماسان نةبووة ،يان مةو كاريطةريةي نةبووة لةسـةر كريَـي خـانوو و شـويَين نيشـتةجيَ
بوون بة تةواوةتي داب بكريَت ،يةعين خـةلَك سـوودي لـ َي وةربطريَـت بـةو شـيَوةية ،مةبلةغةكـةي زؤرة،
بةرِاسئ دةكريَت مةو ثارةية لةطةلَ سولفةي عةدار بيَت ،يةعين هاووكَتي بتوانيَت وةريبطريَت ،بةتايبـةتي
مةو برِةي كـة ليَـي خـؤي دةبـن ،يـةعين زيـاتر لـةوة سـوودمةند دةبيَـت ،دةكـريَنت نـةك مـةوةي كـة ميَسـتا
كؤمثانياكان هةتا خراث بةكارهيَنانيش هةية ،مةوةي خـةلَك زيـاتر و وةريطرتـووة ،بـابلَيَ ماوةيـةكي زؤر
ضاوةرِيَ دةكات ،جار هةية لة سالَيَك و دوو سالَيش تيَدةثةرِي ،سـةبارةت بـة دةعمـي كـةرتي ثيشـة سـازي و
كشتوكالَيش مةوة زؤر زؤر كةمة ،خوشكان و برايان باسيان كرد ،سةبارةت بة مةوزوعي سولفةي عةدار ،من
ثيَشنيار دةكةم  17مليؤنةكة بكريَتة  02مليؤن ،لةبةر مةوةي ميَستاكة بةراسئ مةشيا و مةواد و شت زؤر
طران بووة ،هةتا هةلَطرتين مةو  %0كاتي خؤي كة هـةبوو ،مةمـة مـةركي خةلَكةكـةي زيـاتر طـران كـرد ،بـة
تايبــةتي كــة زةو زؤر طــران بــووة ،بؤيــة مــةو  1مليــؤن و مــةو  10مليؤنــة كــة هةيــة زؤر ســوودي ل ـيَ
وةرناطريي 17 ،مليؤنيش هةر كةمة ،بكريَتة  02مليؤن ،مـةو جياوازيـة نيَـوان طونـد و شـاريش نـةميينَ،
ضونكة زؤر جاران طواستنةوة كةل و ثةل لـةو شـويَنة كـة هةيـة ،بـة تايبـةتي كـة لـة ناوةنـدي شـارةكان
هةية بؤ طوندةكان تةكليفي زياترة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ر َي دار بةفرين .فةرموو.
بةفرين حس خليفة:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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سةبارةت بة برِطة سيَيةمي ماددةكة ،داب كردني دةرزي خانوو و بةرة بؤ هاووآلتيان ،ثيَد وابـيَ هـةموو
ي نشـيين و بـ َي خـانوويي رزطـاري
كةسيَك حةز دةكات كـة ذيـانيَكي شايسـتة هـةبيَت ،حـةز دةكـات لـة كـر َ
ببيَت ،بؤية ثيَد باشة كة مةو فةرق و جودايةي نيَوان دانيشتواني طوند و شار و دةزا و ثاريَ طا و ناحيةكان
نةميَنيَت ،مةوة لة كيةك ،لة كيةكي ديكةشةوة مةو برِة كة دياري كراوة و ميَستا كـة مـةدريَتِ ،ريَذةيـةكي
زؤر كةمة ،مةطةر بيَت و فةرق و جياوازي بكةين دةبين كة مةوادي بيناسـازي ضـةند طرانـة و نـةتوانريَ
بةو برِة ثارةية داب بكريَ ،بؤية ثيَشنيار دةكةم كة برِةكة زياد بكر َي بـة جؤريَـك كـة بتوان ِريَـت ذيـانيَكي
شايســتة داب ـ بكــةن بــؤ خؤيــان لــة كيــةك ،لــة كيــةكي ديكةشــةوة ،لــة هــةنطاويَكي بويَرانــة دةبيــن كــة
حكومةت هةريَمي كوردستان ريَذة  %0دةرزي خانوو بةرةي هةلَطرت ،بةآلم ثرسياريَك ديَتة ثيَشةوة ،مايا
داناني مةو رسوماتةي ميَستا لةسةر دةرزي خانووبةرة ماناي ضية؟ ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار بالل فةرموو.
بة ِر َي امحد سليَمان عبداه (بالل):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
هةنديَك لة دسةكاني من كرا ،بة تايبةتي بةرِيَ كاك دلَشاد دةسئ خؤي بيَ ،مةوةي كة من دةمةويَ بيلَيَد،
ديارة مةو برِة ثارةيةي كة ثشتطريي ثرؤذةكاني نيشتةجيَكردن  372مليارة زؤر زؤرة ،مـن ثيَشـنيار دةكـةم
كة بكريَتة  122مليار ،لةبةر دوو هؤ ،يةكةميان ،ميَمة لة مانطي ضوار داينة ،وةكو كاك امساعيل باسي كرد
كة مودةيةكي زؤر رؤيشتووة و ديارة دواي مةوةي ضةند مانطيَك لةوانةيـة مـةوجا مـةو بودجةيـة بكةويَتـة
سةر سكة خؤي ،وةكو ثيَويست ميشةكاني خؤي بكات ،لةو ماوةيةشدا دةتوانيَ هةر مـةو بـرِة سـةر بكـات
ثيَد واية و لـة كيـةكي ديكـةي مـةو شـيَوازة مـيش كردنـة نـةيتوانيوة وةكـو ثيَويسـت جـوابي هاووآلتيـان
ي نشـ دةربـاز بـنب و بتـوانن
ي نشـينن بتـوانن لـة كـر َ
بداتةوة بؤ كةم و كورِييةكانيان و مةوانـة كـة كـر َ
ميستيفادةي وةكو ثيَويست لةو ثرؤذةية بكةن ،بؤية من ثيَثيَشنيار دةكةم كة بكريَتة  122مليار ،لـة 372
مليار كةم بكريَتةوة بؤ  122مليار ،سةبارةت بة برِطة دووةمي ماددةكةي ،زيادكردني دةرزي خانووبةرة
بة برِي ،من ثيَشنيار دةكةم بكريَت بة  07مليؤن دينار بؤ شار و شارؤضكةكان ،ضونكة بةرِاسئ مةم برِةي
زؤر كةمــة ،مةطــةر بــةراوردي بكــةين لةطــةلَ دروســتكردني خانوويــةكي موناســيب ،هــةر كةس ـيَك بيــةويَ
خانوويةك دروست بكات ،بـ ة تةمكيـد ثيَويسـئ بـةو بـرِة دةبيَـت كـة بـةكي كةمةكـةي ،مـةو كةسـانةي بـة
تايبةتي مةو ثارانة وةردةطرن كة ميمكانيةتي مادديان زةعيفة ،بؤية من ثيَشنيار دةكةم كة مةمة بكريَ بـة
 07مليــؤن دينــار و ش ـيَوازيَكي طوجنــاويش ديــاري بكــريَ بــؤ مــةوة كديَكــانيش مــةم دــةرزي خــانوو بــةرة
بيانطريَتةوة بة برِي  10مليؤن دينار ،سةبارةت بة برِطة سيَيةميش ،بةردةوام بووني دةرزي خانووبـةرة،
سولفة عةدار ،ديارة من بؤ مةوةي ثيَشنيار دةكةم كة زةوي  122مةتري بطريَتةوة ،ضونكة مةوانـة كـة
ي لة مةرزيَكي  122مةتري خانوو دروست بكـةن
زةو  122مةتريان هةية ،مةوانةي ديسان بؤية مةيانةو َ
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كة ميمكانيةتي مادديان زةعيفة و تواناي مادديان نية ،بؤ وونة ،من ثيَشنيار دةكةم مةوانيش هةمان مـةو
دانونة بيانطريَتةوة ،مةو سولفة عةدارة مشوليان بكات و بتوانن ميستيفادة بكةن ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار حممد سعيد فةرموو.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بيَطومان مةم ماددةية مةهميةت و طرنطي تايبةتي خؤي هةية ،بة تايبةتي باسي ضةند مةسةلةيةكي طرنم
مةكات ،مةسةلةي دـةيراني نيشـتةجيَبوون و مةسـةلةي ثيَشةسـازي و كشـتوكا َل و بووذاندنـةوة ذيَرخـاني
مــابووري ،بةراســئ بــة نيســبةت دةعمــي صــندودي نيشــتةجيَبوونةوة ،ميَمــة لةطــة َل بة ِريَوةبــةري طشــئ
وةبــةرهيَناني ســليَماني و مــودير عــام وةكــو كــاك دلَشــاد باســي كــرد ،نــةورؤز خــان ،وةبــةرهيَناني هــةوليَر
دانيشت  ،هةنديَك طفتوطؤمان لةطةلَيان كرد وةكو ليَذنة ماوةدانكردنةوة ،موكحةزة و تيَبيين خؤمان وت
لةسةر مةو مةبلةغة كة زؤرة بؤ خانووةكان ،لة رووي فةني و كواليتيةوة بةراسئ خانووةكان وةكو بلَيَي لة
خوار وةسةتةن ،مةو برِة ثارةيةي كة هاووآلتي مةيبذيَريَتـةوة مـةركيَكي زؤر دـورس دروسـت دةكـات لةسـةر
ي كـــات بطـــرم ،زؤر مونادةشـــةمان كـــرد ،بةراســـئ مـــةو ســـندودي
هـــاووآلتي و تةفاصـــيليَكي تـــرة نامـــةو َ
نيشتةجيَبوونة من لةطة َل ر َي مدا ،كةمرت هاووآلتي سوودي ليَ دةبيَينَ مةوةندةي كؤمثانيا و خةلَكانيَكي تـر
و وةبةرهيَنان و مةوانة و دةولَةمةندةكان ميستيفادة ليَ دةكةن ،بؤية من ثيَد باشة بةو مادارة بـرِؤين كـة
ميَمة هاوسةنطي دروست بكةين كة ماوة ضةند سالَة مـةم سـندودي نيشـتةجيَبوونة كـار دةكـات و شـودة و
خانوو دروست دةكات ،هاووآلتي زؤر كةم مةتوانيَت ،ضونكة دةبيَ دوو دةرز بداتةوة ،دةرزيَكي حكومةت كة
ثيَشرت مةيدات و دةرزي وةبةرهيَنةكة ،بؤية ثيَد باشة بةو مادارة بيبةين كة مةم مةبلةغـة كـةم بكةينـةوة،
ميرت  122مليار بيَ 172 ،مليار بيَ موشكيلة نية كةمي بكةينةوة ،طرنطي بدةين بة عةدار و طةشة بة مةو
بوارة بدةين ،بؤية من داوا مةكةم كة برِي عةدارةكة بكريَ بة  722مليار ،مةو تةخيييـة كـةمرت نـةبيَ و
دةرزيش لة بةغدا ،لـة عـرياق  32مليؤنـة مةيـدةن بـة هـاووآلتي ،ميَمـة مةطـةر وةكـو مـةوان نـةب بـا زؤر
فةردمان لةطةلَ مةوان نةبيَ ،بـةكي كـةم  07مليـؤن بـيَ ،فـةردي طونـد و شـارو شارؤضـكة و دـةزا و ناحيـة
ي نية كةرستة نةدل و مةوانة ،مـةو
نةكريَ ،ضونكة هةر يةكيان لة رووةكةوة باري طرانة ،مةسةلةن لة كد َ
ثارة كة زياد دةرمةضيَ كاتيَك كة كـةمي دةكةينـةوة لـة  372بـؤ  122يـان  ،172دابـةي بكـريَ بةسـةر
كةرتي كشتوكالَ و كةرتي ثيشةسازي و ثرؤذةكاني وةربةهيَناني كشـتوكالَدا بة ِريَـذة يةكسـان ،يـةعين مـةو
برِة كة كةممان كردةوة بة ِريَذةيةكي يةكسان دابةي بكريَ دواي مةوة كة  122مليارةكةمان تةخيـيص
كرد بؤ عةدارةكة و ،سوثاستان دةكةم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار حسن فةرموو.
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بة ِر َي حسن حممد سوورة :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من يةك ،دوو ثرسيارم هةية و دواييش تةعقيبيَك ،بة نيسبةتي ثرسياري يةكةم ،مةم ثارة لة كويَي دانوني
ي
بودجةية؟ ،ضونكة بةراسئ مة طةر سـةيري نةفـةداتي ميستيسـماري بكـةين دةبيـن هـةموو ثارةكـة لـةو َ
ي جيَــي كراوةتــةوة؟ ،دووةم ،بــة نيســبةت ماليــةتي بــانكي
ســةر كــراوة ،كةواتــة مــةم  372مليــارة لــة كــو َ
ميستيسماري يان سندودي ميستيسمار ،دانونيَكي هةية لة كوردستان يان هـةر عةفةويـةن هـاتووة كـة باسـي
ي لـة كوردسـتان بـؤ ريَكخسـتين
سندودي ميست يسمار دةكريَ؟ ،سيَيةم بةرةمي مـن ثيَويسـتة ياسـايةك دابنـر َ
ي باسـي بكـةم ،بةراسـئ حكومـةت لـة مةولةويـةتي
مةسةلةي سندودي ميستيسماري ،خا َليَكي تر كة دةمـةو َ
زياتر دةبيَ دةرزي خانوو بةرة بيَت ،مينجا مةسةلةي سندودي ميستيسماري ،بؤيـة منـيش ثيَشـنياري مـةوة
دةكةم كة دـةرزي خـانوو بـةرة زيـاد بكـريَ تـا  122مليـار ،خـا َليَكي تـر مةوةيـة كـة هـةو َل بـدةين ليَذنـةي
موحافةزاتيش ماطايان لةو مةوزوعة بيَت بؤ مةوة بتوانن جيَطا و ريَطا واية ،تـا مـةرازي تةخيـيص بكـةن
مةســةلةي مــةو خانووانــة كــة دروســت دةكــريَ ،حةديقــةت بــة نيســبةتي صـندودي ميستيســماري ،مةطــةر
سـةيري بكــةين هةنــديَك ميجابيــاتي موتلـةدي هةيــة و هةنــديَك ميجابياتيشــي هةيـة كــة بــة تةحــةفوزةوة،
ميجابياتي موتلةدي ديارة كة حةلي مةزمة سةكةن دةكات ،سياسةتي بآلوكردنةوة شار و كةم كردنـةوة
تةزةخومي سوكاني و خ مةتطوزاري لة زةمةنيَكي مةحدود دا و ضاككردني ثيَشكةشـكردني خ مـةتطوزاري
شةريكات و تـةوفريي فورةصـي عةمـةل و هـةروةها كةمكردنـةوة وةسـاميلي نـةدلي خـار ،واتـة تةشـجيد
كردني وةساميلي نةدلي عام مةطةر بيَت و شار طةورة بوو ،تةسبيتكردني خةلَك و دانيشتووان لة مةودعيَك،
ي تةحــةفوزات كــة
مةمــة زيــاتر مــةمان و عيالدــاتي ميجتيمــاعي و ميقتييــادي بــاي دةكــات ،بــةآلم هةنــد َ
ثيَويستة هةبيَ ،مةويش مةوةية :يةكةم :دةب َي هـةو َل بـدةين مـةم عةمةليةيـة تةشـجيعي خـةلَك نـةكات لـة
ي دـازاجنيَكي مـةعقول بـيَ ،ضـونكة مةطـةر بـة
هيجرة لة طوندةوة بؤ شـار ،دووةم :مـةو دازاجنـةي كـة دةكـر َ
شيَوةي شار واتا بة شيَوةي مةجاميد خانوو دروست بكةين ،بيَطومـان دازاجنـةكاني دةبـيَ كـةمرت لـةوة كـة
يةك خانوو دروست بكةين ،سيَيةم :هةولَ بدةين شةريكاتي مةجنةبي و وةتـةني لـة هـةمان كاتـدا تةشـجيد
بكريَ ،ثيَويستة ميستيذالليَكي باشي مةو مةسةلةيةي بكريَ ،مةويش ميسـتذاللةكان لـة رووي جوطرافيـةوة
بةراسئ بة هؤي مةوةي كةوا ميستيفادة بكةين لة نيشاتي تيجاري و هةروةها تـةوازوني عيالدـاتي وةتـةني
هةبيَ بؤ باي كردني مةو عيالدةي صيحة وتةندروسئ و جةماعـةتي ميجتيمـاعي ،خ مـةتطوزاري مـاو بـؤ
مةو شويَنانة بضيَ و هةروةها موكافةحةي تةزةخوم بكةين ،لة راستيدا من بؤية بةو ثيَشنيارة دةردةضد كة
ثيَويستة يةكةم ،مةبلةغي  122مليار لةم ثارةية تةخييص بكريَ بؤ دةرزي خانوو بةرة ،دووةم ،مةمة بة
ياسا ريَك خبريَت و ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار مجال فةرموو.
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بة ِر َي مجال طا ر ابراهيد حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَ شةكي من ثيَشنياريَكد هةية ،مةم خةلَكيَ باهدينا دطةل ثرؤتؤكـؤلي مـة ماريشـةيةك هةيـة ،طةلـةك جـارِ
مةم دماخظ دواهيَ طازي مةتكةن بيَذن ديَ وةرن بؤ مـة جارةكـاد دووبـارة تةرجومـة كرنـةوة ،بؤضـي؟،
مةز ليَـرة ثيَشـنيار دكـةم ،جـةنابي سـةيدايةك يـان خا يَـك دانـيَنت دطـةل ثرؤتؤكـؤلي بـؤ نظيسـينا هـةوالَ
خيندن مةمر كةن ،ذ بةر ضةند َ ،ضونكة مةوزوع طةلةك طرينطة و ثةرلةمانا تيَ ديَ د عالةم َي س َي زماناو
ضوار زمانا.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية وةرة مةوزوعةكة.
بة ِر َي مجال طا ر ابراهيد حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بابــةت َي مــاكينجي بــوونيَ ،بابةتــةكي طرنطــة و ماريشــةكة ،مــةلعرياق تــة هــايئ و هــةتا هةنوكةشـيَ هــةوليَر
تيَنةدان بؤ ضارةكردنا مةايَ ماريشان ،كوردستانيش وةك ثارضـةكي ذ عريادـيَ مـةايَ ماريشـانيَ مـةايَ طـرت،
مةا ثيَشنياريت هات و مةا كو مةا ثارانة بيتة تةرخان كرن ،هةتا حةديكي ديَشيَنت ،ضارةكردنا كيَشة
ي دكـةم،
كة تةمبةل َي هةمي كيَش َي ضارةسةر ناكات ،بـرادةرا مـة مـاخر مـة طـرن ،مـةز ثشـتطرييا كـاك دلَشـاد َ
داخوازكري  072مليار ببنة  022مليار و مةو  7مليارةي تر بضيَتة سةر دةرزي عةداري ،ثاريَ طا و دةزا و
ناحية ذ ارييَ وةك يةك ليَ بيَن ،ضونكة مـةا بـةريَ خـةلَكيَكي بةرنـة طونـدا و ناحيـة و دـةزا ،نـةكو بـةرو
ااذي ،بةس بةريا برياريَ هةنديَ بيَتة جيَبةجيَ كرن ،ثيَدايا مـةم كيَشـة و طـرفئَ تةسـوية مـةردامي طـةليَ
بةلةدياتيَ بكاتة مةي تة ثاريَ طا دهؤكيَ طةلةك كيَشة و طرفئ دكةين ،هةر ضةندة ثاريَ طاها دهؤكيَ طةليَ
هةولَيَ داين حةتا بؤ وونة اجملمعات السكنية ،لة هةولَيَ داين كو مةو موجةمةعة تـةمليك بكـةن و بدةنـة
خةلَكيَك هةتا ب َي كيَشة و رازي بوون نةهاتية سةر بابيَ ،ديسان مةز ثشتيظاني كاك دلَشادي دكةم ،ديسانةكة
دت هةمان شيَوة بيَت ،هةمان سيستةمة ،يان ذ هةنديَ بري و بؤضوون و تـةعليماتي ديـرت هةنـة ،ثـيَش مـةا
خالَة بيَتة بةردةنطدانيَ و ثةسةندكرنيَ ،ثيَدايا مةوانة بضيَت ب انن هةروةسا جةنابي وةزيـري حـازر بـوو،
ي مةا َي ثارة ضـية؟ مايـا دـةرزة؟ يـان اينـةكي
ي سةرضاو َ
مةز وةخئ خؤيدا مةا ثرسياريَك ذ كردبوو ،مةر َ
حيكمةتي داب كرن ،هةنديَ جواب َي مة نةدابوو ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار سيوةيل فةرموو.
بة ِريَ سيويل عثمان امحد حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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بة نيسبةت خالَي يةكةم تةرخانكردني طوذمة  372مليار ،كرايتة  072مليار زؤر باشـة ،دةستخؤشـي لـة
ليَذنة دارايي دةكةم ،بةآلم مةو  122مليارة ثيَد باي بوو خبريَتة سةر دةرزي خـانوو بـةرة ،بـة نيسـبةت
ي برِةكـة ،نـةك  17مليـؤن،
دةرزي خانووبةرةي ،ثيَد باي بوو فـةرق و جيـاواز نـةبيَ ،مةطـةر زيـاد بكـر َ
ضونكة  17مليؤن بةشي هيض ناكات ،برِةكة زياد بكريَ 02 ،تا  07مليؤن بيَت ،فةرق و جياوازيش نةبيَ لة
نيَوان شار و طوند و ديَ ،لةبةر مةوة نةموونةيةك بيَنيَن ،مةطةر يةك دةكو دوم و ضةطل بيَ بـؤ خـةلَكي
شارةكة لةوانةية بة  122هةزار دينار بيَ ،بةس مةطةر بضيَتة ناحية و دـةزا و طوندةكـة بـة  172هـةزار
بــؤي ديَ ،مــةعناي مــةوةي خــةلَكي دــةزا و ناحيــة و طونــدةكان زيــاتر ثــارة ســةر دةكــةن ،بــة تايبــةت لــة
طةياندني كةل و ثةلةكان بؤيان ،فةرق و جياوازي نةبيَ ،زؤر ثيَد باشة ،بـة نيسـبةت مـةو ثيَشـنيارة هـاذة
خان كردي 122 ،م دووجا ،خاوةني  122مةتر دووجا دةرزي خانوو بةرة بيطريتةوة ،مةوة باشة ،تةبعـةن
مةو نةفةرة ثيَي خؤشة  022مةتري هةبيَ و  122مةتري هـةبيَ و مةيكاتـة حةديقـة دوايـي ضـةند دـاتي
دةكات ،جا لةبةر مـةوةي مةزمـة سـةكةن نـةميَنيت 122 ،مةتريةكيـة نـا عيالجيـة بيـدريَئَ ،زؤر ثيَمـان
باشة ،بة نيسبةت ماليةتي سةر كردني ثارةكـة ،كـاك دلَشـاد زؤر باسـي كـرد ،ماليةتةكـة ضـؤن بـ َي و ضـؤن
نةبيَ ،بة نيسبةت مةو طوذمة ثارةيةي تةرخان كراوة ،ميَمة دوو شيَوة بودجةمان هةية ،تةشـذيليمان هةيـة
و وةبةرهةمهيَنان ،ميستيسماروان هةيـة ،تةشـذيلي مـةوة دةزانـ مووضـةية و لةطـة َل مينـةح و ميعاناتـة،
ميستيسماريش مةوة زانيمان مةو بودجةية بؤ مةشاريعة ،بةس مةو برِة ثارةيةي كة داندراوة نازان لة كام
بودجةية ،مةطةر بة ِر َي وةزيري دارايي بؤمان روون بكاتةوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار عظيمة فةرموو.
بة ِر َي عظيمة جنم الدين حسن رضا:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي يةكةم ،تةرخان كردني طوذمـة ثارةيةكـة كـة  372مليـار دينـارة بـة مةبةسـئ ثشـتطريي ثرؤذةكـاني
سندودي نيشتةجيَ كردن ،من ثيَد واية مةم خالَة ،مةو  072جيَي خؤيةتي ،بةآلم بـا دـةرزي دريَـذ خايـةن
بيَت بؤ مةوة هةموو هاووآلتي بتوانيَ سووديَ ليَ وةربطريَ ،خالَي دووةم :تـةرخان كردنـي طوذمةيـةك كـة
برِةكةي  32مليـار دينـارة بـؤ ثشـتطريي ثرؤذةكـاني بـانكي ثيشةسـازي ،مـن ثـيَد وايـة كـةرتي كشـتوكالَي و
ثيشةسازي لة كابينة شةشةمي حكومةت هةريَمي كوردسـتان لـة بودجـة 0212دا ،مةبوايـة زؤر زيـاتر،
طوذمة ثارةيةكي زؤرلةو ثارانة كة  32مليار دينـار بـؤ كـةرتي ثيشةسـازي ،بـانكي ثيشةسـازي و هـةروةها
 72مليار بـؤ كـةرتي كشـتوكالَي ،مـةم دوو خالَـة ،مـةم دوو بـوارة جيـاوازة دةبوايـة طرنطـي زؤر زيـاتري ثـ َي
بدراباية ،مةطةر ميَمة مبانةو َ لة كوردستاندا كةرتي كشتوكالَي و بووذاندنةوة كديَيـةكان و هـةروةها مـةو
ثيَداويسـتيانة كــة لــة كــةرتي كشــتوكالَي مةبيَتــة هـؤي مــةوةي كــة كديَيــةكانيش مــاوةدان بنــةوة و كــةرتي
كشتوكالَيش لة كوردستاندا بةرةو ثيَش بضيَ ،لة هةمان كاتدا كةرتي ثيشةسازي ،ميَمة مةتوان بـة ثيَـداني
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برِي ثارةيةكي زؤرتر لةوة ،كةرتي ثيشةسازي ببووذيَتةوة و هةروةها خةلَكيَكي زؤريـش لـةو بيَكاريـةي كـة
لة كوردستان هةية سوودي ل َي وةربطرييَت ،خالَيَكي تر كة خالَي سيَيةم ،بةردةوام بـووني وةزارةت بـة دابـ
كردني دةرزي خانوو بؤ هاووآلتيان ،من ثيَد واية مةم خالَة زؤر باشة ،بةآلم مـةو بـرِة ثـارة كـة دانـدراوة
بكريَ بة  17مليؤن دينار ،هةموو شارةكان ،ثاريَ طاكان و دةزا و ناحيـة و كديَيـةكانيش بـة هـةمان طوذمـة
ثارةيان بدريَئَ ،بة آلم يةك خالَي تر لةم دةرزي خانووبةرةيـة ،بـؤ كـةس و كـاري شـةهيد و مـةنفال و كـةم
مةندامةكان ،مةو لة %0ي سووة كة لة ثيَشرت وةريان طرتووة ،من ثـيَد وايـة لـةو حالةتـةدا حكومـةت مـةو
ثارةيــةي بطةرِدريَتــةوة ،ضــونكة مةوانــة كــة ثيَشــرت ســوودمةند بووينــة لــة  %0مشوليــان كــردووة ،مــةبيَ
بدريَتةوة ،مةطةر حكومةت مةو برِة ثارةية لة كةس و كاري شةهيد و مةنفال و كةم مةندامةكان خـؤي بـيَ
وةكو هاوكارييةكي ماددي و مةعنةوي ،جيَي دةستخؤشية و ،سوثاس.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار عبداه فةرموو.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس ،دسةكائ كرا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار سةرهةنم ،فةرموو.
سةرهةنم فرج حممد حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دسةكاني من سةبارةت بة برِطةي  3و 4ي ماددةكةية ،سةبارةت بة كةرتي ثيشةسازي و كشتوكالَي ،بة رةمي
من لة دونيادا ثةرلةمان ناتوانيَ تةصديقي بودجة بكات ،مةطةر لةباري مابووري وآلت ديراسـةتي نـةكردبيَ،
لةبةر ضاوي روون نةبيَ ،مةطـةر ورد بينـةوة ميَمـة لـة حـالَي مـةو ديتاعـة لـة كوردسـتان ت َي ةطـةين كـة لـة
هةردوو كةرتي ثيشةسازي و كشـتوكالَي لـة دـةيرانيَكي طـةروة مـةذين ،بةرضـاوي هـةموومان روونـة كـة لـة
ميَستاد ا مةم دوو كةرتة ضةند مي افةيان هةية بؤ سـةر مـابووري هـةريَمي كوردسـتان ،بـة شـيَوةيةك كـة لـة
مةجالي كشتوكالَيدا ميَمة هةموو ثيَداويستيةكا ان تةدريبةن هـةموويان لـة دةرةوة بؤمـان ديَ ،لـة كـةرتي
ثيشةسازيشدا من جطة لة مةعمةلي ماو لة كوردستاندا ،مـن نـازائ مةطـةر مةعمـةليَكي ديكـة هـةبيَ ،خـؤي
مةمة دةيرانة ،ديارة هةر هةو َليَك بؤ ضـاككردنةوة مـةم دةيرانـة و بووذاندنـةوة مـةم دوو كةرتـة جيَطـاي
دةستخؤشــية ،بــةآلم ميَمــة وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان ليَــرة كــة دســة لةســةر مــةم حالَةتــة مةكــةين ،مــةبيَ
بثرس مايا و ثالنيَك داندراوة؟ ،مةسةلةن جةدواي ميقتييادي مةم تةرخان كردنة بة طوذمة  32مليـار
بؤ ثرؤذة ثيَشةسازي ،يـان بـؤ مـةوة كشـتوكالَي جـةدواي ميقتييـادييةكة ضـةندة و مـةب َي بـة ِر َي ان لـة
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ي
مةجنومةني وةزيران بةرضـاو روونيمـان بـدةنيَ ،كـة مايـا بـةم تـةرخان كردنانـة مـةم دوو كةرتـة مـةتوانر َ
ببووذيَنيَتةوة و ب يَنة ثيَشةوة؟ ،بة مةرجيَك كة خوتةيةكي ورد هةبيَ بؤ مةم حالَةتة ،نةوةكو لة مةجالي
كشتوكالَي بةداخةوة ساآلنة هاوكاري هةبووة ،بةآلم مةو هاوكارية بـة ماراسـتةيةكي خـةراث دانـدراوة ،ميَمـة
مةزان لة بري مةوة ثيَداويستيةكاني تري فـةكح بيَنيَـت بـؤ وآلت ،ثيكـابي دةبـل كابينـة بةسـةر خـةلَك
تةوزيد كراون ،لةسةرةتاي سالَي  ،0221لة هةوليَر كؤنفرانسيَكي طةورة بةسـرتا بـؤ بووذاندنـةوة كـةرتي
كشتوكا َل لة هةريَمي كوردسـتاندا ،مـةم كؤنفرانسـة بـة ضـةند تةوصـياتيَك هاتـة دةرةوة ،خوتةيـةكي ثيَـنج
سالَي دانا بة برِي  12مليار دؤكر بؤ بووذاندنةوة كةرتي كشتوكالَي لة هـةريَمي كوردسـتان ،مـةم تـةرخان
كراوانة ليَرة هةية بؤ بووذاندنةوة كةرتي كشتوكالَي ،مايا ضةنديَك لةطةلَ مـةو تةوصـياتانة ديَتـةوة كـة
لة كؤنفرانسةكة ثيَشـنيازكراوة و بةرزكراوةتـةوة؟ ،مةمـة ثرسـيارة جيديةكةيـة ،مايـا مـةم تةرخانكردنانـة،
كؤتايي دسةكائ بةو ثرسيارة دةهيَند ،مايا مةم تـةرخان كردنانـة لـة بـة ِر َي وةزيـري ثـالن دانـان دةثرسـد،
ضةنديَك مةمةلي بووذاندنةوة مةم دوو كةرتةي لة خؤ طرتـووة ،جـةدواي ميقتييـاديةكان ضـةندة؟ ،زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار رزطار ،فةرموو.
بة ِر َي رزطار حممد ام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةش ـيَك لــة موكحــةزةكاني مــن زيــاتر شــةكلية ،لةســةر صــياغةية( ،تلتــزا وزارة) ،لــة بــري مــةوة كــةوا
نووسراوة ،باشرت واية تلتزا وزارة املالية و االقتصاد مبا يأتي ،يةكةميان ،رصد مبلغ ،مةو ثارةية وةكو خـؤي،
الغراض دعم ،الغراض زيادة ،لدعد مشاريد صندوق اكسكان ،مةوة كافية ،دووةميان وةكو خؤي مبيَنيَتـةوة،
فةدــةرة سـيَي ،اســتمرار الــوزارة ،تــؤ لةســةرةوة وتووتــة ،تلتــزا الــوزارة ،ثيَويســت ناكــات دووبــارة بيَتــةوة،
اكستمرار ،لة حالَةتيَكدا مةطةر مـةم فةدةرةيـة مبيَنيَتـةوة ،فةدـةرةي تةمكيـدة ،مايـا مةطـةر مـةم فةدةرةيـة
نةميَينَ ،وةزارةت رامةوةسئَ لة دةرزي عةداري؟ ،مةوة ثرسيارة ،مةطةر رامةوةسئَ لة دةرزي عةداري ،مةوة
با ببيَت مةو فةدةرةية ،مةطةر راناوةسئَ ،مةوة ثيَويست ناكات و زيادةية ،فةدةرةي ضوار ،بة رةمي من بـةم
جؤرة بيَت :رصد مبلغ  72مليار دينار لتعزيز مشاريأ القطاع الزراعي عـن طريـق املصـرف الزراعـي ،مةمـة
لةوة كة لةبةر دةستد داية ،لة هي مةوةي مةشروعةكةي و ميقترياحاتةكانيش ،من نازائ لة فةدةرة سيَ
ي لة رووي صياغةوة :رصد مبلغ  72مليار دينار لتعزيز
مةو ثارانة كة بؤ مةسرةي عةداري داندراوة ،جار َ
القرض العقاري للمواطنني ك ببةين ،بنووس ي اكدليد ،و زيادة مبلغ القرض اىل  17للمـواطن

ااافظـة

ي مةيدريَت يان نايدريَت ،مةطةر لـة كديَ نـةدريَت ،ميَمـة
او الق اء او الناحية ،دوايي من نازائ ميَستا لة كد َ
ضي بلَيَن زيادة ،خؤي مةصلَةن نيةتي ،دةبيَ فةدةرةي كديَ مي افـة بكـريَ ،مةطـةر لـة كديَ نـةدريَ ،ضـونكة
ي بـة موحافـةزة و دـةزا و ناحيـة و بةكديَشـةوة ،مةطـةر
مةو زيادةية دةب َي شةملي مةوانة بكات ،دةبـي بـدر َ
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ين نةصـةكة ،هـةر دووبـارة مـةوةي لـة
نةيدراب َي ميَستا مةو زيادةية نوديان دةردةضيَ ،هـةدي خـؤي ناطـةي َ
مودتةرةحةكانة ،دةلَيَد (استمرار الوزارة

تـأمني القـرض العقـاري) ،باشـة ميَمـة ليَـرة  72مليـار دينـار لـة

فةدةرة سيَ هاتووة ،بؤ ضي لة فةدـةرةي ضـواردا ،االسـتمرار تـأمني القـرض العقـاري ،يـةعين مةبةسـت
ضية؟ ،مةم دوو فةدةرةية كة تؤ ليَرة زيادي دةخةيتة سةري ،لة خوارةوة بـؤ ضـيتة ميسـتمرارةكة؟ ،لـة كي
من فةدةرةي شةشي مودتةرةحاتةكة بـة  72مليـؤن هـاتووة ،نـازائ رةنطـة غةلَـةتي مةتبـةعي بيَـت ،مـةوة
بكريَتةوة بة مليار و زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار شوان فةرموو.

بة ِر َي شوان عبدالكريد جالل حممود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي تيَبـيين خـؤم هةيـة لةسـةري ،سـةبارةت بـة
من بة كؤي ماددةكة وةكو مةبدةْ ثشتط ريي ل َي دةكةم ،هةنـد َ
ثيَشــنيارةكة هــةردوو ليَذنــة مــابووري و دارايــي و ياســايي ،لــة كةمكردنــةوةي مــةوة كــة بــؤ ســندودي
نيشتةجيَبووني دياري كراوة ،مةو برِة ثارةية لة  372بؤ  ،072مـةوة كـاريَكي باشـة ،مـةو  72مليـارة كـة
ثيَي دراوة خبريَتة سةر ثرؤذةكاني كشتوكالَي و 72ي تري بؤ سةر سولفة عةدار ،لـةوة سـولفة عـةدار،
ي بـؤ شـار و شارؤضـكة و كديَيـةكان
من ثيَد باشة و ثيَشنياري مةوة دةكةم كة بـة  17مليـؤن ديـاري بكـر َ
هةموو وةكو يةك بن ،جياوازيةكاني كة تا ميَستا هةبووة ،هةااآلني ترم دسةيان لةسةر كرد ،بةراسـئ مـةوة
ي
ي لة بـةيين شـار و شارؤضـكةكان ،بـة تةصـةوري مـن مـةوة كـة هةنـد َ
نةم َيينَ ،عةدالةتيَك بةردةرار بكر َ
ي بـؤ سـولفة عـةدار ،ثـيَد وايـة مـةوة جياوازيـةكي
بؤضوون هةبوو كة مةو ثارةية هـةمووي تـةرخان بكـر َ
بةرضاو هةية لة بةيين مةوة سولفة عةداري وةرطرتية و مةوة كة هيض ثارةيةكي نية بؤ دروستكردني
خانووي نيشتةجيَبوون ،مةوةي كة سولفةي عةداري وةردةطريَ بة دلَنياييةوة مـةو بـؤ خـؤي ثاشـةكةوتيَكي
وةرطرتية مينجا سولفة عةدار وةردةطريَ ،كة ثارضةيةك زةوية ،مةوة كة من بيستوومة لـة مـةم دةعمـي
صندودي نيشتةجيَبوونة كة حكومةتيش ميل ام دةكات لةناو ماددةكـة ،مةوةيـة ،مـةوةي كـة لـة كةنالَـةكاني
ي بةرثرسـي حكـومي
راطةياندن لة مـاوةي ثيَشـوودا طفتوطـؤي بودجـة مـةكات ،دسـةي لةسـةر كـراوة ،هةنـد َ
دسةي لةسـةر كـرد كـة مـةو كةسـة مـةرج نيـة ،يةكـةم :عـةرزي هـةبيَ ،سـوودمةند دةبـ َي لـة مـةم سـندودي
نيشتةجيَبوونة ،دوو :مةوة كـة سـوودمةند بـووة جـاران لـة صـندودي نيشـتةجيَبوون ،خـؤي ثيَشـةكيةكي
مةدات ،مةو كاتة شودةيةك يان هـةر شـويَنيَكي نيشـتةجيَبووني دةسـت مةكـةويَت ،وتوويانـة مـةو ثيَشـةكية
حكومةت خؤي مةيدا ،حكومةت خؤي مةيدا بـةو هاوآلتيـةي كـة داواكـاري ثيَشـكةي مـةكات بـؤ سـوودمةند
بوون لةم بةشةي تري ،ديارة حكومةت ثيَشرتيش لة كابينـة ثيَنجـةم ،ثـرؤذة صـندودي نيشـتةجيَبووني
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هــةبووة ،خــةلَكيَكي زؤر ســوودمةند بــووة ليَــي ،بــة شـيَوةيةكي بةرضــاويش تةمســريي هــةبووة لةســةر كــةم
كردنةوة كيَشة نيشتةجيَبوون ،مةمة جياوازيةكي تريشي هةية ،مةوة تةنيا ناوةسـتيَت لةسـةر شـارةكان،
لةوة كة باس كرا ،طوندةكانيش و خةلَكي طونديش سوودمةند بن ليَي و دسة لةسةر مةوة دةكـريَ ،مةطـةر
لة طوندةكان بة شيَوة ثرؤذة نيشتةجيَبووني بة يةكةوة نةبيَت ،بة عيماراتي سةكةني ،ثارةكـة دةدريَـت
بةو كةسة خؤي زةويشي ث َي بكرِيَ و بة خؤشي خانووةكة دروست بكـات ،لةبـةر مـةوة مـن ثـيَد وايـة مـةم
ماددةية ،دةنطدان لةسةري ،وةكو هةنديَ هاوكارائ باسيان كرد ،تةمجيل نةكريَ ،بةلَكو ميَمة دةنطـي لةسـةر
بدةين ،بةآلم دواتر لة تةوصياتدا داواي مةوة بكةين كة مةو تةعليماتة ثيَ دةربضيَت ،ويَنةيةكي بيَت بؤ
ثةرلةمان بؤ مةوة ثةرلةمان ليَي ماطادار بيَت ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار شليَر فةرموو.
بة ِر َي شليَر حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسـبةت خالَـةكاني مـاددةي  ،02رصـد مبلـغ  ،372زؤر لـة بـرادةران و دوايـي ليَذنـةي دارايـيش كـةمي
كردؤتةوة ،من بة نيسبةت خؤم كـة لةطـةلَ هاووآلتيـان سـةرداني زؤر مـةو طةرِةكـة هةذارنشـينانة مةكـةين،
مةمساتيَك مةبين  ،بةراسئ نةك مةم ثارةية ،مةطةر ميَمة بؤ ضةند سالَ خةريكي ب هيَشتا ناتوان  ،كـة
ميَمة بةكي مالَيَكةوة برِؤين و نايلؤني شيين ثيَوة نةدرابيَ؟ ،لةبةر مةوة مـةم هـةنطاوة زؤر زؤر باشـة ،هـةر
ضةندة بةردةوام بووني مةوانةية كة لة كابينة ثيَنجيشدا كة بةراسئ دةستةي وةبةرهيَنان بـريي كـردةوة
ضؤن خ مةت خةلَكي هـةذار بكـات؟ ،خـةلَكي كـةم دةرامـةت زؤر زؤرة ،خةلَكيَكـة لـة ذيَـر خـةتي فـةدرةوة
دةذيت ،هةرضةنديَك مةتةويَ عيالجيان بكةي ،سةير مةكةي هيض دةرامةتيَكي نية كريَي خانووي ثيَ بدات،
ي مـةدا ،مـةلَيَ :شـتيَكد بـؤ بكـةن هـةتا مـاوم مـن
من ضوومةتة مـالَي وا كـة لـة ذووريَكدايـة  122دؤكر كـر َ
ي دةري مةكـةن ،لةبـةر مـةوة مـةم حالَةتـة ،مـن ثـيَد باشـة
كريَضي حكومةت مب باشرتة ،ضـونكة هـةموو رؤذ َ
ي و بة ثيَـي ريَنمـايي كـة بةراسـئ
مةوة ليَذنة داراييش دايناوة ،لةبةر مةوة مةم سالَ مةطةر فريا بكةو َ
خةلَكيَكي زؤر كةم دةرامةت ميستيفادة ليَ بكات ،بة ثيَـي ميحيـاميات ،نـةك ديسـان مةمجوعـة خـةلَكيَكي
هةل ثةرست لة ذيَر ضةتري مةوةوة ،مةوة نابيَ ،كةم مةندام مةبيَ و كضي دةيرة و بةراسئ مةوانة تر كة
جيَي نيشتةجيَبوونيان نية ،وا ب ائ دةستيشيان ثيَكردووة ،تا ميَستا  32هةزار يةكـةي نيشـتةجيَبوون كـة
خةلَكيَكي باي دسةي ليَ دةكات ،بة نيسبةت مةوة كة ديسئ عةدار زياد بكريَ ،مةمـة خـؤي لةوانةيـة بـؤ
مةم سالَ تا رادةيةك يارمةتي خةلَك بدات ،خؤتان مةزانن تـةوزيعي مـةرز وةسـتاوة ،لةبـةر مـةوة ،زةوي زؤر
طران مةكات و هـةم ديسـان كـةس ثيَـي ناك ِريَـت و سـوودي لـ َي وةرنـاطرن ،بـؤ مـةو  122مةتريانـةي تـةنيا
وةجبةيــةكي موحــةدةد ميســتيفادة لــيَ دةكــريَ ،ضــونكة مــةو  122مــةترة دةبــيَ روكــن بيَــت ،كةواتــة
مةمجوعةيةكي ديتعةي روكنية ،مةطةر تؤ عةداريشي بدةيئَ ،ميَمة داوا لة حكومةت دةكـةين بةراسـئ بـة
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نيسبةت كةرةستةي بيناسازي ،مةطةر بيَت و خةلَك دةعد نةكريَ ،مةو ثارةية بضـيَتة بـازارِةوة ،لـةو برِوايـة
نيد كة زؤر كةس ميستيفادةي ليَ بكات ،ميَمة سيَ كارطةي ضيمةنتؤمان هةية لة سليَماني ،بؤ وةبةرهيَنانن،
بةلَام دةبيَ مةوانة بة ثيَي تةعليماتيَك ميجبار بكريَن ،كة بؤ هاوولَاتي كةم دةرامةت بةتايبـةتي ،يارمـةتيان
بــدةن بــؤ داب ـ كردنــي مــةو مةوادانــة ،لةبــةر مــةوة بــة نيســبةت طونــدةكان ،بةرِاســئ طونــدةكان مةطــةر
ميحيامية نةكريَ ،بة هةرِةمةكي بكريَ ،مةوةي ختوةيةكي باي نابيَ ،ضونكة دةبـيَ طونـد دانيشـتواني زؤر
بيَ ،مينجا كة ميَمة دانيش بـة ثيَـي تـةعليماتيَكي بـاي مـةو خانووانـةيان بـؤ دابـ بكـةين بـؤ مةصـرةي
صناعي و زراعي ،مةمةيان هةردووكي مةطةر بة صناعاتي غي امي بكـريَ ،ضـونكة مـةو ثارةيـة بةرِاسـئ بـؤ
صناعة كةمة ،مةصرةي صناعي ،بةلَام مةطةر مةوة بكريَت ،لةوانةية زؤر سوودي هةبيَ كة تؤ برةوت دا بـة
ديتاعي زراعيةكة ،تةبعـةن مـةو وةختـة مـةو بةرهةمانـةي كـة ديَـت زؤري لـة صـناعةتي غي امـي دا بـةكار
دةهيَندريَ ،تؤ مةوةندة لة دةرةوة نايهيَين ،بة نيسـبةت برِطةكـةي كـة ثيَشـنيارةكةي ليَذنـةي وةبـةرهيَناني
مةشاريعي كشتوكالَ ،لةبةر مةوةي سةرضاوةي مةو ثارةي مةو ماددةية لة بودجةي ماسايي دا مةوة ناكريَ بة
وةبةرهيَنان ،يةعين تيَكةلَ دةبيَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابتِ ،ريَ دار
بة ِر َي مسرية عبداه إمساعيل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

رية عبداه ،فةرموو.

مةو طوذمةي ( )372مليار دينار ،لةطة َل مةو هاوكاريانـةي كـة حكومـةت ليَيـان وةرناطريَتـةوة ،لةطـة َل كبردنـي سـوود لةسـةر
ثيَشينةي خانوو و بةرة و دةرزي نيشتةجيَبوون ،مةوة مةبةست لـةو ثرؤذانـةي خ مـةتي كـةم دةرامـةت و طونـد نشـينةكانن
زياتر ،ثيَد باشة مةو ثارةية كة زياتر لة ()%72ي لة طوندةكان صةر بكريَـت ،ضـونكة ناوشـار زؤر دةلَـةبالَغ بـووة و دةسـئ
كاري تيَدا نةماوة ،لةطةلَ داب كردني رِيَطاوبان و كارةبا لة بؤيان ،بة نيسبةت سلفةي عـةداريش ،ثـيَد باسـة لـة ديَ و شـار و
شارؤضكةكان هةموو وةكو يةك بيَ ،ثشتطريي مةو ( )122مةتريةي دةكةم بؤ مةو كةم دةرامةتانـة ،بـة نيسـبةت ثيشةسـازي،
حةز دةكةين ثالنيَك هـةب َي وةكـو ماماريَـك ،كـة لـة ثـارةوة كـراوة ،كـة ( )102كارطـة داخسـرتاوة ،مةطـةر مبانـةويَ كوردسـتان
رِووناك بكةينةوة ،دةبيَ طرنطي بة بواري كشتوكالَي و ثيشةسازي بدةين ،بة نيسبةت خـالَي ضـوارةم لـةو ماددةيـةدا ،مـةو بـرِة
ثارةي داندراوة بؤ ثةرةثيَـداني كشـتوكالَ ،مةطـةر هـةموو بوارةكـاني كشـتوكا َل بـيَ ،مـةوة زؤر ثيَمـان كةمـة ،مةطـةر تـةنها هـي
صندوودي كشتوكالَيش بيَ ،مةوة شتيَكي ترة ،وامان ث َي باشة كـة لـة ناحيـةي كشـتوكالَيش ثارةكـةي زيـاد بكـريَ ،بـؤ؟ ضـونكة
تاكة رِيَطاية بؤ رِووناك كردنةوةي هةريَمي كوردستان ،ثيَد باشة كة طرنطي بدريَ بة ذيَرخاني وةرزشيش ،زؤر سوثاس.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار زكية صاحل ،فةرموو.
بة ِريَ زكية صاحل عبداخلالق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
نيسبةت خاكَ يةكيَ ،ماددة ( ، )11ديـارة ثـارة هاتيـة تـةرخان كـرن بـؤ ثـرؤذة ميستيسـماريا هاتيـة تـةرخان
كرن ،ذ بةرهةنديَ مةز دبيند وةكو ثارةيةكي زؤرة ،مةطةر ببيت ( )022مليـار ،ثيَنجـي مليـاريَ وي بضـيتة
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سةر دةرزي خانووبةرة ،ضونكة دزان ثشئ وة هةلَطرتنا وي ،زيـادة سـةر سـولفاية عـةداري ،تةشـجيعة يـا
خةلَكيَ هاووكَتي بؤ وةرطرتنا سلفة زؤرتريان ليَ هاتي ،ذ بةرهةنديَ ذي مةطـةر ثيَنجـي مليـاريَ دي بضـيتة
سةر ثرت خةلَك ميستيفادة دةكةن ،دةبيَتة هاريكارييةك بؤ خةلَكي كـةم دةرامـةت ذي ،نيسـبةت مـةويَ خـاكَ
سيَييَ ،بؤ ناو باذيَري ( )17مليؤن ديناري داناي ،مةطةر بةراورديَك بكةين دطـة َل سـيعرا مـةواديَ مينشـامي
كوردستانيَ بكةين و عرياديَ بةطشئ بكةين ،دبين مـةوادي مينشـامي لـة كوردسـتان طـرانرتة ،ذبةرهةنـديَ
من ثيَ باشة وةكـو مـةا ( )17مليؤنـة بـؤ نـاو بـاذيَريَ ببيَتـة ( )02مليـؤن ،ديسـان ذي مةطـةر بـةراوردةكي
بكةين بؤ طوندي دير ،بؤ وونة طةندةكي سةر سنووريية ،هةتا مةواديش نـاو بـاذيَري دباتـة ويَ ،مـةو دي
ي مـن ثـ َي باشـة مـةا ( )10مليؤنـة ذي ببيَتـة
كومةكا يا مةصرةي ل َي كرد ،هـةتا دةباتـة ويَـريَ ،ذبةرهةنـد َ
( )17مليؤن دينار ،نيسبةت مةو ثارة هاتية دانان زيَدةكرن بوو بؤ ثالَثشـتيا بةرنامـةييَ وةبةرهيَنانـة ،يـان
كشتوكالَي ،مةز دبيند مةوة ثارةكي باشة بيَتة داب كرن ،ديـارة بودجـة يـان حكومـةتا هـةريَما كوردسـتانيَ
ثرت طرنطيا داية سةرضاوةي ماوي ،مةاةي ذ بةرهةنديَ وةكو سالَ َي بةري نووكةي لةبةرهةنديَ وشكة سـالَي
هةبووية لة كوردستانيَ ،وةزارةتا كشتوكالَ ذي ثالنةكا ( )7سالَي هةبوو ،ذبةرهةنديَ ثرت طرنطيـا بودجـة دا
ايَيةكي هاتية دان ،ذبةرهةند َي من ث َي باشة مةو ( )7مليارة بضيَتة سةر ثرؤذةي كةرتي كشتوكالَي ،دةشيَنت
تا رِادةيةكي هاريكار بيَت بؤ ايَيةكيَ ،ليَرةدا ثرسيار مةوةية ،مةم زان عريادـا بـة طشـئ صـندوودي نةدـدا
دةولي ،هاريكاريا ثرؤذةيا ما كنجي بوونا كيَنت ،مايا مةو ثارةية ليَرة هاتية دانان ،مـةا مةبلةغـة لـةو خالَـةدا
ي دةرةكيـدي هةيـة؟
هاتية تةرخان كرن ،مةاـة شـيش وي ثارةيـة بـؤ حييـةيا هـةريَما كوردسـتانيَ؟ يـان ذ َ
مةطةر بؤمة هاتية دياركرن ،مةعيار ضية بؤ دابةي كردني ،اان ثرؤذةيةت ديَت ،مااـا كردنـا مـا كنجيـا ،بـؤ
وونة بؤ ثاريَ طايةك ،بؤ ثاريَ طايةكي تر ،بؤ باذيَريَك ،بؤ باذيَريَكي تـر ،مايـا معيـاريَ تةخيـيص كردنـيَ
ضية؟ زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار ثائر عبدازحد فةرموو.
بة ِر َي ثائر عبدازحد أوغسطني:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

تةبعةن زؤربةي دسةكاني من باس كرا ،بةس ليَرة لةسةر يةك خالَ تةمكيـد دةكـةم ،لةسـةر دروسـتكردني ذيَرخـاني وةرزشـي
بةرِاسئ ،لة هةموو بوارةكاني ذيان ،لةو ياساية باسي هـةموو شـتةكان كرايـة ،باسـي ذيَرخـاني وةرزشـي نةكرايـة ،هةرضـةندة
ميَســتا زؤربــةي رِاثؤرتــةكاني ليَذنــةكان كــة ســةرداني طةنــدةكان و دةزايــةكان دةكــةن ،زؤربــةي مــةتاليب مةوانــة كــة دةلَ ـيَن:

ياريطامان نية ،جا من دةبيند فورصةتيَكي باشة ليَرة ثةسندي بكةينةوة ،ب ِريَ ثارةي بـؤ تـةرخان بكـةين ،كـة ن يكـةي ()17
مليار )02( ،مليار بيَ ،مةوة ب ِيَتةوة لة صـندوودي ميسـكان ،برِيـار درا كـة ( ،)072برِيـار نةدرايـة و ثيَشـنيار كرايـة ()072
بيَ ،ببيَتة ( )02( ،)032ملياريش خبةيتةوة سةر دروستكردني ذيَرخاني وةرزشي ،زؤر سوثاس.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،بةيان أمحد فةرموو.
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بة ِر َي بةيان أمحد حسن:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت خاك ميَكيَ ،مةذي دطةل هةنديَ دامة ،دطةل و َ بري و بؤضوون َ مة هةاالَ َ مـة بـةر نوكـة طـؤت
مةا ب ِر َ ثارة كة هةنة كةم ببينت برِاست  ،مةاة بيَتـة مي افـة كـردن بـؤ بـوارة سـلفة عـةدار و بـوار َ
كةرت كشتوكالَ و سناعيش ،خالَا دوه َ من ث َ باشة مةا دةرزة عةدار كو هاتية داب كردن بـؤ خـةلَك َ
مة برِاست جه َ دةست خؤشيةية  ،برِاست مةز دبيَـذم روحـةكيا ثةيـدا كريـة نـاا خـةلَك َ مـةدا خاسـةتةن
مةا َ كةم دةرامةت لبةر هةند َ جه َ دةست خؤشيةية ،مةز لظيَـر َ دوثـات هةنـد َ دكـةم بريوبؤضـوونيَت
مة ذ دطةل بريوبؤضونيَت هةاا َليَت مة بةر نوكـة كـو تةمكيـد كـر زيَـدة ببـيَنت مـةا ِريَـذا هـةن َ وةكـو
ىل بكـاتن
ىل بكـةين تـا كـو ثـرت خـةلَك َ مـة ميسـتيفادة َ
عرياد َ ببـينت كـة  32مليؤنـة ،مـةم ذ لظيَـر َ وا َ
برِاست بؤ مةوة كة خةلَكـةك سـوومةند ببـينت ،دطـةل اـ َ ضـةند َ داـيَنت كـو هةنـدةك تـةعليماتيَت وازح
هــةبينت بــؤ ســلفة دانـ َ ،تةســهيالت هــةبن برِاســت  ،دطــةل هةنــد َ دا كــو خالَـةكا طةلــةك بــاي بــوو جهـ َ
ميستيفادة بيَت بؤ خةلَك َ مة مقابل هةند َ تةسهيالت ذ هةبن ،مةا ثارضـة عارديَـت سـةد مـةتر  ،مـةا
جهيَت كو هاتينة و تاثؤ نةكرينة تةبعـةن شـويَنان نـاطرينت كـو خةلَكـةك َ طةلـةك مـةزن بـن اـ َ ويدايـة،
يــةعن ثيَتظيــا برِاســت مةاــة هةنــد َ ذ بطــرينت ،خةلَكــةك طةلــةك هــةذارة بــؤ مااــاكر  ،مةاــة نوكــة
ثيَويستة دات َ دوو َ بؤ خـؤ مااـا بكـاتن ،بـالي وانـة بهيَـت تةسـهيالت برِاسـت مـةم داخـازا هةنـد َ دكـةم،
تةسهيالت هةبن لبةر هةند َ ذ هةروةسا يةعن يةكسان بينت شار وشارؤضكة و طوندا هةميا ثيَكظة وةك
يةك بينت ِريَذا هةن َ  ،ضنك مةارؤكة مةم لو َ دةناعـةت َ دامـة ثيَويسـتة كـو هةلَمةتـةك بـؤ مااـةدانكردنا
طونديَت مةي َ كوردستان َ ذ ايَر َ دةست ث َ بكاتن ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار د .صباح ،فةرموو.
بة ِريَ د .صباح حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةو ماددةية ،ضةند بؤضوونيَكد هةية ثيَشكةشتاني دةكـةم ،ماددةكـة ديـارة ماددةيـةكي باشـة ،لـة
ماراســتةكردني بودجــةي هــةريَد بــةرةو ثةرةثيَــداني كــةرتي ثيشةســازي و كــةرتي كشــتوكالَي و ضارةســةري
كيَشةي نيشتةجيَ بوون ،غةرةزي ماددةكة لة رِاسـتيدا ضارةسـةري طريوطـرفئ نيشـتةجيَ بوونـة ،هـةروةها
ثيَشخستين وةزعي ثيشةسازي و وةزعي كشتوكالَي لة هةريَمي كوردستان دا ،لـة رِاسـتيدا غـةرةزي ماددةكـة،
غةرةزيَكي زؤر بةرز و بلَند و مايةي ثشتيواني هةمووكيةكة ،بةلَام مةوةي كة جيَـي ثرسـيارة ،بـة نيسـبةت
صندوودي نيشتةجيَ بوون ،مةو برِة ثارةيـةي كـة ديـاري كـراوة ،يـةعين مةطـةر ميَمـة مبانـةويَ ضارةسـةري
كيَشةي نيشتةج َي بوون بكةين ،لةوةمان ثيَويسـتة ،بـةلَام بـة ثيَـي دـةدري توانـا ديـارة مـةو مةبلةغـةي كـة
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تةرخان كراوة ،لة خؤوة نية و شتيَكي ميعتيباتي نية ،ثشتطريي لة بؤضووني ليَذنةي دارايي دةكةم ،كة مةو
مةبلةغـةي كــورت كردؤتــةوة ،لةبـةر مــةوةي كــة ميَمـة ( )8مانطمــان مــاوة كـة مــةو ســالَة تـةواو بـيبَ ،بــةلَام
ثيَويستة تةمكيد بكةينةوة لةسةر مواصةفاتي مةو يةكةي نيشـتةجيَ بوونانـةي كـة مـةجنام دةدريَ ،يـةعين
مــةوة نــةبيَ كــة شــتيَك بــة رِوالَــةتي مــةجنام بــدريَ و ضــةند ثرؤذةيــةك مــةجنام بــدريَ ،ميَمــة رِوالَــةتيَك لــة
كيَشةكةمان ضارةسةر كردبيَ ،سةبارةت بة ذيَرخاني وةرزشي كة ديارة غيابي هةية لة بودجةي مـةو سـالَدا،
منيش ثشتطريي لةو دوو بة ِريَ ةي ثيَش خؤم دةكةم ،كاك شيَرِدلَ و كاك د .ثائر كة ميَمة دةبيَ بة ضـاويَكي
زؤر طرنطيدانةوة تةماشاي كةرتي وةرزي بكةين ،ذيَرخـاني وةرزشـي كوردسـتان بـةه َي بكـةين ،بـؤ مـةوةي
كوردســتان بتــوان َي ببيَتــة جيَــي كؤكردنــةوةي زؤر لــة ضــاككيية وةرزشــيةكاني هةريَمايــةتي و ناوضــةيي و
تةنانةت جيهانيش ،سةبارةت بة سلفةي عـةدار ،ماددةكـة دةلَـيَ( :إسـتمرار الـوزارة بتـأمني القـرض العقـاري
للمــواطنني حســب ال ــواب و التعليمـات املرعيــة) ،ديــارة مــةو تةعليماتانــةي كــة ميَســتا هةيــة ،مــةوةي كــة
ثةيوةندي بة زةوي ( )122مةترييةوة هـةبيَ ،مشـولي سـلفةي عـةدار نـةكات ،داوا دةكـةم كـة مـةو مةرجـة
يب لـة وةرطـرتين سـلفةي
كب دريَ ،بةلَكو هةر كةسيَكيش ( )122مةتر زةوي هةبيَ ،بتـوانيَ بةهرةمةنـد بـ َ
عةدار ،ضونكة مةو دانونة كاتي خؤي كة دانراوة ،كة خانوويةك ،كة زةويةك لة ( )172مةتر تاثؤ نـةكريَ،
مةوة هةل و مةرجيَكي زوو بووة ،هةل و مةرجيَ بووة كة وةكو ميَستا كيَشـةي نيشـتةجيَ بوو ـان نـةبووة،
بؤية داوا دةكةم مةو مةرجةي ( )172مةترية ،يـةكي ( )122مـةتري دةبـيَ ،بـةري نةكـةويَ ،مـةو مةرجـة
كب دريَ )022( ،مةتريش بتوانيَ مةو كةسةي خاوةني زةويةكي ( )122مةترية بتـوانيَ بةهرةمةنـد بـيَ،
سوودمةند ب َي لة سلفةي عةدار ،مينجا مـةو كـة باسـي زةوابـت و تـةعليماتي مـةرمي دةكـات ،مـةو زةوابـت و
تةعليماتانةي كة ميَستا هةية ،مةو رِسووماتةي كة وةردةطرييَ بةرِاسئ رِسـووماتيَكي زؤرة ،داوا دةكـةم كـةم
بكريَتةوة ،موتةناسيب بيَ و بطوجنيَ لةطةلَ مةو كارانةي كة بانق ثيَي هةلَدةسئَ ،هةروةها ثيَـداني سـلفةي
عةدار نةبةسرتيَتةوة بة سثاردني ثارةيةك بـة صـندوودي دلَنيـايي ،كـة ميَسـتا هاووكَتيـان كـات َي كـة دةضـن
سـلفةي عـةدار وةردةطــرن ،دةلَـيَن :دةبـيَ ثـارةي َي خبةيتــة نـاو صــندودي دلَنياييـةوة ،مــةوة ضـونكة عةدــدي
تةمميين تيجاريية ،لة رِوي شـةرعييةوة ميشـكاكتي زؤري لةسـةرة ،داوا دةكـةم بـيبَ بـة (حسـب ال ـواب و
التعليمات الشرعية) ،نةك (املرعية) ،يةك حةر بطؤرِين كيَشةكة حةل دةبيَ ،ثاشان طرنطيةكي زياتر بدر َ
ي
بة كةرتي كشتوكالَي ،هةروةها كةرتي ثيشةسازي زياد لةو مةبلةغةي كـة ديـاري كـراوة ،مـاخري موكحـةزةم،
موكحةزةيــةكي لوغةوييــة لــة دةدــة كوردييةكــةدا ،كــة دةلَـيَ ( :وةزارةت خــؤي دةبســتيَتةوة) ،مــةو وشــةية
وشــةيةكة مةدةبيــةن جــوان نيــة( ،خــؤي ثابةنــد دةكــات) باشــرتة ،ميلتي ـ ام يــةعين ثابةنــدبوون ،نــةك خــؤ
بةستنةوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ر َي دار مسري سليد ،فةرموو.
بة ِر َي مسري سليد أم بةط:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس ،دسةكاني من كران.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان تا بةياني سةعات ( )12:32كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهيَن  ،سبةي سـةعات ( )12:32مامـادة
دةبن بؤ بةردةوام بوون ،خواتان لةطةلَ.

فرست امحد 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 ()1
دووشةممة ريَكةوتي 0232\4\30
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()3
دووشةممة ريَكةوتي 0232/4/30
كاتذميَر ()3ي ثاي نيوةرِؤي رؤذي دووشةممة ريَكـةوتي  0212/4/10ثةرلـةماني كوردسـتان  -عيَـراق
بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة مامـادةبووني بـة ِريَ
ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بة ِريَ فرسـت أمحـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين ذمـارة
()3ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَـراق ,دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِيـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()3ي خـولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()3ي ثـاي نيـوةرِؤي رؤذي دووشـةممة ريَكـةوتي  0212/4/10دا بـةم شـيَوةية
بيَت:
 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤكردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــة ســالَ  0212هــةريَم
كوردستان ـ عرياق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناو طةىل كوردستان ،دانيشتنةكةمان دةكةينةوة ،خوىل سيَيةم هةلَبذاردن ،سالَ يةكةم ،خوىل طريَـدان
دووةم ،ذمارة دانيشنت ، 3رِؤذ دانيشنت  ،0212/4/10بةرنامة كار:
بة ثيَ حوكمةكان برِطة  1ماددة  02لة ثـةيرِةو نـاوخؤ ذمـارة  1هـةمواركراو سـالَ 1110
ثةرلةمان ـ كوردستان عرياق ،دةستة سةرؤكايةت ثةرلةمان برِيار دا بةرنامـة كـار دانيشـتن ذمـارة
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

 3خـــوىل سـ ـيَيةم هةلَبـــذاردن لـــة كاتـــذميَر  12332ثـ ـيََش نيـــوةرِؤ ،رِؤذ دوو شـــةممةِ ،ريَكـــةوت
 0212/4/10دا بةم شيَوةية بيَت:
 1ـ بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤكردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذة بودجــة ســالَ  0212هــةريَم
كوردستان ـ عرياق.
بةخيَرهاتن بة ِريَ وةزير داراي و وةزير ثالندانان و هةروةها بة ِريَ هيَري حمرم دةكـةين ،داوا لـة
ليذنة ياساي و ليذنة داراي دةكةين بيَنة شويَن خؤيان ،فـةرموون ،بـة ِريَ ان دويَنـ َ مـةخري كـةس كـة
دسة كرد ِر َي دار مسري سليد بوو ،ميَستا ِريَ دار كاك عبداه كةرةمكة.
عبداه عل :
سةرؤك ثةرلةمان.
خؤشبةختانة رايةكان من لةكيةن زؤر لة بة ِر َي انةوة طفتوطؤ لةسةر كرا ،ضونكة لة مةسلَدا ثرؤذةكة بـة
هــةموو خالَةكانيــةوة زؤر لــة خ مــةت كؤمــةآلن خــةلَك كوردســتان دايــة ،مــن مــةوة دةمــةويَت تــةنها
ثشتيوان لة رِا برادةران بكةم ،مةوة كة ثرؤذة نيشتةج َ كردن كةم بكريَتةوة هـةتا  022ملياردةكـة،
ثرؤذة ثالَثشت دةرز خانووبةرة يةكيان بكريَتة  122مليار ،مةوة تريـان مةوةيـة كـة شـاروديَهات وةك
يــةك َىل بكريَــت ،مــةوةعامليَك موســاعد دةبيَــت بــؤ ماوةدانكردنــةوة ديهاتــةكان و بــؤ بووذانــةوة كــةرت
كشـتوكالَيش ،ضــونكة  17مليــؤن يـان  02مليؤنــة كــة دةدريَــت هـيض كــةس بــؤ مـةرز بــةكار نــاهيَن َ بــؤ
كةلوثةىل دروست كردن خـانوو بـةكار دةهيَنـ َ ،مةوانـةي هـةموويان لـةكد َ طـرانرتن وةك لـة شـار ،زؤر
سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك نةروان كةرةمكة.
نةروان عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةم ماددةية مةطةر لة رِوانطة ميقتساديةوة سةير بكةين ،سووديَك زؤر دةبيَت و دةتـوان لـة ِريَطـة
مةم ماددةيةوة ميَمة خ مةتيَك زيـاتر بـة كؤمـة َليَك كـةرت بكـةين لـة وآلتةكةمانـدا كـة طـرنطن بـؤ ذيـان
هاووآلتيــان ،مةوانــةي كةرتــةكان ثيشةســاز و كشــتوكالَ و ضارةســةركردن كيَشــة نيشــتةج َ بوونــة،
ضارةســةركردن مــةو ســ َ كةرتــةي بةرِاســت بــة هــؤ مــةم ماددةيــةوة ســووديَك طــةورة دةبيَــت بــؤ
وآلتةكةمان ،مةطةر بيَتو ميَمة لة رِابردوو دا سةير ج َ بةج َ كردن ماددةيـةك بكـةين بـة هـةمان شـيَوة
دةرز خانووبـةرة مةبةسـتمة ليَـرة كـة لةكيـةن حكومـةت هةريَمـةوة جـ َ بـةج َ كـراوة ،مـةوة بةرِاسـت
لةطةلَ مةوة كة دانان بةرنامةكة بة مةبةست ضارةسةركردن كيَشة نيشتةج َ بوون بووة ،مةطةر ضـ
لة شارة طةورةكاندا هةنـديَك رِؤلَـ خـؤ بينيـوة ،بـةآلم ثيَضةوانةكةشـ بةرِاسـت دةتـوان بلَـ َي رِاسـتة
لةبةرمــةوة بــوو بــة هؤكاريَــك لــةوة كــة ميمتيازاتــةكان ميَمــة لــة شــارةكان كؤبكةينــةوة ،وة كد َ و شــارة

110

بضووكةكان بةرِاست كؤو بكةن بـؤ شـارة طـةورةكان ،مـة و ضارةسـةرة كـة لـة شـارةكاندا كـرد بةرِاسـت بـة
هةمان شيَوة كيَشة تر دروست كرد كة خةلَكيَك زؤر رِوو كردووةتة شارةكان ،بؤية كيَشـة نيشـتةج َ
بوون بة ث َي ثيَويست ضارةسةر نةكرا ،جياوازيةك زؤريـش لـة ثيَـدان مـةو دـةرز خانووبـةرة لـة نيَـوان
شارةكان و شارؤضكةكان و كديَكاندا هةية ،مةوةي بةرِاست كاريطةريـةك زؤر هـةبوو لةسـةر مـةوة كـة
ميَمة بة يةك ضاو ،كة بة ضـاويَك هـاووآلت بـوون سـةير خةلَكةكـة بكـةين ،جياوازيـةكمان دروسـت كـرد
وةكو تةبةدات و دةرةجات لة نيَوان خةلَكدا ،بؤية كاريطةريةك زؤر هةبوو لة ضؤلَكردن ديَهاتةكان ،ميَمة
مةمرِؤ لةبةردةم مةس وليةتيَك داين كة بتـوان بةرِاسـت مـةو هةآلنـة كـة رِوو داوة ضـاك بكـةين يـان
مةوانة كة كراوة ميجابيات هةبووة باشرت بكةين ،جياواز نةكريَت لة دابةشكردن ثيَدان مـةو دـةرز
خانووبــةرة بــة كد َ و شارؤضــكة و دــةزاكان لةطــةلَ شــارة طةورةكانــدا ،بــؤ مــةوة ميَمــة بتــوان كؤض ـ
ثيَضةوانة دروست بكةينةوة لة شارةكانةوة بؤ كديَكان ،مةطةر دةشـكريَت بةرِاسـت ميَمـة بـة كديَكـان زيـاتر
بدةين تاوةكو شارؤضكةكان و شارة طةورةكان ،لةبةرمةوة مةطةر هاتو خةلَكةكـة طةرِايـةوة بـؤ كديَكـان ميَمـة
كيَشـة كشــتوكالَمان بــؤ ضارةســةر دةبيَــت ،كيَشــة نيشـتةج َ بــوونيش غــري مةباشــر لــة شــارةكانةوة كــؤو
كردنةوة بؤ كديَكان ،مةويش بةرِاست يةكيَكة لة هؤكارةكان ضارةسةركردن كيَشة نيشتةج َ بـوون ،مـن
بؤيـة ثيَشــنيار دةكــةم كــة دــةرز خانووبــةرة زيادبكريَـت ،مــةو ِريَذةيــة كةمــة ،مةطةرضـ طــؤرِانيَك باشـ
بةسةرداهاتووة و كديَكانيش بةركةوتووة ،بةآلم جياواز هةية بة  17مليؤن بؤ شارةكان و  10مليـؤن بـؤ
ىل
ىل بكريَـت ،بةهـةمان شـيَوة و هةمووشـ زيادبكريَـت ،وةكـو بةغـدا َ
كديَكان ،من داوا دةكةم وةكو يـةك َ
بكريَت و بب َ بة  32مليؤن ،سةرضاوة هةية بؤ مةمة ،لةبةرمةوة ميَمة لة بةند يةكةم برِطةكة لة 372
مليارةكة ميَمة  122مليارمان طةرِاندووةتةوة ،دةكر َ  72مليار خبةينة سةر مةو كةرتة و زيـاد بكـةين،
ميَمة بة  72مليار توانيومانة  17مليؤن تةرخان بكةين بؤ شارةكان و  10مليؤن بـؤ كديَكـان ،كـة كردمـان
بــة  122دةتــوان بيكــةين بــة  32مليــؤن ،كةواتــة ليَــرة كيَشــةكةمان ضارةســةر دةبيَــت ،خــالَيَك تــريش
دةكريَت مةو  72مليارة تريش كة طةرِاندوومانةتةوة لة برِطة يةكةم دا تةرخان بكةين بؤ بووذانةوة
كــةرت وةبــةرهيَنان بــؤ وةزارةتـ كشــتوكاو و سةرضــاوة ماويــةكان و بتــوان زيــاتر مــاو و طـلَ بدةينــةوة،
هةرو ةها كارةبا داب بكةين لة ِريَطا دروسـت كردنـ سةرضـاوة ماويةكانـةوة بـؤ دروسـت كردنـ بةنـداو
زياتر. ...........
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
تكاية تةمكيد و تةركي لةسةر تةخسيساتةكة بكةوة ،مةوةندة مليؤن كةمة و مةوةندة زؤرة و وةك يةك ىلَ
بيَت و مةوانة بةس بة نودات ،نةك بض شةرح بكة  ،ضونكة مةجنومةن وةزيران تةعليمات خؤ هةية
بةوة دةر دةكات ،بةس ميَمة مـةو تةخسيسـاتةكة كـة دانـدراوة ،مايـا بكريَـت باشـة يـان نـةكريَت؟ كةمـة،
زؤرة؟ كاك عبداه كةرةمكة.
بة ِر َي نةروان عبداه دادر:
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سةرؤك ثةرلةمان.
بةنداوةكان سوود ىلَ ببينن بؤ كشتوكالَ و بؤكارةباي ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك كاردؤ كةرةمكة.
كاردؤ حممد ثريداود حاجي:
سةرؤك ثةرلةمان.
ثيَد واية دانان مةو بودجةية بؤ سندود نيشتةج َ بوون ضارةسةر كردن دةيران نيشـتةج َ بوونـة لـة
كوردستان ،حكومةتيش س َ كةنالَ داناوة بؤ ضارةسةركردن مـةم دةيرانـة ،يـةكيَكيان سـندود نيشـتةج َ
بوونة ،ياسايةك تر هةية كة ياسا ذمارة  5لة  0228دةرضووة ،مةويش داب كردن خانوو نيشتةج َ
بوونة لة كوردستان كة ثيَويستة حكومةت لةم ِريَطايةوة بةشيَك لةم بودجةية تةرخان بكات بؤ مةم ياسـاية
كة خ مةت هاووآلت دةكات لة ضارةسةركردن كيَشة نيشتةج َ بوون ،خالَيَك تـر هةيـة كـة ثةيوةنـد
بة سلفة عةداريةوة هةية ،لةم س َ ِريَطايةوة دةيةويَت ضارةسةر كيَشة نيشـتةج َ بـوون بكـات ،مامـانج
لة ثشتيوان كردن يان كةم كردنةوة بودجةكة مةوةية كة مايا مةم برِة ثارةية ضةند دةتوان َ ضارةسةر
نيشتةج َ بوون بكات لةو تةجروبة كـة لـة رِابـردوو رِوو داوة؟ ،ميَمـة ثيَمـان وايـة مـةوة كـة سـندود
نيشتةج َ بوون دةيكات بةو تةجروبة هةية كة لة كوردستان كراوة تا ميَستا ،مةطةر بـةراورد بكـةين لـة
طةلَ ِريَطاكان كة ضةند ميستيفادة هةية بؤ ضارةسةركردن و خ مـةت هـاووآلت  ،هةسـت دةكـةين طرنطـ
دان بةو برِة ثارةي بؤ سندود نيشـتةج َ بـوون ،كيـةنيَك نيَطـةتيف هةيـة ،لةبةرمـةوة دابةشـكردن لـة
سندود نيشتةج َ بـوون لةسـةر ماسـت ماسـؤيية ،يـةعن بةرةبـةرة ميَسـتا شـويَنةكان وا دابـةي دةكريَـت
زةو رِةنطــة ببيَتــة كيَشــةيةك طــةورة بــؤ نــةوةكان مايينــدةي ،مةمــة خالَيَكيــان ،دووةم :كــواليت مــةم
خانووانة باي نية ،سيَيةم :ت َ ضوونةكة زؤر زؤرة ،يةعن زياتر بةك دازاجن مةو كؤمثانيايانة كة مـةم
ىل بكـات ،لةبةرمـةوة بـرِ ثارةكـةي زؤرة ،سـةرةرِا
خانووانة دةطرنةوة لةوة كة هاووآلت ميسـتيفادة َ
مــةوةي حكومــةت هاوكاريــةك زؤريــان دةكــات لــة خ مــةتطوزار و ثــارة ثيَــدان ،مينجــا هــاووآلت هــةذار
ناتوانيَت مةو برِة ثيَشةكية بدات كة ثيَويستة لة سندود نيشتةج َ بوون ،لةبةرمةوة من ثيَد واية دةبيَت
مةو برِة ثارةية كةم بكريَتةوة و خبريَتة سةر ياساي ذمارة  0228 5كة حكومةت خـؤ تـةنفي دةكـات
لة ِريَطة دان زةو كة شارةوان دةيدات ،وةزارةت ماوةدانكردنةوة بة كارةكة هةلَدةستيَت ،بة تةجروبـة
هةوليَر مةسةلةن مةطةر سةير كةسنةزان بكة ثيَش ماوةيةك ثاريَ طا هةوليَر بؤ فةرمانبةران هةنـد َ
خانوو دابةي كردو خةلَك زؤر هةذار ميستيفادةيان ليَ كرد ،وة زؤر جياواز تر و زؤر باشرتيش بوو لةو
تةجروبة سندود ميستسمار كة كردوويةت  ،يةعن بؤية دةبيَت ميَمة دسة لةسةر مـةوة بكـةين ناكريَـت
ميَمة ياسايةك فةرامؤي بكةين كة ثةرلةمان كوردستان دةر كردووة بؤ ضارةسةركردن كيَشة نيشةج َ
بـوون ،لـة ســولفة عـةدار كةبةرِاســت مـةويش يةكيَكــة لـةو هةنطاوانــة كـة دةتــوان َ ضارةسـةر كيَشــة
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نيشتةج َ بوون بكات ،من ثيَد واية برِ ديار كراو زؤر كةمة ،مـن هةميشـة مـةو ثرسـيارةم لـةك دروسـت
دةبيَت ،ميَمة  %15عرياق وةردةطرين ،بؤ دةبيَت لة ناوةند برِ ديار كراو زياتر بيَت لةك ميَمـة كـةمرت
بيَت؟ كة ديَتة سةر بةرذةوةند و دابةشكردنةكة دسة لةسةر نةتوانين جَ بـةجَ كردنـ مـةوة دةكـةين
كةض لة ناوةند بة هةمان بودجة  32مليؤن دةدريَت ،مةمة خالَيَكـة بةكمـةوة طرنطـة كـة ثيَويسـتة ميَمـة
هةر شتةك بةرذةوةند ها ووآلت تيداية لـةو نيسـبةتة كـة لـة عـرياق بـةرمان دةكـةويَت بـةو يةكسـانية
دابةش بكـةين بـةو ميمتيـازةوة كـة ثةيوةنـد بـة هاووآلتيـةوة هةيـة ،كيـةنيَك تـر كـة بةكمـةوة طرنطـة
جياواز نةكردنة كة برادةران و هاوكاران زؤر تةمكيديان ليَ كردةوة ،جيـاواز نـةكردن شـاروكديَية ،بـؤ
دةبيَت لة خانوو ،لة ماوةدانكردنةوة ،لة كاتيَك دا كيةن فةرامؤي كـراو تـر هةيـة كـة مـةو ثيَويسـت بـة
ماوةنداكدرنةوة زيـاترة ،ميَمـة وةكـو شـار مامةلَـة لةطـة َل ناكـةين ،مـن ثشـتيوان مـةوة دةكـةم كـة هـيض
جياوازيةك لة بـةين شـارو كديَكـان نـةكريَت ،ضـونكة مامـاجن ميَمـة يـةعن لـة ثـيَش خسـتن وآلتةكـة
خؤمان نةهيَشتن جياواز نيَوان كد َ و شارة ،مةمة جطة لةو خاآلنة كة ثةيوةند بـة كـةرت كشـتوكالَ
و كةرت ثيشةساز هةية كة ثشتيوان هـةااآلئ دةكـةم لـةوة كـة ثيَيـان وايـة كـة مـةم بـرِة لـة بودجـة
ميستسمار كةم بكريَتةوة بؤ سةر كةرت كشتوكالَ و كةرت ثيشةسازيش ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك كاروان كةرةمكة.
بة ِريَ كاروان صاحل امحد رسول:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
منيش بؤ هـةمان مةبةسـت لةطـةلَ مـةو  072مليـارة نـيد ،بـؤ مـةوة كـة تةجروبـة دةر خسـت كـة مـةو
ثرؤذانـة كـة بـؤ سـندود نيشـتةج َ بـو ون لـة سـا َل رِابـردوو و لـة سـاآلن تـر تـةرخان كرابـوو مةزمـة
نيشتةج َ بوون كؤتاي ث َ نةهيَنا ،مةوانة كة سوودمةند بوون لةو خانووانة ،بةرِاست مةوانة بوون كـة
خاوةن خانووبةرة بوون و خاوةن ميمكانيةتةكان بوون ،هاووآلتيـان كـةم دةرامـةت كـةمرتين موسـتةفيد
بوونة لةو مةسـةلةية ،وة بـة دةرةجـة يةكـةميش كؤمثانياكـان موسـتةفيد يةكـةمن لـةو بـوارةوة ،بؤيـة
ثيَشنيار دةكةم  172مليار لةو  072ية بيَتة سةر برِطة  3بؤ دةرز خانووبةرة ،سـةد سـةد ثشـتيوان
لةو برادةرانة دةكةم كـة ثيَيـان وايـة ببيَـت بـة  32مليـؤن وةكـو عريادـ ىلَ بيَـت ،بـؤ مـةوة هـاووآلت بـة
ميسراحةت خؤ بتوان َ خانووةكة تةواو بكات 72 ،ملياريش بيَتة سةر برِطة  7بؤ ثرؤذةكـان كـةرت
كشــتوكالَ كــة بةرِاســت كةرتيَكــة كــة مةهميــةت خــؤ هةيــة لــةو وآلتــة ميَمــة ،ضــونكة ميَمــة وآلتيَك ـ
تاحةديَك كشتوكالَ كة تا ميَستا لةو بوارةدا كشتوكا َل لة ماستيَك زؤر ن م داية 72 ،مليارةكة ديكةي بؤ
سةر برِطة  5كة لة برِطة  5دا  72مليار بؤ ثالَثشت بةرنامة وةبةرهيَنان وةزارةتـ كشـتوكالَ و 72
ملياريش بضيَتة سةر سةرضاوة ماويةكان ،بةرِاست لة وآلت ميَمةدا مةهميةت دان بـة سةرضـاوة ماويـةكان و
طلدانةوة . ............
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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 ِريَ
بة ِر َي

سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِريَ خؤ ضوار برِطةية ،نة ثيَنجةم و نة شةشةم ،مةو برِطةية كامةيـة؟ مةبةسـتت ضـية؟ مةطـةر رِوونـ
بكةيةوة ،بةلَ َ كاك عون ؟
عون كمال بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةبةست رِاثؤرتةكةية جةناب سةرؤك.
سةرؤك ثةرلةمان.
باشة ،كاك كاردؤ كةرةمكة.
كاروان صاحل امحد رسول:
سةرؤك ثةرلةمان.
بؤية بةرِا من  72مليار بة تةنها بؤ سةرضاوة ماويةكان دابندريَت ،ضونكة سةرضاوة ماويةكان لة مةجنام
مــةوة كــة ميَمــة لــة وشــكة ســا َل تووشــ كؤمــة َليَك طرفتــ زؤر بووينــةوة و هاووآلتيا ــان و ذينطــة
وآلتةكةمان و كشتوكا َل و طةشـتوطوزار و سـامان ماسـ و مةوانـة ،بةرِاسـت زؤر ثةيوةنـدارن بـة سةرضـاوة
ماويةكان ،بؤية  72مليار تايبةاةند بكريَت بة سةرضاوة ماويةكان ،جطة لة  72مليارةكة كة بؤ كشتوكالَ
داندراوة ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،ايان خان كةرةمكة.
ايان عبدالرحيد عبداه عبدالرحيد:
سةرؤك ثةرلةمان.
بة نيسبةت مةو ماددةية كة ميَمة دسة لةسةر دةكةين ،دةتوان ميشارةت بة مةوة بـدةين كـة طـةورةترين
كيَشــة لــةم هةريَمــة ميَمــة دا دــةيران نيشــتةجَ بوونــة ،مةهميــةتيش لــةو بودجةيــة ك ـة ميَمــة ميَســتا
مونادةشة لةسةر دةكةين ،ثيَويستة بة جد دةيران نيشتةج َ بوون ضارةسةر ثـ َ بكريَـت ،مةهميـةت
لــة نووســين مــةم ماددةيــة تــةنها نووســينةكة نيــة كــة  372مليــار دينــار دابـ بكريَــت بــؤ ضارةســةري
دةيران نيشتةج َ بوون ،بةلَكو مةهميةتةكة لة ناوةرِؤكةكةيةت  ،مايا بة فعل مةم  372مليـارة بـة جـد
تةرخان دةكريَت بؤ ضارةسةري دةيران نيشتةج َ بوون؟ مايا مـةو بـرِة كـة تـةرخان كـراوة بـةو شـيَوةية
ىل بكـةن؟ هـةم خـةلَكان هـةذار و
دةبيَت كة هةموو ضـينةكان لـةم هةريَمـة ميَمـةدا بتـوانن ميسـتيفادة َ
ضين ناوةند؟ مايا حكومةت دةتوان َ م ةو كؤمثانيايانة كة دةتـوانن ميشـرتاك بكـةن لـة جـ َ بـةج َ كردنـ
ثرؤذةكان؟ دةتوانن بدريَت بةو كؤمثانيايانة كة تةنها تةمةنيان  0ـ 4سا َل نـةبيَت ،يـان زةويـةك زؤريـان
بؤ تةرخان بكريَت يةعن ببيَتة هؤ بةفريِؤدان مةم ثرؤذانة و ثةككةوتن ثرؤذةكان لةبوار ج َ بةج َ
كر دندا ثيَويستة حكومةت بتوان َ بـة كـوالَيت بـاي و بةضـاوديَريةك بـاي ضـاوديَر بكـات ،ثاشـان دابـ

115

كردن مةو زةويانة بة شيَوةيةك بيَت كة زؤرترين كيَشة نيشتةج َ بوون ضارةسـةر بكـات لـةم هةريَمـة
ميَمةدا ،بة نيسبةت ديار كردن مةو نرخ شودةكانيش ثيَويستة بة شيَوةيةك بيَت كة هـةموو ضـينةكان
بتوانن ميستيفادة ىلَ بكةن ،بة نيسبةت برِطة  3كة باس لة داب كردن دةرز خانووبةرة دةكـات ،مـن
ثشتيوان رِايةكة كاك كاردؤ دةكةم كة بتوان ميَمـةي بـة ثيَـ ياسـاي ذمـارة  5عريادـ َىل بكريَـت كـة
باس لة سولفة عةدار عرياد كة  32مليؤن دينارة ،مةميش بؤ زياتر ثشتيوان لة شارو دـةزاو ناحيـة و
طوندةكان بيَت و هةموويان بةو شيَوةية بيَت كة بؤ مةوة زياتر ببيَتة هـؤ ماوةدانكردنـةوة ،بـة نيسـبةت
برِطة  0و  7كة بـاس لـة بـانك ثيشةسـاز و كـةرت كشـتوكا َل دةكـات ،مـن بـة هـةمان شـيَوة داوادةكـةم
مةمةي زيادبكريَت ،ضونكة هةر دوو مةو سيَكتةرة كة باس دةكريَت لة هةريَم كوردستان دا تا رِادةيـةك
دواكةوتوويي بة خؤيةوة دةبينيَت ،بؤية ثيَويستة ميَمة لةسةر بودجة جـةخت لةسـةر مـةوة بكةينـةوة كـة
مةم بودجةية زياد بكريَت ،بؤ زياتر بةرةوثيَش ضوون و بووذانةوة كةرت كشـتوكالَ و رِةخسـاندن بـوار
بؤ بةرةوثيَش ضوون بانك ثيشةساز دا ،سوثاس.

بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك طؤران كةرةمكة.
بة ِريَ طؤران مازاد حممد عبداه:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة سرتاتيجية حكومةت لةم ماددةيةدا مةوة رِوون دةبيَتةوة كة هةولَ دانة بؤ ضارةسـةركردن كيَشـة
نيشــتةج َ بــوون لــة هــةريَم كوردســتان ،مــةميش بــة تــةرخان كردنـ  372مليــار لةكيــةك بــؤ ســندود
نيشتةج َ بوون و لةكيةك تر لةسـةر سـولفة عـةدار  ،مـن بةرِاسـت ثشـتيوان لـة سـندود نيشـتةج َ
بوون دةكةم لةوة كة لة سندود نيشتةج َ بوون خةلَكان كةم دةرامـةت و خـةلَكان بـ َ زةو دةبـن بـة
خاوةن خانوو ،مةمة لةكيةك ،لةكيـةك تـرةوة هـان خـةلَك دةدةيـن كـةوا فيَـر ذيـان نيشـتةج َ بـوون
ستوون بن ،كة مةمةي بـؤ مايينـدة مـةم هةريَمـة زةويـةك زؤر دةطة ِريَتـةوة بـؤ نـةوةكان داهـاتوو كـة
نابيَتة هؤ فراوان بوون مةساحةيةك زؤر و ج َ بوونةوة كةمرتين خةلَك لةناو مـةو مةسـاحةدا ،جطـة
لةوة خ مةتطوزار كة بؤ مةم خانووانة داب دةكريَت كة دةبيَتة مةرك كؤمثانياكـان كـة مةمـةي مـةرك
حكومةت لةم كيةنةدا سووك بيَت و زياتر بثرِذيَتة سةر خ مةتطوزار تر ،بةآلم من طومائ نية سـةرجةم
مةندام ثةرلةمان و هةموومان موتةفق لةسةر مةوة مةم ماددةية بة شيَوةيةك داب ِريَذريَت كة ضارةسـة
ىل دةكـات كـة بةشـيَكمان بـة طومانـةوة
كيَشة نيشـتةج َ بـوون لـةم هةريَمـةدا بكـات ،بـةآلم مـةوة وامـان َ
سةير مةم ماددةية بكةين ،كة بريتية لة هةنديَ هةنطاو رِابردوو كة كواليت خانووةكان بـاي نـةبووة و
ســعريان بــةرز بــووة وةك ثيَويســت نةبوونــة ،بــةآلم مــةو هــةنطاوة ميَســتا هةيــة ،مــةوة ميَمــة بي ـ ان
هةنطاويَك تازةيـة و هـيض ِريَنمـاي و وردةكاريـةك لـة بةرضـاو دةسـت مةنـدام ثةرلةمانـةكان دا نيـة ،وة
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لــةبوار عةمــةىل دا مــةو خالَــة باشــانة طواــان جاريَــك نةهاتووةتــة بةرضــاومان ب ـ ان مــةم هةدةفانــة
تةحقيق بووة ياخود نا؟ ،مةم هةنطاوةي واب ائ بؤ سالَيَك نية و بؤ ماوة  12سا َل بةردةوام دةبيَت ،بؤية
من ثشتيوان دةكةم كة هـةنطاويَك باشـة ،بـةآلم لةبةرمـةو خاآلنـة كـةوا مامـاذةم ثيَـ دا ،ثـيَد باشـة 72
مليــار كــة لةبةرمــةوة مــةم ســالَ هــةنطاويَك ســةرةتايية بطوازريَتــةوة بــؤ ســولفة عــةدار و وابكريَــت
سولفة عةدار زيادبكريَت ،مةطةر مةو مةهدافة باشانة مةم سالَ تةحقيق بوو و طومـان تيـا نيـة سـةرجةم
مةندام ثةرلةمانان لة سالَ داهاتوو داوا زياتر مةم مةبلةغة دةكةن ،بة نيسبةت سولفة عـةداريش مـن
ثشــتيوان لـة رةميةكــة ليذنــة دــانون دةكــةم كــةوا زيادبكريَــت و جيــاواز نةهيَلــدريَت لــةنيَوان شــارو
شارؤضكة و كديَكان ،زؤربة مةندام ثةرلةمانةكان باس مةوةيان كرد كة باس نةهيَشتن جياواز دةكةين
بؤ هيَنانةد دادثةروةر كة نةبيَنت ،بةآلم ميَمة لةطةلَ مةوةشدا ثيَويستة مةسةلة مةو  122مةتريـة لـة
بودجةشدا يةك كبيَتةوة كة لة سليَمان هةية و لة هةوليَر و دهؤك نية ،مةمة هةم مؤرك دوو ميداريـة و
هةم جياواز هةية لةو مةسةلة ناعةدالةتية ،بؤية ثيَدان سولفة عـةدار بـة مةسـةلة  122مـةتر
لة هةموو شـارةكان دا هـةبيَت ،بـة نيسـبةت بـوار كشـتوكالَيش مـن نـازائ مةطـةر وةك ثيَشـنيار يـان وةك
ثرســيار بيكــةم لــةو ســندود بــانك كشــتوكالَ لةســاآلن رِابــردوو كــة وشكةســالَ بــوو جوتيــاران دــةرزيان
كردووة لةم بانكة و بةهؤ وشكةسالَيةوة تاوةكو ميَسـتا مـةم دـةرزة نةدراوةتـةوة و حكومـةت رِا طرتـووة،
واتة ليَ خؤي نةبووة بةلَكو رِاطرياوة ،مةطةر مةبةستمان مةم سالَ بووة لة ساآلن داهاتوو طرنط دانـة بـة
بوار كشتوكا َل  ،من ثيَشنيار مةوة دةكـةم و داوايـةك واي هـاتووة بـةردةم بـة ِر َي تان لـةم ثةرلةمانـةوة،
ميَمــة كــة ســةردان مــةم ديَهاتانــةمان كــردووة مــةم دــةرزةيان لةســةرةو نــاتوانن بيدةنــةوة ،لةبةرمــةوة لــةو
دةرزةيان خؤي بنب لةم سالَدا ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك دادر كةرةمكة.
بة ِريَ دادر حسن دادر حسن:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بة طشت ثشتطري لة ماددةكة دةكةم ،بةآلم سةرةتا ثرسياريَكد هةية لةبة ِر َي وةزير دارايـ كـة مايـا مـةم
ثارةية لة و سةرضاوةيةكةوة هاتووة؟ لة زمن بودجة هةريَم كوردستانة ياخود سةرضاوةكة شويَنيَك
ترة؟ ضونكة مةطـةر وابـ َ بـا ليَـرة بـاس نـةكريَت لـة شـويَنيَك تـر مونادةشـة بكـةين ،ثاشـان ليَمـان كـةم
دةكريَتةوة مةطـةر لـة بودجـة هـةريَد نـةبيَت ،هـةروةها ثيَشـنيار دةكـةم  72مليـار خبريَتـة سـةر سـلفة
عةدار ،مةو برِة ثارانة كة بـؤ كـةرت كشـتوكا َل و بـانك ثيشةسـاز ديـار كـراوة ،مـن بـة كـةم دةزائ،
ضونكة مةو دوو بوارة هةردووكي يةكيان لـةوة تريـان طـرنطرتة ،بـةآلم مـةوة بـة ك منـةوة زؤر طرنطـة،
ِريَطا ضارةيةك بدؤزريَتةوة بؤ مةو شارؤضكة و طوندانة بة تايبةت كة لة شريئ حدوديةكان لةسةردةم
رِذيَمــ بةعســ طؤرِبــةطؤ ِر رِاطو َي رابوونــةوة تــاوةكو ميَســتاي ســةنةدة و تــاثؤ خانووبــةرة و مولَــك و
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مةمالكيان وةكو ثيَويست نية ،كةواي بيَت مومكينة مـةو سـلفة عـةدارة نةيانطريَتـةوة ،بؤيـة مـن ليَـرةوة
ثيَشنيار دةكةم كة ِريَطا ضارةيةك و ميكاني ميَك بدؤزريَتةوة كة مشـوىل مـةوانيش بكـات ،ماوةدانكردنـةوة
مةو شويَنانة زؤر تايبةاةند خؤ هةية و ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك فاضل بةشارةت كةرةمكة.
بة ِر َي فاضل حممد دادر:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بةرِاست لةكية ن مةندامان ثةرلةمان زؤر باس لة مةسـةلة كـةم يـان زؤر مـةو بودجةيـة دةكريَـت بـؤ
دوو مةبةست زؤر طرنم كة لـة كوردسـتان ثـيَد وايـة زةروريـات زؤر طـةورةن بـؤ هـةريَم كوردسـتان ،بـة
حةديقةت من ثيَد باشـرتة بـاس لـةوة بكريَـت كـة مـن بةرِاسـت نـاويَرم بلَـيَد زؤرة يـان كةمـة ،ضـونكة بـة
حةديقةت مةو بودجانة لة رابردوو بؤ ثرؤذة خ مةتطوزاريةكان سةر كـراوة لـة رِاسـت دا موسـتةفيد
يةكةم كؤمثانياكانن و بردوويانة لةو بودجةية كة بؤ ماوةدانكردنةوة كوردستان يان بؤ خةلَك فـةدري و
هةذار بـؤ بنيادنانـةوة ذيَرخـان مـابوور لـةم هةريَمـة ،بةرِاسـت مـن مةوةشـ دةطيَرِمـةوة بـؤ نـةبوون
ضاوديَر داراي لةم وآلتة و لةهةمان كاتدا من ثيَد خؤشة بة وادع مةوة بلَيَد ،بةرِاست لةكيـةن زؤربـة
خةلَك كوردستانةوة طومان لة بةرثرسة باآلكان هـةريَم كوردسـتانيش دةكريَـت لـة بـ َ دةنطيـان و دةثـة
طةورةية كة كؤمثانيا زةبةكحةكان لة مةو بودجةية دايـدةطرن كـة بـؤ ماوةدانكردنـةوة و بـؤ ميسـتيفادة
خةلَك فةدري و هةذار دايدةطرن ،بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان بةرِاست مةوة كة باس دةكريَت لـة مةسـةلة
سولفة عةدار من ثشتيوان لة رِا مةو بة ِر َي انـة دةكـةم و ثـيَد وايـة بةرِاسـت ميَمـة وةكـو حـةق دةبيَـت
ثيَمــان وابيَــت و مبانــةو َ ذيَرخــان مــابوور مــةم وآلتــة مــاوةدان بكريَتــةوة دةبيَــت اوحيَــك لةبــةردةم
كديَكان كوردستان دروست بكةين ،مةو كؤضة ثيَضةوانة دروست بكةين كة ميَستا زؤربة زؤر كديَكـان
كوردستان ضؤلَ كراون ،هةموو دةزان و زؤربة كات لة كةنالَةكان راطةياندن لـةناو ميـدياكان بـاس لـةوة
دةكريَت كة طواية هةريَم كوردستان تةنها دووكاندارةكة كوردة ،مةمة زؤر كات مةم وشـةية بـةكارهاتووة و
بةكارديَت ،لة حةديقةت دا مةطةر ميَمة مبانةو َ ذيَرخان مابوور خؤمان بنيادبنيَينةوة بةرِاسـت دةبيَـت
ميهتمام بة ماوةدان كردنةو ة كديَكان بدريَت ،بـةآلم ليَـرة كةميـةتيَك بـةكديَكان دراوة لةطـة َل مـةوة لـة
سولفة عةدار حةد شار زياتر حيساو كراوة لةوة كةحةد كد َ ،هةموومان دةزان رِؤلَ كديَكان لـة
رابردوو و لة بةردةوام بوون ب ووتنةوة رزطارخيواز كورد ،كديَكان ضؤن بوونـة طـةورةترين كةرةسـتة
شــؤرِي و طــةورةترين زةخــرية شــؤرِي ،بؤيــة داواكــارم و ثيَشــنيار دةكــةم مةطــةر ميهتمــام زيــاتريش بــة
كديَكان نةدريَت وةكو شار حيسـاب بـؤ بكريَـت ،لةبـةر مـةوة مةمـة مـن بـة حـةديَك رِةوا دةزائ و اـوح
دةخريَتة بةردةم كديَكان بؤ ماوةدان كردنةوة ،خـالَيَك تـر كـة ثـيَد باشـة بـاس بكريَـت ،بةرِاسـت ضـةند
سالَيَكة نةك تةنها مةم سالَ ،باس لة دروست كردن بةنداو دةكريَت بؤية مةبةسـتد مـةو عـةدةدة بودجـة
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كة  372مليار دينار ديار كراوة ،بةرِاست من ثيَشةك ميشـارةمت ثيَيـدا كـة نـا َليَد زؤرة يـان كةمـة ،بـةآلم
هةموومان دةزان مةمسالَ طةورةترين سامان ماو لة دةست هةريَم كوردستان دةرضوو ،مةطةر ميَمـة مـةو
بةنداوانة لةرِابردوو باس دةكريَت دروست بكرانايـة هـةم بـؤ مـاوةدان كردنـةو كديَكانـة ،هـةم بـؤ ديَـراو
كردن زةوية كشتوكالَيةكان ،مةو سامانة طةورةيةكة مةمسالَ كة خوا طةورة بة ميَمة و بة هةموو جيهـان
بةخشــ رِاســتيةكة ميَمــة هــيض ميســتيفادةيةكمان ليَــ نــةكردو لــة دةســتمان دةرضــوو ،كيــةنيَك تــر
رِاستيةكة مةسةلة كشتوكالَ كة بة حةديقةت باس مةوة كة كشتوكا َل لة كوردستان هةموومان دةزان
كة ميَستا و ضةند سالَيَكة بةرِاسـت دةتـوائ بلَـيَد لـة سـالَ  1111ةوة بـة هـؤ نـةبوون وةبـةرهيَنان لـة
كوردستان ،كوردستان ميَستا بووةتة سةرضاوة نةخؤشـ  ،ضـونكة لـة وآلتيَكـ زراعـ مةطـةر وةكـو مـةوة
هـةموومان بينيمــان بـة تايبــةت لـة ثيَــرار لــة مناسـةبة ســيان ة بـةدةر ميَــران كيلؤيـةك تةماتــة ضــووة
تةدريبةن ضوار تا ثيَـنج هـةزار دينـار ميَسـتا خؤمـان ،مةطـةر بـةراورد بكـة لةطـة َل سـكة سويسـر
ضــةند دةكــات؟ ،مةطــةر وةكــو جــاران بوايــة خــةلَك دةتــؤد لــةوة كيلؤيــةك تةماتــة بض ـيَتة مــةو حــةدة،
لةبةرمةوة بة حةديقةت مةمة غةدريَكة لة خؤمان دةكةين ،بؤية من هيـوادارم لـة مةسـةلة كشـتوكالَيش
ميهتماميَك تةواو بة مةسةلة كشتوكالَ بدريَت لة كوردستان ،ضونكة مةوة دةبيَتة بناغةيةك مةساس بؤ
ماوةدان كردنةوة كوردستان و رزطاربوون خةلَك كوردستان لـةو دةيرانـة و بـةو طرفتاريـة كـة خـةلَك
كوردستانت َي كـةوتووة لـة هـةموو رِوويةكـةوة ،لـةرِوو ثةلـةوةر ،لـةرِوو زةو و زراعـةت ،هـةتا لـةرِوو
ط ؤشت ،يةعن ميَستا دةض طؤشت ضةند سالَ بةرازيل ديَن و لةم وآلتة سةر دةكريَت ،لةهةمان كـات
دا هـــةموومان بينيمـــان لـــة رِابـــردوو كوردســـتان سةرضـــاوة طؤشـــت و زةو و زراعـــةت و هـــةموو مـــةو
ثيَداويستيانة بووة بؤ وآلتان دةوروبةريش ،مةمـةي بـة حةديقـةت ناكريَـت هـةر مةمسـالَ بدةينـة دةسـت
سالَيَك تر و جوتيارانيش هةر لة ضاوةرِوان دابن ،ماخر دسةم مةوةية بة ِر َي سةرؤك ثةرلـةمان ،ثيَشـنيار
دةكةم كةوا سةندوديَك دةرةبوو بؤ جوتياران لة كوردستان دابندريَت ،ضونكة هـةموومان دةزانـ سـاآلنة
دةيان خةلة و خةرمان خةلَك دةسووت َ و كةس. ............
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
تكاية وةرة سةر بابةتةكة ،ميَمة باس تةخسيس ثارةيةك دةكةين بؤ خانوو مايا بكريَت ،باشة يان نا كةمـة
يان زؤرة ،سةرضاوةكة لة كويَية؟ ربح ديَتة سةر يـان نـا؟ كوردسـتان ضـةند ثيَـوة مةربوتـة؟ تـؤ باسـ
مةوانة بكة ،مةوة مةسةلةيةك ترةو لة وةختيَك تر ، ،كاك فاضل كةرةمكة.
بة ِر َي فاضل حممد دادر:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك عمر هةورام كةرةمكة.
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بة ِر َي عمر صديق حممد ابراهيد:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
من سةرةتا دسةكائ بة ماراستة كردن ثرسياريَكة لة جةنابتان و لـة ليذنـة ياسـاي دةسـت ثـ َ دةكـةم،
مةويش مةوةية برِ بودجة تةرخان كراو بؤ مةمسالَ بؤخةرجيةكان (يان ة ترليؤن و ضوار سـةد و سـ و
دوو مليار و سةد و حةفتا و شةي مليؤنة) ،برِ داهـات ( سـ َ سـةد و ضـل و هةشـت مليـار و شـةي سـةد و
حــةفتا و نــؤ مليؤنــة) ،وةعةج ةكةشــ (هةشــت ســةد و ســ و ثيَــنج مليــارة) ،مــةو برِةيــة كــة ميَســتا
لةبةردةســتمانة  372مليــار لــة هــيض كــام لــةم خاآلنــة ســةرةوةتان كــة مامــاذةم ثيَيــدا نيــة؟ مايــا لــةرِوو
ياساييةوة واردة لةناو ياسا بودجة هةريَم كوردستان ب ِريَك هةبيَت كة نة لة خةرج و نة لة داهات نة
لة عج هةبيَت؟ وة مةطةر برِيارة وةكو دةرز بيَت باشرت نةبوو لة مـاددة يةكـةم ثـرؤذة بودجـة باسـ
ليَوة بكراباية كة حكومةت بة نيازة  372مليار دةرز بكات؟ وة مةطةر بة نيـازن دـةرز بكـةن لـة و بانكيَـك
دةكريَت مةو دةرزة؟ بة و رحبيَك و بة ضةند سالَ مةم ثارةية دةدريَتةوة؟ بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان ،مةطةر
برِيارة ،مةطـةر ماسـاييةو ياسـايية ،مـةم بـرِة دـةرز بكريَـت بـةثيَي مـةو ليَكدانـةوةي كـة بـةخيَرايي بـؤ مـةم
ذمارةيـة كردوومــة ،مــةوة حكومـةتي هــةريَمي كوردســتان سـالَي يةكــةم ن يكــي()32- 02مليـار دينــار وةكــو
فاميدة مةب َي بدات ،مةطةر برِي فاميدة لةسةر دةرزةكة بة  %12بيَت مةبيَ مةوةندة بدات بةو بانكة يان مةو
شويَنةي كة دةرزي ليَ دةكات ،مةمة تةنها بؤ سالَيَك ،مةي مةطةر تؤ دةرزةكـةت بـؤ  12سـالَ كـرد حةاـةن
برِةكة زياتر دةبيَت ،مايا تةرخانكردني يان ثيَداني مةم برِة زؤرة لة سامان و مولَكي خةلَكي كاريَكي باشـة؟،
لةكاتيَكدا ميَمة وةكو صندودي نيشتةجيَ بوون ،لة ساآلني رِابردوو تةجوربةيةكمان هةبوو ،تةسـةور ناكـةم
كةم تا زؤر مةطةر بةراوردي بكـةين بـةم ثـرِؤذةي كـة ميَسـتا ثيَشـكةي كـراوة ،زةرةرو زيـاني زيـاتربيَ ،مـن
تةسةور دةكةم مةوةي ثيَشوو باشرت بوو ،لة ليذنةي داراييش كاتيَ كـة كـاك ( هيَـري حمـرم) لـةويَ هةنـديَ
تـةوزحياتي ثيَـداين بؤمـان دةركـةوت كـة تادــةتي حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان و مـةو كؤمثانيانـةي كــةوا
لةثرؤسةي وةبةرهيَناندا بةشدارن ،لة حدودي ()022 – 122مليار دينار بـووة لـة حـدودي  0سـالَدا ،مـةو
خانوو ويةكةي نيشتةجيَ بوونانةي كـة ثالنـي بـؤ دانـراوة ،لـةماوةي سـالَيَكدا زؤر كـةمرت بـووة لـةوةي كـة
ميَستا تةددير كراوة ،لةماوةي  0سالَدا ن يكةي  00هةزار مةوةندة يةكـةي نيشـتةجيَبوون بـووة ،هـةروةكو
بة ِر َي يشي لةدانيشتين ليذنةي دارايي ماماذةي ثيَدا ،كة بةشيَك لةو يةكةي نيشـتةجيَبوونانة هيَشـتا تـةواو
نةبوون ،واتة لةبواري جيَبةجيَكردندان ،من مةثرسد مةم برِة بةو دةبةيية بؤ لةكاتيَكدا توانـاي حكومـةتي
هةريَمي كوردستان هةر لةسةرةتاوة ديارة ،كة مةوةندة نيـة ،بـؤ ميَمـة مـةم هـةموو بارطرانيـة خبةينـة سـةر
دةستةي وةبةرهيَنان و ميلتي ام كردني وةزارةتي دارايي بةثيَداني مةو برِةو ثيَداني مةو بـرِة ،مـن ثيَشـنيار
دةكةم ،مةطةر برِيارة مةم برِة مبيَنيَتةوة و بةرِا وةرطرتين بة ِريَ وةزيـري دارايـيش ،مايـا تادـةتي حكومـةت
بةفيعلي ضةندة بةثيَداني دةرزي خانوو بةرة يان دةرزي سولفةي عةداري؟ )17( ،مليؤن ()02مليـؤن يـان
()07مليؤن؟ ،مةم ثرسيارة لةبة ِر َي يان بكريَت بؤ مةوةي ثةرلةمان برِياريَك بدات دواتر تةنسيق و هاوكاري
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هةبيَت لةبةيين ثةرلةمان وحكومةت ،بؤ مةوةي دوايي نةوتريَت تادةتي حكومـةت زيـاتر بـووة يـان كـةمرت
بــوو ،بــةآلم ثةرلــةمان بــةو ش ـيَوةية برِيــاري دا ،مــن ثيَشــنيار دةكــةم كــة حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان
بةتايبةتي دةستةي وةبةرهيَنان بةو تةجروبةي كة هةبوو لة ساآلني رِابردوو بةوة ثابةند بيَـت ،تـا مـةوةي
مةم ثرِؤذةية ديراسةتيَكي باشرتي بؤ بكريَـت ،ضونكة بة حةديقةت تةرخان كردني مةم برِة هـةم لـة رِووي
ميلتي امــاتي ماليــةوة حكومــةتي هــةريَد و هاووآلتيــان بــارطراني ماليــان بــؤ دروســت دةبيَــت ،هــةم لــةرِووي
كؤمةآليةتي و فةرهةنطي ميحتيمال دةكات طرفتيَـك يـان كيَشـةيةك بـؤ حكومـةتي هـةريَد دروسـت بكـةين،
ضونكة بةثيَيي مةوةي كـة بيسـتوومانة مةوةشـي كـة وتـراوة لـة رِاطةيانـدن ،مـةم بـرِة زيـاتر بـؤ مـةو يةكـة
نيشــتةجيَبوونانةية كــة عةمودييــة ،مــن ثرســيار دةكــةم مايــا ديراســة لةســةر مــةوة كــراوة؟ ،كةخواســئ
هاووآلتياني كوردستان لة وةرطرتن و نيشتةجيَبوون لةيةكةي عةموودي باشة لـةرِووي دةروونيـةوة مـارامي
بؤ دروست كردوون؟ ،مايا نةبووة بةهؤي دروست كردن يان زياد كردني كيَشةي كؤمةآليةتي؟ ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر نورةديين ،فةرموو.
بة ِريَ عمر محد ام خدر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاستيدا دريَذةدان بةبةرنامةي ضارةسةركردني نيشتةجيَبوون لةكوردستان ،بةبةرنامةيـةكي طشـئ وةكـو
ثرةنســيثيَك كــاريَكي باشــة ،ضــونكة جطــة لــة زؤربــووني ذمــارةي دانيشــتوان بــووني مــةم دةيرانــة رِةطيَكــي
دةطة ِريَتةوة بؤ سياسةتةكاني رِذيَمي بةعسي رِووخاو ،ضونكة دةبين لةرِابردوودا يةكيَك لة سياسـةتةكاني
رِذيَـــد ،بـــريئ بـــوو لـــة سياســـةتي كـــؤو ثيَكردنـــي بـــةزؤرةمليَ و رِاطواســـنت ،مةمـــة بؤخـــؤي لـــة رِووي
نيشتةجيَبوونةوة ،دةيرانيَكي دروست كرد كة تا ميَستاي شويَنةوارة سلبيةكاني هةر بةردةوامة ،بؤ وونة
لة ناوضة رِاطويَ راوةكان لة سالَي  1181تا سالَي  1110دانيشتواني مةو ناوضانة لـة مـاوةي ( )4 – 3سـالَ
ضوار جار خانوويان رِووخيَندراوةو دروست كراوةتةوة ،مةمة بةنيسـبةت هاووآلتيـةوة بارطرانيـةك بـووة تـا
ميَستاي مةو ناوضانة لةرِووي مةسةلةي نيشتةجيَبوون و ماوةدانكردنةوة طرفئ تايبةتيان هةية ،بةآلم مـن
ثيَشــنيار دةكــةم ،لةطــة َل مــةوةي مــةم بةرنامةيــة بــةردةوام بيَــت و حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان بايــةخي
ي مـةو
ثيَبدات ،بةآلم زياتر جةخت بكريَتة سةر مةسةلةي سـولفةي عـةدارو دـةرزي خانووبـةرة ،واتـة لـةو َ
نيسبةتةي كة دياريكراوة بة ِريَ انيش كة ثيَشرت ميشارةتيان ثيَدا كة دةرزةكة بكريَت بة ()122مليار مةمـة
ثيَشنياريَكي باشة ،بؤ باشة؟ با بثرس بؤ باشة؟ كة مةم ِريَذةية زياد بكريَـت ،يةكـةم :مةطـةر ميَمـة ميَسـتا
بيَ بةراورد بكةين لةطةلَ سالَي رِابردوو ،دةبين داواكاري هاووآلتيان ،موعامةلـة كردنيـان بـؤ وةرطـرتين
دةرزي خانووبةرة ،ضـةندين بةرامبـةر زيـادي كـردووة ،بةبـةراورد لةطـة َل سـالَي رِابـردوو ،بةتايبـةتي دواي
مةوةي كة ثةرلةماني كوردستان و ليذنةي مةودا و كاروباري ماييين لةطةلَ حكومةتي هـةريَمي كوردسـتان
هةولَياندا مةسةلةي رِيبا ضارةسةر ب كريَت ،مةمـة واي كـردووة كـة هانـدان زؤر بـووة بـؤ وةرطـرتين دـةرزي
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خانووبــةرة ،خــالَيَكي تــر مةوةيــة لــة مةســةلةي وةرطــرتين دــةرزي خانووبــةرة ،هــاووآلتي رِةغبــةتي خــؤي
تةحقيق دةكات لة دروست كردني جؤري خانووةكةي ،واتة لةرِووي نةخشةوة ،لـةرِووي بةشـداري كـردن لـة
جيَبةجيَ كردني خانووةكةي خؤي ،مةمة دةرطا دةكاتةوة لةبةردةم هاووآلتيان ،ضونكة دةبين لة هةريَمي
ي هاووآلتي بة كؤمةك خانوو دروسـت دةكـةن يـان بـةخؤيان دروسـئ دةكـةن ،كـة مةمـةي
كوردستان هةند َ
لــةرِووي تيَضوونيشــةوة ،مةطــةر دــةرز بــدريَت كــةمرت لةســةر هــاووآلتي دةكــةويَت ،خــالَيَكي تــر مةوةيــة كــة
لة ِريَطاي سولفةي عةدارةوة دروست كردنـي خـانوو ثرؤسـةكةي خيَراتـر تـةواو دةبيَـت ،بـة بـةراورد لةطـة َل
مةوةي كة كؤمثانياكان دةيكةن ،لةطةلَ مةوةشدا مةو موشكيلةي كة بة ِريَ ان ثيَشـرت باسـيان كـرد ،مةسـةلةي
 122مةتري و  022مةتري مةوة ضارةسةر بكريَـت ،ضـونكة ثـارة دةدريَـت لةسـةر مةساسـي دروسـتكردني
خانوو نةك لةسةر مةساسي مةوةي كة زةوييةكةي ضةندة؟ ،بؤية تا ميَستاي دةبين يةكيَك لةو طرفتانةي
كة هاووآلتيان بةدةستيةوة دةنالَيَنن مةسةلةي خانووي  022مةترية كـة دابةشـي دةكـات بـؤ دوو خـانووي
 122مةتري ،مةبيَ يةكيَكيان تةنازول بكـات بـؤ مـةوي تريـان ،مةمـة طرفتيَكـة لـة دامريةكـان لـة وةرطـرتين
سولفةي عةداردا ،بةربةستيَكي طةورةي دروست كردووة ثيَويستة مةمة ضارةسةر بكريَت ،هةروةها تةميـدي
مةو رِةميةي دةكةم كة بة ِر َي ان كرديان ،باسيان لةوة كرد كة جياوازي لةنيَوان شـارو كديَكانـدا نـةميَينَ بـؤ
مةوةي مةمة بكريَت بة بةشيَك لة هاندان بؤ ماوةدانكردنـةوةي طونـدةكان ،لةطـةلَ مةوةشـدا ثيَويسـتة دامـو
دةزطـا ثةيوةنديـدارةكان لـةناو حكومـةتي هـةريَمي كوردســتاندا تـةعليماتيَكي ورد دةربكـةن بـؤ مـةوةي كــة
شريتة حدووديةكان مةوةي كـة باسـكرا ،ناوضـة رِاطو َي راوةكـان لةطـة َل كديَكـان لـة مـةرجي تـاثؤ ميستيسـنا
بكريَن ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عيماد ،فةرموو.
بة ِريَ عيماد حممد حس :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي بؤضوونيَت دكةين ،كوا هاتية مازراندن ذ كيا ذمارةكا مةندام َي ثةرلةماني،
يةكةم :لةسةرةتا ثشتطرييا و َ
سةبارةت ديار كرنا سةرضاوةت ايَ برِيَ ثارةي ،ضونكة سةرضاوةكة بؤمة رِوون نية؟ ،مةطةر ذ %15يَ لة
بودجة بينت ،مةاة تشتةكي ديية ،مةطةر ذي نة ،جه َي ثرسياريَية ،دووةم :سةبارةت ثيَشنيارا هةردوو
ليذنةيةن ياسايي و دارايي ،ثيَشنيار دكةم ا َي رِةنطيَ بت)022( ،مليار دينار بيَنة تةرخانكرن بؤ
مةبةستيَن ثشتطرييا ثرؤذةت سندودا نيشتةجيَبوونيَ)122( ،مليار دينار بيَنة تةرخانكرن بؤ تةع ي
ي ثارة ثيَشنيار كري بؤ تةرخانكرنا دةرزا عةداري لة ثاريَ طةهاو دةزا وناحياو
كرنا دةرزيَ عةداريي ،برِ َ
طوندةكان وةكي ايت ،رِيَنماييا تايبةت بؤ وةرطرتنا دةرزيَ عةداري بيَنة داريَنت ،سةبارةت بةو دةاةريَن
تةسوييةو تاثؤ ل َي نةهاتية كرن ،بةرِاسئ وةكي مة ميشارةت ثيَداي ،سةرضاوةيا ا َي ثارةيا بؤمة رِوون
نينة ،مةطةر ذيَ  %15يَ بودجا هةريَما كوردستان َي نةبينت ،بؤمة طومانيَك يا دروست بووية مةاة
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ميحتيمالة دةرزةك بينت ،مةطةر دةرزيش بينت بةرِاسئ مة ناضارين ميتيجاها ماخافتنا خؤ بةرِةا
ماراستةيةكي دي ببةينةوة ،بؤمة هةندةك و كؤمةلَيَك ثرسيارا ديار بووية ،ذوانا مايا مةطةر دةرز بينت،
مةا دةرزة ل كام بانقيَ هاتية وةرطرتن؟ ،دوو :مةطةر مةا بانقة هي ناوخؤية يان هي بيانية ،سيَِ :ريَذا
فاميدةي ضةند بيت؟ ،ضار :بؤ ماوةيا ضةند ساآلنة؟ ،ثيَنج :كؤية طشتية فاميدةي بؤ ماوةي دةرزي دةبيتة
ضةند؟ ،موميَدةوارم مةا ضةند ثرسيارا بؤمة بيَتة رِوونكرن ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
شةوئ حممد ،فةرموو.
بة ِريَ شوئ حممد غريب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــةو تيَبينيانــةي كــة هــةم بــوو زؤبــةي زؤري لةكيــةن هاو ِريَكا ــةوة باســكراو ثيَويســت ناكــات دووبــارةي
بكةمةوة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
هاورِاز خان ،فةرموو.
بة ِريَ هاورِاز شيَخ امحد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةرةتادا بةرِاسئ منيش هةر بةوة دةست ثيَدةكةم مةم سةرضاوةي ثارةية ديار نية؟ ،مةمـةمان بـؤ رِوون
بكريَتةوة زؤر باشة ،مةم ماددةية بةرِاسئ ماددةي ( )11ماددةيـةكي زؤرطرنطـة ،ثةيوةنـدي بـةذياني يةكـة
يةكةي هاووآلتيانةوة هةية ،من وا مةزائ بابةتيَكي هيَندة طرنطة ،ضونكة ميَسـتاكة خـةلَك ضـاوةرِيَ دةكـات
ليَرةدا برِيـاريَكي ضـؤن دةدريَـت لةسـةر مـةو بابةتـة ،بةنيسـبةت خـالَي يةكـةم بةرِاسـئ مـةو بـرِةي كـة بـؤ
صندودي نيشتةجيَبوون دانراوة ،من ثيَد واية مةمة نيوة بكريَت ،من ثيَد واية مةم برِة زؤرة ،لةبةر ضـةند
هؤكاريَك بةرِاسئ ،يةكةم :من ثيَد واية مةو خانووانةي كةوا لة ِريَطاي صندودي نيشتةجيَبوونةوة كراون و
لــة ِريَطاي كؤمثانياكــان كــة زؤريــان بــردووة كــةموكورتي زؤريشــي تيَــدا بــووة ،دووةم :بةرِاســئ مــةرجي زؤر
دورسي تيَـدا بـووة ،كـة هـاووآلتي ماسـايي نـةيتوانيوة ببيَتـة خـاوةني خـانوو ،سـيَيةم :مـةو خانووانـة وةكـو
ثيَويست بةرِاسئ نةيانتوانيوة كيَشةي نيشتةجيَبوون ضارةسةر ب كـةن ،لةبـةر مـةوة مـن ثـيَد باشـة ،نيـوةي
مةوة خبريَتة سـةر خـالَي سـيَيةم كـة ثيَشـينةي خانووبةرةيـة ،مـن مـةوة زؤر بةثيَويسـت دةزائ ،ثيَشـينةي
خانووبةرة ،رِاستيةكةي مةوةية كة تاكو ميَستا تـةفعيل نـةكراوة ،لةبـةر ضـي؟ ،لةبـةر ضـةند هؤيـةك ،هـؤي
يةكةم :لةبةر مةوةي سووي لةسةر بووة ،خةلَكيَكي زؤر نةيانتوانيوة سوودي لـ َي وةربطـرن و ثـارة وةربطـرن
لةبةر مةسةلةي سووةكة ،هؤي دووةم :ثارةكة خؤي لةخؤيدا كةم بووة ،هؤي سـيَيةم :وةكـو هـةوليَر مـن تـا
دويَنــيش لةطــة َل بة ِريَوةبــةري بــانكي خانووبــةرة دســةم كــردووة ،مــةو ب ـرِة ثارةيــة كــة ()10مليؤنــة بــؤ
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()022مةترة ،يةعين دوو كةس ِريَك دةكةون لةسـةر مـةوةي كـة ()022مـةتر بكـرِن ،مةطـةر هـةر كةسـيَك
طةرِةكة تازةكاني هةوليَر ببيينَ دةبين لة  %87تا %12ي خانووةكان ()122مـةترن ،لةبـةر مـةوة خـةلَك
توانــاي مــةوةي نيــة ،كــة زةوييــةكي ()022مــةتري بك ِريَــت ،مــةم ب ـرِة ثارةيــةي بــؤ ()022مــةترة ،ديَ ـن
بةدووكةس دةيكرِن ،ثاشان كيَشة لةوة دروست دةبيَت كة دةبيَ يةكيَ لةوانة تةنازول بكات بؤ مـةوي تـر لـة
()10مليؤنةكة ،مةطةر وةري بطريَت ،لةوةدا كيَشة دروست دةبيَت لةوانةية يةكيَكيان تةنازول نةكات ،بؤيـة
هةنــديَكي هــةر وةرينــاطرن ،مــةو خةلَكــةي كــة ثـيَد وايــة ()022مــةتر مــةكرِيَ و ميمكانيــةتي هةيــة بكــات
بةخانوو ،بيَطومان ميمكانيةتيَكي باشي هةية ،لةبةر مةوةي زؤربةي ماسئ ذيـاني هاووآلتيـان لةوةدايـة ،كـة
من ومت لة  %87تا %12ي من طةرِةكةكاني هةوليَرم تةماشا كردووة ،بؤية من ثيَد باشة بؤ تةفعيل كردنـي
مةم كارة ،كة ميَستا جيَطاي دةستخؤشية كة سووةكة هةلَطرياوة ،ميَستا خةلَكيَكي زؤر زةوي هةية بـةس بـؤي
ناكريَ بةخانوو لةبـةر مـةو هؤيانـة ،يةكـةم :برِةكـةي زيـاد بكريَـت لـة ( )32 – 07مليـؤن كـةمرت نـةبيَت،
دووةم :كيَشــةي خــانووي ()122مــةتريش لــة هــةوليَر ضارةســةر بكريَـــت ،واتــة مــةم ثارةيــة بــؤ خــانووي
()122مةتريش بدريَت ،دوا ثيَشنيارم مةوةية كة ميَمة كيَشـةيةكمان هةيـة ،مـةو كضـةي كـةوا بةخيَوكـةري
خيَ انةكةيةتي ،بةهةر هؤكاريَك لة هؤكارةكان مةم بووة بة بةخيَوكـةري خيَ انةكـةي ،لةكاتيَكـدا كـة زةوي
هةية ،بؤي نية مةم ثارةية وةربطريَت ،بةثيَيي مةوتةعليماتةي كة هةية مةم ثارةيـة وةرناطريَـت ،بؤيـة داوا
دةكةم مةو كةسانةي كة ثيَويستيان بةم ثارةية هةية با وةريبطرن ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دكتؤر بةشري ،فةرموو.
بة ِريَ د .بةشري خليل تؤفيق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةســةرةتادا طومــان لــةوة نيــة ،كــة ضارةســةر كردنــي كيَشــةي نيشــتةجيَبوون شــتيَكي زؤر ضــاكةو جيَطــاي
دةستخؤشـــية ،لةبـــةر مـــةوةي مـــةمرِؤ لةكوردســـتاندا يـــةك لـــة كيَشـــةو ماريشـــة طـــةورةكا ان مةســـةلةي
نيشتةجيَبوونة ،بةآلم مةسةلةي نيشتةجيَبوون ضةند طرنطة ،طرنطرت مةوةية كة ميَمـة ماطـاداري مةسـةلةي
مابوري خؤمان ب  ،يةعين مةوةندةي كـة دـازانج دةكـةين ،زةرةرو زيانـةكان لـة دازاجنـةكان زيـاتر نـةبيَت،
مينجا و كيةني مابووري بيَت ،و كيةني ماييين بيَـت ،و كيـةني كؤمةآليـةتي بيَـت ،و كيةنـةكاني تـر بيَـت،
بؤية من دةلَيَد مةو ثارانةي كة دياريكراوة ،مةو ثارانة بؤ صندودي نيشتةجيَبوون يان بـؤ سـولفةي عـةدار،
بةكي منةوة كةم بؤ بةرذةوةندي هاووآلتي دةطة ِريَتةوة ،زياتر بؤ بةرذةوةندي وةبـةرهيَن دةطة ِريَتـةوة ،بـؤ
بةرذةوةنــدي كؤمثانياكــان دةطة ِريَتــةوة ،بؤيــة ثيَويســت بــةوة دةكــات ديســان ثيَداضــوونةوةيةكي باشــي بــؤ
بكريَــت ،و لــة ماليــةت و ميكــاني مي دانــي ثارةكــان و لــة موراعــات كردنــي يــان موتابةعــة كردنــي كــواليَئ
ي مــةرج لــة دانــي ثارةكــان هةيــة ،بةرِاســئ مةرجــةكان مــوجحيفن،
دروســت كردنــي مــةم خانووانــة ،هةنــد َ
مةرجةكان ناداد ثةروةرن ،يةكيَك لةوانة لة ثرؤسةي هاوسةرطرييدا نـةبووبيَت ،واتـة شـووي نـةكردبيَ يـان
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ذني نةهيَنابيَ ،ثارةي نادريَئَ ،لةم ن يكانة ضـةند كةسـيَكة مـافرةت و ثيـاو هاتنـة كي مـن و داوايـان كـرد،
لةتةمــةن بةسةرضــوو بــوون ،لةبــةر مــةوةي ثرؤســةي هاوســةرطريييان مــةجنام نــةداوة ،نــاتوانن مــةم دــةرزة
وةربطرن ،هةرضةندة زةويشيان هةيـة ،بؤيـة مةمـة شـتيَكي نادادثـةروةرة ،بؤيـة ثيَويسـتة مةوانـة هـةمووي
بطريَتةوة ،شووي كردووة يان نةيكردووة ،بيدريَئَ ،دةستخؤشي لةهةموو كيةنـة ثةيوةنديـدارةكان دةكـةين
كة لةكداني سوو (ريبا) بةشدار بوون ،كة مةمة بوو بةهؤي مةوةي كة خةلَكيَكي زؤر روو لة وةرطرتين مـةو
ثارةيــة بكــةن ،بــةآلم ديســان دةلَيَمــةوة بةداخــةوة مــةرجيَكي تريــان تيَــدا دانــاوة كــةوا مــةرجي شــةريكةي
تةممينة ،كة مةويش برِة ثارةيةكي زؤرة ،ميل اميشة ،مةمة لةكيـةني شـةرعيةوة مشـتومرِي زؤري لةسـةرة،
زؤربةي زانايان مةمة بةشتيَكي شةرعي دانانيَن ،كة مةسةلةي تةمم هةبيَت ،بـةآلم دةكـريَ مةمـة شـتيَكي
ميختياري بيَت ،بؤ جةبري بيَت ،كةسيَك دةيةويَت بؤ خؤي با خانووةكةي خـؤي تـةمم بكـات ،مةطـةريش
مةو كؤمثانياية مةبةسئ لةو تةممينة مةوةية كـة زةمانيَـك بـؤ دةرزةكـةي خـؤي دابنيَـت ،مـةوة زةمانةكـة
نةفسي خانووةكةية ،يةعين خانووةكة خؤي حج ي لةسةرة ،نافرؤشريَت تـا ثارةكـة تـةواو نـةبيَت ،كةواتـة
خانووةكة بؤ خؤي زةمانة ،ثيَويست بةزةمانةكةي تر ناكات ،من ثيَد واية ،ثيَشنياريش دةكةم ،كة صندودي
دووةم ،كــة صــندودي يةكــةم لــة ســالَي  0221دةســئ ثيَكــرد ،واب ـ ائ تــا ميَســتاي بةردةوامــة ،ضــونكة تــا
ميَستاي هةر دةدريَت و خانوو دروست دةكريَت ،ميَستا مةوةي كة ميَمة باسي ليَوة دةكـةين مةمـة صـندودي
دووةمة ،يةعين صندودي 0212ية ،مـةم صـندودة ،يةكـةم :مـن ثيَشـنيار دةكـةم رِابطرييَـت ،جـاريَ تـةنفي
نــةكريَت تــا ماليــةت و ميكــاني مي جيَبةجيَكردنــةكاني نةيــةت بــؤ ثةرلــةمان ،تــا ب ـ ان ضــؤن جيَبــةجيَ
دةكريَت ،بةو شيَوازيَك جيَبةجيَ دةكريَت ،دووةم :تا ب ان سةرضاوةي مةم ثارانة لةكويَوة ديَت؟ ،ضؤنيش
ديَت؟ ،ضؤنيش سةر دةكريَت؟ ،ديارة مةمة باسكرا كة مةو ()372مليـار دينـارة ،سةرضـاوةكةي ديـار نيـة،
مــن نــةك مــةو ()372مليــارة ،بــةلَكو مــن دةلَ ـيَد ن يكــةي ()832مليــار دينــار ،كــة لــةم ياســايةدا هــاتووة،
سةرضاوةكةي ديار نية ،بـؤ وونـة ،مـةو ()172مليـار دينـارةي كـة دانـراوة بـؤ دروسـت كردنـي دوتاخبانـة
وونةييةكان لة زمين مي انيةكةدا نية ،مةو ()102مليار دينارةي دانراوة بؤ تة يية ،مةويش ديار نية.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ،وةرة سةر بابةتةكة نةك مةوانةي كةتيَثةرِين و ضوون ،فةرموو.
بة ِريَ د .بةشري خليل تؤفيق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرضاوةي ثارةكان بةديار خبريَن ،ب ان مةم ثارانة لة كويَوة ديَن؟ ،مةطةر مةمانة لة بةع يَك لة بانكةكان
بةدــةرز وةرطــرياوة ،يــةعين حكومــةت بةدــةرزي وةرطرتــووة ،بــؤ مــةوةي خــانووي ث ـيَ دروســت بكــات بــؤ
هاووآلتيان ،با ب ان مةمة بة دازاجني ضةندة؟ ،مةمة خؤي شةرعةن مشتووم ِريَكي لةسةرة ،لةوانةية مةمة
ي لةوةخئ خؤيدا باسي ليَـوة بكريَـت ،بؤيـة بةراسـئ داوا دةكـةم ليذنـةي دارايـي
ريبا بيَت و مةوةي دةكر َ
ثيَمــان بلَ ـ َي مايــا مــةم دازاجنــة زؤرو زةبةكحــة ،كــة ن يكــةي ()0مليــار دؤكر زيــاتر دةكــات ،لــة مــاوةي مــةو
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()12سالَةدا ،كةوا حكومةت خؤي ثيَوة مول يد كردووة ،بيدات بةو بانقانة ،مايا مةمـة لـةدازاجني ميَمةدايـة
يان نا؟ ،لـةدازاجني كوردسـتانة يـان نـا؟ ،مايـا ناكريَـت مـةو دازاجنـةي كـةوا دةدةريَـت بـةو كؤمثانيايانـة كـة
ن يكةي ()52هةزار زياتر يةكةي نيشتةجيَبوون بةس بة دازاجنةكان دروست بكريَت بؤ خةلَكي كوردستان،
باشة بؤ مةمة بؤ خؤمان باشرت نية ،لة جيـاتي مـةوةي دازاجنةكـةي بـدةين بـة كؤمثانياكـان و بانقـةكان ،بـا
دازاجنةكة حكومةت خؤي بيكات بة خانوو بؤ هاووآلتيان ،لةثاشان بةديلي تر ،مةطةر هةر ِريَطا نية ،يـةعين
كبد هةر مةبيَ مةو بانقانة بيَن وتةداخول بكةن ،با بانق بؤ خؤي بيَت خانووةكة دروست بكـات ،بـة ديسـت
بيفرؤشيَت بةخةلَكي ،مةمة ِريَطاو بةديليَكي زؤر ضاكرتة ،بؤية من ثيَشنيار دةكةم صندودي دووةم نةضـيَتة
بواري جيَبـةج َي كردنـةوة ،تـا مةمانـةمان بـؤ رِوون نةبيَتـةوة ،يـان تـا مـةم ث ِراؤذةيـة نةيةتـة ثةرلةمانـةوة،
مةطةر مةمةي لة زمين مي انيـة نيـ ة ،باشـة بـؤ لـةزمين مي انيـة مونادةشـة دةكريَـت ،بـؤ ليَـرة مونادةشـة
دةكريَت؟ ،دةتواندريَت مةمة بة دـانونيَكي تـر بيَـت ،يـان بةداوايـةكي تـر بيَـت ،لـةثاي باسـكردني مي انيـة
مةمة بيَتة ثةرلةمان و باسي ليَوة بكةين ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دكتؤر مةرسةكن ،فةرموو.
بة ِريَ د .ارسالن باي امساعيل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم :ديارة هةموومان دةزان مةسـةلةي سـوكنا ،كـة لـةكوردةواري خؤمانـدا ثيَيـي دةلَـيَن سـوكنة ضـةند
موهيمة ،مينسان مةطةر لةدةرةوة برسي بيَت ،هةرضي مةشاكيليَكي هةبيَت ،كة ضووةوة بـؤ مالَةكـةي خـؤي
بؤلَة بؤلَي كريَضي بةسةرةوة نةبيَت ضةند نةفسيةن مورتاح دةبيَـت و مةشـاكيلةكاني تةدريبـةن ضارةسـةر
دةبيَــت ،بؤيــة مــةبيَت ميَمــة بــة هــةموو توانــاي خؤمــان هــةولَي مــةوة بــدةين ســوكنايةك بــؤ هاووآلتيــاني
كوردســتان دابـ بكــةين ،بــةآلم مــةو ســوكنةية ضــؤن دةبيَــت؟ مــةبيَت ميَمــة ديراســةي بكــةين ،هاوكــاري و
هةماهــةنطي بكــةين لةطــةلَ حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان بــؤ ضــؤنيةتي دروســت كردنــي مــةو ســوكنةية،
بةمةرجيَك ثارةكةي نةضيَتة طريفـاني كؤمثانيـاو مـةومالو مـةوك ،مـةب َي صـيذةيةك بدؤزينـةوة بـؤ مـةوةي
ضؤن مـةو سـوكنةية دروسـت بكـةين ،هاووآلتيـاني كوردسـتاني خؤمـان ،هـةروةكو بـرادةريَكيش باسـي كـرد،
حكومةتةكاني عيَرادي ضؤن توانيوويانـة بةشـيَكي زؤري ديهـات وشارؤضـكةكاني ميَمـة تـةخت بكـةن ،بؤيـة
سوكنةكة زؤر طرنطة ،دووةم :نـةبووة هـةموو شـتةكان بةيـةك ماسـت طةشـة بكـةن ،حةاـةن شـتيَك ثيَشـرت
دةكةويَت لة طةشة كردن ،ناكريَ ميَمة بلَيَ هةموو بوارةكاني ماوةدانكردنةوة ،كشتوكالَ ،صناعة ،خويَندني
باآل ،هةمووي بةيةكةوة طةشة بكات و لةسةر يـةك ماسـت بـن ،ضـونكة يـةكيَك هـةر ثـيَش دةكـةويَت ،بـةآلم
دةبيَ جؤريَك تةنسيق لةنيَوانيان هةبيَت ،بؤ مةوةي فةردةكةي نيَوانيان زؤر نةبيَت ،بؤية زؤر تةبيعية ،كة
شتيَك ثيَش شتيَكي تر طةشة دةكات ،مينجا دةربارةي مةوةي كة ميَمة ليذنةمان هةيـة لـة ثةرلـةمان ،ليذنـة
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ماوةدانكردنــةوةمان هةيــة ،ليذنــةي داراييمــان هةيــة ،لــة داهــاتوودا ليذنــةي ضــاوديَري دارايــيش دروســت
دةكةين ،حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان خـؤي ضـاوديَري هةيـة ،مـةب َي ميَمـة مـةوة بكـةين ضـؤن ضـاوديَري
دروست كردني مةو خانووانة بكةين؟ ،بؤ مةوةي خةلَكي تيَدا نيشتةجيَ بيَت ،لةبارةي سولفةي عـةدار مـن
ثيَد باشة ،ثيَش مةوةي تةحديدي سولفةي عةدار بكةين ،با حكومةت ديراسةي مةوة بكـات و ثةرلـةمانيش
هاوكاري بكات ،نرخي دروست كردني خانوويةك لةم ناوضةية بؤ مةوناوضةية ضةند فةردي هةية؟ ،هةنديَ
ي جيَطـا هـةرزانرتة وةك
ناوضة هةية دةسئ كريَكار فةردي هةيـة ،هـةرزانرتة ،طواسـتنةوةي مـةواد لةهةنـد َ
لةجيَطايةكي تر ،كرِيين مةواد لة هةنديَ شويَن هةرزانرتة وةك لة هةنديَكي تر ،لةبةر مةوة مـن ثـيَد باشـة
دواي ديراسةكردني مةو مةسـةكنة ،مينجـا ميَمـة تةحد يـدي مـةوة بكـةين ،كـة مايـا خانوويـةك ضـةندي تـ َي
دةضـيَت ،لـةبارةي دروسـت كردنـي خانووةكةشـةوة كـة كـ َي دروسـئ دةكـات؟ ،ثارةكـة دةدةيـت بـةخؤي يـان
شةريكةيةك دروسئ دةكات ،مةوة دةتواندريَت ديراسة بكريَت ،بةآلم لةطةلَ مةوةشدا مةي ميَمة كةي بـةرةو
شارو شارؤضكةي هاوضةر برِؤين؟  ،كةي دةسئ ثـ َي بكـةين؟ ،هـةر بلَـ َي كوردسـتان هيَشـتا وةخـئ مـاوة،
لةبةر مةوة دةبيَت ميَمة رِةضاوي مةوة بكةين ،كة بةرنامةي شارةوانيةكان جيَبةجيَ بكةين ،بةكني كةمةوة
با بةرنامةي شارةوانيةكان رِةضاو بكةين لةبارةي خانووةكان ،ميلتي اميَكيشـمان هـةبيَت لـةبارةي ضـؤنيةتي
طةشةكردني شارو شارؤضكةكان لةسةر ماستيَكي تازةتر ،من ثيَشنياري مةوةي دةكـةم بـؤ جيَبـةجيَ كردنـي
مةو مةسةكنة لةدواي دبـو َل كـردن و رِةزامةنـدي ثةرلـةمان بـؤ مـةم ماددةيـة ،هاوكـاري هـةبيَت ليذنةيـةك
هةبيَت لةنيَوان وةزارةتي ماوةدانكردنةوة ،يان مةو وةزارةتةي يـان مـةو هةي ةتـةي كـة مـةو شـتانة دروسـت
دةكــات ،لةطــةلَ ليذنــةي دارايــي يــان ماوةدانكردنــةوةي ثةرلــةمان ،بــؤ جيَبــةجيَ كردنــي مــةو ماددةيــة ،زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا جةنابي وةزيري دارايي داوا لةبة ِريَ ت دةكةين كةوا رِوونكردنةوة بدةيت لةسةر مةو ثرسيارانةي كـة
مةندامة بة ِر َي ةكان كرديان لةجةنابت ،فةرموو.
بة ِريَ شيَخ باي تالَةباني(وةزيري دارايي):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة زؤر ثرسيار كرا ،ميَستا مةوةي من دةمةويَت وةآلمي بدةمةوة ،تةبعةن كاك هيَرشيش مةمرِؤ مامادةية
ليَرة ،بـؤ مـةوةي يارمـةتي دةرمـان بيَـت بةتايبـةتي ،لةطـةلَ جـةنابي وةزيـري ثالندانانـدا ،مـةويش وةآلمـي
ثرسـيارةكاني تـر دةداتــةوة ،مـةم ثرِؤذةيــة بةطشـئ وةكـو ثرِؤذةيــةك ،وةكـو سيســتةميَك هاتـة مةجنومــةني
وةزيران ،لة مةجنومةني وةزيران ديراسةت كرا ،ميقـراري لةسـةر كـرا ،مينجـا مـةم فةدةرانـة لـةم ماددةيـةدا
ثيَشنياز كرا ،كة باس لةو ة دةكريَـت سـيولةي مةمـة مايـا ثارةكـة دانـراوة يـان دانـةنراوة؟ ،عادةتـةن مةمانـة
تةخييية ،تةخييص ماوةيةكي دياريكراو سةر نابيَت ،ميَمة مةطـةر بيَينـة سـةر مةسـةلةي سـيولة ،كـة
هةموو جاريَكيش بامسان كردووة ،سالَةكة دابةشي ()10دةكريَـت()10كـةي زؤر جـار بةسـيَ جـار سـيولةي
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مانطيَكمــان بــؤ ديَــت لــة ســالَيَكدا ،ســيولةي نةدــدي دــةت نــةليَرةو نــة لــة عيَراديشــدا هةيــة ،عادةتــةن لــة
تةخيييدا دةبيَت مةمة ،بؤية مةمة سةدفي مةعالي تةخيـيص كـة مـيقرتاح كـراوة ،كـة سـةدفي مـةعالي
تةخيييــةكة دانــراوة ،لــةزمين مــةوة بةضــةند ســا َل مــةو ميشــة تــةواو بيَــت ،بةضــةند مــانم تــةواو بيَــت،
بةتةدريج ليَي سةر دةبيَت ،باس لةوة دةكريَت مةم ثارةية لة مي انيةدا نية ،لةكويَ دـةرزكراوة ،بةرِاسـئ
ي وةكو حكومةتي هةريَمي كوردستان ناتوان هـيض دـةرزيَك لـة هـيض شـويَنيَك وةربطـرين ،مـةوة
ميَمة جار َ
ميشوكاري حكومةتي فيدرالي مةركةزيية ،مةو ثارةي كةميَستاكة هةية هةروةكو ومت لةيةك فةترةدا سةر
نابيَت ،لةناو ميحتياتاتي وةزارةتي داراييدا سـةر دةبيَـت ،مـةوةي كـةباس دةكريَـت ،ميَسـتاكة ميَمـة بؤضـي
وةكو عيَراق مـةو ثارةيـة ،مـةو سـولفةية نـادةين؟ وةكـو بةغـداد ،بـؤ لـة  %15وةردةطـرين ،ديـارة ميَمـة ثـار
رِوو ــان كــردةوة ثيَشــرتيش هــةر رِوو ــان كردؤتــةوة ،مــةجمارة كــة وةزيــري دارايــي عيَــراق هاتــة هــةريَمي
كوردســتان ،لــة كــؤنطرة رِؤذنامةوانيةكــةي خؤيــدا باســي كــرد ،وتــي هــةتاكو ميَســتا كوردســتان لــة %15ي
وةرنــةطرتووة ،لــة %10ي وةرطرتــووة ،بــةآلم مــن مــةلَيَد لــة  %10كــةمرت ،ضــونكة كــة مي انيــةي عيَــراق
وةردةطرييَت هةموو نةفةداتي سيادي وحاكيمةي ليَ دةردةكريَت ،مةوكاتة لـة %15ي مـةدريَت بةكوردسـتان،
لةرِووي مةوةي كة بؤضي ميَمة وةكـو عيَـراق ()32مليـؤن نـادةين ،يةكـةم :لـةكي ميَمـة ميَسـتا حـةز دةكـةم
ب انن ،سةرةتا لة عيَراددا دازاجنيَكي زؤر خراوةتة سةر مةو ثارةي كة دةدريَـت ،مـةو دازاجنـة لةكوردسـتاندا
تةدــةبول نــةكرا ،مــةوة بــوو لةســةرعةداريش كدرا ،دواي مــةوة ميَمــة مــةجاملان زؤر زؤر هةيــة بــؤ زيــاتر
ثيَشكةي كردني خةدةمات بةهاووآلتيان ،لة هةموو رِوويةكةوة ،هةتا لةرِووي دامريةكاني خؤمشانةوة ،لةبةر
مةوةي ليَرة مةمن وميستقرار هةية ،هةر ثاريَ طايةكيش لة ثاريَ طاني ميَمة ميَستا بيَ مودارِةنـةي بكـةين،
لةطةلَ يةكيَك لةثاريَ طاكاني جنوو و ناوةرِاست مةبين  12بةدةد مةويَ ميش كراوة ،مةوةي مانـاي وايـة
مةو ثارةي كة هـاتووة ،فيعلـةن بـؤ ميشـوكاري حكومـةتي هـةريَد سـةر كـراوة ،لةهـةموو كابينةكانـدا ،جـا
لةبةر مةوة مةو مةمن و ميستقرارة ،هؤكارة بؤ مةوةي كة ميَمـة توانيومانـة هةرضـةندة مةوةشـي كـة كـراوة
بةنيسبةت ميللةتي خؤمان بةكةمي دةزان و ثيَويستة زؤر زؤر زياتريش بيَت ،بـؤ حـةلي مـةو مةسـةلةية
بؤ مةوةي ميَمة بتوان مةوانةي كة رِةغبةتيان هةية ،مةو دةرزة وةربطرن بةو فاميدةي كة ميَستا لةسـةري
هةية لة عيَراق ،ميَمة داوامان كرد لةوةزيري دارايي ،موافةدةتيشي دةربرِي و نووسراويشمان نووسيوة دواي
مةوة ،تاوةكو وةزارةتي دارايي كة بانكي رةشيدو بانكي رافيدةين بيَنة كوردستان ،ليَرةو دوو فةرع بكةنةوةو
مةو فةرعانة بتوانن مةو ثارانة سةر بكةن بؤ هاووكَتيان بةو شةرت و شروتةي خؤيان لـة زوـين مـيش و
كاري خؤيان دةبيَت ،مةمة لةكيةك ،دواي مةوة مةو ميحتياتةي كة ميَستا لة وةزارةتي دارايـي عيَـراق هةيـة،
مةو سيولةي كة ميَستا لة وةزارةتي دارايي عيَراددا هةية ،نة مةو سيولةمان دةدةنيَ وةكو باسد كرد ،نة مةو
ميحتيا تةمشان هةية ،كة ميَمة بتوان مـةو جـؤرة دةرزانـة بدةينـةوة ،بةنيسـبةت مـةو مةسـةلةي كـة بـاس
دةكريَت دةلَيَن سةد مةتري ،بةرِاسئ ميَمة لة زؤر شويَن بة سةد مةتري ميَمة ثارةمـان داوة وةكـو سـولفةي
عةداري بة زةوابت و دةيدةين وةكو وةزارةتـي دارايـي ،لـة مةرجـةكاني ميَمـة يـةك مـةرجي تيَدايـة دةبيَـت
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ميجازةي بيناي هةبيَت ،مةو ميجازةي بينايـة سـةبةبة ،بـ َي ميجـازةي بينايـة نادريَـت ،مـةو ميجـازةي بينايـة
وةزارةتي شارةواني لة هةنديَك لة شـارةكان و مةوانـة مـةو ميجازةيـة نـادات بـة سـةد مـةتري ،ديـارة لةطـة َل
تةصميمي مةساسي مةو شارانة ناطوجنيَت ،بؤية نايانداتيَ ،مةوةي كة طوجناوةو ميجازةي بينايـةي ثـيَ دراوة،
ميَمة مةوةمان داوة ثيَي ،واتا مةو ثارةيةمان ثيَ داوةو بؤشيان سـةر دةكريَـت ،مـن هـةر مةوةنـدةم هـةبوو
مةطةر ثرسياري تر هةبيَت ،ميَستا كاك دكتؤر عةلي و بـرادةران مةطـةر جـةنابت مـةمر بكـةيت ،مـةوة وةكَم
دةداتةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي كةرةم بكة ،ثاشان.
بة ِر َي نةسرين مجال مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ناوم نووسي بوو ناوم نةخويَندرايةوة ،مةمة دووةم جارة دووبارة دةبيَتةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دلَنيا بة عةمدي نيية ،بةكَم ناوي خؤت بلَيَ و دسةكانيشت بكة.
بة ِر َي نةسرين مجال مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديــارة لةســةر مــةم ماددةيــة زؤر بــاس و دســة كــراو ،بــة ِر َي وةزيــري ماليــةي روون كردنةوةيــدا لةســةر
سةرضاوةي مةو ثارةيةوة ،بةكَم من ليَـرة ثرسـياريَكي تـرم هةيـة ،كـة دةلَـ َي باسـي عـةج دةكـةين ،ميَمـة
هةشت سةدو سي و ثيَنج مليار دينارمان هةية عةج ة ،ليَرةي كة ثاشةكةوت هـةبيَت لـة وةزارةتـي ماليـة،
لةو ثاشةكةوتة مةو عةج ة تةدريبةن بةشيَكي مةو عةج ة ثرِ نةكاتةوة ،مةمة خالَيَك.
لةسةر ماددةكاني تر ،من ثشتيواني بؤضوونةكاني كاك كـاردؤ دةكـةم ،مةطـةر ميَمـة مبانـةويَت خيَ انـة كـةم
دةرامةت و هةذارةكان سوود لة ثرؤذةي نيشتةج َي بوون بكةن ،دةبيَت طرنطي بدةين بةو ثـرؤذة نيشـتةجيَ
بوونانةي كة لة ثةرلةماني كوردستانةوة دةرضووة ،ضونكة مةوة زياترين خـةلَكي كـةم دةرامـةت سـووي لـيَ
دةبينيَت.
لةسةر مةسةلةي دةرزي خانووبةرة ،سولفةي عةدار ،ديارة سولفةي عةدار حكومةت خؤي ضةند مةرجيَكي
هةية بؤ مةوانةي كة سولفةي عةدار دةدات بة هاووكَتيان ،يـةكيَك لـةو مةرجانـة دانونيـة ،تاثؤيـة ،هـةر و
زةويةك تاثؤي نةبيَت سولفةي نادةنيَ بيكاتة خانوو ،كةواتة مةمة زياترين ذمارة لةناو شارةكان سوودمةند
دةبيَت ،دةزاو طوندو ناحيةكان لةبةر مةوةي تاكو ميَستا كيَشةي تاثؤيان هةيةو يةكاليي نةكراوةتةوة بؤيان
ســوودمةند نــابن ،مــةوة خا َليَكــة حةدــة ميَمــة بــةزووترين كــات ضارةســةري مــةو كيَشــةيان بــؤ بكر َيــت و
جياوازيش نةبيَت لةنيَوان سولفةي شارةكان و دةزاو ناحيةو طوندةكان كة دةدريَت.
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

خالَي ضوارةم /دةمةويَت ماماذةي ث َي بدةم لةسةر مةسةلةي مةو ثةجنا مليار دينارةية ،كة بؤ بووذاندنةوةي
كةرتي كشتوكالَ تةرخان دةكريَت ،ديارة بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكالَ ،واتا بووذاندنةوةي كوردستان ،مـةو
بودجةيةي بؤ وةزارةتي زراعة دانراوة زياترين تةرخان كراو بؤ سةرضاوة ماوييةكان ،مـةوة خؤمـان هـةموو
كيةكمان دةزان كشتوكالَ مةرجيَكي سةرةكي بؤ طةشة كردني كشتوكالَ و مةسةلة ماوديَريةكانة هةتاوةكو
نةتوان ماو داب بكةين ،سةرضاوة ماوييةكا ان زيندوو بكةينةوة ،ناتوان كةرتي كشـتوكالَ طةشـةي ثـيَ
بدةين ،هةر خؤي لة خؤيدا كةرتي كشتوكالَيش ضـة ند كـةرتيَكي تـري لـ َي دةبيَتـةوة ،وةكـو كـةرتي سـاماني
ماذةلَــداري و بةيتــةرة ،كــةرتي خ مــةتطوزارييان هةيــة ،كــةرتي دارســتان و ثــاوةن و باغــداريان هةيــة ،مــةم
كةرتانة هةمووي رةبئ بة يةكةوة هةية ،مةطةر ميَمـة بتـوان بودجـةي كـةرتي كشـتوكالَي زيـاد بكـةين و
كةرتي كشتوكالَي طةشة ث َي بدات بةو كةرتانةي كة هةية ،مةو كاتـة بـة دلَنياييـةوة كشـتوكالَي وةكَتةكـةمان
طةشة دةكات و زيندوو دةبيَتةوةو هةلي كاريش زياتر دةرةخسيَت بؤ هاووكَتيان و تةمسـرييش دةكاتـة سـةر
كةرتي ثيشةسازي ،لة هةمان كاتيشدا دةبيَت بة سةبةبيَكي رةميسي بؤ طةرِانةوةي خـةلَك بـؤ طونـدةكانيان،
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي كةرةم بكة.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن نودتــة ني اميةكــةم لةســةر وةكَمةكــةي بــة ِريَ وةزيــري داراييــة ،لةســةر مــةو س ـيَ ســةدو ثــةجنا مليــار
دينارةية ،ديارة بة ِر َي يان مةوةي باس كرد مةطةر هةلَة نةمب ،كة مةمـة لـة ميحتيـاتي وةزارةتـي دارايـي مـةم
ثارةية دادةنريَت ،بةكَم مةطةر بـةراوردي بكـةين لـة بـةيين مـةو ثارةيـةي كـة بـؤ وةزارةتـي دارايـي دانـراوة
لةطةلَ مةم ثارةية يةك ناطريَتةوةو ناطوجنيَت ،مةمة يةك.
دووةم /مةطةر مةبةست مةوةية لة ساكَني داهاتوودا مةمة تةكميلة بكريَت ،بةكَم مـةم ثرؤذةيـة لةبـةردةمي
ميَمة داية ثـرؤذةي بودجـةي سـالَي  0212يـة ،نـاتوان سـا َليَكي تـر ثرؤذةيـةكي بـةردةوامي تـر تـةعامولي
لةطةلَدا بكةين ،مةمة شتيَكي عيلمي و حيسابية ،مةطةر مةبةست لةوةية وةزارةتي دارايـي ثيَشـرت ميحتيـاتي
ساكَني ديكةي هةية ،من سالَي ثارو ثيَرار خؤم مةم ثرسيارةم لة بة ِر َي يان كردووة ،كة مايا مةم حكومةتـةي
ميَمــة ،ثارةيــةكي ميحتيــاتي هةيــة لةبانكــدا ،لــة وةكَمــدا طــوتي نــةخيَر ،لةبــةر مــةوة ميَمــة ســاكَنة دةبيَــت
تةصفيةي مةم سولفةية بكةين ،كة لة مةركةزةوة بؤمان هاتووة ،كةواتة مةوةي ساكَني رابردووة ،نة مةوةي
ســاكَني داهــاتووة ،نــة مــةوةي ميَســتاية ،مــةي مــةم ثارةيــة لةكويَيــة؟ مــن واي تيَطةيشــتووم ،حــةز دةكــةم
وةكَمةكةي روونرت بيَت ،بؤ مةوةي ت َي بطةين و سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير وةكَمةكةت.

131

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

شيَخ باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةروةكو ثيَشـرتيش باسـد كـرد ،مـةم ثارةيـة تةخيـيص دةكريَـت و ،مـةرج نييـة هـةمووي بـة يةكـةوة
سةر بكريَت ،ميَمة لة زوين حةددي مةعالي مةو تةخيييةي كـة ثةرلـةمان موافةدـةتي لةسـةر دةكـات،
ميَمــة لــة زوــين مةوانــة بــة تــةدريج س ـةري دةكــةين ،مــةوةي لــة ميحتياتــاتي وةزارةتــي داراييــةوة ،راســتة
ميحتياتي وةزارةتي دارايي رةنطة كةم بيَت ،يةعين بةو شيَوةية مةوة راستة ،بةكَم ميَمة لةو وفوراتانةي كـة
لة هةموو شويَنيَك دةستمان بكةويَت ،مةطةر دةستمان كةوت ،مةوةي دةخةينـة مـةويَوة ،بـةكَم ثرسياريشـد
كــرد مةمــة ثرؤذةيــةكي دة ســالَية ،هةرضــةنديَك لــة ســالَيَكدا لــةو مةبلةغــة كــةمرتي دةويَــت ميَســتاكة لــةو
مةبلةغـةي كــة دانــراوة ،بــةكَم هــةتا دة ســا َل ثرؤذةيةكـة جــةنابيان ثاشــان باســي دةكــةن بــةردةوام دةبيَــت،
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِريَ جةنابي وةزيري ثالندانان كةرةم بكة بؤ وةكَمدانةوة.
د.علي سندي /وةزيري ثالندانان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
حةز دةكةم ثيَشـةكي هـةر مةوةنـدة بلَـيَد ،ضـونكة لةوانةيـة وةكَمـي زؤربـةي مـةو بة ِر َي انـةي كـة دسـةيان
كردووة ،لةوانةية هةنديَكيان وةكَمةكةيان موشتةرةك بيَت ،لةبةر مةوة ناوي كةس ناهيَند ،ثيَشـةكي ميَمـة
لةطة َل حكومةت لـةكمان دةناعـةاان بـةوة هةيـة ،كـة كيَشـةي بـاب َل َي دـةيراني نيشـتةج َي بـوون شـتيَكة،
واديعيَكة هةيةو مةمةي ميرت يةكيَكة لة سيناريؤكان بؤ ضارةسةر كردني ،مةطةر زؤر بـةكورتي بضـمة سـةر
بــاس كردنــي خةلفيةكــةي ،يــان مــةو شــتةي كــة روويــداوة لــة ســاكَني رابــردوو ،لةوانةيــة هةنــديَك وةكَم
بدريَتةوة ،لة كابينةي ثيَشـووتردا لـة مـانطي هةشـئ سـالَي  0228بـؤ يةكـةم جـار لـة تـارخيي عيَرادـدا
ثرؤذةيةك بةناوي سندودي ميسكان دةسئ ثيَ كرد ،بة حةديقةت وةكـو بـرادةران ميشـارةتيان ثيَـدا ثيَشـرت
مةوةي كة هةبووة دوو ميكاني مي تـر بـووة ،يـةكيان /عـةرزي عـةداري بـووة ،مـةوةي تريـان كـة حكومـةت
خــانوو دروســت بكــات بةش ـيَوةيةك لــة ش ـيَوةكان بــدريَت بــة فةرمانبــةر ،يــان بــدريَت بــة هاووكَتيــان ،مــةم
سندودةي كة دروست كراوةو دةست بةكار بوو ميستينادي كرد بووة سـةر كؤمـةلَيَك تـةحليالت ،كـة لةسـةر
روو ثيَويَ ك لة هةموو عيَراق مةجنام درا بوو ،بـة يارمـةتي حكومـةتي عيَـراق و حكومـةتي هـةريَد بةشـدار
بوو ،بانكي نيَودةولَةتي مةم روو ثيَـوة بـةثيَي مـةو تةحليالتانـةي وةزارةتـي ثالنـداناني مةوسـا ،ميحتيـاجي
هةريَمي كوردستان لة يةكةي نيشـتةج َي بـوون تةدـدير كـرا بـوو بـة ن يكـةي سـةد هـةزار يةكـة ،هةنـديَك
زيادةي تةبعةن سةدو سي و ثيَنج هـةزار ،مةمـة باسـي ميَسـتا دةكـةين ،يـان باسـي سـا َليَك لةمةوبـةرو تـاكو
ميَستا ،بؤ مةو مةبةسـتة ديسـان هـةموو ريَطـا ضـارةكان خرانـة بـةر ،كـة يـةكيَكيان مـةم سـندودة بـوو ،مـةم
سندودةي ميستينادي ناحيـةي دانونيةكـةي مةركةكـةي سـثيَردرا بـة دةسـتةي وةبـةرهيَنان ،بـةثيَي ياسـاي

130

ذمـارة ()4ي ســالَي  0225دامــةزراوة ،مــةوانيش بــة كؤمــةلَيَك ريَنمـايي بــؤ مــةم كــارة كــة بــة ســةرؤكايةتي
مةجنومةني وةزيران ثةسند كراوة ،كـة ياسـاي بـا بلَـيَ ريَنماييـةكاني ذمـارة ( )1بـووة ثيَشـةكي ،ميَسـتاي
مةمسالَ ريَنمايي تر دةرضووة بؤ بةشي دووةم ،با بلَيَ ريَنمايي ذمارة ()0ـة ،واب ائ ثاي مشـوةرت كـردن
لةطةلَ بة ِريَ سةرؤكي دةستةي وةبةرهيَنان ،مةطةر ميَمة هـةموو خالَـةكان بةتايبـةتي بةنيسـبةت سـندودي
ميسكان مةطةر لة ضةند خالَيَكي سةرةكي هةموو موكحةزةتةكان لة ضـةند خالَيَـك كـؤ بكةمـةوة ،سـةبارةت
بة تةرخان كردني طوذمةي طشئ كة ضةند بيَت؟ يان ضةند نةبيَنت؟ بةنيسبةتي سةرضاوةكة ،مةوة بـة ِريَ
وةزيري دارايي وةكَمي دايةوة ،ضةند تةرخان بكريَت؟ يان ضةند كةم بكريَتةوة؟ مةوة بؤ بـة ِر َي تان بـةجيَ
دةهيَلَد ،ضونكة رةمي جياواز هةبوو ،مةو ثيَشنيارةي كة هاتووة وازحية ،بةنيسبةت شيَوازي تـةنفي كردنـي
سندودي نيشتةجيَ بوون ،وةكو باس كراو برادةرانيش باسيان كرد ،كة دوو شيَواز هةية ،شيَوازيَك ميشي ثيَ
كراوة ،شيَوازيَكي تريش ،كة ميَستا ميقترياح كراوة لة سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيران تةرح كراوة ،تةبيعي
هةر ماليةتيَك لةمانة مةحاسن و مةساوي خؤي هةية ،مةوةي كة ثيَشرت هةبووة ،ميَستا ن يكـةي سـي هـةزار
وةحــدة بــةثيَي مــةو ريَنماييــة لةســةريان تــةتبيق بــووةو ج ـيَ بــةجيَ بــووة ،ن يكــةي هةشــت هــةزار لــةم
وةحدانةي تةواو بـووة لـة هةرسـ َي ثار َي طـا لـة هـةوليَرو سـليَماني و دهـؤك ،لـة مةركـةزي موحافـةزةي و
هةنديَكيش لة مةد يةكانيش ،مةوةي كة دةميَنيَتةوة ن يكةي بيست و دوو هةزارة مةوةي تةحتة تةنفي ة،
مــةوة بــةثيَي مــةو ريَنماييــة دةدوــة دةرِوات كــة ســيفاتة مةساســيةكاني مــةوة بــووة ،كــة لــةويَ سـيَ تــةرة
موشارك بوون لةناو عةمةليةكة ،لةناو ثرؤسةكة ،موشتةري ،موستةمسري ،لةطةلَ حكومـةت ،تةجروبةكـةي
باي بووة ،هةنديَك كيَشةي هةية ،ضونكة لةويَ حكومةت سي هةتا ثةجنا لة سةد ،سي بـؤ هـةموو كةسـيَك،
ثــةجنا بــؤ مةمجوعةيــةك شــةراميح ،كــة طــةجني خــوار ســي ســالَ ،دــةيرة كــض ،خانــةوادةي مــةنفال ،مةمانــة
مةمشول بوون بة %02ي زياتريشيان بردووة ،هةروةها دةزاو ناحيةكانيش مةمانة  %72حكومةت كولفـةي
خانووةكـة دةدات ،مـةو يةكــةي نيشـتةج َي بوونــة ،خـانووة ،شـودةية ،تــةبيعي نرخـي مــةم يةكـة نيشــتةج َي
بووانة لة بيست و شةي هةزار دؤكرةوة دةست ثيَ دةكات ،هةتا ثةجنا هةزار ،سةدفي مةعالي ثـةجنا هـةزار
دينار بووة ،ثةجنا لة سةدي مةم ثارةية حكومةت دابيين دةكـرد بةشـيَوةي دـةرزيَكي مـوريح لـة خياللـي دة
سالَ لة موشتةرةيةكة دةب ِريَتةوة ،هةنديَك جار دةكاتة مانطي سةد دؤكرو شـتيَكي وا ،لةبةرامبـةردا فـةردي
مةمة ،تةبيعي مةمة ثيَش مةوةي كة مودارةنةي بكةم لةطةلَ سيستةمي شيَوازي نـويَ ،بـة حةديقـةت مةمـة
لةطةلَ سولفةي عةدار شتيَكي زؤر جياوازةو ميجابياتيشي زؤرترة لة سولفةي عةدار ،ضونكة ليَـرة سـولفةي
عةدار شتيَكة ،تةجروبةيةكـة ،وابـ ائ هـةر هـةموومان ليَـي دةزانـ  ،ثيَويسـت ناكـات بضـمة نـاو تةفسـيلي
شيَوازي كار كردنةكةي ،بةكَم لة سولفةي عةداردا جيهةتيَك كة خةدةماتةكان تـةوفري بكـات ،يـةك جيهـةت
هةية مةويش حكومةتة ،مةطةر حكومةت ثيَي نةكرا ،يةعين مومكينة خانوو دروست ببيَت بةبيَ خةدةمات
كة رووشـي داوة لـة عيَـراق مـةوة زاهريةيـةكي مةعلومـة ،مـةم ثـرؤذةي سـندودي ميسـكان ميمتيـازي لةسـةر
ســةرووي ســولفةي عــةدار مةوةيــة ،كــة موســتةمسري ميشــةكةي دةكــات لــة هــةمان كاتيشــدا مول ةميشــة بــة
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خةدةمات ،يةعين بةثيَي دانونةكة ،بةثيَي تةعليماتي سندودي ميسكان هةموو خةدةماتـةكانيش دةكةويَتـة
مةستؤي موستةمسري ،كة مةوة بار سووكيةكة بؤ حكومةت و شتيَكي باشيشة بؤ هاووكَتيان.
بةنيسبةتي ريَنمايية نويَيةكان ،بابلَيَ كة تةبةنا كراوة ،تةبيعي يةكيَك لـة نودـاتي زوعفـي ريَنماييـةكاني
ثيَشوو ،ريَنمايي ذمارة يةك مةوة بوو كة هةتا %72ي كة دةدرا لة كؤي طشـئ بيسـت و شـةي هـةزار ،يـان
ثةجنا هةزار ،تةبيعي مةوانةي كة دةمايةوة دةبواية موشتةري ،يان هـاووكَتي خـؤي بيـدات ،كـة مـةوةي بـؤ
هةنديَك خةلَك مةو برِة مةبلةغةي هةر ديسان كيَشـة بـوو ،هةرضـةندة مةسـةلةن لةوانةيـة رةدمةكـة زؤر
طةورةي نيية ،بةكَم بةهةر حالَ حالَةتي واي هةبووة ،بةس بة كؤي طشئ وةكو بامسان كـرد ن يكـةي سـي
هةزار وةحـدة بـةم شـيَوازة بـة ِريَوة ضـووة ،شـيَوازي نـويَ ،ميَمـة ضـوار تـةرةفمان هةيـة لـةناو مةوزوعةكـة،
موشتةريية ،موستةمسرية ،حكومةتة ،بانكيَكة كة دـةرز دةدات بـة موسـتةمسري لـةو حالَةتـةدا ،ميسـتيفادةي
شيَوازي كار كردنةكة بةو شيَوةية دةبيَت ،كة بةرِاسئ بة ِريَ سةرؤكي دةسـتةي وةبـةرهيَنان زؤر تةمكيـدي
لةسةر مةوة كردةوة ،لةسةر خالَيَك كة تةرحي بكـةم ،مـةويش مةوةيـة ضـونكة وابـ ائ مـاخري كـةس بـة ِريَ
كويَستان خان ميشارةتي بةوةدا ،كة ميلتي امي ساكَنةو مةوانة مةم ثرؤذةية بةثيَي مـةم تةعليماتـة ،ضـونكة
مةوة شتيَكة هةر باس دةكريَـت ميلتي امـي دة سـالَي دةويَـت ،مةطـةر ميلتي امـي دة سـالَي مـةوجود نـةبيَنت،
نـاكريَنت ثرؤذةكــة لةناوةرِاسـتدا لــة وةختيَكـدا بثضـريَت ،ضــونكة ميلتي اماتيَــك دةكةويَتـة ســةر حكومــةت،
تةرةي موستةفيد بة ميعتيبـار هاووكَتيـة ليَـرة ،كـة شيَوازةكةشـي بـةو شـيَوةية كـة  %12هـةتا  %02وةكـو
سولفةي يةكةم ،تةبيعي موشتةري كة دةداتن ،مةوة حكومةت تةكةفولي مةو مةبلةغـة دةكـاتن ،يـةعين بـيَ
مودابيل %12ــةكة د ةدريَـنت ،مـةوةي كـة دةميَنيَتـةوة مةبلـةغي ماتةبـةدا هـةمووي دةكريَـت بـة مةدسـات،
يةعين لةسةر موستةمسري واجيبة كة بة مةدسات بيداتة هاووكَتي ،بـةكَم موسـتةمسري كـة ثـارةي بـة دـةرز
هيَناوة دازانج دةضيَتة سةر مةو دةرزةي كة هيَناويةتي ،كة ثارةي لة بانكيَك بة دةرز هيَناوة ،مةو س َي سةد
مليؤنـةي كــة تةلـةو كــراوة بةشـيَكي بــؤ مـةو  %12دةرِوات ،مــةو ثيَشـةكيانة كــة %12ــة ،تــةبيعي مةمــةي
تةفاسيلي هةية ،مةطةر لة شودة بيَنت  %7زياتري دةدريَئَ ،بؤ مةوةي تةشجيد بكريَن ،كة مةسـةلةن شـودة
زياتر بيَنت ،مةطةر لة دةزاو ناحيةكان بيَنت  %7زياترة ،بة هةر حالَ مةوة تةفاسيلي خـؤي هةيـة ،مـةو سـيَ
سةد مليؤنة بةو شيَوازة تةدسيد دةبيَنت ،كة بةشيَكي بؤ ثيَشةكيةكان دةضيَت ،بةشيَكي تريشـي بـؤ دةعمـي
فةواميدي مةو بانكانة دةضيَت ،كة ثارةيان داوة بة موستةمسري بؤ ماوةي دة سالَ ،مةمةي كة كؤ دةبيَتـةوة،
وابـ ائ هةنـديَك لةبــة ِر َي ان لـةناو دسـةكانياندا ميشــارةتيان بـة مةردامـدا ،وةكــو طواـان مودةكـة دة ســالَة،
يةعين مةطةر سيَ سةد بيَنت بةرنامةكة دة سا َل بةردةوام بيَنت دةكاتة س َي مليـار ،بةشـيَكي لـةو سـ َي مليـارة
كة دةكاتة دوو مليارو شتيَك مةوة دةبيَتة مةرباح ،بةكَم مةوةي تر ميَمة وةكو مةبلةغ طةورة ديَتـة بةرضـاو،
بةكَم سيستةمي زؤر لةو بة ِريَ انة كة مةعلوماتيان هةية لةسةر دةرةوةي عيَراق ،و لة توركياوة بطرة هـةتا
مةمريكا ،هةتا شويَين تر سيستةمي ني امي (مؤرطج)و ني امي مةوة هةر هةية ،مةويش مةوةية شيَوازةكةي،
مينجا مةو شيَوازة يان هاووكَتي خؤي تةمحولي دةكـات ،يـانيش حكومـةت تـةمحولي دةكـات ،مةبلةغةكـةي
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ضةند بيَنت مةوةية ،مينجا ليَرة بة حةديقةت لةبةر مةوةي ميشارةمت ثيَدا ،ضونكة مةمة ديارة بةنيسـبةتي
مةم بةرنامةية طرنطة ميلتي امةكة وازيح بيَت ،ميال ميشةكان هةرضةنديَك بيَنت ،يـةعين سـيعةي تـةنفي ي
مةمسالَ با ب َل َي هةرضةنديَك بيَت ،يةعين سـالَي ماينـدة ،بـةس ميلتي امةكـة ثيَويسـتة بـؤ بـةردةوام بـوون،
مةطةر ميجازةم بدةنيَ يةك لةح ة ،تةبيعي ميشارةت بةوة درا مةسةلةن مةمة مايـا ناحيـةي ريبـاو تـةمم ،
بةرِاسئ من مةرجةع نيد بؤ مةمة ،بـةكَم سيسـتةمي كـار كردنةكـة وايـة ،يـةعين مـةو دازاجنـةي كـة ديَتـة
سةر ،بابلَيَ مةو فاميدةي كة ديَتة سةر دةرزةكة ليَرة بة حيساو حكومـةت تـةمحولي دةكـاتن ،مـيرت مـةوة
ناحيــةي شــةرعيةكةي ضــي ل ـ َي د َيــت نــازائ ،بــةس حكومــةت تةكــةفولي مــةوة دةكــات ،خــةلَك نايــداتن،
بةنيسبةتي كواليتيش ،تةبيعي لة سي هةزار وةحدةي كة دروست كراوة ،زؤربةيان كواليتيان باي بووة ،كـة
ثيَشرت دروست كراوة ،بةكَم مةطةر كيَشةشيان تيَدا هةبيَنت ،واب ائ شتيَكي تةبيعيـة ماليـةتي مورِادةبـةت و
مةوانة ثيَشرتيش ماليةتةكة هةبووة ،ميَستا بة رةمسيش دراوةتة وةزارةتي ماوةدانكردنةوةو مةس وولياتةكان
تةشخيص كراون ،هةروةها سالَيَكيش زةمان هةية بؤ هاووكَتي كة بضيَتة ناو مةو وةحدةية ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي كويَستان خان فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةتا زؤر سوثاس بؤ روون كردنةوةكةي بة ِر َي وةزيري ثالندانان ،بةكَم من نودتـة ني اميةكـةم مةمةيـة،
مةم ثرؤذة ياساية ثرؤذة ياساي سالَي 0212ـةية ،واتا لة رووي حيسابي و ياساييةوة دةبواية مةم برِة ضـوار
مليارو سيَ سةد مليؤن دينار بواية ،نةك ضل و سيَ مليار دينار ،كةواتة مةم ثرؤذةية ضوار سةدو سي مليـار
دينار ،دةبوايـة ضـوار مليـا رو سـ َي سـةد مليـؤن دينـار بوايـة ،كةواتـة مةمـة مةطـةر حيسـابي بـؤ بكـةين مـةم
ماددةية ماددةي ثرؤذة ياساي بودجةي سـالَي  0212و  0211و  0210و 0213و 0214و تـا 0202ــة،
بؤية ضوار سةدو سي مليـار دينـار دانـراوة ،دةبوايـة لـة مةساسـدا ضـوار مليـارو سـ َي مليـؤن دينـار دابنرايـة،
هةلَةكة ليَرةية ،ضونكة مةمة لة رووي حيسابي و ياساييةوة مةطةر ليَكي بدةيتةوة ،خؤ مةمة ثرؤذة ياسـاي
دة سالَ نيية ،هي يةك سالَة كة سالَي 0212ـةية ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك عةمةر نودتةي ني امي هةية.

بة ِر َي عمر عبدالع ي بهاءالدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةسةلةي مةم ماددةية بةرِاسئ ضةند ثرسيار ورووذيَنرا زياتر لةوةي كـة جـةنابتان ميشـارةتتان ثـيَ كـرد،
يةكيان /واب ائ كاك عومةر هةورامي بوو باسي مـةوةي كـرد كـة توانـاي حكومـةت ضـةندة بـؤ مةمـة؟ مـةم
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مةوزوعة وةكو دويَينَ بـا نةضـ بةسـةريدا ،ثيَويسـئ بـة روون كردنـةوةي زيـاتر هةيـة ،كـة وةكَم مودنـد
نــةبوو بــؤ ثةرلــةمانتار ناضــارين ثرســيارةكان دووبــارة بكةينــةوة ،باســي ســةدفي توانــاي حكومــةت روون
بكريَتةوة ،مةو بـرِة ميحتياتـة كـة جـةنابي وةزيـر باسـي ليَـوة دةكـات ،ضـؤن بةطروانـة دةبيَـت؟ جـةنابيان
ماماذةيـان بـةوة كـرد ،مةطـةر تـةوفريمان هـةبوو ضـؤن ميَمـة دةتـوان بودجـة خبـةم َليَن بـة طروـان وبـة
ي دةضـن؟
مةطةرو بـة ميحتيمـاكت؟ دواي مـةوة موسـتةفيدي تـر كيَيـة؟ مـةم دازاجنانـة بةرِاسـئ بـةرةو كـو َ
مةمانــة هــةمووي ثرســياري جــددين ،جطــة لــةوة كــة مةس ـلَي ذيَــر دةرو سةرضــاوة كيــةزال كي مــن وةكــو
مةنداميَكي ثةرلةمان ليَرة دواي مةو هةموو روون كردنةوانة روون نيية ،سةرضاوةي مةم برِة كويَية؟ ضية؟
مةهميةتي ميسكان جةنابي دكتـؤر مةرسـةكني باسـي ليَـوة دةكـات ،وا دةزائ كـةمسان نكوليمـان لـةوة نييـة،
واجييب سةرشاني هةموومانة بة ثةرلةمان و بـة حكومةتـةوة ،كـة طـرفئ نيشـتةج َي بـوون بـؤ هاووكَتيـان
ضارةسةر بكةين ،بةكَم وةختيَك ميَمة مةمجوعةيةك طرفئ تر ،يان ياسايي ،يان شةرعي ،هةم عـوري ،هـةم
مــابووري ،مــن وادةزائ طرفتــة مابووريــةكاني زؤر زيــاترن لةوانــة ،يــةعين لــة ضــةند روويةكــةوة طــرفئ
جؤراوجؤر دروست دةبيَت ،تكاية با بة ثةلة نةض بةسةريداو روون كردنةوةي زياتر بدريَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِريَ دلَشاد فةرموو.
دلَشاد شهاو حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ي هاتنـة وجـود ،كـة مـن بـاوة ِر دةكـةم بةنيسـبةتي هـةرة زؤري
من ثيَمواية تةوزحياتي حكومةت بابةتي نو َ
مةنداماني ثةرلةمان مةم بابةتة هةمووي تازةية ،من بةي بة حالَي خـؤم بـؤ مـن %122ي تازةيـة ،ضـونكة
من خؤم حـازر كـردووة طفتوطـؤ لةسـةر مي انيـة بكـةم كـة مي انيـةي سـا َليَكة ،مـن نـاتوائ ليَـرة بةشـداري
مةوزوعيَك بكةم ،كة ميلتي امي دة سالَي مايندة خباتـة سـةر حكومـةت ،بؤيـة بةرِاسـئ مـن داواي تـةوزحيي
زياتر دةكةم ،يان كاتيَك بة ثةرلةمانتاران بدريَت ،يان روون كردنةوةي زياترمان ثيَ بـدريَت ،ضـونكة مـةوة
تا ثيَشي تةوزحيي حكومـةت بـاس كـرا بابـةتيَك بـوو ،مـةوةي كـة ميَسـتا لـة وجـود دايـة بـة تيَـرِوانيين مـن
بابةتيَكي ترة ،كؤمةلَيَك طوتين تر هةن ،بةكَم ثيَد دةطوتريَت مةمانة خارجي ني امن ،بؤية نالَيَد ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك بورهان فةرموو.
برهان رشيد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم شت ميَستاي روون نيية لةكمان وةك مةندامي ثةرلةمان مةصدةري ماليةكةي ،هي مةم ماددةية.
دووةم /مةطةر يةك لةسةر دةي بيَت وةك بة ِريَ وةزيري ثالندانان دةلَيَت ،يـةك لةسـةر دة دةكاتـة ن يكـي
ضوار مليار ،مةمة لةكثةرِةي سيَي مـةو تـةدريرةي ماليـة كـة دراوة بـة ميَمـة ،نووسـراوة ملياريَـك و هةشـت
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سةدو بيست و دوو هي وةزارةتي مالية ،يةعين هةر تةختيةي ناكات ضوار مليارةكـة ،يـةعين مـن سـةر لـةم
شتة دةرناكةم ،بؤ مةو دوو نودتةية ،يةك /مةصدةرةكةي ،دوو /مةطةر يةك لةسةر دةي بيَت ،دةكاتة ضوار
مليار ،نةك ملياريَك و هةشت سةدو بيست و دوو ،داواي تةوزيح دةكةم ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك دكتؤر عةلي كةرةم بكة.
د.علي سندي /وةزيري ثالندانان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر تةعقيب لةسةر موكحةزةي بة ِريَ كاك دلَشاد شـةهاو ،وابـ ائ لـة جةلسـةكاني ثيَشرتيشـدا حالَـةتي وا
روويدا ،يةعين هةنديَك تةفاسيل هةية بة حةديقةت لةكي وةزيـري مـةعين ،يـان دةزطـاي مـةعين ،بـةثيَي
مةعلوماتي من ليذنةي دارايي و مابووري لةطة َل بة ِريَ كاك هيَري موحةرةم سةرؤكي دةستةي وةبةرهيَنان
دانيشتوون ،مةم تةفاسيلةي كة باسـد كـرد بةحةديقـةت مةمانـة تـةعليماتن كةدةردةضـن ،تـةعليماتيش لـة
شــويَنيَكي تــر دةردةضـيَت ،بــةس مــةو تةعليماتــة بــةثيَي تيَطةيشــتين مــن مةمــة هــةمووي لةطــةلَ بــة ِر َي ان
مةنداماني ليذنةي دارايي و مابووري باس كراوة ،يةعين لةبةر مةوة مةطةر هةنديَك لـة بـرادةران مةسـةلةن
وةكو كاك دلَشاد ميشارةتي ثيَ دةدات ،مةطةر هةنديَكيان ميتيالَعيان ثيَ نةبيَت ،مةوة وةكَمةكةي ديارة ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
يةك ثرسيارم بؤ جةنابي وةزير هةية ،نةك روون كردنةوة ،دةلَيَت لة مـاددة (تقـوا وزارة املاليـة واالقتصـاد
االلتزاا بـ) ،يةعين ميَوة وةكو وةزارةتي دارايي و مابووري ،تكاية ميَسـتا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة دةهيَـند تـا
كاتذميَر ( )3،32بريي خؤتان بكةنةوة ،وةكَمةكانيشـتان حـازر بكـةن ،بـؤ مـةوةي بـةردةوام بـ بـؤ تـةواو
بوون ،زؤر سوثاس.
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سةرؤكي ثةرلةمان:
خواي طةورة و ميهرةبان.
بةناو طةلي كوردستان ،ميَستا بةردةوام دةب لةسةر دانيشتنةكةي مةمرِؤمان ،دانيشتين ذمارة 3ي ثيَش
نيوةرِؤ ،داوا لة ليَذنة ياسايي و دارايي دةكةم كةرةم بكةن بؤ شويَنةكةي خؤيان ،بة ِريَ ان دواي
دانيشتنةكة دةردةشةيةك كرا لةطة َل بة ِريَ اني ليَذنة ياسايي و دارايي و وةزيرة بة ِر َي ةكان ،شتيَكيان
حازر كردووة ،ليَذنة ياسايي كةرةم بكةن ب انن بة ِر َي ان طويَيان ل َي بيَ ،ضتان كردووة طويَمان ل َي بيَ.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة مةجنامي كؤبوونةوةمان لةطـة َل بـة ِر َي ان وةزيـري دارايـي هـةريَمي كوردسـتان و هـةروةها وةزيـري ثـالن
دانان و بريكـاري وةزارةت و هـةروةها ريَـ دار هيَـري حمـرم ،سـةرؤكي دةزطـاي وةبـةرهيَنان لـة كوردسـتان،
لةطةلَ سةرؤكايةتي ليَذنة ياسايي و ليَذنة دارايي ،كؤبوونةوةكةمان مةجنامـدا كـة صـياغة مـاددة 11
بةو شيَوةية بكريَ ،ميَستا بؤتان دةخويَنمةوة ،ثاي مةوة كـة سـةرنج و موكحـةزاتي مةنـداماني ثةرلـةمان
لةسةر ثرؤذةكة بة و شـيَوةيةك تةدـديد كـرا ،كـؤي مـةو طفتوطؤيانـة كـة بـةياني مةجنامـدرا ،كـؤكراوة لـةو
ماددةيةي كة ميَستا دةخيويَنمةوة:
املادة :11
تلتزا وزارة املالية و االقتصاد مبا يلي:
أوآل :ختصيص مبلغ قدره  022مليار دينار لالستمرار
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ثانيأ :ختصيص مبلغ قدره  122مليـار دينـار لتعزيـز القـرض العقـاري للمـواطنني االقلـيم و زيـادة مبلـغ
القرض اىل  17مليون دينار للمحافظات و االق ية و النواحي و القـرى ،و اسـتمرار الـوزارة تـأمني القـرض
العقاري للمواطنني حسب ال واب و التعليمات املرعية.
ثالثأ :ختصيص مبلغ قدره  32مليار دينار لدعم مشاريأ القرض الصناعي.
رابعأ :ختصيص مبلغ قدره  72مليار دينار لدعم مشاريأ القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي.
امسأ:ختصيص مبلغ قدره  72مليار دينار لدعم املنهاج االستثماري لوزارة الزراعة و املوارد املائية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان مةمة تةرخان كرا تةنها بؤ مةمسالَ ،بؤ مي انيةي  ،0212مةو ثابةنديية بة  12سالَ و  02سالَ و
مةوانة كدرا ،هةر بؤ ماطاداري ميَوة بة ِر َي  ،تةنها كؤكرايةوة لةناو مي انيةكةي مةمسالَ.
رؤذان عبد القادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة :11
وةزارةتي دارايي و مابووري ثابةند دةبيَ بة:
يةكةم :تةرخان كردني طوذمةيةك كة برِةكة  022مليار دينارة بؤ بـةردةوامي ثشـتطريي ثرؤذةكـاني
نيشتةجيَبوون.
دووةم :تةرخان كردني طوذمةيـةك كـة برِةكـةي  122مليـار دينـارة بـؤ ثالَثشـئ دـةرزي خانووبـةرةي
هاووآلتياني هةريَمي كوردستان و زيادكردني دةرزي خانووبةرة بؤ  17مليؤن دينار بـؤ شـار و دـةزا و
ناحيةكان و طوندةكان ،بةردةوام بووني وةزارةت بؤ داب كردني دةرزي خانوو بـةرة بـؤ هاوآلتيـان بـة
ثيَي ياسا و ِريَسا.
سيَيةم :تةرخان كردني برِي  32مليار دينار بؤ ثشتطريي كردني بانكي ثيشةسازي.
ضوارةم :تةرخان كردني برِي  72مليار دينار بؤ ثشتطريي كردني ثرؤذةكاني كةرتي كشتوكا َل لة ريَطاي
بانكي كشتوكالَييةوة.
ثيَنجةم :تةرخان كردني برِي  72مليار دينار بؤ ثالَثشئ بةرنامة وةبةرهيَناني وةزارةتي كشتوكالَ و
سةرضاوة ماوييةكان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شيَردلَ فةرموو.
شيَردلَ حتس حممد محادي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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دويَينَ ثيَشنياريَكمان كرد بؤ وةرزي ،ضونكة لـة هـيض دام و دةزطايـةكي حكـومي نـاوي وةرزي نـةهاتووة و
هيض ثارةيةكي بؤ تـةرخان نـةكراوة ،بؤيـة داوا لـة بـة ِر َي تان دةكـةم كـة مـةو ثيَشـنيارة كـة كرايـة بؤمـان
ثةسند بكريَت ،ضونكة وةرزي مةهميةتيَكي خاصي خؤي هةية ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كويَستان خان فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ضةند ثيَشنياريَك هةبوو كة زياتر لة  12مةندام ثةرلـةمان كردوويانـة ،مـةو  17مليـؤن دينـارة سـولفة
عةداري ببيَتة  ،02بةس نةخراية دةنطةوة ،مةمة يةك ،دووةم :ضةند ثيَشنياريَك مةخريَتة دةنطـةوة مـةوة
صياغة نيهامي مةخويَنيَتةوة كاك عةوني و رؤذان خان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ين و
نا ،صيذةي نيهامي نةبوو ،مةوة بوو كة لةسةري كـؤك بـوون ،ميَسـتا ثيَشـنيارةكان لـة كي منـة ،لـة دويَـ َ
مةمرِؤ و مونادةشة كراوة ،ثيَشنيارةكان هةمووي لةبةر دةستة ،بةآلم مةطةر لةسةر مةو ثيَشنيارة كؤك بـن،
وا بـ ائ شــتيَكي خــراث نيـة ،ضــونكة يةكــةم :لــةو ضـةند ســالَة كــة هـةريَمي كوردســتان مــةبيَت ثابةنــدي
دانةوة دةرز بيَت ،لةوة خةكر بووين ،مةمة بؤ مي انيةي مةم سالَة ،لةناو مةم سالَ كؤ مةبيَتـةوة ،ديَينـة
سةر يةكةم ،هةمووي وةك يةك بيَت طوند و ديَ و مةمانة ،حةز دةكةن ثيَشنيارةكانتان دةخويَند بؤ مةوة
هةر كةسيَك هةلَنةسئَ و بلَ َي من وتوومة ،مةو ثيَشنيارانة مةمرِؤ كراون ،يةكةم ،ثيَشنياريَك هةبوو مـةلَيَ
با شار و ديَ وةك يةك بيَ و جياوازي نةبيَ لة تةدسيمي مةو ثارانة ،دووةم :ثارةكة خبريَتة سةر ثرؤذةكاني
كشتوكالَ و صيناعةوة ،سيَيةم ،بةشي تايبةتي ليَ دياري بكريَ بؤ وةرزي ،ضوارةم 17 :مليـؤن بكريَتـة 02
مليــؤن ،ثيَنجــةم )07(:مليــؤن بــؤ شــار و شارؤضــكةكان ،مــةوة ثيَشــنياري يــةكيَكي تــرة ،بــؤ طونــدةكان 10
مليؤنة ،بكريَتة  122مليار ،ياسايةك دابنريَ بؤ صندودي ميستيسماري ،هةشتةم  :ليَذنة موحافةزات ليَي
ماطادار بيَ ،نؤيةم :بكريَتة  022مليار ،دةيةم :بضـيَتة سـةر ميستيسـماري ،يـازدةم :دةنطـي بـؤ بـدريَ ثاشـان
داواي تةفييالت بكريَت ،دوازدةم :ثارةكة بكريَتة  ،72نيوة بؤ شار بيَت و نيوة بؤ طوند بيَت ،سيازدةم:
لة بودجة ميستيسماري كـةم بكريَتـةوة بـؤ سـةر كشـتوكا َل و صـيناعة ،ضـواردةم 172 :مليـار بـؤ مـاوةدان
كردنةوة و نيوة بؤ صيناعة 72 ،بؤ سةر برِطة شةي ،ثازدة :بة شـيَوةيةك داب ِريَـذريَت لـة بةرذةوةنـدي
خــةلَكي كوردســتان بيَــت 72 ،مليــاري ل ـيَ خبريَتــة ســةر عــةدارات ،طرنطــي زيــاتر خبريَتــة ســةر طونــدةكان،
هةذدةم :ثابةند ب بة تةجروبـةي سـالَي رابـوردوو ،يـةعين مـةوان ضـؤنيان كـردووة ،نـؤزدةم:سةرضـاوةكة
روون نية ،تةوزيح بكريَ ،بيست :لة  %72نيوة بكريَ ثارةكة ،نيوة بؤ ماوةدان كردن و نيوة بؤ زراعـة و
صيناعة ،بيست و يةك :بةو سوودة كة مةد ِريَتةوة مةو بانكانـة ،واز لـة سـوودةكة بييَـن و خؤمـان لـةناو
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خؤمان ،لة هةر يَد ثيَي بكةين ،هـةمووي ،وا بـ ائ مـةو ثيَشـنيارانة هـةمووي لـةو ثيَشـنيارةية ،بـؤ طونـد و
شاريش وةكو يةكي ليَ كراوة ،مةوة نية بة جيا بيَت ،نودتة ني امي فةرموو.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وا ب ائ زياد لة شةي ،حةوت كةس 07 ،و  32داوا كردووة ،ميَستا  17نووسراوة لةويَ ،لةبةر مـةوة ،مـةوة
خبريَتة دةنطدانةوة ثيَد واية بؤ عةدار  07تا  32مليؤن.
سةرؤكي ثةرلةمان:
مةمان ناتوانن دةرز بكةن ،مةو شتة لةبةر دةستيانة بؤ يةك سالَيَك بةو شيكلة بة حيسابات داينناوة ،كاك
امساعيل فةرموو.
امساعيل سعيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة لة ضةند حةفتة رابوردوو بينيمان حكومةت يةك ،دوو ثرؤذة ميعالن كرد ثيَش مةوة موصادةدة
لةسةر مي انية بكريَ ،لـة حةديقةتـدا مـن لـةو رؤذانـة رابـوردوو طـويَد لـة ميفتيتـاحي ثرؤذةيـة بـوو لـة
شةدالوة.

سةرؤكي ثةرلةمان:
رةجامةن وةرة سةر مي انيةكة.
امساعيل سعيد حممد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من طويَد لة ميفتيتاحي ثرؤذةيـةك بـوو ،موشـابيهي مـةم ثـرؤذة صـندودي ميسـكان بـوو لـة شـةدالوة كـة
حكومةت ثرؤذةيةكي كردووتةوة و ميفتيتاحي كرد و هاووآلتي مانطيَ  022دؤكر مةدات ،يةعين من ميَستا
مةثرسد لة سةرؤكي دةزطاي ميستيسمار ،مايا مةم ثرؤذةية نةضوويتة بواري جيَبةج َي كردنةوة نيهاميةن؟
سةرؤكي ثةرلةمان:
مةوة هيَشتا برِياري لةسةر دةدةين براي من ،مةطةر شئ وات هةية و ليَذنة خؤت هةية ،برؤ لةو ليَذنةية
بةدواضووني بؤ بكة ،مةو خةبةرةي زانيوتة ،راثؤرتي خؤتان بنووسن ،لة ليَذنةكـةتان كـؤ ببنـةوة ،بـة سـيَ،
ضوار ليَذنة بةدواضووني بؤ بكةن ب انن ضؤنة و ضؤن كراوة ،بؤ كراوة؟ ،لةسةر مـةم بودجةيـة يـان لةسـةر
هي 0221ية ،مةوجا برِياري ل َي بدةن ميَستا ليَرة ناتوان  ،كاك كاردؤ فةرموو.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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يةكيَك لةو ثيَشنيارانة مةوة بوو كة ضةندين مةندام ثةرلةمانيش ثشتيوانيان ليَكرد ،ياساي ذمارة 5ي سالَي
 0228كة دةب َي ب ِريَكي ،يةعين حكومةت مول ةمة كة .
سةرؤكي ثةرلةمان:
مةوة يةك كةس بوو ،باشة ،مةوةي دةخةينة دةنطدانةوة موشكيلة نية ،كاك عومةر كةرةم بكة.
عمر صديق هةورامي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مـن ثرســياريَكد ماراسـتة بــة ِريَ وةزيــري دارايـي كــرد ،لــة ثـاي مــةو زيادكردنــة بـؤ دــةرزي خانووبــةرة
مةكريَ ،مايا تواناي حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتان بـؤ بـرِي تـةرخان كـراو بـؤ دـةرزي خانووبـةرة بـؤ هـةر
يةكةيةك يان بؤ هةر خانووةك ضةندة؟ 17 ،مليؤن؟  02مليـؤن؟  07مليـؤن؟ ،بـؤ مـةوة بـة موحـةدةدي
ميَمة ب ان تواناي حكومةت هةريَمي كوردستان ضةندة؟ ،مةوةي بة نةزةرِي ميعتيبار وةربطـر َي لـة كـاتي
برِيار دان لةسةر مةبلةغةكة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كةرةم بكة.

بة ِر َي باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة وةكـو بـة ِر َي سـةرؤكي ليَذنـة دارايـي باسـي و مونادشـة كـرا ،ميَمـةي لةطـة َل مـةوةدا بـووين بـة 17
ميستيقرار بكات.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك زانا.
بة ِر َي د.زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تا ميَستا مةو شتة روون نية ،مةوة ميحتياتاتي وةزارةتي دارايي زؤر زؤر دةكات بةو حيسـابة بيَـت ،ثالنةكـة
ثيَشرت بؤ  12سا َل بوو ،واـان مةمـة بةشـيَكي مـةم سـا َل جيَبـةج َي دةكـريَ ،بـةآلم ميَمـة  432مليارةكـةمان
هةمووي هيَناية سةر ميحتياتاتي وةزارةتي دارايي ،ثيَشرتيش بينيمان لة  102ملياري تواناسازيشدا هةر لة
ميحتياتاتي وةزارةتـي دارايـي بـوو ،باشـة مةطـةر بـةو حيسـابة بيَـت ،ميحتياتـاتي وةزارةتـي دارايـي ن يكـة
12/1ي هةموو بودجة مةم سالَ دةبيَتـة ميحتياتـاتي وةزارةتـي دارايـي ،تكايـة روونكردنةوةيـةك هـةبيَت
دةربارةي مةم خالَة و زؤر سوثاس.
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سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير كةرةم بكة.
باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديــارة ثيَشــرتيش باســـد كــرد ،مةطــةر بطة ِريَنـــةوة ســةر مي انيةكــة مـــةبين مــةو  102مليــارة لةســـةر
تةخييياتي مةجنومةن وةزيران دانراوة ،بة نيسبةت مةوة كة ميَسـتا مـةو فةدةرانـة كـة تـازة هـاتووة،
مةوانة كة دةرزة مةصلَةن خؤي ثارةكان دةطة ِريَتةوة جاريَكي تر ،بة ميستيمراري ،لةبةر مةوة ،مـةوة كـة
ميَستا بوويتة  022مليار دينار ،ميَمة فيعلةن لةويَ مةتوان مةوة جيَبةج َي بكةين.
سةرؤكي ثةرلةمان:
يةعين لة دةسةآلتتان هةية ،لةناو سالَيَك مةو ثارانة بدةن كة مةوة ،مةشروعانة جيَبةج َي بكةن.
باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَيَ ،تةنها بؤ سالَي دارايي مةمسالَ ،هةر بة ثيَي دانوني موازةنةكة مةتوان جيَبةج َي بكةين.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي هيضتان هةية؟
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عوني كمال سعيد ب از:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشــنيارةكةي كــاك شـيَردلَ تــةبيعي مــةوة بــاس كرايــة لــة ثــرؤذة وةزارةتــي رؤشــنبريي و كوان ،ثيَينــاو
ي لةســةر مــةو ماددةيــة ،لةبــةر مــةوة مــةو مــاددة كــة
دووبــارة بكةي نــةوة ،داواي كــرد كــة زيــادة بكــر َ
خويَندرايةوة ،خؤي مـةو ثيَشـنارانة تيَدايـة ،داوا دةكـةم لـة سـةرؤكي ثةرلـةمان بيخاتـة دةنطدانـةوة ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سؤزان خان كةرةم بكة.
سؤزان شهاو نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو ثارةيةي وةرزشة تةنها دوو كةس وتوويانة ،نـةبووة بـة سـ َي كـةس ،ميَمـة مـةوةي عورفـة داميمـةن سـ َي
كةس زياتر مةبيَ ميقترياحيَك بكات و ثشتيواني ل َي بكات.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة كاك شيَردلَ.

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

بة ِر َي
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شيَردلَ حتس حممد محادي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبيعي سيَ كةس بوو كة ثشتطريي لةوة كرد ،دووةم/مةوةي كة كاك عةوني دةلَيَت لة وةزارةتـي رؤشـنبريي
و كوان ،ضةند ياريطايةكي صيناعي طضكؤكة بـؤ دـةزا و ناحيـةكان ،ميَمـة ميَسـتا حييـار لةسـةر وةرزي لـة
عيَراق هةية ،بةس لةسةر كوردستان هةلَطرياوة ،هةموو بوتوآلتي دةولي ديَتـةوة كوردسـتان ،مـةوةي بيَتـةوة
سةر عرياق ،دووةم شت :لة  0210طةورترين بوتولـة تـؤثي ثيَـي ايظـا ديَتـة كوردسـتان كـة  12دةولَـةتي
مــةورؤثي موشــارةكة دةكــات ،بؤيــة مــن داوا دةكــةم مــةو ثيَشــنيارة خــؤم ثــارةي بــؤ دابنــريَ ،مــةوة كــاك
عةونيش دةيلَيَت بةس بؤ وةزارةتة و بؤ ياريطاي بضووكة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ضةندي بؤ دابنريَ بة رةمي جةنابت؟
شيَردلَ حتس حممد محادي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةآل  72مليار ب َي باشة ،ميشةكا ان دةرِوات.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير رةميت لةو مةوزوعة؟

بة ِر َي باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة بة نيسبةتي وةرزشةوة ،مةوةي كة جةنابي كاك شيَردلَ تةحس باسي دةكات ،تةخييص كردني ثارة
بؤ وةرزي ،بةراسئ مةوة شتيَكي باشة ،بـةآلم ميَمـة مـةو حيسـابة كـة تـا ميَسـتا كردوومانـة ،ميَسـتاي لـة
كؤبوونةوةي ةكدا مةمرِؤكة جاريَكي تر ،مـةوة مةطـةر بيَـت و هـةر ثارةيـةكي تـر غـةيري مةوانـة تةخيـيص
بكةين ،مةبيَت لة شويَنيَكي تر هةلَيبطرين ،لةبةر مةوة ،مةوة مةطةريَتةوة بؤ جةنابتانةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
مةوة وةرزي مةخةينة ثيَش ميَوة بة ِريَ  ،يةكةم :مايا بؤ وةرزي لةم بابةتة ،لةم ثارةية تـةرخان بكـريَ،
يان نا؟ ،مةطةر دةنطي هيَنا مةوجا ديَينة سةر رةدةمةكة ،بة ِريَ ان ميَستا ثيَشنياريَك هةية ،ضةند برادةريَك
ثشــتيوانيان ل ـيَ كــردووة و مــةمن لــةو مي انيــة مةمــة تــةرخان كــراوة بــؤ ماوةدانكردنــةوة ،دســميَكي بــؤ
زيراعةية و بؤ صيناعةية و دسمةكيشي بؤ وةرزي مي افة بكريَ ،مةطـةر موافـق بـن مـةوجا حيسـابيَكي بـؤ
مةكةين ،تكاية كـيَ لةطةلَيدايـة دةسـئ بـةرز بكاتـةوة؟ 77 ،كةسـي لةطةلَـة و مـن و كـاك فرسـةتيش وكـاك
دكتؤريش لةطةلَينة 74 ،كةس لةطةلَيئ ،كيَ لةطةلَدا نية؟ 15 ،كةس لةطةلَـدا نيـة ،برِيـار درا شـتيَكيان بـؤ
تـةرخان بكــةين ،زؤر ســوثاس ،فـةرموون ليَذنــة ياســايي و ليَذنـة دارايــي و جــةنابي وةزيـر لةطــةلَ يــةك
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موشــاوةرةتيَك بكــةن بــؤ مــةوة شــتيَكي موعيــةن بؤيــان تةخيــيص بكــةن ،بــة ِر َي ان بــة نيســبةت مــةو
مودتةرةحةي وةرزي مةوة مامادةيان كرد و مةخيويَننةوة ،ثاي مةوةي كة تةواو كة بـوو مـةوجا ديَنـة سـةر
مةوة تر ،مةو  17مليؤنة كة هةنديَ بة ِريَ داواي كردووة ببيَتة  ،02هةنديَ داواي كـردووة ببيَتـة ،07
جةنابي وةزير رةميتان بةرامبةرة مةوة ضية؟ ،ثيَشنيارتان هةية؟ (،ـري االمـور اوسـطها ) نـة  07بيَـت و
ي و كـةميَك كـةمرت بيَـت،
نة  17بيَت ،بكريَتة  ،02راستة ذمـارة كـةمرت دةكـةويَ ت بـا مـةو عـةدةدة نـةكر َ
بةآلم بطوجنيَ و خةلَك َي بتوانيَ ثيَي بكات ،رةميتان لةسةر مةو بابةتة تكاية.
بة ِر َي باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة لةوةتيَ سوو نةماوة لةسةر دةرزي عةداري ،مةوةي جاران مةماندا ،ميَسـتاكة ثيَـنج بةرامبـةر و شـةي
بةرامبةر ثارة مةدريَ ،رؤذانة مةو ثارةية و مةو سيولة نةدديةي كة ميَستاكة مةيدةين ،دةت ميَمـة نـاتوان
تةمحولي لةوة زياتر بكةين ،لةطةلَ سيولة نةددي ميَمة ناطوجنيَت ،تةخييياتيشمان مةوةندة نية بةشـي
مةوةندة بكات ،سوثاس.
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،مةوةي وةرزي تكاية ليَذنة ياسايي بيخويَننةوة.

بة ِر َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
فةدةرةك مي افة دةكريَ ،فةدةرةي سادسا:
ختصيص مبلغ مبلغ قدره  12مليار دينار لدعم املنشأت الرياضية االقليم.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دووبارة بكةنةوة با وازيح ب َي رةجامةن.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
فةدةرةك مي افة دةكريَ ،لةسةر ماددة  11بةو شيَوةية:
ختصيص مبلغ قدره  12مليار دينارلبناء املنشأت الرياضية
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
نوودتة ني امي كاك عبد السالم.
بة ِر َي عبد السالم مصطفى صديق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ي مةعلومةيـةكي دةديقـي مـالي بـدةم ،حـةز دةكـةم برادةرانـي موختـةر بلَـيَن ،لـة مـةلَمانيا بـؤ
من مةمةو َ
ميستيعداد بؤ كأسي عالةمي رابوردوو ،مةلعةو هـةبوو  722مليـؤن دؤكري تـةكليئ كـرد ،مةطـةر مبانـةو َ
مةلعةبيَك دروست بكةين ،من لةطةلَيمة ،مـن خـؤم نيمضـة ريازيـةكد ،دةبـ َي سـتاديؤميَكي وامـان هـةب َي كـة
ياري نيَودةولَةتي ليَ بكريَ ،ياريطايةك كة هةموو كورسي بـن و لـة  32هـةزار كـةس زيـاتر بـيَ ،مـةداخيلي
ني امـي بـن ،مـةزوامي ني امـي بــن ،موسـتةحيلة بـة  022تـا  072مليــؤن دؤكر كـةمرت بكـريَ ،رجاتـان لـيَ
ي دةعمي ريازة بكةين ،حةز دةكـةي ميَمـة تةبـةروع دةكـةين ،بـةس مـةم مةبلةغـة نـة
دةكةم ،مةطةر مبانةو َ
مونشةماتي مينشا دةكـات ،يـةك سـتاديؤمي مؤلَـومثي طـةورة بـة  122يـان  022مليـؤن دؤكري نـاكريَ ،بـؤ
مةعلوماتيش تةمكيد بكةن .بةس ويستد مةوةندة بلَيَد ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي كةرةم بكة.
بة ِريَ عوني كمال سعيد ب از:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشــنيارةكة كــاك ش ـيَردلَ وتــي ســالَي  0210مؤلَومثيــاد لــة هــةوليَر دةكــريَ ،ايظايــة نــازائ ضــية ،ميَمــة
ثيَشــنيارمان كرديــة بــؤ مــةو ســالَة مةوةندةيــة ،بــؤ ســالَي  0211و  0210خــوا كةروــة ميمكانيــات بــاي
حكومةت هةريَد دةتوانيَ هةموو شتيَك بكات.

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
ي يان كةم بكريَ ،رةمي جةنابتان ضؤنة؟
جةنابي وةزير رةميت ضية ،مةو  12مليارة باشة يان زياد بكر َ
باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة ضةند كةم بيَ مةوةندةمان ثيَ باشة ،بةآلم حةدة مةو ثرسيارانة كة بؤ زياد كردن لـة وةزيـري دارايـي
نةثرسن.
سةرؤكي ثةرلةمان:
مــةو مودتةرةحانــة كــة كــران برادةريَــك باســي فةدــةرةي 5ي كــرد ،مةطــةر بــؤم بيلَيَتــةوة ،ضــونكة ليَــرة،
دووبارةي بكةوة.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ياســاي ذمــارة 5ي ســالَي  ،0228تايبــةت بــة داب ـ كردنــي خــانووي نيشــتةجيَبوون ،كــة حكومــةت خــؤي
وةزارةتي شارةواني زةوي مةدات و وةزارةتي ماوةدان كردنةوة تةنفي ي دةكات ،مةوة بة جيـاواز لـةو بـوارة
كة صندودي ميستيسماري مةيكات ،ميجابيرتة بؤ خةلَكي فةدري و ميستيفادة زياتري ليَ مةكةن ،لةبةر مةوة
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مةم ثيَشنيارة ثيَويستة بودجةيـةكي ديـاري كـراوي بـؤ تـةرخان بكـريَ ،كـة هـةر مةبةسـت ضارةسـةركردني
دةيراني نيشتةجيَبوونة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي رةميتان لةو مةوزوعة.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
راستة دانونيَك لة ثةرلةمان دةرضوو بة ذمارة 5ي سالَي  ،0228بةآلم دانونةكة نةكةوتة بـواري جيَبـةجيَ
كردن ،لةبةر مةوة حكومةت مةشاريعي دي هةبوو ،بؤية بة مةف ةلي زاني لةو دانونة ،ميَمـة لـة ثةرلـةمان
نةمانتواني بةراسئ بةدواداضووني بؤ بكةين ،ياسايةكة تا ميَستا جيَبةجيَ نةكراوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي ،مةم ثيَشنياري بة ِر َي تان هي هةردوو ليَذنةكة و بةريَ وةزيري دارايية ،كة بؤ طونـد و شـار
و شاروضكة وةك يةك تةرخان مةكريَ؟
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَيَ وةكو يةك حيسابيان بؤ كراوة.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
مةندامة بة ِر َي ةكان مةطةر لةطة َل بـن ثيَشـنيارةكةيان مةخويَننـةوة جـاريَكي تـر مةيدةينـة دةنطـدان ،تكايـة
بيخويَننةوة ،هةموو شتيَك خةكر.
بة ِريَ عوني كمال سعيد ب از:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة :11
تلتزا وزارة املالية واالقتصاد مبا يلي:
أوآل :ختصيص مبلغ قدره  022مليار دينار لالستمرار دعم مشاريأ صندوق االسكان.
ثانيأ :ختصيص مبلغ قدره  122مليـار دينـار لتعزيـز القـرض العقـاري للمـواطنني االقلـيم و زيـادة مبلـغ
القرض اىل  17مليون دينار للمحافظات و االق ية و النواحي و القـرى ،و اسـتمرار الـوزارة تـأمني القـرض
العقاري للمواطنني حسب ال واب و التعليمات املرعية.
ثالثأ :ختصيص مبلغ قدره  32مليار دينار لدعم مشاريأ القرض الصناعي.
رابعأ :ختصيص مبلغ قدره  72مليار دينار لدعم مشاريأ القطاع الزراعي عن طريق املصرف الزراعي.
امسأ:ختصيص مبلغ قدره  72مليار دينار لدعم املنهاج االستثماري لوزارة الزراعة و املوارد املائية.
145

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ

االقليم.

سادسأ :ختصيص مبلغ قدره  12مليار دينار لبناء املنشأت الرياضية
سؤزان شهاو نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
جاري ثيَشووي دةستد بةرز كردةوة ،ميَمة مةو 372ي كة حكومةت ناردوويـةتي ،برِيارمـان دا بيكـةين بـة
172 ،022ي دةميَنيَتــةوة ،مــةو 172يــة ثـيَش مــةوةي ،بــا باســي مــةوةي وةرزشــةكة نةكــةين جــاريَ ،مــةو
172ية 72 ،ضووة سةر سولفة عةدار.
سةرؤكي ثةرلةمان:
رةجامةن سؤزان خان لةطةلَ وةزير دسةمان كرد ،وتي مةوةي ليَرة هاتووة ،ميَمة مةتوان لة وةزارةتي مـالي
دةعمي مةو ياساية بةو شيكلةي هاتووة بكةين ،سةرضاوم.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة :11
وةزارةتي دارايي و مابووري ثابةند دةبيَ بة:
يةكةم :تةرخان كردني طوذمةيةك كة برِةكة  022مليار دينارة بؤ بـةردةوامي ثشـتطريي ثرؤذةكـاني
نيشتةجيَبوون.
دووةم :تةرخان كردني طوذمةيـةك كـة برِةكـةي  122مليـار دينـارة بـؤ ثالَثشـئ دـةرزي خانووبـةرةي
هاووآلتياني هةريَمي كوردستان و زيادكردني دةرزي خانووبةرة بؤ  17مليؤن دينار بـؤ شـار و دـةزا و
ناحيةكان و طوندةكان ،بةردةوام بووني وةزارةت بؤ داب كردني دةرزي خانوو بةرة بؤ هاووآلتيان بـة
ثيَي ياسا و ِريَسا.
سيَيةم :تةرخان كردني برِي  32مليار دينار بؤ ثشتطريي كردني بانكي ثيشةسازي.
ضوارةم :تةرخان كردني برِي  72مليار دينار بؤ ثشتطريي كردني ثرؤذةكاني كةرتي كشتوكا َل لة ريَطاي
بانكي كشتوكالَييةوة.
ثيَنجةم :تةرخان كردني برِي  72مليار دينار بؤ ثالَثشئ بةرنامة وةبةرهيَناني وةزارةتي كشتوكالَ و
سةرضاوة ماوييةكان.
شةشةم :تةرخان كردني برِي  12مليار دينار بؤ دروست كردني دةزطاكاني ياخود مونشةمةكاني وةرزي لـة
هةريَد.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان مةطةر ميعترياز لةسةر رةدةمةكان نية ،هةمووي بةيةكةوة مةدةينة دةنطدان ،مةطةر نا يـةك ،يـةك
مةيدةينة دةنطدان.
عوني كمال سعيد بةزاز:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تيَبيين مةوةم كـرد كـة لـة كـاتي خويَندنـةوة فةدـةرةي سـيَيةم ،بـة هةلَـة خويَنـدراوة ،هةلَةيـةكي تـةبعي
تيَدابوو ،ميَستا دووبارة دةخيويَنمةوة:
ثالثأ :ختصيص مبلغ قدره  32مليار دينار لدعم مشاريأ املصرف الصناعي.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كيَ لةطةلَة؟ ميَستا هةمووي ،دةست بةرز بكةن كة بةم ماددانة رازي بـوون ،تكايـة دةسـتتان بـةرز بكةنـةوة،
زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَدا نية؟ ،دوو كةس لةطةلَدا نية ،بؤ ماددةيةكي تر تكاية دةستتان خؤي بـيَ ،سـةرتان
ساغ بيَ ،شتيَك كي منة ،با ماددةكة خبويَننةوة ،لة جةنابي وةزير دةثرسد ،مةطةر ميجازة بدةي ،مةسـةلةي
هينةكانة ،مةوة كؤميشنةكاني مينحة وةزارةتي نةوتة ،فةرموو كةرةم بكة.
بة ِريَ كويَستان حممد عبداه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو كاتة كة هاتينة سةر مةو ثرؤذة ياساية ،وا برِيار بوو ضـةند ماددةيـةكي بـؤ زيـاد بكـةين ،تـةنها مـةو
ماددةية نية.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كويَستان خان ميجازة بدة ،ماوة ليَذنة ياسايي كؤمـة َليَك تةوصـيات و مـاددة مي افيـان هةيـة كـة هاتينـة
سةري مةيكةين ،ميَستا مةو ماددةية تةواو بيَ ،هةية لةبةر دةستمة و ماطام ليَيةتي و ميَسـتا لةبـةر دةسـتمة
مةطةر ويستيان كيبةن ،ناهيَلَ  ،فةرموو.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة العشرون:
حالة حصول تغري حصة موازنة حكومة اقليم كوردسـتان ،خيـول وزيـر املاليـة و االقتصـاد بتزفـيض او
زيادة املبلغ االمجالي للموازنة بنفس النسبة ،أو ما يراه مناسبأ لتسديد العجز.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة بيست و دووةم لة مةصلَي ثرؤذةكة بووة ماددة بيستةم:
لة حالَةتي رووداني طؤرِينيَـك لـة بةشـي بودجـة حكومـةت هـةريَمي كوردسـتان ،مـةوة وةزيـري دارايـي و
ي بة كةم كردنـةوة يـان زيـادكردني سـةرجةم كوذمةكـةي بودجـة ،بـة هـةمان
مابووري دةسةآلتي ث َي دةدر َ
ريَذة ياخود كة بة موناسييب دةزان َي بؤ ثرِكردنةوة كورت هيَنانةكة.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة دارايي رةميتان تكاية.
بة ِريَ خورشيد امحد سليد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــةا خالَــة هاتنــة راســت كــرن و اــي رةنــم كــرين ،حالــة حصــول تغــري حصــة موازنــة حكومــة اقلــيم
كوردستان ،خيول وزير املالية و االقتصاد ب:
أ-ختفيض املبلغ االمجالي للموازنة بنفس النسبة لتسوية العجز.
ب -حالة حصول الزيادة املوازنة تستحصل موافقة الربملان عن كيفية الصرف.
مةمة ميقترياحي ليَذنة ياسايي و دارايية.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير رةميتان؟
بة ِريَ باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَ َي باشة.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان مةطةر كةس موكحةزة لةسةر مةوة نية ،مةخيةينة دةنطدانةوة ،نودتةي ني امي كاك رزطار كةرةم
بكة.
بة ِر َي رزطار حممد أم :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ميقترياح دةكةم كة بةم جؤرة بيَت مةو نةصة:
ت ــاف ايــة زيــادة قــد يصــل حصــة االقلــيم مــن امليزانيــة االياديــة اىل نفقــات املشــاريأ الرأ اليــة دون
التشغيلية ،بينما ختصم النقص احلاصل فيها من املبلغ املزصص للنفقات التشـغيلية فقـ  ،و كـال احلـالتني
تقدا مبشروع ملحق قانون للموازنة من جملس الوزراء اىل الربملان.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي و دارايي رةميتان؟
بة ِريَ د.ماراس حس حممود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ين لـة كـاتي مـةو طؤرِانكارييانـة كـة
راي ميَمة مةوةيـة كـة زؤر دةسـئ حكومـةت نـةطرين ،مازادييـةكي بـدةي َ
مةبيَت ،مةوة رةمي ميَمةية ،سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا وةكو ماخري صياغة كة ليَذنة ياسايي خويَنديانةوة ،بة عـةرةبي و بـة كـوردي ،مةخيةينـة
دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَداية تكاية دةسئ بةرز بكاتةوة ،زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَدا نية؟ بة كؤي دةنم ثةسـند
كران بؤ ماددةيةكي تر.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة احلادية و العشرون:

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

تقوا وزارة املالية و االقتصاد و بالتنسيق مأ وزارة املوارد الطبيعية بتزمني و تقدير املوارد ال تتحقق مـن
نشاطات و استثمار املوارد الطبيعية املستحقة لالقليم وفق الدستور العراقي و ت اف اىل الواردات املتحققة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة كوردي كةرةم بكة.
عمر عبدالرمحن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة  03كة ميَستا بوويتة :01
وةزارةتي دارايي و مابووري بة هةماهةنطي لةطةلَ وةزارةتي سامانة سروشتيةكان ،مةو داهاتانـة دةخـةملَيَينَ
كة ل ة ضاككي وةبةرهيَناني داهـاتي سروشـئ موسـتةحةدي هـةريَد دةسـئ دةكـةويَت ،بـة ثيَـي دةسـتووري
عريادي دةخريَنة سةر مةو داهاتانةي كة دةستكةوتوون.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ثيَش مةوةي بيَينة سةر مونادةشة ،كةرةم بكة ليَذنة دارايي.
د.ماراس حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةربــارة مــةم ماددةيــة ،ثيَشــنياري زيــادكردني وشــةي( اكحتــادي) دةكريَــت دواي دةســتةواذة (الدســتور
العرادي) و زياد كردني مةم رستةية (اعالا الربملان بذلك للمصادقة عليه) لة كؤتايي ماددةكـة ،بـةم شـيَوةية
دةدي ماددةكة وةكو خوارةوة دةبيَت:

تقوا وزارة املالية و االقتصاد و بالتنسيق مأ وزارة املوارد الطبيعية بتزمني و تقدير املوارد ال تتحقق مـن
نشاطات و استثمار املوارد الطبيعية املستحقة لالقليم وفـق الدسـتور العراقـي االيـادي و ت ـاف اىل الـواردات
املتحققة و اعالا الربملان بذلك للمصادقة عليه.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ضةند ثرسياريَك هاتووة ،يةكيَك لةوانة مةمةية :مةلَ َي لةناو ثرؤذة ياسـاكةدا مـةو ماددةيـةي
كة ثةيوةنـدي بـة داهـاتي سـامانة سروشـتيةكانةوة هةيـة ،نـا رِؤشـين تيَـدا هةيـة ،نازانريَـت مايـا مةبةسـئ
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بؤنسي كؤمثانياكاني نـةوت ،يـان و داهاتيَـك ،بؤيـة باشـرت ة ثـيَش مـةوةي طفتوطـؤ دةسـت ثـ َي بكـات ،مةطـةر
روونكردنةوةكمان بدةنيَ مةمنوون دةب .
باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة لة كؤبوونةوةكاني ثيَشرتي ثةرلةمانيش مةوةبوو داوامان ليَ كرا و روونكردنـةوةمان دا ،ميَمـة هـةتاكو
ميَ ستاكة مرياداتي نةوت نةهاتووتة ناو بودجة وةزارةتي داراييةوة ،مةو مرياداتانة كة هةشيان بيَ ،لـة هـةر
جؤريَك مريادات بيَ لة وةزارةتدا خؤيان وصوكتي دـةب يان هةيـة و موسـتةنةداتيان هةيـة ،مـةفروزة لـةويَ
داخيل بيبَ ،لةكي مةوان ،ماخري جار داواي رةدةمي حيسابيَكيان ل َيمان كرد و ميَمـة رةدـةمي حيسـابةكةمان
داوة ثيَيان ،ميَستاكة و ميرت لةمةودوا مةويش وةكو هةموو وةزارةتيَك مريادات لة كي خؤيانةوة مرياد دةكريَ
و ماطاداري وةزارةتي داراييش مةكريَ ،ميَستا مةو دانوونةي كة ميَستا هاتووة لةو ماددةية ،مةمة زياتر ميَمـة
ميل ـ ام مــةكات كــةوا ثيَكــةوة دابنيش ـ و مرياداتــةكانيان تةســجيل بكــةين و بيخةينــةوة ث ـيَش ثةرلــةمان،
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي وةزيري سامانة سروشتيةكان رةميتان؟
ماشئ هةورامي/وةزيري سامانة سروشتيةكان:
سةرؤكي ثةرلةمان.
موشكيلةم نية لةطةلَ صيذةي مةو ماددةية ،بةآلم كيَشةكة لةوةداية( وفق الدستور العرادي) ،تةفسريي كـيَ؟،
من ،جةنابي وةزيري دارايي ،تةفسـريي ثةرلـةمان؟ ،مـةوة لـة جةوهـةري موشـكيلةكة دايـة ،ميَمـة تةفسـريي
داهات و تةفسريي دابةي كردني داهات كيَ حةدي هةية كة وةريطريَ ،حكومةت عرياق يـان ميَمـة؟ ،هيَشـتا
مةو كيَشةية لـة مـاددة  110ي دةسـتووري عريادـي حـةل نـةكراوة ،جـا لةبـةر مـةوة دابيلـة للتفسـري ،مـن
مامادةم بؤ مةوةي هةر ضـي يـةك دؤكر بـ َي بيخةينـة حيسـابيَكةوة ،بـةآلم مـةوة تيَطةيشـتووين لـة خـارجيي
موازةنةيــة ،مــن حــةز دةكــةم داهــاتي ميَمــة ،مــةوة كــة ثةيوةنــدي بــة هينــة ،بــة ثــارة مينحــةكان و
هاوكارييةكاني موداولةكان لة طريَبةستةكاني نةوت ،من حـةز دةكـةم ،ثيَشـنياري مـن وايـة لةطـة َل جـةنابي
رةميس وزراي بامسان كرد ،دويَينَ و مةمرِؤ ،يةكةم :حيسابيَكي تايبةتي بؤ بكريَتةوة لـة وةزارةتـي دارايـي،
سةرثةرشئ موباشريي لةويَ بيَ ،دووةم :تـةرخان بكـريَ بـؤ ثـرؤذة بـيَ بودجـةكاني عةدـدةكاني نـةوت كـة
ميَمة ميلتي اممان هةية بةرامبةر موداولةكان ،بةآلم بةسةرثةرشئ مةجليسي وزرا ،مةوة كة داهاتي عامة
يان مينحة عامة ،مةجليسي وزرا برِياري لةسةردا بؤ و ثرؤذةيةك تـةرخان بكـريَ( ،علـ العمـوا اضـعة
للرقابة املالية) و سةرثةرشئ ثةرلةمانيش ،يةك كيَشة مةميَينَ :مايا حيسابي مةكةين كة داهاتة لة موازةنة
يان خارجيي موازةنةية؟ ،مةوة برِياري جةنابتانة ،من هيض موشـكيلةم نيـة ،بـةآلم ثرؤسـةكة تـةعامولي لـيَ
مةكةين وةكو ثارة ،ثارة ديَتة وةزارةت ،ضؤن تةرخان دةكريَ بة ثرؤذة ،مةبيَ رةدابةي لةسةر بـيَ ،رةدابـةي
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مالي ،رةدابةي ثةرلةماني لةسةر بيَ ،مةب َي طريَبةستةكان ،موداولـةكان ماطـادار بـن ضـؤن ثارةكانيـان سـةر
كراوة ،مةوةندة كيَشةية هةية ،كامة بة دلَتانة ،ميَمة مامادةين.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ماراس فةرموو.
د.ماراس حس حممود كريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة حةديقةت من ويَسـتد ليَـرة خا َليَـك روون بكةمـةوة ،دةسـتةواذة دةسـتووري عريادـي خـؤي لـة مةصـلَي
ثرؤذةكة هاتووة ،لة مةصـلَي ماددةكـة كـة مـاددة  03يـة ،بؤيـة ميَمـةي تـةنها وشـةي ميتيحادوـان مي افـة
كردووة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
مةو بة ِر َي انة مةيانةويَ ناو بنووسن ،لة ماخريةوة دةست ثيَ دةكةين ،تكاية يةك ،يةك ناوي خؤتـان بلَـيَن،
مةو بة ِر َي انة كة ناويان نووسيوة:
طؤران مازاد ،كاردؤ ،عبدالسالم ،مسري سليد ،كاروان ،عةزوـة خـان ،عبـداه ،سـةرهةنم ،رزطـار حممـد ،شـوان

امحد ،محة سعيد ،بيالل ،خةليل عومسان ،حسن حممد ،زانا رؤوف ،شاهؤ سعيد ،سؤزان شـهاو ،بشـري خليـل،
امساعيل طةآللي ،مةا عومةر ،مارام دادر ،د.امحد ،عومةر عبدالع ي  ،برهان رشيد ،تةواو كةسي تر نيـة؟،
بة ِريَ طؤران مازاد كةرةم بكة بةس تكاية ،ضونكة زؤر لةسةر مةو مةوزوعانة رؤيشـتووين موحاوةلـة بكـةن
لة  0دةديقة زياتر نةبةن ،كةرةم بكة.
بة ِر َي طؤران مازاد حممد عبداه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مةم ماددةيـة ماددةيـةكي طرنطـة بـاس لـة نـةوت دةكـات ،نـةوتيش دةضـيَتة بـابي مةسـةلةي داهـات و
داهاتيش خالَيَكي مةساسية لة كـاتي مونادةشـةكردني بودجـةدا ،مـةوة لـة مـاددة  01دا روونـة ،بـاس لـة
داهات و دروستكردني ليَذنةيةك دةكات لة كيةن هةردوو وةزارةتةكة بة هاوبةشي ،بـة طـويَرة دةسـتووري
عريادـــي ،كـــة بـــؤ دةســـتوور ميَمـــة دةطة ِريَينـــةوة لـــة ياســـاي نـــةوت و غازيشـــدا ،بـــة ِريَ وةزيـــري ســـامانة
سروشتيةكانيش كاتي خؤي كة باسي داهـاتي بـؤ مةندامـةكاني ثةرلـةمان شـي كـردةوة ،داهـاتي مـةو نةوتـة
خامة كة دةفرؤشريَ بؤ هةريَمي كوردستان نية ،ناضيَتة ناو مةوة ،بةلَكو دةضيَتة ناو مةو سندودةي كة لة
ماددة 11دا باسي كردووة و لةويَندةردا لة  %15ديَتةوة بؤ هةريَمي كوردستان ،مةمة خالَيَك ،خـالَيكي تـر
كة تا ميَستا لة عرياددا ياساي نةوت و غاز دةرنةضووة ،لة هةريَمي كوردستان ياساي نـةوت و غـاز دةرضـووة
و بة طويَرة ماددة 117ي دةستووري عريادي كاتيَك ياسـاي هـةريَد و ياسـاي بةغـدا تـةنادوزي تيَكـةوت،
ميش بة ياساي هةريَد دةكريَ ،كةواتة لة هةموو كاتيَك مةطةر ياسا لة بةغدا دةرضووبيَت ،بةآلم لةم ياساية
مةوة روونة لة ماددة  17لة خـالَي  7باسـي مـةوة دةكـات كـة تـاوةكو مـةو كاتـة ميَمـة لةطـة َل حكومـةت
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عرياديدا دةكةوينة ميتيفاق ،وةكو مةو داهاتة كيَلَطة نةوتيةكان دادةنريَ و حيية بؤ هةريَمي كوردستان
ل ـيَ دةدريَ ،مادةةيــةكي تيايــة كــةوا مــةم داهاتــة ديَتــة نــاو داهــاتي هــةريَمي كوردســتان و دةبيَتــة داهــاتي
حكومةت ،بة بؤضووني من مةوة ميشكالي طةورةية لـة هـةريَد و مـةو مونادةشـةي بودجـة بةشـيَكي زؤري
مونادةشةي با نةوت بيَت ،طفتوطؤي خاياند ،بريتية لة جيَبةجيَ نةبووني ياساي نةوت و غـاز لـة هـةريَمي
كوردستان ،مةطةر ياساي نةوت و غاز وةكو خؤي لة هةريَمي كوردستان ميَمة جيَبةج َي بكةين ،مـةو خاآلنـة،
ك ـ َي بةرثرســيارة ،ك ـ َي موتابةعــةي ثــارة دةكــات ،دةض ـيَتة كــويَ؟ ،زؤر بــةوازحيي ديــارة ،بــةآلم ديــارة مةمــة
ميشــكاليةكي طةورةيــة كــة ميَســتا ل َيــرة ج َيــي نيــة و دواي مونادةشــةي بودجــة جــاريَكي تــر لــةم شــتةية
بثرســينةوة ،مــن ليَــرةدا بةرِاســئ لــة وةزيــري ســامانة سروشــتيةكان دةثرســد :كــة مةطــةر مــةم داهاتــة بــؤ
هةريَمة ،با ميَمة ياساي نةوت و غاز جيَبةجيَ بكةين ،هيض ميشكاملان نابيَ ،مةطةر مةبةسـتمان لـةم ثارةيـة
تةنها مةو مينةحانةيـة و مـةو بةخشـينانةية كـة كؤمثانياكـان دةيـدا ،ميَمـة موتـةفيق لةسـةر مـةوةي كـة
مةطةر خبريَتة ناو ثرؤذة بودجة هةريَمي كوردستان ،مةوة لة  %83ليَ دةبـرِدريَ ،ثيَشـنياري ماددةيـةكي
ي كـة مـةو وةزيـري سـامانة سروشـتيةكان لةطـة َل
مي افة دةكـةم لـة ثـرؤذةي بودجـة كـة ماددةيـةك دابنـدر َ
وةزيري دارايي هةموو مةو مينةحانة كةوا ديَ بؤ حكومةت بة تايبةتي لـة طريَبةسـتة نةوتيةكانـدا ،بؤمـان
دياري بكةن و بيَتة ثةرلةمان ،و ثةرلةماني كوردستان دةراري ل َي بدات ،مةم مينةحانة لة و بواريَك سةر
ي و رابكيَشــريَ و ســةرؤكي حكومــةت و
دةكــريَ و بــؤ و ثرؤذةيــةك ســةر دةكــريَ؟ ،نــةك ثيَشــرت دابنــدر َ
وةزارةت برِياري لةسةر بدةن بؤ مةم ثرؤذةية سةر بكريَت و دواتر تةنها بؤ عيلد بيَتة ثةرلةمان ،نةخيَر
ماددةكة بةو شيَوةية بيَت كة ماددةيةكي سةربةخؤ بيَت ،بؤية ليَرةدا دسةكائ بـةوة كؤتـايي ثـيَ ديَـند كـة
مةو ماددةية بة بؤضووني من زيادة و ميلذا بكريَ و لة شويَين مةم ماددةية ،ماددةيـةكي نـويَ بـؤ مةسـةلةي
مينةح ثيَشنيار بكريَ لة كيةن وةزيري سامانة سروشـتيةكان و دارايـي ،بيَتـة ثةرلـةمان و لـة ثةرلةمانـةوة
دةرار لةسةر مةم ثارانة بدريَ و سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي هةر بؤ روونكردنةوة و بؤ مـةوة برادةرانـي تـر لةسـةري نةضـن ،مةمـة رةبـئ نيـة بـة مينـةح ،بـؤ
مينةح ماددةيةكي تايبةت دامةنيَن ،زؤر وازيح بيَ ،لةناو حيسابيَك بيَ ،بيَتة مةم ثةرلةمانة ،لةم ثةرلةمانة
ب ان ضةندمان هةية ،مينجا مةو مةشروعةي بـةو ثارةيـة سـةر مـةكريَ ،مـةو مةشـروعانةي بيَتـة مـةو
ثةرلةمانة دةراري ليَ بدةين ،مةمة مةسـةلةيةك برِاوةتـةوة ،مـةوة ميَسـتا باسـي مةكـةن ،مةواريدةكـة مـةوة
وةزارةت مةجاكتي تري هةية ،دةسكةوتي تريان هةية ،مةوانة ديار بيَت ،ميَستا ريَ دار كاك كاردؤ.
بة ِريَ كاردؤ حممد ثريداود:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
نــةوت مةســةلةيةكي طرنطــة ،داهاتةكةشــي دةتــوان بلَ ـيَن كاريطةريــةكي زؤر لةســةر مــاوةدان كردنــةوة و
ثيشكةوتين ذياني ميَمة ببيينَ ،بةآلم مةوة ميَمة لة جةنابي وةزيرمـان بيسـت كـة بـؤي بـاس كـردين لـةوة
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ثيَشرت داهاتي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان يةكسان بوو بة سـيفر ،يـةعين ميَسـتا كاتيَـك ميَمـة ليَذنةيـةك
دروست دةكةين ،مةم ليَذنةية بؤ ضـية؟ ،بـؤ مةسـةلةي داهاتـة ميَمـة وةكـو كـاك طـؤران وتـي ،مةطـةر ياسـاي
نةوت و غاز لة هةريَمي كوردستان جيَبةج َي بكةين ،ميَمة هيض ميشكاليَكمان نـابيَ لةسـةر مـةم داهاتـة كـة
ثةيوةندي بة دةستووري عريادةوة هةية ،مةطةر نا مةوة كة ثةيوةندي بة مينةحةوة هةية ،وةكو جةنابت
باســت كــرد ،ماددةيــةكي بــؤ دادةن ـيَن ،ميَس ـتا وةزيــري ســامانة سروشــتيةكان بــة ِريَ ي ليَرةيــة ،لــة 3/18
نووسراويَكي كردووة بـؤ مةجنومـةني وةزيـران ،باسـي مـةوة دةكـات دةلَـ َي :ميَمـة دةتـوان مةوماددانـة كـة
ميَســتا برِيارمــان لةســةر دا كــة ثةيوةنــدي بــة مــاددة  15و  15و  18هــةبوو ،دةتــوانن بيخةنــة مةســتؤي
خؤيان وةكو داهاتيَ ك ،داهاتيَكي روونـة ،بـؤ دةبـ َي مـةم داهاتـة كـة ميَسـتا هةيـة كـة ن يكـة  722مليـارة
كاريطــةري زؤري هةيــة لةســةر بودجــة مــةم ســالَة و ماوةدانكردنــةوة بــؤ زؤر بــوار كــة ميَمــة يــةكيَك لــة
ميشكاكتة طةورةكا ان ،زالَي بودجة تةشذيلي لةسةر ميستيسـماري و ماوةدانكردنـةوة ،نةخيةينـة خ مـةت
مةو.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكايــة مةوةلــةن 722 :مليــار نيــة ،بــؤت روون بكةمــةوة  7مليــارة ،دوو :مينــةح تكايــة ليَــرة داخيلــي ميَــرة
مةكةن ،تةنها ماددةيةكي بؤ دامةنيَن مي افة دةكةين ،حكومةت و وةزارةتةكـةي ثـيَ ميجبـار دةكـةين ،مـةو
حيسابةمان بؤ بنيَريتة ميَرة تا ب يـ ان ضـؤنة و ضـؤن سـةر دةكـريَ ،ميَسـتا مةمـة بـةس مةوةيـة كـة لـة
بةغداوة بؤمان ديَت مةو  ،%15باسي مةوة بكةن بؤ مةوة وةختةكة نةكوذين ،تكاية تـةركي بكةينـة سـةر
مةوة.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةطةلَ مةوة موخاليفد كة دةلَي مينةح داهات نية ،دةكةويَتة مريادات و.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ي بـة ِر َي  ،كـة كردتـة داهـات مـةب َي لـة %83
برا تؤ مةتةويَ %83ي بدةيتـة بةغـدا؟ ،دة فـةرموو بيـدة ،نـاكر َ
بيدةيتة بةغدا ،بيكة مينةح من لةطةلَتد و هةموو ثةرلةمانتارةكان دلَسؤزن ،بـ ان ضـؤن سـةر دةبـي و
ضةند نةك هةر هي نةوت ،هي تريش هةية ،مةواريدي تريش هةية.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةمة جياوازة لةطةلَ  7مليار دؤكرةكة ،مةمة 722ةكة خؤيةتي ،نووسراوي خؤيةتي لةبةر دةستة ،وةزيري
بة ِر َي با بؤمان روون بكاتةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عبدالسالم كةرةم بكة.
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بة ِر َي عبدالسالم مصطفى برواري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاسي جةنابت دةكةم كة تؤ مةو ثيَشنيارةت كرد تاكو ميَمة لةسةري نةرِؤين ،تةنها تةركي بكةين لةسةر
مةوة تاكو غةلةت نةكةين ،من ثيَد واية مةم ماددةية زؤر زؤر سةرحية ،مةطـةر هـات و ياسـايةك بـؤ داهـاتي
ي بةسـةر هـةموو
نةوت و غاز لة بةغدا دةرضوو بةثيَي دةستوور ،دوو شئ تيَداية ،يةكيَكيان دابـةي دةكـر َ
هاووآلتياني عرياق لة ثاريَ طاكان بة ثيَي ريَذة ،دووةميان :مةم تةعليماتـة تـازة دةرضـووة كـة يـةك دؤكرة
بؤ موحافةرزة بةرهةمهيَنةر ،مةطةر هات و بة ثيَي دةستوور ،مةو دةسةآلتانة كة بـة هةريَمـةكان دراون،
وةزارةتي ميَمة يان لة بواري داهاتي سروشـئ بـة ثيَـي دةسـتوور هـةمان بيَـت ،مـن تةصـور دةكـةم زؤر زؤر
وازحية ،رةبت ناكريَ بة مةوة مينةح و شت ،يةك موكحةزة تريشد هةية ،لةسةر ثيَشـنيارةكة ليَذنـة
دارايي ،من تكا مةكةم مةوةمان لةبةر ضاو بيَت ،لـة دؤكيـومينئ ياسـايي بـا بـة لوغـةتي ياسـا دسـة بكـةين،
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عرياق ناوي (مجهورية العراق)ة ،لة ماددة دووةم يان سـيَيةم لـة نظـاا احلكـم الفـدرالي ،واتـا نـاوي رةمسـي
عرياق (مجهورية العراق)ة ،ناوي دةستوورةكةشي (دستور مجهورية العراق)ة ،مةم مي افة كردنـي دةسـتووري
عريادي ميتيحادي يان فيدرالي تةصةوةر دةكةم دةديق نية ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ر َي دار مسري سليد فةرموو.
مسري سليد ام بةط حةمةبةط:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مةم مةسةلةي نةوتة طفتوطؤي ضرِ و ثرِي زؤري هيَنا لة دواي خؤيةوة ،بؤ دةربـاز بـوون لـةو حالَةتـة
كة داخيلي مي انية و بودجة نةكريَ ،تةنها مينحةكة نةب َي مةوةي جةنابت فةرمووت ،مةكريَتة ماددةيـةكي
سةربةخؤ ،مةوةي مةشاريعةكانيش هةر بيَتة ثةرلةمانةوة بة حيسابيَكي تايبـةت و ليَـرةوة برِيـاري لةسـةر
بدريَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار كاروان فةرموو.
كاروان صاحل امحد رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من تةنها تيَبينيةكد لةسةر بة ِر َي وةزيري سامانة سروشتيةكان هةية ،مةويش كة دةلَيَ :حيسابيَكي نويَ بؤ
وةزارةتي دارايي و مابووري دةكةينةوة ،بؤ مةوةي لةمةودوا داهاتي نةوت بيَتة ناو مةو حيسابة بـؤ مـةوةي
ب ان حيساو لة كويَية ،بةآلم مةي تا ميَستا مةو حيسابانة بؤ دياري ناكريَ؟ ،بؤ مةوةي ب ان هةموومان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثرسيارة تةوجيهي بكة و تورِةي مةبة لةسةر خؤ ،بلَ َي ثرسياريَكمان هةية.
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كاروان صاحل امحد رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
باشة ِر َي مان هةية ،ميَستا من بة صةراحةت دةلَيَد ،تا ميَستا كة مةوةندة بة ِريَ ي هاتووتة مةو ثةرلةمانة،
ميَمة جؤريَك لة طومان لة ماشكةرا و رووني لة طريَبةست و مةو موعامةكنة كة تا ميَستا بة نةوت دةكـريَ
لة كمان دروست بووة ،مةسةلةن بؤ وونة مةو رؤذة .
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك كاروان ،براي من ،عةزي م ،ميَستا موحاسةبة نية ،ميَستا لةسةر مةم ماددةية ضؤن بيَ ،ثرسـيارت هةيـة
ليَي بكة ،ضيت دةويَ تةوزحيي بكة ،كامةت ث َي باي نية يان ثيَت باشـة كي ببـة ،وامـان كـرد و وامـان كـرد،
مةوة لةناو ليَذنةكان بانطي بكةن و حةشري ث َي بكةن ،مةطةر نودياني هةبوو.
كاروان صاحل امحد رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوة ميَمة دةي َليَن ،جؤريَك لة نا شـةفاي هةيـة لـة ثرسـي نـةوت ،جـةنابي مـةوة بـؤ ضـةندين جـارة ديَتـة
ليَذنــةكان ،ديَتــة ثةرلــةمان ،كــة دةلَــيَ :تــا ميَســتا حيســابيك ،مــةوة تــازة حيســابيَكي نــويَ بــؤ وةزارةتــي
ماوةدانكردنةوة دةكات ،بؤ بؤ وةزارةتي دارايي و مابووري دةكات؟ ،باشة تا ميَستا مةو حيسابة لة كويَ بـوو؟،
ضةندة؟ ،زؤر سوثاس.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار عةزوة خان.
بة ِر َي عظيمة جند الدين حسن رضا:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةم مادد ةية كـة وةزارةتـي دارايـي و مـابووري بـة هةماهـةنطي لةطـة َل وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكان مـةو
داهاتة مةخةم َل َيينَ ،بة َل َي مةو داهاتة كة تا ميَسـتا ميَمـة مونادةشـةيةكي زؤر كـراوة لةطـة َل وةزيـري سـامانة
سروشتيةكان لةسةر ثارة و داهاتي نةوت لة بودجـة  ،0212بـةآلم مـةوة كـة تـا ميَسـتا روون بوويتـةوة،
مةوة كة هاتووتة بةردةست مةنـداماني ثةرلـةمان ،مـةوة كـة طويَمـان لـ َي بـوو تـا ميَسـتا بـة روونـي هـيض
ثارةيةكي داهاتي نةوتي كوردستان ديار نيـة ،بـا بـة وةزيـري دارايـي و مـابووري خـؤي بـةرةورووي وةزيـري
سامانة سروشتيةكان كة مةلَيَ :هيض ثارةيةك نةهاتووة ،بةآلم تـا ميَسـتا بةرضـاو روونيـةك نةخراوةتـة بـةر
مةنداماني ثةرلةمان ،مةو ثارةية ضةند بووة و لة كويَية و ضي ليَ هـاتووة؟ ،تـةنها مـةو مينحةيـة كـة بـاس
كراوة  7مليار دينارة ،ميَستا مةمانةو َي لةم خالَةدا ،وةكو ثالَثشئ دسةكاني كاك طـؤران و كـاك كاردؤيـة ،كـة
مةم مينحةية يان لـة برِطةيةكـدا جيَـي بكريَتـةوة لـةم ماددةيـة ،يـان لـة ماددةيـةكي تايبـةت ،بتـوان مـةم
مينحةية ماشكرا بووة ،ثرؤذةيةك ناخريَتـة سـةر داهـات ،بكريَـت بـة ثرؤذةيـةك و ثرؤذةكـاني ديـاري كـراو
بيَت ،كيةنيَكيش سةرثةرشئ مةو ليذنةية بكات ،سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار عبداه مةك نوري فةرموو.
بة ِريَ عبداه حممد نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مةو ثرسيارةي كة من ماراستةي جةنابتائ كرد ،مةبةستد مةوة بوو كة بةرضاومان روون بيَـت ،ميَمـة
لة مياني طفتوطؤيةكا ان دسة لةسةر و بابةتيَك بكةين؟ لةسةر و داهاتيَك بكةين؟ مايـا مـةو داهاتةيـة كـة
وةكو بة نةر حيساو دةكريَت؟ ياخود مةو داهاتانةي ترة كة بةثيَي دةستووري عيَرادـي ،هـةروةها بـةثيَي
مةم ياسـاية دانـراوة ،كـة سـندوديَك دروسـت بكريَـت بـؤ داهاتـةكاني حكومـةتي هـةريَد ،بـةهاوكاري لةطـة َل
حكومةتي عيَراددا ،من ثيَمواية لةم مةسةلةية ،بةرِاسئ ثرسيارم مةوةية ،كة مايـا بـة ِريَ جـةنابي وةزيـري
سامانة سروشتيةكان بؤضي ياسايةكة ج َي بـةج َي ناكـات؟ يـةعين مةطـةر مـةو سـندودة دروسـت بيَـت ،ميَمـة
ثيَويستمان بةو ماددةية نيية كة لةناو مةو ثرؤذة ياسايةدا هـاتووة ،واتـا ميَسـتا ميَمـة لةبـةردةم دوو ثرسـي
جياواز دايـن ،ثرسـيَكيان ثةيوةنـدي بـة نةصـةكانةوة هةيـة ،ميَـوة برِيارتانـداوة لـة كؤتـايي مونادةشـةكاندا
دسةيان لةسةر بكةين ،ثرسيَكي تري مةوةية كة ثةيوةندي بـةم سـندودةوة هةيـة ،كـة ياسـايةك هةيـة جـ َي
بةجيَت نةكردووة ،بؤضي ميَستا من ياسايةكي تر دابنيَد؟ كة من طومان دةكةم مةويَش ج َي بـةج َي بكريَـت،
سوثاستان دةكةم.
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ر َي دار ريَباز فةرموو.
د.ريَباز فتاح حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن ثشــتطريي ثيَشــنيارةكةي ليذنــةي دارايــي دةكــةم ،لةبــةر مــةوةي لــة ثــرؤذة ياســايةكة نــاوي ثةرلــةمان
نةهاتووة ،بةكَم ثيَمواية ليذنةي دارايي ماطادار كردنةوةي ثةرلةمانيان بـؤ زيـاد كـردووة ،بـةكَم تـةنها يـةك
ثيَشنيارم هةية ،مةويش هةروةك كاك عبداه طوتي مةم ياساية شتيَكي تازة نييـة ،لةبـةر مـةوةي ثيَشـرتيش
لة ثرؤذة ياساي نةوت و طاز مةم ياساية وجودي هةية ،بةكَم جيَ بةجيَ نةكراوة ،لةبـةر مـةوة مـن ثيَشـنياز
دةكةم ،كة ماوةكةي ،مةو زةمةنة دياري بكريَت ،كةوةزارةتي سامانة سروشـتيةكان لةطـةلَ وةزارةتـي دارايـي
ثةرلةمان ماطادار بكاتةوة ،بؤ مةوةي مول ةم بيَت لةو ماوة دياري كراوة ،ثةرلةمان ماطـادار بكريَتـةوة ،بـةكَم
مةطةر بةو شيَوة مةتاتيـة مبيَنيَتـة وة ،كـاتيَكي ديـاري كـراو نييـة ،مـةويش هـةر بـةو شـيَوةية ناتوانيَـت لـ َي
ثرســينةوة لةطــة َل وةزارةتــي ســامانة سروشــتيةكان بكــةيت ،كــة بؤضــي تــاكو ميَســتا ثةرلــةماني ماطــادار
نةكردؤتةوة؟ لةبةر مةوة مةطةر كاتةكة دياري بكريَت ،من تةسةور دةكةم زؤر باشرت بيَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار رزطار حممد فةرموو.
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بة ِر َي رزطار حممد ام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم ماددةية مةطةر سةيري بكةيت ،جاريَ لة ديَري يةكةمدا هـةردوو وةزارةتـي ماليـةو وةزارةتـي مـةواردي
تــةبيعي مةبةســئ لــة كوردســتانة ،دةلَيَــت (بــتخم وتقــدير) ،مــةوة مةبةســتيان ضــية؟ دوو كةليمــة ،يــان
مورادفيان هيَناوة بؤ يةكرت ،هيض مةدلوليَكي جياوازيان هةيـة؟ مةبةسـتيان دوو شـئ جيـاواز بيَـت ،مةطـةر
مةبةستيان دوو شئ جياواز نةبيَت ،نابيَت مةو دوو كةليمةية بةكار بيَنن ،مةمة لة رووي صياغةوة ،مةطةر
مةبةستيشيان دوو شئ جياوازة ،من بةرِاسئ خؤم نازائ يةعين حةز دةكةم دوايي رووني بكةنـةوة ،مةمـة
يةك.
دوو /دةلَيَــت مــةو مةواريدانــةي كــة (يقــق مــن نشــاطات واســتثمار املــوارد الطبيعيــة املســتحقة لالقلــيم)،
(املستحقة لالقليم) بةشيَوةيةكي موتلةق هاتووة ،بةثيَي دةستووري عيَرادي ،كة دةلَيَت (املستحقة لالدلـيد)،
واتا لة هةموو عيَراددا ،مةطةر مةبةستتان مةوةية ،مةوانةي كة لة ميقليد دةرديَت مةو مةواريدة تةبيعيانة،
مةوة صيذةكةي غةلَةتة ،دةبيَت بلَيَيت (املنتجة االقليم) ،مةطةر وا نةبيَت ميَمة دةطة ِريَينـةوة بـؤ هـةموو
عيَراق مؤريدةكاني ،دوايي كة باس لة دةستووري عيَرادي دةكةيت ،دةبيَت بطة ِريَيتةوة بؤ مـاددةي ( 111و
 ، )110ليَرة كيةني عيَراق ميهمال كـراوة ،ضـونكة مةواريـدي تـةبيعي ،يـان ميـدارةي نـةوت و غـاز ناكريَـت
كوردستان بة تـةنيا لـةناو خؤيـدا دسـة بـة تـةنيا بكـات لةسـةري ،مـةو تةنسـيقة دةبيَـت كوردسـتان لةطـة َل
حكومةتي ميتيحاديدا بيكات.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر بؤ تةوزحيي بةرضاوي جةنابتان و مةم بة ِريَ انة ،دانوني نةوت و غاز لة بةغدا لةطةلَ هةريَد لةسـةري
ريَك نةكةوت  ،مةوة بؤ مةوةي وازيح بيَنت ،لة سالَي  0225ثرؤذةيةك حازر كرا هةردووك موتةفيق بوون
لةســةري كــة بدريَتــة مةجنومــةني نويَنـةراني عيَــراق ببيَتــة ثــرؤذة ياســا ،ثاشــان كــة ضــووة صــياغة ،مــةوان
دةستكاريان كرد ،كة دةستكاريان كرد ليَرة رةفـ كـرا ،كـة رةفـ كـرا ،دووبـارة مونادةشـة كـرا ضـي بكـةين؟
ميتيفاديَكي سياسي لةبةيين ديادةي كوردسـتان و سـةرؤكايةتي مةجنومـةني وةزيـران و كيةنـة عيَراديـةكان
ميم ا كـرا ،مةطـةر تـا  0225/7/31دانونةكـة لـة مةجنومـةني نويَنـةراني عيَـراق دةرنةضـوو ،هـةر كيـةك
حةدي خؤيةتي ميستيخراجي مةواريدي خؤي بكات و تةسةرو بكـات و عقـود بكـات ،مـةوة ديكـؤميَنتيَكي
تارخييية هةية ،هةتاكو مةم لةح ةية مةو ياساية ،مةو ماددة دةستووريةي كة لـة دةسـتووري عيَـراق هةيـة،
مةجنومةني نويَنةراني عيَراق لةطةلَ هةريَمي كوردستان نةطةيشتونةتة دةناعةت ،مـةو مـاددة دةسـتووريية
بكريَتة ياسا ،لةبةر مةوة هةر كيـةك بـة كـةيفي خـؤي تةسـةروي كـردووة ،هـةر كيـةكيش حةديقةتـةكاني
خؤي بة تةواوةتي بة كيةكةي تري نةطوتووة ،مةوة بؤ مةعلوماتي جةنابت.
بة ِر َي رزطار حممد ام :
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

نةصــةكة دة َل َيــت حكومــةتي ميتيحــادي بــة تةنســيق لةطــة َل حكومــةتي ميقلــيد ،دوايــي مــةو ب ـرِة ثارانــة
بةشيَوةيةكي عاديالنة دةبيَت تةوزيد بكريَتةوة ،دوايي بةثيَي دانونيَك كة دةلَيَت مـةو دةريـدةكات ،كةواتـة
باس لة دةستووري عيَرادي مةكةن ،كةليمةي دةستووري مجهوريةي عيَرادي ليَ كب يَت باشة مةطةر وابيَت،
ضونكة مةطةر خؤمان ببةستينةوة بة دةستووري عيَراق ،ناكريَت ميهمالي مةو نةصة بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار شظان مةمحةد فةرموو.
شظان امحد عبدالقادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مـن ثيَموايــة هــةتا دــانوني نــةوت و غــاز لــة عيَــراق دةرنةضـيَت بــة تــةواوي ،مــةم داهاتــة بــة داهــات تؤمــار
نــةكريَت ،ضــونكة  %122مــةو ميســتيقتاعةي %83ـــة دةب ِريَــت ،مةمــة زيــانيَكي طةلــةك طةورةيــة بــة طــةلي
كوردستان دةكةويَت ،كةسيش لةطةلَ زيان و زةرةر نيية ،ثيَمواية مةمة لةطةلَ مينح بةشيَوةي برِطةيةك لـة
برِطةكان تةن وي بكةين ،يةعين مةم داهاتةي حوكمي مينح وةردةطريَت لة كوردسـتان بـؤ سـةر كردنـي،
يان شيَوةي مةو ثرؤذانةي كة بةو داهات و بةو مينحانةي دروست دةكريَت لة ذيَر رةدابةي ماليـدا دةبـيَنت،
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار محة سةعيد فةرموو.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم مةوزوعة ،تةبعةن مةوزوعيَكي مالَؤزو طرنطيشة ،سةرةتا حةز دةكةم ضارةنووسـي مـةو نووسـراوةي كـة
بة ِريَ وةزيري سامانة سروشتيةكان كردوويةتي و ثةيوةندي بة داهاتي نةوتـةوة هةيـة ،بـة دةديقـي ضـوار
سةدو حةفتا مليار دينارة ،مةوة بؤمان روون بيَتةوة ،كة دة َليَت مـةو داهاتـةم هةيـةو دةتـوائ لـة بـرِي مـةو
ماددانةي شازدةو حةادة دايبنيَد ،مةوة روون بكريَتةوة ب ان مةصريي ضية؟
خالَيَكي تر ،من ثيَشنيار دةكةم كة ماددةيةك بؤ مةم ثرؤذة ياساية زياد بكريَت ،ماددةكة مـةم برِطانـةي تيـا
بيَت ،يةكةم /ثارةي مينح دياري بكات و ميل امي بكات ،كة مةو ثارةي مينحة ديار بيَت ،مةمة برِطةي يةك.
برِطــةي دووةم /مــةو مةشــروعانةي ،مــةو ثرؤذانــةي لةســةر حيســابي نــةوت دةكريَــت ،مــةو ثرؤذانــةي بــة
ي دةكريَـت؟ مـةو مةبلةغـة
جةدوةل ديار ي بكريَت ،كةميةكاني ،مةبلةغةكاني ضةندي تـ َي دةضـيَت؟ بـؤ كـو َ
ديار بيَت.
خا َليَكي تر ،من داواي ج َي بةج َي كردني ماددةي نـةوت و غـازي كوردسـتان دةكـةم ،كـة هةنـديَك ميشـكال و
مةساميلمان بؤ ضارةسةر دةكات ،هةروةها مةخري داواو ثيَشنيارم مةوةية ،داهاتي نـةوت تـاكو ميَسـتا ،يـةعين
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ميَمة ميَستا لة رابردوودا ،مايا بة مينح بووة؟ مايا بة مةشروع بووة؟ بة هـةر شـيَوةيةك بـووة ،داوا دةكـةين
بؤمان روون بكريَتةوةو ماشكرا ببيَت بة شةفاي و ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار بالل فةرموو.
بة ِر َي امحد سليَمان عبداه(بالل):
بسد اه الرمحن الرحيد.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة سةبارةت بةو ماددةية كؤمةلَيَك لة دسةكان كران ،بةتايبةتيش ثشتطريي مـةم ثرؤذةيـةي كـة ليذنـةي
دارايي مامادةي كردووة ،دةستخؤشيان ليَ دةكةم شتيَكي زؤر باشة ،زياد كردني مةم ماددةيـةي كـة جـةنابت
و ضةند بة ِريَ يك باسيان كرد ،منيش تةمكيدي ليَ دةكةمةوةو ثشتطريي ليَ دةكـةم ،كـة ماددةيـةك تايبـةت
ب َيــت بــة ميــنح ،مةمــة شــتيَكي زؤر باشــة ،بــةكَم دوو ثرســيارم هةيــة ماراســتةي بــة ِر َي وةزيــري ســامانة
سروشتيةكاني دةكةم ،كة يةكيَكيان مةوةية كة جةنابيان ثيَشرت فةرموويان داهاتي ميَمـة يةكسـانة بـة سـفر
لة وةزارةتي سامانة سروشتيةكان ،دوايي خؤي داوا دةكات ضوار سةدو حـةفتا مليـار دينـار مامادةيـة سـةر
بكات بؤ مةم بودجةية ،مةي بؤ ثيَشرت لةطةلَ جةنابي وةزيري دارايي مةم مةوزوعـةي بـاس نـةكردووة؟ كي
ميَمة طوتي سفرة ،ميَستا مةو ثارةية ضية ثةيدا بووة؟ مايا مـةم ثارةيـة مةوةيـة كـة مـةم تانكـةرة نةوتانـةي
كيَلطة نةوتيةكاني..........
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ،رجامةن كاك بـالل دووبـارةي مةكةنـةوة ،رجامـةن مـةوة ضـةند موكحـةزةم بـؤ ديَـت ،دة َليَـت بـةثيَي
ني امي ناوخؤ هةر بة ِر َي يَك نابيَت دسةي تر تيكرار بكات ،تؤ دةتوانيت بلَيَيت ثشتيواني ليَ دةكـةم ،بـةكَم
مةطةر تةسنيةي بكةيت ،بؤ مةوةي خبريَتة دةنطدان ،بةكَم دووبـارة بيلَيَيتـةوة ،دووبـارة تيكـرار بكريَتـةوة،
ثرسيارتان هةية بيكةن ،مي افة هةية بيكـةن ،تةعـديليَك لةسـةر مـةو ماددةيـة بيكـة ،ميَمـة ماددةيةكـةمان
لةبةردةسـتة مــةدتوع لـة دوو خــةت و نيــو ثيَـك هــاتووة ،لةســةر مـةوة دســة بكــةين ،بـؤ واي كــرد؟ بــؤ واي
نةكرد؟ دةتوانن ليذنةكةتان ،ليذنةي نةزاهـة ،ليذنـةي ثيشةسـازي و وزة بـانطي بكـةن ،بضـنة كي تةفاسـيل
بيَنن ،راثؤرت بدةن بؤ ناو ثةرلةمان مونادةشةي بكةن ،بةس ميَستا ميَمة مةم دوو خـةت و نيوةمـان لةبـةر
دةستة ،مايا مةمة باشة؟ مي افة بكريَت؟ كورت بكريَـت ،دـةبولي بكـةين ،رةفـ ي بكـةين؟ بـة مـازادي تكايـة،
فةرموو.
بة ِر َي امحد سليَمان عبداه(بالل):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس بؤ روون كردنةوةكةي بة ِر َي تان ،بةس من تةميدم كرد كة مـةو مـاددة مينحـة زيـاد بكريَـت ،لةبـةر
مةوةي بةثيَي ياسا بةكي كةمي سيَ كةس تةميدي بكات ،منيش يةكيَكد لة مومةيدةكان ،ثرسياري من ليَـرة
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مةوةية ،مايا مةو ذمارة حيسابة كة ثيَشرتيش ضـةند مـانم ثـيَش ميَسـتا بـاس كـرا ،كـة مـةو ذمـارة حيسـابة
داوامان كردووة بؤيان بكةينةوة ،بؤ وةزارةتي دارايي ضي ريَطرة مةم ذمارة حيسابانة ناكريَتةوة؟ كـة ذمـارة
حيساو لة ماوةي دوو سةعاتدا دةكريَتةوة مةوة ثرسياريَكة.
ثرسياري دووةمد /مةو نةوتة رةشةي كة لة كيَلَطة نةوتيةكان دةرِوات بؤ حاجي مؤمةران و بامشـا  ،رؤذانـة
بة دةيان تانكةر دةرِوات ،مايا مةمة داهاتة؟ يان مينحة؟ ثارةكةي لة كويَية؟ زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار خةليل عومسان فةرموو.
بة ِر َي خليل عثمان محد ام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة برادةران دسةي زؤريان كرد ،بـةكَم مـن بةرِاسـئ دسـةم لةسـةر داهـاتيَكي تـرة ،مـةويش هـةروةكو لـة
ياساي بودجةي عيَراديدا هاتووة ،برِي داهاتي نةوتي خاو و غازي هةر ثاريَ طايةك ،كة بؤ هةر ثاريَ طايةك
برِي دؤكريَك دةبرِدريَت ،بؤ ثرؤذةكاني مةو ثار َي طايـة سـةر بكريَـت ،داواكـارم مةطـةر برادةرانـي ليذنـةي
ياسايي و ليذنةي دارايي بكريَت بة فةدةرةي دووةم لةو ياساية جيَطةي بكريَتةوةو ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار حةسةن حمةمةد فةرموو.
حسن حممد سورة:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة ميَمة دانوني بودجةي سالَي  0212مونادةشة دةكةين ،بؤية تةفاسيلي داهـات ثيَويسـتة لـة نيهايـةتي
سالَ لةطةلَ حيسابي خيتامي مونادةشة بكريَت ،بةنيسبةت داهاتي مةمسالَ ،ضونكة ب ةبـت مـةم ماددةيـةي
بؤ مةوة هاتووة ،من لةطةلَ مةو شيَوةي ماددةيةم كةوا لة ليذنةي دارايـي هـاتووة ،بةنيسـبةت داهـاتي سـالَي
ثـار هةلَبةتــة مةبةسـتد ليَــرة ميـنح نييــة ،ضــونكة هـةروةكو جــةنابت ميشـارةتت ثيَــدا ،دةكريَـت ميَمــة بــة
ماددةي ةكي تر مي افـة بكريَـت ،بـةكَم مةطـةر داهاتيَـك هـةبيَت بةنيسـبةتي وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكان
بةثيَويسئ دةزائ ليَرة خالَيَك مي افة بكريَت ،كة مةويش مودةوةر لة حيسابي خيتامي نيشان بدريَت ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ر َي دار دكتؤر زانا فةرموو.

بة ِريَ د.زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَشنيار دةكةم مةم ماددةية بةم شيَوةية تةعديل بكريَت ،بكريَتة س َي برِطة:
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برِطــةي يةكــةميان /وةكــو خــؤي بــاس بكريَتــةوة بــة ميستيســناي كةليمــةي ميتيحاديةكــة كب يَــت ،لةســةر
دسةكةي كاك عبدالسالم ماماذةي ثيَدا ،ضونكة ميَستا لة عيَراددا دةستووري عيَراديـةو دةسـتووري عيَرادـي
ميتيحادي نيية ،بةس بنووسريَت دةستووري عيَرادي نافي  ،ياخود شتيَكي بةو شيَوةيةي ل َي بكريَت.
برِطـةي دووةميــان /بطوتريَــت ليذنــةي بــاكَي نـةوت و غــاز ،كــة هــةر بــةثيَي ياسـاي نــةوت و غــاز هةيــة بــة
هةماهـةنطي لةطـة َل وةزارةتــة ثةيوةنديدارةكانـدا هةلَبســتيَت بـة دةسـت نيشــان كردنـي مــةو ثرؤذانـةي كــة
بةهؤي مةو طريَبةستيانةوة دروست دةبن لة كؤمةكي بةرثرسياريةتي و كؤمةكَيـةتي و كؤمـةكي تواناسـازي
و مةنفال ،وةكو لة نووسراوي بة ِريَ وةزيري سامانة سروشتيةكاندا هةية ،بؤ تةددير كردنـي جـةدواي مـةو
ثرؤذانةو مةو شويَنانةي كة مةو ثرؤذانةيان تيايدا جيَ بةج َي دةكريَت.
برِطــةي سـيَيةم /مــةم ثرؤذانــة بــة هةموويــةوة ثيَشــنيار بكريَتــة بــةردةمي ثةرلــةمان لــة موحلةديَكــدا ،لــة
وادةيةكدا كة لة  5/1تيَثةرِ نةكات ،بؤ مةوةي سةدفيَكي زةمةنيشـمان هـةبيَت بـؤ مـةم حالَةتـة ،بـؤ مـةوةي
ثةرلةماني كوردسـتان موصـادةدةي لةسـةر بكـات و بـة تةندروسـت بـة مـةرجيَك ثةرلـةماني كوردسـتانيش
بةثيَي ثةيرِةوي ناوخؤ وةكو لة ماددةي  53ماماذةي ثيَ كـراوة ،مـةفروزة ثةرلـةماني كوردسـتانيش زيـادي
بودجةية ،ميعتيماداتي تازة بة زووترين كات برِياري لةسةر بدات.
يةك خالَي تريش ماوة ،كة ميشارةتي ث َي بدةم بةرِاسئ ،لة دسةي بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمانةوة بؤم دروسـت
بوو ،كة بةرِاسئ طومانيَكي طةورة جاريَكي تر دروست بؤوة ،يةعين من تةمةنا دةكةم ليَرةدا لةم برِطةيةدا،
كة باشرتين شويَنة وةكَميَكد ليَ دةست بكةويَت ،مةويش مةوةية بة ِريَ وةزيـري سـامانة سروشـتيةكان زيـاد
لة جاريَك دة َليَت تادةي مينتـاجي وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكان دةتوانيَـت سـةد هـةزار ،دوو سـةد هـةزار
ساكَنة ،بؤ وونة مةطةر توانا هةية نةوت دةربهيَنريَـت ،بـاس لـةوة دةكريَـت شـةريكةيةكي وةتـةني هةيـة،
ياخود دةولي هةية بةناوي سؤمؤ كة مةم مةركةي خستؤتةوة ،باشة تؤ بة رةمسي مةطةر باس لةوة دةكريَت،
ميَمة لة %15مان ليَ دةست دةكةويَت ،مةطةر ميَمة لةناو بودجةدا ميشارةتي ثيَ بـدةين ،مـيرت لـة %83يةكـة
بؤ حكومةتي ناوةند دةرِوات ،بؤ ليَرة كـة ديَيـة سـةر بـاس كردنـي مـةو تةوةرةيـةي كـة دةلَـيَن كاكـة بـؤ لـة
 %83يةكة بنيَرينةوة بؤ حكومةتي ميتيحادي؟ بةكَم كة ديَينـةوة سـةر مـةو برِطـةيان ،دسـة كردنةكـة وايـة
وةكو مةوةية هةموو داهاتةكةي بؤ خؤمان دةطة ِريَتةوة ،باشة ميَمة لة  %15و لة %83مان هةية ،مةطـةر لـة
 %15ةكة بـؤ خؤمانـة ،مـةوة مـةو كاتـة دةتـوان بـة ماشـكرا مامـاذةي ثـ َي بـدةين ،مةطـةر لـة %83يةكـة بـؤ
ناوةندة ،ثيَشرت ماماذةي ثيَ كراوة ،من دةلَيَد ليَرةدا بنووسريَت ،مةمة مينحةيةكة لة داهاتي نةوت دةستمان
كةوتووة ،بؤ مةوةي ضيرت مةم ثرسة دووبارة نةبيَتةوة ،كة وةكـو ميشـكاليةتيَك لـةكمان دروسـت بـووة ،زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ه ةر بؤ روون كردنةوةي بةرضاوت ،مينحة جيايـة لـة داهـات ،مـةو سـةد هـةزار بةرميلـةي كـة دةفرؤشـريَت
ثارةي ميَمة نيية ،دةضيَتة مي انية %15ي بؤ ميَمةية ،مينحة مةوةية خيَرييان ثيَمـان كـردووة ،دةلَيَـت مـن
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مةم مةشروعة دةكةم مةوةنـدة هةديـة دةدةم بـؤ مـةو مةنتيقةيـة ،بـؤ خةلَكةكـة ،يـةعين دوو شـئ طـةليَك
جياية ،بؤية حةز دةكةم ثيَش ضاوتان روون بيَت ،داهاتي نةوتي حكومةتي ميتيحادي %15ي دةداتة ميَمـة،
%83ي بؤ خؤيان دةبةن ،يةعين دوو شئ زؤر جياية لة يةكرت ،ثارةكةي نادريَتة هةريَمي كوردسـتان ،هـةر
بؤ مةعلوماتت هةر لة مةركةزةوة دةبردريَت ،ماوةيةكي زؤريش بوو لةسـةر مـةوة شـةرِ بـوو ،بـةكَم بـةثيَي
دةستوور دةبيَت بؤ مةوان بضيَت ،بة ِر َي شاهؤ سةعيد.
بة ِريَ د.شاهؤ سعيد فتح اه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةو ثيَيةي ثيَي بة ِر َي تان تةمكيدتان كردةوة ،كة لة ماددةيةكي جيادا باس لة حيسابي مينح دةكريَت ،مـن
مةم ماددةيةم ك ثةسندة ،بةكَم بة مةرجيَك مةم ماددةية برِطةيةك بيَت لة ماددةيةكي سيَ برِطةيي ،برِطةي
يةكةمي ماددةيةكي سيَ برِطةيي ،برِطةي دووةمي هةروةكو هاوريَد دكتؤر زانا ماماذةي ثيَـدا ،ليذنـةي بـاكَي
نةوت و طاز بة تةنسيق لةطةلَ وةزارةتة ثةيوةنديـدارةكان ،مـةو ثرؤذانـة ديـاري بكـات ،برِطـةي سـيَيةم /بـة
موحلةديَك بةو واريداتانة ماراستةي ثةرلةمان بكريَت ،ثةرلـةمان ماطـادار بيَـت ،ثةرلـةمانيش بةشـدار بيَـت
بةتايبةتي دواي مةوةي كة ليذنةي باكَي نةوت و طاز حيسابي خؤي لـةو بارةيـةوة دةنيَريَـت بـؤ ثةرلـةمان،
هـةروةكو هـاو ِريَد دكتـؤر ريَ بـاز طـوتي سـةدفيَكي زةمــةنيش ديـاري بكريَـت ،واتـا لـةم ماددةيـةدا ســةدفيَكي
زةمةني تةحديد بكريَت ،واتا كراوة نةبيَت ،سوثاس.

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس بؤ جةنابت ،ريَ دار سؤزان شةهاو فةرموو.
سؤزان شهاو نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ان مةنداماني ثةرلةمان.
من ثرِاو ثرِ ثشتطريي لةو ثيَشنيارةي ليذنةي ياسايي و دارايي دةكةم ،بةكَم لة هـةمان كاتـدا هـاورِام لةطـةلَ
مةو بة ِر َي انةي كة تةرحيان كرد بكريَت بة س َي برِطةوة ،بـؤ مـةوةي يةكسـةر ميَسـتا دةنطـي لةسـةر بـدةين،
مةو بكريَتة سيَ فةدةرة ،فةدةرةي يةكةم /هةروةكو خؤي بيَت ما عةدا (االيادي) كب يَت.
فةدــةرةي دووةم /بــاس لــة ميــنح بكــات ،بــةثيَي مــةو ماددةيــةي كــة واــان مي افــةي دةكــةين بــؤي ،لةســةر
حكومةت ثيَويستة بودجةيةكي تةواوكاري سةبارةت بةو كؤمةك و بةخششانةي ثيَـي دراون و وةريطرتـوون
ثيَشكةي بة ثةرلةمان بكات بؤ موصادةدة كردن لةسةري ،مةوسا كيَشةي مةم ميناحانة و بـة ثـارة بيَـت ،و
بة ثـرؤذة بيَـت ،بـة هـةر ضـيةك بيَـت ثةرلـةمان ليَـي ماطـادار دةبيَتـةوة ،بـؤ لةمـةودوا داواكـارين بةرِاسـئ
وةزارةتــي ســامانة سروشــتيةكان ياســاي نــةوت و غــاز ج ـ َي بــةج َي بكــات ،مةطــةر هــاتو وةزارةتــي ســامانة
سروشتيةكان ياساي نةوت و غازي جيَ بةجيَ كرد هةموو مةم ميشكاكنة هيضي ناميَنيَت ،ضـونكة هـةمووي
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بةثيَي ياسايةكة دةخريَتة بةردةسئ ثةرلةمان ،بةثيَي ميعالم بكريَت ،لةبةر مةوة منيش دةمةويَت بكريَتة
س َي برِطةو يةكسةر ميَستا دةنطي لةسةر بدريَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دكتؤر بةشري خةليل فةرموو.
بة ِريَ د.بشري خليل تؤفيق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من لة داهاتي مةم مةواريـدة تةبيعيانـة لـة سـامانة سروشـتيةكان و لةوانـة ثـيَد باشـة شـويَنيَك بكةينـةوة،
مةطــةر ميمكــان بيَــت بــؤ موخةصةصــاتي تة يــةي مــةداليد ،لةبــةر مــةوةي وةكــو جــةنابتان ماطــادارن كــةوا
تة يةي مةداليد لة سالَي 0225ـةوة لة عيَراق ثةيرِةو دةكريَت و ميشي ث َي دةكريَت ،بةكَم لـة دانونةكـةي
مي انية هةمووي لة بيدايةتةوة تا نيهايةت شتيَكمان نةبينيوة ناوي تة يةي مةداليد بيَت ،كةوا شتيَكي بؤ
تةخييص كرا بيَت ،مةعلوميشة كةوا ثاريَ طاكان مةطةر بةخؤيان دةستكراوة بن ،زؤر ثـرؤذة بـة تـةنفي ي
موباشري كاري ثيَوة دةكةن ،يةعين ميَمة لةوانةية حةملةكةو لؤدةكةي لةسةر وزارةتةكان تةخفيئ دةكـات،
وةكو دةبيين لة شاري هةوليَر ميَستا زؤر لة كيةن ثاريَ طاوة م طةوت دروسـت دةكريَـت ،دوتاخبانـة دروسـت
دةكر َيــت ،زؤر ريَطــاو بــان نــؤذةن دةكريَتــةوة ،مةوانــة كــةوا كــاري وةزارةتــةكانن ،بــةكَم لةســةر تة يــةي
مةداليمةوة دروست دةكريَت ،بؤية دةكريَت من داوا دةكةم مةطةر بكريَت لـة داهـاتي مـاددةي بيسـت و يـةك
برِةك ثارة بؤ تة يةي مةداليمةكان ،بؤ ثاريَ طاكان ختييص بكريَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار ميسماعيل فةرموو.
بة ِريَ امساعيل سعيد حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هاورِام لةطـة َل رةميةكـةي سـؤزان خـان ،كـة تةمكيـد دةكاتـةوة لةسـةر ياسـاي نـةوت و غـاز ،بةرِاسـئ
مةطــةر ياســاي نــةوت و غــاز ج ـيَ بــةج َي بكرايــة ،ميَســتا مــةم كيَشــانةمان هيضــي نــةدةبوو ،ثيَموايــة مــةو
مةوزوعانةي مةمرِؤ رووي نةدةدا ،من تةنها بؤ تةمكيد ببيَتة سيَ كـةس و ضـوار كـةس برِيـار لةسـةر مـةوة
بدةين ياساي نةوت و غاز ،مادام ياسايةك لةم ثةرلةمانة ضةند جةلسةي بؤ كرا بيَت ،بةكَم مـةوة دوو سـالَة
جيَ بةجيَ ناكر يَت ،ميرت هيض فرسةت نـةدريَت بـة حكومـةت خـؤي بدزيَتـةوة لـة جـ َي بـةج َي كردنـي مـةم
ياساية ،بؤية من داوا دةكةم مةم ياساية خبريَتة بواري ج َي بـةجيَ كردنـةوة ،بةنيسـبةت مينحـةوة جـةنابت
تةوزحيي باشتدا ،من دسةي لةسةر ناكةم ،بةكَم لةنيسبةت داهات لة فرؤشتين نةوت ،مةمسالَ بةثيَي ياسـاي
بودجةي عيَرادي ،بؤ هةر بةرميلـة نـةوتيَك ،يـان بـؤ هـةر مـةتر مكةعـةو غازيَـك داهاتيَـك هةيـة بـؤ مـةو
ناوضانة ،بؤ مةو ناوضانةي كة ليَي دةرديَت ،بؤية وةكو تةوةدوع دةكريَت ،ضةند جـاريَكيش لـة زاري بـة ِريَ
وةزيري سامانة سروشتيةكان مةوةمان بيستووة ،كة تادةي صـاديراتي نـةوتي كوردسـتان زيـاد دةكـات ،مـةوة

157

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

دةبيَتة داهـاتيَكي زؤر ،لةبـةر مـةوة مـن داوا دةكـةم وةكـو بودجةيـةكي تـةكميلي ،كـة ميَسـتا موتةبةعـة لـة
عيَراددا ،ساكَنة بودجةيةكي تةكميلي هةية دةنيَردريَت بؤ ثةرلـةمان موصـادةدةي لةسـةر بكريَـت ،ضـونكة
لةوة دةضيَت ميرت لة مايندة رةدميَكي زؤر بكات ،بؤية داوا دةكةم مةو داهاتة بكريَتة بودجةيـةكي تـةكميلي
و بنيَردريَت بؤ ثةرلةمان ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثارةكة حكومةتي عيَراق بف ِريَت ،نايدةنيَ ،هةر بؤ مةعلوماتت ،مةوة حيسـابيَكي تـرة ،ميـنح جيايـة ،ميـنح
لةبةر دةستيانة ،بةكَم مةوي تر لةبةر دةستيان نيية ،ريَ دار مةا خان فةرموو.
مةا عمر امحد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ من لةطةلَ ماددةكةم دةداودةق وةكو خؤي مبيَنيَتةوة ،بةبيَ مـةوةي هـيض زيادةيـةكي بـؤ دابنريَـت،
لةبةر مةوةي كة ليَرة هـاتووة نةصـةكة زؤر سـةرحية باسـي مـةوة دةكـات دةلَيَـت تـةمخ و تةدـديري مـةو
مةواريدانــةي كــةوا لــة نةشــاتات و ميستيســماري مةواريــدي تــةبيعي ،ميَمــة بــةثيَي دةســتووري عيَرادــي
هةموومان دةزان كةوا مةواريدي تةبيعي كـة ليَـرة هـاتووة مـةو مةواريدانـة ناطريَتـةوة كـة لـة فرؤشـتين
نةوتدا وةدةست ديَ ،نةوت ليَرة دوو مةوريدي تةبيعيية ،كـة مةواريـدي نـةوتي هةيـةو مةواريـدي غـةيري
نةوتيش هةية ،مةو مةواريـدة تةبيعيـةي كـة ليَـرة بـاس كـراوة ،مةواريـدي غـةيري نةوتيـة ،لةبـةر مـةوةي
مةوريــدي نــةوتي دةفرؤشــريَت لــة ريَطــاي شــةريكةي ســؤمؤوة ،كــة دةرِوات بــؤ عيَــراق ،تةنانــةت مــةو يــةك
دؤكرةي كــة تةخيــيص دةكريَــت بــؤ مـةناتيقي مونتيجــة ،يــان موحافــةزاتي مونتيجــة ،ديســان بــة ثــارةوة
ديَتةوة بؤ كوردستان ،نةك بلَيَ لةسةر بةرميليَك نةوت كة ليَرة دةفرؤشريَت و ميستيسمار دةكريَـت ،مـةو
بةرميلة نةوتةي دةفرؤش دؤكرةكةي بؤ ميَمة بيَتـةوة ،جـا بؤيـة بـة رةمـي مـن مـةو دةدـة ماددةيـة ضـؤن
هاتووة هةر وةكو خؤي مبيَنيَتةوة ،مةوةي دةبيَتة كـاريَكي تةحيـيل حاصـل لـةنيَوان دوو وةزارةتـدا لـةناو
مةجنومةني وةزيران ،كة خؤيان تةنسيق دةكةن ،بؤ مةوةي مةو داهاتانةي لة مةواريدي غةيري نةوتي ،يـان
مةواريدي تةبيعي غةيري نةوتي بة دةسئ حكومةت ديَت ،مةوان لةو كاتـة دةتـوانن خؤيـان بـة تةنسـيق و
بؤ فرؤشتنةكةي و ثارةكة ضؤن دةضيَتةوة سةر بودجةي حكومةتي هةريَمي كوردستان؟ زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار مارام دادر فةرموو.
ايوو نعمت دادر(مارام):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لة ثيَشنيارةكةي بـة ِر َي ان ل يذنـةي دارايـي دةكـةم ،بـةكَم يـةك زيـادة ،مـةويش داهاتةكـة سـنوودار
نةكريَت و بطة ِريَتةوة بؤ حكومةتي هةريَد ،بةلَكو بةثيَي ماددةي ( )43فةدةرةي يةك لة دانوني موازةنةي
عيَرادي بؤ هةر ثاريَ طايةك نرخيَكي داناوةو باية بدريَت بة ماوةدانكردنةوةي ثاريَ طاكان ،يـةك دؤكر بـؤ
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دةرهيَناني نةوتي رةي ،يـةك دؤكر بـؤ ثـاكَوتن ،هـةروةها يـةك دؤكريـش بـؤ غـازي سروشـئ ،كـة مـةوةي
بيَطومان جطة لةوةي بة ِريَ وةزيري سامانة سروشتيةكان باسي لةوة كرد ،كة ميَمـة مـةم داهاتـةي ناخةينـة
سةر ،يةعين ناينووس  ،لةبةر مةوةي نةطة ِريَتةوة بؤ عيَراق ،مةوةي تةمكيد لةسةر مةوة دةكاتةوة باس لة
ثاريَ طاكان بكةين ،بؤ مةوةي كة ميَمة باية بةثاريَ طاكان بدةين ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار دكتؤر مةمحةد فةرموو.
بة ِريَ د.امحد ابراهيد علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتيواني لة هـةردوو ثيَشـنيارةكةي ياسـايي و دارايـي دةكـةين بـؤ زيـاد كردنـي ميعالمـي ثةرلـةمان (بـذلك
للمصادقة عليه) ،ضونكة مةمة وا دةكات كة شةفافيةت لة داهاتةكاندا بيَت ،بةكَم ثيَشنيار دةكةم كة ميـنح،
مةوانةي بةرِاسئ جيَطايان بؤ بكريَتةوة لةناو مةم ماددةيةدا ،بؤ مةوةي كة تةفسرياتي جؤراوجـؤر بـؤ مـةو
مينحة نةكريَت ،مةو بةخششانة كة زةجةيةكي زؤر لـةماوة رِابـردوودا دروسـت كـرد ،هـةم بـؤ وةزارةتـ
سامانة سروشتيةكانيش باشرتة ،هةم بؤ حكومةت هةريَد و بؤ ثةرلةمانيش كة شـةفافيةت زيـاتر تيَدايـة،
بؤ مةوة كة مةو مينحانة ديارتر بن ،هةتا مةو كاتة كة ياسا نـةوت و غـاز لـة هـةريَم كوردسـتان جـ َ
ىل بكريَـت بةرِاسـئ ،ميَمـة يـةك لـة كيَشـةكا ان مةوةيـة كـة ياسـاكان
بةج َ دةكريَت ،كـة ثيَويسـتة ثةلـة َ
دةدةضن ،بةآلم ج َ بةج َ ناكريَن ،سةبارةت بةوة كة بة ِريَ وةزير داراي دةلَيَت مةو مرياداتانة تا ميَستا
نةهاتوونة بؤ ك ميَمة ،بةآلم لة ماييندةدا برِيار واية كـة مرياداتـةكان ماطـادار بكريَينـةوة ليَـ  ،ثرسـيارةكة
مةوةية لة وةزير داراي مايا تةنها ماطادار دةكريَينةوة؟ ياخود مةو داهاتانة دةخريَنة نـاو خةزيَنـةوة؟ كـة
لةكيةن وةزارةت سامانة سروشتيةكانةوة دةست دةكةون ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابت ،كاك عمر فةرموو.
بة ِر َي عمر عبدالع ي بهاءالدين:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بةنيسبةت ماددة بيست و يةك ،من دوو ،س َ تيَبينيد هةية ،يةكيَكيان /باس وشة تةمخ و تةدديرة،
كة برا بة ِريَ م كاك حاكد رزطار ماماذة ثيَ كرد ،بةآلم من وادةزائ دةديق تر لةمة وشة تةحديد ،يان
ديار كردنة ،بؤض ميَمة باس تةدديرو تةمخ بكـةين؟ بـؤ باسـ تةحديـد نةكـةين ،وةختيَـك بـاس لـة
باس ـ دــةب و وســوكَت و شــةفافيةت و هــةموو مةســاميلةكان دةكريَــت ضارةســةر مــةوة بكريَــت ،ضــونكة
مةباليذ ماوا و داهات وا ناكريَت بة خةمآلندن دسة لةسةر بكةين ،بةداخةوة ماخري كةسد ،رِةنطة كـةس
نةب َ تةسنية بكات ،بةآلم دةديق تر مةوة بوو لـة عةرةبيةكـة بلَـيَ (حتديـد) و لـة كورديةكـةي بلَـيَن
(دياري كردن)  ،لةطة َل زؤربة رِا مـةو بـراو خوشـكانة تـرم ،كـة مةسـةلة ماددةيـةك مي افـة بكـةن بـؤ
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مينح و ،لةرِوو زمانةوانيشةوة مةو وشة (و) (بالتنسيق)ة واب ائ برايان ليذنة ياساي لةطـةلَمن كـة
مةوة زيادة ،نايةو َ (تقوا وزارة املالية بالتنسيق مأ وزارة) مةو (و) زيـادة ،بةنيسـبةت ياسـا نـةوت و غـاز،
مــن تيَبينيــةك عــةرز دةكــةم ،لــةم ماددةيــة دةبيَــت رةضــاو دوو مةســةلة زؤر طــرنم بكــةين ،يــةكيَكيان
مةوةية كة شتيَك نةكةين كة خؤمـان ببةسـتينةوة بـة مةسـاميليَكةوة ،دوايـ لةطـة َل ياسـا نـةوت و غـاز
عيَراق طريؤدةمان بكات و دةستوور ثيَمـان بطـر َ ،دووةم /بةرِاسـت زؤر طرنطـة مـةوة كـة بـراو خوشـكان
تريش ميشارةيان ثيَ كرد ،كة لة سنوور ياساي نةوت و غـاز خؤمـان ،هـ هـةريَم كوردسـتاندا هـةموو
ضـــاككيةكانيان و نةشـــاتات وةزارةتــ ســـامانة سروشـــتيةكان ببيَـــت ،يـــةعن لـــةو مةجالـــة دةرنةضــ َ و
بطوجنيَنريَت لةطة َل ياسا نةوت و غاز ،طرفت مةساس دووبارة هةر هةمان طرفتة كة مةو براو خوشكانةي
تر ميشارةيان ثيَ كرد لة ديار نةكردن  ،يةعن ليَرة باسـ خةمآلنـدن و تةدـدير و مةوانـةمان كـردووة،
بةآلم طرفت مةساس لـةم ماددةيـة ،يـان لـةم داهـات سـامانة سروشـتيانة ،مةوةيـة ناخريَتـة سـةر بودجـةو
بوارةكان سةرفيش بؤ ديار نةكراوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك برهان فةرموو.

بة ِر َي برهان رشيد حس :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
دةربارة مةو ماددةية بةرِاسـت مـن هةنـديَك تـةعقيبد لةسـةر هةيـة ،جـار َ كـة دة َليَـت (وفـق الدسـتور
العراد )  ،بةرِا من مةوة كب دريَـت ،حـاكد رزطـاريش شـتيَك وا طـوت ،كب دريَـت باشـرتة ،لةبـةر مـةوة
ميَستا كة ميَمة لةطةلَ بةغـد ا نـاطوجن َي ميختـيال هةيـة لـة تةفسـري مـةو ماددةيـة كـة عيالجـ مـةوة
دةكات ،لة دةستوور عيَراد كة لةدوا ماددةكان  112ية ،مةو ماددةية ميَمة وا تةفسـريمان كـردووة كـة
دةلَـيَ مــادام لــة ممــوور حةســر و هينــا تــةوزيع ســةكحيةت دةدات لةطــةلَ بةغــدا جيانــة كراوةتــةوة،
مةولةويات بؤ مةو كيةيي كة ياساكة لة ثيَشةوة دةردةكات ،ميَمة دةلَيَ ميَمة ثيَشرت ياسا نـةوت و طازمـان
دةركردووة ،جا بةرِاست مةو (وفق الدستور العراد )ية ترسيَك ثيَوة ديارة كة ميَمة مةوةمان نووسيوة ،من
بؤية ميقترياح دةكـةم مـةوة هـةر كب دريَـت مـةو (وفـق الدسـتور العرادـ )يـة ،لـة دوايشـدا كـة (وت ـاف اىل
الـواردات املتحققــة) بــةرِةم مــن مي افةيــةك بــؤ زيــاد بكريَـت مةطــةر جــةنابت لــةك خــؤت بــة موكحــةزة
بينووس (وترسل وفق امليزانية التكميلية) لةبةرمةوة بةرِاست مةو مينةحة بة موحلـةق نانيَردريَـت ،بـة
مي انية تةكميل دةنيَردريَت( ،وترسل وفق امليزانية التكملية وبغ ون شهرين من اقرار امليزانية) يةعن
لــة مــاوة دوو مــانم لــة دوا ميقــرار مي انيــة ،مــن مةمــةم ثـ َي باشــة لةبــةر مــةوة طــومت بــة موحلــةق
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نانيَردريَــت ،بــة مي انيــة تــةكميل عادةتــةن دةنيَردريَــت ،خــالَ دووةمــد /تةميــد دســةكان كــاك محــة
سةعيدو برادةريَك تر لةوةدا دةكةم كة دةلَيَت مادام جةناب وةزير سامانة سروشتيةكان ليَرة مـةو 452
مليار دينارة باس كردووة بؤ مان رِوون بكاتةوة ،دووةميان /مايا داهات لة بامشاغ و حـاج مؤمـةران مـةو
تةنكةرة نةوتانة مي افـة كـراوة يـان نـةكراوة؟ مـةو عةدـد و تةندةرانـة وةزارةتـة بة ِر َي ةكـةيان دةيـدات،
ثيَمان بلَيَ ضؤنة و ضؤن نية ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان تةواو بوو ميَستا داوا لة ليذنة ياساي و داراي دةكةين ،رِةم خؤيان لةسةر موداخةلة مةندامة
بة ِر َي ةكان بدةن ،كةرةمكة كاك د.ماراس.
د.ماراس حس حممود:
سةرؤك ثةرلةمان.
تيَبينــةكان ميَمــة هةنــديَك مــن وةآلمـ دةدةمــةوة و مــةوة تــريش هــاو ِريَ بــة ِريَ م كــاك عــون وةآلمـ
دةداتةوة ،بة حةديقةت مةو بابةتانة كة ميَستا بـاس كـرا لةكيـةن مةندامـة بـة ِر َي ةكان هـةموو ثيَشـرت و
ضةند جاريَك ديكة لة وةزيرة بة ِر َي ةكان ثرسيار كراوة دووبارةن و وةآلميشـ هـةبووة ،بـةآلم هـاتن مـةو
ماددةيــة بــةو ش ـيَوةية كــة ِريَطةطرتنــة لةبــةردةم مــةو بؤضــوونانة كــة هةيــة و مــةو نــا رِوونيــة و مــةو
ناشةفافيةتة كة هةنـديَك كـةس باسـ دةكـات ،بـةم ماددةيـة ِريَطـة لـةوة دةطـرين ،يـةعن ماددةكـة وةآلم
دانةوةية بؤ مةو ثرسـيارانة كـة كـات خـؤ كـراوةو وةآلمـيش دراوةتـةوة ،دةربـارة سـياغة ماددةكـة بـة
حةديقةت من تا رِادةيةك ناتوائ دسة تيا بكةم ،دةكريَـت مـةوة بـة ِر َي كـاك حـاكد رزطـار و برادةرانـ
ديكةي ميسارةيان كرد مونادةشة لةسةر بكريَت ،بة ِر َي يَك ديكة طوت ثيَويستة ماددةكة بلَيَ تةمخ و
تةدــدير ،لةرِاســت دا هــةر دةبيَــت تةدــدير بيَــت يــان تــةمخ بيَــت ،ضــونكة تــؤ باس ـ موازةنــة دةكــة ،
موازةنةي تةدديرية ،عادةتةن تةحديد بؤ مةو بة ِر َي ة كة باسـ كـرد لـة كؤتـاي دايـة كـة لـة حيسـابات
خيتام داية ،لةبةر مةوة وشةكة هةر بة تةمخ دةميَنيَتةوة و سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كةرةمكة كاك عون .
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
من تيَبينيد هةية لةسةر دسة مةو برادةرانة كة باس لةوة دةكةن وشة ميتحـاد كب دريَـت ،ميَمـة لـة
ليذنــة ياســاي بةرِاســت لةطــة َل مــةوةداين وشــةكة مبيَنيَتــةوةو ثشــتطري دسةكانيشــمان ثةيوةســتة بــة
ديباجة دةستوور عرياد كة ميقرار دةكات و لة ديَرةكان مةخري دةلَيَت ( الل نظاا مجهورى ايادى)
مةوة يةك ،مـاددة يةكـةم لـة دةسـتوور دةلَيَـت (مجهوريـة العـراق  -الدولـة االياديـة) ،مـةوة دوو ،سـيَيةم:
هــةريَم كوردســتان كــات خــؤ ياسـايةك دةرهيَنــا كــة ميقــرار دةكــات بــة فيدرِالَيــةت ،وشــة فيدرِالَيــةت
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كةليمةيةك بيانية ،بةآلم ميتيحادي كةليمةيةك عةرةبية ،واتة ميقرار كراوة بةوة كة عرياق دةولَـةتيَك
فيدرِالَية و دةولَةتيَك ميتيحاديـة ،دةسـتوورةكةي هـةر بـةو شـيَوةية دةبيَـت تةفسـري بكريَـت ،هـةتا م َيسـتا
ضةند ياسايةك لة ثةرلةمان دةرضووة كةسةك ميعرتاز لةسةر نةكردووة ،واتة مةطةر كيَشةيةك لةو بابةتة
رِوو دا ،مةوا دةبوو موراجةعةت مةحكةمة ميتيحاد عوليا بكريَـت لـة عـرياق ،مـةوان برِياريـان لةسـةر
بــدابا و كيَشــةكة يــةكالي كرابايــةوة ،مــةوة يــةك ،ســةبارةت بــة دــانون نــةفت و غــاز كــة لــة ثةرلــةمان
كوردســتان بــة ذمــارة  00لــة ســالَ  0225دةرضــووة مــةم ياســاية كةوتووةتــة بــوار ج ـ َ بــةج َ كــردن،
لةبةروار  0225/5/01و ثاي مةوة كة سةرؤك هةريَم كوردستان موسادةدة لةسةر كرد و ميقرار
كرد ،بة ثيَ دةستوور لة ماددة  115مادام كة دانون خؤمان دةرضـووة لـة كوردسـتان مةطـةر كيَشـةيةك
بوو لةطةلَ حكومةت ميتيحاد دانون خؤمان زالَ دةبيت لةسةر دانون عريادـ  ،بـة ثيَـ مـةو ياسـايانة
كة لة كوردستان دةرضووة ،واتة ياساكان خؤمان ج َ بةج َ دةكريَت ،سةبارةت بة مةوزوع نـةفت و غـاز،
مةعلومة ك هةموومان كـةوا نـ ةفت و غـاز مـولَك هـةموو عرياديانـة لةهـةر شـويَنيَك بيَـت ،واريداتةكـة
دةضيَـتة خةزيَنة حكومةت عرياد ميتيحاد  ،واتة ميَمة نيسبةمان هةية بة طويَرة وةلةو ميحسامية لـة
كوردستان نةكراوة بؤ مةوة ذمارة نفوس كوردستان كة مةمة ميَستا دةلَيَ  7مليؤنة و زياتريشة ،بةآلم
كة ميحسامية نةكراوة ،مةوة ثةيوةستة بةوة ميحتمالـة مةطـةر ميحسـاميةك بكريَـت لـة عـرياق حسـةكةمان
زياتر دةبيَت لةو نيسـبةية كـة  %15يـة ،سـةبارةت بـةو ثيَشـنيارة كـة ميَمـة لةطـة َل ليذنـة دارايـ بـة
هاوبةش ثيَشكةمشان كردووة دووبارة ميَمة ثابةنـدين بـة ثيَشـنيارةكة خؤمـان و ثشـتطري ليَـ دةكـةين،
رةم كؤتاي رةم مةندامان ثةرلةمانة كة مايا ثةسةند دةكـةن يـان بـة شـيَوةيةك ديكـة دايدة ِريَذنـةوة،
ميَمة لةطةلَ داين ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
جةناب وةزير رةميتان دةربارة مةو موداخةكنة كة طويَتان ليَ بوو ،كةرةمكة كاك باي .
شيَخ باي تالَةبان  /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة مةو موداخةكنـة كـة كـراوة زيـاتر ثةيوةنـد بـة وةزارةتـ سـامانة سروشـتيةكانةوة هـةبوو ،وة بـة
نيسـبةت ميَمـةوة جـاريَك تـر تةمكيـد لةســةر مـةوة دةكةينـةوة ميَمـة رةدـةم حيسـامبان داوة و ماددةكــة
هاتووة ميلت ام دةكةين بة برِيار ثةرلةمانةوة بؤ ج َ بةج َ كردن  ،هةر ثارةيةك دةضيَتة مةو حيسابةوة
ميَمة كةشف ث َ تةدديد دةكةين ،هةر ثارةيةك كـة ليَـ سـةر دةبيَـت كةشـف ثـ َ تةدـديد دةكـةين بـؤ
ثةرلةمان.
سةرؤك ثةرلةمان:
ىل ناكريَت تاكو موسادةدة نةكريَت ،كةرةمكة كاك باي .
سوثاس ،انشاه سةرف َ
شيَخ باي تالَةبان  /وةزيري دارايي و مابووري:
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سةرؤك ثةرلةمان.
كة ميَمة دةلَيَ هةر ثارةيةك كة سةر دةكريَت ،ديارة جـاريَك تـريش دةيلَيَمـةوة وةزارةتـ دارايـ مـامر
بيسةر نية ،وةزارةت داراي داميد بيسـةرفة ،لةبةرمـةوة ميَمـة دـاميد بيسـةرف  ،هـةموو ثارةيـةك بـة
مةمر سةر دةكةين ،كة مةمريشمان بؤ ديَت دةبيَت مةوانيش ميستناديان كردبيَتة سةر ياسايةك ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ثيَش مةوة دةست بة دسة كردن بكة ثرسيارةكان دوو كيةن وةرطرتووة ،مةوة ك جةنابتة يةك ،تازة
دةلَيَن مةوفةرموو تازة حيسابيَك كراوةتةوة ،جارانيش ثارةمان هةبووة ،مةو ثارةية لة و حيسابيَك بـووة،
ضةن هاتووةو ضةند نـةهاتووة؟ بـؤ مـةوة بةرضـاو رِوون بيَـت ،جـةناب وةزيـر سـامانة سروشـتيةكان
كةرةمكة.
ماشت هةورام  /وةزير سامانة سروشتيةكان:
سةرؤك ثةرلةمان.
زؤربة مةوة سوء تةفاهومة با بلَيَ  ،ميَمـة سـ َ مةسـدةر ثارةمـان هةيـة ،يـةك /فرؤشـتن نـةوت خـاو،
دوو /فرؤشتن موشـتةدات ،كـة مـةوة داهاتـة ،بـة ثيَـ دةسـتوور عـرياق و بـة ثيَـ ياسـا نـةوت و غـاز
كوردســتان ذمــارة  00ســالَ  0225دةبيَــت بــة داهــات بضـيَتة حيســاب وةزارةتـ ســامانة سروشــتيةكان
ولةطةلَ ثريفؤ و لةطة َل ربح هةموو ماشكرا بكريَت وةكو داهات ،تةبعةن بة موجةب ماددة  18و 11
ياســا نــةوت و غــاز هــةريَم كوردســتان دةب َيــت بةرامبةرحكومــةت فيــدرِا َل ميَمــة تةنســيق بكــةين و
ِريَككةوين كة موسـتةدبةل ضـؤن ثـارة دةدةيـن بـة مـةوان يـان مـةوان ثـارة مي افيمـان دةدةنـ َ؟ ،مـةوة لـة
دةســتووردا دانــدراوة ولــة ياســا ذمــارة  00نــةوت و غــاز كوردســتان دانــدراوة ،بــة نيســبةت موشــتةدات
كةواتــة فرؤشــتن نــةوت دةبيَــت داهــات بيَــت بضـيَتة حيســاب وةزارةتـ ماليــة موباشــةرةتةن ،حيســابيَك
تايبةت بؤ بكريَتةوة كة ميَمة دةيفرؤش موباشر حيسـبابةكة دةضـيَتة مـةويَوة و مـةوان ماشـكرا دةكـةن
ثةيوةند بة ميَمةوة نةبيَت ،وةكو وةزارةت مالية و نةوت لة بةغدا ،ميَمة نامانةو َ خاوةن دؤكر ب كـة
ضؤن سةر دةكريَت ،مةو ثارةية ميَمة حيساب بؤ دةكةينةوة و مةو حيساب بؤ دةكاتةوةو عةدد دةبيَت و
نةوت دةفرؤشريَت ،داهات هةية و موشتةدات هةية وداهات هةية و صـاف عايـدات دةضـيَتة حيسـابةكةوةو
لةو َ سةرثةرشت لةسةر دةكر َ و سةر دةكريَت بة شيَوةيةك كةتةنسيق بيَت لةطةلَ دةسـتوور و لةطـةلَ
ياسا ذمارة  00نةوت و غاز هةريَم كوردستان ،مةوة كة مينةحة ،مةوةشتيَك ترة كة بامسان كـرد،
من دوو مـيقرتاحد هةيـة مةطـةر مـةجامل بـدةن بيخويَنمـةوة ،يةكـةم /بةرامبـةر مـةو ماددةيـة كـة ميَسـتا
داندرا ميقرتاحيَكد هةية كة بؤ مةوة مشوىل مةم داهاتة بكات كة بـة شـيَوةيةك ِريَـك وثيَـك نـةك غمـوز
تيا بيَت ،ماددة ( 01تقوا وزارة املالية واالقتصاد وبالتنسيق مأ وزارة الثروات الطبيعية السـتالا العائـدات
التى تتحقق بإستالمها مباشـرة مـن قبـل االقلـيم مـن مبيعـات الـنف اخلـاا ومبيعـات مشـتقات الـنف وفـق
الدسـتور العراقـى وقـانون الـنف والغـاز القلـيم كوردسـتان وأن ت ـاف اىل الـواردات املتحققـة وإعـالا الربملــان
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للمصــادقة عليــه ) مــةوة مشــوىل هــةموو داهــات دةكــات كــة ثةيوةنــد بــة داهــات فرؤشــتن نــةوت خــاو،
وموشتةداتةوة هةية ،با غموز تيا نةبيَت باس داهات تر ناكـةين ،هـةر مـةو دوو داهاتـةمان هةيـة ميَمـة،
مينجا لة بات مةو ماددةية وةزارةت سةروات تةبيعية ،مةوارد تةبيع نيـة نـاو وةزارةتةكـةمان ،مينجـا
مةطةر مةوةتان ثةسةند كرد من مامادةم و حازرم حيسابيَك بكريَتةوة و ض دةفرؤشر َ و ضيش فرؤشراوة
لة ثيَش مةوة ،حيسابةكة تةحويل وةزارةت مالية دةكةين ،ميَمة لةمـةودوا ميَمـة هـةر عةدـد دةكـةين ،كـة
عةدد كرا ثارةكة يةكسةر موباشر دةضيَت بؤ وةزارةت مالية ،مةوة بـة نيسـبةت مـةو ماددةيـة ،ماددةيـةك
تـر مي افــة بكريَــت كــة ميقرتاحــة بـؤ مينــةح( ،أن تــودع مجيــأ املبــالغ واملـن املستحصــلة مــن ــالل العقــود
وزارة املالية ،وأن ختصص ذه املبالغ من قبل جملـس الـوزراء
النفطية والغازية االقليم فى حساب ا
للمشاريأ املقصودة حسب العقود النفطية والغازية وكذلك ملشاريأ البنية التحتية االقلـيم وعلـى ان خت ـأ
صرف ذه املبـالغ وكـذلك تنفيـذ املشـاريأ املقـررة يـت الرقابـة املاليـة واالشـراف املباشـر مـن قبـل الربملـان)
(تشمل احلل الكامل لكل املسائل بالنسبة لكم).
بةرِ َي سةرؤك ثةرلةمان:
ثةوان خان كةرةمكة فةرموو.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

ثةوان ع الدين عبدالرمحن:
سةرؤك ثةرلةمان.
لةطةلَ دةست خؤشيد بؤ بة ِريَ جةناب وةزير مةوة كة بووة لةمةودوا ،بةآلم مـةوة مـن تيَـ طةيشـتد و
مةوة كة جةناب باس كرد بؤ لةمةودوا لةم سالَةوة دةبيَت كة مةوة فةدةرةيـةك بـؤ زيادبكريَـت ،مـةوة
كة بووشة هةتا ميَستا . ..........
سةرؤك ثةرلةمان:
هةر بؤ مةعلوماتت وتـ مـةوة رِابـردووي ،وتـ هـةموو  ،وا وت ،مـةوة رِابـردوو و مـةوة داهـاتووي
هةموو وازح بيَت لـةناو حيسـابيَك ،دوايـ هـةموو دسـة دةكـات ،ليذنـةي ياسـايي تكايـة ،ثيَشـنيارةكةتان
خبويَننةوة بؤ مةوةي بيخةينة دةنطةوة.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
صياغةي ماددةي ( )03كة ميَستا ذمارةكةي ()01ة بةم شيَوة دةبيَت-:
املادة احلادية والعشرون:
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أوالً :تقوا وزارة املالية واالقتصاد بالتنسيق مأ وزارة الثروات الطبيعية باستالا العائدات ال تتحقق مباشرة
من مبيعات النف اخلـاا االقلـيم ومبيعـات مشـتقات الـنف وفـق الدسـتور العراقـي وقـانون الـنف
والغاز إلقليم كوردستان وت اف اىل الواردات املتحققة وإعالا الربملان للمصادقة عليها قبل التصرف بها.
ثانياً :ت ودع مجيأ مبالغ املن مبا فيها املستحصـلة مـن العقـود النفطيـة والغازيـة االقلـيم حسـاب ـا
لدى وزارة املالية واالقتصاد وختصص ذه املبالغ من قبل جملس الوزراء للمشاريأ املزصصة هلـا حسـب
العقود النفطية والغازية بالنسبة لعقود النف والغاز وكذلك مشاريأ البنية التحتية االقليم على ان
تقرتن مبصادقة برملان كوردستان قبل التصرف بها.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا دةخيةمة دةنطةوة كيَي لةطةلَداية بادةسئ بلَند بكـات تكايـة؟ ،فـةرموون كيَـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،بـةكؤي
دةنم ثةسةند كرا ،ميَستا ماددة زيادكراوةكان يةكة يةكة خبويَننةوة تكاية.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنياري مي افةكردني ضةند ماددةيةك لة ثرِؤذةكة هاتووة ،بةم شيَوةي خوارةوة:
مادة م افة:
 - 1تستقطأ النفقات املزصصة النشاء وتعمري ازبنية اخلاصة لالحزاب واملشاريأ املكـررة وتنقـل حلسـاب
املشاريأ اخلدمية للمحافظات مأ مراعاة التوزيأ العادل عليها.
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
با بةكورديش بيخويَننةوة تكاية.
د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي ثيَشنياركراو:
مةو خةرجيانةي كة بؤ دروستكردن و ضاككردني بالَةخانةي تايبةت بة ثارتة سياسيةكان يـاخود ح بـةكان
و ثرِؤذة دووبارة بووةكان دةبرِدريَن دةطوازريَتـةوة بـؤ حسـابي ثـرِؤذة خ مةتطوزارييـةكان لـة ثار َي طاكـاني
هةريَد بةرِةضاوكردني دابةشكردني دادثةروةرانة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي دارايي فةرموو.
خورشيد امحد سليد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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مةا خالَة بةري هةنوكة دةنطيَ لةسةر داي ،مة طوتي مةو ثرِاؤذةيـةت ديَنـة كدان ،يـان تيَنـة رِاطـرتن ،د يَ ل
هةمان ثاريَ طا ثرِؤذي ثيَ ديَنة دروست كرن ،مةا خالَة دةنط َي لةسةر دبيَتة دووبارة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
با دووبارة بيَت يان نا؟ موهيد مةوةية تةمكيدي لةسةر بكةينةوة ،تكاية ميَستا كيَيي لةطةلَـة بادةسـئ بلَنـد
بكات؟ ،فةرموون كيَيي لةطةلَ نية؟ ،بةكؤي دةنم ثةسةند كرا ،بؤ خالَي دواتر.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي زيادكراوي تر.
أوالً -:على وزارة املالية واالقتصاد االقليم يقيق املساواة بني رواتب وخمصصات موظفي االقليم مأ رواتـب
وخمصصات اقرانهم من موظفي احلكومة االيادية.
ثانياً -:يقيق املساواة بني رواتب املتقاعدين االقليم مأ رواتب متقاعدي احلكومة االيادية.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي ثيَشنيار كراو:
يةكةم :ثيَويستة لةسةر وةزارةتي دارايي و مابووري لة هةريَد ،يةكساني لةنيَوان مووضةو دةرمالَةي هـةريَد
ومووضة و دةرمالَةي فةرمانبةرة هاوشيَوةكانيان لة حكومةتي فيدرِالدا بيَنيَتة دي.
دووةم :بــــةدي هيَنــــاني يةكســــاني لــــةنيَوان مووضــــةي خانةنشــــيناني هــــةريَد ومووضــــةي خانةنشــــينة
هاوشيَوةكانيان لة حكومةتي فيدرِالدا.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ،فةرموو.
بة ِريَ شيَخ باي تالَةباني( وةزيري دارايي):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لة مي انيةي ثاردا مةم دةرارة دةرضوو ،كةوا يةكساني بكةين ،بةآلم دةرمالَةمان ليَ كدا ،مةمسالَيش مةطةر بيَت و
ميَمة دةرمالَة داخ َل بكةين ،مةو دةرمالَة زيادانةي كة ميَستاكة هةية لة هةريَمدا مةبيَ بي ِين ،يةكيَك لةوانة
مةسةلةن دةرمالَةي مامؤستايانة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
مةو بة ِريَ انةي كة دةيانةويَت لةسةر مةو خالَة دسة بكـةن ميَسـتا ناويـان دةنووسـ  ،باشـة كـاك عبدالسـالم
نودتةي ني امي هةية ،فةرموو.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

مــةم خاآلنــة هــةموويان دةنطمــان لةســةر داوة ،ثيَويســتة ميَمــة دةنــم بــدةين مايــا مــةو شــتةي كــة ميَمــة
ثةسةندمان كردووة ،دةنطمـان لةسـةر داوة  ،خبريَتـة نـاو ياسـاكة وةكـو مـاددة يـان نـا؟ ،دسـة كردنـي لةسـةر
نابيَت ،ضونكة ميَمة دةنطمان لةسةري داوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
لةم ثرةكؤذةي مةمسالَدا دةنطمان لةسةر مةم بابةتة نةداوة ،تكاية با ناوتان بنووسد ،مينجـا يةكـة ،يةكـة دسـة
بكةن ،كويَستان خان ،فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من داوا دةكةم لةدواي مةوةي كة مووضةي فةرمانبةراني هـةريَد و مةركـةز هاوسـةنم بكريَـت ،بـة وازحـي
ناوي ه َي ةكاني ثؤليس و ماسايش و ثيَشمةرطة ،بيَت ،بؤ؟ ،ضونكة  0سالَ ثيَش ميَستا ماددةيةكي وامـان بـة
تةوصيات دا بةحكومةت ،كة مووضةي فةرمانبةراني هةريَد و مةركةز هاوتا بكريَت ،مـةو تةوصـيةي ميَمـة
ه َي ةكاني ثؤليس و ماسايش و ثيَشـمةرطةي نةطرتـةوة ،بؤيـة داوا دةكـةم كـة مةوانـة بطريَتـةوة ،بةتايبـةتي
مةوانة مةغدورن ،جطـة لـةوةي مـن داوا دةكـةم لةسـةر مـةو دسـةي بـة ِر َي وةزيـري دارايـي كـة مـةوة هـيض
ي دةرمالَة هةيـة ليَـرة لـة مةركـةز نيـة ،بـا بـا سـي دةرمالَـة نـةكريَت
دةرمالَةيةك نةطريَتةوة ،ضونكة هةند َ
تةنها مووضة بيَت ،دةرمالَةكان وةكو خؤي مبيَنيَتةوة ،بةتايبةتي هي مامؤستا ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثةوان خان ،فةرموو.

بة ِر َي ثةوان ع الدين عبدالرمحن:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ من لةدسةكةي جةنابي وةزيرةوة دةست ثيَدةكةم كة باسي مةوةي كرد ،مةطةر ميَمـة مةوانـة زيـاد
بكةين مةبيَ دةرمالَةي مامؤستا ب ِدريَت ،يةعين يةكسةر ترسانديين بـؤ مـةوةي داواي زيـادكردني شـئ تـر
نةكةين ،مـن بـؤ خـؤم لةكاتيَ كـدا كـة داكـؤكي دةكـةم لةسـةر مـةوةي كـة هـةموو جؤرةكـاني دةرمالَـة بـةهي
مامؤستاشةوة وةكو خؤي مبيَنيَتةوة ،دةرمالَةي هاوتا بيَت لةطةلَ هي بةغداد ،ضونكة ميَمة لـة دةرمالَةشـدا
موشكيلةمان هةية ،بؤ وونة تويَذةري كؤمةآليـةتي يـان مةوكةسـانةي كـة لـة زيندانـةكان يـان ضاكسـازيية
كؤمةآليةتيةكان كار دةكةن ،فةرديَكي يةكجار زؤر لةبةيين دةرمالَةي مةوان و دةرمالَـةي هاوشـيَوةكانيان لـة
بةغداد هةية ،كة مةمـة بةرِاسـئ جؤريَـك لـة نـارِةوايي ثيَـوة ديـارة ،جطـة لـةوةي كـة ثيَشـمةرطة ،زينـداني
سياسي ،زؤربـةي زؤري ضـ و تويَـذةكاني تـر جياوازييـةكي يـةكجار رِوون بـة خانةنشينانيشـةوة لةبـةيين
مووضةي هةريَد و مووضةي عيَراددا هةية ،كة مةمة هةردووكيان لة يةك وآلتدان و يةك سـةدفي مـابووري
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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 ِريَ
بة ِر َي

كؤيان دةكاتةوة ،لةبـةر ضـي مـةو زةريبةيـة بـدةين يـان مـةو جياوازييـة هـةبيَت؟ ،بـةآلم هاوتـاكردن مانـاي
كةمكردنةوةي هيض جؤرة دةرمالَةيةك نةبيَت ،مةطةر لة هةريَمدا زياتر بيَت لة بةغداد ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دلَشاد شهاو ،فةرموو.
دلَشاد شهاو حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بيَشــك هــةموومان لةطــة َل مــةوةداين كــة تــةحقيقي عةدالــةت بكريَــت و مووضــةو دةرمالَــةي فةرمانبــةراني
هةريَد وةكو هي مةركةزي ل َي بكريَت ،بةآلم لة مةوزوعي دةرمالَة ،ميحتيمالة جياوازييةك هةبيَت ،هةنديَك
دةرمالَة ثةيوةستة بة كؤمةلَيَك دةزايةي تايبةت ،بةو بي ةية ،بةو وةزعة ،بـةو زروفـةي كـةوا يـةكيَ تيَيـدا
ي جياوازوـان لةطـة َل مةركـةز هـةبيَت لـةم مةسـةلةيةدا ،مومكينـة ميَمـة
كار دةكات ،مومكينـة ميَمـة هةنـد َ
ي دةرمالَة لةوان زياتر ب  ،زروفيَـك وا دةخـوازيَ ،مومكينـة لـة هةنـديَكي تـري لـةوان كـةمرت بـ ،
لةهةند َ
ميحتيماليشة نةكريَت مةوةي كة هي ميَمة زياترة وةكو خؤي بيهيَ َل  ،يان مةوةي كةمرتة بلَيَ با وةكو هـي
مةويَي ليَ بكريَت ،بؤية من تةميدي مةو ثيَشنيارةي جةنابي وةزير دةكـةم ،كـة مووضـةكان وةكـو يـةك بـن،
بةآلم دةرمالَةكان بةثيَيي بارودؤ بيَت ،ضـونكة رِةنطـة جياوازييـةك هـةبيَت لـةم زروفانـةدا ،بـةديتين مـن
رِةنطة بةوة دازاجني فةرمانبةران لةوةدا بيَت ،كة جةنابي وةزير طوتي ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سيوةيل خان ،فةرموو.

سيوةيل عثمان امحد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم :بةنيسبةت زينداني سياسي بامسان ليَوة نةكرد ،جاريَك كويَسـتان خـان باسـي كـرد ،وتتـان لةيـةكيَك
لةماددةكان شويَين بؤ بكةنةوة ،باسي ليَوة نـةكرا ،دووةم :مووضـةي فةرمانبـةران زيـاد بكريَـت ،بةنيسـبةت
دةرمالَةوة ،بؤضي دةرمالَة كببةين هي مامؤستايان ،مةطةر دةرمالَـةي مامؤسـتايا ان كبـرد يـةعين هيضـمان
بةهيض نةكرد ،مووضةي ماسايش و ثؤليس و ثيَشمةرطة هاوتا بكريَت ،لةطة َل مةوانةي بةغداد ،بةمـةرجيَك
مووضةي نان برِاوةكانيشي تيَدا بيَت ،زؤرسوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ديارة باي لة جةنابت تيَنةطةشتوون ،تكاية بؤيان رِوون بكةرةوة ،فةرموو.
شيَخ باي تالَةباني( وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
155

بـة عةكســةوة مـن ديفــاعد لـة مامؤســتا كــرد ،يةكـةم :ومت بؤيــة مةسـةلةي دةرمالَــة بـاس نــةكريَت ضــونكة
مامؤستايان ليَرة دةرمالَةي تايبةتيان هةية ،لة عيَراددا نية ،مةطةر بيَت و ميَمة دةرمالَةي يةكسان بكـةين،
دةبيَ مةوانةي ب ِين ،من باسي مةوةم كرد ،بة عةكسةوة مةو خوشك و برايانـة باسـي دةكـةن ،مـن تةمكيـد
لةسةر مةوة دةكةمـةوة كـة مامؤسـتايان مـةو دةرمالَـةيان هـةبيَت ،دووةم :بـؤ مـةوةي زيـاتريش لةسـةر مـةو
مةوزوعة باس بكةم ،ميَستا هةنديَ دةرمالَة هةية ،ميَمة ليَرة بةتـةوعي نايـدةين ،مةسـةلةن ،مةطـةر بيَـت و
وةزيريَك و مةنداميَكي ثةرلةمان ،لةطـة َل عيَرادـدا مودارِةنـةي بكـةين ،بـؤ مـةعلوماتتان وةزيـر  10مليـؤن
ونيو لةعيَراق وةردةطريَت ،ليَرة  5و نيو وةردةطريَت ،ثةرلةمانيش بةهةمان شيَوة ،رِةنطة لـة عيَرادـدا دوو
بةرامبةر بيَت ،بؤية بؤ دةرمالَة من ثيَد واية يةكسان نةكريَت ،بـةآلم عةدالـةتيَكي باشـي تيَـدا هـةبيَت ،بـؤ
مةوةي بتـوان مـةوةي كـة تـا ميَسـتا وةرطـرياوة بتـوان صـيانةي بكـةين و هـةر مبيَنيَتـةوة ،مةوةشـي كـة
وةرنةطرياوة ميمكان هةبيَت بيكةين ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
عةزوة خان ،فةرموو.
بةرِ َي عظيمة جنم الدين حسن رضا:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش ثشتطريي لةرِاي كويَستان خان و ثةوان خان و هةموو بـرادةرائ دةكـةم ،لةطـةلَ مـةوةدام كـة ثـارةي
ثيَشــمةرطةو ثــؤليس و ماســايش هاوتــا بكريَــت ،لةطــةلَ بةغــداد ،لةطــةلَ مةوةشــدا زينــداني سياســي لــةهيض
ماددةيةكدا ،لة هيض شويَنيَكدا باس نةكراوة ،حةدي خؤيانة كةزيندانياني سياسي وةكو هي عيَراق ،حسـابي
بؤ بكريَت ،زؤر سوثاس.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك سةرهةنم ،فةرموو.
بة ِريَ سةرهةنم فرج حممد:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشيَك لةدسـةكاني مـن كـرا ،مـةوةي تةميـدي لةسـةر دةكةمـةوة لةهـةريَمي كوردسـتان ثـاي ()18سـالَ لـة
حوكمرِاني بةرِاسئ مومك نية ميَستا فةرق و جياوازي هـةبيَت لـةنيَوان مووضـةي كارمةنـدةكاني هـةريَد
لةطةلَ مةوانةي عيَراق ،من زؤر تةمكيد لةسةر مةوة دةكةم ،كة هاوتا بكريَتةوة ،بةهةر شيَوةيةك بيَت ،ثيَد
وانية مةو بارطرانية داراييةي لةسةر حكومةت دروست بكات ،ضونكة مةوةي مةمرِؤ ميَمة تيَطةشـت ديـارة
لة ميحتياتاتي وةزارةتي دارايي ثارةي باي هةية ،لةكيةكي تر ثيَويستة حيساباتيَكي تايبةت بؤ زينـدانياني
سياسي بكريَت ،ميَمة تةصرحياتي هةنديَك مةندامي بة ِريَ ي ثةرلةماني عيَراديمان طويَ ليَ بوو ،هي خـولي
ثيَشوو مةو خولةي كة كؤتايي هات ،كة باسي مةوةيان كردووة ،مووضةي زينـدانياني سياسـي هـاتووة ،بـةآلم
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نــةدراوة ،مــن داوا لــة بــة ِريَ جــةنابي وةزيــري دارايــي دةكــةم ،ل ـة ِريَطــاي جةنابتانــةوة وةكــو ســةرؤكايةتي
ثةرلــةمان ،كــة وةآلميَكــي دةديقــي مــةو ثرســيارة بداتــةوة ،مايــا مووضــةي زينــدانياني سياســي لةهــةريَمي
كوردستان ضي بةسةر هات؟ ،طةشتووةتة كويَ؟ ،هاتووة ،نةهاتووة؟ ،مةمة حالَةتيَكة بةرِاسئ مةب َي وةآلميَك
هةبيَت بؤ مةو ثرسيارة ،لةطةلَ هاوتـاكردني مووضـةي ه َي ةكـاني ماسـايش و ثـؤليس و ثيَشـمةرطة ،شـتيَكي
تريش هةية بةرِاسئ مةطةر بةهةلَة نةضوومب ،واب ائ جياوازي هةية لةنيَوان مووضـةي مامؤسـتا ليَـرة لـة
بةيين هةوليَر و سليَماني مةمةي بؤ خؤي حالَةتيَكـة ،مـةب َي مـةو شـتانة بـة دةناعـةتي مـن هـةمووي ِريَـك
خبريَتةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير ،فةرموو.
شيَخ باي تالَةباني( وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةكاتي خؤيدا جاريَكي تر مةسةلةي زينداني سياسي وةآلمد دانةوة ،ميَمـة ميَسـتا ثـارة بـؤ زينـداني سياسـي
سةر دةكةين ،هةر كةسيَك ميسثاتي هاتبيَتةوة ،بة موستةمسةكي رِةمسي كة زينداني سياسية ،بؤي سةر
دةكةين لةكاتي خؤيشيدا بامسان كرد ،بـؤ ميَمـة ()312هـةزار سـةر دةكـةين؟ ،لةبةرمـةوةي شـةهيدةكاني
ميَمة ( )422هةزار بووة ،ميَستاي ميَمة مول ةم دةب بةهةر ياسايةك كة ثةرلةمان دةري دةكات ،مايا ميَمة
وةكو عيَراق سةر بكةين ،يان مةمة ليَرة بة ياسايةك دةردةضيَت؟ مةمـة دـةراري ثةرلةمانـة ،ميَمـة هـيض
تةدسرييَكمان نةكردووة ،لةسةر كردني ثارةي زينداني سياسي و داميمةكانيشيان لةكمان حازرة  ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
حاكد رزطار ،فةرموو
رزطار حممد ام :
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم نةصة بة بؤضووني من نةصيَكي طرنطـة ،تةنانـةت دةبـيَ لـةناو دةستوريشـدا جيَطـاي بكريَتـةوة ،تةبعـةن
لةكوردستان كة شؤرِي كراوة ،هةسئ بة نابةرامبةري كردووة ،كة زولَد هةية لةسةري ،لةبةر مـةوة ميَسـتا لـة
سايةي حكومةتي خؤماندا ناكريَ ماي هاووآلتي  ،ماي خةلَك كةمرت بيَت ،لة مـاي مةركـةز ،بؤيـة نةصـةكة بـؤ
مةوةي ميشكالياتي مالي كة وةزيريش باسي كرد ،دةبيَ بلَيَ ناكريَ حقـودي كـةمرت بيَـت ،يـةعين مةطـةر بـةم
عيبارةتـة بيَـت (جيـب ان التقـل حقـوق ورواتـب وخمصصـات ،اع ـاء ومـوظفي ومنتسـ السـلطات واملؤسسـات
والدوائر الر ية القليم و متقاعديه عن حقوق ورواتب وخمصصات اقرانهم السلطات واملؤسسات والدوائر
الر ية لدى احلكومة االيادية) ،مةطةر مةسةلةكة مووضة بيَت ،مةوة مووضة خؤي يةكسـانة ،ميَسـتا مووضـة
مةوةي من ب ائ بةثيَيي ليسئ مووضة ،لةطةلَ بةغداد فةردي نية ،بةآلم مةوةي كـة مةشـكال دروسـت دةكـات،
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هةنديَ حقودي مي اي هةية ،هةنديَ دةرمالَة هةية ،مةوانةية كة كةمرتة لة هي بةغداد ،بؤية بة بؤضووني من
مةم نةصة مةبيَ حةتا لةدةستووري كوردستانيش جيَطري بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شظان ،فةرموو.
شظان امحد عبدالقادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ تةحقيقي عةدالةت بةحةديقةت مةو شةرحيانةي كةباسكراون ،من لةطةلَ مةوةدام كة هاوتا بكريَـت لةطـةلَ
عيَــراق ،مةطــةر كــةم و زيــاديش بيَــت مــن لــة  %122لةطــةلَ مــةوةدا نــيد كــة ب ةبــت وةكــو عيَــراق بيَــت،
مةطةر()12هةزاري زياتر بيَت يان كةمرت بيَت ،بـا خيوصـيةتيَكي كوردسـتا ان هـةبيَت ،بـةس بةحةديقـةت
دةبيَت مةغدوريةتي ثيَشـمةرطة لةبةرضـاو بطرييَـت ،لـةناو مـةو دةدـةدا نـاوي ثيَشـمةرطة بـة زةدـي بيَـت ،كـة
لةهةموو شةرحيةكان ثيَ بةثيَ مووضةيان زياد كراوة تةنها شةرحيةي ثيَشمةرطة نةبيَت ،ميَستا ثؤليسـيَك دوو
بةرامبةر بة ثيَشمةرطة وةردةطريَت ،ماسايشيَك ن يكي سـيَ بةرامبـةر بـة ثيَشـمةرطة وةردةطريَـت ،كـة مـةركي
ثيَشمةرطة مةطةر زياتر نةبيَت كةمرت نية لةهي مةمانة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دكتؤر صباح ،فةرموو.
د .صباح حممد جنيب:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم ماددة ديارة لةثيَناو خ مةتكردن بة تويَذة خاوةن ثيَطةو جيَطـة تايبةتةكانـة لـة كوردسـتاندا ،سـةبارة بـة
يةكسان كردني ماسئ بذيَوي فةرمانبةرانة لة حكومةتي هةريَمي كوردستان ،بةهاو ضةشنةكانيان لة بةغـداد،
مةصلَي ماددةكة ماددةيةكي زؤر دلَخؤشكةرة ،لةرِاستيدا مةم مةبةستة دةبيَ هةموومان دةستخؤشي ليَ بكةين،
بةآلم تا صياغةي ماددةكـة بـةه َي تر بيَـت ،بـةدوةت تـر بيَـت ،وابـ ائ زيـاتر مـةتوان خ مـةت بـة غـةرةزي
ماددةكة بكةين ،بؤية مةو صياغةي كة بة ِريَ كاك حاكد رزطار ثيَشكةشي كرد ،كـة بووتريَـت (جيـب ان كتقـل)
وابــ ائ زؤر بــةهيَ تــرة لــةوةي كــة بوتريَــت يةكســان بكريَــت ،يةكســان كــردن رِةنطــة هةنــديَجار ،زةرةري
فةرمانبةراني هةريَمي كوردستاني ليَ بكةويَتةوة ،صيذةيةك بيَت بةو شيَوةي كة كةمرت نةبيَت ،يةعين مةطةر
زياتر بيَت مةوة دةيناكة لةبةر رِةضاوكردني خيوصيةتي طةلي كوردستان ،بة تةمكيـد مـةبيَ ميَمـة ثشـتطريي
بكةين لةهةنديَ لةو ض و تويَذانةي كة خيوصيةتيان هةيةو ميَمة بةطشـئ دـةرزاريان  ،وةكـو ه َي ةكـاني
ثؤليس ،ثؤليسي هاتووضؤ ،زيندانياني سياسي ،وةكو هيَـ ي ثيَشـمةرطةي كوردسـتان ،ميَمـة مـةتوان سـةرمان
بةرز بيَت كاتيَ كة ديفاع لة حقوق و لة ميمتيازات و لة مووضةي مةو خةلَكة بكةين ،بؤ مةوةي هةست نةكـةن
لة سايةي حكومةتي خؤماندا غةدريان لـيَ دةكريَـت ،يـان هةسـت بـة غـةدر بكـةن ،خـالَيَكي تـر كـة مةمـةويَت
ماماذةي ثيَ بكةم ،ميَمة كاتيَك كة مةمانةويَت يةكساني هةبيَت لةنيَوان فةرمانبـةراني هـةريَد و هـي بةغـداد،
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لةكيــةكي تــر مــةبيَ ماطامــان لــةوة بيَـــت لــةناو كوردستانيشــدا مــةبيَ هــةمان يةكســاني هــةبيَت ،بــةثيَي مــةو
زانيارييانةي كةهةمة ،مامؤستايان لة دةاةري سليَماني بة بةراورد لةطةلَ هاو ثلةكانيان لة دةاةري هـةوليَر و
دهــؤك ،ن يكــةي  122هــةزار دينــار فــةرق هةيــة ،كــاتيَ كةمووضــةيان بــؤ مةبةســرتيَت ،مــةبيَ حــةلي مــةو
موشكيلةيةي بكـةين ،بؤيـة ثيَشـنيار دةكـةم ،هـةر لـةم ماددةيـةدا برِطةيـةك مي افـة بكريَـت كـة هـيض جـؤرة
جياوازييةك لةنيَوان بةستين مووضـةي هـيض مامؤسـتايةك يـان هـيض تويَـذيَك لـةنيَوان هـةريَمي كوردسـتاندا
نـــةبيَت وةكـــو مـــةوةي كـــة هـــةم ثةرلـــةماني كوردســـتان هـــةم حكومـــةتي هـــةريَمي كوردســـتان مةيـــةويَت
يةكطرتنةوةيــةكي رِاســتةدينة بــةدي بيَنيَــت لــةنيَوان هــةريَمي كوردســتاندا ،هــيض تارماييــةكي دوو ميــدارةيي
نةميَنيَت ،زؤر سوثاس.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك نةروان ،فةرموو.
بة ِريَ نةروان عبداه دادر:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشتطريي لةرِاي كويَستان خان و ثةوان خان و كاك حاكد رِزطار دةكةم ،بةرِاسئ بؤ زياد كردني مووضةكان ،لة
ليذنةي ناوخؤ لة ياداشئ كؤتاواندا كةبةرزمان كردةوة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي و دارايي،
بة ماددةيةك دةستنيشا ان كردووة كة ه َي ةكاني ماسايش و ثؤليس و فةرمانبةراني ناوخؤي ،بةهةمان شيَوة
وةكــو حكومــةتي عيَرادــي ل ـيَ بكريَــت ،هــةاالَيَكد ميشــارةتي بــةوةدا كــة دةرمالَــةي ميَــرة لةطــةلَ هــي مــةويَ
جياوازييــةكي هــةبيَت ،مــن لــةوة تيَناطــةم مــةنتقي مــةو جياوازييــة ضــية؟ ،بــؤ وونــة ه َي ةكــاني ثــؤليس و
ماسايش ،كة لة  0228برِياريَك هةية كة وةكو حكومةتي عيَرادي ليَ بكريَت)012( ،هـةزار دةرمالَـةي بـةدةل
مةرزاديان هةية ،كةليَرة ثيَيان نادريَت.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دةي برام ليَرة شةرحي مةكة يان بلَيَ زياد بكريَت يان زياد نةكريَت ،ثيَويسئ بة شةرح نية ،فةرموو.
بة ِريَ نةروان عبداه دادر:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنديَكي تريش زيندانية سياسيةكان حةدي خؤيانة ،بةو ثيَيةي كـة بـة ِريَ جـةنابي وةزيـري دارايـي مامـاذة
بةوة دةكات كة ثيَوةري مووضةي شةهيدان دةكات بؤ زيندانية سياسيةكان ،بـةآلم ميَمـة دةيـان جـؤر مووضـةو
فةرمانبــةرو كارمةنــدي ترمــان هةيــة ،ثيَوةرةكــةي مــةوة نــةبووة ببةســرتيَتةوة بــة مووضــةي شــةهيدةكان،
كةلةمووضةي شـةهيدةكان كـةم نابيَتـةوة ،بـؤ بةسـرتاوة بـة مـاخر مووضـةي شـةهيدةكانةوة ،مـةوانيش وةكـو
حكومــةتي عيَرادـــي لــيَ بكريَـــت كــة ( )722هـــةزارة ،ثيَشـــنياريَكي تريشــد هةيـــة  ،خالَيَــك زيـــاد بكـــةين،
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لةداهاتووشــدا هــةر زيــادكردنيَكي تــر رِوويــدا رِاســتةوخؤ حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان ب ـيَ طةرِانــةوة بــؤ
ثةرلةمان و حكومةت ،جيَبةجيَ بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر هةورامي ،فةرموو.
عمر صديق هةورامي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثشــتطريي لــةهاو ِريَيائ دةكــةم ،كــة بــةرِووني نــاوي هيَـ ي ثيَشــمةرطة و جيَبــةجيَ كردنــي ياســاي ذمــارة()4ي
عيَرادــي بــؤ زينــدانياني سياســي مــةوة بــةرِووني هــةبيَت لــةناو ماددةكــة فةدــةرةي يةكــةم ،ثيَشــنيار دةكــةم
فةدةرةيةكي تر زياد بكريَت مةويش حكومةت لةم سالَ مةولةوييةت بدات بة دامةزراندني مـةو كةسـانةي كـة
لة دةرةوةي سةنتةري ثاريَ طاكانن ،لةبةر مةوةي فورسةتي ميش كردن لةدةرةوةي ثاريَ طاكان كةمرتة ،وةك بة
بــةراورد لةطــةلَ ســةنتةري ثاريَ طاكــان ،مــةو جولَــة مابووريــةي كــة هةيــة زيــاتر فورســةت دةدات بــة طــةجنان
بةتايبةتي كة كار بكةن ،بةآلم لةناو دةزاو ناحيةكان مةو فورسةتة كةمرتة ،لةطـةلَ مةوةشـدا بةرِةضـاو كردنـي
عةدةدي ميالك و رِةضاوي مةو شويَنة ،سوثاس.
د.رِؤذان عبدالقادر دزةي :
سةرؤك ثةرلةمان.
بــةو شـيَوةية ماددةكــةمان دارِشــتوةو ثيَشكةشـ بــة ِر َي تان دةكــةين ،ضــاك كردنـ مووضــة فةرمانبــةران
هةريَم كوردستان ،بة هةمان مووضـة هاوشـيَوةكاني ان لـة عريادـ فيـدرالَ ،مـةوة برِطـة يةكـةم ،برِطـة
دووةم ،ضــاك كردنــ مووضــة زيندانيــة سياســيةكان لــة هــةريَم كوردســتان ،بــة مووضــة زيندانيــة
سياسيةكان لة عرياد فيدرالَ ،هاوتاكردن مووضة ماموستايان لة نيَوان ثاريَ طاكان هةريَم كوردستاندا،
برِطةيــةك تــر هاوتــاكردن مووضــة ثيَشــمةرطةو ماســايش و ثــؤليش لــة هــةريَم كوردســتان بــة هــةمان
مووضة هاوشيَوةكانيان لة ه َي ةكان ثؤليس و ماسايش لة بةغدا.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِريَ ان ،رةجامةن ،يةك نودتة ني ام هةية ،فةرموو.
د.رِيَباز فتاح حممود نادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
ثيَمواية كيَشةكة لةطةلَ ميَرةو ناوةند لةسةر مووضةكة نية ،هةردووك لةسةر يةك بةرنامة دةرِوات ،لةسـةر
يةك سيستةمة ،بةكَم جياوازيةكة لـة موخةسةسـاتة ،مـن وونةيـةكت بـؤ دةهيَنمـةوة ،مـن خـؤم دكتـؤرم،
مووضة دكتؤريشد وةرطرتووة ،ليَرة مووضة مةسليةكة هةمان مووضةية ،بةكَم موخةسةسـاتةكة جيـاوازة،
مةوان لةو َ لة  %122ختورة وةردةطرن ،بةكَم ليَرة نية ،كيَشةكة لةسةر موخةسةساتةكةية نةوةكو لةسـةر
مووضة مةسليةكة.
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سةرؤك ثةرلةمان:
جةناب وةزير رةميتان ،فةرموو.
شيَخ باي تالَةبان (وةزير داراي مابوور ):
سةرؤك ثةرلةمان.
هةندةك موخةسةسات هةية ،تةبيعةت وةزع عريادـ ميَسـتاكة لـة رِوو مةمنيـةوة ،ثيَويسـت دةكـات كـة
بدريَت ،وة مةو موخةسةسـاتة هـةر لـة رِوو مـةمن و ميسـتيقرارةوة ،رِةنـم هةيـة بـةو شـيَوةية ثيَويسـت
نةكات بدريَ ،بة نيسبةت مووضةوة ،ميَمة هةتاوةكو ميَستا مووضةكا ان وةكو يـةك بـووة ،بـةكَم مـن يـةك
تيَبينيد هةية ،بة نيسـبةت زيندانيـة سياسـيةكان ،ميَمـة كروـان نيـة ،برِيـار ثةرلـةمان ضـؤنة تـةنفي
دةكــةين ،بــةكَم دةيــد ناكــا مةطــةر لــة مووضــة شــةهيدان ،شــةهيد ســةنطةر زيــاتر بكــات ،دــةينا بــة
زيادةكةشةوة ،مةو موكحةزةية بةس مةوةندة ،خؤتان بةنةزةريةت باشةوة.
سةرؤك ثةرلةمان:
كويَستان خان فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
سوثاس بؤ مةو تةوزحية ،من ثيَمواية مـةو موخةسةسـات ختـورة كـة بـؤ ه َي ةكـان ثـؤليس و ماسـايش و
ي ه َي ةكا ـان
ثيَشمةرطة ،لة مةركةز سةر دةكريَ ت ،بؤ هـةريَميش سـةر بكريَـت ،مةطـةر ميَمـة مةمانـةو َ
ببنة هيَ ني ام  ،مةطةر مةمانةويَت مةو هيَ انة بةرِاست ببنة ه َي يَك يةكطرتوو بؤ نةتةوةو نيشتيمان،
دةبيَت هةمان ميمتياز و هةمان موخةسةسات مةركةزيان هةبيَت ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
رةج امةن ،ك َ دةيةويَت دسة بكات ناوتان دةنووسـد ،فـةرموو ،نـاوت بلَـ َ نـاوت دةنووسـد ،ضـونكة هـةموو
دسة كردنة ،فةرموو كةرةمكة.
برهان رشيد حس :
سةرؤك ثةرلةمان.
باس مةوة دةكريَت ،يةعن مةطةر مووضة ميسم حيساو بكريَت ،هةرس َ سـةدو دةيـة ،ثؤليسـ بةغـداو
ميَرة ،مةطةر بةهةلَة نةضوبيَتد ،بةكَم باس ختورة ثيَشمةرطةو ماسايش و ثؤليس دةكريَت ،بةرِاسـت مـن
ثيَشمةرطةيةكمان نارد بؤ جةلةوك و دةرةتةثة بة دوسةد هةزار ،س َ سةدو ثةجنا ،بةكَم جونـد عريادـيش
كة بة عةدد دةبيَت بة جوند  ،مانط بة نؤسةد هةزارة ،مةمة رِةوا حةق نية ،هةم شت مةطةر وةزارةتـ
مالية بيانووةكة مةوةية ختورة نية ليَرة ،مةد كاكة ثارو ثيَرار لة هةوليَر تةدينةوة نةبوو؟ ،مـة مـةو
ماسايشة كة ليَرة وجود نةبوو ،ك َ ثار َي راوة ،مة نابيَت ميَمـة مةوةنـدة مووضـةيان بـدةين َ كـة سـاكَنة
ضةند دانةيةكيان شةهيد دةبن ،سوثاس.
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سةرؤك ثةرلةمان:
ثيَمواية جةناب وةزير مةبةست ثيَشمةرطة نةبوو ،ثيَشمةرطةو دوة مةمن داخل موستةحةد هةموو
شتيَكن بؤيان بكريَت ،كةرةمكة جةنابت.
شيَخ باي تالَةبان (وةزير داراي مابوور ):
سةرؤك ثةرلةمان.
تكام واية ،مةو دسانة من لة رِوو فةن وماليةوة دسة دةكةم ،بة عةكسـةوة ميَمـة ميَسـتاكة خةتـةواتيَك
باي لة وةزارةتـ ثيَشـمةرطة دانـراوة ،وة ضـوار ليـوا ثيَشـمةرطة ميَسـتا هـةموو مـةعاي و موخةسةسـات،
هةموو شتةكانيان وةكو عرياق واية ،وةلةمةودواي هةر ليوايةك بةرلةوة كة تةشكيل دةبيَت ،وا ىلَ ديَت،
بةنيسبةت ثؤليسيشةوة حكومةت كة ميَمة مةو دسةيةمان كرد ،مةمة ضةندةها جـار لـة حكومـةت ديراسـة
كراوة ،مةمة هةر مةوة نية رةم وةزارةت مالية بيَت ،وةزارةت مالية بلَ َ ناب َ و ناكر َ ،بةرِاست وةزارةت
مالية بةو شيَوةية نية ،كة هةموو شتيَك مةو بلَ َ نة نةكريَت ،مةم مةوازيعانـة تـا ميَسـتا ضـةندةها جـار لـة
مةجنومةن وةزيران مةمة مونادةشة لةسةر كراوة ،ديراسةت كراوة ،هةتاوةكو ميَستاكة ،وة ميَمة ضةندةها
جار ،جاريَك تريش مةطة ِريَمةوة سةر مةوة ،وةزير داراي مةنداميَكة لة حكومةت هةريَم كوردستان ،لة
مةجنومــةن وةزيران ـ حكومــةت هــةريَم كوردســتان ،مــةوة كــة لــةو َ برِيــار دةدريَــت ،وةزيــر داراي ـ
جيَبةجيَ دةكات بة ثيَ ياسا و ِريَنماييةكان ،سوثاست دةكةم.
سةرؤك ثةرلةمان:
شوان أمحد ،فةرموو.
شظان أمحد عبدالقادر ع ي :
سةرؤك ثةرلةمان.
مةوة جةناب وةزير باس كرد ،بة حةديقةت ثيَشمةرطة سةدف زةمةن نية ،مـةوة كـة جـةناب وةزيـر
باس كرد بة دوو سالَ تر تةواو نابيَت ،جا بؤية يةعن ثيَشمةرطة ،يةعن مةو غةدرة طةورةييـة كـة لـة
ثيَشمةرطة كراوة ،لة هـيض كةسـيَك نـةكراوة ،لـة كوردسـتان ،ثيَشـمةرطةيةك ماسـايش  052هـةزار دينـار
وةردةطــريَنت ،بــةكَم ماسايشـيَك لــةناو شــار  522هــةزار دينــار وةردةطــريَنت ،دوو بةرامبــةرو سـ َ بةرامبــةر
دةكات ،جا بؤية يةعن مةو سيذةية كة هاتووة ،زؤر زؤر لة جيَية ،زؤر ثيَويسيتة جيَبةجيَش بكريَت.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك حةمة سةعيد ،فةرموو.
حةمة سةعيد حةمة عل :
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَمواية بـؤ ضارةسـةر مـةو ميشـكالةتة ،تةبعـةن هـةموومان لةطـة َل مـةوةين كـة مووضـة زينـدانيان
سياس و ه َي ةكان و ثيَشمةرطةو هةموو مامؤستايان و هةموو فةرمانبةران وةكو ناوةنـد ىلَ بيَـت ،ضـونكة
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مةوانيش هيال ك دةبن وةكو مةوان ،بةكَم ميشكالةكة لـة مووضـة ميسـم و مـةو موخةسةسـاتةية كـة بـاس
كرا ،واب ائ بةو عيبارةتة كة س َ كةس تةسنيية كرد ،لةسـةر دسـةكة كـاك حـاكد رزطـار ،مـةو ميشـكالة
حةل دةبيَت كة كةمرت نةبيَت ،يةعن مووضةو موخةسةسات كةمرت نةبيَت ،ميرت ميشـكالةكة حـةل دةبيَـت،
سوثاس.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
سةرطولَ خان كةرةمكة.
بةرِ َي
بةرِيَ

بةرِيَ
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سةرطولَ رضا حسن حةمةخان:
سةرؤك ثةرلةمان.
سةبارةت بةو خالَة كة مي افةيان كردووة ليذنة ياساي  ،هاوتا كردن مووضة مامؤسـتايان لـة هـةريَم
كوردســتان ،مــةو ثيَشــنيارة كــاك د.صــباح كــرد  ،تــةنها مامؤســتايان ناطريَتــةوة ضــين تــريش هةيــة كــة
جياوازيان هةية لة سليَمان و هةوليَر ،من وونةم كية مةوانة كـة خـةرجي دـانونن لـة هـةوليَر تـةع
دةبــن ،مةعاشــيان زيــاترة لةوانــة كــة لــة ســليَمان تــةع دةبــن ،لةبــةر مــةوة مي افــة ســةرجةم مــةو
فةرمانبةرانة هةموويان بكريَت ،نةوةكو تةنها مامؤستايان ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
فةرموو كاك ساكر.
ساكر حممود مراد:
سةرؤك ثةرلةمان.
لة رِاستيدا مةوة ثةيوةنـد بـة زينـدانيان سياسـ هةيـة ،بـة ثيَـ ياسـاي ذمـارة( )4سـالَ كةلـة عـرياق
دةرضووة ،مةوة بؤ زيندانيان سياس دةرضووة مينحةيـة نـةوةكو مووضـة ،0225-0225 ،واتـة مـةبيَت
جياوازيةك لة نيَوان مةسةلة مووضةو منحةدا بكريَت ،ضونكة زيندانيان سياس لةوانةية لـة جيَطايـةك
تر لة دام و دةزطاكان حكومةت هةريَم كوردستان ،وةزيفةيان هةبيَت ،مووضة لة شويَنيَك تر وةربطـرن،
ضونكة ب ة ثيَـ ياسـاي ناكريَـت فةرمانبـةريَك دوو موضـة وةربطريَـت ،بؤيـة مـةبيَت تـةركي بكريَتـة سـةر
زينــدانيان سياســ كــة منحــة بيَــت ،مــن ليَــرةدا ثيَشــنيار دةكــةم ،بــؤ مــةوة كــة زينــدانيان سياســ
بةهرةمةندبن لةم ثرِؤذة ياساية كـة مـةم سـا َل دةردةضـيَت لـة ثةرلـةمان كوردسـتان ،مةطـةر بكريَـت 12
هةزار دينار ،لةوة شةهيدان سةنطةر كـةمرت بيَـت ،بـؤ مـةوة خسوسـيةتيَك هـةبيَت لـة نيَـوان مووضـة
شةهيدان و منحة زيندانيان سياس  ،بةكَم مةو كاتة كة مووضة شةهيدان زياد كراوة ،حيساو بؤ مـةو
زيادةية بكريَت ،بؤ منحة زيندانيان سياسـ  ،لـة ثـالَ مةوةشـدا مـن ثشـتيوان لـة بؤضـوونةكة ليذنـة
ياساي دةكةم ،مةوة ثةيوةند بة زياد كردن مووضـة ماسـايش و ثيَشـمةرطةو ه َي ةكـان تـرةوة هةيـة،
ضونكة لة بةشيَك لة ناوضةكان كوردستاندا ،كة هيَشتا لة رِوو ميداريـةوة سـةر بـة كوردسـتان نـ  ،ثيَـ
دةوتــر َ مــةناتق موتــةنازع ،رِؤلَــ خؤيــان دةطيَــرِن و رِوبــةرِوو مةترســيش دةبنــةوة ،هيــوادارم مــةم
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مةسةلةيةي هاوتـا بكريَـت ،لةطـة َل مـةوة كـة لـة عريادـدا هةيـة ،ضـونكة هيَشـتاكة بةشـيَك لـة ه َي ةكـان
ثــؤليس و ثيَشــمةرطةو ماســايش و لــة ناوضــةكان تريشــة ،بةشـيَك لــة واجبــات دةطيَـرِن كــة ثةيوةنــد بــة
داهاتوو هةريَم كوردستانةوة هةية ،هيوادارم مةمة بة نةزةر ميعتيبار وةربطرييَت ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
عظيمةخان فةرموو.
بةرِا َي
بةرِيَ

بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

بةرِيَ

بةرِيَ

عظيمة جنم الدين حسن رضا:
سةرؤك ثةرلةمان.
بة نيسبةت مةو برِطةية كة زياد كراوة ،بـؤ زيـاد كردنـ بـاب َل بـؤ هاوتـا كردنـ مووضـة مامؤسـتايان
ثار َي طاكان هةريَم كوردستان ،بة َل َ رِاسـتة مـةو جياوازيـة هةيـة ،لةبـةر مـةوة بـة برِياريَـك ،ميَسـتا مـن
نوسخةكةيد كية ،كةلة وةزارةت ثةروةردة هيَناومانة ،مـةو كاتـة دوو ميـدارةي بـووة ،لـة سـالَ  0227لـة
مانط يةكةوة بةرز كردنةوة مةرتةبة بـووة ،مـةو ثارةييـة هـةوليَرو دهـؤك جيـاوازة لـة طـةلَ سـليَمان ،
بةكَم خؤ سيستةمةكة يةك سيستةم مووضة هةية ،بةكَم مةو زياد كردنة لة وةزارةت داراي مةو كاتةي
هــةوليَرو دهــؤك كــراوة مــةوة ســليَمان نــةكراوة ،مــةو جياوازيــة ه ـ مــةو بــةرز كردنــةوة مةرتةبةيــة،
دةرةجةكان ث َ طؤرِاوة.
سةرؤك ثةرلةمان:
ثةيام خان فةرموو.
ثةيام أمحد حممدام حممد:
سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة من ليَرة دة َليَد بؤ زيندانيان سياس  ،مـةو جياوازيـة هةيـة ،مـةوان شـةهيد زينـدوون و مـةوان تـر
شةهيدانن ،مةمة مةو جياوازية هةية ،و فةرديَك هةية لة بةين زيندانيان سياس  ،لةسةر دسة جةناب
وةزير ،بؤ وةكو مةوة عرياق نةبيَت ،مايا طةجنان ميَمة لة طةجنان تر كةمرت لة زيندانا بوون.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة َل َ ،زؤر سوثاس ،مةمة كةوتة مةوة كة ضةند زياد بـ َ و ضـةند كـةم بيَـت ،ميجـازة بدةيـة بـرات ،لةبـةر
مةوة ميلتي امـ مـا دد هةيـة ،ثيَويسـت بـة ديراسـةيةك زؤر بـاي هةيـة ،ثرِؤذةيـةك حـازر بكـةن12 ،
مةنــدام ثةرلــةمان بيَتــة ثةرلــةمان لةطــة َل وةزارةت ـ داراي ـ منادةشــة لةســةر بكريَــت ،بةحةديقــةت
ضونكةناتوانن ،مةطةر دوبار س َ بار رِاتب زياد بكـةن ،ناتوانيَـت ،بـةو شـكلة هـاتووة مـةوة ليذنـة ياسـاي
خويَنديانةوة ،مي افة تةداعدةكانيش بكةنة سةر  ،زؤر تةبيعيـةو ضـاك بكريَـت ،مةطـةر لـةوة دةربضـيَت،
من ثيَشنيار دةكةم ثرِؤذةيةك حازر بكةن ،ضونكة ميَستا لةو جةلسةية نـاتوانن بلَـيَن مـةوها لـ َي بكـة يـان
ىل بكة.
مةوها َ
ثةيام أمحد حممدام حممد:
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بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

سةرؤك ثةرلةمان.
بة ِر َي با دسةكةم تةواو بكةم.
ثةوان ع الدين عبدالرمحن:
سةرؤك ثةرلةمان:
ميَستا لة بةين مةو ماددة تازةيـة ،ثيَشـنيارة تازةيـة كـة ليذنـة ياسـاي خويَنديانـةوة ،لةطـة َل دسـةكة
جةناب وةزير ،ميختيالفيَك هةية ،مةبيَت مةو ِريَك بكةينةوة ،بة ِر َي يان بابلَيَ وا هةمواريان كردؤتةوة ،وا
ِريَكيان خستؤتةوة كة هاوتا مووضة هةبيَت ،وةكَمةكة بـة ِريَ وةزيـر دارايـش مـةوةبوو ،كـة سيسـتةم
مووضة يةك سيستةمة ،جياواز لة نيَوان موخةسةساتدا هةية ،كةواتة ميَستا فةرديَك هةية لة بةين مـةو
دوانةدا ،مةطةر ميَ مة ميقرار لةسةر ثيَشنيارةكة ليذنـة ياسـاي بكـةين ،هـيض ناطؤ ِريَـت لـة كـات تـةتبيق
كردندا ،ضونكة سيستةم مووضة يةك سيستةمة ،فةرد مووضـةكانيش مةميَنيَتـةوة لةبـةر مـةوة لـةناو
موخةسةساتدا هةية ،كةواتة من ثيَشـنيار دةكـةم ،مةطـةر هـةمان ثيَشـنيار مـةوان وةكـو خـؤ مبيَن َيتـةوة،
بةكَم مووضةكة وا ِريَك خبريَت كة مووضةو موخةسةسات بطريَتةوة ،يةعن كؤ مـةو دةخلـة كـة مووضـة
خؤر وةر دةطريَت ،بةرِاتب و موخةسةساتةوة هةردوك بطريَتةوة ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
سؤزان خان فةرموو.
سؤزان شةهاو نور :
سةرؤك ثةرلةمان.
بيَطومان ميَمةي مةو مةشروعة ياسا ذمارة  4كة دةبيَت نفاز ث َ بدات حكومـةت ،بـةرزمان كردؤتـةوة
لة ِريَطة كتاب ذمـارة  ، 53لـة ِريَطـة سـةرؤكايةت ثةرلةمانـةوة ،ماراسـتة مةجنومـةن وةزيـران كـراوة،
مةجنومةن وةزيران ليذنةيةك دروست كردووة ،لة هةرس َ بة ِر َي ان وةزير شةهيدان و مةنفال كراوةكان،
ضــونكة ميَمــة دةزانـ بة ِريَوةبةرايــةت زينــدانيان سياسـ مــةوةتا لــةناو مــةو وةزارةتــةدا هةيــة ،وةزيــر
كاروبار كؤمةكَيةت لةطةل َبة ِريَ وةزير داراي  ،يةك وةزير تر تياية ب ةبت نـازائ كاميانـة ،بةهـةر
سيَكيان دابنيشن رةم نيهام ب دةن لةسـةر ميقـرار كردنـ  ،يـةعن وةكـو بـؤ حكومـةت ،مايـا ميقـرار بكـات
ياساي ذمارة  ،4ياخود حكومةت هةريَم كوردستان ياسايةك نو َ ثيَشكةي بكات ،ميَسـتا ماوتـةوة لةسـةر
مةو دوو رةمية ،من ثيَد باشة مةم ثارةية زيندانيان سياسـ بـةهؤ مـةوة مـن خـؤم يـةكيَك بـووم لـةو
تةرةفانة كة لة خوىل ثيَشوو بؤ ضارةسةر كردن مةو كيَشةية داخل بووم ،لةكات خؤ كة ِريَكـار ذمـارة
 01دةرضوو ،لةكيةن مةجنومةن وةزيرانةوة ،مةو مةساسة كة دانرا ،مةوةبوو كةمرتين مةعاش شةهيدان
ضةندة؟ ،مةو كةمرتينة دادةنريَت 12 ،هةزار لةو كةمرت ،بةو ثيَية كة كةمرتين مووضة  422هةزار بـوو،
مةوان كرانة  312هةزار ،بة ثيَ مةم زيادةية مووضةية ،مادام هينـ شـةهيدان زيـاد كـرا ،دةبيَــتة 722
هةزار ،مةوانيش ببيَتة  412هةزار ،مةوة وةجبة وةجبة ديَت هـةموو بةيـةك وةجبـة نايـةت ،كـة مـةبيَت
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لةكيةن ليذنة باكَ زيندانيان سياس عريادةوة ،هةموو مةم ناوانة ثاك نووس بكريَت ،وةبة ميسباتاتةوة
ديــار بكر َيــت كــة مةمانــة فعلــةن زينــدان سياس ـ  ،مينجــا ثارةكــة ســةر دةكر َيــت ،يــةعن مةمــة بــؤ
مةودايةك دوورة ،لةبةر مةوة من داواكارم مادةم هين شةهيدان زياد كرا ،بـوو بـة  722مـ مـةوان412 ،
مةو لةبةر يةك ميعتيبارا ،لةبةر مةوة مةوان لة ذياندا نةماون ،موعيليان نية ،مةو داهاتة كة هةية تةنها
مةو مووضة شةهيدانةية ،بةكَم زيندان سياس منحةية لةثالَ مةعاشةكة خؤيان وةر دةطـرن ،يـةعن
مةبيَتة خاوةن دوو دةخل ،لةبةر مةوة بةرِاست مةطةر مةو ثارةية كةمرت بيَت ،بؤ مةعنةويةت بؤ كـةس و
كار شةهيدانيش باشرتة ،زؤر سوثاس.
بةرِ َي برهان رشيد حس :
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
واديــارة نارِؤشــنيةك هةيــة ،ميَمــة لــة مــانط  10ثرِؤذةيــةكمان تةدــديد كــردووة ،بــةناو ث ـرِؤذة برِيــار
جيَبةج َ كردنـ ياسـاي  4سـالَ  0225ميتيحـاد  ،كـة نـةوةكو هـةر مـةعاي حقـوق و ميمتيـازات بـة
زيندان سياس داوة جيَبةج َ دةكريَت ،بؤية ميَستا فرسةتة بةرِاست  ،هـةم ثةرلـةمانيش مـةتوانيَت ميشـ
لةسةر بكات ،هةم بؤ كار تر خؤ تةخسيس بكات ،ميَستا خبريَتة برِطةيةك لـةو جيَطةيـة ،نودـات دووةم،
من داوا لة بـة ِر َي تان دةكـةم ،ميَسـتا دكتؤرةكـان و حقوديـةكان دةوامـر هةرِةشـة مـان طـرتن دةكـةن ،دوو
هةفتة ،س َ هةفتة ثيَش ميَستا دادطا سليَمان مان طرت 072 ،هةزار موخةسةساتيان هةبووة ،داواكـارين
بؤيان بطيَرِدريَتةوة ،مةوةي بكريَت بة ثيَشنياريَك ،لةبةر مةوة زؤر مةغدورن ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
كاكة كةرةمكة.

بةرِ َي عبداه مام علي:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
من بةنيسبةت زيندانيان سياس هةمان بؤضووئ هةية ،كة وةكو مةوة شةهيدان زياد كـردووة مـةويش
زياد بكريَت ،مةطةر بكريَت بة فةدةرةيةك مي افة بكريَت ،كة بؤ ِريَ ليَنان طيان ثاك شـةهيدان ،يـةعن
دةكريَت مةوان بة دةراريَك بيَت ،كة  12هةزار لة مةوان كـةمرت بيَـت ،بـة نيسـبةت مـةو ثيَشـمةرطانة كـة
ناضنة داخل مةو ضوار ليوايةوة يةعن طوناحيان ضية؟ ،كة مةوان مامادةترن بؤ هـةموو شـويَنيَك حـازرن،
بؤ هةتاوةكو ليواكان تةرتيب دةكـريَن ،مـةوان بـة مووضـةيةك كـةم مبيَننـةوة ،داوا دةكـةين كـة هـةموويان
وةكو يةك ليَبيَت.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
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جةناب وةزير رةميت لةسةر مةوة.
شيَخ باي تالَةبان (وةزير داراي مابوور ):
سةرؤك ثةرلةمان.
جاريَك تر من داوا ليَبـوردن دةكـةم مةطـةر بطة ِريَمـةوة سـةر مـةوة ،ميَسـتا مووضـة ثيَشـمةرطة يةكسـان
كــراوة ،وة زيــاد كــردووة ،وة بيَجطــة لــةو ضــوار ليوايــةوة ،هــةروةكو ومت مــةو ضــوار ليوايــة نةواتــة ،ميَســتا
موستةمرن لةسةر مةوة كة هةموو ثيَشمةرطةكان تر لةوةزارةت ثيَشمةرطة تةن يد بكريَت ،بة نيسبةت
مــةوة كــة زينــدانيان سياس ـ كــة ميَســتا زؤر باس ـ ىلَ دةكريَــت ،مــن جــاريَك تــر تةمكيــد دةكةمــةوة بــؤ
ثةرلةمان ضؤن برِيار لةسةر دةدات ،ميَمة مامادةين ،بةكَم بؤ جيَبةج َ كردن  ،بـةكَم مـةوةتان َ مـن وةكـو
رِوون كردنةوةيةك مةو مةوزوعةم باس كرد.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك حاكد رزطار ،فةرموو.
رِزطار حممدام :
سةرؤك ثةرلةمان.
ببورن ،من مةو مودتةرةحة كة ناردم بة نووسراو بؤ جةنابتان ،مةوانة هيض ثةيوةند نةبوو بةوة كة
خويَنديانــةوة ،مةطــةر مــةو مودتةرةحــة مةخريَتــة دةنطدانــةوة ،بــا بيخةنــة دةنطدانــةوة ،نةس ـ داعيــدة
دانون  ،نةس عام و موجةرةدة ،ميَمة مةطةر بيَ باس لةوة بكةين ،شةرحيةكان و في ةكان جيا بكةينـةوة،
في ات تريش زؤرة كة ثيَويستيان بةوة دةبيَت زؤر كةس كة باس بكةين ،مةو نةسة باس لةوانـة هـةموو
دةكــات ،بــةب َ مــةوة تــؤ ناويش ـ بــةر  ،لةبــةر مــةوة مــن هينةكــة داوادةكــةم مــةو مودتةرةحــة ،خبريَتــة
دةنطدانةوة.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك امساعيل كةرةمكة.
امساعيل سعيد حممد علي:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةو نةسة كة ليذنة ياساي خويَنديةوة ،مؤزة هـاتووة بـة شـيَوةيةك طشـت  ،جـةناب وةزيـر ماليـة
باس مةوة كرد كة جيـاواز مووضـة هةيـة ،لـة ثلـة تايبةتيـةكانا ،بـة تايبـةت بـؤ وونـة وةزيـريش بـة
مؤزة حيسابة ،مةو وةختة مةطةر ماوا بة شيَوةيةك طشت برِوات بةرِاست  ،مووضة وةزير و مةوانة زؤر
زياد دةكات ،حةاةن مةضيَتة سةروو مووضة ثةرلةمانةوة ،كة مةوة ميشكال دروست دةكات.
سةرؤك ثةرلةمان:
هةروةزير مؤزة نية ،بؤ ماطادار  ،جةناب وةزير ،كةرةمكة.
شيَخ باي تالَةبان (وةزير داراي مابوور ):
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سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة فعلةن وةزير مؤزة نية،مةمشول نية ،بةكَم ميَمة مةطةر باس مووضةمان كرد ،كة مووضة بةعام ،بة
موتلةد باس كرا ،مةو وةختة مةوانيش مشول دةكات و وة ميَمة لة حكومةت كوردستانيش ،وة ثيَمواية لـة
ثةرلةمان كوردستانيش ،دةت لةطةلَ مةوة نةبووينة كة مووضةو موخةسةسات وةزير و ثةرلـةمانتار زيـاد
بكةين ،وة تةبع خؤمانيش كةممان كردووة ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
جةناب وةزير ،مةطةر موخةسةسات خبريَتة ثالَ تةعـديل رةواتـب ،وةكـو وةزيـر دارايـ تادـةتتان هةيـة
تةمويل بكةن؟.
شيَخ باي تالَةبان (وةزير داراي مابوور ):
سةرؤك ثةرلةمان.
هةروةكو ومت ،لة هةموو شويَنيَك و وةزارةتيَك ،وةكيل وةزارةت مةس وىل فةنيـة لـة وةزارةتةكـة ،ماطـا لـة
هــةموو حيســابيَك و تــةمخينيَك زيــاتر هةيــة ،وةزيــر زيــاتر دةرةجةيــةك سياســية ،وة مــن هــةموو جــار َ
موستةشـار وةزارةتـ دارايـ  ،لةطـة َل وةكيلـ وةزارةتةكانيشــا هـةردووكيان ،يـةعن لةســةر مـةوة تةمكيــد
دةكةنــةوة ،كــة مــةو ميمكانيةتــة ميَســتا نيــة ،وة ميَمــة جــاريَك تــريش مةطة ِريَمــةوة ســةرةوة ،يةكســان
موخةسةسات نةك تةنها شةرحية مامؤستايان زةرةر تيا دةكات ،مةسةلةن بؤ ميسال دوتابيان لةك ميَمة
موخةسةساتيان هةية ،لة عرياق نية ،ضةندةها شةرحية تر هةية ،ليَرة موخةسةسات هةية لةك ميَمة لة
عرياددا نية ،بؤية تكام واية مةوة بابطة ِريَينةوة بة ثيَ مي انيةو ميمكاينيات خؤمان بيَت.
سةرؤك ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،تكاية سياغةكةتان خبويَننةوة ،مةيدةينة دةنطدانةوة ،بيخويَنةرةوة سياغةكة.

بةرِ َي عون كمال سعيد بةزاز:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
املادة امل افة
اوالً :على وزارة املالية واالقتصاد االقليم يقيق املساواة بني رواتب موظفي االقليم مأ رواتب اقرانهم من
موظفي احلكومة االيادية.
ثانياً :يقيق املساواة بني رواتب املتقاعدين االقليم مأ رواتب متقاعدي احلكومة االيادية.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
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ليذنة ثيَشمةرطة ،فةرموو ،رةجامةن تةواو ،ماخري سياغة دةخويَندريَتـةوة ،ثيَشـمةرطة مي افـة دةكريَـت،
تةداعود مي افة دةكريَت ،زيندانية سياسيةكان مةلَيَن منحةية ،مةوة لة مةجاليَك تر باس ليَوة دةكريَـت،
ثؤليسيش و ماسايشيش مي افة دةكريَت ،تكاية تةكميلة بكةن بة كامل بيخويَننةوة ،كةرةمكة.
بةرِ َي د.رِؤذان عبدالقادر دزةي :
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
برِطــة يةكــةم :ثيَويســتة لةســةر وةزارةت ـ داراي ـ و مــابوور لــة هــةريَد ،يةكســان لــة نيَــوان مووضــة
فةرمانبةران هةريَد و مووضة فةرمانبةرة هاو شيَوةكانيان لة حكومةت فيدرالدا بيَنيَتةد .
برِطة دووةم :بةد هيَنان يةكسان لة نيَوان مووضة خانة نشينان هةريَد و موضة خانة نشينة هـاو
شيَوةكانيان لة حكومةت فيدرالَدا.
برِطة سيَيةم :يةكسان لة نيَون موضـة ثيَشـمةرطةو ماسـايش و ثـؤليس لـة هـةريَم كوردسـتان لـة طـة َل
هاوشيَوةكانيان لة ه َي ةكان ثؤليس و ماسايش و سوثا لة عرياددا.
وةزارةت داراي هةلَويَسـت خـؤ رِو ون كـردةوة كـة لـة توانايـان نيـة دةرمالَـةكان يةكسـان بكريَـت ،تـةنها
مووضة ،ماددة ثيَشنيار كراو كة لة س َ برِطة ثيَك ديَت:
برِطــة يةكــةم :ثيَويســتة لةســةر وةزارةت ـ داراي ـ و مــابوور لــة هــةريَد يةكســان لــة نيَــوان مووضــة
فةرمانبةران هةريَد و مووضة فةرمانبةرة هاوشيَوةكانيان لة حكومةت فيدرالَدا بيَنيَتةد .
برِطة دووةم :بةديهيَنان يةكسان لـة نيَـوان مووضـة خانـة نشـينان هـةريَد و مووضـة خانةنشـينان
هاوشيَوةكانيان لة حكومةت فيدرالَدا.
برِطة سيَيةم :يةكسان لة نيَوان موضة ه َي ةكان ثيَشمةرطةو ماسايش و ثؤليس لـة هـةريَم كوردسـتان
لةطة َل موضة هاوشيَوةكانيان لة ه َي ةكان ثؤليس و ماسايش و سوثا لة عرياد فيدرالَدا.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
تكايــة ك ـ َ لةطةلَدايــة دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ ســوثاس ،ك ـ َ لةطةلَدانيــة؟ ســوثاس ،دوو كــةس لةطةلَدانيــة،
بةزؤرينة دةنم ثةسةند كرا ،بؤ ماددةيةك تر.
بةرِ َي عون كمال سعيد بةزاز:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
ماددة موزافة تر،
تلتزا كافة الوزارات والدوائر الغري مرتبطـة بـوزارة توزيـأ النفقـات التشـغيلية واالسـتثمارية علـى
االقليم وفق الكثافة السكانية لكل ااافظات بعد استبعاد ختصيصات مركز الوزارة.
بةرِ َي د.رِؤذان عبدالقادر دزةي :
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
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ثيَويستة لةسةر وةزارةت و دام و دةزطا ثةيوةستةكان بة وةزارةتةكان ،هةلَسن بـة دابـةي كردنـ تيَضـوون
وةطةرِخةرو وةبةرهيَنان بةسةر ثاريَ طاكان هةريَم كوردستاندا ،لةسةر بنةمان ِريَذة دانيشتوان بؤ هةر
ثاريَ طايةك ،لة دوا دةركردن تةرخانكراو ناوةند وةزارةت.
سةرؤك ثةرلةمان:
جةناب وةزير رةميت ،تكاية.
شيَخ باي تالَةبان (وةزير داراي و مابوور ):
سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمةي لةطة َل مةو ماددةية داين.
سةرؤك ثةرلةمان:
جةناب وةزير كةرةمكة.
د.عل سند (وةزير ثالن دانان):
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَشنيار دةكةم مةو ماددةية بةو شيَوة دةتعية مومكنـة تؤزيَـك مرونـةت تيَـدابيَت ،بـةع يَك جـار يـان
بةع يك مةسامل يان بةع يك ثرِؤذة ميسرتاتيج هةية ،كة موشتةرةكة ،لةبةر مـةوة دةكريَـت بطوتريَـت

بؤ وونة كة رةضاو يان موراعات كةثافة سكان بكريَت ،بةكَم مةطةر ميلـ ام بيَـت ،وابـ ائ مـةبيَت بـة
كؤسثيَك لة ِريَطا تةنفي كردن ثرِؤذةيةك كة مةسلةحةت هةموو هةريَم تيَدابيَت ،وة زياتر لة وةزع
هةريَميةوة مةمانباتةوة بؤ وةزع حمافةزات ،زؤر سوثاس.
بةرِ َي برهان رشيد حس :
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
بة ِريَ من تةعقيبيَكد لةسةر دسة بة ِريَ د.عل وةزير ثالن دانان هةية ،من داواكارم ميل ام بيَـت مـةو
ماددةية ،نةوةك تةواز  ،لةبةرض ميل ام بيَت ،لةبةر مـةوة مةطـةر سـةير ثـرِؤذة ثيَشـنيارةكان سـالَ
 0212بكريَت ،نيسبة كةسافة سكان لة سليَمان  %47دانيشتوان هةريَمة ،لة كاتيَكدا مةطةر حيسـاب
ثرِؤذة ثيَشنيار كراو بكة بؤ  0212لـة سـليَمان حمافـةزة سـليَمان لـة  %05بـؤ دابـ كـراوة ،بؤيـة
ثيَويستة مةو ماددةية ميل ام بيَـت و بـة ثيَـ كةسـافة سـكان بيَـت ،نودتـة دووةميشـد ،توخـوا بـة ِريَ
سةرؤك ثةرمان ،مةطةر شتيَك بة نةزةر ميعتيبار وةرطر  ،بؤ ثرسيار كردن لة بة ِر َي وةزير داراي  ،كة
ثيَشرت ويستد مةو دسة بكةم مـةجالت نـةدام ،كـة دة َليَـت مي انيـة وةزارةت بةشـ مـةو ثارةيـة ناكـات ،بـؤ
مةعلومات بة ِر َي تان ،بةرميل نةوت بة  5027تةددير كراوة ،مةم ضـوار مانطـة رِؤيشـتووة ،هـةر لـة 84
دؤكر دانةبــةزيوة ،لةبــةر مــةوة مي انيــة تــةكميليش ديَــت لــة بةغــدا ،حةدــة ميَمــة ضــاويَك بــةو شــتانة
خبشيَنينةوة ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
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كاك د.مةسةركن فةرموو.
د.ارسالن باي امساعيل:
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَد باشة شتيَك مي افة بكريَت ،هةنديَك شويَن زياتر ويَران كراون ،يـةعن مـةوة مي افـة بكريَتـة سـةر
كةسافة سكان  ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
بةنيسبةت هةنديَك شويَن ،ثيَشنياريَك تايبةت هةية ،مـةويش لةبـةر دةسـتمانة وةكـو طـةرميان مةسـةلةن،
وةكــو دــةكَدز َ وةكــو هةلَةجبــةو مةنتيقــة بــارزان ،مــةو شــويَنانة بــةر كيميــا بــاران كــةوتووة ،مــةوة لــة
تةوسيات هةية ،مةولةوياتة حكومةت مةبيَت ميلتي ام ث َ بكات ،ميَستا ديَينة سةر  ،مـةوة كـة تـةوزيع
نةفةدات ،يةعن بةرةم من مةسـةلةن تـو مـةتاريَك دةكـة لـة شـاريَك طـةورة ،بـة تةمكيـد مي انيةكـة
زياتر دةبيَت ،سةرفيَك دةكةيت ،يةعن مينجا موراعـات مـةوةي بكريَـت ،مـن لةطـة َل مـةوة بـة نيسـبةت
سكان ببيَت ،بةكَم مد مراعات مةشاريع طةورةي بكريَت ،جةناب وةزير كةرةمكة.
شيَخ باي تالَةبان (وةزير داراي مابوور ):
سةرؤك ثةرلةمان.
بةس روونكردنةوةيـةكد هةيـة ،بـة نيسـبةت دسـةكان كاكـة برهانـةوة ،ديـارة مـةوزوع سـعر بـةرميل
نةوت لة عرياق دةست نيشان دةكريَت ،وة كة مي انية دادةنريَت ،عرياق مةو سعرة دةست نيشان دةكـات ،بـؤ
دانان مي انية ،ميَمة وةكو كوردستان ،وةكو هةريَم كوردستان مةو دةسةكَتةمان نية ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك خورشيد كةرةمكة.
خورشيد أمحد سليد:
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَشنيار دةكةم ،مةو خالَة وةكو خؤ مبيَنيَت،

بةرِ َي سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان مةطةر مةشاريع سرتاتيج لة خـةدةم جيـا بكةنـةوة ،بـة نيسـبةت خـةدةم زؤر تةبيعيـة ،بـةو
نيسبة سكان وةربطر  ،بةكَم مةشاريع سرتاتيج  ،كاك شاهؤ كةرةمكة.
بة ِريَ د.شاهؤ سعيد فتح اه:
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان.
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مةشاريع سرتاتيجيش مةبيَت بة شيَوةيةك عاديالنة دابةي بكريَت لة نيَوان هةموو ناوضـةكانا ،هةنـديَك
مةشــاريع ســرتاتيج مــةبيَت بكةويَتــة ســليَمان  ،هةنــديَك مةشــاريع ســرتاتيج مــةبيَت بكةويَتــة دهــؤك،
هةنديَك مةشاريع سرتاتيجيش بكةويَتة هةوليَر ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
بةس سةديَك بكةيت لة جيَطايةك ،موساعدة لـة شـويَنيَك تـر مسـاعد نيـة مةسـةلةن ،مـةويش هةيـة ،مـةو
بة ِر َي انة م ةيانةويَت لةسـةر مـةو ماددةيـة دسـة بكـةن ،كـة ناويـان بنوسـ  ،ضـونكة نيـ اميش هـةر دسـة
كردنــة ،ك ـ َ دةيــةويَت دســة بكــات لةســةر مــةو فةدةرةييــة كــة خويَندرايــةوة و مــةو ماددةيــة مي افــة
دةكريَت؟ ،ناوتان دةنووسد ،ثيَنج كةس هةية ،امحد وةرت  ،يةشار جند الدين ،امساعيل سعيد ،برهان رشيد،
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بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

بةرِيَ

زانا  ،جعفرِ ، ،ريَباز عبداه ،عظيمة ،ماشت ع ي  ،ناسك تؤفيق ،مةوانة مةيانةويَت كة دسة بكةن ،كةسـ
تر دةيةويَت دسة بكات ،ناوت بلَ َ ،طولَي ار ،بالل سليمان ،د.أمحد كةرةمكة.
د.أمحد ابراهيد عل امحد:
سةرؤك ثةرلةمان.
من لةطةلَ ماددةكةدام ،بةكَم من ثيَد باشة يةك رِستة بؤ زياد بكريَت ،بة شيَوةيةك بيَت كة داد ثةروةر
رِةضاو بكريَت لة دابةشكردن مـةو ثرِؤذانـة بةسـةر ثار َي طاكانـدا ،يـةعن مـةو كاتـة مةطـةر بـة شـيَوةيةك
دادثةروةر بيَت ،هةم جؤريَك تةخفيئ دةكات لةم ميل امية كةلةسةر وةزارةتةكان دةبيَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ِريَ دار يةشار كةرةمكة.
يةشارجند الدين نورالدين:
سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة هةوليَر ثايتةخت هةريَم كوردستانة ،ثايتةختيش خسوسيات خؤ دةبيَت لةثيَش ضاو بطرييَت ،بة
حوكم مةوة هةموو وةفدة نيَو دةولَةتيةكان كة ديَن ،ديَنة ثايتةخت ،لةبةر مةوة ثيَويستة ثايتةخت مةو
ثرِؤذة سترياتيجيانة ،كة ثيَويسـتة بـؤ ثايتـةخت لـة هـةوليَر دةكريَـت ،مـةوا اعتياديـة كـة لـة شـارةكان تـر
ناكريَت ،مةو تايبةت مةندية دةبيَت لة ثيَش ضاو بطرييَت ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك امساعيل فةرموو.

بةرِ َي امساعيل سعيد حممد عل :
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمة لة كؤتاي طفتوطؤ مةم بودجةيةداين ،يةعن ميل امـ بيَـت يـان ميل امـ نـةبيَت؟ ،دةنطمـان لةسـةر
هةموو داوة بةرِاست  ،بـةكَم مـن داوا فةدةرةيـةك دةكـةم كـةم مي افـة بكريَـت ،مـاخر عيالدـة بـةوةوة
هةية بة ِر َي  ،يةعن ميَمـة ثيَمـان وايـة ،ضـةند جـاريَكيش مـةوة تكـرار كراوةتـةوة ،لةضـةند ناوضـةيةكيش
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بةراست  ،خةلَك هـاتووة داوا مـةوة دةكـات كـة ناعةدالـةت هةيـة لـة تـةوزيد كـردن ،ثيَمـان وايـة مةمسـا َل
حةاةن بودجة تةكميل ديَت ،مةمة رِؤيشتووة ،رِؤيشـتووة ،بـةكَم فةدةرةيـةك زيـاد بكريَـت لـةناو مـةو
بودجةيــة ،لــة بودجــة تــةكميل  ،جــوبران مــةو مةنتيقانــة بكريَــت ،كةبةرِاســت بــة ش ـيَوةيةك عادكنــة
بودجةيان بةر نةكةوتووة.
سةرؤك ثةرلةمان:
بــة ِريَ ان ،ميَســتا مــةوة كــة ليذنــة ياســاي و داراي ـ خويَنديــةوة ،مةطــةر لةطــةلَ متــةفقن ،دةخيةين ـة
دةنطدانــةوة ،هــيض دســة لةســةر ناكــةين ،مــةوة نايــةو َ ،واب ـ ائ مــةوة زؤر بــة عةدالــةت هــاتووة ،مــةلَ َ
بةتةوازن بةهةموو شكليَك بة تةوازن تةوزيد بكريَنت ،كاك عبداه كةرةمكة.
عبداه مةك نور :
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَد خؤي بوو دسة بكـةم ،بـةكَم ثـيَد باشـة مـةو عةدالةتـة ،ديـارة لةبـةر مـةوة ديـارة عةدالـةت نيـة،
فةترةيةك زةمةن بيَت بؤ ضاك كردن مةو ناعةدالةتيـة ،ضـونكة مـن بـؤ وونـة كفـر بـاب َل َي كيَشـة
هةية ،مةطةر من نـةزائ ثرِؤذةكـان ضـية ،لـة ماينـدة ضـؤن بتـوائ وةكـو مةنـدام ثةرلـةمان دوا ثةسـةند
كردن ضاوديَر بكةم ،مةبيَت من هةميشة ضاوة ِريَ مةوة بكةم ،حكومـةت ب انـ َ كـة بـؤ دةردةكـةويَت
كة عةدالةت تيا نية ،بؤية ثيَشنيار دةكـةم لـة مـاوة مانطيَكـا مـةم ثيَداضـوونةوة بكريَـت ،بؤمـةوة ميَمـة
ب ان ثرِؤذةكة.
سةرؤك ثةرلةمان:
برا بة ِر َي تؤ لةسةر مةوة مةلَيَ بودجةكة بةتةوازن ،بة حةسةو كةسافة سكان تةوزيد بيَت يان نـا؟،
مةوة مةو ماددةية جةنابت دةيلَيَ ماوة ،ميَستا ديَنت ديَينة سةر  ،كاك دلَشاد ،فةرموو.
دلَشاد شهاو حاج :
سةرؤك ثةرلةمان.
وةكو مةبدةم مةو عةدالةت دابةي بوونة ،كاريَك باشة ،بةكَم مةطةر خويَندنةوةيةك تؤزيَك وردتر بؤ
بكةين ،بنةما دابةي بوون دوو ميدارةي و مي انية دوو بودجةي لة هةريَم كوردسـتان ،لةسـةر مـةو
مةساس دابةي بوون سـكان كرابـوو ،كـات خـؤ كـة مةنتقةكـة دابـةي بـوو لةسـةر مـةو مةساسـة بـووة،
تاوةكو ميَمة  %122مول ةم ب بةوةوة ،هةم ديسان ،نةوعيَك مةو نةبوون تةوحيـدة ،تةسـةوريش ناكـةم
مةوة ،بة موتلةد دروست بيَت كةوا هةموو شتيَك مةب َي ب ةبـت بـة نيسـبةت مـةوةوة بيَـت ،بـةيان ميَمـة
مةسةلةن سكةيةك ديتار دروست دةكةين ،بة س َ ،ضوار شـاردا دةرِوات ،يـةعن مـةنتق نيـة تـؤ ب َليَـ مـةو
مةسافةية كةوا بة سليَمان داديَت هةتاوةكو دةطاتة حدود هـةوليَر ،لةسـةر شـار سـليَمانية ،مـةوة لـة
هةوليَر دةض َ تاوةكو دةطاتة دهؤك لةسةر دهؤكة ،مةوة تريش وةحلاس َل بة شيَوازيَك تر ،بؤية من دةلَيَد
ناكريَــت مــاوا بــة موتلــةد بيَــت ،فعلــةن هةنــديَك مةشــاريد ســرتاتيج لةســةر ماســت هــةريَمن ،حيســاب
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هةريَميان بؤ بكريَت ،تاوةكو ممكن مةوان تريش لـة مةشـاريعة خةدةميـةكان رةضـاو مـةو دابـةي بوونـة
بكريَت ،سوثاس.
بةرِ َي برهان رشيد حس حممود:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
من هةنديَك لة دسةكائ كاك امساعيل كرد  ،بؤ مةوة كة مةلَيَت مةو مي انيـة تةكميلـة دوا مـةوة لـةو
ثار َي طا نةوتة ديَت ،با بة يةكسان دابـةي بكريَـت بةسـةر ناوضـةكاندا ،دووهـةم دسـةم باسـ مةشـاريع
سرتاتيج كـرا ،ميَسـتا مةسـفا نـةوت بازيـان دةولَـةت عريادـ مةسـرةف دةكيَشـيَت ،سـةدةكان د .لـةتيئ
رةشيد كة مةشروع سرتاتيجية لة مةشروعةكان ،تةسرحي داوة كة وةزيـر مـاو عرياديـة ،مـةلَيَت ميَمـة
ن يك  12سةدة بة بضووك و طةورةو متوةستةوة لة هـةريَم كوردسـتان دةكـةين ،لةسـةر ثـارة دةولَـةت
عرياديةو شتيَك سيادية ،يةعن لةبةر مةوة ماو ميَمة ناتوان بة تةنيا تةحةكم ثيَوة بكـةين ،ميتيفـاق
هةية ،دةستوور هةية ،د ارو بةرددةب َ ،كة ميَمـة لةطـة َل بةغـداداين مـةو شـتة ،يـةعن هةنـديَك شـت هةيـة
ســرتاتيج نيــة ،دوا مــةوة مــن ثرســياريَك لــة جــةنابتان دةكــةم ،مــةكريَت مــن لــة شــويَنيَكدا مةشــاريع
سرتاتيج كؤ بكةمةوةو ،لة شويَنيَك تر نةيكةم ،لـةو شـويَنة ميشـ هـةبيَت و خـةلَك ناوضـةكان تـر بـ َ
كاربيَت ،لةو وكَتان مةوروثا خةلَك لةكد َ بذيت و لة شار بذيت ،لةهةرو شاريَك بذيت ،نةفسـ خـةدةمات
هةية ،نةفس ميش هةية ،تؤ ناكريَت ميش لة شويَنيَكدا كؤ بكةيتةوة ،بة نيسبةت مةشاريع سـرتاتيجيةوة
بؤ وونة ،مةتار دةهيَنمةوة ،مةكريَت من خةلَك سليَمانيد ثيَد خؤشة با بةسةراحةت  12مـةتار هـةبيَت
لة سليَمان  ،بة مةهل و بة حكوميةوة ،بةكَم مةكريَت دوو مـةتارم هـةبيَت لـة سـليَمان  ،دووم هـةبيَت لـة
هةوليَر ،خةلَك دهؤك مةتاريَك نةبيَت ،مة مةويش وةكو من هاووكَت مةم وكَتة نيـة ،وةكـو مـن مـا و
واجبــات نيــة ،بؤيــة مــن داواكـارم مــةجمارةي باسـ طــةرميان و دــةكَدز َ و رِانيــةو هةلَةجبــةكرا كــة زةرةر
مةندن ،بة ِر َي ينة لة مي انية ثيَشنيار كراو مةو ثرِؤذة ثيَشنيار كراوانة  ،0212مةطةر جةمع بكـة
لة  %47دانيشتوان ثيَك دةهيَنيَت خةلَك حمافةزة سليَمان  ،كة هةلَةجبةو طةرميان و دةكَدز َ و كفـر و
مةمانة تيَدةكةويَت %05 ،ثرِؤذة ثيَشنيار كراو هةريَم بؤ تةرخان كـراوة ،بؤيـة داواكـارم مـةجمارةي،
رةجامةن ،با هيض نةمن ثيَد خؤشة زاخـؤ توشـ بـ َ بةشـ بيَـت ،نـة دهـؤك ،نـة سـنجار ،نـة سـليَمان  ،نـة
كفر  ،نة هةولري ،نة هيض شويَنيَك ،با مةوة هاوتا بيَت لةبةر مةوة ثةيوةند بة بيَكار خةلَكـةوة هةيـة،
ثةيوةنــد بــة مينتيمــاو وةتةنيــةت هاووكَتيــةوة هةيــة ،هةســت بكــات ،كــة فــةرق ناكريَــت و خــةلَك مــةم
وكَتةيةو مينتيما بؤ مةو ماكَية هةبيَت كة ميَمة لةبةر دةميا دانيشتووين ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤك ثةرلةمان:
كاك زانا كةرةمكة.
بةرِ َي د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
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من تةنها يةك خالَ بؤ مةوة كة هةلَة نةمب ،بة ِر َي ان لة ليذنـة ياسـاي يـةك دةسـتةواذة هةيـة ،مـةويش
مةوةية كة مراعـات عةدالـةت لـة دةزيـة نةفـةدات تةشـذيلية ،مـن نـازائ مـةليَرة مايـا تـؤ بـةس كـار بـؤ
ميستيسمار دةكة ؟ ،يان بـؤ تةشـذيل مـةو شـتة ميجبـار و هينةكـة ،تةشـذيل يـةعن بـةع يَك هةيـة،
ثةيوةنــد بــة مووضــةو راتبــ فةرمانبةرانــةوة هةيــة ،موراعــات و تــةوازن مــةوة ميالكــات وةزارةت و
دةوامرةكان خؤيان دةست نيشان دةكةن ،مةوةمان بـؤ رِوون بكريَتـةوة ،نةفـةدات تةشـذيل بـؤ و بواريَكـة،
عةدالةت لةمةداو زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ِريَ دار جعفر كةرةمكة.
د .جعفر عل رسول:
سةرؤك ثةرلةمان.
من لةطةلَ ماددةكةم كة بة ثيَ زؤر و كةم ذمارة دانيشـتوان مةشـاريعة خةدةميـةكان دابـةي بكـريَن،
بةكَم يةك برِطة تر بؤ مي افة بكريَت ،بةتةنها زؤر و كةم ذمـارة دانيشـتوان لةبـةر ضـاو نـةطرييَت،
بــةلَكو مــةو زيانــةي لةبةرضــاو بطرييَــت كــة بــةر هةنــديَك ناوضــة كوردوســتان كةوتوونــة ،ضــونكة ميَمــة
هةموومان دةزان هةنديَك ناوضة لةطةلَ مةرزا تةخت كراوة ،يةعن هيض بةسةر هيضةوة نـةماوة ،بؤيـة
هةد خؤيةت  ،ثرِؤذة خةدةم زياتر بؤ بكريَت ،ضونكة ثيَويست ثيَيـةت بةرِاسـت  ،مةمـة خالَيَكيـان،
مةسةلة مةشاريعة سرتاتيجيةكانيش من جاريَك تـر دةمـةويَت تةمكيـد لـةوة بكـةم بةرِاسـت  ،مةشـاريع
سرتاتيج هيض دروست نية ،وةبةهيض ثيَوةرو هيض مةنتقيَك عيلم و عةسريش ،كةلـة هةنـديَك ناوضـة
ىل بـ َ بـةي بكريَـت ،لةبةرضـ ؟ ،لةبـةر مـةوة تـؤ لـة
كوردستان كـؤ بكريَتـةوة و هةنـديَك ناوضـة تـر َ
ســةنتةر ثار َي طاكــان كاتيَــك كــار ســرتاتيجيةكان ديَنــ لةناوضــةيةك ديــار كــراوةوة لــة ســةنتةر
ثاريَ طاكان كؤ دةكةيةوة ،غري موباشـر دةتـةويَت تـةوزيع دوـوطراف دانيشـتوان كوردسـتانيش بطـؤرِ ،
لةكاتيَكدا خةلَك بـة ليَشـاو كـؤو دةكـات بـؤ سـةنتةر ثار َي طاكـان ،لةبـةر مـةوة مةشـاريعة سـرتاتيجيةكان
لةويَية ،لةبةر مةوة كار دةست دةكةويَت لـةو َ ،لةبـةر مـةو ن يـك دةبيَـت لـة كؤمـة َليَك مةشـاريد ،كـة
طرنطة بؤ ذيان و بؤ حةيات مةو ،بؤية ثيَويستة مةم مةشـاريعانةي ،دوا هـيض ثاسـاويَك كـة رِةنطـة دبـولَ
نــةكريَت ،هةنــديَك ناوضــة هةيــة كــة رِةنطــة بةكــةلَك مــةوة بيَــت ســةد مــاو َىل بكريَــت ،ناوضــةيةك تــر
بةكةلَك مةوة ديَت مةشروعيَك تر سرتاتيج سةح َىل بكريَت ،ناوضةيةك تر بةكةلَك مةوة ديَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا تؤ ضيت دةويَت بيلَيَ ضاوةكةم ،شةرحي موحازةرةم بؤ مةكة ،بلَ َي با ماوا بيَت و تةواو ،فةرموو.
د .جعفر علي رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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مــن ثيَشــنيار دةكــةم بةتــةنها مةشــاريعة خةدةميةكان،بــةثيَي نيســبةي ســوكاني دابــةي نــةكريَت ،بــةلَكو
مةشاريعة سرتاتيذييةكانيش بةهةمان شيَوة بةسةر شارو شارؤضـكةكاندا دابـةي بكريَـت ،مـةو زيانـةي كـة
بةرناوضةكان كةوتووة مةوةي لةبةرضاو بطرييَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
دكتؤر ارِيَباز ،فةرموو.
د .رِيَباز فتاح حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة مةطةر مةم ماددةية خؤمان باوةرِمان ثيَيي نية ،لةناو ثرِاؤذة ياساكة دايبنيَ  ،ضـؤن ميعتيمـاد بكةينـة
سةر حكومةت كة جيَبةجيَي بكةين ،لةبةر مةوةي مةمة شتيَكة بةسةرماندا رِؤشت ،ميَمـة خؤمـان مـةو دوو
ثيَوةرةي كـة ميَسـتاكة بـاس دةكريَـت ،لةسـةر مةساسـي ناوضـة زيـان ليَكـةوتووةكان يـاخود لةسـةر مةساسـي
ذمارةي دانيشتوان ،لة ثـ ةركؤذة وةبةرهيَنانـةكان هيضـيان جيَبـةج َي نـةكراوة ،بةزؤرينـةي دةنطـيش دةنطمـان
لةسةردا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ببورة ،ميَستا مةم ماددةيةت ث َي باشـة يـان ثيَـت خراثـة؟ ،تـةنها مـةوةم ثـ َي بلَـيَ ،مونادةشـةي مةكـة تكايـة،
ي كيبدةيت وةكـو كـاك جةعفـةر وتـي بـا بـؤ ميسـرتاتيذي و خـةدةمي
ضاوةكةم تؤ وةرة ميَرة ،مةطةر مةتةو َ
يةكسان بيَت لة طشـت كوردسـتان ،بـة حـةزي نفوسـةكة تـةواو بيَــت ،برادةريَكـي تـر بـة عةكسـةوة دة َليَـت،
جةنابت كامةيانت ثيَ باشة وا بلَيَ نةك مةوة واب َي مةوة وابيَ ،بـؤ مـةوةي مةمشـةو تـةواوي بكـةين ،ضـونكة
كااان كةمة ،هةمووشتان هيالكن ،فةرموو.
د .رِيَباز فتاح حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم ماددةي كة ميَمة دامانناوة بؤ مةم ثرِؤذة ياسايةي بودجةي خةملَيَندراوي مةم سالَة يان بؤ سالَيَكي ترة،
مةطةر بؤ مةمسالَة بؤ جيَبةج َي ناكريَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزيري ثالندانان ،فةرموو.
د .علي سندي(وةزيري ثالندانان):
سةرؤكي ثةرلةمان.
من بةرِاسئ زؤر لـةم موكحةزاتانـةي كـةباس كـران ،ثيَشـرتيش وترابـوون ،ميَمـة دواي مـةم هـةموو ماوةيـة
واب ائ هةموو ثيَكةوة ،و ميَمة ،مةوانـةي كيـةني حكومةتـةوة هـاتووين ،و بـة ِر َي ان مةنـداماني ثةرلـةمان،
بـةع يَك موكحـةزات هةيـة ،لةسـةر تـةوزيد كردنـي ثرِؤذةكــان لـة هةنـديَك شـويَن ،كـة مـةويش هؤيةكــةي
دةطة ِريَتةوة بؤ دةوامريي مةعين لةو شويَنانة بةشيَوةيةك لة شيَوةكان ،ميحتياجاتيان تـةرح كـردووة ،مةمـة
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زيــاتر لــة خوارةوة هــاتووة تــا لــة ســةر دةوامــري ولةســةر مــةناتق فــةرز بكــةين ،مــن هةرضــةندة ثيَشــرت
ثيَشــنياريَكماندا ،ميَمــة وابـ ائ ميتيفادمــان لةســةر مــةوةي هةيــة كــةس طلــةيي لةســةر مــةوة نيــة ،مةطــةر
بودجةي تةكميلي هةبيَت يان ثارةيةكي مي اي هةبيَت ،وارديَكـي ميـ اي هـةبيَت ،مـةو كيَشـانةي كةبـة ِر َي ان
لةم هؤلَةي ثةرلةمان باسيان كردووة ،مةولةويةت بؤ مةوةية كةمةوانةي ثيَ ضارةسـةر بكريَـت ،دةميَنيَتـةوة
مةم ماددة دانونيـةي كـة ميَسـتا مي افـة دةبيَـت ،وابـ ائ دواي مـةوةي كـة مـةم هـةموو موكحةزاتانـة وتـرا،
تةدريبةن تةنانةت مةسةلةي عةدةدي كةسافةي سوكاني زاميدةن مةشاريعي ميسرتاتيذي ،وابـ ائ كـاي نيـة
يةعين دةكريَت ،وةكو بة ِر َي ان باسيان كرد ،مةوانةي كةرِؤشتووة تةواو رِؤشـتوة ،ميَمـة باسـي مـةوة دةكـةين
كة هةر مي افةيةك هةبيَت و بيَتة ثيَشةوة ،و لة تةكميلي بيَت يان لةناحيةي وارديَكي تر بيَ كة لةكيـةكي
ترةوة ميحتيمالة هةبيَت ،مةم مةعايرانةي خوارةوة يان مةم ثيَوةرانةي خوارةوة دةبيَت رِةضاو بكريَن:
يةكةم :كةسافةي سوكاني ،دووةمِ :ريَذةي زيان ليَكةوتووي ناوضةكة ،سيَيةم :زةروورةتي كارةكة ،يةعين مـن
ميَستا ضونكة بةع يَك تيَكةآلوي لةم تةعبريةم دروست بيَت ،ميَمة كة دةلَيَ ثرِؤذةي ميسترياتيذي ،مةطـةر
لة ثاريَ طايةك يان شاريَك هةبيَت ،مةشروعي ماوي ليَ نةبيَت ،بؤ وونة ماوي ماكريَ ،مةطةر ()022مليؤن
ديناري بؤ دياريكرا ،ميحتيمالة بودجةي ميستيسماري مـةو ثار َي طايـة مـةو سـالَة هـةمووي بـؤ مـةوة بـرِوات،
مةوة ثرِؤذةيةكي ميسترياتيذيية ،ليَرة مةديةد مةوة نية مةو ثرِؤذة ضةند بةرهةمي هةيـةو ضـةند خـةلَك
تيَيدا ميش دةكات و ماوةيةكي دياريكراوة ،رِاستة ،بةآلم بة ثرِؤذةيةكي ميسـترياتيذيي حسـابة ،لةبـةر مـةوة
مةو مةعايرانةي كة بةنةزةري ميعتيبار وةردةطرييَت ،يةكيَكيان :كةسافةي سوكاني بيَت ،دووةميـانِ :ريَـذةي
زةرةرمةندي مةو ناوضةية بيَت ،سيَيةميان :زةروورةتي مةو شويَنةية بةهةر ثيَوةريَك بيَـت ،تـةنيا ميكتيفـا
بةو ثيَوةرة بكةين ،ميَمة واب ائ جاريَكي تر دةلَيَمةوة لةوةزعي هةريَمي وميسـتيقرار كـردن ،وةكـو هـةريَد
دةباتةوة بؤ وةزعيَكي وةكو ثاريَ طاو كؤمةلَيَ دةزاو ناحية ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
عةزوة خان ،فةرموو.

بةرِ َي عظيمة جند الدين حسن:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةو ماددةي كةزياد كراوة ،بؤ مةو ثرِؤذانـةي كـة بكةويَتـة ناوضـة جياجياكانـةوة ،مـن ثـيَد وايـة،
مةطــةر بــةثيَيي مــةو ثرِؤذانــةي كــة هاتووةتــة بةردةســئ مةنــداماني ثةرلــةمان ،هــيض يــةكيَك لةميَمــة رِازي
نةبووة ،بـةو ث ِراؤذانـةي كـة هاوسـةنطيةكي تيَـدا بيَـت يـان بةيةكسـاني دابةشـكرابيَ ،بةرِاسـئ هـةر هـةموو
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ليذنةكان نارِازي بوون ،مةوة بوو كة دةنطيشي لةسةردرا ،زؤرينـة بةعةكسـي كـاري نـاو ليذنةكانـةوة دةنطـي
لةسةر درا.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ،باسي دةنطدان مةكة ،مةندامي ثةرلةمان مازادة ،مينسانيَكي واعية ،كاملة ،بةكةيفي خؤي دسة دةكـات
و دةنم دةدات ،باسي ناو ليذنة مةكة وةرة سةر ماددةكة ،تكاية ،فةرموو.
بةرِ َي عظيمة جند الدين حسن:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو ماددةية من ثيَد واية خالَي يةكةم ذمارةي دانيشتوان رِةضاو ناكريَت ،رِةضاويش نةكراوة ،من ثيَد وايـة
يةكةم خا َل مةو ناوضانةي كة زةرةرمةندبوون ،يان زيا ةند بوون.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا خوشكي من تؤ مةتةويَت ضؤن بيَت؟ ،مةم دةلَيَ بةتةوازون ،هةنديَ مةندامي تريش دةلَيَن بةكةسافة،
جةنابي وةزير سيَ ثيَوةري هيَنا ،جةنابت مةتةويَ ضؤن بوو يان ضؤن دةبيَت؟ ،لة ليذنةكةدا برِؤي رِاثؤرتي
خؤت بدةيت بةثةرلةمان ،بةآلم ميَستا كامةت ث َي باشة؟ ،فةرموو.
بةرِ َي
بةرِيَ

بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

عظيمة جند الدين حسن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من مةوةم ث َي باشة ،مةو ثرِؤذانة بضنة مةو ناوضانةي كة زةرةرمةند بوون ،مةو شويَنانةي بةر كيمياباران و
مةنفال و شاآلوةكان كةوتوون ،من ثـيَد وايـة مةولةوييـةت بـدةن بـةو ناوضـانة ،مةطـةر بيَـت و سـةيري مـةو
ثرِؤذانة بكةين كة دانراوة بؤ مةو ناوضانة ،هـةر زؤر بةكـةمي لةضـةند شـويَنيَك هةيـة ،وةكـو ديَيـي (طـؤث
تةثة)  ،كة سةر بةضةمضةمالَة بةر شـاآلوي مـةنفال و كيميابـارانيش كـةوتووة ،يـةك ثـ ِراؤذةي تيَـدا نيـة كـة
كؤمة َليَك خةلَكي زةرةرمةنـدي تيَدايـة ،ناحيـةي شؤرِشـة كةلـة ضةمضـةمالَة ،مةمانـة خـةلَكي زةرةرمةنـدي
تيَداية ،هةتا سالَي 0223يش ضةمضةما َل لةباني مةدانةوة لةذيَر دةسةآلتي حكومةتي عيَراديدا بوو ،ميَستا
هةموو ثرِاؤذةكاني سةير بكة ،س َي ثرةكؤذة بؤ مةو شارة كة ()152 – 172هةزار كةسي تيَداية ،مةطةر بيَيتة
سةر ذمارةي دانيشتوان هةر كةمة ،مةطةر بيَيتة سةر مةولـةوييان بـةو ناوضـانةي كـة زةرةرمةنـدن جيَطـاي
خؤي نةطرتؤتةوة لةو ثرةكؤذانةدا ،بؤية داواكارم وةزيري ثالنـدانان وةزارةتـةكاني تايبةاةنـد لـةو ثرِاؤذانـة
تايبةاةندي بدريَت بةو ناوضانةي ميَمةي ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ناسك خان ،فةرموو.
ناسك تؤفيق عبدالكريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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مةوةي من ليَي تيَطةشتد حةز دةكةم سةرؤكي ليذنةي دارايي ،وةآلمي مةوةم بداتـةوة ،مـن واتيَطةشـتد مـةم
ماددةية بؤ ميلـ ام كردنـي حكومةتـة بـؤ داهـاتوو ،ضـونكة بةرِاسـئ منـيش مـةو موكحةزةيـةم هـةبوو ،كـة
ثرةؤذةكان تةواو تيَثةرِيوة ضؤن دابةشكراوة تةواو بوو ،دةنطي ثيَدراوة ،من واي لـيَ تيَدةطـةم ،مـةم ماددةيـة
بؤية زياد كراوة بؤ مةوةي ميل امي حكومةت بكات بؤ مانطي  12ثرةؤذةي  0211ديَتة ثةرلـةمان ،رِةضـاوي
مةم خاآلنة بكات ،من واي ليَ تيَطةشتد.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
بؤ مةم مي انيةية كة ميشي ثيَ دةكةن ،بةو شيَوةية تةعامولي لةطةلَ دةكةين ،فةرموو.
بةرِيَ ناسك تؤفيق عبدالكريد:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
خا َليَكي تـر وةطةرِخـةرو وةبـةرهيَن ،مايـا وةطةرِخـةر مةبةسـئ تةشـذيلية ،بـؤ مـةوةي تـةوزيعاتي تـةعيناتي
فةرمانبةر يةكسان بيَت ،يان ضي؟ من تيَناطـةم ،خـا َليَكي تـر ،نـةك تـةنها لةسـةر بنـةماي ِريَـذةي دانيشـتوان،
بــةلَكو لةســةر بنــةماي دــةرةبووي ناوضــة زيــان ليَكــةوتووةكان ،ضــونكة ثـيَد وايــة ،هــةتا مــةو شــويَنانةي كــة
ي ميَمـة بضـ بـؤ شـئ كـةماليات و مـةو شـتانة،
كاولكاري زياتري ل َي كراوة ،مةوانة تةعوي نةكريَنـةوة نـاكر َ
جاريَ با زةرووريات تةواو بكةين ،مةو شويَنانةي كةزيانيان ليَكةوتووة ،ذيانيان نارِةحةتة ،ثيَويستيان زيـاترة،
لةكةماليات با مةوان تةواو بيَت مينجا دةضينة سةر شئ تر ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
طولي ار خان ،فةرموو.
بةرِيَ طولي ار دادر امساعيل:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي لةو ماددةية دةكةم ،ثيَشـنياريش دةكـةم لـةم ماددةيـةدا مةولةوييـةت بـدريَت بـةو شـويَنانةي
كةزؤر ويَرانن وةكو هةلَةجبةو ثيَنجويَن و دةآلدزيَ و ناوضةي هةورامان بةتايبةتي ،كةتاميَستا هيض شتيَكي
بــؤ نــةكراوة ،بةتايبــةت تــر شارؤضــكةي خورمــالَ ،كــةدةبين هــةتا ميَســتا هــيض خ مةتطوزارييــةكي ث ـيَ
نةطةشتووة ،بؤية من ثيَشنيار دةكةم مةولةوييةت بدريَت بةو ناوضانةي كة هيضيان بؤ نةكراوة ،سوثاس.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بيالل ،فةرموو.

بةرِ َي امحد سليَمان عبداه(بيالل):
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي ودارايي دةكـةم ،بـؤ مـةم ماددةيـة وة دةستخؤشـيش لـة جـةنابي وةزيـري
ثالندانان دةكةم بؤ مةو رِوونكردنةوةي ،بةرِاسئ تةميدي مةو دةكةم ،بةآلم دسـةكاني منـيش زؤربـةي كـرا،
022

بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

بؤية دووبارةي ناكةمةوة ،بةس هةر مةوةندة دةلَيَد زةمانةت ضية؟ ،بؤ مةوةي كـة هـةم ديسـانةوة جـاريَكي
تر مةو ناوضة زيـان ليَكةوتووانـة ميهمـال ناكريَنـةوة ،وةكـو مـةوةي خوشـكة طـولي ار و ضـةند كةسـيَكي تـر
باسيان كرد ،كةناوضة سـنورييةكان زؤرتـرين زةرةريـان كـردووة ،زؤرتـرين ثيَداويستيشـيان هةيـة ،تةميـدي
دسةكةي جةنابي وةزيريش دةكةم ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي دارايي دسةتان هةبوو ،فةرموو.
د .ماراس حس حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةكيــةن مةنــدام ثةرلةمانيَكــةوة ثرســياريَك ماراســتةي مــن كــرا ،كــة طوايــة مــن مــةو ماددةيــةم دانــاوة ،مــةو
ماددةية ميقرتاحي من نية ،رِاي شةخيي خؤم من لةطة َل مـةو ماددةيـةدا نـيد ،وةختيَـك مـن مـةو ماددةيـة
لةطةلَيدام كةحكومةت تةختيتيَكي مةركةزي جةبري هةبيَت ،خؤي مةشـاريد دابنيَـت بـؤ مـةو وآلتانـة مـن
زؤر نامةويَت بضمة ناو مونادةشـةوة ،مـةوةي مةسـ ولة لـةوة لـةموديري ناحيـةوة لـة دـاميد مةدامـةوة ،لـة
ثاريَ طارو مةجنومةني ثاريَ طاوةية ،مةوانةن تةحديدي مةشاريد دةكـةن ،بـةس مـن زؤرجـار هةيـة نامـةويَ
جواو بدةمةوةو بضمة ناو تةفاصيلةوة ،مةطةر تةختيئ مةركةزيية ،مةطةر حكومـةتيَكي مةركةزييـة ،مـةو
دايناوة ،مةوة منـيش لةطـةلَتام ،بـةآلم مةشـاريعي ميَمـة ،دـةراراتي ميَمـة لـةوةوة دةسـت ثيَـدةكات ،مـوديري
ناحية ،داميد مةدام ،ثاريَ طار ،مةجنومةني ثاريَ طا ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي تكاية ،ثيَشنيارةكةي مةخري خبويَننةوة ،بؤ مةوةي بيخةينة دةنطةوة.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.

تلتزا كافة الوزارات والدوائر الغري مرتبطـة بـوزارة توزيـأ النفقـات التشـغيلية واالسـتثمارية علـي افظـات
االقليم وفق الكثافة السكانية لكل ااافظات واملناطق االكثر ت رراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا دةخيةمة دةنطةوة كيَي لةطةلَداية بادةسئ بلَند بكـات تكايـة؟ ،فـةرموون كيَـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،بـةكؤي
دةنم وةرطريا ،بؤ ماددةي دواتر.

بةرِ َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
علي وزارة املالية واالقتصاد تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر من السنة عن الوضأ املـالي القلـيم كوردسـتان
العراق وتقديم احلساب اخلتامي وفقاً للقانون.
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د .رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَويستة لةسةر وةزيري دارايـي و مـابوري ،هـةموو شـةي مـانم جاريَـك رِاثؤرتيَـك لـةبارةي دؤخـي دارايـي
هةريَمي كوردستاني عيَـراق ثيَشـكةي بةثةرلـةمان بكـات ،دواي مـةوةي حسـاباتي كؤتـايي ثيَشـكةي بكـات،
بةثيَيي ياسا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير تكاية رِةميتان.
شيَخ باي تالَةباني(وةزيري دارايي):
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَيَ ،ميَمةي لةطة َل مةوةين بةثيَي ياسا بكريَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي هةية كاك عبداه ،فةرموو.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مـن ثيَشـنيار دةكـةم خبريَــتة مـاخر مـاددة ،ضـونكة ميَســتا مـاددةي تـري هةيـة ،حةدـة ثـيَش مـةم ماددةيــة
بكةويَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نا ،زؤر باي لةجيَطاي خؤي هاتووة ،كةوةزارةتي مالية مول ةمة كة رِاثؤرتي خؤي بدات ،بؤ ضي نةيدات ،بـا
بيدةن ،بة ِر َي ان ميَستا كيَيي لةطةلَداية بادةسئ بلَند بكـات تكايـة؟ ،فـةرموون كيَيـي لةطةلَـدا نيـة؟ ،بـةكؤي
دةنم وةرطريا ،بؤ ماددةيةكي تر.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هةردوو ليذنة ثيَشنيار دةكةن كة تةخويلمان بكةن بة طؤرِيين ذمارةي ماددةكان ،ضونكة مةو ماددانـةي كـة
زياد كران وا ميجاو دةكات ذمارةكانيان بطؤرِدريَت ،سةبارةت بـةو ماددانـةي كـةماوة ماددةكـاني ثرؤتؤكـؤلي
كة ميَستا دةياخنويَنمةوة.
املادة الرابعة والعشرون :كة لةثرؤذةكة واهاتووة.

املادة الرابعة والعشرون:
للوزير املالية واالقتصاد إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكاا ذا القانون الل اسبوعني من تأريد
إصداره.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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نودتةي ني امي زؤرة ،خيَرة كاك دلَشاد ،فةرموو.
دلَشاد شهاو حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةطةر مةبةست لةو ماددة ثرؤتؤكؤليانة مةوة بيَت كة كؤتايي بة ياساكة هاتووة ،باشة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ماوة مي افةي دةكةن ،ثيَش مةوةي مةو ماددانةي كة مي افة دةكريَن ،ميحتيمالة هةنديَك بؤضوون هةب َي لـة
ناو ثةرلةمان ،ناويان دةنووسد ،ضةند كةس موكحةزةي هةيـة؟ لـة نـاو داعـة دانيشـتوونة ،تكايـة موراعـات
ي لةيةك بطرن ،دةنـم بـةرز مةكـةن ،بـؤ مـةوةي لـة يـةك تيَبطـةن ،جـةنابي وةزيرةكـانيش تكايـة
بكةن ،طو َ
لةسةرخؤ دسة بكةن ،رِجامةن ،مةو بة ِريَ انةي كة ناويان نووسيوة :عومـةر نـورةديين ،عبـدالرمحن حسـ ،
كاردؤ حممد ، ،ساكر حممود ،عبداه مـال نـوري ،دلَشـاد شـهاو ،برهـان رشـيد ،شـاهؤ سـعيد ،كويَسـتان حممـد،
ثةريهان دوبالي ،ثةيام أمحد ،حسن حممد ،نـةروان عبـداه ،كيَـي تـر مـاوة؟ كـةس نيـة ،بـة ِر َي ان ،ليَذنـةي
يا سايي رِاسثاردةكان خبويَننةوة ،بؤ مةوةي بة ِر َي ان طويَيان لـ َي بـيَ ،بـؤ مـةوةي تيكـرار نـةبيَ ،مةطـةر ثاشـان
شتيَك هةبوو لةسةر مةوةي مةوان ،مي افة بكريَ.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبيعي ميَمة مةو ماددانةي كة زيادمان كرد ،مةبةستمان مـةوة بـوو بـة مـاددةي دـانوني داخلـي ثرؤذةكـةي
بودجةي سالَي  0212بيَت ،بةلَام هةنديَك ماددة نةمانويست بة ماددةي دانوني داخيـل بـيَ ،لةبـةر مـةوةي
صياغةكةي مةعقول نية ،دانونيش نية ،بؤية ثيَشنيارمان كردكة بة تةوصيات بيَ ،ميَستا مـةو تةوصـياتانة
دةخويَنينةوة:
 -1إعطاء ازولية

تنفيذ املشاريأ اخلدمية للمناطق ازكثر ت ـرراً ممـالت ازنفـال و ازسـلحة الكيمياويـة و

الرتحيل و العمليات العسكرية و ازكثر حاجة للزدمات.
مةوة تةدريبةن مي افة كرا لةسةر مةو ماددةي كة ميَستا دةنطمان لةسةر دا( ،املناطق ازكثر ت رراً).
الل مدة ال تتجاوز ( )5أشهر.
-0على جملس الوزراء إختاذ اإلجراءات الالزمة لتوحيد قوى اآلساي
-3على جملس الوزراء إختاذ اإلجراءات الالزمة لتوحيد ديوان الرقابة املالية و مؤسسة ازلغاا اإلقليم.

بةرِ َي عمر محد أم (نورةديين):
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
سـةبارةت بـة ريعايــةت كردنـي مـةو ناوضــانةي كـة زيانيـان لـيَ كـةوتووة ،بـة زؤر تووشــي رِاطواسـنت و كــؤو
ثيَكردني بة زؤرة ملي ببوون ،برِيار بوو لة ليَذنةي ياسايي لةسةر مةوة ميتيفاق كرابوو كة مةوة بة شيَوةي
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ماددةيةك لة ياساكة بيَ ،بةلَام ميَسـتا جـاريَكي تـر طـؤرِاني تيَـدا كـراوة ،كراوةتـة تةصـية و رِاسـثاردة ،بؤيـة
جاريَكي تر ميَمة جةخت لةسةر مةوة دةكةينةوة كة مةوة وةكو ماددةيةك لة ياساكة دةنطي لةسةر بـدريَ و
ببيَتــة ماددةيــةكي ياســايي و لــة ضوارضـيَوةي تةوصــية بضـيَتة دةرةوة ،ضــونكة مــةوة زةروورة و ثيَشــرتيش
ميتيفادمان لةسةر كردبوو لة ليَذنةي ياسايي ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار عبدالرمحن ،فةرموو.
عبدالرمحن حس أبابكر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة طويَ بيسئ ليَذنةي دارايي و ليَذنةي ياسايي بووين ،كة ضةند ماددةيك زياد كران لةو ثرؤذةية ،بةلَام
طويَمان ليَ نةبوو كة مةو ثرؤذانةي ميَمة كبردين ،يةعين باسي ليَنةكردن ،لةبةر مةوة ثيَويسـتة ميَمـة مـةو
ثرؤذانةي باس ل َي بكةين ،كة ضةند ثرؤذةمان كبرد..........
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية دانيشة ،رِجامةن دانيشة ،كاك كاردؤ كةرةمكة.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَمواية ميَمة لة كوردستان بة ماساني ناتوان مةو ياسايانةي دةردةضيَ ،كة جـيَ بـةجيَي بكـةين ،بؤيـة
مةو مةسةلةي يةكطرتين ماسايش و ديواني ضاوديَري نابيَ بكريَتة رِاسثاردة ،بةرِاسئ دةبـيَ لـة ماددةيـةكي
دــانوني دا بـيَ ،مــول ةم بـيَ كــة بيكــةن مــةوة ،ضــونكة رِاســثاردة جيــاوازة ،مــةوة خالَيَـك ،دوو :لةســةرجةمي
بودجةكة هةست بة ناميختيياصي دةكريَ لة جيَبةجيَ كردني ثرؤذةكـة ،ميَمـة ثيَويسـتة دةديَكمـان هـةبيَ
كة هةموو ثرؤذةكان بة ِريَطاي ميختيياصي جيَبةج َي بكريَ ،يةعين بؤ وةزارةتيَكي تر نية كة كاريَك بكـات
كــاري مــةو نيــة ،مــةوة خالَيَكــة كــة بةكمــةوة طرنطــة ،جطــة لــةوةي كــة مةبةســتد باســي ماســايش و ديــواني
ضاوديَري ،باسي مةبةستد مةلذاميشة ،كـة مـةويش وةكـو مـةواديَكي دـانوني سـةير بكـريَ ،لةبـةر مـةوة مـن
ثيَشرت ثيَشنياريَكد كرد ،كة ثيَموابوو بؤ نةهيَشتين ماسـاري مـةم دوو ميدارةييـة ،بةرِاسـئ ميسـتاي لةطـةلَ
مةوةم كة بودجةيان بؤ ص ةر نـةكريَت ،جطـة لـة مووضـة ،بودجـة صـةر نـةكريَ ،مةبةسـتد نةسـريانة،
هةتا يةكطرتنةوةيان ،كة ميَمة دامانناوة شةي مانم ،ميَستا وا لة مانطي ضوارين ،دوو مانم ماوة ،سوثاس.

بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار ساكر حممود ،كةرةمكة.
بة ِريَ ساكر حممود مراد:
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سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاستيدا ميَمة ماوةيةكي زؤرة طفتوطؤ لةسةر ثرؤذة ياساي بودجة دةكةين ،لـة حةديقيـةت دا وةكـو رِؤلَـي
ثةرلةمانيش كة بةشيَكي بريئ ية لة ضاوديَري كردني جيَبةجيَ كردني ياساكان ،لةو ماوةيةشدا طلةييةكي
زؤر لة جيَبةجيَ نةبووني مةو ياسايانة كراوة كة لة ثةرلةمان دا كـراوة ،حكومـةتيش مـول ةم بـووة ثيَيـان،
بةلَأم كةم تا زؤر طلةييمان لة ثةرلةماني كوردستان و لة خؤمان نةكرد ،كـة ميَمـة ياسـاي ديـواني ضـاوديَري
داراييمان دةركردووة ،تا ميَسـتا ميشـي ثـ َي نـاكريَ ،لةكيـةن زؤر كةسـايةتي بـا َك لـة هـةريَمي كوردسـتان ،لـة
ناوةندةكاني تريش دةبيستينةوة كة مةو ديواني ضاوديَريانة شةرعيةتيان نية ،بؤية من رِام واية مةسةلةي
ثيَداضوونةوة بة برِياري خؤمان ،بة مةرك و كاري خؤمان مةسةلةيةكي طـرنطرتة بـؤ خؤمـان لـة حكومـةت،
بة تايبةتي لـةو خالَـةي كـة ثةيوةنـدي بـة يةكطرتنـةوةي ديـواني ضـاوديَري داراييـةوة هةيـة ،مـةو ماوةيـة
ماوةيةكي زؤرة ،من ثيَشنيار دةكةم لة شةي مانطةوة بكريَـت بـة سـ َي مـانم ،بـؤ مـةوةي ميَمـة تؤزيَـك لـةو
بارطراني و طلةييانة بضينة دةرةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
شةي مانم لة مانطي يةكةوةية ،ميَستا وا لة ناوةرِاسئ مـانطي ضـوارين ،مـانم و نيـويَكي مـاوة تةدريبـةن،
بةس دةب َي لةو ن يكانة تةواو بيَ ،من لةطةلَتد سةد لة سـةد ،نـاب َي زيـاتر دوا بكـةويَ ،بـؤ مـةوةي ضـاوديَري
دارايي دةست بة كارةكاني بكات ،مةو شتانةي لةبةر دةستمانة ميَستا ،مةوانةشيان ثيَ بدةين ،بؤ مـةوةي بـة
دواداضوونيَكي ياسايي بؤ بكةنِ ،ريَ دار عبداه حممد كةرةمكة.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةكو كاك كاردؤ ماماذةي ثيَدا ،هةنديَك بابةت هةية بةرِاسئ بة تةوصيات ضارةسةر ناكريَ ،ماددةي دانوني
بن باشرتة ،من هةنـديَكيان ثيَشـنيار دةكـةم ،ثيَشـنيار دةكـةم بـة ماددةيـةك كـة هـةموو مـةو ثرؤذانـةي كـة
شويَنةكانيان ديار نية ،ماوةي تةواوكردنيان ديار نية ،ياخود عينوانةكانيان ديـار نيـة ،بـة ماددةيـةك مـةوة
دياري بكريَ ،بؤ مةوةي ميَمة لة مياني ضاوديَري كـردن دا بـ ان مـةو ثرؤذانـة لـة كـويَن لـة ماينـدةدا؟ لـة
دواي ثةسندكردني بودجةكة ،هةموو مةو ثرؤذانةي ،هةموو مةو برِة ثارانةي كة بؤ كةرتي تايبةت تةرخان
كراون ،مـةو بـرِة ثارانـة بـ اِيَن و بكريَنـة خ مـةتطوزاريي بـؤ ناوضـةكاني خؤيـان ،بـؤ ثار َي طاكـاني خؤيـان،
هةروةها ثيَشنيار دةكةم بؤ مةو ماددانةي كة لـة ميـاني مـةو دانيشـتنة بـة تايبـةت لـة دوادواييـةكان دا كـة
ثيَشنيار كران ،فةترةيةكي زةمةني دياري بكريَ بؤ جيَبةجيَ كردنيان ،ضونكة طرنطة فـةترةي زةمـةني ،لـة
ماوةي مانطيَكدا ثيَويستة مـةو برِطانـةي كـة تـازة مي افـةمان كـردووة ،هـةمووي جيَبـةج َي بكـريَ ،هـةروةها
مةطةر بشكريَت ،حةز دةكةم برادةراني دانوني يةكاليي بكةنةوة ،هةر لة ناو هـةمان مـةو ثـرؤذة ياسـايةية،
ي كـة حيسـابي خيتـامي لـة ماوةيـةكي ديـاري كـراو دةبـ َي لـة ثةرلـةمان ،زؤر
لة كؤتاييةكة دةستنيشان بكـر َ
سوثاس.
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بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار دلَشاد شهاو ،كةرةمكة.
بة ِريَ دلَشاد شهاو حاجي:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَشي مةوةي كة ضةند تةوصيةيةك بلَيَد كة زةرِوورن ،ثيَشنيار دةكةم ميَمـة بةنـديَك زيـاد بكـةين ،كـة
مةو تةوصياتانةي كة ثةرلةمان موصادةدةي لةسةر دةكات ،تةوصيات بة صـيفةتي طـوتين خـؤي لوغةويـةن
ميل امي تيَدا نيـة ،بةنـديَك لـة دانونةكـة زيـاد بكـريَ ،كـةوا حكومـةت مول ةمـة بـة جيَبـةج َي كردنـي مـةو
تةوصياتانة ي كةوا بـة موحلـةدي ثـرؤذة ياسـاي ،ثـرؤذةي بودجةكـةوة دةنيَردريَتـةوة ،بـؤ مـةوةي صـيفةتي
جيَبــةجيَ كــردن وةربطــريَ ،نــةك وةكــو تةوصــية مبينيَــت ،ميختيــار مبينيَــت ،مايــا جيَبــةجيَي دةكــات؟ مايــا
جيَبةجيَي ناكات؟ مةطـةر وابيَـت ،دةضـيَتة دـاليب مونادةشـةيةكي سـادةوة ،وةكـو هـةر شـتيَكي كـةوا طـوترا،
ثيَويست بة تةدويين ناكات ،مينجا مةطةر مةوة كرا ،من ثيَشنيار دةكةم كةوا حكومةت لـة ماوةيـةكي ديـاري
كــراودا ،كــة لــة مانطيَــك تيَثــةرِ نــةكات ،بــة كميحةيــةك ،نــازائ ضــؤن دةنووســريَتةوة؟ بةهــةر حــالَ ثــرؤذة
بةردةوامـــةكان ،مـــةوةي كـــة تيَبينيمـــان كـــرد لـــة طفتوطـــؤي ليَذنـــةكان و هـــي نـــاو ثةرلـــةمانيش ،ثـــرؤذة
بةردةوامةكان هةموويان ،ياخود بةشيَكي زؤريان رِؤذي دةستثيَكردنيان مةعلووم نية ،مةسةلةن ثرؤذةيـةك
هةية لـة سـالَي  0225دةسـئ ثيَكردييـة ،مـةفرِووز وايةلـة كميحةيةكـدا ماطـاداري ثةرلـةمان بكريَـت ،مـةو
ثرؤذةية ماوةي دةستثيَكردني ،يان رِؤذي دةستثيَكردني مةو سالَةية ،لة سـالَي يةكـةم تـةرخاني ضـةندي بـؤ
كراوة؟ نيسبةي مينجازيشـي ضـةند بـووة؟ لـة سـالَي دووةم ضـةندي بـؤ تـةرخان كـراوة؟ نيسـبةي مينجـازي
ضــةند بــوو؟ لــة مي انيــةي ميَســتا ضــةندي بــؤ تــةخان كــراوة؟ ضةنديشــي مــاوة بــؤ موســتةدبةل؟ مــودةي
موتةوةدد بؤ خةلَار بووني ثرؤذةي بةردةوام كةية؟ خؤ ثرؤذةي بةردةوام هةر مةوة نيـة تةمسيـة بكـريَ،
ميرت (ما ال نهاية) هةر بةردةوام بيَت ،ضونكة هةست دةكـةين كـةوا زؤر لـة ثـرؤذة بةردةوامـةكان نـة خـالَي
دةستثيَكردنيان لة بودجةكةدا دياري كراوة ،نة لة كـاتي ديـاري كـراو بـؤ كؤتـايي هـاتن( ،علـى ازقـل) كـاتي
تـةمخيين ديــاري كـراو بــؤ كؤتــايي هـاتين ،مــةوة بــة كميحةيـةك ماطــاداري ثةرلــةمان بكريَتـةوة ،بــؤ مــةوةي
بتــوان موتابةعــةي بكــةين ،هــي دووةم :يــةكيَك لــةو ماددانــةي كــة ميَمــة ثةســندمان كــرد ،مــةوزووعي
دروستكردني دوتاخبانةكان بوو ،مةويش ثيَويستة لةسةر حكومةت كـةوا ماطـاداري ،ضـونكة مةوانـة ثـرؤذةي
ميستيسمارين ،ميَمة دسةمان لةسةر مةوة كرد كةوا كيَ بيكات؟ مونادةشةكان زؤرتر لةسـةر مـةوة بـوون كـة
وةزارةت بيكات ،بؤرد بيكات ،بؤية بةهةرحالَ دةرارمان دا كةوا بؤرديَكي بؤ دابنريَت ،بةكَم هةم ديسان ديار
نية ،نة كولفةي مةو مةدرةسانة ضةندة؟ ضةند مةدرةسةي ثيَ دروست دةكريَ؟ تةكاليفي هةر وةحدةيةكي
ضةندة؟ لة كويَش دروست دةكريَ؟ حكومةت ثيَشي دةست ثيَكردني مةو ثرؤذةية ،دواي مةوةي كة وةزارةتي
دارايي ،وةزارةتي ثالندانان ،وةزارةتي ثةروةردة ،مةوة ميتيفادي لةسـةر دةكـريَ كـة مـةو ( )102مليـارة بـؤ
دوتاخبانةكان ،سةد و ثةجنا بوو ،يان بيست بوو ،بكريَتة كـار ماطـاداري ثةرلـةماني ثـ َي بكريَـت ،بـؤ غـةرةزي
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ي دروسـت كراينـة؟ مـن تةميـدي طـؤتين كـاك
موتابةعة ،بؤ مةوةي موتابةعةي لةسةر بكريَ ،ب ان لـة كـو َ
عبداه دةكةم ،ثرؤذةكاني طةرميان لـة شـويَنيَكدا هاتيـة ،حكومـةت ماطادارمـان بكـات ،ثرؤذةكـاني طـةرميان
ضـ و لــة كــويَن؟ بــؤ غــةرةزي موتابةعــة ،لــة لــةو كميحةيــةدا بيَــت ،ضــونكة نووســراية تةحديــد ،يــاخود
تةخيييــي مةبلــةغ مةوةنــدة بــؤ ثرؤذةكــاني طــةرميان ،لــةو تةوصــياتةي كــة هــاتووة دةلَيَــت :تةوحيــدي
ه َي ةكاني ماسايش و دةزطاكاني تر ،ميَمة لة مونادةشةي بودجةداين ،من لةطةلَ مـةوة هـيض خيالفـيَكد نيـة
كــة ميَمــة ميل امــي حكومــةت بكــةين تةوحيــدي مــةو دةزطايانــة بكــةين ،بــةلَام مــةوةي كــة لــةو دانيشــتنةدا
مومكينة بوتريَت ،تةوحيدي مي انيةي مةو دةزطايانةي كةوا بة دوو مي انيـة هـاتووة ،مينجـا ميَمـة بنـود و
دةوانيين ترمان هةن بةوةي كةوا دةبيَ دام و دةزطاكاني كة مؤركي دوو هةريَميان ثيَوةيـة يـةك خبريَنـةوة،
مةوا لةسةر ثةرلةمانة بـة دواداضـووني بـؤ بكـات ،ليَثيَضـينةوة بكـات بـؤ تـا ميَسـتا جيَبـةج َي نـةكراوة ،مـن
مةبةستد مةوةية نةك تةوحيدي مةجهي ةكان لة بودجةدا ،بـةلَكو تةوحيـدي مي انيـةي دةزطاكـان ،ضـونكة
مــةوة كــاري ميَمةيــة لــةو دانيشــتنة ،ناوضــة زةرةمةنــدةكان ،مــن لةطــة َل مــةوةدام ماددةيــةك بيَــت ،نةضـيَتة
تةصياتةوة ،ماددةيةك بيَت مةوةي كة ناطة ِريَمةوة سـةري ،ناوضـة مةتـةزةريرةكان ،خويَندرانـةوة مةوانـةي
كة بة سةبةبي رِاطواسنت ،بة سةبةبي شةرِ و بةسةبةبي كيمياباران و مـةنفال ،وةكـو هةلَةجبـة و طـةرميان و
شارة حدوديةمان كـة تووشـي كاولَكارييـةكي زؤر هـاتوون ،ثيَشـنيار دةكـةم مـةوة مادددةيـةك بيَـت ،ضـونكة
ي وةكـو لـة ماينـدة ميَمـة مي انيـةي تـةكميلي و شـئ وامـان هـةبيَت ،طـرنطيرت بـدريَت ،زؤر
ضاوةرِوان دةكـر َ
سوثاس.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار برهان رشيد ،كةرةمكة.
بة ِريَ برهان رشيد حس :
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
ي تـةعقيبيَكد هةيـة لـة بـة ِر َي دسـةيةكي ليَذنـةي ياسـايي ،كـاك عـةوني بـةزاز وتـي :مةوانـة
وةلَال من جار َ
تةوصــية بيَــت ،بة ِر َي ينــة مــن وةك دانونييــةك دةمــةويَ هؤشــياري هــةموو مةنــداماني ثةرلــةمان بــؤ مــةوة
رِاكيَشد ،ت ةوصـية هـيض دـوةتيَكي ميل امـي نيـة لـة دـانون دا ،كـة دـوةتي ميل امـي نـةبيَ ،يـةعين حكومـةت
مــارةزووي خؤيــةتي جيَبــةجيَي دةكــات يــان نايكــات ،مةطــةر وايــة ،بــانطي مــةغرييب داوة بؤضــي ميَمــة مــةو
خةلَكةمان ليَرة مةحتةل كردوون و مونادةشةي دةكةين ،لةبةر مةوة يان بكـر َي بـة ماددةيـةك ،يـان مةطـةر
كاك عةوني دسةيةكي جواني كرد ،دةلَي :ناكريَ مةوانة ماددةي مي انية بيَ ،باشـة بـا بـة يـةك مـاددة بلَـيَ:
مةو تةوصياتةي لة موحلةددا هاتووة ،بةشيَكي دانةبرِاوة لةو دانونة و دـوةتي ميل امـي هةيـة ،مةطـةر مـةوة
سةرجني بدةين ،بةرِاسئ تةوصية بيَ حةق نية ميَمة مةو خةلَكة ماوا هيالك بكةين ،لةبةر مـةوةي ميمـامي
عةلي دةلَيَ( :ال ري حكم ال نفاذ له) ،بةرِاسئ كة هيض نةفازيَكي نةبيَ ،مـةو خةلَكـة بـؤ هـيالك بكـةين،
هةنــديَ ثيَشــنيار هــةبوو ،ثـيَش ( ،)3/5ثـيَش مينتيخابــات برِيارمــان دا مــةو ثيَشــنيارانة بــة مةكســةرييةت
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برِياري لةسةر بدات ،يةكيَك لةو ثيَشنيارانة ،برِيين مةو ضةند هةزارةية ،كة ن يكي ( )12هـةزار مووضـةي
كــاديري حي بيةكــة لةســةر وةزارةتــي ماليــة مووضــة وةردةطــرن ،مووضــة خــؤرن ،بــةلَام فةرمانبــةر ن ـ ،
فةرمانبةري دةولة ن  ،مةوة لة هـيض شـويَنيَكي ،لـة هـيض جيَطةيـةكي دونيـا نيـة ،بـرِوا ناكـةم لـة سـوريا و
ميَرانيش كة لة ثةنامان دان ،كة ني امي يةك حي بي.......
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك برهـان مةطـةر ميسـباتت كـرد يـةكيَك لةوانـة ،مـن نـا َليَد نيـة ،نا َليَشـد هةيـة ،ميسـباتت كـرد بة ِريَطـةي
ياسايي ،خؤت دةرِؤي ميسباتت كرد ،دةبيَ ب ِدريَت ،مةوة شتيَكي نا شةرعيية ،نا مةعقوولة ،ناشبيَت هةبيَ،
نامةنتيقية ،بةلَام مةطةر ميسباتت كرد بة ريَطايةك ما ،بةلَام ليَرة خؤي هةموو دانونيَك دةلَيَ :دةبيَ شئ وا
نةبيَ ،لة هةموو شويَنيَك دةلَيَ :شئ وا نـةبيَ ،كـة هةيـة ميسـباتي بكـة لـة ِريَطـةي ليَذنةكةتـةوة ،تةدـدوي
مةحكةمة بكة ،شكات بكة كي ،بةلَأم ليَرة ميَمة لة ناو مي انية ناتوان  ،جيَطةي نية ،كةرةمكة.
برهان رشيد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت مةوةي بةلَطة بة دةستمةوة ،بةلَ َي من سيَ ليستد لةكية بة مـؤري وةزارةتـي داراييـةوة ،دةتـوائ
بةياني بؤت بيَند ،دةتوائ بةياني بؤت بيَند ،ميَستا لة سـةيارةكةمداية ،مـةوة يـةك ،دووةم :بـة مةكسـةريت
برِياري ليَدرا كة مووضةخؤري حي بي ب ِدريَ ،وابـ ائ مينكـاريش نـةكراوة ،دووةم شـت كـة برِيـاري ليَـدرا
ثيَش ( ، )3/5مةوةبوو بودجةي رِاطةياندنـة حي بيـةكان بـ ِدريَ ،سـةرطو َل خـان بـوو وابـ ائ ،ميَسـتا وتـي:
تةلةف يؤنيَك مانطيَ ( )722هةزار دينار وةردةطريَ ،مةواني تريش واب ائ هةيانـة ،مـةوةي برِيارمـان ليَـي
دا بــة مةكســةريةت ب ـ ِدريَ ،ث ـيَش مــةوةي برِيارمــان دا مووضــةي كــاديرة حي بيــةكان كــة مــوةزة ن ـ ،
مووضةخؤرن ،ب ِيَت ،برِياري بة مةكسةريت ليَي داوة ،حةق نية يةعين ثةرلةماني كوردستان ،سةرؤكايةتي
ثةرلةمان صةري نةزةري ل َي بكات ،حةدة بة نـةزةري ميعتيبـار وةريبطـريَ ،لةبـةر مـةوةي ميحـتريام طـرتين
برِياريَكي ثيَش وةخئ خؤمانة ،كة هةموومان ،هةموو ليستةكان بة مةكسةرييةتي دةنـم برِيارمـان لةسـةر
داوة ،ثرؤذةي حي بيش هةر برِيارمان ليَ دا ،مةلَبةندي دةرةضوغ و خانةد و ضـةند بينايـةكي لقـي دوو،
داواكارم بة نةصـي ماددةيـةكي تـريش ،ديسـانةوة كـةوا ضـوار ،ثيَـنج زةمـيلد ،مةنـداماني ثةرلـةمان وتيـان:
ياساي ()4ي 0225ي زيندانية سياسيةكان بكريَ بة ماددةيةكي سةربةخؤ ،بةرِاسئ مةزلوومن ،نةك بةس
بؤ مووضةكةيان ،بـؤ مـ ةو حقـوق و ميمتيازاتـةي كـة ياسـاكة ثيَيـداون ،ياسـاكة ياسـايةكي ميتيحادييـة ليَـرة
جيَبةجيَ دةكريَ ،شتيَكي تر هةية ،بةرِاسئ من تةميدي دسةكةي كاك دلَشـاد دةكـةم ،نووسـراوة لـة ثـرؤذة
ثيَشـنياركراوةكان دا ،كارةبـا بـؤ ( )11طونـدي شـارةزوور ،بـؤ ( )5طونـدي طـةرميان ،تةسـنيةي بكـة بؤمــان،
ي بة موحلـةدي ياسـاكةوة ،بـة يـةك
بةياني بضد ب ائ كردووتة ،مةوةي حةدة لة ثيَشنيارةكاندا مةطةر بكر َ
ماددة........
سةرؤكي ثةرلةمان:
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براي بة ِريَ مةو تةفييالتة نانووسي ،تـؤ ليجانـت هةيـة )11( ،ليَذنـةت هةيـة ،بـرِؤ تـةعقييب بكـة ،كـةس
ي مي افـة بكـريَ ،نةصـيَك
ناتوانيَ ِريَطات ليَ ب طريَ ،ميَسـتا مـةو شـتةي لةبـةر دةسـتة ،مـةو ماددانـةي دةتـةو َ
بنووسـة ،ثيَشكةشـي بكـة ،دوو بــرادةر تةسـنيةت بكـات ،دةخريَتــة دةنطدانـةوة ،لـةوة زيــاتر نيـة ،خـؤ ل َيــرة
دانةنيشتووينة مةحكةمة بكةين ،ياسا دادةنيَ  ،ياساي مي انية ،رِجامـةن لـة نـاو مةوزووعةكـة دةرمةضـن،
ي رِةبئ بة مي انيةوة نية.
هيض يةكيَك ،بةرِاسئ زؤر مةوزووع باس دةكر َ
برهان رشيد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
دســـةكائ بـــا كـــورت بكةمـــةوة ،مووضـــةي كـــاديري حي بيـــةكان و مووضـــةي رِاطةياندنـــة حي بيـــةكان و
ثرؤذة.........
سةرؤكي ثةرلةمان:
رِجامةن ،كاك شاهؤ سعيد كةرةمكة.
د .شاهؤ سعيد فتح اه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةطةلَ دسةكاني كاك عمر نورةديين ،كاك كاردؤ ،كاك برهـائ ،سـةبارةت بـةوةي كـة تـةعبريي تةوصـية
بةكار نةهي َنددريَ ،ضونكة مةطةر تـةعبريي تةوصـية بـةكار بيَـن  ،ثةرلـةمان لـة دةزطايـةكي تةشـريعي و
رِةدابي مول وةوة دةكةين بة دةزطايةكي.......
سةرؤكي ثةرلةمان:
نا رِجامةن ،تةوصيات لة تةمرخيي ،لة عوري ثةرلةماني ميَمة هةية ،تةوصيةيةكة ،دوةتيَكي مـةدةبي هةيـة،
مةطــةر حكومــةت جيَبــةجيَي نــةكرد ،ليجانــةكان دةرِوات ،ليَــي دةثرسـيَتةوة ،مةطــةر ســةبةبةكةي مــةعقولَ
نةبوو ،مينجا ميجراماتي خـؤي لةطـة َل دةكـات ،بـةلَام ب َليَـي لـة دةزطايةكـةوة دةطـؤ ِريَ ،شـئ وا نيـة ،مـاددةت
هةية ،دةتواني هةموو ماددةكان دانيَي ،تةوصياتيش لة عوري ثةرلةماني كوردستان ،لة رِؤذي دامةزرانـدني
تا ميَستا هةية ،لة ثةرلةمانةكاني زؤربةي مةو شويَنانةي كة ماطاداري لةويَش هةية ،زؤر تةبيعية تةوصـية،
بةلَام مةو شتةي بةكي جةنابت موهيمة ،داوا بكة وةكو ماددةيةك مي افة بكريَت ،مةو بة ِريَ انة دةناعةتيان
هات ،دةنطي بؤ دةدةن ،بةلَام بلَيَ تةوصية ميلذا بكةين ،مةوة لة جيَطةي خؤي نية.

بةرِ َي د .شاهؤ سعيد فتح اه:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
بةلَيَ ،مةطةر تةوصيةكان دوةتي ميل اميان هةبيَ مةوة بة بةنديَك بنووسريَ ،لة حالَةتيَكي وا مةطـةر مـاددة
ب َي و تةوصية بيَ يةك شتة ،مةطةر هةردووكيان ميل امي بن ،من لةطةلَ هةمان رِاوبؤضووني كاك كـاردؤدام،
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كة هةموو مةو دام و دةزطايانةي كة سيماي دوو ميدارةييان ثيَوةية ،لة سةدفيَكي زةمةني دا ،تةنها بودجةي
كارمةندةكاني بدريَ ،بودجةي مةو دام و دةزطايانة نةدريَ ،كة سـيماي دوو ميـدارةييان ثيَـوة ديـارة ،مـن بـة
هةمان شـيَوة رِام وايـة كـة ماددةيـةك ،بـة ثيَـي ماددةيـةك ثـرؤذة بةردةوامـةكان ميلـ ام بكـر َين بـةوةي كـة
تةعريفةكانيان دةديق بيَ ،شويَنةكانيان دةديق بيَ ،مةطةر نا ميَمة ناتوان موتابةعةي بكةين ،جةنابت بـة
كاك بورهانت وت :تؤ دةكريَ موتابةعةي بكةي ،خؤ دةب َي لةسةر مةساسيَك موتابةعةي بكةين ،ميَمة ثرؤذة
بةردةوامةكان تا ميَسـتا رِؤشـن نيـة بـةكي ميَمـةوة ،تـاوةكو ميَسـتا لـة سـايئ ثةرلـةمان و حكومـةت دا بلَـاو
نةبؤتةوة ،دةب َي ميَمة لةسةر مةساسيَك موتابةعةي مةو ثرؤذانـة بكـةين ،بـة هـةمان شـيَوة مـن لةطـة َل مـةو
جيَبةجيَ كردني ياساي ()4ي 0225ي تايبةت بة زيندانة سياسيةكائ و ،برِيين مووضةي كـاديري حيـ و
و ميعالمي حي و لة حالَةتيَكي وادا ،جةنابت زؤرجار ثرسيارت دةكرد ،بـة ِريَ وةزيـري دارايـي ،كـة مايـا لـة
تادــةي وةزارةتــي دارايــي دا هةيــة؟ مــن لــةو برِوايــة دام مةطــةر مووضــةي كــاديري حي بيــةكان و مووضــةي
ميعالمــي حيــ و بطة ِريَتـــةوة ،مــةوة تادـــةي وةزارةتـــي دارايــي باشـــرت دةبــ َي لــةو بارةيـــةوة ،مـــن لةطـــةلَ
ي ميجتيمـاعيد ،حالَـةتيَكي تـر هةيـة ،مـةويش حالَـةتي
بوو ذاندنةوةي تـؤرِي ميجتيمـاعي و كـاراكردني تـؤ ِر َ
س ادراوة سياسيةكانة ،واب ائ لة كؤبوونةوةكاني سةرؤكايةتي هةريَد لةطـةلَ فراكسيؤنةكانيشـدا بـاس كـرا،
زؤر زؤر طرنطة ثةرلةمانيش بة ماددةيةكي بودجـة ثشـتطريي مـةو داواكارييـة بكـات ،كـة مووضـةي هـةموو
س ادراوة سياسيةكان بطة ِريَتةوة ،لة ماوةي ضةند مانطي رِابردوودا ،زؤر سوثاس.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار كويَستان خان فةرموو.
بة ِريَ كويَستان حممد عبداه:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن مي افــةي ضــةند ماددةيــةكد هةيــة ،لةبــةر مــةوةي مــن تةجرووبةيــةكي باشــد نيــة لةطــةلَ تةوصــياتي
ثةرلةماني ثيَشوو لةطةلَ حكومةت ،يةكةم :ميَمة لةطة َل مـةوة نـ كـة كـادير مووضـةي نـةبيَ ،بـةلَام مـادام
ثارة تةخييص كراوة بؤ حي بةكان ،مةي مةو ثارةية بؤ ضية؟ بؤ مةوةية كاديرةكاني ث َي بذيَينَ؟ بؤ مةوةي
ميعالمةكةي بة ِريَوةبةريَ؟ بؤية بة ماددةيةك برِيين مووضةي كاديري حي بي ،برِة ثارةي تةرخان كراو بـؤ
رِاطةياندةنةكاني حي و و ،مةوة هةية و بةرجةستةية ،بة ِريَوةبةرايـةتي تايبـةتي هةيـة ،لةبـةر مـةوة مـةوة
شتيَك نية نةبيَت و ثيَويسئ بة موستةمسـةك هـةبيَت ،ثيَشـرتيش كـؤي مةنـداماني ثةرلـةمان ،بـة هـةموو
ليســتةكانةوة ،دةنطمــان بــؤي داوة ،لةبــةر مــةوةي حيـ و ميَســتا بودجــةي خــؤي هةيــة ،مــةوة بــة تــةنها بــؤ
حي بيَك و دووان نية ،بؤ سةرجةم حي بة سياسـيةكان ثيَويسـتة مووضـةي كاديرةكـاني خـؤي ،رِاطةيانـدني
حي بةكةي لةو برِة تةرخانكراوةي كة بؤي دانراوة بة ماددةيـةك ،لـةوة بيـدات ،ميَمـة ثيَشـرت دةنطمـان داوة
لةسةر برِيين برِة ثارةي تةرخانكراو بؤ ثرؤذةكاني مةلعةو شةعب ،ديـ ايين زانكـؤي سـايبس و ،نةفـةداتي
تةشذيلي و دوتاخبانةي شوةيفاتي هةوليَر ،مةوة تةبعةن لة تةوصيات نية ،مةطةر بؤتة ميل امي و حكومـةت
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دةي ِيَ ،زؤر باشة ،مةطةر نا ،حةدة بة ماددةيةك بنووسريَ ،ضـونكة كـؤي مةنـداماني ثةرلـةمان ،كؤببـووين
لةسةري ،دةنطمان بؤي داوة ،خالَي سيَيةم :بووذانةوةي تؤرِي كؤمةلَايةتي و كاركردن ثيَي كة لة ثيَشرت تةنها
مانطيَك مةو ثارةيةي دراوة ،يةك مانم لةو سةردةمةدا ،كة بة ِريَ جةعفةري سةرؤك وةزيراني عرياق بوو،
يةك م انم مةو ثارةية درا لة هةريَمي كوردسـتان ،لـة سـةرجةم شـارةكان ،دوايـي نـةما ،ثيَويسـتة مـةو تـؤرِة
ببووذيَنريَتةوة ،كاري ثيَ بكريَ ،ثيَمواية لة كـاتي مونادةشـةكان دا ،بةشـيَكي زؤر لـة مةنـداماني ثةرلـةمان،
بةتايبةتي مةوانةي كة لة ليَذنةي كؤمةكَيةتي بوون ،دسةيان لةسةر مةو مةسةلةية كرد ،هةروةها ثشتطريي
مةوة دةكةم كة مةو ثرؤذانةي كة ناويان نية ،كاتيان نية ِريَك خبريَنةوة ،هةر وةك هاوكارةكائ باسيان كرد،
بؤ مةوةي ثةرلةمان بتوانيَ........
سةرؤكي ثةرلةمان:
كويَستان خان ،تكاية هةر ثيَشـنياريَكت هةيـة ،بينووسـة ،بـة صـيذةيةك بينووسـة ،هـةر بـة ِر َي يَك ثـرؤذةي
هةيــة ،ثيَشــنياري هةيــة ،ماددةيــةك مي افــة بكــريَ ،مــاددة ،ماددةكانيــان صــياغةيةكي جوانيــان بكــةن ،بــة
نووس بينووسن ،ضةنكة ماوا هةر تةواو نابيَ ،فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةيــةكي تــر( :جيَبــةجيَ كردنــي ياســاي ذمــارة ()4ي ســالَي 0225ي مةجنومــةني وةزيــران ،تايبــةت بــة
زيندانة سياسيةكان) ،ثيَنجةم :هةر مةوةي كة بة ِريَ ان ثيَشي من باسـيان كـرد ،لـة كـاتي مونادةشـة كردنـدا
بة ِريَ وةزيري دارايي ماماذةي ثيَدا ،كة مةو هةموو مانطيَك مووضةي مةو كةسانةي كة س اي سياسـي دراون
ين كـة مـةوة كـاري ثةرلةمانـة ،بضـ َي لـةو وةزارةتانـة موتابةعـة
ضؤتة وةزارةتةكاني خؤيان ،هؤشداريشي داي َ
بكات ،ب ان َي مةو مووضانة ضي ليَهاتووة؟ بؤية بـة ماددةيـةك مـةو مووضـانة بطة ِريَتـةوة بـؤ خاوةنـةكانيان،
ضونكة هةموو مانطيَك وةزارةتي دارايي صةري كـردووة ،ضـؤتة وةزارةتـي ثةيوةنديـدار ،لـةويَ ضارةنووسـي
ناديارة ،كة ثيَويستة بطة ِريَتةوة بؤ خاوةن مافةكان ،بدريَتةوة بة خؤيان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثةريهان خان فةرموو.

بةرِ َي ثةريهان دوبالي حممد:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتطريي رِاي كاك عبداه دةكةم ،لةوةي كة لة ثرؤذة بةردةواكان و ثرؤذة ثيَشنيارةكراوةكان ،ميَمة كات
و شويَن بة دةديقي دياري بكريَ ،لةبةر مـةوةي مـةوة بـؤ موتابةعـةكردن ،مـةوة بـة كـورتي ،هـةروةها ميَمـة

011

بةرِيَ
بةرِ َي
بةرِيَ

بةرِيَ
بةرِيَ

بةع يَ برِطة و ماددة دةنطمان بؤ داوة ،كويَستان خان واب ائ ميَستا هةموو ثيَشنيارةكان دةخاتة بةردةست،
يب بة برِطةيةك ،ماددة ،نا تةوصية ،لةبـةر مـةوةي مـاددة دةبـ َي بـة دـانون و تـةنفي دةكـريَ،
هيوادار م كة ب َ
هةروةها ثرؤذة تايبةتةكان ،مةهليةكان ،ميَمة بة كؤي دةنم ،دةنطمان لةسةري دا كة هةمووي كب يَ ،لةبةر
مةوةي مةطةر خبريَتة ،وةكو ثيَشنيار بنووسريَ ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار ثةيام ،فةرموو.
ثةيام أمحد حممد أم :
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة من هاورِام لةطـة َل هاو ِريَكـائ كـة ثيَشـرت مـةو ثيَشـنيارانةيان كـرد ،تةمكيـد دةكةمـةوة لةسـةر مـةوةي
ياساي ذمارة ()4ي زيندانة سياسيةكان ،كـة مـةوة مينحـة نيـة ،بةلَكـة مـةوة بودجةيـة ،مـةويش بةلَطةكةيـة
لةبةر دةستمانداية ،كة هاتووة ،دةلَيَ :كة دةكاتة ( )58مليار دينار ،بة ثيَـي مـةو بودجةيـةي سـالَي ،0212
دةزطاي زينداناني سياسي عرياق ،كة بريئ ية لة ( )422مليار دينار ،ديارة مـةوة بةلَطةيـة و ماشـكراية كـة
مةوة مينحة نية ،مووضةية ،مةوةي زينداناني سياسي مةطةر بكريَتة ماددةيةك و مي افـة بكـريَ ،كـة ببيَتـة
شتيَكي ميل امي ،دوو :باسي مةو ثرؤذانة كرا كة ثيَشرت بامسان كردووة و خؤيشد هةر لةطة َل بة ِر َي وةزيري
تةختيت دا باسد كردووة ،وتوومة :مةو ثرؤذانةي كة ناويان نية ،كة شويَنيان ديار نية ،يـان ماوةكـةي ديـار
نية ،وتي :بؤتاني دةنيَرين و ماشكراي دةكةين ،ديارة تـا مـةم كاتـة ثيَمـان نةطةيشـتووة ،هيـوادارين مـةوةي
شويَنةكان ديار بيَ ،ناوةكان ديارة ،بؤ مـةوةي وةكـو كـاك دلَشـاد وتـي ،ميَمـةي بتـوان موتابةعـةي بكـةين،
ثيَداضوونةوةي بؤ بكةين ،مةوةي كة باس كرا بـؤ يـةكطرتين مـةو ماسـةواري دوو ميدارةييـة نـةميَينَ ،وةكـو
يـــةكطرتين ماســـايش ،هـــةروةها ديـــواني ضـــاوديَري ،دواتـــر :كـــاراكردني تـــؤرِي كؤمةلَايـــةتي كـــة مـــةوة
ضارةسةركردني ضةندين طريوطرفئ كؤمةلَايةتي دةكات لةكي ميَمةدا ،هةروةها مةوة وةكو ثيَشرت بـاس كـرا،
بةلَام ديارة نةخراية مةوةوة ،مةو ثاريَ طارانةي كة نةوتي تيَداية ،بة ثيَي دانيشـتووان مـةوة بـووة كـة يـةك
دؤكري بؤ تةرخان بكريَ ،ديارة مةوة بؤماني ماشكرا بكريَ و دياري بكريَ ،مةوانة كـ َي مشـول دةكـات؟ ضـؤن
ضــؤنينة؟ هــةروةها بودجــةي ثةرةثيَــداني هــةريَد و ثاريَ طاكــانيش ديــاري بكــريَ ،جطــة لــةوة كــة خــاتوو
كويَستانيش باسي كرد ،برِيين مووضةي كاديراني حي و و رِاطةياندنةكاني حي بي ،هـةروةها مـةو ثارةيـةي
كة لة س اداني سياسي برِاوة ،مووضةكةيان برِاوة ،كة ثيَشرت وةزارةتـي دارايـي صـةري كـردووة بـؤ وةزارةتـة
ثةيوةنديــدارةكان ،مةوانــةيان داوة بــةو فةرمانبةرانــة ،بــةو ثؤليســانة ،مــةوة بطة ِريَتــةوة و بؤيــان تــةعوي
بكريَتةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار حسن حممد ،كةرةمكة.
حسن حممد سوورة:
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سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هـةر بـةكورتي يةكـةم :ثيَشـنيار دةكـةم بـة نيسـبةت ثـرؤذة ثيَشـنياركراوةكان ،حكومـةت لـة كـات و
شـويَين جيَبـةجيَ كردنــي ماطادارمـان بكاتـةوة ،وةكــو ثةرلـةمان ،بـؤ مــةوةي ثةرلـةمانيش ماطـاداري ليَذنــةي
ثةيوةنديــدار بكاتــةوة بــؤ موتابةعــةكردني ،دووةم :بــة ِر َي تان دةزانــن كــة هــةموو مةنــداماني ثةرلــةمان لــة
ليَذنةكان ماوةيةكي زؤر ،هةروةها زؤر خؤيان ماندوو كرد بؤ مامادةكردني رِاثؤرتي ليَذنةكان ،بؤية ثيَشنيار
ي بـة دانونةكـة ،بـؤ حكومـةت ،بـؤ مـةوةي كـةلَكي لـ َي وةربطـرييَ،
دةكةم كة رِاثؤرتي ليَذنةكان موحلةق بكـر َ
خالَي سيَيةم :بة نيسبةت ثرؤذة بةردةوامةكان ،ثيَشنيار دةكـةم كـة ماطـادار بكـر َي كـة ضـةنديان ثـارة لـ َي
صةر كراوة؟ ضةندي ماوة؟ كةي تةواو دةكريَ؟ خـالَيَكي تـر :بـة نيسـبةت مـةناتيقي موتـةزةريرة كـة لـة
ثرؤذةكةي كة كاك عةوني خويَندييةوة ،بة تةوصيات هاتووة ،داوا دةكةم و ديارة مـةوة ثيَشـنياري زؤربـةي
ي بة ماددةيةكي ياسايي ،نةك بة تةوصيات ،زؤر سوثاس.
مةنداماني ثةرلةمان بوو ،كة بكر َ
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار نةروان عبداه ،كةرةمكة.
نةروان عبداه دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةطة َل مةو هاو ِريَيانةم هاورِام ،سـةبارةت بـةوةي كـة مـةو خالَانـةي ثةيوةنـدييان بـة يةكطرتنـةوةي دوو
ميدارةيي لة ضةند دةزطايةك خؤي دةبينيَتةوة ،بكريَ بة ماددةيةكي ياسايي ،لـة تةوصـيات بضـيَتة دةرةوة،
مــةو يةكطرتنــةوةي بةرِاســئ ميَمــة تــا ميَســتا وةكــو مةنــدامي ثةرلــةمان ،كــة نويَنــةري خــةلَكي خؤمــان ،
كاريطةرييةكي زؤري خستؤتة سةر بة ِريَوةضـووني كـاري حوكمرِانيمـان ،ناوبـانطي حوكمرِانيمـان ،بؤيـة لـةو
رِؤذة بةدواوة ،مةطةر ميَمة موصادةدة بكةين لةسةر مةو ماددانةي كة تايبةتـة بـة بودجـة دابـ كـردن بـؤ
مــةو دةزطايانــةي كــة يــةكرتيان نةطرتؤتــةوة ،كةواتــة هؤكــاري يةكطرتنةوةكــة ميَمــة تيايــدا بةشــدار دةبـ ،
ثشتطريوان كرد كة دوو ميدارةيي بةردةوام بـيَ ،بـةلَام لـة مـةجنامي دانيشـتنمان لةطـة َل مـةو كيةنانـةي كـة
دةزطاكان يةكيان نةطرتؤتةوة ،بة تايبةتي هةردوو ه َي ةكاني ثؤليس و ماسـايش ،ه َي ةكـاني ماسايشـي طشـئ
هةوليَر و سليَماني ،ليَثرسراوة يةكةمةكان بة ميَمةيان رِاطةياند كة بودجةكةيان بـؤ تةصـديق بكـةن ،ميَمـة
ين لة مـاوةي سـ َي مـانم دا ،هـةموو يةكطرتنـةوةكان بكـةين بـة يةكطرتنـةوةي فيعلـي ،نـةك
وةعدتان دةدةي َ
تةنها بودجة ،يةكطرتنةوةي بودجةي يةكطرتنةوي ياساكةيان ،يةكطرتنةوة و تيَكـةلَاوكردني فيعليـان ،بؤيـة
مةوة رِةمي خؤيانة ،بةلَام لة ماددةكة ميَمة بة شةي مانم هيَناومانة ،ماددةكـة لـة دةرضـووني ياسـاكةوةية،
نةك لة ()1/1وة ،مةطةر بكريَ مةوة يةكاليي بكريَتةوة ،تارخيةكةي بؤ دةستنيشان بكريَ بؤ ( ،)1/1مينجـا
ي شةي مانم دةيناكة ،بـةلَام مةطـةر لـةو بـةروارةوة بـوو سـ َي مانطيـان بـؤ بكـريَ ،كـة مـةوة داواكـاري
بوتر َ
خؤيانة ،بؤ مةوةي ميَمةي نةبينة بةشيَك لة ثشتطريي كردن لة بةردةوام بووني دوو ميدارةيي لة هـةريَمي
كوردستان ،من دسةيةكي ترم هةية لةسةر مةوةي كة بة نووسراويَكي رِةمسي لة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دا،
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وةلَامي نووسراويَكي فراكسـيؤني ميَمـة دراوةتـةوة كـة هـةردوو دةزطـاي ديـواني ضـاوديَري بـة ناشـةرعي لـة
دةلةم داوة ،دةلَيَ :مةو دوو دةزطايةي لةبةر مةوةي يةكيان نةطرتؤتةوة..........
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية دانيشة ،رِجامةن ،رِوو ان كردؤتةوة سةد جار بؤتان ،دةزطايةكمان داناوة ،دـانوني رِةدابـةي مـالي لـةو
ثةرلةمانة دةرضووة ،كات َي مةو دانونـة دةرضـووة ،طشـت دانونـةكاني تـر كاريـان ثـ َي ناكريَـت ،سـةرؤكي مـةو
دةزطاية لة ن يكرتين وةدت ،كة داندرا لـةو ثةرلةم انـة ،ميَـوةي بـة ِر َي دايـدةنيَن ،مينجـا مـةو مالياتانـةي كـة
هةية دةكةونة كار بةو دانونة تازة ،باشة براي من.
نةروان عبداه دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
نووسراويَكي رِةمسي لةكيةن جةنابتانةوة هاتووة ،دةلَيَ :ناشةرعية و نويَشة نووسراوةكة......... ،
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ثيَي دانون ،بةلَيَ ،بة ثيَي دانون ناشةرعية هةتا وةكو دةست بةكار دةبن بة دانونة تازةكة ،لـة زووتـرين
كات موةزةي مةو هةريَمةن ،فةصل نةكراون ،دةرنةكراون ،راتيب خؤيان وةردةطرن ،رِةميسةكةيان دادةنريَت،
مةو موةزةفانةي كة مةمرِؤ لة هةموو كوردسـتان دةكةونـةوة كـار بـةو دانونـة تـازةي كـة تـازة هةيـة و بـةو
راتبــةي كــة ميَســتا هةيانــة ،ميحتيمالــة زؤريشــيان تــةرفيد بكــةن ،زؤر ســوثاس ،ميَســتا ِريَـ دار كــاك فرســت
موداخةلةيةكي هةية ،كةرةمكة.
فرست أمحد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤربةي برادةران باسي ثرؤ ذةكانيـان كـرد ،داواي مـةوةيان كـرد كـة وةكـو نةصـةكي دـانوني لـة نـاو دـانوني
بودجة دابن َي  ،بـؤ موتابةعـةكردن ،مـن بـة رِةمـي مـن موحتـاجي مـةوة نابيَـت ،هـةموو دـةوانيين عريادـي
مةوةي ثيَش ( )1111دةرضووبن ،دةوانينةكاني عريادي تةغتيةي هـةموو مـةو مةجاكتانـة دةكـات ،لةطـةلَ
مةن وة و تةعليمات( ،نافذ املفعول)ن لة هةريَمي كوردستان ،دةتـوانن مـةوة بـةجيَ بيَـنن ،هـةر ثرؤذةيـةك
مةفرووزة ،مةوة لة بةديهياتة ،مةبلةغةكة ديار بيَت ،موددةكة ديـار بيَـت ،مةطـةر بـة موداوةلـة بيَـت ،نـاوي
مقاوليش ديار بيَت ،مةطةر تةنفي ي موباشري بيَـت لـة دامريةيـةك ،نةفسـي شـت ،مـوددةي ديـار بيَـت ،ديـار
كرابيَت ،مةبلةغةكةي ديار بيَت ،مةطةر هاتو دامريةيـةكي مـةعين ميلتي امـي بـةوة نـةكردبيَت ،ميَمـة وةك
ثةرلةمان حةدمان هةية موتابةعةي بكةين ،موحاسةبةي بكةين ،نةصةكي صةريح لة نـاو ني امـي داخلـي
هةية ،موحتاجي مةوة نابيَت ميَمة نةصةكي دـانوني دا بنيَـيَن ،بـا مـةو نةصـة بـؤ جـةنابتان خبـويَند( ،حيـق
للجان الدائمة أن تطلب عن طريق نائب رئيس امللس من الدوائر الر ية و املنظمـات اجلما رييـة و املهنيـة
تزويد ا باملعلومات ال يتاجها لدراسة املواضيأ املعروضة عليه) ،و مةوزووعةك بيَت؟ (إذا إمتنعـت اجلهـة
املبينة
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بذلك عن طريق رئيس امللس و حالة عدا إجابة الطلب الل سسـة عشـر يومـاً يعـرض املوضـوع علـى
امللس للبت فيه) ،بة كتابيَكي رِةمسي ليَذنةي مةعين دةتوانيَ داواي مـةو مةعلوماتانـة بكـات ،موفاتةحـةي
مةجليسي وةزيـران بكـةين ،مةطـةر هـاتو ميسـتيجابةيان نـةبوو حـةدمان هةيـة هـةتا ميسـتيجوابي وةزيـري
مةعين بكةين ،لةبةر مةوة موحتاجي مةوة نابن ،ميَمة نةصيَكي دانوني دابنيَ بؤ مةو ميشانة ،عةداي مةو
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ني امي داخيليةي دةوانيين وةزارةتي تـةختيئ عريادـي مـةوي (نافـذ املفعـول) ليَـرة مـةو شـتانة هـةمووي
تيَداية ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي كةرةمكة.
عوني كمال بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من دةمةو َي لةويَوة دةست ث َي بكةم ،لة دسةكاني كاك برهان ،كة ناوي مين هيَنا ،تةبيعي مةو تةوصيانة من
بة تةنيا دام نةناوة ،مةوة بةرِاويَذ لةطةلَ مةنداماني ليَذنةي ياسايي مةو تةوصـيانةمان دانـا ،دةمـةو َي مـةوة
رِوون بكةمةوة كة تةوصية وردةكاريية ،ناكريَت بيكةينة ماددةيةكي دـانوني ،بـةلَام مـاددةكي دـانوني بيَـت
كة ثيَشنيار كراوة ،دةواعيدي دانونية ،مول ةمة ،تةحديدي واديعيَك دةكات ،يان حوكمي واديعيَكـي دـانوني
موعالةجــة دةكــات ،مــةوة بــة مــاددة دــانوني دةكــريَ ،تةوصــيةي دةوري خــؤي هةيــة كــة مةعلوومــة كي
جةنابتان ،دةسةلَاتةكاني هةريَمي كوردستان سيَ دةسةلَاتة ،دةسةلَاتي تةشريعي ،دةسةلَاتي جيَبةجيَ كـردن،
دةســةلَاتي دادوةري ،ثةرلــةمان ميشــي ضــية؟ تةصــديق كردنــي بودجــة يةكــةم كــاري ثةرلةمانــة ،دووةم:
بةدواداضووني جيَبةجيَ كردني ياساكان ،سيَيةم :موحاسةبةي حكومةت ،ليَرة مةطـةر ثيَشـنياريَك كـرا ،يـان
دانونيَــك دةرضــوو ،مةطــةر حكومــةت جيَبــةجيَي نــةكات ،باشــة ميشــي مةنــدام ثةرلــةمان ،ليَذنــةكان ضــية؟
دةتوانن موتابةعةي مةوزووعيَكي ،وةك كاك فرست تةوزحيي كردةوة ،مةطةر هاتو حكومةت نةيكردةوة ،بة
موسامةلة بيَ ،بة هةر ِريَطايةكي دانوني ب َي كة لة دـانوني ثةرلـةمان و لـة ني امـي داخلـي ثةرلـةمان ديـاري
كراوة ،دةتوانيَ موحاسةبةي حكومةت بكـات ،بانطهيَشـت بكـريَ بـؤ ثةرلـةمان ،موسـامةلة بكـريَ ،ميجرامـاتي
مةحني سيقة و سةحيب سيقةي ليَ بكريَت ،مةوة بة نيسبةت مةوة ،برادةريَك باسـي مـةوةي كـرد كـة دةلَـيَ:
ياساكة كةي مييدار دةكريَ؟ تاريخ مييداري نية ،نةخيَر ،لة ليَذنةي ياسايي و دارايي ثيَشنيارمان كردووة،
كــة تــارخيي ( )0212/1/1مي افــة بكــريَ لةســةر دانونةكــة ،واتــا دانونةكــة لــة ( )0212/1/1ميشــي ث ـيَ
دةكريَ ،لة رِاثؤرتةكةي هةروا هاتووة ،مةوة رِاي منة ،برادةران مةطةر تيَبينيان هةية؟ زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير رِةميتان لةسةر مةو تةوصية و مةو ماددانةي كة ثيَشنيار كرا ،مي افة بكريَ؟
شيَخ باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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مـةو تةوصــيانةي كــة ميَســتا بــاس كــرا ،هــةمووي مــةو تةوصــيانة بــةجيَن ،ميَمــةي وةكــو وةزارةتــي دارايــي،
بةرِاســئ ثيَمــان وايــة ،مــةو دةزطايانــة ،جــاريَ يــةك بطريَتــةوة ،يــةعين مــةوة بــة نيســبةتي دةزطاكانــةوة،
ميس تيعجاليشــي تيــا بكــريَ ،مودةكــةي زؤرة كــة بؤيــان دانــراوة ،بــة تايبــةتي ديــواني ضــاوديَري دارايــي،
مةوزوعيَكي تر هةية زؤر ميلحاحي لةسـةرناكريَ ،يـان جاروبـار نـاي َي ناوةكـاني ،بـؤ مـةعلوماتي جـةنابتان،
ميَستا دةزطاي ميل لة سليَماني سةر بة وةزارةتي دارايية ،يةعين مةوة يةكيَكة لةو موشكيالنةي كة من خؤم
وةك وةزارةتي مالية هةمة ،ليَرةي كةضي دةزطاي ميل هةية ،مةوة جيَبةجيَ كردنـي ،مـةوة يةكطرتنـةوةي،
مةوة دةبيَت بؤ وابيَت؟ بؤ هةتا وةكو ميَستا نةكريَ؟ تكامان واية منـيش لةطـة َل مـةو خوشـك و برايانـة كـة
داوايان كردووة مةو دةزطايانة يـةك بطريَتـةو ة ،لـة رِووي مـةو ياسـايانةي كـة مي افـة كـراوة و كـاك عـةوني
لةطة َل تةوصياتةكان باسي كرد ،ميَمة لةطةلَ هةر هةموويان  ،سوثاس.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي مةو تةوصيانةي هةتانـة ،يـةك ،يـةك بيخويَننـةوة ،تكايـة تةوصـياتةكان خبـة مـاخري مـاخري،
ماددةكاني ماوة با بةردةوام ب .
بة ِريَ عوني كمال بةزاز:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَستا مةو ماددانةي كة ماوة ،لة ماددة ( )04لة ثرؤذةكة رِةدةمي ( )04لةويَوة دةخيويَنمةوة:
 لوزير املالية و اإلقتصاد إصدار التعليمات الالزمـة لتسـهيل تنفيـذ أحكـاا ـذا القـانون ـالل إسـبوعني مـنتاريد إصداره.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
ثيَش بضينة سةر مةوة يةك تةصويتيَك دةكةين ،ضونكة زؤر لةو بة ِر َي انة ثيَشـنياريان كـرد ،تةوصـياتةكان
ببيَتة ماددةيةكي دانوني ،مةو ثيَشنيارة دةخةينة دةنطدانةوة ،ثيَشنيار كرا تةوصياتةكان ببيَتة ماددةيةكي
دــانوني ،ببيَتــة برِيــار ،مياســتا دةخيةينــة دةنطدانــةوة ،كـيَ لةطــةلَ مةوةيــة تةوصــياتةكان ببيَتــة ماددةيــةكي
دانوني لة ناو ثرؤذة ياساكة جيَطري بيَ؟ تكاية كيَ لةطةلَ مةوةية مةو تةوصياتانة ببيَتة ماددةيةكي دانوني،
دوةي دانوني هةبيَ ،ميل ام بيَ ،لة ناو ماددةكة بـيَ تكايـة دةسـئ بـةرز بكـات؟ ( )48كـةس لةطـة َل مةوةيـة
ببيَتة ماددةيةكي دانوني ،دوةي دانوني هةبيَت و ميل ام بيَ ،كيَ لةطةلَداية تةنها تةوصـيات بـيَ و دوةيـةكي
مةدةبي هةبيَ ،تةوصية بيَ ،ميل امـي دـانوني نـةبيَ ،تكايـة مةوانـةي لةطـة َل مةوةنـة دةسـتيان بـةرز بكـةن؟
تةوصيةكان كة جوان دامة ِريَذريَ دوةي دانوني هةبيَ ،بؤية نابيَتة تةوصيات ،دةبيَـتة برِيار ،بؤية دةبيَ زؤر
بة جواني داب ِريَذريَتـةوة ،حـازري بكـةن ،بـة نووسـراو مبانـدةنيَ ،بـؤ مـةوةي بـةياني يـةك ،يـةك تةصـويئ
لةسةر بكةين ،ميَسـتا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة ديَـن تـاوةكو سـبةي سـةعات ( ،)11بـؤ ماطاداريتـان بـةياني
سةعات ()8:32ي بةياني هةمووتان لة ثةرلةمان بن ،رِوفاتي مةنفالكراوةكان كة بؤ طةرميان دةيانبـةن ،بـؤ
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ضةمضــةما َل دةيانبــةن ،لــة نــاو ثةرلــةمان لــة ثيَشــيان دةوةســت ِ ،ريَـ بــؤ طيــاني ثــاكي مــةو شــةهيدة ســةر
بةرزانة ،تكامان ليَتانة ()8:32ي بةياني هةمووتان لة ثةرلةماني كوردستان مامادة بن ،خواتان لةطةلَ.

فرست امحد 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

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()4
س َي شةممة ريَكةوتي 0232\4\31
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()4
سيَ شةممة ريَكةوتي 0232/4/31
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كاتــذميَر ()11ي ث ـيَش نيــوةرِؤي رؤذي س ـيَ شــةممة ريَكــةوتي  0212/4/13ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة مامـادةبووني
بة ِر َي ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بـة ِر َي فرسـت أمحـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ()4ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِيـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()4ي خـولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()11ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي سيَ شةممة ريَكةوتي  0212/4/13دا بةم شيَوةية
بيَت:
 - 1بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذةي بودجــةي ســالَي 0212ي هــةريَمي
كوردستان – عيَراق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بةناوي طةلي كوردستان ،دانيشتنةكةمان دةكةينةوة ،خولي سيَيةم هةلَبذاردن ،سالَي يةكةم ،خولي طريَـداني
دووةم ،ذمارةي دانيشنت ( ،)4رؤذي دانيشنت  ،0212/4/13بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمـةكاني برِطـةي ()1ي مـاددةي ( )02لـة ثـةيرِةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةموار كـراوي سـالَي
1110ي ثةرلــةماني كوردســتان – عيَــراق ،دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برِياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشــتين ذمــارة ()4ي خــولي سـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كاتــذميَر ()11ي ثـيَش نيــوةرِؤ ،رؤذي سـيَ شــةممة
ريَكةوتي 0212/4/13دا بةم شيَوةية بيَت:
بة ِر َي ان.
ثيَش بضينة فةدةرةي يةك و بةردةوام ب  ،مةمرِؤ رؤذيَكي دلَتةزيَنة لة ميَذووي ميللةتةكـةمان ،خوشـك و
برايةكي زؤر مندالَةكانيان كـة مـةنفال كـرا بـوون ،لةطـة َل دوو خوشـكي دوو طيـان ،بؤيـة ر َي طـرتن بـؤ مـةو
ســةربةرزانةو مةمســاتي نةتةوةكــةمان دةديقةيــةك رادةوةســت ميحــتريام بــؤ طيــاني مــةو بة ِريَ انــة ،زؤر
سوثاس.
ميَستاي ديَينة سةر فةدةرة يةكي بةرنامةي كار:
 -1بــةردةوام بــوون لةســةر طفتوطــؤ كــردن و برِيــاردان لةســةر ثــرؤذةي بودجــةي ســالَي 0212ي هــةريَمي
كوردستان – عيَراق.
ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي كةرةم بكةن بؤ شويَنةكانتان.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ين ثيَشنيار كرا هةنديَك لـةو تةوصـياتانةي كـة بامسـان ليَـوة كـرد ،بكريَـت بـة مـاددةي
لة كؤبوونةوةي دو َي َ
دـانوني داخيلـي ثـرؤذةي ياسـاي بودجــةي هـةريَمي كوردسـتان بكريَـت بــؤ سـالَي  ،0212ميَمـة لـة ليذنــةي
ياسايي دواي ديراسةت كردني بابةتةكة لةطةلَ ليذنةي دارايي ،مـةو ماددانـةي كـة ميمكانـة داخيـل بيَـت لـة
ناحيــةي دــانوني كيَشــةمان بــؤ دروســت ناكــات ،دــانون مــةجال دةدات ،ميَســتا دةخيويَنمــةوة ميمكــان دةبيَــت
داخيلي ثرؤذةكة بكريَتةوة ،دواي خويَندنةوةي ماددةكان ،مةطةر مةنداماني ثةرلةمان رةزامةنديان لةسةردا
با خبريَتة بةردةم بؤ دةنطدان لةسةري.
ماددةي يةكةم :يةكخستين.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي هةنديَك نا ،برِيارماندا هةموو تةوصـيةيةك ،مةطـةر ثةرلـةمان ثةسـندي بكـات ببيَتـة ماددةيـةك لـة
دانونةكــة ،دــوةي دــانوني هــةبيَت ،نــةك بةشـيَكي ،بــةلَكو هــةمووي ،مةوانــةي لــة ثيَشــدا تةوصــية بــووة لــة
راثؤرتةكان ،مةوة ميَستا حكومةت مول ةمة ج َي بةجيَي بكات لـة بـابي تةوصـية دةردةضـيَت ،دةضـيَتة بـابي
ميل ام ،بةكَم مةوانـةي مـةمرِؤ كـة يـةك ،يـةك دةخيويَننـةوة ،هـةر كـامي دةنطـي هيَنـا ،مـةوة دـوةي دـانوني
دةبيَنت ،بةو شيَوةية دةنطماندا لةسةريان ،كةرةم بكة.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَد باشة يةك يةك بيخويَنينةوةو رةمي دانونيشي لةسةر بدةين ،هةتا ميشكاكاان بؤ دروست نةكات و
وازيــح بيَــت لــةكي مةنــداماني ثةرلــةمان دةنــم بــة و دةدةن ،مةطــةر رةمــي جةنابيشــتان لــة ســةرؤكايةتي
ثةرلةمان و دةرار بدات.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة ،فةرموون ،يةك ،يةك بة تةمكيد دةبيَت خبويَندريَتةوةو وازيح بيَت ،مةطةر موخالةفـةي ياسـايي
نــةبيَت ،بــةر َي يَك ،يــان دوو بــة ِريَ لةطــةلَي بيَــت دســة بكــات ،يــان دذيــةتي ،دســة بكــات ،مينجــا دةخةينــة
دةنطدانةوة ،فةرموو.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم /يةكخستين بودجةي هةموو مةو دامودةزطايانةي كة سيماي دوو ميدارةي ثيَـوة ديـارة لـة ماوةيةكـدا
كة لة شةي مانم تيَثةرِ نةكات.
ميَمة بةباشي دةزان مةوة ببيَتة ماددةيةكي دانوني داخيلي ثرؤذةي ياساي بودجة بكريَت.

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِر َي ان ،مةطةر كةس موكحةزةي لةسةر نيية ،دةخيةينة دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَداية دةسئ بـةرز بكاتـةوة؟
زؤر سوثاس ،ك َي لةطةلَدا نيية دةسـئ بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس ،بـة كـؤي دةنـم ثةسـند كـرا ،بـؤ خـالَي
دووةم تكاية.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دووةم /لةسةر مةجنومةني وةزيرانة ثاشكؤيةك مامادة بكات بة ثرؤذة بةردةوامةكان و برِي ثارةي تيَضـوو و
شويَن و كاتي دةست ثيَ كردني و تةواو بووني ثيَشكةي بة ثةرلةمان بكات.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِر َي ان ،مةطــةر كــةس دســةي لةســةر نييــة ،مــةويش دةخةينــة دةنطدانــةوة ،كـيَ لةطةلَدايــة دةســئ بــةرز
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَدا نيية دةسئ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،بة كـؤي دةنـم ثةسـند كـرا ،بـؤ
خالَي سيَيةم تكاية.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةيةكي تر /زياتر باية بةو شويَنانة بدريَت كة زياني زياتريان ثيَ كةوتووة لة هةلَمةتي مةنفال كردن،
ضةكي كيمياوي ،ماوارة كـردن و ،مؤثاراسـيؤني تـري سـةربازي و مـةو شـويَنانةي كـة ثيَويسـئ زياتريـان بـة
خ مةت هةية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
موكحةزةت هةية ،نودتةي ني امي هةية ،سيَ كةس ،كةرةم بكة فةرموو.
ثةوان ع الدين عبدالرمحن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو نةصة هةسـت دةكـةم تؤزيَـك كسـتيكيية ،لةبـةر مـةوةي دة َليَـت بايـةخي ثـ َي بـدريَت ،بايةخةكـة روون
نةكراوةتةوة لة ضي؟ كة ميَمـة ثيَشـرت دسـةكا ان لةسـةر مـةوة بـوو ،بايةخدانـةكان لـةو ثرؤذانـة بيَـت كـة
كبراون ،يان كةم كراونةتةوة ،مةو ثارةية بؤ مةو ناوضانة زياتر سةر بكريَـت ،مـةو بايةخدانـة كسـتيكيةو
ديار نيية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سؤزان خان كةرةم بكة.
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سةرؤكي ثةرلةمان.
لة مي افةيةكي بؤ ميَمة زياتر مةبةستمان شويَنة راطوازراوةكانة ،كة مةوانةي تةرحيليان ثـيَ كـراوةو ميَسـتا
طةرِاونةتةوة شويَين خؤيان ،ثيَويستيان بة ماوةرِدانةوةي زياتر هةية ،لةبةر مـةوة شـويَنة راطوازراوةكـانيش
مي افة بكريَت ،نةك ماوارةكان ،بةلَكو راطوازراوةكان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر كةرةم بكة.
عمر محد ام خدر(نورةديين):
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَمواية ماددةكة ثيَويسئ بةوة هةية دووبارة داب ِريَذريَتةوة بةم شيَوةيةي خوارةوة:
(حكومــةتي هــةريَمي كوردســتان لــة ثرؤســةي ماوةدانكردنــةوةو طةيانــدني خ مــةتطوزاري بايــةخي تايبــةت
دةدات بــةو ناوضــانةي كــة زيانيــان ث ـيَ كــةوتووة ،بــةهؤي شــاكَوةكاني مــةنفال و ثرؤســةي زؤر راطواســنت و
هةروةها ضةكي كيمياوي و تؤثبارانيش) ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر فةرموو.
عمر عبدالرمحن علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوةي كة كـاك عومـةر باسـي كـرد ،كـة كـاك عـةونيش خويَنديـةوة ،ديـارة فـةرديَك لـة تةرمجـة كـوردي و
عةرةبيةكةدا هةية ،تةوصيةكة بة عةرةبيةكةي بةم شيَوةيةي خوارةوةية ،مةطةر بفةرموون جةنابتان:
(اعطــاء االولويــة تنفيــذ املشــاريأ اخلدميــة للمنــاطق اكثــر ت ــررًا ممــالت االنفــال واالســلحة الكيمياويــة

والرتحيل والعمليات العسكرية واالكثر حاجةً للزدمات).
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
مةوة باشة ،كة باسي (اكثر ت رراً ممالت االنفال) ،مةسةلةن مةنتيقةي طةرميانة ،دةكَدزيَيـة ،هةلَةجبةيـة،
بارزانة ،شويَنةكاني ترة ،يةعين مةطةر ناو بيَن ناوةكان طةليَك زؤر دةكات ،بةكَم بة حةديقةت مةمة ديار
بيَت ،دةخيةينة دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَداية دةسئ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَدا نيية دةسئ بةرز
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،بة كؤي دةنم ثةسند كرا ،بؤ خالَيَكي تر تكاية.
بة ِر َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنيار كـراوة ياسـاي ذمـارة ()4ي سـالَي 0225ي عيَرادـي تايبـةت بـة زيندانيـة سياسـيةكان لـة هـةريَمي
كوردستان جيَ بةج َي بكريَت.
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ميَمة رةميمانواية مةوة ناكريَت بكريَتة ماددةيةك لة ماددةكاني بودجة ،ضونكة عيالدةي بةوي نيية ،بـةكَم
هةرضةندة ثرؤذةيةكي تايبةت ثيَشكةي كراوةو ،ميَمة وةكو ليذنـةي ياسـايي لةمـةوثيَش لةسـةر ماراسـتةي
سةرؤكايةتي ثةرلةمان ي كوردستان راي ليذنـةي دانونيمـان دةربـرِي لةسـةر مـةو بابةتـةو ثيَشـنيارمان كـرد،
كــةوا مةوزوعةكــة ماراســتةي حكومــةت بكريَــت ،ضــونكة ميلتي امــاتي مــالي تيَدايــةو مينتي ـ اري وةكَمــي
حكومةت دةكةين بيَتةوة ،ميعتيادي دةبيَتةوة دانونيَك لة كوردستان كاري ث َي دةكريَت.
سةرؤكي ثةرلةمان:
جةنابي وةزير رةميتان لةسةر مةوة تكاية.
شيَخ باي تالَةباني /وةزيري دارايي و مابووري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة هةروةكو ثيَشوو تريش بامسان كرد ،ميَمة كروـان نييـة هـةر برِياريَـك ثةرلـةمان دةيـدات بـؤ مةوانـة،
بةكَم بة مةرجيَك بطوجنيَت ،مةو ياسايةي كة ميَستا هاتووة ،واب ائ ثيَشرتيش هاتووة بؤ حكومـةت ،مةطـةر
تةمكيد بكريَتـةوة لةسـةر حكومـةت ،مـن خؤشـد رادةطةيـةئ بـؤ مـةوةي كـةوا بـة ثةلـة وةكَمـي ثةرلـةمان
بدريَتةوةو ليَرة عةرزم كرد لةكي بة ِر َي تان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو.
برهان رشيد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
ين بة دةنطدان برِيار درا ضي ثيَشنيارة خبريَتة دةنطدانةوة ،مةمة يةك.
واب ائ دويَ َ
دووةم /شت دسةكاني جةنابت مةم بةيانيية وازيح بوو ،كة ثيَشـنيار ثيَشـنيار دةخريَتـة دةنطدانـةوة ،بؤيـة
ميَمة داواكاري خبريَتة دةنطدانةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
فةرموو كاك شيَروان.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
باوة ِر ناكةم كـةس لـةو ثةرلةمانـة لةطـة َل مـةوة نـةبيَت ،كـة بـاري زيندانـة سياسـيةكان بـاريَكي بـاي بيَـت،
طوزةرانيان باي بيَت ،هةموو شتيَكيان بؤ بكريَت ،بةكَم ميَمة لةبةردةم دانونيَك كـة دـانوني رةدـد ()4ــة
لة بةغدا دةرضووة ،مةم دانونة دانونيَكي ميتيحاديية ،مةطةر مبانةويَت دانونيَكي ميتيحادي ليَرة جيَ بةجيَ
بكريَت ،دةبيَت ثرؤذةيةك تةدديد بكريَت بؤ مينفازي مـةو دانونـةو بيَتـة مـةو ثةرلةمانـة ،مـةم ثةرلةمانـة
دةراري لةسةر بدات ،ياخود مةوةتةية دة مةندامي ثةرلةمان ثرؤذة مينفازةكة تةدـديد بكـةن ،بضـيَتةوة بـؤ
حكومــةت ،لةبــةر مــةوةي عونيــوري مــالي تيَدايــة ،دةب ـ َي رةمــي حكومــةت وةربطرييَــت ،مينجــا بيَتــة مــةو
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ثةرلةمانة ،ميَمـة ثةسـندي بكـةين ،ناكريَـت ميَمـة بـة ماددةيـةكي دـانوني ليَـرة بيَينـة نـاو دـانونيَكي تـرو،
دانونيَكي بةغدا لةناو موازةنةي عيَرادي ليَرة مةو دانونة جيَ بةج َي بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
لة رووي مالييةوة جةنابي وةزير داوا دةكات دةلَيَت با بكريَنت ،بةكَم لـة رووي ياسـاييةوة ،دةمـةويَنت رةمـي
ليذنةي ياسايي وةربطرم جاريَكي تر ،دوايي ناوتان دةنووسد.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
با ميَمة ماطاداروان لة نودتةيةك بيَـت ،مـةو ثارةيـة لـة حكومـةتي عيَرادـي تـةرخان كـراوة مينحةيـة ،مـةو
ثرؤذةيةي كة تةددوي حكومةت كراوة هةتا وةكَمي نةيةتةوة ،ميَمة لةوةو ثيَشرتيش هـةر رةمـي خؤمانـدا،
ناكريَــت ميَمــة ميشــي لةســةر بكــةين و داخيلــي دــانوني بودجــةي هــةريَمي كوردســتان بكــةين ،هــةتا رةمــي
حكومةت وةرنةطرييَت بة تةحديدي ،عةجةبة ميمكانيةتيان هةية مةو ثارانة بدةنةوة ،يان نا ،ضونكة لةويَ
وةكو طومت بة مينحة هاتووة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ريَ دار كاك فرسةت موداخةلةي هةية.
فرست امحد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت مينفاز كردني دةوانيين ميتيحادي لة هةريَد دوو مةوزوع هةنة ،يةكيَكيان /مةطـةر دانونيَـك بـة
مــوجييب مــاددةي ()112ي دةســتووري ميتيحــادي دةرضــوو بيَــت ،كــة ســةكَحياتي حةصــري حكومــةتي
ميتيحاديية ،مةوة تؤماتيكيةن ليَرة نـافي ي مـةفعول دةبـيَنت ،دـةوانيين تـر مـةوةي خـارجي مـاددة ()112
دةربضـيَنت ،مينجــا لــة زوــين ســةكَحياتي موشــتةرةك بيَــت ،مــان غــةيري مــةو بيَــت ،مــةفروزة دانونيَــك لــة
ثةرلةمان دةربضيَت دوةتي نةفاز بةو دانونة بدات ،ضونكة مةطةر وا نةبيَت ماناي مـةوة دةزطايـةكاني ميَمـة
هةر يةكيَك بة كةيفي خؤي هةر دانونيَك لة بةغدا دةربضيَت حةزي ليَ بيَنت تـةنفي ي دةكـات ،حـةزي لـيَ
بيَنت تةنفي ي ناكات ،لةبـةر مـةوة كزمـة مةرجةعيـةتيَك هـةبيَنت ،مةرجةعيةتةكـةي ثةرلةمانـة ،راسـتة،
بةس بؤ مينفاز كردني دانونيَك ،كزمة دانونيَك دةربضـيَت ،نـةك ماددةيـةك لـةناو دـانونيَكي تـر دةربضـيَت
عيالدةتي لةطة َل نةبيَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،بة ِر َي ان ،مةو روون كردنـةوةي ريَـ دار كـاك فرسـةت كافيـة ،بؤيـة دةضـينة خـا َليَكي تـر ،ناخيةينـة
دةنطدانةوة ،موخالةفةي دانوني ناكةين ،مةوة رووني دةكاتةوة ،تكاية لة جيَي خؤت دسة نةكةيت ،رجامةن،
برِؤ خالَيَكي تر.
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عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
برِيين مووضةي سةرجةم كاديرة ح بيـةكان ،كـة لـة حكومـةت مووضـة وةردةطـرن و فةرمانبـةري حكـومي
ن  ،خبريَتة سةر برِة بودجةي تةرخان كراو بؤ ح بة سياسيةكان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
رةميتان ليذنة ياساي لةو برِطةية.
عمر عبدالرمحن علي:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةم برِطةية كـة رةبتـ بـة مووضـة كـاديرة ح بيـةكان و ميعالمـةوة هةيـة ،مـةو رِاطةياندنانـة كـة ثـارة
وةردةطرن ،مةمة ثيَويستة بة ثرؤذةيةك تايبةت بيَتة ثةرلةمان و دسة لةسةر بكريَت و طفتوطؤ لةسةر
بكريَت ،مةوسا دةنم دةهيَن َ ،يان نايهيَن َ ،مةمة جيَ لةناو مي انيةدا نابيَتةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كةرةمكة كاك عةون .
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
دووبــارة مــةو برِطةيــة دةخويَنمــةوة كــة بــةو ش ـيَوةية جــةنابتان ماراســتةتان كــردووة ،دوا وةرطرتنــ
موكحةزات ،برِين مووضة سةرجةم كاديرة ح بيةكان كة لة حكومةت مووضة وةردةطرن و فةرمانبـةر
حكومي ن و عينوانيان نيية ،خبريَتة سةر برِة بودجة تةرخان كراو بؤ ح بة سياسيةكان.
سةرؤك ثةرلةمان:
با مةو مودتةرةحة هاتووة بة مي افة عينوانييان نيية ،عينواني وةزيفيان نييـة ،دةخةينـة دةنطدانـةوة،
كويَستان خان فةرموو.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
يةكةم /ثيَشرت مةمة دةنطدا ان لةسةر كردووة لة تةوسـياتةكاندا كـة مووضـة هـةموو كـاديريَك ح بـ
ب ِدريَــت ،دةنطــدا ان لةســةر مــةوة كــردووة كــؤ مةنــدامان ثةرلــةمان دةنطمــان لةســةر مــةوة داوة لــة
تةوسياتةكان ثيَشوو ،كـة بـرِة بودجـة تـةرخان كـراو بـؤ ميعالمـ ح بـةكان ب ِدريَـت ،تةبعـةن لـةرِوو
ياساييةوة نابيَت دةنطدان لةسةر بكر يَتةوة ،مةمة كـة بـؤ زيـاد دةكريَـت كـة مـةوة عينـوان نييـة ،مـةو
عينوانانــة وةهمـ  ،مــن مــوةزة نــيد ،مةسـلَةن شــةهادةم نييــة ،نةخويَنــدةوارم ثلــة مــدير تــةنفي يان
داومةت َ لة بة ِريَوبةرايةت ِريَكخراوةكان ،مةمة عةفوم بكةن فيَلَيَك دانونية كـراوة ،لةبةرمـةوة دةبيَـت كـة
مةو ح بة ب ِريَك بودجة بؤ دانراوة ،ثيَويستة لة بودجة خؤ ثارة بدات بةو كاديرة خؤ  ،ثيَشـرت كـة
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مةمـة كــراوة ،لةبــةر مــةوة بــة ياسـايةك بــووة ،يــان لــة بودجــةدا دةسـت نيشــان نــةكراوة كــة مــةم ح بانــة
بودجةيان هةية ،بؤية مةمة كراوة ،ميَستا كة تؤ بة ماددة  11لةم ياساية هةموو ح بيَـك بودجـة خـؤ
هةية ،ثيَويستة بةكار بهيَن َ بـؤ ذيانـدن كاديرةكـان  ،بـؤ بـة ِريَوةبردن ميعالمةكـة  ،دةنطمـان لةسـةر
داوة ،بةثيَ ياسا نابيَت دةنط لةسةر بدريَتةوة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عبدالسالم كةرةمكة.
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عبدالسالم مصطفى صديق:
سةرؤك ثةرلةمان.
ببوورن ،من يةك لةوانة بووم كة بودجةكةمان خويَندةوةو مونادةشةمان كردووة ،من يـةك برِطـةم نـةديت
لةناو بودجة نووسرابيَت مةوةندة ثارة دةدريَت بة كاديراني مةو ح بة و مةو حي بة ،بؤية كة شتيَك لـةناو
بودجة نةبيَت ،من دةبيند و نازائ موبةرير ضية كةوا داوا بكةين بؤ شتيَك كة نيية ،مةمة كة دةوتريَـت
خةلَكيَك هةية ح و دايناوة ليَرةو لةو َ بةناو موبةتةن ،مةمـة عيالدـةت بـة بودجـة و بـة دـةرار نييـة،
ميَمة ليذنةمان هةية با بض و من لـة طـة َل مـةوائ ،كـة مـةم جـؤرة شـتانة نـةميَنن ،بـةآلم ميَمـة كـة ليَـرة
تةوســيات دةنيَ ـرين لةســةر بودجةيــةك حكومــةت ثيَشكةش ـ كــردووة ،داوا دةكــةين برِطةيــةك لــة بودجــة
دةربكريَت ،كةض برِطةكة ميشارة ث َي نةدراوة ،من تةسةور دةكةم هيض عيالدة نيية.
سةرؤك ثةرلةمان:
زؤر ســوثاس ،مودتةرةحةكــة بــةب َ مي افــة عينوانيــان نييــة ،دةخةينــة دةنطدانــةوة ،بيخويَنــةرةوة وةكــو
مةسلَةكة  ،كةرةمكة كاك عةون .
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
برِين مووضة سةرجةم كاديرة ح بيةكان كة لة حكومةت مووضة وةردةطرن و فةرمانبةر حكوم نـ
خبريَتة سةر برِة بودجة تةرخان كراو بؤ ح بة سياسيةكان.
سةرؤك ثةرلةمان:
دةخيةمــة دةنطدانــةوة ،ك ـ َ لةطةلَدايــة كــة مــاوا مبيَن ـ َ دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس )47( ،كــةس
لةطةلَدايــة ،كــ َ لةطــةلَ دانييــة دةســئ بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس )77( ،كــةس لةطةلَــدا نييــة ،مــةوة
وةرنةطريدرا ،برؤ بؤ برِطةيةك تر تكاية ،كةرةمكة كاك عون .
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
(بووذاندنةوةو كاراكردن تؤ ِر ثاراستن كؤمةكَيةت ).
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جةناب سـةرؤك ثةرلـةمان ،ميَمـة لـة ليذنـة ياسـاي ديراسـةت مـةو بابةتـةمان كـرد ،لةبةرمـةوة مـةوة
تــةبيعات مــاىل لةســةردايةو ،بودجــة تــةواو بــوو ناكريَــت ميلت امــات نــويَي مــاىل خبةينــة ســةر حكومــةت،
لةبةرمةوة ميَمة لةطة َل مةوة دان و مـةوة جـ َ بـةج َ ناكريَـت ،بةتايبـةتيش دـانون ريعايـة ميجتمـاع
هةية ،دةتوان بة ثرؤذة تةددو ثةرلةمان بكريَت ،مةطةر ويستمان زيادة بكريَت لةو َ ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ىل بكــات و يــةك كــةس دذ بيَــت ،مينجــا دةخيةينــة
بــة ِريَ ان ،ميَســتا مــةو ثيَشــنيارة يــةك كــةس ديفــاع َ
دةنطدانةوة ،فةرموو كاك برهان.
برهان رشيد حس :
سةرؤك ثةرلةمان.
من نودتةيةك ني اميد هةية ،جار ثيَشوو بيدايةت كة ميَمة داوامان كرد بودجة بطة ِريَتةوة بؤ حكومةت
خراية دةنطدانةوةو رةف كرا ،كة جار دووةم بة ِريَ كاك شيَروان حيدر و كاك. ...........
سةرؤك ثةرلةمان:
تكاية ني اميةكةمت ث َ بلَ َ ،ضاوةكةم ،كاكة ني ام نيية ،فةرموو كاك برهان.
برهان رشيد حس :
سةرؤك ثةرلةمان.
جار دووةم كة كاك عمر و كاك شيَروان و مةمجوعةيةك برادةر داوايان كرد ،طوتت خراوةتة دةنطدانـةوة،
نةختستة دةنطدانةوة ،مةوزوع برِين كادير ح ب مةطةر سةير جةدوةىل مةعمال بكة من لة جيـات
جاريَك دة جار تةمكيدات دةدةين بة بة ِر َي تان ،ضوار ،ثيَنج. ........
سةرؤك ثةرلةمان:
كاكة مـةوة ثةرلةمانـة و دةنـم دةدات ،رجامـةن دانيشـة ،بـة ِر َي ان مـةو فةدةرةيـة بيخويَنـةرةوة بـؤ مـةوة
ىل بكات و مةطةر موخالفة بوو ،مةو وةختة دةنم نةدات ،كةرةمكة كاك عةون .
يةكيَك ديفاع َ
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
بووذاندنةوةو كاراكردن تؤرِ ثاراستن كؤمةآليةت .
سةرؤك ثةرلةمان:
ك َ تةميد دةكات ،كةرةم بكة كويَستان خان.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مةم تؤرِي ثاراستين كؤمةكَيةتية ،لة مةركةز هةية مةمـة و مـةم ثارةيـة نيَـردراوة بـؤ هـةريَد ،ثيَشـرت
تةنها يةك مانم لة هةريَمي كوردستان دراوة ،برِةكة  122هةزار بووة ،مةو كاتةي كـة بـة ِريَ جةعفـةري
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ســـةرؤكي وةزيـــران بـــووة ،مانطيَـــك دراوة بـــة مـــةو كةســـانة كـــة مشـــولي مةمـــة مةكـــةن ،ديـــارة لـــة
بة ِريَوةبةرايةتيــةكاني ســليَماني و هــةوليَر و دهــؤك ،كؤمــةلَيَك خــةلَك بــةبيَ دانــاني كؤمــةلَيَك ثرنســية و
مةوانة ،كؤمة َليَك خةلَك بةناو هـةذار و بيَـوةذن و ثـريو ثةككةوتـة نووسـراون كـة ثارةيـان مـةدر َيئَ ،مـةم
تؤرِي ثاراستين كؤمةآليةتية مةمة ريَك مةخاتةوة ،مةوةي كة مةمشولـةو ثيَويسـئ ثيَيـةتي ،ريَكـي مـةخات،
جطة لةوة مةو ثارة كةمـة كـة ميَسـتا هةيـة سـي هـةزار دينـارة ،بيَـوةذني وا هةيـة  7منـدالَي هةيـة ،هـيض
مةصدةريَكي تري مةعيشي نيية 32 ،هةزاري هةية ،كضي وا هةية ضـوويتة تةمةنـةوةو هـيض كةسـي نييـة
بةخيَوي بكات ،لة مالَيَكة ،يان لة شويَنيَكة  32هةزاري هةية ،بة هةمان شـيَوة ثيـاوي وا هةيـة ذنـي نييـةو
خوشكي نيية و براي نيية ،مانطيَ  32222هةية ،كة مةمة نايذينيَت ،ب ِريَكي زؤر كةمة ،لـة ثـةنا مةوةشـدا
ي تةزكيـةي
ي بـة هةنـد َ
رةنطة ،نا َليَد واية ،رةنطة كؤمة َل َي خةلَكي نـا موسـتةحةق نووسـراوة ،تيـايئ هةنـد َ
تايبةت  722222هةية ،كة موستةحةديش نيية ،وةكـو مـةوةي كـة  32هـةزاري هةيـة ،بؤيـة مةطـةر مـةم
تؤرِي ثار استين كؤمةآليتيـة كـاري ثـ َي بكريَـت ،موسـتةحةق و نـا موسـتةحةق لـة يـةك جيـا مةكاتـةوة ،كـة
مةوةشــي موســتةحةدة ب ِريَكــي واي مــةدةيئَ كــة ثيَــي بــذي ،كــة كيــةكي ل ـ َي بكاتــةوة ،مــن ثيَموايــة 122
هةزارةكةي كةمة ،بةآلم  32هةزار بةرِاسئ رؤذانة مندالَي هيض يةكيَك لـة ميَمـة مةنـداماني ثةرلـةمان
نيية ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كيَ دةنطي موخاليفي هةية بؤ مةوة؟ ،كاك عبدالسالم كةرةم بكة.
بة ِر َي عبدالسالم مصطفى صديق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن وةكــو ســةرؤكي ليذنــة كاروبــاري كؤمةآليــةتي و خيَ ـ ان دســة دةكــةم ،وةكــو مةنــدامي ثةرلــةمانيش،
بووذاندنةوةي تؤرِي كؤمةآليةتي ،من وةكو وةزيري كؤمةآليةتي نازائ مةعناي ضية؟ ضبكةم.
دووةميان /تؤرِي كؤمةآليةتي لـة عيَـراق لـة هةلومـةرجيَك هاتؤتـة كايـةوة كي ميَمـة ،مـن تةميـدي زؤر لـة
دسةكاني كويَستان خان دةكةم ،مةو كةموكورِييانة تيَداية.
سيَيةم /بةحةديقةت ميَمة لـة ل يذنـة كاروبـاري كؤمةآليـةتي بـة تةنسـيق لةطـة َل وةزارةت خـةريك مـةم
بوارة تؤزيَك هةلَسيَن  ،بةشيَوةيةكي ريَكوثيَك ثرؤذة ثيَشكةي بكةين ،بؤيـة مـن تةسـةوةر دةكـةم ،يـةك/
مــةم جوملةيــة هــيض مي افــة ناكــات و هــيض ميلتي اميَــك ناكــات و هــيض طؤرِانكارييــةك ناكــات ،دوو /مــةم
تةفاصيلة  ،مةمة و تةفاصيلي تريش ثيَويستيان هةيـة لـة موناسـةبةيةكي تـر دـةرار لةسـةري بـدريَ ،بـةآلم
مةوة ناكريَت لة هي بودجة ،بؤية من تةصةور دةكةم مةمة نةتةمسريي دةبيَـت و نـة فاميـدة دةبيَـت ،مـن
بؤية دذم ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاس ،بة ِر َي ان طويَتان ليَ بوو ،دوو رةمي هةبوو ،يةكيَكيان تةميدي دةكـات ،مـةوةي تـر موخاليفـة ،ميَسـتا
كيَ لةطةلَة وةكو مةو ،توخوا كاك عةوني ماخري جار بيخويَننةوة ،بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
(بووذاندنةوة كاراكردنةوةي تؤرِي ثاراستين كؤمةآليةتي).
سةرؤكي ثةرلةمان:
دةخيةمة دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَداية تكاية دةسئ بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس )42( ،كـةس لةطةلَدايـة ،كـيَ
لةطةلَــدا نييــة دةســئ بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس )70( ،كــةس لةطةلَــدا نييــة ،بؤيــة مةمــة رةفـ كــرا ،بــؤ
خالَيَكي تر تكاية.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
(برِيين سةرجةم مةو طوذمة ثارانة كة بؤ رِاطةياندني ثارتة سياسيةكان تةرخان كراوة).
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ك َي لةطةلَيدا؟ ،يةك بة ِر َي ديفاعي ل َي بكـات و يـةكيَكيَش دذي بـيَ ،مةطـةر هـةبيَ ،ليَذنـة ياسـايي
رةميتان تكاية.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ناحيةي دانوني مةوة جيَطاي لة ياساي بودجة نابيَ ،مةطةر ميمكان بوو لـة موسـتةدبةل ثـرؤذة ياسـايةك
ثيَشكةشي ثةرلةمان بكريَ ،دةتوان موعالةجةي بكةين ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك محة سةعيد فةرموو.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم برِطةية ثيَشرت لة برِطة تةوصيات دةنطي لةسةر دراوة ،مةوة يةك.
دوو /ثيَشرتيش دةنم درا كة تةوصياتةكان ميل امي بن بؤ حكومةت.
سيَ /مادام ح بةكان بودجةيان لة حكومةت وةردةطرن ،كةواتـة بودجـة راطةيانـدني ح بـي دةبـيَ لةسـةر
بودجة ح بةكان بيَت ،بؤية من لةطة َل مةوةم مي كاديرةكان و دةزطاي راطةياندنةكانيش ب ِيَ و ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تةوصيات مةوة تازة لةبةر دةستمانة و دةنـم دةدةيـن ،مةوانـة لـة ثرؤذةكـان هـاتبوون لـة ثيَشـدا ،مةوانـة
بوون ،كةرةم بكة.
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ثةوان ع الدين عبدالرمحن:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ ميَمة ليَرة كة دسة مةكةين ،يةعين مةمة تةسةور دةكةم دسة كردنيَكي زياد بيَ ،ضونكة ثرؤتؤكؤلَ
هةيـة ،دةتــوان بطة ِريَينـةوة ســةري ،راطةيانـدني ثارتــة سياسـيةكان و كاديرةكانيــان بـةكؤي دةنــم دةنطـي
لةسةر دراوة ،بةآلم مةوة ثيَش  3/5بوو ،مةطةر لة دواي  3/5شتيَك طؤرِاوة مةمة فةرق دةكات.
سةرؤكي ثةرلةمان:
هةر شتيَك ثيَشرت دةنطي لةسةر دراب َي جيَطري بووة ،بؤيـة ليَـرة نةخريَتـة دةنطدانـةوة ،كـاك عـةوني كـةرةم
بكة.
عوني كمال سعيد بةزاز:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشرت تةوصيات بوو لة كـاتي مونادةشـة كردنـي بودجةكـة ،ميَسـتا مونادةشـةي دـانوني بودجـة دةكـةين،
بابةتةكان جياوازة ،ناكريَ مةو بابةتة لةياساي بودجة جيَطري بكريَ.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَمة مةطة ِريَنةوة ثرؤتؤكؤلةكان كةليمة بة كةليمة ،جوملـة بـة جوملـة بـة مامانةتـةوة ديَتـة سـةر كاغـةزو
ميشي ثيَ دةكريَ ،كاك دلَشاد كةرةم بكة.
دلَشاد شهاو حاجي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
وةكو مةبدةْ لةسةر مةوة كةوا هيض تةخييياتي تر بؤ هيض بواريَكي كاري ح بي ،و بـؤ موخةصةصـات،
يةعين مووضةي كةوادر ،و بؤ دةزطاي راطةيا ندن لة غةيري مـةو بـرِة مي انيـةي كـة بـؤ ح بـةكان تـةرخان
دةكــريَ ،بــةثيَي ياســا بيَطومــان هــةموويان دةضـيَ ،بــةآلم مــةم مةسـ ةلةية تــةحقيقي دةويَ بــة ديــتين مــن،
ي كـة مـةم راطةياندنـة ح بيـة
ثيَداضوونةوة دةويَت ،راطةياندني ح بي ضية؟ كيَية؟ ضـؤن ميسـثات دةكـر َ
بــرِي ثـــارة وةردةطريَـــت؟ كامانـــةن مـــةو دةزطايانـــة كـــة تةمسةيـــة دةكـــريَن؟ مـــن كـــة شـــةويَ بـــة ديـــاري
تةلةف يؤنةكان دامةنيشد ،من بـةي بـة حـالَي خـؤم نـازائ كامـة ح بيـة و كامـة غـةيري ح بيـة؟ ضـونكة
هــةمووي نةفســي وةتــرية ل ـيَ دةدات ،مينجــا بؤيــة مــن دةلَـيَد دةبيَــت مــةم مةســةلةية تــةدديق بكريَــت ،بــة
ثرؤذةيةك ِريَ ك خبريَت ،مـةطينا مـن تةسـةور ناكـةم كةسـيَك وةكـو مةبـدةَ لةطـة َل مـةوة بيَـت لـة غـةير
ميستحقاد ح بةكان لةزون مي انية خؤياندا شتيَك تر بؤ ح بةكان بكريَتةوة ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي بيخويَننةوة ،بؤ مةوة بيخةينة دةنطدان ،كاك عةون فةرموو.
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عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
(برِين سةرجةم مةو طوذمة ثارانة كة بؤ رِاطةياندن ثارتة سياسيةكان تةرخان كراوة).
سةرؤك ثةرلةمان:
دةخيةمة دةنطدانةوة ،ك َ لةطةلَداية تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس )44( ،كـةس لةطةلَدايـة ،كـ َ
لةطةلَـدا نييــة تكايــة دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر سـوثاس )73( ،كــةس لةطةلَــدا نييــة ،بــؤ فةدةرةيــةك تــر
كةرةمكة كاك عةون .
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
(طةرِانةوة مووضة سةرجةم مةو فةرمانبةرانة كة س ا سياس دراوة).
جةناب سةرؤك ثةرلةمان ،هةموومان ماطامان ليَية كة سةرؤك هةريَم كوردستان ليذنةيـةك تـةحقيق
داناوة ،بؤ مةو مةبةستة بةدواداضوون كيَشةكة دةكات ،ميَستا ناكريَت لة ياسا بودجة باس مـةوة بكريَـت،
ضــونكة نــازان ذمارةيــان ضــةندة؟ كيَنــة؟ فةرمانبــةرن؟ يــان فةرمانبــةر نينــة؟ لةبــةر مــةوة ميَمــة لةطــةلَ
مةوةدان كة مةوة بكريَت بة ماددةيةك دانون لة ثرؤذة بودجة هةريَم كوردستان.
سةرؤك ثةرلةمان:
مةطةر سةحب نةكةن ،مةجبورين ،يةكيَك لة طةلَ بيَت و يةكيَك دذ بيَت ،كاك زانا كةرةمكة.

بة ِريَ د.زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
تةبيع مةو كةسانة كة ميَمة باسيان دةكةين وةكو س ا سياس دراون ،مةوانـة كـة دسـةمان لةسـةريانة
سةرجةميان فةمانبةر حكوم  ،لةرِؤذ وازهيَنانيان ،ياخود نةهيَشتنيان بـؤ ضـوونة سـةر دةوامـةكانيان،
بةشيَكيان بة برِيار زارةك دوور خراونةتةوة ،بةشـيَكيان بـة نووسـراو دوور خراونةتـةوة ،كـاتيَكيش كـة
ميســثات بــوو مةمانــة ســ ا سياســ دراون ،مةمانــة مــاف خؤيانــة هــةمان مــا و ميمتيــازات خؤيــان
وةربطرنةوة ،مةو مووضةية كة هةيانة ديارة طلدراوةتةوة ،لة خ يَنـة حكومةتـدا دةبيَـت طلدرابيَتـةوة وا
ميفرتاز دةكريَت كة طلدراوةتةوة ،بؤ ِريَكخستنةوة مةو حالَةتةي كة ميَمـة بةشـيَكيش لـةوان طةرِاونةتـةوة
بة فيعل كة لةبةردةستمانة بة مووضةكان خؤيان ،كةواتة ليَرة لةبةردةم طلدانـةوة ثارةيـةك دايـن كـة
حكومةت تةرخان كردووة لة نةفةدات تةشذيل لة زون مـةو ثارةيـة كـة بـؤ فةرمانبـةران تةخيـيص
كراوة ،كاتيَك كة ليذنـة كان دروسـت كـراون ،ميَمـة دةستخؤشـ لـة هـةموو مـةو جيهةتانـة دةكـةين ،كـة كـار
دةكةن لةسةر مةوة كة طةرِانةوة ماف مةو كةسانة ،ضـونكة مةمـة ثرسـيَك مينسـانية بـةدةر لـةوة كـة
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بةرثرسياريةتيَكيشة لة هةمان كاتدا كاتيَك كة تؤ فةرمانبةريَك دةطة ِريَنيتةوة سـةر وةزيفةكـة خـؤ  ،لـة
هةمان كاتدا مةفروزة هةمان ما و ميمتيازاتيش بؤ بطة ِريَنيتةوة ،كة بة هؤيـةك لـة هؤيـةكان ليَـ زةوت
كراوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ك َ لةطةلَدا نيية و كةس رةم موخالف هةية؟ نيية ،ميَستا ليذنة ياساي بيخويَننةوة بؤ مةوة بيخةينة
دةنطدان ،كاك عةون فةرموو.
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
(طةرِانةوة مووضة سةرجةم مةو فةرمانبةرانة كة س ا سياس دراوة).
سةرؤك ثةرلةمان:
دةخيةمة دةنطدانةوة ،ك َ لةطةلَداية تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،ك َ لةطةلَدا نيية تكاية دةسـت
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،بةكؤ دةنم ثةسةند كرا ،بؤ خالَيَكي تر.
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
(هةموو مةو طوذمة ثارانة كة بؤ كةرت تايبةت تةرخان كراون ب ِدريَن و بكريَنةوة بة ثرؤذة لـة هـةمان
ثاريَ طا).
جةنابي سةرؤك ثةرلةمان ،ميَمة لة ماددةيةك دانون لةوة ثيَشرت دةنطمان لةسةر دا ،دووبـارة نـاتوان
مةوة ثةسةند بكةينةوة ،ضونكة تيكرار دةبيَـتةوة.
سةرؤك ثةرلةمان:
لة ماددةي دانوني دةنطتان بؤ داوة؟ موكحةزةت هةية كةرةمكة كويَستان خان.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةو رِوونكردنةوة كاك عةون باس دةكات ،بةلَ َ ،زؤر رِاستة مةو ثرؤذانة كة دسة لةسـةر بـوو ثـرؤذة
تايبةتةكان خرانة دةنطدانةوة ،بةكم مةوة كة دةنط هيَنا كب دريَت. ........
سةرؤك ثةرلةمان:
ناكريَت مةمة ،جةنابت مةندام ثةرلةمان دوو دةورةية ،شتيَك دةنط بـؤ درابـيَنت بـة ميَسـتا كنابردريَـت،
تةواو بوو ،فةرموو.
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كويَستان حممد عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
با دسةكةم تةواو بكةم بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان ،بة ِريَ كاك عةون دةلَيَت دةنط لةسةر دراوة ،بةلَ َ باشة
دةنط لةسـةر دراوة ،مـةم ثـرؤذة تايبةتانـة راسـتة دةنطـ لةسـةر دراوة ،بـةآلم سـيانيان دةنطـ هيَنـاوة كـة
كب دريَت ،لةبةرمةوة ميَمة دةبيَت بة وازحي  ،من دةثرسد لة وةزير داراي مول ةمن مةو س َ. .........
سةرؤك ثةرلةمان:
مةوة ثةرلةمانة و واجبيةت مورِادةبة بكات بة جد دةبيَت كبدريَت ،مادام دةنط لةسةر دراوة جاريَـك،
ميَستا دةنطتدا ،نةيهيَنا ،مةوجا دةبيَت ضاك بكةيتةوة ،مةوة يةك جار برِواتةوةو خةكس ،مةوةي ناخةينة
دةنطدانةوة ،ليذنة ياساي بؤ خالَيَك تر ،كاك عةون فةرموو.
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
ثيَشنيار تر نةما ميَستا دةطة ِريَينةوة سةر مةسـ َل ثـرؤذة بودجـة هـةريَم كوردسـتان ،كـة لـة مـاددةي
( )04راوةستا بووين ،رةدمي ثرؤذة ياساكة ليَرة ()04ـة ،دةخيويَنمةوة بة زماني عةرةبي.
املادة الرابعة والعشرون:
لوزير املالية واالقتصاد اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكاا ذا القانون الل اسبوعني من تـاريد
اصداره.
سةرؤك ثةرلةمان:
نودتةيةكي ني امي هةية ،كاك عبداه فةرموو.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة دويَن َ ثيَشنياريَكمان كرد كة فةترةيةك زةمةن بؤ ضارةسةر كردن مـةو كةموكورتيانـة دابنـدريَت،
بؤ وونة بوتريَت لة ماوة مانطيَكدا ،مـةم ثاشـكؤية بنيَردريَتـة ثةرلـةمان ،بؤيـة داواكـارم مـةو فةدةرةيـة
زيادبكريَت و خبريَتة دةنطدانةوة.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي رةميتان لةو بابةتة.
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةو تةوسياتانة كة ثيَشنيار كرا بة ماددة دانون و مةوة حوكم ميل ام هةية لة دانونةكة جيَطري بوو و
دةبيَت حكومةت ج َ بةج َ بكات.
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سةرؤك ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،د.رِؤذان كةرةمكة.
د .رِؤذان عبدالقادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
ماددة  04بة ثيَ دةد مةو ثرؤةذةية كة لةكيةن حكومةت هاتووة:
وةزيــر دارايـ و مــابوور بــؤ هةيــة ِريَنمــاي ثيَويســت دةربضــويَنيَت بــؤ ماســانكار جـ َ بــةج َ كردنـ
حةكمةكان مةم ياساية لةماوة دوو هةفتة لة ميَذوو دةرضوواندنيةوة،
سةرؤك ثةرلةمان:
رِةم ليذنة داراي ضية؟ كاك خورشيد فةرموو.
خورشيد امحد سليد:
سةرؤك ثةرلةمان.
بؤضوونا ليذنا داراي و ليذنا ياساي بةا َ رِةنطية:
على وزير املاليـة واالقتصـاد اصـدار التعليمـات الالزمـة لتسـهيل تنفيـذ احكـاا ـذا القـانون ،السـيما لتحديـد
صالحية الصرف لالدارات احلكومية الل فرتة ال تتجاوز  17يوما من تاريد نفاذ ذا القانون.
سةرؤك ثةرلةمان:
جةناب وةزير رةميتان ضية؟ فةرموو.
شيَخ باي تالَةبان :
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَد واية مةو (كسيما)ية زيادة تا ميَستاي لة هيض ياسايةك دا بةو شيَوةية نةهاتووة.
سةرؤك ثةرلةمان:
نودتةيةك ني ام هةية ،كاك رفيق كةرةمكة.
د.رفيق صابر دادر طه:
سةرؤك ثةرلةمان.
لةبةرمةوة ثرؤذة ياساي بودجة كات َ ثةسةند دةكريَت لـة  0212/1/1ةوة جـ َ بـةج َ دةكريَـت ،كاتيَـك
دةلَيَ  17رِؤذ ن يكة  4مانطمان تيَثةرِاندووة بةسةر. .........
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي رةميتان كةرةمكة.
د.رِؤذان عبدالقادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
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ماوة مةو دوو هةفتةية كة لة دةدةدا هاتووة بؤ مةوة ثيَشنيار كراوة بؤ مةوة لةبةروار دةرضوواندن و
ثةسةندكردن ياسايةكة ،بةآلم ياسايةكة لة  1/1ةوة جـ َ بـةج َ دةكريَـت ،مـةوة مةطـةر دةنطـ هيَنـا مـةو
ماددةية ،سةبارةت بةو ثيَشنيارة كة لةكيةن وةزير داراي كراوة تةنها مـةوة جةوازيـة دةدـ ثرؤذةكـة
كةلةكيةن حكومةت هاتووة ،دةلَ َ وةزير داراي و مابوور بؤ هةية ،ميَمة دةمانةو َ بيكةينة وجـوب و
شتةكة مل ةم بيَت ،بلَيَ ثيَويستة مةو ِريَنمايية دةربكات لة جةواز بيكةينة وجوب  ،طؤرِانكاريةكة تـةنها
مةوةندةية.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
سوثاس ،ميَستا ليذنة داراي بة ب َ (كسيما) بيخويَنةرةوة بؤ مةوة بة ِر َي ان رةميان لةسةر هةبيَت.كـاك
خورشيد فةرموو.
بة ِريَ خورشيد امحد سليد:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بؤضوونا ليذنا داراي و ليذنا ياساي بةا َ رِةنطية:
على وزير املالية واالقتصاد اصدار التعليمات الالزمـة لتسـهيل تنفيـذ احكـاا ـذا القـانون ،لتحديـد صـالحية
الصرف لالدارات احلكومية الل فرتة ال تتجاوز  17يوما من تاريد نفاذ ذا القانون.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان دانون شتيَك رؤتينية ،ك َ لةطةلَة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاس.
ك َ لةطةلَ دانية؟ بة كؤ دةنم ثةسةندكرا ،ميَستا بؤ ماددةيةك تر ،كاك عون فةرموو.
بة ِريَ عون كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
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املادة07
ال يعمل بأى النص يتعارض مأ احكاا ذا القانون.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة داراي رةميتان؟.
د.ماراس حس :
سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمة رِامان واية وةكو خؤ مبيَنيَتةوة ماددةكة.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِريَ ان مةو ماددةيةي زؤر ياسايية ،ك َ لةطةلَة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاس.
ك َ لةطةلَ دانية؟ بة كؤ دةنم ثةسةندكرا ،ميَستا بؤ ماددةيةك تر ،كاك عون فةرموو.
ميَستا بؤ ماددةيةك تر ،كاك عون فةرموو.
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املادة05
على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكاا ذا القانون.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة داراي رةميتان؟.
د.ماراس حس حممود كريد:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةو ماددةية ك ليذنة ياساي و داراي ثةسةندة وةكو خؤ دةميَنيَتةوة.
سةرؤك ثةرلةمان:
مةطةر كةس دسة نية لةسةر دةخيةينة دةنطدان ،ك َ لةطةلَة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،كـ َ
لةطةلَ دانية؟ بة كؤ دةنم ثةسةندكرا ،ميَستا بؤ ماددةيةك تر ،كاك عون فةرموو.
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
املادة 05
ينشر ذا القانون فى اجلريدة الر ية (وقائأ كوردستان) ويعترب نافذا اعتبارا من .0212 / /
سةرؤك ثةرلةمان:
مةطةر كةس دسة نية لةسةر دةخيةينة دةنطدان ،ليَذنة داراي كةرةمكةن ،د .ماراس.
د.ماراس حس حممود كريد:
سةرؤك ثةرلةمان.
دةربارة مةو ماددةية ثيَشنيار زيادكردن بةروار  0212/1/1دةكةين بؤ ماددةكة.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان لةطـةلَ مـةوة كـة بـةروار  0212/1/1مي افـة بكريَـت بـؤ ماددةكـة ،كـ َ لةطةلَـة تكايـة دةسـت
بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،ك َ لةطةلَ دانية؟ بة كؤ دةنم ثةسةندكرا ،ميَستا بـؤ ماددةيـةك تـر ،نودتـة
ني اميت هةية كةرةمكة كاك د.امحد.
د.امحد ابراهيد علي امحد:
سةرؤك ثةرلةمان.
مةو ماددانة كورديةكةيان نةخويَندرايةوة ،دةبواية كورديةكةي خبويَندراباوة.
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سةرؤك ثةرلةمان:
عةرةبيةكة كراوةتة مةساس ،ضونكة بة عةرةب بؤمان هاتووة تةرجومة كورد كراوةتةوة ،شتيَك زؤر
رِؤتينيشة مةو ماددانة ،ليذنة ياساي رةميتان لةو بابةتة.
عون كمال سعيد بةزاز:
سةرؤك ثةرلةمان.
ســوثاس جــةناب ســةرؤك ثةرلــةمان ،ثيَشــنيار دةكــةين ســةرؤكايةت تــةخويلمان بكــات بــة ِريَــك كردن ـ
رةدةمةكان ياساكة ،ضونكة بة مي افة كردن مةو ماددانة رةدةمةكان طؤرِاون.
سةرؤك ثةرلةمان:
ثيَويست بة تةخويل ناكات ،مةرك ميَوةية ِريَك خبةن بة ثيَ ثرؤتؤكؤلَ و لةطـة َل سـكرتاريةت ثةرلـةمان،
ميَســتا طشــت ثرؤذةكــة لــة بيدايــةت تــا نيهايــةت بــة كــؤ دةخةينــة دةنطدانــةوة ،ك ـ َ لةطةلَــة تكايــة دةســت
بةرزبكاتةوة؟ هةموو تةسويت كراوة مةو بة ِر َي انة بؤ هةنديَك شت دةنطتان نةداوة مةطةر ثيَتـان خـؤي
بيَت دةنم نادةن ،مةوة دةنط داوة دةتوان َ دةنم بدات ،ك َ لةطةلَة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟  50كـةس
لةطةلَ داية ،ك َ لةطةلَدا نيية؟  33كةس لةطةلَدا نيية ،بـة زؤرينـة دةنـم ثةسـةندكرا ،زؤر زؤر دةسـتتان
خؤي بيَت ،سوثاس بؤ ميَوة بة ِر َي كة هةمووتان بةجد كارتـان كـرد ،بـة دلَسـؤز و بـة دلَثـاك هـةموو
نيتةكان مةوة بوو كة ضاك بكريَت ،هةلَةكان كدراو كةم و كورتيةكان كدرا ،شت باشتان مي افـة كـرد ،مةمـة
سـةربةرزية بـؤ ثةرلـةمان كوردســتان ،بـؤ نويَنــةرة دلَســؤزةكان ميللـةت ميَمــة ،موميَـدةوارين لــة داهــاتوو
مي انيــةك باشــرتمان بــؤ بيَــت و باشــرت كــار بكــةين و زؤر تــر لةســةر داكــؤك بكــةين بــؤ مــةوة هــيض
خةلــةليَك تيــا نــةبيَت ،ثريؤزبــاي لــة ثةرلــةمان كوردســتان و خــةلَك كوردســتان و حكومــةت هــةريَم
كوردستان دةكةين بة ثةسةند كردن بودجةكة ،ميَستاي داوا لة ِريَ دار وةزير داراي دةكـةين كـة مةطـةر
طوتنيَك هةبيَت كةرةمكات فةرموو.
شيَخ باي تالَةبان  /وةزير داراي و مابوور :
سةرؤك ثةرلةمان.
بــة ِر َي جيَطــر ســةرؤك ثةرلــةمان ،بــة ِريَ جــةناب كــاك فرســت ،بــة ِر َي ان هــةموو مةنــدامان ثةرلــةمان
كوردســتان خؤشةويســت ،زؤر زؤر سوثاس ـ ثةرلــةمان دةكــةين ،ميَمــة وةكــو حكومــةت بــؤ مــةو هاوكــار
كردنة  ،بةو رةخنانة كة ليَمانتان طرت ،بؤ مةو هةآلنة كة تيايدا دةست نيشـان كـرا بـؤ ضـاككردنةوة ،
بؤ مةو هةموو تةوجيهاتانة كة ثيَمان درا ،انشاه ميَمة مةوانـة هـةموو بـة نـةزةر ميعتبـار وةردةطـرين و
ميل اميش بةوة هةموو مةو كةموكورِيانة مةطةر بينيمان تيايدا هةب َ و تةوجيهاتةكان بة ِر َي تان انشاه
بةج َ دةكةين ،دووبارة زؤر زؤر سوثاستان دةكـةم ،يـاخوا خـوا
هةموو وةكو خؤ و بة مةمانةت ج َ
مؤفةدتان بكات هةمووتان بة تايبةت ليذنةكان كة زؤر لةطةلَماندا ماندووبوون ،سوثاستان دةكةم.
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بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان زؤر سوثاس بؤ جةناب وةزير ،داوا لة ميَوة بة ِريَ دةكةم سبة ياديَك بة بؤنـة كارةسـاتةكان
مةنفال لة رِؤذطارةكان كةبةسةر ميللةتةكةمان دا هاتووة ،بؤية مـةوة طرنطـة لـة رِؤذةكـان ميللةتةكـةمان و
نةتةوةكةمان لة هؤلَ ثةناطري سةعات  12332مامادة بن ،زؤر سـوثاس ،مـةمرِؤ ميَمـة هـةموومان ليَـرةين
نويَنةر مةو ميللةتةين و مةمرِؤ روفات مةو سةربةرزة بةري انة كة بة دةست دكتاتؤرةكـان لـةناو ضـوو
بوون بةسةربةرز هاتنةوة ،بةآلم دكتاتؤرةكان بة ريسواي ضوونة تارخيـةوة هـةتا هةتايـة بـة ناشـريين و
بة موجرم باسيان دةكريَت ،بـةآلم كوان و ثـريان و طةجنـةكان و خوشـكةكان ميللةتةكـةمان كـة لـة رِؤذانـ
تــةنم دا بــة دةســت دكتاتؤرةكــان و شــؤاينيةكان مــةنفال كــران و وةكــو مةســتيَرةكان بــةرز و بــةرز تــر لــة
مامسان كوردايةت و مازاد و دووكراس دةميَنن ،سوثاس تاوةكو بةيان خوا ماطارتان بيَت.

فرست امحد 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

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()5
ضوارشةممة ريَكةوتي 0232\4\03
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()7
ضوارشةممة ريَكةوتي 0232/4/03
كاتــذميَر ()11ي ث ـيَش نيــوةرِؤي رؤذي ضوارشــةممة ريَكــةوتي  0212/4/01ثةرلــةماني كوردســتان -
عيَراق بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة مامـادةبووني
بة ِر َي ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بـة ِر َي فرسـت أمحـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين
ذمارة ( )7خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلـةماني كوردســتاني عيَــراق ,دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برِيــاري درا دانيشــتين ذمــارةي ( )7خــولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()11ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي ضوارشةممة ريَكةوتي  0212/4/01دا بةم شيَوةية
بيَت:
 - 1خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي دارايي و مابووري هةريَمي كوردستان.
 -0خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي هةريَمي كوردستان.
 -3خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوة ماوييةكاني هةريَمي كوردستان.
 -4خستنةرِوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي طشئ جيَناكؤكةكان لة هةريَمي كوردستان – عيَراق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتان ،دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة ،خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردن ،ســالَي يةكــةم ،خــولي
طريَداني دووةم ،ذمارةي دانيشنت ( ،)7رؤذي دانيشنت  ،0212/4/01بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمـةكاني برِطـةي ()1ي مـاددةي ( )02لـة ثـةيرِةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةموار كـراوي سـالَي
1110ي ثةرلــةماني كوردســتان – عيَــراق ،دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برِياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشتين ذمارة ()7ي خولي سـيَيةمي هةلَبـذاردن لـة كاتـذميَر ()11ي ثـيَش نيـوةرِؤ ،رؤذي ضـوار شـةممة
ريَكةوتي 0212/4/01دا بةم شيَوةية بيَت:
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي دارايي و مابووري هةريَمي كوردستان.
 -0خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي هةريَمي كوردستان.
 -3خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوة ماوييةكاني هةريَمي كوردستان.
 -4خستنةرِوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي طشئ جيَناكؤكةكان لة هةريَمي كوردستان – عيَراق.
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بؤ شويَين خؤيان كـةرةم بكـةن ،فـةرموو ،هـةروةها داوا لـة ليذنـةي نـاوخؤي
دةكةم كةرةم بكةن با بفةرموون ،ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ بةردةوام بوون و راثؤرتةكة.
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بة ِريَ شيَروان ناصح حيدري:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي ان مةنداماني ثةرلةماان.
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي دارايي و مابووري هةريَمي كوردستان.
ديارة مةو ثرؤذةية بريتييـة لـة ( )01برِطـةو بـة تةفسـيل بـاس لـة هةيكـةلي تـةن وي وةزارةتـي دارايـي و
مابووري دةكات ،لة هةمان كاتدا باس لة بة ِريَوة ضووني ميش و كارةكـاني وةزارةتـي دارايـي دةكـات ،تـةبيعي
مةوة يةك بووني هةردوو وةزارةتي دارايية ،ميَستا لةكيةن حكومـةتي هـةريَمي كوردسـتانةوة ثيَشـكةي بـة
ثةرلةمانــةوة كــراوة ،بــؤ مــةوةي خويَندنــةوةي يةكــةمي بــؤ بكــريَنت ،دواتــر ميحالــةي ليذنــةكاني ثةرلــةمان
بكريَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا مةو ثرؤذةية تةحويلي ليذنةي ياسايي و دارايي و مةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين،
بؤ طفتوطؤكردن و مامادة كردني راثؤرتةكانيان ،بؤ مةوةي لةناو هؤلَي ثةرلةمان مونادةشةي لةسةر بكريَـت
و برِياري لةسةر بدريَت ،تكاية خالَي دووةم.
بة ِريَ شيَروان ناصح حيدري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
 -0خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي هةريَمي كوردستان.
ديــارة ثــرؤذة ياســاي وةزارةتــي بازرطــاني و ثيشةســازي هــةريَمي كوردســتان لةكيــةن حكومةتــةوة ثيَشــكةي
كراوة ،لة مةجنامي دةمج كردني هةردوو وةزارةت ،وةزارةتي بازرطاني و وةزارةتي ثيشةسازي ،مـةم ثرؤذةيـة
بريتيية لة ( )12برِطة ،كة ثةيوةندي هةية بة ضؤنيةتي بة ِريَوة ضووني ميش و كاري هةردوو وةزارةت ،لة
كيةن حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة ثيَشكةي كراوة بؤ ثةرلةمان ،ميَسـتاي خويَندنـةوةي يةكـةممان بـؤ
كرد ،بؤ مةوةي ميحالـةي ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان بكريَـت ،بـؤ ديراسـةت كـردن و تةدـديد كردنـي راثـؤرتي
ثيَويست ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مةم ثرؤذة ياسايةي ثيَشكةشي ليذنةي ثيشةسازي و ليذنةي ياسايي و ليذنـةي دارايـي و مةندامـة
بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين ،بؤ طفتوطؤكردن و مونادةشة كردني لةناو ثةرلـةمان و برِيـاردان
لةسةري ،ميَستا بؤ خالَي سيَيةم تكاية.
بة ِريَ شيَروان ناصح حيدري:
بة ِر َي 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

 -3خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي وةزارةتي كشتوكا َل و دةرامةتي ماو لة هةريَمي كوردستان.
مةم ثرؤذةية لةكيةن حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة ثيَشكةي كراوة ،لة مـةجنامي دةمـج كردنـي هـةردوو
وةزارةت ،وةزارةتي كشتوكالَ و وةزارةتي ماوديَري ،مةم ثرؤذةية بريتيية لة ( )11ماددة ،كة ضوار بـةي لـة
خــؤي دةطريَــت ،بةشــي يةكــةم /ثيَناســةو ماماجنــةكاني وةزارةتــة ،بةشــي دووةم ثســثؤري و دةســةكَتةكاني
وةزارةتــة ،بةشــي س ـيَيةم /ثيَكهاتــةكاني وةزارةتــة ،بةشــي ضــوارةم /حوكمــة طشــئ و كؤتاييةكانــة ،لةطــةلَ
هؤكاري دةرضووني ياسايةكة ،كة ميَستا خويَندنةوةي يةكةممان بـؤ كـرد ،داوا لـة سـةرؤكايةتي دةكـةين كـة
ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديداري بكات ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِر َي ان ،مــةم ثــرؤذة ياســايةي ثيَشكةشــي ليذنــةي كشــتوكا َل و مــاوديَري و ليذنــةي ياســايي و مةندامــة
بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين ،بؤ طفتوطؤكردن و مونادةشة كردني لةناو ثةرلـةمان و برِيـاردان
لةسةري ،كةرةم بكة فةرموو.
برهان رشيد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاســئ ميَمــة لــة مــانطي يــازدةو دوازدةوة دة ثرؤذةمــان ثيَشــكةي كــردووة ،مــةم دة ثرؤذةيــة تــاكو ميَســتا
نةخراوةتــة بةرنامــةي كــارةوة ،ميَمــة داواكــارين لــة ســةرؤكايةتي بــة ِر َي  ،بؤمــان روون بكاتــةوة ،بــؤ مــةو
ثرؤذانةي لة حكومةتةوة ديَن يةكسةر دةخيةنة بةرنامةي كارةوة؟
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة سرةية براي عةزي  ،مةوانةي ديَنت ،هةر ثرؤذةيةك هةبيَنت هيضي ثشتطويَ ناخريَت ،سرة دةطريَت ،لةم
خولةي هةولَ دةدةين هةموو مةو ثرؤذانةي لةبةردةستمانة تةواو بكريَت ،بةثيَي وةخـت هـاتووة ،تةدـديد
دةكريَت ،سوثاس بؤ جةنابت ،ميَستا بؤ خالَي ضوارةم.
شيَروان ناصح حيدري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَستا كؤتاييمان بة خالَةكاني يةكةم و دووةم و سيَيةمي بةرنامةي كـار هيَنـا ،خـالَي ضـوارةم لـة بةرنامـةي
كار /طفتوطؤ كردنة لةسةر ثرؤذة ناوضة ناكؤكةكان لة هةريَمي كوردستان – عيَراق.
مةطةر ميجازةمان ثيَ بدةيت ،ميَمة وةكو ليذنة ياسا راثؤراان هةية ،لةسـةرةتا راثؤرتةكـةمان خبويَنينـةوة،
هةروةها ليذنةي ناوخؤي راثؤرتي خؤي هةية ،راثؤرتي ليذنةي نـاوخؤي خبويَندريَتـةوة ،ثاشـان برِطـة بـة
برِطة دةضينة مونادةشة كردن و طفتوطؤ كردن لةسةر برِطةكاني مةم ثرؤذةية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بةردةوام بن لة كارةكانتان.
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بة ِريَ د.زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي ان مةنداماني ثةرلةماني كوردستان.
مةمة راثؤرتي ليذنةي ياسايية ،سةرةتا راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخويَنمةوة ،ثاشان بة زماني كوردي.
اىل /رئاسة برملان كوردستان _ العراق
ا /تقرير اللجنة القانونية
اجتمعت جلنـة الشـؤون القانونيـة يـوا االثـنني /14بـةفرانبار 0521 /كـوردى املصـادف ليـوا 0212/1/4
امليالدية لدراسة مشروع قانون اهليئـة العامـة للمنـاطق املتنـازع عليهـا املقـدا مـن قبـل جملـس وزراء االقلـيم
وااـــال اىل جلنتنـــا بعـــد القـــراءة االوىل لـــه الربملـــان رلســـته االعتياديـــة املرقمـــة ( )13واملؤر ـــة
0221/10/01وبعد املناقشة واملداولة تؤيد اللجنة املشروع ابتدا ًء بالنظر اللغاء وزارة املناطق ارج االقلـيم
ال كانت ضمن تشـكيلة الكابينـة اخلامسـة وضـرورة اسـتحداث يئـة عامـة للمنـاطق املتنـازع عليهـا ملتابعـة
تنفيذ متطلبات املادة  142من الدستور العراقي الدائمي وتوصلت باالتفاق اىل مايلي-:
 -1بالنسبة للمادة االوىل من املشروع نقرتح صياغة مقدمه املادة كاآلتي (يقصد باملصـطلحات والتعـابري اآلتيـة
املعاني املبينة ازائها الغراض ذا القانون ) ويذف الفقرة (ثانياً) منها لعدا تكرار ذا املصطل ضـمن مـواد
القانون ،زن الغرض من املادة التعريفية القوانني و االشارة اىل املصطل ضمن مواد القـانون فقـ ياشـياً
للتكرار وتعديل التسلسالت تبع ًا لذلك.
 -0بالنسبة للمادة الثانية من املشروع :جعل صياغة اجلملة اال رية من املادة كاآلتى (وجيوز هلا فت مكاتب
افظات االقليم واملناطق املتنازع عليها).
 -3بالنسبة للمادة الثالثة حذف مجلة (املادة 142مـن الدسـتور) مـن ا ـري الفقـرة (أوالً) منهـا وإحـالل كلمـة
(اعاله) لها وجعل صياغة الفقرة (رابعاً) منها كاآلتي (تنظيم ومتابعة وادارة شؤون املهجرين واملرحلني).
مأ اقرتاح اضافة فقرة بتسلسل ( امساً) اليها وكاآلتي-:
امساً{:تنفيذ مشاريأ دمية املناطق املتنازع عليها}.
 -4بالنسبة للمادة الرابعة -:نقرتح جعل رئيس اهلئية بدرجة (وزير) بـدال مـن (درجـة اصـة) زن القـائمني
بهذه املهاا السلطات االيادية العراق م (وزير أو بدرجة وزير) وليس من املنطق والربوتوكول ان يكون
رئيس اهليئة االقليم بدرجة اصة السيما وأنه يتعامل مأ املسؤولني م بهذا املستوى.
 -7بالنسبة للمادة اخلامسة -:اضافة (ان يكون) بداية الفقرة ( )3من (اوالً) منها.
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 -5نقــرتح اضــافة مــادة اىل املشــروع تصــو حــاالت انتهــاء ع ــوية رئــيس اهليئــة وعلــى ان يكــون تسلســلها
بتسلسل املادة السادسة وتعديل التسلسالت تبع ًا لذلك.
{أوالً :تنتهي ع وية رئيس اهليئة الحد االسباب التالية-:
 -1االستقالة.
 -0الوفاة.
 -3التقاعد.
 -4العزل.
 -7ثبوت عدا الكفاءة.
 -5احلكم عليه رناية أو جنحة خملة بالشرف.
ثانياً :يرش جملس الوزراء مرشح ًا آ ر للتعيني وفق الشروط واالجراءات الواردة ذا القانون}.
 -5بالنسبة للمادة السادسة من املشروع -:اضافة مجلة (وله ربة وممارسة التقل عن عشر سنوات) اىل مابعـد
فى جمـال ا تصـا الـدائرة (اوالً) منهـا وكـذلك اضـافة دائـرة ا ـرى بتسلسـل ( )4اىل الـدوائر الـواردة
املشروع بأسم (دائرة شؤون اهلجرة واملهجرين) وتنظيم الدوائر وترتيبها كاآلتي-:
 -1الدائرة االدارية واملالية والقانونية{ -:أي دمج الفقرتني ( })3 ، 1من املشروع.
 -0دائرة تطوير املناطق املتنازع عليها.
 -3دائرة العالقات والدراسات واالعالا.
 -4دائرة شؤون اهلجرة واملهجرين.
 اضافة فقرة بتسلسل (ثانياً) وكاآلتي-:{ان يكون للهيئة مستشارين اليقل عدد م عن (أثنني)}وتعدل التسلسالت تبع ًا لذلك.
 -8اما بالنسبة للمادة السابعة من املشروع :التوجد عليها أية مالحظة .
 -1اما بالنسبة للمادة الثامنة من املشروع :التوجد عليها أية مالحظة.
 -12اما بالنسبة للمادة التاسعة من املشروع :التوجد عليها أية مالحظة.
 -11اما بالنسبة للمادة العاشرة من املشروع :التوجد عليها أية مالحظة.
 -10اما بالنسبة للمادة احلادية عشرة من املشروع :التوجد عليها أية مالحظة.
 -13اما بالنسبة للمادة الثانية عشرة من املشروع :التوجد عليها أية مالحظة.
أما بالنسبة لالسباب املوجبة للمشروع فأن اللجنـة تؤيـد ا وتقـرتح اضـافة مجلـة {وتنميـة وتطـوير املنـاطق
املتنازع عليها} اىل م مونها.
راجني التف ل باالطالع وعرض اصل املشروع ورأي اللجنة القانونية بشأنه على الربملان ملناقشته وابداء الرأي
املناسب بشأنه والتصويت عليه.
زؤر سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كةرةم بكةن بةردةوام بن.
بة ِريَ د.امحد ابراهيد علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةمةي كورديةكةيةتي:
بؤ /سةرؤكايةت ثةرلةمان كوردستان _ عيَراق
بابةت /راثؤرت ليذنةي ياساي
ليذنـةي كاروبــار ياســاي ســةر لــة بــةيان رؤذ دووشــةممة ريَكــةوت  /14بــةفرانبار  0521 /كــورد
بةرامبةر بة  0212 /1/4زايين كؤبووةوة ،بؤ ليَكولَينـةوة لـة ثـرؤذة ياسـا دةسـتة طشـتي ناوضـة
نــاكؤك لةســةرةكان ،كــة لــة كيــةن مةجنومــةن وةزيران ـ هــةريَد ثيَشــكةي كــراوةو ،دوا خويَندنــةوة
يةكةم لة ثةرلةمان ،لة دانيشتن ماساي ذمارة ( )13رِؤذ 0221 /10/01دا بؤ ليذنة ناردراوة .دوا
تاوتويَكردن وليَكؤلَينةوة لةسةر  ،ليذنة لةسـةرةتاوة ثشـتطري ثرِؤذةكـة دةكـات ،ضـونكة وةزارةتـ ناوضـة
ناكؤك لةسةرةكان دةرةوة هةريَد هةلَوةشاوةتةوة ،كـة جـاران لـةناو ثيَكهاتـة كابينـة ثيَنجـةم بـووةو،
ثيَوستة دةستةيةك طشـت بـؤ مـ ةو ناوضـة نـاكؤك لةسـةرانة دامبـةزر َ ،بـؤ بةدواداضـوون ثيَوسـتيةكان
ماددة ( )142دةستوور هةميشةي عيَراق و ليذنة بة ِريَكةوتن طةيشتة مةمانة خوارةوة:
 -1لة بارة ماددة يةكةم ثرِؤذةكة :ثيَشنياز دةكةين ثيَشةك ماددةكة بةم جؤرة ب َ:
مةبةست لة م زاراوةو دةستةواذانة خوارةوة ماناكان بةرامبةربانة بؤ مةبةستةكان مةم ياسايةو برِطة
(دووةم) كدةبر َ تـاكو زاراوةكـان لـةناو ماددةكـان ياسـاكة دووبـارة نةبيَتـةوة ،ضـونكة مةبةسـت لـة مـاددة
ثيَناســةييةكة لــة ياســاكاندا مامــاذة كردنــة بــؤ زاراوةكــة ،تــةنيا لــةناو ماددةكــان تــاكو دووبــارة نةبيَتــةوةو
زجنريةكانيش بةو ثيَية هةموار بكريَن.
 -0لة بارة ماددة دووةم ثرِؤذةكةوة :دارِشتن رِستة كؤتـاي لـة ماددةكـةدا بـةم جـؤرة بـ َ{ :دةشـ َ
نووسينطة لة ثاريَ طاكان هةريَد و ناوضة ناكؤك لة سةرةكان بكاتةوة}.
 -3لة بارة ماددة سيَيةمةوة :رستة ماددة { 142لة دةستوور}لة كؤتاي برِطة (يةكـةم) هـةلَطري َ
لــة شــويَنيدا وشــة (ســةرةوة) دابنــر َ و دارِشــتنةوة برِطــة (ضــوارةم) بــةم جــؤرة بــ َ {ريَكخســنت و
بةدواداضوون و بة ِريَوةبردن كاروبار كؤو ثيَكراو و دةركراوةكان}.
لةطةلَ ثيَشنيازكردن خستنة سةر برِطةيةك بة زجنرية (ثيَنجةم) بؤ و بةم جؤرة خوارةوة:
ثيَنجةم{ :جيَبةج َ كردن ثرِؤذة خ مةتطوزار لة ناوضة ناكؤك لة سةرةكان}.
 -4لة بارة ماددة ضوارةمةوة :ثيَشنياز دةكةين سةرؤك دةستة بة ثلة (وةزير) ب َ لة جيات بة (ثلة
تايبةت ) بـ َ ،ضـونكة مةوانـة كاردةكـةن لـة دةسـةكَتةكان فيدرالَيـدا لـة عيَـراق (وةزيـر)ن يـا بـة (ثلـة
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وةزيرن)و بةثيَ لؤجيَك و ثرِؤتؤكؤليش ناش َسةرؤك دةستة لة هةريَمدا بة ثلة تايبةت ب َ ،بةتايبةت
كة مةو مامةلَة لةطة َل بةرثرسان لةو ماستةدا دةكات .
 -7لة بارة ماددة ثيَنجةمةوة :دةربرِين (كة دةب َ) خبريَتة سةرةتا برِطة ( )3لة (يةكةم)يدا.
 -5ثيَشنياز دةكةين ماددةيةك خبريَتة سةر ثرِؤذةكة لةبارة حالَةت كؤتـاي هـاتن مةنـداميَت سـةرؤك
دةستة ،بةمةرج َ زجنريةكة بة زجنرية ماددة شةشةم بيَت و زجنريةكان بةو ثيَية هةموار بكريَن:
{يةكةم :مةنداميةت سةرِؤك دةستة بة يةكيَك لةم هؤيانة خوارةوة كؤتاي ديَت:
 -1وازهيَنان.
 -0مردن.
 -3خانةنش بوون.
 -4ىلَ خسنت.
 -7ميسثات بوون ب َ تواناي .
 -5حوكمدان بة تاوانيَك يا كةتنيَك مابرِووبةر.
دووةم :ســةرؤكايةت مةجنومــةن وةزيــران ثــالَيَوراويَك تــر بــؤ دامةزرانــدن دةثــالَيَو َ ،بــةثيَ مــةرج و
ريَكارةكاني كة لةم ياسايةدا هاتوون}.
 -5لة بارة مـاددة شةشـةم ثرؤذةكـةوة :رسـتة {شـارةزاي ودةسـتدانة كـار هـةب َ كـة لـة (دة) سـالَ
كـــةمرت نـــةب َ} خبريَتـــة دوا {لـــة بـــوار ثســـثؤرِ فةرمانطـــة} لـــة (يةكـــةم) و ،هـــةروةها وشـــة
(فةرمانطة)يةك تر بة زجنـرية ( )4خبريَتـة سـةر فةرمانطـةكان تـر لـة ثرؤذةكـةدا بـةناو (فةرمانطـة
كاروبار كؤو و كؤو ثيَكراوان)و ريَكخستن فةرمانطةكان بةدوا يةكدا هاتنيان بةم جؤرة ب َ:
 -1فةرمانطة كارطيَرِي و داراي و ياساي {واتة ليَكدان برِطةكان ( )3 ،1لة ثرِؤذةكةدا}.
 -0فةرمانطة ثةرةثيَدان ناوضة ناكؤك لةسةرةكان.
 -3فةرمانطة ثةيوةند ليَكولَينةوةو راطةياندن.
 -4فةرمانطة كاروبار كؤو و كؤو ثيَكراوةكان.
 برِطةيةك بة زجنرية (دووةم) خبريَتة سةر و بةم جؤرة خوارةوة بيَت:{دةستة رِاويَذكار دةب َ كة ذمارةكانيان لة (دوو ) كةمرت نةب َ و زجنريةكان بةو ثيَية هةموار دةكريَن}.
 -8لة بارة ماددة حةوتةم ثرؤذةكةوة :هيض تيَبينيةك لةسةر نيية.
 -1لة بارة ماددة هةشتةم ثرؤذةكةوة :هيض تيَبينيةك لةسةر نيية.
 -12لة بارة ماددة نؤيةم ثرؤذةكةوة :هيض تيَبينيةك لةسةر نيية.
 -11لة بارة ماددة دةيةم ثرؤذةكةوة :هيض تيَبينيةك لةسةر نيية.
 -10لة بارة ماددة يازدةم ثرؤذةكةوة :هيض تيَبينيةك لةسةر نيية.
 -13لة بارة ماددة دوازدةم ثرؤذةكةوة :هيض تيَبينيةك لةسةر نيية.
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بةكَم لةبارة هؤية ثيَوستيةكان ثرؤذةكةوة ،مةوا ليذنة ثشتطري دةكات و ثيَشنياز دةكات رستة {طةشة
ث َ كردن و ثةرةثيَدان ناوضة ناكؤك لة سةرةكان} خبريَتة سةر ضةمك و ناوةرِؤكةكة .
تكاية ماطادار بفةرموون و مةسلَ ثرؤذةكة و رِا ليذنةي ياساي لة بارةيـةوة خبريَتـة بـةردةم ثةرلـةمان
بؤ طفتوطؤ لةسةر كردن و دةرِبرِين را طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان لةسةر .
زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ناوخؤ راثؤرتةكةتان خبويَننةوة.
بة ِر َي مسري سليد ام بةط:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
راثؤرتةكة بةزماني عةرةبية.
اىل /رئاسة برملان كوردستان ـ العراق
ا /تقرير جلنة
عقدت جلنتنا عدة اجتماعات لدراسة مشروع قانون اهليئة العامـة للمنـاطق املتنـازع عليهـا ،و اجتمـاع يـوا
الثالثاء املوافق  0212/4/13حول نفـس مشـروع القـانون املقـدا مـن قبـل جملـس وزراء االقلـيم اىل برملـان
كوردســـتان وااـــال اىل جلنتنـــا بعـــد القـــرأءة االوىل لـــه فـــى الربملـــان جلســـته االعتياديـــة رقـــم ()13
.0221/10/32
اعادت جلنتنا مناقشة املوضوع ،وقامت بتبادل اآلراء حوهلا ،وتقدا ادناه تقرير اللجنة-:
فيما يلى رأى اللجنة حول مشروع القانون-:
 -1فيما يتعلـق باملـادة االوىل الفقـرة ( :)3تقـرتح اللجنـة اعـادة صـياغتها كمـا يلـي( -:اهليئـة العامـة للمنـاطق
املتنازع عليها بني االقليم وحكومة العراق الفدرالية).
 -0وتصو املادة الثانية الفقرة ( :)1تقرتح أجراء نفس التغري على أسم اللجنة .كما ونقرتح اعـادة صـياغة
الفقرة ( )0كما يلي( :يكون املقر الدائم للهيئة اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،وجيوز أن تفـت مكاتـب هلـا
ااافظات ذات العالقة واملناطق املتنازع عليها.
 -3أ -وفيما يتعلق باملادة الثالثة ،تقـرتح اللجنـة ان ت ـاف عبـارة (املت ـررين) اىل الفقـرة ( )0وعلـى الشـكل
التالي ( :التنسيق والتعاون عـن طريـق رئاسـة جملـس الـوزراء ،مـأ السـلطات الفدراليـة مجيـأ االعمـال ذات
العالقة بتحقيق حقوق شـعب كوردسـتان العـادة رسـم احلـدود االداريـة زقلـيم وازالـة اثـار سياسـات التمييـز
العنصري والتعريب والرتحيل االجباري وتعويض املت ررين).
ب -تقرتح اضافة فقـرة بـرقم فقـرة ( )7وكمـايلي -7( :االشـراف علـى (يديـد وتنفيـذ) املشـاريأ اخلدميـة
املنفذة املناطق املتنازع عليها).
 -4فيما يتعلق باملادة الرابعة تقرتح اللجنة :تبديل عبارة (الدرجة اخلاصة) اىل (الوزير).

041

 -5وفيما يتعلق باملادة اخلامسة الفقرة ( :)4تقرتح تغري كلمة (امل طهد) اىل (النظاا البعثي).
 -6و املادة السادسة :اليوجد لدينا أية مالحظة عليها.
 -5فيما يتعلق باملادة السابعة :تقرتح اللجنة أضافة فقرة اىل املادة برقم ( )3وكاآلتي:
(3ـ على رئاسة اهليئة أن تقوا بتقديم تقرير عن مهامها كل ستة أشهر ،عن طريق جملـس الـوزراء اىل برملـان
كوردستان.
 -8وفيما يتعلق باملادة الثامنة تقرتح اللجنة تغري عبارة (رئيس جملس الوزراء) اىل جملس الوزراء).
 -9أما عن املادة التاسعة :ليس لدينا أية مالحظة.
 -32وعن املادة العاشرة :اليوجد لدينا أية مالحظة.
 -33وكذلك بالنسبة للمادة احلادية عشرة :اليوجد أية مالحظة.
 -30وكذلك بالنسبة للمادة الثانية عشرة :اليوجد أية مالحظة.
مد بالغ التقدير.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكةن بة كوردي.
بة ِريَ دادر حسن دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةمة دةدي راثؤرتي ليذنةكةمانة بة زماني كوردي:
بؤ بةريَ  /سةرؤكايةتي ثةرلةمان كوردستان ـ عرياق
و /راثؤرت ليذنة
ليذنةكةمان ضةند كؤبوونةوةيةك سازدا بؤ ليَكؤلَينةوة لـة ثـرؤذة ياسـا دةسـتة طشـتي ناوضـة نـاكؤك
لةســةرةكان ،لــة كؤبوونــةوة رؤذ س ـ َ شــةممة ريَكــةوت  0212/4/13لةســةر هــةمان ثــرؤذة ياســا كــة
لةكيــةن مةجنومــةن وةزيران ـ هــةريَد ثيَشــكةي كــراوةو ،دوا خويَندنــةوة يةكــةم لــة ثةرلــةمان ،لــة
دانيشتن ماساي ذمارة ( )13رؤذ  0221/10/32ماراستة ليذنة ناوخؤ كراوة .راو بؤضوون ليذنة
لة سةر ثرؤذة ياسايةكة بةم جؤرةية:
ليذنة ثشتطري لة ثرؤذةكة دةكات بةشيَوةيةك طشت .
 -1سةبارةت بـة مـاددة يةكـةم لـة برِطـة ( )3بـةم شـيَوةية بنووسـريَتةوة( :دةسـتة طشـت ناوضـةكان
ناكؤكي لةسةرة لةنيَوان هةريَد و حكومةت عيَراد فيدرالدا).
 -0سةبارةت بة ماددة دووةم برِطة ( )1هةمان طؤرِانكار لة ناو دةستةكة بكريَت ،كة لة مـاددة يـةك
كــراوة ،ســةبارةت بــة برِطــة ( )0بــةم ش ـيَوةية بنووســريَتةوة( :بارةطــا ســةرةك دةســتة لــة هــةوليَر

072

ثايتــةخت هــةريَم كوردســتان دةبـ َ و دةشـ َ نووســينطة لــة ثاريَ طــا ثةيوةنديــدارةكان وناوضــة نــاكؤك
لةسةرةكان بكاتةوة).
 -3سةبارةت بة مـاددة سـ َ ،ليذنـة ثيَشـنيار دةكـات لـة برِطـة ( )0وشـة (زيـان ليَكـةوتووان ) بـؤ زيـاد
بكريَت بةم شيَوةية( :هةماهةنط وهاريكار كردن لة ريَطة سةرؤكايةت مةجنومةن وةزيرانةوة لةطـةلَ
دةسةكَتةكان فيدرالَ لة هةموو كاريَك ثةيوةنديدار ب َ بـة دابـ كردنـ مافـةكان طـةىل كوردسـتان ،بـؤ
دووبارة نةخشةكيَش كردن سنوور كارطيَري هةريَد وكبردن ماسةوارةكان سياسةتةكان ثاكتاو كردنـ
رةطةزي و بةعةرةو كردنـ وكـؤو ثـ َ كردنـ بـة زؤرو دـةرةبوو كردنـةوة زيـان ليَكـةوتووان و ،برَطـة
( )7بؤ زياد بكريَت بـةم شـيَوةية 7( :ـ سةرثةرشـت كردنـ (ديـار كـردن وجـ َ بـةج َ كردنـ ) ثـرؤذة
خ مةتطوزاريةكان كة لة ناوضة ناكؤك لةسةرةكان مةجنام مةدريَت.
 -4سةبارةت بة ماددة ضوارةم ليذنة ثيَشنيار دةكات دةستةواذة (ثلة تايبةت) بطؤرِدريَت بة (وةزير).
 -7سةبارةت بة ماددة ثيَنجةم تةنها لـة برِطـة ( )4وشـة (داثلؤسـيَنةر) بطؤرِدريَـت بـة وشـة (رذيَمـ
بةعس).
 -5سةبارةت بة ماددة شةشةم هيض تيَبين يةكمان نيية.
 -5ســةبارةت بــة مــاددة حةفتــةم ليذنــة ثيَشــنيار دةكــات برِطــة ( )3بــؤ زيــاد بكريَــت بــةم شـيَوةية-3( :
سةرؤكايةت دةستة ثيَويستة هةر()5مانم جاريَك راثؤرتيَك لةسةر مةرك و كارةكان لة ريَطا مةجنومةن
وةزيرانةوة ماراستة ثةرلةمان كوردستان بكات.
 -8سةبارةت بة مـاددة هةشـتةم ليذنـة ثيَشـنياز طـؤرِين دةسـتةواذة (سـةرؤك مةجنومـةن وةزيـران)
دةكات بة (مةجنومةن وةزيران).
 -1سةبارةت بة ماددة نؤيةم هيض تيَبين يةكمان نيية.
 -12سةبارةت بة ماددة دةيةم هيض تيَبين يةكمان نيية.
 -11سةبارةت بة ماددة يازدةيةم هيض تيَبين يةكمان نيية.
 -10سةبارةت بة ماددة دوازدةيةم هيض تيَبين يةكمان نيية.
لةطة َل ر َي مان2
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا كةرةم بكةن ليذنةي ياسايي بؤ خويَندنةوةي ثرؤذةكة ،ماددة بة ماددة.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو ثرؤذةيةي كة لةكيةن مةجنومةني وةزيرانةوة ثيَشكةي بة ثةرلةمان كراوة.
ثرؤذةي ياساي دةستةي طشئ بؤ مةو ناوضانةي ناكؤكييان لةسةرة لة هةريَمي كوردستان – عيَراق
ماددةي يةكةم /مةم وشةو زاراوانةي لة هةر شويَنيَكي مةم ياسايةدا بيَن ماناكاني بةرامبةريانة:
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يةكةم /هةريَد /هةريَمي كوردستان – عيَراق.
دووةم /ثةرلةمان /ثةرلةماني كوردستان.
سيَيةم /دةستة /دةستةي طشئ بؤ ناوضةكاني ناكؤكييان لةسةرة لة هةريَمدا.
ضوارةم /مةجنومةن /مةجنومةني دةستة.
ثيَنجةم /سةرؤك /سةرؤكي دةستة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي رةميتان لةسةري تكاية ،ببوورن بة عةرةبي كةرةم بكة.
بة ِريَ د.زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

مشروع قانون اهليئة العامة للمناطق املتنازع عليها اقليم كوردستان – العراق
املادة االوىل :تكون للكلمات والتعابري االتية املعاني املبينة ازاء ا ادناه اينما وردت ذا القانون:
اوالً /االقليم /اقليم كوردستان – العراق.
ثانياً /الربملان /برملان االقليم.
ثالثاً /اهليئة /اهليئة العامة للمناطق املتنازع عليها االقليم.
رابعاً /امللس /جملس اهليئة.
امساً /الرئيس /رئيس اهليئة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا كةرةم بكةن ليذنةي ياسايي رةميتان.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة تةميدي دةدي ماددةكة دةكةين ،بةكَم لة مودةدوة ميعادةي صياغةمان كردؤتةوةو ،داوامشـان كـردووة
كة برِطةي دوو لة ماددةكة كب يَت ،مةويش كة تةعريفي ثةرلةمانة ،لةبةر دوو سـةبةو ،سـةبةبي يةكـةم/
مةو دةستةواذةية لةناو ياساكةدا نةهاتووة ،عادةتةن تةعريفيش كة لة مودةدوةي ياسا ديَت ،مةطةر هات و
دةستةواذةكة تيكرار بؤوة ،ميَمة تةدديقمان كرد هيض تيكرار بوونةوةيةكي تيَدا نيية ،مةمة يةك.
دوو /لة دةوانيين تر ،هي خؤمان و لة دةستووريش ،مةم تةعريفاتانة هةمووي هاتووة ،بؤية ميَمة ليَرة بـة
زيادي دةزان  ،مةمة دةدي رةميةكةي ميَمةية وةكو ليذنةي ياسا ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ناوخؤ رةميتان تكاية.
دادر حسن دادر:
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

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

ثشتطريي لة رةمي ليذنةي ياسايي دةكةين ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
مةو بة ِر َي انةي كة دةيانةويَت دسة بكةن لةسـةري ،ميَسـتا ناويـان دةنووسـ  ،هـةر كةسـيَك دةيـةويَت دسـة
بكات لةسةر ماددةي يةكةم ،نودتةي ني امية ،كةرةم بكة ،فةرموو.
عبداه حممد نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشــنار دةكــةم عينوانةكةشـــي مةطــةر بكريَــت ،ضـــونكة هةنــديَك راو بؤضــووني جيـــاواز رةنطــة لةســـةر
دارِشتنةوةي عينوانةكة.........
سةرؤكي ثةرلةمان:
ناوت بنووسة ،مينجا دسة بكة ،باشة براي من ،مةو بة ِريَ انة مةيانةويَ دسة بكةن:
حممد سعيد،بيالل سليَمان ،دانا سعيد ،مجال طاهر ،تارا ،بيَريظان ،ماسؤ ،ثةيام ،ثةريهان ،عبداه مةك نوري،
عدنان عومسان ،رزطار ،ساكر مةمحود ،طولي ار ،رفيق صابر ،عبدالرمحان حس  ،ناسك ،مةا عمر ،كةسـي
تر هةية؟ ،مةو بة ِر َي انة ناويان مي افة كرد ،هاذة سليَمان ،ثةروين ،كةيلي مةكرةم ،د.امحد.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةسةر ناوةكة  ،بة تايبةتي وشةي ناكؤكي لةسةر تيَبينيد هةية ،ناكؤكي لة نيَوان دوو كةسة ،هةريَد و
عرياق ،دوو جيهةت ،كة دةلَيَي ناكؤكي دةطوجنيَ و مةويش حةق بيَ ،ميَمـةي لةسـةر حـةق بـ  ،بـةآلم مـةم
ناوضانة بة ثيَي دؤكيوميَنتة ميَذوويي و ياساييةكان ،كوردستان  ،ميَستا داب ِريَنراون لة ميَمـة ،لةبـةر مـةوة
من ثيَد واية ناكؤكي لةسةرةكان ناب َي بنووس  ،بؤية بنووس دابراوةكان يان دابرِينةكان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس بؤ جةنابت ،ريَ دار بيالل سليَمان فةرموو.
امحد سليَمان عبداه(بيالل):
سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةمان دسةكاني كاك محة سةعيدم هةبوو كة كردي و تةميدي مةوة دةكةم كة مةو ناوضانة بكريَـت بـة
ناوضة دابريَنراوةكان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار دانا سةعيد فةرموو.
دانا سعيد صوي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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منيش هـةر تـةنيا تيَبينـيد لةسـةر نـاو دةسـتةكةية ،بـةآلم طـرنم نيـة بـة نيسـبةت منـةوة مةطـةر جيَـي
ناكؤكةكان بيَت ياخود دابرِاوةكان بيَت ،بةآلم مةوة كة ناوةكة بةو شـيَوةية هـاتووة لـة ثـرؤذة ياسـايةكة،
لة راستيدا ناو نية ،دةكـريَنت بلَـ َي جوملةيـةكي خةبةريـة ،لةبـةر مـةوة دةسـتة طشـئ بـؤ ناوضـةكاني
ي
ناكؤكيان لةسةرة لة هةريَمـدا ،مـةوة دةبيَتـة جوملـة خةبـةري نابيَتـة هـ لـة كـوردي بـا بلَـ َي  ،دةكـر َ
دةستةي طشئ ناوضة ج َي ناكؤكةكان بيَ ،ياخود ناوضة دابرِاوةكان بيَ ،نةك كة ناكؤكيان لةسةرة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار مجال طا ر فةرموو.
بة ِر َي مجال طا ر ابرا يم:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس ،ثيَشنيار دةكةم دةستةواذةيةك مي افة بكريَ  ،سادسأ :مةطـةر ثةرلـةمان كدرا مـةوة دةبيَتـة امسـأ،
تةعريفي بكةن :املناطق املتنـازع عليهـا ضـية؟ ،بنووسـريَ تلـك املنـاطق املقتطعـة مـن كوردسـتان و املشـمولة
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

باملادة  142من دستور العراق االيادي ،تةعريئ بكريَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار تارا خان فةرموو.
تارا حتس ياس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
من هةر واي دةبيَند بةس تيَبينيد لةسةر مةوةية ،اكدليد  ،ادليد كوردسـتان ،العـراق :العـراق اكحتـادي بـيَ،
تاكو زياتر ثيَشان بدريَ كة مةو ناوضةية ناوضةيةكة كة دابرِاوة بة ثيَي ميَذوو لة شويَنةكان و ميَستاي بـة
هؤي مةوةي كة عريادي فيدرالَيية يان ميتيحادية ،مةم شتة دةستةبةر بكريَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار بيَريظان خان فةرموو.
بيَريظان سةرهةنم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من بة نيسبةت مةم ياساية ،ثيَشنياريَكد هةية ،مةويش حةز دةكةم ليَذنةيةك دروست بكريَ لـة مةنـداماني
ثةرلةماني كوردسـتان بـة هةماهـةنطي مةنـداماني كوتلـة كوردسـتاني لـة بةغـدا ،مـاددة  142جيَبـةجيَ
بكةن ،ضونكة ماددة  142ماددةيةكي دةستوورية ،دةبيَ لة حكومةت فيدرالَيةوة جيَبةج َي بكريَ ،مةطـةر
هاتو بةو شيَوةية بيَت ماناي مةوة شةرعيةتي زياتر هةبيَ لةكي من ،بة نيسبةت ماددةيةكي تـريش هةيـة،
ماددةي يةكـةم بةشـي سـييةم نووسـراوة ،ناوضـةكاني ناكؤكيـان لةسـةرة لـة هةريَمـدا ،هيَشـتا مـةو ناوضـانة
نةطةرِايتةوة هةريَد ،مةوة هةولَي بؤ دةدةين بطة ِريَتةوة هةريَد ،لة ميَستاوة ميَمة دامانناوة لة هةريَد ،مـةوة
هيواي ميَمةشة بطة ِريَتةوة بؤ هةريَد ،ماددةيةكي تريش حةز دةكةم زياد بكريَ ،مةويش مةوةي بنووسـريَت
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بلَيَ مةو ياساية كاتية لة كاتي جيَبةجيَ كردني ماددةي  142مةوة ناميَنيَت ،بةآلم لةناو ثيَشـنياري ياسـاكة
يان ثرؤذةكة نةنووسراوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار ماسؤ.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بكر كريد (ماسؤ):
سةرؤكي ثةرلةمان.
تيَبيين من لةسةر برِطة سيَيةمة لـة مـاددة يةكـةم ،لةسـةر نـاوي دةسـتةكة ،لـة راسـتيدا مـةو ناوضـانة
ناكؤكيان لةسةرة لة هةريَمدا ن  ،بـةلَكو لـة نيَـوان هـةريَد و حكومـةت ميتيحاديـة ،بؤيـة ثيَشـنيار دةكـةم
ناوةكة بةو شيَوةيةي ليَ بيَت ،دةستة طشئ هةريَمي كوردستان بؤ ناوضة كيَشـة لةسـةرةكان ،واي لـيَ بـيَ،
ضونكة مةو ناوضانة كة كيَشةيان لةسةرة لة هةريَمدا ن  ،مةمـةيان يةكـةم ،دووةميـان :بـة نيسـبةت مـةو
ثيَشنيازة كة كاك جةمال كردي ،بةراسئ ثيَويستة تةحديدي ناوضةكاني كيَشة لةسةر بكـريَ ،ضـونكة لـة
دةستووري عرياديدا تةنيا كةركووك بةناو ناو هاتووة ،ثيَويستة ناوضةكاني ديكةي لةو دانونـةدا تةمسيـة
بكريَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار ثةيام فةرموو.
ثةيام امحد حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة منيش هاورِام لةطةلَ دسةكاني كاك حممد و كاك بيالل ،مةوة عينوانةكة املتنـازع عليهـا بطؤرِدريَـت
بة (املسـتقطعة)  ،ضـونكة وةكـو فـةرموويان مـةوة موتـةنازع نيـة ،بـةلَكو مةمـة دابـرِاون لـة كوردسـتان ،مـةو
ناوضةية بة ثيَـي ميَـذوو بـة ثيَـي مـةوةي كـة مـةوة ناوضـةيةكي كوردسـتانية ،بـةآلم دابـرِاون ،هـةروةها لـة

ي بة املناطق املستقطعة ،زؤر سوثاس.
سيَيةم :اهليئة العامة للمناطق املتنازع عليها ،مةويش هةر بطؤرِدر َ
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار ثةريهان فةرموو.
بة ِريَ د .ثةريهان دوبالي حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش سةبارةت بـة مـاددة يةكـةم برِطـة سـيَيةم ،عـةيين شـت ،اهليئـة العامـة للمنـاطق املتنـازع عليهـا
االقليم ،مةطةر بكريَ بة املستقطعة واتا دابرِاوةكان ،لةبةر مةوةي كة ميَمة بلَيَ (املتنـازع عليهـا) واتـا مـةوة
خؤمشان بة دوةت نابيَت ،تا ميَستا يةكالييمان نةكردووتةوة ،بةآلم مةوان دابـرِاون ،بةشـيَكن لـة كوردسـتان،
زؤر سوثاس.
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سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار عبداه مةك نوري.
عبداه مةك نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس ،دسةكائ كرا.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار عةدنان عومسان فةرموو.
عدنان عثمان حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سوثاس منيش هةر مةو رِايانةم هةية.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار رزطار فةرموو.
رزطار حممد ام :
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميقترياح دةكةم ناوةكة بةم جـؤرة بيَـت :هي ـة االجـزاء املسـتقطعة مـن االقلـيم ،لـة كاتيَكـدا كـة ميقليمـيش
تةعريئ دةكريَ مةوة مةعلومة ،بةس مةوةندة بيَت يئة االجزاء املستقطعة من اكدلـيد  ،مـةوة يـةك ،دوو:
كة دةلَيَ :تكون للكلمات والتعابري املبينة ازاء ا ،ثيَد واية كلمات و تةعابري ،يـان مصـطلحات وةكـو مـةوةي لـة
ليَذنة دانوني هاتووة ،يةكيَكيان بةسة ،يقيد بالتعابري االتية املمعاني املبينة ازاء ا الغـراض ـذا القـانون،

ضونكة كة مةلَيَ مصطل  ،مصطل مةفهوميَكي دياري كراوي هةية و مةعنايةكي تايبةتي خؤي وةرطرتووة،
ميرت ميَمة ثيَويست ناكات ،ليَرة كة مةلَ َي ميقليد مةوة تةعبرييَكة و بةو جؤرة كـة ديَتـة خـوارةوة ،كةليمـة
بة تةعبري بةكار بيَن  ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة دةديقي توخوا ضي بوتريَت؟
بة ِر َي رزطار حممد ام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
يقصد بالتعابري االتية املعاني املبينة ازاء ا الغراض ـذا القـانون ،لةطةلَيشـي جـوزمي موسـتةدتةع تـةعريئ
بكريَ مةويش ،ضـونكة مـن كـة مـةلَيَد عينوانةكـة بـةم جـؤرة بيَـت ،يئـة االجـزاء املسـتقطعة ،كـة جـوزمي
موستةدتةع مةويش دياري بكريَ لة تةعريفةكاندا.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار ساكر مةمحود فةرموو.
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ساكر حممود مراد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة راستيدا من مةوة تيَبينمة لةسةر ناونيشاني ثرؤذةكة ،رام واية هاوتا لةطةلَ دةستووري عريادي ،مـةوةي
لــة مــاددة 142دا هــاتووة ،راســتة لــةباري عاتيفــة نيشــتيماني و نةتةوةييــةوة لةوانةيــة وشــةي داب ـرِاو
جؤريَك مةهوة ان بكاتةوة ،بةآلم بريمـان نةضـ َي بةشـيَكي زؤر لـة ناوضـةكة ،لـة ناوضـة جيَـي ناكؤكةكانـدا
سياسةتيَكي مةمري واديد مامةلَة دةكريَ بة جؤريَك كة هةموومان دركي ثيَ مةكـةين ،بـةلَكو مـةو ناوضـانة
ناوضة جيَ ناكؤكن و وةكو مةو حالَةتة مبيَنيَتةوة ،لة راستيدا بؤ مةم ثرؤذةية طرنطة تةعريفةيةك هةبيَ
بؤ تةواو مةو ناوضانة كة ميَمة بة ناوضة جيَي ناكؤكي دامةنيَ  ،مةو هةلَةي كة كاتي خؤي لة ماددة
 142هاتووة لةناوةكة ،ناوي شار و شارؤضكة و كوردستان دةستنيشـان نـةكراوة ،ليَـرةدا دةستنيشـان بكـريَ،
ميَمة دسة لةسةر مةوة بكةين ،مةو ناوضانة جيَ ناكؤكن لة كوردستان ،ضـونكة ناوضـة جـ َي ناكؤكـةكان لـة
عرياددا لة ناوةراست و لة باشووريش هةن ،مةبيَ ميَمة مـةم ياسـاية تايبةتةنـد بـ َي بـة نيشـتماني خؤمـان و
مةوةي ثةيوةندة بة كوردستانةوة ،سوثاستان دةكةم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ر َي دار طولي ار فةرموو.
طولَي ار دادر امساعيل:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ي كـة مـةو ناوضـانة كوردسـتان ،
ناوي دةستةكة ،دةستة طشئ ناوضة دابرِاوةكـان بـيَ ،بـؤ مـةوة دةركـةو َ
نةك حةق بدةين بة حكومةت مةركةز كة ماي مةواني بةسةروةية ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار رةفيق صابر ،فةرموو.
د.رفيق صابر دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.

من ثيَشنيار دةكةم كة نـاو دةسـتةكة بـة عـةرةبي( يئـة املنـاطق املسـتقطعة) و بـة كورديةكـةي ،دةسـتة
دةستةواذةيةكي بضووكة ،ميَمة بؤ مـةو دةزطايانـة كـة لـة ماسـئ وةزارةتـدا نيـة و سـةرؤكةكيان لـة ماسـئ
رتيَنةوة ،وشـــةي دةزطـــا
وةزارةتـــة يـــاخود راســـتةوخؤ بـــة ســـةرؤكايةتي مةجنومـــةن وةزيرانـــةوة دةبةسـ ـ ِ
بةكاردةهيَن لة جياتي مةوة لةبةر مةوة بة كورديةكة ثيَشـنيار دةكـةم دةزطـا بيَـت لـة جيـاتي دةسـتة ،لـة
هةمان كاتدا لة خالَي سيَيةم ،دةبيَت مةو كاتة دةستةكة واي ل َي بكريَت ناوةكة  :دةستة ناوضة دابرِاوةكان
لة كوردستان ،يةعين دابرِاون لة كوردستان ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار عبدالرمحن فةرموو.
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عبدالرمحن حس ابابكر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةمان تيَبينيد هةية لةسةر برِطة سيَ ،كة دةلَيَت :دةستةي طشئ بؤ ناوضةكاني ناكؤكيان لةسـةرة
لة هةريَمدا ،ثيَد واية بكريَت بة دةستة طشئ بؤ ناوضة دابرِاوةكان لة هـةريَمي كوردسـتان ،ضـونكة مـةوة
مةطةر ميَمة بيَ سةيري بكةين ،راستة لةوانةية برِطةيةك يان ماددةيةك لة دةسـتووري عرياديـدا هاتبيَـت
كة دةلَيَت ناوضة ناكؤكيةكان ،بةآلم مةوة تةبيعي لةسةر ميَمةية ،ميَمـة برِيـار لةسـةر ثرؤذةكـة دةدةيـن كـة
ميَمة مةسريي مةو مةنتيقانة د ياري دةكةين و كة ميَمة لةسـةر بضـ بـؤ دواداضـوون ،ضـونكة مةطـةر ميَمـة
مةوة نةكةين هةروةكو خؤي مبيَنيَتةوة كةواتة ميَمة حةديَك مةدةين بةبةرامبةرةكةمان كة مةوانيش ليَـرة
شةريكن لةطةلَ ميَمة لةو شتة ،نابيَ مةوة مبيَنيَنت ضونكة نابيَ شةريكي ميَمة بن ،لةمةساسدا كوردستانية و
كوردستاني دةب َي و نابيَ ،دةبواية لـة مةساسـدا مـةم ماددانـة و مـةو هـةموو شـتانةي نةبوايـة ،مـةوة حـةدي
خؤمانة ،كوردستانة ،دةبي ميَمة ميَستا موص ِر ب لةسةر مـةم شـتانة كـة كوردسـتانة و كوردسـتاني دةبـيَ و
لةسةر مبيَينَ ،دةب َي بلَيَ ناوضة دابرِاوةكان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار ناسك خان فةرموو.
ناسك توفيق عبدالكريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة منـيش هـةمان موكحـةزةم هةيـة لةسـةر ناوةكـة  ،بـةآلم مةطـةر وتـرا مـةوة تـةعاروز دةكـات لةطـة َل
دةستوور ،ثـيَد باشـة لـة مـاددة سـيَيةم لـة مـاددة يةكةمـدا لـة ثيَناسـةكة بـة موسـتةدتةع بيَـت و نـاوي
شويَنةكانيش بوتريَت ،مةمة يةك :دوو :لة برِطة دووةم كة مةلَيَ بة ثيَي تةرحةكةي ليَذنة دانوني كـة
مةلَيَ ناوي ثةرلةماني ميقليد با كبريَ ،من ثيَد واية مةوة بهيَليَنةوة بؤ دوايي ،ضـونكة مةطـةر بيَـت و لـة
تةرحةكةي تريان كة مة َل َي با بة دةرةجة وةزير بيَ ،مةو كاتـة مـةب َي بـة مةكسـةريةت دةنـم بـ َيينَ ،لـةناو
ثةرلةمان دةنطي بؤ بدريَ.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية بةس بؤ ماددة يةك مونادةشةي مةكةين ،كةي ضووينة مةوك بةسةر ضاو.
ناسك توفيق عبدالكريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مادةم كبردني مةم وشةية ،ثةرلةماني ميقليد ،من مةلَيَد مةمـة بهيَلدريَتـةوة ،ضـونكة دواتـر ثةيوةنـدي بـة
فةدةرةكاني تري هةية ،مةطةر بيَت و ميَمة ناو ثةرلةماني ميقليد بهيَن دواتر مةو نـاوة ،ضـونكة مةطـةر
بة دةرةجة وةزير ب َي مةب َي ثةرلةمان تةصويئ بؤ بكات ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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سوثاس بؤ جةنابت ،ريَ دار مةا عومةر فةرموو.
بة ِر َي مةا عمر امحد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش لةطة َل مـةوةدام كـةوا نـاو دةسـتةكة بطـؤرِدريَ ،بـةآلم مـةوة لـة عةرةبيةكةيـدا هـاتووة ،موتابيقـة
لةطة َل مةوةي كة لة دةستووردا هاتووة ،بؤية باوة ِر ناكةم ثيَويست بكات دةستكاري بكات ،تةنها و تةنها مةوة
نةبيَت كة هةريَمي كوردستاني عريادي لةسـةر هـةلَطرييَت ،بـةآلم بـؤ دةسـتةواذة كورديةكـةي مـن ثشـتطريي
رةميةكــة كــاك ماســؤ دةكــةم كــةوا فيعلــةن ببيَتــة ناوضــة كيَشــة لةســةرةكان ،بــةآلم بــةب َي مــةوة هــةريَمي
كوردســتاني عريادــي لةســةر ب ـيَ ،لةبــةر مــةوة بــة ِريَ ي روونــي كــردةوة و ثيَويســت ناكــات مــن دووبــارة
بكةمةوة ،هةروةها سةبارةت بة ثةرلةماني كوردستان ،منيش هاورِام لةطةلَ ليَذنـة ياسـايي كـةوا ثيَويسـت
ي باشـرتة ،ثشـتطريي رةميةكـة كـاك
ناكات ثةرلةماني كوردسـتان ليَـرةدا زكـر بكـريَ ،بـةلَكو مةطـةر هـةلَطري َ
جةمال دةكةم كـةوا فيعلـةن ثيَويسـتة ليَـرة ميَمـة تـةعريفيَكي مـةو شـويَنانة بكـةين كـة جيَطـاي نـاكؤكي و
كيَشةيان لةسةرة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار هاذة خان فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

هاذة سليَمان مصطفى:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةر لةسةر ناوي ثرؤذة ياساكة تيَبينيد هةية كة مةو ناوضانة داب ِريَنراون لة هةريَمي كوردستان ،بة
ثيَــي بةرنامةيــةكي داريَــذراو لةســةرةتاي ســالَي حــةفتاكان ،بؤيــة مــةوة مــةمري واديعــة و مــةبيَ ناوةكــة
بةوشيَوةية بيَت باشرتة ،ثرؤذة ياساي دةستة ناوضة ب ِريَندراوةكان لة هةريَمي كوردستان-عرياق ،دةربـارة
ي بـة ثيَـي ثيَناسـة
ماددة يةكةم ،ثشتطريي لة راي بـة ِر َي كـاك جـةمال دةكـةم كـة مـةو برِطةيـة زيـاد بكـر َ
كردني مةو ناوضانة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار ثةروين خان فةرموو.
ثةروين عبدالرمحن عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بيَطومان طؤرِيين وةزارةت بؤ دةستة ،وةزارةت تةبعةن مهام وحقوق و واجيبات خؤي هةيـة ،مةطـةر طـؤرِيين
وةزارةت بؤ دةستة بة بضووكبوونةوة  ،مايا مةهام و حقوق و واجيباتي وةزارةتةكة كة بوويتة دةسـتة مايـا
كةم دةبيَتةوة ،بضووك دةبيَتـةوة يـان كـةم وةكـو خـؤي دةميَنيَتـةوة؟ ،برِطـة و ماددةكـاني  142بـة دةسـئ
عرياق لة رووي مالي و برِيار ليَداني ،مايا مةم دةستةية دةبيَت بة جيَبةجيَكاري مةم كارة؟ ،ياخود مونةسيق
دةب َي لة نيَوان هةريَد و حكومةتدا؟ ،واتا دةبيَتة كةسي دووةم ،زؤر سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار كةيلي مةكرم فةرموو.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

كةيلي اكرم امحد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت ناوةكة لة جياتي دةستة ببيَت بة كؤميسؤني باآل ،سةرةتاي ماددةكـةي بـةم شـيَوةي خـوارةوة
داب ِريَذريَتةوة ،مةبةست لةم زاراوانة خوارةوة ،ماناكاني بةرامبةريانة لةم ياسايةدا ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،بةريَ د.امحد فةرموو.
د.امحد ابراهيد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت ناوةكةيةوة ،ثرؤذة ياساي دةستةي طشئ بؤ مةو ناوضانة كة ناكؤكيـان لةسـةرة ،ثـيَد وايـة لـة
كورديةكةيدا تؤزيَك رةكيكة ،ميَمةي لةطةلَ مةو خوشك و برايانة كة ثيَشنيار دةكةن كة ناوةكـة ناوضـة
دابرِاوةكان بيَت ،بةآلم ديارة كة مةو دةستةواذةية ،دةستةواذةي ناوضة ج َي ناكؤكةكان لة دةسـتوور و ياسـاي
عرياديــدا ضةســثاوة بةراســئ ،مةطــةر بطة ِريَينــةوة بــؤ ميَــذوو ،لــة حةفتاكانيشــةوة مــةو ناوضــانة لــة نيَــوان
شؤرِشــي كــورد و حكومــةت عريادــي بــة ناوضــة جـ َي ناكؤكــةكان هــاتووة ،مــةمرِؤي بــة مــةمري واديــد مــةو
ناوضانة ناوضةي جيَ ناكؤكن ،ماددة  142يش لـةناو دةسـتووردا جيَـي بـؤ كراوةتـةوة ،ثـيَد وايـة مةطـةر
ناوضةي جيَ ناكؤكيش بيَت ،طرفتيَك نية ،بةآلم ناوةكة بةوشـيَوةية كـة ليَـرة هـاتووة ،تؤزيَـك دارِشـتنةوة
مــةويَت ،مةطــةر بكــريَ ثــرؤذة ياســاي دةســتةي طشــئ ناوضــة جـ َي ناكؤكــةكان بيَــت باشــرتة لــةوةي كــة مــةو
ناوضانة ناكؤكيان لةسةرة ،تؤزيَك كورديةكةي رِةكيكة ،منيش لةطةلَ بـة ِريَ حـاكد رِزطـارم ،وشـة و زاراوة
ثيَويست ناكات هةردووك بةيةكةوة بيَت ،هةر ضةندة زاراوة بةرامبةر تـةعابري نيـة لـة عةرةبيـدا ،تـةعابري
واتا دةربرِين لة كورديةكةدا ،زاراوة بةرامبةر موستةلةحة لة كورديةكةدا ،مةطةر بكريَ تـةنها مـةم وشـانة
خوارةوة بيَت ،ثيَد واية كافية ،ياخود مةم دةربرِينانة خوارةوة ،نةك مةم وشة و زاراوانـة خـوارةوة ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ليَذنة ياسايي رةميتان دةربارة مةو رِا و بؤضوونانةي بة ِريَ ان مةنداماني ثةرلةمان تكاية.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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ديارة زؤر موكحةزات ثيَشكةي كـرا لـة كيـةن مةنـداماني ثةرلةمانـةوة ،زيـاتر مـةو موكحةزاتانـة كـة درا
ثةيوةندي هةية بة مةسةلةي (املناطق املتنـازع عليهـا) ،يـان (املنـاطق املسـتقطعة) ،عةجـةبا كـام دةسـتةواذة
بةكاربيَن ؟ ،بة حةديقةت ميَمة ،راستة بة نيسبةت ميَمة وةكو كورد مـةناتيق موسـتةدتةعةية ،وةكـو مـةو
مةنتيقانة لة ميَمـة دابـرِاوة ،لـة رووي سياسـيةوة ،لـة رووي تةمرخييـةوة ،لـة رووي جوطرافيـةوة ،لـة رووي
نةتةوةيشةوة ميَمـة موتةمةسـيك بـةو مةرزانـة ،فيعلـةن مـةو مةناتيقـة موسـتةدتةعانة بـؤ ميَمـة ثـ ِر بـة
يب بـة
ثيَستيَئ ،بةآلم مةطةر ميَمـة سـةيري دةسـتووري عريادـي فيـدرال بكـةين ،نـاب َي ميَمـة تـةعاروزمان بـ َ
نيسبةت مةم دةستةواذة لةطةلَ دةستووري عريادي فيدرالَ ،ضونكة لـة دةسـتووري عريادـي فيـدرا َل (املنـاطق
ي بؤضـوون هـةبوو علـ اسـاس تـةعريفي (املنـاطق
املتنازع عليهـا) هـاتووة ،مةمـة يـةك ،بـة نيسـبةت هةنـد َ
املتنازع عليها) بكريَت ،ميَمةي بةراسئ ثشتطريي مةو رةمية دةكةين ،كة ثيَويستة (املنـاطق املتنـازع عليهـا)
تــةعريفيَكي بــؤ بكــريَ ،تــةعريفيَكمان مامــادة كــردووة ،دواي مــةوةي كــة كــؤي ماددةكــة دةخويَنينــةوة،
تةعريفةكةشي لةطةلَ دةخويَنينةوة ،دوا رةميش رةمي بة ِريَ ان مةنداماني ثةرلةمانة ،بـة نيسـبةت دروسـت
كردني ليَذنةيةك بؤ هةماهةنطي نيَوان ميَرة و بةغدا ،بةرِاسئ مةمة جيَطاي بة دةناعةتي ميَمة لةم ياساية
نابيَتةوة ،مةطةر ميَمـة ويسـتمان شـتيَك لـةو بابةتـة بكـةين ،مـةوة ثاشـان ثةرلـةمان مـةتواني بـة برِيـاريَكي
تايبــةت مــةم دةرارانــة بــدات ،بــة نيســبةت مي افــة كردنــي عريادــي ميتيحــادي ،مــةوة عريادــي ميتيحــادي لــة
دةستووري عرياق بة روون و ماشكرا هاتووة ،يةعين ليَرة زؤر موجيب نية رةنطدانةوة هةبيَ لـة ياسـاكاني
ميَمة ،موهيد دةستووري عريادي فيدرالَـة كـة عرياديـةكان دةنطيـان بـؤ داوة ،بـة طـةلي كوردسـتانةوةي ،بـة
نيســبةت تةحديــدكردني ناوضــةكان ،ميَمــة تةحديــد كردنــي ناوضــةكان بــة دةناعــةتي ميَمــة ،نــاكريَ ليَــرة
تةحديدي بكةين ،لةبةر مةوة ميَمة لة ثرؤذة دةستووري هةريَمي كوردستانيش تةحديـدمان نـةكردووة،
بةلَكو ميعتيمادمان كردووة لة بؤ حدودي كوردستان ،ميعتيمادمان كـردووة سـةر جيَبـةجيَ كردنـي مـاددة
 142بؤ مةوة تةحديدي حدود كوردستان لةو دةستوورةدا لةسةر مةم ماددةية كراوة ،بؤية ناكريَ ميَمـة
ليَرةوة تةحد يدي مةو مةناتيقانة بكريَ ،مةمة كـؤي مـةم موكحةزاتانـة بـوو كـةبؤمان هـاتووة ،موكحـةزة
مةخرييش بة ِر َي يَك لة مةنداماني ثةرلـةمان ناردوويـةتي و دةلَـيَ :ناوةكـةي بطـؤرِدريَ بـؤ (اهليئـة العامـة
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

اقليم كوردستان للمناطق املتنازع عليها) ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ناوةخؤ رةميتان .
دادر حسن دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
رةمي ليَذنة ميَمة ،ليَذنة ناوةخؤ ،دةستة طشئ ناوضةكاني ناكؤكي لةسةرة لة نيَوان هةريَد وحكومةتي
عريادي فيدرالَدا ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِر َي ان ميَستا طويَتان ليَ بوو بةو شكلة ،ميَستا مةوة كاك شيَروان و ليَذنة ياسايي روونيـان كـردةوة ،بـة
حةديقةت شويَنة دابرِاوةكان ،بةآلم بؤ مةوة موعاري نةبيَ لةطـةلَ دةسـتوور ،مـن ثيَشـنيار دةكـةم مةطـةر
كي ميَوة بة ِر َي ثةسند بـ َي و ليَذنـة ياسـايي وةريبطـريَ ،بنووسـ شـويَنة دابرِاوةكـان (املسـمى باملنـاطق
املتنازع عليها) ،مةطةر كاك شيَروان لةسةر مةةم ثيَشنيارة بلَيَي شويَنة دابرِاوةكان (املسـم باملنـاطق املتنـازع
عليها) ،بؤ مةوة هةردوو حالَةتةكة ضارةسةر بكريَ ،بؤ مةو ثيَشنيارة مةطةر رةميتان.
بة ِريَ شيَروان حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَستا ماددةكة دةخويَنينةوة لةطة َل ناو ياسـاكة ،بـةو طؤرِانكارييـة و بـة مي افاتانـة كـة هاتـة سـةري كـة
ثشتطريوان ليَ كرد ،بؤ مةوةي بدريَتة دةنطدان و دوا رةميش رةمي بة ِريَ ان مةنداماني ثةرلةمانة.
مشروع قانون اهليئة العامة اقليم كوردستان للمناطق املتنازع عليها
املادة االوىل:
يقصد بالتعابري املعاني املبينة ازاء ا الغراض ذا القانون:
اوآل/االقليم :اقليم كوردستان -العراق.
ثانيأ /اهليئة :اهليئة العامة القليم كوردستان للمناطق املتنازع عليها.
ثالثأ/امللس :جملس اهليئة .
رابعأ /الرئيس :رئيس اهليئة.
امسـ  /املنــاطق املتنــازع عليهـا :ــي املنــاطق املسـتقطعة مــن كوردســتان العـراق الفــأ للوقــائأ التأرخييــة و
اجلغرافية واملشمولة بأجراءات التعريب و تغيري اهلوية القومية من قبل نظاا البعث.
مةمة ثيَشنيارةكةية ماراستة بة ِر َي تان دةكةين.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان مةطةر كةس موك حةزة لةسةر مةم ثيَشـنيارة نيـة مةخيةينـة دةنطدانـةوة ،دوو كـةس ،كـاك حـاكد
رزطار و ثاشان كاك عبداه مةك نوري ،ثاشان كاك مارام.
بة ِر َي رزطار حممد أم :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِريَ ي كةليمة (االتية)ي لة بري كرد( ،يقصد بالتعابري االتية) ،وا نية؟ هةر مةوة بوو.
بة ِر َي عبداه مةك نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
وةك من نازائ بؤ ضي لةوة برتس ناوةكة بةو شيَوة بيَت كة خؤمان مةمانةويَ ،بة تايبةت مـةم ياسـاية بـؤ
تةن يد كردني هةي ةيةكة كة لة هةريَمي كوردستاندا ميش دةكات ،ميَمة بؤ ضي خؤمان بدةينة دةسئ مةو
دةدةرةوة كة لة ماددة  142ناويَك هاتووة كة بؤ خؤي ناوةكة هةموومان ميعتريازمان لةسةري هةيـة ،كـة
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ثيَمان واية هةلَةية ،واتا بؤ ضي دريَذة بدةين بةو هةلَةية؟ بؤية من داواكارم و بةو ثيَيةي كة كؤمةلَيَك لـة
برادةراني تريش ثيَشنياريان كردووة ،ناوضة داب ِريَندراوةكان مةو ناوةي خبريَتة دةنطدانةوة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة ليَذنة ياسايي.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوةي كاك عبداه وتي ،مةوة ثةيوةندي هةية بة صياغة كورديةكة ،بـة نيسـبةت صـياغة كورديةكـة ميَمـة
موشكيلةيةكي موزمينمان هةية لةو ثةرلةمانة ،ثاشان كة عةرةبيةكة ثةسند دةكريَ ،هةر و صـياغةكة كـة
لةسةري ريَكدةكةون لةطةلَ زمانةوانةكان ،ميَمة مانيعمان نية ،مةوة بة نيسـبةت كـاك عبـداه ،بـة نيسـبةت

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

كاك حاكد رِزطار ،ميَمة (االتية) ي مي افة دةكةين ،بة نيسـبةت مـةو ليَذنةيـةي كـة بيَريظـان خـان ميشـارةتي
ثيَدا ،من ومت جيَطاي لةو ياساية نابيَتةوة ،ميمكان هةية مةوة بة برِياريَكي ثةرلةمان ليَذنةيةك لةو بابةتة
تةشكيل بكريَ بؤ هةماهةنطي كردن لة نيَوان هةردووك و زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة فةرموو ،يةك كةس ماوة دسة بكات.
ايوو نعمت دادر(مارام):
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنياري مةو بة ِر َي انة كة باس لة كداني كةليمة (املتنـازع عليهـا) دةكـةن ،مـن ثرسـياريَكد لـة ليَذنـة
ياسايي هةية ،لة كاتيَكدا كة باس لة ناوضةيةك دةكةن كة ناكؤكي لةسةرة ،بيَطومان مـةبيَ يـان ميدارةيـةكي
موشتةرةك دةبيَ يان ميدارةيةكي موستةديلي هةبيَ ،هةتا مةو مةسةلة يـةكاليي دةكريَتـةوة بـة ميسـتيفتا،
بةلَام وةكو ماطادارين مةو ناوضانة تا ميَستا هـةمووي سـةر بـة حكومـةتي ناوةندييـة ،كةواتـة جيَطـة نـاكؤك
نية ،بـةلَكو دابـرِاوة ،يـةعين هـةر خـؤي بؤخـؤي ميَسـتا ميـدارةي كـةركووك و ناوضـةكاني تـريش بة َلطةيـة
لةسةر مةوةي كة دابـرِاوة لـة كوردسـتان ،مةسـةلةي خـيالي دةسـتووريش ،ماددةيـةك هةيـة لـة دةسـتووري
عريادي ،مةطةر كؤمـة َليَك مـاددة و برِطـة هةيـة كـة ثيَويسـتة تةعـديل بكـريَ ،ميَمـة لـةو ياسـايةدا بةرِاسـئ
ثيَويستة بلَيَ داب ِريَنراو ،بؤضي؟ بؤ مةوةي كة نويَنةرةكاني كورد لة بةغدا ،مةوةي بكةن بـة يـةكيَك لـةو
برِطانةي كة ثيَويستة تةعديل بكريَ ،نةوتريَ موتةنازيد ،ضونكة مةطةر بلَيَي موتـةنازيد ،دةبوايـة هـةر لـة
مةوةلةوة ميَمة داكؤكيمان بكردباية ،كة بة ميدارةي موشتةرةك ،يان بـة ميـدارةي موسـتةديل مـةو شـويَنانة
سةرثةرشئ بكراباية ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي ماخري تةوزحيتان ،كةرةمكة.
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بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن دووبــارة تةمكيــد دةكةمــةوة ،ميَمــة بــةدلَ و بــة طيانــةوة حــةز دةكــةين نــاوي (منــاطق املقتطعــة) يــان
(مستقطعة) بيَتة ناو ياساكاني ميَمة ،بةكَم مةوزوعةكة دةستووري عيَرادي فيدرالَة ،نابيَت دةوانيين ميَمـة،
نابيَت دةستووري ميَمـة هـيض تـةعاروزيَكي هـةبيَت لةطـة َل دةسـتووري عيَرادـي فيـدرالَ ،مـةم دةسـتةواذةية
ليَرةشدا داخيلي بكةين باوةرِ ناكةم و ديمةتيَكي دانوني هةبيَت بةرامبةر بة دةستوريَكي ميتيحـادي ،بؤيـة
ميَمة لةطة َل مةو دةسـتةواذةينة كـة لـة دةسـتووري عيَرادـي فيدرالَـدا هـاتووة ،تةعريفيشـمان بـؤ كـرد ،مـةو
تةعريفةي كة خويَندمةوة ث ِر بة ثيَستيةتي ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تةعريفةكة دووبارة خبويَنةوة ،بؤ مةوةي بة ِر َي ان طويَيان ليَ بيَت ،جاريَكي تر.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املناطق املتنازع عليها :ي املناطق املسـتقطعة مـن كوردسـتان  -العـراق الفـ ًا للوقـائأ التارخييـة واجلغرافيـة
واملشمولة بإجراءات التعريب وتغري اهلوية القومية من قبل نظاا البعث.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان،مــةم ثيَشــنيارة تةوزحيــة ياســايية ،دةستووريشــة ،دةخيةينــة دةنطدانــةوة ،ميَســتا وةك مــاخري جــار
خويَندرايــةوة ،كـيَ لةطةلَدايــة تكايــة دةســئ بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس ،كـيَ لةطةلَــدا نييــة دةســئ بــةرز
بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس ،دوو كـةس لةطة َلــدا نييـة بةزؤرينـةي دةنـم ثةســند كـرا ،ميَسـتا ماددةكـة هــةمووي
لةطة َل عينوانةكةي بةو تةعديلةي كـة دةنطتـان بـؤدا ،دةخيةينـة دةنطدانـةوة ،كـ َي لةطةلَدايـة دةسـئ بـةرز
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،ك َي لةطةلَدانيية دةسئ بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس ،بـةكؤي دةنـم ثةسـند كـرا ،بـؤ
ماددةي دوو تكاية.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي دووةم:
ي بـة نـاوي دةسـتةي طشـئ ناوضـةكاني ناكؤكيـان لةسـةرة لـة
يةكةم :بة ثيَي مةو ياساية دةستةيةك ثيَك د َ
هةريَمي كوردستان  -عرياق ،كةسايةتيةكي مةعنةوي و سةربةخؤيي و دارايي و كارطيَري هةيـة ،بارةطاكـةي
لة هةوليَري ثايتةخئ هةريَمة و لة رِووي كارطيَرِييةوة بة سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيرانةوة دةلكيَ.
دووةم :بارةطاي سةرةكي دةستة لة هةوليَري ثايتةخئ هةريَد دةبيَ و دةشيَ نووسينطة لـة ثاريَ طاكـاني تـر
بكاتةوة.
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الثانية:
أوالً :تؤسس مبوجب ذا القانون يئة بإسم اهليئة العامة للمناطق املتنازع عليها إقليم كردستان  -العـراق،
تتمتأ بالشزصـية املعنويـة و اإلسـتقالل املـالي و اإلداري ،و يكـون مقر ـا افظـة أربيـل عاصـمة اإلقلـيم ،و
ترتب إدارياً برئاسة جملس الوزراء.
افظـة أربيـل عاصـمة اإلقلـيم ،و جيـوز هلـا فـت مكاتـب ااافظـات
ثانياً :يكـون مقـر اهليئـة الـرئيس
از رى.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي دةسـتةواذة تيكـراري تيَدايـة ،وزوحـي تيَـدا نيـة،
ميَمة لةطة َل دةدي ماددةكةين ،بةلَام لةبةر مةوةي هةنـد َ
بؤية ميعادةي صياغةمان كردؤتةوة بةو شيَوةيةي كة ميَستا بؤتان دةخويَنمةوة،

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

أوالً :تؤسس مبوجب ذا القانون يئة بإسم اهليئة العامـة زقلـيم كردسـتان للمنـاطق املتنـازع عليهـا ،تتمتـأ
بالشزصية املعنوية و اإلستقالل املالي و اإلداري ،و ترتب إدارياً برئاسة جملس الوزراء.
افظـات اإلقلـيم و
ئانياً :يكون مقـر اهليئـة الر ئيسـي أربيـل عاصـمة اإلقلـيم و جيـوز هلـا فـت مكاتـب
املناطق املتنازع عليها.
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ناوخؤ رِةميتان؟
دادر حسن دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
رِةمي ليَذنةكةمان سةبارةت بة ماددةي ( )0بةو شيَوةية بنووسريَتةوة:
بارةطاي سةرةكي دةستة لة هةوليَري ثايتةخئ هةريَمي كوردستان دةبـيَ و دةشـيَ نووسـينطةي لـة ثاريَ طـا
ثةيوةنديدارةكان و ناوضة ناكؤكي لةسةرةكان بكاتةوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ي لةسـةر مـةو ماددةيـة دسـة بكـات ،دةسـئ بـةرز بكـات ،مـةو بة ِر َي انـةي ناويـان
بة ِر َي ان ميَسـتا كـ َي دةيـةو َ
نووسيوة :طةشة دارا ،هاورِاز خؤشناو ،رفيق صابر ،سيوةيل عثمان ،سةردار رشيد ،سـاكر حممـود ،دانـا سـعيد

ي دسـة بكـات و نـاوي نـة
صوي ،خليل عثمان  ،حاكد رِزطار ،محة سعيد ،هاذة سليمان ،كةسـي تـر مـاوة بيـةو َ
نووسرابيَ؟ نية ،زؤر سوثاس ،طةشة خان فةرموو.
بة ِر َي طةشة دارا جالل:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ديـارة مـةو ماددةيــة بـاس لــة ثيَناسـةي دةســتةكة دةكـات ،مــن ثـيَد باشــة بـةو شـيَوةية بـيَ( ،كةســايةتيةكي
مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي و كارطيَرِي و ثسثؤري هةية) ،كة لة ماددةي شةشيش دا بـاس لـة ثسـثؤري
فةرمانطةكان دةكات ،مةوة زؤر طرنطة كة لة ثيَناسـةكةدا رِةنـم بداتـةوة ،ضـونكة كـات َي كـة رِذيَمـي بةعسـي
ثيَشوو مةو ناوضانةي دابرِيوة و هةولَي طؤرِيين دووطراي و زماني كلتووري كوردستاني داوة ،بة شـيَوةيةكي
ي زؤر باشة ،لة برِطةي دووةم منيش ثشتطريي
ثسثؤري كردوويةتي ،لةبةر مةوة لة ثيَناسةكةشدا مةوة دابنر َ
ليَذنةي ناوخؤ دةكةم ،سةبارةت بةوةي كة نووسـينطةي لـة ثار َي طاكـان و ناوضـة جـ َي ناكؤكـةكان بيَـت ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار هاورِاز خان ،فةرموو.
هاورِاز شيَخ أمحد محد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن لةســةر م ـاددةي ( )0برِطــةي ( )1كــة نووســراوة لــة رِووي كاطيَرِييــةوة بــة ســةرؤكايةتي مةجنومــةني
وةزيرانةوة دةلكيَ ،من ثيَد باشة بةرِاسئ سةر بة ثةرلـةماني كوردسـتانةوة بيَـت ،مـةويش بةرِاسـئ لةبـةر
طرنطي و هةستياري دةستةكة ،كة زؤر طرنطة ،مـةوة بةشـيَك نيـة وةكـو وةزارةتيَـك ثةيوةنـدي بـة بةشـيَكي
ميشةوة هةبيَ ،ثةيوةندي بةكؤي هةموو كوردستانةوةية ،مةسةلةيةكي زؤر حةساسـي لةبـةر دةسـتداية ،لـة
رِووي كار و برِيارةكانـةوة ،بةرِاسـئ زؤر طرنطـة ،زؤر هةسـتيارة ،بؤيـة مـن ثـيَد باشـة سـةر بـة ثةرلـةماني
كوردســتانةوة ب ـيَ ،برِطــةي دووةم لــة مــاددةي دووةم ،نووســينطة ل ـة ثاريَ طاكــاني تــر ،مــن لةطــةل َمــةوةدام
بةرِاسئ مةو ثةيوةنديدارة ،نووسينطةي لة ثاريَ طاكاني ثةيوةنديدار هةبيَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار د .رفيق.
د .رفيق صابر دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو ماددةية لة ( )0برِطة ثيَك هاتووة ،لة رِووي تةكنيكيةوة ثيَمواية باشرتة لة جياتي يةكـةم و دووةم ،بـة
ذمارة بنووسريَ ( ،)0( ،)1ضونكة ماددةكاني تر ،دواتر كة ضةند بةشيَك بن ،بة ذمارة نووسراون ،نةك بـة
حــةري يةكــةم و دووةم ،لــةو دوو بةشــةي مــةو ماددةيــةدا ،دوو جــار دووبــارة كراوةتــةوة كــة بارةطاكــةي لــة
هــةوليَري ثايتــةخئ هــةريَد دةب ـيَ ،زيادةيــة بــة بؤضــووني مــن دووجــار لــة يــةك مــاددةدا مــةوة دووبــارة
بكريَتةوة ،بؤية لة بةشي يةكةمياندا باشرتة مةوةيان هةلَبطرييَت ،هةر مةوةي بةشي دووةم مبينيَـت ،لةطـةلَ
مةو ثيَشنيارةي كة كرا ،بةوةي كة لة ثاريَ طاكـاني ديكـةي هـةريَد و ناوضـة جـيَ ناكؤكـةكان بتـوانيَ بارةطـا
بكاتةوة ،لة هةمان كاتدا ،ناكريَ بةس لة رِووي ميدارييةوة سةر بـة سـةرؤكايةتي مةجنومـةني وةزيـران بـيَ،
ي بـة سـةرؤكايةتي وةزيـران ،واتـة وةكـو هـةر وةزارةتيَكـي تـر
يان لة رِووي ميدارييةكةوة كب يَت ،بلكيَندر َ
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مةوة دةبيَ ،لة رِووي ماددي و دارايي و هةموو شتيَك ،يان هـةر وةكـو دةزطايـةكي سـةرؤكايةتي مةجنومـةني
وةزيران دةبيَ ،ياخود مةو ثيَشنيارةي ليَذنةي ياسايي ،كة كةسايةتي مةعنـةوي خـؤي و سةرضـاوةي دارايـي
تايبةت بةخؤي دةبيَ ،يان بودجةي تايبةت بةخؤي دةبيَ ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار سيوةيل خان.
بة ِر َي سيوةيل عثمان أمحد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بـة نيسـبةت مــةو ماددةيـة برِطــةي دووةممـان هةيـة ،بــة عةرةبيةكـةي نووســراية ،كيةنـة زمانةوانيةكةيــة،
(يكون مقر اهليئة الرئيس) بة عةرةبي ثيَي دةلَيَن (مجلة ركيكة) ،يان بلَيَ (يكون مقر اهليئـة الرئيسـية)،
يان (يكون مقر رئاسة اهليئة
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

أربيل) ،مةوة بةنيسبت جوملةكةية( ،وجيوز هلا فت مكاتب

ااافظات) لة

جياتي (أ رى) ثيَد باشة ببيَتة ( ااافظات املعنية) ثيَد باشرتة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار سةردار ،فةرموو.
سةردار رشيد حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة دةستة سةربةخؤيي دارايي و كارطيَري خؤي هةية ،بةلَام ثيَمان باشة هةمان دوةت و هةمان دةسةلَاتي
مــةو وةزارةتــةي ثيَشــووي هــةبيَ كــة تــةن وي كارةكــاني بــةيين هــةريَد و ناوةنــدي دةكــرد ،بــة نيســبةت
نووسينطةشةوة ،جطة لة هةوليَر ثيَمان باشة لة ناو كةركووك دا لة رِاستيدا نووسينطةيةكي مةيداني هـةبيَ
بؤ موتابةعة كردني كارةكاني دةستة ،بة تايبةتي ماددةي ( ،)142زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار ساكر حممود.
ساكر حممود مراد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة رِاستيدا مةوةي ثة يوةستة بة مةسةلةيةكي طـرنم لـةو ماددةيـة ،يـان لـة برِطـةي يةكـةمي مـةو ماددةيـة
مةوةية ،جطة لة كيَشة ياسايي و دةستووريةكان ،كيَشةيةكي تر هةية كـة خـةلَكي ناوضـةكاني كيَشـة لةسـةر
ثيَوة دةنالَن ،مةويش مةسةلةي كةمي خ مةتطوزاريية ،لة رِاستيدا مةطةر ميَمة تةماشـا بكـةين ،بـة حـوكمي
مــةو دؤخــةي كــة لــة دواي ثرؤســةي مــازادي عيَــراق كةوتؤتــةوة ،ثــرؤذة و مةشــاريعي خ مــةتطوزاريي و
ماوةدانكردنةوة بة نيسبةت جنوو و ناوةرِاسئ عرياق ،لة بةصراوة بة طةرمي دةسـت ثـيَ دةكـات ،كـة ديَتـة
ناوضةكاني كيَشة لةسـةر مـةو ماورِدانةوةيـة سـارد دةبيَتـةوة ،بـة داخـةوة لـة هـةريَمي كوردسـتانيش دا ،لـة
زاخؤوة دةست ثيَدةكات بة طةرم و طورِي ثرؤذةكان و خ مةتطوزارييةكان ،دةطاتة ناوضةكاني كيَشـة لةسـةر
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كةم دةبيَتةوة ،بؤية طرنطة مةو دةستةية سةر بة مةجنومةني وةزيران بـيَ ،ضـونكة دةزطايـةكي تةنفي ييـة،
نةوةكو ثةرلةماني كوردستان ،بةلَان من خالَيَك مي افة دةكةم ،كاتي خؤي ميَمة لة ثةرلةماني كوردستان ،لة
ناوناني ليَذنـة هةميشـةييةكاني ثةرلـةماني كوردسـتاندا ثيَشـنياريَك كـرا كـة ليَذنةيـةكي كـاتي بـة مـاددةي
( )142و ناوضة كيَشة لةسةرةكان بكريَتةوة ،هيوادارم طفتوطؤي مةو ثرؤذةية ببيَتة بـري هيَنانةوةيـةك بـؤ
ثةرلة ماني كوردسـتان ،كـة مـةوة كـاتي هـاتووة ،مةسـةلةيةكي طرنطـة ،سـةبارةت بـة مـةو موكحةزةيـةي كـة
بــة ِر َي ان لــة ليَذنــةي ياســايي داويانــة ،ســةبارةت بــة دارِشــتين رِســتةي كؤتــايي لــة ماددةكــة دةلَ ـيَ( :دةش ـيَ
نووسينطة لة ثاريَ طاكاني هةريَد و ناوضة جيَ ناكؤك لةسةرةكان بكاتةوة) ،تةصةورم وايـة دةسـتةواذة يـان
وشةي دةشيَ( ،جيوز) زؤر ميل امي نية ،بة تايبةتي بؤ ثاريَ طاكاني هةريَد مةطةر مةسةلةيةكي ماسـايي بـيَ،
من رِام واية ثيَويستة بؤ ناوضةكاني كيَشة لةسةر نووسينطة هةبيَت ،بكريَتـةوة ،ضـونكة خـةلَكي ناوضـةكان
كة لة رِووي ميدارييـةوة ،لـة رِووي ماليـة وة ،لـة بـواري تـرةوة ،كـة ثةيوةنـديان بـة مـةو دةسـتةيةوة دةبـيَ،
ثيَويســت ناكــات بيَنــة ناوضــةكاني تــر ،لــة شــويَين خؤيانــدا بتــوانن كاروبارةكانيــان بة ِريَوةببــةن ،مــةوةي
هةنطاويَكة بؤ خ مةتكردني ماراستةي ميحتيواكردني ميدارةي هـةريَمي كوردسـتان بةسـةر مـةو ناوضـانةدا،
من ليَرةدا مةطةر فورسةت هةبيَ وةكو تةوصيات ،يان وةكو ثيَشنياريَك لة كؤتـايي ماددةكـةدا بـيَ ،يـان هـةر
ليَرةدا بيَ ،مةوة خبريَتة رِوو كة كـاتي خـؤي ميَمـة لـة بودجـةي مـةو سـالَي هـةريَمي كوردسـتاندا مةسـةلةي
صندووديَكي تايبةاان بؤ كةركووك و ناوضة كيَشة لةسةرةكان دةستنيشان كرد....
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ميَستا لة ماددةكة دةرمةضـوو ،مةطـةر هاتـة جيَيـةكي تـر ،لـة ثاشـان دةتـواني شـتيَك ثيَشـنيار بكـةي،
مةطةر ليَـت وةربطـرييَ ،بـةس ميَسـتا لةسـةر مـةو ماددةيـة ،دةديـق لـةو ماددةيـة ،مـةو شـكلةي هـاتووة ،مـةو
موكحةزانةي جةنابت دات ،ثيَت باشة ،يان مي افة بكريَ ،كبدريَ ،سةر بة مةجنومةني وةزيران بيَ ،تكاية.
ساكر حممود مراد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
تةنها تةركي دةكةمةوة سةر مةو وشةي كة ثةيوةستة بة كردنةوةي نووسينطة لة ناوضةكاني كيَشة لةسةر،
لة جياتي (دةشيَ)( ،ثيَويستة) دابندريَ ،سوثاستان دةكةم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار دانا سعيد ،فةرموو.
دانا سعيد صوي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من دوو تيَبينيد هةية ،يةكيَكيان لةسةر شويَين بارةطاي سةرةكيية كة ميشارةي ثيَدراوة لة هةوليَر بيَ ،من
ثيَد باشة لة ميَستاوة لة ياساكة دياري نةكريَ كة ميل امي ب َي دةبيَ هةوليَر بيَ ،لةوانةية لـة ماينـدةدا ميَمـة
ثيَويستمان بةوة هةبيَ مةو كؤمسيؤنانةي ياخود مةو دةستانةي دروست دةكريَن ،لةوانةيـة ثـةرتيان بكـةين
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لةسةر ثاريَ طا جياجياكاني كوردستان دا ،بؤ وونة دةكريَ لة مايندة دوو لةو دةستانة لة دهؤك بكريَنةوة،
سيَ دانةي لة سليَماني بكريَتةوة ،يةعين مةبةستد مةوةية ميل ام نةكريَ ،كة دةبيَ شويَين بارةطاي سةرةكي
تةنيا دةبيَ لة هةوليَر بيَ ،مةوة تيَبيين يةكةم ،تيَبيين دووةم لةسةر مةوةية مايا تا ضةند ياسايية مةوة كـة
دةزطايةك كة سةر بة حكومةتي هةريَمي كوردستانة ،دةتوانريَ لة ناوضة جيَطـة نـاكؤك لةسـةر بكريَتـةوة؟
مايا مةوة ثيَويسئ بة جؤريَك لة تةنسيق نية لةطةلَ حكومةتي مةركةزي؟ زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار خليل عثمان.
بة ِر َي خليل عثمان محد أم :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر لة برادةران موكحةزةكانيان باس كرد ،بةلَام من ثيَمواية هةروةكو لة ثيَشـنيارةكةي ليَذنـةي ياسـايي دا
هاتووة ،مةطةر دةرارة مةوة رِةميسي هةي ةكة بة ثلةي وةزير بيَ ،كةواتـة جوملـةي مـاخريي (تـرتب إداريـاً
برئاســة جملــس الــوزراء) ،مــةوة تةحيــيل حاصــلة ،تيَبينيةكــةي تريشــد لةســةر مــةوةي كــة نووســينطة لــة
ثار َي طاكاني تر بكاتةوة ،من ليَـرة ثرسـياريَك لـة ليَذنـةي ياسـايي دةكـةم ،مايـا بـة ثيَـي دةسـتووري عريادـي
تةعارووز دروست ناكات؟ ميَمة نووسينطةيةكي ،دةستطايةكي هةريَمي كوردستان لةو شويَنانة بكةينـةوة كـة
ناكؤكيان لةسةرة ،من ثيَشد خؤشة مةوة وردتر بكريَتـةوة لـةوةي كـة مـةو نووسـينطانة كـة دةكريَنـةوة ،بـؤ
مةوةي لة رِؤتينيات و ه بة دوور بن ،من ثيَمواية لة ناوضةكاني تةماس بة ناوضة كيَشة لةسـةرةكان بـن،
لة جياتي مةوةي كة لة مةركةزي حمافـةزةي سـليَماني بـيَ ،يـان لـة مةركـةزي حمافـةزةي دهـؤك بـيَ ،يـا لـة
ي لـة كـةكر ،لـة
مةركةزي حمافةزةي هةوليَر بيَ ،ثيَمو ايـة لـةو ناوضـانة بـن كـة تةماسـيان هةيـة ،دةتوانـدر َ
ضةمضةمالَ ،لة ن يك مةمخوور ،ياخود لة سنووري حمافةزةي موصليش ،سنووري حمافةزةي دهؤكيش ،لـةو
سنوورة بيَ كة تةماسيان لةطةلَي هةية ،من ثيَمواية نووسينطةكان لـةو َي بكريَنـةوة كـة دةتـوائ بلَـيَد مـةوة
هةم لة رِووي ميدارييةوة ،هةم لة رِووي كةمكردني رِؤتينياتةوة ،لة رِووي تةكاليفي ماددييةوة ،من ثيَمواية
دةشتوانن باشرت مةعلومات لةسةر ناوضة ج َي ناكؤكةكان كؤ بكةنةوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار حاكد رِزطار ،فةرموو.
بة ِر َي رِزطار حممد أم :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت فةدةرةي يةكةمي مةو ماددةية ،كة دةلَيَ( :تتمتأ بالشزصية املعنوية) ،ميرت مةوة لة ويَدا خـؤي
زوةي مالي موستةديلي هةية ،يةعين ثيَمواية كافية مـةوة ،مـةوة هةي ةكـة ،ثةيوةنديةكـةي بـة مةجليسـي
وزةرا شتيَكي باشة هةر لةو نةصةدا باس بكريَت ،فةدةرةي دووةمـي ،ثيَموايـة ميَمـة كةليمـةي موحافـةزةي
(أربيل عاصمة اإلقليم) زيادة ،هةر بلَيَ ( :مقر اهليئة
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مدينة أربيل) ،ضونكة موحافةزةي مةربيل هةموو

دةزا و ناحية و داير ماداير هةمووي دةطريَتةوة ،مةطةر بلَيَي ( :مدينة أربيل) ،بشكريَ نةدل بكريَتة سةر
برِياريَــك لــة مةجليســي وزةراوة ،مــةو موجالــةي بــدةيئَ ،فةدــةرةي سـيَيةميش ،بلَـيَ :بــؤي هةيــة مــةكاتب
بة ِر َي
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
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بكاتةوة لة (املناطق املستقطعة) لة دةوسيَكدا (املتنازع عليها) ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار محة سعيد ،فةرموو.
محة سعيد محة محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
يب كـة ميقـراري
برِطةي يةكةم ثيَموايـة مـةو دةسـتةواذةي كـة لـة نيَـوان دوو كةوانةكةدايـة ،وةك مـةوةي لـ َي َ
لةسةر كرا ،مةوة يةك ،دوو :مةو بارةطايةي لة هةوليَر بيَ ثيَويست ناكـات ،هـةروةها مـةوةي دةلَـيَ لـة رِووي
كاطيَرِييةوة ،مةوةي نةبيَ ،هةر بة موتلةدي بوتريَ :سةر بة مةجنومةني وةزيران بيَت ،خالَيَكي تر ،بارةطاي
سةرةكي دةستة لة هةوليَري ثايتـةخت دةبـيَ ،دةبـيَ بـوتريَ :دةبيَـت نووسـينطة لـة ثاريَ طاكـان يـان ناوضـة
دابرِاوةكان ،من ثيَمواية مةوة ،مةو ناوضة دابرِاوانة دةزا و ناحيةي زؤرن ،يـةعين رِؤتينيـاتيَكي زؤر دةكـات،
هةر لة حمافةزة ثةيوةنديدارةكان ب َي باشـة ،يـةعين لـة ثار َي طاكـان بـيَ ،مـيرت مـةو هـةموو دـةزا و ناحيـة و
نووسينطةي بؤضيية؟ مةو هةموو تةكاليفي مادديية و ميداري و رِؤتينيات و مـةو شـتانة ،بـةس لـة ثاريَ طـا
ثةيوةنديدارةكان بيَ ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار هاذة خان ،فةرموو.
هاذة سليمان مصطفى:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دةربارةي برِطةي دووةم لة ماددةكة ،ثشتطريي لة رِاي هةردوو ليَذنةي ياسايي و ناوخؤ دةكةم ،بـةلَام بـةثيَي
ثيَويســت مــةو نووســينطةية لــة ناوضــة دابرِاوةكــان ،يــان ناوضــة نــاكؤكي لةســةرةكان بكريَتــةوة باشــة ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي رِةميتان دةربارةي موداخةلةي مةو بة ِريَ انة.
د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ثيَشنياري مةنداماني بة ِريَ  ،يةك لةو تيَبينيانة باسي لةوة كرد كة وشةي ثسثؤري زياد بكريَ،
طةشة خان بـوو وابـ ائ ،لـة ثـا َل شةخيـيةي مةعنـةوي ،شةخيـيةي مةعنـةوي دةسـتةواذةيةكي ياسـايية،
ي ليَرة ،دواتر لة ماددةي ثيَـنج كـة بـاس لـة مةرجـةكاني مـةو كةسـةي
ثيَويست ناكات باس لة ثسثؤري بكر َ
سةرؤكي دةستة كراية ،مةو مةرجانة باس كراية كة برِوانامةي هةبيَ و ضةند سالَ خ مةتي هةبيَ ،مةوة لة
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مــاددة ( )7بــاس كرايــة ،ســةبارةت بــة دووبــارة كردنــةوة لــة ثــرؤذة ياســاكة لةكيــةن مةجنومــةني وةزيــران
ثيَشكةشي ثةرلةمان كراية ،دووجار باس لةوة كراوة مةدةرِي بارةطاي لة هةوليَر دةبيَ ،مةوة لة برِطـة يـةك
كدةبةين ،تةنها لة برِطة دوو مبيَنيَتةوة ،زؤر باس لةوةي كرا مةدةرِي دةستة ،بارةطـاي لـة و شـويَنيَك بـيَ؟
لــة و ثاريَ طايــةك بـيَ؟ بــة ِريَ ان وشــةي رةميســي كدةدةيــن ،ضــونكة بارةطــا هةيــة ،لــة هــةوليَر دةبـيَ وةكــو
ثايتةخت ،مةوي ديكة كة لة شويَنةكاني تر دةكريَتـةوة ،مـةوة بارةطـا نيـة ،مـةوة نووسـينطةية لـة ثرؤذةكـة
هاتووة ،بؤية وشةي رِةميسي ،ياخود سةرةكي ،ثيَشنيار دةكـةين مـةو وشـة كبـدريَ ،تـةنها وشـةي مةدةرةكـة
مبينيَتةوة ،مةوان ثاريَ طاكان تةنها نووسينطةية ،باس لةوة كرا تيَبينيةكان زؤر لةسةر مةوة بوو كردنـةوةي
نوسينطة لة ثاريَ طاكان بة ِر َي ان مةوة لة دةسةلَاتي دةستةية ،خؤي برِيار دةدا لة و شويَنيَك ثيَويستة ،ميَمة
لة ليَذنةي ياسايي ثيَشنياري مةوةمان كرد كة لة ثاريَ طاكاني هةريَد و شويَنةكاني تر كـة كيَشـةي لةسـةرة،
ناكؤكي لةسةرة ،لةويَش زياد بكـريَ ،بـةلَام شـويَنةكان ديـاري نـةكريَ ،مـةو وردةكارييـة لـة نـاو مـةو دانونـة
دةسةلَاتي دةستةية ،خؤي برِيار دةدا لة و شويَنيَك ثيَويستة نووسينطة بكاتةوة؟ شارة ،حمافةزةيـة ،دةزايـة،
ناحيةية ،با مةو دةسةلَاتة بدةينة دةستة ،مةو شويَنة كة دياري كرا ،دياري بكات لة و شويَنيَك ثيَويسئ بة
نووسينطةية بيكاتةوة ،سةر بة ثةرلةمان ب َي يان سةر بـة مةجنومـةني وةزيـران بـيَ؟ مـةوةي ثيَشـنيار كـرا،
بة ِر َي ان مةوة وةك كاك ساكريش رِووني كـردةوة ،جيهـازيَكي تةنفي ييـة ،باشـرت وايـة سـةر بـة مةجنومـةني
وةزيران بيَ ،مةوةي طـرنطرتة ليَـرة مةركـةكاني دةسـتةية ،واجيبـةكاني ،مةهامـةكانيَئ كـة لـة دةسـتة بـاس
كراية ،لةويَ زياتر مةو شتة رِوون دةبيَتةوة كة مةركي دةستة ضية؟ بؤية سةر بة مةجنومةني وةزيران بـيَ،
بارةطــاي دةســتة لــة و شــويَنيَك ب ـيَ؟ لــة هــةوليَر ب ـيَ ،لــة شــويَنيَكي تــر ب ـيَ ،بــة ِر َي ان هــةوليَر ثايتــةخئ
كوردستانة ،دووبارة تةمكيد لةسةر مةوة دةكةمةوة ،كة زياتر مةركةكاني دةسـتة طرنطـة ،نـةك مونادةشـةي
مــةوة بكــةين لــة و شــويَنيَك ب ـيَ؟ هــةموو بةش ـيَكن لــة كوردســتان ،بــةلَام لةبــةر ماســاني مــيش و كارةكــان
مةجنومةني وةزيران لة هةوليَرة ،لة ثايتةختـة ،وةزارةتـةكان ليَرةنـة ،مـةو جيهـازةي سـةر بـة مةجنومـةني
وةزيرانة ،ثةيوةندي دةبيَ لةطةلَ وةزارةتةكان ،بؤ ماسانكاري ميش و كارةكان باشرت وايـة مةدـةري بارةطاكـة
لة هةوليَر بـ َي وةكـو ثايتـةخت ،كردنـةوةي نووسـينطة تـةعاروز لةطـة َل هـيض شـتيَك ناكـات ،كـة لـة ناوضـة
دابرِاوةكان ،مةو ناوضانةي كيَشةيان لةسةرة بكريَتـةوة ،هـيض تـةعاروزيَك نيـة ،بـة باشـي دةزانـ وةكـو لـة
رِاثؤرتي ليَذنةي ياسايي هاتووة ،ثيَشنياري مةوة كراوة لةو ناوضانة دةسـتة خـؤي دةسـتةلَاتي مـةوةي هـةبيَ
بيكاتةوة ،شةخيي مةعنةوي مايا ثيَويسئ بة ميستيقاللي مالي و ميـداري دةكـات؟ مـةوة شـتيَكي ميدارييـة
بؤ تةمكيد كردنةوة تةنها ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ميَستا صياغةي مةخريتان بة و شيَوةيةكة؟
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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املادة الثانية:
أوالً :تؤسس مبوجب ذا القانون يئة بإسم اهليئة العامة إقليم كردستان للمنـاطق املتنـازع عليهـا ،تتمتـأ
بالشزصية املعنوية و اإلستقالل املالي و اإلداري ،و ترتب إدارياً برئاسة جملس الوزراء.
افظات اإلقليم و املناطق املتنازع
ئانياً :يكون مقر اهليئة أربيل عاصمة اإلقليم و جيوز هلا فت مكاتب
عليها.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَرة موداخةلة زؤر هةبوو بة مةجليس وزةراوة رِةبت بيَ ،لـة نـاو دانونةكـةي بـة (رئاسـة جملـس الـوزراء)
هاتووة ،رِةميتان لةسةر مةو نودتةية رِوون بكةنةوة ،فةرموو.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
هيض جياوازييةكي نية مةجنومةني وةزيران ،سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيران ،مةوة كيَشـة نيـة ،ثةرلـةمان
ضؤن برِيار دةدا؟ ميَمة كروان نية ،هةروةك لة ماددة ( )3باس لـة مةركـةكاني ،لـة مـةهامي مـةو دةسـتةية
دةكات ،بؤ مةوةي تا مةو دةستةية بتوان َي بة ِريَك و ثيَكي مةجنامي بدا ،هةر وةك لة ثرؤذةكةي حكومةت دا
هاتووة( ،ترتب إدارياً برئاسـة جملـس الـوزراء)  ،بـؤ ماسـانكاري مـيش و كارةكـان ،مـةو مةجنومةنـة كـة بـة و
شـيَوةيةك كؤدةبتــةوة ،كؤبوونــةوة دةكــات ،مايــا ســةر بــة مةجنومــةني وةزيــران بـيَ؟ يــاخود ماســانكارييةكة
لةوةداية سةر بة سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيرانة ،سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيران لةبةر كةمي ذمارةي
مةنداماني ،نةك مةجنومةن كؤببيَتـةوة ،هـةر وةك لـة ثرؤذةكـةي حكومـةت هـاتووة ،سـةر بـة سـةرؤكايةتي
مةجنومةني وةزيران بيَ ،ميش و كارةكان بة ِريَك و ثيَكرت و ماسـانرت ،كةمكردنـةوةي رِؤتـ بـة ِريَوة دةضـيَ،
بؤية ثشتطريي لة ثيَشنيارةكة دةكةين ،هةر وةك لة ثرؤذةكةدا هاتووة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ني امية؟ مةطةر ني امية باشة ،بةلَام شةرح خةلَار بوو ،رِجامةن ني امي نيـة ،دةرطـا دةكريَتـةوة دةبـ َي بـة
هةموويان بلَيَد بة ِر َي ان كيَ دةيةويَ دسة بكات ناوتان بنووسد ،تكاية ،دةباشة كةرةمكة.
بة ِريَ د .صباح حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو صياغةيةي كة ميَستا ثيَشكةي كرا ،بة ِريَ ليَذنةي ياسايي خويَندييةوة ،كة عةرةبيةكـةي مـةو شـيَوةية
بوو( ،مبوجب ذا القانون تشكل يئة بإسـم اهليئـة العامـة

إقلـيم كوردسـتان) ،مةطـةر بـةو شـيَوةيةي كـة

خويَندتانةوة( ،تشكل إقليم كردستان يئة بإسم) مةوة ،ضونكة مةطةر سبةيينَ تابلؤ دةنووسريَ ،بـؤ مـةو
دةستةيةي كة ثيَك دةهيَنريَ ،مةطةر بيبَ بة ماددة ياسايي بةو شيَوةي كة ثيَشنياز كرا ،دةبيَ هةر هـةمووي
بنووسريَ( ،إدليد كردستان)يش بنووسريَ تيايدا ،يةعين من حةز دةكـةم جـاريَكي تـر بؤمـان خبويَنيَــتةوة،
يةعين نةضيَتة ناو ناو ،ميقليمي كوردستانةكة نةضيَتة ناو عينواني دةستةكةوة.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ليَذنةي ياسايي رِةميتان لةسةر مةو نودتة ني اميية؟

بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ناوي هـةريَمي كوردسـتان هـاتووة ،هـةر وةك لـة نـاوي ثـرؤذة ياسـاكةي كـة هـةموار كـرا لةسـةر ثيَشـنياري
بة ِر َي تان ،لةويَش ناوي هةريَمي كوردسـتان بـاس كرايـة( ،مشـروع قـانون اهليئـة العامـة إقلـيم كوردسـتان
للمناطق املتنازع عليها) ،مةطةر لة بةيين دوو كةوانةكة بيَ ،يان ثيَش كةوانةكة بيَ ،مةوة هـةر مةبةسـت لـة
دامةزراندني هةي ة ،ميَمة دةسةلَااان مةوةية لة هةريَمي كوردستان هةي ةكة دامبـةزريَن  ،هـيض جيـاوازي
نية ،فةردي نية ،لة عينوانةكة هةية ،لة ناو كةوانةكةي ،لة ماددة دووشدا هاتووة ،هةريَمي كوردستان.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتة ني اميةكةي د .صباح ،ميَمة لة بانةوة عينوانةكـةمان طـؤرِي( ،مشـروع قـانون اهليئـة العامـة إقلـيم
كردستان للمناطق املتنازع عليها) ،مةوةي خوارةوةي واي ليَ بكريَت ،لةسةرةوة شـتيَكمان دانـاوة لـةخوارةوة
شتيَكي ترمان داناوة ،مةوة غةلَةتة ،دكتؤرة رؤذان ،فةرموو.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الثانية-:
اوالً -:تؤسس مبوجب ذا القانون يئة باسم(اهليئة العامة اقليم كوردستان للمناطق املتنازع عليها) تتمتأ
بالشزصية املعنوية واالستقالل املالي واالداري ،وترتب ادارياً برئاسة جملس الوزراء.
افظات االقليم واملناطق املتنازع
ثانياً -:يكون مقر اهليئة اربيل عاصمة االقليم ،وجيوز هلا فت مكاتب
عليها.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَ ستا بة ِر َي ان بةو شيَوةية دةخيةينـة دةنطـةوة ،كيَـي لةطةلَدايـة بادةسـئ بلَنـد بكـات؟ ،زؤر سـوثاس كيَيـي
لةطةلَدا نية؟ ،يةك كةسي لةطةلَدا نية؟ ،بةزؤرينةي دةنم وةرطريا ،بؤ ماددةي دواتر تكاية.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي سيَيةم:
دةستةي طشئ مةم مةركانةي خوارةوة دةطريَتة مةستؤ:
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يةكةم :بةدواداضووني جيَبةجيَ كردني ماددة دةستوورييةكاني ثةيوةنديدارن بة ناوضة ناكؤكي لةسةرةكان
لةنيَوانيانــدا ثيــادةكردني حوكمــةكاني مــاددةي()142ي دةســتووري عيَرادــي فيــدرال بــةهاوكاريي كــردن و
هةماهــةنطي لةطــةلَ كيةنــة ثةيوةنديــدارةكان و لــة ناويانــدا ليذنــةي جيَبــةجيَ كردنــي مــاددةي()142ي
دةستوور.
دووةم :هةماهةنطي و هاريكاريي كردن لة ِريَطةي سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيرانةوة لةطةلَ دةستةآلتةكاني
فيــدرالي لةهــةموو كــاريَكي ثةيوةنديــدار بــ َي بــةداب كردنــي مافــةكاني طــةلي كوردســتان بــؤ دووبــارة
نةخشــةكيَش كردنــي ســنووري كــارطيَرِيي هــةريَد و كبردنــي ماســةوارةكاني سياســةتةكاني ثاكتــاو كردنــي
رِةطةزيي و بةعةرةو كردني و كؤو ثيَ كردني بةزؤر.
ســيَيةم :هاريكــاريي وهةماهــةنطي كــردن لةطــة َل وةزارةتــة ثةيوةنديــدارةكان بــؤ مةجنامــداني كارةكــاني
ثةرةثيَداني ناوضة دابرِاوةكان لةهةريَد و بةدواداضووني جيَبةجيَ كردني ثرِؤذةكاني كة تيَيان داية.
ضوارةمِ :ريَكخسنت و بةدواداضووني كاروباري كؤو ثيَكراوان ودةركراوان.
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الثالثة:
تتوىل اهليئة املهاا التالية:
اوالً :متابعة تنفيذ املواد الدستورية املتعلقة باملناطق املتنازع عليها وب منها تطبيـق احكـاا املـادة()142مـن
دستور العراق االيادي بالتعـاون والتنسـيق مـأ اجلهـات ذات العالقـة وب ـمنها جلنـة تنفيـذ املـادة()142مـن
الدستور.
ثانياً :التنسيق والتعاون من الل رئاسة جملس الوزراء مأ السلطات االيادية كل ما يتعلق ب مان حقـوق
شعب كوردستان زعادة رسم احلدود االدارية لالقليم وإزالة آثار سياسات التطهري القومي والتعريب والرتحيـل
القسري.
ثالثا :التعاون والتنسيق مأ الوزارات ذات العالقة زعمال تطوير املناطق املقتطعة من االقليم ومتابعـة تنفيـذ
املشاريأ فيها.
رابعاً :تنظيم ومتابعة امور املهجرين واملرحلني.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمــة تةميــدي ماددةكــة دةكــةين ،بــةآلم ضــةند تيَبينيــةكمان هةيــة ،يةكــةم :ديــارة دووبــارة كردنــةوة
لةماددةيةكي ياسايي زؤر زؤر ثةسـةند نيـة ،بؤيـة مـةو ()142ةي كـة لـة كؤتـايي ماددةكـةدا هـاتووة ،ميَمـة
كمــان بــردووةو وشــةي (اعــاله)مــان بــؤ مي افــة كــردووة ،لــةباتي ()142ةكــة ،دووةم :بةنيســبةت فةدــةرةي
ضــوارةم ،ميَمــة وشــةي ميــدارةمان زيــاد كــردووة ،واتــة دةبيَــت بــة (تنظــيم ومتابعــة وإدارة شــؤون املهجــرين
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واملرحلني) بةنيسبةت فةدةرةيةكي تر كة مي افية ،مـةويش مةوةيـة كـة دةسـةآلت دةدات بـةم دةسـتةية بـؤ
مــةوةي بتــوانيَ ثــرؤذة خ مةتطوزارييــةكان لةناوضــة ناكؤكــةكان جيَبــةج َي بكــات ،امسـاً( :تنفيــذ املشــاريأ
اخلدمية املناطق املتنازع عليها)مةمة هةموو تيَبينيةكاني ميَمةية لةسةر مةو ماددةية ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية ليذنةي ناوخؤ رِاةميتان.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

دادر حسن دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةكــةمان ســةبارةت بــةماددةي س ـيَيةم ،ثيَشــنيار دةكــات لــة برِطــةي دووةم ،زيــان ليَكــةوتوواني بــؤ زيــاد
بكريَت ،بكريَت بة (دووةم :هةماهةنطي و هاريكاريي كردن لة ِريَطـةي سـةرؤكايةتي مةجنومـةني وةزيرانـةوة
لةطةلَ دةستةآلتةكاني فيدرالي لةهةموو كاريَكي ثةيوةنديدار بيَ بةداب كردني مافةكاني طةلي كوردسـتان
بؤ دووبارة نةخشةكيَش كردني سـنووري كـارط َيرِيي هـةريَد و كبردنـي ماسـةوارةكاني سياسـةتةكاني ثاكتـاو
كردنـي رِةطــةزيي و بةعــةرةو كردنــي و كـؤو ثـيَ كردنــي بــةزؤر و دـةرةبوو كردنــةوةي زيــان ليَكــةوتووان.
برِطةي ثيَنجةمي بؤ زياد بكريَت بةم شيَوةية(ثيَنجةم :سةرثةرشئ كردني ديـاريكردن و جيَبـةجيَ كردنـي
ثرِؤذة خ مةتطوزارييةكان كةلة ناوضة ناكؤكي لةسةرةكان مةجنام دةدريَت) زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَستا مةو بة ِريَ انةي كة دةيانةويَت دسة بكةن ناويان دةنووس  ،فةرموون ( ،شاهؤ سةعيد ،سـؤزان شـهاو،
مةا عومةر ،مارام دادر ،عمر عبدالع ي  ،بـةفرين حسـ  ،تـارا مةسـعةدي ،ثـةروين عبـدالرمحن ،برييظـان
سةرهةنم ،ماسؤ كةريد ،عبداه مةك نوري ،حاكد رزطار ،سةمرية عبداه ،طؤران مازاد ،سـاكر حممـود ،رفيـق
صابر ،صباح بيـت اه ،نـةروان عبـداه ،كـاردؤ حممـد ،ماشـئ ع يـ  ،طةشـة دارا حفيـد ،عومـةر هـةورامي،
عومةر نورةديين ،شليَر حممد جنيب ،حسن حممد) كاك شاهؤ فةرموو.
د .شاهؤ سعيد فتح اه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بــةو ثيَيــةي لــة مــاددةي دووةم لــة ثيَناســةي دةســتةكةدا هــاتووة ،كــة مــةم دةســتةية خــاوةني كةســايةتي
مةعنةوييةو سةربةخؤيي دارايـي هةيـةو ثةيوةنـدي رِاسـتةوخؤي بـة مةجنومـةني وةزيرانـةوة هةيـة ،واتـة
بــاآلترين دةســتةية كــة ســةر بــة هــةريَمي كوردســتانةو لــةو ناوضــانةدا كــار دةكــات ،بؤيــة لــةدياري كردنــي
مةهامةكان و لة دياريكردني مةركةكانيدا كةلة ماددةي سيَيةمدا هاتووة ،لةرِووي مةنتقيةوة وادةخوازيَ كة
هــةموو دامودةزطــا ميدارييــةكان هــةموو مــةو ثارانــةي كــة لــة بودجــةي طشــئ هــةريَمي كوردســتان بــؤ مــةو
ناوضانة سةر دةكريَن لة ِريَطاي مةم دةسـتةيةوة بيَـت ،يـاخود لـة ذيَـر سةرثةرشـئ مـةم دةسـتةيةدا بيَـت،
مةوةمشان لةبري نةضيَت لةكاتي مونادةشة كردني بودجةدا بامسان لة ميستيحداسي صندودي ثشتيواني كرد
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بؤ ناوضة دابرِاوةكان ،بؤية من ثيَشنيار دةكةم سةرباري ثشتيواني كردئ بؤ ثيَشنيارةكةي ليذنةي ناوخؤ و
ياسايي ،كة باسيان لةوة كرد مةم دةستةية سةرثةرشئ ثرِاؤذة خ مةتطوزارييةكان بكات ،من ثيَشنيار دةكةم
برِطةيـــةكي تـــري بـــؤ زيـــاد بكريَـــت ،بـــةم شـــيَوةية بيَـــت( ،دةســـتة بةهةماهـــةنطي لةطـــةلَ وةزارةتـــة
ثةيوةنديدارةكانــدا سةرثةرشــئ صــندودي كــةركووك و ناوضــة دابرِاوةكــان دةكــات ،هــةروةها سةرثةرشــئ
هــةموو دامودةزطاكــاني هــةريَد دةكــات ،كــة لــةو ناوضــانةدا كــار دةكــةن ،بةهةماهــةنطي لةطــة َل وةزارةتــة
ثةيوةنديدارةكاندا) زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سؤزان خان ،فةرموو.
بة ِر َي سؤزان شهاو نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةطةلَ ثشتطريي كردئ بؤ هةردوو رِاثؤرتي ليذنةي ياسايي و ناوخؤ ،من ليَـرةدا تيَبـيين يـةك شـت دةكـةم،
ميَمة لةبرِطةي يةكةمدا نووسيومانة (متابعة تنفيذ املواد الدستورية املتعلقة باملناطق املتنازع عليها)بةآلم لة
سيَيةم ،جاريَكي تر هـاتووين وتوومانـة (ثالثـا :التعـاون والتنسـيق مـأ الـوزارات ذات العالقـة زعمـال تطـوير
املناطق املقتطعة مـن االقلـيم)ميَ مـة بـا جاريَـك بـ َي لـةم ياسـايةدا سـاغي بكةينـةوة دةسـتةواذةي (املتنـازع
عليها)بةكار بيَن يان (املقتطعة) بةكار بهيَن  ،مةوةي من بي ائ لة دةستووري عيَراددا مةو ناوضانة ثيَي
دةتوتريَــت( املتنــازع عليهــا)كةواتــة دةبيَــت تةوحيــد بكريَــت بةيــةك موصــتةلَةح كــة لةطــةلَ دةســتووريش
ثيَضةوانة نةبيَت ،سةبارةت بةو تيَبينيةي ليذنةي ياسايي من حةز دةكةم تيَبينيةك بـدةم ،ليَـرةدا دووبـارة
كردنةوةي ماددةي ( )142ليَرةدا نـاوي مـةو ليذنـة باآليةيـة كـة بةداخـةوة بةهةلَـة نووسـراوة ،خـؤي نـاوي
(اللجنة العليا لتطبيق املادة ) 142نةك (جلنة تنفيذ املـادة()142مـن الدسـتور) ،هـةر خـؤي نـاوي (اللجنـة
العليا لتطبيق املادة ) 142ناوة فةرميةكةي مةو دةستةية مةوةية ،مبا انه ( متابعة تنفيـذ املـواد الدسـتورية
املتعلقة باملناطق املتنـازع عليهـا وب ـمنها تطبيـق احكـاا املـادة()142مـن دسـتور العـراق االيـادي بالتعـاون
والتنسيق مأ كافـة اجلهـات ذات العالقـة) وة بـؤ تةم كيـد كـردن مـن بـة طرنطـي دةزائ ،ضـونكة هـةموو مـةو
ثةيوةنديية لة ِريَطاي ليذنةي باآلي ماددةي ( )142دةبيَت ،مةو برِطةية لةو بابةتـة حـةز نـةكريَت بـةلَكو
ناوةكـةي مـةو ليذنةيـة بةرِاسـئ بنووسـريَت ،واتـة (اللجنـة العليـا لتطبيـق املـادة  ،) 142مـن لةسـةدا ســةد
ثشتطريي مةو ثيَشنيارةي كاك شاهؤ دةكةم ،كة دةلَيَت (تنفيذ املشـاريأ اخلدميـة املنـاطق املتنـازع عليهـا)،
بةآلم مايا ميَمة وةكو هةريَميَك دةتوان مةو جؤرة كارة بكةين لةشـويَنيَكدا كـة هيَشـتا يـةكال نةبووةتـةوة،
لةذيَر ضةتري حكومةتي فيدرِالداية ،ميشكاليةتي دةستووروان بؤ دروست ناكات مةو حالَةتة ،ضونكة ميَمـة
مةوسا وةكو هةريَد تةداخول لةكاريَكدا دةكةين كة عاميدي فيدرِالة ،بةآلم دةكريَت بة صيذةيةكي تر بيَـت،
ضونكة ( تنفيذ والتعاون مأ جهات ذات العالقة العمـال تطـوير املنـاطق املقتطعـة املتنـازع عليهـا االقلـيم،
ومتابعـة تنفيـذ املشــاريأ)ليَـرةدا جـاريَكي تــر لـة خــالَي ثيَنجـةم بنووسـينةوة (،تنفيــذ املشـاريأ اخلدميــة
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املناطق املتنازع عليها) ليَرة يةك ماددة دووجار دووبارةي دةكةينةوة ،لة سيَيةم نووسراوة ( متابعة املشاريأ
فيهــا)بــؤ ميَمــة خــالَيَكي تــر بنووســينةوة بــةآلم دةتــوان تةمكيــدي بكةينــةوة (بالتنســيق مــأ اجلهــات ذات
العالقة) ضونكة ميَمة بريمان نةجيَت دةبـ َي مـةو ثةيوةندييـةي نيَـوان هـةريَد و فيـدرا َل ِريَـك خبريَـت ،نـاب َي
كاريَك بكةين كة بةدةر لة دةستوور بيَت ،زؤر سوثاس.

بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
مةا خان ،فةرموو.
بة ِريَ مةا عمر امحد:
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ماددةي سيَيةم ،من ليَرةدا رِةميَكد هةية لةسةر مةوةي كة لـة خـالَي يةكـةم هـاتووة( ،بالتعـاون
والتنسيق مأ اجلهات ذات العالقة) بةرِاسئ بةرِةمي من مةو وشةية بطؤ ِريَت بكريَت بة (كافة اجلهات)ضـونكة
ميَمة مةتوان بةطؤرِيين مةو وشةية ،مـةم دةسـتةية دةسـت كراوةتـر بكـةين ،تـاكو نـةك تـةنها لةطـة َل مـةو
كيةنانةي كة ثةيوةسنت يان لةطةلَ مةو ليذنانةي كة ثةيوةسنت بةم كارانةوة ،بةلَكو دةتوان دةسئ واآلتر
بكةين تاكو بتوانيَ لةطةلَ كيةنةكاني تريشدا كار بكات ،بةتايبةتي ميَمـة هـةموومان دةزانـ لـةو شـويَنانة
كيَشةو ناكؤكيةكي زؤر هةية ،بؤية بةرِاي من بكريَت بة (كافة اجلهات) نةك تةنها (مأ اجلهات ذات العالقـة)
سةبارةت بة خالَي دووةم ،ليَرةدا هاتووة (زعـادة رسـم احلـدود االداريـة لالقلـيم) بـةآلم نـةهاتووة كـة ضـؤن
ميعادةي رةمسي مةو سنوورانة دةبيَت دياري بكات؟ ،واتة بةثيَيي و معياريَك دةكريَـت؟ ،بؤيـة مـن ثيَشـنيار
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

دةكةم بكريَت بة (رسم احلدود االدارية لالقليم وفق املعاير التأرخيية والسياسية واجلغرافية) زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك مارام فةرموو.
ايوو نعمت دادر(مارام):
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة مادددةي سيَيةم ثيَشنيار دةكةم ،بةزياد كردنـي برِطةيـةك ،مـةويش دةسـتة هةماهـةنطي بكـات،
لةطةلَ نويَنةراني كورد لةمةجنومةني نويَنةراني عيَراق ،بة مةبةسـئ داكـؤكي كـردن لةناوضـة دابرِاوةكـاني
كوردســتان ،وةك ماشــكراية لــةم خولــةدا بــةثيَيي ماددةيــةكي دةســتووري كــة كؤمــةلَيَك برِطــةو ماددةكــاني
دةستووري عيَراق ،مةطةري زؤري هةية كة طؤرِانكاري تيَدا بكريَت ،بؤية ثيَد باشة مةم برِطةية زياد بكريَت
بؤ مةوةي لةطةلَ دةستةو هةماهةنطي تةواوي هةبيَت ،لةطةلَ نويَنـةراني كـورد لةمةجنومـةني نويَنـةران بـؤ
داكؤكي كردن لةناوضةكان بةثيَي ماددة دةستووريةكاني عيَراق ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك عومةر عبدالع ي  ،فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

عمر عبدالع ي بهاء الدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت ماددةي سيَيةم من سيَ تيَبينيد هةية ،وا دةزائ كة طـرنطرتين ماددةيـة لـةم ثرِؤذةيـة ياسـايةدا،
رِةنطة موداخةلةي زؤرتر هةلَبطريَت ،يةكةم :ثيَشـنيار دةكـةم برِطةيـةك مي افـة بكـةين ،جـةنابت دةزانيـت
يةكيَ لةطرفتةكاني ميَمة لةسةر مةسةلةي ناوضة دابرِاوةكان لةسةر مةسةلةي وةسـاميق و وةدـاميد و سـابت
كردنة كة كيَشةمان هةية ،يـةعين مـةو شـتانةي كـة ميَمـة هةمانـة بةدةناعـةتي هـةموو كيـةكمان لةماسـئ
سةملاندني مةو رِاستيانةدا ن كةخؤمان داكؤكي ليَ دةكةين ،دةبـيَ هـةموومشان مـيعرتا بـةوة بكـةين ،كـة
كةمتةرخــةمي زؤركــراوة لــةم كيةنــةوة ،لةكيــةني ديكؤميَنــت كــردن وتةوســيق و بةلَطانــدني مــةو رِاســتية
ميَذووييانةي كة كةمسان نكوليمان ليَي نية ،بؤية من ثيَشنيار دةكةم برِطةيةك مي افة بكريَت ،بةم شيَوةية
بيَــت كــة واي دةزائ كــاري ســةرةكي دةســتة طشتيةكةشــة ( ،كؤكردنــةوةو بــةديكؤميَنت كردنــي بةلَطةنامــة
ميَـــذوويي و ياســـاييةكان لةســـةر كوردســـتاني بـــووني ناوضـــة جـــ َي ناكؤكـــةكان و طةيانـــدني بةكيةنـــة
ثةيوةنديدارةكان) بةثيَيي مةو عيالداتانةي كةهةمانة بةثيَيي مةو سةردانانةي كةسةرؤكايةتي ثةرلـةمان و
وةزيرة بة ِر َي ةكان و نويَنةراني كورد لةبةغداد دةيكةن ،هةميشـة طرفـت مـةوة بـووة كـة نـةمانتوانيوة مـةم
رِاستيانة بطةيةن  ،بؤية من حةز دةكةم بكريَت بـة مـةركيَكي سـةرةكي مـةو دةسـتةية ،دووةم :بةنيسـبةت
برِطةي دوو ،نووس راوة هةماهةنطي و هاريكـاري كـردن لـة ِريَطاي سـةرؤكايةتي مةجنومـةني وةزيرانـةوة ،مـن
ثــيَد باشــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمانيش تيَــدا بيَــت ،ضــونكة مــةم مةســةلةية بــةع يَك بوعــدي ياسايشــي
تيَدةكةويَت ،لةبةر مةوة مةو تةنسيقة لةنيَوان سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيراندا
هــةبيَت باشــة ،بؤيــة ثيَشــنياردةكةم خــالَي دووةم واي ليَبكريَــت( ،هةماهــةنطي و هاريكــاري كــردن لــة ِريَطاي
سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيران وسةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة لةطةلَ دةسـةآلتي فيـدرال) ،سـيَيةم :ثشـتطريي
ثيَشنياري ليذنةي ناوخؤ دةكةم كة مةو برِطـةي ثيَنجةمـة زيـاد بكريَـت ،كةباسـي سةرثةرشـئ و جيَبـةجيَ
كردن دةكات ،هةروةها ثشتطريي ثيَشـنياري ليذنـةي ياسـاييش دةكـةم بـؤ مي افـة كردنـي فةدـةرةي ميـدارة،
ضونكة شتيَكي فيعلي و عةمةليية ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بةفرين خان ،فةرموو.
بةفرين حس خليفة:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةماددةي سيَيةم برِطةي يةكةم ،لةرِاستيدا كيَشةي ميَمة كيَشةي سنوور و جوطرافيايةكي سياسـية
كة ثيَويستة لةسةري ثيَك بيَ  ،كة ميَمة سنوورمان هةبوو ماناي واية ناوضة نـاكؤكي لةسـةرةكان بوونيـان
ناميَينَ ،بؤية ثيَويستة بةجدي كار بكريَت بـؤ ديـاريكردني مـةو سـنوورة ،سـةبارةت بـة دووبـارة بوونـةوةي
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ماددةي ()142لة برِطةي يةكةمدا ،ثيَشنيار دةكةم لة كؤتايي ديَرِي برِطةي يةكةمدا ماددةي ( )142بكريَت
بةو ماددة دةستوورييةي كة ثةيوةنديدارة بة ناوضة جيَ ناكؤكي لةسةرةكان ،سةبارةت بـة برِطـةي سـيَيةم،
دةبــيَ حكومـــةتي هـــةريَد هاوكــاري دانيشـــتواني مـــةو ناوضـــانة بكـــات ،كـــة بـــةهؤي سياســـةتي رِاطواســـنت
لةناوضــةكاني خؤيــان دوور خراونةتــةوة ،عــةرةبي هــاوردة لةجيَطةكةيانــدا نيشــتةج َي كــراوة ،ميَســتا لــة
ثاريَ طاكاني هةريَمي كوردستان نيشتةجيَن ،كار ماساني بكريَت بةمةبةسـئ طةرِانـةوةيان بـؤ زيَـدي خؤيـان
بــؤ ســةر مولَــك و مــالَي خؤيــان ،هــةروةها دةســئ خ مــةتي زيــاتر بطةيةنــدريَت بــةو ناوضــانة ،لــة ِريَطاي
كارماساني كردن مةويش بة زيـاتر طرنطـي دان بـةبواري ثـةروةردةو فيَركـردن ،بـؤ مـةوةي دانيشـتواني مـةو
ناوضانة بةزماني دايك ماشنا بنب و زماني نةتةوةي خؤيان بري نةضيَتةوة ،زؤر سوثاس.
بةرِ َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تارا مةسعةدي ،فةرموو.
بة ِريَ تارا حتس ياس :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تيَبينيةكةم لـة دووةم برِطةيـة ،كـة دةلَيَـت( ثانيـاً :التنسـيق والتعـاون مـن ـالل رئاسـة جملـس الـوزراء مـأ
السلطات االيادية كل ما يتعلق ب مان حقوق شعب كوردستان زعادة رسم احلدود االدارية لالقليم وإزالـة
آثــار سياســـات الـــتطهري القـــومي والتعريــب والرتحيـــل القســـري) مـــن نــازائ تؤزيَـــك وا تةماشـــاي دةكـــةم،
دةستةواذةكة زؤر دوورودريَذ و شـتيَكي مينشـامية ،تـةنها ميكتيفـا بكـةين تـا مـةوةي دة َليَـت ثانيـاً :التنسـيق
والتعــاون مــن ــالل رئاســة جملــس الــوزراء مــأ الســلطات االياديــة كــل مــا يتعلــق ب ــمان حقــوق شــعب
كوردستان) لةطةلَ (التطهري القومي والتعريب والرتحيل) ضونكة ميعادةي رِةمسي حدودي ميداري بؤ هـةريَد
مةمة تةنها بة وتةيةك و بةدسةيةك ناكريَـت ،بةلَكو ثيَويسئ بةزؤر شتة كة كاري بؤ بكريَت ،مةطةر ميَمـة
بةس بةوة ندة تةماشـاي بكـةين مـةوة تيَدةطـةين كـة مةبةسـتمان لـة ميعـادةي رِةمسـة ،لـة سـيَيةمدا هـاورِام
لةطةلَ بة ِريَ سؤزان خان ،كة دةلَيَت(ثالثا :التعاون والتنسيق مأ الوزارات ذات العالقة زعمال تطوير املناطق
املقتطعة) بةرِاسئ لةثيَشرتيش هةر حةزم دةكرد مامـاذةي ثيَبكـةم( ،املقتطعـة) لـة ميقلـيد ضـونكة ميقلـيد
خؤي تيَيدا نةبووة ،كة لةناو دةستووريش هةيةو دةلَيَ ميقليد مةمةية كة ميَستا هةيـة ،يـةعين وا نـةبوو
لةناوي بيَت وليَمان كبرابيَـت ،لةبـةر مـةوة (املقتطعـة)بةتةسـةورم دانةنـدريَت بـةلَكو كيَشـة لةسـةر يـاخود
(املتنــازع عليــه) مبيَنيَــت ،هــاورِام لةطــة َل مــةوةي كــة (تنفيــذ املشــاريأ اخلدميــة) هــةر خبريَتــة س ـيَيةم ،وة
ثشتطرييش لة ليذنةي ياسايي دةكةم ،لة هةرخالَيَك كة ماماذةي ث َي بدات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ثةروين خان ،فةرموو.
بة ِر َي ثةروين عبدالرمحن عبداه:
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بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةرِاي ثشتطرييد بؤ هةردوو رِاثؤرتي ليذنةي ياسايي وناوخؤ ،بةنيسبةت ماددةي سـيَيةم برِطـةي يةكـةم،
من دةلَيَد وابنووسريَتةوة( بةدواداضوون و مامادةكاري) بؤ زياد بكريَت ،لةثيَش جيَبةجيَ كردن ،مامادةكاري
بةو ماناية كة خ َي انـي كـورد هـان بـدريَت بطة ِريَنـةوة بـؤ شـويَنةكاني خؤيـان ،مةوانةشـي كـة طةرِاونةتـةوة
حماوةلة بكريَت ضؤلَي نةكةن ،بؤ وونة وةكو ناحيـةي بـادرت لـة مـةمخوور ،كـة لةسـةرةتاي 0212وة تـا
ميَستا زؤربةيان طةرِاونةتةوة ،وة لة ناحيةي ديبةطة تا ميَستا وةك ثيَشـرت مـاوةدان نةكراوةتـةوة بـة هـةموو
طوندةكانيـةوة ،بةنيســبةت برِطـةي دووةم ،هةماهــةنطي و هاوكــاري ،لـة ِريَطــاي هـةر سـيَ ســةرؤكايةتيةكةوة
بكريَــت ،واتــة تــةنها مةجنومــةني وةزيــران نــةبيَت بــةلَكو ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان و ســةرؤكايةتي هــةريَد و
سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيران بيَت ،ضونكة هةر يةكيَ لـةم سـةرؤكايةتيانة دةورو دةسـةآلت وكاريطـةري
خؤيان هةية ،بةنيسبةت برِطةي ضوارةم ،من ثيَشـنيار دةكـةم وا بنووسـريَتةوة ،هةولَـدان بـؤ طةرِاندنـةوةي
كؤو ثيَكراوان و دةركراوان و ِريَكخستنيان وبةدواداضووني ثيَداويستيةكانيان ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بيَريظان خان  ،فةرموو.
بيَريظان امساعيل سةرهةنم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاتيَــك كــة دةلَيَيــت بةدواداضــوون بــؤ جيَبــةجيَ كردنــي مــاددةي ( )142ي دةســتووري عيَرادــي فيــدرال
جيَبةجيَ بكريَت ،مةوةندة بةسة ،ثيَويست ناكات ميَمة ِريَطايان ثيشان بـدةين كـة لةطـةلَ كامـة ليذنـة مـيش
بكةن ليذنةي ( ،)142مؤتؤماتيكيةن مةو دةستةية دروست بوو ،خؤيان ثةيوةندي دةكةن بةو ليذنةيةي كة
ثابةندة بة ليذنةي ماددةي ( ،)142زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ماسؤ كةريد ،فةرموو.
بكر كريد حممد( ماسؤ):
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاستيدا من موكحةزةم لةسةر برِطةي ضوارةمي ماددةكة هةية ،لة مةصلَدا نووسـراوة(ضـوارةمِ :ريَكخسـنت
و بةدواداضووني كاروباري كـؤو ثيَكـراوان دةركـراوان)  ،دواتـريش ليذنـةي ياسـايي شـتيَكي بـؤ مي افـة كـرد،
مةويش((تنظيم ومتابعة وإدارة شؤون املهجرين واملـرحلني) نـازائ بةرِاسـئ مةطـةر مةبةسـت مةوانةيـة كـة
ميَستا لةناو هةريَمدا دةذين و مهجرين بن يان مرحل بن لةرِووي ميدارييةوة مةوانة ميَستا مـةجهي ةكاني
حكومةتي هةريَمي كوردستان خؤيان ميدارةيان دةكةن ،ضؤن ميَستا مةو دةستةية بيَت ميدارةي مةوان بكات،
تةن يد و موتابةعةكة دةيناكة ،بؤية مـةو ثيَشـنيازةي كـة ثـةروين خـان كـردي ،بـة بـرِواي مـن لـة جيَطـاي
خؤيةتي كةواي ليَ بيَت ،سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
عةبدووآلي مةك نوري ،فةرموو.

بة ِر َي عبداه حممد نوري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من سةرةرِاي مةوةي كة ثشتطريي بؤضوونةكاني دكتؤر شاهؤ دةكةم ،بةآلم ثيَشنيار دةكةم مةركي مةوةي كـة
باسي صندودي هاوكـاري كردنـي ناوضـة دابرِاوةكـاني كـرد ،مـن ثيَشـنيار دةكـةم وشـةي سةرثةرشـئ كـردن
بكريَــت بــة بــة ِريَوةبردني صــندودي هاوكــاري ناوضــة جـ َي ناكؤكــةكان ،هــةروةها ثشــتطريي مــةو ثيَشــنيارةي
مامؤستا عومةر دةكةم كةباسي مةوةي كرد ،لة زمين مةركةكانـدا مـةو دةسـتةية هةسـتيَت بـة كؤكردنـةوةي
هةموو مـةو ب ةلَطةنامانـة ،هـةموو مـةو ديكؤميَنتانـةي كـة ثةيوةنـدي بـة تـةعريب و تةبعيـد و تـةبعيـث و
تةرحيلةوة هةية  ،بؤ مةوةي مةمانة وةكو مةرشيفيَكي نيشتماني مبيَنيَتـةوة ،و بـؤ خـةلَكي تويَـذةر كةرِةنطـة
مةوانــة ميســتيفادةي ليَبكــةن ،هــةروةها بــؤ خؤمشــان كــة هــةر وةفــديَك ويســئ بيبــيينَ ،ضــونكة تــا ميَســتا
هةســتةكةين مــةو بةلَطةنامانــة بةش ـيَوةيةكي ثــةرت و بــآلو لــةكي هةنــديَك كيةنــة ،بؤيــة باشــرت وايــة لــة
مةرشيفيَكي نيشتمانيدا كؤبكريَتةوة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِريَ حاكد رِزطار ،فةرموو.
بة ِريَ رزطار حممد ام :
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت مةم ماددةية من هةست دةكةم ،تةناسوديَك ثيَويستة ،يةكةم :مةم ياساية خؤي هةدة ليَيـي مـةوة
نية كة دةستةيةك دروست بيَت ،هةدةي تري هةية ،بةرِةمي من مةم ماددةي سـيَيةمة ،مةهـداي ياسـاكةي تيَـدا
باس بكةين ،مةطةر سةيري برِطةكان بكةين تيَكةآلوييةك هةية ،لة بةيين مةهامي دةستةكةو مةهداي ياساكة،
مةهداي ياساكة لة دروست كردني دةستةكة طةورةترة بؤ خـؤي ،مةطـةر سـةيري فةدـةرةي دوو بكـةين ،رِةنطـة
مةوة بكريَت بة مةهـداي ياسـاكة ،فراوانـي بكـةين ،تةنسـيق و تـةعاون لةطـةلَ سـولَتاتي ميتيحـادي بـؤ زةمـاني
حقـــوق و مـــةو تةفاصـــيالنةي كـــةوا لــةوةدا هـــاتووة ،يـــةعين مةمـــة ثيَويســـئ بةدةســـتكارييةك هةيـــة ،تـــا
جياكردنةوةيةك دروست بكريَت ليَرةدا ،دووةم :مةو موتابةعةو تةن يد و ميدارةية ،هـي مهجـرين و مـرحل
مةبةست كام مهجر و مرحلة ،ي مناطق متنازع عليهـا يـة يـان ناوضـةي تـر هةيـة؟ ،ضـونكة ميَسـتا لةهـةموو
شويَنةكاني عيَرادةوة خةلَك هاتووة بؤ ميَرة ،مةطـةر مةبةسـت لـةوة بيَـت مةمـة ميشـي مـةو نيـة ،دامريةيـةكي
تايبةت هةية بةوانة ،دامريةي (املهجرين و اهلجرة)دةبيَ مةوة جيا بكةينـةوة ،مايـا مـةمان ميشـي مةوانـة بطرنـة
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دةست كةلةناوضة جيَ ناكؤكةكان هاتوون بةتةنها ،خالَيَكي تـر( املنـاطق املقتطعـة) مـةويش موكحـةزةم هةيـة
لةسةري ،من وام ثيَباشة فةدةرةي يةكةمي لة مةهامةكان ،بةم جـؤرة بيَـت ،يـةعين فةدـةرةي مةهـداي دـانون
ببيَت بة ماددةيـةك ثـيَش مةهامـةكان بيَـت و مةهامـةكانيش بـنب بـة ماددةيـةك ،مةطـةر مةهـدافتان دانـا بـة
ماددةي سيَيةم با (متابعة تنفيذ مواد دستور مجهورية العراق املتعلقة بأ داف ذا القانون)ليَرةدا زؤر شـامل
تر دةبيَت وهةرضي مةهداي ياساكة هةية مةميش ليَرةدا موتابةعةي تةنفي كردني مةو مةوادة دةستووريانة
كة ثةيوةنديدارة بة مةهداي ياساكةوة ،لةبةر مـةوة مةتاتيـةتيَكي بـاي دةدات بـة دةسـتةكة ،كـة دةسـةآلتيَكي
باشي هةبيَت ،مةطةريَت لةهةر شويَنيَك مةوادي دةستوور هةبيَت و ثةيوةنديدار بيَـت بـة مةهـداي ياسـاكةوة،
دةسئ واآلتر دةبيَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سةمرية خان ،فةرموو.
بة ِريَ مسرية عبداه امساعيل:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت ماددةي سيَيةم خالَي سيَيةم( ،ثالثا :التعاون والتنسيق مأ الوزارات والسـلطات) ،مي افـة بكريَـت بـة
رِةمي من بةنيسـبةت خـالَي ضـوارةم(رابعـاً :تنظـيم ومتابعـة امـور املهجـرين واملـرحلني) مـةوة ميلذـا بكريَـت،
ضونكة دةستةكة كاتية ،با بةشـيَوةيةكي تـر داب ِريَـذريَت ،مـةويش مةوةيـة (تقـديم التسـهيالت الالزمـة لعـودة
املرحلني اىل مناطقهم االصلية) ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ساكر حممود ،فةرموو.
بة ِريَ ساكر حممود مراد:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاستيدا مـةوةي ثةيوةسـتة بـة مةسـةلةكاني مـاددةي ()142كـة هـةر بـةثيَيي مـاددةي ()142ي دةسـتوور،
ليذنةيةكي جيَبةجيَكار لة بةغـداد دةستنيشـان كـراوة ،مـةويش ليذنـةي بـاآلي مـاددةي()142ة ،ليَـرةو لـةويَ
هةولَي جؤرو ناجؤر هةية ،بؤ مةوةي بـةديل بـؤ مـةو ليذنةيـة بدؤزريَتـةوة ،كةجةنابيشـتان سـةرؤكي وةفـدي
ثةرلةماني كوردستان بوويت كاتيَ ضووينة بةغداد ،لة مومتةمـةري (هيـل سـلكي) مـةو هةوآلنـةتان بـةوازحي
هةست ثيَكرد ،بؤية من رِام واية ،ناوهيَناني ليذنـةي جيَبـةجيَ كردنـي مـاددةي ( )142لـة برِطـةي يةكةمـدا،
خبريَتة ثيَشةوة نةك لةدواي برِطةكاني هةماهةنطي لةطةلَ كيةنة ثةيوةنديدارةكان ،مةم دةستةية كـار لةطـةلَ
ليذنةي جيَبةجيَ كردني ماددةي ()142بكات ،لةطـةلَ كيةنـةكان تـر يـان كيةنـة ثةيوةنـدارةكان تـر ،خـؤ
مةطةر ناو كيةنة ثةيوةندارةكان تر نةهيَندر َ ،من تةسةورم واية كاريَك ميجابية ،ضونكة تةنها ليذنة
ج َ بةج َ كردن ماددة  142دةست نيشان كراوة بؤ بةدواداضوون هـةموو مـةو كاروبارانـة ثةيوةسـتة
بــة مةســةلة ماوارةكــان و مةســةلة مةوانــة كــة هيَنــدراون و هــةروةها مــن ثيَشــنيار ج ـ َ كردنــةوة
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بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِريَ

مةسـةلةيةك زؤر طرنطـ تـر دةكـةم كـة بةدريَـذاي دروسـت بـوون مـةم ليذنةيـة و بةدريَـذاي دةنطـدان
خةلَك عرياق لةسةر دةستوور هةميشةيي كة موميَد خةلَك كوردستان لة رِاسـت دا بـؤ مـةو دةسـتوورة
ض ـرِكرابووةوةو بةش ـيَك زؤر لــة مــاددة  142دةســتوور  ،يــةكيَك لــةو برِطانــة كــة ثةيوةنــد بــة
يةكالكردنةوة كيَشةكان ني اعاتي مولكيةوة هةية ،وة يةكيَك لة ميجراماتةكان دروست كردن هةي ةتيَك
بووة لة كاتيَك بة ثيَ مامار مةو هةي ةتة تا ميَستا نةيتوانيوة  %4مةركةكان خؤ رِاي بكات ،هيوادارم لة
ماددة  3و لة هةر يةكيَك لة برِطةكاندا دةب َ مةسةلة ناوهيَنان بؤ مةكتيظ كردنـ كـار مـةو هةي ةيـة
خبريَتة ناو ياساكةوةو ،سوثاستان دةكةم.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك رفيق فةرموو.
د.رفيق صابر:
سةرؤك ثةرلةمان.
رِاستيةكة من ثيَد وايـة يـةكيَك لـةو طرفتانـة مـةو ناوضـة دابرِاوانـة مةسـةلة مولَكايةتيـة و مـولَكيَك
زؤر كورد و برا توركمانةكا ان دةست بةسةر داطرياوةو دراوة بة كةس تـر ،لةبةرمـةوة مـن ثشـتطري لـة
دسةكان كاك ساكر دةكـةم و مـن دام نـابوو كـة لـة مـاددة سـيَيةم ببيَــتة مـاددة سـيَيةم و بـةو شـيَوةية
زيادبكريَت ( بةشدار كردن و هاريكار ضارةسةر كردنـ كيَشـة مولَكايـةت لـةو ناوضـانة يـان لـة ناوضـة
دابرِاوةكــان كوردســتان) لــة هــةمان كاتــدا ثشــتطري لــة ثيَشــنيار بــرا بــة ِريَ م كــاك عمــر دةكــةم كــة بــؤ
مةسةلة بة مةرشيئ كردن و كؤكردنةوة دؤكيوميَنت لةبارة مةو ناوضانة ،مةمةي دةكريَـت دوو بـةي
بيَت ،بةشيَك مةو دؤكيوميَنتانة بن كة ثةيوةنديان بة مةساميل ميَذووييـةوة هةيـة و كوردسـتان بـوون
مةو ناوضانة لةرِوو ميَذووييةوة دةسةمليَنن ،بةشيَكيش مةو دؤكيوميَنتانة بن كة ثةيوةنديان بة تةعريب
كردن و دابرِان مةو ناوضانةوة هةية ،ثشتطري لة ثيَشنيار بة ِر َي كاك حاكد رزطار دةكةم كة مـةويش لـة
ماددة  7شويَن دةركراوان و كؤو ثيَكراوان ديار بكريَت كة ديـارة مةبةسـت لـةو ناوضـانة بـؤ ديقـةت
ياساي و سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك صباح فةرموو.
صباح بيت اه شكر :
سةرؤك ثةرلةمان.
ىلَ بةراييا مةز ثشتةاانيا ل ليذنا ياساي و ليذنا نااخؤ دكةم بـؤ ثيَشـنياريَت وان بتايبـةت ليـذنا نـاوخؤ كـة
ماددةك زيَدة كرية لة سةرثةرشت كردن و ديار كردن و ج َ بةج َ كردن ثرؤذة خ مةتطوزاريـةكان كـة
لة ناوضة ناكؤك لةسةرةكان مةجنام دةدريَت ،و حةديقةت مةز ثشتيظانيا لـةو َ دكـةم كـو مـةا مـاددة بيَتـة
زيَدة كرن ،ديسا لة خاآل  3لة ديظ ماددة دبيَذينت هاريكار و هةماهةنط لةطةلَ وةزارةتة ثةيوةنـدارةكان،
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مةز ثيَشنيار دكةم هاريكار و هةماهةنط كردن و ثالندانان و ضاوديَر كردن مةاةي بيَتة مي افة كردن،
سوثاس.
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان:
كاك نةروان فةرموو.

بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِريَ

نةروان عبداه:
سةرؤك ثةرلةمان.
من ويَرِا ثشتطري كردئ لة رِا برايان بة ِريَ بة تايبةت مامؤستا عمر سةبارةت بة دؤكيوميَنت كردن
كــة مــةوة مــةركيَك طرنطــة ،هــةروةها ثشــتطري لــة رِا د.شــاهؤ دةكــةم ســةبارةت بــة مي انيــة و ســندوق و
سةرثةرشت كردن مةو ناوضانة ،بةو ثيَية ميَمة دةسةآلتيَك زيـاتر بـدةين بـة مـةم دةسـتةية بـؤ مـةوة
بتوانيَــت بةرضــاو حكومــةت بيَــت لةناوضــة كيَشــة لةســةرةكان ،ميَمــة بودجةيــةك زؤر بــؤ مــةو ناوضــانة
تةرخان دةكةين و ذمارةيةك زؤر كارمةند و موزةفمان هةية و لةو ناوضـانة مـيش دةكـةن ،دةكريَـت ميَمـة
دةسةآلت زياتر ث َ بدةين ،سةرةرِا ثشتطري كردئ بؤ ليذنة ناوخؤ و رةميةكان  ،سةبارةت بةوةي كة
مــةم دةســتةية بةرِاســت لةبــةر طرنطــ و ســرتاتيذيةت ميَــذووي و ضارةنوسســاز كارةكــان و مةركــة
دور سةكان بةرِاست مةم دةسـتةية ثيَويسـت دةكـات لـة خـا َل دووةم كـة هةماهـةنط و هاوكـار كـردن لـة
ِريَطة سةرؤكايةت مةجنومةن وةزيـران و ثةرلـةمان كوردستانيشـ بـؤ زيادبكريَـت ،ثاشـان مـن ثيَشـنيار
دةكةم بؤ زياتر بة دوةت كردن كارةكان و لة دةسـةآلت تـةنفي تـةنها خـؤ نةبينيَتـةوة ،لةوانةيـة لـة
داهاتوودا لة مةجنام دانوستان و دانيشنت لةطةلَ كيةنة ثةيوةندارةكان حكومةت عرياد ثيَويسـت بـةوة
بيَت كة برِيار بدات لة هةنديَك ثرس ضارةنوسساز ،بؤية من ثيَشنيار ةكةم خالَيَك تر زياد بكريَت ،بةوة
ثــاي خــالَ يةكــةم ،خــالَ دووةم /دةســتة لــة برِيــاردان و لــة ثرســة ضارةنووسســازةكاندا دةطة ِريَتــةوة بــؤ
ثةرلةمان كوردستان ،مةو خالَةش مي افة بكريَت ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك كاردؤ فةرموو.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤك ثةرلةمان.
وةكو كاك حاكد رزطار باس كرد مامـانج لـة دانـان مـةو دةزطايـة يـان برِيـار دان ثةيوةنـدارة بـة نـاوةرِؤك
ماددة  142ميَمة لة كوردستان دوو تةجروبةمان هةية لةو بارةيةوة ،هةم ليَذنـة ثةرلـةمان بـؤ مـاددة
 142و هةم وةزارةتيَك بؤ مةو ناوضانة ،بؤ مةوة مةم دةزطايـةي نةبيَتـة مـةوة كـة هـةر دةزطـا دروسـت
بكةين و جؤريَك لة بار بيَت لةسةر مةو ناوضانة لة كاتيَك دا ثيَويستة ماسانكار بكريَت ،مةو ماسانكاريةي
لةوة دةبيَـت كـة وةكـو هاوكـارائ باسـيان كـرد ببيَتـة دامـةزراويَك كـة فةرمانطةيـةك هـةبيَت ،فةرمانطـة
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ديراسات و رِاطةياندن كة لة ليذنة ياساي ثيَشنيار بؤ كرابوو ،ميَمة ثشتيوان ىلَ دةكةين ،خالَيَك تريش
مةوةيــة كــة مــةم دامــةزراوة كــار بكــات لةســةر نــاوةرِؤك مــاددة  142بــة وردةكــار زيــاترةوة ،مةســةلةن
دؤناغةكان ماددة  142ثةيوةند بة ماساي كردنةوةية ،ميَمة نازان ثرؤذة كورد بؤ ماساي كردنةوة
ضية؟ تا ميَستا بةرِاست مةمة رِوون نية ،ميَمة لة ماساي كردنةوة ضـؤن دةطـةين و ضـؤن تـةعاموىل لةطـةلَ
دةكةين؟ ،مةمة كيةنيَكة ثيَويستة مةم دةزطاية بؤ مةوة لة كاتيَـك موتابةعـة دةكـةين يـان سةرثةرشـت
ىل ثرسينةوة هةبيَت لةوة كة ميَستا كة رِاسـتة زؤر كـار لـةو ناوضـانة دةكريَـت ،بـاس لـة
كارةكان دةكةين َ
ثةري و بآلو دةكريَت لة هةموو رِوويةكيةوة ،لةرِوو ماىل و لةرِوو ماوةدانكردنـةوة و لـةرِوو سياسـي،
ثيَويستة خؤمان ثرؤذةمان هةبيَت ،مةم دةزطاية موتابةعة بكات و ماسانكار بكات ،مةسةلة سةرذميَر ،
تا ميَستا ديار نية سةرذميَر ضؤن دةكريَت و لة كو َ دةكريَت؟ ك َ دةيكـات؟ يـةعن مةمـة دؤنـاغيَك تـرة
كة ثيَويستة مةم دةزطاية مينجا دواي رِاثرس  ،رِاثرس لةكام سنوور دةكريَـت؟ بـةك منـةوة طرنطـة كـورد
ثرؤذة خـؤ هـةبيَت و لـة بـارة نـاوةرِؤك مـةم ماددةيـة كـة مونادةشـة و مـالَؤز زؤر لةسـةرةو زؤر
جاريش ميَمة مـةم شـتة طشـتطرييانة كـراوة ،ميَمـة دةمانـةو َ مـاددة  142جـ َ بـةج َ بكـةين ،ضـؤن جـ َ
بةجي َ بكةين؟ رِةم و بؤضوون جياواز دروست دةبيَت ،ثرؤذة جياواز دةبيَت ،نةتةوة تر هةية و رِةم
جياواز هةية ،لةبةرمةوة مـةم رِوونكاريـة زؤر زؤر بـؤ ميَمـة زةروريـة كـة ميهتمـام ثـ َ بـدةين ،سـةرةرِا
مةوة كة برادةران باس مةوةيان كرد كـة ثةيوةنـد بةكيـةن خ مةتطوزاريـةوة هةيـة و ثةيوةنـد بـةو
سندودة هةبوو كة ثةرلةمان برِيار ىلَ داو كردية  02مليـار كـة ثيَويسـتة مـةم فةرمانطةيـة ،مـةم دةزطايـة
سةرثةرشت بكات ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عبدالرمحن فةرموو.
بة ِريَ عبدالرمحن حس ابابكر:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
من ثشتطري لة ثيَشنيارةكة د.شاهؤ دةكةم ،لة برِطة يةكةم من موكحةزةم هةية دةمةويَت بةو شـيَوةية
بيَت مةطةر بكريَت ،ضونكة ثيَويستة تةعديل تيَدا بكريَـت وةكـو ب َليَـ بةدواداضـوون جـ َ بـةج َ كردنـ
ماددة دةستوورية كة ناوضة دابرِاوة لة هةريَم كوردستان ،هاوكار كردن و هةماهـةنط لةطـةلَ كيةنـة
ثةيوةندارةكان و ليذنة ج َ بةج َ كردنـ مـاددة  142دةسـتوور عريادـ فيـدرِالَ ،ميَمـة ليَـرة وةكـو
هةااآلنيش ميشارةتيان ثيَيدا دةبيَت ميَمة جةخت لة نويَنةرةكان ميَمـة بكـةين لـة بةغـدا كـة مةوانـة بـةو
ميشة هةسنت ،مةوة ميش خؤيانة لةو َ جةخت لةو ليذنةية بكةن كة مةو ماددةية ج َ بةج َ بكـةن ،مـةوة
هةموو كةم تةرخةم مةوانة لة ضوار سالَ ثيَشوو كة مةو تةجروبةمان هةية كة نةيانتوان مةو برِطةيـة
هـةنطاويَك ببةنـة ثـيَش ،ميَسـتا ميَمـة ل َيــرة هةرضـ بكـةين ميَمــة ثيَشـنيار دةكـةين بــؤ مـةو ليذنةيـة ،يــان
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متابةعة دةكةين ،كة دة َل َي مةمة كةمة و مةوة زيادة ،مـةوة كرديـة و مـةوة نةكريـة ،ثـيَد وايـة وةكـو
ثيَويست مةم هةي ةي ناتوان َ ميشيَك ج َ بةج َ بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان:
ماشت خان فةرموو.

بة ِر َي ماشت ع ي صاحل:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
من ثشتيوان لةو رِاية كاك مارام دةكةم كة ثيَويستة مةم دةستةية كارةكان بـة هةماهـةنط بيَـت لةطـةلَ
مةجنومةن نويَنةران عرياق دا بةو ثيَية كـة مةجنومـةن نويَنـةران لـةو دؤخـةيان دا كـة بـة شـيَوةيةك
فعل مةو برِيـار و ياسـايانة دةردةكـةن كـة سـةبارةت بـةو ناوضـانة ،هـةر بؤيـة ثيَويسـتة ماطاداريـةك بـاي
هةبيَت لةنيَوان مـةو دةسـتةية و كارةكـان مةجنومـةن نويَنـةران دا ،مـن خـؤم ثيَشـنيار مـةوة دةكـةم كـة
مــةركيَك زيادبكريَــت بــؤ كــار مــةم دةســتةية ،مــةويش دانــةوة رِاثــؤرتيَك دةور شــةفا لةكيــةن مــةم
دةستةيةوة ،نةك تةنها بؤ مةجنومةن وةزيران ،بةلَكو بؤ ثةرلةمان كوردسـتان بـةو ثيَيـة مـةم دةسـتةية
دةستةيةك سروشت نية ،دةستةيةكة لـة حالَـةتيَك تايبـةت دايـة ،واتـة بـة تـةنها مـةزموون ثيَشـوو بـؤ
دةرخست كة دةركردن برِطة ياسـاي و مي افـة كردنـ برِطةيـةك دةسـتوور ضارةسـةر كيَشـة مـةم
ناوضانة ناكات ،بةلَكو لةوانةية زؤر جار ثيَويستمان بـة وراذانـدن شـةدام كـورد بيَـت ،بـة كؤكردنـةوة
رِا طشت بيَت ،مةطةر هاتو لة كات هةرِةشةدا كة بـؤ سـةر ضارةنووسـ مـةم ناوضـانة بيَـت بـة شـيَوةيةك
شةفا خةلَك ماطادار بيَت كة ضةنديَك لة كارةكان بةرةو ثيَشةوة رِؤيشتووة ،ضةنديَك لة كارةكـان سسـتة و
ضةنديَكيش لةو برِطة ياساييانة دةركراوة ،بةآلم (موعوق التنفيذ)ة ،تةمجيل دةكريَت بـؤ مةرحةلةيـةك
تر كة لةوانةية لة خ مةت ضارةنووس و ماييندة ناوضةكان نةبيَت ،هـةر بؤيـة ثـيَد باشـة تـةرح مـةوة
دةكةم كة ثيَويستة رِاثؤرتيَك دةور هةبيَت و مةو رِاثؤرتة بـة شـيَوةيةك شـةفا و خبريَتـة بـةردةم رِا
طشت و هةروةها خبريَتة بةردةم ثةرلةمانيش ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
طةشة خان فةرموو.
بة ِريَ طةشة دارا جالل:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَشنيار دةكةم برِطةيةك بؤ مةركةكان مةم دةستةية زيادبكريَت ،مـةويش طرنطـ دانـة بـة ثةيوةنـد
كلتــور و كؤمةآليــةت و رِؤشــنبري مــةم دةســتةية ،كــة ثيَشــرت رِذيَمـ بــةعس كــار كــردووة لةســةر كــالَ
كردنةوةو نةهيَشتن مةم ثةيوةنديانة بة سوود وةرطرتن لة ِريَكخراوةكان كؤمةلَطة مةدةن  ،سوثاس.
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سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عمر فةرموو.
عمر صديق هةورام :
سةرؤك ثةرلةمان.
تايبــةت بــة برِطــة  1لــة مــاددة  3هةماهــةنط لةطــةلَ هــةموو كيةنــةكان ،بــة تةســةور مــن ســةرؤك
ثةرلــةمان باشــرتة ،لةبةرمــةوة ثرؤســة سياس ـ و ســادامطري ياســاي لــة عــرياق بــةو ماســتة نيــة تــةنها
تةخسيس بكةين بة ضةند جيهـةتيَك ،تةسـةور دةكـةم هةنـديَك جـار تـةدةخوكت دةبيَـت ،بؤيـة ثيَويسـت
دةكات هـةموو كيةنـةكان بيَـت ،تايبـةت بـة مـاددة  3مـةوة كـة تايبةتـة بـة تةدـديد كردنـ مةشـاريع
خــةدةم مــةو ســندودة كــة لــة بودجــة هــةريَم كوردســتان ميقــرار كــرا لةكيــةن ثةرلةمانــةوة ،بــةرِيَ
سةرؤك ثةرلةمان من ثيَشنيار دةكةم ليَرة تةحديد مةشاريع خةدةم و موتابةعة تةنفي ةكـة مـةم
جيهةتة بيكات ،بؤ؟ لةبةرمةوة مةم دةستةية تايبةت بةو جيهةتانة ميش دةكـات و حاجـة مـةو شـويَنانة
دةزان َ ،بةآلم تةنفي ةكة لةكيةن مةم جيهةية نةبيَت ،ضونكة وةزارةتةكان تـر ميشـيان ضـ دةبيَـت؟ بـؤ
وونــة شــارةوان و ماوةدانكردنــةوة يــان هــةر مةشــروعيَك تــر خــةدةم  ،مةطــةر بدريَتــة دةســت مــةم
دةستةية تةسةور دةكـةم نةوعيـةت تةنفي ةكـة لـة ماسـت ثيَويسـت دا نـةبيَت وةكـو مـةوة كـة جيهـة
موختةس بيت ،بةآلم تةحديدةكة ميمكانة مةم جيهةتة باشرت بتوان َ لة داهاتوو مةمة بكـات ،موتابةعـة
تةنفي ةكة مةم جيهةتة باشرت دةيكات ،رةديبيَكيش دةبيَت بةسةر جيهة تةنفي ةوة ،تايبةت بـة برِطـة
 4ثيَشــنيار دةكــةم ِريَكخســنت و بةدواداضــوون كبــدريَت ،تــةنها بــة ِريَوةبردن كاروبــار كــؤو ثيَكــراوان و
دةركــراوان لــة ناوضــة نــاكؤك لةســةرةكان ،بــؤ؟ لةبةرمــةوة ميــدارة واتــا تــةختيت ،تــةن يد ،موتابةعــة و
رةدابة ،هةموو دةطريَتةوة ،بةس تةنها بة ِريَوةبردن يان ميدارة بيَت بةسة ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عمر فةرموو.
عمر محدأم نورةدين :
سةرؤك ثةرلةمان.
لة برِطة  0ماماذة بة دةربرِين سنوور ميدار كراوة ،بة رِةم من مةو كيَشةية كـة ميَمـة باسـ دةكـةين
ىل
بةش زؤر ثةيوةند بة مةسـةلة سـنوورةوة هةيـة ،بؤيـة مـن ثيَشـنيار دةكـةم سـنوور ميداريةكـة َ
كب دريَت يان تةنها سنوور مبيَنيَتةوة ،يان بكريَتة سنوور ناوخؤ نيَوان هةريَم كوردستان و حكومـةت
ميتحاد  ،ضونكة مةمـة لـة مـةدةبيات  unيشـدا و نيَـردة  unو رِاثؤرتةكانيـدا وةكـو كيَشـة سـنوور لـة
نيَوان هةريَم كوردستان و لة نيَوان حكومةت عرياق و دووبارة كيَشانةوة سنوور مامـاذة ثيَـدراوة ،واتـة
بةناو حـدود ميـدار نةضـووةتة نـاو ديكؤميَنتـة نيَودةولَةتيةكانـةوة ،بـةلَكو وةكـو دووبـارة كيَشـانةوة
سنوور ناوخؤ لة عرياق لة نيَوان هـةريَم كوردسـتان و حكومـةت ميتيحـاد  ،ضـونكة كـة دة َليَـ سـنوور
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تــةنها بوعــدة ميداريةكــة نيــة ،بــةلَكو لــةناو كيَشــة ســنووردا بوعــديَك تــةمرخي  ،بوعــديَك جــوطراف ،
رِةهةنديَك نةتةوةي و سياسيش لةناودا مامادةية ،زؤر سوثاس.
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان:
كاك د.حسن فةرموو.

بة ِر َي د.حسن حممد سورة:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
بــة نيســةبت مــاددة  3برِطــة  ،0دوو مــةهام هــاتووة بــةرِةم مــن مةمــة تــةنها حةســر نيــة بــةكار مــةو
هةي ةية ،يـةكيَكيان كـة لـة بيدايـةت هـاتووة دةلَيَـت ( التنسـيق والتعـاون مـن ـالل رئاسـة جملـس الـوزراء)
لةبةرمةوة مةطةر لة جيات تةنسيق و تةعاون بكريَت بة (متثل رئاسة جملس الوزراء مأ سلطات االياديـة)
دووةم /ضــمان حقــوق شــعب كوردســتان  ،تةبعــةن مــةويش مــةهام تايبــةت نيــة بــةم وةزارةتــة بــةلَكو
موستةلَةحيَك زياتر سياسـية و مـةويش وا ىلَ بكريَـت (العـادة املنـاطق املتنـازع عليهـا اىل احلـدود االدرايـة
لالقليم وازالة اثار سياسات التطهري القومى و التعريب والرتحيل القسرى) يةعن مةم دوو وشةية بطورِدريَت
يةكيَكيان بة (متثل) مةوة تريشان بؤ (اعـادة تلـك املنـاطق) ،بـة نيسـبةت خـالَ ( 4تنظـيم ومتابعـة امـور
املهجــرين واملــرحلني) بــؤ مــةوة شــويَنةكة ديــار بيَــت ،كةليمــة (اعــادة املهجــرين واملــرحلني اىل منــاطقهم
االصلية) تةحديد بكريَت ،هاورِام لةطةلَ مي افة كردن خالَ  7ليذنـة ياسـاي بـة ثيَويسـت دةزائ دوو
خالَ مي افة بكريَت ،خالَيَكيان (تقديم تقرير فصلى كل ثالثة اشهر اىل جملس الوزراء لبيـان املوقـف الر ـى
للجهات املعنية واالعالن عنها) ،خالَيَك تريش مةوة كة ثيَشنيار كراوة و منيش عةينةن ثيَشـنيار دةكـةم
(مجأ الوثائق واالدلة اجلغرافية والتأرخيية والقانونية الثبات كوردستانية تلك املناطق) ،سوثاس.
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي رةميتان؟ كاك د.زانا فةرموو.
بة ِر َي د.زانا رؤوف حةمة كريد صاحل:
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان.
تةبيع ذماريةك زؤر ثيَشنياز باي كراون ،دةكريَت دوا مةوة ثةرلةمانتاران بة ِر َي رِاز بن لةسـةر
دةكريَت ليذنة ياسـاييش ثشـتطري بكـا ت لةسـةر مـةوة بكريَتـة برِطةيـةك لةسـةر هـةمان مـاددة مي افـة
بكريَت ،تايبةت بة بابةت بة دؤكيؤميَنت كردن سةرجةم مةو بةلَطةنامانـة كـة تايبـةتن بـة ناوضـة جـ َ
ناكؤك لةسةرةكان ،ثيَشنياريَكة ليذنة ياساي ثيَ باشة ،بة ِر َي تان دةتوانن برِيار بدةن لةسةر مـةوة كـة
ســياغةيةك بــؤ بدؤزينــةوةو بــة دؤكيوميَنــت كــردن و كؤكردنــةوة ســةرجةم مــةو بةلَطــة نامانــة كــة
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ثةيوةنديان هةية بة ناوضة ج َ ناكؤكةكان و مي افة بكريَت و سياغةيةك تايبةت بؤ دابندريَت ،لة هةمان
كات دا بة نيسبةت سةرثةرشت كردن و بة ِريَوةبردن مةو سندود دةعد بة هةماهةنط و هاوكار كـردن
لةطةلَ مةجنومةن وةزيراندا بؤ سةرثةرشت كردن و بة ِريَوةبردن مةو سندودة بؤ ثةرةثيَدان ناوضة ج َ
ناكؤك لةسةرةكان ،مةوة كة ثةيوةند هةبيَت بة مامةلَة كردن لةطةلَ مةجنومةن نويَنةراندا بة حـوكم
مةوة كة لة برِطة دووةم ياسايةكةدا هاتووة تةنسيق و تةعاون لة ِريَطة مةجنومةن وةزيران دا دةكـات
لةطةلَ سةرجةم دةسةآلتة ميتيحاديةكانة واتة ليَرة خؤ ميل ام كردووة كة حكومةت هةريَم كوردستان
خؤ خمةوةلـة بـة مامةلَـة كـردن لةطـة َل سـةرجةم داواكراوةكانـدا لةناويشـياندا حكومـةت لـة مةجنومـةن
نويَنةران و مةو دامة زراوانـة تـريش كـة ثةيوةنـديان ثيَيـةوة هـةبيَت ،دةكريَـت ميَمـة مـةو برِطةيـةي كـة
برِطــة  3دةطوتريَــت (التنســيق والتعــاون مــأ كافــة الــوزارات) ميَســتا دةكريَــت بلَيَـ مامةلَــة كــردن لةطــةلَ
سةرجةم مةو وةزارةتانة ،لة هةمان كات مةو مةناتقانة (املقتطعة) وابـ ائ ثيَشـرت لـة مـاددة ثيَشـوو مـةوة
يةكالكرايــةوة كــة (املنــاطق املتنازعــة عليهــا)ضــية و ثيَناســةيةك بــؤ دابنــدريَت و ســةرجةم مــةو ناوضــانة
دةطريَتةوة كة لة هةريَم كوردستان دابرِاون لةبةر هؤكاري ديار كراو ،مةوة سةرةرِا مةوة كة ثشتطري
دةكريَت (تعويض املت ررين) بؤ برِطة  0زياد بكريَت ،وةكو بةشيَك لـة مـةو هةماهةنطيـة كـة هةيـة لـة
نيَوان ليذنة ماددةكة ،لةهةمان كات دا بؤ برِطة  1دةكريَت ساغ بكةينةوة جاريَك تر لة ثيَناو (تنفيذ
املواد الدستورية املتعلقة باملناطق املتنازع عليها وبظمنهـا تطبيـق احكـاا املـادة  142مـن الدسـتور االيـادى
بالتعاون والتنسيق مأ اللجنة العليا لتطبيق املادة  142وكافة اجلهـات اال ـرى) يـةعن هـةموو جيهاتـةكان
تريش ،بةس ليَرة ثيَش دةخريَت ،لة ليذنة باآل ج َ بةج َ كردن ماددة  142ثيَش دةخريَت ،تايبةت
بــةوة كــة ثةيوةنــد هــةبيَت بــة هةي ــة ني اعــات مولَكييــة كــة بــة ِر َي تان دةزانــن كــة لــة بةغــداي
دةستةيةك باآل هةية بؤ حـةىل ني اعـات مولَكيـة ،مـةو ني اعـات مولَكيـة مـةرج نيـة تـةنها لةناوضـة جـ َ
ناكؤكةكان بيَت ،رِةنطة لةناو شار هةوليَريش وونةيةك لةو شيَوةيةمان هةبيَت ،بـةآلم كـة دةشـطوتريَت
تةنســيق و تــةعاون لةطــةلَ ســةرجةم جيهاتــةكان تــردا ،بــة وونــة مــاددة  142هــاتووة ،ضــونكة ليَــرةدا
جةوهةر ميشكردن مةم ليذنةيةية ،جةوهةر ميشكردن مةم هةي ةتةية ،ب َ طومان مةطةر ماددةكة ج َ
بةج َ كرا مةم هةي ةية هيض وجود و مةهميةتيَك ناميَن َ ،بةآلم كاتيَك كة دةطوتريَـت تةنسـيق و تـةعاون
هةيــة لــة نيَوانيــادا ،واتــة لــة زمنيشــيانداهةي ة عوليــا تايــةبت بــة ني اعــات مولكيــة بيَــت ،مــةوة كــة
ثةيوةنــد هــةبيَت بــة مورةحــةل و موهةجــةرين كـيَن؟ بـ َ طومــان ميَمــة لــة ثــرؤذة ياســايةكة كــة نــاو
دةستة باآل هةريَم كوردستان بؤ ناوضة ج َ ناكؤكةكانة ،ب َ طومان مةبةستةكة ليَ تـةنها مـةو مـاوارةو
مةو مورِ ةحةكنةن كة لة ناوضة ج َ ناكؤكـةكانن و لـة هـةريَم كوردسـتانن و يـةعن ثةيوةنـد هةيـة بـة
كوردةوة ،ياخود بة مةوانة كة لة ناوضـة جـ َ ناكؤكـةكان لـة بةغـدا وةزارةتيَـك هةيـة و تايةبتـة بـة كـؤو
كردوو و موهةجرينةكانةوة ،واتة تةدةخول كردنيَك نيـة لـة ميشـ مـةو جيهةتانـة بـة دـةد مةوةنـدة كـة
ثةيوةنــد هةيــة بــةو ناوضــانة كــة لــة هــةريَم كوردســتان دابـرِاون و خــةلَكانيَكيش ثشــت بةســتوو بــةم
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سياسةتة كة لة ثيَشرت دا كة ثةيرِةو كراوة ،مةمانة لة ناوضة مةسلَيةكان خؤيان دوورخراونةتةوة ،مةوة
كة ثةيوةند هةبيَت مايـا رِاثـؤرتيَك دةور ثيَشـكةي بكـات بـة ثةرلـةمان؟ ،وابـ ائ بـة ِر َي ان لـة ليذنـة
ناوخؤ مةو ثيَشنيارانةيان كردووة كة رِاثؤرتيَكي شةي مانطة دةداتة مةجنومةن وةزيران و لـة مةجنومـةن
وةزيرانيشةوة مارِاستة ثةرلةمان كوردستان دةكريَت ،زؤر سوثاس.
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ناوخؤ شت تازةتان هةية؟ كاك دادر فةرموو.

بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِريَ

بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِر َي

بة ِر َي

دادر حسن دادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
هةر مةوة ثيَشرت ماماذةمان ث َي كـردووة و لةطـة َل مـةم هةمواركردنـة ميَسـتاي هـاورِاين لةطـة َل ليذنـة
ياساي  ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي ميَستا ماددة  3فةدةرة ،فةدةرة لةطةلَ ميعادةي صياغةكة ،ثاشان مةو شـتانةي كـة هةتانـة
مي افةي بكةن ،نودتةي ني امية فةرموو كويَستان خان.
كويَستان حممد عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من تيَبيين دةكةم مةمرِؤ لةهةموو ماددةكانـدا مـةو ثيَشـنيارانةي كـة مةنـداميَك يـان دوو مةنـدام ثشـتطريي
دةكات ،مةط ةر ليذنةي ياسـايي ثيَيـي ثةسـةند بـوو لـة صـياغةكةدا دايـدةنيَت ،مةطـةر ثيَـي ثةسـةند نـةبوو
كدةبريَ ،كة ثيَويستة بةثيَي ني ام خبريَنة دةنطةوة ،يةعين بؤ وونـة ميَسـتا مـةوةي كـةمن تيَبينـيد كـرد
بةلَطةنامــةكان بثــار َي ريَن ،بــةب َي مــةوةي خبريَتــة بــةردةم مةنــداماني ثةرلــةمان ،بــةلَكو مــن دذي مب لــة
صياغةكةدا ،مةطةر ليذنةي ياسايي ثيَي باي بيَت دايدةنيَت ،لةم ياسايةدا لةسةرةتاوة وامان هيَناوة هيضمان
نةخســتة دةنطــةوة لــة ماددةكــة بةصــياغةي ليذنــةي ياســاييةوة ،مــةوةي ليذنــةي ياســايي ثيَيــي بــاي بيَــت
صــياغةي دةكــات و دايــدةنيَت ،مــةوةي ثيَيــي بــاي نــةبيَت كي دةبــات ،بــةبيَ طةرةانــةوة بــؤ رِاي مةنــدامان،
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
نا ،نا ميتحرامد بؤ جةنابت هةية ،بةس هيَشتا نةماخنسـتووتة دةنطـةوة ،ضـونكة واـان فةدـةرة بةفةدـةرة
دةخيةمة دةنطةوة ،كة ماددةكة فةدةرة بةفةدةرة خويَندرايةوة ثاشـان دةخريَتـة دةنطـةوة ،مةطـةر ميعـادةي
صــياغة هــةبيَت ،مــةوة صــياغةكة دةكريَــت و مي افــةكان دةكريَــت ،لةســةر رِؤشــنايي مــةو موداخةكنــةي
مةنداماني ثةرلةمان بة ِر َي  ،سؤزان خان ،فةرموو.
سؤزان شهاو نوري:
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بة ِر َي

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

سةرؤكي ثةرلةمان.
لــة مةســناي دســةكردني بــة ِريَ مةنــدامي ليذنــةي ياســايي كــاك زانــا ،باس ـي لةدــةرةبوو كردنــةوةي زيــان ىلَ
كةوتووان كـرد ،ةة ماددةيـة زؤر نادةسـتووريية ،لةبـةر مـةوةي دةرةبووكردنـةوةي زيـان ليَكـةوتووان مـةب َي
بةياسايةك بيَت ،كة لةمةجنومةني نويَنةراني عيَرادةوة جيَبةجيَ دةكريَت ،مةم دةستةية هيض دةسـةآلتيَكي
بةدةستةوة نية ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شاهؤ ،فةرموو.
د .شاهؤ سعيد فتح اه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ثيَشنياري ميَمةدا كة زيـاد لـة سـ َي كـةس ثشـتيواني كـرد ،تـةنها بامسـان لـةوة نـةكرد ،كـة مـةم دةسـتةية
سةرثةرشـئ صــندودي دةعمــي كــةركووك و ناوضــة دابرِاوةكـان و ثـرِؤذة خ مةتطوزارييــةكان بكــات ،بــةلَكو
هةموو مـةو دامودةزطايانـةي كـة بودجـةي طشـئ هـةريَمي كوردسـتان بـةكار ديَـنن لـةو ناوضـانةدا ،لـة ذيَـر
ميشراي مةم دةستةيةدا بن ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثيَشنيارةكةت بنووسة ،بةنووس بؤمان بنيَرة ،كاك عومةر نورةديين نودتةي ني امي هةية ،فةرموو.
عمر محة ام نورةدين :
سةرؤكي ثةرلةمان.
ضونكة لةسةرةتاي مةمسالَ لة ثةرلةماني عيَرادي ياسايةك دةرضـوو بـةناوي( ياسـاي دةرةبووكردنـةوة) كـة
هةموو مةو حالَةتانة دةطريَتةوة كة باسي دةرةبوو كردنةوة دةكات ،دووةم :باسـي مـةوةم كـرد سـةبارةت بـة
بةكا رهيَناني زاراوةي حدودي ميداري ،كة مةمـة بطؤرِدريَـت ،بـةآلم هـيض سـةرجنيان نـةبوو بـة ِر َي ان لةسـةر
مةوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سؤزان خان ،فةرموو.
سؤزان شهاو نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة موتابةعة كردني كاروباري جيَبةجيَ كردني مةشاريد ،وةزارةتـةكان دةيكـةن مـةم دةسـتةية لـة
توانايدا نية ،كة بتوانيَ موتابةعةي مةو مةشاريعانة بكات ،بةلَكو دةبيَ عيليمي ثيَي هةبيَت ياخود لة ِريَطاي
ثالنيَكةوة بيَت كةلةكيةن مةو دةستةيةوة دادة ِريَذريَت ،ميَمة  11وةزارةاان هةية ،مـةم دةسـتةية لـة بـاتي
هــةر  11وةزارةتةكــة بض ـ َي موتابةعــةي كاروبــاري مةشــاريد بكــات كةواتــة مــةبيَ دةســتةيةكي طــةورةي زل
دابنيَ  ،تةنها بؤ بةدواداضووني مةشاريد ،ضونكة  11وةزارةاان هةية ،هةر  11وةزارةتيش دةتـوانن لـةو
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ناوضــانةدا مةشــاريد بكــةن ،كةواتــة ميَمــة مةطــةر شــتيَك داوا بكــةين دةب ـيَ ب ـ ان لةطــةلَ حــةمجي م ـةو
دةستةيةو لةطة َل مةو ستافةي كة دةضيَت لةويَ كار بكات ،بطوجنيَ ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك زانا ،فةرموو.

بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لة دةرةبوو كردنةوةي زيان ليَكةوتووان ميَمة ثيَشنيارةكةمان لةوةداية كة بةدواداضوون و موتابةعة كردني
ضــؤنيةتي دــةرةبوو كردنــةوةي مــةو زيــان ليَكةوتووانةيــة لــةو بــوارةدا ،مــةوةي كــة ثةيوةنــدي هــةبيَت بــة
سةرلةنويَ دارِشتنةوةي سنوري ميـداري ،مـةو بة ِر َي انـة ماطـادارن كـة مـاددةي  142تـةنها خـؤي بـاس لـةوة
دةكــات ،تــةتبيد كردنــةوة يــةكيَك لــة ميجراماتــةكاني تــةتبيد كردنــةوة بريتيــة لــة ماســايي كردنــةوة و
ِريَكخستنةوةي سنوورة ميدارييةكانة ،كة ثيَشرت لة ياساي ميداري دةولَةتدا بةشيَوةيةك ِريَكخرابوو كة ثاشان
هاتووةتة ناو ماددةي 142ي دةستووري ياسايي عيَراديةوة ،كة ثةيوةنديشي هةبيَت بةوةي كة كاك عومةر
هةورامي باسي كرد ،جيَبةجيَ كردني ليذنةي ياسايي كة ثيَشنياري كردبوو( ،تنفيـذ املشـاريأ) كـة دةكريَـت
ميَمة مةو ثيَشنيازة سـةحب بكـةين ،تـةنها بةدواداضـووني جيَبـةج َي كردنـي ثرؤذةكـان مبيَنيَتـةوة ،ضـونكة
بةدواداضووني رِةنطة دورس بيَت ،تاكو ثيَي هةلَدةسنت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
لي ذنةي ياسايي مةو صياغانةي كة هةتانـة لةسـةر رِؤشـنايي موداخةلـةي مـةو مةندامـة بة ِر َي انـة ،صـياغةو
مي افـة مامــادة بكــةن ،بـؤ مــةوةي هــةر ثيَشـنياريَك كــة دوو مةنــدامي بـة ِريَ ثيَشــنياريان كــردووة ،لةســةري
رِابوةست مةطةر وةرتان طرت مـةوة دةخيةينـة دةنطـةوة ،بـة ِر َي ان ميَسـتا ثيَشـنياريَكي سـةرؤكايةتي هةيـة،
بؤية دانيشـتنةكة دوا دةخـةين بـؤ رِؤذي دوو شـةممة سـةعات 12ي بـةياني تـا صـياغة بكريَتـةوة ،ضـونكة
ليذنةي ياسايي بةتةنها ليَرةدا ناتوانن صياغةي بكةن ،بؤية دواي دةخةين ،بةخواتان دةسثيَرم.
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فرست امحد عبداه

ارسالن باي امساعيل

حممد دادر عبداه(د.كمال كةركووكي)

سكرتيَري ثةرلةماني

جيَطري سةرؤكي ثةرلةماني

سةرؤكي ثةرلةماني

كوردستان – عيَراق

كوردستان – عيَراق

كوردستان  -عيَراق

013

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()6
دووشةممة ريَكةوتي 0232\4\06
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()5
دووشةممة ريَكةوتي 0232/4/06
كاتذميَر ()12ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي دووشةممة ريَكةوتي  0212/4/05ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق
بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة مامـادةبووني بـة ِريَ
ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بة ِريَ فرسـت أمحـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين ذمـارة
()5ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق ,دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِيـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()5ي خـولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()12ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي دووشةممة ريَكةوتي  0212/4/05دا بةم شـيَوةية
بيَت:
-1بةردةوام بوون لةسةر خستنةرِوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي طشئ جيَناكؤكةكان لة هـةريَمي
كوردستان – عيَراق.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتان ،دانيشــتنةكةمان دةكةين ـةوة ،خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردن ،ســالَي يةكــةم ،خــولي
طريَداني دووةم ،ذمارةي دانيشنت ( ،)5رؤذي دانيشنت  ،0212/4/05بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمـةكاني برِطـةي ()1ي مـاددةي ( )02لـة ثـةيرِةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةموار كـراوي سـالَي
1110ي ثةرلــةماني كوردســتان – عيَــراق ،دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برِياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشــتين ذمــارة ()5ي خــولي سـيَيةمي هةلَبــذاردن لــة كاتــذميَر ()12ي ثـيَش نيــوةرِؤ ،رؤذي دوو شــةممة
ريَكةوتي 0212/4/05دا بةم شيَوةية بيَت:
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-1بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةرِوو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي دةســتةي طشــئ جيَناكؤكــةكان لــة
هةريَمي كوردستان – عيَراق.
ليذنةي ياسايي و ناوخؤ كةرةم بكةن بؤ شويَين خؤتان ،بة ِريَ ان ،ماددةي س َي مونادةشة تةواو ببـوو ،ضـةند
ثيَشنياريَك هاتبوو ،دةرار وا بوو ليذنةي ياسايي و ناوخؤ صياغةكة مامادة بكـةن ،مةوانـةي وةريانطرتبيَـت،
مةوة دةست نيشان دةكريَت ،مةواني تر مةنداماني ثةرلةمان ثيَشنياريان هةبوو ،ضةند بـة ِر َي يَك ثشـتيواني
ل َي كرد ،مةوانةي دةخةينة دةنطدانةوة لة حالَـةتيَك مةطـةر ليذنـةي ياسـايي نـةهات بيَـت ،ليذنـةي ياسـايي
كةرةم بكةن بؤ ثيَشكةي كردني صياغةكةتان لة ماددةي سيَ.

بة ِريَ
بة ِريَ

بة ِريَ
بة ِريَ

شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةســةر رؤشــنايي مــةو موكحةزاتانــةي كــة لــة جةلســةي ثيَشــوو دراو ،مــةو ثيَشــنيارانةي لةكيــةن بــة ِر َي ان
مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كرا ،ميَستا ميَمة برِطةكا ان صياغة كردووة ،لة هةمان كاتدا رةنطة هةنـديَك
ثيَشنيار هةبيَت ،ميَمة بة نةزةري ميعتيبارمان وةرنةطرتبيَت ،لةكاتي مةوةي كة ديَينة سةر برِطةكان ،ميَمـة
دةتوان وةكَمي مةو ثيَشنيارانة بدةينةوة ،كة لـة رووي ياسـاييةوة بـة نـةزةري ميعتيبـار وةرنـةطرياوة ،دوا
رةميش رةمي ميَوةي بة ِريَ و مةنداماني ثةرلةمانة ،سوثاس.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.

املادة الثالثة :تتوىل اهليئة املهاا التالية:
اوالً :متابعة تنفيـذ املـواد الدسـتورية املتعلقـة باملنـاطق املتنـازع عليهـا بالتعـاون والتنسـيق مـأ اللجنـة العليـا
لتنفيذ املادة  142من دستور العراق االيادي واجلهات ذات العالقة.
ثانياً :التنسيق والتعاون من الل رئاسة جملس الوزراء مأ السلطات االيادية كل مايتعلق ب ـمان حقـوق
شعب كوردستان زعادة رسم احلدود االدارية لالقليم وتعويض املت ررين وإزالة أثار سياسات التطهري القومي
والتعريب والرتحيل القسري.
ثالثاً :التعاون والتنسيق مأ الوزارات ذات العالقة العمار وتطوير املناطق املسـتقطعة مـن كوردسـتان  -العـراق
ومتابعة تنفيذ املشاريأ فيها.
رابعاً :تنظيم ومتابعة وادارة شؤون املهجرين واملرحلني.
امساً :مجأ وتوثيق االدلة والوقائأ التارخيية املتعلقة باملناطق املتنازع عليها.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِر َي ان ،هةنديَك ثيَشنياريش هةبوو ،مةو ثيَشنيارانةي كة سةرثةرشـئ سـندودةكان بكريَـت ،هـةمووي لـة

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

جيَطايــةك بــوو ،ثيَشــنياري تــر هــةبوو (توثيــق) وةســاميقةكان ،مــةوة خويَندرايــةوة ،مــةو بة ِريَ انــةي مــةو
ثيَشنيارانةيان تةدديد كرد بوو ،كة مةو داهاتانةي لة سندودةكان بؤ شويَنة كيَشة لةسـةرةكان سةرثةرشـئ
بكريَت ،مةطةر ثيَشنيارةكةيان سةحب نةكةن ،دةخيةينة دةنطدانةوة ،كةرةم بكة كاكة.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ ميَمة وةكو ليذنةي ياسايي مةو ثيَشنيارةمان بة نـةزةري ميعتيبـار وةرنـةطرت ،هـةر بؤيـةي ميَمـة
يــةك لــةو برِطانــةي كــة ثيَش ـنيارمان كــرد بــوو ســةحبمان كــردةوة ،مــةويش تــةنفي ي مةشــاريعة ،كــة مــةو
دةستةية دةسةكَتي تةنفي ي مةشاريعي ثيَ نةدريَت ،ماناي واية ناكريَت ميَمة مـةو سـندودةي لـة بودجـةدا
دةست نيشا ان كردووة بدةينة مةو دةستةية ،بؤ مـةوةي تـةنفي ي مةشـاريعي لـ َي بكـات ،ميَمـة حـةق وايـة
لةوة بري بكةينةوةو موحاوةلـة بكـةين ،مـةو دةسـتةية لـة مةركـة سـةرةكيةكاني خـؤي كنـةدات ،مةركـةكاني
سةرةكي ببيَنيَت ،نةك مةركة فةرعيةكان ،مةمة يةك.
دوو /ميَمــة مةطــةر مــةوةي بــة نــةزةري ميعتيبــار وةربطــرين ،بــةو جــؤرة تــةداخوليَك دةب َيــت لــة بــةيين
وةزارةتةكاني ميَمةو بـةيين كـاري مـةو دةسـتةية ،وةزارةتـةكاني ميَمـة دةتـوانن زؤر بـة ميعتيـادي و زؤر بـة
تــةبيعي ثــرؤذة لــةو موناتيقانــة بكةنــةوة ،هــةروةكو ميَســتاي مــةم شــيَوةية ثيــادة كــراوة ،و لــة ريَطــاي
وةزارةتةكان ،و لة ريَطاي مةو ميدارة زاتيانـةي كـة تةشـكيل كـراوة ،دةبيَـت مـةوةمشان لـة بـري نةضـيَت مـةم
دةســـتةية كارةكـــةي دةســـتةيةكي كاتييـــة ،رةنطـــة بـــةجيَ بـــةجيَ كردنـــي مـــاددةي  ،142مـــةم دةســـتةية
هةلَدةوةشيَتةوة ،جطة لةوةي ميش و كاري مةم دةستةية حةز دةكةم مةوة ب انن ميش و كاريَكي ميـداري و
سياسيية ،هيض برِطةيةك نيية لـةو ياسـاية ميشـارةت بـةوة بـدات ،كـة دةسـتةيةكي فـةني هةيـة بـؤ تـةنفي
كردني ثرؤذةي خ مةتطوزاري لةو مةنتيقانة ،بؤية لةبةر مةو هؤكارانة ميَمة مةو ثيَشنيارةمان بة نـةزةري
ميعتيبار وةرنةطرتووة وةكو ليذنةي ياسا ،دوا رةميش رةمي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و مةنداماني ثةرلةمانـة،
زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كيَ لةو بة ِريَ انة ثشتيواني لةو ثيَشنيارة كردووة؟ مةطةر مةو ثيَشنيارة سةحب نةبيَت ،ديفـاعي لـيَ بكـةن،
بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة ،كاك كاردؤ كةرةم بكة.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَمواية لةسةر مةساسي مةوةي بودجةيةك دياري كرا بوو ،بـؤ شـويَنة نـاكؤك لةسـةرةكان ،دةبيَـت شـويَنيَك
هةبيَت سةرثةرشئ مةو بودجةية بكات ،يةعين ناكريَت ،ميَمـة يـةك لـة كيَشـةكا ان مـةوة بـووة ،كـةنا َليَك،
يان ميكاني ميَكي دياري كراو و دامةزراويَك نةبووة ثةيوةنديدار بيَت بة هةموو موشكيلةكاني ميقتييادي،
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سياسي ،مةوانةي كة باس كرا ،تؤ كاتيَك دامةزراويَكي وا مةركيَكي سياسي جيَنـاكؤك لةسـةرةكاني دةخةيتـة
مةستؤ ،بؤ دةبيَت ب ِريَكي بودجةي دياري كراو ماطادار نةبيَت ،مةم وةزارةتـة كامةيـة هةلَدةسـتيَت بـةم كـارة
لــةو ناوضــانة؟ يــةعين طرفتيَــك و مةزمةيــةك هةيــة لــةو ناوضــانة لــة نةتيجــةي مونادةشــة كــردن لةســةر
بودجةي تووشـي ميشـك اكت و بؤضـووني جيـا بـوون ،هـةر لةسـةر مةوةيـة كـة دةبيَـت دامـةزراويَك هـةبيَت
ي بكـات ،باشـرتين دامـةزراو كـة حكومـةت ثةيوةنديـداري كـردووة بـؤ مـةو ناوضـةية ،مـةم
سةرثةرشئ مـةو َ
دامةزراوةية ،مةوة ميَمةين برِيار دةدةين كة و لة مةستؤ دةطريَت ،نةك ثيَشنيارةكاني حكومةت ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ناوخؤ رةميتان هةية لةم بارةيةوة.

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

دادر حسن دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمــة وةكــو لــة جةلســةي ثيَشــرتيش خويَندمانــةوة ،ميَمــة هــاورِاين لةطــةلَ ثيَشــنياري ليذنــةي ياســايي ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي يَكي تر هةية ديفاعي ل َي بكات ،كاك نةروان كةرةم بكة.
نةروان عبداه دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة وةكو ليذنةي ناوخؤ ،من ثيَد سةير بـوو كـة بـة ِر َي ان طوتيـان ميَمـة هـاورِاين لةطـة َل ليذنـةي ياسـايي،
لةكاتيَكدا ميَمة لةخالَي ثيَـنج ،ميَمـة داواي تـةنفي مان نـةكردووة ،ميَمـة طوتوومانـة (االشـراف علـى يديـد
وتنفيذ) ،بؤية مةطةر مةو ثرؤذانةي لةو سنوورانة جيَ بةجيَ دةكريَت ،مةطةر ميشرافيَك نةبيَت لةسةريان،
بةرِاسئ كارةكان بةو شيَوةيةي ثيَشوو رةخنةيةكي زؤر هةبووة ،بةم شيَوةية (االشراف على يديد وتنفيـذ
املناطق املتنازع عليها) ،بؤية من ثيَد باشة وا مبيَنيَتةوة ،سوثاس.

املشاريأ اخلدمية املنفذة
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةسةلةي موتابةعةي تةنفي ي مةشـاريد مـةوةي بـراي بـة ِر َي م كـاك نـةروان ميشـارةتي ثيَـدا ،لـة برِطةكـة
هاتووة كةس حةزي نةكردووة ،مةمة يةك.
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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

دوو /بةنيســبةت بــراي بــة ِر َي م كــاك كــاردؤ ،كــة دة َليَــت ميكاني ميَــك هــةبيَت بــؤ تــةنفي كردنــي مــةو
مةشــاريعانةي لــة ناوضــة دابرِاوةكــان تــةنفي دةبيَــت ،بةتةمكيــد ميكــاني م ميَســتا لــة حكومــةتي هــةريَمي
كوردستان هةية ،بؤ ت ةنفي ي مةو جـؤرة مةشـاريعة ،دةيـان ثـرؤذةي تـةنفي كـراوة لـة ناوضـة دابرِاوةكـان
بؤي ،ميكاني مي ج َي بةج َي كردنـي ثرؤذةكـان لـة سـةرؤكايةتي مةجنومـةني وةزيرانـي هـةريَمي كوردسـتان
تةشكيل كراوة ،مةو ثرؤذانة جيَ بةجيَ دةكات ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ساكر كةرةم بكة.
ساكر حممود مراد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاسـتيدا مــن لــة مـاددةي يةكــةمي ثــرؤذة ياسـايةكة تــةرحي مــةوةم كـرد ،كــة مــةو سـندودة لةكيــةن مــةم
دةســتةيةوة ميشــرا بكريَــت ،يــان بــة ماطــاداري مــةم دةســتةية مــةو ســندودة بــةكار بهيَنيَــت بــؤ ثــرؤذةي
خ مةتطوزاري لة ناوضة جيَناكؤكةكان ،ميَستاكة تيَبيين تةواوي مـةو ثـرؤذةو ،مـةو ماددانـة دةكـةين ،ديـارة
مةم دةسـتةية وةكـو بـراي بـة ِر َي م كـاك شـيَروان مامـاذةي ثـ َي كـرد ،مـةهاميَكي هةيـة ،مـةهاميَكي فةنييـة،
مةهاميَكة ثةيوةستة بة ميجراماتـةكاني ثةيوةسـت بـة جـ َي بـةج َي كردنـي مـاددةي 142ي دةسـتوورييةوة،
بؤية من ثيَشنياري يةكةمد ثاشةكشة دةكةم ،سوثاستان دةكةم.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةم بكة فةرموو.
سيوةيل عثمان امحد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي كاك شيَروان باسي كرد طوتي مةوة حكومـةت مةشـاريعةكان جـ َي بـةج َي دةكـات ،مـةوة تـةواوة ،بـةكَم
موتابةعة كردني دةكةويَتة مةستؤي كيَ؟ سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
هةموو شتيَك حكومةت دةيكات لةبن كؤنرتؤلي ليذنةي ثةرلةمان ،هةموو ليذنـةكان ،ميَـوة واجيبتانـة بضـن
بةدواداضووني بؤ بكةن ،جةنابيشت ديفاعي ليَ دةكةيت ،كةرةم بكة.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بؤ مةوةي دووبارة بوونةوة روو نةدات ،مةو خالَةي ضارةسـةر بكريَـت ،برِطـةي سـيَيةم ،دوو شـئ لـة خـؤي
طرتــووة ،يةكــةم /هاريكــاري و هةماهــةنطي لةطــة َل وةزارةتــة ثةيوةنديــدارةكان ،بــؤ مةجنامــداني كارةكــاني
ثةرةثيَداني ناوضة دابرِاوةكان ،مةوة خالَيَك ،مةوةي بكةين بة (أ).
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و -بةدواداضوون و سةرثةرشئ كردني ج َي بةج َي كردني ثرؤذةكـان ،كـة مـةوة لـةناو خـؤي هةيـةو ،مينجـا
مي ازي دةكةيت كة دةيكةيت بة (أ و و) ،مةو هةدةفة تـةحقيق دةبيَـت و بةدواداضـوونةكةي دةبيَـت ،زؤر
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،ميَستا ضونكة ضةند بة ِريَ يَك مةو ثيَشنيارةيان كرد ،يـةك بـة ِريَ ثيَشـنيارةكةي سـةحب كـردةوة،
مةواني تر سةحبيان نةكرد ،دةخيةينة دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَ مةوةية كـة مـةم هةي ةتـة بـةو كارانـةي مـةو
ثارةيـةي بـؤ شـويَنة كيَشـةدارةكان دانـراوة سةرثةرشـئ بكــات و تـةنفي ي بكـات ،كـ َي لةطةلَـة دةسـئ بــةرز
بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس )07( ،كــةس لةطةلَدايــة ،ك ـيَ لةطةلَــدا نييــة دةســئ بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس،
بةزؤرينةي دةنم ثةسند كرا ،كدرا ،ميَستا ثيَشنياريَكي تريش هةبوو ،مةو ثيَشـنيارةي مـةوة بـوو ،كـة مـةو
دةستةية راثؤرتةكاني خؤي دةداتة سـةرؤكايةتي حكومـةت ،بيداتـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي
هةريَميش ،ليذنةي ياسايي رةميتان.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
هيَشتا ميَمة نةهاتووينة سةر مةو برِطةية ،بؤ مةوةي بدريَتة دةنطدان ،كةي هاتينة سـةر مـةو برِطةيـة ،مـةو
وةختة دةبيَت بدريَتة دةنطدان ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كـ َي ديفــاعي لـيَ دةكــات؟ ضــونكة دةيدةينــة دةنطدانــةوة ،ضــةند بــة ِر َي يَك ثشــتيوانيان لـيَ كــردووة ،مةطــةر
سةحب دةكةن لة ثيَشنيارةكة ،كةرةم بكة كاكة.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

عبدالسالم مصطفى صديق:
سةرؤكي ثةرلةمان.
واب ائ موكحةزةكةي كاك شيَروان لةجيَطاي خؤي بوو ،مةوة جيَطايةك هةية كـة طةيشـتينة مـةويَ خبريَتـة
دةنطدانةوة ،رةضاو بكريَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تةوزحيي بكة تكاية ،كاك شيَروان كةرةم بكة.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو برِطةيةي كة ثيَشنيار كراوة ماددةيةكي تايبةتة لةم ثرؤذةيةدا هاتووة ،كةي هاتينة سةر مـةو ماددةيـة،
مةو وةختة ميمكان هةية مةو ثيَشنيارة بيَتة ماراوةو مونادةشةي لةسةر بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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بــة ِريَ ان ،ميَســتا ليذنــةي ياســايي ثيَشــنياري مــةوة دةكــات كــة لةبرِطةيــةكي تايبــةت ديَينــة ســةري ،مينجــا
مونادةشةي بكةن ،مةطةر موكحةزةتان نيية ،ناخيةينة دةنطدانةوة ،دةضينة برِطةيـةكي تـر ،ميَسـتا ليذنـةي
ياسايي مةوانةي كة جةنابتان ثيَشنيارةكانتان وةرطرتووة ،بؤمان خبويَننـةوة ،ماددةكـة لةطـةلَ ثيَشـنيارةكان
خبويَننةوة.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الثالثة :تتوىل اهليئة املهاا التالية:
اوالً :متابعة تنفيـذ املـواد الدسـتورية املتعلقـة باملنـاطق املتنـازع عليهـا بالتعـاون والتنسـيق مـأ اللجنـة العليـا
لتنفيذ املادة  142من دستور العراق االيادي واجلهات ذات العالقة.
ثانياً :التنسيق والتعاون من الل رئاسة جملس الوزراء مأ السلطات االيادية كل مايتعلق ب ـمان حقـوق
شعب كوردستان زعادة رسم احلدود االدارية لالقليم وتعويض املت ررين وإزالة أثار سياسات التطهري القومي
والتعريب والرتحيل القسري.
ثالثاً :التعاون والتنسيق مأ الوزارات ذات العالقة العمار وتطوير املناطق املسـتقطعة مـن كوردسـتان  -العـراق
ومتابعة تنفيذ املشاريأ فيها.
رابعاً :تنظيم ومتابعة وادارة شؤون املهجرين واملرحلني.
امساً :مجأ وتوثيق االدلة والوقائأ التارخيية املتعلقة باملناطق املتنازع عليها.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةنيسبةت (املهجرين واملـرحل ) زؤر لـة بـة ِر َي ةكان موداخةلـةيان كـرد ،كـة مـةو موهـةجريو مورةحةكنـة،
مةوانةي كة مشولي ماددةي  142دةكات لة هةريَمي كوردستان ،مةطةر مةوة.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةشيَوةيةكي تر دايدة ِريَذينةوة:
(تنظيم ومتابعة وادارة شؤون املهجرين واملـرحلني للمنـاطق املتنـازع عليهـا) ،تـةنها مـةو وشـةية بـؤ مـاخريي
برِطةكةي زياد دةكات.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،ميَستا ماخري صياغةي كة ليذنةي ياسايي خويَنديانةوة بـةو تةعديلـة ،دةخيةينـة دةنطدانـةوة ،كـيَ
لةطةلَداية دةسئ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَدا نيية دةسئ بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس ،بـةكؤي
دةنم ثةسند كرا ،تكاية ماددةي ضوار.
بة ِريَ د.زانا رؤوف محةكريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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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

املادة الرابعة:
يكون للهيئة رئيس يعيني بدرجة اصة ،و ـو الـرئيس االعلـى هلـا واملسـؤول عـن اعماهلـا وتوجيـه سياسـاتها
وممارسة االشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيأ القرارات واالوامـر والتعليمـات كـل مـا
له عالقة مبهاا اهليئة وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية وفق احكاا القانون ،ويكون مسـؤوالً
اماا جملس الوزراء.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي ضوارةم :دةستة سةرؤكيَكي دةب َي بة ثلةي تايبةتي دادةمةزريَ و مةو سةرؤكي باكَيـةتي و بةرثرسـة
لة كارةكاني و ماراستة كردني سياسةتةكاني و دةستدانة كاري سةرثةرشئ و ضاوديَري كردنيان و لةوةو بة
سةرثةرشئ مةو هـةموو برِيـارو فـةرمان و ريَنماييـةك دةردةضـن لةوانـةي كـة ثةيوةنـدييان هـةبيَ بةهـةر
كاريَكي دةستةو دةسةكَتةكاني و هةموو كاروبارة هونةري و كارطيَري ،بـةثيَي حوكمـةكاني ياسـاو بةرثرسـة
لةبةردةم مةجنومةني وةزيران.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكة.
دادر حسن دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ليذنةكةمان ليذنةي ناوخؤ سةبارةت بةم ماددةية مةم ثيَشنيارةي هةية:
سةبارةت بة ماددة ضوارةم ليذنة ثيَشنيار دةكات دةستةواذة (ثلة تايبةت) بطؤرِدريَت بة (وةزيـر) ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليذنةي ياسايي رةميتان.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمةي هةمان ثيَشنيارمان كردووة ،بؤ مـةوةي سـةرؤكي مـةم دةسـتةية ببيَـت بـة دةرةجـةي وةزيـر ،لةبـةر
مةوةي ثةيوةندييةكي زؤري هةية لة ثلة بةرزةكان لة بةغـدا ،ثةيوةنـدي لةطـةلَ وةزيرةكـان هةيـة ،طرنطـي
مةو دةستةيةي وا دةكات لة رووي ثرؤتؤكؤليةوة ميَمـة ثلـةي وةزيـري ثـيَ بـدةين ،بؤيـة ميَمـةي مـةوةمان
كردووة ،دوايي رةميش رةمي ميَوةي بة ِريَ و مةنداماني ثةرلةمانة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ميَســتا مــةو بة ِريَ انــةي دةيانــةويَت لةســةر مــةو ماددةيــة رةمــي بــدةن كــةرةم بكــةن ناوةكــان بنووســد ،مــةو
بة ِريَ انةي ناويان نووسيوة ،مةم ريَ دارانةن ( كاك عمر عبـدالع ي  ،امـري طؤطـا ،هـاذة سـليَمان ،حسـن حممـد،
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بةفرين حس  ،محة سعيد ،رزطـار حممـد امـ  ،شـيَرزاد حـاف  ،فـازل بةشـارةتي ،عمـر عبـدالرمحن ،ناسـك
تؤفيق) ،هيض بة ِر َي يَكي تر دةيةويَت رةمي بدات ،ريَ دار كاك عومةر عبدالع ي فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

عمر عبدالع ي بهاءالدين:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بةنيسبةت مةو ماددةيةوة ،من سةرةتا ثشتيواني لةهةردوو ليذنة دةكةم ،كة سـةرؤكةكةي بـة ثلـةي وةزيـر
بيَت ،بؤ مةوةي بايةخيَكي زياتر بةو مةسةلةية بدريَت ،فيعلةن مةوانيش لة عيَرادن زياتر مةو ماسـتانةيان
هةية ،بؤ مةو جؤرة كارانة ،دةتوانريَت دةسئ واكَتر بيَت و لة مةركةزي دةرارو جيَطةي تةنفي يةوة ن يك
بيَت.
بةنيســبةت دارِشــتنةكة ،مــن تيَبيــند هةيــة ،رةنطــة زؤربــةي ثةرلــةمانتارانيش لــةوة بيَــت تيَبينيــةكانيان،
بةرِاسئ هةمووي عةتفةو سيَ ،ضوار ديَر بـةب َي فـاري ة ،مـن ثـيَد باشـة بكريَتـة دوو برِطـة ،زؤريـش كـورت
بكريَتةوة ،ضونكة هـةموو شـتةكان تةدريبـةن موتـةراديفاتن ،ماراسـتة كـردن و سةرثةرشـئ و ضـاوديَري و
ريَنمايي و مةوانةي بؤضية ،ميَمة بيكةينة دوو برِطة ،من ثيَشنيار دةكةم بةم شيَوةية بيَت:
يةكةم /دةستة سةرؤكيَكي دةب َي بة ثلةي وةزير كة بةرثرسة لة ماراستة كردن و سةرثةرشئ كردني.
دووةم /سةرؤكي دةستة بةرثرسة لةبةردةم مةجنومةني وةزيران.
مةوةندة كافية ،ضونكة شتةكاني تر هةمووي دووبارةن ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار مةمري فةرموو.
امري طوطا يوسئ:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةذي ثشتيظانية كو دةرةجا وةزير بيَت ،يةكيَ.
يا دويَ ( /يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير و و الرئيس االعلـى هلـا واملسـؤول عـن اعماهلـا وتوجيـه سياسـاتها
وتصدر عنه) مةوة لةغو بيَت ،ضونكة (وتصـدر عنـه) نايـةتيَ (وتوجيـه سياسـاتها وممارسـة االشـراف عليهـا

والرقابة وتنفيذ مجيأ القرارات واالوامر والتعليمات كل ما يتعلق بالتعاون مـأ اهليئـة) ،مـةو دةسـتة طـةر
ين رةمـيس مـةو هـةموو برِيـار بكـةيفا وي
هاريكار بيت لطةل ،بؤ ج َي بةج َي كردنا اان برِيارا ،يـةعين نـةثت َ
بت ،و برِيار بدات مةو هةوة ،بةليَ مةو هةي اتة طةل مةو ذي ثشكدار طةل ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار هاذة خان فةرموو.
بة ِر َي هاذة سليَمان مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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منيش هةر دةربارةي مةو ثلة تايبةتية ،من ثيَد باشة ثلةكة ديار بكريَـت ،مايـا بـة ثلـةي وةزيـر بيَـت؟ يـان
ثلةي بة ِريَوةبةري طشئ بيَت؟ ضونكة مةطةر ثلةيةكي تايبـةتي هـةبيَت ،وةكـو هـةر لـة مـاددةي دووةمـيش
ميشـارةتي ثيَـدراوة ،كـة كةسـايةتيةكي مةعنـةوي و ســةربةخؤية مـةو دةسـتةية ،واتـا سـةكَحيةتيَكي زيــاتر
دةدريَتة مةو دةستةية ،بؤية ثيَد باشة مةو ثلة تايبةتية كب يَت ،ثلةكة ديار بكريَت ،و ثلةيةكة ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار حةسةن حمةمةد فةرموو.
بة ِريَ حسن حممد سورة:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
يةكةم /منيش هةر ثشتيواني لةهةردوو ليذنة دةكةم ،بةوةي كةوا سـةرؤكي هةي ـة بـة ثلـةي وةزيـر بيَـت،

بة ِر َي
بة ِر َي
بةرِ َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بـةكَم مـن ليَـرة ثيَشــنيار دةكـةم خا َليَـك مي افــة بكريَـت ،مـةويش (املـوارد املاليــة للهيئـة) ،ضـونكة بةرِاســئ
ي ديَـت؟ مـةويش
مةواريدي مالي هةي ة لة هيض شويَنيَك دياري نةكراوة ،كـة مـةم مي انيـةي هةي ـة لـة كـو َ
تةحديد بكريَت بة ضةند خالَيَك ،لةوانة مةم ثارةي مي انية لة مةجنومةني وةزيـران بـؤي ديـاري دةكريَـت،
مةطةر بكريَت مةم سندودةي كة بامسان كرد خبريَتة ميَرة.
سيَيةم /لةوانةية جطة لة مي انية ،هةنديَك جار مةجليسي وزةرا ثيَويست بكات ثارةيةكي مي اي بدات بـةو
هةي ةية ،ديسان مةويش بكريَت بة مةواريدي مالي بؤ مةو هةي ة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ر َي دار بةفرين حس فةرموو.
بةفرين حس حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ماددةي ضوارةم ،ثشتطريي بؤ هةردوو رةمي ليذنةي ياسايي و نـاوخؤ دةكـةم بـة طـؤرِيين ثلـةي
تايبةتي بؤ ثلةي وةزير ،جطة لةوةي ثيَمواية دةسـةكَتي سـةرؤكي دةسـتةكة دةسـةكَتيَكي زؤر رةهايـة ،مـن
ثيَد باشة مةوة زياتر حةق بـة دةسـةكَتي سـةرؤكايةتي هـةريَمي كوردسـتان بيَـت ،لةبـةر مـةوةي مةسـةلةي
ناوضة دابرِاوةكان ،مةسةلةيةكي سياسي و ضارةنووسسازة ،بؤية ثيَويسـتة سـةرؤكايةتي هـةريَمي كوردسـتان
ماطاداري سةرجةم برِيارو ريَنمايةكاني مةو دةستةية بيَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار محة سةعيد فةرموو.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لةبةر مةو موبةريراتانةو هؤكارانةي باس كراو ،ضةندين هؤكاري تريش ،منيش لةطـةلَ مـةوةدام كـة ثلةكـة
ثلةي وةزير بيَت ،مـةم ماددةيـة دارِشـتنةوةيةكي سـةرلةنويَي بـؤ بكريَـت و بةشـيَوةي خـا َل بةنـد بيَـت ،بـؤ
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مةوةي سةكَحيات و مةركةكان ديار بيَت ،كة ديار بوو ،ميرت روون و ماشكرا دةبيَت لةبـةردةم هةرضـي هةيـة
بةرثرسةو دةسةكَتيشي ضي دةبيَت؟ بؤي بةم شيَوةية داب ِريَذريَتةوة:
(دةستة سةرؤكيَكي باكَي دةب َي بة ثلةي وةزيرو مةم مةرك و دةسةكَتانةي هةية:
 -1بةرثرسة لةبةردةم مةجنومةني وةزيراندا لةبةرامبةر مةركةكانيدا.
 -0بةرثرسة لة كارةكاني دةستةو ماراستة كردني سياسةتةكاني و سةرثةرشئ و ضاوديَري كردني.
 -3سةرثةرشئ هةموو برِيارو فةرمان و ريَنماييةكان دةكات ،كة ثةيوةندييان هةبيَت بة دةستةوة.
 -4دةسةكَتةكاني كاروبارة هونةري و دارايي و كارطيَرييةكاني دةبيَت بةثيَي حوكمةكاني ياسا.
 -7بةدواداضوون و ليَثيَضينةوة لة كاروباري فةرمانطةكاني سةر بةم دةستةية دةكات.
ضةند فةرمانطةيةكي هةية ،رةنطة لة ماددةكاني دواوة ،بؤية مةم دارِشتنةوةية بـةخالَ بةنـدي ،هـةم مـةرك
ديارو دةست نيشان دةكات ،هةم سةكحياتيش ،لةطة َل ر َي مدا.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار حاكد رزطار فةرموو.

بة ِر َي رزطار حممد ام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ميقترياح دةكةم ماددةكة بةم جؤرة بيَت:
(يكون ل لرئيس موظف بدرجة اصة ،يعيني مبرسوا اقليمي وبرتشي من جملس الوزراء ويرتب بامللس)،
بؤضي هةر بة دةرةجةي خاصة مبيَنيَتةوة ،ميَمـة كـة لـة وةزارةتـةوة كمانـدا كردمـان بـة هةي ـة ،هةلَبةتـة
موستةوجةباتي نةبووة ،كة وةكو وةزارةت مبيَنيَتةوة ،مةمة يةك.
دوو /مةطــةر ســةيري فةدــةرةي دوو بكــةين لــة مــةهامي ،دةلَيَــت تةنســيق و تــةعاون لــة ريَطــةي ري اســةي
مةجل يسي وزةراوة مةم ميشةكان دةكات ،كة لة ريَطاي ري اسةي مةجليسي وةزراو سولَتاتي ميتيحادي ،راسـتة
طرنم مةوةية هةنديَك جار سولَتاتي ميتيحادي لةوانةية ثرؤتؤكؤليةن لةطة َل رةميسي هةي ة كؤ نةبيَتـةوة،
بةكَم مةو دةلَيَت لة ريَطةي ري اسةتي مةجليسي وزةراوة ،دةبيَت ري اسةتي مةجليسي وزةرا مةو تةنسيقةي
بؤ بكات ،كة لة كؤبوونةوةيةك لة ماسئ وةزارةتدا دةبيَت مامادة بيَت ،مةمة نودتةيةك.
مةهامةكاني ،يةعين برِطةي يـةك لـةو ماددةيـة فةدـةرةي دووي (ميـارز الـرئيس الصـالحيات االتيـة :اوالَ/
ادارة شؤون اهليئة وتوقيأ على الكتب واملراسالت الصادرة عنها.
ثانياً /رئاسـة جلسـات امللـس واالشـراف علـى الـدوائر التابعـة للهيئـة) ،مةطـةر موكحـةزة بكـةيت لـةماددةي
حةوتدا مةجليسيَك دانراوة ،مةم مةجليسة هةر لةبةر مةوةي ميَمة نةهاتووينة سةري ،بةكَم مةم مةجليسة
مةهامةكاني ضية؟ ميشةكاني ضؤن دةبيَت؟ كيَ ري اسةتي دةكات؟ دةراراتي مةم هةي ةيـة دةوري ضـية مـةم
مةجليسة تيايدا؟ مةوة دةبيَت لةكاتي مةوةي كة طةيشتينة سةري بة تةفاسيل دسةي لةسةر دةكريَت ،بةكَم
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لة مةهامةكاني مةمة ،مادام مةجليسيَك هةية دةبيَت ري اسةتي تةحديدي بكةين ،كة ري اسـةي جةلةسـاتي
مةم مةجليسة بكات بةشيَوةيةكي دياري كراو.
(ثالثاً /متثيل اهليئة اماا اااكم واجلهات الر ية ذات العالقة) ،مةو تةمسيل دةكات.
(رابعاً /متثيل اهليئة االجتماعات املتعلقة مبهامها دا ل و ارج االقلـيم) ،مـن تةسـةور دةكـةم مةمانـة زؤر
زةروري بــن ،مينجــا مةســةلةي مــالي ،ســةر كــردن ســةكحياتي مــةم تــا ضــةند هــةبيَت؟ يــةعين ماليــة لــة
دةسةكَتي ضؤنة؟ دةسةكَتةكةي لة رووي ماليةوة ،يان مةجليس دةسةكَتي هةيـة؟ مةوانـة مةسـاميليَكن ،كـة
ثيَويستة زياتر لةسةري بوةست  ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار شيَ راد حاف فةرموو.

بة ِريَ شيَ راد عبداحلاف شريئ:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَد باشة مةطةر لة رووي ياساييةوة ريَطرو دذ نةبيَت ،ميَمة مةو ثلةيةي كة هةية ،مةو ثؤستة بة وةزير
بيَت ،بةكَم وابيَت ثةيوةندي بة ثةرلةمانةوة هةبيَت ،يةعين رةبئ بة ثةرلةمانـةوة هـةبيَت ،مةطـةر مةمـة
لة رووي ياساييةوة دذ نةبيَت.
دووةم /مةطةر مةوةي نـةكريَت ،حـةق وايـة بـري لـةوة بكريَتـةوة لـة سـ َي مـانم جاريَـك ،يـان شـةي مـانم
جاريَك راثؤرتيَكي موفةسةل بدريَت بة ثةرلةمان لةسةر مةو مةسةلةية ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار فازل بةشارةتي فةرموو.
بة ِر َي فاضل حممد دادر(بةشارةتي):
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسـئ بـة بـرِواي مـن مـةم خالَـة زؤر بـاس هةلَـدةطريَت ،هةرضـةند مـةو بة ِر َي انـة زؤربـةيان تةمكيــديان
كردةوةو منيش ثشتطريي لة رةمي ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤ دةكـةم ،بـة حةديقـةت ،بـةكَم مـةم شـةرحيةية
ثيَمواية ثيَشرت وةزارةتي هةبوو ،وةزارةتةكةي لة كابينةي شةشـةم هةلَوةشـيَندرايةوة ،بـة بـرِواي مـن مةمـة
هةي ةتيَك بيَت دةسـةكَتيَكي وةكـو دة َليَـت رةهـاي هـةبيَت ،هـةم لـة حـةرةكات كـردن بـؤ ضارةسـةر كردنـي
طرفتةكان ،هةم لة مةسةلةي مالي بةرِاستيةكةي ،ضونكة ميمكانة كـاري مـةم هةي ةتـة زؤر طـرانرت بيَـت لـة
وةزارة تيَكي نـاوخؤي هـةريَمي كوردسـتان ،لةبـةر مـةوةي تـةعامول لةطـة َل دةرةوةي هـةريَمي كوردسـتانيش
دةكات ،بؤية ثيَشنيار دةكـةم بةرِاسـتيةكةي دةسـةكَتيَكي وايـان هـةبيَت ،كـة بتـوانن بـة مةركـةكاني خؤيـان
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هةلَبســنت ،ضــونكة مــةركي مــةم هةي ةتــة زؤر طــرانرت دةبيَــت ،مةطــةر ثلــةي وةزيــريش زيــاتر نــةبيَت،
بةحةديقةت ثلةي وةزيري ثيَ بدريَت ،بؤ مةوةي بتوانيَت بة مةركةكاني خـؤي هةلَبسـتيَت بـؤ جـيَ بـةجيَ
كردني ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
زؤر سوثاس ،ريَ دار عمر عبدالرمحن فةرموو.
بة ِريَ عمر عبدالرمحن علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَشةكي تةميدي رةميةكةي ليذنةي ياسايي و ناوخؤ دةكةم ،بةنيسبةت ثلةي رةميسـي مـةم دةسـتةيةوة،
بؤضــي؟ لةبــةر مــةوةي تــةوزحييَكي لةســةر درا ،مــةم رةميســة رةبتيَكــي موباشــريي هةيــة بــة وةزارةت و بــة
مةجليسي وزةراو لة حكومةتي ميتيحادي عيَرادي لةطةلَ زؤرينةي وةزيرةكان ،لةبةر مـةوة ثيَويسـتة لةبـةر
طرنطي موديعةكةي ،لةبـةر طرنطـي موهيمـةكاني ،ثيَويسـتة دةرةجةكـةي وةزيـر بيَـت ،مةمـة لـة كيـةك ،لـة
كيــةكي ديكــة مةطــةر بطة ِريَينــةوة ســةر مــاددةي ثيَــنج لــة بةشــي دووةمــدا رةميســي مــةم دةســتةية بــة
مةرسوميَكي ميقليمي دةردةكريَت ،بة مةرسوميَكي ميقليمي تةع دةبيَـت ،ثيَويسـت دةكـات بـة دةرةجـةي
وةزير ،وةكو هةيبةتدانيَك بة مةوديعةكةي ،بة دةسـتةكةي ،بـؤ تـةنفي كـردن و بـة ِريَوةبردني كارةكـاني،
بةكَم مةم ماددةية وةكو برادةريَكي ديكة باسي لةسةر كرد ،حةسد بكريَ بة يـةك برِطـة و مـةويش بـوتريَ:
يكون للهيئة رئيس يعني بدرجة وزير و و الرئيس االعلى للهيئة و بةس ،بؤ ضي؟ ،مةمة كة باسي لةسةر
موهيمــةكاني كــراوة ،تــوجيهي سياســات و مومارةســةي ميشــرا و رةدابــة و عيالدــات ،طــةر بطة ِريَينــةوة لــة
ماددة دووةم ،ميَمة بامسان لةوة كردووة كة مةم هةي ةتةي شةخيـيةتيَكي ميـداري و مةعنـةوة و مـالي
هةية ،لة ماددة 1شـدا رةميسـي هةي ـة صـةكحياتي مييـداري تـةعليماتي هةيـة ،كةواتـة رةميسـي هةي ـة
مــةتوان َي بــة ثــةيرِةويَكي نــاوةخؤ تــةعليماتي كــاميلي مةهامــةكاني خــؤي ،ميشــرا كــردن ،ميشــةكاني،
هةي ةكاني ،كؤبوونةوةكاني ،ضؤن رةدابة مةكات؟ ،لةويَ باسي لةسةر بكريَ لةم ياساية باسي لةسةر نةكريَ،
بةو تةعليماتة كة ثيَي دراوة لة ماددة  ،1مةتوان َي مةمة دةربكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار ناسك توفيق فةرموو.
بة ِريَ ناسك توفيق عبدالكريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة من ثشتطريي مةو رةمية دةكـةم كـة بـة دةرةجـة وةزيـر بـيَ ،ضـونكة بةرِاسـئ راسـتة كابينـة نـويَ
ويسئ مةوة هةبوو تةرشـيقي حكومـةت بكـريَ ،بـةآلم بةراسـئ مـةوزوعي ناوضـة جـ َي ناكؤكـةكان ميَسـتا
يةكيَكة لة كيَشة هةرة سةرةكيةكاني بةيين ميَمة و مةركةزةوة ،لةبةر مـةوة جيَـي خؤيـةتي بةثلـةي وةزيـر
بيَ ،بةآلم من ليَرة شتيَكي ديكة مةلَيَد ،مةويش مةوةية كة تةنها مةسـ ول نـةب َي لةبـةردةم مةجليسـي وزرا،
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بةلَكو وةكو بةر َي يشت ميشارةتت ثيَدا ،مةس ول بيَ لةبةردةم ثةرلةماندا ،ميرت مايا بلَـيَ  :يرشـح مـن قبـل
جملس الوزراء بعـد مصـادقة االغلبيـة املطلقـة مـن اع ـاء الربملـان ،يـاخود بـة ماليـةتيَك تـةرتيب بكـريَ كـة
ثةرلةمان بتوانيَ موتابةعةي مةم دةستةية بكات و ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي رةميتان دةربارةي مةم موداخةكنة مةنداماني بة ِريَ ي ثةرلةماني كوردستان؟
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
زؤر لة مةنداماني بة ِريَ تيَبينيان هةبوو لةسةر ثلة سةرؤكي مةو دةستةية بة ثلةي وةزير بـيَ و زؤريـش
لةو بة ِريَ انة ثشتطريي ثيَشنيارةكة ليَذنة ياسايي و ناوةخؤيان دةكرد ،زؤر سوثاسيان دةكةين ،مايا لةبةر
ضي ثيَويستة بة ثلة وةزيـر بـيَ؟ ،بـة ِر َي ان مةسـةلةكة ثرؤتؤكؤليـة زيـاتر ،مـةوة سـةرؤكي مـةو دةسـتةية
لةطةلَ دةسةآل تي ميتيحادي دادةنيش َي و كؤ دةبيَتـةوة ،مةطـةر بـةو ثلةيـة نـةب َي لةوانةيـة مـةوان هـةر رِازي
نةبن مامادة كؤبوونةوةكان بيَ ،بؤية ثرؤتؤكؤليةو ثيَويستة بة ثلة وةزيـر بـيَ ،مـةوة تيَبينيمـان لةسـةر
مةو ثيَشنيارة ،سةبارةت بة ثيَشـنياري كـاك حـاكد رِزطـار ،ضـةند تيَبينيـةكي هـةبوو ،لةبـةر ضـي بـة ثلـةي
وةزير بيَ؟ ،مةوة وةآلممان داوة ،سةبارةت بة تةرشيح كردني لة كيةن مةجنومةن وةزيران ،مةوة لـة مـاددة
شةشي ثرؤذةكة هاتووة ،مةو ماددة تايبةتة بة مةرجةكاني دامةزراندني مةو كةسةي كةوا دةبيَتة سـةرؤكي
دةستةكة ،كة مةرجةكان لةو َ باس كراية و باس كراية كةوا لة كيةن مةجنومةن وةزيران تةرشيح دةكريَ،
يةك لة بة ِر َي ةكان باسي لـة دارايـي كـرد ،مـةوةي لـة مـاددة شـةي ديسـان هـاتووة ،دامـريةك هةيـة(الـدائرة
االدارية و املالية) ،كة مةو بابةتةي لة خؤ دةطريَ و ريَكي دةخات ،ضةند بة ِر َي يَك ثيَشنياري مـةوةيان كـرد
رِةبئ ثةرلةمان بيَ ،بة ِر َي ان مةوة لةبري نةكةين كة ميَمة لة ماددة دووي ياساكةدا دةنطمان بؤ مةوة دا كة
سةر بةسةر مةجنومةن وةزيرانة ،بؤية ميَستا نـاكريَ ثيَشـنياريَك خبةينـة روو كـة ثيَضـةوانة يـاخود دذي
مةو ماددةية بيَ كة ميَمة دةنطمان بؤ داوة و ثةسـندمان كـردووة ،وا بـ ائ هـةر مةوةنـدة ثيَشـنيارةم تؤمـار
كردووة كي خؤم ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك شيَروان كةرةم بكة.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَيَك هةية دةمةويَ ميشارةتي ثيَ بـدةم ،مـةويش مةوةيـة ،مةوةلـةن :مـةو دةزطايـة لـةو دةزطايانةيـة الغـري
املرتبطة بوزارة ،كة لة بودجة هةريَمي كوردستان ميَمة جيَطامان بؤ كردةوة ،ميشـارةاان ثيَـداوة ،جيامـان
كردووة لةطةلَ وةزارةتةكان ،ضونكة مةو ميدارةية ميعتيبار دةكريَ من االدارات الغري املرتبطة بـوزارة ،مةمـة
يةك ،دوو :لة بودجة هةريَمي كوردستان ،ميَمة بؤ ميستحداسي دةزطـاي تـازة ديسـان بودجـة تايبـةتيمان
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داناية بؤ ضارةسةركردني كيَشة مالي مةم دةزطاية ،من تةصةوري مةوة ناكةم مةم دةزطاية واريداتي هةبيَ،
ماليةكة كة لةويَ هاتية مةكيدم لة بؤ مةساميلي مالي بة ِريَوةضووني ميش و كاري مةم دةزطاية ،و لـة رووي
كارطيَرِيـةوة و و لــة رووي ماليـةوة بـيَ ،هـةروةكو هــةر دةزطايــةكي تـر ،بــراي بـة ِريَ م كــاك رِزطـار بــاس لــة
دةسةآلتي مةم دةزطاية دةكات ،باس لةوة دةكات كة مةب َي رةميسي مةم دةزطاية رةميسي هةي ةكة بيَت ،ميَمـة
مةطةر هات و بضينة ناو ثرؤذةكة دةبين لة مةحكامي خيتامي دةلَيَ :لرئيس جملس الوزراء يديد مهـاا و
ا تصاصات تشكيالت اهليئة بنظاا ،مةوة لةويَندةريَ ميمكان هةية مةو تةفاصيلة هـةموو ورد بكريَتـةوة و
لةســةري دابنيشــن بــؤ مــةوة ميختيياصــي هــةر يــةك لــة رةمــيس و لــة دةزطاكــاني تــري مــةم هةيكةلــة
دةستنشيان بكةن و تةفاصيلةكة نةيةتة ناو هةيكةليةتي مةم وةزارةتة و ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية دوا صيذةتان خبويَنن بؤ مةوة بيدةينة دةنطدان ،فةرموو.

بة ِر َي برهان رشيد حس :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةطةر ثلة بكريَ بة وةزير ،لة كؤتايي ماددة ضواردا هاتووة ،و يكون مسؤوآل اماا جملـس الـوزراء ،يـةعين
كة دةرةجة وةزير بيَت ،جوانرت نية مةس ول بـ َي لةبـةردةم ثةرلةمانـدا ،رةنطـة يـةكيَك لـة مةبةسـتةكاني
ليَذنة ياسايي كة دةرةجة وةزير مةدات بةو بة ِر َي ة ،مةوة بيَ بؤ مةوة دوةت و مةكانةتي لة مفاوةزاتدا
لة بةغدا مةطةر ضوو لةسةر مةو موشـكيالنة دسـةي كـرد ،بـةهيَ بـيَ ،دووةم سـةبةو مـةوة بـ َي بـؤ مـةوة
ثةرلةمان بتوانيَ موتابةعةي بكات ،لة كؤتايي ماددة ضواردا هاتووة ،و يكون مسـؤوال امـاا جملـس الـوزراء،
جوانرت نية و ال ملان لةطـةلَي مي افـة بكـريَ؟ ،ضـونكة دةرةجـة وةزيـر بـيَ ،حـةدي خؤمـان نيـة لةبـةردةم
ميَمةشدا مةس ول بيَ؟ ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي رةميتان تكاية.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي دةزطايــةكي تــةنفي ي رةميســةكة تــابعي ثةرلــةمان بيَــت،
مةوةلــةن :مــةوة دةزطايــةكي تةنفي يــة ،نــاكر َ
دةزطايةكةشي تابيعي مةجنومةن وةزيران بيَ ،مةمـة بـة هـيض شـيَوةيةك واريـد نيـة ،مةمـة يـةك ،دوو :كـة
دةلَيَ :مسؤوآل اماا جملس الوزراء  ،بة َل َي مةم دةزطايـة مورتةبيتـة بـة مةجليسـي وزةرا ،مةكيـد دةبـ َي يـةكيَك
بةرثرسيار بيَ لةم دةزطاية ،كة مةويش مةجليسي وزةراية ،مةمة شتيَكي زؤر تةبيعية ،بـةآلم تـةنها و تـةنها
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وةزيـرة بــؤ مــةوة حقــوق و امتيــازاتي وةزيـر وةربطــريَ ،بــؤ مــةوة نــةك بـة شـيَوةكاني تــر عــوزو بـيَ لــة
مةجنومةني وةزيران يان متمانة ليَرة وةربطريَ ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا ثلة وةزير ،ثيَش وةخت مةطةر بة ثلة وةزير بيَ مةخيةينة دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَة تكايـة
دةســئ بــةرز بكــات ،زؤر ســوثاس ،ك ـيَ لةطةلَــدا نيــة؟ ،بــة كــؤي دةنــم ثةســند كــرا ،تكايــة ميَســتا ماددةكــة
خبويَنةرةوة ماخري صياغة بؤ مةوة خبريَتة دةنطدان ،نودتة ني امي كاك عومةر كةرةم بكة.
بة ِريَ عمر عبدالع ي بهاء الدين:
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان.
ليَذنة وةآلمي دوو ،سيَ ميقترياحـي نةدايـةوة ،زيـاد لـة سـ َي ميقـترياح باسـي ميعـادةي صـياغةمشان كـرد ،بـؤ
مةعلوماتي بة ِر َي تان باسيان نةكرد.

بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةراسئ لةم مةسةكنة ،مةسةلةي صياغة بؤضووني جيا جيا هةية ،ميَمة ثيَمان واية مـةو صـياغة كـة لـة
ثرؤذةكةدا هاتية ،صياغةيةكة بة نيسبةت هةيكةليةتةكةوة و دةسةآلتي هةيكةليةتةكة بـوو و هةنـديَ ورد
كراوةتةوة بةرِاسئ ،صةكحياتي رةميسي مةو دةستةية هةنديَ ورد كراوةتةوة ،باشـة ميَمـة بـؤ ميختييـاري
نةكةين ،بؤ وردي نةكةينةوة بة نيسبةت مةو هةي ةتة بةكي كةمةوة ،بؤية ميَمة وةكو ليَذنة ياسا لةطـةلَ
ميختييــاري صــياغةكة نينــة ،لةطــة َل مةصـلَي ثرؤذةكةينــة و دوا رةمــيش رةمــي ســةرؤكايةتي ثةرلةمانــة و
مةنداماني ثةرلةمانة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
موداخةلة خةكر بوو ،ميَستا مةخةينة دةنطدانةوة بةوة كة بة ِر َي تان دةنطتان ثيَدا بة ثلة وةزيـر بـيَ
بةرثرسي مةوة ،تكاية دوا صياغةتان خبويَنن تا بدةينة دةنطدان.
بة ِريَ د.زانا رؤوف محد كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة الرابعة :يكون للهيئة رئيس يعني بدرجة وزير و و الرئيس االعلى هلا و املسؤول عن أعماهلا و توجيـه
سياســاتها و ممارســة االشــراف و الرقابــة عليهـا و تصــدر عنــه و تنفــذ باشــرافه مجيــأ القــرارات و االوامــر و
التعليمات كل ما له عالقة مبهاا اهليئة و صالحياتها و سائر شؤونها الفنية و املالية و االدارية وفـق احكـاا
القانون و يكون مسؤوآل اماا جملس الوزراء.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان كيَ لةطةلَ داية تكاية دةسئ بةرز بكات؟ ،زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَدا نية؟ ،بة كؤي دةنم ثةسند كرا
تكاية بؤ ماددة ثيَنجةم ،كةرةم بكة ،فةرموو.
بة ِريَ د.زانا رؤوف محد كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
املادة اخلامسة:
أوالً :يشرتط من يعني رئيس ًا للهيئة:
 -1أن يكون من مواطين االقليم و مقيمأ فيه اقامة دائمية.
 -0أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أولية على ازقل و متمتع ًا بالكفاءة و اخلربة جمال اإل تصا .
 -3حسن السرية و السلو و غري كوا ررمية خملة بالشرف.
ططت هلا السلطة القمعية أو إرتكبتها كوردستان.
اجلرائم ال
 -4مل يشار
ثانياً :يعني الرئيس مبرسوا إقليمي و بناءاً على ترشي من جملس الوزراء
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي رةميتان تكاية.
د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددة ثيَنجةم:
يةكةم:مةوة بة سةرؤكي دةستة دادةمةزريَ ثيَويستة مةم مةرجانة ليَ بيَتة دي:
-1دةب َي لة هاووآلتياني هةريَمي كوردستان بيَت و بةردةوام ليَي نيشتةج َي بيَ.
-0دةبيَ برِوانامة بةرايي زانكؤي بةكيةني كةم هـةبيَت و ليَهـاتوويي و شـارةزايي لـة بـواري ثسـثؤريةكة
خؤي هةبيَت.
-3خؤرةوشئ باشبيَت و بة تاوانيَكي مابرِووبةر حوكد نةدرابيَ.
ئ لــة
 -4بةشــداري لــةو تاوانانــة نــةكردب َي كــة دةســةآلتي داثلَؤس ـيَنةر نةخشــةي بــؤ كيَشــاب َي يــان كــردب َي َ
كوردستاندا.
بة ِر َي ان برِطة دوو لة دةدة كورديةكةي ثرؤذةكـة كـة لـة كيـةن مةجنومـةن وةزيـران ثيَشكةشـي ثةرلـةمان
كراوة ،نةهاتووة،
ي لةسةر ثيَشنياري مةجنومةن وةزيران.
برِطة دوو:سةرؤكي دةستة بة مةرسوميَكي هةريَمي دادةمةزر َ
شيَروان ناصح حةيدةري:
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

ميَمــة لةطــةلَ دةدــي ماددةكــةين ،هــيض موكحــةزةمان نيــة تــةنها بــة نيســبةت فةدــةرة سـيَ نــةبيَ ،لــة رووي
صياغةوة (ان يكون) مي افة بكريَتة سةر بيدايةتي فةدةرة سيَ ،كة دةلَيَ :ان يكون حسن السرية و السـلوك و
غري حمكوم جبروة خملة بالشر  ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ناوةخؤ رةميتان تكاية.
دادر حسن دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة لة ليَذنة ناوةخؤ لةسةر ماددة ثيَنج تةنها مةم ثيَشنيارةمان هةية ،سـةبارةت بـة مـاددة ثيَنجـةم،
تةنها لة برِطة ضوار وشةي (داثؤسيَنةر) بطؤرِدريَ بة وشةي (رذيَمي بةعس) ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنة ياسايي لةطةلَ مةوة ن مةو فةدةرةي بؤ مي افة بكريَ (ان يكون كامل اكهلية)؟ بة ِريَ ان ميَستا كـيَ
مةيةويَ دسةي بكات ناوتـان بلَـيَن ،مـةو بة ِر َي انـةي ناويـان نووسـي ناوةكانيـان مةخويَنينـةوة ،مـةوة نـاوي
نةنووسرابوو ماطادارمان بكاتةوة ،ناسك توفيق ،عومةر نورةديين ،فازل بةشارةتي ،طؤران مازاد ،كاردؤ حممد،
نةروان عبداه ،صـباح بيـت اه ،عبدالسـالم بـةرواري ،د.رفيـق صـابر ،د.صـباح ،زكيـة صـاحل ،حـاكد رِزطـار،
جةعفةر عةلي ،ثةروين ،برييظان ،بةفرين حس  ،محة سةعيد ،عومةر عبدالع ي  ،د.امحـد ،هـاذة سـليَمان،
خورشيد ،عبداه حاجي مةمحود ،ناسك خان كةرةم بكة.
ناسك توفيق عبدالكريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة من هةر لة مةوةلَ ماددة هةتا ميَستا هةر مةو ميشكاليةتةم هةية ،مةطةر سةرؤكايةتي وةآلمد بداتةوة،
ماليةتي موتابةعةي ثةرلةمان بؤ مةم دةستةية ضؤن دةبيَ؟ ،راستة لـة مـاددة 0دا يـةكاليي بوويتـةوة كـة
سةر بة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
تكاية خارجيي ماددةكةيـة ،ثةرلـةمان موتابةعـةي هـةموو شـتيَك دةكـات 11 ،ليَذنـةتان هةيـة ،هـةر شـتيَك
رةبئ بة حكومةت هةريَمي كوردستانةوة هـةبيَت ،حـةدي ميَوةيـة بةدواداضـووني بـؤ بكـةن ،بـة ثيَـي مـةو
ليَذنانة كة هةتانة ،ميَستا كةرةم بكة و وةرة سةر ماددةكة خوشكي من ،فةرموو.
ناسك توفيق عبدالكريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوة كة كي من رؤشن نية مةوةية كة تةصويت ،يةعين متمانة ثيَ نادريَ لـة كيـةن ثةرلةمانـةوة ،دوو:
ليَرة مادام كة متمانةي ث َي نادريَ ،ليَذنة تايبةتيشمان نية بةو مةوزوعة لةناو ثةرلةماندا.
بةرِيَ سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

رةجامةن ،دوايي مةت م ،وةرةوة سةر ماددةكة رةجامةن.
ناسك توفيق عبدالكريد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي دووةم كة باس لة مةجالي ميختييار دةكات ،مةطةر مـةو مـةجالي ميختيياصـة ديـاري بكـريَ ،لـة و
مةجاليَكة؟ ،هةر مةو دوو خالَةم هةبوو ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار عومةر نورةديين فةرموو.
عمر محد ام خدر(نورةديين):
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة خالَي يةكةم ،برِطة (أ) ،لةويَ دةلَيَ :دانيشتووي هةريَمي كوردستان بيَ ،لةويَدا زاراوة هـةريَد
مةطةر بطاتة مةو رادةيةي كة يةكيَك دانيشتووي ناوضة ناكؤكةكان بيَت ،مـةوة بيَبـةي بكـات ،بـة رِةمـي مـن
ثيَويستة مةوةشي بؤ زياد بكةين كة دانيشتووي هةريَمي كوردستان و ناوضة جيَ ناكؤكةكان بـيَ ،مةسـةلةن
ي كـة خـةلَكي كـةركووك بـ َي و زؤريـش ماسـايية ،مةطـةر
لةوانةية لة داهاتوودا يـةكيَك مـةم ثؤسـتة وةربطـر َ
لةويَدا زاراوة هةريَمي كوردسـتان ببيَتـة مايـةي كـة بـةو شـيَوةية كةسـيَك دانيشـتووي كـةركووك بـيَ يـان
ناوضــة ج ـ َي ناكؤكــةكان ب ـيَ ،لةمــة بيَبــةي بكــريَن حةدــة جــاريَكي تــر مةمــة صــياغة بكريَتــةوة كــة لــةو
ميشكاليةتة دةربازمـان بكـات ،سـةبارةت بـة برِطـة دوو ،كـة دةلَـ َي :ثسـثؤريةتي هـةب َي بـة ثيَـي ،ثسـثؤريةتي
ليَـرةدا رِةبــئ برِوانامــة زانكؤيــة ،بــةس لـة جيــاتي ثســثؤريةتي ،بــاس لــةوة بكـريَ كــة توانــاي هــةبيَ ،كــة
مــةزمووني هــةبيَ ،ليَهــاتوويي هــةبيَ ،ســةبارةت بــةم بابةتــةي كــة مــةم ياســايةي بــؤ دانــدراوة ،بــة تايبــةتي
مةسةلةي ناوضة جيَناكؤكةكان ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار فازلَ بشارةتي فةرموو.

بة ِر َي فاضل حممد دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لة ماددة ثيَنج ،مةو بة ِريَ انةي ليَذنةكان هةموو خالَ و بةندةكانيان خويَندةوة ،مـن بـة حةديقـةت وةكـو
بؤضووني خؤم موكحةزةم نية ،بةآلم لةسةر دوو خالَيان موكحةزةم هةية لةناو ماددة ثيَنج ،لة خالَي سيَ
و ضوار ،بة حةديقةت من ثيَ د واية مةمة ميشكاليةت بـؤ دةسـةآلت لـة هـةريَمي كوردسـتان دروسـت دةكـات،
ضونكة لة خالَي سيَ دةلَيَ :خوورةوشئ باي بيَـت و بـة تـاوانيَكي مابرِووبةرانـة حـوكد نـةدرابيَ ،لـة خـالَي
ئ لـة
ضوار مةلَيَ :بةشداري لةو تاوانانة نةكردبيَ كة دةسةآلتي داثؤسيَنةر نةخشةي بؤ كيَشابيَ ،يان كـردبيَ َ
كوردستاندا ،من ثيَد واية مةوة بؤضوونيَكي زؤر ثوخت و باشة و لة جيَي خؤيةتي ،من بةي بة حالَي خؤم
موميَــدم دةخواســت هــةموو دةســةآلت ،يــان هــةموو شــةرحيةكان لــة هــةريَمي كوردســتان مــةو حيســابةي بــؤ
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بكراباية كة بةو نةوعيةتة خةلَكي بؤ دابنراية ،بةآلم مةطةر لةناو هةموو دةسـةآلت تـةنها حيسـاو بـؤ مـةم
هةي ةتــة بكــريَ ،مــةو مواصــةفاتانة لــةو خةلَكانــة هــةبيَ ،مــةي بــادي تةشــكيالتي تــر كــة مــةنواعي خــةلَكي
جؤراوجؤر لةناو دام و دةزطاكاني هةريَمي كوردستاندا دانراوة كة ثيَد واية خةلَكيَك دانـراوة كـة مـةو رووي
نية باسي رابردووي خؤي بكـات ،بـةآل م لـةناو دةسـةآلتي هـةريَمي كوردسـتان دةسـةآلت بـةريَوة مـةبات ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار طؤران فةرموو.
طؤران مازاد حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
موكحةزةكة من د.عومةر وتي ،بةآلم من زياتر لة رووي دانونيةوة رووني دةكةمةوة ،سـةبارةت بـة خـالَي
يةكةم لة مـاددة ثيَنجـدا ،دوو مـةرجي ديـاري كـردووة مةطـةر بـة وردي بيخويَنينـةوة ،كـة دةلَـ َي :هـاووآلتي
هـةريَمي كوردسـتان ب َيــت و بـةردةوام ليَـي نيشــتةج َي بيَـت ،بــةآلم بـة طـويَرة مــاددة  115لـة دةســتووري
عريادي ،هةريَمي كوردستان بريتية لةو سنوورة كة ثيَش سودوتي بةغدا وجودي هةبووة ،واتا ناوضة جيَ
ناكؤكــةكان ناطريَتــةوة ،كةواتــة مةطــةر واب ـ َي مــةم هاووآلتيانــة ناوضــة ج ـ َي ناكؤكــةكان بيَبــةي دةبــن لــة
وةرطرتين مةم ثؤستة ،جطـة لـةوةي مةطـةر بطة ِريَينـةوة سـةر خـالَي ميختيياصـي و ثسـثؤري و شـارةزايي،
زياتر خةلَكاني دانيشتووي مةم ناوضة ،دةكريَ زياتر ورد بن لةم كيةنةوة ،بؤيـة شـويَين نيشـتةجيَبوونيش
من بة مةرجيَكي لة جيَي خؤي نازائ ليَرةدا ،ضونكة لةم حالةتةشدا مةطةر مةرجةكة بطوازينـةوة بـؤ مـةم
حالَةتة ،ب َل َي مةطةر ثؤستةكة وةرطرت و بـيَنت لـةناو هـةريَمي كوردسـتان دابنيشـيت بـةو طـويَرة ميَـرة
عاصـيمةية و مومةسةســات و دةزطاكـاني عيالدــاتي لةطـة َل مةجنومــةن و ثةرلـةمان هةيــة ،ميشـةكاني بكــات،
بةآلم تا مةو كاتي ثؤستةكة وةردةطريَت ،من هةر ضةندة لة دواتريش لةطةلَي نيد ،بةآلم لة ثيَش وةرطرتين
ثؤستةكة من بة طوجناوي نازائ ،جطة لةوة ،لة خالَي سيَ و ضوار بةشيَوةيةكي طشئ دةكريَ واي ل َي بكـةين
كة دانيشتووي هةريَمي كوردستان و ناوضة جيَ ناكؤكةكان بـيَ ،دةكـريَ هـةردوو خالَةكـة ميَمـة كي ببـةين،
لةبةر مةوة  ،مةوةي كة مةرجي مةساسية مةوة كة ثؤستةكة وةربطريَت ،سابيقةيةكي تاوانكاري نـةبيَت و
ســابيقةيةكي سياســي خراثــي نــةبيَت ،كــة مــةم دوو خالَــةي لــة خــالَي سـيَ و ضــوار روونكراوةتــةوة ،مــةوجا
دانيشتووي هةريَمي كوردستانة يان دانيشتووي ناوضة ج َي ناكؤكةكانة ،من مةوة بة كيَشة نابيَند ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار كاردؤ فةرموو.
كاردؤ حممد ثريداود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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تيَبينيةكةي من برادةران وتيان ،بةآلم مةف ةليةت دةدةمة دانيشتووي ناوضـة دابراوةكـان بـؤ سـةرؤكي مـةم
دةستة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار نةروان فةرموو.
نةروان عبداه دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هةنديَك لة تيَبينةكائ وترا ،بةآلم من رةميةكد هةية لةسةر ماددة يةك ،كة دةلَيَ :دةبـ َي لـة هاووآلتيـاني
هةريَمي كوردستان بيَت و بةردةوام ليَي نيشـتةج َييبَ ،بةراسـئ بـؤ مـةوة ميَمـة بـؤ مـةو هاووآلتيانـة كـة
كــوردن و لــة ناوضــةكاني تــريش نيشــتةجيَ بــوون وةكــو بةغــدا بيَبــةي نــةبن ،مــن زيــاتر مةضــد لةناوضــة
دابراوةكانيش ،مةطةر بكريَت بوةتريَت :دةب َي لـة هاووآلتيـاني هـةريَمي كوردسـتان و عـرياق بـيَ ،بـؤ مـةوة
لةوانةية خةلَكيَكي شارةزا و بة توانا و باشـرتمان دةسـت بكـةويَت لـة ناوضـةكان وةكـو بةغـدا كـة كـوردن و
توانايان بةه َي تر بيَ ،هةروةها من لةطة َل مـةو رةميـةي جـةنابتد كـة باسـت لـةوة كـرد ،كـة مةهليـةتي مـةو
كةســة زؤر زةرووريــة ،بــة ثيَــي ياســا مةهليــةتي ياســايي و تةندروســئ هــةبيَت ،بــةآلم مةطــةر بكريَــت مــةو
مةهليةتي ياسايي و تةندروستية زياد بكريَ بؤ برِطة دوو ،لة كؤتاييدا بنووسريَ ،بكريَ ،ثيَد واية كؤتـايي
ث ـيَ ديَــت ،ثــاي مــةوة دةلَ ـيَ :برِوانامــة بــةرايي زانكــؤيي بــةكني كــةم هــةبيَت و ليَهــاتوويي و شــارةزايي
ثسثؤريةكةي خؤي هةبيَت ،مةهليةتي ياسايي و تةندروسئ هةبيَت ،ثاشان لة برِطة ضوار ،مةو برِطةية بة
باشي هاتووة ،بةآلم من مي افةيةكد هةية ،لة جياتي مةوة بنووسـريَ بةشـداري لـةو تاوانانـة ،بةشـداري و
ثشتطريي لةو تاوانانة نةكردبيَ كة دةسةآلتي داثلَؤسيَنةر ،بةشـداري ،مـةدلولي خـؤي هةيـة و تايبةاةنـدي
خــؤي هةيــة و ديــارة ،بــةآلم ثشــتطريي هةنــديَ خــةلَك هةيــة كــة بــة نووسـ يــان بةشــئ تــر و مةعنــةو
بةشداري كردية لةو تاوانانة ،بؤية من ثيَد باشة بةشـداري و ثشـتطريةكة بـؤ زيـاد بكـريَ ،مي افـة بكريَـت
ي بؤ مةوة ميَمة بتوان هـةموو ثشـتيواني خـةلَكي كوردسـتاني بـؤ
لةسةر مةوة ،بؤ خالَي تري مي افة بكر َ
بةدةست بيَن  ،ثشتطريي لةم دةستةية بكات ،بةراسئ من ثيَد باشة خالَيَك زياد بكـريَ ،مـةويش بكـر َي بـة
برِطة ثيَـنج ،لـة رووي ياسـاييةوة مـةو كةسـة بـ َي كيـةن بيَـت ،بـؤ مـةوة بتـوان ميَمـة ثةيوةندييـةكا ان
بكةينــة ثةيوةندييــةكي نةتــةوةيي لةطــة َل ميتيحــاد ،نــةك ثةيوةندييــةكي حي بــي و دوو ميــدارةيي كــة
لةمةوثيَش بةراسئ رةنطدانةوةيةكي خراثي هةبوو ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار صباح بيت اه فةرموو.
صباح بيت اه شكري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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حةديقةت مةز ثيَشـنيارا جـةنابي د .عومـةر نـورةديين ثشـتطريي دةكـةم ،كـة نـة بـةس خـةلَكي نيشـتةجيَي
هةريَمي كوردستانيَ بيَ ،بال بؤ مةو كةسةي بيَت كة حةديقةت لة دةاةرا ناوضة ناكؤكةكانيش بيَ ،ضـونكة
مةوان نابيَ مةحروم كرن ،دوو :بواري ثسثؤريا هاتية ،مةز نازائ بواري ثسثؤريا مةكريَتة دةستنيشان كـرن،
مةو بواري ثسـثؤريا نـةميَنيَنت ،لـة خالَـةكا دي كـة دةبيَـذيَنت بـةذداري لـةو تاوانـة نـةكردب َي كـة دةسـةآلتي
داثلَؤسيَنةر ،رةميا من ببيَنت يان رذيَما ف اشسـتا بـةعس يـان رذيَمـا بةعسـا طـؤ ِر بـة طـؤ ِر مةمـة مي افـة كرنـا
ماددةكة و زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار د.رفيق صابر فةرموو.
بة ِريَ د.رفيق صابر دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بـة خـالَي يةكـةم ،لةطـة َل مـةوةم كـة بةراسـئ دانيشـتواني هـةريَمي كوردسـتان و عريادـيش بيَـت،
ضونكة رةنطة لة داهاتوودا كةسيَكي شياو و كيق لة براياني توركمان بيَت ،تةنانةت كةسـيَكي عـةرةو بيَـت،
خةلَكي ناوضة جيَ ناكؤكةكان بيَت ،باوةرِيَ بة جيَبةجيَ كردني ماددة  142هةبيَ ،مومكينة كةسيَك لـةو
جؤرة ثةيدا ببيَت كة ببيَتة سةرؤكي مةم دةزطاية ،سةبارةت بة خالَي ضوارةم ،من ثيَد باشة تةنيا بةشداري
نةبيَ ،بةوة واز نةهيَن كة بةشداري لةو تاوانانة نةكردبيَ ،بةلَكو زؤر طرنطة كة ثيَشـرت مةنـدامي حي بـي
بةعسي هةلَوةشاوة نةبيَت و نةبووبيَت لة هيض كام لـة دةزطايـة حي بـة داثلَؤسـيَنةرةكان كـاري نـةكردبيَت،
ماددةكـــة واتـــا بـــةو شـ ـيَوة لـ ـيَ بيَـــت ،مةنـــدامي حي بـــي بةعســـي هةلَوةشـــاوة نـــةبووبيَت و لـــة دةزطـــا
داثلَؤسيَنةرةكان كاري نةكردبيَ و بةشداري و ثشتطريي ،مةو ثيَشنيارة كاك نةروان وتي ،مةوةشي خبريَتـة
سةر ،بةشداري و ثشتطريي تاواني نةكردبيَ كة دةسةآلتي...تا دوايي و  ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار د.صباح فةرموو.
بة ِريَ د.صباح حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم ماددةية تايبةتة بة مةرجةكاني سةرؤكي دةستة ،ديارة مةرجةكان تا دةديقرت بيَ و وردتـر بـيَ باشـرتة،
ثشتطريي لـةو بؤضـوونة مةكـةم كـة مـةرج نيـة كـة سـةرؤكي دةسـتة دانيشـتووي هـةريَمي كوردسـتان بيَـت،
ضونكة ميَمة حيساو بؤ داهاتوو دةبيَ بكةين ،رةنطة رؤذيَك لة رؤذان كةسيَك كة شايستة مةو ثؤستة بـيَ،
بةآلم دانيشتووي يةكيَك لةو شارانة بيَت كة جيَطة ناكؤكية ،بؤية مةو مةرجة دانةندريَ ،تةنها مةرجيَكي
واي بؤ دابنريَ كة نيشتةجيَبوون نةبيَ بة مانيد لةوة كة مةو ثؤستة بطريَتة دةست ،بـة نيسـبةت برِطـة
سيَيةم ،ثيَشنيار دةكةم بوةتريَ :مةو كةسةي كة مةو ثؤستةي ث َي مةدريَ خوورةوشـت و ناوبـانطي بـاي بـيَ،
(حسن السرية و السمعة)  ،بة تـاوانيَكي مـابرِوو بـةر حـوكد نـةدرابيَ ،مـةوة زؤر جيَطـة خؤيـةتي ،بـةآلم بـة
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نيسبةت ضوارةمةوة من زؤر مةو ثرسيارةم ك دروست دةب َي لة برِطة ضوارةم ،لة خـالَي ضـوار ،ضـؤن مـةب َي
ميَمة يةعين مةوزوعيَكي وا بيَن كة مةصلَةن بة خةيالَمان دابيَ كةسيَك كة ثشـتطريي و بةشـداري كردبـيَ
ي تةصـةوري مـةوة
لةو تاوانانةي كة دةهةق بة طـةلي كوردسـتان كـراوة ،مةصـلَةن مـةجالي مـةوة ثـ َي بـدر َ
بكةين رؤذيَك لة رؤذان ببيَتة سةرؤكي دةستةيةكي وا طرنم ،يةعين مةمـة تةحيـيلي حاصـلة و تةمكيـدي
مومةكةدة ،هةر بة برِطة سيَيةم من وا مةزائ مةو كةسـة دةبـ َي بضـيَتة دةرةوة ،يـةعين لـةوة كـة حـةدي
ي بكريَت بة سةرؤك ،ضونكة كـة واـان خـوو رةوشـت و ناوبـانطي بـاي بـيَ ،مـةو كةسـةي كـة
مةوةي ثيَبدر َ
بةشداري كردبيَ يان ثشتطريي كردبيَ لةو ثرؤسة بةد ناوانةدا كة دةرهةق بة طةلةكـةمان كـراوة ،وا مـةزائ
حةدي مةوةي ناب َي بة هيض شيَوةيةك ،نـةك تـةنها ثؤسـئ سـةرؤكايةتي دةسـتة تةنانـةت مةنداميـةتي مـةو
دةستةشي ث َي نةدريَ ،بؤيـة مـن ثـيَد وايـة مـةو برِطةيـة هـةر مي افةيـة و تةحيـيل حاصـلة ،مـةوة شـتيَكي
ي
فؤرمة و وةكو فؤرمؤلـةكي لـ َي هـاتووة لـة ياسـاكانةوة هـةبيَ ،مـن دسـةم نيـة ،بـةآلم مةطـةر ميَمـة مبانـةو َ
ني اميَكي تازة دابنيَ بؤ دارِشتين ياسا ،دةبيَ مةوة بيبَ بة بـةديهي لـة كـةلتووري سياسـي و لـة كـةلتووري
ي لة رؤذان ناوبانطي خراث ب َي بة مةنداميةتي لة حي بيَكي فاشي وةكو
ميداري طةلةكةماندا كةسيَك كة رؤذ َ
رذيَمي بةعس لة حي بي بةعسدا مةبيَ بة هيض شيَوةيةك مةجالي مةوة ث َي نةدريَ كة ثؤستيَك وةربطريَ،
بؤية من ثيَد واية مةو كةسـة دةبـ َي خوورةوشـئ بـاي بـ َي و ناوبـانطي بـاي بـيَ ،سـريةي سياسـي و سـلوكي
سياسي باي بيَت ،سةبارةت بةو ثيَشنيارانة ثيَشوو ،تةمكيدي هةموو مـةو ثيَشـنيارانة دةكـةم بـة تايبـةتي
مةوةي كة كاك فازل باسي كرد ،يةعين مةمة ببيَت بة مةتةكيَت و كةلتوور ،كـة ميَمـة ر َي بـة هـيض كةسـيَك
نةدةين كة سةر بة رذيَمي بةعس بيَت ،مةطةر برِيارة مبيَنيتـةوة مـةو خالَـةي ،ثـيَد وايـة زؤر بـة راشـكاوي
بوةتريَ بةشداري و ثشتطريي لة هيض تاوانيَك دةرحةق بة طـةلي كوردسـتان نـةكردبيَ ،تايبةتيشـي نةكـةين
بة رذيَمي بةعسةوة ،ضونكة رذيَمـي بـةعس سـةردةميَك بـوو و رؤيـي ،يـةعين بـوو بـة بةشـيَك لـة ميَـذوو،
رةنطةميَستا كةسانيَك هةبن بة شيَوةيةك لة شيَوةكان دذي مافة رةواكان طةلي كوردستان بن ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ريَ دار زكية صاحل فةرموو.
بة ِريَ زكية صاحل عبد اخلالق:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت خالَ يةكةم ،ماددة ثيَنجةم ،هةر خبؤ ل سةر َ بيَذ مةوة بة سةرؤك دةستة دادةمـةزريَت،
ثيَويستة مةو مةرجانة ىلَ بيَتة د  ،مادةم ليَ بيَتةد  ،مةو هةردوو داب َ خـاكَ يـةك َ و دوو َ زيَدةيـة ،و
رةميا من ،ياديكةذ هةر ضةندة خاكَ يةك َ طةلةك ،كاك عمر نـورةدين طةلـةك بةباشـ بـةحس كـرد ،كـو
بيَذينت ،لة هاووكَتيان هةريَم كوردستان بيَ ،بةس مةم كةليمة بةردةوام مةم ذ َ بةحس كـةين ،ديسـاذ
بةرةميامن يا دروست بيت ،ضونكو مةو بةردةوامة ،شةرت نية بةر دةوامة ل ا َ دركـ َ بـ  ،بـةلك جهـةك
بيت ذ هاتبيتة درك َ ،يان ذ كةليمة بةردةوام مةطةر ذنـاو َ و ببـةين ،مـةز بيَـذم دروسـت بـينت ،يـاد
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خــاكَ دو َ ،و رةميــا مــن مــةم بيَــذين برِوانامــة بــةراي زانكــؤ ،بةكيــةن كــةم هــةبيَت ،زانيــار ضــونكو
مةعريفة دبينت هةبينت ل سةر و كار َ دكةتن ،مةو كةليما زانيار بهيَتة زيَدة كردن و ليَهـاتوي  ،برةميـا
من ديارة باشرت بيت ،و نسبةت خاكَ س َ و ضار َ ،مةوذ هاودةنطد كو دطةل هـةااليت خـؤ كـو بـةحس ذ
كر  ،مةاة مةطةر بيَ مةم سةح كةين َ ،ياساي َ هةر وةزارةتةكا دةرضـوو هـةريَما كوردسـتان َ ،خاسـةتةن
خاكَ خوورةوشت باي بيت ،و تاوانةك حوكد نةدرابيَ ،تيَدا و زةد نةهاتيـة طـؤتن؟ ،مةاـة دوو تشـتيَت
تةحسيل حاسلة و رِاست  ،و رةميامة بؤض دبيت دا َ دةست َ دا بيَتة طؤتن ،مان بؤض ل سةر اـي كةسـ
بهيَتة سةثاندن؟ ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار حاكد رزطار ،فةرموو.
بة ِر َي رِزطار محدام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من لةسةر برِطة يةكةم ،أن يكون من مواطين االقليم لـة رِاسـتيدا مـةواتن ،ميَمـة لـة عـرياق بـة مـةواتنمان
وةرنةطرتووة ،بة جنسيةمان وةرطرتووة ،كة دةلَيَت من مواطين اكدليد مةبةسـت ضـية؟ ،خـؤ لـة دـانونيَك
تايبةتيدا مةواتن تةعريئ نـةكراوة ،مـةو كةسـة مواتنـة لـة ادلـيد ،مةمـة نودتةيـةك طرنطـة ،لةبـةر مـةوة
ثيَويســتة بلَيَــي( :عراقــي اجلنســية و كامــل از ليــة)( ،مــوطن) ،مةســةلةن ني امــي بــةريتاني بــة (مــوطن)ي
وةرطرتووة ،ني امي عريادي بة جنسيةية ،ميَمة كةواتة دةكريَ خةلَكيَكي غةيري عريادـيش ،كـة لـة كاتيَكـدا
تةعريفمان نية ،كةواتة دةبيَ بكريَ بيكةي بة رِةميسـي مـةو هةي ةيـة ،مـةوة نودتـةي يةكـةم( ،مـوطن) لـة
دانوني مةدةنةي عرياديدا تةعريئ كراوة ،لـة دـانوني ذمـارة ()42ي سـالَي (( ،)1171مـوطن) ضـية؟ ( ـو
املكان الذي يقيم فيه الشزص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة ،و جيوز للشزص أكثر من مـوطن واحـد) ،تةبعـةن
ميَمة كة (مـوطن) مـان نيـة لـة شـويَنةكاني تـر ،دةبـ َي بطة ِريَينـةوة بـؤ دـانوني مـةدةني ،دـانوني مـةدةنيش
مةوةمان ثيَ دةلَيَ ،لة ماددةي ( ،)44-43-40هةتا لة ماددةي (( :)44يعترب املكان الذي يباشر فيـه الشـزص
جتارةً أو حرفة موطناً له ،بالنسبة إىل إدارة ازعمال املتعلقة بهـذه التجـارة) ،كةواتـة رِةبـت كردنـةوةي ،ديـارة
مةبةسئ ليَرة ،يةعين مةسةلةي (موطن) ،مةسةلةيةكي طرنطة ،لة بةع يَ نيوصي تري دـةوانيين تـريش
كة دةردةضيَ لة ثةرلةماني كوردستانةوة ،هةتا بة نيسبةت مةندام ثةرلةمانةوة ثيَموابيَ بةو جؤرة هاتووة،
من داوا دةكةم مةوة ميعادة نـةزةري تيَـدا بكريَتـةوة ،دوايـي مةسـةلةي (متمتعـاً بالكفـاءة و اخلـربة) ،نـاكر َ
ي
سالَي خ مةتي بؤ حيساو بكةن ،بلَيَ  :بةوةندة سالَ خ مةتي كةمرت نةبيَ ،لةو مةجالةدا ،مةجالةكةي لة
رِاستيدا كةفامة و خي ة ،مةو مةجالة بؤ خؤي شتيَكي نويَية ،نـازائ ضـؤن تـةديمي مـةجالي مـةو خيـ ة و
كةفامةية دةكريَت ،مةوان هةر مةوةشيان دةب َي دسةي لةسةر بكريَ ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار جعفر علي.
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د .جعفر علي رسول:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة بةشيَك لة دسةكان كران ،لة خالَي دووةم مـن بـة هـةمان شـيَوة ثشـتطريي مـةو بؤضـوونةي كـاك عمـر
نورةديين دةكةم ،ثسثؤرِي مةبةست ضية؟ مةوة رِوون نةكراوةتةوة ،ديارة مةطةر مةبةست بريئ ية لـةوةي
بــؤ وونــة كةســةكة برِوانامــةي بــةرايي زانكــؤي هــةبيَ لــة بوارةكــةي خــؤي دا ،بــؤ وونــة ثســثؤرِييةكةي
ماااتيكــة ،لــة ماااتيــك شــارةزا بيَــت ،ميَمــة طوما ــان لــةوة نيــة ،هــةموو كةس ـيَك لــة بوارةكــةي خــؤي دا
ي بلَيَـي ليَهـاتوو و
ي باشـة ،دةكـر َ
شارةزاييةكي هةية ،بؤية بة برِواي من رِةنطة مةوة شتيَكي زيادة بيَ ،كبدر َ
شــارةزا ب ـيَ لــة بــواري سياســي ،دبلوماســي ،يــان لــة حــةلي ني اعــات ،مــةوة طــرنطرتة لــةو مةوزووعــة ،نــةك
مةسةلةي ثسثؤرِييةكةي خؤي ،خالَي ضوارةميان نووسراوة :بةشداري لـةو تاوانانـة نـةكردبيَ كـة دةسـةلَاتي
داثلَؤسيَنةر ،ديارة مةبةست لةو دةسةلَاتة دةسةلَاتي بةعسة ،بةلَام ميَمة دةبـيَ ماطـاداري مـةوةب كـة تـةنها
مــةوة دةســةلَاتي بــةعس نيــة ،يــةعين تــاواني مــةجنام داوة و نةخشــةي كيَشــاوة بــؤ مةجنامــداني تــاوان لــة
كوردسـتاندا ،بؤيــة باشــرتة برِطةكــة شــاملرت بكــريَنت ،باشـرت وايــة بكريَتــة( :تؤمــةتبار نــةبيَ بــة ثشــتطريي و
بةشداري كردن لة هيض تاوانيَكي دذ بة مرؤاايةتي) ،بة تايبةتي لة كوردستان ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار بيَريظان خان ،فةرموو.
بيَريظان إمساعيل سةرهةنم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش وةك ضـةند مةنـداميَك كـة ثيَشـنياريان هةيـة لةسـةر بةشـي يةكـةم لـة مـاددةي يةكـةم ،دةلَـيَ :مـةو
هاوولَاتية هاوولَاتي هةريَمي كوردستان بيَ ،كي من هاوولَاتي مـةعناي مـةو كةسـةي جنسـيةي هةيـة ،مـةوها
تيَدةطةم ،بةلَام كة دةلَيَ هةريَمي كوردستان ،يةعين تؤ تةمكيد دةكةي ،دياري دةكةي كة دةب َي مـةو كةسـة
خــةلَكي يــان دهــؤك ب ـيَ ،يــان ســليَماني ب ـيَ يــان هــةوليَر ب ـيَ ،بؤيــة وةكــو بــة ِريَ كــاك كــاردؤ دةلَ ـيَ ،مــةو
سةرؤكايةتية بدريَت بة يةكيَك لة ناوضة دابرِاوةكان ،ناوضة دابرِاوةكانيش رِاستة زؤرة ،كةركووكة و ضةند
شويَين ترة ،ميَمـة نـاتوان يـةكيَك دةستنيشـان بكـةين و بلَـيَ  :وةرة فـةرموو مـةو ثؤسـتة بـؤ تـؤ ،ضـةند
كةسةك خؤي ثيَشكةي بكات ،مـةو مةرجانةشـي تيَـدا بـيَ ،كـة بـة هةلَبـذاردن دابنريَـت ،بـة رِةمـي مـن زؤر
ثيَويستة بدريَت بة يـةكيَك كـة خـةلَكي ناوضـة دابرِاوةكـان بـيَ ،نيشـتةجيَي هـةريَمي كوردسـتان بيَـت ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار ثةروين خان ،فةرموو.
ثةروين عبدالرمحن عبداه:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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ي بـؤ سـةرؤكايةتي دةسـتة ،دايـك و بـاوكي
بة نيسبةت خالَي يةكةم ،من ثيَد باشة كة كةسيَك هةلَدةبذيَردر َ
كورد بيَ ،خةلَكي ناوضة دابرِاوةكان بيَ ،كة دةلَيَ برِوانامـةي بـةرايي زانكـؤي هـةبيَ ،مـن ثـيَد باشـة زمـاني
مينطلي ي و عةرةبي بة خويَندن و نووس ب انيَ ،بة نيسبةت خـالَي ضـوارةم ،مـةوةي لـة ثيَشـةوة بـؤ زيـاد
بكريَ ،لة رِي ي حي بي بةعس نةبووبيَ و بةشداري لةو تاوانانة نةكردبيَ ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ر َي دار بةفرين خان ،فةرموو.
بةفرين حس خةليفة:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بة ماددةي ( )7برِطةي ( ،)1خالَي يةكةم دةلَيَ :دةبـيَ هاوولَاتيـاني هـةريَمي كوردسـتان بيَـت ،مـن
ثيَد باشة جطة لةوةي هاوولَاتي جيَ ناكؤكةكانيش بيَ ،لةبةر مةوةي ماوةيةكة مةوان ب َي بةشن لةو ثؤستة،
جطة لةوةي برِطـةي ( )0دةلَـيَ :دةبـ َي برِوانامـةي بـةرايي زانكـؤي هـةبيَ ،مـن لةطـة َل وشـةي بـةرايي نـيد،
كب يَت ،جطة لةوةي ثيَويستة سةرؤكي دةستة شارةزايي و ثسثؤري تةواوي لة بواري ميَذوو و جوطرافيـاي
كوردستان دا هةبيَ ،مةوةي طرنطي و كاريطةري خؤي هةية ،ضونكة ميَمة بـة طـويَرةي ميَـذوو ،بـة طـويَرةي
بةلَطةنامــة ميَذووييــةكان دةســةمليَن كــة مــةو ناوضــانة ســةر بــة هــةريَمي كوردســتانن ،بــة هــؤي طــؤرِيين
دووطرافياي كوردستان كي رِذيَمي بةعسةوة ،مةو ناوضانة لة هـةريَمي كوردسـتان داب ِريَنـراون ،لةبـةر مـةوة
من ثيَد باشة كـة مـةو كةسـةي دةبيَتـة سـةرؤكي دةسـتة شـارةزايي و ثسـثؤرِي تـةواوي لـة بـواري ميَـذوو و
جوطرافياي كوردستان دا هةبيَ ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار محة سعيد ،فةرموو.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت خالَي يةكةم ،منيش لةطةلَ مةو رِايةم كة بةشيَوةيةك داب ِريَذريَ ،ليَذنةي ياسـايي داي ِيَـذن ،كـة
خةلَكي هةريَميش و ناوضة دابرِينةوةكانيش و عرياديش بطريَتةوة ،هةر لةو خالَةدا خاوةن مةهليةتيشي بؤ
زياد بكريَ ،خالَي دووةميش :خاوةن برِوانامةي زانكؤ بيَ ،بواري ثسـثؤرِييةكةي ديـاري بكـريَ ،مـن ثيَموايـة
بواري سياسي و ميداري و دبلؤماسي ،بواري طرنطن بؤ مةو كةسة ،ضونكة كـة كةسـيَك بـواري سياسـي تـةواو
كردبــيَ ،دــانون و سياســة ،يــان هــةر سياســة ،ديــارة مةســةلةن ميَــذوو و جوطرافياكــانيش دةزانــيَ ،بؤيــة
ثســثؤرِييةكة ديــاري بكــريَ ،لــة خــالَي سيَشــدا :خــاوةن ناوبــانم و خــوو و رِةوشــئ بــاي بيَــت لــة تــاواني
مابرِووبةر ،مينجا رِابـردووي ثـاك بيَـت ،مـةو رِابـرددو ثاكـة بـؤ مةسـاميلي ميـداري و طةنـدةلَي و سياسـيش،
مةوانة بطريَتةوة ،خا َليَكي تر ،بةشداري لـة تـاواني ،مـن ثـيَد باشـة تـاوان بةرامبـةر بـة مرؤاايـةتي طـةكني
عرياق و كوردستانيش ،مينجا بة تايبـةت كـة مـةوةي رِذيَمـي بـةعس مـةجنامي داوة ،خـالَيكيش زيـاد بكـريَ،
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مــادام مــةوة ثلــةي وةزيــرة ،ث ـيَد باشــة متمانــةي ث ـ َي ببةخشــريَ لــة كيــةن ثةرلةمانــةوة ،ضــونكة هــةموو
وةزيرةكان خؤتان دةزانن ليَرة سويَندي ياسايي و متمانةيان لة كيةن ثةرلةمانةوة ثيَ بةخشـرا ،ديـارة مـةو
كاتة ()CVةكةي ديَتة ثةرلةمان و متمانةي ثيَ دةبةخشريَ ،مةو خالَة زياد بكريَ ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار عمر عبدالع ي  ،فةرموو.
بة ِريَ عمر عبدالع ي بهاةالدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت ماددةي ثيَنج ،من سيَ ،ضوار تيَبينيد هةيـة ،يةكـةميان :ثشـتيواني مـةو مةسـةلةية دةكـةم كـة
كاك عمر نورةديين ورووذاندي ،زؤر طرنطة مةو مةوزووعة هةلَويَستةي لةسـةر بكـةين ،ميَمـة بـةو ماددةيـة
دةست و ثيَي خؤمان بةستؤتةوة ،تةواوي ناوضة دابرِاوةكان مةحرووم دةكةين كة لةوانةيـة كةسـايةتي زؤر
بة تواناي تيَدا بيَ ،مةولةويةتيش بـؤ مةوانـة ،بـةوةي ضارةسـةر نـاب َي كـة عـةتفي ناوضـة دابرِاوةكـان ،يـان
ناوضة جيَ ناكؤكةكان ،ديَنينة سةر كوردستان ،ضونكة مةوة لة ميَمةوة موسبةدةن ميعتريافيَكة بـةو عةتفـة
يان بةو مي افةية ،لةبةر مةوة من ثيَد باشـة كـة يـان بـة صـياغةيةكي بـةدوةت ،كـة نـازائ ليَذنـة بةتـةمان
ضؤن صياغةي بكةنةوة؟ يان مةوة بة ني اميَك كب يَت ،يان بة تةعليماتيَك ،ميَمة مـةو مةرجانـةي هةمانـة
بيخةينة مـةوةوة ،مـةو ماددةيـةي بـةو شـيَوةية مبيَنيَتـةوة زةرةريَكـي طـةورة دةكـةين ،لةبـةر مـةوة مةطـةر
حةملان بؤ نةهات ،مةطةر نـةمانتواني صـياغةيةكي موناسـيب بدؤزينـةوة ،هـةر كيبـةرين بةشـيَوةيةكي تـر،
نــازائ مــةوة ضــؤن دةكــريَ ،بــة تــةعليمات ،يــان بــة ني ـ ام خــار؟ يــان بــة تةوصــياتي خاصــي ثةرلــةمان
ضارةسةري بكةين؟ بة نيسبةت خـالَي دووةم ،تيَبينـيد نيـة ،خـالَي سـيَيةم ،منـيش ثشـتيواني رِةمـي بـة ِر َي
ي مـةو شـتة مةتاتيانـة بــةو
سـةرؤكي ثةرلـةمان و دوو بـراي تـريش دةكـةم ،كـة مةهليــةت بنووسـ  ،نايـةو َ
شيَ وةية ،بنووس مةهليةتي ياسايي تةواو بيَـت ،مـيرت خـوو و رِةوشـت بـاي بـيَ ،ميَمـة بةرِاسـئ لـة نةصـي
دانوني نيمانة ،رِاستة دةتوان تةعريفي بكةين ،بةلَام كةليمةي مةهليةتي ياسايي تيَ دةخةين ،بة نيسبةت
خالَي ضوارةم ،من ثشتطريي ليَذنةي ناوخؤ دةكـةم ،رِذيَمـي تيَـداب َي باشـة ،لـة هـةمان برِطـة ثيَشـنيار دةكـةم
كةليمةي لة كوردستان كببةين ،يةعين ضية مةو تةديـدةي كردوومانـة ،كـابرا مةطـةر تاوانبـار بـ َي بـة هـةر
شتيَك ،بؤضي لة كوردستان ،يان ناوضة ناكؤكةكان؟ ميَستا خؤمـان كيَشـةمانة بـةلَكو لـة كـةركووك تـاوانيَكي
كردبيَ ،يان لة عرياددا تاوانيَكي كردبيَ ،لةبةر مةوة هةر كيبةين ،مةو وشةي لة كوردستانة ثيَويسـت ناكـات
لة برِطةي ضواردا ،خالَي ضوارةم ،مةسةلةي متمانةي ثةرلةمان ،منيش ثشتطريي كاك محة سعيد دةكةم كـة
مادام ثلةي وةزيرة ،ثيَويستة متمانةي ثةرلةمان مي افة بكةين ،خالَي مةخريم ،مةسةلةي صـياغةية ،مةطـةر
رِووخسةمت بدةن ،وةلَاميَكي يان تيَبينية لةسةر تيَبينيةكةي كاك شيَروان لة برِطةي يةكدا ،ضـونكة ليَـرةي
ثةيوةندي ثيَوة هةية ،من وادةزائ موبةريراتي ليَذنةي ياسايي بؤ رِةتكردنةوةي ثيَشـنياري ثةرلـةمانتاران،
دةبيَ موبةريراتيَكي ياسايي بيَت ،نةك بؤضوون بيَت ،موجةرِةد بؤضووني مةو واية مةو صياغة باشـة ،مـاي
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ثةرلةمانتارانة بة ثيَي ثـةيرِةوي نـاوخؤ كـرا بـة دوو ،سـ َي ميقـترياح بيخاتـة دةنطـدان ،بـا خؤمـان حـةمسي
بكةين ،بلَيَ  :نةخيَر صياغةي يةكةممان ثيَ بةهيَ ترة لة صياغةي دووةم ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار د .أمحد فةرموو.
بة ِريَ د .أمحد إبراهيد علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش لةطة َل هةاالَـةكائ ،هاو ِريَكـائ لةسـةر مـةوةي كـةوا مـةو كةسـةي كـة دةكريَتـة سـةرؤكي دةسـتة ،لـة
هاوولَاتياني هةريَمي كوردستان بـيَ ،يـان ناوضـة جـ َي ناكؤكـةكان بـيَ ،مـن ثـيَد باشـة دارِشتنةوةكةشـي بـةو
شيَوةية بيَ( ،من مواطين إقليم كردستان أو املناطق املتنازع عليها و مقيماً اإلقليم إقامة دائمية) ،من ثـيَد
باشة كة لة ميقليد ،لة هةريَد دابنيشيَ ،لةبةر مـةوةي كـة رِاسـتةخؤ سـةرؤكي دةسـتة سـةر بـة مةجنومـةني
وةزيرانـةِ ،ريَنماييــةكان رِاســتةوخؤلة مةجنومــةني وةزيــران وةردةطــريَ ،لةبــةر مــةوة باشــرتة كــة لــة هــةريَد
دابنيشيَ ،بةلَام بةو شـيَوةية بـيَ ،كوردييةكةشـي :مـةوةي كـة بـة سـةرؤكي دةسـتة دادةمـةزريَت ،دةبـ َي مـةو
مةرجانةي تيَدابيَ ،نةك مةو مةرجانةي ليَ بيَتة دي ،لةبةر مةوةي كة ثيَشنيار كراوة لة ليَذنةي ياسايي كة
(أن يكــون) لةبرِطــةي (أوالً) هــةبيَ ،كــةوابوو لــة خــالَي يةكــةم و خــالَي دووةم (أن يكــون) كدةضــيَت ،لــة
كوردييةكةشدا( ،دةبيَ) لة خالَي يةكةم و دووةم كدةضيَ ،لة هاوولَاتياني هةريَمي كوردستان ،يان ناوضة جيَ
ناكؤكةكان بيَت ،يان بة بةردةوامي لة هةريَد دا نيشتةجيَ بيَ ،لةبةر مةوةي لة خالَي دووةميشدا باس لـةوة
كراوة (متمتعـاً بالكفـاءة و اخلـربة

جمـال اإل تصـا ) ،لـة كوردييةكةيـدا دةلَـيَ :لـة بـواري ثسـثؤرِييةكةي

خؤي ،لةبةر مةوة من وا ثيَشنيار دةكةم ،ليَرةي (إ تصاصه) بيَ ،نةك ( جمال اإل تصا ) ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار هاذة خان ،فةرموو.
بة ِر َي هاذة سليمان مصطفى:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش لةطةلَ رِاي هاوكارا د كة دةبيَ لة هاوولَاتياني هةريَمي كوردستان و ناوضة جيَ نـاكؤكي لةسـةرةكان
بـيَ ،ضــونكة لةوانةيــة مــةو كةســة مومةهــةل بـيَ بــؤ مــةو ثؤســتة ،لةوانةيــة لــة موصــل ،يــان لــة كـةركووك
نيشتةجيَ بيَ ،مةوة زؤر باشة مةطةر مةوةي بؤ زياد بكريَ ،دةربارةي خالَي ضوارةم ،نةك هةر بةشداري لـةو
تاوانانــة نــةكردبيَ ،مةطــةر بةشــداري كردب ـيَ واتــا تاوانبــارة ،كةواتــة مةطــةر بلَ ـيَ ثةيوةنــدي بــة حي بــي
بةعسةوة نةكردبيَ ،واب ائ باشرتة ،ثشتطريي لة رِاي ليَذنةي ياسايي دةكـةم كـة خالَيَكيـان زيـاد كـردووة لـة
كاتي حالَةتي كؤتايي هيَنان بة مةنداميَئ سةرؤكي دةستة ،نازائ مةطةر بكريَ بـة برِطةيـةك لـةو ماددةيـة،
يــان ماددةيــةكي تــر ،وةكــو ثيَشــنيارةكةي ليَذنــةي ياســايي ،لــة كــاتي حالَــةتي كؤتــايي هيَنــاني مةنداميــةتي
سةرؤكي دةستة ،يان لة كاتي مردن ،يان وازهيَنان ،يان خانةنش كردن ،زؤر سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ر َي دار خورشيد أمحد ،فةرموو.
بة ِريَ خورشيد أمحد سليد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةز ثيَشنيار دكةم خالَا يةكيَ ،ايَ رِةنطي بيَتة دارِشنت ،عـةرةبي( :أن يكـون مـن مـواطين اإلقلـيم أو املنـاطق
املتنــازع عليهــا ،ويلتــزا اإلقامــة اإلقلــيم بعــد تكليفــه بهــذه املســؤولية أو بعــد الــتعني) ،بــؤ؟ ميَمــة جــار َ
ي
تةعينمان نةكردووة ،ميل ام بكةين لة ميقليد بيَت ،با تةعيين بكـةين  ،مينجـا ثـاي مـةوة ميل امـي بكـةين،
بلَيَ  :يلتـزا اإلقامـة

اإلقلـيم بعـد الـتعني ،مـةوة بـة نيسـبةت خالَـا دوويَ( :أن يكـون حاصـالً علـى شـهادة

جامعية أولية علـى ازقـل و متمتعـ ًا بالكفـاءة و اخلـربة

جمـال اإل تصـا ) ،مـةوة ميختيياصـيَكي تايبـةت

نينة ،نة مةوة دانونية ،يان كيمياية ،يان في ياية ،مةز ثيَشـنيار دكـةم (ومتمتعـ ًا بالكفـاءة و اخلـربة املطلوبـة
إلدارة ذه اهليئة) ،زؤر كةفامةتي زياتر لة كةفامةت ،يةعين كةفامةتي تر هةبن ( ،جمال اإل تصا ) ليَرة
زيَدةية( ،واخلربة املطلوبة إلدارة ذه اهليئة) ،بة نيسبةت خالَـا ضـار( ،مل يكـن مشـاركاً أو مؤيـداً) ،موشـاريك
مةعناي مةوةية بةشداري كردارة( ،مؤيد) مةوة ميحتيمالة رِؤذنامةنووس بيَت ،هةر شتةك بيَـت ،ثشـتةااني
ايَ تاواني كردبيَت ،مةز ثيَشنيار دةكةم ببيَتة (مل يكن مشاركاَ أو مؤيداً
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

اجلـرائم الـ

طـ هلـا السـلطة

القمعية أو البعثية) ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار عبداه حاجي حممود ،فةرموو.
عبداه حاجي حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي يةكةم ،بة ِر َي ليَذنةي ياسايي بة بؤضووني مـن مةطـةر زيـاتر رِوونـي بكةنـةوة ،هاوولَاتيـاني هـةريَمي
كوردستان ،مةو مةسةلةية وةكو مةسةلةي ناوضة جـ َي ناكؤكـةكان و ناوضـة دابرِاوةكانـة ،مةطـةر هاوتـةرييب
بكــةن ،صــياغةيةكي تــر وةك ـو مــةو ،ثيَمــواب َي باشــرت دةب ـيَ ،خــالَي ضــوارةم ،بةشــداري و ثشــتطريي ،مةطــةر
ثشتطرييةكيشي بؤ زياد بكريَ ،دةسةلَاتي داثلَؤسيَنةريش بة شيَوازيَكي تر صـياغة بكريَتـةوة ،بـة بؤضـووني
من مةطةر خالَي ضوارةم صياغةيةكي تر بكريَتةوة باشرتة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار عبدالسالم بةرواري ،فةرموو.

بة ِر َي عبدالسالم مصطفى بةرواري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بةرِاسئ من واب ائ هاوولَاتياني هةريَمي كوردستان بة تةصةوري من مةطةر بلَيَن هاوولَاتي كوردستان بيَت،
مةوة هةموو ميشـكالياتةكة حـةل دةبيَـت ،بـة دابـرِا و بـة هـةريَد ،بـةردةوام نيشـتةجيَ بـوون ،مـةوةي ثـاي
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تةع بيَتةوة ،مؤتؤمؤتاكيةن مةوة تةحيـيل حاصـلة ،بـةلَام ثـيَش تـةع كـردن ،بـؤ ميَمـة ميسـتيفادة لـة
تــةع نةكــةين؟ مــن تةصــةور دةكــةم نيشــتةجيَ بــوونيش هــةلَطرييَ ،ليَهــاتوويي و شــارةزايي لــة بــواري
ثسثؤرييةكةي خؤي هةبيَت ،رِةبتيشمان كردبوو بة برِوانامةي زانكؤ ،مةوة هيض مي افة ناكات بؤ مةو مةركة
كة مةطةر في ياوييةكي باي بيَت ،ماااتيكةريَكي باي بيَت ،بؤية ليَهاتوو و شارةزا بيَـت ،رِةنطـة كـاي بيَـت،
زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ليَذنةي ياسايي رِةميتان دةربارةي موداخةلةي مةنداماني بة ِريَ .
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةنــداماني بــة ِر َي ي ثةرلــةمان ،بيَطومــان ثيَشــنيازيَكي زؤر كــران ،بةشــيَكيان تايبــةت بــوون بــة برِطــة و
ماددةكاني ماددةي ( ،)7بةشيَكي تريان بة مي افة كردني هةنديَ فةدةرات بوو ،دةكريَت ميَمـة بةشـيَك لـةو
صياغانة بةو شيَوازانة وةربطرين ،بؤ ماددةي يةكةم ثيَشنيازيَكي بةجيَية مةطةر تؤ بتوانيت وا باس بكـةين
كة مةرجة مةو كةسةي كة دةبيَتة سةرؤكي مةو دةستةية لة دانيشتووي هةريَد بيَت ،يـاخود ناوضـة جيَطـة
ناكؤكةكان و تيايدا نيشتةجيَ بيَت ،ميقامةي داميميش كب يَت ،واتا (أن يكون من مواطين اإلقليم و املناطق
املتنازع عليها و مقيماً فيها) ،يةعين ميرت ميقامة داميميةكةي ليَي كب دريَت ،مةو كاتة لة بةيين مةوةي كـة
لة هةريَمي كوردستاندا نيشتةجيَية ياخود لـة ناوضـة جـ َي ناكؤكةكانـة ضارةسـةريَكي بـؤ دةدؤزريَتـةوة ،بـة
نيسـبةت برِطــةي دووةميــان ،دســةكردن لةســةر ( كــوا عليــه) ،بــةع يَ حالَــةت هةيــة ثرؤتؤكؤليــة ،تــؤ لــة
ي دةسـتةواذة دووبـارة دةبيَتـةوة ،يـةعين وةكـو تةحيـيل
دانوني مينتيخاباتي عرياق و هـةريَميش دا بـةع َ
حاصل سةيري مةو دةستةواذانة دةكريَت ،بؤ وونة هةلَطري برِوانامة بيَ بةكيةني كةمةوة( ،وغري

كـوا

عليه ررائم خملة بالشرف) ،يةعين دةكريَت تؤ مةو برِطةية مي افة بكةي ،بةلَام خؤي تةحييل حاصلة ،تؤ
بلَيَي (أن يكون كامل از لية) ،مةهليةتي تةواو بيَت ،مةوة دةستةواذةيةكة لة رِووي ياسـاييةوة رِاسـتة ،بـةلَام
لة هةموو كاتدا تةحييل حاصليشة ،ضـونكة تـؤ مةهليـةتي مـةداء و مةهليـةتي وجـوو بـةو صـيذانة باسـي
ي لـةو برِطةيـة ،بـةلَام لـة هـةمان كاتـدا خؤشـي تةحيـيل
بكةي ،يةعين خؤ زةرةريَك نية ليَرة مي افة بكـر َ
حاصلة ،كة مةهليةتي تةواوة )18( ،سالَة ،يةكيَك لـة مةسـبابةكاني واي نيـة مةهليـةتي نـةهيَلَيَت ،تةصـةور
دةكةم مي افةدانيَك بةوة تةمكيد كردنةوةية لةسةر دةستةواذةكة لة ناوةرِؤكيشدا مي افةيةكة بؤ حالَةتةكـة
خؤي ،بة نيسبةت شةهادةي جامعي ،مةويش كيـةني كـةمي كـة دةلَـ َي شـةهادةيةكي جـامعي مـةوةلي هةيـة،
يةعين بة كيةني كةمةوة بةكالؤريؤسي هةية لة كيةنةك دا ،وةكو مـةوةي بـؤ تةحديـدكردني مسـتةوايةكي
مةتلَوو ،دوايي كةدةلَيَ( :متمتعاً باخلربة و الكفاءة جمال اإل تصا ) ،يةعين مةو ميختيياصة ثةيوةندي
هةية بة شةهادةكةي خؤيةوة ،دةكريَت شةهادةكةي لة بواريَكدا بيَ ،بةلَام بشتوانيَت ميـدارةي مـةو موجالـة
بكات ،لـة غـةيري مـةو دةسـتةواذةية تـؤ نـاتواني ميسـثاتي مـةو شـتة بكـةي و بلَيَـي :بـؤ بـة ِريَوةبردني مـةو
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ي ميشـةكةت ثـ َي نةسـثاردووة ،وا هةسـت دةكـةم زؤرجـار شـةرتةكة
دةزطاية دةتوان َي وابكات ،ضونكة تؤ جار َ
دةبيَـة شةرتيَكي تةعجي ي ،تؤ بؤ وونة بؤ مةندام ثةرلةمانيَكي بةغدا ،ياخود بـؤ وةزيريَكـي بةغـدا ،يـان
وةزيريَكي هةريَمي كوردستان ،كؤمةلَيَ شةرتي دورسرتي بؤ دابنيَ  ،بةلَام لةبةرامبةردا بؤ مةو كةسةي كـة
ي شةرتي دورس دابنيَـي لةسـةر
بة ثلةي وةزيرة ،يةعين سووكرت بيَ لةوة ،بةلَام بؤ ثلةي وةزيريَك تؤ هةند َ
مــةو حالَةتــة ،دةكريَــت لــةرِووي ياســاييةوة هــيض مانعيَــك نيــة مــةو دةســتةواذةية ِريَــك بكريَتــةوة بلَ ـيَ :
ضوارةميان هيض بةشداري نةكردووة لةو تاوانانةي كة كراوة ،ياخود ثشتطرييشي نةكردووة ،واتا بةشداري و
ثشتطريي لة رِووي ياساييةوة ،دةستةواذةكةي لة مـاخريي دا ِريَـك بكريَتـةوة ،وةكـو مامؤسـتا عمـر مامـاذةي
ثيَدا( ،السلطة القمعية إرتكبها) نةلَيَ لة كوردستاندا ،بلَيَ  ( :حق شعب كوردستان) ،مـةوةي كـة لـة دذي
طةلي كورد بة مةجنامي طةياندووة ،يةك ،دوو ثيَشنيازي تريش هةبوون تايبةت بة متمانة بةخش بة مةو
كةسةي كة دةبيَتة سةرؤكي مةو دةستةية لة ناو ثةرلةماندا ،مةوةي كة دةبيَـتة سـةرؤكي مـةو دةسـتةية لـة
ناو ثةرلةمانـدا وةز يـر نيـة ،بـة ثلـةي وةزيـرة ،كةواتـة لـة دواي متمانـة بةخشـ  ،يـاخود دواي مـةوةي كـة
مةرسووميَكي بؤ دةردةضيَت ،ماي مةوةشي نية لة بةردةمي ثةرلةماندا دسة بكات ،ضـونكة وةزيـر نيـة بـةو
ماناية ،واتا مةوةي كـة بـة ثلـةي وةزيـر دادةمـةزريَت ،وةزيـر نيـة ،بؤيـة كـة تـؤ ِريَطةشـت ثـ َي نـةدا لـة نـاو
ثةرلةماندا دسة بكات ،ضؤن دةتواني دوايي لة ناو ثةرلةماندا موحاسةبةي بكةي ،كة ِريَطةي ث َي نةدةي كـار
بكات ،بؤية مةو صةلَاحيةتة مادام بة ثلةي وةزيرة و خودي خؤي وةزير نية ،بؤ مةوةي كة لـةو ميشـكالياتة
دةربازب  ،مةو عيبارةتة تةنها صـةلَاحيةتةكة دراوةتـة مةجن ومـةني وةزيـران ،بـؤ مـةوةي كـة مايـا مـةو دوو
برِطةيــة زيادةيــة؟ يــاخود زيــادة نيــة؟ ديســان طواــان مــةوة ماددةيــةكي ثرؤتؤكؤليــة ،دةكر َيــت ب َل َيــي لــة
هاوولَاتياني هةريَمة و شةهادةيةكي جامعي هةية ،من هةست ناكةم لة رِووي ياساييةوة مةوةندة ناكؤك بيَ،
لةوةي كة مةو هةموو عيباراتانة هةمووي باس بكريَتةوة ،دةستةواذةي بةكارهيَناني تاوان دذي مرؤاايةتي،
ديسان مةويش تاواني دذي مرؤاايةتي ،مةويش كؤمةلَيَك دةواعيدي خؤي هةية ،واتا مةو جةراميمانـةي كـة
ثيَي دةوتريَ جةراميمي زدي مينساني ،كؤمةلَيَك جةراميمي موحةدةدة ،بؤية وا هةست دةكةم دةسـتةواذةكة
بة موتلَةدي وةكو خؤي مبيَنيَتةوة ،باشرت ب َي لةوة و ،جةراميمي موخيلة (بالشر ) ،بة ِر َي ان مةوةي لةطـةلَ
مةوةي كـة لـة ياسـاي هةلَبـذاردني زؤربـةي ولَاتـان دا هةيـة( ،جرميـة خملـة بالشـرف) خـؤي موحـةدةدة بـة
كؤمةلَيَك جةراميمي دياريكراو ،كة تةمسريي هةية لةسةر سومعة ،واتا هةموو جةروةيةك نيـة ،بـؤ وونـة
لة جةراميمي تةزوير ،جةراميمي ميحتيال ،مةوانة كؤمةلَيَك جةراميمن ،موحةدةدن ،ثرؤتؤكؤلن ،لة زؤربةي
ياساكاني تايبةت بة هةلَبذاردن و مةجنومةنة هةلَبذيَردراوةكان دا بةكاردةهيَنريَ ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك شيَروان كةرةمكة.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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ي رِووني بكةمةوة ،كـة زؤر ميسـارة كـرا ،يـةكيَكيان ثةيوةنـدي هةيـة بـةوةي
دوو ،س َي خا َل هةية من دةمةو َ
مةوانةي كـة موشـارةكةيان كردبـ َي لةطـة َل بـةعس بـؤ مةجنامـداني تاوانـةكان لـة كوردسـتاندا ،مـن دةمـةويَ
بة ِر َي ان ،مةنداماني ثةرلةمان مةوة ب انن كة ميَمة ياسايةكمان دةركردووة لةو ثةرلةمانة ،لة خـولَي ثيَشـرت،
مةو ياسايةي لةكيةن ثةرلةماني كوردستان ثةسندكراية ،عينوانةكةشي مةوةية( :ضؤنيةتي تةعامول كردن
لةطةلَ ثياواني رِذيَد) ،مةطـةر بطة ِريَينـةوة سـةر مـةو ياسـايانة ،مـةو ياسـاية خبـويَنن ،هـةموو مـةو خالَانـةي
تيَداية كة مةو كةسة تـةعامولي لةطـة َل نـاكريَ ،بـة نيسـبةت دام ودةزطاكـاني ميَمـة ،مـةوة خا َليَكيـان ،خـالَي
دووةميــان بــة نيســبةت مةهليــةي دانونيــة ،مةهليــةي دــانوني بةرِاســئ هــةر لــة بضــووكرتين موزةفــةوة لــة
هةريَمي كوردستان تا ثلة بةرزةكان ،هةتا وةزيريش ،كة تةع دةبـيَ ،ميحالـةي جلنـةي تـووبي دةكـريَ ،بـؤ
مةوةي فةحص بكريَ ،فةحيةكة دةستنيشاني مةوة دةكات مايا مةوة (كامل از لية)ية؟ يـان (كامـل از ليـة)
نية؟ يةعين وةكو شيَت ،وةكو مةعتوه ،وةكو مـةو نةوعـة بابةتانـة ،بؤيـة مـةوة نةصـيَكي عامـة لـة هـةموو
تةعينات دا هاتووة ،ثيَويست ناكات ميَمة ليَرة مةصلةن بؤ مةوة بةكاري بهيَـن  ،مةطـةر تةماشـاي ياسـاكاني
ثيَشرتيش بكـةن دةبيـنن بـةو شـيَوةية دةرضـووة ،سـةبارةت بـة بـراي بـة ِر َي م كـاك عمـر عبـدالع ي دةلَـ َي:
ليَذنةي دانوني ثيَشنيار دةكات ،ياخود رِةمي دةدا ،ضـؤن مةنـداميَكي بـة ِريَ ي ثةرلـةمان حـةدي رِادةربـرِيين
هةية ،مةنداماني ليَذنةي دانونيش حةدي رِادةربرِينيان هةية ،حةدي ثيَشنياريشيان هةيـة ،بـةلَام ميَمـة لـة
هــةموو طفتوطؤكــان ،مةطــةر ميَــوة موكحــةزة بكــةن ،تةمكيــدي مــةوة دةكــةين ،دةلَ ـيَ مــةوة رِةمــي ليَذنــةي
دانونية ،دوا رِةميش ،رِةمي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و مةنداماني ثةرلةمانة ،دةت رِةمي خؤمـان لةسـةر كـةس
فــةرز نــةكردووة ،مةنــداماني ثةرلــةماني بــة ِر َي مــةو دــةرارة دةدةن ،كــام ثيَشــنيار تةميــد دةكــةن؟ يــان كــام
ثيَشنيار تةميد ناكةن ،ميَمة هيض ثيَشنياريَك لةسةر هيض كةسيَك فةرز ناكةين ،زؤر سوثاس.
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ضةند خالَيَك هات ،ليَذنةي ياسايي ،ليَذنةي ناوخؤ ،يةكيَك لةوانة مةوةبوو ،دانيشتواني كوردستاني
عرياق بيَت ،يان مةناتق موتةنازيعةي بؤ مي افة بكةين و ميقامة داميمة كبضيَ ،مـةوة يـةكيَك ،خـالَيَكي تـر:
(إجتثاث البعث) بيطريَتةوة ،مةو كةسةي كة دادةندريَ ،لة زوين مةوة نةبيَت ،لة خالَي ضوار( :مل يشار
ط هلا السلطة القمعية)( ،بالفعل) يةكيَك كة بةشداري سولَتةي كردب َي لة كوردستان ب َي يان
اجلرائم ال
لة جيَطةيةكي تر ،جةروـة هـةر جةروةيـة ،مةطـةر مـةوة ضـاك بكريَـت ،خيـ ةي هـةب َي بـؤ ميـدارةي مـةو
هةي ةتة ،شةهادةي جاميعيشي هةبيَ باشة بة تةمكيد ،ميَستا خالَ خالَ ديَينـة سـةري ،يـةك( :أن يكـون مـن
مــواطين اإلقلــيم و مقيمـ ًا فيــه إقامــة دائمــة) ،ليَذنــةي ياســايي مــاخري صــياغةتان لةســةر مــةو موداخةكنــة؟
فةرموو.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
أن يكون من مواطين اإلقليم أو املناطق املتنازع عليها و مقيماً فيها.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا مةوة ماخري صـياغة ليَذنـةي ياسـايي خويَنديانـةوة ،سـ َي نودتـةي ني امـي هةيـة ،كـاك سـاكر
فةرموو.
بة ِريَ ساكر حممود مراد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لة رِاستيدا مةو دةستةواذةي كة ثيَي دةوتريَ (املناطق املتنازع عليها) بة ثيَـي دةسـتوور تـةنها مـةو ناوضـانة
ناطريَتةوة ،كة ميَمة لة باري ميَذوويي و دوؤطراي و جوطرافيةوة ثيَمان وايـة كوردسـتانن ،ضـونكة هةنـديَ
شارو شارؤضكةي لة ثاريَ طاكاني ناوةرِاست و جنوو بة مةناتيقي موتـةنازيد ذميَـردراوة ،ميَسـتاي خـيالي
لةســةرة ،هيــوادارين مــةو ماددةيــة خــيالي دةســتوور نــةبيَ ،مــن تةمكيــدي ثيَشــنياري بــراي بــة ِريَ م كــاك
عبدالسالم بةرواري دةكةمةوة ،كة وشةي كوردستان زياد بكريَ ،كـة وشـةي كوردسـتان زيـاد كـرا ،ميَمـة لـةو
طريَية دةضينة دةرةوة ،كوردستان هةم ناوضة جيَ ناكؤكةكانة ،هةروةها هةريَمي كوردستانيش دةطريَتـةوة،
سوثاستان دةكةم.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شاهؤ ،فةرموو.
بة ِريَ د .شاهؤ سعيد فتح اه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةو عيبارةتةي كة بة ِريَ مةندامي ليَذنةي ياسايي خويَندييـةوة ،نيـوةي مـةوةي تـري رِةتدةكاتـةوة ،كـة تـؤ
دةلَيَي( :أن يكون من مواطين اإلقليم أو املناطق املتنازع عليها و مقيماً فيها) ،كة وتت (فيها) ،يةعين تةنها لة
مةنتيقة موتةنازيعةكان بيَ ،نةك لة ميقليد بيَ ،بؤية بة رِةمي من بؤ مةوةي نةجااان بيَ ،هةر بلَيَ (من
سكنة) ،ضونكة كة ومت (مواطن) وةكـو جـةنابي كـاك حـاكد رِزطـار وتـي :مـواتيين ميقلـيد مـواتيين غـةيري
ي بلَيَي دانيشتوو( ،سكنة).
عريادي نية ،دةكر َ
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك د .أمحد فةرموو.
بة ِريَ د .أمحد إبراهيد علي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش هةمان مةو رِةميةي كاك د .شاهؤم هةية ،من وام ثيَشـنيار كـرد كـة (مـن مـواطين إقلـيم كردسـتان أو
املناطق املتنازع عليها و مقيماً

اإلقليم إقامةً دائمية) ،ضونكة (مقيماً فيهـا) ،بـؤ (املنـاطق املتنازعـة عليهـا)

دةطة ِريَتةوة ،لةبةر مةوةي (مؤنث)ة ،بؤ ميقليمةكة ناطة ِريَتةوة ،لةبةر مةوةي غةلَةتة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك د .زانا فةرموو.
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
تةبيعي بة نيسبةت دةستةواذةي (املناطق املتنازع عليها) ،لة بيدايةتي ياساكة ثيَناسةي مةوة كرا( ،واملقصود
باملناطق املتنازع عليها ،املناطق املستقطعة من إقليم كوردستان) ،يـةعين مـةو دةسـتةواذةية لـةويَ ضارةسـةر
دةكـــريَ ،دةشـــكريَت بـــؤ ِريَككردنةوةكـــةي عيبارةكـــة لـــةرِووي زمانةوانييـــةوة ،بلَــيَ  :يـــةكيَك بـــووة لـــة
دانيشتوواني (ساكين اإلقليم أو املناطق املتنازع عليها) ،يةعين (مقيماً فيها) كب يَ مةو عيبارةتـة( ،أن يكـون
من ساكين اإلقليم أو املناطق املتنازع عليها) ،يةعين دةستةواذةي (مقيماً فيها) كب يَ ،سوثاس.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بــة ِريَ ان ثيَشــنياريَك لةكيــةن دةســتةي ســةرؤكايةتي ثيَشــكةي بــة بــة ِر َي تان دةكــةم( ،أن يكــون مــن ســكان
اإلقليم).

كوردستان العراق و مقيماً
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان كيَ لةطةلَ مةو صيذةية كة ميَستا خويَندرايةوة دةسئ بةرز بكات؟ زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَ دا نية،
بة كؤي دةنم ثةسند كرا ،بؤ خالَي ( ،)0ليَذنةي ياسايي رِةميتان؟
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثانياً:
جمال اإل تصا ).

(أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أولية على ازقل و متمتع ًا بالكفاءة و اخلربة
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان بةو صياغةيةي كة خويَندرايةوة ،كيَ لةطةلَة تكاية دةسئ بةرز بكات؟ زؤر سـوثاس ،كـيَ لةطـةلَ دا
نية؟ بة كؤي دةنم ثةسند كرا ،بؤ خالَي (.)3
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ثالثاً:
كوا ررمية خملة بالشرف).

(أن يكون حسن السرية و السلو و غري
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان بةو صياغةيةي كة خويَندرايةوة ،كيَ لةطةلَة تكاية دةسئ بةرز بكات؟ زؤر سـوثاس ،كـيَ لةطـةلَ دا
نية؟ بة كؤي دةنم مةو خالَةي ثةسند كرا ،بؤ خالَي (.)4
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
رابعاً:
ط هلا نظاا البعث أو إرتكبها مق شعب كوردستان).

اجلرائم ال
(مل يشار
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
دووبارة تكاية بيخويَنةوة ،مةطةر زةمحةت نية.
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
اجلرائم ال
(مل يشار
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
نودتةي ني امي؟ كةرةمكة.

ط هلا نظاا البعث أو إرتكبها مق شعب كوردستان).

بة ِر َي خليل عثمان محد أم :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ببوورة كاك دكتؤر ،وةلَال هةية تةحري ي كردووة بؤ مةو تاوانانة ،موشارةكةي نةكردووة ،بـةلَام تـةحري ي
جةراميمي كردووة ،مةوة ضؤن شويَين دةبيَتةوة؟
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت دةستةواذةي (مشاركة) ،موشارةكة دةكريَ بة تةحري بيَت ،دةكريَت بة ماددي بيَت ،دةكريَ بـة
مةعنةوي بيَ ،يةعين مةو عيبارةتة ميستيعابي هةموو دةستةواذةكاني تر دةكات ،سوثاس.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ليَذنةي ياسايي برِطةي ضوارةمي بةو شيَوةية دارِشتةوة:
اجلرائم ال
(مل يشار
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك د .صباح كةرةمكة.
بة ِريَ د .صباح حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

ططها أو إرتكبها نظاا البعث

العراق).

من ثيَشنيار دةكةم ببيَتة (مل يسا م بصورة مباشرة و غري مباشرة) ،مةو موساهةمة طرنطرتة لـة مةسـةلةي
موشارةكة ،يةعين ثيَشنيازي دةكةم بؤ ليَذنةي دانوني مةطةر بة دلَيان بيَ.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك شيَروان كةرةمكة.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ليَرة كة دةلَيَ (مشاركة) ،مةعناي مةو موشارةكةية نية كة لة دـةوانيين عقوبـات هاتيـة ،مـةعناي مةوةيـة
بةشداري كردبيَ لة هةر جةروةيةك كة لة دةوانيين ميَمة هاتيبَ ،هةموو مـةو برِطانـة دةطريَتـةوة ،يـةعين
(مشاركة) ليَرة لة رِووي صياغةوة هاتووة ،نةك لـة رِووي تةحديـدكردني جةروـة (كأنـه) موشـتةريكة لـةو
جةروةية ،ميحتيمالة لة جةروةيةك موشتةريك بيَ ،لة جةروةيةك موحةري بيَ ،لة جةروةيةك داتيـل
ب َي (و إخل).
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ماخري جار بيخويَننةوة ،دةيدةينة دةنطدان.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
رابعاً:
(مل يشار

اجلرائم ال

ط هلا أو إرتكبها نظاا البعث

العراق).

بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان كيَ لةطةلَة تكاية دةسئ بةرز بكات؟ زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَ دا نية؟ سيَ دةنـم دذة ،بـة زؤرينـةي
دةنم ثةسند كرا ،ميَستا مةو ثيَشنيارانةي كة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشنياريان كـرد ،يـةك مـةوةي (إجتثـاث
البعث) بيطريَتةوة ،مةو بة ِر َي ة ،مةطةر صياغةيةكي بؤ دروست بكةن.
بة ِر َي د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةسةر ثيَشنياري مةنداماني بة ِر َي برِطةيةك بة برِطةي ثيَنج زياد دةكريَ ،بؤ دةدي ماددةكة:
(أن اليكون مشموالً بقانون إجتثاث البعث).
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان كيَ لةطةلَة تكاية دةسئ بةرز بكات؟ ني امي؟ ا
بة ِر َي عمر عبدالع ي بهاءالدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة ِر َي ان واب ائ مةو ياساية بووةتة دانوني موسامةلة و عةدالة ، ،ميَستا كـوا بـةو صـيذةي (إجتثـاث البعـث)
ماوة؟ سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي ضاكي بكةن ،كةرةمكة.
بة ِريَ جالل علي عبداه:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
هةتا لة ياسا كؤنةكةي (إجتثاث البعث) ،زؤربةي مةوانةي ع ووي فةرعن مـةوةيان مشـول دةكـات ،مةطـةر نـا
بةعسيةكي ميعتيادي ،يان نووسةريَ يان شاعرييَ تةميدي جةراميمي كردبيَ مشولي ناكات ،لةبـةر مـةوة مـةو
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ

بة ِريَ
بة ِر َي

(إجتثاث)ة من بةرِاسئ بة دةستووري نازائ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،كاك خورشيد كةرةمكة.
خورشيد سليد أمحد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَا بةري ويَ ،دبيَذم كافية ،ثيَويسـت ناكـات ،مةطـةر ميسـبات بـوو كـة مـةو كابرايـة موشـاريكة ،مومةييـدة،
موحةري ة ،يةعين مةصلةن...........
سةرؤكي ثةرلةمان:
مةوة خةلَار بوو كاك خورشيد ،مةوة تةواو بوو ،مةو دةلَيَ بةعسي بـووة يـان نـةبووة ،لةسـةر دةرةجةكـةي
مونادةشةيان هةية ،مايا دةرةجةي بةرز بووبيَت؟ يان هةر بةعسيةك بووبيَت؟ كاك شيَروان كةرةمكة.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة دةزان مةسةلةن مةسةلةي (إجتثاث البعث) بوويتـة موسـامةلة و عةدالـة ،وة نـةب َي نـازان كـة مـةو
هةي ةية تةشكيل بووة و دةرارات دةركرا سةبارةت بـة وةكـو فيلتـةريَكي مـةخري بـؤ دةستنيشـانكردني مـةو
كةسانةي كة ثؤست و ثلة وةردةطرن ،بةلَام من ديسان تةمكيد دةكةم بة ِريَ ان ،ميَمـة ياسـايةكمان هةيـة لـةو
ثةرلةمانة دةرضووة ،هةموو مةو خالَانةي تيَدا هةية ،مةوة تةحديدي كرديية ،ك َي موشاريكة؟ ك َي موشاريك
نية؟ كيَ دةسئ بة خويَن بووة؟ مةوانة هةمووي تيَداية بة تةفييل ،مـاي مـةوةيان نـاداتيَ كـة هـيض ثلـة و

ثايةيةك وةرطرن( ،من ضمنها) مةو ثلة و ثايانةي كة ميَمة ميَستا ثةسندي دةكةين ،بؤية بة دةناعةتي مـن،
وجودي مةو دانونة ثةسـندكردني لةكيـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوة مـةو برِطةيـة دةطريَتـةوة ،دوا رِةمـيش
رِةمي ميَوةي بة ِريَ و مةنداماني ثةرلةمانة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك د .صباح كةرةمكة.
بة ِريَ د .صباح حممد جنيب:
بة ِر َي 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 ِريَ
بةرِ َي

بــة ثيَــي رِوونكردنــةوةكاني ســةرؤكي ليَذنــةي ياســايي ،كةواتــة مــةو برِطانــة زيــادةن ،مــادام ميَمــة دــانونيَكي
عاممان هةية ،دانونيَكي عاممان هةية كة لة ثةرلةمان دةرضووة ،كةواتة مةو برِطانة بؤ مونادةشـةي لةسـةر
بكةين ،كة زيادة بيَ ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك محة سعيد كةرةمكة.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ويستد مةوة بلَيَد ،كةواتة با ماماذة بةو ياساية بكةين كة دةرضووة ،بلَيَ مةو ياسايةي كة لة ثةرلةمان
دةرضووة ،ماماذةيةكي ث َي بكةين ،ميرت مةو تةفييلةي ناويَ ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شيَروان كةرةمكة.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
بة دةناعةتي من ثيَويست ناكات ميَمة ماماذة بةوة بكةين ،لةبةر مةوةي ميَمة مةوةلةن :خالَيَك هاتة خواريَ
و ثةسندمان كرد ،كة موشارةكةي نةكردبيَ لةطةلَ ني امي بةعس ،ميَمـة ياسايةكيشـمان هةيـة ،مةكيـد مـةو
ياساية ثيَويست ناكات ميَمة ليَرة ميشارةتي ثيَ بدةين ،ضونكة ميَستا دراوةتة حكومةتي هـةريَمي كوردسـتان
بؤ تةنفي كردن ،بة تةمكيد مةو دةسـتةيةي ،مـةو رِةميسـي دةسـتةيةي لةكيـةن حكومةتـةوة دةستنيشـان
دةكريَت ،مةو دانونة بؤيةي تةنفي دةكريَ ،ميَمةي مةو خالَة كة هاتووينـة نـاو ياسـاكة ،بةرِاسـئ شـتيَكي
تةمكيدية ،بؤية دةب َي بة بريمـان بيَتـةوة كـة ميَمـة ياسـايةكمان هةيـة لـة ثةرلـةمان ،مـةو خالَـةي تيَدايـة و
كؤمةلَيَك مةرجي تري تيَداية ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بةلَيَ بة ِر َي ان بؤتان رِوون بوو ،مةو رِوونكردنةوةي ليَذنةي ياسايي ،مةو خالَـة ثيَويسـت ناكـات ،خـالَيَكي تـر
هةبوو زؤر بة ِر َي ان ثيَشنياريان كرد كة مةهليةي ياسايي هةبيَ بؤ ميدارةي مـةو هةي ةتـة ،ليَذنـةي ياسـايي
رِةميتان لةو خالَة؟
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هةر وةكو ثيَشرتيش ومت ،ميَستاي تةمكيد دةكةمةوة ،بة نيسبةت تةعينات بة شكلةكي عام ،لة موةزةفـةكي
ي بـة
بةسيتةوة هةتا ماخري شةخص ،خازعي فةحيي تووبية ،بؤ مـةوةي بـ انن مـةوةي كـة تةرشـيح دةكـر َ
موةزة  ،بة مدير عام ،بة وةزير ،بة وةكيل وةزيـر ،مايـا سـةكمةتي بـةدةني ضـؤنة؟ سـةكمةتي جةسـتةيي
ضؤنة؟ مايا مةهليةي كاملة؟ يان مةهليةي كامل نية؟ ثيَش مةوةي موباشـةرة بكـات ،كتـابيَكي ثـ َي دةدةن بـؤ
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داميةرةي صحة ،لةويَ ليَذنةي تايبةت هةية فةحيي دةكات ،مةطةر زاني مةهليـةي تـةواو نيـة دةنووسـيَت:
مةهليةي تةواو نية ،مـةوة دامةمـ ةزريَنن لـةو ثؤسـتةية ،مـةوة شـتيَكي ميعتيادييـة و زؤر تةبيعيـة ،هـةموو
موةزةفيَك دةي اني ،هةموو دةزطايةكيش دةي انيَ ،بؤيـة ثيَويسـت ناكـات ميَمـة تـةنها لـة يـةك ياسـا مـةوةي
بيَنينة خواريَ ،ضونكة مةوة لةنم دةبيَ ،زؤر شئ ليَ دةبيَـتةوة كة دسةي لةسةر بكريَ ،بؤية بة دةناعةتي
من مةو مةسةلةية مةحسـوومة ،و بـة نيسـبةت دـةوانيين مـةدةني ميَمـة ،و بـة نيسـبةت دـانوني خدمـةي
مةدةني ،و بة نيسبةت مةو دانونانةي كة لة ثةرلةماني كوردستان دةرضووة ،سةبارةت بة دةستنيشانكردني
مةو كةسانةي ثلة و ثؤسئ بةرز وةردةطرن ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِريَ ان ميَستا ماددةكة بة طشئ خبويَننةوة ،وةكو ماخري صياغة ،بؤ مةوةي خبريَتة دةنطدان.
بة ِريَ د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

املادة اخلامسة:
أوالً :يشرتط من يعني رئيس ًا للهيئة:
 -1أن يكون من سكان كوردستان العراق و مقيماً اإلقليم.
 -0أن يكون حاصالً على شهادة جامعية أولية على ازقل و متمتع ًا بالكفاءة و اخلربة جمال اإل تصا .
 -3أن يكون حسن السرية و السلو و غري كوا ررمية خملة بالشرف.
ط هلا أو إرتكبها نظاا البعث العراق.
اجلرائم ال
 -4مل يشار
ثانياً :يعني الرئيس مبرسوا إقليمي و بناءاً على ترشي من جملس الوزراء.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِريَ ان ميَستا طشت ماددةكة دةدةينة دةنطدان ،كيَ لةطةلَة دةسئ بةرز بكات؟ زؤر سوثاس ،كيَ لةطةلَ دا
نية؟ بة كؤي دةنم ثةسند كرا ،ميَستا بؤ ماددةي شةي ،فةرموو.
شيَروان ناصح حةيدةري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَش مةوةي بضينة سةر ماددةي شةي ،بةرِاسئ ميَمة ماددةيةكي مي افيمان هةيـة ،تةسةلسولةكةشـي ليَـرة
جيَطاي دةبيَتةوة ،مةويش مةرجةكاني كؤتايي هيَنان بة رِةميسي مـةو هةي ةيـة لـة ياسـاكة ديـاري نـةكراوة،
لةبةر طرنطي مةو دةستةية ميَمة ثيَمان باشة وةكو ليَذنةي ياسايي ،مةطةر ليَمان دبو َل بكةن مةو برِطةيةتان
بؤ خبويَنينةوة ،مةويش حاكتي فودـداني وةكـو بلَـ َي رِي اسـةتي مـةو هةي ةيةيـة ،مةطـةر مـةجاملان بـدةي َي
خبويَنينةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كةرةمكةن فةرموو.
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بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

مادة اضافية:
أوالً:
تنتهي ع وية رئيس اهليئة زحد ازسباب التالية:
-1اإلستقالة.
-0الوفاة.
-3التقاعد.
-4العزل.
-7ثبوت عدا الكفاءة.
-5احلكم عليه رناية أو جنحة خملة بالشرف.
ثانياً:
يرش جملس الوزراء مرشحاً آ رًا للتعني وفق الشروط واإلجراءات الواردة ذا القانون.
سةرؤكي ثةرلةمان:
لــة ســةرؤكايةتي رِةميمــان مةوةيــة مــةوة زيــادة ،جــا نــازائ بــؤ ميَــوةي بــة ِريَ دةميَنيَتــةوة ،بــؤ مةنــداماني
ثةرلةمان ،كيَ مةيةويَ لةسةر مةو ماددةية دسة بكات؟ بة ِر َي ان ضونكة مـةوة ثيَشـنياريَكي تازةيـة ،ثيَشـنيار
دةكةين دوو كةس تةميدي بكات ،دوو كةس دذي بيَت ،بيدةينة دةنطـدان و لـةكؤلَي بكةينـةوة ،كـاك عبـداه
كةرةمكة.
عبداه حاجي حممود:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثشتيواني لة ليَذنةي ياسايي دةكةم بؤ زيادكردني مةو ماددةية ،يان بة خا َل ب َي يان بة ماددة بـيَ ،وةكـو
خؤيان باسي ليَ دةكةن ،زؤرم ثيَ باشة ،بةلَام ثيَشنياريَكيشد هةية بؤيان ،يان بة خالَيَك ،يان بة ماددةيـةك،
مةطةر خالَ ب َي باشرتة بؤ بة ِر َي يان ،لة كاتي بةتا َل بووني شويَين سةرؤكي دةسـتة ،لةبـةر هـةر هؤيـةك لـةو
هؤيانةي كة مةوان ماماذةيان ثيَ كردووة ،مةجنومةني وةزيران مةنداميَكي دةسـتة ،يـان مةجنومـةني دةسـتة،
يان مةنداميَكي دةستة ،بؤ رِاهي كردني كارةكاني رِابسثيَريَ ،يةعين مةوةي بؤ زياد بكريَ ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار د .أمحد كةرةمكة.
د .أمحد إبراهيد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
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من ثشتيواني لةو ماددةية دةكةم كة ميَمة لة ليَذنةي ياسايي ثيَمان باي بوو ،لة ياسا كؤنةكةشـي وةزارةتـي
ناوضةكاني دةرةوةي هةريَمة ،واب ائ مـةو مةرجانـة هـاتبوو؟ كـة كـاتي لـة دةسـتداني مةنـداميَئ سـةرؤكي
دةستةكة ،مةو كاتة كة وةزير بووة ،بةلَام ثيَد باشة لة خالَي دووةم ،يان لة فةدةرةي دووةم
(ثانياً):
يرش جملـس الـوزراء مرشـحاً آ ـرًا للـتعني ،مـةوةي بـؤ زيـاد بكـريَ ( حـال إنتهـاء الع ـوية وفـق الشـروط
ذا القانون) ،زؤر سوثاس.

واإلجراءات الواردة
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار شيَردلَ حتس كةرةمكة.
بة ِريَ شيَردلَ حتس حممد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.

لة مةوة هاتووة دةلَيَ (عزل و ثبوت عدا الكفاءة) ،خؤي لة ماددةي ضـوار كةفامـةتي ثـيَ داوة ،كـة ثيَـي داوة
مةو (ثبوت عدا الكفاءة) واب ائ ليَرة زيادة( ،عـزل) يـش ،كـ َي عـةزلي دةكـات؟ مةجنومـةني وةزيـران حـةدي
هةية عةزلي بكات؟ يةعين ميشةكة وةك وةزيفـةي لـيَ ديَـت ،مـةوةي دادةنـيَ ،مـةوةي كدةدات ،حةاـةن بـة
سالَةكي سيَ ،ضوار كةس دةطؤ ِريَت ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاسِ ،ريَ دار سامل تؤما ،فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

سامل تؤما كاكؤ:
سةرؤكي ثةرلةمان.
لة دانوني وةزارةتةكان و دةستةكان شئ وا نةهاتووة ،تةنها لةو دةسـتةية شـئ وا ديَـت ،بـة دةناعـةتي مـن
زيادة مةوة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار د .بشري ،فةرموو.
د .بشري خليل توفيق:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش ثيَد واية مةوة ماددةيةكي زيادة ،لةبةر مةوةي وةكو مةسةلةي مةهليةكة ،ضـؤن هـةموو وةزيفةيـةك
مةوة حاصل تةحييلة ،هةنديَك هةية ميعتيادية ،مةوةي هةموو دانون و وةزيفةكاني تر ،هـةتا لـة دـانوني
مةدةنيش هاتووة كة لة هةر وةزيفةيةك بيت ،نةك مةطـةر مةوانـةي لـ َي هاتـة دي ،مـةوة ميعتيادييـة خـؤي
كدةضيَ ،مةو جيهةتةي كةوا دايناوة يةكيَكي تر تةرشيح دةكات بة هةمان شيَوة ،بؤية من بة زيادي دةزائ،
سوثاس.
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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 ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار شظان أمحد كةرةمكة.
شظان أمحد عبدالقادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَمواية مةو ماددةية زيادة ،ضونكة عيالجي كرا لة ماددةي ( ،)8سةرؤكي مةجنومةني وةزيـران بـؤي هةيـة
مــةرك و تايبةاةندييــةكاني دةســتة بــة ثــةيرِةويَك دةستنيشــان بكــات ،مــةوة بــؤ خــؤي مــةو دةســتةية
تةبيعةتيَكي موةدةتي هةية ،مةو ماددةيةي عيالجي كردووة بة ثةيرِةوي ناوخؤ دةكريَت ،مةطةر ثيَويسـت
كرا بةو ثةيرِةوة عيالجي دةكات ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِر َي دار رفيق صابر ،كةرةمكة.
د .رفيق صابر دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
جةنابتان فةرمووتان كة دوو كةس ثشتطريي لة ثيَشنيارةكة بكات ،دوو ...
سةرؤكي ثةرلةمان:
دوايي تةنازووليان نةكرد ويستيان دسة بكةن ،جةنابت تةنها لةسةر مةو ماددةية دسة بكة ،فةرموو.

د .رفيق صابر دادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَشنيار دةكةم كة ماددةكة خبريَتة دةنطدانةوة.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار د .صباح ،كةرةمكة.
د .صباح حممد جنيب:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كاري تةدن  ،بةرِاسـئ دةبـ َي مـةوة رِةضـاو بكـةين ميَمـة دـانوني عاممـان هةيـة ،مـةو دانونانـةي دةبـن بـة
دانوني خار ،بة نيسبةت دانوني عاممةوة ،شتيَك لة دانوني عام دا موعالةجـة بكـريَ ،ثيَويسـت ناكـات بـة
تايبةتي عمووميةتي هةبيَ بؤ هةموو دةوانينةكان ،مةطةر لة رِووي ميسـتيحبابةوة بـاي بـيَ ،ثيَمـان جـوان
بـيَ ،بــةلَام ميَمــة دةبـيَ هــةولَ بــدةين دانونــةكا ان لــة رِاســتيدا مــاددةي كــورت بــن ،ضــونكة هــةم مــةجالي
تةفسرييان زياتر دةبيَ ،هةم مروونةتيَكي زياتري تيَدا دةبيَ ،بؤيـة مـن ثيَموايـة مـةو ماددةيـة كـة ثيَشـنيار
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بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

كراوة زيادة ،بة تايبةتي كة ماددةي ()8ي مةو ثرؤذة ثيَشنيار كراوة موعالةجـةي مـةو حالَةتانـةي دةكـات،
مةطةر سةرجني ليَ بدةين ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ِريَ دار بيَريظان خان كةرةمكة.
بيَريظان إمساعيل سةرهةنم:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دسةكائ كران زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا دةخيةينة دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَ مةوةية مةو ماددةيةي كـة ليَذنـةي ياسـايي ثيَشـنياري كـرد
زياد بكريَت تكاية دةسئ بةرز بكات؟ ( )13كةس لةطةلَة ،كيَ لةطةلَدا نية دةسئ بةرز بكات؟ بة زؤرينـةي
دةنم ثةسندكرا ،بؤ ماددةيةكي تر تكاية.
د .رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
سةرؤكي ثةرلةمان.

املادة السادسة:
أوالً:
تتألف اهليئة من الدوائر التالية ،و تدار كل دائرة منها من قبل موظف حاصل علـى شـهادة جامعيـة أوليـة
جمال إ تصا الدائرة ،و يعاونه عدد من املوظفني:
-1الدائرة اإلدارية و املالية.
-0دائرة املناطق املستقطعة من اإلقليم.
-3الدائرة القانونية.
 -4دائرة العالقات واإلعالا.
ثانياً:
لرئيس اهليئة إستحداث أو دمج أو إلغاء أي من املديريات ضمن تشكيالت اهليئة وفقاً ملتطلبات عملها.
بة ِريَ د .زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةكة بة زماني كوردي:
ماددةي شةشةم:
يةكةم:
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دةستة لةو فةرمانطانةي خوارةوة ثيَك ديَ و ،هةر فةرمانطةيـةكيش لةوانـة لةكيـةن فةرمانبـةريَكي خـاوةن
برِوانامةي بةرايي زانكؤ لة بواري ثسثؤرِي فةرمانطةكةي بـة ِريَوة دةضـيَت و ضـةند فةرمانبـةريَك ياريـدةي
دةدةن:
-1فةرمانطةي كاطيَري و دارايي.
 -0فةرمانطةي ناوضة دابرِاوةكان لة هةريَد.
 -3فةرمانطةي ياسايي.
 -4فةرمانطةي ثةيوةندي و رِاطةياندن.
دووةم :ســةرؤكي دةســتة بــؤي هةيــة هــةر بة ِريَوبةرايةتيــةك لــة نــاو ثيَكهاتــةي دةســتة ،بــة ثيَــي ثيَويســئ
كارةكةي لة نويَ دامبةزريَينَ ،يان ليَكيان بدات ،ياخود هةلَيان بوةشيَنيَتةوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي رِةميتان؟
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِريَ سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة دةدي ماددةكة تةميد دةكةين ،بةلَام ضةند موكحةزةيـةكمان هةيـة ،يةكـةميان مةوةيـة :مي افـةكردني
دةستةواذةي (وله ربة و ممارسة ال تقـل عـن عشـر سـنوات

جمـال اإل تصـا ) ،مـةوة يـةك ،دوو :دةمـج

كردني فةدةرة يةك و سيَ كة دةبيَتة (الدائرة اإلدارية و املالية و القانونية) ،سيَ :مي افةكردني ديراسات بـؤ
برِطة ضوار ،كة دةبيَتة (دائرة العالقات و الدراسـات و اإلعـالا) ،فةدةرةيـةك هةيـة مي افـة كـراوة بـة نـاوي
(دائرة اهلجرة و املهجرين) ،ميَمة ثيَمانواية مةوة بةرِاسئ دواي تةدديق كردني ،مةوة ثةيوةندي بة وةزارةتي
ناوخؤوة هةية ،دواتريش (ثانياً) هةية مي افية ،مي افةكردني دةستةواذةي (يكون للهيئة مستشـارين ال يقـل
عدد م عن إثنني) ،ضـونكة مةطـةر سـةيري مـاددة ( )5بكـةين ،كـة مةجليسـةكة تةشـكيل دةكـات ،دةبيـن
باســي موستةشــارين دةكــات ،بةحســي دوو موستةشــار دةكــات ،بــةلَام لــة هةيكةلــة تةن ويةكــة ،موستةشــار
نةهاتووة ،بؤية ميَمة مةو فةدةرةمان مي افة كرد ،مةوة كـؤي موكحـةزات و ثيَشـنياري ميَمةيـة ،دوا رِةمـيش
رِةمي ميَوةي بة ِريَ و مةنداماني ثةرلةمانة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ناوخؤ ،فةرموو.
بة ِريَ دادر حسن دادر:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة لة ليَذنةي ناوخؤ ثشتطريي ماددةي شةي دةكةين ،هةر وةكو ضؤن لة ثرؤذة ياسـا ثيَشـنيار كراوةكـةدا
هاتووة ،سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنـةي ياســايي و ليَذنــةي نـاوخؤ ،فةدةرةيــةك مي افــة كـرا ،دةنطتــان بــؤ دا( ،مجـأ الوثــائق و ازدلــة) ،لــةو
موديرياتانة ك َي بةو كارة هةلَدةسئَ ،كةرةمكة.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ميَمة لة كاتي طفتوطؤكردن لةسةر مةو بابةتة ،ميَمة برِطـةي (الدراسـات) لـة دامـريةي (عالقـات و إعـالا)مـان
زياد كرد ،هةر بؤ هةستان بة ميش و كاري مةو بابةتانة ،مةوةي بةرِاسئ ثاي مـةوةي ميستيشـارةمان كـرد
بة مةهلي خي ة ،طوتيان :مةطةر ديراسـات زيـاد بكـةين ،زؤر شـئ تـر هةيـة كـة ثةيوةنـدي بـة ناوضـةكاني
دةرةوةي هةريَد كة مةو ديراساتة دةتوان َي بؤمان تةهي ةي بكات ،مةوةي يةكيَكة لةوانة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان مةو بة ِر َي انةي دةيانةويَ دسة بكةن ،ثيَش وةدت كاك عبدالسالم دسةي هةية ،فةرموو.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِريَ

عبدالسالم مصطفى بةرواري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
هيوادارم لة ني اميةكةم بـاي تيَطةيشـتنب لـة مونادةشـةكردني برِطـةي هـةر خا َليَـك لـة ياسـا ،دوو مـةرجي
سةرةكي دةبيَ ،جيَبةجيَ دةكريَن ،يةك :تةكامولي دانونةكة ،كة برِطـةكان تـةكامولي يـةكرت بكـةن ،تـةنادوز
لةطةلَ يةكرت بكةن ،دوو :مةو برِطةية ،مامانج لة دةركردني مةو ياساية تـةحقيق بكـات ،مةطـةر ِريَطايـان ثـيَ
بدةن ،بؤية دةبيـند مونادةشـةكردني مـةو ماددةيـة هـةردوو هةدةفةكـة ثيَشـيَل دةكـات ،يـةك :ميَمـة مـاددة
هةشتمان هةية ،صـةلَاحية ت دةدةيـن بـة سـةرؤكي مةجنومـةني وةزيـران ،ميقترياحـي مةجنومـةني وةزيـران
بيَت ،مةو ميشةي مةو ماددةية لةويَ مةجنام بدات ،مةوةي هةي ةيةكة سةر بة مةجنومـةني وةزيرانـة ،بؤيـة
داعي نية ميَمة ليَرة ميشي سةرؤك وةزيران يان مةجنومـةني وةزيـران تةحديـد بكـةين ،واتـا ثيَكهاتةكـةمان
تةحديد بكةين ،بؤ ضية مةو ماددة هـةبيَت؟ بؤيـة مـةوة تـةنادوزة لةطـة َل مـةو ماددةيـة ،مـن تةميـدي مـةو
ماددةية دةكةم ،دووةميـان :مةركةكـةي ياسـا تـةحقيق بكـات ،مـةو ماددةيـة ،هـةدةي ميَمـة لـة كبردنـي مـةو
وةزارةتة ،تةرشيق كردني حكومةتةوة ،جاريَكي تر دذيةتي ،ضونكة هةلَساوين ميَمة تةدريبةن موديريااان
داناوة ،موستةشاريااان داناوة ،مةوة دوو ،سيَيةميان :لة دووةميان مةطةر تةماشا بكةن صـةلَاحيات دةدةينـة
سةرؤكي دةستة ،بؤ خؤي بة ِريَوبةرايةتيـةك دانـيَ ،كةضـي لةسـةرةوة فةرمانطةنـة ،لـة كاتيَكـدا مةجنومـةني
وةزيران ثيَكهاتةكة ديَن ،بؤية من ثيَشنيار دةكةم ميَمة مةوة بة ماددةيةكي دةخيـل لةسـةر ياسـاكة دانـيَ ،
لةبةر مةو دوو ،سيَ هؤيةي باسد كرد ،دوا رِةميش بؤ بة ِر َي تانة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ليَذنةي ياسايي ،فةرموو.
شيَروان ناصح حةيدةري:
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بة ِر َي

بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

سةرؤكي ثةرلةمان.
مةوةي كاك عبدالسالم تةصةور دةكات ،ميَمة مةو تةصةورةمان نية ،هيض تـةنادوزيَكيش نيـة ،لةبـةر ضـةند
هؤيةكي سةرةكي ،يةك :جاريَ مةطةر تةماشا بكات ،ميَمة لة دانوني ثيَشرت ،ثيَنج موديرية عامةمان هـةبوو،
ميَستا تةنها و تةنها ضوار موديريةاان هةية ،موديرية عامة ،مةطـةر تةرشـيق مـةوة نـةبيَ ،تةرشـيق ضـية؟
مةوة يـةك ،دوو :مـن هـيض تـةعاروزيَك نـابيند مةطـةر ميَمـة دةسـةلَات بدةينـة سـةرؤكي دةسـتة دةسـتكاري
موديرةكان بكات ،هيض تـةعاروزيَكي تيَـدا نابينمـةوة ،خـؤي لـة مةصـلي ثرؤذةكـةدا هـاتووة ،خـؤي دةتـوان َي
موديرةكان بطـؤ ِريَ ،لةبـةر مـةوةي بـة دةرةجـةي مـوديرن ،زؤر تةبيعيـة بتـوانيَ موديرةكـان بطـؤرِيَ ،بـةلَام
مةطـةر موديريــة عامــة بايــة ،مــةو وةختــة موافةدــةتي مةجنومــةني وةزيرانــي دةويســت ،بــة تةصــةوري مــن
مةوزووعةكة لة جيَطاي خؤيةتي ،هيض تةنادوزيَكيش نية ،مةو دةستكارييةي كة كراية تةنها بؤ دةولَةمةنـد
كردنيةتي ،دةمانتواني هةر عةيين شت بةجيَ ديَلَينةوة ،هةتا ميَستا جةنابت وتت :ضؤن مةسةلةي جةمعي
وةساميق ضارةسةر دةكةن ،ميَمة ثيَشبيين مةوةمان كـردووة ،بؤيـة ديراسـااان داخيـل كـردووة ،مـةوةي بـؤ
دةولَةمةنـدكردني ثرؤذةكةيــة ،بــة هــةمان شـيَوة بــة نيسـبةت دــانونيش كــة هاويَشــتمانة ماليــة و ميداريــة،
دةتــوانن يــةك مــودير هــةر سـ َي مــيش ببينيَــت ،مــةوةي جؤريَكــة لــة تةرشــيق بةرِاســئ ،بؤيــة ميَمــة هــيض
تةنادوزيَك نابين  ،دوا رِةميش رِةمي ميَوة و مةنداماني بة ِريَ ي ثةرلةمانة ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
مةو بة ِريَ انةي كة ميَستا دةيانةويَ دسة بكةن ،ناويان دةنووس  ،بشري خليـل ،سـامل تؤمـا ،شـيَردلَ حتسـ ،
عمر عبدالع ي  ،محة سعيد محة علـي ،مـةو بة ِر َي انـةي كـة ناويـان نووسـيوة دسـة بكـةن مةمانـةن( بةشـري
خةليل ،سامل تؤما ،شيَردلً تةحس  ،عومةر عبدالع ي  ،عبداه حاجي حممود ،محة سعيد محة علي ،بيالل
سليمان ،خورشيد امحد ،خليل عومسان ،مجـال تـاهري ،سـيويل عومسـان ،حـاكد رزطـار ،شـؤري جميـد ،شـظان
امحد ،سةردار رشـيد ،سـاكر حممـود ،دكتـؤر صـباح بـةرزجني ،صـباح بيـت اه ،نـةروان عبـداه ،عبـدالرحن
حس  ،حممد شارةزووري ،طؤران مازاد ،فازل بةشارةتي) ،دكتؤر بةشري فةرموو.
د .بشري خليل تؤفيق:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ثيَد واية مةو ضوار بة ِريَوةبةرايةتيةي كة لة زمـين دانونةكـةدا هـاتووة ،دةمـج كردنيـان شـتيَكي زةمحةتـة،
ضونكة دامريةي دانوني ميشيَكي زؤري دةبيَت لـةو بـوارةدا ،دامـريةي دـانوني مةطـةر هـاتو دةمـج كـرا لةطـة َل
دامريةي ميداري و ماليـةدا ،زؤر دةبـة دةبيَـت و طـةورة دةبيَـت ،لةوانةيـة نةتوانـدريَت ،بؤيـة مـن دةلَـيَد بـا
دامريةي دانوني وةكو خؤي مبيَنيَتةوة ،مةو دامريةي كةوا ميستيحداس دةكريَت بةناوي دامريةي ديراسـات ،بـا
حبوسيشي لةطة َل بيَت ،كة مةم تويَذينـةوةو حبوسـانة لـةبواري مـةكادوي ميسـتيفادةي لـ َي بكريَـت و بتـوان َي
زياتر كاري لةسةر بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك سامل ،فةرموو.
بة ِر َي سامل تؤما كاكؤ:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
دوو دامــريةي تــر هةيــة كــة زؤر زؤر طــرنطن بــؤ كاروبــاري مــةو دةســتةية ،يــةكيَكيان :دامــريةي ضــاوديَري و
تةدديقة ،كة ناكريَ سةر هةبيَت و تةدديق و ضاوديَري نـةبيَت ،دووةميـان :تـةختيت و موتابةعةيـة ،كـة
دةبيَت ثالني هةبيَت و موتابةعـةي هـةبيَت ،ضـونكة خـؤي بةرثرسـة لـة موتابةعـةي مـةو ثرِؤذانـةي لـةو
ي يـان مـةو دوو
ناوضانةدا دةكريَت ،و دةزطايـةك هةيـة موتابةعـةي مـةو ثرِؤذانـة دةكـات ،جـا ليَـرةدا دةكـر َ
دامريةية مي افة بكريَت يان دووةم تةعديل بكريَت بةو شيَوةية( لرئيس اهليئة استحداث أو دمـج أو إلغـاء اي

بة ِر َي
بة ِريَ
بة ِر َي

بة ِر َي

مديريــة أو قســم ضــمن تشــكيالت اهليئــة وفق ـاً ملتطلبــات عملــها)بــة دوو ش ـيَوة دةكــريَ عــيالج بكريَــت ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شيَردلَ ،فةرموو.
شيَردلَ حتس حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
دسةكاني من كاك سامل كردي ،بةرِاسئ فةرمانطةي تةختيت و موتابةعة زؤر طرنطة بؤ مـةو دةسـتةية ،زؤر
سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عومةر ،فةرموو.

بة ِر َي عمر عبدالع ي بهاء الدين:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مــن س ـيَ تيَبينــيد لةســةر مــاددةي شةشــةم هةيــة ،يةكــةم :لــةرِووي دارِشــتنةوة كــة دةلَيَــت( دةســتة لــةم
فةرمانطانةي خوارةوة ثيَك ديَت) يةعين تيَبينيةكي زمانةواني و فةنية ،مايـا دةسـتة ثيَـك ديَـت يـان باشـرت
واية ب َل َي مةم فةرمانطانـةي خـوارةوة سـةر بـة فةرمانطـة دةبـن ،بـؤ مـةوةي لـةو دارِشـتنة رِزطارمـان بيَـت،
دووةم :بةنيسبةت سةرؤكي دةستة تؤزيَك سةكحيةتةكة زؤرة ،من ثيَد باشـة لـة كؤتـايي رِسـتةكةدا ،بلَـيَ
بةرِاويَذ لةطة َل دةستةدا ،يـةعين سـةرؤكي دةسـتة هـةر بة ِريَوةبةرايةتيـةك بـؤي هـةبيَت دةجمـي بكـات يـان
ليَكيان بدات ،يان ميلذايان بكاتةوة ،مةمة سةآلحيةتةكة زؤرة ،بةرِاويَذ لةطةلَ دةستةي ثيَـي مي افـة بكـةين،
ي باسـي
سيَيةم :ميَمة ماددةي  1مان هةية ،برِطةي دوو لة ماددةي شةشةم بةرين بؤ ماددةي  ،1ضونكة لةو َ
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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

دةسةآلتةكاني سةرؤكي دةستةي تيَداية ،كة دةلَيَت بؤي هةية ِريَنمايي ثيَويست بؤ ماسـانكاري و مـةو شـتانة
بكــات ،ث ـيَد باشــة مــةم خالًَــة لةطــة َل مــةو خالَــةي خــؤي بكريَــت بــة برِطةيــةكي ســةربةخؤ ،تايبــةت بيَــت
بةدةستةآلتةكاني سةرؤكي دةستة ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك عبداه حاجي حممود ،فةرموو.
عبداه حممود حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
كؤكردنةوةو ِريَكخسـتين فةرمانطـةكان لةكيـةن رِاثؤرتةكـةي ليذنـةي ياسـاييةوة ثـيَد باشـة ،بـةآلم ليَكـداني
خالَي 1و  ،3مةوة بةهةر حالَ ،فةرمانطةي ياسايي بة بؤضووني مـن سـةربةخؤ بيَـت ،لةبـةر مـةوةي ح بـي
بةعسي رِووخاو هةموو ميجراماتةكاني رِاطواسنت و سنووري ميداري ناوضـةكان و شـيَواندني دووطرافياكـةي
بة برِيارو بةدانون كردوويةتي ،لـة كاتي خؤشـيدا برِيارةكـاني مةجلسـي ديـادةي سـةورةي بةعسـي رِووخـاو،
دوةي دانوني هةبووة ،من ثيَشـنيار دةكـةم لةبـةر مـةوةي مـةركيَكي وردة بـا فةرمانطـةي ياسـايي سـةربةخؤ
بيَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك محة سةعيد ،فةرموو.
محة سعيد محة علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَد واية فةرمانطةي دووةم هي ناوضة دابرِاوةكـان ،خـؤي كـؤي دةسـتةكة بـؤ ناوضـة دابرِاوةكـان و جـ َي
ناكؤكةكانة ،فةرمانطةيةكي تايبةتي بةوة ناويَت ،مةطةر بؤ هةدةفيَكي تر بيَت ،وةكو طةشة ثيَدان و ثرِؤذة،
مةطينا نايةويَت ،خالَيَكي تر ،فةرمانطةي ياسايي سة ربةخؤ بيَـت ،مـن ثـيَد باشـة فةرمانطةيـةكي تـري تيَـدا
بيَت بؤ تويَذينةوةو ليَكؤلَينةوة ،لةطةلَ مةو موتابةعةو تةختيتةي دةمج بكريَت ،بـؤ مـةوةي فةرمانطـةكان
زؤريــش نــةبن ،مــن لةطــةلَ مةوةشــدام ســةرؤكي دةســتة مــةو ســةآلحيةتة زؤرةشــي نــةبيَت ،بةرِاويَــذ لةطــةلَ
مةجنومــةني دةســتة ،مينجــا لةكؤتايشــدا دواي رِةزامةنــدي مةجنومــةني وةزيــران ،ضــونكة مــةم دامريةيــةك
دةكاتةوة ،تةبعةن مةم دامريةية موتـةرةتيباتي ميـداري و وةزيفـي و تـةعينات و مـالي و شـئ تـري دةويَـت،
لةزمين مةجنومةني وةزيران موافةدـةي كؤتـايي بكـات ،بـةآلم رِاويَـذ كردنةكـة لةطـة َل مةجنومـةني دةسـتةدا
بيَت ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك بيالل ،فةرموو.
امحد سليمان عبداه(بيالل):
سةرؤكي ثةرلةمان.
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مــن ث ـيَد باشــة فةرمانطــةكان بــةو ش ـيَوةية داب ِريَذيَنــةوة ،يةكــةم :فةرمانطــةي كــارطيَرِي و دارايــي ،دووةم:
فةرمانطــةي ســكاآلو ياســا ،ضــونكة ســكاآل ميَمــة لــةو ناوضــانةدا ســكاآلي خــةلَكمان زؤرة ،خــةلَك زؤر غــةدري
ليَكراوة ،غةدري جؤراو جؤر لـة كؤنـةوة تـا ميَسـتا ،بةشـيَكي تايبـةت لةطـة َل ياسـاكة بةيةكـةوة بيَـت سـكاآل،
س ـيَيةم :فةرمانطــةي ليَكؤلَينــةوةو رِاطةيانــدن ،هــةروةكو ليذنــةي ياســايش ثيَشــنياريان كردبــوو ،ضــوارةم:
فةرمانطــةي كا روبــاري كــؤو و كــؤو ثيَكــراوان ،ضــونكة مــةو كيَشــةية زيــاتر ثةيوةنــدي بــة كــؤو و كــؤو
ثيَكراوةنةوة هةية ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك خورشيد ،فةرموو.
بة ِريَ خورشيد امحد سليد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ي مـةو ،دامـرية مـاا َي مـان
خاآل دويَ ،الدائرة املقتطعة من االقليم ،مةا خالَـة مـةبيند بضـوك كرنةكـة بـؤ كـار َ
كارةبايا شتةكي بضووكة ،بةس نااضةيا مودتةتةعة يةعين مةشاكيال ا َي زؤرن ،ايَ تةمسية مةم بضوك كةن،
ميَك يا دويَ ،مةا دامريةت بضوكيَت دطةل مة هةيت مةجلسةك هةبت ،سةرؤكي مةجلس و دةوامر ،كاريَ اـيَ
دامرييَ و ايَ مةجلس ضؤن ديَتة تةنسيق كرن ،مةا لةو كاركةت و مةاـة لـةو كـار كـةت ،بؤيـة مـةز دةبيـند
خاآل ثيَتظي ديك ضونيَ هةية ،دامريا دانوني دشـيَت ديراسـاتيش بكـات ،الـدائرة القانونيـة والدراسـات ،دائـرة
العالقات واالعالا والتوثيق ،يةعين خاآل دويَ الـدائرة القانونيـة والدراسـات ،والتوثيـق دانـ دطـةل عالقـات
واالعالا والتوثيق ،ثانياًًَ :مللس اهليئة استحداث أو دمج او إلغـاء اي مـن املـديريات ضـمن تشـكيالت اهليئـة و
مبوافقة رئاسة جملس الوزراء) يةعين مللس اهليئة نةك لرئيس اهليئـة ،بـا مـةو دةسـةآلتة ثيَضـةك سـنوردار
بيَت ،مةجنومةني وةزيرانيش ماطادار بيَت ،ذ طؤرِيين ضونكي مةو طؤرِينة ثيَضةكيَ هةستيارن ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك خةليل ،فةرموو.
بة ِر َي خليل عثمان محة ام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ماددةي شةشةم برِطةي يةكةم من ثيَد باشة بةم دوورو دريَذيية نةبيَت بةرِاسـئ ،هـةر بنووسـريَت دةسـتة
لــةم فةرمانطانــةي خــوارةوة ثيَــك ديَــت ،ث ـيَد وايــة مــةوةي تــر مةض ـيَتة دــالَيب تةعليماتــةوة ،كــة ضــةند
فةرمانبــةري ثيَويســتة يــان ثيَويســئ نيــة ،ثيَشــنياري دووةمــد مةوةيــة بةرِاســئ بــؤ مــةوةي كــة كــاري مــةم
دةستةية زؤربةي زؤري بةدواداضوونة ،و لةرِووي سياسيةوة و لةرِووي ثيَشكةشكردني خ مةتطوزارييـةكان
لةناوضة دابرِاوةكان ،بؤية ثيَد واية فةرمانطةيةكي تر زياد بكريَت ،بةناوي فةرمانطـةي بةدواداضـوون ،وةك
برادةران باسيان كرد ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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كاك مجال تاهر ،فةرموو.
بة ِر َي مجال طا ر ابراهيد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ئ مـةم
بةشيَوةيةكي طشئ مةا مـاددة ماددةيـةكي زيادةيـة ،ثشـتطريي كـاك عبدالسـالم دكـةم ،ضـونكي وةخـ َ
هةيكــةليَ دادةنـيَ  ،هةيكةليــةت نــة شــتةكي جامــدة ،هةيكةليــةت د طؤرِينيَدايــة ،يــةعين هةيكــةليا دوهــي
ميحتيمالة بؤ مةارؤكة يان مةا سـالة بـؤ سـالَةكا ديـرت نـةطوجنيَت ،بؤضـوونةكي ثيَـت ايـة ،مـةم دةسـتةآلتيَ
بدةينة سةرؤكي مةويَ دةستةية مةو خبؤل ديظ هةوجةيةت خو ،هةوجةي و دةوامرياية ،مةطةر مةم بـةريَ
خؤ بدةينة دانونيَ خبؤا ذي جؤرة مةتاتيةك خستية تيَدا ،فةدةرةي يةكةم دةلَيَت( تتكون)فةدةرةي دووةم
دةلَيَت (لرميس اهليئة اسـتحداث أو دمـج او إلغـاء) يـةعين مـةعنا ويَ ليَـرة مـةو كابرايـة بـا بلَـيَ سـةرؤكي
دةستة تواناي هةية ،شيان هةية ،كة طؤرِانكاري بكات ،بؤضوونةكي ثيَت ايَ مةا مـاددة هـةر لـةناا دانونيَـدا
نةبت ،مـةز ثيَشـنيار دكـةم مـادا هةشـئَ ،مةطـةر مـةم بـ َي خبـويَن (لـرئيس جملـس الـوزراء يديـد مهـاا
وإ تصاصات تشكيالت اهليئة بنظاا)مةريَ مةاة ضةند تةعارز دطةل فةدةرا دي تر يان ماديَ شةشا دكـةت؟،
ي مادةيـا ،مـةو كاتـة مـةا مةوزوعـة هـةمي ديَتـة ضارةسـةركرن ،بؤيـة
مةم دشيَن مةاي ماديَ بيَ ننة نـاا َي و َ
دةبيند ماددةيةكي زيادةية ،ضونكي هةيكةليةت دانانةكا بؤ فـةترةكي ميحتيمالـة بـؤ فـةترةكي ديـرت بـةكار
نةيةتن ،بؤية نابت هةنكة مة بيَ دةسئ سةرؤكي مةاي هةي ة طريَ بدةين ،مةو دي هـةوجا خـؤ بـؤ خـؤ
تةحديد كرن ،كـة مـةوجا هـةوجيَ و دةوامـريا وة (لـرئيس جملـس الـوزراء) مـةاي مـادا بيَننـة شـوينا ويَ تـا
مةوزوع هةمي حةسد بيَنت ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
سيوةيل خان ،فةرموو.

بة ِر َي سيوةيل عثمان امحد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
بة نيسبةت مةو ماددةية،
املادة السادسة:
(اوالً :تتألف اهليئة مـن الـدوائر التاليـة ،وتـدار كـل دائـرة منهـا مـن قبـل موظـف) ،مةطـةر مـن قبـل املوظـف
بنووسني حاصل على شهادة جامعية دةب َي لةبنةوة لةباتي ويعاونه دةبيَ بلَيَ و يساعده عدد من املوظفني،
لةبةر مةوةي موظف مودير نية ،موعاونيشي نيـة ،بـةآلم مةطـةر بنووسـ (تـدار كـل دائـرة منهـا مـن قبـل
موظف بصفة مـدير) مينجـا دةتـوان بلَـيَ

ويعاونـه عـدد مـن املـوظفني ،بةنيسـبةت دامرةكـانيش مةطـةر

دامرةي ختطي و موتابةعةي بؤ زياد بكريَت ثيَد باشة ،فةدةرةي دووةم( :لرميس اهليئة) مةطةر بكريَت بة
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(مللس اهليئة استحداث أو دمج او إلغاء)(اي من املديريات) مةوة نابيَت بـةخؤي دةبـ َي بنووسـريَت ( اي مـن
الدوامر) لةبةر مـةوةي لـة هـةموو فةدةرةكـةو ماددةكـةدا بـةناوي دامـرية هـاتووة ،نـاوي موديريـة نـةهاتووة،
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
حاكد رزطار ،فةرموو.
بة ِر َي رزطار حممد ام :
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من لة مةديةدا ،لةطـة َل كـاك عبدالسـالم زؤر نـ يكد ،بـةآلم نـةختيَك لـة ضـؤنيةتي موعالةجةكـةدا ِرةنطـة
جياوازوان هةبيَت ،مةم ماددةية باس لـة تةشـكيالت دةكـات ،تةشـكيالتي مـةو دةسـتةية ،بـة بؤضـووني مـن
ي مةكتةبي سةرؤك دابندريَت ،نازائ سةرؤك ،جيَطـري بـؤ دانـةنراوة ،بـاس لـة جيَطـر نـةكراوة ،مـةوة
دةكر َ
مةسةلةيةكة مايا ضؤنة ،ضؤن نية؟ ،دسةي لةسةر دةكريَـت يـان نـا ،مـةوة نـازائ ،بـة بؤضـووني مـن لةطـة َل
ن يك بوونةوة لة بؤضوونةكةي كاك عبدالسالم ميَمة مةو دامريانة كبةرين ،ناوي نةنيَ جاريَ لة فةدةرةي
دووةمدا بة موديريات هاتووة ،لةسةرةوة بة دامرية هاتووة ،بـا دامريةكـان بكـةين بـة ديسـد ،يـةعين ديسـمي
ميدارةو مالية ،ديسمي تر ،ثاشان (دائرة املناطق املقتطعة مـن االقلـيم)بـة خـؤي مـةم هةي ةيـة خـؤي ميشـي
مةوةية ،مةي هةي ةكة بةطشئ واجباتي مةوةية كة ثةيوةنـدي بةناوضـةي كيَشـة لةسـةرو دابـرِاوةوة هةيـة،
ي مةوة بـة ديسـمي موتابةعـة دابنـدريَت ،يـةعين بـةس بكريَـت بـة ديسـمي موتابةعـة ،مـةو دامريةيـة
مةكر َ
كبةرين ،مةواني تريش يان ديسد بـن يـان هؤبـة ،مـوهيد نيـة الشـعبة القانونيـة ،يـان شـعبة العالدـات ،مـةو
حالَةتةي كة ماددةي هةشت دووبارة باس دةكاتةوة ،ضونكة ليَرةدا فيعلةن ،لةطةلَ ماددةي دوو يـان لةطـةلَ
ي تةحديـدي دةكـةين ،لـةمال
تةشكيالت و ميختيياصاتةكان جؤريَك لة تةنادوز دروسـت دةبيَـت ،ميَمـة لـةو َ
لةماددةي هةشت (لرميس اجمللـس حتديـد مهـام و إختياصـات تشـكيالت اهلي ـة) خـؤ هةي ـة ضـية؟ ،هةي ـة
مةطةر وردي بكةينةوة ،لةم تةشكيالتانة مةبيَ ثيَك بيَـت ،مةطـةر هةي ـة هـةمووي بيَنيـت وردي بكةيتـةوة
مينجا تةشكيالت دةست ثيَدةكات ،ثاشان هةي ة دروسـت دةكاتـةوة ،وة جةوازيشـة بـؤ سـةرؤكي مةجنومـةني
وةزيران ،نةكراوة بة وجوبي ،مةي مةطةر سةرؤكي مةجنومةني وةزيران بيَ دةنـم بـوو لـة تةحديـد كردنـي
مةهام و ميختيياصات و شتةكاني تةشكيالتةكة ،ليَرة لة ثيَشةوة هةنديَ شتمان باس كرد ،مةم ماددةية بـة
بؤضـــووني مـــن دةبيَـــت هةلَويَســـتةي لةســـةر بكريَـــت و جـــاريَكي تـــر صـــياغة بكريَتـــةوة ،لةطـــةلَ مـــةو
حالَةتةي(لرميس اهلي ـة) مةطـةر بيشـتانةويَت كـة بـةو كةيفيَتـةي ميَسـتا (اسـتحداث و دمـج و إلغـاء اي مـن
املديريات ضمن التشـكيالت) جـاريَ وشـةي (اسـتحداث اي مـن املـديريات ضـمن تشـكيالت اهليئـة )يـةعين بـؤ
استحداث خؤي مةوجودة ،مةطةر غاية لةوة بيَت هي تر خبةيتة ناويةوة ،دةب َي بلَيَيت للرئيس دمـج او إلغـاء
اي من اكدسام او استحداث قسم جديد)يان شعبة جديدة ،وفقاُ ملتطلبات اهليئة) ،زؤر سوثاس.
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

كاك شؤرِي ،فةرموو.
شؤرِي جميد حس :
سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش ماددةي شةشةم ثيَ زيادة ،ضونكة مةطةر تةماشا بكةين لة ماددةي سيَيةم ،مةركةكاني مـةو دةسـتةية
دياريكراوة ،لةماددةي هةشـتيش دةسـةآلت دراوة بـة سـةرؤكي مةجنومـةني وةزيـران كـة لـة ليذنـةي نـاوخؤ
ي دةسـةآلتي مـةوةي ثيَـدراوة مـةرك و
ثيَشنيازي مةوة كرا ،بكريَت بةسةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيران ،لـةو َ
ثيَكهاتةكاني مةو دةستةية دياري بكات ،ميَمة مةطةر تةماشا بكـةين هـةر بـؤ وونـة لـة فةرمانطـةي ناوضـة
دابرِاوةكان ،وةك حاكد رزطاريش باسي كرد ،خؤي هـةر دةسـتةكة بـة طشـئ بـؤ مـةو مةبةسـتة ديـاريكراوة،
بؤية من ثيَشنياز دةكةم مةطةر ماددةي شةشةم وةكو صياغةي مبيَنيَتةوة ،ناوي فةرمانطةكاني تيَدا نةيةت،
وا بنووسريَتةوة( دةستة لةم فةرمانطانة ثيَك ديَت كة مةركةكاني ثيَك هيَنـاني مـةو دةسـتةيةي لـة ثيَنـاودا
دامةزراوة) ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك شظان ،فةرموو.
شظان امحد عبدالقادر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منــيش ثـيَد وايــة مــةم ماددةيــة ،ماددةيــةكي زيــادة ،مــةم تةشــكيالتةي كــة بـؤ هةي ةكــة دانــراوة ،داميمــةن
تةشكيالت بةثيَي مةرك و مةهام دروست دةكريَت ،مةرك و مةهامةكاني مـةم دةسـتةية كـة لـةماددةي سـيَدا
ي مـةو ســةآلحيةتةي كـة زيـاتر رِةهــا تـر هـاتووة ،لـة مــاددةي هةشـت( سـةرؤكي مةجنومــةني
هـاتووة ،دةكـر َ
وةزيران دةتوانيَ مةمة عيالج بكات ،بة يةك وشة هيَنانة ثيَشةوة ،سةرؤكي مةجنومةني وةزيران بؤي هةيـة
ثيَكهاتةو تايبةاةندييةكاني دةستة بة ثةيرِةويَك يةعين ثيَكهاتةكاني تر بس ِريَتةوة ،بـة ثـةيرِةويَك دةسـت
نيشان بكات ،مةم ماددةية عيالجي مةمة دةكات ،مةرك ومةهامـةكاني وةكـو كـاك مجـال وتـي ،ديناميكيـةكي
تيَداية دةكريَ سوبةينيَش طؤرِاني تري بةسةردا بيَت ،با ميَمة ليَرة تةديدي نةكةين ،مةو دةسـةآلتة رِةهايـة
زياتر كة لةماددةي هةشتدا هاتووة ،عيالجـي دةكـات بـة تيَـرو تةسـةلي ،بؤيـة تةميـدي ثيَشـنيارةكةي كـاك
عبدالسالم دةكةم ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك سةردار ،فةرموو.
سةردار رشيد حممد:
سةرؤكي ثةرلةمان.
ديارة مةم فةرمانطةية مةهام و مةركي كاتية ،كاتيَ كة تةحقيقي مةهداي ماددةي  142بـوو ،مـن ثـيَد وايـة
مـةهامي كؤتــايي ديَــت ،بؤيــة مــن ثيَشــنيار دةكــةم دةسـتةواذة يــان وشــةي فةرمانطــة بطؤرِدريَــت بــة ليذنــة،
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عادةتةن ليذان كاري كات ي دةكات ،مةطةر بكريَت بة ليذان من ثيَد وايـة واديعـي تـر دةبيَـت ،مةطـةر كـرا بـة
ليذان ،ليذنةي بةدواداضوونيشي بؤ زياد بكريَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك ساكر ،فةرموو.
بة ِريَ ساكر حممود مراد:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
لةرِاسيتدا وةكو لة طفتوطؤكاندا ماطامان ل َي بوو ،تيَدةطةين كة مـةرك و مـةهامي مـةم دةسـتةية بـؤ ثالَثشـئ
كردنة لة ثيَناو جيَبـةجيَ كردنـي مـاددةي  142ي دةسـتووري ،وةكـو لـة هؤكارةكـاني ثةسـةند كردنـي مـةم
ياسايةشدا هاتووة( ،اكسباو املوجبـة) هـةنطاوةكان و مةركـةكاني مـةهامي كـاركردني مـةم دةسـتةية بـؤ كـار
ماساني كردنة لة ثيَناو جيَبةجيَ كردني ماددةي 142ي دةستووري ،كة خؤمـان دةزانـ جيَبـةجيَ كردنـي
مةم ماددةيةي ثةيوةستة بة ضةند ميكاني ميَكةوة ،بة ضةند دؤناغيَك دةست نيشان كـراوة ،مـن بةكمـةوة
طرنطة مةم دةستةية ضةند فةرمانطةيةكي هةبيَت ،بةآلم لـة بنةرِةتـدا ثشـت ببةسـرتيَت بـةو دؤناغانـة يـان
مةو هةنطاوانةي كة بؤ جيَبةجيَ كردني ماددةي  142ثيَويست دةكات ،مةم فةرمانطانة يان مـةو فةرعانـةي
لة فةرمانطةكاندا هةية دابندريَت ،من تةسةورم واية ،لةدةست نيشان كردني مةم فةرمانطانة ديقةتيَكي ورد
بةثيَي مةو دؤناغانةي كة ثةيوةستة بة ماددةي 142وة نةكراوة ،وةكو طويَمان لة بـة ِريَ سـةرؤكي ليذنـةي
ياسايش بوو ،كة وتي مةهامي مةم دةسـتةيةو مـةم ياسـاية بـة جيَبـةج َي كردنـي مـاددةي  142كؤتـايي ثـيَ
ديَت ،كةواتة مةبيَ هةموو مةرك و تايبةاةندييةكاني فةرمانطةو دةستةكة ،ببةسرتيَتةوة بة ثالَثشئ كردن
بة جيَبةجيَ كردني مـاددةي  142ي دةسـتووري ،ليَـرةدا مـن ثرسـيار دةكـةم مايـا مةسـةلةي مامـار ضـي لـ َي
ديَت؟ ،ليَرةدا جيَطاي دةبيَتةوة؟ ،مايا مةسةلةي مامار كة يةكيَكة لة دؤناغـةكاني جيَبـةجيَ كردنـي مـاددةي
142ي دةستووري ،بؤ لة هيض يةكيَك لة فةرمانطةكاندا ناوي نةهاتووة؟ ،مةسةلةي دةركةوتين رِاسـتيةكان،
مةمــة يةكيَكــة لــةو راســتيانةي كــة دةبيَتــة ثالَثشــت لةطــةلَ مةســةلةي ني اعــاتي مولكيــة ،كــة دةب ـيَ وةكــو
فةرمانطةيةك جيَطاي بكريَتةوة ،مايا مةمة موعالةجة دةكريَت يان ِريَطـاي بـؤ دةكريَتـةوة؟ ،لـةكاتيَكي تـردا،
مةطةر مةم دةستةية مةرك و مةهامي جيَبةجيَ كردني ثرِاؤذةي خ مةتطوزاري نةبيَت ،ليَـرةدا مةبةسـت لـة
ثةرةثيَــداني ناوضــة جيَناكؤكــةكان ضــي دةطةيــةنيَ؟ مةســةلةي تــةتوير يــان ثةرةثيَــدان ،مــةم مةســةلةية
هيوادارين بطة ِريَينةوة بؤ مةو ماددة ثيَشـوانةي كـة ثيَشـرت ميَمـة دةنطمـان لةسـةر داوة ،مـةم ياسـاية مةطـةر
ياسايةكي ثالَثشتة بؤ جيَبةجيَ كردني ماددةي  142و ياسايةكة يان دةستةيةكة ثةيوةست نية بـةو مةركـة
خ مةتطوزارييانةي يان مةو ثرِاؤذة تةنفي ييانةي كة هةر دامةزراوةيةكي تري تةنفي ي ثيَـي هةلَدةسـتيَت،
لةرِاستيدا دةب َي بةوازحي لةم ماددةيةدا دةست نيشان بكريَت ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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دكتؤر صباح بةرزجني ،فةرموو.
بة ِريَ د .صباح حممد جنيب:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
مةم ماددةية كة باسكرا هةنديَك لة هاوكارا ان باسي مةوةيان كرد ،كة مي افية ،يان زيادةية ،تةبعـةن ميَمـة
مةتوان موعالةجةي بكةين بةوةي كة صـياغةيةكي واي بكـةين كـة دـابيلي مـةوة بيَـت سـبةيينَ ،سـةرؤكي
دةســتة يــان ســةرؤكي مةجنومــةني وةزيــران ،بتــوان َي ضارةســةري بكــات ،لةكيةكــةوة بــةثيَي مةهامــةكان،
مةهامةكاني دةستةكة ،كة ثيَشرت دياروان كردووة ،دةتوان بةي وفةرمانطة ياخود هؤبة ،يان هةرضـيةكي
ناو دةنيَن ،بؤي داب بكريَت كة طرنطرتيان جيَبةجيَ كردني ماددةي  142ة ،يةعين من ثيَد وابوو مةطـةر
باسي فةرمانطة بكريَت حةدة ثيَش هةموو شـتيَك تةمكيـد بكريَـت لةسـةر مـاددةي 142ي دةسـتووري ،كـة
يةكةم مةركي سةرشاني مةم دةستةيةية ،كة باسي (دائرة املنـاطق املقتطعـة)مـةكريَت ،جـاريَ ميَمـة خـؤي
موستةلَةحةكةمان برِييةوة لةسةرةتاي ياساكةدا ،واان (املناطق املتنازع عليها)مةطةر برِيار بيَت مبيَنيَتـةوة
فةرمانطةي ناوضة ناكؤكي لةسةرةكان بيَت ،خا َليَكي تر كـة طرنطـة كـات َي ميَمـة مـةم بةشـانة دامـةن َي  ،مـةم
فةرمانطانة دامةنيَ لة هةيكةلي دةستةكةدا ،بةآلم لة برِطةي دووةمدا مةو سةآلحيةتة دةدةين بةسـةرؤكي
دةستة كة فةرمانطةي تازة دامبةزريَنيَت يان يةكيان خبات يـان هـةلَي بوةشـيَنيَتةوة ،كـة مةمـةي ميشـكاليَك
ي فةرمانطـةمان دانـاوة ،دوايـي سـةآلحيةت دةدةيـن بـة
دروست دةكات ،ضـونكة ميَمـة بـةدوةي دـانون هةنـد َ
سةرؤكةكة كة بةشيَكيان كبةريَت ،بؤية ميَمة دةب َي موعالةجةيةكي وا بكـةين كـة مـةو ميشـكاليةتة دروسـت
نةبيَت ،من ميقرتاحي صيذةية دةكةم ،مةطةر بة ِر َي ان لة ليذنةي ياسايي بيخةنـة بةرضـاويان مـةم ماددةيـة
ثيَك بيَت لة دوو برِطة ،برِطةيةكيان (اوالً :تتألف اهليئة من الدوائر واملكاتب حسب املهاا املوكلة اليها واملناطق
املتنازع عليها)رِةنطة ثيَويست بكات رِؤذيَك لةناوضةيةك يان شويَنيَك يان شـاريَك مـةم هةي ةيـة مةكتـةبيَك
بكاتةوة ،يان نووسينطةيةك بكاتةوة ( ،تدار كل منها مـن قبـل موظـف حاصـل علـى شـهادة جامعيـة اوليـة
جمال إ تصاصها) مةمة ببيَت بـة برِطـةي يةكـةم( ،ثانيـاً :مـةوةي كةلـة مـاددةي هةشـئ ثرِؤذةكـةدا هـاتووة
بيكةين بـة دووةم ،ثانيـاً :لـرئيس جملـس الـوزراء يديـد مهـاا وإ تصاصـات تشـكيالت اهليئـة بنظـاا)بـةآلم
سةآلحيةتي استحداث و دةمج لةرِاستيدا نةدريَت نة بةسةرؤكي دةستةكةو نة بـة دةسـتةكة ،ضـونكة ميَمـة
بــةدوةي دــانوني ديَــ مــةو فةرمانطانــة ديــاري دةكــةين يــان مــةلَيَ ســةآلحياتي هةيــة بــؤ كردنــةوةي
مةوزوعةكة ،لةوكوة ميشكالياتيَكمان بؤ دروست دةبيَت ،يةعين ميَمة دايبنيَ وةكو مـةوةي لـةم ثرِؤذةيـةدا
هــاتووة مــةم دامريانــة هــةبيَت ،دوايــي ب َل ـ َي ســةرؤك بــؤي هةيــة كي ببــات يــان كي نــةبات ،بــةو ش ـيَوة
موعالةجةي بكةين كة عةرزم كردن ،مـةو سـةآلحيةتة بـدريَت بـة سـةرؤكايةتي مةجنومـةني وةزيـران ،يـان
ســةرؤكي مةجنومــةني وةزيــران ،كــة بــةخؤي هةســتيَت بــةداناني ني اميَــك كــةديارة ميَمــة لــةو مونادةشــاتة
نةجات دةدات ،كة لةو صـيذةي ميَسـتادا هةيـة ،كةواتـة كـؤي دسـةكائ مةوةيـة ماددةكـة ،مةطـةر مبيَنيَتـةوة
ين بةو شيَوة ،مةطةر مبيَنيَتةوة بةو صياغة بيَـت كـة دوو برِطـة بيَـت ،برِطةيـةك
كةمن لةطةلَ مةوةدام نةميَ َ
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بةشيَوةيةكي كراوة ب َليَت مـةم هةي ةيـة بـؤي هةيـة ضـةند فةرمانطةيـةكي هـةبيَت يـان ضـةند مةكتـةبيَكي
هــةبيَت ،بــةثيَيي ميختيياصــي خــؤي ،برِطــةي دووةم مةوةيــة ني امــي مةوانــة يــان ثــةيرِةوي نــاوخؤي مــةو
دةستةية لةكيةن سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزيرانةوة بيَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
ني ام مةجنومةني وةزيران داي دةنيَت نةك سةرؤك ،كاك صباح بيت اه ،فةرموو.
بة ِريَ صباح بيت اه شكري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
ين
منيش تةميدا ثيَشـنيارا كـاك ع بدالسـالم دكـةم ،بـؤ مـةاي بابةتـةي ،ضـونكة مةطـةر مـة بـةري خـؤ بـدةي َ
ماددةي شةي و ماددةي هةشت تةعاروزةكي تيَدا هةيت ،لة ماديَ شةي مة ناايَت فةرمانطـة دةسـت نيشـان
كري ،لة مادا هةشت صةكحيةت داية سةرؤكي مةجنومةني وةزيران كو مةو دةسـت نيشـانا مـةوان بكـاتن ،يـا
ي شةشيَ ،ليَرةدا هاتية كو سةرؤكي دةستة بـؤي هةيـةِ ،ريَظةبـةرياتيا اسـتحداث
ي لة ماد َ
دوويَ لة فةدةرا دو َ
بكاتن  ،كةضي لةسةري باسـي فةرمانبـةر هاتيـة كـرن ،لةبـةر هيَنـدا دةبيَـذم ليَـرةدا تـةنادوزةكي هـةيت ،لـة
ماخافتنا دي كةي كاك مجال و كاك شظانيش باس كرن ،بةرِاسئ مةز ذ طةل هةنديَدامة كة مةا مادة مادةكا
زيادةية ،زؤرسوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِر َي ان مــاددةي هةشــت مــةلَيَت (لــرئيس جملــس الــوزراء يديــد مهــاا و إ تصاصــات) (يديــد مهــاا و
إ تصاصات) بؤ ضي؟ بؤ مةو تةشكيالتةي كة دانراوة ،تةشكيالتةكة دانراوة مةهامةكةو ميختيياصـةكة بـؤ
مةويَية ،مةسةلةن باسي بواري دانوني دةكات لةسةر مـاددةي  142مـيش دةكـةيت ،جـةمعي وةسـاميقة مـاوا
دةمج دةكريَت ،مةوانةي ثةيوةندي بةو ناوضانةوة هةية ،كاك نةروان ،فةرموو.
بة ِر َي نةروان عبداه دادر
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
من ثيَشنياريَكد هةية كـة خالَيَـك مي افـة بكريَـت ،بةتايبـةتي ليذنـةي ياسـايي خا َليَكيـان زيـاد كـردووة ،كـة
بةديراسات مةو موستةنةداتانةي باس دةكريَت ،من ثيَد واية ديراسات جياوازة لـة تةوسـيق ،بؤيـة مـن ثـيَد
باشة خالَيَكي تر زياد بكريَت (دائرة التوثيق ) لةطةلَ خالَي ثيَنجةم مي افة بكريَت( ،دائرة توثيق املستندات
التأرخيية واجلغرافية والقومية اخلاصة باملناطق املتنازع عليها)لةبةر مةوة بةرِاسئ مةم بةشة ،مةم دامريةيـة
طرنطيةكي زؤري هةية بؤ سةملاندني لةرِووي ميَـذويي ودـةومي و جوطرافيـةوة بـؤ مـةو ناوضـانةي كةميَمـة
كيَشةمان لةسةري هةية ،لةطةلَ حكومةتي ناوةند ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
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بة ِر َي
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بة ِر َي
بة ِر َي

كاك عبدالرمحن ،فةرموو.
عبدالرمحن حس ابابكر:
سةرؤكي ثةرلةمان.
منيش ثشتطري ثيَشنياري حاكد رزطار دةكةم ،لـة برِطـةي يةكـةم ببيَـت بةدةسـتة لـةم بةشـانةي خـوارةوةو
جيَطرةكةي ثيَك بيَت ،ضـونكة لـةم ثـرِؤذة باسـي جيَطـري نةكرديـة ،مـن ثـيَد وايـة جيَطـر زؤر زةروورييـة،
بةياني سةرؤكي دةستة دةضيَتة بةغداد كيَ لةو نووسينطة دةميَنيَتةوة و ميشةكان رِادةثة ِريَينَ ،يان كةسيَك
سةرداني مةو نووسينطة دةكات ك َي ثيَشوازي ل َي دةكـات؟ ،يـةعين جيَطـر زؤر طرنطـة بـؤ مـةم ثرِؤذةيـة ،مـةم
فةرمانطةية بطؤرِن بؤ بةي يان شعبة ،ب رِطةيـةكيش زيـاد بكريَـت ،بـؤ ضـاوديَري و ليَكؤلَينـةوة ،لـة برِطـةي
دووةميش دةلَيَت هةلَيان بوةشيَنيَتةوة ،كة مةو هةلَيان بوةشيَنيَتةوة يةعين سـةآلحيةتيَكي موتلَـةق دةدات،
من ثيَد واية مةمة لةطة َل سةرؤكي مةجنومةني وةزيران ،يـان لةطـة َل مةجنومـةني وةزيـران يـان لةطـة َل مـةو
دةزطاي كة هةية ،لةناو مةو نووسينطةية مونادةشة بكريَت ،مينجـا هـةلَيان بوةشـيَنيَتةوة ،مةطـةر ثيَويسـت
بوو هةلَيان بوةشيَنيَتةوة ،مةطةر ثيَويست نةبوو مةوة خؤيان باي دةزانن ،سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
كاك حممد شارةزووري ،فةرموو.
حممد امحد علي:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةرةرِاي ثشتطرييد بؤ ثيَشنيارةكاني ليذنةي ياسايي ،مـن لـة برِطـةي يةكـةمي ماددةكـةدا ثـيَد باشـة ،وةكـو
براي بة ِر َي م كاك ساكر ماماذةي ثيَدا ،بةشي مامار يان فةرمانطـةي مامـار زيـاد بكريَـت ،ضـونكة تـا ميَسـتاي
ميَمة كيَشةمان لةطةلَ حكومةتي ناوةنددا هةية ،لةكاتي هةلَبذاردنةكاندا بةتايبةت مةطة ِريَنـةوة بـؤ فـؤرم
خؤراك ،زؤر جاريش لةويَدا غةدرمان ىلَ كراوة و لة فؤرم خـؤراك دا كيَشـة دروسـت دةبيَـت ،بـةآلم مةطـةر
فةرمانطةيــةك مامــار هــةبيَت ،مامــاريَك رِاســت و دروســت بكــات مــةو كيَشــانة لةطــةلَ حكومــةت ناوةنــد دا
دةتوان لةو كاتانةدا ضارةسةر بكريَت ،فةرمانطة مامار هةبيَت ثيَد باشة ،لةبرِطـة دووةم دا بـؤ مـةوة
كة مةو دةسةآلتة رِةهاو موتلَةدة نةدريَت بة سةرؤك دةستة و تةعاروز نةكات لةطة َل ياسايةكة ،مـن ثـيَد
باشــة وا ىلَ بيَــت ســةرؤك دةســتة بــؤ هةيــة هــةر بة ِريَوبةرايةتيــةك لــةناو ثيَكهاتــة دةســتة بــة ثيَ ـ
ثيَويست كارةكة لةو َ دامبةزر َ يان ليَكيان بدات (بة ماطـادار مةجنومـةن وةزيـران) بـؤ زيـاد بكريَـت،
سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك طؤران فةرموو.
طؤران مازاد حممد عبداه :
سةرؤك ثةرلةمان.
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من ويَرِا ثشتطريي د لة هاو ِريَيان كة باس تابد كردن مةو ماددةيـةيان كـرد ،منـيش هـةمان رةمـيد هةيـة،
سةبارةت بة ماددة  5يةكةميان بة كوىل من لةطةلَ مةوةم كة بةش يةكةميان كب دريَـت ،بةشـ دووةميـان
بطوازريَتةوة بؤ ماددة  8دوا دةسكار كـردن ،بـةآلم لةبةرضـ ؟ بةشـيَك لـة هاو ِريَيـان كـة هةسـتانةوة و
دسةيان كرد بةرِاست هةموويان كؤمةلَيَك بة ِريَوبةرايةت باشيان ثيَشـنيار كـرد ،مـةوة كـاك سـاكر و كـاك
محة تازة باس كردو زؤربة هاو ِريَيان تر كة من بة طوجناو دةزائ ،بةآلم كة تؤ ديَ ليَرة مةمة دةكـة
و دةكر َ بةيان كة مةم ليذنةية و مةم دةستةية ضووة بوار ج َ بةج َ كردن ،بة ِريَوبةرايةتيـةك تـريش
بيَـــتة مــاراوة ،مــةوة خالَيَــك ،خــالَ دووةم /ميَمــة دةبيَــت بـ ان لــةو ياســاية مــةهاممان ضــية و دةمانــةويَ
سةآلحيةتةكان كؤ بكةين كة دةسةآلت كردنةوة بة ِريَوبةرايةت نةبيَت يان سـةآلحيةت مـةوة هـةبيَت
ميَمـة ليَـرة بــؤ ديـار بكــةين يـاخود خـؤ بيكاتــةوة ،ميَمـة لــةو ياسـاية هـةردوو خــا َل تيَدايـة ،لةكيــةك
بة ِريَوبةرايةتيــةكان بــؤ دةســت نيشــان دةكــةين كــة بةرِاســت مــةو بة ِريَوبةراتيــة عامانــةن كــة لــة هــةموو
شويَنيَك زةرورة و ميعالم و داراي و مةوانة ،لةكيةك تريشةوة دةسةآلت ث َ دةدريَت ،لةبةرمةوة مـن ثـيَد
واية كيةن مازاد لةو بة ِريَوبةراتية بةم دستةية و تازة زةرورة ،بؤية مـن لةطـة َل مـةوةم كـة خـالَ يةكـةم
كبدريَت و وة خالَ دووةميش بضيَتة ماددة  8كة سةرؤكايةت مةجنومةن وةزيـران بـةهاوكار سـةرؤك
دةستة لة بوار تةتبيق دا كة دادةمـةزر َ و بةرِيَوبةرايةتيـةك ثـ َ باشـة دا مبـةزريَن َ ،واتـة مـاددة 8
مةو كاتة دةبيَتة دوو فةدةرة و دوو خالَ ،لة ماددة  8وةك كاك عبدالسالم ماماذة ثيَ كرد ،هةر مةرك و
تايبةاةند و مةهاميش تيَداية ،وة دامةزراندنةكةش تيَداية ،واتة دةبيَتة دوو ،سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك فاضل فةرموو.

بة ِر َي فاضل بةشارةت :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بة حةديقةت بة ِر َي ان زؤريان دسة لةسةر مةو ماددةية كرد ،من ثيَشنيار دةكةم لة فةرمانطة ضـاوديَر و
بةدواداضوون بـؤ مي افـة بكريَـت ،خـا َليَك تـريش كـة مـةو بة ِر َي انـة زؤر باسـيان لةسـةر كـرد ،ضـونكة لـة
ماددة  7دا زؤر باس شيَوة تةشكيلة بؤ مةو هةي ةية دةكات ،بةآلم بة حةديقةت ليَرة ميَمة لة هـةريَم
كوردستان س َ سةرؤكايةت دةسةآلتدارمان هةية ،سةرؤكايةت هةريَم كوردستان ،سةرؤكايةت ثةرلـةمان
كوردستان ،سةرؤكايةت مةجنومةن وةزيران ،بةآلم ليَـرة دةسـةآلت بـةم سـةرؤك دةسـتةية دراوة بـؤ خـؤ
مالَوطؤرِ دةكات ،ثيَد واية لةناو هيض كام لة شيَوة تةشكيالت هةريَم كوردستان مةو دةسةآلتة بة هيض كام
لة بةرثرسة مةحةليةكان نةدراوة كة مالَوطؤرِ لةناو دةستةكة خؤيدا بكات ،بؤية بة حةديقـةت مـةوة ثـيَد
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وايــة تــةنادوزات دروســت دةكــات ،خــالَيَك تــر كــة مــةخري خالَمــة ،ثيَشــرتيش زؤر باسـ لةســةر كــرا كــة بــة
حةديقةت من ثيَشنيار دةكةم مةندامان مةو دةستةية لةو كةسـانة بـن كـة لـة ناوضـة نـاكؤك لةسـةرةكانة،
ضــونكة بةرِاســت خــاوةن بــرين دةزان ـ َ مــازار بــرين ضــية؟ لةبةرمــةوة مةطــةر لــةو شــويَنانة بيَــت بــة
سةركةوتوو تر و باشرتة و ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي وةآلمتان بؤ موداخةلة مةو بة ِريَ انة ضية؟ كاك شيَروان فةرموو.
شيَروان ناصح حةيدةر :
سةرؤك ثةرلةمان.
من ضةند خالَيَك هةية و دةمةو َ تةوزحي بكةم ،مةويش مةوةية كة ميَمة كة ثيَويستة لةسةرمان بةرِاست
هةر هـةموومان هةرضـ ماسـانكاريةك هةيـة لـةو هةي ةتـة ميَمـة مرونـةت بنـويَن بـؤ رِاثةرِانـدن مـيش
وكارةكــة مــةم هةي ةيــة ،ضــونكة ثةيوةنــد بــة مــاددة  142ةوة هةيــة ،نــةك ميَمــة ببينــة وةكــو بلَيَ ـ
عةردةلةو بةربةست ميش و كـار مـةم ليذنةيـة ،مةمـ ة لةكيـةك ،لةكيـةك تـرةوة ،مـن مـةوة دةثرسـد لـة
بة ِر َي ان لة مةندامان ثةرلةمان ،ميَمة و دةزطايةكمان ليَرة ثةسةند كـردووة مةطـةر هـاتو هةيكـةىل ميـدار
لـةو دةزطايـة نــةبيَت ،دةكريَـت ميَمـة دةزطايــةك ليَـرة ثةسـةند بكــةين ،هةيكـةىل ميـدار ت َيــدا نـةبيَت؟ بــة
دةناعــةت مــن هــيض ت ـةنادوزيَك نيــة ،لةبةرمــةوة ميَمــة ضــوار مديريــةاان هةيــة و ضــوار مديريةتةكــة
دامةزريَنةوة دوايش دةسةآلاان داوة بة سةرؤكيَك كة مةطةر ويسـت ميلذـا بكـات ،دةجمـ بكـات ،حـةزف
بكات ،ميَمة دةسةآلاان داوةت َ ،مةمة لةكيةك ،لةكيةك ترةوة زؤر برادةر خةلَت دةكات لـة بـةين دامـريةو
بةين مديريةت ،ميَمة مةو دامريةية ياخود مةو حةلقةية لة تةفاسيلَ هةياكل تةن و ميَمة وةكو عرياق
نية ،دامرية زؤر كةم بةكارديَت ،هةنديَك دةوامري هةية و ديَتة مةو ثةرلةمانـة دةلَيَـت (بدرجـة مـدير عـام)،
هةنديَك دةوامرييش هةية دةرةجة مديرن ،ميَسـتا ليَـرةدا هـاتووة و دةلَيَـت مـةم دةوامريانـة دةرةجةكـةيان
مديرة ،زؤر تةبيعية كة بووة مديريةت مةدسام و شوعةو و فروع تةفةروع بكاتةوة ،مةوانة كة بة ِر َي ان
لة مةندامان ثةرلةمان ميشارةتيان ثيَيدا مةوانة بطريَتةوة ،سةبارةت بة تةشكيلةكةي مـةوة رةمـ ليذنـة
دانونية ،دوا رةميش رِةم ميَوة بة ِريَ و مةندامان ثةرلةمانة ،عةجةبةن و دةتانةو َ مي افة بكةن يان لة
مةسةلة تةوسيق و بؤ مةسةلة ديراسات ،خالَيَك طرنطيش هةية دةمةويَت مةوة بلَيَد مةسـةلة ميحسـا،
مةســةلةيةك ميتحاديــة ،حــةز دةكــةم مــةوة ب ـ انن لــة زمن ـ دةســةآلت حةســرية كــة لــة مــاددة  12لــة
دةسـتوور داهــاتووة ،رِاســتة ميَمــة وةزارةتـ تــةختيتمان هةيــة بـؤ مــةو مةســةكنة ،بــةآلم بــة مةسـلَةوة مــةم
دةســةآلتة لــة زمنــ دةســةآلت حةســر حكومــةت ميتيحاديــة ،نــازائ (د.رِؤذان) يــش رِةنطــة هةنــديَك
موكحةزة هةبيَت.
سةرؤك ثةرلةمان:
د.رِؤذان فةرموو.
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بة ِر َي د.رِؤذان عبدالقادر دزةي :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بة ِر َي ان مةنـدامان ثةرلـةمان ،مـةو دةسـتةية هـةروةكو لـة مـاددة  0كـة ثةسـةند كـرا ضـةند مـةرك ثـ َ
رِاسثيَردراوة ،مةطةر مةو بة ِريَوبةرايةت و مةو تةشكيالتة نةبيَت مةو مةركانة بة و شيَوةيةك و ضـؤن جـ َ
بةج َ بكات و بة كارةكان خؤ هةلَبست َ ،باس لـةوة كـرا كـة شـوعبة بة ِريَوبةرايـةت دـانون د.بشـري
ثيَشنيار كرد كة وا جودا بكريَتةوة ،ميَمة هةولَماندا زؤر لةو بة ِريَ انة باسيان لة تةرشيق كرد ،هةولَمان دا
ثيَكهاتةكان بة شـيَوةيةك ِريَـك و ثيَـك و بـة كـورت و لـة ضـةند بة ِريَوبةراتيـةك كـةم ثيَـك بيَـت ،رِاسـتة
بة ِريَوبةراتية ،بةآلم دةتوانن لةنيَو خؤيان مةوانة وةكو هؤبة و وةكو شوعبة ،ضونكة ميَمة دةبيَت جيـاواز
بكةين لةنيَوان بة ِريَوبةرايةت طشت و بة ِريَوبةرايةت هؤبة و بةشةكان ،لة ِريَطا هؤبة دابـةي بكريَـت كـة
هؤبـــة ياســـاي كـــة تايبـــةت بيَـــت بـــة مةوانـــة ،بـــاس لـــة ســـكاآل كـــرا كـــة ميَمـــة بةشـ ـيَكمان هـــةبيَت و
بة ِريَوبةراتيةكمان هةبيَت تايبةت بيَت بـة سـكاآل ،ثيَويسـت ناكـات لةبةرمـةوة مـةو سـكاآليانة كـة لةكيـةن
هاووآلتيانــةوة هةيــة لــةو ناوضــانة ه ـ كوردســتان دةتــوانن لة ِريَطــة هؤبــة ياســاييةوة ثيَشــكةي بكــةن،
لةبةرمةوة هةر بة ِر َي تان باستان لة تةرشيق كرد ،باس لـة دذايـةت نيَـوان مـةو ماددةيـة و مـاددة  8كـة
هةر وةكو سةرؤك ثةرلةمان رِوونـ كـردةوة كـة هـيض دذايةتيـةك نيـة و مـةو باسـ مـةهام و ميختساسـات
دةكــات و دةســةآلت و مــةرك  ،هــةروةها ميَمــة مــةو بة ِريَوبةرايةتيانــة لــة ياســا ديــار بكــةين باشــرتة ،نــةك
ىل بطة ِر َي و ليَرة حةسد نةكةين و يـةكال نةكةينـةوة ،ليَـ بطـة ِر َي لـة مةجنومـةن وةزيـران
بابةتةكة َ
لة ِريَطا ِريَسا ياخود بؤ سةرؤك دةستة لة ِريَطا ِريَنماي يةكالبكاتةوة ،باشـرت وايـة ليَـرة حةسـر بكريَـت و
ليَرة ديار بكريَت كة مةو دةستة لة ضةند فةرمانطة و ضةند بة ِريَوبةرايةت ثيَك ديَت ،كـاك حـاكد رزطـار
باس لة دامـرية مـةناتق موسـتةدتةعة كـرد ،رِاسـتة هةلَةيـةك ضـاثةمةن هةيـة كـة ميَمـة لـة رِاثـؤرت
ليذنــة ياســاي ضــاكمان كــردةوة (دائــرة تطــوير املنــاطق املســتقطعة) كــة وشــةيةك تيَيــدا بــاس نــةكراوة،
لةناوخؤ مةو بة ِريَوبةراتية مةطةر مةو وشةية زياد نةكريَت ،ثيَويست ناكات هةر هةمان نـاو دةسـتةكةية
كة لة بؤ مةو مةبةستة دامةزراوة ،ماماريش سةرؤك ليذنـة ياسـاي رِوونـ كـردةوة كـة بـة ثيَـ مـاددة
 112دةســتوور عــرياق مــةوة ســةآلحيات حةســرية ،باسـ مــةوة كــرا كــة ثيَويســتة دامريةيـةك هــةبيَت
بةناو دامرية تةدديق ،مةوة دةتوانن لة بة ِريَوبةرايةت مدير ماىل كة لةو ماددةية هاتووة ،مةوة دةتوانن
تةدديق مةو كاروبارانة دةكات ،ثيَويست ناكات كة هؤبةيةك و بةشيَك هةبيَت كة بة ِريَوبةراتيةك تايبـةت
بـــةو بابةتـــة هـــةبيَت ،بـــاس لـــةوة كـــرا كـــة دةســـةآلت نةدريَتـــة ســـةرؤك دةســـتة كـــة دةمـــج و ميلذـــا
بة ِريَوبةراتيــةكان بكــات ،بــة ِر َي ان مــةوة دةرةجــة وةزيــر هةيــة و ثلــة وةزيــرة و ســةرؤك دةســتةية و
هةموو وةزيريَك مةو دةسةآلتة هةية كةوا يةكطرتنةوةو يـاخود هةلَوةشـاندنةوة ضـةند بة ِريَوبةراتيـةك
لةسنوور وةزارةتةكة و لة سنوور دةستةكةية ،مةو دةسةآلتة مادام بة ثلة وةزيرة بـؤ هةيـة مـةوة
بدريَت َ ،زؤر سوثاس.
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سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ناوخؤ رةميتان؟ كاك دادر فةرموو.
دادر حسن دادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
سةبارةت بـة تـةدديق و بةدواداضـوون ميَمـةي هـاورِاين لةطـة َل ليذنـة ياسـاي كـة لـة خـود خـالَ يـةك
ضارةسةر كراوة ،ضونكة ميدارة و مالية كة هةبوو بة تةمكيد تةدديق و بةدواداضوونيش دةبيَت ،سـةبارةت
بة مةرشيئ و بة دؤكيؤميَنت كردن ،لة عيالدات و ميعالم دا دةتوانر َ بؤ مي افة بكريَت ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
د.رِؤذان فةرموو.
د.رِؤذان عبدالقادر دزةي :
سةرؤك ثةرلةمان.
سةبارةت بةو ثيَشنيارة كة لةكيةن مةندامان ثةرلةمانةوة كرا كة مايـا مـةو دةسـةآلتة نةدريَتـة سـةرؤك
دةستة ،رِاستة بة ثلة وةزيرة و وةزيرةكان مةو دةسةآلتةيان هةية ،بةآلم لةبةرمةوة سةر بة مةجنومـةن
وةزيرانة دةتوانن مةو دةسةآلتة ميسـتحداس و دةمـج و ميلذـا و مديرةيةتـةكان و بة ِريَوبةراتيـةكان بدريَتـة
مةجنومةن وةزيران ،ميَمة كروان نية لةسةر مةو ثيَشنيارة.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا ثيَشنياريَك هاتووة ،زؤر لة بة ِر َي ان ثشتيوانيان ليَ كردووة ،كة مةم ماددةيـة مةسـلَةن ليَـرة
كبضيَت و جيَطا نية ،لةهةمان كاتدا ليذنة ياساي و ليذنـة نـاوخؤ و زؤربـة مةنـدامان ثةرلـةمانيش
ثيَيان واية نةخيَر ،مةمـة هةي ةتيَكـة دةبيَـت تةشـكيالت خـؤ هـةبيَت ،تـةنها مةهامـةكان كـة حكومـةت
دايدةنيَت ،كاك فرست موداخةلةيةك و رِوون كردنةوةيةك هةية لةسةر مةوة ،كة ثيَشرت كاك فرست لةطةلَ
من مشاوةرةت كرد ،موداخةلةيةك هةية مةطةر رِوون بكاتةوة ،فةرموو.

بة ِريَ فرست امحد عبداه/سكرتيَري ثةرلةمان:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
بــة نيســبةت مــةو ياســايةوة ،ياســا هةي ــةتيَك طشــتية ،موهيمةتــةكانيش زؤر جيَطــا خؤيــان هةيــة و
ميهتماميَك زؤريش ثيَدراوة ،مةعقول نية هةي ةيةك دروست بكريَت ،بةآلم و هاووكَت  ،و مةس ولةكان و،
و خةلَك تر مةوة موهتةمن بةو مةوزوعة ،تةشكيالتةكة زمن دانون نةبينن ،يةعن هـيض مةسـةر بـؤ
تةشكيالتةكة نةبيَنت ،ميَمة مودابل مةوة كو مةو مودتةرةحة مان مةو ثيَشـنيارة بـرادةران باسـيان كـرد
كو دةمج و ميلذا نةدريَتة سةرؤك مةو هةي ةية ،بؤ مةعلوماتتان هةموو وةزيريَك مةو سةآلحيةتة هةية،
مادا موديريات عام ،موديريات عام بة برِيار مةجلس وزرةرايـة ،مـةوان بـة تةعـديل دانونةكـة مةطـةر
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رِاســت بيَــت ،بــةس مةدســام و شــةعةو و مــديريات ميعتيــاد وةزيــر بــؤ هةيــة ميلذــا بكــات ،ســةرؤك
ىل بكةين مادام مةجنومـةن وةزيـران موختةسـة
هةي ةية وةزير نية ،دةرةجة وةزيرة ،ميَمة دةتوان وا َ
بة دةركردن مةن وةكان و ني امةكان ،دةمج و ميلذا و تةرتيب تةشكيالت مةو هةي ةية با بة ني ام بيَـت
لة مةجلس وةزيران دةربضيَت و ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ميَستا مةطةر ثيَشنيار بـؤ ميلذـا مـةو ماددةيـة ،مةطـةر سـةحب نةكةنـةوة دةخيةينـة دةنطدانـةوة،
كةس نية؟ كاك شيَروان فةرموو.
شيَروان ناصح حةيدةر :
سةرؤك ثةرلةمان.
بةرِاست ميَمة وةكو ليذنة دانون و رِةنطة ليذنة ناوخؤي لةطةلَ ميلذا مةو ماددةية نةب  ،ثيَشنيار
ميَمةي بةرِاست ثيَشنيار يةكةمـة ،ثيَشـنيار بـرادةران ثيَشـنيار دووةمـة ،حـةق وايـة ثيَشـنيار ميَمـة
يةكالي بكريَتةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ميَستا ثيَشنيار ليذنة ياساي  ،دةخيةينة دةنطدانةوة ،ك َ لةطةلَ داية تكاية؟ فةرموون ،ك َ لةطةلَ دانية؟
بة زؤرينة دةنم ميلذـا نابيَـت و لـة جيَطـا خـؤ دةميَنيَتـةوة ،ميَسـتا ليذنـة ياسـاي مـةخري سـياغةتان
خبويَننةوة بؤ مةوة بيدةينة دةنطدان.
د.رِؤذان عبدالقادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
بة ِر َي ان ،لةسةر ثيَشنيارةكان بة ِر َي تان ماددةكة بةو شيَوةية لةكيةن ليذنة ياساييةوة دا ِريَذرايةوة:

املادة 5
 1ـ تتألف اهليئة من الدوائر التالية :وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير حاصـل علـى شـهادة
جامعية اولية فـى جمـال ا تصـا الـدائرة ولـه ـربة ممارسـة التقـل عـن عشـر سـنوات ويعاونـه عـدد مـن
املوظفني.
 1ـ الدائرة االدارية و املالية.
 0ـ الدائرة القانونية والدراسات والتوثيق.
 3ـ دائرة العالقات واالعالا.
 4ـ دائرة املناطق املتنازع عليها.
 0ـ يكون للهيئةمستشارين اليقل عدد م عن 0.
 3ـ مللس الوزراء استحداث أو دمج أو الغاء اي من املديريات ضمن تشكيالت اهليئة وفقأ ملتطلبات عملها.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
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بة ِر َي ان ميَستا ك َ لةطةلَة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،كـ َ لةطـةلَ دانيـة؟ بـة زؤرينـة دةنـم
ثةسةند كرا ،تةنها دوو كةس لةطةلَ دانية ،بؤ ماددة  ، 5د.رِؤذان فةرموو.
بة ِريَ د.رِؤذان عبدالقادر دزةي :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
املادة 5
 1ـ يكون للهيئة جملس يتألف من الرئيس ومدراء دوائر اهليئة و ع وين مستشارين ،ولرئيس دعـوة ممثلـى
اجلهات ذات العالقة من الوزارات ودوائر االقليم حل ور اجتماعات امللس بصفة مراقب.
 0ـ جيتمأ امللس شهرين ،وللرئيس عند ال رورة دعوته الجتماع طارىء وتتزذ القرارت فيه باغلبية عـدد
احلاضرين ،وفى حالة التساوى فى االصوات يرج اجلانب الذى يصوت معه الرئيس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
د.زانا فةرموو.
بة ِريَ د.زانا رؤوف محة كريد صاحل:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
 1ـ دةستة مةجنومةنيَك دةبيَت كة ثيَك ديَت لة سةرؤك و بة ِريَوبةرةكان فةرمانطـةكان دةسـتة و لةطـةلَ
دوو مةنــدام رِاويَــذكار و ،ســةرؤك بــؤ هةيــة داوا نويَنــةران كيةنــة ثةيوةنــدارةكان لــة وةزارةتــةكان و
فةرمانطةكان هةريَد بكات ،بؤ مامادةبوون لة كؤبوونةوةكان مةجنومةن بة سيفةت ضاوديَر.
 0ـ مةجنومةن مانطانة كؤ دةبيَتةوةو سةرؤك بؤ هةية لـة كـات ثيَويسـت دا داوا كؤبوونةوةيـةك كـت و
ث ِر بكات و برِيارةكان بة زؤرينة دةنط مامادة بـووان وةردةطرييَـن وة لـة كـات يةكسـان بـوون دةنطـةكان،
دةنطةكان مةو كيةنة ثةسةند دةكريَت كة سةرؤك دةنط لةطةلَ دا دةدات.

بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي رةميتان ،كاك شيَروان فةرموو.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةر :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمة لةطة َل دةد ماددةكةين و هيض موكحةزةمان نية ،زؤر سوثاس.
بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ناوخؤ رةميتان؟ كاك دادر فةرموو.
بة ِريَ دادر حسن دادر:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
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برِيار و ثيَشنيار ليذنةكةمان سةبارةت بة ماددة  5كة لة مةسـلَدا لـة دوو برِطـة ثيَكهـاتووة ،ليذنةكـةمان
ي بةو شيَوةية:
ثيَشنيار كردووة كة برِطةيةك بؤ زياد بكر َ
 3ـ سةرؤكايةت دةستة ثيَويستة هةر شةي مانم جاريَـك رِاثؤرتيَـك لةسـةر مـةرك و كارةكـان لـة ِريَطـة
مةجنومةن وةزيرانةوة ماراستة ثةرلةمان كوردستان بكات.
سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي رةميتان ،كاك شيَروان فةرموو.
شيَروان ناصح حةيدةر :
سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمة ثشتطري لةو برِطةية دةكةين و ثيَمان باشة رِاثؤرتةكة ثيَشكةي بكريَت هةر  5مانم جاريَك لةكيةن
مةو دةستةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان شتيَك عامة مةطـةر موداخةلـةتان نيـة ،دةخيةينـة دةنطدانـةوة ،كـةس هةيـة؟ مـةو بة ِر َي انـة كـة
ناويان نووسيوةِ ،ريَ دار عمر عبدالع ي ِ ،ريَ دار شـيَردلَِ ،ريَـ دار مجـال طـا ر ،ثـةروين خـانِ ،ريَ دارحـاكد
رزطارِ ،ريَ دار شظان امحدِ ،ريَ دار عبداه حاج حممودِ ،ريَ دار عمر صديقِ ،ريَـ دار شـؤرِيِ ،ريَـ دار حسـن
حممد سورة ،كاك عمر فةرموو.
عمر عبدالع ي بهاْ الدين صادق:
سةرؤك ثةرلةمان.
لةسةر ماددة  5تيَبينيةكد هةية كة دةستةكة خـؤ  7كةسـن ،ضـوار مـدير دامـريةن و لةطـةلَ سـةرؤك
دةستة ،دواي بةس دوو رِاويَذكار مي افة بووة ،ليَرة نةوعيَكة ميَمة بلَيَ دةسـتة مةجنومـةنيَك دةبيَـت لـة
كاتيَك دا خود دةستةكة  5كةسن و  7يـان هـةر دةسـتةكةن ،لةبةرمـةوة مـن ثـيَد باشـة بلَـيَن دةسـتة دوو
رِاويَذكار ديار دةكات ،شتيَك وا بلَيَن ،ضونكة مةجنومةن 3/0 ،زياتر خود خؤيـةت ثيَويسـت ناكـات
بلَيَ مةجنومةنيَك دةبيَت ،مةوة تيَبين يةكةمد ،تيَبين دووةمد ثشتطري لة هةر دوو ليذنة ياسـاي و
ناوخؤ كة مةو رِاثؤرت  5مانم جاريَك تيا بيَت و ،سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك شيَردلَ فةرموو.
شيَردلَ حتس :
سةرؤك ثةرلةمان.
مــن ثشــتطري لــة هــةردوو ليذنــة دةكــةم ،لــة فةدــةرة دووةم كــة دةلَيَــت برِيارةكــان بــة زؤرينــة دةنطـ
مامادةبووان وةردةطريدريَت ،بة خـؤ لـة مـاددة  4و لـة مـاددة  5سـةكحيةتيَك زؤر داوةتـة سـةرؤك
دةســـتةكة ،مـــةوة يـــةك ،دووةم /ثةســـةند كردنـ ـ يـــان دةنـــم وةرطـــرتن بـــؤ دةزطايـــةك دةكريَـــت كـــة
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هةلَبذيَردرابيَت ،نةك فةرمانطة حكـوم بيَـت ،بؤيـة مـن وا بـؤ دةضـد مـةو فةدةرةيـة نـةميَن َ باشـرتة،
سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كاك مجال فةرموو.
بة ِر َي مجال طا ر ابرا يم
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.

مد:

مةوةلَةن ثيَد باشة (يكون للهيئة جملـس تتـألف مـن الـرئيس ومـدراء دوائر ـا) دةوامـري هةي ـة ليَـرة بيَتـة
كدان ،فةدةرة دووةم ديارة زياتر بةرةو ثةيرِةو ناوخؤ وةزارةتـ دضـيَنت ليَظيَـر َ ،مـان وزيـر هةي ـة
ضيَنت ،مةبيند مةو فةدةرانة لـةو ماددةيـة زيَدةيـة ،كـو مـةم تةفاسـيآل بضـيَنت داخـل بـنب( ،جيتمـأ امللـس

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

شهريا وللرئيس عند ال رورة) مةوة شتيَكة ثةيرِةو ناوخؤ مةم دةستةية ديار دكـاتن ،خـالَ سـيَيةم بـا
مي اف ة بكريَت ،مةوة ثيَشكةي كردنـ رِاثـؤرت هـةر شـةي مـانم جاريَـك ،بـةآلم خـا َل دووةم ثـيَد باشـة
كبدريَت ،ضونكة مةوة ميش مةم هةي ةية ثةيرِةو ناوخؤية ،خؤيان تةرتيب دكةن ضةند ميجتمـاع بكـةن
و ضةند نةكةن ،كة داوا بكةن و كة داوا نةكريَت ،سثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
ثةروين خان فةرموو.
ثةروين عبدالرمحن:
سةرؤك ثةرلةمان.
ليَرة داوا دةكات دوو رِاويَذكار وةكو مةنـدام ،مـة رِاويَـذكار بـة ثلـة تايبـةت نايـةت؟ ،مةطـةر وةزيـرة مـةوا
سةرؤك هةي ةكة ثلة تايبةاان داوةت َ وةكو وةزير ،بةآلم ليَرة داوا دةكـات دوو رِاويَـذكار ،مـة رِاويَـذكار
ثلة تايبةت نية ليَرةدا ،مايا مةو رِاويَذكارة كة داوا دةكات بؤ رِاويَذ ث َ كـردن يـاخود هـةر مةنداميَكـة لـة
هةي ةكة؟ زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك حاكد رزطار فةرموو.
رزطار حممدام :
سةرؤك ثةرلةمان.
بــة بؤضــوون م ـن مــةم ماددةيــة لــة زمن ـ تةشــكيالت دايــة ،يــةعن هةيكــةىل ميــدار هةي ةكــة وةك لــة
موداخةلةكة ثيَشوو تريش باسد كـرد ،مـةفروزة مـةم مةجلسـة كـة مةطـةر بطة ِريَيتـةوة بـؤ تةعريفةكـة
تةعريئ كراوة لة ماددة  1دا (جملس اهلي ة) ليَرة دةلَيَت (يكون للهيئة جملـس يتـألئ) ،تـؤ كـة لـة ثيَشـدا
تةعريفت بـؤ دانـاوة دوايـ لـة تةفسـيالت دا باسـ مةجلسـةكة دةكـة  ،ثيَويسـت ناكـات ب َليَـ مـةجلس،
ضونكة لة بيدايةت دا باست كردووة ،مةم مةجلسة مةهامةكـة ضـية و بـؤ ضـية؟ دةبيَـت ب انريَـت ،دوايـ
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دةلَ َ دةرارات دةبيَت بة مةغلةبية دةردةضيَت( ،و تتزذ القرارات فيه بأغلبية عدد احلاضرين) ،كام دةرارة؟
لة كاتيَك دا تؤ لة ماددة  4رةميس باس لة دةرارات دةكات و دةلَيَت (و تصدر عنه وتنفـذ باشـرافه مجيـأ

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

القرارات واالوامر والتعليمات فى كل ما له عالقة مبهاا اهليئة وصالحياتها وسائر شؤنها الفنيـة) مـة دةور
مةم مةجلسة ضية؟.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك شظان فةرموو.
شظان امحدعبدالقادر ع ي :
سةرؤك ثةرلةمان.
لة برِطة دووةم ماددةكة هاتووة دوو مةندام رِاويَذكار و سةرؤك بؤ هةية ،مةم (بؤ هةية) ثـيَد وايـة
زؤر مةتاتية ،يةعن دةكريَت بانط وةزارةتة ثةيوةندارةكان نةكاتن ،مةم (بـؤ هةيـة) بـة رةمـ مـن ليَـرة
كبدريَنت ،ضونكة مةو وةزارةتة ثةيوةندارة زؤر ثيَويستة كة بةشدار بوون ،مةطةر بـة سـيفةت ضـاوديَريش
بيَنت ،بؤية مةم (بؤ هةية) من بة مةتات دادةنيَد ،ثيَويست ناكات مةو (بـؤ هةيـة) ليَـرة هـةبيَنت ،دةبـ َ
مةسـةلةيةك ميجبــار و مــةوة بيَــت ،ضــونكة وةزارةتـةكان ثةيوةنــدارن بــة تايبــةت وةزارةتـ تــةختيت و
وةزارةت ناوخؤ مةمانة زؤر ثةيوةندارن ،مةطةر بة سيفةت ضاوديَريش بيَنت ،جـا مـةم(بـؤ هةيـة) و مـةم
مةتاتيةتة كبدريَت باشرتة.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عبداه فةرموو.
عبداه حاج حممود:
سةرؤك ثةرلةمان.
داوا دةكات لةكيةنة ثةيوةندارةكان و فةرمانبةرةكان بؤ كؤبوونةوة بة سيفةت ضاوديَر ،من ثيَشنيار دةكةم
بــؤ مــةوة تؤزيَــك فــراوانرت بيَــت ،دةلَيَــت (كيةنــة ثةيوةنــدارةكان) مــةو (لــة) بكريَــت بــة (و) كيةنــة
ثةيوةنــدارةكان و وةزارةتــةكان فةرمانطــة هــةريَد ،مةطــةر (لــة)يةكــةي نــةبيَت كةســان ثســثؤرِ بــؤ
زيادبكريَت ،لةبةرمةوة فراوانرت بيَت مةطةر ثيَويست كرد ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك عمر فةرموو.
عمر صديق هةورام :
سةرؤك ثةرلةمان.
سةربار ثشتطرييد بؤ هةردوو ليذنة بة ِريَ مـن تـةنها لةسـةر مـةو سـيفةتة كـة دراوة بـة نويَنةرايـةت
وةزارةت و فةرمانطةكان ثةيوةندار ،من ثيَد باشة بة سيفةت نويَنةر و هةماهـةنم بـن ،بـؤ؟ لةبةرمـةوة
زؤر جـار مـةو كةسـانة كــة دةرِؤنـة نـاو كؤبوونــةوةكان مةجنومـةن ،هةنـديَك كاروبــار و دةزيـة كـة د َيـــتة
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بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

ثيَشــةوة بــة ســيفةت نويَنةراي ـةت و هةماهــةنطي بيَــت ،نــةك بــة ضــاوديَر  ،ضــونكة ضــاوديَر بؤخؤيــان
مؤتؤماتيكيةن لة هةر دامةزراوةيةك تةنفي كة دامبةزريَت لةذيَر رةدابة هةم سةرؤكايةت مةجنومةن
وةزيرانة و هةم ثةرلةمان كوردستانيشة ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك شؤري فةرموو.
شؤري جميد حس مرسل:
سةرؤك ثةرلةمان.
من ثيَد واية مةجنومةن مةو دةستةية بضيَتة ماددة  ،5كة باس لة ثيَكهاتةكان مةو هةي ةتة دةكـاتن كـة
دةنطـ زؤرينــة هيَنــا ،بضـيَتة مــةو َ ،مــةوة تريشــيان ثشــتطري لــة رِايةكــة ليذنــة نــاوخؤ دةكــةم بــة
زيـادكردن برِطـة  3كـة ســةرؤكايةت دةسـتة ثيَويسـتة هـةر  5مــانم جاريَـك رِاثؤرتيَـك لةسـةر مــةرك و
كارةكان لة ِريَطة مةجنومةن وةزيرانةوة مارِاسـتة ثةرلـةمان كوردسـتان بكـات ،بـةآلم مـةوة مـةوة بـؤ
زيادبكريَت (لة كات ماساييدا) ،ضونكة خؤمان دةزان مةو ناوضةية ناوضة كيَشـة لةسـةرة مـةو هةي ةتـة
بؤ مةو َ دروست كراوة ،لة حالَةتيَك تةبيع نية هةموو كات ميَمـة ضـاوة ِر َي بكـةين ،كـة لـة شـةي مـانم
جاريَـك ،ضــونكة حالَــةتيَك وا بيَتـة ثـيَش ،بؤيــة ثـيَد باشـة مــةوة زيادبكريَــت لــة كـات ماســاييدا ،لــة كــات
ناماســايي دا خؤيــان نةبةســتنةوة بــةو ياســاية كــة ميَمــة دةلَ ـيَ تــةنها لــة شــةي مــانم جاريَــك ،بــةلَكو
هةركاتيَك كة ثيَويست كردو لة حالَةتيَك ناماساي بوو رِاثؤرت خؤ بةرز بكاتةوة ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك حسن فةرموو.

بة ِر َي حسن حممد سورة:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
ديارة خالَ يةكـةم ديسـان تةمكيـد لـة تةشـكيل هةي ةكـة دةكاتـةوة ،كةواتـة مـةجلس هـيض شـتيَك مي افـة
ناكــات ،لــة هةنــديَك دــانون هــةي ات دا مــةجلس وةختـ َ دروســت دةبيَــت كــة ثيَكهاتــة مــةم مةجلســة لــة
هةي ةكة زياتر بيَت ،بةآلم ليَرة هةر هةمان تةكوينة خالَةكان ثيَشووة ،بؤية بـة رِةمـ مـن خـالَ يةكـةم
ودووةم هةردووك دةمج بكريَت لة يةك خالَ كة باس كؤبوونةوةكان بكات ،من تةميد مةوةي دةكةم كة
مي افة خا َل سيَيةم بكريَت وةكو ليذنـة نـاوخؤ طوتيـان و ليذنـة ياسـاييش تةميـديان كـرد بـةرِاثؤرت
دةور  ،بةآلم رِاثؤرتةكة  3مانم جاريَك بيَت ،ضونكة بةرِاست مةطةر شةي مانم جاريَك بيَـت ميَمـة هـةر
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خؤمان ليَرة وجهة نةزةريَك نيشان دةدةين كة مةم مةناتقانـة موتـةنازع عةلـةيها ،يـةعن بـة مودةيـةك
دوورودريَذ حةل دةبيَت كة مةوةي ميَمة دةمانةو َ ضةند زووتر بيَت باشرتة ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي موداخةلة دسةكان بة ِريَ ان مةندامان ثةرلةمان دةكةن ،د.زانا فةرموو.
بة ِريَ د.زانا رؤوف محه كريم صاحل:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.

مةندامان بةرِيَ ثةرلةمان ،تةبيع رةم ليذنة ياساي مةوة بوو لةسةر مةو ماددةيـة كـة وةكـو خـؤ مبيَنيَتـةوة ،مـةوة
تريشيان دةطةرِيَتةوة بؤ برِيار خؤتان ،بؤ وونة مةطةر برِطة دووةم دسة لةسةر بوايـة كـة كؤبوونـةوةكان بـة مةجلسـ
بيَت ،و كاتيَك بيَـت ،بـة ثيَـ ثـةيرِةويَك نيشـان بكريَـت ،مـةوة دةطة ِريَتـةوة بـؤ رِا ميَـوة بـة ِر َي بـؤ برِيـار دان لةسـةر مـةم

حالَةتة ،بةآلم بة نيسـبةت برِطـة يةكةمـةوة ،كاتيَـك بـاس لـةوة دةكريَـت كـة عادةتـةن دةكريَـت لـة برِيارةكـان بـة مـةجلس
تةشاور بكريَت ،بةآلم دواي مةمرةكة هةر بةناو رةميسـةوة دةردةضـيَت ،يـةعن بـةو سـيفةتة بيَـت كـة مةجلسـيَك لةطـة َل
داية ،يةعن تؤ سةآلحيةتيَك زؤريش نادة بة سـةرؤك دةسـتةكة و لـة هـةمان كـات دا تةشـاور و دةنطـدان و كؤبوونـةوةي
هةية لة بةين خؤيان دا و دواي برِيارةكانيش وةكو هاوتةبا دةبيَتـةوة لةطـةلَ مـاددة  4كاتيَـك كـة بـاس لـة سـةرؤك مـةو
دةستةية و سةكحيةتةكان دةكات ،بة تةشـاور لـة بـةين خؤيـان دا دةكريَـت ،بـريورِا طؤرِينـةوة هةيـة ،هـةموو سـةرؤك مـةو
يةكانــة كــة لــةناو مــةو فةرمانطةيــةن دةتــوانن رِا طؤرِينــةوةيان هــةبيَت و دوايـ برِيارةكــة دةردةضـيَت ،بــة نيســبةت بــوون
دةستةواذة رِاويَذكار ،مةمة بؤ سةملاندن مةوةية كة مةو دوو رِاويَذكارة تةواجوديان هةية لةناو مةجلسـةكة ،واتـة مـةوان لـة
دةرةوة مةجلسةكة ن  ،لةناو مةجلسةكة دان ،زؤر سوثاس.

بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِر َي
بة ِريَ

سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ناوخؤ رةميتان؟ كاك دادر فةرموو.
دادر حسن دادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
هةروةكو ضؤن ثيَشرت كة هاتووة ميَمة ثشتطري ىلَ دةكةين و زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
كاك فرست فةرموو.
فرست امحد عبداه /سكرتيَري ثةرلةمان:
سةرؤك ثةرلةمان.
من تيَبينيةكد لةسةر ماخر وشة هةية كة لة فةدةرة يةك( ،بيفة مرادب) بة رةم مـن مـةوة نـةميَنيَت،
ضونكة نويَنةر وةزارةتةكان زؤر زةرورية موشارةكة لـة مونادةشـة بكـةن ،مرادـب ناتوانيَـت دسـان بكـات

لةناو ميجتماعةكة ،بةرِةم من بةو شكلة بيَت( :وهلم املناقشة دون ان يكون هلـم حـق التصـويت) بـةو شـكلة
بيَت ،موشارةكة لة دةنطدان نةكةن ،بةس حةد بةشداربوون لة طفتوطؤيان هةبيَت ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ياساي ماخري صياغةتان ،بؤ مةوة بيدةينة دةنطدان.
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بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.

دوا مةو ثيَشنيارانة لةكيةن بةرِيَ تان ثيَشكةي كرا ،ليذنة ياساي بةو شيَوةية ماددةكة دادةرِيَذيَتـةوةو دةخياتـة بـةردةم
بةرِيَ تان:

املادة السابعة :يكون للهيئة جملس يتألف من الرئيس ومدراء دوائر اهليئة وع وين مستشـارين ،وللـرئيس دعـوة ممثلـي اجلهـات
ذ ات العالقة من الوزارات ودوائر االقلـيم حل ـور اجتماعـات امللـس بصـفة مراقـب وهلـم حـق املناقشـة دون ان يكـون هلـم حـق
التصويت.
ثانياً :جيتمأ امللس شهرياً ،وللرئيس عند ال رورة دعوته زجتماع طارئ ،وتتزذ التوصيات فيه بأغلبية عـدد احلاضـرين ،و
حالة التساوي االصوات يرج اجلانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثالثاً :على رئيس اهليئة تقديم تقرير دوري كل اربعة اشهر حول مهاا واعمـال اهليئـة اىل برملـان كوردسـتان عـن طريـق جملـس
الوزراء.

بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،ميَستا ك َ لةطةلَداية دةست بةرز بكاتةوة؟ تكاية بـةو سـيفةتة كـة خويَندرايـةوة؟ زؤر سـوثاس،
ك َ لةطةلَدانية دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،بة كؤ دةنم ثةسةند كرا ،بؤ ماددة هةشت ،فةرموو.
بة ِريَ د.رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
املادة الثامنة :لرئيس جملس الوزراء يديد مهاا وا تصاصات تشكيالت اهليئة بنظاا.
بة ِر َي د.زانا رؤوف محة كريد:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
ماددة هةشتةم :سةرؤك مةجنومةن وةزيران بؤ هةية مـةرك و تايبةاةنديـةكان ثيَكهاتـةكان دةسـتة
بة ثيَرِةويَك دةست نيشان بكات.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
ليذنة ناوخؤ كةرةمكة.
بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِريَ
بة ِر َي
بة ِر َي

ت دادر حسن دادر:
سةرؤك ثةرلةمان.
ليذنةكــةمان ليذنــة نــاوخؤ ســةبارةت بــة مــاددة هةشــتةم ثيَشــنياز طــؤرِين دةســتةواذة ســةرؤك
مةجنومةن وةزيران دةكات ،بة مةجنومةن وةزيران ،زؤر سوثاس.
شيَروان ناصح حةيدةر :
سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمةي تةميد ماددةكة دةكةين ،هيض مالحةزةمان نية ،زؤر سوثاس.
سةرؤك ثةرلةمان:
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بة ِر َي ان ،كةس هةية لةسةر مةو ماددةية دسة بكات ،يةك نةفةر كةرةمكة.
بة ِر َي سيوةيل عثمان امحد:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.

بةنيسبةت ماددة هةشتةم ،سةرؤك مةجنومةن وةزيران ،ثيَد باشة بكريَتة سةرؤكايةت مةجنومةنن وةزيران ،دوايـ يـةك
وشةمان هةية ،سةرؤك مةجنومةن وةزيران بؤ هةية مةرك و تايبةاةنديـةكان ثيَكهاتـةكان دةسـتة بـة ثيَوةريَـك دةسـت
نيشان بكـات ،بـةس مةطـةر سـةرؤك مةجنومـةن وةزيـران ،بكريَتـة سـةرؤكايةت مةجنومـةن وةزيـران ،ثـيَد باشـة ،دووةم لـة

عةرةبيةكة هاتووة(لرئيس جملس الوزراء يديد مهاا وا تيصاصات تشكيالت اهليئـة بنظـاا ،لـة بـةين دوو وشـةمان هةيـة،
كورديةكةو عةرةبيةكة  ،ليَرة نووسراوة بة ثيَوةريَك ،ليَرة نووسراية بـة نيظـاا ،مةطـةر مةمـة ثيَوةريَـك بـيَ ،عـةفوو ،مةطـةر
ميَمة مةعنايةكة ليَك بدةينةوة ،واب ائ يةكرت ناطريَتةوة.

بة ِريَ سةرؤك ثةرلةمان:
دروستة( ،بنظاا) سةكحيةت مةجلس وزراية ،نةوةك م سةرؤكايةت  ،ليذنة ياساي رةميتان بدةن.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةر :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
ميَمــة صــياغةمان كــردووة ،وامــان ان ســاغة ليذنــة دــانون خويَنــدةوة ،بــةكَم ســياغةكة ميَمــة بــةم
شيَوةية(مللس الوزراء يديد مهاا وا تصاصات اهليئة بنظاا).
بة ِر َي سةرؤك ثةلةمان:
بة ِر َي ان ،مةطةر كةس موداخةلة نية ،بيخةينة دةنطدانةوة ،شـتيَك رِؤتينيـة ،مـاخر جـار بيخويَننـةوة بـؤ
مةوة بيخةينة دةنطدانةوة ،تكاية.
بة ِريَ د.رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
مللس الوزراء يديد مهاا وا تصاصات اهليئة بنظاا.

بةرِي سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ك َ لةطةلَداية تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،كـ َ لةطةلَدانيـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟
سوثاس ،بة كؤ دةنم ثةسةند كرا ،بؤ ماددة نؤيةم.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
املادة التاسعة :لرئيس اهليئة اصدار التعليمات االزمة لتسهيل تنفيذ احكاا ذا القانون.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
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ماددةيةك زؤر رؤتينية ،ك َ لةطةلَداية تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،ك َ لةطةلَدانيـة تكايـة دةسـت
بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،بة كؤ دةنم ثةسةند كرا ،بؤ ماددة دةيةم.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
املادة العاشرة :ال يعمل باى نص قانونى او قرار يتعارض مأ احكاا ذا القانون .
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
مةويش هةروةها ماددةيةك رِؤتينية ،ك َ لةطةلَداية تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس ،كـ َ لةطةلَدانيـة
تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،بة كؤ دةنم ثةسةند كرا ،بؤ ماددة يازدةهةم.
بة ِريَ د.رِؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
املادة احلادية عشرة :على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكاا ذا القانون.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
مةويش وةكو ماددةكان ترة ،كـ َ لةطةلَدايـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس ،كـ َ لةطةلَدانيـة تكايـة
دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،بة كؤ دةنم ثةسةند كرا ،بؤ ماددة دوازدة.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
املادة الثانية عشرة :ينفذ ذا القانون باعتبار من تاريد نشره جريدة ر ية وقايأ كوردستان.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
مةويش وةكو ماددةكان ترة ،كـ َ لةطةلَدايـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس ،كـ َ لةطةلَدانيـة تكايـة
دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،بة كؤ دةنم ثةسةند كرا ،ميَستا اسباو موجبة خبويَننةوة.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةر :
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان.
االسباب موجبة
مبا ان الدستور العراقي االيادي القت مسؤولية اختاذ اخلطوات الالزمـة لتنفيـذ متطلبـات املـادة ( )142مـن
الدستور العراقي على عاتق احلكومة الفدرالية إلزالة اثار الصهر القومى وسياسة التعريب والرتحيـل القسـرى
وتغـيري اهلويـة القوميـة وبســببها اقتطعـت منـاطق مــن كوردسـتان واصـبحت منــاطق متنـازع عليهـا ولغــرض
متابعة تنفيذ املادة الدستورية اعاله ،وزجل ذلك فقد شرع ذا القانون.
بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
بة ِريَ ان ميَستا اسباو موجبة لةطةلَ طشت ثرِؤذة ياساكة ،ني امية كةرةمكة كاكة.
بة ِر َي رزطار حممد ام :
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بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:

عةفوم بكة ،لةسةر طشت ياساكة جاريَك تر بيخةينة دةنطدانةوة ،بةلَ َ هةموو ماددةكان ،جا من موكحةزةيةكد هةيـة ،ميَمـة
لة ني ام داخيليةكة سةنةد دانونيمان نية ،بؤ مةوة هةموو ماددةكان بةيةكةوة خبةينة دةنطدانةوة جاريَك تـر ،مـاددة
 75فةدةرة  0بة بؤضوون من ،مةطةر ميَمة مةم ماددانة جاريَك تر بدةينة دةنطدانةوة ،طةرِانةوةية بـؤ مةسـةلةيةك كـة
حةمسمان كردووة ،لةبةر مةوة مةطةرض عورف ثةرلةمان بةم جؤرة هاتووة ،بةكَم مـةو مةسـةلةية ثـيَد وايـة هةنـديَك جـار
تةنادوز دروست دةبيَت ،وة مةكريَت مةو ماددانة كـة دةنطـ دراوةتـ َ ،ميَسـتا خـةلَك بـؤ هةيـة ثةشـيمان ببيَتـةوة؟ مةطـةر
ثةشيمان بؤوة ديمةت مةو تةسويتة ضية كة كردويةت جار ثيَشوو؟ لةطةلَ مةوة دانيد كة كؤ ماددةكـان مةوانـة كـة لـة
تةسويت دةرضوون جاريَكي تر بدريَتةوة تةسويت ،ميرت ثةرلةمان مةتوانيَت بينيَريَت بؤ سةرؤكايةت و زؤر سوثاس.

بة ِر َي سةرؤك ثةرلةمان:
كؤ ثرِؤذةكة هةنديَك بة ِريَ لةطةلَ هةنديَك ماددة موافق نةبووة ،لةطةلَ هةنديَك موافق بـووة ،عورفيَـك
لة ثةرلةمان كوردستان هاتووة ،ميمرِؤ ثيَ خؤشة كامل ثرِؤذةكة دةرنةضيَت ،رةت بكريَتـةوة ،بطة ِريَتـةوة،
لةبــةر مــةوة وةكــو عــورفيَكيش هــاتووة ،طشــت ثرِؤذةكــة لةطــةلَ اســباو موجبــة دةدةينــة دةنطدانــةوة ،ك ـ َ
لةطةلَداية تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ سوثاس ،كـ َ لةطةلَدانيـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس ،بـة
كــؤ دةنــم ثةســةند كــرا ،ثريؤزبــاي لــة خــةلَك كوردســتان و ناوضــة كيَشــة لةســةرةكان و حكومــةت و
سةرؤكايةت هةريَد و ثةرلةمان كوردستان دةكةين ،ثريؤز بيَت انشاءهلل تيَيـدا سـةركةوتوو دةبـن و شـويَنة
كيَشــة دارةكــانيش مةطة ِريَنــةوة ،بــة ِر َي ان ســةرؤك كتلــةكان ســبةيينَ ســةعات نــؤ بــةيان دانيشــتنيَك
تايبــةاان هةيــة لةطــةلَ ســةرؤكايةت  ،ســةرؤك كتلــةكان مــةوة ســةرؤكةكةي نةيــةت ،جيَطرةكــة  ،يــان
نويَنةريَكيان مامادة بيَت ،سةعات نؤ بةيان تكاية دوا مةكةون ،سوثاس ،خوا ماطادارتان بيَت.

فرست امحد 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

ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()7
ضوارشةممة ريَكةوتي 0232\5\5
خولي سيَيةمي هةلَبذاردن
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ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ()5
ضوارشةممة ريَكةوتي 0232/5/5
كاتذميَر ()11ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي ضوارشةممة ريَكةوتي  0212/7/7ثةرلةماني كوردستان  -عيَراق
بة سةرؤكايةتي بة ِريَ حممد دادر عبداه(د.كمال كـةركووكي) سـةرؤكي ثةرلـةمان و ,بـة مامـادةبووني بـة ِريَ
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ارسالن باي امساعيل جيَطري سةرؤك و ,بة ِريَ فرسـت أمحـد عبـداه سـكرتيَري ثةرلـةمان ,دانيشـتين ذمـارة
()5ي خولي سيَيةم ,سالَي ( )0212ي خؤي بةست.
بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمةكاني برِطـة ()1ي مـاددة ( )02لـة ثيَـرِؤي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةمواركراوي سـالَي 1110ي
ثةرلةماني كوردستاني عيَـراق ,دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان برِيـاري درا دانيشـتين ذمـارةي ()5ي خـولي
سيَيةمي هةلَبذاردن لة كات ()11ي ثيَش نيوةرِؤي رؤذي ضوارشةممة ريَكةوتي  0212/7/7دا بـةم شـيَوةية
بيَت:
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي ثيَشخسـنت و بووذاندنـةوةي كشـتوكا َل لـة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة
لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -0خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي داواكاري طشئ لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة
مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -3خويَندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي جـ َي بـةج َي كردنـي ياسـاي ذمـارة ()4ي سـالَي  0225مةجنومـةني
نويَنةراني عيَراق ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -4خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي طرنطيدان بـة طـةجنان لـة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة لةكيـةن ذمـارةي
ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -7خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياسـاي طرنطيـدان بـة كةم ةنـدامان وخـاوةن ثيَداويسـتيية تايبةتـةكان لـة
هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -5خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة برِياري هةلَوةشاندنةوةي برِياري ثةرلةمان ذمارة ()43ي سالَي  1110لـة
هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -5خويَندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي ثاراســتين ناوضــة ســةوزةكان و بــة دارســتان كردنــي شــارةكان لــة
هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -8خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي خويَندني كراوة لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيـةن ذمـارةي ياسـايي
لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوةو ناردراوة بؤ مةجنومةني وةزيران ،بؤ وةرطرتين رةمييان.
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي نةهيَشتين لةشفرِؤشي لة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة لةكيـةن ذمـارةي
ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -12خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ثيَشينةي خانووبةرة لة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة لةكيـةن ذمـارةي
ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -11خويَندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي ماوةدانكردنــةوةو هاوضــةر كردنــي طونــدةكان لــة هــةريَمي
كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
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 -10خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي زينداني سياسي لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي
لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -13خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي كاروباري ذينطة لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي
لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -14خستنةرِوو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةستةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةريَمي كوردسـتان،
كة لةكيةن مةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ثيَشكةي كراوة.
 -17خستنةرِوو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤا لة هـةريَمي كوردسـتان،
كة لةكيةن مةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ثيَشكةي كراوة.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بــةناوي طــةلي كوردســتان ،دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة ،خــولي س ـيَيةمي هةلَبــذاردن ،ســالَي يةكــةم ،خــولي
طريَداني دووةم ،ذمارةي دانيشنت ( ،)5رؤذي دانيشنت  ،0212/7/7بةرنامةي كار:
بةثيَي حوكمـةكاني برِطـةي ()1ي مـاددةي ( )02لـة ثـةيرِةوي نـاوخؤي ذمـارة ()1ي هـةموار كـراوي سـالَي
1110ي ثةرلــةماني كوردســتان – عيَــراق ،دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان برِياريــدا بةرنامــةي كــاري
دانيشتين ذمارة ()5ي خولي سـيَيةمي هةلَبـذاردن لـة كاتـذميَر ()11ي ثـيَش نيـوةرِؤ ،رؤذي ضـوار شـةممة
ريَكةوتي 0212/7/7دا بةم شيَوةية بيَت:
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي ثيَشخسـنت و بووذاندنـةوةي كشـتوكا َل لـة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة
لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -0خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي داواكاري طشئ لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة
مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -3خويَندنةوةي يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي جـ َي بـةج َي كردنـي ياسـاي ذمـارة ()4ي سـالَي  0225مةجنومـةني
نويَنةراني عيَراق ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -4خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي طرنطيدان بـة طـةجنان لـة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة لةكيـةن ذمـارةي
ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -7خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياسـاي طرنطيـدان بـة كةم ةنـدامان وخـاوةن ثيَداويسـتيية تايبةتـةكان لـة
هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -5خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة برِياري هةلَوةشاندنةوةي برِياري ثةرلةمان ذمارة ()43ي سالَي  1110لـة
هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -5خويَندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي ثاراســتين ناوضــة ســةوزةكان و بــة دارســتان كردنــي شــارةكان لــة
هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
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 -8خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي خويَندني كراوة لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيـةن ذمـارةي ياسـايي
لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوةو ناردراوة بؤ مةجنومةني وةزيران ،بؤ وةرطرتين رةمييان.
 -1خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي نةهيَشتين لةشفرِؤشي لة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة لةكيـةن ذمـارةي
ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -12خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ثيَشينةي خانووبةرة لة هـةريَمي كوردسـتان ،كـة لةكيـةن ذمـارةي
ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -11خويَندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي ماوةدانكردنــةوةو هاوضــةر كردنــي طونــدةكان لــة هــةريَمي
كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -10خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي زينداني سياسي لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي
لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -13خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي كاروباري ذينطة لة هةريَمي كوردستان ،كة لةكيةن ذمارةي ياسايي
لة مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
 -14خستنةرِوو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةستةي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةريَمي كوردسـتان،
كة لةكيةن مةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ثيَشكةي كراوة.
 -17خستنةرِوو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤا لة هـةريَمي كوردسـتان،
كة لةكيةن مةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ثيَشكةي كراوة.
ميَستاي داوا لة بة ِر َي ان ليذنةي ياسـايي دةكـةين بـؤ شـويَين خؤيـان كـةرةم بكـةن ،ليذنـةي ياسـايي كـةرةم
بكةن بؤ خويَندنةوةي بةرنامةي كار يةكة ،يةكةو ثيَشكةي كردني.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خوشك و براياني بة ِريَ م.
مةنداماني ثةرلةمان.
يةكةم خالَ /ثرؤذة ياساي ثيَشخسنت و بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكالَ لة هةريَمي كوردستان ،مةم ثرؤذة
ياساية لةكيةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة.
مةو بة ِريَ انةي كة ميم ايان لةسةر مةو ثرؤذةية كردووة ،مةنداماني ثةرلةماني بة ِريَ :
 -1كويَستان حممد --0 .نةسرين جةمال --3 .ايان عبدالرحيد -4 .ريَباز فةتاح --7 .ثةوان ع الدين.
 -5برهان رشيد --5 .سيوةيل عثمان امحد --8 .ثيَشةوا تؤفيق --1 .عظيمة جند الدين.
ديــارة مــةم ثرؤذةيــة بريتيــة لــة س ـ َي مــاددة ،لةهــةمان كاتــدا مةســبابي موجيبةشــي تيَدايــة ،بؤيــة داوا لــة
سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
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بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
مةم ثرؤذةية ماراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي كشـتوكا َل و مـاوديَري و مةندامـة بـة ِر َي ةكاني
ثةرلةمان دةكةين ،بؤ ديراسةو راو و بؤضوونيان دةربارةي مةوة ،تكاية ثرؤذةي ذمارة دوو.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي دووةم /ثرؤذة ياساي داواكاري طشئ لة هةريَمي كوردستان ،مةم ثرؤذة ياساية لةكيةن ذمارةي ياسايي
مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة ،كة بريتية لة ( )51ماددة ،ثيَنج باو لةخؤي دةطريَـت ،مـةو مةندامـة
بة ِريَ انةي كة واذوويان لةسةر مةم ثرؤذةية كردووة ،بة ِر َي ان:
 -1كويَستان حممد-0 .نةسرين جةمال --3 .ايان عبدالرحيد --4 .ريَباز فةتاح --7 .كاروان صاحل.
 -5ثةوان ع الدين --5 .سةرهةنم فرج --8 .برهان رشيد --1 .سيوةيل عثمان - 12 .ثةوان عبدالكريد.

بة ِر َي

بة ِر َي
بة ِر َي

بة ِر َي

 -11عدنان عثمان.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
سةرؤكي ثةرلةمان:
ثرؤذةي ياساي داواكـاري طشـئ لـة هـةريَمي كوردسـتان ماراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و حكومـةت و
مةندامان دةكةين ،بؤ ديراسةو راو بؤضوونيان و رةمييان بؤ ثرؤذةي ياساي جيَ بةجيَ كردنـي ذمـارة ()4ي
سالَي 0225ي مةجنومةني نويَنةراني عيَراق ،نودتةي ني امي هةية ،كةرةم بكة.
سؤزان شهاو نوري:
سةرؤكي ثةرلةمان.
سةبارةت بةو ياسايةي كة ميَستا خويَندنةوةي يةكةمي بؤ كرا ،لة مةجنامي ثرسياري مةنداميَكي فراكسيؤني
ميَمة بة فةرمي لةكيةن حكومةتةوة وةكَم هاتؤتـةوة ،كـة مـةو ياسـاية رةوانـةي مةجنومـةني شـوورا كـراوةو
ضاوة ِريَي وةكَمةكةين ،بؤ مةوةي مةجنومةني شوورا داي ِيَذيَتةوةو زؤر سوثاس ،هةر بؤ ماطاداريتان.
سةرؤكي ثةرلةمان:
سوثاس ،ميَمة بـةثيَي ياسـاو بـة موسـول َي كـة لـة ثةرلـةمان ثـةيرِةو دةكريَـت ،مةطـةر شـتيَكيش بـوو رةضـاو
دةكريَت و بة هةند وةردةطرييَت ،فةرموو بؤ ذمارة سيَ.

بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي سيَيةم /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ج َي بـةجيَ كردنـي ياسـاي ذمـارة ()4ي سـالَي  0225لـة
هــةريَمي كوردســتان ،مــةم ثــرؤذة ياســاية لةكيــةن ثةرلــةماني عيَرادــةوة دةرضــووة ،كــة تايبةتــة بــة مــا و
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ميمتيازاتي زيندانة سياسيةكان ،كة بريتية لة ( )4برِطةو ،هؤيةكاني دةرضـوواندني ياسـايةكة ،كـة لةكيـةن
ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمانةوة ثيَشكةي كراوة ،مةو مةندامة بة ِريَ انـةي كـة واذوويـان لةسـةر مـةم
ثرؤذةية كردووة ،بة ِر َي ان:
 -1كويَستان حممد-0 .نةسرين جةمال --3 .ايان عبدالرحيد --4 .ريَباز فةتاح --7 .ثةوان ع الدين.
 -5سةرهةنم فرج --5 .كاروان صاحل --8 .برهان رشيد --1.سيوةيل عثمان -12 -ثةوان عبدالكريد.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
مةم ثرؤذة ياساية ماراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و مةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكـةين،
بؤ ديراسةو راو بؤضوونيان و راثؤرتيان ،بؤ خالَي ضوار.
بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي ضوارةم /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي طرنطيـدان بـة طـةجنان لـة هـةريَمي كوردسـتاني عيَـراق،
مةم ثرؤذة ياساية لةكيةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة ،كة بريتية لة ( )17مـاددة،
لةطةلَ هؤيةكاني دةرضوواندني ياساكة ،مةو مةندامة بة ِريَ انةي كة واذوويان لةسةر مـةم ثرؤذةيـة كـردووة،
بة ِر َي ان:
 -1كويَستان حممد --0.نةسرين جةمال --3 .ايان عبدالرحيد --4 .ايان عبدالرحيد -7.ثةوان ع الدين.
 -5برهان رشيد --5 .سيوةيل عثمان -8 .ثيَشةوا تؤفيق -1.عظيمة جند الدين.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مةم ثرؤذةية ماراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي وةرزي و كوان و حكومةت و مةندامـة
بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين ،بؤ ديراسةو راو بؤضوونيان ،بؤ خالَي ثيَنج كةرةم بكة.

بة ِريَ شيَروان ناصح حةيدةري:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خــالَي ثيَنجــةم /خويَندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي طرنطيــدان بــة كةم ةنــدامان و خــاوةن ثيَداويســتية
تايبةتةكان لة هةريَمي كوردستاني عيَراق ،مةم ثرؤذة ياساية لةكيةن ذمارةي ياسـايي مةنـداماني ثةرلـةمان
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ثيَشــكةي كــراوة ،كــة بريتيــة لــة ( )11مــاددة ،لةطــةلَ هؤيــةكاني دةرضــوواندني ياســاكة ،مــةو مةندامــة
بة ِريَ انةي كة واذوويان لةسةر مةم ثرؤذةية كردووة ،بة ِر َي ان:
 -1كويَستان حممد -0.نةسرين جةمال -3.ايان عبدالرحيد -4 .ريَباز فةتاح -7 .ثةوان ع الدين.
 -5سةرهةنم فرج -5 .برهان رشيد -8 .سيوةيل عثمان -1 .ثةوان عبدالكريد -12 .كاروان صاحل.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِر َي ان ،مــةم ثرؤذةيــة ماراســتةي ليذنــةي كاروبــاري ياســايي و ليذنــةي كاروبــاري كؤمةكَيــةتي و منــدالَ و
خ َي ان و حكومةت و مةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكـةين ،بـؤ ديراسـةو راو بؤضـوونيان ،بـؤ
خالَي شةشةم كةرةم بكة.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي شةشةم /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة برِياري هةلَوةشاندنةوةي برِياري ثةرلةمان ذمارة ()43ي سالَي
 1110لة هةريَمي كوردستان ،مةم ثـرؤذة ياسـاية لةكيـةن ذمـارةي ياسـايي مةنـداماني ثةرلـةمان ثيَشـكةي
كراوة ،كة لة ( )3برِطة ثيَكهاتووةو لةكيةن مةو بة ِريَ انة واذوو كراوة:
 -1بكر حممد صاحل(ماسؤ) -0 .عمر صديق هةورامي -3 .مةا عمر امحد  -4د.سةروةر عبدالرمحن عمر.
 -7عمر نورةديين -5 .شليَر حمي الدين صاحل -5 .كنا امحد حممود  -8تارا حتسن اسعدي -1 .صبيحة امحـد
مصطفى -12 .تارا عبدالرزاق -11 .د.امحد ابراهيد وةرتي -10 .طؤران مازاد حممد.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مةم ثرؤذة برِياري هةلَوةشـاندنةوةي ماراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي كشـتوكالَ و
مــاوديَري و مةندامــة بــة ِر َي ةكاني ثةرلــةماني كوردســتان دةكــةين ،بــؤ ديراســةو راو بؤضــوونيان ،بــؤ خــالَي
حةوتةم كةرةم بكة.

بة ِر َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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خالَي حةوتـةم /خويَندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي ثاراسـتين ناوضـة سـةوزةكان و بةدارسـتاندن كردنـي
شارةكان لة هةريَمي كوردستان ،مةم ثرؤذة ياساية لةكيـةن ذمـارةي ياسـايي مةنـداماني ثةرلـةمان ثيَشـكةي
كراوة ،كة لة ( )11ماددة ثيَكهاتووةو لةكيةن مةو مةندامة بة ِريَ انة واذوو كراوة:
 -1ايوو نعمت دادر(مـارام) -0 .سـةرطولَ رضـا حسـن -3 .امحـد سـليَمان عبـداه(بـالل) -4 .د.صـباح حممـد
جنيب.
 -7تارا حتس مةسعةدي -5.زكية صاحل -5 .ناسك تؤفيق عبدالكريد -8 .مسري سليد ام بـةط -1 .هـاورِاز
شيَخ امحد -12 .بةيان امحد.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مةم ثرؤذة ياسايةي ماراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي خ مةتطوزارييـةكاني شـارةواني
و طواســتنةوةو طةيانــدن و طةشــت وطــوزار ،ليذنــةي كاروبــاري تةندروســئ و ذينطــةو ليذنــةي كشــتوكالَ و
ماوديَري و حكومةت و مةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين ،بؤ ديراسةو راو بؤضـوونيان ،بـؤ
خالَي هةشتةم كةرةم بكة.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي هةشتةم /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي خويَندني كراوة لة هـةريَمي كوردسـتان ،مـةم ثـرؤذة ياسـاية
لةكيــةن ذمــارةي ياســايي مةنــداماني ثةرلــةمان ثيَشــكةي كــراوةو نــاردراوة بــؤ مةجنومــةني وةزيــران بــؤ
وةرطرتين رةمييان ،مةم ثرؤذةية لة ( )11ماددة ثيَكهاتووةو لةطةلَ هؤيـةكاني دةرضـوواندني ،لةكيـةن مـةو
مةندامة بة ِريَ انة واذوو كراوة:
 -1د.صباح حممد جنيـب -0 .ايـوو نعمـت دـادر(مـارام) -3 .امحـد سـليَمان عبـداه(بـالل) -4 .سـةرطولَ رضـا
حسن.
 -7عمر عبدالع ي  -5 .محة سعيد محة علي -5 .ناسك تؤفيق عبدالكريد -8 .بةيان امحد حسن.
 -1هاورِاز شيَخ امحد -12 .مسري سليد ام .
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مةم ثرؤذة ياسايةي ماراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي ثـةروةردةو فيَركردنـي بـاكَو
تويَذينــةوةي زانســئ و مةندامــة بــة ِر َي ةكاني ثةرلــةماني كوردســتان دةكــةين ،نيَــردراوة بــؤ حكومــةت بــة
نووسراوي  158لة  ،0212/1/02بؤ خالَي نؤيةم كةرةم بكة.
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بة ِر َي عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي نؤيةم /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي نةهيَشتين لةشفرؤشي لة هةريَمي كوردستان ،مـةم ثـرؤذة
ياساية لةكيةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة ،مةم ثرؤذةية لة ( )3ماددة ثيَكهاتووةو
لةطةلَ هؤيةكاني دةرضوواندني ،لةكيةن مةو مةندامة بة ِريَ انة واذوو كراوة:
 -1سةرطولَ رضا حسن -0 .امحد سليَمان عبداه(بالل) -3 .مسري سليد ام  -4 .محة سعيد محة علي.
 -7هاورِاز شيَخ امحد -5 .ريَباز فتاح حممود -5 .ثيَشةوا تؤفيق مذديد -8 .د.امحد ابراهيد وةرتيَ.
 -1د.صباح حممد جنيب  -12بةيان امحد حسن.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِر َي ان ،مــةم ثــرؤذة ياســايةي ماراســتةي ليذنــةي كاروبــاري ياســايي و مةندامــة بــة ِر َي ةكاني ثةرلــةماني
كوردستان دةكةين ،بؤ ديراسةت و دةربرِيين راوبؤضوونيان لةطة َل ليذنةي ذنان ،بؤ خالَي دةيةم كةرةم بكة.
بة ِريَ عوني كمال سعيد بةزاز:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي دةيةم /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ثيَشينةي خانووبةرة لة هـةريَمي كوردسـتان ،مـةم ثـرؤذة
ياساية لةكيةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة ،مةم ثرؤذةية لة ( )3ماددة ثيَكهاتووةو
لةطةلَ هؤيةكاني دةرضوواندني ،لةكيةن مةو مةندامة بة ِريَ انة واذوو كراوة:
 -1عمر عبدالع ي  -0 .مسري سليد ام  -3 .محة سعيد محة علي  -4هاورِاز شـيَخ امحـد -7 .ناسـك تؤفيـق
عبدالكريد -5 .بةيان امحد حسن -5 .سـةرطولَ رضـا حسـن -8 .ايـوو نعمـت دـادر(مـارام) -1د.صـباح حممـد
جنيب.
 -12د.زانــا رؤوف محــة كــريد -11 .كــاروان صــاحل -10.عبــداه مــال نــوري -13 .ثــةوان عبــدالكريد-14 .
سيوةيل عثمان امحد.
بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين مةم ثرؤذةية ميحالةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكات ،زؤر سوثاس.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مةم ثرؤذة ياسايةي ماراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنـةي دارايـي و كاروبـاري مـابووري و
مةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان و حكومةت دةكةين ،بؤ خالَي يازدةم كةرةم بكة.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
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خالَي يازدةم /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ماوةدانكردنةوةو هاوضةر كردني طوندةكان لـة هـةريَمي
كوردستان ،مةو ثرؤذة ياساية لةكيةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلـةمان ثيَشـكةي كـراوة ،لـة ( )5مـاددة
ثيَكهاتووة ،هة روةها بـاس لـة هؤيـةكاني دةرضـوواندني مـةو ياسـاية دةكـات ،مـةو مةندامـة بة ِر َي انـةي كـةوا
خاوةن مةو ثرؤذيةنة ،ياخود مةو ثرؤذةييان ثيَشكةي كردووة:
-1عمر عبدالع ي  -0.مسري سليد ام  -3 .محة سعيد محـة علـي -4 .هـاورِاز شـيَخ امحـد  -7ناسـك تؤفيـق
عبدالكريد -5-.بةيان امحد حسن -5 .سةرطولَ رضا حسن -8 .ايـوو نعمـت دـادر(مـارام) -1 .د.صـباح حممـد
جنيب -12 .سيوةيل عثمان -11 .ثةوان عبدالكريد -10 .عبداه مال نوري -13 .د.زانا رؤوف محة كريد.
 -14كاروان صاحل -17 .ايان عبدالرحيد -15 .كاردؤ حممد ثريداود.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مة م ثرؤذة ياسـايةي ماراسـتةي ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي و ليذنـةي ماوةدانكردنـةوةو نيشـتةج َي
كردن و هاوضةر كردني كديَ و مةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان و حكومةت دةكـةين ،بـؤ خـالَي
دوازدة كةرةم بكة.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي دوازدة /خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي دامةزراوةي زيندانيياني سياسـي لـة هـةريَمي كوردسـتان،
مةو ثرؤذة ياساية لةكيةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمان ثيَشكةي كراوة ،مةو ثرؤذة ياساية لـة ()10
ماددة ثيَك هاتووة ،مةو مةندامة بة ِريَ انةي كةوا خـاوةن مـةو ثرؤذيةنـة ،يـاخود مـةو ثرؤذةييـان ثيَشـكةي
كردووة:
 -1عمر عبدالع ي  -0 .مسري سليد ام  -3 .محة سعيد محة علي -4 .هاورِاز شيَخ امحد -7 .ناسـك تؤفيـق
عبدالكريد-5 .بةيان امحد حسن -5 .امحد سليَمان عبداه(بالل) -8 .ايوو نعمت دادر(مارام).
 -1د.صباح حممد جنيب -12 .سةرطولَ رضا حسن.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بــة ِر َي ان ،مــةم ثــرؤذة ياســايةي ماراســتةي ليذنــةي كاروبــاري ياســايي و حكومــةت و مةندامــة بــة ِر َي ةكاني
ثةرلةماني كوردستان دةكةين ،بؤ خالَي سيَ دة كةرةم بكة.
بة ِريَ د.رؤذان عبدالقادر دزةيي:
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان.
خالَي سيَ دةم /خويَند نةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي دةسـتةي كاروبـاري ذينطـة لـة هـةريَمي كوردسـتان ،مـةو
ثرؤذة ياساية لةكيـةن ذمـارةي ياسـايي مةنـداماني ثةرلـةمان ثيَشـكةي كـراوة ،لـة ( )10مـاددة ثيَكهـاتووة،
هةروةها باس لة هؤيةكاني دةرضـوواندني مـةو ياسـاية دةكـات ،مـةو مةندامـة بة ِر َي انـةي كـةوا خـاوةن مـةو
ثرؤذةيةنة ،ياخود مةو ثرؤذةييان ثيَشكةي كردووة:
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-1امحد سليَمان عبداه(بالل) -0.بةيان امحد حسن -3 .د.جعفر رسول علي -4 .د.زانا رؤوف محة كريد.
 -7سيوةيل عثمان -5 .ثةوان عبدالكريد -5 .عمر عبدالع ي  -8 .محة سعيد محة علي.
 -1مسري سليد ام  -12 .ثةوان ع الدين.
بة ِر َي سةرؤكي ثةرلةمان:
بة ِر َي ان ،مةم ثرؤذة ياسايةي ماراستةي ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي كاروباري تةندروسئ و ذينطةو
مةندامة بة ِر َي ةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةين ،بؤ دةربـرِيين بـريو راو راثؤرتيـان ،ميَسـتا خويَندنـةوةي
ثرؤذةكان تةواو بوو ،هةنديَكي مـاوة ،مـةوانيش لـةداهاتووي ن يـك هـةموو كيةنـةكان مي افـة دةكريَـت ،بـؤ
خالَي ضواردةي بةرنامةي كار /خستنةرِوو و طفتوطؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي ثاراسـنت و ضـاككردني
ذينطة لة هةريَمي كوردستان ،كـة لةكيـةن مةجنومـةني وةزيرانـي هـةريَمي كوردسـتان ثيَشـكةي كـراوة ،بـة
هةمان شـك ل ثرؤذةيـةكي تـر ثيَشـكةي كـراوة ،كـة مـةمرِؤ خويَندنـةوةي بـؤ كـراوة ،بـؤ مـةوةي هـةردووكي
خبريَتة بةر دةسئ ميَوةي بة ِريَ و ليذنةكان و رةميتان يةك خبةن ،بؤية ثيَشنيار دةكةين ،دانيشـتين مـةمرِؤ
بؤ رؤذي س َي شةممة دوا خبةين ،دةخيةمة دةنطدانةوة ،كيَ لةطةلَداية دةسئ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،كيَ
لةطةلَدا نيية دةسئ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس ،دوو كةس لةطةلَدا نييـة ،بةزؤرينـةي دةنـم دوايدةخـةين،
سةعات ( )11رؤذي سيَ شةممة بؤ طفتوطؤ لةسةر مةو بةرنامةي كار تا مةو كاتي خوا ماطادارتان بيَت.

فرست امحد 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

